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ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
-όχι για πολεμικές κόντρες 
με τον Ερντογάν για τις ΑΟΖ

Στη φυλακή 
οι νεοναζί
Χρυσαυγίτες
Εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ

Γυρίστε στις σελίδες 3, 6, 7

Θεσσαλονίκη 11-12/9
Ξεσηκωνόμαστε με τα
νοσοκομεία μπροστά!

σελίδες 8, 9

Εκπαιδευτικοί, φοιτητές,
μαθητές, γονείς μαζί!

σελίδες 4, 5

25/8,  Διαδήλωση εκπαιδευτικών στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Μόνο “διάλογος” δεν θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν τα όσα συνέχισαν και
μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα να

συμβαίνουν ανάμεσα στις χώρες που εμπλέ-
κονται άμεσα στην κλιμάκωση των ανταγωνι-
σμών για τις ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο
και τους διάφορους διεθνείς “διαμεσολαβη-
τές”.

Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επέ-
κταση μέχρι τις 27 Αυγούστου της Navtex που
αφορά την παρουσία του ερευνητικού σκά-
φους Ορούτς Ρεϊς στην θαλάσσια περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου (την οποία και το ελλη-
νικό και το τουρκικό κράτος διεκδικούν σαν δι-
κές τους μετά τις διμερείς συμφωνίες Τουρ-
κίας-Λιβύης και Ελλάδας-Αιγύπτου). Αυτό εμ-
φανίζεται σαν απάντηση στην απόφαση της
ελληνικής κυβέρνησης να φέρει άμεσα για κύ-
ρωση την ελληνο-αιγυπτιακή και την ελληνο-
ιταλική συμφωνία στη Βουλή την Τετάρτη 26
Αυγούστου. Το αιγυπτιακό κοινοβούλιο έχει
ήδη προχωρήσει στην σχετική κύρωση. 

Στην παράταση της τουρκικής Navtex απάν-
τησε η κυβέρνηση με Navtex για αεροναυτική
άσκηση με πυρά νοτιοανατολικά της Κρήτης,
της Καρπάθου, της Ρόδου και νότια του Κα-
στελόριζου μέχρι τις 27 Αυγούστου με “στρα-
τιωτικές πηγές να αναφέρουν πως πρόκειται
για αμιγώς ελληνική άσκηση”. Η διευκρίνιση
γίνεται προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση
με τις δεκαήμερες κοινές στρατιωτικές ασκή-
σεις Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-
των που έχουν ήδη ξεκινήσει αυτές τις μέρες
μετά και τη συμφωνία για εξομάλυνση των
σχέσεων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβι-
κών Εμιράτων, με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ: 

Αραβικά F-16
“Στην αεροπορική βάση της Σούδας έχουν

φτάσει τέσσερα F-16 των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων (ΗΑΕ) για να μείνουν περίπου δέκα
μέρες και να προχωρήσουν σε ασκήσεις με ελ-
ληνικά F-16, στο πλαίσιο της συνεργασίας των
δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Είχαν
προηγηθεί τηλεφωνικές συνομιλίες του Νίκου
Δένδια με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ,
Αμπντουλάχ μπιν Ζαϊντ, και επίκεντρο την διμε-
ρή συνεργασία και τις εξελίξεις σε Ανατολική
Μεσόγειο”.

Οι κοινές “ασκήσεις” θα γίνουν στην περιο-
χή στην οποία την περασμένη εβδομάδα έγι-
ναν οι ελληνογαλλικές ασκήσεις με τη συμμε-
τοχή ελληνικών και γαλλικών πολεμικών πλοί-
ων. Στο μεταξύ, νέα Navtex για ναυτικές ασκή-
σεις ανοιχτά της Κύπρου για το διάστημα από
τις 26 έως τις 28 Αυγούστου εξέδωσε η Κύ-
προς καθώς στις 27 Αυγούστου ξεκινάει η συ-
νεδρίαση του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών
της Ε.Ε για τα ελληνοτουρκικά.

Η πολεμική κινητικότητα έχει κλιμακώσει και
την εξοπλιστική κινητικότητα. Το σαββατοκύ-
ριακο, ο Ερντογάν ανήγγειλε την ενίσχυση του
τουρκικού στόλου με νέα υποβρύχια και φρε-
γάτες από το 2022, ενός ελαφρού αεροπλανο-
φόρου από το 2021 καθώς και την αγορά μιας
νέας παρτίδας S400 από την Ρωσία - παρά το
γεγονός ότι η προηγούμενη παραγγελία είχε
σημάνει ένταση στη σχέση με τις ΗΠΑ και πά-
γωμα της αγοράς F35 από την Τουρκία. 

Η ελληνική κυβέρνηση δεν έμεινε “πίσω”.
Στα τέλη του Ιούλη, στη φάση της πρώτης ελ-
ληνοτουρκικής έντασης του καλοκαιριού, ο
Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη να ξεκινή-
σει άμεσα το εξοπλιστικό πρόγραμμα βάζον-
τας στο επίκεντρο την ενίσχυση του Πολεμι-
κού Ναυτικού. Η ελληνική κυβέρνηση ταλαν-
τεύεται ακόμη για το αν θα είναι οι δύο γαλλι-
κές φρεγάτες Μπελχάρα αξίας 3 δις ευρώ ή οι
αντίστοιχες αμερικανικές αλλά τα κριτήρια επι-
λογής προκαλούν φρίκη: “H γαλλική φρεγάτα
εντυπωσίασε τους επιτελείς του Πολεμικού
Ναυτικού, καθώς διαθέτει πυραυλικό σύστημα
SCULPT ή Naval Cruise Missile (NCM) που έχει
βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων, δηλαδή
μπορεί να χτυπήσει από το Ιόνιο Πέλαγος στην
καρδιά της Τουρκίας...” (Έθνος 30/7).

Στο μεταξύ, ο Ερντογάν πανηγυρίζει για την
“ενεργειακή απεξάρτηση της Τουρκίας” ανα-
κοινώνοντας ότι ανακαλύφθηκε μεγάλο κοίτα-
σμα φυσικού αερίου μεγέθους 320 δισ. κυβι-
κών μέτρων στη Μαύρη Θάλασσα από το ερευ-
νητικό σκάφος «Φατίχ», 100 μίλια βορειοδυτικά
από τις τουρκικές ακτές κοντά στα όρια με τις
ΑΟΖ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και
ότι η αξιοποίησή του θα αρχίσει το 2023. Δύο
μέρες μετά, στις 24 Αυγούστου ο Μητσοτάκης
πραγματοποίησε μαζί με τον Βούλγαρο πρω-
θυπουργό Μπορίσοφ την τελετή υπογραφής
για τη συμμετοχή της βουλγαρικής εταιρείας
Bulgartransgaz στο έργο του Τερματικού Σταθ-
μού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Αλεξαν-
δρούπολης στο Ζάππειο Μέγαρο...

Η κλιμάκωση των ανταγωνισμών απλώνεται
σαν πανούκλα από την Μαύρη Θάλασσα μέχρι
τη Λιβύη, ακόμη και μέχρι τα Αραβικά Εμιράτα.
Αν ενόψει της άτυπης Συνόδου των υπουργών
Εξωτερικών της ΕΕ στις 27-28/8 ανακοινώθη-
καν τόσες Navtex και ασκήσεις, τι άραγε θα

έχει συμβεί μέχρι την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ
στις 24-25 Σεπτέμβρη στην οποία θα παρθούν
αποφάσεις για την παρέμβαση της ΕΕ στην
ελληνοτουρκική διένεξη; 

Και ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν δηλώνουν
υπέρ του διαλόγου. Στην ελληνο-αιγυπτιακή
συμφωνία που αναμένεται να κυρωθεί στην
Βουλή την Τετάρτη, για παράδειγμα, υπάρχει
σαφής αναφορά ότι “οι γεωγραφικές συντε-
ταγμένες μπορούν να αναθεωρηθούν προς τα
Ανατολικά και προς τα Δυτικά, με νέα συμφω-
νία μεταξύ των δύο Μερών, σε περίπτωση μελ-
λοντικής οριοθέτησης της ΑΟΖ με άλλα ενδια-
φερόμενα γειτονικά κράτη” καθώς και ότι “εάν
οιοδήποτε από τα δύο μέρη διεξάγει διαπραγ-
ματεύσεις με σκοπό την οριοθέτηση ΑΟΖ με
άλλο Κράτος, προτού καταλήξει σε τελική
συμφωνία με το τρίτο κράτος θα ενημερώσει
και θα διαβουλευθεί με το άλλο μέρος”. Η
συμφωνία είναι μερική προκειμένου να μπορεί
να μπει και η Τουρκία ή η Λιβύη στη συζήτηση,
αλλά “με τους δικούς μας όρους”, είναι το μή-
νυμα. 

Ανταγωνισμός
Στην πραγματικότητα, η φάση που περνάει

ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός για τις ΑΟΖ
συνδυάζει την πορεία προς το διάλογο/δια-
πραγμάτευση με τις κινήσεις για να εξασφαλί-
σει κάθε μεριά τις καλύτερες θέσεις πριν κα-
θήσει στο τραπέζι. Για αυτό και δεν μπορούμε
να πιστέψουμε κανένα, ούτε τον Μητσοτάκη
ούτε τον Ερντογάν, όπως επίσης δεν μπορού-
με να έχουμε εμπιστοσύνη στους διαμεσολα-
βητές -είτε αυτή είναι η Μέρκελ είτε ο Μακρόν
είτε ο Πομπέο- που μπαίνουν σε αυτό το παι-
χνίδι με μοναδικό πράγμα στο μυαλό τους την
ενίσχυση και αναβάθμιση των ιμπεριαλιστικών
τους βλέψεων και θέσεων στην περιοχή. 

Μετά την πρόσφατη συνάντηση Μέρκελ-Μα-
κρόν στο εξοχικό του δεύτερου, ο Μακρόν πε-
ρηφανεύτηκε για την βόλτα του γαλλικού στό-
λου στην Αν. Μεσόγειο δηλώνοντας: “Δεν πι-
στεύω σε μια ανίσχυρη διπλωματία. Στείλαμε
το μήνυμα ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έχει
νόημα». Από την άλλη τάχθηκε κατά της κλιμά-
κωσης της έντασης συμφωνώντας εν τέλει με
τη γραμμή Μέρκελ που μίλησε για «επίλυση
των προβλημάτων με συνομιλίες και όχι μέσω
κλιμάκωσης των εντάσεων, για όλους τους εμ-
πλεκόμενους». 

Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας ο γερ-
μανός υπουργός Εξωτερικών Μάας επισκέπτε-
ται την Τρίτη 25/8 την Αθήνα και μετά την Άγ-
κυρα προκειμένου να ζητήσει συμφωνία για
νέο γύρο ελληνοτουρκικών συνομιλιών πριν
τις 28 Αυγούστου. Στη σύνοδο των ΥΠΕΞ στις
27-8/8 καθώς και στη Σύνοδο Κορυφής στις
24-25 Σεπτέμβρη θα συζητηθεί και το ζήτημα
κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Η Αριστερά
πρέπει να είναι ξεκάθαρη ότι οι απειλές κυρώ-
σεων από έναν ιμπεριαλιστικό οργανισμό δεν
είναι λύση. Βλέπουμε τι σημαίνει κάτι τέτοιο
στη Λιβύη. Ο Μάας βρέθηκε τις προηγούμενες
μέρες στη Λιβύη όπου η γερμανική διπλωματία
πανηγύρισε την κήρυξη εκεχειρίας από την κυ-
βέρνηση της Τρίπολης την οποία λίγο μετά βέ-
βαια ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του Χαφτάρ
απέρριψε ως “κόλπο για τα μέσα ενημέρω-
σης»!

Μέσα σε αυτό το κλίμα πολεμοκαπηλείας
και υποκριτικής διπλωματίας, είναι απαράδε-
κτη η στάση που κρατάνε οι ηγεσίες και των
δύο κομμάτων της κοινοβουλευτικής αριστε-
ράς, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ ασκώντας κριτι-
κή από τα δεξιά στην κυβέρνηση της ΝΔ. Με
αφορμή τις δηλώσεις του συμβούλου Εθνικής
Ασφάλειας, Διακόπουλου (που τον οδήγησαν
σε παραίτηση) για το αν το Ουρούτς Ρεϊς έκα-
νε έρευνες στην “ελληνική υφαλοκρηπίδα”, σε
σχόλιό του το ΚΚΕ καυτηριάζει ότι αυτές
«"κουμπώνουν" με τα σχέδια για οδυνηρό συμ-
βιβασμό με συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο στα πλαίσια των ιμπε-
ριαλιστικών σχεδιασμών και του "διαλόγου"
που εποπτεύουν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ». Η
ηγεσία του ΚΚΕ προβάλλει ως κεντρικό σύνθη-
μα το “Καμιά αλλαγή συνόρων”, αλλά θεωρεί
ότι τα ελληνικά σύνορα φτάνουν μέχρι 200 μί-
λια νότια από το Καστελόριζο!

Σε αντίστοιχή του ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ κα-
τήγγειλε την ΝΔ ότι προσπαθεί να αποκρύψει
«την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιω-
μάτων», ενώ σε προηγούμενή του δήλωση τον
Ιούλη ο Τσίπρας είχε καλέσει την κυβέρνηση
λίγο-πολύ να βάλει τις φρεγάτες να σταματή-
σουν το Ουρούτς Ρεϊς. Όταν ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου σε συνεννόηση τότε με τον Καρα-
μανλή έλεγε “Βυθίσατε το Χόρα”, ήταν μια
τραγωδία που προετοίμαζε το δρόμο για τις
προδοσίες του ΠΑΣΟΚ όταν έγινε κυβέρνηση.
Οι κραυγές του Τσίπρα σήμερα είναι μια τρα-
γική φάρσα.

Γιώργος Πίττας

• Διαβάστε επίσης στις σελίδες 10-11 συ-
νέντευξη με τον Οζάν Τεκίν από το Επαναστα-
τικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (DSiP) της
Τουρκίας καθώς και την κοινή διακήρυξη DSiP
-ΣΕΚ-Εργατική Δημοκρατία.
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Μητσοτάκης-Ερντογάν: Και απειλές και παζάρια
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Πολιορκημένη από τις ίδιες τις επιλογές της
σε όλα τα μέτωπα βρίσκεται η κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλες οι κινήσεις

της φτάνουν σε αδιέξοδα μέσα σε συνθήκες όπου
η πολλαπλή κρίση του καπιταλισμού αγριεύει και η
εργατική οργή περισσεύει. Είναι ώρα για δυναμική
αντικαπιταλιστική αντιπολίτευση για να ανοίξουμε
εργατική διέξοδο από την κρίση.

Πρώτο και πιο άμεσα ορατό αδιέξοδο είναι η δια-
χείριση της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊ-
ού. Οι υπουργοί γελοιοποιούνται καθημερινά με τα
αντιφατικά “μέτρα” που ανακοινώνουν και την αδυ-
ναμία να ανακόψουν την έξαρση των κρουσμάτων.
Καταρρέει όλος ο μύθος του πρωθυπουργού -
Μωυσή που “οδήγησε το λαό” σε έξοδο από το
πρώτο κύμα με επιτυχία. Καταρρέει επίσης το πα-
ραμύθι ότι το κλειδί θα ήταν η προσεκτική επιστρο-
φή από τις διακοπές.

Η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού δεν μπόρε-
σε να κάνει διακοπές, όχι από φόβο για τον κορο-
νοϊό αλλά από φτώχεια. Για τους πολλούς το ζήτη-
μα δεν ήταν να αποφύγουν το συνωστισμό στα νυ-
χτερινά μαγαζιά στις παραλίες, αλλά να αποφύγουν
το συνωστισμό στα εργοστάσια και στα γραφεία,
στις συγκοινωνίες από το σπίτι στη δουλειά και πί-
σω, στα γηροκομεία και σε όλους τους χώρους που
βρίσκονται εγκαταλειμμένες οι ευπαθείς ομάδες.

Σχολεία
Όσο για τη νεολαία, η παραφιλολογία για τα

ανεύθυνα νυχτερινά πάρτι δεν μπορεί να κρύψει
την αλήθεια του συνωστισμού στα στρατόπεδα του
στρατού ξηράς και στα πλοία του πολεμικού ναυτι-
κού με τις απανωτές ασκήσεις και επιφυλακές. Το
άνοιγμα των σχολείων έρχεται να επιβεβαιώσει
ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα, που προ-
βάλλουν τόσο έντονα ώστε το υπουργείο λέει και
ξελέει πότε θα αρχίσουν τα μαθήματα.

Το πραγματικό ζήτημα είναι ότι χρειάζεται άμεση
χρηματοδότηση σε σχολεία, δήμους και νοσοκο-
μεία για να καλυφθούν οι ανάγκες. Για να μην συ-
νωστίζονται 25-30 παιδιά στις τάξεις, χρειάζονται
περισσότερες αίθουσες και εκπαιδευτικοί. Για να
υπάρχει πιο συχνός αντισηπτικός καθαρισμός στα
κτήρια χρειάζονται περισσότερες σχολικές καθαρί-
στριες στους δήμους. Για αποτελεσματικό εντοπι-
σμό, έλεγχο και αντιμετώπιση των κρουσμάτων
χρειάζεται όχι μόνο κάλυψη όλων των κενών θέσε-

ων στα νοσοκομεία αλλά και έξτρα προσωπικό για
μαζικά τεστ.

Εδώ, όμως, καταρρέει ένας δεύτερος μύθος, αυ-
τός που έλεγε ότι έρχεται πακτωλός δισεκατομμυ-
ρίων από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Ο “πακτωλός” μετατίθεται σε βάθος χρόνου,
ενώ οι προϋποθέσεις για να ισχύσει το “πακέτο”
πρέπει να εφαρμοστούν εδώ και τώρα. Πρώτα έρ-
χονται οι περικοπές, οι απολύσεις και οι ιδιωτικο-
ποιήσεις και ακολουθούν οι υποσχετικές για επιδο-
τήσεις. Και όσα λεφτά υπάρχουν στα δημόσια τα-
μεία είναι δεσμευμένα για άλλες προτεραιότητες:
για τα τοκοχρεολύσια στους τραπεζίτες που δεν
έχουν παγώσει μέσα στην πανδημία, για την επιδό-
τηση επιχειρήσεων που τα αφεντικά τους κρατούν
τα συσσωρευμένα κέρδη τους παρκαρισμένα σε
“φορολογικούς παράδεισους”, για τρελές δαπάνες
για να κρατιέται μια πολεμική μηχανή σε διαρκή
ετοιμότητα.

Ίσως το πιο παρανοϊκό κυβερνητικό αδιέξοδο εί-
ναι αυτό που προκαλεί το κυνήγι του ανταγωνισμού
με την Τουρκία για τις ΑΟΖ. Τεράστια σπατάλη όχι
μόνο σε χρήμα αλλά και σε ανθρώπινη ενέργεια χω-
ρίς καμιά προοπτική: ούτε “ευημερία” φαίνεται
στον ορίζοντα από κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων
που δεν μπορούν ούτε πρέπει να αξιοποιηθούν,
ούτε “ειρήνη” σε ένα λαβύρινθο ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσίας-Κίνας.

Ο Μητσοτάκης τρέχει να κάνει συμβολικές κι-
νήσεις διαχείρισης των αδιεξόδων. Ματαίωσε
την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υποσχέθηκε
δωρεάν μάσκες για τα παιδιά στα σχολεία, ζω-
γραφίζει την ΕΕ σαν δύναμη που θα φέρει “σύ-
νεση” στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς τρέχου-
με για να κλιμακώσουμε την πάλη των εργατών
και της νεολαίας για αντικαπιταλιστικές απαν-
τήσεις. Να οργανώσουμε απεργίες σε Νοσοκο-
μεία-Σχολεία-Δήμους. Να συντονίσουμε όλους
τους αγώνες σε κοινό μέτωπο ενάντια στην κυ-
βέρνηση του τρελοκομείου. Και να ανοίξουμε
το δρόμο για την αντικαπιταλιστική ανατροπή.

Νίκαια-
Κερατσίνι
10/9, 7μμ
Πολυχώρος 
Μάνος Λοΐζος

Πειραιάς
11/9, 7μμ
Ανοιχτό θεατράκι
34ου Συντάγματος
Πεζικού

Ζωγράφου
12/9, 7μμ
Προαύλιο 
Εστίες Α’ ΦΕΠΑ

Περιστέρι
15/9, 7μμ
Πλατεία 
Δημαρχείου

Πετράλωνα
15/9, 7μμ
Πλατεία 
Μερκούρη

Παγκράτι
19/9, 7μμ
Πλατεία 
Βαρνάβα

Περισσότερα 
στις σελ. 6-7

ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ

Να τους αποτελειώσουμε!

Ανοιχτές
εκδηλώσεις
ΚΕΕΡΦΑ
Καταδίκη
των
δολοφόνων
της Χ.Α.

Ενισχύστε την   εφημερίδα
εργατικη αλληλεγγυη
και το περιοδικό
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ από τα κάτω

Γραφτείτε συνδρομητές

25/8,  Διαδήλωση εκπαιδευτικών στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



ΣΧΟΛΕΙΑ
Κεραμέως: 
“το κόστος θα ήταν 
πολύ μεγάλο”

Νο 1435, 26 Αυγούστου 2020 Το εργατικό κίνημασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Στο σχέδιο που παρουσίασε η Κεραμέως τη Δευτέρα 24/8 σχετικά με τη λει-
τουργία των σχολείων η υποκρισία ξεχείλιζε. Το πιο εξοργιστικό ήταν το
στατιστικό δεδομένο ότι ο μέσος όρος μαθητών ανά τάξη είναι 17 για να

εμφανίσει ως υπερβολικές τις φωνές που μιλούν για πολλά παιδιά στην τάξη και
ζητούν μαζικούς διορισμούς για ολιγομελή τμήματα. Αποκρύπτει το συνωστισμό
στις αίθουσες των μεγάλων αστικών κέντρων, ενώ η ίδια η Κεραμέως και η κυβέρ-
νηση της ΝΔ ψήφισαν νόμο για την Παιδεία εν μέσω πανδημίας που είναι προς
την αντίθετη κατεύθυνση. Ο νόμος βάζει κατώτατο όριο ανά τάξη τους 15 μαθη-
τές που μπορεί να φτάσει μέχρι τους 25 στην Α' βάθμια και 27 στη Β'βαθμια. Αυ-
τό σημαίνει ότι πέρσι αν εγγράφονταν 24 παιδιά, θα γινόντουσαν 2 τμήματα των
12 παιδιών, ενώ τώρα 1 τμήμα των 24. 

Οι 10 χιλιάδες διορισμοί στη γενική εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν, αν και
όποτε γίνουν, δεν φτάνουν, ειδικά σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες της δημόσιας Παιδείας, που έχει έλλειψη ύψους 40 χιλιάδων
εκπαιδευτικών. 

Ακόμα, οι σχολικές εγκαταστάσεις δεν είναι επαρκείς ώστε να μπορούν να γί-
νονται τα διαλείμματα διαφορετικές ώρες ανά ομάδα μαθητών, όπως σχεδιάζει
το υπουργείο, την ώρα που σε πολλά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια μοιράζονται
κοινή αυλή. Είναι βέβαιο ότι οι αποστάσεις θα είναι δύσκολο να τηρηθούν πόσο
μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά και νέους που έχουν ανάγκη το
παιχνίδι και την κοινωνικοποίηση. 

Το βάρος της επίβλεψης θα πέσει στους εκπαιδευτικούς που θα είναι πολύ λί-
γοι για να ανταπεξέλθουν και σε αυτό το καθήκον.

Επίσης, στις δηλώσεις αναφέρθηκε ο σχολαστικός καθαρισμός κατά τη διάρ-
κεια της σχολικής λειτουργίας και μετά το πέρας αυτής καλύπτοντας όχι μόνο τις
αίθουσες διδασκαλίας αλλά και τα εργαστήρια και τους υπολογιστές μετά από
κάθε χρήση. Θα χρειαστεί διπλάσιο προσωπικό καθαρισμού απ' ότι είναι σήμερα,
που λίγες συμβασιούχες καθαρίστριες με ελάχιστο μισθό προσπαθούν να καθαρί-
σουν ολόκληρα σχολεία.

Ούτε λόγος για μαζικά προληπτικά τεστ για κορονοϊό σε μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς. 

Η ίδια η Κεραμέως, μετά από πολλές υπεκφυγές σε επίμονες ερωτήσεις των δη-
μοσιογράφων, αναγκάστηκε να δώσει τελικά την πραγματική απάντηση γιατί δεν
μπορεί να υπάρξει ένας αποτελεσματικός σχεδιασμός: το κόστος θα ήταν πολύ με-
γάλο. Την ίδια ώρα στην Ιταλία για την επαναλειτουργία των σχολείων αποφασίστη-
κε να ανοίξουν 3.000 επιπλέον σχολικές μονάδες με πρόσληψη 50.000 εκπαιδευτι-
κών με στόχο να μην ξεπερνάει ο αριθμός των μαθητών τους 15 ανά τμήμα. Είναι
μια ακόμα επιβεβαίωση ότι τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας για ολιγομε-
λή τμήματα που θα προσφέρουν και μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη εκπαίδευ-
ση, ειδικά τώρα στις νέες συνθήκες, είναι δίκαια και στη σωστή κατεύθυνση.

Μ.Ν.

Με συγκέντρωση την Τε-
τάρτη 26 Αυγούστου,
στις 5μμ, στο υπουργείο

Εργασίας συνεχίζουν τον αγώνα
τους οι εργαζόμενοι/ες στον του-
ρισμό και επισιτισμό ενάντια στις
επιθέσεις κυβέρνησης και εργο-
δοτών. Την κινητοποίηση καλεί το
Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρι-
σμού Ξενοδοχείων Ν. Αττικής.

Κεντρικό αίτημα είναι η άμεση
καταβολή της αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού. Δεν φτάνει που πρό-
κειται για το ποσό “πείνας” των
534 ευρώ. Ούτε που η συντριπτική
πλειοψηφία των εργαζόμενων του
κλάδου δεν τη δικαιούνται καν λό-
γω των αυστηρών όρων και προ-
ϋποθέσεων που έχει βάλει η κυ-
βέρνηση. Ακόμα και σε όσους έχει
εγκριθεί, όμως, τα χρήματα είτε
δίνονται με μεγάλη καθυστέρηση
(τέλη Αυγούστου άρχισε η κατα-
βολή της αποζημίωσης του Ιουνί-
ου!), είτε πετσοκομμένα είτε και
καθόλου “από λάθος του συστή-
ματος”. Οι εργαζόμενοι και τα σω-
ματεία τους απαιτούν να σταματή-
σει αυτή η κοροϊδία και να εντα-
χτούν στο μηχανισμό στήριξης

όλοι όσοι ανήκουν στον κλάδο χω-
ρίς όρους και προϋποθέσεις.

Ασυδοσία
Επιπλέον διεκδικούν να μπει τέ-

λος στην ασυδοσία των εργοδο-
τών που βάζουν ανεξέλεγκτα χέρι
σε μισθούς, ωράρια και όλα τα ερ-
γασιακά δικαιώματα, ενώ αδιαφο-
ρούν για την υγεία των εργαζόμε-
νων. «Όλοι οι επιχειρηματικοί όμι-
λοι στο κλάδο, σε επισιτισμό και
Ξενοδοχεία, κυριολεκτικά έχουν
ξεσαλώσει όσον αφορά το τσάκι-
σμα των δικαιωμάτων μας. Τα
υγειονομικά πρωτόκολλα έχουν γί-
νει λάστιχο, δεν εφαρμόζονται για
να μην πληρώσουν οι εργοδότες
το κόστος. Όσοι έχουμε μπει για
δουλειά είτε δουλεύουμε με
εξαντλητικά ωράρια, από πόστο
σε πόστο, είτε με εκ περιτροπής
και μειωμένο μισθό», αναφέρει το
Συνδικάτο στην ανακοίνωσή του
για την κινητοποίηση.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας
μετά από ένα 3μηνο ανοίγματος
του κλάδου με αναστολή εργα-
σίας μεγάλου κομματιού εργαζο-
μένων, εκ περιτροπής εργασία με

μείωση μισθών μέσω του προ-
γράμματος Συν-εργασία (Hilton,
Haytt) και έκθεση υπό τέτοιες
συνθήκες των συναδέλφων στην
πρώτη γραμμή του δεύτερου κύ-
ματος της πανδημίας», μας είπε ο
Βασίλης Μυρσινιάς, μπουφετζής
και μέλος της αντικαπιταλιστικής
κίνησης εργαζόμενων στον επισι-
τισμό-τουρισμό “Καμαριέρα”.

«Η Καμαριέρα καλεί στην κινητο-
ποίηση της Τετάρτης, αλλά και σε
κλιμάκωση με 24ωρη παναττική
απεργία τη βδομάδα της μακά-
βριας φιέστας του Μητσοτάκη στη
ΔΕΘ. Είναι η καλύτερη στιγμή να
οργανωθούμε στο συνδικάτο μας
και να παλέψουμε ενάντια στις μει-
ώσεις μισθών και την ανεργία ή
την υπερεργασία που μας αφήνει
ως μόνες επιλογές η κυβέρνηση
και η εργοδοσία. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση μετά και το ανοιχτό ΔΣ
που έγινε τη Δευτέρα 24/8 ξεκι-
νούν οι διαδικασίες για τις εκλογές
του συνδικάτου μέσα στον επόμε-
νο μήνα, στις οποίες η Καμαριέρα
θα δώσει τη μάχη με ένα αντικαπι-
ταλιστικό εργατικό ψηφοδέλτιο».

Λένα Βερδέ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Συνεχίζουμε Κινητοποιήσεις

Και οι «ήρωες με τα μηχανάκια»
Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν στις 8 Οκτώβρη και οι ταχυδιανομείς/ντελιβεράδες – ταχυμετα-

φορείς/κούριερ – υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών. Οι «ήρωες» με τα μηχανάκια, όπως υποκριτικά
τους αποκαλούσε η κυβέρνηση την περίοδο της καραντίνας (όπως έκανε και με τους υγειονομι-
κούς), μπαίνουν στη μάχη διεκδικώντας αξιοπρεπείς μισθούς και ωράρια, Μέσα Ατομικής Προστα-
σίας (κράνος, μπότες, μπουφάν μηχανής, γάντια με κόκαλο, παντελόνι με προστατευτικά), ένση-
μα, δώρα, επιδόματα, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς.

Η απεργία είναι πρωτοβουλία της Συνέλευσης Βάσης Εργαζόμενων Οδηγών Δικύκλου (ΣΒΕΟΔ)
και αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης αντίστοιχης κινητοποίησης τον Απρίλη του 2019. Όπως
θυμίζει η ανακοίνωση της ΣΒΕΟΔ, αμέσως μετά από εκείνη την απεργία που είχε συνοδευτεί με
μεγάλη μοτοπορεία στο κέντρο της Αθήνας «κερδίσαμε την ψήφιση του νόμου 4611/2019. Αρκετοί
συνάδελφοι “είδαν” εταιρικά μηχανάκια, κράνη, πληρωμένες βενζίνες, περισσότερα ένσημα και
τους μισθούς τους να αυξάνονται κατά 100 ευρώ το μήνα ... τίποτα δεν μας σταματά μέχρι κάθε
συνάδελφος και συναδέλφισσα να παίρνει αυτά που δικαιούται, μέχρι να μην ξαναβαφτεί η
άσφαλτος με αίμα συναδέλφου...».

28/5, Διαδήλωση εργαζομένων σε επισιτισμό-τουρισμό. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Η πρώτη μαζική απάντηση
απέναντι στα σχέδια του
Υπουργείου δόθηκε την Τρί-

τη 25/8 στην κινητοποίηση που κα-
λούσαν ΟΛΜΕ και ΔΟΕ στα Προπύ-
λαια και κατέληξε στη Βουλή με τη
συμμετοχή εκατοντάδων εκπαιδευτι-
κών, μαζί με γονείς, φοιτητές και μα-
θητές. Με πανό συμμετείχαν η ΔΟΕ
και τοπικοί σύλλογοι εκπαιδευτικών
Α'βαθμιας, η Ομοσπονδία Γονέων
και Κηδεμόνων Αττικής, το Επιμελη-
τήριο Εικαστικών Τεχνών, εκπαιδευ-
τικοί εικαστικών μαθημάτων, ανα-
πληρωτές εκπαιδευτικοί και Φοιτητι-
κοί Σύλλογοι. Η δυναμική της πορεί-
ας έριξε στο κενό την προσπάθεια
της Αστυνομίας να εφαρμόσει το νό-
μο για τις διαδηλώσεις και να την
παρεμποδίσει.

“Είμαστε στο δρόμο για να δια-
μαρτυρηθούμε έντονα για τον τρόπο
με τον οποίο επιλέγει η κυβέρνηση
και η Υπουργός να ανοίξει τα σχο-
λεία χωρίς καμιά ουσιαστική μέριμνα
για την προστασία της υγείας εκα-
τοντάδων χιλιάδων μαθητών και γο-
νέων”, μας είπε ο Δημήτρης Πολυ-
χρονιάδης, μέλος του ΣΕΠΕ Αμα-
ρουσίου. “Εκτός από το ζήτημα των
δωρεάν μέσων προστασίας που
απαιτούμε και των μαζικών προσλή-
ψεων στην καθαριότητα, κεντρικό
ζήτημα είναι η άρνηση της κυβέρνη-
σης να προχωρήσει στη δημιουργία
ολιγομελών τμημάτων, που θα ήταν
μια ασπίδα προστασίας στα παιδιά,
σε μια χρονιά που καλούμαστε να
διαχειριστούμε μαθητές σε ότι αφο-
ρά την υποχρεωτική χρήση της μά-
σκας μέσα στο μάθημα. Κανείς δεν
έχει καταλάβει μέσα από τις ασυ-
νάρτητες δηλώσεις της Κεραμέως,
ποιο θα είναι το πλαίσιο λειτουργίας
σε τάξεις με 20 και 25 παιδιά, τι θα
γίνεται στο διάλλειμα που δεν θα
φορούν τη μάσκα, πού θα την αφή-
νουν, πόσες φορές πρέπει να αντι-
καθίσταται μέσα στη μέρα που είναι
λογικό να τη λερώνουν γιατί είναι μι-
κρά παιδιά. Επίσης τι θα γίνει στην
περίπτωση που ζητηθούν νομικές
ευθύνες στους εκπαιδευτικούς σε
περίπτωση μη σωστής εφαρμογής
των μέτρων που εισηγείται το
Υπουργείο Παιδείας. Με ολιγομελή
τμήματα, με το διπλάσιο μόνιμο προ-
σωπικό σε εκπαιδευτικούς, καθαρι-
στές και βοηθητικό προσωπικό, θα
υπήρχε καλύτερη εποπτεία της κα-
τάστασης. Προετοιμαζόμαστε για
απεργιακές κινητοποιήσεις και λόγω
της αδιαλλαξίας του Υπουργείου
εκεί πρέπει να πάμε”. 

“Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση
γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε όχι μόνο
για τα εργασιακά που έχουμε πολ-
λές εκκρεμότητες, αλλά και για την
υγεία των μαθητών και των εκπαι-
δευτικών”, δήλωσε ο Χρήστος Κουρ-

νιώτης, καθηγητής στην ΕΛΜΕ Άνω
Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής. “Όταν εί-
χαμε πολύ λιγότερα κρούσματα το
Μάη και τον Ιούνη, τα σχολεία άνοι-
ξαν με 15 μαθητές ανά τάξη το ανώ-
τερο και τώρα που η πανδημία καλ-
πάζει επιστρέφουμε σε 25 με 27 μα-
θητές. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά
με τόσους πολλούς σε μια τάξη, ο
εκπαιδευτικός να κάνει τη δουλειά
του και ταυτόχρονα να διασφαλίζει
τη σωστή χρήση της μάσκας. Επι-
πλέον, στη Β' βάθμια, ο μέσος όρος
ηλικίας των εκπαιδευτικών είναι άνω
των 50 με πολλούς να είναι σε ευπα-
θείς ομάδες και να κινδυνεύουν σο-
βαρά. Πρέπει να αντιδράσουμε εκ-
παιδευτικοί, μαθητές και γονείς με
κινητοποιήσεις για να αλλάξει αυτό.
Πρέπει να πιέσουμε ώστε να γίνει η
συνέλευση των προέδρων της ΟΛ-
ΜΕ στις 6/9 και να παρθεί απόφαση
για απεργιακές κινητοποιήσεις”.

“Ξεκινάμε φέτος εν τω μέσω μιας
κρίσης πανδημίας με μόνη προστα-
σία τις μάσκες που θα φοράμε πάνω
από 6 ώρες μαθητές και εκπαιδευτι-
κοί”, επισήμανε η Αλεξάνδρα Στρα-
βοραύδη, αναπληρώτρια εικαστικός.
”Οι προσλήψεις αναπληρωτών που
φτάνουν στο 1/5 του εκπαιδευτικού
δυναμικού, γίνονται με προσωρινούς
πίνακες γεμάτους λάθη και παραλή-
ψεις. Σε αυτούς τους πίνακες δεν
έχουν συμπεριληφθεί 10 χιλιάδες
συνάδελφοί μας που για λάθη κατα-
χώρησης του παραβόλου, μένουν
εκτός εκπαίδευσης και καταδικάζον-
ται στην ανεργία για τα επόμενα 3
χρόνια. Συν αυτώ, η Τέχνη εξοβελί-
ζεται από το Λύκειο εντελώς σαν μά-
θημα και αυτό είναι πρόβλημα όλης
της κοινωνίας. Οι εξαγγελίες για διο-
ρισμούς δεν προσφέρουν καμία εγ-
γύηση και το τι θα καλύψουν είναι
άγνωστο. Ειδικά οι εικαστικοί, ενώ

καλύπτουμε λειτουργικά κενά με πά-
νω από χίλιους στην Α' βάθμια εκ-
παίδευση και διασφαλίζουμε ότι η
Τέχνη θα υπάρχει στα σχολεία, είμα-
στε τελείως στον αέρα”.

Η Κατερίνα Καραγιαννίδου, μέλος
της Ομοσπονδίας Γονέων, υπογράμ-
μισε ότι: “Πέρα από τις μάσκες, το
θέμα είναι να υπάρχουν αποστάσεις
στα παιδιά. Μέσα στα τμήματα είναι
πάνω από 25 τα παιδιά και σε μικρές
αίθουσες. Αυτό που μας είπε η
Υπουργός για 17 παιδιά ανά τμήμα
είναι ένα ψέμα που το καταλαβαίνει
και παιδί δημοτικού. Επίσης, πώς θα
καθαρίζονται οι αίθουσες; Οι προσ-
λήψεις για προσωπικό καθαρισμού
που έχουν ανακοινώσει είναι ελάχι-
στες. Θα πρέπει να υπάρχουν καθα-
ρίστριες όλη μέρα στα σχολεία. Αυ-
τά τα αιτήματα τα έχει θέσει η Ομο-
σπονδία και τα παλεύουμε χρόνια
τώρα. Οι γονείς έχουν αντιληφθεί

την κοροϊδία από το Υπουργείο. Η
Ομοσπονδία μας έχει συνέδριο την
Κυριακή 30/8 για να οργανώσουμε
περαιτέρω κινητοποιήσεις”

“Αν δεν υπάρξει ανώτερο όριο 15
μαθητών ανά τάξη και ακόμα λιγότε-
ρο όπου η χωρητικότητα της τάξης
είναι μικρή, τα πράγματα δεν θα εξε-
λιχθούν καλά για τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς”, δήλωσε ο Δη-
μήτρης Καρυώτης, αντιπρόεδρος
της Α' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής. “Βασι-
κές προϋποθέσεις για να ξεκινήσει
ομαλά η σχολική χρονιά, μαζί με τη
μείωση των μαθητών, είναι όλοι οι
εκπαιδευτικοί και μαθητές να περά-
σουν από τεστ ανίχνευσης του ιού,
τα οποία να είναι συνεχή καθ' όλη τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να
υπάρχει συνεχής καθαριότητα όλων
των χώρων με αυξημένο και μόνιμο
προσωπικό καθαριότητας καθώς και
ιατρικό προσωπικό για τον κορο-
νοϊό, αλλά και με ψυχολόγους. Επί-
σης, είναι προφανές ότι οι σχολικές
υποδομές δεν φτάνουν. Έπρεπε όλο
αυτό το διάστημα η κυβέρνηση να
πάρει μέτρα για να καλύψει αυτές
τις ανάγκες. Αντί για αυτό, ο κύριος
στόχος είναι η μείωση του κόστους
και στο προσωπικό και στις υποδο-
μές”.

“Έχουμε να αγωνιστούμε ενάντια
σε μια κυβέρνηση που είναι ενάντια
στους φτωχούς και τα παιδιά της
εργατικής τάξης”, τόνισε η Μαρία
Ανδρέου, καθηγήτρια στην ΕΛΜΕ
Πειραιά. “Έχουμε την αλληλεγγύη
όλης της κοινωνίας όταν μιλάμε για
ολιγομελή τμήματα γιατί καταλαβαί-
νουν ότι δεν είναι ένα συντεχνιακό
αίτημα, αλλά βελτίωση της εκπαί-
δευσης και προστασία ενάντια στην
πανδημία. Έχουμε την εμπειρία από
το περασμένο καλοκαίρι που είχαμε
10 με 12 μαθητές και είδαμε πόσο
καλύτερα ήταν τα πράματα σε όλα
τα επίπεδα. Πρέπει να υπάρξουν δυ-
νατοί και αλληλέγγυοι αγώνες μαζί
με τους νοσοκομειακούς και όλη την
εργατική τάξη με κοινά αιτήματα για
προσλήψεις, για την υγεία, τη μόρ-
φωση και τη δουλειά για όλους”.

Μάνος Νικολάου
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ

Κοινός αγώνας

Χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας ξεκινάει η
νέα σχολική χρονιά με τους εκπαιδευτικούς να

μπαίνουν στα σχολεία στη 1/9 και τους μαθητές στις
7/9 εν μέσω έξαρσης του κορονοϊού με την κυβέρνη-
ση να αλλάζει πάλι τα ιατρικά δεδομένα κατά το δο-
κούν. 

Η μάσκα και η ατομική ευθύνη είναι αυτή που υπο-
τίθεται θα δώσει τη λύση σε όλα τα προβλήματα.
Όλα τα άλλα κοστίζουν. Δεν θα μειωθούν οι μαθητές

ανά τάξη, δεν θα φτιαχτούν νέες σχολικές εγκατα-
στάσεις, ενώ οι διορισμοί και οι προσλήψεις αναπλη-
ρωτών θα γίνουν με το σταγονόμετρο. 

Απέναντι σε αυτά, οι εκπαιδευτικοί και οι ομοσπον-
δίες τους ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, γονείς και μαθητές ξεκίνη-
σαν τις κινητοποιήσεις στις 24/8 με παράσταση δια-
μαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών και στις 25/8
με πορεία προς τη Βουλή. Βασικό αίτημα οι μαζικοί
διορισμοί και ανώτατο όριο 15 μαθητές ανά τάξη.

Το δίκτυο εκπαιδευτικών
“Η Τάξη μας” καλεί σε σύ-
σκεψη των εργαζόμενων
στην εκπαίδευση την Πα-
ρασκευή 28 Αυγούστου
στις 7μμ στο Εργατικό Κέν-
τρο Αθήνας (3ης Σεπτεμ-
βριου 48)

η τάξη µαςη τάξη µαςη τάξη µας  
  

 

    

25/8, Διαδήλωση εκπαιδευτικών στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ένας νεκρός και εφτά τραυματίες
ο απολογισμός μιας ακόμη φονι-
κής καταδίωξης οχήματος που

μετέφερε πρόσφυγες στις 21 Αυγού-
στου στο Διδυμότειχο. Όταν οι πρόσφυ-
γες μεταφέρθηκαν κατεπειγόντως στο
νοσοκομείο του Διδυμότειχου για να χει-
ρουργηθούν βρέθηκαν θετικοί στον κο-
ρονοϊό, με αποτέλεσμα 20 άτομα από το
προσωπικό του νοσοκομείου να μπουν
σε καραντίνα. 

Η κυβέρνηση, που κάνει παράνομες
επαναπροωθήσεις – απαγωγές έχει ξεμ-
προστιαστεί για τη δολοφονική πολιτική
της από οργανώσεις ανθρώπινων δι-
καιωμάτων και ΜΜΕ όπως οι New York
Times: οι τελευταίοι αποκαλύπτουν ότι
το τελευταίο διάστημα πάνω από 1000
πρόσφυγες έχουν επαναπροωθηθεί μυ-
στικά σε τουλάχιστον 31 απελάσεις.
Πρόκειται για μια πολιτική που καταπα-
τά τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, αλλά και σπέρνει θάνα-
το και κορονοϊό. Αν στους πρόσφυγες
αυτούς είχε δοθεί η ευκαιρία να υποβά-
λουν αίτηση ασύλου όπως δικαιούνται,
και να κάνουν τεστ κορονοϊού κατά την
είσοδό τους, τώρα δεν θα θρηνούσαμε
ένα θύμα ούτε θα έφτανε το νοσοκομείο
του Διδυμότειχου στα όριά του με 20 άτομα λι-
γότερο προσωπικό.

Παράλληλα, απέναντι στους πρόσφυγες
που καταφέρνουν να μπουν, η κυβέρνηση συ-
νεχίζει τις επιθέσεις. Με απόφαση του Ιούλη
μείωσε τα μηνιαία ποσά της οικονομικής βοή-
θειας μέσω cash card ανά πρόσφυγα ή οικογέ-
νεια, ενώ δεν τους επιτρέπεται να κάνουν ανά-
ληψη πάνω από το 20% του ποσού που δι-
καιούνται. 

Την ίδια περίοδο ανακοίνωσε το νέο πρό-

γραμμα στέγασης και ένταξης ESTIA II, στο
οποίο αντέδρασαν η Ύπατη Αρμοστεία, ΜΚΟ
και εργαζόμενοι/ες, επισημαίνοντας ότι οι αλλα-
γές είναι αρνητικές τόσο για τους πρόσφυγες
όσο και για τους εργαζόμενους και τις εργαζό-
μενες: μείωση των προβλεπόμενων ποσών κατά
τουλάχιστον 30%, μείωση του προσωπικού, αύ-
ξηση του ορίου των ατόμων που θα φιλοξε-
νούνται σε κάθε διαμέρισμα. Με άλλα λόγια, εν
μέσω πανδημίας που φουντώνει καθημερινά, η
κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι πρόσφυγες μπο-

ρούν να ζουν με λιγότερα χρήματα και περισ-
σότερο συνωστισμένοι στα διαμερίσματα. Η
συρρίκνωση του προγράμματος θα σημάνει
συρρίκνωση των κοινωνικών υπηρεσιών σε μια
περίοδο που οι πρόσφυγες τις χρειάζονται όσο
ποτέ. Θα σημάνει επίσης και ένα μεγάλο χτύπη-
μα στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες με
απολύσεις και μειώσεις μισθών.

Η Μόρια έχει 13.500 κατοίκους ενώ πριν λί-
γους μήνες είχε ξεπεράσει τις 20.000. Χιλιά-
δες αναγνωρισμένοι πρόσφυγες άφησαν το

νησί, αλλά απουσία οποιασδήποτε
πρόβλεψης για ένταξη πολλοί και πολ-
λές βρέθηκαν άστεγοι και άποροι στη
Βικτώρια και αλλού, να δέχονται επι-
θέσεις από την αστυνομία. Τα ήδη
υπερπλήρη στρατόπεδα του λεκανο-
πεδίου έχουν γεμίσει σκηνές από τους
πρόσφυγες που δεν έχουν πού αλλού
να μείνουν και μετατρέπονται σταδια-
κά σε μικρές Μόριες. 

Υποκύπτοντας στις πιέσεις του κινή-
ματος και της αλληλεγγύης, που δεν
άφησε τις φασιστικές “επιτροπές κα-
τοίκων” να χύσουν το ρατσιστικό τους
δηλητήριο ενάντια στους άστεγους
της Βικτώριας, ο δήμος Αθηναίων
σχεδιάζει τη δημιουργία προσωρινής
δομής δίπλα στον Ελαιώνα. Η δομή
θα προορίζεται για την στέγαση όσων
έχουν πάρει άσυλο μέχρι αυτοί να
μπουν σε κάποιο πρόγραμμα ένταξης
ή να βρουν δουλειά. Ωστόσο η πρό-
βλεψη είναι ότι οι πρόσφυγες θα μπο-
ρούν να μένουν στη δομή αυτή 2-4
εβδομάδες. Για ακόμη μια φορά είναι
εμφανής η αδιαφορία απέναντι σε σο-
βαρά προβλήματα και ανάγκες που
δεν μπορούν να καλυφθούν, ακριβώς
εξ αιτίας αυτής της ρατσιστικής πολι-

τικής που κρατάει τους ανθρώπους στο περι-
θώριο μακριά από κάθε δυνατότητα ένταξης. 

Το αντιρατσιστικό κίνημα έχει πετύχει να
μην υλοποιηθούν οι χιλιάδες εξώσεις που προ-
γραμμάτιζε το Υπουργείο. Τώρα χρειάζεται να
διεκδικήσει μόνιμη στέγη για όλους και όλες,
άσυλο για τους αιτούντες, καθώς και πραγμα-
τική ένταξη: δωρεάν πρόσβαση στην Υγεία,
την Παιδεία, τις απαραίτητες κοινωνικές υπη-
ρεσίες.

Α.Φ.

Η μηνιαία αναφορά του Ma-
nolada Watch για τον Ιούλη
αποκαλύπτει τη συνεχιζό-

μενη εξαθλίωση των εργατών γης
στη Μανωλάδα, στην πλειονότητά
τους Μπαγκλαντεσιανών. To Mano-
lada Watch αποτελεί μια πρωτο-
βουλία του οργανισμού Generation
2.0 for Rights, Equality & Diversity
για την παρακολούθηση των συν-
θηκών εργασίας και διαβίωσης των
μεταναστών εργατών γης στη Μα-
νωλάδα Ηλείας. Δραστηριοποιείται
στην περιοχή γι' αυτόν τον σκοπό
από το 2017.

Η άνοιξη του 2020 λόγω της παν-
δημίας ήταν ακόμα πιο σκληρή. Οι
εργάτες γης χρειαζόταν να περπα-
τάνε μέχρι και πολλά χιλιόμετρα
προς το χωράφι κάθε μέρα για να
μην στριμώχνονται μαζί με άλλους
στα φορτηγά, ενώ η πτώση της πα-
ραγωγής σήμαινε δουλειά για λιγό-
τερους, που όμως δεν είχαν άλλη
δυνατότητα εργασίας. Επιπλέον σε
πολλές περιπτώσεις οι εργάτες
γης είχαν να αντιμετωπίσουν την
άρνηση των εργοδοτών να παρέ-
χουν ατομικά μέσα προστασίας ή

ακόμα και έγγραφες άδειες κυκλο-
φορίας με αποτέλεσμα να κινδυ-
νεύουν με πρόστιμα. Κατά τη συγ-
κομιδή, απασχολούνταν 7 έως 10
χιλιάδες εργάτες, αλλά σύμφωνα
με τις αναφορές του Παρατηρητη-
ρίου αυτοί οι αριθμοί είναι ανεπίση-
μοι καθώς δεν έχει γίνει καταγρα-
φή από κάποια αρχή ή φορέα.

Το καλοκαίρι, πολλοί από τους

εργάτες γης έχουν πάει σε άλλες
περιοχές για να δουλέψουν καθώς
η συγκομιδή της φράουλας έχει
ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά, εξα-
κολουθούν και ζουν στους καταυλι-
σμούς της Μανωλάδας 3 με 4 χι-
λιάδες εργάτες γης, σε άθλιες συν-
θήκες. Τα “σπίτια” είναι αυτοσχέ-
διες παράγκες από πλαστικά και
καλάμια ή κόντρα πλακέ, για τα

οποία μάλιστα πληρώνουν νοίκι.
Ηλεκτροδοτούνται με γεννήτρια,
για την οποία οι εργάτες γης επί-
σης πληρώνουν. Για να πάνε στη
δουλειά συνωστίζονται στα φορτη-
γά των εργοδοτών. Οι υγειονομικές
συνθήκες είναι πολύ επικίνδυνες
καθώς στους καταυλισμούς δεν
υπάρχει αποχέτευση, τρεχούμενο
νερό και αποκομιδή σκουπιδιών.

Η συντριπτική πλειονότητα των
εργατών γης της Μανωλάδας δεν
έχει χαρτιά. Μόλις 336, σύμφωνα
με την αναφορά, έχουν λάβει άδεια
παραμονής για ανθρωπιστικούς λό-
γους λόγω της πυρκαγιάς του
2018, ενώ το 1/10 των εργατών
που παραμένουν στη Μανωλάδα
έχουν πάρει βεβαίωση αναβολής
απομάκρυνσης λόγω απασχόλησης
στην αγροτική οικονομία με εργό-
σημο. Το επόμενο διάστημα αναμέ-
νεται να πάρουν άδεια παραμονής
άλλοι 250, συνολικά δηλαδή ένας
αριθμός μηδαμηνός μπροστά στον
αριθμό όσων ζουν στην περιοχή.
Πόσο μάλλον μπροστά στον συνο-
λικό αριθμό των εργατών που θα
συνεχίσουν να εργάζονται στη Μα-

νωλάδα από το φθινόπωρο που αρ-
χίζουν ξανά οι εργασίες της φρά-
ουλας.

Συνωστισμός, ακραία εκμετάλ-
λευση, άθλιες συνθήκες, ανασφά-
λεια: αυτός είναι ο ρατσισμός που
φτιάχνει τις Μανωλάδες.

ΜΑΝΩΛΑΔΑ Χαρτιά και ανθρώπινες συνθήκες για τους εργάτες γης

15/6, Παρέμβαση ενάντια στις εξώσεις προσφύγων στο δημοτικό συμβούλιο Αθήνας. Φωτό: Γιώργος Πίττας

26/6, Αντιρατσιστική διαδήλωση στο Σύνταγμα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Αυτοσχέδια τουαλέτα και ντουζιέρα
στη Μανωλάδα. Φωτό: Generation 2.0

Στοπ στις απελάσεις –
Άσυλο και στέγη για όλους
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Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ Χ.Α Η ώρα της απόφασης πλησιάζει
Δεν εφησυχάζουμε, οργανώνουμε! 

Ηοικογένεια και οι συνάδελφοί της μας ενημέρωσαν, μετά
το σημερινό επισκεπτήριο, πως η κατάσταση της υγείας

της είναι σε τελικό στάδιο, αφού τα άκρα της έχουν μαυρίσει, η
κοιλιά της έχει πρηστεί και από τις πληγές στο στόμα της δυ-
σκολεύεται να καταπιεί, οπότε λαμβάνει ελάχιστο νερό με ζά-
χαρη. Η συντρόφισσα βρίσκεται σήμερα στις 235 μέρες απερ-
γίας πείνας, στο νοσοκομείο όπου κρατείται με τη βία, όπως και
ο άλλος απεργός πείνας δικηγόρος του λαού, σύντροφος Αyta�
�nsal, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στις 204 μέρες. Η πολιτική
εξουσία του ΑΚΡ θέλει να τους υποβάλλει στο βασανιστήριο
της αναγκαστικής σίτισης, για να σταματήσει τη μεγάλη αντί-
στασή τους. Η Ebru Timtik και ο Aytac�Unsal, καθώς και οι πολι-
τικοί κρατούμενοι, Didem Akman και Ozgur Karakaya συνεχί-
ζουν με πίστη, ανιδιοτέλεια και τρομερή δύναμη ψυχής, την
απεργία πείνας μέχρι να επιτευχθούν τα αιτήματά τους. 

Βάζοντας τα σώματα τους ανάχωμα, φωνάζουν μέσα από τις
φυλακές:
-Να γίνουν άμεσα δεκτά τα αιτήματα του Grup Yorum.
-Να αφεθούν ελεύθεροι οι δικηγόροι του Λαού.
-Να αρθεί το καθεστώς αδικίας στις πολιτικές διώξεις.
-Να ακυρωθούν όλες οι άδικες ποινές που δόθηκαν ως αποτέ-
λεσμα των εκδικητικών δικών και να αρθούν τα εμπόδια που
μπαίνουν στο δικαίωμα της δίκαιης εκδίκασης όπως είναι οι
κρυφοί μάρτυρες.

Καλούμε όλους τους ανθρώπους να κάνουν κινήσεις αλλη-
λεγγύης, να καλέσουμε ή να στείλουμε fax και mail στην Τουρ-
κική Πρεσβεία, διεκδικώντας την άμεση απελευθέρωσή της.

Να ενώσουμε τις φωνές μας με τους απεργούς πείνας μέχρι
θανάτου, να μην επιτρέψουμε να τους σκοτώσουν. Η διεθνιστική
αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Μόνο ενωμένοι θα νικήσουμε.

Επιτροπή αλληλεγγύης στους πολιτικούς κρατούμενους
στην Τουρκία και το Κουρδιστάν

• Η Δικηγορική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή καλεί σε
συγκέντρωση αλληλεγγύης στα αιτήματα των απεργών πείνας
για δίκαιη δίκη και δημοκρατία, την Τετάρτη 26 Αυγούστου,
στις 6μμ, στην είσοδο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακα-
δημίας 60).

Λίγες ημέρες πριν ξαναρχίσει η δίκη της
Χρυσής Αυγής, και με ελάχιστες δικάσι-
μες να απαιτούνται για την ολοκλήρωση

των αγορεύσεων, η ναζιστική συμμορία δέχε-
ται άλλο ένα πλήγμα με την αποχώρηση του
ιστορικού στελέχους της και τελευταίου ευρω-
βουλευτή της, Α. Κωνσταντίνου. Ο Α. Κων-
σταντίνου είχε υπάρξει στέλεχος της Χρυσής
Αυγής από την ίδρυσή της, τη δεκαετία του
'80. Κατέθεσε στη δίκη της Χρυσής Αυγής ως
μάρτυρας υπεράσπισης του Μιχαλολιάκου.
Σήμερα ήταν και η τελευταία επίσημη πηγή
εσόδων της οργάνωσης, αφού ο Λαγός, ο δεύ-
τερος ευρωβουλευτής που είχε εκλέξει η ΧΑ,
έχει αποχωρήσει από τον Ιούλη του 2019.

Η δίκη της Χρυσής Αυγής θα συνεχιστεί με
τις δικάσιμες στις 27, 28 και 31 Αυγούστου.
Για να ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία
μένουν τέσσερις συνήγοροι υπεράσπισης.
Ανάμεσα σε αυτούς ο αδελφός και οι δυο ανι-
ψιοί του Μιχαλολιάκου που αποτελούν και την
ηγεσία της υπεράσπισης. Τις πρώτες μέρες
του Σεπτέμβρη αναμένεται να ολοκληρώσουν
τις αγορεύσεις τους και να γνωστοποιηθεί η
ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης του
δικαστηρίου που θα είναι μέσα στο φθινόπω-
ρο. Παρά την συνεχιζόμενη κατάρρευση της
Χρυσής Αυγής δεν χωράει κανένας εφησυχα-
σμός. Όπως τονίζει η ΚΕΕΡΦΑ σε ανακοίνωσή
της στις 24/8: “Η τριχοτόμηση και η υποχώρη-
ση της Χρυσής Αυγής δεν είναι άλλοθι για να
πέσει στα μαλακά. Αντίθετα με την κλιμάκωση
της κινητοποίησης την μέρα της απόφασης, με
απεργία και μαζικό συλλαλητήριο στέλνουμε
το μήνυμα ότι δεν θα ανεχθούμε να επανέλθει
η ασυλία στη δράση των φασιστών

Τώρα είναι η ώρα της απόφασης του δικα-
στηρίου το οποίο έχει όλο το αποδεικτικό υλι-
κό από τις καταθέσεις των μαρτύρων για να
τους καταδικάσει και να τους στείλει στη φυ-
λακή ΟΛΟΥΣ!

Δεν εφησυχάζουμε! Η εισαγγελική πρόταση
που τους απαλλάσσει ήταν μια τεράστια πρό-
κληση και με την κλιμάκωση της μαζικής κινη-
τοποίησης στέλνουμε το μήνυμα ότι θα μας
βρούνε απέναντι σε μια απόφαση-χάδι. Μια τέ-
τοια εξέλιξη θα δώσει το πράσινο φως για να
συσπειρωθεί ξανά ο διασπασμένος ιστός των
νεοναζί και να βγει ξανά σε επιθέσεις ενισχυ-

μένος με τα εκατομμύρια της κρατικής χρημα-
τοδότησης που είχε παγώσει από τη Βουλή.
Είναι μια απειλή για την εργατική τάξη και τη
νεολαία και για αυτό καλούμε τα συνδικάτα να
προσχωρήσουν σε απεργία και μαζικό συλλα-
λητήριο την μέρα της απόφασης. 

Κλείνουν επτά χρόνια από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτέμβρη 2013 όπως
και του Σαχζάτ Λουκμάν (στις 19 Γενάρη
2013). Η δίκη ξεκίνησε στις 20 Απρίλη 2015 και
από τη πρώτη μέρα το αντιφασιστικό και το
εργατικό κίνημα μαζί με την νεολαία έδωσαν
δυναμικό παρών. 

Η καμπάνια για τη καταδίκη της Χρυσής Αυ-
γής, με το αντιφασιστικό κίνημα και την ΚΕΕΡ-
ΦΑ μπροστά να διεκδικεί από την αρχή και να
πετυχαίνει να υπάρχει πολιτική αγωγή στη δί-
κη, ήταν βασικός μοχλός απομόνωσης και διά-
λυσης της ναζιστικής συμμορία της Χρυσής
Αυγής. Το αντιφασιστικό κίνημα πέταξε την
Χρυσή Αυγή έξω από την Βουλή, επέβαλε το
κλείσιμο των γραφείων-ορμητηρίων σε όλη την
Ελλάδα, απόκρουσε τις απόπειρες να επανα-

κάμψουν οι επιθέσεις των ταγμάτων εφόδου
με την στοχοποίηση των προσφύγων και του
κινήματος αλληλεγγύης. Οργανωνόμαστε λοι-
πόν με τις εκδηλώσεις-συνελεύσεις του Σε-
πτέμβρη για ολοκληρώσουμε νικηφόρα αυτήν
την μεγάλη προσπάθεια. 

Κίνημα
Έχουμε ταυτόχρονα να χτίσουμε το κίνημα

αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και του μετα-
νάστες απέναντι σε μια βάρβαρη επίθεση της
κυβέρνησης. Την ώρα που κλιμακώνεται ο αν-
ταγωνισμός με τον Ερντογάν, προχωρά σε πα-
ράνομες επαναπροωθήσεις βαρκών προσφύ-
γων στη θάλασσα, με μασκοφόρους να σπρώ-
χνουν με τη βία τις βάρκες πίσω και με μηχανι-
σμούς του κράτους να μεταφέρουν πρόσφυ-
γες στην άλλη όχθη του Εβρου από τα καμπ
των προσφύγων! Οι Αμυγδαλέζες έχουν γεμί-
σει ξανά από μετανάστες χωρίς χαρτιά και τα
καμπ γεμίζουν με πρόσφυγες που μένουν
αβοήθητοι σε σκηνές, σε απάνθρωπες συνθή-
κες και μέσα σε νέα έξαρση της πανδημίας.

Στην Πλατεία Βικτώριας η Αστυνομία έκανε
πλάτες στους φασίστες για να ξαναβγούν στο
δρόμο ενώ ο Μπακογιάννης έκοψε τα παγκά-
κια για να μην κάθονται σε αυτά μητέρες προ-
σφύγων με τα μωρά τους! Ο Τζαβέντ Ασλάμ,
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας διεκ-
δικεί πολιτικό άσυλο μετά από 25 χρόνια πα-
ραμονής στην Ελλάδα! 

Έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε!
Να στείλουμε τους νεοναζί στη φυλακή, να πά-
ρουν άσυλο και στέγη οι πρόσφυγες και χαρτιά
οι μετανάστες! Οι εκδηλώσεις και οι συνελεύ-
σεις της ΚΕΕΡΦΑ το Σεπτέμβρη είναι βήμα για
να χτίσουμε όλοι και όλες μαζί την δικιά μας
απάντηση. Μαζί με τους εργαζόμενους στα νο-
σοκομεία, την εκπαίδευση, τους Δήμους και τις
επιχειρήσεις που συγκρούονται με τα βάρβαρα
μέτρα της κυβέρνησης, μπορούμε να τους
αναγκάσουμε να υποχωρήσουν!

Ελάτε να οργανώσουμε μαζί αυτές τις μά-
χες!”.

Αφροδίτη Φράγκου

18/4/19, Αντιφασιστική διαδήλωση στη δίκη της Χ.Α. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Αλληλεγγύη στη δικηγόρο απεργό πείνας Ebru Timtik
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Ηνέα έξαρση των κρουσμάτων κο-
ρονοϊού, ήρθε νωρίτερα απ' ότι

υπολογίζανε, είναι εδώ κι έχει να κά-
νει με τους χειρισμούς της κυβέρνη-
σης σχετικά με την τουριστική βιομη-
χανία και όχι μόνο. Όσο αφορά τα νο-
σοκομεία όμως χρειάζεται να επιση-
μάνουμε ότι άφησαν εντελώς ανεκμε-
τάλλευτο τόσο τον χρόνο της καραν-
τίνας, όσο κι αυτόν που μεσολάβησε
από το πρώτο κύμα. Δεν υπήρξε κα-
μία ενίσχυση των νοσοκομείων, δεν
έγιναν οι απαραίτητες προσλήψεις με
αποτέλεσμα να είμαστε στο ίδιο, ίσως
και σε χειρότερο σημείο από το πρώ-
το κύμα της πανδημίας. Θα αναφέρω
μερικά χαρακτηριστικά
παραδείγματα:

Με το ζόρι πήραν οι
συνάδελφοι μερικές
μέρες άδεια -όσοι το
κατάφεραν- προκειμέ-
νου να μπορέσουν να
ανταπεξέλθουν στις τε-
ράστιες προκλήσεις
που επιφυλάσσει η συ-
νέχεια. Κι όμως η  αντι-
μετώπιση όσων επι-
στρέφουν, από τη με-
ριά της κυβέρνησης εί-
ναι άθλια. Βάζει σε κίν-
δυνο την υγεία του
προσωπικού των νοσο-
κομείων επειδή δεν θέ-
λει να δώσει τα λεφτά
για να κάνει τα τεστ κι
ό,τι χρειάζεται, στο
χρόνο που απαιτείται.
Όσοι/ες επιστρέφουν
στη δουλειά κάνουν το
τεστ και στην καλύτερη βγαίνουν τα
αποτελέσματα την επόμενη, στη χει-
ρότερη μπορεί να κάνουν και 3-4 μέ-
ρες να βγουν. Εν τω μεταξύ καλούμα-
στε να δουλεύουμε κανονικά θέτον-
τας σε κίνδυνο τη δική μας υγεία αλ-
λά και των ασθενών, των συγγενών
τους κλπ. 

Στο ΑΧΕΠΑ υπήρξε ένα μπαράζ
κρουσμάτων κορονοϊού που χτύπησε
κι ένα σημαντικό κομμάτι του προσω-
πικού. 14 εργαζόμενοι βγήκαν θετικοί
και 35 τέθηκαν σε καραντίνα. Είναι
χαρακτηριστικό παράδειγμα όσων κα-
ταγγέλουμε για τις ελλείψεις και σε τι
οδηγούν. Αποτέλεσμα ήταν η κλινική
covid19 να μην μπορεί να λειτουργή-
σει στο νοσοκομείο. Είναι εξοργιστικό
αφενός γιατί βλάπτεται η υγεία συνα-
δέλφων/ισσών, αφετέρου γιατί η πόλη
κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πανδη-
μία με ένα νοσοκομείο μείον. Και στο
Ιπποκράτειο είχαμε δύο κρούσματα
σε συναδέλφους την προηγούμενη
βδομάδα.

Στο Ιπποκράτειο είχαμε μοριακό
αναλυτή σχεδόν από την αρχή της

πανδημίας ο οποίος παραχωρήθηκε
στην Ξάνθη όταν παρουσιάστηκαν
εκεί τα κρούσματα. Πλέον μετατρεπό-
μαστε ουσιαστικά σε νοσοκομείο ανα-
φοράς για τον covid 19, καθώς το
ΑΧΕΠΑ χτυπήθηκε από το σερί κρου-
σμάτων, χωρίς να έχουμε λάβει την
παραμικρή ενίσχυση σε εξοπλισμό,
υλικά και προσωπικό. Σημερινή εικόνα
από τη γενική εφημερία του Ιπποκρά-
τειου είναι ουρές δεκάδων ατόμων
για να κάνουν το τεστ. Ευθύνη σε αυ-
τό έχει και ο ΕΟΔΥ που δεν αναλαμ-
βάνει να κάνει πλήρως τη δουλειά της
ιχνηλάτησης, των εξετάσεων κλπ με
αποτέλεσμα να αφήνεται στην τύχη

του το αν κάποιος θα
παρουσιάσει συμπτώ-
ματα και θα τρέξει ο
ίδιος στο νοσοκομείο
να κάνει το τεστ.

Και δεν είμαστε μόνο
εμείς στο Ιπποκράτειο.
Μέσα στον Αύγουστο
βγήκαν στην επιφάνεια
περιπτώσεις νοσοκο-
μείων που λόγω έλλει-
ψης εξοπλισμού στέλ-
νουν τα τεστ σε ιδιώ-
τες που χρεώνουν τρι-
πλάσια τιμή. Οι διαφο-
ρές με τον ιδιωτικό το-
μέα είναι σκάνδαλο κι
επίσης οφείλονται
στην πολιτική μη ενί-
σχυσης του ΕΣΥ. Στον
ιδιωτικό τομέα –με το
αζημίωτο- μπορεί να
βγει σε λίγη ώρα το
αποτέλεσμα του τεστ,

ενώ στο δημόσιο νοσοκομείο μπορεί
να κάνει μέρες. 

Όλα αυτά μας γεμίζουν οργή και
πείσμα για να βγούμε να διεκδικήσου-
με δυναμικά αυτά που χρειάζονται
προκειμένου να έχουμε νοσοκομεία
που να μπορούν να αντιμετωπίσουν
το ξέσπασμα του κορονοϊού. Προσλή-
ψεις, μονιμοποιήσεις, χρηματοδότη-
ση.

Η απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟ-
ΕΔΗΝ πρέπει να έχει επιτυχία ακρι-
βώς γιατί έρχεται την κατάλληλη ώρα.
Πάνω στο ξέσπασμα του δεύτερου
κύματος πανδημίας που αναδεικνύει
όλες τις ελλείψεις και το επείγον της
κάλυψής τους.

Η κυβέρνηση μπορεί να παίζει με
τις ημερομηνίες της ΔΕΘ, του φό-
ρουμ, των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Τα
συνδικάτα όπως και να ‘χει έχουν
εξαγγείλει κινητοποιήσεις και το σί-
γουρο είναι ότι ο Μητσοτάκης θα μας
βρει μπροστά του με απεργία. 

Γιάννης Κούτρας 
γιατρός Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ

Ξεσηκωνόμαστε με τα Νοσοκομεία μπροστά!
Ηκυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο πά-

νω στο ζήτημα του κορονοϊού. Ο,τι
στόχο κι αν έβαλε έπεσε έξω. 

Ήλπιζε ότι δεν θα φουντώσει η πανδη-
μία ανοίγοντας τα σύνορα στους τουρί-
στες και οι αριθμοί των κρουσμάτων σπά-
νε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Είναι εγ-
κληματική η αντιμετώπισή τους. Οδήγη-
σαν σε μια νέα έξαρση, χειρότερη από
την προηγούμενη, μόνο και
μόνο για να κερδοφορήσει
η τουριστική βιομηχανία.
Φαίνεται με μια απλή μέθο-
δο των τριών. Αν από δύο
εκατομμύρια διακόσιες χι-
λιάδες τουρίστες που επι-
σκέφτηκαν το καλοκαίρι τη
χώρα, έκανες τεστ σε 300
χιλιάδες και βγήκαν θετικά
το 10%, κάνε την αναγωγή
στο σύνολο των επισκε-
πτών. Το μόνο που έχει βοη-
θήσει μέχρι στιγμής είναι το
γεγονός ότι στην πλειοψη-
φία τους φέρουν τον ιό νέοι
άνθρωποι που σπάνια χρει-
άζεται να διασωληνωθούν.
Αν αρχίσει να μεταδίδεται
στις μεγαλύτερες ηλικίες θα
εξαντληθούν οι ΜΕΘ μέσα
σε μια βδομάδα. Αυτό είναι κάτι που το
λέμε εμείς που δουλεύουμε στα δημόσια
νοσοκομεία και ξέρουμε την κατάσταση
των νοσοκομείων και τις ανάγκες του
ασθενή. 

Εν τω μεταξύ ούτε την οικονομική κρίση
καταφέρνουν να αποφύγουν παρά το
άνοιγμα του τουρισμού και την επακόλου-
θη έξαρση των κρουσμάτων –δεύτερο
γκολ στο παθητικό της κυβέρνησης. 

Τρίτο –κερασάκι στην τούρτα– είναι η
ματαίωση της ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι εδώ κι
έναν αιώνα η μεγαλύτερη φιέστα του ελ-
ληνικού καπιταλισμού. Είναι ζημιά για την
κυβέρνηση η ματαίωσή της. Δεν μπορεί
όμως να αποφύγει την ουσία της ΔΕΘ
που είναι οι συνεννοήσεις της κυβέρνη-
σης με τους καπιταλιστές για το πώς θα
περάσουν τα μνημονιακά μέτρα που
έχουν συμφωνήσει με τους εταίρους
τους. Κι έτσι μετονόμασαν τη ΔΕΘ σε φό-
ρουμ συζητήσεων και μετάθεσαν τις ημε-
ρομηνίες. Από τις 5/9 που θα γίνονταν τα
εγκαίνια της ΔΕΘ και η ομιλία του Μητσο-
τάκη σχετικά με τις οικονομικές επιθέσεις
της νέας χρονιάς, το Thessaloniki Helexpo
Forum, όπως θα λέγεται θα ξεκινήσει στις
12/9. 

Τα συνδικάτα ήδη είχαν εξαγγείλει κινη-
τοποιήσεις. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκο-
μεία ετοιμάζονταν να απεργήσουν σε όλη
τη χώρα και να διαδηλώσουν στη Θεσσα-
λονίκη στις 4 Σεπτέμβρη διεκδικώντας
προσλήψεις, χρηματοδότηση, μονιμοποι-
ήσεις των συμβασιούχων, εξοπλισμό. Την
επόμενη ημέρα προγραμματίζονταν τα με-

γάλα πανεργατικά συλλαλητήρια που θα
ξεκαθάριζαν στον Μητσοτάκη ότι οι επιθέ-
σεις που θα ανακοίνωνε στο Βελίδειο κι
όσες ετοίμαζε για τη νέα χρονιά θα σκόν-
ταφταν στην αντίσταση του εργατικού κι-
νήματος.

Αν ο Μητσοτάκης δεν θέλει στις 4-5 Σε-
πτέμβρη και θέλει στις 11-12 Σεπτέμβρη
κανένα πρόβλημα... Εμείς θα είμαστε εκεί.
Τόσο η ΠΟΕΔΗΝ όσο και η ΑΔΕΔΥ κρατά-

νε το αγωνιστικό διήμερο
στις νέες ημερομηνίες. Οι
εργαζόμενοι των νοσοκο-
μείων θα απεργήσουν
στις 11 Σεπτέμβρη –με
στάση εργασίας στη βό-
ρεια Ελλάδα και απεργια-
κή κάλυψη όσων θέλουν
να διαδηλώσουν στη Θεσ-
σαλονίκη από τις άλλες
πόλεις. Απεργιακή διαδή-
λωση των υγειονομικών
θα ξεκινήσει εκείνη την
ημέρα στις 8πμ από το Ιπ-
ποκράτειο της Θεσσαλο-
νίκης. Στις 12 Σεπτέμβρη
το απόγευμα θα γίνει το
πανεργατικό συλλαλητή-
ριο των συνδικάτων στη
Θεσσαλονίκη.

Από τη δική μας μεριά σαν Συντονιστικό
Νοσοκομείων δεν θέλουμε να αφήσουμε
αναπάντητες ούτε τις επιθέσεις που ετοι-
μάζει η κυβέρνηση, ούτε το γεγονός ότι
είχε 100 ημέρες να επανδρώσει το ΕΣΥ
και τελικά αντί για προσλήψεις έκανε απο-
λύσεις. Στηρίζουμε κι οργανώνουμε το
αγωνιστικό διήμερο στις νέες του ημερο-
μηνίες. Πρόσθετα, προτείνουμε στις 11
Σεπτέμβρη μαζί με την κεντρική μεγάλη
διαδήλωση των υγειονομικών στη Θεσσα-
λονίκη να γίνουν κινητοποιήσεις στις πύ-
λες κάθε νοσοκομείου της χώρας. Είναι
κάτι που οι συνθήκες και οι ανάγκες το
επιβάλουν. Ταυτόχρονα, διεκδικούμε από
την ΑΔΕΔΥ να βγάλει απεργιακή κινητο-
ποίηση για όλο το δημόσιο εκείνη την
ημέρα και να καλέσει στις κινητοποιήσεις
των υγειονομικών. Το ζήτημα των νοσοκο-
μείων δεν αφορά μόνο τους εργαζόμε-
νους σε αυτά, αλλά ολόκληρη την εργατι-
κή τάξη.

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων και ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης προ-
χωράμε σε έκδοση υλικών για την οργά-
νωση των κινητοποιήσεων και καλούμε σε
συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας
τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 6:30μμ.
Αντίστοιχη συνέλευση λάμβανε χώρα το
απόγευμα της Τρίτης 25/8 στη Θεσσαλο-
νίκη. Σε όλες τις πόλεις θα διεκδικήσουμε
τέτοιες διαδικασίες προκειμένου παντού
να οργανωθούν μεγάλες κινητοποιήσεις.

Χρίστος Αργύρης
γιατρός ΓΝΑ Γεννηματάς

μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ

Βρισκόμαστε μπρο-
στά σε μία έξαρση

του κορονοϊού. Ο Αύ-
γουστος ήταν ο μήνας
που καταγράφηκε ρε-
κόρ κρουσμάτων. Η κυ-
βέρνηση της ΝΔ αντί να
ενισχύσει με προσλή-
ψεις τα δημόσια νοσο-
κομεία και να προχωρή-
σει σε μαζικά δωρεάν
προληπτικά τεστ στον
πληθυσμό αναλώνεται
να κουνάει το δάχτυλο
στους νέους. Όμως τα
επικοινωνιακά κόλπα δεν
μπορούν να μασκαρέ-
ψουν την εγκληματική
της πολιτική. 

Αυτή η πολιτική είχε ως συνέπεια το
περιστατικό με τα δεκάδες κρούσμα-
τα και τους 6 νεκρούς στο γηροκομείο
στο Ασβεστοχώρι, αλλά και τα δεκά-
δες κρούσματα στο γηροκομείο στον
Εύοσμο πριν λίγες μέρες. Με αυτόν

τον τρόπο επανήλθε
δραματικά στην επικαι-
ρότητα το ζήτημα για
τα ελλειπή μέτρα προ-
στασίας στις μονάδες
ιδιωτικής Υγείας. 

Άλλωστε νωπές πα-
ραμένουν οι μνήμες
από την τραγική κατά-
ληξη της διασποράς
του κορονοϊού στην
ιδιωτική κλινική Τα-
ξιάρχες στο Περιστέρι
τον Απρίλη με αποτέ-
λεσμα 17 θανάτους
στην πλειοψηφία τους
νεφροπαθείς. 

Κάτω από αυτό το
κλίμα ασυδοσίας απο-
θρασύνονται τα αφεν-

τικά όπως στην περίπτωση της Βιοϊα-
τρικής που προχώρησε στην εκδικητι-
κή απόλυση συναδέλφου που είχε
αποκαλύψει την διασπορά του ιού στα
κεντρικά εργαστήρια της Βιοϊατρικής
στους Αμπελόκηπους. 

Την ίδια ώρα οι κλινικάρχες κάνουν
πάρτυ με τα διαγνωστικά τέστ που
χρεώνουν όσο θέλουν. Η οδηγία για
την διεξαγωγή ελέγχων σε εργαζόμε-
νους που επιστρέφουν από τις καλο-
καιρινές άδειες φέρνει μεγάλα έσοδα
σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Απαιτούμε την ακύρωση της εκδικη-
τικής απόλυσης στην Βιοϊατρική και
την λήψη των αναγκαίων μέσων προ-
στασίας σε κάθε χώρο δουλειάς στην
ιδιωτική Υγεία για την προστασία των
εργαζομένων και των ασθενών. Όποι-
ος εργοδότης αδυνατεί να παρέχει τα
απαραίτητα μέσα προστασίας ή προ-
χωράει σε απολύσεις να καταγγέλλε-
ται η σύμβαση που έχει συνάψει με
τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ασφαλι-
στικά ταμεία, να επιτάσσεται η ιδιωτι-
κή μονάδα Υγείας και να τίθεται κάτω
από τον δημόσιο σχεδιασμό με εργα-
τικό έλεγχο.

Κώστας Πολύδωρος
μέλος ΔΣ Σωματείου Προσωπικού 

Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας

Στις 11 και 12 Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθεί το αγωνι-
στικό διήμερο της Θεσσαλονίκης ενάντια στις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης. 

Πρώτοι θα βγουν στο δρόμο οι εργαζόμενοι στα δημόσια
νοσοκομεία στις 11/9 με κεντρική απεργιακή διαδήλωση που
θα ξεκινήσει στις 8πμ από το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.
Προσπάθεια για να πλαισιωθεί η διαδήλωση της Θεσσαλονί-
κης με συγκεντρώσεις σε κάθε νοσοκομείο της χώρας την
ίδια μέρα, κάνει το Συντονιστικό Νοσοκομείων, λόγω των πε-
ριορισμών που θέτει η πανδημία. 

Στις 12/9 η ΑΔΕΔΥ και μια σειρά από Εργατικά Κέντρα, ομο-
σπονδίες και συνδικάτα καλούν σε πανεργατικό συλλαλητήριο
στις 6μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου. Ακόμα κι αν η κυβέρνηση παί-
ζει κρυφτό με τις ημερομηνίες, δεν μπορεί να αποφύγει την
οργή των εργαζομένων που διεκδικούν ενίσχυση του ΕΣΥ και
μέτρα προστασίας των εργαζομένων απέναντι στην κρίση.

Η κυβέρνηση επρόκειτο να βρεθεί αντιμέτωπη με τους δια-
δηλωτές το διήμερο 4 και 5 Σεπτέμβρη, όπου την πρώτη μέ-
ρα θα απεργούσαν οι υγειονομικοί και τη δεύτερη τα συνδι-
κάτα θα διαδήλωναν έξω από το Βελίδειο όπου θα μίλαγε ο
Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί-
κης. Η ΔΕΘ ματαιώθηκε λόγω κορονοϊού. Αντί για την έκθεση
θα πραγματοποιηθεί το 1ο Thessaloniki Helexpo Forum μια
βδομάδα αργότερα. 

Το απόγευμα της Τρίτης 25/8 ο Συντονισμός Εργατικής Αν-
τίστασης και το Συντονιστικό Νοσοκομείων καλούσαν συνέ-
λευση στη Θεσσαλονίκη για την οργάνωση των κινητοποιήσε-
ων. Στην Αθήνα καλούν σε συνέλευση τη Δευτέρα 31 Αυγού-
στου, στις 6:30μμ, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Σε ανακοίνωσή του ο Συντονισμός τονίζει:
“11 και 12 Σεπτέμβρη διαδηλώνουμε στη Θεσσαλονίκη και

σε όλες τις πόλεις, ενάντια στην κυβέρνηση που συνεχίζει μια
πολιτική εγκληματικής ανευθυνότητας σε βάρος της εργατι-
κής τάξης. Διαδηλώνουμε για να μην αφήσουμε την κυβέρνη-

ση του Μητσοτάκη και τα αφεντικά, να εφαρμόσουν τα μνη-
μονιακής έμπνευσης μέτρα που συμφωνήσανε με τους ετέ-
ρους τους στην Ε.Ε.  

Απέναντι σε αυτήν την γενικευμένη επίθεση οι εργαζόμενοι
έχουμε να αντιτάξουμε τους δικούς μας αγώνες. Ακόμη και
μέσα στην περίοδο της καραντίνας οι εργαζόμενοι έδειξαν
ότι δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για την κρίση. Από
τα νοσοκομεία που έκαναν την αρχή στις 7 Απρίλη, μέχρι τα
μαζικά συλλαλητήρια των εκπαιδευτικών, των εργατών της
τέχνης, των εργαζόμενων στον Τουρισμό Επισιτισμό, η αντί-
σταση της εργατικής τάξης ήταν μαζική και δυναμική. 

Έχουν ήδη ξεκινήσει
Και τώρα που μπαίνουμε στον Σεπτέμβρη οι Εκπαιδευτικοί

έχουν ήδη ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις ενάντια στην εγκλημα-
τική ανευθυνότητα της κυβέρνησης να ανοίξει τα σχολεία χω-
ρίς χιλιάδες νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών, χωρίς νέες αί-
θουσες, χωρίς μείωση των μαθητών στα τμήματα. 

Τα νοσοκομεία ξεκινάνε με απεργία και συλλαλητήρια στις
11 Σεπτέμβρη, διεκδικώντας μαζικές προσλήψεις στην Υγεία
και μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων.

Όλα αυτά τα ποτάμια θα ενωθούν στις 12 Σεπτέμβρη στο
μεγάλο πανεργατικό συλλαλητήριο για να στείλουν μήνυμα
στην κυβέρνηση της ΝΔ και να δώσουν έμπνευση στο ξεδί-
πλωμα των εργατικών αγώνων όλη την επόμενη περίοδο. 

Διεκδικούμε δουλειές για όλους, μεροκάματα και συνθή-
κες εργασίας σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις, λεφτά
για την Υγεία, για την Παιδεία, για την κοινωνική Πρόνοια και
όχι ιδιωτικοποιήσεις. Να πληρώσουν για όλα αυτά οι πλούσιοι
με αύξηση της φορολογίας και κρατικοποιήσεις χωρίς αποζη-
μίωση για όποιους καπιταλιστές δηλώνουν ότι “δεν βγαί-
νουν”. Ρήξη με την ΕΕ και τα Μνημόνιά της παλιά και νέα. Να
πάψουμε να πληρώνουμε το χρέος, δεν έχουμε ανάγκη από
κανένα νέο δάνειο”.

Αν παρακολουθήσει κανείς τόσο την επίσημη κυβερνητική προπαγάνδα όσο
και τα κατά καιρούς αφιερώματα που κάνουν τα κανάλια και οι εφημερίδες, θα
δει και θα ακούσει πολλά για τους ακρίτες “που περήφανα διαφυλάσσουν την
ελληνικότητα των νησιών”. Συνήθως, τέτοιου είδους παπαγαλίσματα, ειδικά σε
περιόδους έντασης των σχέσεων με την Τουρκία, καλούν σε ακόμα πιο δεξιά
στροφή ημικαταγγέλοντας το κράτος ότι “τους αφήνει απροστάτευτους απέ-
ναντι στις προκλήσεις των Τούρκων”.

Οι κάτοικοι των Φούρνων φρόντισαν να ξεκαθαρίσουν ποιος είναι ο πραγμα-
τικός κίνδυνος. Στις 18 Αυγούστου κατέλαβαν το δημαρχείο του νησιού για το
αυτονόητο: Να υπάρχει γιατρός στο νησί. Αφορμή στάθηκε ο θάνατος χωρια-
νού που πέθανε αβοήθητος την προηγούμενη ημέρα. Λίγες μέρες πριν, ακόμα
ένας κάτοικος σώθηκε τελευταία στιγμή όταν τυχαία βρέθηκε γιατρός στο νησί.

“Εν μέσω αυξημένων κρουσμάτων covid 19 ένα ολόκληρο νησί παραμένει χω-
ρίς ιατρική κάλυψη καθώς ακόμη δεν έχει παρουσιαστεί αντικαταστάτης για-
τρός. Κενά και προβλήματα για τα οποία έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει τις
υπηρεσίες σας. Όμοια προβλήματα, κενά και απουσίες και για το Ιατρείο Χρυ-
σομηλιάς το οποίο επίσης παραμένει χωρίς στελέχωση... Με το ποσοστό επι-
σκεψιμότητας αλλά κι επικινδυνότητας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα λόγω της
αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού, σας καλούμε να σταθείτε υπεύθυνα απέ-
ναντι στις ανάγκες, απέναντι στη ζωή” αναφέρει μεταξύ άλλων η ανοιχτή επι-
στολή που έστειλε στο Υπουργείο Υγείας ο δήμος των Φούρνων. 

Τα νησιά θέλουν γιατρούς 
- Όχι πατριδοκαπηλία

Ρεπορτάζ-Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Κοινή Διακήρυξη DSIP, ΣΕΚ,
Εργατική Δημοκρατία

«Οι εργάτες στην Τουρκία, την Ελ-
λάδα και την Κύπρο δεν έχουν τίπο-
τε να κερδίσουν από τη νέα κλιμά-
κωση της διαμάχης στη Μεσόγειο
για τις Αποκλειστικές Οικονομικές
Ζώνες (ΑΟΖ). Αντίθετα, έχουν πολλά
να χάσουν αν η διαμάχη εξελιχθεί σε
στρατιωτική αναμέτρηση.

Οι υποσχέσεις που μοιράζουν οι
άρχουσες τάξεις ότι οι έρευνες για
πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα φέ-
ρουν ευημερία είναι ψεύτικες. Το
μόνο που φέρνουν είναι υπερκέρδη
για τις πολυεθνικές της ενέργειας
όπως οι Exxon, Total και ENI, ενώ
χειροτερεύουν την επίδραση των
ορυκτών καυσίμων στην κλιματική
αλλαγή και οξύνουν τους ανταγωνι-
σμούς ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές
και τις τοπικές δυνάμεις της περιο-
χής.

Αυτοί οι ανταγωνισμοί είναι αντι-
δραστικοί από όλες τις πλευρές. Οι
απόπειρες των κυβερνήσεων να εμ-
φανίσουν τις δράσεις τους ως «υπε-
ράσπιση της πατρίδας» δεν είναι
αληθινές και αυτό φαίνεται πολύ κα-
θαρά από το γεγονός ότι οι κυβερ-
νήσεις Ερντογάν και Μητσοτάκη
στηρίζουν αντίπαλες δυνάμεις που
πολεμούν στη Λιβύη: η Βεγγάζη δεν
είναι τμήμα κάποιας ελληνικής πα-
τρίδας, η Τρίπολη της Λιβύης δεν εί-
ναι τμήμα κάποιας τουρκικής πατρί-
δας.

Μια δίκαιη λύση δεν πρόκειται να
έρθει μέσα από μεσολάβηση του
ΝΑΤΟ, της ΕΕ ή του ΟΗΕ. Αυτοί οι
διεθνείς οργανισμοί δεν είναι «ανε-

ξάρτητοι μεσολαβητές» υπέρ της ει-
ρήνης και της δικαιοσύνης, είναι φο-
ρείς ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων με
στρατιωτικά, οικονομικά και διπλω-
ματικά μέσα. Αυτό έχει αποδειχθεί
ξανά και ξανά σε κάθε χώρα της πε-
ριοχής, από τη Συρία ως την Υεμένη
και από το Αφγανιστάν μέχρι τον Ατ-
λαντικό περνώντας και από την Κύ-
προ.

Η εναλλακτική λύση απέναντι σε
τέτοιες «μεσολαβητικές προσπάθει-
ες» δεν είναι οι πολεμικές προετοι-
μασίες. Είμαστε αντίθετοι στις από-
πειρες κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης να υπερκεράσουν τις κυβερνή-
σεις σε εθνικιστική ρητορική και σε
κλιμάκωση των εξοπλισμών. Τέτοιες
πολιτικές δημιουργούν ανοίγματα
για την ανάπτυξη της ακροδεξιάς
και των φασιστών. Είναι απαράδεκτο
τμήματα της Αριστεράς να απαιτούν
την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ,
να απειλούν με περισσότερες φρε-
γάτες στο Αιγαίο ή γύρω από την
Κύπρο ή να στηρίζουν την καταστο-
λή των Κούρδων.

Η μόνη εγγύηση για ειρήνη και δι-
καιοσύνη είναι η κλιμάκωση των ερ-
γατικών αγώνων. Αντλούμε έμπνευ-
ση από το παγκόσμιο κύμα εξεγέρ-
σεων, από τη Χιλή μέχρι τον Λίβανο
και από το Σουδάν μέχρι τη Γαλλία.
Προβάλλουμε άμεσα αιτήματα για:

Τερματισμό όλων των ιμπεριαλι-
στικών επεμβάσεων στην περιοχή.
Έξω η Ελλάδα και η Τουρκία από

το ΝΑΤΟ, να κλείσουν όλες οι στρα-
τιωτικές βάσεις (Ιντσιρλίκ, Σούδα,
Ακρωτήρι) στην Κύπρο, την Ελλάδα
και την Τουρκία. 

Τερματισμό των ερευνών και των

εξορύξεων για πετρέλαιο και φυσικό
αέριο στη Μεσόγειο. Τα ορυκτά καύ-
σιμα πρέπει να μείνουν στο βυθό
της θάλασσας.

Τερματισμό του αγώνα δρόμου
των εξοπλισμών. Όχι δαπάνες για
μαχητικά αεροπλάνα, φρεγάτες ή
πυραύλους είτε από τη Δύση είτε
από τη Ρωσία.

Ανοίξτε τα σύνορα για τους πρό-
σφυγες. Οι άνθρωποι που τρέχουν
να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την
πείνα είναι καλοδεχούμενοι. Άσυλο
και στέγη για όλους. Τέλος στις πο-
λιτικές της «Ευρώπης-φρούριο», τέ-
λος στις αντιμεταναστευτικές συμ-
φωνίες της ΕΕ με την Τουρκία και τη
Λιβύη που εξευτελίζουν τους μετα-
νάστες και τους μετατρέπουν σε
πιόνια για εκβιασμούς. 

Οι τουρκοκύπριοι και ελληνοκύ-
πριοι εργάτες στην Κύπρο έχουν το
δικαίωμα να αποφασίσουν το μέλλον
του νησιού τους χωρίς εξωτερικές

επεμβάσεις.
Οι εργάτες στην Ελλάδα, την

Τουρκία και την Κύπρο έχουν πλού-
σια παράδοση αγώνων ενάντια στις
θυσίες που τους έχει επιβάλει η μα-
κρόσυρτη κρίση του καπιταλισμού.
Χτίζοντας τα κινήματα για τις διεκδι-
κήσεις ενάντια στη λιτότητα και την
εκμετάλλευση ταυτόχρονα με τα
διεθνιστικά αιτήματά μας μπορούμε
να δημιουργήσουμε μια πανίσχυρη
δύναμη για ένα καλύτερο μέλλον. Οι
οργανώσεις μας δεσμεύονται από
την επαναστατική παράδοση ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και υπέρ της πάλης για διεθνή σο-
σιαλισμό. Καλούμε όλους τους φί-
λους της ειρήνης να βαδίσουμε μαζί
σε αυτή την κοινή προσπάθεια».

Εργατική Δημοκρατία (Κύπρος)

DSiP (Τουρκία)
ΣΕΚ (Ελλάδα)

Διακήρυξη της Διεθνιστικής
Σοσιαλιστικής Τάσης 
για την πανδημία του
κορωναϊού 

Η πανδημία του κορωναϊού Co-
vid-19 παρουσιάζεται κατά κανόνα
σαν μια «φυσική καταστροφή», ένα
«εξωγενές σοκ» στην κανονική λει-
τουργία του καπιταλιστικού συ-
στήματος. Όμως, αυτός ο ισχυρι-
σμός είναι εντελώς ψευδής. Οι
επιδημιολόγοι είχαν προειδοποι-
ήσει ότι μια σειρά εξάρσεων νέων,
πρωτότυπων κορωναϊών και γρί-
πης (SARS, MERS, H5N1) απει-
λούν με παγκόσμια πανδημία. Τις
συνθήκες γι’ αυτά τα ξεσπάσματα
τις έχει δημιουργήσει η βιομηχανι-
κού τύπου γεωργία/κτηνοτροφία
και η διείσδυση της αγοράς και
του κεφαλαίου σε απομακρυσμέ-
νες περιοχές στις οποίες αναπτύσ-
σονται νέοι ιοί στους πληθυσμούς
των ζώων και των πτηνών…

Η απάντηση που δίνουν τα κρά-
τη στην πανδημία αντανακλά, επί-
σης, τις προτεραιότητες του κεφα-
λαίου. Στις ανεπτυγμένες καπιταλι-
στικές οικονομίες η νεοφιλελεύθε-
ρη λιτότητα είχε ως αποτέλεσμα
τον ελάχιστα δυνατό σχεδιασμό
για έκτακτες ανάγκες με αποτέλε-
σμα να χαθούν χιλιάδες ζωές…

Επίσης, η πανδημία επιταχύνει
μια μεγάλη οικονομική ύφεση, πι-
θανώς μεγαλύτερη κι από τη Με-
γάλη Ύφεση του 2008-9. Σ’ αυτό
δεν υπάρχει τίποτα το φυσικό. Αν-
τανακλάει τη φύση ενός οικονομι-
κού συστήματος που το ορίζει η
λογική του κέρδους.... Οι κυβερνή-
σεις παρέμβηκαν πλημμυρίζοντας
με ρευστό το χρηματοπιστωτικό
σύστημα λαμβάνοντας ένα σωρό
μέτρα για την ενίσχυση των επιχει-
ρήσεων και ιδιαίτερα των μεγάλων
εταιρειών... Για άλλη μια φορά, η
προτεραιότητα είναι η διασφάλιση
του κέρδους και όχι της ζωής και
των μέσων επιβίωσης των εργαζό-
μενων… Το βάρος της κρίσης πέ-
φτει στις πλάτες της εργατικής τά-
ξης. Οι εργαζόμενοι στην υγεία
υποχρεώνονται συχνά να ρισκά-
ρουν τη ζωή τους χωρίς τον κα-
τάλληλο εξοπλισμό προστασίας...
Ο Covid-19 είναι μια σκληρή υπεν-
θύμιση ότι ο καπιταλισμός του
21ου αιώνα εξακολουθεί να βασί-
ζεται στη δουλειά της εργατικής

Με τα κρούσματα του κορονοϊού μέσα στον Αύγουστο να ξεπερνάνε
όσα κρούσματα σημειώθηκαν όλους τους προηγούμενους μήνες, οι
πανηγυρισμοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την τάχα πετυχημένη

διαχείριση της κρίσης της πανδημίας οδηγούνται οριστικά στον κάλαθο των
αχρήστων.

Η κυβέρνηση είχε ένα ολόκληρο εξάμηνο για να κάνει ό,τι δεν έκανε το διά-
στημα που προηγήθηκε της πανδημίας, δηλαδή να προετοιμάσει το σύστημα
υγείας, τα σχολεία, τις συγκοινωνίες και όλες τις υπόλοιπες απαραίτητες υπη-
ρεσίες προσλαμβάνοντας προσωπικό και εξοπλισμό. Αλλά αντί να εκμεταλλευ-
τεί σε αυτήν την κατεύθυνση το χρονικό περιθώριο που της έδωσε το διάστημα
της καραντίνας, μέσα στο καλοκαίρι κλιμάκωσε τους επικίνδυνους ανταγωνι-
σμούς με το τουρκικό κράτος για τις ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πάνω σε αυτά τα δύο καυτά ζητήματα του καλοκαιριού που παραμένουν
ανοιχτά, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και οι οργανώσεις της Διεθνιστι-
κής Σοσιαλιστικής Τάσης (IST) στην οποία ανήκει πήραν εγκαίρως θέση
απευθύνοντας μια σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις για δράση. Σε αυτή τη
σελίδα μπορείτε να διαβάσετε τα βασικά σημεία από την κοινή Διακήρυξη της
Εργατικής Δημοκρατίας (Κύπρος), του DSiP (Τουρκία) και του ΣΕΚ (Ελλά-
δα) για τα ελληνοτουρκικά και τη Διακήρυξη του IST για την πανδημία. 

Διεθνής μάχη ενάντια σε
πανδημία Covid19 και πόλεμο
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“Ο εχθρός είναι μέσα στη χώρα”
τάξης, μιας τάξης που τώρα εκτίθεται
σε νέους κινδύνους. 

Για να προστατευθεί το σύστημα
καταφεύγει στο δοκιμασμένο ιδεολο-
γικό μηχανισμό του διαίρει και βασί-
λευε. Η επιμονή του Τραμπ να μιλάει
για «κινέζικο ιό» νομιμοποίησε χιλιά-
δες ρατσιστικές επιθέσεις και προ-
σβολές σε ανθρώπους που προέρχον-
ται από την Ανατολική Ασία. Ιδιαίτερα
ευάλωτοι είναι οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες όπως μαρτυρούν οι φρι-
κτές σκηνές που εκτυλίσσονται στα
σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας...

Οι επίσημες ηγεσίες της Αριστεράς
και του εργατικού κινήματος έχουν
συνταχθεί με τις κυβερνητικές εκκλή-
σεις για εθνική ενότητα...  Όμως, πα-
ρά την παραλυτική επίδραση αυτής
της στάσης, κομμάτια εργαζομένων
έχουν μπει σε δράση... Αυτή η βασική
εργατική απάντηση πρέπει να απλω-
θεί σαν δράση και να γενικευτεί σε
ένα πρόγραμμα που θα γίνεται ο άξο-
νας του αγώνα. 

Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να
περιλαμβάνει αιτήματα όπως: Κρατική
διεύθυνση της οικονομίας με σκοπό
την ανακατανομή πόρων στην υγεία…
Ανακατανομή πόρων μέσω της περι-
κοπής των στρατιωτικών δαπανών…
Απαραίτητοι εργαζόμενοι θα πρέπει
να θεωρούνται εκείνοι/ες που έχουν
ουσιώδη συμβολή στις συνθήκες δια-
βίωσης και πρόνοιας του πληθυσμού
και στους οποίους πρέπει να παρέ-
χονται ασφαλή μέσα μετακίνησης και
συνθήκες εργασίας. Όλοι οι μη-απα-
ραίτητοι εργαζόμενοι που δεν μπο-
ρούν να δουλέψουν από το σπίτι, θα
πρέπει να πληρώνονται έναν αξιοπρε-
πή μισθό ανεξάρτητα από το νομικό
καθεστώς τους. Οικονομική υποστήρι-
ξη των κοινοτήτων από το κράτος,
ώστε με τη βοήθεια των τοπικών αρ-
χών να οργανωθεί η υποστήριξη των
ευπαθών ομάδων και να εξασφαλιστεί
η διανομή τροφίμων, φαρμάκων και
άλλων αναγκαίων. Κρατικοποίηση χω-
ρίς αποζημίωση όλων των εταιρειών
που κερδοσκοπούν. Όχι στην ρατσι-
στική στοχοποίηση: να κλείσουν τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης των προ-
σφύγων, παροχή στέγης για να μπο-
ρούν να προστατευτούν… Υπεράσπι-
ση των πολιτικών ελευθεριών: καμιά
έκτακτη εξουσία στην αστυνομία… 

Η πανδημία του Covid-19 αναδει-
κνύει με τον πιο σκληρό τρόπο τα
όρια του κεφαλαίου… Ο γνήσιος σο-
σιαλισμός, μια κοινωνία όπου οι εργα-
ζόμενοι ασκούν δημοκρατικό έλεγχο
στον κόσμο και τους πόρους του και
παράγουν με βάση τις ανάγκες κι όχι
το κέρδος, είναι και εφικτός και ανα-
γκαίος...».

Πες μας λίγα λόγια για την
κρίση της τουρκικής οικονομίας. 

Η σημερινή κυβέρνηση του ΑΚP ήρθε στην
εξουσία το 2002 αφού μια σοβαρή οικονομική
κρίση τσάκισε όλα τα άλλα κόμματα της άρ-
χουσας τάξης εκείνη την εποχή. Καθόλη την
πρώτη δεκαετία της διακυβέρνησής της, η κυ-
βέρνηση του Ερντογάν, πάντα προέβαλε τον
ισχυρισμό ότι είχε πετύχει μια εξαιρετική ανά-
καμψη. Είναι αλήθεια ότι παράλληλα με την
ανάπτυξη του τούρκικου κεφαλαίου, η εργατι-
κή τάξη είδε μια μικρή βελτίωση στο βιοτικό
της επίπεδο μετά από δεκαετίες αστάθειας
και υψηλών ποσοστών φτώχειας κι ανέχειας.

Παρ' όλα αυτά είναι πλέον ξεκάθαρο σε
όλους ότι αυτή η οικονομική “ανάπτυξη” κι
“ανάκαμψη” χτίστηκε πάνω σε τεράστια χρέη
και πιστωτικές επεκτάσεις που προσέλκυσαν
ισχυρές εισροές κεφαλαίων τα χρόνια που το
AKP ήταν δυνατό και σταθερό. Τα δομικά
προβλήματα της τούρκικης οικονομίας, οι
διαρκείς ανάγκες για επενδύσεις και ενέσεις
ζεστού χρήματος ξαναχτύπησαν την τελευ-
ταία διετία.

Η απολυταρχική στροφή και το προεδρικό
σύστημα που καθιέρωσε ο Ερντογάν επιδεί-
νωσαν αυτά τα προβλήματα. Ο Ερντογάν είναι
σε μια μακρόσυρτη διαμάχη με διαδοχικούς
προέδρους της Τουρκικής Κεντρικής Τράπε-
ζας, ζητώντας τους απότομες μειώσεις των
επιτοκίων. Η πρώτη κατάρρευση της Τούρκι-
κης Λίρας πυροδοτήθηκε όταν ο Ερντογάν εί-
πε στους διεθνείς επενδυτές στο Λονδίνο ότι
θα παρεμβαίνει απευθείας στα ζητήματα της
Κεντρικής Τράπεζας, όταν επανεκλεγεί. 

Τα επόμενα χρόνια παρόμοιες κρίσεις ξέ-
σπασαν ξανά και ξανά.  Ο Ερντογάν –για χάρη
της τούρκικης άρχουσας τάξης– χώθηκε σε
πολεμικές περιπέτειες στη Συρία και τη Λιβύη,
επιδιώκοντας να κάνει την Τουρκία μεγαλύτερη
υπο-ιμπεριαλιστική δύναμη στην περιοχή προ-
καλώντας εντάσεις με διάφορες διεθνείς δυνά-
μεις. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνεται το AKP
μια όλο και πιο ασταθής κυβέρνηση.

Ποιές είναι οι συνέπειες αυτής της κρίσης 
για την εργατική τάξη της Τουρκίας;

Οι συνέπειες αυτής της κρίσης είναι κατα-
στροφικές για τους λαούς της Τουρκίας. Το
Μάρτη του 2018 η ισοτιμία Αμερικάνικου Δο-
λαρίου/Τούρκικης Λίρας ήταν 3.75. Δύο χρό-
νια μετά έφτασε 7.30. Αυτό σήμανε μια τερά-
στια υποτίμηση του εισοδήματος της εργατι-
κής τάξης. Σαν να μην έφτανε αυτό ήρθαν οι
συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της εργατικής συνομοσπον-
δίας DISΚ, 8.6 εκατομμύρια εργάτες κι εργά-
τριες έχασαν τη δουλειά τους αυτή την περίο-
δο. Ο Ερντογάν και η κυβέρνησή του ετοίμα-
σαν γενναία πακέτα ενίσχυσης για το κεφά-
λαιο λόγω πανδημίας. Αντίθετα, έδωσε μόλις
1000 λίρες (σχεδόν 114 ευρώ) σε λιγότερους
από 10 εκατομμύρια φτωχούς, ως ενίσχυση
για τις συνέπειες του κορονοϊού. Με λίγα λό-
για, το ΑΚΡ την ίδια ώρα που επιδιώκει με κά-
θε τρόπο την ενίσχυση της άρχουσας τάξης
και την οικονομικής της ανάκαμψη, φέρνει δυ-
στυχία, φτώχεια κι ανεργία για τα εκατομμύ-
ρια της εργατικής τάξης στην Τουρκία.

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει κλιμάκωση
της έντασης μεταξύ της ελληνικής και της
τούρκικης κυβέρνησης. Ποιά είναι η εικόνα
στην Τουρκία σχετικά με την ελληνοτουρκι-
κή διαμάχη; 

Ο ιδιαίτερα αντιδημοφιλής υπουργός οικο-
νομικών Μπεράτ Αλμπαϊράκ πρόσφατα δήλω-
σε στον Τύπο ότι “οι πρόγονοί μας πλήρωσαν
βαρύ τίμημα για την οικονομική ανεξαρτησία.
Στον ίδιο δρόμο θα βαδίσουμε κι εμείς”. Πα-
ρότι τόσα χρόνια ήταν σε κόντρα με τον κεμα-
λισμό, το ΑΚΡ τώρα υιοθετεί το αφήγημα της
“εθνικής σωτηρίας”. Η κυβέρνηση προσπαθεί
να παρουσιάσει την ένταση στην ανατολική
Μεσόγειο ως τον “δεύτερο πόλεμο της ανε-
ξαρτησίας”. Αυτό συνοδεύτηκε από την κίνη-
ση να μετατρέψει την Αγ.Σοφιά σε τζαμί, θυμί-
ζοντας το “δίκαιο της κατάκτησης” - γυρνών-
τας ακόμα πιο πίσω, στον 15ο αιώνα για να
αναβιώσει το πνεύμα του Οθωμανικού επεκτα-
τισμού.

Προκειμένου να πάρει μερίδιο από τη συμ-
φωνία για τον αγωγό EastMed, η Τουρκία
έχτισε συνεργασία με την πολύ εύθραυστη κι
αμφισβητήσιμη κυβέρνηση του Σάρατζ της Λι-
βύης, ισχυριζόμενη ότι οι δυο χώρες είναι γει-
τόνισσες με βάση τα θαλάσσια σύνορα και ο
αγωγός δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την
άδειά τους. 

Προκειμένου να διασφαλίσει την ισχύ των
κατά φαντασία αυτών συνόρων, η Τουρκία
παρενέβη στρατιωτικά στον πόλεμο στη Λι-
βύη, στηρίζοντας την κυβέρνηση Σάρατζ με
στρατιωτικό εξοπλισμό και μερικούς Σύριους
μαχητές υπό τον έλεγχο του τούρκικου στρα-
τού. 

Όσο η Τουρκία μανουβράρει επικίνδυνα πέ-
ρα από τις οικονομικές και στρατιωτικές της
δυνατότητες, η κυβέρνηση του ΑΚΡ στηρίζε-
ται στις εντάσεις μεταξύ μεγαλύτερων διε-
θνών δυνάμεων. Είναι ευρέως γνωστό ότι η
Γερμανία έχει προβλήματα σχετικά με τη συμ-
φωνία για τον αγωγό Nord Stream με τη Ρω-
σία, εξαιτίας των απειλών του Τραμπ ότι θα
επιβάλει κυρώσεις σε όσους συμμετέχουν στο
έργο. Η κυβέρνηση της Μέρκελ αξιοποιεί τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η συμφωνία
για τον αγωγό στη Μεσόγειο και παριστάνει
τον “μεσολαβητή” ανάμεσα στην Ελλάδα και
την Τουρκία. Αλλά υπάρχουν και διαφωνίες με
τις προθέσεις άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. 

Τελικά, το ΑΚΡ χρησιμοποιεί την παραδο-
σιακή ανθελληνική φιλολογία για να δικαιολο-
γήσει όλες του τις κινήσεις. Καθώς αυτή η φι-
λολογία κανονικά ανήκει στους κεμαλιστές
Ρεπουμπλικάνους, η κυβέρνηση προσπαθεί να
ψαρέψει υποστηρικτές από τους κόλπους της
αντιπολίτευσης. Σε αυτό το επίπεδο έχει επι-
τυχίες. Το 2019 ένα ηγετικό στέλεχος του Κα-
λού Κόμματος (αντίΑΚΡ διάσπαση από το φα-
σιστικό ΜΗΡ) δήλωσε δημόσια ότι παρότι αν-
τιπολιτεύονται το ΑΚΡ σε πολλά μέτωπα, υπο-
στηρίζουν ολόψυχα την πολιτική του στη Με-
σόγειο.

Ποια νομίζεις πρέπει να είναι η στάση των
διεθνιστών επαναστατών στις δυο χώρες;

Για μας στην Τουρκία το βασικό είναι να
απορρίψουμε τα περί “εθνικής ενότητας”. Δεν
είμαστε μέρος αυτής της συμμαχίας. Απορρί-
πτουμε την ιδέα ότι τα συμφέροντα των Ελλή-
νων και Τούρκων εργατών είναι διαφορετικά
κι ότι τα χωρίζουν κάποια φανταστικά θαλάσ-
σια σύνορα. Όπως έλεγαν οι επαναστάτες σο-
σιαλιστές του προηγούμενου αιώνα “ο εχθρός
είναι μέσα στην ίδια μας τη χώρα”. Ως DSiP
απορρίπτουμε επίσης το επιχείρημα ότι όλα
τα κόμματα πρέπει να ενωθούν απέναντι στο
ΑΚΡ. Αντί να γίνουμε ουρά στα εθνικιστικά
κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούμε να
χτίσουμε ένα Αντικαπιταλιστικό Μπλοκ που θα
ενώνει εργάτες/τριες κι ακτιβιστές/τριες από
διαφορετικούς αγώνες και κοινωνικά κινήμα-
τα.

Οι οργανώσεις της Διεθνιστικής Σοσιαλιστι-
κής Τάσης σε Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο
ακολουθούμε την ίδια γραμμή. Όλοι μας θεω-
ρούμε ότι “η δική μας άρχουσα τάξη” είναι η
αφετηρία των προβλημάτων. Ουσιαστικά αυτό
είναι το πραγματικό πνεύμα του διεθνισμού
που μας ενώνει. Απορρίπτουμε τους εθνικιστι-
κούς μύθους και παλεύουμε ενάντια στους δι-
κούς μας καταπιεστές σε κάθε χώρα. Αυτή εί-
ναι μια βασική διαφορά από τους σταλινικούς
και τους ρεφορμιστές, στις γραμμές των
οποίων μπορείς να δεις σωβινιστικές προσεγ-
γίσεις απέναντι στην ελληνοτουρκική διαμάχη
και το κυπριακό ζήτημα.

Το Αιγαίο και η Μεσόγειος δεν πρέπει να εί-
ναι ούτε πεδίο μάχης μεταξύ Τούρκων κι Ελ-
λήνων εργατών, ούτε νεκροταφείο για τους
πρόσφυγες. Το DSiP και το ΣΕΚ έχουν αδελ-
φική αλληλεγγύη μεταξύ τους και παλεύουν
από κοινού το ρατσισμό, τον πόλεμο και τη
φτώχεια στις δύο χώρες.

Ο Οζάν Τεκίν, στέλεχος 
του DSiP, μίλησε στον 
Στέλιο Μιχαηλίδη



ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Η Πολωνία της εξέγερσης και της Αλλη-
λεγγύης
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8  
θέατρο Εθν. Αντίστασης 7.30μμ
Η Πολωνία της εξέγερσης και της Αλλη-
λεγγύης
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9  
θέατρο Εθν. Αντίστασης 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9  
θέατρο Εθν. Αντίστασης 7.30μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 πλ. Ρήγα Φεραίου 7.30μμ
Μια μαρξιστική κριτική στα καθεστώτα του
κρατικού καπιταλισμού
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 
Πάρκο Ειρηνης και Φιλίας 7μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλήτρια: Δανάη Δετοράκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8, καφέ Ποέτα  8μμ
Η Πολωνία της εξέγερσης και της Αλλη-
λεγγύης
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Γιώτης 7.30μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ όρ. 8μμ
«Πράσινη» ανάπτυξη – μαύρη καταστροφή
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 θεατράκι Άναυρος 8μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8, 7.30μμ, στέκι «Εκτός
Σχεδίου», Νισύρου και Πάτμου, μέσω mes-
senger – πληρ. Fb.com/sekneasionias
Από το εμπόριο σκλάβων στο Black Lives
Matter
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9,   
7.30μμ, στέκι «Εκτός Σχεδίου», Νισύρου
και Πάτμου, μέσω messenger – πληρ.
Fb.com/sekneasionias
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9,   
7.30μμ, στέκι «Εκτός Σχεδίου», Νισύρου
και Πάτμου, μέσω messenger – πληρ.
Fb.com/sekneasionias
40 χρόνια από το κίνημα 
της Αλληλεγγύης στην Πολωνία
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 
καφέ Σταθμός, ΗΣΑΠ 8μμ
Από το εμπόριο σκλάβων στο Black Lives
Matter
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9 
καφέ Σταθμός, ΗΣΑΠ 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 
καφέ Σταθμός, ΗΣΑΠ 8μμ
40 χρόνια από το κίνημα της 
Αλληλεγγύης στην Πολωνία
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 
καφέ Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου 6μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8  
δημαρχείο, 
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7.30μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 
Lab cafe, Πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
«Πράσινη» ανάπτυξη, μαύρη καταστροφή
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΚΥΨΕΛΗ-ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 
Family cafe, Φωκίωνος Νέγρη 7.30μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 
ιντερνέτ καφέ Αγ.Γλυκερίας 7.30μμ
Η Πολωνία της εξέγερσης
και της Αλληλεγγύης
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8,  
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
«Πράσινη» ανάπτυξη, μαύρη καταστροφή
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Αλουστίνες 7μμ
Υγεία-παιδεία – 
οι εργατικοί αγώνες ξεκίνησαν!
Ομιλητές/τριες: Λένα Βερδέ, Αντώνης
Σκαρπέλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Ηλιόπετρα, 
στοά Θησέως και Αγ.Πάντων 7μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 27/8 
στου Βασίλη (πλατεία Δουργουτίου) 8μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/8 λόφος του Στρέφη 7.30μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 27/8, 
καφενείο πλατείας Σουρμενών 7.30μμ 
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ – ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 27/8 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Η Πολωνία της εξέγερσης 
και της Αλληλεγγύης
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 27/8 καφέ Απλίκα 7μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΙΚΑΙΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 27/8 
δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Η Πολωνία της εξέγερσης 
και της Αλληλεγγύης
Ομιλητής: Χρήστος Κουγιτέας
• ΠΕΜΠΤΗ 3/9  δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
• ΠΕΜΠΤΗ 10/9 
δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Δόμνα Κατιμερτζή

ΧΑΛΑΝΔΡΙ –ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/8  
θεατράκι πλατεία Χαλανδρίου 7μμ
(fb.com/sekxalandri)

40 χρόνια από το κίνημα 
της Αλληλεγγύης στην Πολωνία
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΠΕΜΠΤΗ 3/9  
θεατράκι πλατεία Χαλανδρίου 7μμ
(fb.com/sekxalandri)
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ρία Φρυσσά

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/8 καφέ Γαρδένια 7μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι:
Διαρκής επανάσταση 
στη θεωρία και στην πράξη
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9 καφέ Γαρδένια 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Γαρδένια 7μμ
40 χρόνια από το κίνημα 
της Αλληλεγγύης στην Πολωνία
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/8 καφέ Σεβάχ 7μμ
40 χρόνια από το κίνημα 
της Αλληλεγγύης στην Πολωνία
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 3/9 καφέ Σεβάχ 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/8 
Τριών Ναυάρχων και Ιωάννου Βλάχου 8μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8 καφέ Κήπος 7.30μμ
Η Πολωνία της εξέγερσης
και της Αλληλεγγύης

Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης
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ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 7.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Γερμανός 7μμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ 
Ν. ΙΩΝΙΑ  Πλ. Σημηριώτη 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 7.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρκετ Ιν 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 7μμ
NIKAIA Μετρό Πλ. Αγ. Νικολάου 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ) 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου με Μαρτίου 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 7μμ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου και 
Ρ. Φεραίου 7.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια  6.30μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ  Αγγέλου 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/8
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 10πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Έβερεστ 11πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 
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Εργατικές ομάδες
ΜΜΕ
ΠΕΜΠΤΗ 27/8 ΕΣΗΕΑ 11πμ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8 ΕΚΑ 7μμ

ΔΗΜΟΙ
ΤΡΙΤΗ 8/9 ΕΚΑ 7μμ

Συνέλευση Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8 ΕΚΑ 6μμ



Η Πολωνία μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο πέρασε στο Ανατολικό μπλοκ. Το
καθεστώς που στήθηκε από τα τέλη

της δεκαετίας του ‘40 ήταν παρόμοιο με αυτά
που δημιουργήθηκαν με την παρουσία του σο-
βιετικού στρατού σε μια σειρά χώρες της Ανα-
τολικής Ευρώπης. Ένας κρατικός καπιταλι-
σμός, ένα μονοκομματικό καθεστώς, όπου ο
έλεγχος πάνω στην πολιτική, την κοινωνία και
την οικονομία ήταν συγκεντρωμένος στο Πο-
λωνικό Ενοποιημένο Εργατικό Κόμμα (ΠΕΕΚ).
Όμως, το 1980-1981, το καθεστώς-μονόλιθος
ράγισε για τα καλά, σχεδόν έσπασε. Η “Soli-
darnosc” (Αλληλεγγύη), συνδικαλιστική οργά-
νωση έξω από τον έλεγχο του καθεστώτος
έφτασε να έχει στις γραμμές της 10 εκατομ-
μύρια εργάτες και εργάτριες, ανάμεσα τους
και χιλιάδες μέλη του κόμματος. Η επιρροή
της δεν ήταν απλά συνδικαλιστική. Είχε απλω-
θεί σε όλους τους τομείς της ζωής. Μια περι-
γραφή από μια αποστολή της “Εργατικής
Πρωτοπορίας” (προπομπού της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης) το 1981 δείχνει πόσο είχαν αλλά-
ξει τα πράγματα:

«Είναι αδιανόητες για κάθε άλλη ανατολική
χώρα οι πολιτικές ελευθερίες που έχουν κατα-
κτηθεί. Το βλέπεις στα τρένα που διασχίζουν
τις περιοχές της Βαλτικής ταπετσαρισμένα μέ-
σα και έξω με ανακοινώσεις της Αλληλεγγύης.
Στους γραμμένους τοίχους των εργοστασίων
όπου κυριαρχεί το “Λευτεριά στους πολιτικούς
κρατούμενους” και το Solidarnosc. Στις ουρές
όπου ο κόσμος περιμένει να διαβάσει τα “νέα
της ημέρας”, το καθημερινό δελτίο ειδήσεων
έξω από τη λογοκρισία που τοιχοκολλείται στο
κέντρο της Βαρσοβίας.

Στον κόσμο που φορά το σηματάκι της Αλ-
ληλεγγύης στο δρόμο αλλά και στη δουλειά.
Έχοντας οργανώσει όλους τους εργάτες με-
ταφορών η Αλληλεγγύη χρησιμοποιεί το τερά-
στιο κτίριο σταθμό όλων των τραμ και λεωφο-
ρείων της Βαρσοβίας σαν κέντρο της καμπά-
νιας για τους πολιτικούς κρατούμενους».

Αυτή την τεράστια ανατροπή την είχε φέρει
η απεργία και η κατάληψη που ξέσπασε στο
ναυπηγείο του Γκντανσκ τον Αύγουστο του
1980, πριν από 40 χρόνια. Το κίνημα του Αυ-
γούστου του ‘80 ήταν ένα από τα πιο ψηλά ση-
μεία εργατικής δράσης και αυτο-οργάνωσης
στην ιστορία ολόκληρης της εργατικής τάξης.
Η μάχη κρατήθηκε ανοιχτή και η εργατική τά-
ξη στον αγώνα για σχεδόν ενάμιση χρόνο, μέ-
χρι που ο στρατηγός Γιαρουζέλσκι στα τέλη
του 1981 κινητοποίησε τα τανκς και επέβαλε
στρατιωτικό νόμο, πισωγυρίζοντας όλες τις
κατακτήσεις.

Οι απεργίες του 1980 είχαν ξεκινήσει πριν
από το Γκντανσκ. Αφορμή ήταν οι αυξήσεις
στις τιμές. Στις πρώτες απεργίες του Ιούλη η
κυβέρνηση επιχείρησε να απαντήσει δίνοντας
αυξήσεις, ώστε να σταματήσει την εξάπλωσή
τους. Όμως δύο παράγοντες δεν επέτρεψαν
αυτή την αποκλιμάκωση. Πρώτον, οι πιέσεις
της οικονομίας ήταν διαρκείς. Την 1η Αυγού-
στου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα καλά
κομμάτια κρέατος πλέον θα πωλούνταν μόνο
με χρήματα και όχι για όσους προμηθεύονταν
με δελτίο. Δεύτερο και σημαντικότερο, η πο-
λωνική εργατική τάξη είχε πλέον συσσωρευμέ-
νες εμπειρίες και ένα επίπεδο οργάνωσης που
δεν έδωσαν χώρο στους κυβερνητικούς χειρι-
σμούς και της προσπάθειες διάσπασης. Έτσι,
οι απεργίες εξαπλώθηκαν, και έφτασαν μέχρι
το Γκντανσκ.

Το ναυπηγείο πέρασε σε κατάληψη, όχι αρ-
χικά για τα ζητήματα των τιμών, αλλά για την
απόλυση μιας γνωστής εργάτριας, της Άννας
Βαλεντίνοβιτς, στο ναυπηγείο Λένιν. Η κυβέρ-
νηση ξανά προσπάθησε να κάνει παραχωρή-
σεις για να γλυτώσει τα χειρότερα. Όμως, το
ξέσπασμα κι άλλων απεργιών σε γειτονικά
ναυπηγεία έφερε το ζήτημα της αλληλεγγύης
στο κέντρο της συζήτησης. Αντί για διάσπαση,
η εργατική τάξη έδωσε το μεγαλύτερο μάθημα
εργατικής αλληλεγγύης. Οργανώθηκε η πρώ-
τη δια-εργοστασιακή επιτροπή (MKZ) για την
οργάνωση και το συντονισμό του αγώνα, βά-
ζοντας σε δεύτερη μοίρα την οργάνωση ανά
κλάδο. 

Σχολείο για την τάξη
Το παράδειγμα των MKZ γενικεύτηκε σαν

πυρκαγιά. Το ναυπηγείο του Γκντανσκ μετα-
τρέπεται σε σχολείο για όλη την τάξη. Εκατον-
τάδες αντιπρόσωποι επιτροπών από όλη τη
χώρα κάνουν επισκέψεις και επαφές στο κα-
τειλημμένο ναυπηγείο Λένιν. Ο κόσμος ανακα-
λύπτει τη δύναμή του. Ένας δημοσιογράφος
περιγράφει το Γκντανσκ και το Στετίνο (πόλη
επίσης με ναυπηγεία στο δυτικό άκρο της χώ-
ρας) σαν “πόλεις όπου μια νέα ηθική πήρε τον
έλεγχο. Κανείς δεν έπινε και κανείς δεν έκανε
φασαρίες… Η εγκληματικότητα έπεσε στο μη-
δέν, η επιθετικότητα εξαφανίστηκε. Ο κόσμος
έγινε φιλικός, βοηθούσε και συμπαραστεκόταν
ο ένας στον άλλο”. 

Σε όλες τις βιομηχανικές περιοχές στήνον-
ται δια-εργοστασιακές και μέσα σε ελάχιστο
χρόνο, στα μέσα Σεπτέμβρη, οργανώνεται πα-
νεθνικός συντονισμός είκοσι MKZ, που στην
πραγματικότητα είναι η γέννηση του συνδικά-
του Αλληλεγγύη, με παρουσία σε κάθε περιφέ-
ρεια της χώρας. Τα νέα, οι αντιπαραθέσεις, τα
διλήμματα του κινήματος από κάθε γωνιά της

χώρας πλέον φτάνουν
παντού, μέσα από το δί-
κτυο της Αλληλεγγύης,
που αν και η ηγεσία του κάνει το παν για να
διαφυλάξει τον “συνδικαλιστικό” του χαρακτή-
ρα, στην πραγματικότητα μετατρέπεται ντε
φάκτο σε πολιτικό όργανο.

Η ίδρυση της Αλληλεγγύης μέσα σε συνθή-
κες μονοκομματικού καθεστώτος δεν θα ήταν
δυνατή χωρίς τη δύναμη της κατάληψης στο
Γκντανσκ. Κρίσιμος κρίκος ήταν η υπογραφή
στις 31 Αυγούστου, της λεγόμενης “Συμφω-
νίας του Γκντανσκ”. Το πολωνικό καθεστώς,
για πρώτη φορά μετά την επικράτηση του στα-
λινισμού στο Ανατολικό μπλοκ, αναγνώρισε το
δικαίωμα στην ίδρυση ελεύθερων συνδικάτων,
ανεξάρτητων από το κυβερνών κόμμα. Αυτή η
ρωγμή στο μονόλιθο μπορεί να ξεκίνησε από
το γερανό που οδηγούσε η Άννα Βαλεντίνο-
βιτς, αλλά άφησε να περάσουν δέκα εκατομ-
μύρια εργάτες και εργάτριες στις γραμμές
μιας ανεξάρτητης οργάνωσης.

Η έκρηξη του 1980-1981 δεν έπεσε από τον
ουρανό. Είχαν προηγηθεί προηγούμενες εξε-
γέρσεις και κύματα απεργιών που είχαν αφή-
σει εμπειρίες και ένα δίκτυο αγωνιστών που εί-
χε βγάλει συμπεράσματα. Η ίδια η Βαλεντίνο-
βιτς είχε κερδίσει το κύρος της μέσα στο ναυ-
πηγείο, μέσα από τη δουλειά που έκανε σαν
μέλος του KOR (Επιτροπή Υπεράσπισης των
Εργατών) που κυκλοφορούσε παράνομα την
εφημερίδα “Εργάτης” και την τοπική έκδοση
“Εργάτης της Ακτής”. Το 1956 είχε ξεσπάσει η
εξέγερση στο Πόζναν, το 1968 τα πανεπιστή-
μια της Πολωνίας βρέθηκαν σε αναταραχή
πριν από το γαλλικό Μάη, ενώ το 1970-1971
και ξανά το 1976 είχαν οργανωθεί απεργίες,
διαδηλώσεις που έφερναν στο προσκήνιο και
τη δύναμη της εργατικής τάξης αλλά και τις
πολιτικές ταλαντεύσεις του καθεστώτος που

δεν ήξερε πώς να ισορροπήσει μεταξύ κατα-
στολής και παραχωρήσεων. Από εκεί ξεπήδη-
σε και το KOR στα μέσα της δεκαετίας του
‘70.

Αν οι εργάτες και οι εργάτριες από τους
αγώνες του ‘70 είχαν βγάλει το συμπέρασμα
της οργάνωσης και της αλληλεγγύης, το κα-
θεστώς είχε ανακαλύψει το μαγικό ραβδί των
δανείων από τις δυτικές τράπεζες. Ο νεοφιλε-
λευθερισμός και η “χρηματιστικοποίηση” της
οικονομίας δεν ξεκίνησαν με τη σημερινή κρί-
ση, αλλά με την κρίση της δεκαετίας του ‘70.
Η χαμηλή κερδοφορία κάνει τους τραπεζίτες
να βλέπουν σαν ευκαιρία το δανεισμό προς
ένα καθεστώς που εγγυάται να τους ξεπλη-
ρώσει και με το παραπάνω. Όμως, οι σχεδια-
σμοί έπεσαν έξω, τα πλάνα έμειναν στα μισά,
οι τραπεζίτες περίμεναν τα δανεικά τους και
το καθεστώς ξαναγύρισε στη γνωστή λύση, το
ξεζούμισμα των εργατών.

Μ’ αυτή την έννοια, ο αγώνας του ‘80-’81
που ξεκίνησε από το Γκτανσκ
μπορεί με τα μάτια της επο-
χής να φαινόταν σαν μάχη
ενάντια σε ένα από τα καθε-
στώτα του κρατικού καπιταλι-
σμού, όμως σήμερα ξέρουμε
πως ερχόταν από το μέλλον.
Οι εργάτες και οι εργάτριες
της Πολωνίας έδωσαν διπλή
μάχη και ενάντια στο καθε-
στώς τους, αλλά και στον
επερχόμενο νεοφιλελευθερι-
σμό που ερχόταν με το πρόσω-
πο των τραπεζιτών-τοκογλύ-
φων. Όταν ο Γιαρουζέλσκι επέ-
βαλε την τάξη, δεν ήταν μόνο οι
Πολωνοί και οι Ρώσοι γραφει-
οκράτες που έβγαλαν στεναγμό

ανακούφισης, αλλά και οι δυτικές τράπεζες.
Τα κινήματα, ιδιαίτερα όταν είναι πολύ δυνα-

τά, αναγκαστικά φέρνουν στο προσκήνιο το
θέμα του κράτους. Αυτό έκανε και το κίνημα
της Πολωνίας. Όμως οι ιδέες που κυριαρχού-
σαν στην ηγεσία της Αλληλεγγύης έλεγαν πως
έπρεπε να αποφευχθεί αυτό το ζήτημα. Δεν
αμφισβητούσαν τον έλεγχο του κράτους από
το κόμμα (το ΠΕΕΚ). Ο στόχος του αγώνα
ήταν να κάνουν τους γραφειοκράτες να κυ-
βερνήσουν καλύτερα. Ο Λεχ Βαλέσα, που ανα-
δείχθηκε ηγέτης της Αλληλεγγύης, ήταν σε
διαρκή επαφή με το καθεστώς και σε κάθε κρί-
σιμη στιγμή έδινε διαπιστευτήρια “σοβαρού
διαπραγματευτή”.

Ακόμη και η πιο αριστερή πτέρυγα της Αλλη-
λεγγύης έλεγε πως είναι επικίνδυνο να τεθεί θέ-
μα ανατροπής του καθεστώτος. Η προοπτική
μιας ρώσικης επέμβασης, έλεγαν, είναι πολύ
πιο επικίνδυνη. Το 1981 η δύναμη των αγώνων
γέννησε πρωτοφανές επίπεδο αυτο-διαχείρισης
μέσα στα εργοστάσια, με τις εργατικές επιτρο-
πές να ελέγχουν την παραγωγή και τη διανομή.
Όμως κι αυτή η εκρηκτική δημιουργικότητα πα-
ρουσιαζόταν σαν μια παράλληλη δομή που δεν
επρόκειτο να βάλει χέρι στο κράτος.

Όμως, ήδη, μεγάλα κομμάτια των φαντάρων
επηρεάζονταν από το εργατικό κίνημα και κά-
ποια στιγμή θα ήταν αδύνατο να τους κινητο-
ποιήσουν ενάντια στους εργάτες. Το κράτος
ήξερε πως αυτή η ιδιότυπη διπλή εξουσία δεν
θα μπορούσε να βαστήξει για καιρό, και γι’ αυ-
τό ο Γιαρουζέλσκι και τα τανκς του κινήθηκαν
πρώτα.

Νίκος Λούντος
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Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο με όλες τις εκ-
δόσεις του θα βρίσκεται στο περίπτερο νο 8
της φετινής Έκθεσης Βιβλίου στο Ζάππειο

που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει την Πα-
ρασκευή 4 Σεπτέμβρη και θα διαρκέσει ως την
Κυριακή 20 Σεπτέμβρη. Το Σάββατο 19/9 στις 9μμ
το ΜΒ οργανώνει στο χώρο της Έκθεσης εκδήλω-
ση-παρουσίαση του επίκαιρου βιβλίου του «Παν-
δημία-Κλιματική αλλαγή: Ενάντια στον καπιταλι-
σμό της καταστροφής».

Η κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών ανταγωνι-
σμών με απειλές που εναλλάσσονται με παζάρια
αφήνει ανοικτό τον κίνδυνο ανάφλεξης και έχει
φουντώσει τη συζήτηση για το τι  στάση πρέπει
να κρατήσει η Αριστερά. 

Το ΜΒ σας καλεί να το επισκεφθείτε την Πέμ-
πτη 10/9 στις 7.30μμ στη Φειδίου 14 για να συζη-
τήσουμε, με αφορμή την παρουσίαση της πρό-
σφατης έκδοσης του «Ελλάδα-Τουρκία: η σύγ-
κρουση των υποϊμπεριαλισμών», τι σημαίνει μια
ξεκάθαρη διεθνιστική αντιμετώπιση. Θα υπάρχουν
προσφορές-πακέτα βιβλίων ενάντια στον εθνικι-
σμό, τον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο στην περιο-
χή μας με έκπτωση ως και 40%.

Το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο
μας προσκαλείΈνοπλη στρατιωτική άσκηση από

Μονάδες Καταδρομών του Δ� Σώ-
ματος Στρατού πραγματοποιήθη-

κε το πρωί της Τετάρτης 12 Αυγούστου
στο χωριό Γλαύκη του Δήμου Μύκης και
γύρω από το νεκροταφείο. 

Όπως είναι πολύ λογικό, η πρωτοφανής
εικόνα των κομάντο με πλήρη εξάρτηση
και με προτεταμένα τα όπλα υπό το βλέμ-
μα των παιδιών, εικόνα που παραπέμπει
πιο πολύ στην κατεχόμενη Λωρίδα της Γά-
ζας παρά σε οικισμό που βρίσκεται σε ευ-
ρωπαϊκό έδαφος, προκέλεσε την έντονη
δυσφορία των κατοίκων. 

Το Δ  Σώμα Στρατού με “διαρροές” στον
τοπικό Τύπο προσπάθησε να τα μαζέψει,
αναφέροντας ότι «επρόκειτο για προγραμ-
ματισμένη εκπαίδευση με πορεία της τοπι-
κής μονάδας που περιείχε ένα μικρό ”επει-
σόδιο”, αρκετά συνηθισμένο για καταδρο-
μείς» κι ότι «η παρουσία ένστολων είναι
πολύ συχνή και συνηθισμένη από τους κα-
τοίκους». Τις επόμενες μέρες παρέλασαν
διάφορες φαιδρότητες στον τοπικό και τον
αθηναϊκό Τύπο απ' το ότι πρόκειται για
“υπερβολές” των “τούρκικων ΜΜΕ” μέχρι
το ευφάνταστο ότι “τα παιδιά τούς χειρο-
κροτούσαν”! 

Αν και οι δηλώσεις Ερντογάν περί πυρο-
βολισμών δεν αληθεύουν, η προσπάθεια
υποβάθμισης του περιστατικού από μια
κυβέρνηση που δε διστάζει να χρησιμο-
ποιεί σαν άλλοθι για τα εγκλήματά της στο
Αιγαίο και τον Έβρο την “εργαλειοποίηση”
των προσφύγων από την Τουρκία, δεν πεί-
θει κανέναν. Άλλωστε, μόλις πριν λίγες μέ-
ρες υπήρξε νέα καταγγελία (του Δικτύου
Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος) για
“εποχούμενο περίπολο στο κυνήγι προ-

σφύγων” σε χωριά της μειονότητας.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δε χάνει ευ-

καιρία να χρησιμοποιεί τον πιο χυδαίο
εθνικισμό και την πιο απεχθή ρατσιστική
ρητορεία και πρακτική και το κάνει συνει-
δητά για να θρέψει το ακροδεξιό της
ακροατήριο. Την ίδια στιγμή που πασχίζει
να πείσει τους “εταίρους” της ότι κινείται
“με σεβασμό” απέναντι στο διεθνές δί-
καιο, τσαλαπάτα με τον πιο επιδεικτικό
τρόπο τα δικαιώματα των προσφύγων και
συνεχίζει να εκπέμπει σαφή μηνύματα
προς τη μειονότητα. 

Στοχοποίηση μειονότητας
Σ' αυτή τη λογική, με το πρώτο κύμα της

πανδημίας, κινούνταν η “ειδική μεταχείρι-
ση” της μειονότητας, με τη στοχοποίηση
(ιδιαίτερα) του Εχίνου, όπου επιβλήθηκε
αυστηρή καραντίνα διαρκείας, αλλά και τα
βαριά πρόστιμα για “συνωστισμό” σε κοι-
νωνικές εκδηλώσεις. Είναι γνωστό ότι η
άρνηση του δικαιώματος του συλλογικού
εθνικού αυτοπροσδιορισμού της μειονότη-
τας (ως τουρκική), στάση που έχει καταδι-
καστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και της
εκλογής των θρησκευτικών ηγετών της
(μουφτήδων), είναι ζητήματα στρατηγικής
σημασίας για την ελληνική άρχουσα τάξη,
και η αριστερά έχει καθήκον να τοποθετεί-
ται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο απέναντι
στο ελληνικό κράτος και στο πλευρό της
μειονότητας.

Αντίστοιχης σημασίας είναι και οι εντει-

νόμενες επιθέσεις στη μειονοτική εκπαί-
δευση. Φέτος κλείνουν 8 μειονοτικά δημο-
τικά σχολεία (από 231 που ήταν πριν 25
χρόνια έχουν απομείνει μόλις 115), από
100 περίπου αναπληρωτές που προσλαμ-
βάνονταν στα μειονοτικά σχολεία κάθε
χρόνο (πριν την κρίση) φέτος θα πάρουνε
μόλις 13! Η σχολή ΕΠΑΘ, απ' όπου απο-
φοιτούσαν οι δάσκαλοι του τουρκόφωνου
προγράμματος των μειονοτικών δημοτικών
σχολείων, έκλεισε το 2011. Όσον αφορά
τα πεπραγμένα της παρούσας κυβέρνη-
σης, τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα για το
στεγαστικό του Μειονοτικού Γυμνασίου-
Λυκείου παρά το συγκλονιστικό αγώνα μα-
θητών, γονιών και δασκάλων, ενώ “με το
καλημέρα” ο Μητσοτάκης έβαλε ταφόπλα-
κα στο δειλό και “κουτσό βήμα” (πιλοτικό
πρόγραμμα του ΙΕΠ) της προηγούμενης
κυβέρνησης για το δίγλωσσο νηπιαγωγείο. 

Έχουμε μπροστά κοινούς αγώνες απέ-
ναντι σε μία κυβέρνηση που θέλει να ανοί-
ξει τα σχολεία με 25 μαθητές ανά αίθουσα
και καταργώντας τμήματα υποδοχής και
ό,τι άλλο “περισσεύει” με βάση τη νεοφιλε-
λύθερη λογική της. Και δεν πρέπει να ξε-
χνάμε τους αγώνες ενάντια στο ρατσισμό
και τους φασίστες, στους οποίους τόσο
πολύτιμη ήταν η συμβολή της μειονότητας
όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τον Οκτώβρη
έχουμε μια δουλειά να τελειώσουμε: την
καταδίκη όλης της εγκληματικής ναζιστι-
κής συμμορίας, απ' το Μιχαλολιάκο ως το
Ρουπακιά. Και θα το κάνουμε μαζί! 

Παντελής Αποστολίδης, Ξάνθη

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους αν-
θρώπους που μας συμπαραστάθηκαν σε αυτές τις δύσκο-
λες ώρες για τον αδερφό μου. Τους αγαπημένους φί-

λους, Ρεθυμνιώτες και μη, που έκαναν τα πάντα και έτρεξαν για
να κάνουν όλα όσα μπορούσαν για να βοηθήσουν. Τους γιατρούς
που έδωσαν τον αγώνα να τον κρατήσουν, “μέχρι το τελευταίο
κύτταρο”, χρησιμοποιώντας τα λόγια τους, παρά την άνιση μάχη.

Δυστυχώς ο αδερφός μου, Αλέξης Δάμο, δεν τα κατάφερε! Η
ζωή του κόπηκε με βίαιο τρόπο σε εργατικό ατύχημα στην οικο-
δομή. Αυτή είναι η μοίρα του μετανάστη και του εργάτη, που εκτί-
θεται σε όλες τις δύσκολες συνθήκες και τους κινδύνους που ελ-
λοχεύουν στον χώρο εργασίας για ένα μεροκάματο, ειδικά στην
Κρήτη που τα εργατικά ατυχήματα έχουν γίνει μάστιγα με έναν
μετανάστη νεκρό σχεδόν κάθε δύο μήνες. 

Δεν συνηθίζω να δηλώνω δημόσια λεπτομέρειες της προσωπι-
κής και οικογενειακής μου ζωής, αλλά νιώθω την ανάγκη να μιλή-
σω για τον αδερφό μου, που είχαμε την τύχη και την τιμή να τον
έχουμε στη ζωή μας ο καθένας, ως αδερφό, σύντροφο, φίλο, γεί-
τονα. 

Ήταν υπέροχος και σπάνιος άνθρωπος, ευαίσθητος, καλλιερ-
γημένος, σκεπτόμενος, και ήταν δίπλα σε όποιο συνάνθρωπο τον
είχε ανάγκη. Στο στέκι μεταναστών στο Ρέθυμνο πάντα βοηθούσε
μετανάστες, πρόσφυγες και άστεγους που δεν είχαν στέγη και
φαΐ, τους άνοιγε το σπίτι του.

Είναι άδικο! Πολύ άδικο! 30 χρόνια ατελείωτου αγώνα για την
επιβίωση, όχι μόνο της οικογένειάς του, αλλά και όλων των αν-
θρώπων που τον περιβάλλαν. Και πάνω που θα άρχιζε να απολαμ-
βάνει τους καρπούς των κόπων του, κόπηκε τόσο βίαια το νήμα
της ζωής του! Είναι άδικο για τον “προλετάριο” αδερφό μου, ο

οποίος στην χώρα καταγωγής μας υπήρξε “ιντελιγκέντσια”. Ήταν
αχόρταγη η δίψα του να διαβάζει και να ενημερώνεται.

Για εμένα δεν ήταν μόνο ο αδερφός μου. Στάθηκε σαν αληθι-
νός πατέρας για την κόρη μου, όταν εγώ έπρεπε να δουλεύω
σκληρά για την επιβίωση μας. 

Στην κηδεία του, πονέσαμε, κλαίγαμε, όλοι μαζί, Ρεθυμνιώτες
και συμπατριώτες μας, συγγενείς, συνάδερφοι, γείτονες και φί-
λοι, και σε αυτές τις στιγμές δεν υπάρχουν καταγωγές, δεν υπάρ-
χουν σύνορα, στην αγάπη, στην ανθρωπιά και τον πόνο.

Νιώθω τσακισμένη! Όλοι νιώθουμε τσακισμένοι. Θα θρηνήσου-
με εδώ κοντά τους, αλλά και εκ μέρους όλων των αγαπημένων
μας που δεν ήταν δυνατόν να έρθουν από την Αλβανία λόγω των
συνθηκών της επιδημίας.

Αντίο αγαπημένε μου αδερφέ! Καλό σου ταξίδι! Δε θα σε ξεχά-
σουμε ποτέ!

Lamtumire vellai im i shtrenjte! Rruge te mbare dhe te jete dheu
qe te mbuloi i lehte! Nuk do te harrojme kurre!

Λιλιάνα Σαλιάι

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ,
ΕΡΓΑΤΗΣ,
ΝΕΚΡΟΣ.

Άσκηση σε μουσουλμανικό
νεκροταφείο!
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Δεν πρόλαβε καλά καλά να σβήσει η φωτιά στο ερ-
γοστάσιο ανακύκλωσης στη Μεταμόρφωση που έπνιξε
για μέρες ολόκληρη την Αττική με πυκνό τοξικό νέφος,
και μια ακόμα πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανα-
κύκλωσης αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Τα ερωτη-
ματικά που θέταμε στο προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας (https://tinyurl.com/y4x2qc6u), τόσο για τις
συνθήκες πυρασφάλειας σε αυτού του είδους τα ερ-
γοστάσια που καίγονται το ένα πίσω από το άλλο (πά-
νω από δέκα μέσα σε ένα χρόνο), όσο και για το κατά
πόσο τελικά είναι “τυχαίες” αυτές οι πυρκαγιές, πολ-
λαπλασιάζονται.

Εντωμεταξύ, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία σε
ανακοίνωσή της για το “ατύχημα” στη Μεταμόρφωση
μίλησε για «καρκινογόνο τοξικό νέφος» και ανέδειξε εμ-
μέσως πλην σαφώς τις κρατικές ευθύνες. Συγκεκριμένα
ανέφερε: «Το πρόβλημα των κατοίκων των Αθηνών και
των προαστίων από την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανα-
κύκλωσης πλαστικών στην Μεταμόρφωση δεν αφορά
μόνο το μαύρισμα του ουρανού, ούτε την άσχημη μυ-
ρωδιά του καμένου, ούτε το τσούξιμο των ματιών ή τον
ερεθισμό του λαιμού. Το πρόβλημα είναι ότι η πυρκαγιά
δημιούργησε ένα τοξικό νέφος που περιείχε μεγάλες
ποσότητες διοξινών, χημικών ουσιών εξαιρετικά καρκι-
νογόνων για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ουσιών που αι-
ωρούνται στον αέρα και επικάθονται σε επιφάνειες.

Η ζημιά είναι μεγάλη και έγινε. Σε άλλες χώρες σε
παρόμοιες περιπτώσεις, εκκενώνονται προληπτικά άμε-
σα μικρές πόλεις και χωριά πλησίον του σημείου κατα-
στροφής, για να προστατευθεί ο πληθυσμός και ακο-
λουθούν μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης εδάφους.
Κάτι τέτοιο είναι βεβαίως εξαιρετικά δύσκολο να γίνει
στην περίπτωση της Αθήνας. Γι’ αυτό και η πρόληψη
αποτελεί την μέθοδο που έχει τις περισσότερες πιθα-
νότητες να προστατευθεί η υγεία του πληθυσμού... Η
προστασία της υγείας του πληθυσμού δεν μπορεί να
στηρίζεται μόνο στην ατομική ευθύνη, αλλά απαιτεί και
αποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό και κοινωνική συμ-
μετοχή».

Ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος της καταγγέλλει γυναίκα Ρομά,
εργαζόμενη στην καθαριότητα του δήμου Ηρακλείου. Η επόπτρια της
υπηρεσίας καθαριότητας απείλησε και άσκησε ψυχολογική βία στην ερ-
γαζόμενη, γιατί εκείνη άθελά της, δεν ακολούθησε τις οδηγίες και την
σειρά των πόστων που έπρεπε να καθαρίσει. Επί της ουσίας η εργαζό-
μενη με όποια σειρά και να καθάριζε τους δρόμους το αποτέλεσμα θα
ήταν το ίδιο. Όμως για την επόπτρια της υπηρεσίας αυτής, το αποτέλε-
σμα αυτό δεν ήταν ικανοποιητικό. Η εργαζόμενη γυναίκα Ρομά δέχτηκε
τέτοια λεκτική επίθεση και προσβολές από την επόπτριά της σε δημό-
σιο χώρο, που στο τέλος λιποθύμησε. 

Τα τελευταία δύο χρόνια ο Δήμος Ηρακλείου έχει προσλάβει με συμ-
βάσεις ορισμένου χρόνου αρκετές γυναίκες Ρομά του καταυλισμού της
Αλικαρνασσού στον τομέα της καθαριότητας. Το πρώτο διάστημα υπήρ-
ξαν αρνητικές αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία. Υπήρχε η άποψη ότι
«θα εκμεταλλευτούν οι Ρομά τις θέσεις εργασίας, θα κάθονται και θα
πληρώνονται γιατί μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν…». Παρατηρώντας
όμως τις γυναίκες Ρομά να δουλεύουν συστηματικά και με όρεξη, με
αποτέλεσμα να είναι οι γειτονιές τους καθαρές και οι δρόμοι χωρίς
σκουπίδια, με τον καιρό ο κόσμος αναθεώρησε. Ήταν ενδεικτικό παρά-
δειγμα ότι οι θέσεις εργασίας αποτελούν ένα μέσο ένταξης και ενσωμά-
τωσης των Ρομά. Δεν ωφελούν μόνο τους ίδιους, αλλά και την τοπική
κοινωνία, που της δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσει μια ομάδα ανθρώπων
που στην πραγματικότητα δεν την ξέρει γιατί δεν έχουν ζήσει από κοι-
νού. Από την μεριά των Ρομά και σε προσωπικό επίπεδο γίνονται βήματα
ένταξης είτε μέσα από θέσεις εργασίας, είτε μέσα από την εκπαίδευση.

Το γεγονός της συνύπαρξης κάνει τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως
καταγωγής, να αναθεωρούν, να αλλάζουν και να διαμορφώνουν άποψη
σύμφωνα με αυτό που βλέπουν. Η βιωματική ανταλλαγή ιδεών, απόψε-
ων, στάσεων και η αποδοχή της διαφορετικής κουλτούρας, μόνο οφέλη
έχουν να μας προσκομίσουν. Εξαλείφουν συμπεριφορές που προέρχον-
ται από τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση. Ρατσιστικές συμπερι-
φορές σαν αυτή της επόπτριας σε βάρος της εργαζόμενης στην καθα-
ριότητα βρίσκονται στον αντίποδα αυτής της θετικής διαδικασίας.

Ευαγγελία Γούλα, εκπαιδευτικός, σκηνοθέτιδα 
του ντοκιμαντέρ “Ό,τι λες για μένα – Oti Vakeresa Mange”

Απόσπασμα: tinyurl.com/y6kpr2am

Σε εξέλιξη, παρουσία πλήθους συμπαραστατών, βρισκό-
ταν την Τρίτη 25 Αυγούστου η δίκη του ακτιβιστή του ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ κινήματος Ηλία Γ. για εξύβριση και απειλή κατά της αρ-
χής. Πρόκειται για κατασκευασμένες κατηγορίες από αστυ-
νομικούς που τον συνέλαβαν στα Εξάρχεια όταν διαμαρτυ-
ρήθηκε για λεκτική ομοφοβική επίθεσή τους εναντίον του.

Ο Ηλίας Γ., γνωστός ως GingerEla στην ντραγκ σκηνή
της Αθήνας, συμμετείχε στη φετινή απεργιακή διαδήλωση
στις 8 Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών ενάντια στο σε-
ξισμό και την καταπίεση, με ένα καθηλωτικό drag show.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των φίλων και συντρό-
φων/ισσών του: «Την Κυριακή το απόγευμα 23 Αυγούστου,
ο φίλος μας και ακτιβιστής του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος Ηλίας
Γ. δέχτηκε λεκτική ομοφοβική επίθεση από αστυνομικούς,
καθώς περπατούσε στα Εξάρχεια. Διαμαρτυρήθηκε γιατί
δεν είχαν κανένα δικαίωμα να τον προσβάλλουν για τη σε-
ξουαλικότητα και την έκφραση φύλου του και εντελώς
ανενδοίαστα, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, τον συνέλα-
βαν. Τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων,
όπου του απέδωσαν κατηγορίες για απειλή και εξύβριση.
Πρόκειται για χυδαία ψεύδη και στημένο κατηγορητήριο
που μόνο στόχο έχει να ταλαιπωρήσει έναν άνθρωπο και
να τον τιμωρήσει, επειδή δε σιώπησε».

Ο ίδιος σε κείμενό του περιγράφει αναλυτικά την σεξι-
στική επίθεση των αστυνομικών σε βάρος του, την αναίτια
σύλληψή του αλλά και τις απαράδεκτες συνθήκες κράτη-
σής του στο ΑΤ Εξαρχείων αμέσως μετά. Και αναφέρει: «Η
αστυνομία με συνέλαβε επειδή υπερασπίστηκα τον εαυτό
μου. Υπερασπίστηκα τον εαυτό  μου απέναντι στη βία που
οι ίδιοι μου άσκησαν, εκείνη τη βία που στοχεύει στην ταυ-
τότητά μου ως ομοφυλόφιλο άτομο που κυκλοφορεί με
ξανθά μαλλιά, ξανθό μουστάκι, κοντό σορτσάκι, πουκαμί-
σα, ψάθινο καπέλο και ψάθινα παπούτσια. Επειδή τόλμησα
να κυκλοφορώ στην κοινωνία, να εκφράζομαι ακριβώς
όπως αισθάνομαι και, εν τέλει, να υπάρχω. Με συνέλαβαν
διότι αντέδρασα στην ομοφοβική, σεξιστική και ρατσιστική
πραγματικότητά τους· αντέδρασα στο χλευασμό και την
αδικία. Η αστυνομία με συνέλαβε διότι δεν είμαι “άντρα-
κλας”».

Συνεχίστηκαν για δεύτερη μέρα στο
Γουισκόνσιν και άλλες Πoλιτείες των
ΗΠΑ οι οργισμένες διαμαρτυρίες για

τη νέα ρατσιστική  δολοφονική επίθεση της
αστυνομίας εναντίον του Τζέικομπ Μπλέικ. Ο
29χρονος Μαύρος πυροβολήθηκε από τους
αστυνομικούς εφτά φορές από πίσω και εξ
επαφής μπροστά στα παιδιά του, την ώρα
που άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου του,
στην πόλη Κενόσα στο Γουινσκόνσιν την Κυ-
ριακή 23 Αυγούστου.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν αμέσως με
ολόκληρη τη γειτονιά να κατεβαίνει στο δρό-
μο και να διαμαρτύρεται στην αστυνομία.
Αμέσως μετά πλήθος κόσμου ξεχύθηκε
στους δρόμους και κατευθύνθηκε στο κτίριο
της Δημόσιας Ασφάλειας για να δεχθεί επί-
θεση των ΜΑΤ που χρησιμοποίησαν γκλομπ,
δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού και, καθώς οι
συγκρούσεις κλιμακώθηκαν, πλαστικές σφαί-
ρες. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνω-
σε ότι θα διεξαχθεί έρευνα, κήρυξε διακοπή
κυκλοφορίας και κατέβασε την εθνοφρουρά.

Η δολοφονική εν ψυχρώ επίθεση καταγρά-
φηκε σε βίντεο κάνοντας ταχύτατα γνωστό
το γεγονός που έχει ξεσηκώσει πλήθος από

καταγγελίες ενώ ο Τζέικομπ Μπλέικ εξακο-
λουθεί να είναι ζωντανός και νοσηλεύεται σε
κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Την ίδια
μέρα σε μια άλλη αστυνομική ρατσιστική
επίθεση, που επίσης έχει καταγραφεί σε βίν-
τεο στο Λαφαγιέτ της Λουιζιάνα, η αστυνο-

μία δολοφόνησε τον 31χρονο Μαύρο, Τρέι-
φορντ Πέλεριν, ξεσηκώνοντας και εκεί δια-
μαρτυρίες.

Οι νέες δολοφονικές επιθέσεις της αστυ-
νομίας είναι αποτέλεσμα της κλιμακούμενης
ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης

Τραμπ ιδιαίτερα καθώς ο τελευταίος  επιδιώ-
κει να πολώσει το κλίμα συσπειρώνοντας
όλο το ρατσιστικό ακροδεξιό κατακάθι, λύ-
νοντας ακόμη πιο πολύ τα χέρια της ήδη
αποχαλινωμένης αστυνομίας του.

Όπως κατήγγειλε η οικογένεια του Μπλέικ,
η αστυνομία “τον προσέβαλε με τέιζερ την
ώρα ακριβώς που εκείνος επιχειρούσε να
αποκλιμακώσει ένα καυγά και στη συνέχεια
όταν εκείνος βγήκε για να ελέγξει τα παιδιά
του τον πυροβόλησε στην πλάτη μπροστά
στους τρεις γιους του που ήταν λίγα μέτρα
μακριά”. Στην ανακοίνωση που έβγαλε εκ-
προσωπώντας την οικογένεια ο δικηγόρος
Μπεν Κραμπ αναφέρει: “Θα διεκδικήσουμε
δικαιοσύνη για τον Τζέικομπ Μπλέικ και απαι-
τούμε απαντήσεις από το αστυνομικό τμήμα
της Κενόσα. Πόσες ακόμη τέτοιες “Μαύρες
τραγωδίες” θα χρειαστούν για να σταματήσει
η ρατσιστική υποτίμηση των ζωών των Μαύ-
ρων από την αστυνομία;”  

Διαβάστε περισσότερα για τις 
εξελίξεις στις ΗΠΑ στη σελίδα 16.

Τοξική “ανακύκλωση” Μπατσική ομοφοβία Όχι αποκλεισμός 
για τους Ρομά

ΗΠΑ Νέος γύρος αντιρατσιστικής οργής

Διαδήλωση στη Νέα Υόρκη μετά τον πυροβολισμό του Τζέικομπ Μπλέικ



Στο ίντερνετ κυκλοφορεί η φωτογραφία μιας νοσοκόμας
που κρατάει ένα πλακάτ στο οποίο έχει γράψει: «Πολε-
μήσαμε τον Covid τώρα θα πολεμήσουμε την αστυνο-

μία». Αυτή η εικόνα συνοψίζει τι συμβαίνει σήμερα στις ΗΠΑ.
Διαδηλώσεις έχουν γίνει σε όλες τις μεγαλουπόλεις και ακό-
μα και σε μικρές πόλεις χωρίς κινηματική ιστορία όπως στο
Τέξας, την Αλαμπάμα, το Τενεσί στο Νότο. 

Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους αμφισβητώντας τις απα-
γορεύσεις κυκλοφορίας. Υπάρχει η αίσθηση ότι δεν μπορού-
με να γυρίσουμε πίσω. Σε σύντομο χρονικό διάστημα αιτήμα-
τα που τα πρόβαλλε μόνο η ριζοσπαστική αριστερά όπως
«όχι λεφτά για την αστυνομία» και «καταργήστε την αστυνο-
μία» έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά. 

Οι πολιτικοί, κυρίως οι Δημοκρατικοί, τρέχουν να προλά-
βουν το κίνημα με υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις. Ο δήμαρ-
χος της Ν. Υόρκης δήλωσε ότι θα περικόψει την επιδότηση
για την αστυνομία, ένα αίτημα που πρόβαλε η Αριστερά από
τη δεκαετία του ’90. Στη Μινεάπολις το δημοτικό συμβούλιο
αποφάσισε να ξηλώσει όλο το αστυνομικό τμήμα γιατί δεν
μπορεί να μεταρρυθμιστεί. Μπορεί αυτές οι υποσχέσεις να
μην υλοποιηθούν αλλά το ότι έχουν μπει στην επίσημη ατζέν-
τα είναι απόδειξη της ζωτικότητας του κινήματος. 

Για να κατανοήσουμε την τωρινή εξέγερση πρέπει να δού-
με τις ρίζες του κινήματος Black Lives Matter στη διάρκεια
της προεδρίας Ομπάμα και βέβαια τις βαθύτερες ρίζες του
στις μάχες του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα και του
κινήματος στις δεκαετίες του ’50 και του ’70. Οι αγώνες του
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, του Μάλκομ Χ, επαναστατικών οργα-
νώσεων όπως το DRUM (Επαναστατικό Συνδικαλιστικό Κίνη-
μα στην Dodge) και οι  Μαύροι Πάνθηρες προσφέρουν μια
πλούσια κληρονομιά για τους σημερινούς αγώνες. 

Το κίνημα BLM άρχισε να διαμορφώνεται από το 2013 και
το πυροδότησε η άρνηση της κυβέρνησης του Ομπάμα να
σταματήσει τις ρατσιστικές δολοφονίες από την αστυνομία.
Η σημερινή εξέγερση που τροφοδοτείται από την πανδημία,
διακρίνεται από βαθύτερη πολιτική ριζοσπαστικοποίηση και
πιο μαχητικές μεθόδους δράσης. 

Η οργανωμένη εργατική τάξη έχει βρεθεί από την αρχή στις
διαδηλώσεις, με ανακοινώσεις αλληλεγγύης από τα συνδικάτα

των νοσοκόμων, των ταχυδρομικών, των αεροσυνοδών. Πρό-
σφατα στην Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα, τα μέλη του συνδι-
κάτου ελαιοχρωματιστών και συναφών επαγγελμάτων έκαναν
πικετοφορία έξω από το κτίριο της AFL-CIO σε αλληλεγγύη με
το κίνημα BLM αλλά και για να διαμαρτυρηθούν για την άρνη-
ση της συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας να ανταποκριθεί στις
εκκλήσεις πολλών συνδικάτων να διαγράψει από τις γραμμές
της τα «σωματεία» των αστυνομικών. Η άρχουσα τάξη στις
ΗΠΑ ανησυχεί πολύ για αυτές τις εξελίξεις. 

Ρωγμές
Ο Τραμπ προσπαθεί να συσπειρώσει την ακροδεξιά του

βάση ενάντια στο κίνημα, φέρνοντας αντιμεταναστευτικούς
νόμους για παράδειγμα. Τμήματα της άρχουσας τάξης δεν
εγκρίνουν αυτή την στρατηγική και στο στρατόπεδό της εμ-
φανίζονται ρωγμές που αναδείχτηκαν όταν σημαντικά στελέ-
χη του στρατού έκφρασαν δημόσια τη διαφωνία τους όταν ο
Τραμπ απείλησε να αναπτύξει μονάδες του στρατού στις πό-
λεις. Όμως, ό,τι και να λένε οι στρατηγοί ο Τραμπ εξακολου-
θεί να είναι επικίνδυνος γιατί δίνει αέρα στην ακροδεξιά και
τους φασίστες. 

Εχει σημασία το γεγονός ότι η εξέγερση ξεσπάει εν μέσω
πανδημίας. Η αδράνεια των αρχών, η πλήρης απουσία στρα-
τηγικής και πόρων για την αντιμετώπισή της, άφησαν τον ιό
ανεξέλεγκτο, σε σημείο που οι ΗΠΑ είναι η πιο πληγείσα χώ-
ρα στον πλανήτη. Οι επιπτώσεις της πανδημίας έχουν ταξικό
χαρακτήρα. Ο μεγαλύτερος αριθμός στην Νέα Υόρκη ήταν
στις περιοχές του Κουίνς και του Μπρονξ, οι οποίες κατοι-
κούνται κυρίως από φτωχούς εργάτες/τριες συχνά μετανά-
στες από τη Λατινική Αμερική. Πολλοί από αυτούς είναι «χω-
ρίς χαρτιά» και συνεπώς δεν δικαιούνται καν το επίδομα των
1.200 δολαρίων που έδωσε η κυβέρνηση. Δεν μπορούσαν να
μείνουν σπίτι και έπρεπε να συνεχίσουν να δουλεύουν. 

Επίσης, πολλοί ήταν εργάτες/τριες «πρώτης γραμμής» που
η δουλειά τους ήταν απαραίτητη για να συνεχίσει να λειτουρ-

γεί η πόλη σε συνθήκες της κρίσης της πανδημίας. Ακόμα πιο
εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι στην κορύφωση της πανδη-
μίας ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο προώθησε ένα πακέτο πε-
ρικοπών στο Medicaid, δηλαδή στο πρόγραμμα αποκούμπι για
όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και είναι φτωχοί. 

Ο συνδυασμός της απουσίας αντιμετώπισης της πανδη-
μίας, της εκτόξευσης της ανεργίας και μιας οικονομικής κρί-
σης διαστάσεων της δεκαετίας του ’30 έχουν τροφοδοτήσει
την εξέγερση που έχει στην αιχμή της τον αντιρατσισμό. Η
ήττα της καμπάνιας του Μπέρνι Σάντερς για το προεδρικό
χρίσμα των Δημοκρατικών εξόργισε εκατομμύρια ανθρώ-
πους που στρέφονταν για λύσεις στην αριστερή σοσιαλδη-
μοκρατική πολιτική που διατύπωνε. Είναι μια πολιτική εξέλιξη
που δεν πρέπει να υποτιμήσουμε. Εξαιτίας της ήττας του,
πολλοί/ες θα στρέφονται στο κίνημα στους δρόμους σαν
εναλλακτική για να εκφράσουν την οργή τους. 

Η παρουσία των συνδικάτων και των εργατών στην εξέγερ-
ση μπορούν να εξασφαλίσουν και την συνέχεια και το βάθε-
μά της. Ήδη οι ταχυδρομικοί της Μινεάπολις έχουν βρεθεί
από την αρχή στις διαδηλώσεις με το πανό «οι ταχυδρομικοί
απαιτούν δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ». Οι εργαζόμενοι
στα λεωφορεία της Ν. Υόρκης και της Μινεάπολις έχουν αρ-
νηθεί να μεταφέρουν διαδηλωτές που έχει συλλάβει η αστυ-
νομία. Οι λιμενεργάτες της Καλιφόρνια κατέβηκαν σε απερ-
γία που έκλεισε 29 λιμάνια της Δυτικής Ακτής σε αλληλεγγύη
με την εξέγερση και συνδικάτα των εκπαιδευτικών σε όλη
την χώρα έχουν πετάξει τους αστυνομικούς έξω από τις σχο-
λικές αίθουσες. 

Οι επαναστάτες μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό
ρόλο. Να δείξουν στην πράξη το δρόμο στον οποίο θα βαδί-
σει η σημερινή εξέγερση για να γίνει ένα μεγάλο ριζοσπαστι-
κό κίνημα που θα συγκλονίσει συθέμελα τον καπιταλισμό και
τον ρατσισμό που βρίσκεται στην καρδιά του. 

Από άρθρο του Iannis Delatolas 
στο περιοδικό Socialist Review

Τη βδομάδα που πέρασε το συ-
νέδριο των Δημοκρατικών
έδωσε τελικά το προεδρικό

χρίσμα των Δημοκρατικών στο Τζο
Μπάηντεν. Αυτό δεν είναι έκπληξη.
Όλο το κατεστημένο των Δημοκρα-
τικών και της άρχουσας τάξης είχε
ρίξει το βάρος του πίσω από τον
«μετριοπαθή» και «σίγουρο» πρώην
αντιπρόεδρο για να σταματήσει την
καμπάνια του Μπέρνι Σάντερς.
Όμως, αυτό που εντυπωσιάζει είναι
τα όσα λέχθηκαν σε αυτό το συνέ-
δριο. 

Ο Έντουαρντ Λιους στους Φαι-
νάνσιαλ Τάιμς της 20 Αυγούστου
υπογραμμίζει την ομιλία της Μισέλ
Ομπάμα. Με λίγες φράσεις, γράφει,
έθαψε το κεντρικό μήνυμα του συ-
ζύγου της σε ένα προηγούμενο συ-
νέδριο του κόμματος το 2004. Τότε
ο Ομπάμα είχε πει: «Δεν υπάρχει
συντηρητική και φιλελεύθερη Αμερι-
κή. Υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες της Αμερικής». Την προηγούμενη
βδομάδα, όμως, η Μισέλ Ομπάμα
δήλωσε: «Ζούμε σε ένα βαθιά διχα-
σμένο έθνος. Κι αν νομίζετε ότι τα
πράγματα δεν μπορούν να γίνουν
χειρότερα, πιστέψτε με, μπορούν». 

Ο αρθρογράφος συνεχίζει γρά-
φοντας ότι: «Κάποιοι συγκρίνουν
την σημερινή πολιτική σκηνή των
ΗΠΑ με την ατμόσφαιρα που επι-

κρατούσε το 1860 πριν τον εμφύλιο
πόλεμο. Τα συνέδρια αυτής της
χρονιάς εντείνουν αυτούς τους φό-
βους. Είναι απεικονίσεις δυο εχθρι-
κών στρατοπέδων που ούτε μοι-

άζουν μεταξύ τους ούτε θεωρούν
τον αντίπαλό τους καλοπροαίρετο».
Οι αβροφροσύνες ανήκουν σε ένα
άλλο κόσμο που μόνο ο Μπάηντεν
νομίζει ότι υπάρχει ακόμα, συμπε-

ραίνει ο αρθρογράφος των Φαινάν-
σιαλ Τάιμς. 

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα
μεγάλο προβάδισμα του Μπάηντεν
έναντι του Τραμπ, 50,6% για τον

πρώτο έναντι 42,1% για τον δεύτε-
ρο. Όμως ο Τραμπ δεν παραδίδει τα
όπλα. Αντίθετα, χρησιμοποιεί όλο το
αποκρουστικό, ακροδεξιό οπλοστά-
σιό του για να αντεπιτεθεί. Εντείνει
τις ρατσιστικές επιθέσεις, περιγρά-
φει τους αντιπάλους του σαν «άθε-
ους αντιαμερικάνους» και τον
Μπάηντεν σαν «μαριονέτα της
άκρας αριστεράς». Αυτή η εκστρα-
τεία δίνει χώρο σε όλα τα ακροδεξιά
και φασιστικά κατακάθια να βγουν
στο φως. Όχι απλά στο «φως» αλλά
και στην σκηνή του συνεδρίου των
Ρεπουμπλικάνων που θα γίνει αυτή
τη βδομάδα. 

Η αμερικάνικη άρχουσα τάξη ανη-
συχεί για το «βαθιά διχασμένο
έθνος» σε συνθήκες της πιο μεγά-
λης οικονομικής κρίσης και της παν-
δημίας που δεν λέει να κοπάσει. Η
αντιρατσιστική εξέγερση που σάρω-
σε τις ΗΠΑ και συνεχίζει να δίνει μά-
χες, όπως εξηγεί ο Ιάνης Δελατόλας
στο άρθρο του, έχει ήδη αλλάξει το
πολιτικό σκηνικό και έχει την προ-
οπτική να πυροδοτήσει τη μεγαλύ-
τερη πρόκληση στην άρχουσα τάξη
εδώ και δεκαετίες. 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΗΠΑ Πορεία προς τις εκλογές εργατικη αλληλεγγυη 

Στη σκιά της πιο άγριας πόλωσης

Το κίνημα κάνει τη διαφορά
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