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Την περασμένη εβδομάδα, η Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την πρόταση
της Κομισιόν για την αντιμετώπιση των

συνεπειών της πανδημίας στην ευρωπαϊκή οι-
κονομία. Η κυβέρνηση και τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης  υποδέχτηκαν την πρόταση -που
έχει τον ευφάνταστο τίτλο “Ευρωπαϊκή Ένωση
Επόμενης Γενιάς”- με πανηγυρισμούς. Το σχέ-
διο είναι “πρωτοφανούς φιλοδοξίας” σύμφωνα
με την “έγκριτη” Καθημερινή. Και είναι ακόμα
πιο σημαντικό για τη χώρα μας που “θα λάβει
22,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 9,4
δισ. ευρώ σε δάνεια”, ποσά “που συνο-
λικά ισοδυναμούν με το 1/6 του ΑΕΠ
της χώρας το 2019”.

Στην πραγματικότητα, όμως, το σχέ-
διο δεν είναι ούτε ριζοσπαστικό, ούτε
φιλόδοξο. Η πρόταση της Κομισιόν -
ακόμα και αν καταφέρει να υλοποιηθεί
στο ακέραιο (ένα μεγάλο εάν)- δεν πρό-
κειται να βγάλει τις οικονομίες της Ευ-
ρώπης από την βαθιά ύφεση στην
οποία έχουν ήδη βυθιστεί ούτε να τις
σώσει από την καταιγίδα που φαίνεται
ήδη στον ορίζοντα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ποτέ
“κομμάτι της λύσης”. Ήταν πάντοτε
“κομμάτι του προβλήματος”. Και αυτό
δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε κατά ένα
χιλιοστό με το (υποτιθέμενο) πέρασμα
σε μια Ευρώπη 5G.

Ψίχουλα
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν των

27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πλησίασε το 2019 τα 16 τρισεκατομμύ-
ρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός του “φι-
λόδοξου” σχεδίου της φον ντερ Λάιεν
είναι 750 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 250 δις
θα είναι δάνεια και μόνο τα 500 δις επιδοτή-
σεις. Το πέρασμα στην “επόμενη γενιά” θα
χρηματοδοτηθεί, με άλλα λόγια, με το 3,15%
του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ένα
φρεσκάρισμα στις προσόψεις των δημοσίων
κτιρίων των χωρών της Ευρώπης ίσως και να
φτάνει αυτό το 3,15% του ΑΕΠ. Αλλά είναι κα-
θαρή κοροϊδία να μιλάνε για το πέρασμα σε
μια “νέα Ευρώπη”.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτι-
μάει, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώ-
σεις της Κριστίν Λαγκάρντ, ότι η ύφεση της
Ευρωπαϊκής Οικονομίας θα κυμανθεί από το
8% έως το 12% φέτος -με άλλα λόγια θα εί-
ναι κατά μέσο όρο δύο φορές πιο βαθιά από
την ύφεση του 2009-10. Σε απόλυτους αριθ-
μούς, οι προβλέψεις αυτές μεταφράζονται
σε πτώση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ φέτος από
1,28 ως 1,92 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμα
και όλο το ποσό του σχεδίου (τα 750 δις) θα
καλύψει μόνο ένα μικρό κομμάτι της μαύρης
τρύπας που θα αφήσει πίσω της η “ύφεση
της πανδημίας”.

Ακόμα χειρότερα, τα χρήματα αυτά, ακόμα
και αν υλοποιηθεί η πρόταση της Κομισιόν, θα
εκταμιευθούν σε βάθος τετραετίας. Για να
έχουμε μια πραγματική εικόνα των μεγεθών
των ποσών θα πρέπει να τα συγκρίνουμε με το
άθροισμα των ΑΕΠ των τεσσάρων επόμενων
ετών και όχι απλά με το περσινό. Μάλλον για
το φρεσκάρισμα των εισόδων, όχι ολόκληρων
των προσόψεων, θα πρέπει να κάνουμε λόγο...

Το μόνο νέο στοιχείο, για τα δεδομένα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει η πρόταση της
φον ντερ Λάιεν αφορά στη χρηματοδότησή
του: για να εξασφαλίσει τους πόρους του προ-

γράμματος η Κομισιόν θα δανειστεί χρήματα,
με την έκδοση δικών της ομολόγων, από την
αγορά. Μέχρι τώρα όλα τα έσοδα της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής προέρχονταν αποκλειστικά
από τις συνεισφορές των κρατών-μελών και
τους φόρους που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση (πχ για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα). Το σχέδιο “Ευρωπαϊκή Ένωση Επόμενης
Γενιάς” θα χρηματοδοτηθεί από μακροχρόνιο
δανεισμό – τα δάνεια θα ξεπληρωθούν το αρ-
γότερο το 2058, στην εκατοστή επέτειο από
την ίδρυση της ΕΟΚ δηλαδή. Περιττό να το πει
κανείς, οι πόροι για την αποπληρωμή αυτών
των δανείων θα προέλθουν από τις ίδιες ακρι-
βώς πηγές -τις συνεισφορές των κρατών-με-
λών και τους ειδικούς φόρους. Η πρόταση της
Κομισιόν προβλέπει να αυξηθούν και τα δυο
μέσα στα επόμενα χρόνια.

Αβέβαιο
Το “κοινό χρέος” είναι ταμπού για τις χώρες

της βόρειας Ευρώπης -και ειδικά για τις επο-
νομαζόμενες “τέσσερις φειδωλές” (σπαγκο-
ραμμένες θα έπρεπε να πει κανείς) χώρες, την
Ολλανδία, την Αυστρία, τη Δανία και τη Σουη-
δία που αρνούνται πεισματικά να μοιραστούν
οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση με τις
φτωχές χώρες της ανατολής και του νότου
της Ευρώπης. Στην παρουσίαση της πρότασης
η φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε ότι αυτός ο δα-
νεισμός θα είναι “εφάπαξ”.  Αλλά αυτό δεν ικα-
νοποίησε τις “τέσσερις” που έσπευσαν να
στείλουν ένα ανεπίσημο κείμενο (non-paper
στην αργκό της υψηλής διπλωματίας) με το
οποίο εξέφραζαν τις αντιρρήσεις τους σε όλα
σχεδόν τα σημεία του προγράμματος: και στις
επιδοτήσεις (τα 750 δις θα έπρεπε να είναι

όλα δάνεια κατά τη γνώμη τους), και στην έκ-
δοση ομολόγων από την ίδια την Ευρωπαϊκή
Ένωση και στην αύξηση των συνεισφορών -το
σχέδιο προβλέπει ανάμεσα στα άλλα την κα-
τάργηση όλων των εκπτώσεων στις εθνικές
συνεισφορές από τις οποίες επωφελούνται
σήμερα και οι “τέσσερις φειδωλές” (και η Βρε-
τανία και η Γερμανία εκτός από αυτές). Η “Ευ-
ρωπαϊκή Αλληλεγγύη” ήταν έτσι και αλλιώς
πάντα μια κούφια έκφραση. Αλλά τώρα, μέσα
στην κρίση του κορονοϊού και τις εκατοντάδες
χιλιάδες νεκρούς στην Ιταλία, την Ισπανία κλπ,
φαίνεται ακόμα περισσότερο πόσο υποκρισία
έκρυβε και κρύβει.

Οι αντιρρήσεις των “τεσσάρων” είναι, όμως,
ένα μόνο από τα πολλά εμπόδια που έχει να
αντιμετωπίσει το σχέδιο της κομισιόν. Και όχι
το πιο δύσκολο. Με δεδομένη την οργή που
κυριαρχεί σήμερα σε όλες τις χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (και όχι μόνο) -για την ίδια
την εξάπλωση του κορονοϊού και την αποτυχία
των συστημάτων Υγείας να σώσουν τους πλη-
θυσμούς από την πανδημία αλλά και την έκρη-
ξη της ανεργίας και της φτώχειας που προκά-
λεσαν τα μέτρα- οι κυβερνήσεις της Ευρώπης
θα δυσκολευτούν πολύ να μπλοκάρουν δημό-
σια και ανοιχτά ένα σχέδιο που υποτίθεται ότι
θα βοηθήσει τους πληθυσμούς να κλείσουν
της πληγές τους. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να
σταματήσει ούτε τους ανταγωνισμούς μεταξύ
των χωρών, ούτε τα παζάρια, ούτε τους εκβια-
σμούς -οι κάθε λογής Fraport θα απαιτήσουν
πολλά περιφερειακά αεροδρόμια, για να το
πούμε απλά, σαν αντάλλαγμα για την “στήρι-
ξη” που θα προσφέρουν οι κυβερνήσεις τους
για τις επιδοτήσεις του σχεδίου της φον ντερ
Λάιεν. Η Κομισιόν εκτιμάει ότι το σχέδιο θα κα-

ταφέρει να περάσει από όλες τις συμπληγά-
δες μέσα στη φετινή χρονιά και τα χρήματα
θα αρχίσουν να εκταμιεύονται από το 2021. 

Η Κομισιόν εκτιμάει ότι το πρόγραμμα θα
δημιουργήσει -αν καταφέρει να ξεπεράσει όλα
αυτά τα εμπόδια- δύο εκατομμύρια νέες θέ-
σεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα
προσθέσει πάνω από δυο μονάδες στο ΑΕΠ
μέσα στα δυο επόμενα χρόνια. Ό,τι ισχύει για
τα ποσά, ισχύει και για τα αναμενόμενα αποτε-
λέσματα: είναι πενιχρά. Αλλά και πάλι αυτό

δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα.

Μια από τα ίδια 
Ο κορονοϊός και οι καραντίνες έχουν

παίξει ασφαλώς σημαντικό ρόλο στην
καταβύθιση της ευρωπαϊκής (και της
παγκόσμιας) οικονομίας στην σημερι-
νή ύφεση. Αλλά η κρίση είχε κάνει την
εμφάνισή της πολύ πριν εντοπιστούν
τα πρώτα κρούσματα της νέας ίωσης
στην Κίνα. Η πανδημία δεν προκάλεσε
την κρίση: απλά την επιδείνωσε, σε
δραματικά επίπεδα για κάποιους το-
μείς (όπως ο τουρισμός) και κάποιες
χώρες (σαν την Ελλάδα) είναι αλήθεια.
Στην πραγματικότητα, όπως έχουμε
εξηγήσει πολλές φορές από τις στή-
λες της Εργατικής Αλληλεγγύης, η
παγκόσμια οικονομία δεν συνήλθε πο-
τέ από την “κρίση χρέους” του 2007-
2010. Ο ασθενής, για να χρησιμοποι-
ήσουμε μια ιατρική παρομοίωση, κατά-
φερε να επιζήσει μόνο χάρη στη δια-
σωλήνωσή του με τα πιεστήρια των
κεντρικών τραπεζών -που συνεχίζουν
μέχρι σήμερα να παρέχουν φτηνά και
εύκολα δάνεια (στους τραπεζίτες,
τους βιομήχανους και τους πλούσιους,

όχι στους εργάτες και τους φτωχούς). Όλες
οι προσπάθειες που έκαναν τα προηγούμενα
χρόνια οι κεντρικοί τραπεζίτες να “αποσωλη-
νώσουν” τους ασθενείς και να τους επιτρέ-
ψουν να επιστρέψουν στην “κανονικότητα”
απέτυχαν οικτρά: η ύφεση υποτροπίασε αμέ-
σως και οι κεντρικές τράπεζες έτρεξαν αμέ-
σως να μειώσουν ξανά τα επιτόκια και να ξε-
κινήσουν νέα προγράμματα “ποσοτικής χα-
λάρωσης” για να σώσουν τις τράπεζες και
τις επιχειρήσεις από τις χρεοκοπίες. Την ίδια
στιγμή οι κυβερνήσεις, σε όλες τις χώρες
του πλανήτη, συνέχισαν μέσα από τα προ-
γράμματα σκληρής λιτότητας και τις ληστρι-
κές επιδρομές (πχ πλειστηριασμοί) να εξα-
σφαλίζουν ότι ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δολά-
ριο από αυτό το φρεσκοτυπωμένο χρήμα δεν
θα “σπαταληθεί” για την κάλυψη των αναγ-
κών των εργατών και των φτωχών. 

Το νέο πρόγραμμα της φον ντερ Λάιεν δεν
ξεφεύγει ούτε ένα χιλιοστό από αυτόν τον κα-
νόνα. Οι επιδοτήσεις δεν θα δοθούν με λευκή
επιταγή: θα πρέπει να υποβληθούν σχέδια, τα
οποία θα είναι συμβατά με τις “γενικές κατευ-
θύνσεις” της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλαδή
τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό, τις ιδιωτικο-
ποιήσεις, την περικοπή των κοινωνικών δαπα-
νών) κλπ.

Και του ρατσισμού φυσικά. Ανάμεσα στα άλ-
λα το πρόγραμμα προβλέπει και ενίσχυση των
κονδυλίων για την αντιμετώπιση της μετανά-
στευσης και την φύλαξη των συνόρων. Κάτι
που έχει “ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αθή-
να”, σύμφωνα με την Καθημερινή. 

Σωτήρης Κοντογιάννης
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TΟ ΝΕΟ “ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”

“ΕΕ επόμενης γενιάς” 
ή Πίσω στο 2010;

Το αίτημα για να απαλλαγούμε από την ΕΕ παραμένει επίκαιρο. Η φωτό είναι από τη διαδήλωση νίκης τη βραδιά του δημοψηφίσματος
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Πανδημία, κρίση και
επαναστατική προοπτική
Hμεταφορά χιλιάδων Αφρικανών

σκλάβων στην Αμερική έδωσε τη
δυνατότητα στον καπιταλισμό

να αναπτυχθεί διεθνώς. Αυτές είναι οι
αιτίες του ρατσισμού, ο ρατσισμός δεν
είναι ιδέες των φτωχών. Το συμφέρον
της κυρίαρχης τάξης είναι οι διαιρέσεις
μεταξύ των φτωχών για να μπορέσει να
εκμεταλλεύεται την εργατική τάξη.

Η μάχη οργανώνεται, όχι μόνο στη
Μινεάπολη, αλλά και σε όλες τις πόλεις
της Γαλλίας που είναι ξεσηκωμένες για
χαρτιά στους μετανάστες και στους
πρόσφυγες, αλλά και εδώ, με τις εξορ-
μήσεις σε όλα τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης σε όλη την Ελλάδα, για να στα-
ματήσουμε, όχι μόνο τις εξώσεις, αλλά
όλη τη ρατσιστική εξόρμηση και να φέ-
ρουμε όλο τον κόσμο στις πόλεις. Για
να έχουμε όλοι και όλες τις δουλειές
μας που θα τις ξαναποκτήσουμε ρίχνον-
τας αυτήν την κυβέρνηση με όλη την
εργατική τάξη να παλεύει ενωμένη. 

Ο Μητσοτάκης δικαίως τρέμει ότι μπο-
ρεί να έχει μπροστά του ένα νέο 2010-
2012. Τότε η κυρίαρχη τάξη, η κυβέρνη-
ση του ΓΑΠ και το κόμμα της ΝΔ με τους
συμμάχους του βρέθηκαν αντιμέτωποι με
τεράστιες γενικές απεργίες ενάντια στο
πρώτο μνημόνιο, που συνέχισαν για να
σταματήσουν και το δεύτερο μνημόνιο. 

Ανατροπές
Δεν ήταν μόνο μάχες ενάντια στην οι-

κονομική κρίση, έγιναν ανατροπές κυ-
βερνήσεων. Έπεσε η κυβέρνηση ΠΑ-
ΣΟΚ, έγινε η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ -
ΛΑΟΣ που έπεσε κι εκείνη με τα μεγάλα
συλλαλητήρια το 2012. Έτσι αναγκάστη-
καν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ να αλλάξουν συνέταιρο
στην κυβέρνηση και να πάνε από τον Κα-
ρατζαφέρη στον Κουβέλη, σαν τζούρα
αριστεράς, αλλά ούτε αυτό δεν τους
έσωσε από την εργατική οργή. Έτσι
άνοιξε ένας δρόμος για την ανάπτυξη
του εργατικού κινήματος, για τη στροφή
στις αριστερές ιδέες, για το μεγαλύτερο
δυνάμωμα της επαναστατικής αριστε-
ράς σε πείσμα των συμβιβασμών του
Τσίπρα και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις 7 Ιούλη ο Μητσοτάκης και η ΝΔ
συμπληρώνουν ένα χρόνο από τη νίκη
τους, αλλά ουσιαστικά η ήττα τους έρ-
χεται. Ιδεολογικά δεν μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν κανένα από τα επιχειρήμα-
τά τους. Είδαμε μέσα στο τελευταίο δί-

μηνο να βγαίνει ο ένας εργατικός χώρος
μετά τον άλλο. Εκεί που προσπάθησαν
να πουν ότι τα νοσοκομεία τα έχουμε
“στα πούπουλα”, βγήκαν σε κινητοποι-
ήσεις οι εργαζόμενοι της Υγείας και έγι-
ναν το παράδειγμα σε όλη την εργατική
τάξη. Αμέσως μετά βγήκαν οι εργαζόμε-
νοι στα σουπερμάρκετ, στον επισιτισμό,
οι εκπαιδευτικοί, οι καλλιτέχνες. 

Τεράστιες αλλαγές μέσα σε ένα δίμη-
νο. Η μία είναι το δυνάμωμα των συνδικά-
των. Ο κόσμος ανακαλύπτει ξανά την ορ-
γάνωση σε συνδικάτα, στους εργάτες
της Τέχνης και παντού. Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη είναι μια πολύτιμη εφημερίδα όχι
μόνο γιατί πάει κάθε βδομάδα στους ερ-
γατικούς χώρους, αλλά γιατί μέσα από
συνεντεύξεις από τον κόσμο που αγωνί-
ζεται, έχει αυτό το σφυγμό και τη σχέση
με την τάξη. Η αντίληψη “ο καθένας μό-
νος του” έχει γυρίσει μπούμερανγκ για
την κυρίαρχη τάξη, ο κόσμος αποζητάει
το όλοι μαζί, όλοι οργανωμένοι. 

Κι αυτό σήμανε τεράστια αλλαγή στις
ιδέες, σπάει το “απολιτίκ”. Ανοίγει η πο-
λιτική συζήτηση παντού για τα πάντα,
για τις αιτίες της πανδημίας, για τους
πρόσφυγες, για το παρακάτω. Κόσμος
βρίσκεται έξω από τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης μαζί με τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες, δεν ξεχνάμε ότι η τε-
λευταία διαδήλωση όταν ξεκίναγε η κα-
ραντίνα ήταν στη Μυτιλήνη και εδώ που
βγήκαμε στους δρόμους ενάντια στους
φασίστες και υπέρ των προσφύγων. Κό-
σμος που ψάχνει αριστερά, γράφεται
συνδρομητής στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη δίνοντας συνδρομή μέσα στην πε-
ρίοδο του κορονοϊού όπου χιλιάδες έμει-
ναν χωρίς μηνιάτικο. 

Συνέχεια στη σελ.13

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 30
Μάη το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Σοσιαλιστικού
Εργατικού Κόμματος με το γενικό τίτλο «Πανδημία,

κρίση και επαναστατική προοπτική». Εκτός από τη μεγάλη
συμμετοχή στις συζητήσεις, πλατιά ήταν και η διαδικτυακή
απήχηση με χιλιάδες προβολές του σχετικού βίντεο.

Εισηγήθηκαν τα θέματα κατά σειρά ο Ιάννης Δελατόλας
από το Marx21 των ΗΠΑ, ο Νίκος Στραβελάκης οικονομολό-
γος, ο Πάνος Γκαργκάνας από την Εργατική Αλληλεγγύη, ο
Προκόπης Παπαστράτης, ιστορικός, η Αργυρή Ερωτοκρί-
του γιατρός εκλεγμένη στο ΔΣ του σωματείου στο Νοσοκο-
μείο Γεννηματάς, η Έμμα-Μισέλ Νουαλάλ μετανάστρια από
το Καμερούν και η Μαρία Στύλλου από το περιοδικό Σοσια-
λισμός από τα κάτω.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις από πολλούς ομιλητές και
ομιλήτριες, συντρόφους και συντρόφισσες με έντονη δρά-
ση και ρόλο στις πολλές μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη,
από τα σχολεία και τα νοσοκομεία μέχρι τον τουρισμό-επισι-
τισμό και τους εργάτες των τεχνών, αλλά και στο αντιρατσι-
στικό και αντιφασιστικό κίνημα. Κυρίαρχο μοτίβο ήταν η
στήριξη, η οργάνωση από τα κάτω και ο συντονισμός των
αγώνων ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη,
ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες αγωνιστές και αγωνί-
στριες μέσα στους χώρους.

Η κυβέρνηση αυτοπροβάλλεται σαν «σωτήρας» από την
πανδημία και την κρίση, ενώ στην πραγματικότητα φοβάται
ότι η εργατική αγανάκτηση θα ξεσπάσει εναντίον της όπως
το 2010 όταν ξεκίνησαν τα Μνημόνια. Τα μέτρα Μητσοτάκη
δεν είναι «γέφυρα» εξόδου από την κρίση, είναι πισωγύρι-
σμα δέκα χρόνων με τα λεφτά των «πακέτων διάσωσης» να
πηγαίνουν ξανά στους καπιταλιστές και τα χτυπήματα να
πέφτουν στην εργατική τάξη. Σε όλους τους εργατικούς χώ-
ρους ανοίγει η συζήτηση για το πώς μπορούμε να σταματή-
σουμε αυτή την προοπτική, πώς μπορούν να νικάνε οι αγώ-
νες, πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτό το σύστημα.
Σε αυτές τις αναζητήσεις έρχεται να συμβάλει το ΣΕΚ.

Μέρες του 2008
Η επικαιρότητα των θεμάτων που συζητήθηκαν αναδει-

κνύεται άμεσα από το γεγονός ότι το Σάββατο 30 Μάη ήταν
μέρα κορύφωσης των μαζικών αντιρατσιστικών διαδηλώσε-
ων σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ μετά τη δολοφονία από
αστυνομικούς του άοπλου αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ
κατά τη σύλληψή του. Η εικόνα του αστυνομικού να πατάει
με το γόνατό του το λαιμό του Τζορτζ Φλόιντ και να τον πνί-
γει μέχρι θανάτου ξεσήκωσε τεράστιο κύμα αντίστασης με
τους διαδηλωτές στη Μινεάπολη να καίνε το αστυνομικό
τμήμα, θυμίζοντας μέρες του 2008 στην Ελλάδα μετά τη δο-
λοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Ταυτόχρονα, το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν τεράστιες
διαδηλώσεις στο Παρίσι και σε πολλές πόλεις της Γαλλίας
καλεσμένες από την κίνηση Πορεία Αλληλεγγύης για τους
μετανάστες χωρίς χαρτιά. Οι διαδηλωτές έσπασαν τις από-
πειρες της αστυνομίας να τους εμποδίσει με πρόσχημα τα
μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Σύντροφοι που πρω-
τοστάτησαν στην κινητοποίηση έστειλαν ευχαριστήρια στην
ΚΕΕΡΦΑ για τη συμβολή της στην ανάπτυξη του αντιρατσι-
στικού κινήματος.

Οι βαρβαρότητες του καπιταλισμού μέσα στην κρίση του
γεννούν μαζική εργατική οργή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη.
Η ιστορική εμπειρία μας διδάσκει ότι τα κινήματα που ξε-
σπούν σε αυτές τις συνθήκες έχουν ανάγκη την επαναστατι-
κή στρατηγική της ανατροπής του συστήματος και κόμματα
της Αριστεράς πιστά στην παράδοση της νικηφόρας επανά-
στασης του 1917 στη Ρωσία. Γι’ αυτή την προοπτική αγωνί-
ζεται το ΣΕΚ και αυτό αναδείχθηκε χειροπιαστά από τις συ-
ζητήσεις και τις κινητοποιήσεις του Σαββάτου.

Διαδηλωτές στη Μιννεάπολη πανηγυρίζουν
καθώς το αστυνομικό τμήμα καίγεται.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Δυναμώνουμε 
την πάλη για να
αλλάξουμε το σύστημα
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“Άμεση απόσυρση του
νόμου για το μητρώο

μελών σε ΜΚΟ” ζητάνε σε
κοινή τους ανακοίνωση το
σωματείο Βάσης Εργαζομέ-
νων στις ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ), το
Σωματείο Βάσης Εργαζομέ-
νων στο χώρο της Ψυχικής
Υγείας και Κοινωνικής Πρό-
νοιας (ΣΒΕΨΥΚΟΙ) και η Συ-
νέλευση Βάσης Εργαζομέ-
νων σε ΜΚΟ Λέσβου. Όπως
αναφέρουν ανάμεσα σε άλ-
λα:

“Ενώ το Υπουργείο Μετα-
νάστευσης και η κυβέρνηση,
φαινομενικά τουλάχιστον,
αναλαμβάνουν να φτιάξουν
ένα κανονιστικό πλαίσιο για
τις ΜΚΟ, η στάση αυτή σχετί-
ζεται άμεσα με τα πογκρόμ,
τον ξενοφοβικό και ρατσιστι-
κό λόγο και τη στοχοποίηση
της εργασίας (και των εργα-
ζόμενων) σε ΜΚΟ που ανα-
πτύχθηκαν το τελευταίο διά-
στημα. Δεν είναι τυχαίο ότι η
αυστηροποίηση του μητρώου
ΜΚΟ ήταν από τα πρώτα τρία
πράγματα που υπόσχονταν οι
τοπικοί άρχοντες στα φασι-
στικά μπλόκα στη Λέσβο... Εί-
ναι προφανές πως ένα μη-
τρώο μελών ΜΚΟ (ποιος βά-
φτισε άραγε τις εργαζόμενες
μέλη;) δεν έχει πρακτικό λό-
γο ύπαρξης, καθώς όλες οι
απαραίτητες για το κράτος
πληροφορίες, όλα τα στοι-
χεία μας, βρίσκονται ήδη
στην ΕΡΓΑΝΗ…

Η απάντησή μας πρέπει να
είναι ξεκάθαρη. Το φακέλωμά
μας από τις διοικήσεις των
ΜΚΟ και το Υπουργείο Μετα-
νάστευσης είναι αυθαίρετο
και αναπαράγει την εικόνα
των εργαζομένων σε ΜΚΟ ως
εγκληματίες και επικίνδυνα
στοιχεία που πρέπει να ελεγχ-
θούν, ενώ ταυτόχρονα κλείνει
το μάτι σε ρατσιστικές ρητο-
ρικές γύρω από τη μετανά-
στευση. Απέναντι σε αυτά
προτάσσουμε τη συλλογικο-
ποίηση των εργατικών διεκδι-
κήσεων, την αλληλεγγύη
προς όποιες συναδέλφισσες
στοχοποιούνται και συνεχί-
ζουν να παλεύουν για κοινούς
αγώνες ντόπιων και μετανα-
στριών, για ζωή και αξιοπρέ-
πεια, ενάντια στον εκφασισμό
της κοινωνίας”.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
σε ΜΚΟ
Όχι στο
Μητρώο Συνέντευξη Τύπου ενάντια στο σχέδιο μαζι-

κών εξώσεων χιλιάδων προσφύγων από
καμπ και σπίτια που ετοιμάζεται να υλοποι-

ήσει η κυβέρνηση παραχώρησε η ΚΕΕΡΦΑ στην
είσοδο του καμπ στον Ελαιώνα με τη συμμετοχή
προσφύγων, κοινοτήτων μεταναστών και αλλη-
λέγγυων το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Μάη. Στη
συνέντευξη παρουσιάστηκαν εκατοντάδες υπο-
γραφές ανθρώπων που μένουν στο καμπ του
Ελαιώνα που λένε «δεν βγαίνουμε έξω αν δεν μας
δώσετε σπίτια», ενώ αντίστοιχη προσπάθεια γίνε-
ται και σε άλλα στρατόπεδα. Μετά την πραγματο-
ποίηση μαζικών εξορμήσεων την Κυριακή 31 Μάη
σε μια σειρά από καμπ πανελλαδικά, η ΚΕΕΡΦΑ
καλεί σε ανοιχτή σύσκεψη στις 11 Ιούνη, στις
7μμ, στην ταράτσα των γραφείων της στην οδό
Αιόλου 47 προκειμένου να αποφασιστεί μεγάλη
αντιρατσιστική διαδήλωση στα τέλη του Ιούνη
στην Αθήνα ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται αντίστοιχη
πρωτοβουλία σε μια σειρά από χώρες για Διεθνή
Μέρα δράσης αλληλεγγύης εκείνες τις μέρες.

Το λόγο στη συνέντευξη πήραν πρόσφυγες
από το καμπ Ελαιώνα, ο Γιώργος Τσιάκαλος, ομό-
τιμος καθηγητής Παιδαγωγικής ΑΠΘ, η Ελένη
Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής και μέλος
της καμπάνιας “Εκκενώστε τα κάμπ, οι πρόσφυ-
γες σε σπίτια και ξενοδοχεία”, ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτι-
κός σύμβουλος Αθήνας, ο Τζαβέντ Ασλάμ από
την Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος “η Ενότητα”,
η Μισέλ από την Κοινότητα Καμερούν στην Ελλά-
δα και ο Βασίλης Κουκαλάνι, σκηνοθέτης ηθοποι-
ός ενώ τη μετάφραση έκανε ο Ουαλίντ Ταλέμπ.

«Ο κ. Μηταράκης έχει ένα σχέδιο εξώσεων πά-
νω από 10.000 ανθρώπων, 300 από αυτούς από
εδώ, από τον Ελαιώνα, που αν προχωρήσει θα
σημάνει ότι θα γεμίσουν οι πλατείες και τα πάρκα
από άστεγο κόσμο» τόνισε ο Πέτρος Κωσταντί-
νου που άνοιξε τη συνέντευξη. «Είναι άνθρωποι
που έχουν πάρει άσυλο, αλλά δεν τους δόθηκε η
δυνατότητα να μάθουν τη γλώσσα ούτε το κρά-
τος έκανε τίποτε για να τους εντάξει στην κοινω-
νία και στην εργασία. Θεωρούμε ότι η μόνη λύση
είναι όλοι οι πρόσφυγες να βρεθούν σε σπίτια μέ-
σα στις πόλεις. Γι’ αυτό έχουμε απευθύνει προτά-
σεις στο δήμο Αθήνας και άλλους δήμους, να δο-
θούν άμεσα τα σπίτια και τα ξενοδοχεία του ΕΦ-
ΚΑ που είναι διαθέσιμα καθώς και να υπάρξει από
την κυβέρνηση ένα πρόγραμμα στέγασης για
όλους, όχι μόνο τους πρόσφυγες αλλά και τους
άστεγους και τους Ρομά. Αυτή είναι η λύση για να
έρθουν πρόσφυγες από τα νησιά στην ηπειρωτι-
κή χώρα και όχι να πετάξουν στο δρόμο όλον αυ-
τόν τον κόσμο».

«Μαζέψαμε υπογραφές πανευρωπαϊκά ενάντια
στα κλειστά κέντρα κράτησης στα νησιά εν μέσω
πανδημίας με αίτημα αυτά να ανοίξουν και οι
πρόσφυγες να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία και
ξενώνες, σε χώρους που είναι διαθέσιμοι. Τώρα
έπιασε ο πόνος την κυβέρνηση να φέρει τον κό-
σμο από τα νησιά για να τους βάλει στην θέση
8.000 ανθρώπων του προγράμματος Εστία που
σχεδόν όλοι έχουν άσυλο και θα διωχθούν. Τους
κόβουν το επίδομα, ελληνικά δεν ξέρουν, θα βρε-
θούν αβοήθητοι στους δρόμους. Το αίτημά μας
είναι να μη μείνει κανείς στο δρόμο. Χώροι υπάρ-
χουν, χρήματα ευρωπαϊκά υπάρχουν, πολιτικές
πρέπει να υπάρξουν που να μην κλείνουν τα μά-

τια στο ρατσισμό αν δεν τον πριμοδοτούν κιόλας»
τόνισε η Ελένη Πορτάλιου.

«Να καλέσουμε λοιπόν τώρα την Σούζαν Σά-
ραντον και τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και όλους εκεί-
νους και εκείνες τους καλλιτέχνες που έρχονταν
εδώ τα προηγούμενα χρόνια για το προσφυγικό
να έρθουν και τώρα να δουν τους ανθρώπους
που επισκέφτηκαν, που απειλούνται ότι θα πετα-
χτούν στο δρόμο. Και αυτό θα κάνουμε αν η ελ-
ληνικη πολιτεία πάει να υλοποιήσει αυτά τα σχέ-
δια» τόνισε ο Γιώργος Τσιάκαλος. «Πρέπει να
χρησιμοποιήσουν άμεσα τα λεφτα που θα πά-
ρουν από την ΕΕ λόγω της κρίσης του κορονοϊού
για να μη μείνει κανείς άστεγος. Έλληνες ή αλλο-
δαποί, όλοι δικαιούνται να έχουν μια στέγη πάνω
από το κεφάλι τους. 

Κίνημα αλληλεγγύης
Όσον αφορά στους πρόσφυγες, τους λένε τώ-

ρα, τέλειωσαν οι έξι μήνες πρέπει να φύγετε. Το
πόσο απάνθρωπα και άδικα λειτουργεί αυτή η κυ-
βέρνηση φαίνεται και από το γεγονός, ότι τους
τελευταίους δύο μήνες αυτοί οι άνθρωποι δεν
μπορούσαν καν να βγουν από τα καμπ να ψάξουν
σπίτι ή να βρουν δουλειά. Η κυβέρνηση πρέπει να
πάρει υπόψη της ότι το κίνημα αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι τεράστιο.
Κανένας δεν θα βγει έξω, κανένας δεν είναι δυνα-
τό να κοιμηθεί στο δρόμο. Υπερασπιζόμαστε το
δικαίωμα ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας να
ζει σε ασφάλεια όχι μόνο όσων έχουν την ελληνι-
κή υπηκοότητα. Δεν θα βρείτε μονάχα τους πρό-
σφυγες στους δρόμους, θα βρείτε και εμάς».

«Δεν θα αφήσουμε κανένα πρόσφυγα χωρίς
σπίτι, ούτε στον Ελαιώνα ούτε πουθενά, δεν θα
αφήσουμε αυτά εδώ τα παιδιά να καταλήξουν
στο δρόμο. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε όχι στις
παράνομες απελάσεις καθώς πληθαίνουν οι κα-
ταγγελίες από τα Διαβατά, από το Παρανέστι
Δράμας και από αλλού ότι παίρνουν τον κόσμο,
τον βάζουν σε πούλμαν, τον πάνε στον Εβρο και
τον περνάνε παράνομα από την άλλη πλευρά. Εί-
ναι δυνατόν να παρανομεί η ίδια η κυβέρνηση;
Στην Αμυγδαλέζα βρίσκονται παιδιά που είχανε

νόμιμα έγγραφα και δουλειά» τόνισε ο Τζαβέντ
Ασλάμ.

«Ζούμε με τις οικογενειές μας μέσα στο καμπ,
σταμάτησαν το επίδομα που παίρνουμε, δεν
έχουμε δουλειά και σε λίγο θα βρεθούμε να μην
έχουμε ούτε στέγη» είπε ο Μανσούρ. «Έχει βγει
απόφαση μέχρι το τέλος Μαϊου να διώξουν αρκε-
τό κόσμο από εδώ, ολόκληρες οικογένειες, μονο-
γονεϊκές οικογένειες, γυναίκες μοναχές με τα
παιδιά. Μας έχουν κόψει τα λεφτά εδώ και μήνες,
πηγαίνουμε το Σάββατο και την Κυριακή που έχει
το παζάρι και προσπαθεί ο κόσμος να μαζέψει
ό,τι μπορεί από αυτά που πετάνε. Και τώρα λένε
να μας διώξουν και από τα σπίτια. Είμαστε σε
απόγνωση» είπε η Λεϊλά από την Συρία.

«Χιλιάδες καλλιτέχνες και άνθρωποι των τε-
χνών, που αυτή τη στγιμή δεν έχουν δουλειά,
έχουν αφεθεί στην τύχη τους ανυπεράσπιστοι
από την κυβέρνηση. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέ-
ρα –άνθρωποι ανυπεράσπιστοι πετιούνται στο
δρόμο- και αυτό δείχνει και τον πολιτισμό τους.
Άνθρωποι, μητέρες με παιδιά που πηγαίνουν σχο-
λείο, απειλούνται να καταλήξουν στα πάρκα. Θέ-
λω να καλέσω τους καλλιτέχνες, γιατί όταν υπάρ-
χει αλληλεγγύη έχουμε δει ότι υπάρχει αποτέλε-
σμα, να στηριξουν και αυτό το μέτωπο. Η ΚΕΕΡ-
ΦΑ και οι άλλες οργανώσεις έχουν κάνει μια προ-
εργασία και προτείνουν χώρους, σπίτια, ξενοδο-
χεία για να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τους θέ-
λουμε εδώ, τους θέλουμε στα σχολεία μας, τους
θέλουμε στις γειτονιές μας» τόνισε ο Βασίλης
Κουκαλάνι.

«Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους πρόσφυ-
γες. Και εμείς που έχουμε άδεια παραμονής
έχουμε αυτή τη στιγμή παρόμοια προβλήματα.
Υπάρχει κόσμος που είναι άνεργος, που έχει στα-
ματήσει να κολλάει ένσημα, που δεν έχει να πλη-
ρώσει το νοίκι και απειλείται να πεταχθεί στο δρό-
μο. Εγώ λέω οι πρόσφυγες να μείνουν εδώ και τα
παιδιά να πάνε στο σχολείο, οι γονείς να πάνε σε
προγράμματα και να μάθουν την ελληνική γλώσ-
σα και να μπούνε στην κοινωνία» είπε η Μισέλ. 

Γιώργος Πίττας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ
Όχι στις εξώσεις! Άσυλο-στέγη για όλους-ες

Συνέντευξη τύπου της ΚΕΕΡΦΑ έξω από το καμπ του Ελαιώνα, 28 Μάη. Φωτό: Γιώργος Πίττας



“Όχι στις εξώσεις - αξιο-
πρεπής στέγαση για
όλους τους πρόσφυ-

γες”, ήταν το μήνυμα που έστειλαν
οι συγκεντρώσεις στις οποίες κάλε-
σε η ΚΕΕΡΦΑ στις πύλες των καμπ
στον Ελαιώνα, στη Μαλακάσα, στο
Σχιστό και στα Διαβατά, την Κυριακή
31 Μάη -την παραμονή της ημερο-
μηνίας (1η Ιούνη) που η κυβέρνηση
έχει εξαγγείλει ότι θα αρχίσει τις
εξώσεις 11.237 προσφύγων. 

Με δελτίο Τύπου στις 29 Μάη, ο
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύ-
λου Μηταράκης συνέχιζε να επιμέ-
νει, παρά τις αντιδράσεις, στην άμε-
ση έξωση των προσφύγων τονίζον-
τας (σε σύσκεψη που οργανώθηκε
στο υπουργείο με τους επικεφαλής
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανά-
στευσης, Ύπατης Αρμοστείας, εκ-
προσώπους της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, του υπουργείου Εσωτερι-
κών, του Δήμου Αθηναίων και διοι-
κητές του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ) ότι
“βάσει του Ν. 4636/19, ο οποίος ψη-
φίστηκε τον Νοέμβριο, ως αφετηρία
για την αποχώρηση αναγνωρισμέ-
νων προσφύγων είχε οριστεί ο Απρί-
λιος. Ωστόσο, δόθηκε παράταση μέ-
χρι τα τέλη Μάϊου, λόγω της πανδη-
μίας του Covid-19, κάνοντας πράξη
τα αιτήματα των φορέων. Πλέον,
δεν υπάρχει χρόνος για επιπλέον
καθυστερήσεις...” .

Ελαιώνας
Στον Ελαιώνα, όπου 300 περίπου

άτομα απειλούνται με έξωση, πρό-
σφυγες διαφόρων εθνικοτήτων μαζί
με τα παιδιά τους συγκεντρώθηκαν
στην πύλη του καμπ του Ελαιώνα,
μετά από κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ και
των επιτροπών προσφύγων. Συμμε-
τείχαν επίσης αντιπροσωπεία της
Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποι-
ών, μια μεγάλη ομάδα εκπαιδευτι-
κών που έχει εργαστεί για πολλά
χρόνια στο καμπ του Ελαιώνα κα-
θώς και άλλοι αλληλέγγυοι, εκπαι-
δευτικοί, πανεπιστημιακοί, εργαζό-
μενοι στην Υγεία.

Ήταν μια εκδήλωση οργής, δύνα-
μης, χαράς και αυτοπεποίθησης ότι
δεν θα μείνει κανένας άστεγος στο
δρόμο με τα παιδιά του. Με ομιλίες

σε πέντε γλώσσες, συνθήματα και
τραγούδια, με ένα καλλιτέχνη ξυλο-
πόδαρο που έπαιζε με τα παιδιά,
έστειλαν το μήνυμα ότι δεν θα φύ-
γουν από το καμπ αν δεν τους δο-
θούν σπίτια για να στεγαστούν. Δια-
βάστηκαν σχετικά κείμενα από εφη-
μερίδα που κυκλοφορεί μέσα στα
καμπ σε 4 γλώσσες. Το λόγο πήραν
επίσης για χαιρετισμό η Ντίνα Γκα-
ρανέ από τη Γ' ΕΛΜΕ, που μετέφε-
ρε την απόφαση του σωματείου
ενάντια στις εξώσεις, ο Βασίλης
Κουκαλάνι, ηθοποιός και σκηνοθέ-
της που μετέφερε τη συμπαράστα-
σή του μιλώντας στα φαρσί και τα
ελληνικά.

“Είμαστε σήμερα εδώ μια ομάδα
15 ανθρώπων που ξεκινήσαμε ως
φοιτητές και φοιτήτριες και από το
2015 μέχρι και σήμερα ερχόμαστε
μόνιμα στον Ελαιώνα κάνοντας παι-
δαγωγικές παρεμβάσεις” μας λέει ο
Ορέστης από την ομάδα Σαματα-
σάββατα. “Είναι μια προσπάθεια
που ξεκίνησε μέσα από το πανεπι-
στήμιο και συνεχίζεται εδώ και πέντε
χρόνια με φοιτητές και πλέον και με
απόφοιτους εκπαιδευτικούς του ΤΕ-
ΑΠΗ. Πρόκειται για μια πρωτοβου-
λία με κυρίως παιδαγωγικά χαρα-

κτηριστικά που βέβαια από μόνη της
αποτελεί μια σαφή πολιτική θέση,
π.χ. όταν συμβαίνουν τέτοια πράγ-
ματα, όταν πάνε να μείνουν άστεγα
στο δρόμο τα παιδιά που κάνουμε
μάθημα. Έχουμε χτίσει σχέσεις και
με την κοινότητα και κυρίως με τα
παιδιά καθώς ερχόμαστε κάθε Σάβ-
βατο. Αυτό που πάει να γίνει τώρα,
να διώξουν αυτόν τον κόσμο πρέπει
να μας βρει όλους και όλες συντε-
ταγμένους και αποφασισμένους”. 

Μαλακάσα
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους

πρόσφυγες πραγματοποιήθηκε το
πρωί της Κυριακής 31 Μάη και στην
πύλη του στρατοπέδου Γερακίνη
στη Μαλακάσα, όπου βρέθηκε η
ΚΕΕΡΦΑ Βορείων Προαστίων, μοι-
ράζοντας προκηρύξεις στις γλώσ-
σες των προσφύγων, οργανώνοντας
μαζί τους κοινό αγώνα ενάντια στις
εξώσεις. Όπως αναφέρει στην ανα-
κοίνωσή της η τοπική ΚΕΕΡΦΑ:

“Η ρατσιστική πολιτική της κυβέρ-
νησης στρώνει τον δρόμο σε ακρο-
δεξιές μειοψηφίες να χύνουν ρατσι-
στικό δηλητήριο, στην προσπάθειά
της να στρέψει την οργή του κό-
σμου σε αποδιοπομπαίους τράγους.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής
ήταν η χθεσινή ρατσιστική σύναξη
"αγανακτισμένων κατοίκων", ανάμε-
σά τους χρυσαυγίτες, με τις ευλο-
γίες του δημάρχου.

Η Αριστερά οφείλει να στηρίξει
αδιαπραγμάτευτα το αίτημα για
άσυλο σε όλους και όλες και στέγα-
ση των προσφύγων σε σπίτια μέσα
στις πόλεις. Μόνο έτσι μπορούν να
προστατευτούν από τις ρατσιστικές
επιθέσεις και την πανδημία οι πρό-
σφυγες, που για πάνω από ένα μήνα
υπέφεραν τον -επικίνδυνο για την
υγεία τους- πλήρη εγκλεισμό τους
στις δυο δομές της Μαλακάσας”.

Διαβατά
Στη συγκέντρωση που πραγματο-

ποίησε η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης
μαζί με αλληλέγγυους και αλληλέγ-
γυες ενάντια στο σχέδιο μαζικών
εξώσεων στο camp Διαβατών οι
πρόσφυγες που συμμετείχαν στην
συγκέντρωση, ενημερώθηκαν για τις
επικείμενες εξώσεις από το κείμενο
της ΚΕΕΡΦΑ σε 4 γλώσσες.

“Δηλώσαμε ξεκάθαρα πως η ρα-
τσιστική πολιτική της κυβέρνησης
δεν θα περάσει”, αναφέρει η ανακοί-
νωση της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης.

“Παράλληλα με τη ρατσιστική πολι-
τική των εξώσεων, οι πρόσφυγες
μας κατήγγειλαν τις παράνομες
επαναπροωθήσεις που πραγματο-
ποιεί η αστυνομία έξω από το camp
των Διαβατών. Συγκεκριμένα μας
κατήγγειλαν ότι πριν από λίγες μέ-
ρες ξανά η αστυνομία αφού πήρε 16
πρόσφυγες από τα Διαβατά και
αφού τους έσκισαν τα χαρτιά, τους
μετέφεραν στην Τουρκία. Όσα μας
είπαν οι πρόσφυγες επιβεβαιώνουν
και την πρόσφατη καταγγελία της
ΚΕΕΡΦΑ για τη δολοφονία του Μο-
χάμεντ Ραφίκ, κατά τη διάρκεια της
παράνομης απέλασής του, από τον
Έβρο στην Τουρκία στις 24/5/2020. 

Τέλος καταγγέλλουμε την παρου-
σία της αστυνομίας με κλούβα των
ΜΑΤ έξω από το camp των Διαβα-
τών κατά τη διάρκεια της παρέμβα-
σής μας. Δεν θα τρομοκρατήσουν
ούτε το κίνημα αλληλεγγύης ούτε
τους πρόσφυγες”.

Σχιστό
Δεκάδες πρόσφυγες συμμετείχαν

στη συγκέντρωση που κάλεσαν οι
τοπικές επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ του
Πειραιά και επιτροπή προσφύγων,
στην είσοδο του στρατοπέδου στο
Σχιστό. Στη συγκέντρωση μίλησαν
πρόσφυγες σε όλες τις γλώσσες
και περιέγραψαν την τραγική κατά-
σταση στην οποία διαμένουν μέσα
στο camp, αλλά και για τις ανησυ-
χίες τους για το μέλλον που τους
επιφυλάσσει η κυβέρνηση. Στη συ-
νέχεια χαιρετισμό στη συγκέντρω-
ση έκαναν η Μαρία Ανδρέου καθη-
γήτρια στην ΕΛΜΕ Πειραιά, η Κατε-
ρίνα Θωίδου δημοτική σύμβουλος
Νίκαιας με την “Ανταρσία στη Κοκ-
κινιά”. Στην κινητοποίηση συμμετεί-
χε και αντιπροσωπεία της “Ανταρ-
σία στο Λιμάνι” με τον δημοτικό
σύμβουλο Πειραιά Θανάση Διαβο-
λάκη.

Ήδη, σωματεία εκπαιδευτικών και
εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκο-
μεία με ψηφίσματα απαιτούν να μπει
τέλος στο αίσχος των εξώσεων και
να διαθέσουν οι Δήμοι κτίρια για την
στέγαση όλων, προσφύγων, αστέ-
γων και Ρομά. 

Γ.Π.
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Στα καμπ οργανώνονται

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο
Σε αντιρατσιστικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 4

Ιούνη στις 6μμ στην πλ. Ελευθερίας καλεί με
ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ Ηρακλείου. 

Όπως αναφέρει: “Η ρατσιστική πολιτική της
κυβέρνησης δίνει το ελεύθερο σε ρατσιστικές,
εθνικιστικές ομάδες να κάνουν την εμφάνισή
τους, όπως έγινε στο Ηράκλειο, και να καθορί-
σουν το πολιτικό σκηνικό, απόπειρα που από την
πρώτη στιγμή βρήκε απάντηση. Ντόπιοι, μετανά-
στες, πρόσφυγες, εργάτες και εργάτριες δώσαμε
και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μαζί την μάχη
ενάντια στο ρατσισμό και σε αυτήν θα χρειαστού-
με τα σωματεία που από την πρώτη στιγμή στά-

θηκαν στο πλευρό των προσφύγων και των μετα-
ναστών, τους συλλόγους εκπαιδευτικών και γονέ-
ων και κηδεμόνων, τις αντιρατσιστικές κινήσεις,
την αριστερά, όλο τον δημοκρατικό κόσμο που
θέλει να στείλει για άλλη μια φορά ένα ηχηρό μή-
νυμα πως οι γειτονιές μας είναι ανοιχτές και οι
πρόσφυγες καλοδεχούμενοι”. 

“Διεκδικούμε να ακυρωθούν οι μαζικές εξώσεις
να κλείσουν οι Μόριες και οι Αμυγδαλέζες, όχι σε
φράκτες στον Έβρο και το Αιγαίο, να εξασφαλι-
στεί στέγαση για όλους σε σπίτια και σε δομές
μέσα στις γειτονιές, η Περιφέρεια Κρήτης και οι
τοπικοί Δήμοι να ανοίξουν τώρα προγράμματα

κοινωνικής κατοικίας για όλους, άστεγους, πρό-
σφυγες, Ρομά, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
να πάρουν χαρτιά και άσυλο τώρα. Να έχουν δι-
καίωμα στην εργασία, καμιά συμμετοχή της χώ-
ρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς και τις στρα-
τιωτικές επιχειρήσεις, έξω οι βάσεις και το ΝΑ-
ΤΟ” τονίζει σε ανακοίνωσή της η παράταξη του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης "Ανυπόταχτη
Κρήτη" δηλώνοντας συμμετοχή “στις κινητοποι-
ήσεις που καλεί η ΚΕΕΡΦΑ, οι επιτροπές προ-
σφύγων από τα καμπ, οι κοινότητες μεταναστών
και οι εργαζόμενοι στο προσφυγικό".

Συνέντευξη στο καμπ του Ελαιώνα ενάντια στις εξώσεις προσφύγων, 31 Μάη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Η ΛΑΡΚΟ
κατεβαίνει
στην
Αθήνα

Πυρετωδώς οργανώνεται
το μεγάλο πανελλαδικό

συλλαλητήριο και συναυλία
των σωματείων της ΛΑΡΚΟ
στην Αθήνα το Σάββατο 13
Ιούνη στις 11πμ στο Σύνταγ-
μα. 

Πρόκειται για κλιμάκωση
ενός εξάμηνου αγώνα με
απεργίες, καταλήψεις και
πορείες απέναντι σε μια κυ-
βέρνηση που κάνει τα πάν-
τα για να φτάσει την εταιρία
στο χείλος του γκρεμού για
να την πουλήσει σε τιμή
σκάνδαλο και με εργαζόμε-
νους με ελάχιστο μισθό και
χωρίς δικαιώματα. Τυπώ-
νονται αφίσες και υλικό, ορ-
γανώνονται εξόρμησεις και
γίνονται επαφές με Ομο-
σπονδίες και Εργατικά Κέν-
τρα για να στηρίξουν την κι-
νητοποίηση. Στη Λάρυμνα
ετοιμάζονται για μαζική αφι-
σοκόλληση και εξόρμηση
σε όλη την περιοχή και τα
γύρω χωριά. 

Μέχρι τις 13/6 οι δράσεις
των εργαζόμενων δεν στα-
ματάνε. Την Τετάρτη 27/5
πραγματοποίησαν κατάλη-
ψη στα γραφεία της διοίκη-
σης στη Λάρυμνα ενάντια
στον ειδικό διαχειριστή και
τη Δευτέρα 1/6 προχώρη-
σαν σε συμβολική κατάλη-
ψη της Περιφέρειας για να
πιέσουν για τη στήριξη στον
αγώνα τους και για κάθε εί-
δους βοήθεια για το συλλα-
λητήριο και το κατέβασμα
στην Αθήνα.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 στην
έναρξη της πρωινής βάρδιας, 12:00 τα μεσάνυχτα, στην είσοδο του
αμαξοστασίου (γκαράζ) του Δήμου Πειραιά Ρετσίνα 45, καλεί το

Σωματείο Οδηγών – Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά προκει-
μένου να πάρει αποφάσεις ενάντια στις συνεχιζόμενες αυθαίρετες και αυ-
ταρχικές πειθαρχικές διώξεις των εργαζομένων στην Καθαριότητα από την
Δημοτική Αρχή του κ. Γιάννη Μώραλη και της Διεύθυνσης Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης, με στόχο τον εκφοβισμό και την τρομοκράτηση των εργαζο-
μένων. Όπως καταγγέλλει ανάμεσα σε άλλα στην ανακοίνωσή του:

«Η εκμετάλλευση των εργαζομένων και η εντατικοποίηση της εργασίας
στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Πειραιά έχει πάρει απροσδιόρι-
στες διαστάσεις και ειδικά στους εργάτες που δουλεύουν σε εξαντλητικά
ωράρια και χωρίς ημέρες ανάπαυσης. Ενώ η διοίκηση τους περιπαίζει χρε-
ώνοντας τους ρεπό το Σαββατοκύριακο που μέσα από αγώνες των εργαζο-
μένων έγιναν ημέρες ανάπαυσης και με νόμο.

Είναι απορίας άξιο πως η Δημοτική Αρχή θέλει να επιβάλλει στους εργαζόμε-
νους να εργαστούν υπερωριακά όταν δεν τους καταβάλλονται σωστά ή και κα-
θόλου τα δεδουλευμένα της υπερεργασίας τους, προκειμένου αυτά να δίνονται
στους κάθε λογής «υπεύθυνους» και τους αργόμισθους της υπηρεσίας Καθα-
ριότητας για υπερωρίες και νυχτερινά που «δουλεύουν» από την οικία τους.

Σε όλα αυτά αν προσθέσουμε, την αντεργατική, αυταρχική και αναξιο-
πρεπή συμπεριφορά του αντιδημάρχου Καθαριότητας που με χυδαίες και

υβριστικές εκφράσεις καταφέρεται κατά των εργαζομένων, τις τριτοκοσμι-
κές συνθήκες που συνεχίζουν να επικρατούν στο χώρο εργασίας του αμα-
ξοστασίου, την χορήγηση με το σταγονόμετρο ακόμα και τώρα των απα-
ραίτητων μέσων προστασίας από την μετάδοση του κορωνοϊού (αντισηπτι-
κά, μάσκες κλπ) που παρά τις «ευχαριστίες» του Συλλόγου Εργαζομένων η
«δωρεά» που ισχυρίζεται στην ευχαριστήρια ανακοίνωση του δεν έφτασε
ποτέ στους εργαζόμενους, την μη χορήγηση των απαιτούμενων Μέσων
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους, την έλλειψη εμβολια-
σμών και των ετήσιων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σύμφωνα με την
σχετική ΚΥΑ, την αναξιοκρατία, τα «βολέματα», την αργομισθία και την άνι-
ση κατανομή των υπερωριών, που το Σωματείο μας όλα τα χρόνια της δια-
χείρισης του Δήμου από την Δημοτική Αρχή του κ. Μώραλη τα έχει θέσει
υπόψη της, καταλαβαίνει κανείς εύκολα, γιατί ο Δήμαρχος Πειραιά δεν δέ-
χεται να συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Το Σωματείο Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών του Δήμου Πειραιά
δεν εκφοβίζεται, δεν τρομοκρατείται και δεν εκβιάζεται, γιατί δεν δεχόμα-
στε το «μπούκωμα» της δημοτικής αρχής για να κλείσουμε το στόμα μας
και να μην αντιδρούμε στις αυθαιρεσίες και τις αντεργατικές επιλογές της
δημοτικής αρχής του κ. Γιάννη Μώραλη. Για όλα τα παραπάνω καλούμε τα
μέλη μας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συναποφασίσουμε και να
οργανώσουμε την δική μας αντίδραση στις αυθαιρεσίες και την αυταρχικό-
τητα της δημοτικής αρχής και της διεύθυνσης Καθαριότητας».

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έκτακτη Συνέλευση, Παρασκευή μεσάνυχτα

Συνέχεια στον αγώνα τους δί-
νουν οι εργαζόμενοι στον Επι-
σιτισμό-Τουρισμό με κινητο-

ποιήσεις στο Υπουργείο Εργασίας
την Πέμπτη 4/6 στις 4μμ, που καλεί
το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρι-
σμού στην Αττική μαζί με επιχειρη-
σιακά σωματεία και σπουδαστές, και
την Τετάρτη 10/6 στις 12μες που κα-
λεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία του
κλάδου, ΠΟΕΕΤ. 

Η τελευταία κινητοποίηση στις 28
Μάη, που ξεκίνησε με συγκέντρωση
στο Σύνταγμα και κατέληξε στο
Υπουργείο Εργασίας, “έπαιξε” πολύ
στα Μέσα με κεντρική εικόνα τη χυ-
δαία επίθεση των ΜΑΤ με ρίψη χημι-
κών στους συνδικαλιστές και εργα-
ζόμενους που ζητούσαν να ανοίξει
το Υπουργείο για να καταθέσουν τα
αιτήματά τους. Για άλλη μια φορά, η
κυβέρνηση που τόσο πολύ φροντίζει
για την υγεία μας, ψεκάζει κόσμο με
χημικά με επιπτώσεις στο αναπνευ-
στικό σύστημα που μπορεί να γίνει
θανατηφόρο ειδικά την περίοδο του
κορονοϊού και χωρίς να συντρέχει
σοβαρός λόγος.

Όμως το μεγάλο γεγονός ήταν
ότι έγινε μια από τις μαζικότερες κι-
νητοποιήσεις του κλάδου, με πολλά
πανό από χώρους και την οργή να
ξεχειλίζει. Με την κλιμάκωση με συλ-
λαλητήριο της Ομοσπονδίας μπρο-
στά και τα προβλήματα στα εργα-
σιακά να φαίνονται ακόμα περισσό-
τερο τώρα που ανοίγουν χώροι

εστίασης και ξενοδοχεία, η πίεση
στην κυβέρνηση έχει δυνατότητα να
γίνει ασφυκτική. 

Η στήριξή της στα αφεντικά του
κλάδου και οι επιθέσεις στους μι-
σθούς και στα δικαιώματα των εργα-
ζόμενων είναι σκανδαλώδης και δεν
δικαιολογείται από την πτώση του
τζίρου λόγω των προβλημάτων που
επέφερε ο κορονοϊός. Σύμφωνα με
άρθρο της Καθημερινής, ο εκτιμώμε-
νος τζίρος το 2019 σε εστίαση, κατα-
λύματα, ταξιδιωτικά πρακτορεία, αε-
ροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφο-
ρές είναι 19 δις. Με τα μέτρα στήρι-
ξης δεκάδων δις ευρώ και τις φοροε-
λαφρύνσεις, η κυβέρνηση φροντίζει
τις τσέπες των καπιταλιστών, ενώ
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι

θα δώσουν μάχη για την επιβίωση.
Ακόμα κι αν τριπλασίασε τον προ-

ϋπολογισμό για το πρόγραμμα κοι-
νωνικού τουρισμού, που αναμένεται
να συγκεκριμενοποιηθεί τις επόμε-
νες μέρες, πάλι μιλάμε για 100 εκα-
τομμύρια ευρώ επιδοτήσεις, ενώ θα
έπρεπε να δοθούν δισεκατομμύρια
για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δισεκα-
τομμύρια στον κοινωνικό τουρισμό
σημαίνει όλος ο κόσμος της δουλει-
άς να μπορεί να κάνει διακοπές δω-
ρεάν και χωρίς αποκλεισμούς, δου-
λειές για τους εργαζόμενους στα ξε-
νοδοχεία, στην εστίαση, στα αερο-
πλάνα και στα πλοία που δεν θα μεί-
νουν κλειστά και άδεια και μικρότε-
ρος κίνδυνος μετάδοσης της πανδη-
μίας από πλούσιους τουρίστες του

εξωτερικού που κυνηγάει ο Μητσο-
τάκης για να στηρίξουν τα μεγάλα
πεντάστερα συγκροτήματα. 

Το αντικαπιταλιστικό δίκτυο στον
Επισιτισμό “Καμαριέρα” οργανώνει
και καλεί στις κινητοποιήσεις στις 4
και 10 Ιούνη στο Υπουργείο Εργα-
σίας βάζοντας μπροστά τα αιτήματα
για επίδομα στο ύψος του μισθού για
κάθε άνεργο ξενοδοχοϋπάλληλο, ερ-
γαζόμενο στην Εστίαση, ντελιβερά,
κτλ, μέτρα προστασίας των εργαζό-
μενων, μαζικές προσλήψεις στο ΕΣΥ,
Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις,
δωρεάν Κοινωνικό Τουρισμό για
όλους τους εργάτες και κρατικοποί-
ηση χωρίς αποζημίωση των αφεντι-
κών για όλα τα κλειστά ξενοδοχεία. 

Μάνος Νικολάου

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δωρεάν διακοπές για τους εργαζόμενους
-όχι επιδοτήσεις στους βαρόνους του τουρισμού

Αθήνα 28/5, Οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό-τουρισμό στο δρόμο. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Οι εργάτες της Τέχνης επιμένουν αγωνιστικά

Ηεκλογοαπολογιστική συνέλευση στις 16 Ιούνη και οι
εκλογές στις 20-25 Ιούνη του Σωματείου Ελλήνων

Ηθοποιών είναι μια τεράστια ευκαιρία να δυναμώσει το
σωματείο και αριθμητικά και πολιτικά σε μια πρωτόγνωρη
περίοδο ριζοσπαστικοποίησης για τον κλάδο μας. 

Ως Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών δίνουμε τη μά-
χη για να έχει η συνέλευση μεγάλη συμμετοχή, για να
βρεθούμε με τους συναδέλφους να συζητήσουμε την πο-
λύτιμη εμπειρία των προηγούμενων βδομάδων και να ορ-
γανώσουμε τις επόμενες κινητοποιήσεις. Τα σωματεία
έχουν ξαναζωντανέψει με τη συμμετοχή πολύ κόσμου
στο δρόμο, που ένα προηγούμενο διάστημα είχαν απα-
ξιωθεί στα μάτια του με ευθύνη και των πολιτικών δυνά-
μεων που δεν έπαιρναν τις πρωτοβουλίες για να εμπλέ-
ξουν συναδέλφους και να δράσουν ενωτικά. Είναι τερά-
στια ευκαιρία να δυναμώσει και η αντικαπιταλιστική αρι-
στερά στο σωματείο. Η Ανατρεπτική Συσπείρωση ήρθε
σε επαφή με δεκάδες συναδέλφους μέσα στις κινητοποι-
ήσεις και τις τηλεδιασκέψεις που οργάνωσε, που θέλουν
να δώσουν τη μάχη μαζί μας και στις εκλογές και για ένα
πιο δυνατό κίνημα καλλιτεχνών, ενωτικό και συντονισμέ-
νο με όλη την εργατική τάξη, αλλά και αιχμηρό πολιτικά
με αντικαπιταλιστικά αιτήματα.

Πέρσα Κατσανούλη, ηθοποιός, υποψήφια με την 
Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών

Νέο συλλαλητήριο την Τετάρ-
τη 3 Ιούνη στις 12 το μεσημέ-
ρι στα Προπύλαια καλούν οι

εργάτες της τέχνης. Έχουν περάσει
τρεις μήνες από τότε που ξεκίνησε
το γενικό lock down και ακόμα πολύ
μεγάλο κομμάτι εργαζόμενων του
κλάδου παραμένει χωρίς την οικονο-
μική δυνατότητα να επιβιώσει και
χωρίς κανένα απολύτως σχέδιο από
τη μεριά της κυβέρνησης και του
Υπουργείου να αλλάξει αυτό. Η κλι-
μάκωση των κινητοποιήσεων είναι
μονόδρομος με κεντρικό αίτημα το
επίδομα για όλους. 

Αλλά και ενάντια στις μεθοδεύσεις
της Μενδώνη με τη στήριξη που
φτάνει στις τσέπες των επιχειρημα-
τιών αφήνοντας εκτός χιλιάδες καλ-
λιτέχνες και επιβάλλοντας τις χειρό-
τερες εργασιακές σχέσεις στις εκ-
δηλώσεις που χρηματοδοτούνται
κρατικά. 

Όπως καταγγέλλει σε ανακοίνωση
της η ΠΟΘΑ, με Κοινή Υπουργική
Απόφαση “το υπουργείο Πολιτισμού
προχωράει στη νομιμοποίηση της
παθογένειας που μας οδήγησε στα
σημερινά αδιέξοδα. Μέσω των επι-
χορηγήσεων νομιμοποιεί την ανα-
σφάλιστη εργασία και την απλήρωτη
πρόβα, εισάγει για πρώτη φορά την
πληρωμή με την παράσταση, υπο-
χρεώνει στην παράδοση των συγγε-
νικών δικαιωμάτων για 5 χρόνια...
Την ίδια ώρα που όλα αυτά εμφανί-
ζονται ως «μέτρα στήριξης» της Κυ-
βέρνησης, το ποσόν της χρηματοδό-
τησης (1.120.000) απευθύνεται κυ-
ρίως στις μεγάλες εταιρείες παρα-
γωγής. Με αυτόν τον τρόπο η κυ-

βέρνηση επιχορηγεί τις επιχειρή-
σεις, ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνει
τα δικαιώματα των εργαζομένων επι-
διώκοντας να δημιουργήσει κακό τε-
τελεσμένο στο εργασιακό τοπίο”.

Στο δημοτικό συμβούλιο της Αθή-
νας συζητήθηκε το θέμα της στήρι-
ξης των ανθρώπων της τέχνης την
περίοδο της πανδημίας. Ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβου-
λος με την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας, ξεκίνησε την τοποθέτη-
σή του υπογραμμίζοντας ότι υπάρ-
χουν οι εργάτες κι οι εργάτριες της
Τέχνης που χρειάζονται στήριξη και

συνέχισε με προτάσεις στην κατεύ-
θυνση να δουλέψουν όλοι με πλήρη
εργασιακά δικαιώματα με διασφάλι-
ση μισθού και εκδηλώσεις σε όλες
τις γειτονιές της Αθήνας. Μετά τους
δημοτικούς συμβούλους το λόγο
πήραν καλλιτέχνες και εκπρόσωποι
σωματείων του κλάδου. 

Ένσημα
“Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν

πρόβα ενάμιση μήνα και στο τέλος
παίρνουν ένσημα δύο ωρών. Ο Δή-
μος Αθηναίων το κάνει κι αυτός.
Έχω κάνει εγώ παράσταση στο δή-

μο με αυτό τον τρόπο.”, είπε μεταξύ
άλλων η ηθοποιός Μάνια Παπαδη-
μητρίου στην ομιλία της. “Άρα δε μι-
λάμε για κάτι παράνομο ή μαύρη ερ-
γασία, αλλά νομότυπο. Άρα όταν η
κυρία Μενδώνη λέει ότι για να μπει
κάποιος στην πλατφόρμα χρειάζεται
50 ένσημα, είναι αδύνατον να τα
έχει. Όχι γιατί δε δούλεψε ή δούλε-
ψε μαύρα, αλλά πρέπει να κάνει 150
παραστάσεις για να τα μαζέψει. Να
φτιαχτεί ταμείο αλληλεγγύης για το
επόμενο 6μηνο. Ο κιθαρίστας της
Πρωτοψάλτη που έπαιξε στην εκδή-
λωση του Δήμου είπε ο ίδιος ότι πα-

λεύει να πάρει τα 800 ευρώ. Να στη-
ρίξει ο Δήμος το αίτημά μας και να
πιέσει το Υπουργείο. Τα χρήματα
που έδωσε το Υπουργείο τα πήραν
κρατικοί φορείς μόνο στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη, τα ΔΗΠΕΘΕ
δεν πήραν τίποτα.”

Ο Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός
και σκηνοθέτης μίλησε εκπροσω-
πώντας την Ανατρεπτική Συσπείρω-
ση Ηθοποιών: “Αντιμετωπίσαμε μια
πολιτική πολύ άκαμπτη και σε μεγά-
λη σύγχυση από το Υπουργείο Πολι-
τισμού. Οι αγώνες συνεχίζονται και
η αποφασιστικότητά μας είναι μεγά-
λη. Βλέποντας ότι ο δήμος και στο
παρελθόν έχει εμπλέξει και τους
καλλιτέχνες μέσα στα δρώμενα της
πόλης προτείνουμε μια ανοιχτή δια-
φανή προκήρυξη που να μπορούν
να συμπεριληφθούν αυτοί που
πραγματικά στηρίζουν τον πολιτιστι-
κό παλμό αυτής της πόλης και είναι
οι ομάδες των κουκλοπαιχτών και
των μουσικών του δρόμου και αυτο-
διαχειριζόμενες ομάδες. Είναι μια
αυτονόητη πολιτική να χορηγηθούν
παραστάσεις, αλλά χρειάζεται μεγά-
λη πυγμή για να διεκδικήσουμε τα
αυτονόητα, τα οποία τελικά δόθηκαν
κατά παραγγελία και κατ' ανάθεση”

Το δημοτικό συμβούλιο τελικά
υπερψήφισε την πρόταση για δωρε-
άν διάθεση χώρων του Δήμου στους
καλλιτέχνες καθώς και την τροπολο-
γία που κατέθεσε η Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας για στήριξη του
αιτήματος να δοθούν τα 800 ευρώ σε
όλους τους εργάτες και εργάτριες
της Τέχνης χωρίς αποκλεισμούς.

Μ.Ν.

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Ανοιχτή συνέλευση 9/6

Η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών οργανώνει ανοι-
χτή συνέλευση την Τρίτη 9 Ιούνη, στις 7μμ, στην πλα-
τεία Αυδή στον Κεραμεικό. Με τη μάχη των εργατών

στις τέχνες να συνεχίζεται και μπροστά στην εκλογοαπολογι-
στική συνέλευση στις 13/6 και τις εκλογές στο Σωματείο Ελλή-
νων Ηθοποιών στις 20-25/6, η παράταξη της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς στους ηθοποιούς διεκδικεί να συσπειρώσει όλο
των κομμάτι των αγωνιστών που βρέθηκε και οργάνωσε τις κι-
νητοποιήσεις των πολλών χιλιάδων και να συζητήσει μαζί τους
τη συνέχεια.

Η ανακοίνωση της ΑΣΗ ανάμεσα σε άλλα αναφέρει: “Για
εμάς - σε αντίθεση με τους «χορηγούς» και τους επιχειρημα-
τίες - ο Πολιτισμός είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι εμ-
πόρευμα. Δεν θέλουμε τους νόμους της αγοράς να καθορί-
ζουν το ποιοι συνάδελφοι θα δουλεύουν και ποιοι όχι. Αντίθετα
διεκδικούμε από το κράτος και όλους τους Δήμους, να οργα-
νώσουν θεατρικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
όλη την επόμενη περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο θα βρουν δου-
λειά όλοι οι συνάδελφοι και ταυτόχρονα να πάρει ανάσα η κοι-
νωνία που είναι τσακισμένη από την  καραντίνα και την κρίση. 

Αγωνιζόμαστε για τη σύνδεση των ανθρώπων της Τέχνης με
όλα τα κομμάτια της κοινωνίας που παλεύουν, και αγωνίζονται,
τους Εκπαιδευτικούς, του Υγειονομικούς, τους εργαζόμενους
στον Επισιτισμό.  Για να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να υπο-
χωρήσει, χρειάζεται να συνδεθούμε σε κοινούς αγώνες με
όλους όσους παλεύουν. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και όχι καθένας μόνος
του, είναι το σύνθημα μας. 

Αγωνιζόμαστε σε σύγκρουση με το σύστημα που καταστρέ-
φει κυριολεκτικά τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Που δολο-
φονεί μαύρους εργάτες στη Μινεάπολη και τον Ζάκ Κωστό-
πουλο στην Αθήνα. Που πνίγει πρόσφυγες στα σύνορα, χτίζει
φράχτες και στρατόπεδα συγκέντρωσης για πρόσφυγες και
μετανάστες. Που καταστρέφει για το κέρδος το περιβάλλον.  

Αυτήν την προσπάθεια κάνει η Ανατρεπτική Συσπείρωση
Ηθοποιών συμμετέχοντας στις εκλογές του ΣΕΗ, και σε καλού-
με να στηρίξεις και εσύ την αντικαπιταλιστική προοπτική. Να
βρεθούμε, να συζητήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε  τις μά-
χες μπροστά μας αλλά και τις εκλογές του ΣΕΗ, την Τρίτη 9
Ιούνη, στις 7μμ, στην πλατεία Αυδή, στον Κεραμεικό.”

21/5, Διαδήλωση εργατών Τέχνης στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Πολύ πετυχημένη ήταν η συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας που πραγματοποιήσαμε την

Πέμπη 28 Μάη στον Ερυθρό με κύριο αίτημα
τις μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Δεκάδες εργαζόμενες/οι
όλων των ειδικοτήτων συγκεντρωθήκαμε στο προαύλιο αγανακτισμένοι με
τις συνθήκες εργασίας οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει τραγι-
κές.

Αφορμή για την κινητοποίηση ήταν οι μεγάλες αντιδράσεις των τραυμα-
τιοφορέων, η ειδικότητα των οποίων όχι μόνο δεν ενισχύθηκε με προσλή-
ψεις την περίοδο της πανδημίας, αλλά αντίθετα έγιναν και δύο απολύσεις
επικουρικών. Τους έβγαλαν σε αναγκαστική αργία και τους είπαν ότι το πιο
πιθανό είναι να μην προσληφθούν ξανά. Και μιλάμε για εργαζόμενους που
δούλευαν επτά χρόνια στο νοσοκομείο, απόλυτα αναγκαίοι και με τεράστια
εμπειρία. Έτσι από 12-13 τραυματιοφορείς, ήδη λίγοι δηλαδή, το νοσοκο-
μείο έμεινε με 11.

Την ίδια ώρα συνεχίζουμε να έχουμε κορονοϊατρείο που για τους ίδιους
σημαίνει ότι πρέπει διαρκώς να ντύνονται και να ξεντύνονται με τις ειδικές
στολές, να μεταφέρουν τα περιστατικά από κάτι ανηφόρες γύρω γύρω από
το νοσοκομείο, να επιστρέφουν και ξανά από την αρχή, στα όρια της εξάντ-
λησης. Το αποκορύφωμα ήταν μια εφημερία στην οποία υπήρχε μόνο ένας
τραυματιοφορέας και για το κορονοϊατρείο και για το υπόλοιπο παθολογικό
με αποτέλεσμα να στοιβάζονται για ώρες τα περιστατικά στους διαδρόμους

με ό,τι αυτό σήμαινε για τη μετάδοση του ιού.
Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Πή-

γαν στο Σωματείο και απαίτησαν να γίνει κινητο-
ποίηση με βασικό θέμα τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού. Απείλησαν μάλι-
στα ότι θα ξεκινήσουν αποχή από την εργασία τους και καθημερινές συγ-
κεντρώσεις αν δεν γίνει κάτι. Έτσι, παρά την καθυστέρηση από τη μεριά
του Σωματείου, τελικά η κινητοποίηση έγινε με τη στήριξη και της ΠΟΕΔΗΝ.
Όπως λέει και η Ομοσπονδία, οι κενές οργανικές θέσεις σε όλες τις ειδικό-
τητες είναι 40%-50% στον Ερυθρό, όλο αυτό το διάστημα το μόνο που έχει
γίνει είναι μετακινήσεις προσωπικού σε άλλα νοσοκομεία λόγω κορονοϊού
και βέβαια η κατάσταση με τις ελλείψεις σε αναλώσιμα και εξοπλισμό δεν
έχει αλλάξει.

Η συνέχεια του αγώνα θα δοθεί την Πέμπτη 4 Ιούνη με νέα συγκέντρωση
στο προαύλιο, στο πλαίσιο της πανελλαδικής στάσης εργασίας όλων των
εργαζόμενων με συμβάσεις στα νοσοκομεία, και θα κορυφωθεί στις 16 Ιού-
νη στην πανυγειονομική απεργία και το πανελλαδικό συλλαλητήριο στην
Αθήνα. Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του Συντονιστικού Νοσοκομείων
που βρεθήκαμε στην κινητοποίηση καλέσαμε όλες και όλους να οργανώ-
σουμε μαζί αυτή τη μεγάλη μάχη.

Θένια Ασλανίδη, 
γιατρός στον Ερυθρό, μέλος του Συντονιστικού Νοσοκομείων

Μαζική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημια-
κό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων την Πέμπτη 28 Μάη ενάν-

τια στις απολύσεις 17 καθαριστριών. Η κινητοποίηση πραγμα-
τοποιήθηκε με την στήριξη του Σωματείου που ταυτόχρονα είχε
προκηρύξει στάση εργασίας για όλο το προσωπικό με αποτέλε-
σμα τη συμμετοχή δεκάδων εργαζόμενων του νοσοκομείου, όχι
μόνο συμβασιούχων της καθαριότητας.

Οι καθαρίστριες απολύονται μετά την αναμόρφωση των πινά-
κων του ταξικού ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα εργαζόμενες που καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του νοσοκομείου που εργά-
ζονται σε αυτό μέχρι και πάνω από 20 χρόνια να πετιούνται
στην ανεργία. Οι ίδιες πραγματοποίησαν ακόμα μια κινητοποί-
ηση στις 26 Μάη και με τη διάθεση τους να παλέψουν «ανάγκα-
σαν» να μπει σε κίνηση ένα Σωματείο, η ηγεσία του οποίου δεν
είναι μπροστά στους αγώνες. Στην κινητοποίηση που έγινε, οι
ίδιες δήλωσαν αποφασισμένες να συνεχίσουν τον αγώνα τους
ενάντια στις απολύσεις, ενώ μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό

διεκδικούν τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων (507 συμ-
βασιούχοι και 251 επικουρικοί εργάζονται στο ΠΓΝΙ!) καθώς και
μαζικές μόνιμες προσλήψεις για τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Ο αγώνας των καθαριστριών και η συμπαράσταση από το
υπόλοιπο προσωπικό δείχνει τη διάθεση των εργαζόμενων να
παλέψουν κόντρα στις πολιτικές της κυβέρνησης που όχι μόνο

δεν ενίσχυσε το ΕΣΥ, αλλά φέρνει απολύσεις και ιδιωτικοποι-
ήσεις. Ήδη ένα μεγάλο βήμα είναι πως εργαζόμενοι και εργα-
ζόμενες συμβασιούχοι που δεν ήταν γραμμένοι στο Σωματείο -
αφού η ΔΑΚΕ έβαζε εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία- ξεκίνησαν
να γράφονται. Από την ίδια την κινητοποίηση δόθηκε επόμενο
ραντεβού των εργαζόμενων για τη Δευτέρα 1 Ιούνη στα γρα-
φεία του Σωματείου για μαζική εγγραφή των συμβασιούχων σε
αυτό, αλλά και για την οργάνωση της επόμενης κινητοποίησης
την Πέμπτη 4 Ιούνη στα πλαίσια της πανελλαδικής στάσης ερ-
γασίας της ΠΟΕΔΗΝ.

Απ’τη μεριά μας ως Συντονιστικό Νοσοκομείων προτείναμε
στις εργαζόμενες να προχωρήσουμε σε επαναλαμβανόμενες
στάσεις εργασίας για να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και να επι-
στρέψουν όλες στη δουλειά. Και τις καλέσαμε σε συντονισμό
με τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κλιμακώσουμε για να
απαιτήσουμε τη μονιμοποίηση όλων, αλλά και να οργανώσουμε
τη συμμετοχή μας στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της πανυγει-
ονομικής απεργίας στις 16 Ιούνη στην Αθήνα.

Λουίζα Γκίκα, γιατρός, μέλος Συντονιστικού Νοσοκομείων
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Μάχες από νοσοκομείο
σε νοσοκομείο

Και όλοι 
μαζί στις 
16 Ιούνη

ΕΡΥΘΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
ΟΑΕΔ

Στη μάχη για την οργάνωση
της πανυγειονομικής
απεργίας στις 16 Ιούνη και

του πανελλαδικού συλλαλητηρί-
ου την ίδια μέρα στην Αθήνα,
έχει ριχτεί το Συντονιστικό Νοσο-
κομείων. Με αφίσα και προκήρυ-
ξη, που ήδη μοιράζεται σε πολλά
νοσοκομεία όλης της χώρας, κα-
λεί τις εργαζόμενες και τους ερ-
γαζόμενους σε απεργιακό ξεση-
κωμό με κεντρικά αιτήματα: Μο-
νιμοποίηση όλων των συμβασι-
ούχων χωρίς όρους και προϋπο-
θέσεις. Μαζικές προσλήψεις εδώ
και τώρα. Έξω οι ιδιώτες από τα
νοσοκομεία. Λεφτά για δημόσια
δωρεάν Υγεία.

“Η περίφημη «έξοδος» από
την καραντίνα συνοδεύεται με
το καλημέρα από επιθέσεις της
κυβέρνησης στα νοσοκομεία”,
αναφέρει η ανακοίνωσή του.
“Τα υποκριτικά χειροκροτήματα
της κυβέρνησης στους «ήρωες
με τις μπλε και τις πράσινες
μπλούζες» δίνουν την θέση τους
σε μαζικές απολύσεις συμβασι-
ούχων, ΚΕΝ, δωρεές ιδιωτών,
ΣΔΙΤ, διοικητικές αυθαιρεσίες
και διώξεις αγωνιστών. Ταυτό-
χρονα οι ασθενείς που είχαν εκ-
διωχθεί για δύο μήνες από τα
νοσοκομεία μας λόγω κορονοϊ-
ού επιστρέφουν και αντιμετωπί-
ζουν ένα λιγοστό και εξουθενω-
μένο προσωπικό, στοιβάζονται
σε τεράστιες ουρές, διεκδικούν
να συνεχίσουν την θεραπεία
τους, τον έλεγχο και τις εξετά-
σεις που είχαν αναβάλει και αυ-
τό που εισπράττουν είναι χάος,
εκνευρισμός, ασυνεννοησία.

Συνέχεια στις σελ. 10-11

ΟΙούνιος πρόκειται να εξελιχθεί σε μήνα ξε-
σηκωμού για τους 4000 εργαζόμενους μέσω

ΟΑΕΔ στα νοσοκομεία και για όλους τους συμβα-
σιούχους στην Υγεία. Η κυβέρνηση μετά τα χει-
ροκροτήματα για τους ήρωες γιατρούς και νοση-
λευτές που στήριξαν το δημόσιο σύστημα Υγείας
και όλη την κοινωνία την περίοδο της καραντίνας,
στην πράξη όχι μόνο έχει αφήσει 16.000 περίπου
συμβασιούχους εργαζόμενους στον αέρα, αλλά
προχωρά και σε απολύσεις επικουρικών, ξανα-
φέρνει τους εργολάβους στα νοσοκομεία, κλείνει
κλινικές και βάζει σε εφαρμογή τα σχέδιά της για
ιδιωτικοποιήσεις μέσω ΣΔΙΤ. 

Μέσα στην περίοδο της καραντίνας ξεκίνησε
ένας διάλογος στη διαδικτυακή Ομάδα 4.000
ΟΑΕΔ στην Υγεία, που στην ουσία κατέληξε ότι
χρειάζεται να συνδεθούμε με τους αγώνες όλων
των εργαζομένων στην Υγεία και να μπει πίεση
προς τα σωματεία και την ομοσπονδία να κλιμα-
κώσει τον αγώνα, με αίτημα τη μετατροπή των
συμβάσεων σε αορίστου, που είναι η μόνη λύση.
Οι 4.000 ΟΑΕΔ στην Υγεία, έχοντας την εμπειρία
των προηγούμενων αγώνων και τις πρωτοβουλίες

του Συντονιστικού των Νοσοκομείων, με τους
οποίους κατάφεραν να παραμείνουν στις θέσεις
τους για τέσσερα χρόνια, πήραν την πρωτοβου-
λία από τα κάτω και ανάγκασαν την ΠΟΕΔΗΝ και
την ΑΔΕΔΥ να προκηρύξουν στις 4 Ιούνη, τρίωρη
στάση εργασίας 7πμ-10πμ για όλους τους συμ-
βασιούχους στην Υγεία (επικουρικό, ΟΑΕΔ, ΙΔΟΧ,
ΣΟΧ κ.α.) και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα
Νοσοκομεία. Κεντρική συγκέντρωση θα γίνει στις
8.30πμ στο “Σωτηρία”.

Έτσι στις 4 Ιούνη οργανώνονται συγκεντρώ-
σεις σε όλα τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας
από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη, με τη στή-
ριξη των πρωτοβάθμιων σωματείων. Πρωτοβου-
λίες συμβασιούχων έχουν προχωρήσει σε συγ-
κρότηση επιτροπών ανά νοσοκομείο, έχουν φτιά-
ξει ανακοινώσεις, αφίσες, πλακάτ, πανό, δελτία
Τύπου, μέχρι και διαδικτυακά βιντεάκια, προβάλ-
λοντας το αίτημα της μονιμοποίησης.

Αυτές οι ενωτικές πρωτοβουλίες πατάνε πάνω
στα παραδείγματα των κινητοποιήσεων που έγι-
ναν στις πύλες των νοσοκομείων στις 7 Απρίλη
και στις 12 Μάη και είναι η απάντηση στην τακτι-

κή του υπουργείου Υγείας να διασπάσει τους
συμβασιούχους, δίνοντας υποσχέσεις ότι δήθεν
πρόκειται να μονιμοποιήσει το επικουρικό προ-
σωπικό που προσλήφθηκε την περίοδο της παν-
δημίας. Όπως ανακοίνωσε η ΠΟΕΔΗΝ «οι 16.000
έκτακτοι στη Δημόσια Υγεία καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες καθ’ ότι οι κενές οργανικές
θέσεις είναι 40.000. Βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή της πανδημίας και δικαιούνται την μονι-
μοποίησή τους».

Η 4 Ιούνη είναι στην ουσία ένα σκαλοπάτι για
τη μεγάλη πανελλαδική απεργία και συλλαλητή-
ριο στις 16 Ιούνη, που έχει στην προμετωπίδα
του το αίτημα προσλήψεις-μονιμοποιήσεις στην
Υγεία. Η 16 Ιούνη είναι η ημέρα που όλοι περίμε-
ναν, όπου όλοι οι «ήρωες», μόνιμοι και συμβασι-
ούχοι, οι γιατροί, οι νοσηλεύτριες, οι τραυματιο-
φορείς, οι καθαρίστριες, από όλη την Ελλάδα, θα
ενωθούν σε ένα μεγάλο ποτάμι οργής που θα
απαιτεί όχι άλλα ψέματα και υποσχέσεις, λεφτά
για προσλήψεις -μονιμοποιήσεις τώρα!

Κατερίνα Θωίδου, 
συμβασιούχος 4000 ΟΑΕΔ στην Υγεία  

28/5, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Φωτό: Λουίζα Γκίκα
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Όχι ιδιώτες
στην ΕΥΔΑΠ

Η κυβέρνηση απειλεί να δώ-
σει το Εξωτερικό Υδροδο-
τικό Σύστημα της Αττικής

στους ιδιώτες.

Απόπειρα ιδιωτικοποίησης στην
ΕΥΔΑΠ μέσω ΣΔΙΤ κατήγγειλε με
ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Μηχα-
νικών ΕΥΔΑΠ ενώ «η κυβέρνηση με
το Υπουργείο εγκαινιάζουν έναν
νέο διωγμό, 200 αυτή την φορά συ-
ναδέλφων από την Διεύθυνση
Υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ». Όπως
αναφέρει: «Το Υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών, προτίθεται να
προβεί σε σύναψη σύμβασης με
σύμπραξη δημόσιου - ιδιωτικού το-
μέα (ΣΔΙΤ), μετά από Διεθνή Διαγω-
νισμό, με αντικείμενο την “Διαχείρι-
ση - Λειτουργία και Συντήρηση του
Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήμα-
τος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας”. 

Ο Σύλλογος Μηχανικών της ΕΥ-
ΔΑΠ Α.Ε. εκφράζει την πλήρη δια-
φωνία του, στην πρόθεση του
Υπουργείου για την σύναψη σύμ-
βασης με ιδιωτικό φορέα… Για την
εταιρεία μας αυτό θα επιφέρει με-
γάλη επισφάλεια στην αδιάλειπτη
υδροδότηση του Λεκανοπεδίου
καθώς η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., η οποία έχει
αναλάβει την ευθύνη για την αδιά-
λειπτη υδροδότηση της Αττικής,
δεν θα μπορεί πλέον να ελέγξει τις
διαδικασίες ασφαλούς υδρολη-
ψίας και μεταφοράς του αδιύλι-
στου νερού, με το οποίο τροφοδο-
τούνται οι μονάδες επεξεργασίας
νερού και το δίκτυο διανομής του
καθαρού νερού».

Το νερό δεν είναι
εμπόρευμα

«Tο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύ-
στημα της Αττικής (φράγματα και
ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου,
Μαραθώνα, λίμνη Υλίκης, γεωτρή-
σεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμ-
που, υδραγωγεία, δίκτυα μεταφο-
ράς 400 χλμ, αντλιοστάσια) είναι
η κύρια υποδομή στον κύκλο του
νερού, ζωτικής σημασίας για την
επιβίωση του λεκανοπεδίου της
Αθήνας. Όποιος ελέγχει το νερό,
ελέγχει την ζωή της κοινωνίας και
των πολιτών της. Οι πολίτες του
Λεκανοπεδίου δεν θα επιτρέψουν
την παράδοση του νερού στα χέ-
ρια των επιχειρηματιών» αναφέρει
στην ανακοίνωσή του το ΣΕΚΕΣ
ΕΥΔΑΠ προτείνοντας στην ΟΜΕ
ΕΥΔΑΠ να προκηρύξει προειδο-
ποιητική 24ωρη απεργία και συγ-
κέντρωση διαμαρτυρίας στο
Υπουργείο Υποδομών και να ορ-
γανώσει τη συνεργασία και κοινή
δράση με Δήμους, περιβαλλοντι-
κούς, κοινωνικούς και επιστημονι-
κούς φορείς.

Απεργία ενάντια στο Ν/Σ Κεραμέως
Tη Δευτέρα 1/6 το αντιεκπαιδευτικό νομο-

σχέδιο της Κεραμέως μπήκε στην επιτρο-
πή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής.

Το νομοσχέδιο που έχει ξεσηκώσει την εκπαι-
δευτική κοινότητα το τελευταίο δίμηνο παίρνει
το δρόμο για να ψηφιστεί στη Βουλή. Η ώρα της
απεργιακής σύγκρουσης δεν μπορεί να περιμέ-
νει άλλο. Η ΔΟΕ έχει κηρύξει 24ωρη απεργία
την Τρίτη 9/5 με συγκέντρωση στη 1μμ στα
Προπύλαια και νέο συλλαλητήριο την επόμενη
ημέρα στις 7μμ το απόγευμα, στα Προπύλαια
και πορεία στη Βουλή. Η ΟΛΜΕ καλεί συνέλευ-
ση προέδρων το Σάββατο 6/5, με την ηγεσία της
να προσανατολίζεται σε κοινό πρόγραμμα με τη
ΔΟΕ. Οι Παρεμβάσεις, που συσπειρώνουν την
αντικαπιταλιστική αριστερά του κλάδου, επιμέ-
νουν στην πρόταση που προωθούν όλο το τε-
λευταίο διάστημα, για 48ωρη απεργία με προ-
οπτική κλιμάκωσης και με στόχο την ανατροπή
του νομοσχεδίου.

“Να οργανώσουμε τα βήματα για την επιτυχία
της απεργίας στις 9 Ιούνη και για να κλιμακώ-
σουμε. Απέναντι στην διστακτική απάντηση από
μεριάς των ηγεσιών, που θα έπρεπε άμεσα να
καλέσουν σε 48ωρη απεργία, η βάση των εκπαι-
δευτικών να πάρει στα χέρια της την επιτυχία
του αγώνα και της κλιμάκωσης” λέει το κάλεσμα
του Δικτύου Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”, που
συμμετέχει στις Παρεμβάσεις. “Οργανώνουμε
απεργιακές επιτροπές. Βάζουμε σε κάθε σχο-
λείο πανό που καλούν στην απεργία, συζητάμε
με κάθε συνάδελφο ότι Τρίτη 9 Ιούνη έχουμε
ΑΠΕΡΓΙΑ και βάζουμε απεργιακό λουκέτο στα
σχολεία, με απεργιακή περιφρούρηση. Κανένας
και καμία συνάδελφος στην δουλειά, κατεβαί-
νουμε στο δρόμο κατά χιλιάδες με τα πανό των
ΕΛΜΕ και των συλλόγων μας. Ταυτόχρονα συνε-
χίζουμε να διεκδικούμε την 48ωρη απεργία για
το διήμερο 9 και 10 Ιούνη, από την ΓΣ των προ-
έδρων της ΟΛΜΕ, αλλά και από τις ίδιες τις ΕΛ-
ΜΕ και ΣΕΠΕ και νέο γύρο συνελεύσεων για
απεργιακή κλιμάκωση” συνεχίζει.

Το απόγευμα της Δευτέρας 1/6 νέα συλλαλη-
τήρια πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθή-
νας, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων. “Το
πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία της Νέας Δημο-
κρατίας έχει προετοιμαστεί πολύ καλά από
όλους τους προηγούμενους υπουργούς Παιδεί-
ας, από τη Γιαννάκου και έπειτα. Όμως καμιά
προηγούμενη προσπάθεια αποδόμησης του δη-
μοσίου εκπαιδευτικού συστήματος δεν ήταν τό-
σο ριζική”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Αθανασία Κατσούλη καθηγήτρια, μέλος της Α'
ΕΛΜΕ Αθήνας. “Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευ-
σης οι αλλαγές είναι σαρωτικές και αντιδραστι-
κές. Η απάντηση όλου του εκπαιδευτικού κό-
σμου πρέπει να είναι άμεση και δυναμική. Αυτός
ο νόμος πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Το σχέδιο
δράσης της ΟΛΜΕ δεν είναι αρκετό για να αντι-
παλέψουμε τον νόμο. Είναι απαραίτητη η ενερ-
γοποίηση όλων των συλλόγων και των διοικητι-
κών συμβουλίων ώστε να πιεστεί η συνέλευση
των προέδρων να αποφασίσει 48ωρη απεργία
για την ερχόμενη εβδομάδα και να συνεχίσουμε
απεργιακά και στη συνέχεια. Φυσικά μια 48ωρη
απεργία δεν είναι περίπατος. Χρειάζεται να γίνει
δουλειά από σχολείο σε σχολείο και γι'αυτό
χρειαζόμαστε τις απεργιακές επιτροπές. Αλλά
ένας απεργιακός αγώνας με συνέχεια είναι ο μό-
νος δρόμος αν θέλουμε πραγματικά να σταματή-

σουμε μια τόσο μεγάλη επίθεση”, τόνισε.
Η βροχή δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει

πλήθος εκπαιδευτικών και φοιτητών που διαδή-
λωσαν και την περασμένη Τρίτη 26/5. "Eίτε με
χαλάζι, είτε με βροχή αυτό το νομοσχέδιο θα
αποσυρθεί" ήταν ένα από τα συνθήματα που
ακούστηκαν. "Απεργία τώρα" ήταν το σύνθημα
των εκπαιδευτικών του Δικτύου "Η Τάξη μας"
που έδωσε το παρών μαζί με μια σειρά συλλό-
γους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΕΛΜΕ.  

Ταξικό σφαγείο
Το νομοσχέδιο πάνω από όλα είναι ένα ταξικό

σφαγείο για τους μαθητές και τις μαθήτριες.
Περισσότερες εξετάσεις, μεγαλύτερα εμπόδια
στην προαγωγή από τάξη σε τάξη και ακόμα πιο
δύσκολη η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. 

Για το γυμνάσιο προβλέπεται η αύξηση από
τέσσερα σε επτά των μαθημάτων που εξετάζον-
ται γραπτά σε κάθε τάξη. Αύξηση υπάρχει και
στα εξεταζόμενα μαθήματα σε Α’ και Β’ Λυκείου. 

Ο μαθητής θα περνάει την τάξη, όταν έχει σε
κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχι-
στον 10 (από 9,5) ή όταν έχει γενικό μέσον όρο
βαθμών τουλάχιστον 13. Σε αντίθετη περίπτωση,
ο μαθητής ξαναεξετάζεται για το μάθημα που
“έμεινε” το Σεπτέμβρη. Κι αυτό αν τα μαθήματα
που δεν πέρασε είναι μέχρι τέσσερα. Αν ο μαθη-
τής έχει κάτω από 10 σε περισσότερα από τέσ-
σερα μαθήματα, τότε επαναλαμβάνει την τάξη. 

Τα υποχρεωτικά διαγωνίσματα γίνονται δύο,
από ένα σε κάθε τετράμηνο (σήμερα είναι ένα,
μόνο στο πρώτο τετράμηνο). Επανέρχεται το
αναχρονιστικό μέτρο της διαγωγής στο απολυ-
τήριο.

Επανέρχεται η Τράπεζα Θεμάτων, για την
οποία είχαν ξεσηκωθεί μεγάλες αντιδράσεις στο
παρελθόν όταν είχε αποκαλυφθεί το σκάνδαλο
με τη διαρροή θεμάτων από φροντιστήρια. 

Και σε σχέση με τις μεταγγραφές των φοιτη-
τών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπαίνουν εμ-
πόδια, χτυπώντας τους πιο φτωχούς φοιτητές
που συνήθως αιτούνται μεταγγραφή, καθώς πα-
ράλληλα με τα οικονομικά και κοινωνικά κριτή-
ρια, μπαίνει πλαφόν σε σχέση με τη διαφορά
που μπορεί να έχει ο βαθμός εισαγωγής του με
τη βάση εισαγωγής του τμήματος στο οποίο θέ-
λει να μεταγγραφεί.

Στα πανεπιστήμια προβλέπεται η “εξωστρέ-

φεια” και το άνοιγμα των σχολών στην διεθνή
αγορά με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων
από ιδιωτικά κεφάλαια. Προωθείται η αξιολόγη-
ση στα ΑΕΙ και η σύνδεσή της με τη χρηματοδό-
τησή τους, με συνέπειες που μπορεί να οδηγή-
σουν ακόμα και στο κλείσιμο τμημάτων, ενώ θε-
σπίζονται ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά με δίδα-
κτρα σε συνεργασία με ξένα ιδρύματα. Οι ιδιω-
τικοποιήσεις χτυπάνε την πόρτα και στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση καθώς μέσω της καθιέρω-
σης της “αυτοαξιολόγησης” και της “εξωτερικής
αξιολόγησης” των σχολικών μονάδων, ανοίγει
διάπλατα η πόρτα για την εισαγωγή ιδιωτών στο
δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ σχολεία με
“κακή αξιολόγηση” θα τρώνε το τσεκούρι και θα
πρέπει να αναζητήσουν πόρους πέραν της δη-
μόσιας χρηματοδότησης.

Την ίδια στιγμή καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει
για μονιμοποιήσεις και προσλήψεις εκπαιδευτι-
κών, για μείωση των μαθητών ανά τάξη ή για αύ-
ξηση της κρατικής χρηματοδότησης σύμφωνα
με τις ανάγκες μαθητών, φοιτητών κι εκπαιδευτι-
κών. Αντίθετα διατηρεί την αύξηση των μαθητών
στα νηπιαγωγεία παρά τις αντίθετες υποσχέ-
σεις.

“Το νομοσχέδιο μέσα από τις αντιδραστικές
αλλαγές που φέρνει, μετατρέπει το σχολείο σε
συνεχή εξεταστικό κέντρο, με αποτέλεσμα το
μαζικό πέταγμα μαθητικού πληθυσμού έξω από
αυτό, ενώ μαζί με την αύξηση των μαθητών σε
δημοτικά/νηπιαγωγεία, ανοίγει το δρόμο για την
συγχώνευση σχολείων, τμημάτων, απολύσεις
αναπληρωτών. Ταυτόχρονα φέρνει αξιολόγηση,
διαγωγή και κάμερες/εξ αποστάσεως για την κα-
τηγοριοποίηση και τον έλεγχο σε εκπαιδευτι-
κούς, μαθητές και δομές, με στόχο λιγότερους
μαθητές, σχολεία και εκπαιδευτικούς. Την ώρα
που χρειάζονται λεφτά για την Παιδεία, το μαχαί-
ρι των περικοπών ετοιμάζεται να μπει πιο βαθιά
στο δημόσιο σχολείο. Πάνω από 40.000 χιλιάδες
συνάδελφοι αναπληρωτές σε συνθήκες κρίσης
και πανδημίας θα απολυθούν, αντί για την μονι-
μοποίησή τους. Για ένα δημόσιο σχολείο που όχι
μόνο αντέχει στην πανδημία, αλλά παρέχει και
την δημόσια εκπαίδευση με τους καλύτερους
δυνατούς όρους χρειάζεται ο κλάδος να μπει
στην σύγκρουση με την Κεραμέως με απεργία”
σχολιάζει το Δίκτυο Εκπαιδευτικών “Η Τάξη
μας”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

1 Ιούνη, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Νο 1424, 3 Ιούνη 2020

Κλεισίματα-απολύσεις-διώξεις. Αυτό το τρί-
πτυχο αποτελεί την πολιτική της κυβέρνη-
σης της ΝΔ στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Πριν ακόμα κοπάσουν καλά καλά τα χειροκροτήμα-
τα για τους «ήρωες του ΕΣΥ», η κυβέρνηση επι-
στρέφει στη γνωστή συνταγή των επιθέσεων με μο-
ναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιωτών.

Το πρώτο σκέλος ήρθε εκρηκτικά στην επιφάνεια
την περασμένη εβδομάδα με την απόπειρα να μπει
“λουκέτο” στο Κέντρο Μαστού του νοσοκομείου
Έλενα -ένα Κέντρο που σύμφω-
να με τα επίσημα στοιχεία εξυ-
πηρετεί περίπου 20.000 γυναί-
κες το χρόνο. Το χτύπημα θα
ήταν τεράστιο καθώς τόσες χι-
λιάδες γυναίκες είτε θα έμεναν
χωρίς ιατρικές εξετάσεις είτε
θα ήταν αναγκασμένες να
απευθυνθούν στις ιδιωτικές δο-
μές. Η κινητοποίηση των εργα-
ζόμενων του νοσοκομείου σε
συνδυασμό με την κατακραυγή
που ξεσήκωσε η προκλητική
αυτή απόφαση, ανάγκασε τον
Κικίλια να την πάρει πίσω. Είναι
δείγμα της δύναμης του υγει-
ονομικού κινήματος, ιδιαίτερα όταν έχει στο πλευρό
του την κοινωνία ολόκληρη. Είναι μια νίκη που χρει-
άζεται να αξιοποιηθεί εν όψει της απεργίας στις 16
Ιούνη και στη συνέχεια, απέναντι στο πετσόκομμα
κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών Υγείας που αποτελεί
τη γενική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής.

Επιπτώσεις
Η αναστολή της λειτουργίας του Παιδοκαρδιο-

χειρουργικού Κέντρου στο νοσοκομείο Παίδων
Αγία Σοφία, που αναδείχτηκε παράλληλα με την
επίθεση στο Κέντρο Μαστού του Έλενα, το επιβε-
βαιώνει. Το θέμα ανέδειξε ο Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες με
ανακοίνωσή του που ανέφερε πως “τα προβλήματα
λειτουργίας που αντιμετωπίζει το παιδοκαρδιοχει-
ρουργικό κέντρο του Νοσοκομείου «Αγία Σοφία»
έχουν οδηγήσει στην ολοκληρωτική αναστολή της
λειτουργίας του, με δυσάρεστες επιπτώσεις για τα
παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες. Η αναστολή
προγραμματισμένων χειρουργείων και σοβαρών ια-
τρικών πράξεων του εν λόγω τμήματος έχει δημι-
ουργήσει μεγάλη αναστάτωση στο χώρο, θέτοντας
σε κίνδυνο τις ζωές αυτών των παιδιών, εάν λάβου-
με υπόψη και το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο
τμήμα απευθύνονται παιδιά προερχόμενα από οι-
κογένειες με χαμηλό εισοδηματικό προφίλ, οι οποί-
ες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο
κόστος νοσηλείας εκτός δημόσιων νοσοκομείων”.

Η απάντηση του Κικίλια ότι το Κέντρο δεν έχει
κλείσει αλλά έχει γίνει τμήμα για τον κορονοϊό και
πως στη θέση του έχει επιστρατευτεί το Ωνάσειο
χωρίς επιβάρυνση των οικογενειών των μικρών
ασθενών, δεν καλύπτει ούτε τους εργαζόμενους
ούτε τους γονείς. Όπως ανέφερε ο Σύλλογος Γο-
νέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιο-
πάθειες «η Αγία Σοφία»: “Γιατί επελέγη η μοναδική
δημόσια Παιδοκαρδιοχειρουργική Εντατική Μονά-
δα ως μονάδα covid και όχι κάποια άλλη από τις
τόσες που υπάρχουν στα δύο Παιδιατρικά Νοσοκο-
μεία... Γιατί επέλεξαν να ακυρώσουν την λειτουρ-
γία ενός ολόκληρου κέντρου και μάλιστα μοναδι-
κού στην Ελλάδα...”. Και συνέχιζε: “το Ωνάσειο δεν
είναι Παιδιατρικό Νοσοκομείο όπως το Αγία Σοφία,
όπου υπάρχουν όλες οι ειδικότητες στην υπηρεσία

των παιδιών μας... μας χαροποιεί η τωρινή δέσμευ-
ση του Ωνάσειου για δωρεάν νοσηλεία ασφαλισμέ-
νων και ανασφάλιστων που ως τώρα δεν ίσχυε, εξ
όσων, όμως, γνωρίζουμε, αυτό συμβαίνει μόνο κα-
τά την εισαγωγή και άμεση μετεγχειρητική νοση-
λεία και όχι για τις εξετάσεις και επισκέψεις προ ει-
σαγωγής και επανελέγχου”.

Το δεύτερο σκέλος, των απολύσεων, αποτελεί μό-
νιμη κυβερνητική πολιτική. Αντί μια κάλυψη των χι-
λιάδων κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν στα
δημόσια νοσοκομεία με μόνιμο προσωπικό, χιλιάδες

συμβασιούχοι βρίσκονται διαρκώς
υπό την απειλή της λήξης της σύμ-
βασής τους και της ανεργίας. Η
σημερινή περίοδος δεν αποτελεί
εξαίρεση. Σε κάθε νοσοκομείο
(βλέπε σελίδα 4) οι εργαζόμενοι
και τα σωματεία τους κινητοποι-
ούνται ενάντια στις απολύσεις των
συμβασιούχων. Στο Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, πάνω
από είκοσι επικουρικοί εργαζόμε-
νες/οι είναι αυτή τη στιγμή στον
αέρα. Τη Δευτέρα 1 Ιούνη συναν-
τήθηκαν με το Διοικητή του νοσο-
κομείου που, μετά από ένα διάστη-

μα υποσχέσεων, τους είπε ότι το ζήτημα δεν έχει λυ-
θεί 5 μέρες πριν τη λήξη των συμβάσεών τους. Οι
εργαζόμενοι προχωρούν σε νέα συγκέντρωση στο
προαύλιο την Τετάρτη 3/6.

Τις παραπάνω επιθέσεις συμπληρώνουν οι διώ-
ξεις αγωνιστών/στριών που παλεύουν για να μην
περάσει αυτή η πολιτική. Στο Ιπποκράτειο Θεσσα-
λονίκης, ο ίδιος Διοικητής καλεί τον γιατρό Γιάννη
Κούτρα, αντιπρόεδρο της ΕΝΙΘ και μέλος του ΔΣ
του Σωματείου Εργαζόμενων στο Ιπποκράτειο, σε
έγγραφη απολογία. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση
της ΚΕΕΡΦΑ ο Γ. Κούτρας “διώκεται για την συνδι-
καλιστική και αντιρατσιστική του δράση...  Μετά
από ανυπόστατη καταγγελία της προϊσταμένης δι-
εύθυνσης του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης κ.Καραμπελί-
δου Χριστίνας που διαβιβάστηκε από την 4η ΥΠΕ
στο Ιπποκράτειο... Η κ. Καραμπελίδου Χριστίνα ζη-
τά την πειθαρχική δίωξη του συνάδελφου Κούτρα
Γιάννη για τη συμπεριφορά του σε τηλεφωνική του
παρέμβαση ως αντιπροέδρου της ΕΝΙΘ (ιδιότητα
την οποία της δήλωσε εξαρχής) η οποία έγινε ύστε-
ρα από καταγγελία συναδέλφου μέλους της ΕΝΙΘ.
Η παρέμβαση αφορούσε την απόφαση της διοική-
τριας να συνοδεύεται κάθε πλήρωμα ασθενοφόρου
του ΕΚΑΒ από αστυνομικούς προκειμένου να εισέλ-
θει σε οποιαδήποτε Καμπ προσφύγων. Η ΟΕΝΓΕ, η
ΕΙΝΑΠ και η ΕΝΙΘ έχουν μια μεγάλη παράδοση αν-
τίστασης στο ρατσισμό και τους αποκλεισμούς των
μεταναστών από την πρόσβαση στη δημόσια υγεία.
Ο Γιάννης Κούτρας όπως και η συντριπτική πλει-
οψηφία των γιατρών και όλων των εργαζόμενων
στα δημόσια νοσοκομεία έχουν εκφράσει την αλλη-
λεγγύη στους στους πρόσφυγες ως στάση αρχής”.

Η δίωξη του Γ. Κούτρα αποτελεί συνέχεια αυτής
της προέδρου της ΕΝΙΘ Δάφνης Κατσίμπα από το
Διοικητή του νοσοκομείου Γεννηματάς Θεσσαλονί-
κης. Την Τετάρτη 3 Ιούνη στη 1μμ έχει προγραμμα-
τιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας με στάση εργα-
σίας της ΕΝΙΘ στο Ιπποκράτειο για το θέμα, καθώς
όπως συνεχίζει η ΚΕΕΡΦΑ: “Αυτές οι μεθοδεύσεις
απέναντι σε συνδικαλιστές γιατρούς της πρώτης
γραμμής, που έβαλαν πλάτη να μην καταρρεύσουν
τα νοσοκομεία τους μέσα στην καραντίνα αποτε-
λούν ευθεία επίθεση στον αγωνιστικό - μαχητικό
συνδικαλισμό. Δεν θα περάσουν!”

Συνέχεια από τη σελίδα 8

Οι λιγοστές και με το
σταγονόμετρο προσλή-
ψεις -συμβασιούχων

αποκλειστικά- εν μέσω κορονοϊ-
ού δεν έκαναν καμία διαφορά
και στο να ανακουφίσουν το
προσωπικό και στο να ξεμπου-
κώσουν οι αναμονές των ασθε-
νών. Η στήριξη στο Ε.Σ.Υ. που
διατρανώνει ο Μητσοτάκης δεν
συνέβη ποτέ και αυτό αποδει-
κνύεται μετά το διάγγελμα του,
την περίφημη «γέφυρα για την
επιστροφή στην κανονικότητα»
όπου 24 δις ευρώ πάνε στην
ενίσχυση των επιχειρήσεων αλ-
λά όχι στους εργαζόμενους, για
τα νοσοκομεία μας όμως ΤΙΠΟ-
ΤΑ. Όσοι πίστεψαν ότι η κυβέρ-
νηση το έπαιξε καλά μέσα στην
κρίση δεν έχουν παρά να δουν
την εικόνα της οργής και των
αγώνων που ξεπηδούν αυτή την
ώρα μέσα στα νοσοκομεία”.

Και συνεχίζει: “Καταρχήν από
νοσοκομείο σε νοσοκομείο, παντού, αντιμετωπίζουμε το
ίδιο πρόβλημα, αυτό των απολύσεων των συμβασιού-
χων. Από τον Ερυθρό και το Αγία Όλγα μέχρι την Ικαρία
και από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μέχρι την Δου-
ρούτη στα Γιάννενα παντού οι πρώην εργολαβικοί εργα-
ζόμενοι αντιμετωπίζουν την απόλυσή τους λόγω λήξης
της θητείας τους. Καθαρίστριες, σεκιούριτι, εργαζόμε-
νοι στην σίτιση αλλά και επικουρικοί νοσηλευτές βρί-
σκονται σε διαρκείς κινητοποιήσεις για να μην απολυ-
θούν απαιτώντας την μονιμοποίηση τους ή τουλάχιστον
μια παράταση. Στον Άγιο Σάββα όμως, μετά από 3ήμε-
ρη κινητοποίηση οι σεκιούριτι κέρδισαν την παράταση
τους ανοίγοντας έτσι τον δρόμο σε όλα τα νοσοκομεία.

Οι συνάδελφοι από τους 4.000 ΟΑΕΔ ήδη γεύονται
το «ευχαριστώ» της κυβέρνησης και κινητοποιούνται
στις 4 Ιούνη, αφού δεν άκουσαν από τον Κικίλια τίποτα
για την μονιμοποίησή τους, αντίθετα οι επικουρικοί νο-
σηλευτές που το άκουσαν αυτό κινδυνεύουν με απόλυ-
ση στην Θεσσαλονίκη, ενώ οι νοσηλευτές Δ.Ε. παραλί-
γο να μετατραπούν σε «πασπαρτού» προσωπικό για
όλες τις χρήσεις λόγω της παρανοϊκής ΠΝΠ που εμ-
πνεύστηκαν οι απατεώνες της Ε.Ν.Ε. και του υπουργεί-
ου. Παραλίγο, γιατί δύο μαζικές κινητοποιήσεις μας
στο υπουργείο τρόμαξαν τους παραπάνω φωστήρες
και πάγωσαν την ΠΝΠ. Στον Γεννηματά της Αθήνας οι
τραυματιοφορείς χρειάστηκε να παρατήσουν τη δου-
λειά, να απειλήσουν με επαναλαμβανόμενες στάσεις
εργασίας ώστε ο Διοικητής να υποσχεθεί άμεσα 30
προσλήψεις στον κλάδο τους.

Και δεν είναι μόνο οι απολύσεις και το πάγωμα των
προσλήψεων. Οι γιατροί έρχονται αντιμέτωποι με τα
ΚΕΝ -κλειστά ενοποιημένα νοσήλια- δηλαδή με την πα-
ράλογη υποχρέωση να κοστολογούν την ιατρική πράξη
ή και να την στερούν από ανασφάλιστους, πρόσφυγες
και μετανάστες, γενικά από τους φτωχούς που έχουν
το «λάθος» ασφαλιστικό ταμείο. Καλούνται να παίξουν
τον ρόλο του λογιστή και όχι του γιατρού αλλά και αυ-
τόν του συνοριοφύλακα της Φρόντεξ, κάτι που αν ποτέ
ισχύσει θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στην υγεία
όλων μας. Τα ΚΕΝ έρχονται να συμπληρώσουν την ορ-
γή όλων μας μετά την επιχορήγηση της κυβέρνησης
ύψους 30 εκατ. ευρώ στα ιδιωτικά διαγνωστικά και τις
κλινικές τύπου Ταξιάρχαι, ενώ το μπαράζ των «δωρε-
ών» από το ίδρυμα Νιάρχου με τις «έκτακτες» προσλή-

ψεις που αυτές συνο-
δεύονται ξεχειλίζει το πο-
τήρι. Στην παραπάνω ει-
κόνα έρχεται να προστε-
θεί και το κυνήγι από
ανεκδιήγητους διοικητές
σε συνδικαλιστές -αγωνι-
στές της Αριστεράς στην
Θεσσαλονίκη σε Γεννημα-
τά και Ιπποκράτειο που
ήδη ξεσηκώνουν τερά-
στιες αντιδράσεις”.

Την Τρίτη 2 Ιούνη το
απόγευμα, ενώ η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη πήγαινε
στο τυπογραφείο, το Συν-
τονιστικό πραγματοποιού-
σε διαδικτυακά την πανελ-
λαδική του συνέλευση με
στόχο την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη συμμετοχή
από όλα τα νοσοκομεία
της χώρας στο συλλαλη-
τήριο στις 16 Ιούνη στην
Αθήνα. Οι αγωνιστές και
οι αγωνίστριες που συ-
σπειρώνονται στις γραμ-

μές του έχουν ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια για γενι-
κές συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα, περιοδείες ενημέ-
ρωσης των συναδέλφων τους.

Ουρές
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Σύλλογος Εργαζόμε-

νων στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, με την γενική συνέ-
λευση που πραγματοποίησε την περασμένη Τετάρτη 27
Μάη. Δεκάδες εργαζόμενες και εργαζόμενοι όλων των
ειδικοτήτων συμμετείχαν στη συζήτηση, αναδεικνύον-
τας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισαν την πε-
ρίοδο της καραντίνας και τα οποία έχουν γίνει ακόμα
πιο έντονα με την άρση της. Όπως κατήγγειλαν, καθη-
μερινά στα Επείγοντα και τα Εξωτερικά Ιατρεία του νο-
σοκομείου δημιουργούνται τεράστιες ουρές με αποτέ-
λεσμα ο συνωστισμός -και ο εκνευρισμός που αυτός
φέρνει- να χτυπάει κόκκινο. Η ταλαιπωρία των ασθενών
είναι τεράστια, το ίδιο και ο φόρτος εργασίας του ήδη
εξαντλημένου προσωπικού. 

Ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Ερ-
γαζόμενων ενημέρωσε για την νέα 24ωρη πανυγειονο-
μική απεργία στις 16 Ιούνη και κάλεσε σε μαζική συμμε-
τοχή στο συλλαλητήριο την ίδια μέρα. «Μέχρι τότε ενη-
μερώνουμε και ξεσηκώνουμε όλο το νοσοκομείο, αλλά
και τους ασθενείς και τους συνοδούς, τη γειτονιά. Μπο-
ρούμε στις 16 Ιούνη να έχουμε όλη την κοινωνία στο
πλευρό μας», είπε. Η συνέλευση αποφάσισε τη συμμε-
τοχή στο νέο απεργιακό ραντεβού, που όλες και όλοι
συμφώνησαν ότι αποτελεί τη συνέχεια των αγώνων που
έχουν δώσει ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και των
νικών που έχουν πετύχει –με τελευταία μόλις δυο βδο-
μάδες πριν με την παραμονή στη δουλειά των συναδέλ-
φων τους στη φύλαξη που έληγαν οι συμβάσεις τους.
Αμέσως μετά τη συνέλευση, ακολούθησε μεγάλη πε-
ριοδεία στα τμήματα και συζήτηση με πολλούς ακόμα
εργαζόμενους και εργαζόμενες. 

“Καλούμε όλους τους κλάδους του Δημοσίου να
προχωρήσουν σε απεργιακό συντονισμό μαζί μας και
απαιτούμε από την ΑΔΕΔΥ όχι να μας χειροκροτεί και
να μας στηρίζει με δελτία τύπου αλλά στις 16 Ιούνη να
προχωρήσει σε πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία συμ-
παράστασης στον αγώνα για μαζικές προσλήψεις, μονι-
μοποίηση των συμβασιούχων και ενίσχυση του Ε.Σ.Υ”,
καταλήγει η ανακοίνωση του Συντονιστικού.

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Απεργία στα Νοσοκομεία 16 Ιούνη

Κάτω τα χέρια από τα νοσοκομείαΠροσλήψεις και λεφτά για την Υγεία

Οι εργαζόμενοι/ες στα δημόσια
νοσοκομεία όλων των ειδικοτή-
των, γιατροί, νοσηλευτές, διοι-

κητικοί, τραυματιοφορείς, εργαζόμε-
νοι/ες στη φύλαξη και στην καθαριότη-
τα απεργούν στις 16 Ιούνη και διαδη-
λώνουν πανελλαδικά στην Αθήνα.

Πρόκειται για τους ανθρώπους που
έδωσαν και δίνουν με αυτοθυσία τη
μάχη της πανδημίας του κορονοϊού
και τώρα διεκδικούν τα αυτονόητα:
ενίσχυση της δημόσιας Υγείας με
προσλήψεις και μονιμοποιήσεις προ-
σωπικού και αύξηση της χρηματοδό-
τησης των νοσοκομείων.

Η σταδιακή έξοδος από τους περιο-
ρισμούς της καραντίνας έχει δημιουρ-
γήσει ένα κύμα προσέλευσης στα νο-
σοκομεία. Ασθενείς που είχαν ανάγκη
από εξετάσεις και περίθαλψη αλλά εί-
χαν αναγκαστεί να παραμένουν στο
σπίτι τους αποκλεισμένοι από την πρό-
σβαση στις υπηρεσίες Υγείας, τώρα

συνωστίζονται στις πύλες των νοσοκο-
μείων αναδεικνύοντας όλες τις ελλεί-
ψεις. Ένα προσωπικό με τεράστια κε-
νά και καταπονημένο από την υπερ-
προσπάθεια για την αντιμετώπιση του
κορονοϊού χρειάζεται άμεσα ενίσχυση
για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του
κόσμου εδώ και τώρα και μάλιστα πριν
προκύψει ένα δεύτερο κύμα της παν-
δημίας το φθινόπωρο.

Γι’ αυτό στεκόμαστε στο πλευρό
τους. Δεν αρκεί το χειροκρότημα, μπο-
ρούμε και πρέπει να κάνουμε τον αγώ-
να τους κοινή υπόθεση όλων των ερ-
γαζόμενων και της νεολαίας. Η κυβέρ-
νηση πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανά-
καμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
υπόσχεται ότι θα υπάρξουν διαθέσιμα

32 δις ευρώ για το ελληνικό δημόσιο,
αλλά ήδη έχει ανακοινώσει ότι 24 δις
θα πάνε σαν επιχορήγηση στις επιχει-
ρήσεις ενώ κρύβει τα νέα Μνημόνια
που συνοδεύουν τα λεφτά της ΕΕ. Τα
αφεντικά θα πάρουν τα λεφτά, ενώ οι
εργαζόμενοι θα πάρουν μείωση 20%
στο μηνιάτικο. Μεγαλύτερη φτώχεια,
ελαστικές σχέσεις εργασίας, ιδιωτικο-
ποιήσεις και ανεργία είναι η προοπτική
που θέλουν να μας επιβάλουν οι ίδιοι
που μας έφεραν μια δεκαετία με Μνη-
μόνια .

Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή
την αντεργατική επίθεση. Οι εργαζό-
μενοι στα νοσοκομεία δεν είναι μόνοι.
Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, οι εργα-
ζόμενοι στον τουρισμό και στον επισι-

τισμό, οι καλλιτέχνες, οι φοιτητές, οι
μαθητές και οι γονείς τους έχουν ήδη
ξεκινήσει κινητοποιήσεις.

Όλοι και όλες μαζί μπορούμε να κά-
νουμε τις 16 Ιούνη μια τεράστια μέρα
δράσης στο πλευρό των αγωνιζόμε-
νων νοσοκομείων με μαζική συγκέν-
τρωση εκεί που καλούν οι απεργοί,
στην πλατεία Μαβίλη στις 9πμ και πο-
ρεία στο υπουργείο Υγείας. Και έτσι
να συνεχίσουμε.

Καλούμε όλα τα συνδικάτα, τους συλ-
λόγους, κάθε συλλογικότητα του κό-
σμου στις γειτονιές που έχει ανάγκη το
τοπικό του νοσοκομείο ή/και κέντρο
υγείας να στηρίξουμε αυτόν τον αγώνα.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΗ 9πμ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Facebook: Στηρίξτε τους εργάτες 
της Υγείας- Support Health workers

Στηρίξτε τους εργάτες 
της Υγείας

Οι εκπαιδευτικοί συμπαραστεκόμαστε
στους εργαζόμενους στα νοσοκο-

μεία που ετοιμάζονται για την πανελλαδι-
κή τους απεργία στις 16 Ιούνη. Μας απέ-
δειξαν το προηγούμενο διάστημα -όπως
και σε όλη την κοινωνία- πόσο χρήσιμοι
και αναντικατάστατοι είναι, παρά τις όποι-
ες συκοφαντίες δέχονταν τα τελευταία
χρόνια από τις κυβερνήσεις. Είμαστε μαζί
τους όταν διεκδικούν τα δίκαια αιτήματά
τους, των προσλήψεων, των μονιμοποι-
ήσεων, της χρηματοδότησης. Είμαστε
μαζί τους όταν παλεύουν για το ΕΣΥ.

Αλλά όχι “μόνο” γι' αυτό. Είμαστε μαζί
τους και γιατί έχουμε βρεθεί στο δρόμο
δίπλα δίπλα με κοινά αιτήματα. Στις περ-
σινές απεργιακές κινητοποιήσεις των
αναπληρωτών, πολλοί Σύλλογοι Εργαζό-
μενων από νοσοκομεία συμμετείχαν με τα
πανό τους στις διαδηλώσεις μας. Δεν μας
συνδέει απλά μια γενική αλληλεγγύη, μας
συνδέουν κοινοί αγώνες για δημόσια και
δωρεάν Υγεία και Παιδεία.

Η καλύτερη συμπαράσταση από την
πλευρά των εκπαιδευτικών θα είναι να
βρεθούμε επίσης στους δρόμους στις 16
Ιούνη. Ένας τέτοιος συντονισμός θα είναι
ενισχυτικός και για το δικό μας αγώνα
ενάντια στην επίθεση της Κεραμέως.
Ήδη αυτή η πρόταση συζητιέται σε μαζέ-
ματα και συνελεύσεις εκπαιδευτικών, έχει
αρχίσει να γίνεται γνωστή στον κλάδο.
Ενώ έχει φτάσει και στην ΑΔΕΔΥ που θα
έπρεπε να κηρύξει πανεργατική πανδημο-
σιοϋπαλληλική απεργία στο πλευρό των
υγειονομικών και να ενώσει έτσι όλους
τους αγώνες. Θα κάνουμε την προσπά-
θεια να φτάσουμε σε μια τέτοια κοινή
απεργιακή κινητοποίηση.

Στέλιος Γιαννούλης, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ 
Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Την Τετάρτη 27 Μάη συνεδρίασε το ΔΣ
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 3ου

Διαμερίσματος Αθήνας. Στο επίκεντρο της
συζήτησης ήταν το άνοιγμα των σχολείων
μετά την περίοδο της καραντίνας και πώς
αυτό γίνεται χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί
κάποιες βασικές προϋποθέσεις για την
ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών,
όπως η καθαριότητα. Σαν Ένωση διεκδι-
κούμε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της με-
γάλης έλλειψης καθαριστριών με μαζικές
προσλήψεις και μόνιμη σχέση εργασίας
και όχι με μπαλώματα όπως επιχειρεί το
υπουργείο.

Σε αυτό το πλαίσιο συζητήσαμε το θέμα
της συμπαράστασης στους εκπαιδευτι-
κούς που παλεύουν ενάντια στο νέο αν-
τιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο της Κεραμέως,
αλλά και σε όλους τους κλάδους που βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης
ενάντια τις επιθέσεις της κυβέρνησης,
όπως οι υγειονομικοί που ετοιμάζονται για
πανελλαδική απεργία στις 16 Ιούνη. Από
όλα τα μέλη του ΔΣ υπήρχε σύμπνοια ότι
αυτές είναι μάχες που χρειάζονται τη στή-
ριξή μας. Πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρ-
ξει ανακοίνωση συμπαράστασης στους
υγειονομικούς αλλά και φυσική παρουσία
στην κινητοποίηση. Όχι μόνο γιατί τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία
και τα νοσοκομεία είναι κοινά, αλλά και
γιατί ο αγώνας για δημόσια και δωρεάν
Υγεία μας αφορά όλους.

Συζητήσαμε επίσης το θέμα της έξωσης
των προσφύγων από τα καμπ και συμφωνήσαμε ότι είμα-
στε κάθετα αντίθετοι να πεταχτούν τόσες χιλιάδες άν-
θρωποι στο δρόμο χωρίς στέγη. Δίνοντας έμφαση και
στα προβλήματα που θα δημιουργήσει αυτή η ρατσιστι-
κή επιλογή στα προσφυγόπουλα που πάνε στα σχολεία
και θα αναγκαστούν να διακόψουν. 

Είναι όλα θέματα που συνδέονται μεταξύ τους και
χρειάζεται το γονεϊκό κίνημα να βρεθεί μπροστά. Κινητι-

κότητα ήδη υπάρχει, η πολιτική συζήτηση είναι γεγονός
και σε αυτές τις συνεδριάσεις, το κρίσιμο είναι να εκ-
φραστεί και σε δράση από την Ομοσπονδία, τις Ενώσεις
και τους Συλλόγους των Γονέων.

Αντώνης Σκαρπέλης, ειδικός γραμματέας της Ένωσης
Συλλόγων Γονέων 3ου Διαμερίσματος Αθήνας

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ



Πλούσια ήταν η συζήτηση “Η πολλαπλή αποτυ-
χία του καπιταλισμού” με εικόνες από τις επι-
θέσεις της άρχουσας τάξης σε όλο τον πλα-

νήτη και τις αντιστάσεις της εργατικής τάξης. Στο
άνοιγμα που έκανε ο Ιάννης Δελατόλας, μέλος του
Marx 21 US, αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ στις ΗΠΑ,
μίλησε για την εξέγερση που πλέον έχει απλωθεί σε
πάνω από 40 πόλεις σε όλη τη χώρα, τη συνέδεσε με
την οργή ενός ολόκληρου κόσμου για τους 100 χιλιά-
δες νεκρούς από τον κορονοϊό και αναφέρθηκε στην
προσπάθεια του Marx 21 US να οργανώσει τον κό-
σμο της Αριστεράς ενάντια στον Τραμπ και τους φα-
σίστες. 

Στη συνέχεια ο Νί-
κος Στραβελάκης, οι-
κονομολόγος, ξεκαθά-
ρισε ότι το νεοφιλε-
λεύθερο αφήγημα βρί-
σκεται πλέον σε μια
ιδεολογική ήττα με
αποτέλεσμα, μετά τα
όσα έχει δοκιμάσει τα
προηγούμενα χρόνια,
η αστική τάξη να μην έχει πλέον καμία απάντηση.
Παράλληλα κατέρριψε και το αφήγημα ότι για τη ση-
μερινή κρίση ευθύνεται ο κορονοϊός σαν εξωτερικός
παράγοντας.

Ο Πάνος Γκαργκάνας, διευθυντής της Εργατικής
Αλληλεγγύης, στάθηκε σε όλες τις διαστάσεις που
παίρνει η “πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού”. Ξε-
κινώντας από το πώς το σύστημα ευθύνεται για την
εμφάνιση και την αδυναμία αντιμετώπισης πανδημιών,
προχώρησε και στο γιατί η κρίση που βαθαίνει ξανά
δεν είναι αποτέλεσμα της πανδημίας, όπως λέει το δε-
ξιό αφήγημα. Τόνισε επίσης την ανάγκη να αποφύγει
η Αριστερά τις παγίδες περί “αδύναμης”, “φοβισμέ-
νης”, “διαλυμένης” εργατικής τάξης -η έκρηξη του
2019 παγκοσμίως δείχνει το αντίθετο και η καραντίνα
δεν μπόρεσε να σταματήσει αυτήν την κίνηση.

Ασπίδα
Στη συζήτηση που ακολούθησε πρώτος μίλησε ο

Κώστας Πολύδωρος, εργαζόμενος στην ιδιωτική
Υγεία. Υπογράμμισε τις εγκληματικές επιλογές της
κυβέρνησης που στοίχισαν νεκρούς, όπως στο σκάν-
δαλο με την κλινική “Ταξιάρχαι”, ενώ σημείωσε ότι η
μόνη ασπίδα για τη δημόσια Υγεία είναι τα συνδικάτα
και τα σωματεία, που στις 16 Ιούνη οργανώνουν πα-
νελλαδική πανυγειονομική απεργία. 

Ο Σωτήρης Κοντογιάννης, από την συντακτική επι-
τροπή της Εργατικής Αλληλεγγύης, εξήγησε πως το
πακέτο των 500 δις δεν αποτελεί τομή στην πολιτική
της ΕΕ, ούτε οικονομικά ούτε πολιτικά, παρά αποτε-
λεί συνέχιση των γνωστών χρεοκοπημένων πολιτι-
κών. Γι' αυτό, σημείωσε, το αίτημα που η αντικαπιτα-
λιστική αριστερά έχει βάλει μπροστά, η διαγραφή

του χρέους, είναι επίκαιρο.
Ο Γιώργος Ράγκος, μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,

πρόσθεσε τη διάσταση της περιβαλλοντικής κατα-
στροφής, που, όπως τόνισε, οφείλεται στην υποταγή
της γεωργίας και της βιομηχανίας στο κυνήγι του
κέρδους. Απάντηση στον αντιπεριβαλλοντικό νόμο
Χατζηδάκη και στις αναρίθμητες επιθέσεις που αυ-
τός σημαίνει θα είναι η μεγάλη διαδήλωση της 5 Ιού-
νη, παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. 

Ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος πολιτικής αγω-
γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής περιέγραψε τις μά-
χες που δόθηκαν στο διάστημα της καραντίνας, ξεκι-

νώντας από την 21 Μάρτη
και φτάνοντας στις κινη-
τοποιήσεις τεράστιων ερ-
γατικών κλάδων όπως
των εκπαιδευτικών, ενώ
σημείωσε πως αυτές οι
μάχες έχουν ήδη πετύχει
νίκες: την κατάργηση του
προγράμματος Voucher
για τους δικηγόρους, την
επιστροφή του Δημάκη

στις σπουδές του, την ανανέωση συμβάσεων στον
Άγιο Σάββα και την αποχώρηση ενός από τους επεν-
δυτές ανεμογεννητριών στην Τήνο. Σε αυτές τις νί-
κες πρέπει να προσθέσουμε την καταδίκη των ναζι-
στών της Χρυσής Αυγής, τόνισε.

Η Κατερίνα Θωίδου, συμβασιούχος στο κέντρο αι-
μοδοσίας και δημοτική σύμβουλος Νίκαιας, πρόσθε-
σε σε αυτή την εικόνα μια ακόμη νίκη, την καταδίκη
των βιαστών και δολοφόνων της Ε. Τοπαλούδη. Πε-
ριέγραψε τις σεξιστικές προκλήσεις στις οποίες
απάντησε το κίνημα μέσα στην καραντίνα, ενώ υπο-
γράμμισε ότι ο καπιταλισμός είναι δομημένος πάνω
στον ρατσισμό και τον σεξισμό, δίνοντας το εμβλη-
ματικό από αυτές τις απόψεις παράδειγμα του ξενο-
δοχείου στο Πόρτο Χέλι. 

Ο Ευκλείδης Μακρόγλου, μέλος του ΠΣΟ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και του ΔΣΘ, αναφέρθηκε στα έξι πανεκπαι-
δευτικά συλλαλητήρια του τελευταίου διαστήματος
που θυμίζουν το κίνημα του 2013, ενώ τόνισε ότι οι
καλλιτέχνες βρίσκονται σε πρωτοφανή συσπείρωση
γύρω από τα σωματεία τους. 

Ο Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας και ιστορι-
κός, τόνισε ότι “η εργατική τάξη επιστρέφει” και θύμι-
σε πώς στην αρχή κάθε κρίσης σαν την σημερινή εμ-
φανίζονται λανθασμένες θεωρίες που την θέλουν είτε
αδύναμη μέσα στην κοινωνία είτε ηττημένη πολιτικά.
Περιέγραψε τη μάχη στη Μινεάπολις το 1934 που
άνοιξε το δρόμο για ένα τεράστιο κίνημα και ανάγκα-
σε τον Ρούσβελτ να προχωρήσει στο Νιου Ντηλ.
Έκλεισε λέγοντας ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η Αρι-
στερά που πιστεύει ότι “μας παίρνει” να στηριχθούμε
στην εργατική τάξη και χτίζει το μέλλον από τώρα.

Αφροδίτη Φράγκου
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Πανδημία, κρίση και
επαναστατική προοπτική

Η πολλαπλή
αποτυχία του
καπιταλισμού

Συνέχεια από τη σελ.3

Είναι περίοδος ανάπτυξης των αγώ-
νων, της συλλογικότητας, της οργά-
νωσης, της προοπτικής. Δεν είναι αι-
σιοδοξία των επαναστατών, είναι η
πραγματικότητα. Το ημερολόγιο τις
επόμενες μέρες είναι γεμάτο κινητο-
ποιήσεις. Ξεκινάει με τις συγκεντρώ-
σεις έξω από τα στρατόπεδα των προ-
σφύγων, συνεχίζει με τους εκπαιδευτι-
κούς ενάντια στο νομοσχέδιο της Κε-
ραμέως, τους εργαζόμενους στον
Τουρισμό-Επισιτισμό, τους συμβασι-
ούχους ΟΑΕΔ στα νοσοκομεία την
Πέμπτη, το συλλαλητήριο ενάντια στο
νόμο του Χατζηδάκη την Παρασκευή
και προχωράει δένοντας όλες τις μά-
χες με μια τεράστια καμπάνια που λέει
“Στηρίξτε τους εργάτες της Υγείας”
και όλες τις απεργίες. 

Η αναφορά στις εμπειρίες της δε-
καετίας του 1930 παίζει τεράστιο ρό-
λο. Σε εκείνη την περίοδο, της μεγα-
λύτερης οικονομικής κρίσης αλλά και
των μεγαλύτερων εργατικών αγώνων,
μπήκε πολύ καθαρά το θέμα Μεταρ-
ρύθμιση ή Επανάσταση. Στη Γαλλία
μετά την άνοδο των Ναζί στη Γερμα-
νία έμπαινε το ζήτημα να κερδίσουν
και εκεί οι φασίστες, αλλά μπήκε
μπροστά το ενωμένο αντιφασιστικό κί-
νημα και οι απεργίες για να φτάσουμε
το 1936 στη νίκη του Λαϊκού Μέτω-
που. Αλλά και στη Γαλλία και στην
Ισπανία η εκλογική επιτυχία αποδείχ-
θηκε πως δεν ήταν αρκετή. Άνοιξαν
τεράστιες ταξικές συγκρούσεις που
απαιτούσαν επαναστατική στρατηγι-
κή. Στην Ελλάδα του Μεταξά η λαϊκο-
μετωπική στρατηγική πούλησε την
απεργία του Μάη '36 και πήγε στο
Σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα. 

Απελευθέρωση
Στην Αμερική το '30 υπήρχε ένα τε-

ράστιο κίνημα αλληλεγγύης στους
μαύρους. Πρέπει να θυμηθούμε τον
Τρότσκι για το πώς παλεύεις το ρατσι-
σμό. Έλεγε ότι αυτή τη στιγμή είναι
τεράστια η ανάγκη του κινήματος των
μαύρων για την απελευθέρωσή τους
και ταυτόχρονα είναι τεράστια ανάγκη
αυτό το κίνημα να δεθεί με το κίνημα
ενάντια στην εκμετάλλευση, να δεθεί
με την εργατική τάξη για την απελευ-
θέρωση όλης της κοινωνίας. 

Αυτή η συζήτηση ξαναρχίζει στην
Αμερική και σε όλη την Ευρώπη, μέσα
από το αντιρατσιστικό κίνημα, το κίνη-
μα των γυναικών ενάντια στο σεξισμό,
τα κινήματα ενάντια στην περιβαλλον-
τική καταστροφή. Η έκρηξη αυτών
των κινημάτων μας γεμίζει ενθουσια-
σμό αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι η
νίκη τους, η απελευθέρωση μπορεί να
έρθει σαν κομμάτι της απελευθέρω-
σης όλης της κοινωνίας και της δυνα-
τότητας για μια νέα κοινωνία, με βάση

τον εργατικό έλεγχο και την εργατική
εξουσία. 

Πέρα από τον Τρότσκι, έχουμε να
θυμηθούμε τον Γκράμσι και τον Παν-
τελή Πουλιόπουλο, θρέμματα της Ρώ-
σικης Επανάστασης και της Τρίτης
Διεθνούς που δημιουργήθηκε αμέσως
μετά και η οποία έβαζε τρία βασικά
σημεία. 

Πρώτο, το ξεκαθάρισμα για το στρα-
τηγικό, ότι δηλαδή η ρώσικη επανάστα-
ση δεν ήταν μια εξαίρεση, άνοιγε το
δρόμο για όλους παντού. Δεύτερο, για-
τί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο της
εργατικής τάξης και όχι τα λαϊκά μέτω-
πα με τους “προοδευτικούς” αστούς
που πάντα μένουν πιστοί στη δική τους
τάξη. Και τρίτο την αναγκαιότητα των
πρωτοπόρων εργατών να έχουν το δι-
κό τους επαναστατικό κόμμα. Ο Γκράμ-
σι παρ' ότι ήταν κλεισμένος στη φυλα-
κή έγραψε τα φοβερά Τετράδια της
Φυλακής όπου εξηγούσε ότι μπορεί η
εργατική τάξη να αποκτήσει ξανά την
ηγεμονία οργανώνοντας τις καθημερι-
νές μάχες και ταυτόχρονα κερδίζοντας
τους αγωνιστές στην επαναστατική
προοπτική. Για να γίνουν αυτά χρειάζε-
ται επαναστατικό κόμμα. Και οι τρεις
επαναστάτες τόνιζαν την ανάγκη επα-
ναστατικού κόμματος. 

Σήμερα ο Μητσοτάκης έχει παραπά-
νω λόγους να φοβηθεί γιατί υπάρχει
επαναστατική αριστερά.  Όχι ότι οι ρε-
φορμιστές έχουν χαθεί. Ήταν φοβερό
ότι μόλις έκανε τη δήλωση η πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
το πακέτο στήριξης, βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ
να πει ότι είναι θετικό. Αύριο μπροστά
στο νέο μνημόνιο που ακολουθεί, ο
ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί να απολογείται για
το ποιο είναι το θετικό. Ακόμα πιο
προβληματική είναι η κριτική στην κυ-
βέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ ότι έπρεπε να
είναι πιο επιθετική απέναντι στην
Τουρκία, λες κι ο εθνικισμός είναι ερ-
γατική υπόθεση. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, χρει-
άζεται όχι απλά να έχουμε αναφορά
στις επαναστατικές παραδόσεις, αλλά
να αναζητούμε διαρκώς πώς τις μετα-
τρέπεις σε πράξη σήμερα. Απέναντι
στην τωρινή κυβέρνηση, το θέμα δεν
είναι να προτείνεις μια άλλη κυβέρνη-
ση, αλλά μια γνήσια εναλλακτική, την
οργάνωση των αγώνων, τη δύναμη
της τάξης μας και της δικής της προ-
οπτικής. Το ΣΕΚ είναι περήφανο αυ-
τούς τους μήνες, και όλο το προηγού-
μενο διάστημα, για το ρόλο που έπαι-
ξε, για τις πρωτοβουλίες που πήρε και
βρέθηκε στο δρόμο παρά τους περιο-
ρισμούς της καραντίνας, να στηρίζει
κάθε βήμα της τάξης, να ξεκαθαρίζει
τα ζητήματα της προοπτικής, να συν-
δέει τη θεωρία και την πράξη. 

Το κείμενο αυτό στηρίζεται στην
εισήγηση της Μαρίας Στύλλου στις

συζητήσεις της 30 Μάρτη
Σε πολλές γειτονιές συντρόφισσες/οι παρακολούθησαν συλλογικά τις εκδηλώσεις του ΣΕΚ στις 30/5. Φωτό: ΣΕΚ Περιστερίου
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Στη δεύτερη συζήτηση με τίτλο “Να αλλάξουμε το σύστημα”, ο
Προκόπης Παπαστράτης, ιστορικός, έδωσε την εικόνα της 20ετίας
του Μεσοπολέμου. Περιέγραψε πώς στράφηκαν μαζικά στα αρι-

στερά οι εργάτες, με τρομερούς αγώνες ενάντια στην άνοδο του φασι-
σμού και την οικονομική κρίση, με αποκορύφωμα το 1936. 

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός και μέλος ΔΣ στο σωματείο του Γεν-
νηματάς, αποδόμησε τα ψέματα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση
της πανδημίας και την ενίσχυση του ΕΣΥ, περιέγραψε τις μάχες των ερ-
γαζόμενων στα νοσοκομεία και κάλεσε στην απεργία των νοσοκομει-
ακών στις 16/6 για μαζικές προσλήψεις και ενάντια στα ΣΔΙΤ, με το στό-
χο η απεργία να ενοποιήσει όλο το εργατικό κίνημα.

Η Έμμα-Μισέλ Νουαλάλ, μετανάστρια από την κοινότητα του Καμε-
ρούν, μίλησε για την άγρια εκμετάλλευση στον καπιταλισμό, για τους
σκλάβους που πήραν από την Αφρική για να δουλέψουν στην Αμερική,
αλλά και τους σημερινούς απάνθρωπους όρους εργασίας στην Αφρική
όπου “τα παιδιά δουλεύουν για λιγότερο από 1 ευρώ για να βγάλουν το
κακάο και ύστερα μας το πουλούν 5 ευρώ”. 

Η Αλεξάνδρα Μαρτίνη, από το ΣΕΚ στα Βόρεια Προάστεια της Αθή-
νας, έδωσε την εικόνα από τις εξορμήσεις της Εργατικής Αλληλεγγύης
στις λαϊκές, στα σούπερμάρκετ και στους εργατικούς χώρους μέσα στην
περίοδο της καραντίνας από την πρώτη στιγμή, με τον κόσμο να ψάχνει
τρόπο να οργανώσει τη μάχη στη δουλειά του και να αποζητάει τη συζή-
τηση με την Αριστερά. 

Ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στον
Άγιο Σάββα τόνισε ότι υπάρχει έκρηξη και όχι αναμονή από τον κόσμο.
Αντί για το αυτονόητο της ενίσχυσης των νοσοκομείων, ζούν καθημερι-
νές επιθέσεις. Επίσης, μίλησε για την καταγγελία που δημοσίευσαν ογ-
κολόγοι στον Άγιο Σάββα που τους εμποδίζουν να δώσουν θεραπείες
στους καρκινοπαθείς γιατί κοστίζουν ακριβά και ότι η κυβέρνηση θέλει
να τους κάνει “frontex” ενάντια στον κόσμο χωρίς ΑΜΚΑ. 

Πρόσφυγες από το καμπ του Ελαιώνα περιέγραψαν την κατάσταση με
τη ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης που τους πετάει στο δρόμο χω-
ρίς πρόσβαση στη δημόσια υγεία, με το επίδομα οικονομικής ενίσχυσης
κομμένο και με τρομερές δυσκολίες να βγάλουν χαρτιά, και δήλωσαν ότι
θα παλέψουμε μαζί στις μάχες.

Η Αφροδίτη Φράγκου, δημοσιογράφος στην ΕΑ, θύμισε την ομοφοβι-
κή αντιμετώπιση που είχε ο καπιταλισμός στην επιδημία του AIDS, ρί-
χνοντας την ευθύνη στους “ανήθικους” ομοφυλόφιλους. Δεν είναι η
πρώτη φορά που ο ρατσισμός χρησιμοποιείται σαν εργαλείο από την
άρχουσα τάξη. Επίσης, μίλησε για τις γυναίκες που επωμίστηκαν τα βά-
ρη του εγκλεισμού λόγω της έλλειψης κοινωνικού κράτους. Αλλά το κί-
νημα κερδίζει μάχες κατά του σεξισμού, όπως πρόσφατα στη δίκη Τοπα-
λούδη.

Ο Νίκος Κοκκίνης, αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΚΑ ΑΜΕΑ Θεσσαλονίκης ανέ-

φερε ότι και στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης υπάρχουν μάχες
με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ που θέλει να περιορίσει τις θέσεις σπουδα-
στών και κατά συνέπεια και των εκπαιδευτικών. 

Ο Μαρσέλ Τζάμι, 19χρονος πρόσφυγας από το Καμερούν, κατήγγειλε
το ρατσιστικό αποκλεισμό από τη δημόσια Παιδεία, καθώς του απαγό-
ρευσαν να συνεχίσει τα μαθήματα στο σχολείο που πήγαινε με εντολή
της Υπουργού Παιδείας.

Εκρηκτικό μείγμα
Η Λίλιαν Μπουρίτη, από το ΣΕΚ στα Δυτικά της Αθήνας, είπε ότι είναι

εκρηκτικό το μείγμα, να αποκτάει συνείδηση η εργατική τάξη ότι μπορεί
και κρατάει όρθια την κοινωνία και ταυτόχρονα να έχει τεράστια οργή
για τις επιθέσεις που δέχεται. Χρειάζεται το ΣΕΚ να οργανώσει και να γε-
νικεύσει τις μάχες που άνοιξαν, αναφερόμενη στο σκάνδαλο στην κλινι-
κή “Ταξιάρχες” μέχρι τη μάχη στον επισιτισμό και στα ΧΥΤΑ Φυλής. 

Ο Γιάννης Κούτρας, γιατρός και μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ, μίλησε για τη δίωξη
εις βάρος του με αφορμή παρέμβασή του ενάντια στη ρατσιστική πολιτι-
κή της διοικήτριας του ΕΚΑΒ, που ουσιαστικά είναι δίωξη ενάντια στο
συνδικαλισμό και το αντιρατσιστικό κίνημα. Και τόνισε ότι απέναντι στην
πολιτική της κυβέρνησης με τις επιθέσεις στα νοσοκομεία ο κόσμος ξε-
σηκώνεται και οργανώνει μια ολόκληρη βδομάδα με κινητοποιήσεις με
κλιμάκωση στην απεργία στις 16/6.

Ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου, ηθοποιός, αναφέρθηκε στην πανδημία
που έγινε αφορμή για να βγουν χιλιάδες σε συλλαλητήρια, εκτιμώντας
ότι οι ηθοποιοί θα σταθούν μαζί με όλους τους εργαζόμενους απέναντι
στις κυβερνητικές επιθέσεις. Έκλεισε με τη φράση του Τσέχοφ από το
Βυσσινόκηπο “Βγείτε από τον κήπο. Ο κόσμος ολόκληρος είναι ο κήπος
σας” και ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας εργαζόμενος σε όλο
τον πλανήτη.

Ο Βασίλης Μυρσινιάς, εργαζόμενος στον επισιτισμό και μέλος του δί-
κτυου “Καμαριέρα” είπε ότι αυτές οι συνθήκες έχουν χαρακτηριστικά
που έβαζε ο Μαρξ στο κείμενο για τη “18η Μπρυμαίρ”, δηλαδή ότι η κοι-
νωνία μπορεί σε τέτοιες στιγμές να παίρνει την πιο παλιά μορφή της κυ-
ριαρχίας με το σπαθί και το ράσο. Αυτό ζει ο κόσμος του επισιτισμού,
ανέφερε, ειδικά φέτος που η κρίση πέταξε χιλιάδες στην ανεργία. Ωστό-
σο την προηγούμενη βδομάδα έγινε η μεγαλύτερη κινητοποίηση στον
κλάδο τα τελευταία χρόνια.

Ο Σεραφείμ Ρίζος, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Χανίων και δημοτικός σύμβουλος, μί-
λησε για την επίθεση στην Παιδεία με το νομοσχέδιο Κεραμέως, για τις
καθαρίστριες των σχολείων που θα δουλεύουν διπλά για ψίχουλα και την
εκτίναξη των ανισοτήτων με την τηλε-εκπαίδευση. Στάθηκε στη μαζική
συμμετοχή στη συνέλευση των δασκάλων και στο αντιρατσιστικό συλλα-
λητήριο, που δείχνει οργή και όχι φόβο και χτίζει δυναμική για κλιμάκωση. 

Μάνος Νικολάου

Στις 17 Ιούνη συνεχίζεται η δίκη
της Χρυσής Αυγής, μετά την
τρίμηνη διακοπή της λόγω των

μέτρων για την πανδημία. 

Μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες
οι μάχες ενάντια στον ρατσισμό και
τους φασίστες δεν μπήκαν σε καραν-
τίνα: η διεθνής κινητοποίηση της 21
Μάρτη, η αντιρατσιστική-αντιφασι-
στική διαδήλωση στη Λέσβο, οι κινη-
τοποιήσεις αλληλεγγύης στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης και στα αστυ-
νομικά τμήματα, η ανάδειξη του αιτή-
ματος για στέγαση των προσφύγων,
είναι μερικές από τις μάχες του κινή-
ματος τις εβδομάδες της καραντί-
νας. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικές εν
όψει της συνέχισης της δίκης, γιατί η
κυβέρνηση της ΝΔ έδωσε με όποιον
τρόπο μπορούσε ιδεολογική και πο-
λιτική κάλυψη στην ακροδεξιά και
τους φασίστες. Κήρυξε τον πόλεμο
στους πρόσφυγες στα σύνορα, προ-
σπάθησε να μετατρέψει τα στρατό-
πεδα σε Νταχάου με πρόσχημα τον
κορονοϊό, ψήφισε νόμο που κατα-
στρατηγεί ακόμα περισσότερο το δι-
καίωμα στο άσυλο και στρώνει το
δρόμο για να δημιουργηθούν τερά-
στια κέντρα κράτησης και μια βιομη-
χανία απελάσεων, συνέχισε αμείωτα
την τουρκοφαγική και εθνικιστική
προπαγάνδα.

Οι πολιτικές αυτές θα μπορούσαν
να είναι η καλύτερη βοήθεια στους
ναζί της Χρυσής Αυγής, σε μια περίο-
δο που δεν διεξάγεται καν η δίκη. Κι
όμως η κρίση της ναζιστικής οργά-
νωσης βάθυνε ακόμα πιο πολύ. Ο
Κασιδιάρης αποχώρησε, αφού απέ-
τυχε να πάρει τη θέση του γενικού
γραμματέα, και τα αλληλομαχαιρώ-
ματα συνεχίστηκαν με δηλητηριώ-
δεις ανακοινώσεις εκατέρωθεν. Η δί-
κη θα συνεχιστεί σε ένα σημείο που
πλέον είναι η κόψη του ξυραφιού για
την υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής:
οι συνήγοροι της κατακερματισμένης
ηγεσίας θα κληθούν να αγορεύσουν
για την κατηγορία της εγκληματικής
οργάνωσης.

Το αντιφασιστικό κίνημα όλα αυτά
τα χρόνια πάλεψε ασταμάτητα και
κατόρθωσε να οδηγήσει τη Χρυσή
Αυγή σε αυτό το σημείο, διαλυμένη
και να μην μπορεί να αξιοποιήσει τις
ευκαιρίες που της δίνουν οι ακροδε-
ξιές πολιτικές της ΝΔ. Στις 17 Ιούνη
χρειάζεται να ξαναπιάσει το νήμα της
δίκης και να βάλει σε πρώτη προτε-
ραιότητα την συνέχιση της απομόνω-
σης των ναζί της Χρυσής Αυγής είτε
παραμένουν σε αυτή είτε φτιάχνουν
νέους μανδύες “νόμιμου κόμματος”.
Και να τους στείλει όλους στη φυλα-
κή.

Α.Φ.

Αρχίζει ξανά 
η δίκη της ΧΑ

Να αλλάξουμε το σύστημα
Πρωτομαγιά 2020. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Τα βιβλία είναι όπλαΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ

Η αλληλεγγύη νίκησε

Αναβλήθηκε η δίκη 
του Στ. Χατζηδήμου

Με μια μεγάλη νίκη έληξε η μάχη
του κρατούμενου φοιτητή Βα-
σίλη Δημάκη ο οποίος επέστρε-

ψε στο κελί του στις 27/5. Για πάνω από
40 ημέρες ο Β. Δημάκης πάλεψε για το
δικαίωμά του στην εκπαίδευση, μετά
την εκδικητική μεταγωγή του από τις
φυλακές Κορυδαλλού στις φυλακές
Γρεβενών. Αιτία της αιφνιδιαστικής με-
ταγωγής ήταν η ειρηνική κινητοποίηση
των κρατούμενων με αίτημα να λη-
φθούν μέτρα προστασίας από την παν-
δημία -ο Β. Δημάκης ήταν αυτός που
μετέφερε τα αιτήματα σε συνάντησή
του με την ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτι-
κής, Σοφία Νικολάου. 

Κατεβαίνοντας σε τρεις απεργίες πεί-
νας μέσα σε αυτές τις 40 ημέρες ο Β.
Δημάκης διεκδίκησε να επιστρέψει στο
κελί του και να μπορέσει να συνεχίσει
να παρακολουθεί τα μαθήματά του στο
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
Η απάντηση του Υπουργείου Προ.Πο
και της Σ. Νικολάου ήταν ο πλήρης εμ-
παιγμός με μπόλικη δόση χυδαιότητας
και συκοφάντησης. Γύρω από τη μάχη
του Β. Δημάκη συσπειρώθηκε ένα ολό-
κληρο κίνημα αλληλεγγύης που με κα-
θημερινή συμπαράσταση και οργανώ-
νοντας διαδηλώσεις στο Υπουργείο
έσπασε τη συκοφαντία και ανέδειξε τη
σημασία αυτού του αγώνα τόσο για το
δικαίωμα στην εκπαίδευση συνολικά

όσο και για τον ρόλο του σωφρονιστι-
κού συστήματος. 

Στο κίνημα αυτό πρωτοστάτησαν οι
συμφοιτητές και οι συμφοιτήτριες του
Δημάκη και ο φοιτητικός τους σύλλο-
γος, καθηγητές του και εκπαιδευτικοί
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης και ο συνήγορός του, Θανά-
σης Καμπαγιάννης, που έδωσε καθημε-
ρινή μάχη για να ακουστεί η αλήθεια
πάνω από τον ορυμαγδό ψεμάτων της
ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής. Στη δια-
δήλωση συμπαράστασης της 26/5 στο
Προ.Πο, δήλωσε: “Ξανά και ξανά εκδι-
κητικά του θυμίζουν τα ποινικά του αδι-
κήματα. Εκεί θέλουν να τον γυρίσουν,
θέλουν να τον κάνουν αυτό που ήταν.
Γιατί αυτό τους βολεύει, δεν τους βο-
λεύει ο Δημάκης όπως έχει γίνει σήμε-
ρα... Δεν τους αξίζει η ζωή αυτού του
ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος θα απο-
φυλακιστεί, κάποια στιγμή θα ορκιστεί
κιόλας, θα πάμε στην ορκωμοσία του,
θα τον χειροκροτήσουμε. Είναι ένας άν-
θρωπος που το αξίζει να ζήσει”. 

Τις ώρες πριν νικήσει ο Β. Δημάκης,
ανακοινώσεις συμπαράστασης είχαν
βγάλει η Συνέλευση του Τμήματος Πο-
λιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκη-
σης του ΕΚΠΑ, το ΔΣ του Συλλόγου
ΔΕΠ του Πάντειου Πανεπιστημίου και
το Εθνικό Συνδικάτο Ανώτατης Εκπαί-
δευσης της Γαλλίας.

Ανακοίνωση συμπαράστασης έβγαλε η Α'-Γ' ΕΛΜΕ Β’ Αθήνας στο Σταμάτη
Χατζηδήμου, που στις 20 Μάη συνελήφθη και διώχθηκε ποινικά με αφορμή
το ότι πήγε να μπει στο μετρό χωρίς να φορά ήδη μάσκα. “Το Δ.Σ. της Α'-Γ'

ΕΛΜΕ Β Αθήνας εκφράζει την αντίθεση του στην επιλεκτική τιμωρία μέσω της χρή-
σης αστυνομικής βίας και προστίμων σε απλούς εργαζόμενους και νέους ενώ την
ίδια στιγμή στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της Κυβέρνησης δεν τη-
ρούν τα μέτρα ασφαλείας λόγω κορονοϊού (συγκέντρωση στην πλατεία Ομονοίας
για το σιντριβάνι, επίσκεψη μελών του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχολεία χωρίς
μάσκα και γάντια). 

Σε αυτό το πλαίσιο εκφράζει τη συμπαράστασή του στον Σταμάτη Χατζηδήμου,
γνωστό για την αγωνιστική του δράση υπέρ του μαζικού κινήματος, όσο και κάθε
ατομικής ελευθερίας. Το Δ.Σ. ζητά την παύση της άδικης εις βάρος του δίωξης και
την άμεση διαγραφή του προστίμου, που του επιβλήθηκε. Το ίδιο απαιτούμε και για
τους υπόλοιπους συμπολίτες που υπέστησαν αυτήν τη διάκριση”, αναφέρει η ανα-
κοίνωση.

Η δίκη του Σ. Χατζηδήμου, που κατηγορείται για τέσσερα (!) αδικήματα (αντίστα-
ση κατά της αρχής, βία κατά υπαλλήλων, παρακώλυση συγκοινωνιών και απλή σω-
ματική βλάβη κατά αστυνομικού) αναβλήθηκε και η ημερομηνία της θα γίνει γνωστή
όταν ανοίξουν τα δικαστήρια.

Ζωγράφου
Δεκτές έγιναν οι ενστάσεις για τα πρόστιμα των 150 ευρώ σε βάρος των 9 συν-

τρόφων/ισσών που έκαναν εξόρμηση και διακινούσαν εφημερίδες για τη στήριξη
της δημόσιας υγείας σε σούπερ-μάρκετ στις 11 Απριλίου 2020. Η αιτιολογία έκανε
δεκτό ότι οι ενιστάμενοι, τηρώντας τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, έκαναν χρήση
του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός τους στην ελεύθερη διάδοση ιδε-
ών. Για την εξόρμηση αυτή έχει επιπλέον σχηματιστεί δικογραφία που εκκρεμεί
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ • τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr
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Ένας μεγάλος συντονισμός το-
πικών περιβαλλοντικών κινή-

σεων και πρωτοβουλιών θα κινητο-
ποιηθεί για την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος στις 5 Ιούνη, σε
έναν πανελλαδικό ξεσηκωμό ενάν-
τια στον νόμο Χατζηδάκη. 

Στις 26 Μάη, στον λόφο Φιλοπάπ-
που, συγκροτήθηκε η πρωτοβουλία
#SupportEarth. Όπως αναφέρει σε
ανακοίνωσή της: “Το #SupportEar-
th γεννήθηκε από την ανάγκη μελών
του #SupportArtWorkers, επιστημό-
νων, ακτιβιστ(ρι)ών, πολιτών, περι-
βαλλοντικών ομάδων και κινημάτων
να αντισταθούν συσπειρωμένα στη
συστηματική καταστροφή του περι-
βάλλοντος και καλεί σε μαζική κινη-
τοποίηση στις 5 Ιούνη, Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος.

Οι νεοψηφισθέντες νόμοι (περι-
βάλλοντος και τουρισμού) διευκο-
λύνουν την αδειοδότηση μεγάλων
επενδυτικών καταστροφικών έρ-
γων, υποβαθμίζουν και το καθε-
στώς προστασίας της φύσης και
των περιοχών Natura2000, παρα-
χωρούν βουνά, παραλίες, λίμνες
και δάση στις ορέξεις επενδυτών,
στερώντας το δικαίωμα των τοπι-
κών κοινωνιών στην αυτοδιάθεση
και την αυτοδιαχείριση. Υποθη-
κεύουν τον δημόσιο πλούτο και τα
κοινά και υπονομεύουν τη δημόσια
Υγεία. Οι νόμοι αυτοί δεν αποτε-
λούν εξαίρεση, αλλά συνέχεια μιας
συστηματικής πολιτικής, η οποία,

με το πρόσχημα της ανάπτυξης,
αναπαράγει τις ίδιες ακριβώς πρα-
κτικές που οδήγησαν στην περι-
βαλλοντική, οικονομική και, τελευ-
ταία, στην υγειονομική κρίση.

#to_akyronoume
Όσο οι αποφάσεις παίρνονται

χωρίς εμάς, εμείς θα αντιστεκόμα-
στε στο πεδίο με τις φωνές και τα
σώματά μας. Έτσι, μαζί με τη διεκ-
δίκηση για απόσυρση των νόμων
(#aposyre_to), φυτεύουμε την ιδέα
της άμεσης και πρακτικής ακύρω-
σης της εφαρμογής τους στο πε-
δίο: #to_akyronoume. Παράλληλα
δρούμε θετικά: εισάγουμε την τέ-
χνη, τα social media, χτυπάμε πόρ-
τες, μιλάμε σε γείτονες και οικογέ-
νεια. Συντασσόμαστε με τις πρωτο-
βουλίες για την προάσπιση του πε-
ριβάλλοντος ανά την Ελλάδα και
πολλαπλασιάζουμε τη φωνή τους.
Στηρίζουμε τον αγώνα τον τοπικών
κοινωνιών, από τις Σκουριές ως την
Τήνο, κι από την Δυτική Μακεδονία
ως το Ιόνιο και την Κρήτη”, τονίζει
ανάμεσα σε άλλα η πρωτοβουλία.

Η καταστροφή που μπορεί να
φέρει ο νόμος Χατζηδάκη έχει ήδη
γίνει αισθητή μέσα στον πρώτο μή-
να από την ψήφισή του με τις μά-
χες στα νησιά και τις περιοχές Na-
tura όπου ανοίγει το δρόμο στα λα-

μόγια της “πράσινης” ενέρ-
γειας να είναι χαρακτηρι-
στικές. Παράλληλα η

απροκάλυπτη στήριξη που δίνει η
κυβέρνηση στα συμφέροντα των
επενδυτών σε βάρος του περιβάλ-
λοντος ανοίγει την όρεξη και σε
άλλους, που εξαπολύουν επιθέσεις
αντίστοιχης σφοδρότητας, όπως η
COSCO που προσπαθεί να προχω-
ρήσει το Master Plan στην Πειραϊ-
κή. Οι κάτοικοι και οι φορείς συν-
τονίζονται και καλούν σε εκδήλωση
μπροστά στο Μιραμάρε, στο πλαί-
σιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περι-
βάλλοντος (5/6, 7μμ). Η περιφέ-
ρεια Αττικής που διευκολύνει τέ-
τοια έργα με τις αδειοδοτήσεις εί-
ναι και αυτή που προωθεί την πρι-
μοδότηση της ταφής και καύσης
σκουπιδιών σε βάρος της ανακύ-
κλωσης στη δυτική Αττική -με με-
γαλύτερο κόστος για τους δημό-
τες, πέρα από την επιβάρυνση των
περιοχών τους. Ο κατάλογος των
επιθέσεων δεν έχει τέλος, το ίδιο
όμως ισχύει και με τις αντιστάσεις,
με νέα καλέσματα για τις 5 Ιούνη
να προστίθενται κάθε μέρα.

Τις 25 χιλιάδες υπογραφές πλη-
σιάζει η ηλεκτρονική καμπάνια για
την απόσυρση του αντιπεριβαλλον-
τικού νόμου Χατζηδάκη. Μπορείτε
να τη βρείτε και να υπογράψετε
εδώ: https://tinyurl.com/ybh3pykj

Α.Φ.

Την Παρασκευή 5 Ιούνη, στην παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος, βγαίνουμε ξανά
στους δρόμους και ενώνουμε τις φωνές μας

με τα κινήματα και τους αγωνιστές σε όλη την Ελ-
λάδα και σε όλο τον κόσμο που αντιστέκονται
στις πολιτικές που καταστρέφουν το περιβάλλον,
το κλίμα και απειλούν τις ζωές μας προς όφελος
του κέρδους.

Το πρόσφατο περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο
Χατζηδάκη, συνέχεια των μέτρων για περαιτέρω
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και συνολικά του τομέα
της ενέργειας, είναι το δώρο της κυβέρνησης της
ΝΔ στα αρπακτικά της αγοράς για να λεηλατή-
σουν ακόμα περισσότερο το φυσικό περιβάλλον
αδιαφορώντας για την υγεία και τις ζωές μας.

ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ!
Έχουμε τη δύναμη να κάνουμε τα σχέδια τους

να μείνουν στα χαρτιά. Σε όλη την Ελλάδα τα κινή-
ματα αντιστέκονται και μπλοκάρουν μία προς μία
όλες τις προσπάθειες υλοποίησης αυτών των μαύ-
ρων σχεδίων. Από τις πόλεις και τα νησιά μέχρι τα
βουνά ο κόσμος ξεσηκώνεται ενάντια στην εγκα-
τάσταση των ΒΑΠΕ, στις εξορύξεις, στις χωματε-
ρές, στην καταστροφή των ρεμάτων. Οι πολλές
και μεγάλες κεντρικές και τοπικές διαδηλώσεις
δείχνουν ότι αυτά τα κινήματα έχουν και δύναμη
και μαζικότητα. Τώρα είναι η ώρα του συντονισμού
όλων αυτών των κινητοποιήσεων, τώρα είναι η
ώρα να βγουν μπροστά τα εργατικά συνδικάτα
γιατί η μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος
πάει χέρι – χέρι με τη μάχη ενάντια στη συνολική
πολιτική της κυβέρνησης που θέλει να φορτώσει
στις πλάτες μας την οικονομική, υγειονομική και
περιβαλλοντική κρίση του καπιταλισμού.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ:
Να αποσυρθεί το ν/σ Χατζηδάκη. Αγώνας για να

το ακυρώσουμε στην πράξη. Κλιμάκωση και συν-
τονισμός των κινητοποιήσεων. Να σταματήσουν
οι εξορύξεις και η εγκατάσταση ΒΑΠΕ του κάθε

Μπόμπολα και Μυτιληναίου. Καμία δραστηριότη-
τα στα δάση και στις περιοχές NATURA 2000. Να
προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τα ρέματα.
Όχι στη λεηλασία των ελεύθερων χώρων. Όχι στο
ξεπούλημα των λιμανιών και στα σχέδια νέων λι-
μενικών εγκαταστάσεων σε αστικές περιοχές. Όχι
λιμάνι στη Πειραϊκή.

Να κλείσουν όλες οι χωματερές. Όχι νέοι ΧΥΤΑ,
όχι στην ταφή και καύση των σκουπιδιών. Δημό-
σιος, κοινωνικός έλεγχος στη διαχείριση των
απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ, καμία ιδιωτικοποί-
ηση της ενέργειας.

Ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Να σταματήσει
τώρα η χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγω-
γή ενέργειας. Φίλτρα προστασίας και ενίσχυση της
τεχνολογίας που να μειώνει τους ρύπους που εκ-
πέμπονται στην ατμόσφαιρα. Ενάντια στο λόμπι
του πετρελαίου και των αυτοκινητοβιομηχανιών,
ενίσχυση και επέκταση των δημοσίων συγκοινω-
νιών, ενίσχυση και προσανατολισμό της έρευνας
και τεχνολογίας προς αξιοποίηση των δυνατοτήτων
για προγραμματισμένη ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά
και τις ανάγκες της κάθε περιοχής χωρίς να αλλοι-
ώνουν ή/και να καταστρέφουν το περιβάλλον.

Από την ανακοίνωση της “Πρωτοβουλίας ενάν-
τια στην Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική
Καταστροφή” στις 31/5.

Σε πανελλαδική ημέρα δρά-
σης ενάντια στις ΒΑΠΕ εξε-

λίχθηκε η 31 Μάη, ημέρα που
πρωτοβουλίες από τέσσερα νη-
σιά των Κυκλάδων είχαν καλέσει
σε κινητοποιήσεις. Παίρνοντας
έμπνευση από τον αγώνα σε Τή-
νο και Άνδρο, όπου οι κάτοικοι
πέτυχαν τις πρώτες νίκες, το κά-
λεσμα απλώθηκε σε πολλά νη-
σιά και άλλες περιοχές που κιν-
δυνεύουν από τις βιομηχανικές
ανεμογεννήτριες. Στις 26/5 εγ-
κρίθηκε τροποποίηση του σχεδί-
ου για τα αιολικά πάρκα σε Νά-
ξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, με
την οποία ο όμιλος Κοπελούζου
απέσυρε το αιολικό πάρκο 11
ανεμογεννητριών στην Τήνο,
ενώ καταργήθηκε και ένα αιολι-
κό πάρκο 14 ανεμογεννητριών
στη Νάξο.

Ήταν μια εξέλιξη αδιαμφισβή-
τητα αποτέλεσμα του αγώνα
που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα
χρόνο ενάντια στις ΒΑΠΕ, αλλά
όχι το τέλος της διαδρομής. Η
προσωρινή αυτή υποχώρηση
των επενδυτών ήταν το μήνυμα
ότι οι αγώνες μπορούν να νική-
σουν και δόθηκε το σύνθημα για
ακόμα πιο συντονισμένο αγώνα,
μέχρι να εγκαταλειφθούν όλα τα
καταστροφικά σχέδια. Έτσι την
Κυριακή 31 Μάη διαδήλωσαν σε
Πάρο, Νάξο, Τήνο, Αμοργό, Άν-
δρο, Σαμοθράκη, Σίφνο και Σαν-
τορίνη, ενώ συμβολικές πεζοπο-
ρίες ενάντια στις ΒΑΠΕ έγιναν
στα Ζαγοροχώρια και στα Άγρα-
φα. Στη Σκύρο σήμανε επίσης
συναγερμός καθώς ετοιμάζεται
ένα ακόμη τεράστιο έργο, με
την εγκατάσταση 27 ανεμογεν-
νητριών στο νότιο τμήμα του νη-
σιού σε περιοχή Natura. Στις 30
Μάη συγκροτήθηκε Επιτροπή
Αγώνα Σκύρου Ενάντια στις Ανε-
μογεννήτριες. 

Σε πολλά από αυτά τα σημεία
θα δοθεί συνέχεια στις 5 Ιούνη,
παγκόσμια ημέρα περιβάλλον-
τος.

Η μάχη
ενάντια 
στις ΒΑΠΕ

Πανελλαδικά

31/5, Τήνος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΗ

Όλοι στο Σύνταγμα
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ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/6
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος Μουσείο ΕΑΜ 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Πλ. Σημηριώτη 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Γερμανός 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Γαλαξίας Λουκάρεως 12μ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Γαλαξίας Λένορμαν 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αγορά  Δαβάκη 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
Πεζόδρομος Κασομούλη 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
NIKAIA Σκλαβενίτης Κονδύλη  12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ 
Σβώλου με Γούναρη 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλ. Αγοράς 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια  11πμ
ΠΑΤΡΑ Πλατεία Όλγας 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 12μ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 11.30πμ

Εξορμήσεις

ΙΛΙΟΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6  στης Μηλιάς το Λάζο 7μμ
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 πλατεία Ηρώ 7.30μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες
Ομιλήτρια: Γωγώ Τάκη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 
πάρκο Εθν.Αντίστασης (έναντι ΟΤΕ) 7μμ
Μαρξισμός, κορονοϊός και περιβάλλον
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 , 
Πολύκεντρο, Κουντουριώτου και Νεότητος
8μμ (fb.com/sekneouirakleiou)
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στην
πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλητής: Χρήστος Δούρης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 7μμ
(skype – πληρ. fb.com/sekxalandri)
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (fb.com/sekpeiraia)
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6, 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι, δημαρχείο, 7μμ
Οι εργατικές αντιστάσεις ενάντια στην κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6  πλατεία Μεσολογγίου 7μμ 
Να μην εφαρμοστεί ο περιβαλλοντοκτόνος
νόμος Χατζηδάκη
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6, 7μμ (skype)
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6, στοά Σαρκά, Α’ κτίριο,
Β’ ορ., 7μμ (fb.com/sekgiannena)
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΒΟΛΟΣ 
• 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 3/6 
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7.30μμ 
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 
παρκάκι πίσω από τον Άγιο Μηνά 7.30μμ 
Ένγκελς – ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Κώστας Δανακτσής

ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6, καφέ Γιώτης 8μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 3/6, καφέ Ποέτα  8μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες 
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6  καφέ Άνεμος 6.30μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες 
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 πάρκο ΚΑΠΑΨ  7μμ
Ένγκελς – ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6  πεζόδρομος Βελβενδούς
και Νικάνορος 7.30 μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
• 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 3/6, 
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Πανδημία, περιβαλλοντική καταστροφή και
μαρξιστική απάντηση
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6,  
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Από τους Μαύρους Πάνθηρες στους Black
Lives Matter – το κίνημα των Μαύρων στην
Αμερική
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6,  
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ

Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλήτρια: Χριστίνα Παπαβασιλείου

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 πλ. Καλλισθένους και 
Αρισταγόρα (Πέτρινα) 7μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
(επικοινωνία: 306974820870)
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6, 5μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση  
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/6  καφέ Ηλιόπετρα 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλήτρια: Εύη Μαχοβίτσκαγια

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 4/6  
πλατεία μπλόκου Δουργουτίου 8μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΠΑΤΗΣΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 4/6  πλατεία Αγ.Νικολάου 7μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΓΑΛΑΤΣΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 4/6  θεατράκι της Γκράβας 7μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες
Ομιλήτρια: Εφη Τριανταφύλλου

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 4/6  
πλατεία Γκύζη, σκαλάκια, 7μμ 
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ           
ΠΕΜΠΤΗ 4/6  εστία Α’ ΕΦΠΑ 7μμ 
(skype – fb.me/ergatiki 6988391025)
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 4/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
(και skype.com/iwGKxkxToPg1)
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιωτάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 4/6  7μμ (πληρ.fb η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη)
Η πανδημία και οι γυναίκες
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/6
Τριών Ναυάρχων κ Ιωάννου Βλάχου,
7.30μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/6 Σύλλογος δασκάλων 7μμ
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/6,  7.30μμ, στέκι «Εκτός Σχε-
δίου», Νισύρου και Πάτμου  
μέσω messenger – πληρ. Fb.com/seknea-
sionias
Εργατική επανάσταση και δημόσια υγεία
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζαρίδας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 4/6 θεατράκι πλατεία Χαλαν-
δρίου 7μμ (fb.com/sekxalandri)
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Λουκάς Θεοτοκάτος
• ΠΕΜΠΤΗ 11/6 θεατράκι πλατεία Χαλαν-
δρίου 7μμ (fb.com/sekxalandri)
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στην
πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Μανιάνα Μητροπούλου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/6, 7μμ (fb.com/sekvrilissia)
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 4/6,  
γήπεδο μπασκετ Ιερού  Λόχου 3-5 
(skype, πληροφορίες fb.com/sekmarou-
siou) 8μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΙΚΑΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 4/6 δημαρχείο 7μμ 
Το κραχ του ‘29
Ομιλήτρια: Μαρία Σιδέρη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 4/6 δημαρχείο 6.30μμ
Οι εργατικές αντιστάσεις ενάντια στην κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη
Ομιλητής: Γιάννης Μπόμπος

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/6 πάρκο της Αύρας 6μμ
Η εξέγερση στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 πλ. Μερκούρη 7μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 πλ.Βαρνάβα 7μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 πλ. Πανόρμου 7μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Σκάκι 7.30μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Βήνη, εργα-
ζόμενη στο Νοσοκομείο Νίκαιας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 ΕΔΟΘ 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 στοά Σαρκά, Α’
κτίριο, Β ορ. και μέσω messenger
(πληρ. fb.com/sekgiannena)
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα, γιατρός

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 11/6 
πάρκο της Αύρας 7μμ

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/6

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/6 αυλή πολυχώρου
Μάνος Λοϊζος 7μμ
Ομιλήτριες: Φιλιώ Φραγκάκου,
εργαζόμενη στον Αγ. Σάββα, 
Κατερίνα Θωίδου, Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/6 7μμ

ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 11/6 
στης Μηλιάς το Λάζο, 7μμ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 11/6 πλατεία μπλόκου
Δουργουτίου 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου,
μέλος Δ.Σ. σωματείο εργαζομέ-
νων στο νοσοκομείο Γεννηματά

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/6 καφέ Ηλιόπετρα
(στοά Θησέως κ Αγ.Πάντων) 7μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 11/6 θέατρο Εθνικης
Αντίστασης, έναντι ΟΤΕ, 7μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11/6 
προαύλιο Α’ ΦΕΠΑ 7μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6 
πλατεία Σουρμένων 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6 πλατεία 7μμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6 
Συνεδριακό Κέντρο 
Νέας Ιωνίας 7μμ

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6 Θ
όλος 7μμ

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6
Πλατεία 7μμ
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Εκδηλώσεις με ομιλητές-τριες από τους απεργούς στην Υγεία



Στο προηγούμενο φύλλο
της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης αποχαιρετούσαμε

τον σπουδαίο ηθοποιό Μισέλ Πι-
κολί με τον τίτλο «Αντίο Them-
roc». Ποιος είναι ο Themroc;

Ο Τhemroc είναι ένας μεσήλι-
κας εργάτης που δουλεύει σε
μια οικοδομική εταιρία ως μπο-
γιατζής. Ο Themroc ζει μέσα
στην καταπίεση. Τον καταπιέζει
το αφεντικό, το ρολόι, η μάνα
του, οι σεξουαλικές συμβάσεις,
η επανάληψη της καθημερινότη-
τας, ακόμα και οι ηλίθιοι διαχω-
ρισμοί με τους συναδέλφους
του. Μια μέρα θα απολυθεί.
Απολύεται γιατί έπιασε στα πρά-
σα το αφεντικό να βάζει χέρι στη
γραμματέα του. Το αφεντικό τον
χτυπάει και τον διώχνει από τη
δουλειά. Η έκρηξη του Themroc
θα είναι πρωτότυπη, μα πάνω
απ’όλα απελευθερωτική. 

Φαινομενικά ο Themroc θα κά-
νει βήματα πίσω όσον αφορά
την ίδια την ανθρώπινη εξέλιξη.
Ο Τhemroc θα πάρει μια βαριά
και θα μετατρέψει το σπίτι του
σε κάτι σαν σπηλειά. Δεν μιλάει
πια παρά μόνο βγάζει κραυγές. 

Κι αν αυτά σαν περιγραφή φέ-
ρουν αρνητικό φορτίο, ο Φα-
ραλντό, ο δημιουργός του Th-
emroc έχει διαφορετική άποψη
και την αποτυπώνει άψογα –με
την συγκλονιστική ερμηνεία του
Πικολί στον ομώνυμο ρόλο. 

Ο Τhemroc επιτέλους μπορεί
και ευχαριστιέται τον έρωτα χω-
ρίς τους κανόνες που του επι-
βάλλονται (ακόμα κι αν αυτό ση-
μαίνει τον αμοιβαίο έρωτα με τη
μικρή του αδερφή, αλλά και το
ομαδικό σεξ με τις γειτόνισσες).
Πλέον δεν έχει ούτε το αφεντι-
κό, ούτε το ρολόι, ούτε τη μάνα
να τον πρήζουν. Όταν πεινάει ο
Themroc βγαίνει και κυνηγάει
μπάτσους, που τους φέρνει πί-
σω στη σπηλιά και τους τρώει
σουβλιστούς μαζί με την παρέα
του. Παρέα του είναι η γειτονιά.
Γιατί η άγρια απελευθέρωση του
Themroc είναι μεταδοτική και
μία προς μία οι γειτονικές οικο-
γένειες ακολουθούν το παρά-
δειγμά του.

Το κράτος προσπαθεί να κα-
ταστείλει τον Themroc και τους
γειτόνους. Αλλά μάταια. Τα δα-
κρυγόνα που τους ρίχνουν τα
CRS (τα γαλλικά ΜΑΤ) έχουν ευ-
φορικές ιδιότητες κι όταν πάνε –
με το ζόρι- να του ξαναχτίσουν
τα γκρεμισμένα ντουβάρια του
σπιτιού, ο οικοδόμος που βάζει
τα τούβλα ξελογιάζεται από τα
χάδια των κατοίκων της «σπη-
λιάς» κι ενώνεται μαζί τους σε
ένα ερωτικό όργιο που οι ήχοι

του αντηχούν στο Παρίσι.
Η σατιρική ταινία του Φαραλν-

τό «Τhemroc» κυκλοφόρησε τον
Μάρτη του 1973. Η έκρηξη του
Μάη προ πενταετίας, πλέον ετοι-
μαζόταν  να εμφανιστεί σε άλλες
χώρες όπως η Ελλάδα και η Πορ-
τογαλία. Αλλά στη Γαλλία το κα-
θεστώς κάνει την αντεπίθεσή
του. Παρ’ όλα αυτά, τα ζητήματα
που άνοιξε ο Μάης είναι παρόν-
τα. Για τα αφεντικά και την αυ-
θαιρεσία τους, για την ίδια τη φύ-
ση της αλλοτριωτικής εργασίας
στον καπιταλισμό, για την καθη-
μερινότητα της εργατικής τάξης,
για τον κομφορμισμό και τις ψεύ-
τικες ανάγκες, για το θεσμό της
οικογένειας, για το κράτος, για
τα όργανα καταστολής και το αν
είναι ανίκητα, όλα σχολιάζονται
από τον Φαραλντό με διάθεση

που αργότερα θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί και πανκ.

Κραυγή
Η καμπή του κινήματος του

Μάη κάνει το σχολιασμό του
διαφορετικό. Δεν έχει κόκκινες
σημαίες, διαδηλώσεις, συνελεύ-
σεις και κατειλημμένα εργοστά-
σια. Έχει όμως άπειρη οργή κι
άλλο τόσο χιούμορ. Οι ήρωες
δεν μιλάνε γαλλικά. Δεν μιλάνε
καμία πραγματική γλώσσα. Μάλ-
λον γιατί δεν έχει σημασία. Τα
προβλήματα του Τhemroc είναι
ίδια με κάθε εργάτη κι εργάτρια
σε όλο τον κόσμο και η κραυγή
της απελευθέρωσής του είναι
διεθνής.

Το Themroc είναι από τις λιγό-
τερο αναγνωρισμένες ταινίες με
πρωταγωνιστή τον Πικολί και

γι’αυτό δύσκολα θα παίξει σε
επετειακές προβολές και αφιε-
ρώματα και σπάνια θα αναφερ-
θεί δίπλα στο Mepris, στην Κρυ-
φή γοητεία της Μπουρζουαζίας
ή στο Μεγάλο Φαγοπότι. Ωστό-
σο παραμένει απολαυστικά αιχ-
μηρή.

«Το έναυσμα για να γραφτεί το
σενάριο ήταν η δολοφονία ενός
εφήβου από ένα νεοδιορισμένο
μπάτσο σε περίοδο κιόλας που
δεν υπήρχε κοινωνική αναταρα-
χή», είχε δηλώσει ο Φαραλντό,
γεγονός που από μόνο του την
ξαναφέρνει στην επικαιρότητα.
Μπορεί να μην τρώγονταν με τί-
ποτα αλλά ποιος δεν θα θελε να
δει τους φονιάδες του Floyd στη
σούβλα του Τhemroc;

Στέλιος Μιχαηλίδης
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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
κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή.
Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιο-
σύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προ-
στατεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα
στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη
από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να
δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλο-
γικά στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνι-
κού πλούτου και προγραμματίσουν την παραγωγή
και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγ-
κες.

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

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που
έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμα-
στε αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι
μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες
και μετανάστες να πεθαίνουν στα σύνορά της και
να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν κατα-
φέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων,
ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και
όλους τους καταπιεσμένους να οργανώνουν την αν-
τίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική
και οικονομική ισότητα των γυναικών και για το τέ-
λος όλων των διακρίσεων ενάντια στους ομοφυλό-
φιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέ-
φει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του κέρδους
και τους ανταγωνισμούς.

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

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ ΤHEMROC - σoυβλίζοντας τους μπάτσους

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Την Τρίτη 16 Ιούνη στις 9.30μμ το Μαρξιστικό Βι-

βλιοπωλείο οργανώνει εκδήλωση-παρουσίαση του
νέου του βιβλίου «Μέση Ανατολή: από το διαρκή πό-
λεμο στη διαρκή επανάσταση» στον κήπο του Συλλό-
γου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) στο Θησείο. 

Θα μιλήσει για το βιβλίο ο συγγραφέας του σ. Νί-
κος Λούντος με σύνδεση από την Ισπανία. Η εκδήλω-
ση θα γίνεται ταυτόχρονα και διαδικτυακά μέσω της
πλατφόρμας zoom και θα υπάρχει ζωντανή μετάδο-
ση από τη σελίδα του ΜΒ στο facebook. 

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



Εξέγερση στην καρδιά του
παγκόσμιου καπιταλισμού.
Αυτή είναι η εικόνα από τις

ΗΠΑ. 140 πόλεις στο δρόμο. Διαδη-
λώσεις και συγκρούσεις με την
αστυνομία και στις πιο μικρές κωμο-
πόλεις. Κινητοποίηση της Εθνο-
φρουράς και απειλές για κατέβασμα
του στρατού. Ο Τραμπ αναγκάζεται
να κρυφτεί στο μπούνκερ μέσα στο
Λευκό Οίκο, λες και δέχεται πυρηνι-
κή επίθεση.

Η δολοφονία του Αφροαμερικανού
Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη ήταν
το τραγικό γεγονός που άναψε το φι-
τίλι, την περασμένη Δευτέρα 25 Μάη.
Ο μπάτσος που τον σκότωσε, είχε το
γόνατό του στο λαιμό για σχεδόν εν-
νιά λεπτά, τα τρία από τα οποία ήταν
αναίσθητος, αφού είχε προηγουμέ-
νως φωνάξει πολλές φορές καθαρά:
“Δεν μπορώ να ανασάνω”.

Το βίντεο κυκλοφόρησε την ίδια
μέρα της δολοφονίας και την επόμε-
νη η Μινεάπολη βρισκόταν στους
δρόμους. Χιλιάδες κόσμος, λευκοί
και μαύροι άρχισαν να καταλαμβά-
νουν όλους τους δημόσιους χώ-
ρους. Η αστυνομία απάντησε με χη-
μικά. Πίστευαν ότι είχαν να κάνουν
με ένα τοπικό ξέσπασμα της οργής,
το οποίο θα το κατέστειλαν με το
φόβο και με μερικές δηλώσεις κατα-
νόησης από τα πάνω. Όμως τα
πράγματα ξέφυγαν. Και στην ίδια τη
Μινεάπολη και σε όλες τις πόλεις
όπου εξαπλώθηκε το κύμα.

Η οργή άρχισε να στρέφεται παν-
τού. Μπήκαν στο στόχαστρο τα
αστυνομικά τμήματα, όλα τα κυβερ-
νητικά κτίρια, αλλά και τα ακριβά
μαγαζιά, τα ξενοδοχεία, όλα τα σύμ-
βολα αυτού του συστήματος που
καταδικάζει στη φτώχεια την πλει-

οψηφία και σπέρνει το ρατσισμό σε
βάρος των πιο καταπιεσμένων. Μέ-
σα σε δύο μέρες, οι ΗΠΑ φλέγονταν
από άκρη σε άκρη. Σε κάθε σημείο
οι τοπικές διαδηλώσεις δεν ήταν μό-
νο για τον Τζορτζ Φλόιντ, αλλά και
για όλους και όλες τις άλλες δολο-
φονημένες από την αστυνομία και
τους φασίστες για ρατσιστικούς λό-
γους. Η Μπριόνα Τέιλορ δολοφονή-
θηκε στο Κεντάκι στα μέσα του Μάη
από την αστυνομία. Ακροδεξιοί
“προστάτες της γειτονιάς” δολοφό-
νησαν τον Άχμοντ Άρμπερι το Φλε-
βάρη στο Μπράνζγουϊκ στη Τζόρτζια
την ώρα που έκανε τζόγκινγκ γιατί
τους “έμοιαζε ληστής”. Τα ονόματά
τους μπήκαν στο κέντρο των κινητο-
ποιήσεων δίπλα στον Τζορτζ Φλόιντ,
μαζί με χιλιάδες άλλα θύματα της
ρατσιστικής βίας του κράτους. Γι’
αυτό και οι διαδηλώσεις απλώθηκαν
σαν πυρκαγιά. Γιατί είναι μια εξέγερ-

ση όχι απέναντι σε ένα περιστατικό
αλλά απέναντι σε ένα σύστημα.

Την Πέμπτη η πολιτεία της Μινε-
σότα κινητοποίησε όλη την Εθνο-
φρουρά, για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία. Οι από πάνω είχαν αρχίσει να
πανικοβάλλονται. Οι μεγάλες πόλεις
είχαν ήδη μπει στο παιχνίδι, από το
Λος Άντζελες ως τη Νέα Υόρκη, και
από το Νότο ως το Βορρά. Όσο η
καταστολή αυξανόταν, τόσο οι δια-
δηλώσεις γίνονταν πιο άγριες, με
επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα,
οχήματα, ακριβά καταστήματα. Η
αστυνομία χτυπάει τα πλήθη για να
τα διαλύσει και αυτά μετατρέπονται
σε μικρότερες διαδηλώσεις που κι-
νούνται μέσα στις γειτονιές. Πλέον
οι μισές Πολιτείες έχουν κινητοποι-
ήσει την Εθνοφρουρά. Πέντε νεκροί
καταγράφονται ως τώρα μέσα στις
συγκρούσεις, στην Ινδιανάπολη, το
Σεντ Λούις, το Σικάγο και αλλού.

Το σαββατοκύρια-
κο η γραμμή από τα
πάνω είχε πλέον αλ-
λάξει. Δεν έχει πλέον
να κάνει με τον
Τζορτζ Φλόιντ, λένε
οι κυβερνήτες, αλλά
με τη διατάραξη της
κοινής ειρήνης. Ο
Τραμπ κινείται μόνος
του σε ακόμη πιο
προωθημένες θέ-
σεις. Όπου υπάρχει
πλιάτσικο, θα πέσουν
πυροβολισμοί, λέει.
Καλεί τους φασίστες
και τους “αγανακτι-
σμένους πολίτες” να
βγουν στο δρόμο και
να στηρίξουν το κρά-
τος απέναντι στους

“πλιατσικολόγους”. Κάποιοι το έκα-
ναν πράξη. Φασίστες έπεσαν με τα
αυτοκίνητά τους πάνω σε διαδηλω-
τές, έβγαλαν τα όπλα τους και απει-
λούσαν. Ο Τραμπ συνέχισε ζητώντας
από την αστυνομία να δείξει ποιος κυ-

βερνάει το δρόμο και να μην δώσει
σημάδια δειλίας. Αν δεν το κάνετε
“Θα στείλω το στρατό και θα λύσω το
πρόβλημα”. Ακόμη και εκπρόσωποι
της αστυνομίας αναγκάστηκαν να βά-
λουν φρένο σε αυτό το κάλεσμα για
κλιμάκωση. Μέσα σε τέτοιο κλίμα, η
επίσημη κήρυξη απαγόρευσης κυκλο-
φορίας σε πολλές πόλεις δεν είχε το
παραμικρό αποτέλεσμα. Ο κόσμος
που διαδηλώνει είδε την απαγόρευση
κυκλοφορίας σαν άμεση επίθεση στο
κίνημα, όχι σαν “προστασία από το
πλιάτσικο” και βγήκε στους δρόμους.
Έτσι κι αλλιώς η αστυνομία χτυπάει
αδιάκριτα, τι σημασία έχει αν γίνεται
με απαγόρευση ή χωρίς; Τη Δευτέρα
διέλυσαν τη συγκέντρωση έξω από το
Λευκό Οίκο με χημικά για να μπορέ-
σει ο Τραμπ να βγάλει μια φωτογρα-
φία με την Αγία Γραφή στο χέρι ζη-
τώντας περισσότερη καταστολή. Σε
κάθε δεύτερη κουβέντα, μιλάει για
άγρια σκυλιά, όπλα, γκλοπ, βία, πυρο-
βολισμούς. Αυτός φοβάται, όχι ο κό-
σμος στους δρόμους.

Νίκος Λούντος

Τις τελευταίες λίγες μέρες, η χώρα έχει με-
ταμορφωθεί σε αυτό που ο Λένιν αποκα-

λούσε “πανηγύρι των καταπιεσμένων”. Η πόλη
της Νέας Υόρκης δεν αποτελεί εξαίρεση. Αυτό
που είδα με τα ίδια μου τα μάτια αυτές τις μέ-
ρες δεν ήταν έκτροπα χωρίς νόημα και πλιάτσι-
κο, αλλά η ευφορία των ανθρώπων που συνει-
δητοποιούν ότι η ίδια τους η δράση γίνεται πο-
λιτικός πρωταγωνιστής.

Είδα κόσμο να χορεύει στους δρόμους, αν-
θρώπους να τραγουδάνε όλοι μαζί καθώς έκαι-
γαν οι φωτιές τριγύρω και τζάμια από τα γύρω
μαγαζιά έσπαγαν και έπεφταν με κρότο στο έδαφος. Είδα νέ-
ους και νέες να σκαρφαλώνουν στην οροφή των αστυνομικών
βαν, να σπάνε τα παράθυρά τους και να γράφουν με σπρέι
στις πόρτες “Γαμώ την αστυνομία” και ACAB.

Είδα την αστυνομία να χτυπάει τους διαδηλωτές με τα
γκλοπ. Τους είδα να χάνουν τον έλεγχο και να ρίχνονται στο
πλήθος για να κυνηγήσουν και να συλλάβουν κάποιον. Είδα
την αστυνομία της Νέας Υόρκης να ρίχνουν μαύρους άντρες
στο έδαφος, χωρίς να έχουν κάνει κάτι, και να τους βρίζουν.

Είδα την αστυνομία να χτυπάει συγκεντρωμένο κόσμο που
είχε καθίσει στο δρόμο για να εκφράσει ειρηνικά τη θέλησή
του. Η αστυνομία άρχισε να χτυπάει δυνατά με τα γκλοπ κα-
θώς το πλήθος έτρεχε πανικόβλητο. 

Πυροσβεστικά με τις σειρήνες να ουρλιάζουν κινούνταν
προς κάθε σημείο της πόλης, σβήνοντας τις μικρές φωτιές
καθώς ξεκινούσαν.

Άκουσα τον εκκωφαντικό ήχο των χειροβομβίδων κρότου
λάμψης να σκάνε πίσω μου, στέλνοντας μαζικές ποσότητες
αδρεναλίνης στην καρδιά μου και κάνοντας τον κόσμο να

σκορπίσει σε πανικό. 
Είδα ένα πλήθος 500 ανθρώπων να περνάει δίπλα από

ένα μικρό μανάβικο στο κάτω Μανχάταν στις 11 το βράδυ,
δίπλα στους πάγκους με τρόφιμα και λουλούδια. Μόνο ένας

πήρε ένα φρούτο και ένας άλλος διαδηλωτής του είπε να το
επιστρέψει, και το έκανε. Μετά από λίγο, είδα το ίδιο πλήθος
να σπάει τα τζάμια των πανάκριβων μπουτίκ που έχουν αλλά-
ξει το χαρακτήρα της γειτονιάς σε βάρος των φτωχών. Είδα
έναν νεαρό να σπάει τη βιτρίνα ενός μεγάλου μαγαζιού με
ρούχα, να πηδάει μέσα και να πηγαίνει ξανά στη βιτρίνα, πε-
τώντας έξω τα ρούχα φωνάζοντας σε όλους: “Πάρτε τα”.

Είδα αλληλεγγύη ανάμεσα σε κόσμο κάθε χρώματος. Άν-
θρωποι κάθε πιθανής προέλευσης ενώθηκαν για να στηρί-
ξουν των αγώνα των μαύρων Αμερικανών.

Οι τρεις τελευταίες νύχτες ήταν έντονης κινητοποίησης
στη Νέα Υόρκη. Η αστυνομία έχασε τον έλεγχο. Χτες ένας
αστυνομικός καταγράφηκε σε βίντεο να βγάζει το όπλο του
και να σημαδεύει διαδηλωτές κοντά στη Γιούνιον Σκουέαρ.

Κανείς δεν ξέρει πόσο θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Ο
κόσμος είναι έξαλλος με το ρατσιστικό κράτος και την ανισό-
τητα που εντάθηκε με την πανδημία και την οικονομική κα-
τάρρευση. Αυτή τη στιγμή πάντως, οι διαδηλώσεις δεν δεί-
χνουν σημάδια υποχώρησης.

Τόμας Χάμελ, από το Marx21 στη Νέα Υόρκη
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Πανηγύρι των καταπιεσμένων

Εξέγερση στη καρδιά του καπιταλισμού

Διαδήλωση
αλληλεγγύης
στους
εξεγερμένους
των ΗΠΑ
Όλοι στη διαδήλωση 
που καλούν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
η ΚΕΕΡΦΑ και άλλες
oργανώσεις και συλλογικότητες
της αριστεράς ΑΘΗΝΑ:
Τετάρτη 3 Ιούνη,  7μμ, Σύνταγμα
με πορεία προς 
την Αμερικάνικη Πρεσβεία

Ουάσινγκτον

Μινεάπολις



Η εξέγερση στις ΗΠΑ έχει βαθιές
ρίζες. Όχι μόνο ιστορικές, από τις
εξεγέρσεις στις φτωχογειτονιές

των μαύρων στο Βορρά και το κίνημα στο
Νότο τη δεκαετία του ‘60 ως το Λος Άν-
τζελες του 1992 και τις διαδηλώσεις
“Black Lives Matter” (Οι ζωές των μαύρων
αξίζουν) που ξεκίνησαν επί Ομπάμα.

Αλλά ρίζες και στο ίδιο το καπιταλιστι-
κό σύστημα στις ΗΠΑ και τις αποτυχίες
του, με αποκορύφωμα τα χρόνια του
Τραμπ. Η πανδημία μετατράπηκε σε με-
γεθυντικό φακό για όλη τη συσσωρευμέ-
νη αδικία και καταπίεση. 100 χιλιάδες νε-
κροί στις ΗΠΑ, αλλά σύμφωνα με τις στα-
τιστικές “στην Ουάσινγκτον, οι ισπανό-
φωνοι είναι εφτά φορές πιο πιθανό να μο-
λυνθούν με κορονοϊό από ό, τι οι λευκοί.
Οι μαύροι στο Σικάγο είναι τρεις φορές
πιο πιθανό να πεθάνουν από τους λευ-
κούς στην ίδια πόλη, και στη Τζόρτζια,
80% των εισαγωγών στα νοσοκομεία για
κορονοϊό ήταν Αφροαμερικανοί. Στην πό-
λη της Νέας Υόρκης, οι Αφροαμερικανοί
είναι δυο φορές πιθανότερο να πεθάνουν
από τον ιό από ό,τι οι λευκοί. Στην Πολι-
τεία της Νέας Υόρκης 20 από τους 21 τα-
χυδρομικούς κωδικούς των γειτονιών με
περισσότερους μαύρους και ισπανόφω-
νους ταυτίζονται με τους ταχυδρομικούς
κωδικούς με τις περισσότερες εισαγωγές
για κορονοϊό.

Ρατσιστικός πυρήνας
Ο ρατσιστικός πυρήνας του αμερικάνι-

κου καπιταλισμού κάνει τους μαύρους
και τις μαύρες γυναίκες πολλαπλά θύμα-
τα της καταστολής. Ο ρατσισμός απο-
κλείει μεγάλο κομμάτι τους από την πρό-
σβαση σε μια ζωή με αξιοπρέπεια και με-
τά ο ίδιος ρατσισμός έρχεται να τιμωρή-
σει τη “μαύρη εγκληματικότητα” γεμίζον-
τας τις φυλακές κατά πλειοψηφία με μαύ-
ρους και δίνοντας το πράσινο φως στην
αστυνομία να ανοίγει πυρ κατά βούληση
όταν έχει απέναντί της κάποιον ή κάποια
με πιο σκούρο δέρμα. Οι ΗΠΑ στέλνουν
στη φυλακή μεγαλύτερο ποσοστό του
μαύρου πληθυσμού ακόμη και από ό,τι
έκανε αναλογικά το νοτιοαφρικανικό
απαρτχάιντ. Οι Αφροαμερικανοί είναι
13% του πληθυσμού αλλά σχεδόν 45%
όσων περιμένουν την εκτέλεση της θανα-
τικής τους ποινής.

Στη γειτονιά του Τζορτζ Φλόιντ, στο
Πάουντερνχορν Παρκ, συμπυκνώνονταν
όλα αυτά. Μια γειτονιά που οι μαύροι
πλήρωσαν κυρίως το τίμημα της πανδη-
μίας, και όπου η αστυνομία είναι δημό-
σιος κίνδυνος για τη μαύρη κοινότητα.
Ένας συνδικαλιστής από την περιοχή λέ-
ει πως “η αστυνομία και ο ρατσισμός εί-
ναι προβλήματα δημόσιας υγείας”.

Όμως, αυτές οι δομικές συνθήκες
έχουν επιπλέον και τον αποσταθεροποι-
ητικό πολλαπλασιαστή που ονομάζεται
Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ κέρδισε τις
εσωκομματικές εκλογές των Ρεπουμπλι-
κάνων πέρα από κάθε αναμενόμενη λογι-
κή, παίζοντας το χαρτί του ρατσισμού.
Απέναντι σε ένα αδυνατισμένο πολιτικό
σκηνικό, ο Τραμπ έριξε το “Κάντε την
Αμερική ξανά σπουδαία”, τα εγκώμια
στην οπλοκατοχή, στο νταηλίκι, στην
αστυνομική βία, στη βία κατά των γυναι-
κών σαν συγκολλητική ουσία που θα σώ-
σει το σύστημα. Ρατσιστές και φασίστες
κάθε είδους και επιπέδου έγιναν οπαδοί
του Τραμπ, φόρεσαν τα καπελάκια με τα
συνθήματά του και απέκτησαν τη νομιμο-
ποίηση του προέδρου.

Μαζί με τους Αφροαμερικανούς, τους
μετανάστες, τις γυναίκες και τις μειονό-
τητες, έβαλε στο στόχαστρο την Αριστε-
ρά, τα κινήματα και τον αντιφασισμό. Τον
Αύγουστο του 2017 φασίστες δολοφόνη-
σαν την Χέδερ Χέγιερ στη Βιρτζίνια, την
ώρα αντιφασιστικής διαδήλωσης. Ο
Τραμπ είπε πως “φταίνε και οι δύο πλευ-
ρές”. Τώρα λέει πως θα βγάλει παράνο-
μες τις αντιφασιστικές οργανώσεις.

Δεν είναι σκέτη παραφροσύνη. Υπάρχει
ένας πολιτικός σχεδιασμός, αλλά γίνεται
μέσα σε συνθήκες απόλυτης αβεβαιότη-
τας. Η πανδημία τσάκισε όλα τα όνειρα
του Τραμπ ότι θα πήγαινε στις εκλογές
του ερχόμενου φθινόπωρου πάνω στο
άρμα των οικονομικών “επιτυχιών” και
της μείωσης της ανεργίας. Η ανεργία
έχει εκτοξευθεί. Μεγάλοι κλάδοι της οικο-
νομίας κρέμονται από μία κλωστή. Οι
τραπεζίτες του έχουν μεταφέρει τα μαν-
τάτα, ότι το καλύτερο σενάριο είναι πως
έρχεται μακρά περίοδος στασιμότητας
με μείωση εισοδημάτων. Γι’ αυτό και ο
Τραμπ έπαιξε το χαρτί ενάντια στην κα-
ραντίνα, επιχειρώντας να ξαναβάλει
μπροστά όσο γίνεται γρηγορότερα την
οικονομία και να ρίξει το φταίξιμο για την
φτώχεια και την πείνα στον.. Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας. Όμως, αυτό το παιχνί-
δι δεν λειτούργησε. Οι εκλογολόγοι λένε
πως το βασικό αποτέλεσμα ήταν πως οι
άνω των 65 που φοβούνταν για την υγεία
τους έκαναν μαζικά στροφή προς τους
Δημοκρατικούς.

Κι έτσι τώρα χτυπάει τα τύμπανα του
ρατσισμού, του νόμου και της τάξης. Πι-
στεύει ότι έτσι μπορεί να πολωθεί το σκη-
νικό και να κερδίσει την “σιωπηλή πλει-
οψηφία” που φοβάται το “πλιάτσικο”. Αλ-
λά τα κινήματα στις ΗΠΑ τα τελευταία
χρόνια έχουν αναπτύξει πολύ μεγαλύτε-
ρες συνδέσεις και δίκτυα αλληλεγγύης,
από τις γυναίκες ως το συνδικαλισμό,
περνώντας από τον αντιρατσισμό, για να
αφήσουν να λειτουργήσει τόσο εύκολα ο
διχασμός. Ο Τραμπ μπορεί να πέσει ο
ίδιος μέσα στην παγίδα του.

Ν.Λ.

Είναι βέβαια νωρίς για να πούμε ότι αυτό το
Σάββατο αποτέλεσε μια καμπή. Αλλά όλα
τα συστατικά είναι εκεί. Το Σάββατο το

πρωί χιλιάδες διαδήλωσαν στους δρόμους του
Μομπέζ στη Βόρεια Γαλλία ενάντια στις ανακοινω-
μένες απολύσεις στη Ρενώ και την απειλή κλεισί-
ματος του εργοστασίου. Και το απόγευμα στο Πα-
ρίσι χιλιάδες Sans-Papiers επιβάλλανε το δικαίω-
μα τους να διαδηλώσουν για τη νομιμοποίηση
τους. 

Στο Παρίσι η διαδήλωση είχε απαγορευτεί με
πρόσχημα τον κορονοϊό. Αλλά κάτω από την πίε-
ση των συλλογικοτήτων των Sans-Papiers, η Πο-
ρεία Αλληλεγγύης κράτησε το κάλεσμα και απο-
φάσισε να αγνοήσει την απαγόρευση.

Η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει ότι θα λάμβα-
νε μέτρα για να εμποδίσει τη διαδήλωση. 

Και τα μέτρα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς φειδώ:
συλλήψεις των πρώτων αφιχθέντων στις δυο πλα-
τείες δυτικά του Παρισιού (Μαντλέν και Οπερά)
που τις είχε περικυκλώσει η αστυνομία, η οποία
και εξαπέλυσε επίθεση με γκλομπ και μαζική χρή-
ση χημικών στις ομάδες που επιχειρούσαν παρό-
λαυτα να φτάσουν στην πλατεία. Αλλά δεν κατά-
φεραν να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να προχω-
ρήσουν.

Δεν τα κατάφεραν καταρχήν γιατί οι ομάδες και
τα μπλοκ διαδηλωτών που έφταναν από παντού
πολλαπλασίαζαν τα μέτωπα απέναντι στην αστυ-
νομία. Επίσης υπήρχε ομάδα 1000 Sans-Papiers
και συμπαραστατών που είχε ξεκινήσει με τα πό-
δια από την άλλη άκρη της πόλης για να φτάσουν
στο σημείο της διαδήλωσης, αυτό είχε σαν αποτέ-
λεσμα ένα μέρος των αστυνομικών να τρέξει να
προλάβει να τους σταματήσει και να δώσει την ευ-
καιρία στους διαδηλωτές της Όπερας και της
Μαντλέν να προχωρήσουν.

Δεν τα κατάφεραν επίσης λόγω της αποφασιστι-
κότητας των Sans-Papiers. Γιατί αντί να διαλύον-
ται κάθε φορά που δέχονταν επίθεση από την
αστυνομία, τα μπλοκ ξαναστηνόντουσαν και προ-
χωρούσαν, μέχρι να αναγκαστεί η αστυνομία σε
υποχώρηση. Συναντήθηκαν λοιπόν χιλιάδες Sans-
Papiers και αλληλέγγυοι, μαζί με κόσμο που είχε
μάθει από τα κοινωνικά δίκτυα ότι είχε διατηρηθεί
το κάλεσμα για τη διαδήλωση, και ένα τεράστιο
ανθρώπινο κύμα διαμορφώθηκε για να διασχίσει
το Παρίσι.

Η διαδήλωση είχε απαγορευτεί. Την κρατήσανε.

Και οι μετανάστες/τριες σύμβολα όλων των εμπο-
δίων στο δικαίωμα να κυκλοφορούν, πρώτη γραμ-
μή της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης, γίνανε
εμπροσθοφυλακή του αγώνα για ελευθερία. Μετά
από πάνω από δυο μήνες καραντίνας, δίπλα
στους εργαζόμενους και εργαζόμενες της Ρενώ,
παίρνοντας όλα τα ρίσκα, έχουν ανοίξει ξανά το
δρόμο του αγώνα. 

Προφανώς και γι’ αυτό αυτή η διαδήλωση είχε
τέτοια απήχηση χωρίς προηγούμενο,  διαδήλωση
στην οποία λίγοι πιστεύανε, ακόμα και στην αρι-
στερά. Υπήρξε προβολή στα ΜΜΕ  με αγανακτι-
σμένες αντιδράσεις φασιστών και όλης της δε-
ξιάς. Μια προβολή που το ρατσιστικό περιεχόμενό
της αναδεικνύει το τι παίζεται για όλη την κοινω-
νία. Αλλά και ενθουσιώδης προβολή από όσους
και όσες αυτή η επίδειξη αποφασιστικότητας των
Sans-Papiers ξαναδίνει ελπίδα. Ένα από τα σχό-
λια κάτω από τη δημοσίευση της Πορείας Αλλη-
λεγγύης στο μπλογκ της δίνει τον τόνο: «Μπορεί
να μην το ξέρετε, αλλά μπροστά στις οθόνες μας,
αφού δεν είμαστε στην πρωτεύουσα, είμαστε πολ-
λοί που κλαίγαμε γιατί είμαστε περήφανοι για
σας». Βίντεο κυκλοφορούν σε όλα τα κοινωνικά δί-
κτυα.

Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις γίνανε σε πολ-
λές πόλεις, παρά τις πιέσεις της αστυνομίας σε
Λυών, Ρεν, Ρουέν, Λίλλη, Στρασβούργο, Λιμόζ,
Γκρενόμπλ, Πουατιέ, Νιμ, Περπινιάν, Ορλεάνη, Χά-
βρη… αλλά και στις Βρυξέλλες και στη Μπολόνια.

Θα υπάρχει γρήγορα συνέχεια με καινούργια
ραντεβού στις επόμενες εβδομάδες. Γιατί δεν
πρόκειται μόνο για το δικαίωμα να διαδηλώνουμε
αλλά και για την πάλη να κερδίσουμε τη νομιμο-
ποίηση όλων των Sans-Papiers, στέγη για όλους
και όλες, το κλείσιμο των στρατοπέδων κράτησης.
Και, όπως στη Μινεάπολη, το διακύβευμα αυτού
του αγώνα είναι καθοριστικό για όλη την κοινωνία.
Και είναι επίσης ένας σταθμός για την εθνική μέρα
κινητοποίησης στα νοσοκομεία που καλούν οι επι-
τροπές αγώνα και τα συνδικάτα για τις 16 Ιούνη.
Όπως το έγραφε η αφίσα που είχε βγει για τη δια-
δήλωση της 30 Μάη: «Υγεία = ισότητα + ελευθε-
ρία + αλληλεγγύη».

Οι επόμενες μέρες θα δείξουν αν η 30 Μάη
αποτέλεσε καμπή. Χρειάζεται να κάνουμε τα πάν-
τα γι’ αυτό. Ο αυριανός κόσμος είναι τώρα!

Ντενί Γκοντάρ,
Πορεία Αλληλεγγύης, μέλος Α2C και NPA
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Από την Μινεάπολη στο Παρίσι

Mια εξέγερση
με βαθιές ρίζες

Παρίσι

Διαδικτυακή εκδήλωση της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης 
“Ο Κορονοϊός και η παγκόσμια σύγκρουση ανάμεσα στις ζωές και στα κέρδη”
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Ιούνη 3μμ 
Ομιλητές: Baba Aye, Νιγηρία, Christine Buchholz, Γερμανία, Joseph Choonara, Βρετανία
https://www.facebook.com/events/2673671359515190/



ΜΙΝΕΑΠΟΛΗ 1934 εργατικη αλληλεγγυη 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’30 η Μινε-
άπολις ήταν πόλη πρότυπο για τα αφεν-
τικά των μεσοδυτικών Πολιτειών των

ΗΠΑ. Ήταν μια πόλη όπου κυριαρχούσε το
open shop, μια έκφραση που σήμαινε απλά
ότι τα συνδικάτα ήταν ανίσχυρα και σχεδόν
εξαφανισμένα, με τους εργοδότες να κάνουν
ό,τι ήθελαν. Αυτός ο συσχετισμός είχε δημι-
ουργηθεί από την εργοδοτική επίθεση της δε-
καετίας του ’20 και είχε γίνει ακόμα πιο κατα-
θλιπτικός στα χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης
που είχε ξεκινήσει το 1929. Η Μινεάπολις ήταν
μια μικρογραφία των ΗΠΑ. 

Η εργατική τάξη δεν είχε δεχτεί αγόγγυστα
τις επιθέσεις της κρίσης. Μια σειρά αγώνες
από τις αρχές της δεκαετίας συσσώρευαν και
οργή και εμπειρίες. Αγώνες οικονομικοί, όπως
εκπαιδευτικών του Σικάγο το 1933 που έφτα-
σαν να εισβάλουν στα κεντρικά κτήρια των
τραπεζών για να επιβάλλουν την πληρωμή
τους. Αγώνες που αμφισβητούσαν το ρατσι-
σμό που διαπότιζε -και διαποτίζει- τον αμερι-
κάνικο καπιταλισμό. Το 1932 οι εργάτες γης
στη συγκομιδή των φρούτων στην Καλιφόρνια
κατέβηκαν σε μια σκληρή απεργία, Λατινοαμε-
ρικάνοι, Μαύροι και λευκοί ενωμένοι. 

Τα παραδείγματα είναι πολλά: από απεργίες
ενοικιαστών στο Χάρλεμ μέχρι απεργίες υφαν-
τουργών στο βαθύ Νότο. Από το 1931 και για
τα επόμενα χρόνια, το ΚΚ των ΗΠΑ οργάνωνε
μια μαζική καμπάνια υπεράσπισης στα “παιδιά
του Σκότσμπορο”, μιας ομάδας μαύρων εφή-
βων που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο με στη-
μένες κατηγορίες για βιασμό λευκής στην
Αλαμπάμα. 

Οργάνωση
Κομβικό σημείο στην οικονομική δραστηριό-

τητα της Μινεάπολις έπαιζαν οι μεταφορές, με
τα φορτηγά. Το συνδικάτο των Τήμστερς που
κάλυπτε αρχικά τους οδηγούς ήταν αδύνατο,
το τοπικό παράρτημα είχε μόλις 75 μέλη. Η
κεντρική ηγεσία του συνδικάτου αδιαφορού-
σε. 

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει με την υπο-
μονετική δουλειά μιας ομάδας επαναστατών
μελών του συνδικάτου. Ο Καρλ Σκόγκλουντ,
τα τρία αδέλφια Ντιουν ήταν μέλη του τρο-
τσκιστικού Κομμουνιστικού Συνδέσμου. Είχαν
εμπειρία πολλών χρόνων στην Αριστερά και
στις εργατικές μάχες. Ο Φάρελ Ντομπς, που
μας έχει αφήσει μια κλασσική ιστορία της
απεργίας του 1934, δεν είχε τέτοια «παράση-
μα». Το 1928 ήταν ένας συντηρητικός Ρεπουμ-
πλικάνος που είχε πανηγυρίσει την εκλογή του
Χέρμπερτ Χούβερ στην προεδρία. Οι εμπει-
ρίες της κρίσης τον ριζοσπαστικοποίησαν
προς τα αριστερά. Το 1933 εντάχθηκε στον
Κομμουνιστικό Σύνδεσμο όντας μέλος του
συνδικάτου των Τήμστερς. 

Η νέα ηγεσία του συνδικάτου οργάνωσε την
πρώτη μάχη τον Φλεβάρη του 1934. Ο στόχος
ήταν οι αποθήκες του άνθρακα. Όπως αναφέ-
ρει ο Τζον Νιούσιντζερ στο βιβλίο “Αντεπίθεση
- η αμερικανικη εργατική τάξη τη δεκαετία του
‘30”:

«Οι προετοιμασίες ήταν, απροσδόκητα, ιδι-
αιτέρως λεπτομερείς και επιμελώς καταστρω-
μένες. Ετοιμάστηκε ένας χάρτης με όλες τις
ανθρακαποθήκες της Μινεάπολις και πριν ξε-
κινήσει η απεργία ο κάθε επικεφαλής ομάδας
περιφρούρησης έλαβε πολυγραφημένες οδη-
γίες. Μέσα σε τρεις ώρες από την έναρξη της
απεργίας οι 65 από τις 67 ανθρακαποθήκες εί-
χαν κλείσει τόσο σφιχτά που δεν περνούσε

ούτε καρφίτσα».
Η τακτική που έκρινε την τύχη της απεργίας

ήταν το πνευματικό τέκνο ενός «απλού αχθο-
φόρου»: ήταν η «μαχητική εφαρμογή της κινη-
τής απεργιακής φρουράς». Τα αυτοκίνητα και
τα φορτηγάκια των απεργών επιστρατεύτηκαν
για το κυνήγι των απεργοσπαστικών εταιρικών
φορτηγών. Οι εργάτες στην Αμερική είχαν τη
δυνατότητα να έχουν αυτοκίνητο (πολυτέλεια
ακόμα για τους ευρωπαίους συναδέλφους
τους). Όμως, αυτό δεν τους έκανε λιγότερο
μαχητικούς και ριζοσπαστικούς. 

Η συνέχεια ήρθε με δυο μεγάλες απεργίες
τον Μάη και Ιούλη του 1934. Οι συνασπισμένοι
εργοδότες της πόλης, η Συμμαχία Πολιτών
ήταν αποφασισμένοι να τσακίσουν το Παράρ-
τημα του συνδικάτου των Τήμστερς. Κι οι επα-
ναστάτες στην ηγεσία του σήκωσαν το γάντι.
Άνοιξαν τις πύλες του συνδικάτου σε όλους
τους εργαζόμενους στις μεταφορές και τις
αποθήκες, οργάνωσαν μεγάλες γενικές συνε-
λεύσεις, ενημέρωση. Και εξασφάλισαν την ορ-
γανωμένη μαζική συμμετοχή χιλιάδων απερ-
γών, συμπαραστατών και των οικογενειών
τους στη μάχη. 

Όπως έγραψε ο Φάρελ Ντομπς στο κλασσι-
κό πλέον βιβλίο του Teamster Rebellion:

«Σπάνια είχε υπάρξει οπουδήποτε τέτοια
καλά προετοιμασμένη απεργία. Όταν ανέτειλε
ο ήλιος στις 16 Μάη 1934, το αρχηγείο του
συνδικάτου στη Σικάγο Άβενιου αρ. 1900,
ήταν ένα μελίσσι δραστηριότητας. Ξυλουργοί
και υδραυλικοί, όλοι μέλη του συνδικάτου, εγ-
καθιστούσαν φούρνους γκαζιού, νεροχύτες
και πάγκους σερβιρίσματος στην αίθουσα
τροφοδοσίας. Το Συνδικάτο Μαγείρων και
Σερβιτόρων είχε στείλει τους ‘ειδικούς’ του
στο μαγείρεμα μεγάλων ποσοτήτων για να ορ-
γανώσουν την κατάσταση και να εκπαιδεύ-
σουν εθελοντές. Περισσότεροι από εκατό εθε-
λοντές, σε δυο δωδεκάωρες βάρδιες, σερβίρι-
ζαν καθημερινά τέσσερις με πέντε χιλιάδες

ανθρώπους».
Το συνδικάτο έφτιαξε το δικό του ιατρικό

κέντρο για τη φροντίδα των τραυματιών, ώστε
να μην τους συλλαμβάνουν στα νοσοκομεία.
Μέχρι και κέντρο με ασύρματο που παρακο-
λουθούσε τις συχνότητες της αστυνομίας
έστησε το συνδικάτο. 

Μάχες
Στις 21 Μάη η αστυνομία επιτέθηκε στις κι-

νητές απεργιακές φρουρές στο κέντρο της
πόλης. Όμως, οι επιτιθέμενοι αστυνομικοί
βρέθηκαν ξαφνικά περικυκλωμένοι από εκα-
τοντάδες απεργούς οπλισμένους με ρόπαλα
του μπέιζμπολ που είχε εγκαταστήσει το συν-
δικάτο με ένα τέχνασμα σε ένα κοντινό κτή-
ριο. Η μάχη κρίθηκε όταν κατέφθασαν οι μη-
χανοκίνητες ενισχύσεις των απεργών που
έδωσαν στην αστυνομία μια γεύση από τις με-
θόδους της. Έτρεχαν με ταχύτητα πάνω στις
γραμμές των μπάτσων, αυτοί άνοιγαν και οι
απεργοί ξεχύνονταν στα ρήγματα. 

Την επόμενη μέρα (22 Μάη) διεξάχθηκε μια
ακόμα μάχη για τον έλεγχο της ίδιας περιο-
χής. Την αστυνομία ενίσχυε ένας μεγάλος
αριθμός «βοηθών» που είχε προμηθεύσει η
Συμμαχία Πολιτών, κάποιοι είχαν έρθει φο-
ρώντας τα κράνη του πόλο. Νόμιζαν ότι θα
πάνε σε ένα διασκεδαστικό κυνήγι των πληβεί-
ων. Τους Τήμστερς ενίσχυαν εκατοντάδες οι-
κοδόμοι που είχαν κατέβει σε απεργία αλλη-
λεγγύης. Στη «Μάχη της Τρεχάλας των Βοη-
θών» (όπως έμεινε γνωστή) που ακολούθησε,
δυο «βοηθοί» σκοτώθηκαν. Η απεργία έληξε
με ένα προσωρινό συμβιβασμό, ουσιαστικά
μια ανακωχή. 

Η δεύτερη απεργία των Τήμστερς ξεκίνησε
στις 17 Ιούλη. Το συνδικάτο είχε μαζικοποι-
ηθεί σε εντυπωσιακό βαθμό και είχε ιδρύσει
μια ένωση ανέργων που το βοηθούσε, με πέν-
τε χιλιάδες μέλη. Επίσης είχε ξεκινήσει την έκ-
δοση μιας βδομαδιάτικης εφημερίδας, του Or-

ganizer, με υπεύθυνο τον Μαξ Σάχτμαν, μέ-
λος της κεντρικής ηγεσίας της τροτσκιστικής
οργάνωσης. Στη διάρκεια της απεργίας η
εφημερίδα έγινε καθημερινή.

Αυτή η απεργία χρειάστηκε να αντιμετωπί-
σει την πίεση του κυβερνήτη της Πολιτείας
της Μινεσότα, του Όλσεν. Ήταν επικεφαλής
του λεγόμενου “εργατο-αγροτικού” κόμμα-
τος, στην ουσία το τοπικό παράρτημα των
Δημοκρατικών. Ο Όλσεν ήταν “φίλος των ερ-
γατών” και των συνδικάτων, φτάνει να του
εξασφάλιζαν ψήφους και να μην έκαναν “φα-
σαρίες”. Έστειλε την Εθνοφρουρά να κατα-
λάβει το αρχηγείο των απεργών και να συλ-
λάβει την ηγεσία τους. Η αστυνομία φυλούσε
τα απεργοσπαστικά φορτηγά. 

Όμως, η απεργία άντεξε. Η ηγεσία των ερ-
γατών προσάρμοσε την οργάνωση του αγώ-
να στις νέες συνθήκες. Ένα πυκνό δίκτυο
“παρατηρητηρίων” εξασφάλιζε ότι οι απεργοί
μπορούσαν να χτυπάνε κατά το δοκούν τους
απεργοσπάστες. Όμως ακόμα πιο σημαντικό
ρόλο έπαιξε η ξεκάθαρη πολιτική των επανα-
στατών. Δεν είχαν καμιά αυταπάτη για τον
προοδευτικό Όλσεν και  δεν έπεσαν στην πα-
γίδα να αναστείλουν την απεργία ως “χειρο-
νομία καλής θέλησης” και “αποκλιμάκωσης
της έντασης”. 

Πλέον ο αγώνας της Μινεάπολις είχε γίνει
πανεθνικό γεγονός. Το απεργιακό κύμα γιγαν-
τώνονταν στις ΗΠΑ. Τον Μάη, παράλληλα με
την απεργία στη Μινεάπολις, η Δυτική Ακτή
ζούσε τη μεγάλη απεργία των λιμενεργατών
με επίκεντρο το λιμάνι του Σαν Φρανσίσκο.
Εκεί ηγετικό ρόλο έπαιζαν αγωνιστές του ΚΚ
ΗΠΑ που είχαν εγκαταλείψει σιωπηλά την σε-
χταριστική πολιτική των “ταξικών, κόκκινων
συνδικάτων” και είχαν οργανώσει τη βάση των
λιμενεργατών στο υπάρχον συνδικάτο κόντρα
στην ηγεσία του. 

Γι’ αυτό η κυβέρνηση του Ρούζβελτ αναγκά-
στηκε να παρέμβει στην απεργία της Μινεάπο-
λις. Επέβαλε στους εργοδότες να δεχτούν τα
αιτήματα του συνδικάτου για να μην βρεθεί
αντιμέτωπη με μια γενική απεργία στις Μεσο-
δυτικές Πολιτείες. Ήταν μια κρίσιμη νίκη που
άνοιξε το δρόμο για την αναγέννηση του συν-
δικαλισμού στις ΗΠΑ, την άνθιση της Αριστε-
ράς και τις μεγάλες αναμετρήσεις, με το κύμα
των απεργιών και καταλήψεων του 1936-1937.

Λέανδρος Μπόλαρης 

Διαβάστε επίσης

Συγκρούσεις
απεργιακής φρουράς
με την αστυνομία στην απεργία
των Τήμστερς το 1934.

Παράδοση εξέγερσης
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