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ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Για μεροκάματο 
των 5 ευρώ!

Τα σεξιστικά πρότυπα
σκοτώνουν

Και ενώ δεν έχει κάτσει ακόμη η σκόνη από την υπόθεση
της δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς, μια καθαρί-

στρια έπεσε θύμα απαγωγής, βιασμού και ξυλοδαρμού μέ-
σα στην πολυκατοικία που δούλευε. Ένας 35χρονος ένοι-
κος της πολυκατοικίας της επιτέθηκε, την έφερε στο διαμέ-
ρισμά του, όπου την κράτησε για ώρες χτυπώντας και κα-
κοποιώντας την -μαρτυρίες λένε ότι ίσως δεν ήταν μόνος
του. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί χάρη στην παρέμβαση
μιας γειτόνισσας, η οποία δέχτηκε απειλές από τον δρά-
στη.

Γρήγορα πραγματοποιήθηκε και μαζική κινητοποίηση
έξω από την πολυκατοικία, με τη συμμετοχή κόσμου από τη
γειτονιά. Ο συγκεντρωμένος κόσμος απαίτησε τη σύλληψη
του δράστη ή των δραστών και έδειξε τη στήριξή του στο
θύμα. Η αστυνομία καθυστέρησε για μια ακόμη φορά χα-
ρακτηριστικά, περιμένοντας το ένταλμα, με αποτέλεσμα ο
δράστης ή οι δράστες να διαφύγουν. Στη δε γειτόνισσα,
όσον αφορά τις απειλές του δράστη ότι θα πνίξει την ίδια
και την κόρη της, η αστυνομία συνέστησε... κλειστά ρολά
και να μην απαντάει στα κουδούνια!

Όσο για τις υποκρισίες του Χατζηδάκη ότι ο νέος νόμος
του θα προστατεύει τις γυναίκες, αξίζει να υπογραμμίσου-
με ότι η καθαρίστρια που βιάστηκε δούλευε καθαρίζοντας
τις σκάλες και το ασανσέρ της πολυκατοικίας για...5 ευρώ!

Σε νέα κινητοποίηση καλούσαν συλλογικότητες, ανάμεσά
τους και η Κίνηση για μια Απεργιακή 8 Μάρτη, την Τρίτη
22/6, την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυ-
πογραφείο.

Ένα κορίτσι 14 χρο-
νών πέθανε από

διάτρηση στομάχου, με-
τά από επέμβαση δα-
κτυλίου που έκανε προ-
κειμένου να μπορέσει να
αδυνατίσει και να γλιτώ-
σει από το bullying που
δεχόταν στο σχολείο. 

Η Γωγώ ήταν θύμα
των αμείλικτων προτύ-
πων που επιβάλλονται
στις γυναίκες από την
παιδική τους ηλικία.
Έπεσε θύμα και του κυ-
νηγιού του κέρδους, κα-

θώς όπως καταγγέλλει ο πατέρας της, η ιδιωτική κλινική
δεν τους είχε ενημερώσει για την πιθανή αυτή επιπλοκή
που ενδεχομένως να τους απέτρεπε από το να προχωρή-
σουν στην επέμβαση.

Και, τέλος, έπεσε θύμα του εκπαιδευτικού συστήματος,
που μπροστά στο κυνήγι της ύλης, των εξετάσεων και των
ταξικών φραγμών, δεν έχει χρόνο να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν υγιείς σχέσεις μεταξύ των παιδιών, να αντιμετωπίσει
τον σχολικό εκφοβισμό, να ανοίξει ουσιαστικά τη συζήτηση
για τον ρατσισμό, τις διακρίσεις. Που έχει σαν κέντρο του
τον ανταγωνισμό, κι αυτό μολύνει όλο το φάσμα της δρα-
στηριότητας των παιδιών -και οδήγησε τη Γωγώ να πι-
στεύει ότι πρέπει πάση θυσία να χάσει βάρος και ότι μόνο
μια τόσο ακραία λύση μπορεί να τη βοηθήσει. Η οργή ξε-
χειλίζει.

Η δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς
από τον σύζυγό της, Χαράλαμπο
Αναγνωστόπουλο, είναι ένα έγκλη-

μα κάθε πτυχή του οποίου δείχνει τη σήψη
αυτού του σεξιστικού και ρατσιστικού συ-
στήματος. Πρώτα πρώτα είναι το ίδιο το
γεγονός που δείχνει ότι το γυναικείο κίνη-
μα σωστά επισημαίνει την αύξηση της εν-
δοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, μόλις λί-
γες βδομάδες μετά την ψήφιση του νομο-
σχεδίου Τσιάρα για τη συνεπιμέλεια και λί-
γο πριν τον σάλο που προκάλεσε η από-
πειρα διεξαγωγής “συνεδρίου” με σκοπό
την πίεση σε γυναίκες που αργούν να κά-
νουν παιδιά, έχουμε τη δολοφονία μιας
κοπέλας που έγινε μητέρα μόλις 20 χρο-
νών μέσα σε μια ασφυκτική σχέση.

“Για άλλη μια φορά βάφεται με αίμα το
αφήγημα για ‘πρότυπο' ζευγάρι, που η
γυναίκα πάγωσε τις σπουδές της και στα
είκοσι είχε ήδη κυοφορήσει δύο φορές.
Για μια ακόμα φορά ακούμε τις γελοιότη-
τες περί δολοφονίας ‘εν βρασμώ ψυχής'.
Για άλλη μια φορά ακούμε ότι η δολοφο-
νημένη γυναίκα ‘απειλούσε’ να πάρει το
παιδί και να φύγει”, τονίζει η ανακοίνωση
της Κίνησης για μια Απεργιακή 8 Μάρτη.
“Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέ-
ρει τεράστια ευθύνη για αυτή τη δολοφο-
νία. ...Διέλυσε κάθε δημόσια δομή για τη
στήριξη του μεγαλώματος των παιδιών
αλλά και δομές που μπορούν να απευθύ-
νονται γυναίκες θύματα της ενδοοικογε-
νειακής βίας. Στηρίζει με κάθε τρόπο
τους πλούσιους εκ-βιαστές. 

Η ΕΛ.ΑΣ. επικηρύσσει 'μετανάστες λη-
στές', ενώ κάθε γυναίκα που καταγγέλλει
σεξιστική βία αντιμετωπίζεται με περι-
φρόνηση”, συνεχίζει η ανακοίνωση, και
λίγες ώρες αφότου γράφτηκαν αυτές οι
γραμμές επιβεβαιώθηκαν με φοβερό τρό-
πο: ο δράστης του βιασμού σε πολυκα-
τοικία στα Πετράλωνα διέφυγε παρά την
παρουσία της αστυνομίας απ' έξω.

Αυτά από μόνα τους θα ήταν αρκετά
για να ξεχειλίζει η οργή. Αλλά έχουμε και
την προσπάθεια του υπουργείου Προ.Πο
και των ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν το έγ-
κλημα για να καλλιεργήσουν ρατσιστικό

μίσος και ανθρωποφαγία. Ο ίδιος ο δολο-
φόνος μίλησε για ληστές που μιλούσαν
“σπαστά ελληνικά”. Και, πράγματι, για
σχεδόν 40 μέρες, τα ρατσιστικά παραλη-
ρήματα για αύξηση της εγκληματικότητας
λόγω μεταναστών και τα υποτιθέμενα δια-
φορετικά αξιακά συστήματα που φέρουν
οι μετανάστες, έδιναν κι έπαιρναν. Ο Χρυ-
σοχοΐδης έφτασε να επικηρύξει τους ανύ-
παρκτους ληστές με 300.000 ευρώ!

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε
τέτοιους χειρισμούς -η περίπτωση Λιγνά-
δη είναι ακόμη νωπή. Το ότι καθυστέρη-
σαν 40 ολόκληρες μέρες να φτάσουν
στον πραγματικό δράστη επιβεβαιώνει
τις ταξικές και ρατσιστικές προκαταλή-
ψεις της αστυνομίας.

Βασανιστήρια
Γι' αυτούς τους λόγους έφτασαν στο

σημείο να βασανίζουν για 4 μέρες έναν
Γεωργιανό μετανάστη χωρίς χαρτιά που
προσπάθησε να φύγει από τη χώρα για
λόγους άσχετους με τη δολοφονία.
Όπως καταγγέλλει ο ίδιος, δεν τον ρώτη-
σαν καν για τα περιστατικά. Απλώς απαί-
τησαν να ομολογήσει ότι “τη σκότωσε”,
χωρίς ο μετανάστης να γνωρίζει καν για
ποια μιλάνε. Ίσως η δολοφονία να έμενε
ανεξιχνίαστη, αν δεν υπήρχε τόσος κό-
σμος που, σε αντίθεση με την αστυνομία,
από την αρχή δυσπιστούσε στο σενάριο
των μεταναστών εγκληματιών.

Η Κοινότητα της Γεωργιανής Διασπο-
ράς στην Ελλάδα επιβεβαιώνει την κα-
ταγγελία του μετανάστη που βασανίστη-
κε και τονίζει: “Ο συλληφθείς συμπατριώ-
της μας υπέστη διαπόμπευση, ψυχικές
και σωματικές βλάβες δίχως καν να έχει
καταδικαστεί για καμία από τις κατηγο-
ρίες που του προσάπτονται ή προσά-
πτονταν. Η κάλυψη των γεγονότων από

τα ΜΜΕ κατάφερε μόνο να δημιουργήσει
και να σπείρει πανικό και μένος, τροφο-
δοτώντας το μίσος και τον ρατσισμό
στην Ελληνική Κοινωνία. Αναμένουμε τα
εγχώρια ΜΜΕ να επανορθώσουν για τον
επαναλαμβανόμενο δημόσιο διασυρμό
της Γεωργιανής Κοινότητας στην Ελλά-
δα, ασκώντας προπαγάνδα, χωρίς κανέ-
να επίσημο στοιχείο”. 

Η Κοινότητα Αλβανών Μεταναστών
στην Ελλάδα σε ανακοίνωσή της τονίζει:
“Αναμένουμε δημόσια συγγνώμη από τα
εγχώρια ΜΜΕ για τον επαναλαμβανόμενο
δημόσιο διασυρμό της Αλβανικής Κοινό-
τητας στην Ελλάδα, με επίμονη προπα-
γάνδα, χωρίς κανένα επίσημο στοιχείο.
Συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα, καιρός να
σταματήσει και να επιβληθούν σκληρές τι-
μωρίες στους υπεύθυνους! Ας μην σπέρ-
νουμε άλλο μίσος στην ήδη πονεμένη κοι-
νωνία μας, όπου όλοι μπορούμε και κατα-
φέρνουμε να συνυπάρχουμε αρμονικά”.

Η ΕΛΑΣ αδιαφορεί εγκληματικά για τα
θύματα εκτός αν ο Χρυσοχοΐδης κρίνει ότι
μπορεί να τα εκμεταλλευτεί πολιτικά. Ο
πατέρας που σκότωσε την κόρη του στην
Κέρκυρα, οι δολοφόνοι της Ελένης Τοπα-
λούδη, ο γυναικοκτόνος στη Μακρινίτσα,
όλοι είχαν καταγγελθεί πριν καταφέρουν
να σκοτώσουν. Ο κατά συρροή δράστης
σεξουαλικής παρενόχλησης στη Νέα
Σμύρνη, απολάμβανε ασυλία για μεγάλο
διάστημα ενώ είχε καταγγελθεί. Ολιγωρία
και στην περίπτωση της Δήμητρας από τη
Λέσβο που ενώ κινδύνευε κι αυτό ήταν
γνωστό στην ΕΛΑΣ, βρισκόταν στα αζήτη-
τα για δυο μήνες. Η κυβέρνηση εγκλημα-
τεί σε βάρος των γυναικών. Με το “πρότυ-
πο” γυναίκας στο οποίο θέλει να μας γυρί-
σει, της κλεισμένης στο σπίτι παιδομηχα-
νής, η κακοποίηση είναι συνυφασμένη.

Αφροδίτη Φράγκου

Ο δολοφόνος μιλούσε
“άπταιστα” ελληνικά

Απεργιακή 8 Μάρτη 2020. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Φρίκη! Αυτή είναι η λέξη που έρχεται στη
σκέψη όλων μέσα στις εξελίξεις των τελευ-
ταίων ημερών. Φρίκη στα Γλυκά Νερά με

τη δολοφονία της Καρολάιν, φρίκη με το βιασμό
της καθαρίστριας στα Πετράλωνα, φρίκη με το
πλήθος των προσφυγόπουλων που βρίσκουν υγρό
θάνατο στα θαλάσσια σύνορα όπου περιπολεί η
Φρόντεξ.

Οι αριθμοί των πνιγμένων προσφύγων που ανα-
κοινώθηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα του
Πρόσφυγα ήρθαν να συμπέσουν με την κατακραυ-
γή για το «συνέδριο για την υπογεννητικότητα» που
θέλει τις γυναίκες παιδομηχανές στην υπηρεσία
του έθνους. Και δεν πρόκειται για απλή σύμπτωση.

Η αλήθεια είναι ότι ο καπιταλισμός από τη φύση
του είναι ένα σύστημα άγριου ανταγωνισμού που

οξύνει όλες τις μορφές καταπίεσης και αγριότητας
που έχει γνωρίσει η ιστορία των ταξικών κοινωνιών.
Η ίδια η παραγωγική διαδικασία με την οποία οι άν-
θρωποι βρίσκουν δουλειά και μπορούν να επιβιώ-
σουν αυτοί και τα παιδιά τους, στηρίζεται στην αν-
ταγωνιστική συσσώρευση κεφαλαίων που υπα-
κούουν στη λογική του «ο θάνατος σου η ζωή μου».

Αυτή η αγριότητα μεταφέρεται σε όλους τους θε-
σμούς και σε όλα τα επίπεδα αυτής της κοινωνίας:
έθνος ενάντια σε έθνος, θρησκεία ενάντια σε θρη-
σκεία, λευκοί εναντίον μαύρων, άνδρες εναντίον γυ-
ναικών… Κάθε καταπιεστική διάκριση, ο σεξισμός, ο
ρατσισμός, ο σοβινισμός, μετατρέπεται σε θεσμο-
θετημένο μηχανισμό στην υπηρεσία του κέρδους.

Εργατική τάξη
Αλλά, όπως τόνισε ο Μαρξ, όσους διαχωρι-

σμούς κι αν χαράξει το σύστημα, δεν μπορεί να
αναιρέσει ότι τα κέρδη βγαίνουν από την εκμετάλ-
λευση όλων των εργατών και των εργατριών μαζί.
Η εργατική τάξη δεν είναι ένα πεδίο αντιμαχόμε-
νων μερίδων, είναι ο ιστορικός νεκροθάφτης του
καπιταλισμού. 

Γι’ αυτό, στις εξελίξεις αυτών των ημερών
υπάρχει άλλη μια σύμπτωση που δεν είναι τυχαία.
Η φρίκη και η κατακραυγή για τα σεξιστικά και τα
ρατσιστικά εγκλήματα παίρνει δύναμη από τις
απανωτές πανεργατικές απεργίες ενάντια στο νό-
μο Χατζηδάκη. Στους χώρους δουλειάς, στα νο-
σοκομεία, στις υπηρεσίες καθαριότητας των δή-
μων, στα λιμάνια και στα πλοία, εκεί όπου όλοι και
όλες μαζί ξεσηκωνόμαστε καθώς ο Χατζηδάκης
θέλει να σπάσει κάθε συλλογικότητα και να αφή-

σει τον καθένα και την καθεμιά στο έλεος κάθε
πλούσιου εκβιαστή, εκεί η οργή μας μετατρέπεται
σε συλλογική δύναμη.

Όσο περισσότερο ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί
του προσπαθούν να μας διασπάσουν και να μας
εξατομικοποιήσουν, τόσο πιο αποφασιστικά πάμε
να μπούμε στη σύγκρουση εναντίον τους. Και τόσο
πιο ξεκάθαρα πρέπει να βλέπουμε ότι η γενίκευση
της ενότητας και της συλλογικότητας βρίσκεται
στον αντικαπιταλισμό, στην πάλη για να σπάσουμε
τα δεσμά αυτού του βρόμικου συστήματος.

Άλλα 5.500 ευρώ συγ-
κεντρώθηκαν την πε-

ρασμένη βδομάδα ανεβά-
ζοντας τον δείκτη της οι-
κονομικής εξόρμησης της
Εργατικής Αλληλεγγύης
στα 15.600 ευρώ.  

Ευχαριστούμε για τις
προσωπικές σας ενισχύ-
σεις που συνεχίζουν να έρ-
χονται: Κύρος Κ. 300 ευ-
ρώ, Μανώλης Φ. 170, Φω-
τεινή Τ. 70 ευρώ, από 50
ευρώ Χρύσα Κ., Βασίλης
Μ., Κατερίνα Κ., Σωτήρης
Κ., Κατερίνα Π., Άρης Ζ.,
Γιάννης Μ., Αντώνης Σ.,
από 30 ευρώ  Μαρία Α.,
Βασίλης Μυ., Μαρία Β.,
Γιάννης Μ., Μαρία Ν., Νί-
κος Γ., από 25 ευρώ Νίκος
Χ., Μύρων Μ., Νίκος Κ.,
από 20 ευρώ Χρυσάνθη
Μ., Λουκάς Θ., Μαριλένα
Κ., Κωνσταντίνος Λ., Κώ-
στας Π., Νίκος Π., Μαρία
Κ., Μάνθος Α., Αντώνης Α.,
Χριστίνα Λ. 15 ευρώ, από
10 ευρώ Πελαγία Κ., Γιάν-
νης Μ., Θανάσης Λ., Πά-
νος Λ., Αναστασία Π., Άννα
Μ., Μαρία Β., Κώστας Κ.,
Μηνάς Χ., Μαρία Κ., Μή-
τση Μ.

Ευχαριστούμε επιπλέον
τους Νίκο Δ., Μαρίνο Ψ.,
Γιάννη Μ., Ντίνα Π., Γρη-
γόρη Β., Θανάση Δ., Μύ-
ρωνα Μ., Αφροδίτη Μ., Βί-
κυ Α., Μιχάλη Τ., Άρη Ζ.,
Δήμητρα Π., Γιάννη Λ.,
Φύλλια Π., Μαρία Χ., Ρούμ-
πη Α., Τερέζα Μ., Γιούλη
Κ., Σμαραγδή Μ., Δέσποι-
να Κ., Παναγιώτη Ο.  που
γράφτηκαν συνδρομητές
στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη και το περιοδικό Σο-
σιαλισμός από τα κάτω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Να σπάσουμε τα δεσμά 
του καπιταλισμού



Την ώρα που η αφρόκρεμα του συντηρητι-
σμού με τη στήριξη της κυβέρνησης ανοίγει

τη συζήτηση για την υπογεννητικότητα και το
“δημογραφικό πρόβλημα” της Ελλάδας, χιλιά-
δες παιδιά ζουν παρατημένα στα δεκάδες
στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων. 

“Έχω έξι παιδιά και ζω με την οικογένειά
μου τα τρία τελευταία χρόνια στη Μαλακάσα”,
μας είπε η Χανίφα. “Τα παιδιά που είναι μικρά
για σχολείο δεν πάνε παιδικό σταθμό ή νηπια-
γωγείο. Μένουν όλη μέρα στο στρατόπεδο”.
Οι προσφύγισσες από τη Μαλακάσα περιγρά-
φουν τι σημαίνει για τα παιδιά η ζωή στο στρα-
τόπεδο. Στασιμότητα, αρρώστιες που χρονί-
ζουν, μέχρι και φαγούρες από τους κοριούς
και κίνδυνος μόλυνσης από τα ποντίκια. Οι
δραστηριότητες για να απασχοληθεί ένα παιδί
είναι πολύ περιορισμένες. Τα περισσότερα
παιδιά δεν κάνουν τίποτα.

“Στο στρατόπεδο υπάρχουν δεκάδες νεο-
γέννητα. Δεν έχουν καταγραφεί, δεν έχουν ού-
τε ΑΜΚΑ ούτε ΠΑΑΥΠΑ. Καθυστερούν οι εμβο-
λιασμοί τους πάνω από 3-4 μήνες. Δεν αυξάνε-
ται το επίδομα στις οικογένειες λόγω του νέου
παιδιού. Δεν δίνουν ούτε ρούχα, ούτε πάνες,
ούτε βρεφικές τροφές”, εξηγούν.

Η Σαζία συμπληρώνει: “Έχω έξι παιδιά. Το
μικρότερο είναι τριών ετών. Ζούμε σε σκηνή
στην αποθήκη στο στρατόπεδο της Μαλακά-
σας. Οκτώ άνθρωποι σε σκηνή. Και τα παιδιά
δεν πηγαίνουν σχολείο. Πήραμε άσυλο κι έτσι
δεν δικαιούμαστε ούτε επίδομα ούτε στέγη.” 

“Πιστεύω ότι αν όλα αυτά τα παιδιά ζούσαν
στην πόλη θα ήταν καλύτερα τα πράγματα και
για τα παιδιά και για τη χώρα αυτή. Εδώ δημι-
ουργούνται και τριβές μεταξύ των ανθρώπων.

Να πάνε σχολείο να μάθουν κάτι για να έχουν
μέλλον, εδώ στο καμπ δεν μπορούν να πάρουν
κάποια γνώση”, τονίζει η Μιράλ, μαθήτρια.

Οι προσφύγισσες που ζουν στη δομή “φιλο-
ξενίας” προσφύγων στη Μεταμόρφωση διεκδι-
κούν να μην κόβεται το επίδομά τους στο μι-
σό, μόνο και μόνο επειδή προσφέρεται μου-
χλιασμένο φαγητό μέσω κέτερινγκ στο κτίριο.
Διαμαρτύρονται ότι τα χρήματα δεν φτάνουν
για τα βρεφικά είδη. Στο άκουσμα της συζήτη-
σης περί υπογεννητικότητας, γέλασαν πικρά.
“Το κτίριο αυτό είναι γεμάτο παιδιά”, είπαν.
Και εκεί, οι εμβολιασμοί των παιδιών έχουν κα-
θυστερήσει μήνες.

Η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλο θράσος να
μιλάει για δημογραφικό πρόβλημα. Όσα παι-
διά δεν καταφέρνει να τα πνίξει στο Αιγαίο, τα
καταδικάζει σε εξαθλίωση και ετοιμάζεται να
τα φυλακίσει στα στρατόπεδα γύρω από τα
οποία χτίζει τείχη. Τον ακραίο ρατσισμό της
κυβέρνησης διατύπωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης
σε συνέντευξή του λέγοντας “η βασική μας
ιδεολογική διαφορά είναι ότι εσείς οι αριστε-
ροί λέτε ότι δεν υπάρχει δημογραφικό ζήτημα
στην Ελλάδα, γιατί την όποια έλλειψη πληθυ-
σμού μπορούμε να την υποκαταστήσουμε με
την αθρόα λαθρομετανάστευση. Εγώ δεν υπο-
στηρίζω αυτή την άποψη, πιστεύω ότι πρέπει
να κάνουμε παιδιά στην Ελλάδα και να έχουμε
Έλληνες”. Η μόνη απάντηση είναι να ξεφορτω-
θούμε τον συρφετό της ΝΔ κατεπειγόντως.

Α.Φ.

Το σεξιστικό “συνέδριο” για την
υπογεννητικότητα ματαιώθη-
κε, αλλά οι προσπάθειες της

κυβέρνησης και του ακροδεξιού
συρφετού να πισωγυρίσουν τη συζή-
τηση για τη θέση των γυναικών δεν
πρόκειται να σταματήσουν εδώ. 

Ο Χατζηδάκης και η ΝΔ υπερασπί-
ζονται τον νέο αντεργατικό νόμο, με-
ταξύ άλλων λέγοντας ότι καθιερώνει
την άδεια πατρότητας -άρα υποτίθε-
ται ότι προστατεύει τη γονεϊκότητα. Η
πραγματικότητα όμως είναι ότι η συ-
νολική πολιτική της ΝΔ στρέφεται
ενάντια στην γονεϊκότητα και ιδιαίτε-
ρα ενάντια στις μητέρες. Από την διά-
λυση των εργασιακών δικαιωμάτων
και συνθηκών εργασίας που φέρνει ο
νόμος Χατζηδάκη μέχρι τον νόμο
Τσιάρα για τη συνεπιμέλεια, και σε
συνδυασμό με τις επιθέσεις που σχε-
διάζονται στο ΕΣΥ, στους δήμους,
στις δομές πρόνοιας, η κυβέρνηση
κάθε άλλο παρά νοιάζεται για τους
γονείς και τα παιδιά. Η σεξιστική συ-
ζήτηση για το δημογραφικό δεν είναι
παρά μια ακόμα ιδεολογική επίθεση.

Η Μίνα Πατρινού, άνεργη μητέρα,
μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη
για τον νόμο Χατζηδάκη και το δη-
μογραφικό: “Έχω μεγαλώσει τρία
παιδιά. Θέλαμε να γίνουν άνθρωποι
που θα αντιλαμβάνονται τη συλλογι-
κότητα, το δίκαιο, το δίνω και προ-
σφέρω. Το κράτος από την άλλη

πλευρά απαιτεί να είμαστε συνεπείς
στις φορολογικές μας υποχρεώσεις
χωρίς να μας δίνει τα απαραίτητα
για να έχουμε το οικονομικό υπόβα-
θρο το οποίο θα μας κάνει να αισθα-
νόμαστε ασφαλείς: να έχουμε εξα-
σφαλισμένη την κατοικία μας, να
έχουμε περίθαλψη για τα παιδιά μας
και να τα εκπαιδεύσουμε σωστά. 

Δούλεψα τρία χρόνια για να πλη-
ρώνω παιδικό σταθμό. Έχω κάνει
διάφορες δουλειές. Τον εργασιακό
χώρο τον έζησα από τότε που υπήρ-

χε επιθεώρηση εργασίας. Αν τώρα με
τον νόμο Χατζηδάκη γίνει μια Ανε-
ξάρτητη Αρχή, θα πρέπει να σκε-
φτούμε τι λεφτά θα δώσουμε για να
δικαιωθούμε απέναντι σε έναν νόμο ο
οποίος έχει συνεχώς παράθυρα υπέρ
του εργοδότη. Αλλά δεν έχουμε τα
λεφτά. Μόνο τα σωματεία και οι συλ-
λογικότητες μπορούν να βοηθήσουν.

Η δική μου η μητέρα χρειάζεται
φροντίδα. Πρέπει λοιπόν να ξέρω
ακριβώς τα ωράριά μου για να μπο-
ρώ να προγραμματίσω τι θα κάνω.

Τώρα έχουν αυξήσει και τους μήνες
δοκιμαστικής εργασίας. Ξεκινάς με
τρίμηνες συμβάσεις και αν ολοκλη-
ρώσεις επιτυχώς θα κάνεις συμβό-
λαιο. Το 'επιτυχώς' το κρίνει ο εργο-
δότης, που δεν έχει καμία σχέση με
το αντικείμενο. Θα έπρεπε να μπορεί
να το κρίνει ένα σωματείο. Εγώ δού-
λευα σε γηροκομείο, μια δουλειά
στην οποία οι φροντιστές δίνουμε
προσωπικό αγώνα, και απολύθηκα
γιατί ο διευθυντής είπε ότι 'δεν τρέ-
χω' στον διάδρομο αλλά περπατάω!

Nα μην γυρίσουμε στην εποχή
που οι γυναίκες δεν είχαν βούληση
για το αν θα διακόψουν μια εγκυμο-
σύνη. Εγώ για να κάνω οικογένεια
άφησα κάποια πράγματα πίσω κι αυ-
τή τη στιγμή είμαι μαθήτρια Β' Λυ-
κείου σε ΕΠΑΛ. Ήθελα να κάνω
φροντιστήριο και του χρόνου να δώ-
σω πανελλήνιες.

Οι κόρες μου θέλουν να κάνουν
παιδιά. Το ωράριο εργασίας τους
και η οικονομική τους κατάσταση
δεν τους το επιτρέπει. Θα πρέπει
εγώ να μη δουλέψω για να το κρα-
τάω. Μας έχουν βάλει σε μια κατά-
σταση να σκεφτόμαστε ποιο είναι το
μικρότερο κακό. Οπότε για ποια
υπογεννητικότητα μιλάμε και για
ποιο δημογραφικό; Ζητάς από τη
γυναίκα να γίνει μηχανή και υπόλογη
γιατί δεν δίνει πληθυσμό.

Γιατί πρέπει να δώσω πληθυσμό σε
μια χώρα; Το θεωρώ πολύ εθνικιστι-
κό. Όλοι οι αλλοδαποί και όλα τα παι-
διά που υπάρχουν στην Ελλάδα ως
πρόσφυγες θα μπορούσαν άνετα να
ενταχθούν στο δημογραφικό της Ελ-
λάδας και να λυθούν πάρα πολλά θέ-
ματα. Και να στελεχωθούν σχολεία
και να διοριστούν εκπαιδευτικοί. Γιατί
να διώχνουμε κόσμο που έχει ανάγκη
και να λέμε ότι εμείς πρέπει να αυξή-
σουμε τον πληθυσμό. Θέλουμε μόνο
ελληνικό αίμα; Με αυτό το σκεπτικό
καταλήγουμε σε αντιλήψεις περί
Άριας Φυλής”.
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“Θέλουμε μόνο ελληνικό αίμα”;

Σεξισμός, ρατσισμός - δίδυμα αίσχη 
του καπιταλισμού

20 Μάρτη, Αντιρατσιστική διαδήλωση στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

10/6, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης



Πανό στην προσφυγική δομή στη Μεταμόρφωση: «Παρακαλώ αυτό το φαγητό μας κάνει άρρωστους, δεν θέλουμε πλέον το
φαγητό. Γιατί υπάρχει μαγείρεμα αν όχι για να φτιάξουμε το δικό μας φαγητό;». Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ Νέας Ιωνίας
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“Αμόλυντες Νύφες”

ΟΠαντελής Βούλγαρης στην ταινία του «Νύφες» ξετυλίγει την πραγματι-
κή ιστορία 700 γυναικών που ταξίδεψαν ως νύφες δια αλληλογραφίας
για την Αμερική, το 1922, στοιβαγμένες στα αμπάρια των καραβιών,

πλάι στα εμπορεύματα, πηγαίνοντας να συναντήσουν έναν άγνωστο άντρα που
τους προξένεψε η οικογένειά τους, προκειμένου να σωθεί από τη φτώχεια. Η
Νίκη, μια μοδίστρα από τη Σαμοθράκη, πριν ξεκινήσει το ίδιο ταξίδι, παντρεύε-
ται μόνη της, σε μια τελετή που συμβολίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο
τη δέσμευση και το κόστος που έπρεπε να πληρώσει μόνο και μόνο επειδή γεν-
νήθηκε φτωχή και γυναίκα.

Πολλά χρόνια έχουν περάσει από τα λεγόμενα νυφοπάζαρα, στα οποία θυ-
σιάστηκαν οι ζωές και η ελευθερία εκατοντάδων γυναικών, όμως η καταπίεση
απέναντι στις γυναίκες συνεχίζεται ως σήμερα. Επιστήμες όπως η Γενετική και
η Ψυχολογία χρησιμοποιούνται ώστε να «υποστηρίξουν» τις γυναίκες με σκοπό
την αυτοπραγμάτωση και την ολοκλήρωση, με τρόπους που επί της ουσίας κα-
ταπνίγουν οποιαδήποτε έννοια ελεύθερης βούλησης, ενώ ο διαμεσολαβητικός
ρόλος της Εκκλησίας προς αυτή την κατεύθυνση είναι πάντα καίριος.

Οι πρόσφατες αντιδράσεις αναφορικά με το «Συνέδριο» υπογεννητικότητας,
το οποίο συνδιοργανώθηκε με την ίδια την Εκκλησία, αποτελεί το εκκωφαντικό
παράδειγμα αυτού του μηχανισμού. Η ιδέα της γυναίκας ως κομμάτι μιας ανα-
παραγωγικής διαδικασίας και η προωθούμενη εικόνα της μητρότητας ως αυτο-
σκοπός αναιρούν καθολικά την έννοια της επιλογής.

Η κίβδηλη αξία και ιερότητα με την οποία προσεγγίζεται η έννοια του παιδιού
τόσο από την Εκκλησία όσο και από την άρχουσα τάξη, μπορεί εύκολα να απο-
καλυφθεί από πληθώρα γεγονότων. Αξίζει όμως να συσχετιστεί με μια ακόμη
παράλληλη ιστορία, η οποία εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα και αφορά τους
θεσμούς παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Το πλαίσιο προστασίας των παι-
διών εκείνων, τα οποία δεν έχουν οικογένεια ή έχουν απομακρυνθεί από αυτή,
λόγω κακοποίησης ή παραμέλησης και φιλοξενούνται σε κάποιο ίδρυμα έως
ότου υιοθετηθούν.

“Κράτος εν κράτει”
Η ιστορία των δομών παιδικής προστασίας στην Ελλάδα ξεκινά από τα «Σπί-

τια του Παιδιού» της Φρειδερίκης και καταλήγει στα οικοτροφεία θηλέων και
αρρένων της Εκκλησίας. Ακόμη και σήμερα ο αριθμός των παιδιών που βρί-
σκονται σε αυτά τα ιδρύματα, δεν είναι ακριβής, -καθότι η Εκκλησία δεν υπο-
χρεούται να δώσει στοιχεία- ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ασκούν επί της ου-
σίας κανέναν έλεγχο σε αυτό το «κράτος εν κράτει», το οποίο διαχειρίζεται
σχεδόν αποκλειστικά την παιδική προστασία στην Ελλάδα.

Το ρεπορτάζ της Μαρίας Λούκα το 2016, βασιζόμενο σε καταγγελίες κοινω-
νικών υπηρεσιών και σε ειδική έκθεση του Συνηγόρου για τα δικαιώματα των
παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, αποκαλύπτει την τρομακτική κατάσταση που
επικρατεί μέσα σε αυτoύς τους χώρους.

«Οι λευκοί τοίχοι με τους επιβλητικούς σταυρούς, οι φούστες κάτω από τα
γόνατα, η απομόνωση των κοριτσιών, η συμμόρφωση των προβληματικών παι-
διών, η υπονόμευση της συμμετοχής τους στο σχολείο και η αντιμετώπισή
τους ως “αμόλυντες νύφες”, που θα τις παντρέψουν με τον γιο μιας καλής χρι-
στιανικής οικογένειας, του ψάλτη ή του θεολόγου της περιοχής, ο οποίος δεν
είναι σε θέση να βρει μόνος του γυναίκα ή είναι πια πολύ μεγάλος».

Χωρίς εποπτεία από κανέναν κρατικό φορέα, χωρίς επιστημονικό προσωπικό
και παράλληλα χωρίς να προχωρούν οι διαδικασίες υιοθεσίας και αναδοχής,
ενώ συστηματικά καθυστερεί -όπως αποτυπώνει και σε σχετικό πόρισμά του ο
Συνήγορος του Πολίτη τον Σεπτέμβριο του 2020- η λειτουργία αυτοτελών δο-
μών προστασίας ανηλίκων εποπτευόμενων από το Κράτος. 

Οι δύο αυτές παράλληλες ιστορίες υπογραμμίζουν την ανάγκη και την προ-
οπτική που χρειάζεται να επιβάλλουμε και ως επαγγελματίες και ως γυναίκες.
Το σύστημά τους χρειάζεται να αλλάξει συθέμελα με πυξίδα την επιστημονική
και πολιτική χειραφέτηση!

Μαρία Μπολοβίνα, κοινωνική λειτουργός, Msc. ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

Επίσκεψη σε προσφυγική δο-
μή-πολυκατοικία στη Μετα-
μόρφωση πραγματοποίησε

η ΚΕΕΡΦΑ Νέας Ιωνίας το Σάββα-
το 19/6. Οι δεκάδες οικογένειες
προσφύγων που ζουν στην πολυ-
κατοικία, διαμαρτύρονται για την
κακή ποιότητα τροφής που τους
παρέχεται, καθώς και για την από-
λυτη εγκατάλειψή τους.

Σε ανακοίνωση της η τοπική
ΚΕΕΡΦΑ μεταφέρει τις καταγγε-
λίες των προσφύγων για “φαγητό
που... είναι συχνά μουχλιασμένο
και δεν τρώγεται” ενώ οι ίδιοι “δεν
μπορούν να εξασφαλίσουν τη δια-
τροφή τους με το πενιχρό επίδο-
μα” καθώς “ο κανονισμός σχετικά
με το επίδομα που χορηγείται μέ-
σω cash card προβλέπει ότι αν
στη δομή στην οποία ζουν οι δι-
καιούχοι παρέχεται διατροφή, τα
χρήματα που παίρνουν μηνιαία εί-
ναι τα μισά. Αυτό σημαίνει ότι
ένας ενήλικος πρόσφυγας πρέπει
να ζήσει με 75 ευρώ τον μήνα, ή
μια πενταμελής οικογένεια με 210
ευρώ”.

Η ανακοίνωση αναδεικνύει επί-
σης το γεγονός ότι η πολυκατοικία
είναι υπερπλήρης, με δύο οικογέ-
νειες ανά διαμέρισμα και πολλά
βρέφη και παιδιά των οποίων οι
εμβολιασμοί έχουν καθυστερήσει,

ενώ το επίδομα δεν αρκεί για να
καλυφθούν οι ανάγκες σε βρεφικά
είδη.

“Τόνισαν ότι θα ήθελαν να μπο-
ρούν να δουλέψουν και ότι η βα-
θιά εγκατάλειψη που αντιμετωπί-
ζουν από το κράτος είναι το μεγα-
λύτερο πρόβλημά τους. Κατήγγει-
λαν απειλές από τη διαχείριση του
κτιρίου ότι αν παραπονιούνται αυ-
τό θα έχει επίπτωση στη διαδικα-
σία ασύλου τους”.

Η αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ
καταγγέλει με τη σειρά της πως ο
υπάλληλος της ιδιωτικής εταιρίας
φύλαξης του κτιρίου επιχείρησε
να απαγορεύσει την φωτογράφιση
του πανό των προσφύγων με το
οποίο διαμαρτύρονται για την κα-
κή ποιότητα του φαγητού.

Φορείς
“Σε όλες τις δομές ‘φιλοξενίας’

πλέον, είναι παραπάνω από εμφα-
νές ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φο-
ρείς, από τον ΔΟΜ μέχρι τις ΜΚΟ
και ιδίως οι κρατικοί φορείς, το
Υπουργείο και η ΕΛΑΣ, προσπα-
θούν όσο μπορούν να αποτρέ-
ψουν τις εικόνες από το να δουν
το φως της δημοσιότητας”, ανα-
φέρουν.

“Η υπεράριθμη στέγαση οικογε-
νειών σε διαμερίσματα και το φρι-

κτό catering αναδεικνύουν ποιο εί-
ναι το στοχευμένο αποτέλεσμα της
εγκατάλειψης των προσφύγων στη
μοίρα τους: εταιρίες λυμαίνονται
τα χρήματα για το προσφυγικό,
ενώ ταυτόχρονα οι πρόσφυγες
εξακολουθούν να είναι απομονω-
μένοι, ακόμα κι αν ζουν μέσα στην
πόλη -γίνονται έτσι πιο ευάλωτοι
σε κάθε είδους ρατσιστική κακομε-
ταχείριση και στη συνολική ρατσι-
στική πολιτική της κυβέρνησης. Η
κυβέρνηση κουνάει το δάχτυλο
στις ντόπιες γυναίκες για την υπο-
γεννητικότητα, τη στιγμή που εγ-
καταλείπει χιλιάδες μωρά και παι-
διά προσφύγων”, συνεχίζει η ανα-
κοίνωση και καταλήγει με το αίτη-
μα “να εκκενωθούν τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Να στεγαστούν οι
πρόσφυγες σε λειτουργικά κτίρια
με ανθρώπινες συνθήκες μέσα
στις γειτονιές μας. Να αποκτήσουν
όλες και όλοι ΑΜΚΑ. Να γίνουν δε-
κτά τα παιδιά σε παιδικούς σταθ-
μούς και στην πρωινή ζώνη στα
σχολεία τον Σεπτέμβρη. Να καταρ-
γηθεί η κατάπτυστη ΚΥΑ που χα-
ρακτηρίζει την Τουρκία “ασφαλή
τρίτη χώρα” για τη συντριπτική
πλειονότητα των προσφύγων που
βρίσκονται στην Ελλάδα. Να δοθεί
άσυλο σε όλες και όλους”.

Δ.Δ.

Τριήμερη απεργία, που ξεκίνησε τη Δευτέρα 14
Ιούνη, πραγματοποίησαν μετανάστες εργάτες γης

στο φυτώριο Marigold Plants στον Μαραθώνα κερδί-
ζοντας αύξηση 20%. Οι μετανάστες, οι περισσότεροι
εκ των οποίων κατάγονται από το Πακιστάν, δηλώ-
νουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ακόμα μεγαλύ-
τερες αυξήσεις.

Στις απειλές του εργοδότη «αν δεν σας αρέσει, η
πόρτα είναι ανοιχτή», οι εργάτες απάντησαν αποφα-
σιστικά. “Τα αφεντικά στην περιοχή είναι πολύ σκλη-
ρά αλλά οι εργάτες ήταν αλύγιστοι. Ήταν έτοιμοι να

συνεχίσουν αν είχε χρειαστεί” είπε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη, ο Μάης Μέντης, πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής. Την τρίτη και
τελευταία μέρα της απεργίας τους ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου και συμμετείχαν
με πανό στη συγκέντρωση στο Κάτω Σούλι ανήμερα
της Πανεργατικής απεργίας ενάντια στο νομοσχέδιο
Χατζηδάκη όπου το σύνθημα “Έλληνες και ξένοι ερ-
γάτες ενωμένοι” ακούστηκε επανειλημμένα καθόλη
τη διάρκεια της πορείας που κατέληξε στο φυτώριο.

Αφιλόξενες “δομές φιλοξενίας”

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Απεργιακή νίκη εργατών γης

10/6, Το πανό του Δρομοκαΐτειου στην Πανεργατική. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης



Στις 30 Μαρτίου δόθηκε στη
δημοσιότητα η έκθεση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-

ας (ΠΟΥ) για την προέλευση της
πανδημίας Covid-19. Πριν την δημο-
σίευση της έκθεσης είχε προηγηθεί
επίσκεψη δέκα ειδικών επιστημόνων
του ΠΟΥ στην Κίνα για να ερευνή-
σουν σχετικά με την εμφάνιση του
ιού SARS-CoV-2, που προκάλεσε
την πανδημία. 

Στην έκθεση, η έναρξη της πανδη-
μίας τοποθετείται χρονικά μερικούς
μήνες πριν από τα μέσα του Δεκεμ-
βρίου 2019, ενώ αναφέρονται τέσσε-
ρα ενδεχόμενα μετάδοσης: 1) από
νυχτερίδες σε ανθρώπους μέσω άλ-
λου ενδιάμεσου ξενιστή, ο οποίος
δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, 2) με-
τάδοση απευθείας από νυχτερίδες
σε ανθρώπους, 3) μετάδοση μέσω
κατεψυγμένων προϊόντων και 4)
διαρροή του ιού από κάποιο εργα-
στήριο. 

Η τελευταία πιθανότητα θεωρείται
εξαιρετικά μικρή, σύμφωνα με την
έκθεση. Ο ίδιος ο επικεφαλής των
ειδικών του ΠΟΥ που επισκέφτηκαν
την Κίνα, Πίτερ Μπεν Εμπαρέκ,
απορρίπτει τη θέση της διαρροής
του νέου κορωνοϊού από εργαστή-
ριο και χαρακτήρισε «εξαιρετικό σε-
νάριο» ταινίας. 

Ωστόσο, αυτή η «εξαιρετικά μικρή
πιθανότητα» έδωσε την αφορμή
στον Μπάιντεν να ζητήσει από τις
αμερικανικές υπηρεσίες πληροφο-
ριών (!) να εξετάζουν τα δύο «εξίσου
εύλογα» σενάρια (αν ο κορονοϊός
προήλθε από «εργαστηριακή διαρ-
ροή» ή από «επαφή ανθρώπου με
μολυσμένο ζώο») και σε 90 μέρες να
έχει στο γραφείο του το τελικό πόρι-
σμα. 

«Κινέζικος ιός»
Από την πρώτη στιγμή της εμφάνι-

σης του ιού, ο Τραμπ (και οι υπουρ-
γοί του) τον είχε χαρακτηρίσει «κινε-
ζικό ιό» ή «ιό της Γουχάν». Η Wash-
ington Times υποστήριζε ότι «ο ιός
ενδέχεται να διέρρευσε από κινεζικό
εργαστήριο στο πλαίσιο βιολογικού
πολέμου». 

Την ίδια περίοδο, βέβαια, η επι-
στημονική κοινότητα απέρριπτε, στο
σύνολό της, αυτές τις θεωρίες, ως,
αυτό που ήταν πραγματικά, θεωρίες
συνωμοσίας. Το ίδιο κάνει και σήμε-
ρα. Ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει κα-
μιά σοβαρή απόδειξη, μέχρι τώρα,
που να αξίζει κανείς να ασχοληθεί. 

Το μόνο επιχείρημα για την εξέτα-
ση της θεωρίας της «εργαστηριακής
διαρροής» είναι η απουσία ανεύρε-
σης, μέχρι στιγμής, του ενδιάμεσου
ξενιστή για τη μετάδοση του SARS-
CoV-2, όπως είχε συμβεί και με τους
άλλους κορωνοϊούς που ήταν υπεύ-
θυνοι για τον SARS και τον MERS.
Αλλά, το επιχείρημα είναι έωλο. Ο
ιός SARS-CoV-2 αποτελούσε άγνω-
στο ιό πριν από την πανδημία, χωρίς
να υπάρχουν, δηλαδή, στοιχεία ανα-
φορικά με τη νουκλεοτιδική του αλ-

ληλουχία σε ερευνητικά άρθρα ή
βάσεις δεδομένων. Αυτό σημαίνει
ότι δεν θα μπορούσε να είχε «κατα-
σκευαστεί και μελετηθεί» και να «ξε-
φύγει σκόπιμα ή μη» από κάποιο ερ-
γαστήριο πιο πριν. 

Επίσης, η ίδια η αναζήτηση της
προέλευσης ή/και του ξενιστή του
ιού είναι μία μακρόχρονη και δύσκο-
λη διαδικασία ερευνών. Μία διαδικα-
σία, όμως, που είχε ήδη ξεκινήσει
δέκα χρόνια πριν διαγνωσθεί το
πρώτο κρούσμα της Covid-19 από
μία ομάδα επιδημιολόγων που συμ-
μετείχαν στο αμερικάνικο πρόγραμ-
μα PREDICT στα βάθη της ζούγκλας
της επαρχίας Γιουνάν, «κυνηγών-
τας» μία πηγή αναδυόμενων ιών. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας
στην περιοχή, οι ερευνητές εντόπι-
σαν έναν μεγάλο αριθμό αγνώστων
αναδυόμενων ιών σε σπηλιές που
κατοικούνταν από τρανορινόλοφες
νυχτερίδες. Κάθε μία από αυτές θα
μπορούσε (και μπορεί ακόμα) να
προκαλέσει και μία πανδημία. 

Όμως, στα τέλη του 2018, η κυ-
βέρνηση Τραμπ σταμάτησε απότομα
την παραπάνω έρευνα, όπως διέκο-
ψε όλα τα αμερικανικά προγράμμα-
τα στην Κίνα, και τις προσπάθειες να
αναχαιτηθεί και μία πιθανή μετάδο-
ση ενός νέου κορονοϊού. 

Οι ερευνητές πίστευαν ότι ήταν
στα πρόθυρα σημαντικών ανακαλύ-
ψεων, προσπαθώντας να αποκωδικο-

ποιήσουν τα γονίδια των κορονοϊών
που είχαν εξάγει από τις τρανορινό-
λοφες νυχτερίδες, και για την παρα-
γωγή εμβολίων αλλά και για τη δημι-
ουργία ενός χάρτη για τα πιθανά επί-
κεντρα μιας επόμενης πανδημίας.

Όξυνση του ανταγωνισμού
Οι βασικοί λόγοι που σήμερα ο

(και καλά σοβαρός) Μπάιντεν «ξανα-
ζεσταίνει τη σούπα» της «εργαστη-
ριακής διαρροής» είναι δύο. Η όξυν-
ση του ανταγωνισμού ανάμεσα σε
ΗΠΑ και Κίνα (δείτε στο προηγούμε-
νο τεύχος της ΕΑ το σχετικό άρθρο
του Ν. Λούντου για τη Σύνοδο των
G7) και η «απενοχοποίηση» της βιο-
μηχανίας εξορύξεων και των πολυε-
θνικών τροφίμων που, καταστρέφον-
τας το φυσικό περιβάλλον και συμ-
βάλλοντας στην κλιματική αλλαγή,
ευθύνονται για τα πραγματικά αίτια
της εμφάνισης και εξάπλωσης νέων
ασθενειών, όπως της σημερινής
πανδημίας.  

Τις τελευταίες δεκαετίες, ένα νέο
αναδυόμενο νόσημα εμφανίζεται
πέντε φορές τον χρόνο. Μία έρευνα

εκτιμά ότι υπάρχουν πάνω από
3.200 είδη κορονοϊού σε νυχτερίδες,
έτοιμα να μολύνουν τον άνθρωπο με
την πρώτη ευκαιρία. 

Περίπου το 60% των νέων παθο-
γόνων ιών προέρχονται από ζώα και
περίπου το 30% μπορεί να αποδοθεί
άμεσα στις αλλαγές που προκλήθη-
καν από «αλλαγή χρήσης της γης»
από «ανθρώπινη δραστηριότητα»:
αποψίλωση, γεωργία, ανάπτυξη ή
εξόρυξη πόρων σε περιοχές που
προηγουμένως ήταν παρθένες. 

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο το 15%
των δασικών περιοχών του πλανήτη
έχουν απομείνει ανέγγιχτες. Οι υπό-
λοιπες έχουν αποψιλωθεί, κατα-
στραφεί ή σπαστεί σε κομμάτια, σε
σημείο που τα οικοσυστήματα που
βασίζονται σε αυτές να έχουν πλέον
διαταραχθεί. Τα Ηνωμένα Έθνη
προειδοποιούν ότι ο αριθμός των ει-
δών στον πλανήτη έχει ήδη μειωθεί
κατά 20% και πως πάνω από ένα
εκατομμύριο είδη ζώων και φυτών
βρίσκονται αντιμέτωπα με εξαφάνι-
ση. Αλλά και τα είδη που επιβιώνουν
έχουν περιορισμένη έκταση οικοτό-

πων με αποτέλεσμα την αύξηση της
πιθανότητας στενών και επαναλαμ-
βανόμενων επαφών με τον άνθρω-
πο. Ο Έμπολα αποτελεί χαρακτηρι-
στική περίπτωση.

Περισσότερο από το ένα τρίτο
των εκτάσεων του πλανήτη και τρία
τέταρτα όλου του πόσιμου νερού
διατίθενται ήδη για την αγροκτηνο-
τροφική παραγωγή και αυτές είναι
περιοχές στις οποίες οι μεταδοτικές
ασθένειες εξαπλώνονται με τη μεγα-
λύτερη συχνότητα. Η βιομηχανική
κτηνοτροφία, στο σύνολο της, έχει
αποψιλώσει μια έκταση ίση με την
αφρικανική ήπειρο προκειμένου να
εκθρέψει ζώα που προορίζονται για
σφαγή. Εκατοντάδες χιλιάδες ζώα
στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο
δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες
για τη μετάλλαξη των μικροβίων σε
θανάσιμους παθογόνους οργανι-
σμούς.

Το ίδιο και για τα λοιμώδη νοσή-
ματα (κυρίως από κουνούπια) που
έχουν, επίσης, αυξηθεί, καθώς η αύ-
ξηση της θερμοκρασίας και oι απρό-
βλεπτες βροχοπτώσεις καθιστούν
όλο και περισσότερες περιοχές του
πλανήτη ευάλωτες αυξάνοντας το
εύρος της περιοχής μέσα στο οποίο
η ασθένεια μπορεί να βρει ξενιστές
για να μεταφέρουν παθογόνους
ιούς.

Η απόρριψη της θεωρίας δεν ση-
μαίνει ότι η Κίνα δεν έχει ευθύνες. Ο
οικονομικός ανταγωνισμός «για να
φτάσει και να ξεπεράσει τις ΗΠΑ»,
έχει μετατρέψει τη Κίνα στο μεγαλύ-
τερο εκπομπέα CO2 στην ατμόσφαι-
ρα και σε καταστροφέα του φυσικού
της περιβάλλοντος για να δημιουρ-
γήσει βιομηχανικά πολεοδομικά
συγκροτήματα-τερατουργήματα τύ-
που Γιουχάν, δημιουργώντας (και
αυτή) τους όρους εμφάνισης και
εξάπλωσης της πανδημίας.

Ο εχθρός μας δεν είναι στα εργα-
στήρια. Είναι στη λεηλασία της φύ-
σης από τους καπιταλιστές και τις
κυβερνήσεις, είναι το ίδιο το σύστη-
μα που καταστρέφει το περιβάλλον
και τις ζωές μας.
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Πώς ξεκίνησε η COVID-19;
Οι ανταγωνισμοί ΗΠΑ-
Κίνας κάνουν τον 
Μπάιντεν να αναθερμαίνει
τις θεωρίες συνομωσίας
του Τραμπ, όπως εξηγεί 
ο Γιώργος Ράγκος

Διαβάστε επίσης

Ντόναλντ Τραμπ Τζο Μπάιντεν



Κύμα απολύσεων στα ιδιωτι-
κά σχολεία καταγγέλει η ΟΙ-

ΕΛΕ, η ομοσπονδία των εκπαι-
δευτικών ιδ. εκπαίδευσης. 

Οι απολύσεις έχουν να κά-
νουν με τις αλλαγές που έφερε
στο εργασιακό καθεστώς των
εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχο-
λεία, ο νόμος Κεραμέως. Μέχρι
το περασμένο καλοκαίρι οι αρχι-
κές συμβάσεις ήταν διετείς και
στη συνέχεια μετατρέπονταν σε
αορίστου χρόνου. Σε αντίθετη
περίπτωση δινόταν αποζημίωση
απόλυσης και αναγνώριση της
προϋπηρεσίας. Πλέον αυτό δεν
ισχύει καθώς οι ιδιοκτήτες των
σχολείων μπορούν να απολύουν
τους εκπαιδευτικούς στο τέλος
της χρονιάς, με την αβέβαιη
υπόσχεση της επαναπρόσλη-
ψης από Σεπτέμβρη. 

Εκτός των άλλων, η απόλυση
στο 9μηνο αφαιρεί τη δυνατότη-
τα αναγνώρισης προϋπηρεσίας,
αποζημίωσης, μισθολογικής
ωρίμανσης, παροχής επιδόμα-
τος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Ταυτόχρονα σύμφωνα με την
ομοσπονδία συνιστά και «έμμε-
ση κλοπή των γονιών» καθώς
«τα δίδακτρα καταβάλλονται για

το σχολικό έτος (για το σύνολο
της χρονιάς, 12 μήνες), όχι για
το διδακτικό έτος. Επομένως,
όταν ο εκπαιδευτικός απολύεται
στη λήξη του διδακτικού έτους,
ο ιδιοκτήτης έχει αυτόματα κέρ-
δος τουλάχιστον 2,5 μηνών
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
και 2 στη δευτεροβάθμια».
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Ακούστε τη “Φωνή
των Παιδιών”

Πανελλαδικές εξετάσεις
μέσα την πανδημία

Τι σημαίνει να δίνεις πανελλαδικές εξετάσεις σε μια χρο-
νιά που η κυβέρνηση κράτησε κλειστά τα σχολεία στο
μεγαλύτερο μέρος της; 

Με το ζόρι κάναμε τρεις μήνες δια ζώσης μάθημα φέ-
τος. Όλη την υπόλοιπη χρονιά έγινε τηλεκπαίδευση. Κι αυ-
τό σημαίνει αποκλεισμός. Χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες
δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση.
Άλλα παιδιά δεν είχαν υπολογιστές. Άλλα δεν είχαν ίντερ-
νετ. Σε άλλα σπίτια ο ένας υπολογιστής που μπορεί να
υπήρχε χρησιμοποιούταν για την τηλεργασία του γονιού.
Ο καθένας μπορεί να καταλάβει τα αντίστοιχα προβλήμα-
τα σε πολύτεκνες οικογένειες. Είδαμε τις εικόνες με τα
παιδιά στα κλειστά καφενεία των χωριών να προσπαθούν
να παρακολουθήσουν μάθημα γύρω από ένα κινητό. Κι
όσα παιδιά μπορούσαν να παρακολουθήσουν τηλεκπαί-
δευση, έρχονταν αντιμέτωπα με τεχνικά προβλήματα και
γενικά με μια πολύ χαμηλότερη ποιότητα μαθήματος. 

Τώρα όλα αυτά τα παιδιά που είτε αποκλείστηκαν από την
τηλεκπαίδευση, είτε συμμετείχαν με χίλια δυο προβλήματα,
καλούνται να δώσουν κανονικά πανελλαδικές εξετάσεις. Το
υπουργείο αρκέστηκε στη μείωση της εξεταστέας ύλης, που
όμως δε λέει και κάτι. Και πάλι καταλήγουμε να εξαναγκαζό-
μαστε σε ένα μηχανικό διάβασμα και σε μια αποστήθιση
προκειμένου να το αποτυπώσουμε σε ένα διαγώνισμα τριών
ωρών που θα καθορίσει την εισαγωγή ή μη στο πανεπιστή-
μιο. Καμία σχέση με μάθηση. Μιλάμε για καθαρή αποτυχία
της κυβέρνησης. Μόνο δυσαρέσκεια προκαλεί στη νεολαία. 

Τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να γίνει;

Καταρχάς τα σχολεία θα έπρεπε να ήταν ανοιχτά με
τους όρους που έβαζαν οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτι-
κοί. Δηλαδή προσλήψεις εκπαιδευτικών και καθαριστριών,
σπάσιμο των τμημάτων προκειμένου να έχουν το ανώτατο
15 μαθητές ανά τάξη, λεφτά για σχολικές υποδομές, μεγα-
λύτερες και πιο ασφαλείς κλπ. Όσον αφορά τις πανελλή-
νιες εξετάσεις όμως νομίζω ότι αποδεικνύεται φέτος πόσο
επίκαιρο και σωστό είναι το αίτημά μας για κατάργησή
τους και για ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης. Ούτως ή άλλως είναι ένα ανταγωνιστικό,
βαθμοθηρικό σύστημα, που βάζει τους μαθητές και τις μα-
θήτριες σε μια διαδικασία «ο θάνατός σου – η ζωή μου»,
προκειμένου ένα ποσοστό μόλις όλων αυτών να συνεχίσει

σε πανεπιστήμια υποταγμένα στις ανάγκες της αγοράς.
Ειδικά φέτος όμως η ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, χωρίς πανελλήνιες, έχει να κάνει και με το
γεγονός ότι οι ανισότητες και οι άδικοι αποκλεισμοί από
την εκπαιδευτική διαδικασία, εκτοξεύτηκαν σε κραυγαλέο
βαθμό λόγω της κυβερνητικής διαχείρισης της πανδημίας.

Αν ένας μαθητής βρεθεί θετικός στον κορονοϊό την πε-
ρίοδο των πανελλαδικών, τι προβλέπεται;

Η διαδικασία είναι προβληματική από την αρχή της. Ο
μαθητής θα βρεθεί -αν βρεθεί- θετικός στο self test, κατό-
πιν θα πρέπει να πάει να εξεταστεί σε κάποια δομή κι όλα
αυτά βασιζόμενα στην ατομική ευθύνη, που εδώ κι ενάμι-
ση χρόνο είναι το μόνιμο μοτίβο της κυβερνητικής διαχεί-
ρισης της πανδημίας. Καμία μέριμνα δεν υπάρχει για τους
συμμαθητές/τριές του που θα συνεχίσουν να πηγαίνουν
στο εξεταστικό κέντρο κανονικά, ακόμα κι αν την προ-
ηγούμενη μέρα ήταν μαζί του. Από εκεί και πέρα συνεχίζε-
ται η πολιτική των αποκλεισμών. Ο μαθητής θα παραπεμ-
φθεί για πανελλαδικές εξετάσεις τον Σεπτέμβρη, δίνοντας
τελείως άδικα παράταση στην αγχωτική διαδικασία των
εξετάσεων και της προετοιμασίας τους, όπου πιθανότατα
να είναι και πιο δύσκολες καθώς θα έχουν περιοριστεί πο-
λύ οι διαθέσιμες θέσεις στα ΑΕΙ.

Η κυβέρνηση κινήθηκε κατά της πανεργατικής απεργίας
της 16/6, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία τους μαθητές
που δίνουν πανελλαδικές. Πως το σχολιάζεις;

Οι μαθητές και οι μαθήτριες απαντάμε το εξής: Όχι στο
όνομά μας οι απεργοσπαστικές προσπάθειες της κυβέρνη-
σης. Είναι ξεκάθαρη υποκρισία. Ξαφνικά, προκειμένου να
σπάσει την απεργία των γονιών μας και των καθηγητών/
τριών μας, υποκρίνεται ότι νοιάζεται για εμάς που μας έχει
αναγκάσει στη δοκιμασία των πανελληνίων. Η ίδια κυβέρ-
νηση που όταν βγαίναμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα
έφερνε απέναντί μας τα ΜΑΤ και μας αντιμετώπιζε με χημι-
κά και συκοφαντίες. 

Τώρα μας χρησιμοποίησε με τον πιο βρώμικο τρόπο
ενάντια σε μια δίκαιη απεργία. Εμείς είμαστε μαζί με τους
απεργούς. Το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη θα πλήξει τους
γονείς μας, τις οικογένειές μας και σε λίγο θα πλήξει κι
εμάς ως μελλοντικούς εργαζόμενους. Μόνη υπεύθυνη για
την ταλαιπωρία των μαθητών είναι η κυβέρνηση. Ήξερε ότι
την ημέρα που κατέβαζε προς ψήφιση το νομοσχέδιο ήταν
μέρα εξετάσεων, ήξερε ότι θα προκαλέσει ισχυρές απερ-
γιακές αντιδράσεις και το κράτησε επίτηδες εκείνη την
ημέρα για να το χρησιμοποιήσει απεργοσπαστικά. Το μόνο
που κατάφερε είναι να μας εξοργίσει ακόμα περισσότερο.

Πηγαίνουν στην Τρίτη Δημο-
τικού και παρά τη μικρή

τους ηλικία δίνουν τις πιο καί-
ριες απαντήσεις στο ερώτημα
«γιατί θα έκανες επανάσταση
σήμερα;». Ο λόγος για τους μα-
θητές και τις μαθήτριες του Δη-
μοτικού Σχολείου Ταυρωνίτη
Χανίων, που μόλις εξέδωσαν το
τρίτο τεύχος της εφημερίδας
τους «Η Φωνή των Παιδιών». Οι
απαντήσεις στο ερώτημα περί
επανάστασης, είναι ένα από τα
πολλά άρθρα που επιμελήθηκαν
οι μαθητές και οι μαθήτριες στις
16 σελίδες της εφημερίδας.

«Η επανάστασή μου θα γίνει
για να μην υπάρχει πείνα πουθε-
νά στον κόσμο πια, γιατί πολλά
παιδιά και άτομα δεν έχουν φα-
γητό και νερό» γράφει μεταξύ
άλλων η Μελίνα. «Εγώ άμα έκα-
να επανάσταση θα την έκανα
για τους πρόσφυγες. Γιατί στις
χώρες τους γίνεται πόλεμος κι
αναγκάζονται να φεύγουν από
τη χώρα τους» λέει η Δανάη.
«Γι’ αυτό θα έκανα επανάσταση.

Για την ελευθερία, την Ειρήνη
και το Δίκαιο» συνεχίζει. «Αν θα
έκανα επανάσταση θα ήταν για
το περιβάλλον και τα δικαιώμα-
τα των παιδιών» τονίζει η Ανα-
στασία που θα άλλαζε «την ανω-
ριμότητα των μεγάλων κυρίως,
που δεν σέβονται το περιβάλλον
και καθημερινά το μολύνουν». Η
Δήμητρα θα έκανε επανάσταση
«για τα αδέσποτα ζώα» που δεν
έχουν σπίτι, φαγητό και νερό,
ενώ η Αλεξία θα επαναστατούσε
για τα παιδιά που πεθαίνουν
από την πείνα, το κρύο και τη δί-
ψα και τα βάζει με το κράτος
που δεν δίνει σημασία στις οικο-
γένειες με αυτά τα προβλήματα.  

Η συνέλευση της τάξης απο-
φάσισε τα έσοδα του τεύχους
να μοιραστούν στην Κοινωνική
Κουζίνα Χανίων, στον Σύλλογο
Ορίζοντα Χανίων και στα Παιδι-
κά Χωριά ΣΟΣ. 

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε τη
Φωνή των Παιδιών εδώ:
tinyurl.com/ifonitonpaidion3 

Όχι στις απολύσεις

ΟΛΜΕ

Συγκέντρωση στο Υπουργείο
Παιδείας καλεί η ΟΛΜΕ την

Τετάρτη 23/6, στις 2μμ, διαμαρ-
τυρόμενη για την κατάργηση
της Κοινωνιολογίας και των
Καλλιτεχνικών μαθημάτων από
το ωρολόγιο πρόγραμμα του
Λυκείου. 

Σύμφωνα με την ομοσπονδία
η κατάργηση των μαθημάτων
είχε «συνέπεια τον πλήρη εξο-
βελισμό των επιστημών αυτών
και των αντίστοιχων ειδικοτή-
των, σε βάρος της μόρφωσης
των μαθητών και των μαθη-
τριών. Ιδιαίτερα οι Κοινωνικοί
Επιστήμονες στις τελευταίες
υπηρεσιακές μεταβολές έχουν
κριθεί σχεδόν στο σύνολό τους
υπεράριθμοι, με συνέπεια να
απωλέσουν τις οργανικές τους
θέσεις».

ΟΙΕΛΕ

Ο Φίλιππος Κοντοδήμας είναι μαθητής 
Γ’ Λυκείου και μέλος των Μαθητών/τριών 
Anticapitalista. Mίλησε στον Στέλιο Μιχαηλίδη.

Οι μαθητές/τριες Anticapitalista στην Πανεργατική απεργία στις 10/6. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης
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Στην Αθήνα και σε πολλές
πόλεις πανελλαδικά, το

πρωί και το απόγευμα της
16ης Ιούνη, πραγματοποιήθη-
καν απεργιακές κινητοποι-
ήσεις των συνδικάτων.

Στην απεργιακή συγκέν-
τρωση το πρωί στην Κλαυθ-
μώνος δεκάδες ήταν τα σω-
ματεία και οι συλλογικότητες
που συμμετείχαν, από δημό-
σιο και ιδιωτικό τομέα. Με το
μπλοκ του Συντονισμού Ερ-
γατικής Αντίστασης, που
άνοιγε με το πανό «Νόμος εί-
ναι το δίκιο του εργάτη», δια-
δήλωσε το μεγαλύτερο μέ-
ρος. Από το βήμα της απερ-
γιακής συγκέντρωσης ο απο-
λυμένος πρόεδρος του Συλ-
λόγου Εργαζομένων στον
Αγ. Σάββα, Κώστας Καταρα-
χιάς, κάλεσε σε πανεργατική
κλιμάκωση με πρώτο μεγάλο
σταθμό την νέα πανυγειονο-
μική απεργία στις 23 Ιούνη.
Το απόγευμα, συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε κυρίως
στην πάνω μεριά του Συν-
τάγματος, έξω από τη Βου-
λή, την ώρα που μέσα συνε-
χιζόταν η συζήτηση για το
νομοσχέδιο.

Χιλιάδες ήταν στη Θεσσα-
λονίκη οι απεργοί που συμ-
μετείχαν στις κινητοποι-
ήσεις. Έγινε πορεία στους
δρόμους της πόλης, με κυ-
ρίαρχα τα συνθήματα  «η ερ-
γατιά παλεύει και θα νικήσει,
το νόμο Χατζηδάκη θα τον
τσακίσει» και «Κούλη-Χατζη-
δάκη, ακούστε το καλά, αυ-
τός ο νόμος θα μείνει στα
χαρτιά».

Πολύ μαζική ήταν η απερ-
γιακή διαδήλωση και στα Χα-
νιά το πρωί και το απόγευμα.
Συμμετείχαν με τα πανό τους
ο ΣΕΠΕ Χανίων, η ΕΛΜΕ Χα-
νίων, η Ένωση Οικοδόμων Ν.
Χανίων, το Σωματείο Μισθω-
τών Τεχνικών Χανίων, ο Ενι-
αίος Φοιτητικός Σύλλογος
Πολυτεχνείου Κρήτης/ΕΛΜΕ-
ΠΑ, ο Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης, η Ταξική Πορεία,
η ΛΑΕ. Στα Γιάννενα συμμε-
τείχε η ΑΔΕΔΥ, οι σύλλογοι
εργαζόμενων Χατζηκώστα,
ΟΤΑ, Υπεραστικού ΚΤΕΛ και
συλλογικότητες της Αριστε-
ράς. Στην Ξάνθη, κεντρικά
ήταν τα μπλοκ των δασκάλων
και των φοιτητών, ενώ στο
Ηράκλειο Κρήτης με προσυγ-
κεντρώσεις στο άγαλμα Βενι-
ζέλου και στην πλατεία βρέ-
θηκαν στο δρόμο σε κοινή
διαδήλωση το ΠΑΜΕ, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ και άλλες
οργανώσεις της Αριστεράς.

Την Τετάρτη 16/6 ψηφίστηκε ο νόμος του Χα-
τζηδάκη με τις ψήφους της Νέας Δημοκρα-
τίας. Αποδείχτηκε περίτρανα η απομόνωσή

της. Η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να
σταματήσουν οι απεργίες, χρησιμοποιώντας τα
δικαστήρια για να βγουν παράνομες, ακόμα και
τον σεβασμό στους μαθητές που δίνουν πανελλα-
δικές εξετάσεις επικαλέστηκε, λες και ξεχνάμε
την εγκληματική διαχείριση τους στην εκπαίδευση
που πετσοκόβει τους εξεταζόμενους.

Σε φιάσκο κατέληξε και η προσπάθεια των ΜΜΕ
να προβοκάρουν την απεργία. Όσο και να έψαξαν
για «εξοργισμένους επιβάτες», όλοι όσοι κατέβη-
καν στο λιμάνι για να ταξιδέψουν δήλωσαν τη
συμπαράσταση στους απεργούς ναυτεργάτες και
την οργή τους για την κυβέρνηση, τους εφοπλι-
στές και το νομοσχέδιο. 

Οι πανεργατικές απεργίες, οι μεγαλύτερες των
τελευταίων χρόνων, έγιναν η αναφορά για όλο
τον κόσμο που ήθελε να δώσει τη μάχη ενάντια
στη Νέα Δημοκρατία. Τη μέρα της ψήφισης στις
16/6, για τρίτη φορά μετά την πανεργατική απερ-
γία στις 6 Μάη και στις 10 Ιούνη, οι δρόμοι και οι
χώροι δουλειάς καθορίστηκαν από τους απερ-
γούς και τους διαδηλωτές πανελλαδικά, πρωί και
απόγευμα. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, από
παντού έρχεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση το
μήνυμα ότι «αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά». 

«Αυτή τη δύναμη την βλέπαμε να ξεχειλίζει σε
κάθε χώρο δουλειάς. Και μαζί με την οργή για την
κυβέρνηση, ήταν τα στοιχεία που ανάγκασαν τις
συνδικαλιστικές ηγεσίες να καλέσουν απανωτά
τις απεργίες», αναφέρει η ανακοίνωση του Συντο-
νισμού Εργατικής Αντίστασης. Και συνεχίζει:
«ήταν τόσο ισχυρή αυτή η πίεση που μέχρι και η
εξαφανισμένη για χρόνια ηγεσία της ΓΣΕΕ, αναγ-
κάστηκε να καλέσει  πανεργατική απεργία. Η αλή-
θεια όμως είναι ότι αυτές οι συνδικαλιστικές ηγε-
σίες δεν έκαναν το παραμικρό για να μετατρέ-
ψουν αυτήν την οργή και τη δύναμη, σε μαζική

συμμετοχή στις απεργίες και στις απεργιακές
συγκεντρώσεις. 

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι έδωσαν σκληρό αγώ-
να για να μαζικοποιήσουν όλα αυτά τα βήματα και
να ξεπεράσουν τα εμπόδια και τους εκβιασμούς
που βάζανε πρώτα από όλα τα αφεντικά και η κυ-
βέρνηση. Την προπαγάνδα ότι το νομοσχέδιο εί-
ναι τάχα φιλεργατικό, αλλά και τα δικαστήρια και
τις αγωγές για να βγάλουν παράνομες τις απερ-
γίες, το ψευτοδίλημμα των πανελλαδικών εξετά-
σεων κλπ.

Προσαρμογές
Και δίπλα σε όλα αυτά, είχαν να αντιμετωπί-

σουν και το συντηρητισμό και τις προσαρμογές
των ηγεσιών στις πιέσεις της κυβέρνησης και της
κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης. Από την ανα-
βολή της πανεργατικής στις 3 Ιούνη, μέχρι τις απί-
στευτες παλινωδίες πηγαίνοντας για την απεργία
στις 16 Ιούνη. Ακριβώς την στιγμή που θα έπρεπε
να σαλπίσουν γενική έφοδο και κλιμάκωση λει-
τούργησαν διαλυτικά για τον κόσμο που οργάνω-
νε τη μάχη. Στην αρχή θα γίνει στάση εργασίας
μόνο, παγώνοντας την αγωνιστική διάθεση. Στη
συνέχεια αποφασίζουν κάτω από την κατακραυγή
να γίνει 24ωρη απεργία. Όμως στο απεργιακό
συλλαλητήριο καλούσε μόνο η ΑΔΕΔΥ, αλλά όχι
το ΕΚΑ, ενώ η ΓΣΕΕ ήταν στον κόσμο της. Αποκο-
ρύφωμα όλων ήταν την ώρα που ψηφίζονταν το
νομοσχέδιο στη βουλή, αυτές οι συνδικαλιστικές
ηγεσίες δεν είχαν κινητοποιήσει ούτε ένα πανό

σωματείου κάτω από την εξέδρα τους…
Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το

Συντονιστικό Νοσοκομείων, έδωσαν όλες τους τις
δυνάμεις για την επιτυχία των πανεργατικών. Για
το άπλωμα και την κλιμάκωση του αγώνα. Δώσα-
με στήριγμα στα εργατικά κομμάτια που ήθελαν
να δώσουν τη μάχη με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη
και δεν έβρισκαν αυτήν την στήριξη από τις συνδι-
καλιστικές τους ηγεσίες.

Ο αγώνας ενάντια στην κυβέρνηση και την ερ-
γοδοσία συνεχίζεται. Στις 23 Ιούνη τα νοσοκομεία
προχωράνε σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποί-
ηση με απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα στις
9πμ στο υπουργείο Εργασίας, ενάντια στην ιδιωτι-
κοποίηση των νοσοκομείων, απαιτώντας τη μονιμο-
ποίηση των συμβασιούχων. Αυτή η απεργία χρει-
άζεται τη στήριξη όλων των εργαζόμενων και των
συνδικάτων.  Για να υπερασπίσουμε τη δημόσια
Υγεία, αλλά και για να υπερασπίσουμε τον συνδι-
καλισμό απέναντι στην επίθεση του Χατζηδάκη. 

Και πάνω απ’ όλα ο αγώνας συνεχίζεται σε κά-
θε χώρο δουλειάς. Παντού οργανώνουμε τη δύ-
ναμη των εργαζόμενων μέσα στους χώρους δου-
λειάς. Συγκροτούμε παντού επιτροπές αγώνα που
να οργανώνουν τον χώρο, να δυναμώνουν τα σω-
ματεία, για να μην αφήσουμε τη ΝΔ να εφαρμόσει
το αντεργατικό τερατούργημα. 

Αυτή τη μάχη δίνει ο Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης και το Συντονιστικό Νοσοκομείων και
σε καλούμε να τη δώσουμε μαζί».

Μ.Ν.

Ο νόμος Χατζηδάκη 
θα μείνει στα χαρτιά

16/6, Πανεργατική απεργία στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ενωμένοι τους φράζουμε το νόμο
Οκλάδος του Επισιτισμού-Τουρισμού είναι πολύ δύ-

σκολος κλάδος, ειδικά για μια γυναίκα, πόσο μάλ-
λον αν έχει παιδιά. Αν εφαρμοστεί το ν/σ, θα μας τελει-
ώσουν. Γι’ αυτό πρέπει να ξεσηκωθούμε. 

Και από την άλλη, ήθελαν να μαζευτούν για να αποφα-
σίσουν για τη μήτρα μας και να απολογούμαστε γιατί
δεν κάνουμε παιδιά πριν τα 40. Σε μας, με την υπάρχου-
σα κατάσταση πρέπει να δουλεύεις το λιγότερο 10 ώρες
για να εξελιχθείς στη δουλειά σου, με σπαστά ωράρια,
έχεις να σηκώσεις απίστευτα βάρη, σε τρομερή ζέστη
και πίεση. Σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορείς να είσαι έγ-
κυος και να δουλεύεις. Αλλά ο νόμος λέει ότι πρέπει να
δουλεύεις μέχρι 7 μηνών. Αν βρεθείς σε επαπειλούμενη
εγκυμοσύνη πρέπει κάθε μήνα να περνάς μια απίστευτη
ταλαιπωρία για να πάρεις πιστοποιητικό. Πολλές προτι-
μούν να παραιτηθούν από το να τα περάσουν όλα αυτά.
Ευτυχώς, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες είναι σε κα-
λύτερη συσπείρωση σε σχέση με το παρελθόν για να τα
παλέψουν όλα αυτά. 

Χαρά Μουτζούρη, 
μαγείρισσα, ζαχαροπλάστισσα

Να παλέψουμε για μια καλύτερη ζωή. Γι’ αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Ο
Δήμος της Αθήνας μας πέταξε έξω επειδή είμαστε Αλβανοί και δεν εί-

χαμε ελληνική ταυτότητα. 
Κερδίσαμε μια μάχη και μας ξαναπήραν για λίγους μήνες, αλλά τώρα δεν

ξέρουμε αν πάλι τον Σεπτέμβρη θα είμαστε στη δουλειά. Συνεχίζεται ο αγώ-
νας για να κερδίσουμε τις δουλειές μας. Διεκδικούμε να έχουμε όλοι δι-
καιώματα και όλα τα χαρτιά.

Παναγιώτης Σκούρτι, 
συμβασιούχος καθαριστής σε σχολεία του Δήμου Αθήνας

Στα νοσοκομεία αφού μας χρησιμοποίησαν, τα άφησαν άδεια χωρίς σκο-
πό να αναβαθμίσουν τη δημόσια Υγεία. Σκοπός τους είναι να πουλήσουν

τα φιλέτα του ΕΣΥ στα ιδιωτικά συμφέροντα και να εκμεταλλευτούν το δη-
μόσιο σύστημα Υγείας. 

Τα νοσοκομεία ήταν πρωτεργάτες στο κίνημα που δημιουργήθηκε. Πρέ-
πει να συνεχίσουμε γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ούτε η πανδημία τελεί-
ωσε, μπροστά μας είναι. Αλλά και η υποβάθμιση που ετοιμάζουν καταπατάει
τα δικαιώματά μας καθημερινά. Στα νοσοκομεία, παρόλο που άρθηκε η ανά-
κληση των αδειών, δεν μπορούμε να πάρουμε άδειες. Τον Σεπτέμβριο θα
έχουμε πάλι ανάκληση. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που τους πήραν σαν επι-
κουρικό προσωπικό με συμβάσεις ενός και δυο ετών οι οποίοι καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Όχι μόνο στην πανδημία, και πιο πριν. Υπάρ-
χουν συμβασιούχοι σε όλους τους κλάδους: ιατρικό, νοσηλευτικό, καθαριό-
τητα, φύλαξη, σίτιση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται. Στις 23 του μήνα
θα είμαστε στους δρόμους και όποτε χρειαστεί, δεν θα τους αφήσουμε να
πάρουν ανάσα.

Γιάννης Τσολάκης, 
πρόεδρος Σωματείου Εργαζόμενων Κρατικού Νίκαιας

Όλα οι νόμοι που έχουν έρθει το
τελευταίο διάστημα θέλουν να

δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο. 
Για παράδειγμα, μια μάνα η οποία

θα δουλεύει 10 ώρες και δεν θα μπο-
ρεί να δει το παιδί της. Θα παίρνει
700 ευρώ, τα μισά θα τα δίνει στον
ιδιωτικό παιδικό σταθμό και στην
νταντά. Όταν το παιδί πάει προνήπιο
θα το πηγαίνει στα κοντέινερ, όπως
αυτά του Μπακογιάννη. Στο Λύκειο,
θα δίνει ένα κάρο λεφτά για φροντι-
στήρια για να μπορέσει να περάσει
το παιδί στο Πανεπιστήμιο με όλους
τους φραγμούς που νομοθετήθηκαν
τώρα. Αλλιώς θα πρέπει να το στείλει
σε κάποιο ιδιωτικό κολλέγιο, που η
μόνη ουσιαστική χρησιμότητά του εί-
ναι να εξασφαλίσει αναβολή για τον
στρατό και χωρίς κανέναν έλεγχο θα
δώσει κάποιο πτυχίο. Άλλος ένας ερ-
γαζόμενος δηλαδή χωρίς μεταπτυχια-
κά και διδακτορικά που θα πληρώνε-
ται 6ωρο, θα δουλεύει 8-10 ώρες με
τις υπερωρίες και χωρίς Σώμα Επιθε-
ώρησης Εργασίας. 

Η μεγάλη μάχη αρχίζει τώρα στο
πεδίο της εφαρμογής. Μόνο ένας
τρόπος υπάρχει. Δυναμώνοντας τα
συνδικάτα. Να ξέρουν ότι αν τολμή-
σουν να πειράξουν τα συνδικάτα, θα
γίνει χαμός. Και πλέον, μας αφορούν
όλες οι μάχες. Εκ των ουκ άνευ θα
έπρεπε να είναι ότι όλοι μαζί θα δώ-
σουμε τη μάχη για τη Δημόσια Υγεία
ενάντια στους ιδιώτες και θα είμαστε
μαζί τους στην απεργία τους στις
23/6. Όταν ακυρώνεις το 80% των
προγραμματισμένων χειρουργείων,
έχεις στείλει πολύ κόσμο στον τάφο.
Και αυτές τις εγκληματικές ευθύνες
πρέπει να τις αναζητήσουμε.  

Μαργαρίτα Συγκενιώτου, 
οργανωτική γραμματέας στην ΠΟΘΑ

Ολαός ξεσηκώνεται και
πάντα νικά. Αυτό λέμε

σήμερα σε αυτούς που κυ-
βερνούν και θέλουν να μας
πνίξουν. 

Κανονικά θα έπρεπε να εί-
ναι υπηρέτες του λαού και
να τον σέβονται. Αλλά τελι-
κά κάνουν αυτά που τους
λένε οι λίγοι. Ο Μητσοτάκης
και όλες οι κυβερνήσεις
παγκόσμια θέλουν να τσακί-
σουν τον κόσμο από τα κά-
τω. Γι’ αυτό και μεις, πρέπει
να τους πολεμήσουμε με
όλη μας τη δύναμη.  

Καρολίν, 
Κοινότητα Καμερούν

Προσβάλλουν τη μνήμη των ανθρώπων που πέσαν τον Μάη του
1886 στο Σικάγο για το 8ωρο. Τότε χύθηκε πολύ αίμα. Τιμή μου

σήμερα να δώσω κι εγώ τέτοια μάχη για τις επόμενες γενιές. 
Χτυπάνε στην κυριολεξία κατακτήσεις ενός ολόκληρου αιώνα. Ο

νόμος Χατζηδάκη στηρίζεται πάνω στο ότι ο λύκος μπορεί να τα βρει
με το πρόβατο. Πότε ακούστηκε στην ιστορία αυτό; Ποτέ δεν υπάρ-
χει ισότιμη βάση. Ο εργαζόμενος με αγώνα, ρήξη και ανατροπή κερ-
δίζει τα δικαιώματά του. Αυτό είναι νόμος απαράβατος. Στον δικό
μου τομέα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ιδιωτικοποιήσεις μέχρι τό-
νους σκουπιδιών, επιβλαβών για την υγεία μας. Καλή επανάσταση!

Αντώνης Καλοσκάμης, 
εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Αμαρουσίου

100 % συμμετοχή στην απεργία είχαν οι λιμενεργάτες στον
ΟΛΠ και στην COSCO και στις δύο πανεργατικές απερ-

γίες. 
Αντιδρούμε ενάντια στο νομοσχέδιο που προσπαθεί να βάλει τα-

φόπλακα στα εργασιακά μας δικαιώματα και τη συλλογική δράση.
Χτυπάει τα συνδικάτα στον πυρήνα τους. Το νομοσχέδιο ήδη είναι
απαξιωμένο στα μάτια του κόσμου, θα μείνει στα χαρτιά και θα μπει
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Από τον Νοέμβρη του 2020 και μα-
ζί με το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχουμε ενημερώσει για το συγκε-
κριμένο ν/σ και έτσι δεν υπάρχουν αυταπάτες ότι υπάρχει οτιδήποτε
καλό. Έχει στηθεί μια φάμπρικα τρομοκράτησης το τελευταίο διά-
στημα απέναντι στα ναυτεργατικά σωματεία. Δεν μας πτοούν, θα μεί-
νουμε συνεπείς στους αγώνες απέναντι σε οποιαδήποτε δικαστική
απόφαση. 

Γιώργος Γώγος, 
γενικός γραμματέας της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ

16/6, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

16/6, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης 16/6, Ξάνθη. Φωτό: ΣΕΚ Ξάνθης



Με όλες του τις δυνάμεις ρίχτηκε το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων στην
οργάνωση της πανελλαδικής απεργια-

κής κινητοποίησης της ΠΟΕΔΗΝ της 23 Ιούνη,
στη μια βδομάδα που μεσολάβησε από την
τρίτη πανεργατική απεργία ενάντια στον νόμο
Χατζηδάκη. Κυκλοφόρησε αφίσα και προκήρυ-
ξη για την απεργία και πραγματοποίησε εξορ-
μήσεις σε δεκάδες νοσοκομεία. 

Η ανακοίνωση, ανάμεσα στα άλλα, τονίζει:
“Είναι τεράστια πρόκληση για όλους τους ερ-
γαζόμενους στην Υγεία αλλά και ολόκληρη την
κοινωνία, το νομοσχέδιο που προωθεί το Υπ.
Υγείας για την συρρίκνωση και την ιδιωτικο-
ποίηση των δημόσιων νοσοκομείων. Αντί ο Κι-
κίλιας και ο Μητσοτάκης, μέσα στην πανδημία
να κάνουν μαζικές προσλήψεις και να κρατικο-
ποιήσουν τους κλινικάρχες, έρχονται τώρα και
προωθούν μαζικές απολύσεις συμβασιούχων,
τη συρρίκνωση-συγχώνευση των νοσοκομείων
και την ιδιωτικοποίησή τους. 

Αυτό σημαίνει όταν ο Μητσοτάκης λέει «δεν
έχει σημασία αν είναι ιδιωτική η Υγεία, αρκεί να
είναι αποτελεσματική». Όταν προετοιμάζουν
αυτόνομα 24ωρα ΤΕΠ, νοσοκομεία ακτίνας και
νοσοκομεία κόμβους. Κουβέντα δεν λέει η κυ-
βέρνηση για προσλήψεις και μονιμοποίηση των
συμβασιούχων. Αντίθετα απολύουν χιλιάδες
εργαζόμενους συμβασιούχους για να ξαναφέ-
ρουν μαζικά τους εργολάβους μέσα στα δημό-
σια νοσοκομεία. Το πρόβλημα για αυτούς είναι
η ανακατανομή του προσωπικού και οι ΣΔΙΤ.
Αχόρταγα θέλουν να συνεχίσουν αυτό που ξε-
κίνησαν μέσα στην πανδημία, την πριμοδότηση
των μεγάλων κλινικαρχών και της ιδιωτικής
Υγείας. Θέλουν να εμπεδωθεί ο διαχωρισμός

των φτωχών και των ταμειακώς εντάξει ασθε-
νών. Η σύγκρουση με την κυβέρνηση είναι τα-
ξική, χρειάζεται να πάρουμε τον έλεγχο των
νοσοκομείων μας αλλιώς οι ασθενείς μας θα
την πληρώνουν με ή χωρίς covid.

Έχουμε την δύναμη. Το δείξαμε με την καμ-
πάνια για τον Καταραχιά, το δείξαμε με τις με-
γάλες μας απεργίες με τις οποίες κρατήσαμε

τους συμβασιούχους στη δουλειά. Χρειάζεται
να οργανώσουμε και να συντονίσουμε όλα τα
νοσοκομεία. Με συνελεύσεις, επιτροπές αγώ-
να, εξορμήσεις και ενημέρωση σε κάθε τμήμα
και όροφο. Με συντονισμό πανελλαδικά, με
φτιάξιμο απεργιακών φρουρών μπορούμε να
κατεβάσουμε όλα τα νοσοκομεία στον δρόμο
για να αποτρέψουμε τη νέα επίθεση”.

Η απεργία οργανώνεται και στα νοσοκομεία
εκτός Αθήνας. Ο Στράτος Μουρλίδης, συμβα-
σιούχος ΟΑΕΔ που εργάζεται στο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης, δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη: “Πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι
όλοι αυτοί οι συμβασιούχοι, και ΟΑΕΔ και οι
ΕΣΠΑ, ήρθαν εδώ για να βοηθήσουν γιατί κα-
λύπτουν πάγιες ανάγκες. Αυτός είναι ο λόγος

που και οι εργαζόμενοι/ες της Θεσσαλονίκης
κατεβαίνουμε. Είμαστε ενωμένοι, μια γροθιά
και θέλουμε να στηρίξουμε το ΕΣΥ και να το
κρατήσουμε. Να μας αφήσουν να κάνουμε αυ-
τό που ξέρουμε να κάνουμε τόσα χρόνια. Χω-
ρίς αυτόν τον κόσμο, δεν είναι υπερβολή, το
ΕΣΥ θα είχε καταρρεύσει. Αξίζουν λοιπόν να γί-
νουν αορίστου χρόνου. Το σύστημα Υγείας δεν
μπορεί να λειτουργήσει με ημίμετρα. Και επι-
πλέον ο εργαζόμενος πρέπει να έχει μόνο ένα
πράγμα στο μυαλό του: πώς θα δουλέψει κα-
λά. Όχι να έχει αγωνία για το αν θα έχει δου-
λειά την επόμενη μέρα. Έχει να κάνει και με
την ποιότητα της δουλειάς μας, η ανασφάλεια
μας επηρεάζει και δεν μπορούμε να αποδώ-
σουμε όσο μπορούμε -που και πάλι, μπροστά
στην πανδημία αποδείξαμε τι είμαστε. Ένας
από τους 4000 ΟΑΕΔ είμαι κι εγώ και όλοι μαζί
δώσαμε μια μάχη για να αντιμετωπίσουμε την
πανδημία. Τρέξαμε όπου χρειάστηκε, κολλήσα-
με τον ιό πολλοί από μας, συνεχίσαμε. Η απερ-
γία θέλει συμμετοχή καραμπινάτη γιατί έτσι
κερδίζονται οι αγώνες. Τα νοσοκομεία έδωσαν
ένα ηχηρό μήνυμα και στις 16 Ιούνη”. Κατέβα-
σμα στην πορεία στην Αθήνα  οργανώνεται και
από εργαζόμενους κι εργαζόμενες στην Πά-
τρα, τα Γιάννενα, την Ικαρία κι αλλού.

Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων προτείνει
άμεσα το επόμενο βήμα: καλεί στις 23 Ιούνη
σε ανοιχτή σύσκεψη συμβασιούχων και μόνι-
μων εργαζόμενων για την οργάνωση της συνέ-
χειας, αμέσως μετά το τέλος της διαδήλωσης.
Η σύσκεψη θα γίνει στις 12:30μμ, στο προαύ-
λιο της Νομικής Σχολής (Ακαδημίας και Μασ-
σαλίας).

Αφροδίτη Φράγκου

Μαχητική ήταν για ακόμα μια φορά η παρουσία των
εργατών και εργατριών της Υγείας στις απεργια-
κές διαδηλώσεις της 16 Ιούνη ενάντια στον νόμο

Χατζηδάκη. Με πανό και πλήθος απεργούς στις διαδηλώ-
σεις της Αθήνας συμμετείχαν εργαζόμενοι και εργαζόμε-
νες από τα νοσοκομεία Αγία Όλγα, Κρατικό Νίκαιας, Γεννη-
ματάς, Ερυθρός, Συγγρός, Άγιος Σάββας, Ευαγγελισμός,
ΚΑΤ, καθώς και εργαζόμενοι/ες στο ΕΚΑΒ, ενώ στη Θεσσα-
λονίκη παρουσία με πανό είχαν το Ιπποκράτειο νοσοκομείο
και το ΨΝΘ. 

Η συνέχεια είναι άμεση. Η επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρ-
νηση στο ΕΣΥ δένεται με την προσπάθεια να χτυπήσει τον
συνδικαλισμό. Η πρώτη απεργία που οργανώνεται και θα
πραγματοποιηθεί κόντρα σε αυτά που προβλέπει ο νόμος
Χατζηδάκη είναι η πανυγειονομική απεργία της 23 Ιούνη. 

Ένας από τους κεντρικούς άξονες της μάχης που ανοί-
γει είναι η μονιμοποίηση των δεκάδων χιλιάδων συμβασιού-
χων του ΕΣΥ. “Διεκδικούμε το ΕΣΥ να παραμείνει για όλους
τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Για να μπορέσουμε
να πετύχουμε τον στόχο αυτό, η βασική προϋπόθεση είναι
να μονιμοποιηθούν άμεσα, χωρίς όρους, προϋποθέσεις,
μοριοδοτήσεις και όλα αυτά τα τερτίπια όλοι οι συμβασιού-
χοι που αυτή τη στιγμή αποτελούν το 25 με 30% των εργα-
ζόμενων. Και οι υπόλοιποι κλάδοι πρέπει να στηρίξουν την
μάχη για να σωθεί το ΕΣΥ γιατί ενωμένοι μπορούμε να νι-

κήσουμε. Πιστεύω ότι τα ψωμιά της ΝΔ είναι λίγα”, τόνισε
η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος ΔΣ του συλλόγου εργαζόμε-
νων του νοσοκομείου Γεννηματάς.

Ο Σπύρος Βασιλείου, συμβασιούχος στην καθαριότητα
του Αγίου Σάββα, τονίζει επιπλέον: “Σήμερα απεργούμε
ενάντια στο νομοσχέδιο που προσπαθεί να κατεβάσει η κυ-
βέρνηση. Τα νοσοκομεία έχουμε την επόμενη βδομάδα
απεργία για την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ΝΔ είναι απομονωμένη. Οι κινήσεις
που κάνει είναι κινήσεις φόβου. Καταλαβαίνει ότι δεν έχει
διέξοδο και προσπαθεί να το πάει επιθετικά. Τα νοσοκομεία
ήταν ο πυλώνας σε αυτή την προσπάθεια από την αρχή”.

Κενά
Η πάλη για προσλήψεις είναι ο δεύτερος μεγάλος άξο-

νας της απεργιακής μάχης. Οι εικόνες που φέρνουν διαρ-
κώς οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες από τα νοσοκομεία
τους δείχνει ότι τα κενά είναι πολύ μεγαλύτερα. “Αυτό το
αφήγημα της κυβέρνησης ότι όλα στο ΕΣΥ πάνε καλά δεν
ισχύει. Το νοσοκομείο και ειδικά η κλινική covid δουλεύει
με προσωπικό ασφαλείας. Οι βάρδιες βγαίνουν με δυσκο-
λία. Οι συνάδελφοι είναι εξουθενωμένοι γιατί έχουν να πά-
ρουν άδεια εδώ και έναν χρόνο με την αναστολή. Για καιρό
νοσηλεύονταν covid ασθενείς, μη covid ασθενείς και ύπο-
πτα κρούσματα στους ίδιους χώρους. Τα πρωτόκολλα πή-

γαν αναγκαστικά περίπατο λόγω της υποστελέχωσης, της
έλλειψης χώρου. Όταν μειώθηκαν τα κρούσματα και άρχι-
σαν να αποχαρακτηρίζονται οι κλινικές και οι ΜΕΘ, αυτό
έγινε με μια τρομερή πίεση προς το προσωπικό να έχει
έτοιμη την κλινική σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Χρειάζεται ει-
δικό συνεργείο καθαριότητας για να εξοντώνει τα πολυαν-
θεκτικά μικρόβια που μπορεί να υπάρχουν, αλλά στην
πραγματικότητα καθαρίζαμε εμείς. Προϊστάμενοι, γιατροί...
με τα υλικά που έχουμε για τη γενική καθαριότητα του νο-
σοκομείου. Η κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητο τον νόμο Χα-
τζηδάκη για να συνεχίσει τις επιθέσεις και να τις επεκτείνει.
Γι' αυτό απεργούμε”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
νοσηλεύτρια από το Αγία Όλγα.

Και βέβαια η χρόνια διάλυση του ΕΣΥ, καθώς και η κλιμά-
κωση της επίθεσης που ετοιμάζεται σε βάρος του είναι μια
επίθεση σε όλη την εργατική τάξη, αλλά και μέρος της συ-
νολικής πολιτικής της διάλυσης του κράτους πρόνοιας.
“Είμαστε εδώ από το δίκτυο δράσης κοινωνικών λειτουρ-
γών”, είπε στην ΕΑ η Δήμητρα Γιάννου, κοινωνική λειτουρ-
γός σε ΟΤΑ στην Εύβοια. “Θα συνεχίσουμε ανυπότακτα μέ-
χρι την κατάργηση αυτού του νομοσχεδίου, αλλά και γενι-
κότερα σε οποιονδήποτε αγώνα έχει να κάνει με τη διαφύ-
λαξη της αξιοπρέπειάς μας. Οι ανάγκες για κοινωνική πρό-
νοια ήταν πάντα αυξημένες. Το κράτος πρόνοιας καταρρέ-
ει εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι προϊόν της πανδημίας. Αλλά

στην πανδημία αναδείχθηκε πολύ πιο έντονα η μαύρη τρύ-
πα. Και στο προνοιακό και στο κομμάτι της Υγείας. Το ΕΣΥ
δέχεται επίθεση και αφορά όλους μας. Πρέπει να διαφυλά-
ξουμε την υγεία όλων των πολιτών, παιδιών, ηλικιωμένων,
αναπήρων. Εννοείται ότι και οι υπόλοιποι κλάδοι πρέπει να
στηρίξουμε την απεργία των υγειονομικών”. Η Δήμητρα
Παπαδοπούλου, σχολική κοινωνική λειτουργός και επίσης
μέλος του Δικτύου συμπληρώνει: “Η επίθεση στα εργασια-
κά μας δικαιώματα θα έχει αντίκτυπο και στις υπηρεσίες
που παρέχουμε σαν κοινωνικοί λειτουργοί. Ήδη δυσκο-
λευόμαστε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες λόγω υπο-
στελέχωσης που υπάρχει σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες.
Αυτό λοιπόν θα πάει σαν ντόμινο”.
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ΙΚΑΡΙΑ

Κραυγαλέα ΣΔΙΤ
Μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της κυβέρνη-

σης στη νέα της επίθεση στο ΕΣΥ είναι η προώθηση
των ιδιωτικοποιήσεων. Με την υποβάθμιση από την έλλειψη
προσωπικού και εξοπλισμού, οδηγεί τα νοσοκομεία στο να
αδυνατούν να προσφέρουν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις
στους ασθενείς. Δημιουργεί στοχευμένα ένα κενό, ώστε να
μπορέσει να επιβάλει την κάλυψή του με τις ΣΔΙΤ. Το να λεί-
πουν ή να μην λειτουργούν μηχανήματα στα νοσοκομεία εί-
ναι συχνό φαινόμενο και έρχεται σε αυτό να προστεθεί η έλ-
λειψη προσωπικού για να τα χειρίζονται και να κάνουν τις
διαγνώσεις.

Το Σωματείο Εργαζόμενων Νοσοκομείου Ικαρίας καταγ-
γέλλει μια τέτοια περίπτωση. Όπως αναφέρει, προτείνεται
από τον βουλευτή του νομού Στεφανάδη το νοσοκομείο να
στέλνει τις εξετάσεις ...στο Μαρούσι (!) -δεν είναι τυχαίο που
πρόκειται για μια περιοχή που οι κλινικάρχες κάνουν πάρτι
με τη μακροχρόνια στήριξη του πρώην δημάρχου Πατούλη.
Η τηλεσύνδεση του αξονικού του Νοσοκομείου της Ικαρίας
με το ακτινολογικό τμήμα του ιδιωτικού Ιατρικού Κέντρου
Αμαρουσίου είναι μια τέτοια κραυγαλέα περίπτωση ΣΔΙΤ που
πραγματικά ευτελίζει τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Με έναν ακτινολόγο
Όπως τονίζει το σωματείο στην ανακοίνωσή του στις 17/6:

“Ένα χρόνο πριν το νοσοκομείο μας διέθετε 3 ακτινολόγους
και τώρα μόνο έναν... Το ακτινολογικό μας τμήμα πραγματο-
ποιεί και διεκπεραιώνει πλέον, με έναν και μοναδικό γιατρό,
πέρα από τις αξονικές και άλλες εξετάσεις όπως απλές ακτι-
νογραφίες, υπέρηχους και μαστογραφίες... Αυτό που μας
παρουσιάζει ως λύση είναι μια πρακτική που ήδη την εφαρ-
μόζουμε ως εφημερεύοντες γιατροί σαν έσχατη λύση απελ-
πισίας, στέλνοντας εδώ και μήνες μέσω του κινητού μας τη-
λεφώνου τις πραγματοποιηθείσες αξονικές για διάγνωση σε
συναδέλφους μας σε άλλα νοσοκομεία, σε περίπτωση επεί-
γοντος περιστατικού... Ο ειδικευμένος ακτινοδιαγνώστης
δεν υπάρχει μόνο για να βλέπει τα φίλμς και να κάνει δια-
γνώσεις, αλλά για να ορίζει και να επιβλέπει την διαδικασία
πραγματοποίησης της αξονικής, αφού προηγουμένως έχει
συζητήσει μαζί με τους θεράποντες γιατρούς την αναγκαιό-
τητα ή μη της πραγματοποίησής της... 

Ποιο ήταν το ουσιαστικό όφελος της υιοθεσίας των Φούρ-
νων από τον Ιατρικό όμιλο συμφερόντων Αποστολόπουλου;
Λύθηκε το ζήτημα της υγείας εκεί ή μήπως οι Φουρνιώτες
εξακολουθούν να ταξιδεύουν στην Αθήνα για να βρουν την
υγεία τους, κάποιοι ίσως και πελατάκια των ιδιωτικών νοσο-
κομείων όπως το Ιατρικό Κέντρο; Εδώ έχουν κλείσει το εμ-
βολιαστικό κέντρο των Φούρνων, έξω από το οποίο έψελναν
μαντινάδες στον πρωθυπουργό, με αποτέλεσμα οι Φουρνιώ-
τες να έρχονται πλέον για εμβόλια στην Ικαρία”.

Το ΣΕΝΙ τονίζει ότι ο Ικαριακός και Φουρνιώτικος λαός
έχουν παλέψει ενάντια στη διάλυση του νοσοκομείου και της
δημόσιας υγείας και καταλήγει: “Οι συγχωνεύσεις, οι διασυν-
δέσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις και τα κλεισίματα είναι πάλι πιεστι-
κά μπροστά μας. Στο χέρι μας είναι να τους σταματήσουμε!”

ΠΑΤΡΑ-ΡΙΟ

Αστυνομικός τσαμπουκάς

Κρατικοποίηση 
των ιδιωτικών κλινικών

Εισβολή ανδρών της ΟΠΚΕ σε κλινική νοσοκομείου και τραμπουκισμό σε
βάρος του καταγγέλλει ασθενής του νοσοκομείου του Ρίο. Όπως περι-

γράφει, η ομάδα ΟΠΚΕ βρισκόταν στη μονάδα αιμοκάθαρσης συνοδεύον-
τας τον Παλαιοκώστα. Βλέποντας ο ασθενής τους αστυνομικούς να κακο-
μεταχειρίζονται τους υπόλοιπους ασθενείς και να μην τους αφήνουν να
μπουν μέσα, τράβηξε φωτογραφίες από τον δεύτερο όροφο όπου βρισκό-
ταν. Ένας από τους αστυνομικούς απαίτησε να σταματήσει η λήψη φωτο-
γραφιών επικαλούμενος ανύπαρκτο νόμο που το απαγορεύει, και, στην
ερώτηση του ασθενή ποιος είναι αυτός ο νόμος, άρχισε τις απειλές.

Αμέσως μετά ανέβηκαν στην κλινική, άνοιξαν τις πόρτες και άρχισαν με
τσαμπουκά να απειλούν με αυτόφωρο τον χειρουργημένο καρκινοπαθή!
Ζήτησαν δε τα στοιχεία του από την εφημερεύουσα γιατρό, η οποία φυσι-
κά δεν τα έδωσε. Οι μπάτσοι δεν πήραν άδεια από κανέναν για να μπουν
στην κλινική να κάνουν επίδειξη τσαμπουκά, και ήταν η αντίδραση του θύ-
ματος και η παρέμβαση της γιατρού που τους ανάγκασε να αναδιπλωθούν.

Η αστυνομία έχει αποθρασυνθεί τόσο, που δεν σέβεται ούτε τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα. Τη στιγμή που για πάνω από έναν χρόνο έχει απαγορευτεί
το επισκεπτήριο στους ασθενείς -που τουλάχιστον αυτό είναι χρήσιμο-
έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να μπουκάρουν όποτε θέλουν ακόμη και σε
κλινικές και να απειλούν όποιον θέλουν. Οι μπάτσοι που μπήκαν στον δεύτε-
ρο όροφο του νοσοκομείου του Ρίο έβαλαν σε κίνδυνο την υγεία των ασθε-
νών, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς κλπ.

Η αστυνομία είναι βαθιά αντιπαθής στην πλειονότητα του κόσμου και το
ξέρει καλά. Σε όλες τις προσπάθειές της να πέσουν στα μαλακά οι προστα-
τευόμενοι της κυβέρνησης των πλούσιων εκ-βιαστών, έρχεται να προστεθεί
η καθημερινή της ασυδοσία απέναντι στους φτωχούς. Και φυσικά οι εργά-
τες/τριες της Υγείας, οι ασθενείς, και όλη η εργατική τάξη που θέλει δημό-
σιο ΕΣΥ για να προστατευτεί από την πανδημία και όχι μόνο, βλέπει την κυ-
βέρνηση της ΝΔ να σκορπάει εκατομμύρια ξανά και ξανά για να ενισχύει
την αστυνομία -ακριβώς για να αντιμετωπίσει τους αγώνες που συνεχίζονται
για την υπεράσπιση της δημόσιας Υγείας και των εργατικών δικαιωμάτων.

Οι εργαζόμενοι στο Ωνάσειο καταγγέλλουν ότι η διοίκηση του ιδρύμα-
τος εξασφάλισε παχυλά μπόνους μόνο για διευθυντικά στελέχη. Το

Ωνάσειο είναι ΝΠΙΔ που επιδοτείται από τα Δημόσια Ταμεία για να εξασφα-
λίζεται η ομαλή λειτουργία του. Από την περίοδο των μνημονίων έχουν κο-
πεί τα δώρα στους εργαζόμενους, κατά την διάρκεια της θητείας του Αν-
δρέα Λοβέρδου στο Υπουργείο Υγείας. 

Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγινε προσπάθεια να καταργηθεί η ΣΣΕ και να
ενταχθούν οι εργαζόμενοι στο Ωνάσειο στο ενιαίο μισθολόγιο που θα
έφερνε νέες μειώσεις μισθών στο όνομα μίας δήθεν κρατικοποίησης. Η επί-
θεση έπεσε στο κενό μετά τον απεργιακό ξεσηκωμό των εργαζομένων. 

Είναι πρόκληση να δίνονται επιπλέον μισθοί στους διευθυντές την ώρα
που δεν έχουν αποκατασταθεί τα δώρα των εργαζομένων και υπάρχουν ελ-
λείψεις προσωπικού στο ΩΚΚ. Την ίδια ώρα οι προσλήψεις νέων εργαζομέ-
νων γίνονται με ατομικές συμβάσεις και τον κατώτατο μισθό σύμφωνα με
την Eθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.). Αυτή η πολιτι-
κή έχει ως στόχο τον διαχωρισμό των εργαζομένων και την κατάργηση των
συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Να υπογραφεί συλλογική σύμβαση με αυξήσεις στους μισθούς και ολό-
κληρα τα δώρα που να καλύπτει το σύνολο του προσωπικού. Τα Ωνάσειο
να κρατικοποιηθεί χωρίς αποζημίωση όπως και όλες οι μεγάλες ιδιωτικές
κλινικές.

Στις 10 Ιούνη η συμμετοχή στην απεργία συνολικά στον κλάδο της ιδιωτι-
κής υγείας ήταν μεγάλη. Στις 16 Ιούνη η διάθεση για απεργιακή σύγκρου-
ση εκφράστηκε και στις ιδιωτικές κλινικές όπως στο Metropolitan General
στον Χολαργό όπου το προσωπικό σταμάτησε την δουλειά. Οι απεργίες
έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι έχουμε την δύναμη για να ανατρέψουμε το αν-
τεργατικό νομοσχέδιο του Χατζηδάκη και συνολικά την βάρβαρη πολιτική
της ΝΔ.

Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών,
παράταξη του Συνδικάτου Εργαζομένων Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας

Η μάχη της Υγείας συνεχίζεται

Διεκδικούμε προσλήψεις-μονιμοποιήσεις

Το ΣΕΝΙ στην απεργία των Νοσοκομείων στις 22/4. Φωτό: Σ. Μιχαηλίδης

16/6, Πανεργατική απεργία στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

16/6, Πανεργατική απεργία στη Θεσσαλονίκη. 

Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη



Νο 1477, 23 Ιούνη 2021 Μαρξισμός 2021σελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Ένα σύστημα σε κρίση-
η πάλη να το αλλάξουμε
Το Μαρξισμό τον περιμένουμε

όλη τη χρονιά. Είναι ένα φεστι-
βάλ που κάθε φορά, στον καθένα
ξεχωριστά, μπορεί να προσφέρει
καινούργιες γνώσεις και ιδέες, να
εξηγήσει το σύστημα που ζούμε
και ποια είναι η διέξοδος από τις
επιθέσεις, την καταστροφή και τη
δυστυχία που αυτό σπέρνει. Είτε
μιλάμε για τους εργαζόμενους και
τη νεολαία, είτε για τους μετανά-
στες και τους πρόσφυγες, είτε για
τις γυναίκες, ο καπιταλισμός χτυ-
πά. Ο Μαρξισμός είναι ευκαιρία να
συζητήσουμε την απάντηση, πώς
μπορούμε να αλλάξουμε τον κό-
σμο.

Οι τρεις πανεργατικές απεργίες
του τελευταίου μήνα έδειξαν ότι η
εργατική τάξη έχει γίνει πιο μάχι-
μη. Είναι κάτι που συζητιέται παν-
τού. Η επίθεση στα εργασιακά δι-
καιώματα είναι πρώτη κουβέντα
στη δουλειά. Η εστίαση ήδη δού-
λευε τα 10ωρά της. Το να γίνει τώ-
ρα αυτό νόμιμο ανοίγει το δρόμο
για 12, 13 και περισσότερες ώρες
εργασίας. Το χτύπημα στο ΣΕΠΕ,
που ήδη είχε χίλια δυο προβλήμα-
τα αλλά υπήρχαν περιπτώσεις δι-
καίωσης ενός εργαζόμενου, θα
μας αποτελειώσει. Οι εργοδότες
του κλάδου είναι πολύ σκληροί.
Ότι μπορούμε να τους κάνουμε
ζημιά, με τη δράση μας, τις απερ-
γίες μας, τις κινητοποιήσεις μας,
το ξέρουμε. Όμως χρειάζεται ορ-
γάνωση. Στο χώρο μας τα τελευ-
ταία χρόνια έχουμε αρχίσει να κα-
τακτούμε το να συνδικαλιζόμαστε,
να συσπειρωνόμαστε στα σωμα-
τεία μας, να αντιδρούμε. Ο Μαρξι-
σμός θα μαζέψει όλη αυτή την εμ-
πειρία και θα τη βοηθήσει να πάει
παρακάτω.

Στον Πειραιά οργανώνουμε το
διήμερο σαν το πιο μεγάλο γεγο-
νός του κινήματος και της αριστε-
ράς αυτή την περίοδο. Με εξορμή-
σεις, πικετοφορίες, ενημερώσεις
όλου του κόσμου, αφισοκολλήσεις.
Όλος ο Πειραιάς έχει γεμίσει Μαρ-
ξισμό. Το ίδιο στους εργατικούς
χώρους, στο Τζάνειο, το Μεταξά,
το Κανάλι 1. Στοίχημα είναι επίσης
να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή
των προσφύγων από το Σχιστό στο
φεστιβάλ. Λέμε ανοιχτά σε όλες και
όλους ότι οι επαναστατικές ιδέες
και η οργάνωση είναι δύναμη!

Δανάη Γαϊτάνου, 
εργαζόμενη στην εστίαση

Οφετινός Μαρξισμός έρχεται στην καρδιά των εξε-
λίξεων. Μια χρονιά που έχουν δοθεί πάρα πολλές

μάχες από το εργατικό και φοιτητικό κίνημα στον αντί-
ποδα της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομικής και
υγειονομικής κρίσης. Από τις μάχες ενάντια στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης και όλες τις ρατσιστικές πολιτι-
κές της κυβέρνησης μέχρι τη μεγαλειώδη αντιφασιστι-
κή συγκέντρωση στο Εφετείο στις 7 Οκτώβρη όπου οι
ναζί χρυσαυγίτες καταδικάστηκαν σαν εγκληματική ορ-
γάνωση. 

Από τις μάχες ενάντια στους μπάτσους του Χρυσο-
χοΐδη με το όργιο καταστολής στις 17 Νοέμβρη και 6
Δεκέμβρη, μέχρι τα μαζικά συλλαλητήρια των φοιτητών
ενάντια στα σχέδια για πανεπιστημιακή αστυνομία, δια-
γραφές κλπ. που είχε η Κεραμέως. Και από το metoo
που απλώθηκε σε όλους τους χώρους και ποδοπάτησε
ξανά τις απαγορεύσεις στην απεργιακή 8 Μάρτη ενάν-
τια στο σεξισμό, μέχρι τις μάχες των εργατών στα νο-
σοκομεία με τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις
ενάντια στην απόλυση Καταραχιά και την δολοφονική
πολιτική στο ΕΣΥ.

Κι όλα αυτά με παρακαταθήκες τις τρεις μεγάλες πα-
νεργατικές απεργίες ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα
του νομοσχεδίου Χατζηδάκη. Που μπορεί να έγινε νό-
μος στο κοινοβούλιο αλλά η μαζική αντίθεση ανοίγει το
δρόμο να καταργηθεί στην πράξη. Το φεστιβάλ Μαρξι-
σμός θα μας βοηθήσει όλους και όλες να πιάσουμε το
νήμα που συνδέει όλες αυτές τις μάχες ενάντια στην
κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον αγώνα ενάντια στο σύ-
στημα της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Ένα
διήμερο στη Γεωπονική που θα δώσει απαντήσεις στο
μαχητικό εργατικό και φοιτητικό κίνημα. Οι ιδέες του
Μαρξ, του Λένιν, του Τρότσκι είναι πολύτιμες για τη συ-
νέχεια. Η εργατική τάξη έχει τη δύναμη να τσακίσει τη
ΝΔ αλλά και συνολικά το σύστημα, με μια στρατηγική
που θα ανοίξει το δρόμο. Σε αυτή την προοπτική θα εί-
ναι αφιερωμένο το φετινό φεστιβάλ.

Νίκος Γεροντής, φοιτητής ΠΑΔΑ

Μετά από μια δεκαετία μνημονίων και οι-
κονομικής κρίσης, κατά την οποία προ-

στέθηκε την τελευταία χρονιά η πανδημία, η
αδίστακτη κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκει ευ-
καιρία να επιτεθεί με όλες της τις δυνάμεις
και με μια σειρά νομοσχέδια προσπαθώντας
να διαλύσει την Υγεία, την Παιδεία, το συνδι-
καλισμό, τα εργασιακά δικαιώματα. Εξυπηρε-
τεί τις επιταγές του κεφαλαίου χωρίς να το
κρύβει, ξεπουλά τα πάντα για το κέρδος,
προβάλλοντας τη φούσκα της ανάπτυξης,
της αριστείας, της εθνικής κυριαρχίας. Πι-
στεύει πως ο κόσμος μετά το σοκ της πανδη-
μίας έχει παγώσει και δεν μπορεί να αντιδρά-
σει, πως είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να
τα περάσει όλα αυτά. Όμως δεν είναι έτσι.

Μέσα στη χρονιά είχαμε πολλά γεγονότα
που έδειξαν ότι ο κόσμος αντιδρά. Με αρχή
τον Οκτώβρη και τη δίκη της Χρυσής Αυγής,
το κίνημα των υγειονομικών μετά που ήταν
πολύ έντονο με πολλές πορείες και απεργίες
και τώρα με τις τρεις πανεργατικές ενάντια
στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Ειδικά η τελευ-
ταία αυτή μάχη έδειξε πώς όλος ο κόσμος
συνειδητοποιεί ότι είναι μια επίθεση που θα
πλήξει όλη την κοινωνία, καθώς στερεί κάθε
εργασιακό κεκτημένο. Το σκηνικό συμπλη-
ρώνουν τα ξεκάθαρα σχέδια της κυβέρνη-
σης για την Υγεία, που θέλει να την ιδιωτικο-
ποιήσει, με εμάς να συνεχίζουμε να τα κον-
τράρουμε, γι αυτό και κατεβαίνουμε ξανά σε
απεργία στις 23 Ιούνη.

Απέναντι σε όλη αυτή την επίθεση, η εργα-
τική τάξη πρέπει να οργανωθεί, να αντεπιτε-
θεί. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό το
διήμερο φεστιβάλ με συζητήσεις για όλα τα
ζητήματα που τέθηκαν μέσα στη χρονιά και
που θα καθορίσουν τη συνέχεια. Για το ερ-

γατικό κίνημα, για το προσφυγικό, για την
πάλη των γυναικών. Ο κόσμος συζητά πολύ
έντονα για όλα αυτά μέσα στους εργατικούς
χώρους. Πάντα γινόταν αυτό, αλλά τώρα
ακόμα περισσότερο. Το βλέπω στο χώρο
μου, υπάρχει αυτή η ανάγκη να στραφούμε
κάπου. Με αυτή την έννοια, θέλουμε να μας
δώσει το διήμερο μια αισιοδοξία, ένα τρόπο
πάλης, δράσης κι οργάνωσης.

Το βλέπω και μέσα από τη δική μου πο-
ρεία. Πριν τον Ερυθρό, είχα δουλέψει στη
Μόρια, στην πτέρυγα ανηλίκων ως φροντι-
στής. Ήμουν δηλαδή ήδη ευαίσθητος με τα
ζητήματα του ρατσισμού από μια διαχείριση
Μητσοτάκη που ήταν -και είναι- καταστροφι-
κή. Μετά από αυτό, μπήκα στο χώρο της
Υγείας και είδα κι εκεί τα προβλήματα, τη
συνέχιση της πολιτικής του '13 με τα κλεισί-
ματα και όλη την επίθεση του Άδωνη. Έτσι
βρέθηκα σε αρκετές κινητοποιήσεις, για την
διάσωση του ΕΣΥ, για τον Καταραχιά κλπ.

Η οργάνωση ήρθε ως συνέχεια όλων αυ-
τών των εμπειριών. Διάλεξα ένα χώρο με με-
γάλη κινητικότητα στην Υγεία, πράγμα πολύ
σημαντικό για μένα που είμαι συμβασιούχος
και πιστεύω ότι μόνο με τις κινητοποιήσεις
μας θα κερδίσουμε τη μονιμοποιήσή μας,
κανείς δεν θα μας τη χαρίσει, αντίθετα αν
δεν παλέψουμε θα μας δείξουν εύκολα την
πόρτα. Αλλά και ένα χώρο που σε όλα τα μέ-
τωπα οργανώνει αντίστοιχα, με τον ίδιο αγω-
νιστικό προσανατολισμό, ενάντια στην απο-
γοήτευση και την παθητικότητα. Γι' αυτό θα
έλεγα ότι εμείς οι “καινούργιοι” περιμένουμε
το φεστιβάλ για ακόμα περισσότερη δράση
ενάντια στις κυρίαρχες ιδέες στη συνέχεια.

Νώντας Φάσσος, 
εργαζόμενος στον Ερυθρό



Ονοματεπώνυμο Φύλο...............................................................................

Διεύθυνση Τ.Κ. Πόλη .................................................................................

Τηλέφωνο Κινητό .......................................................................................

Email ..............................................................................................................

Σωματείο, Σχολή ή Σχολείο......................................................................

Ημερομηνία ..................... / ..................... / 2021

Δηλώστε συμμετοχή
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Eπικοινωνήστε 
για να κλείσετε τη συμμετοχή σας

ΟΜαρξισμός, που θα γίνει στις 10 και 11
Ιούλη στη Γεωπονική Σχολή, είναι το

ετήσιο φεστιβάλ του Σοσιαλιστικού Εργατι-
κού Κόμματος. Ξεκίνησε το 1988, στην εικο-
στή επέτειο του κινήματος του Μάη του '68,
από την Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάστα-
ση (από την οποία προήλθε το ΣΕΚ) και από
τότε μέχρι σήμερα οργανώνεται αδιαλείπτως
κάθε χρόνο. Στο κέντρο του βρίσκονται οι
ιδέες του Μάρξ και του Ένγκελς και όλων
των επαναστατών που τις συνέχισαν, του Λέ-
νιν, του Τρότσκι, της Ρόζας Λούξεμπουργκ,
οι ιδέες της επαναστατικής ανατροπής του
καπιταλισμού από την εργατική τάξη.

Πρόκειται για ένα διεθνές γεγονός. Όχι
μόνο γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει ση-
μείο συνάντησης για εκατοντάδες αγωνιστές
και αγωνίστριες από πάρα πολλά μέρη του
πλανήτη που έχουν συμμετάσχει στα πάνελ
του σαν ομιλητές/τριες, μεταφέροντας τις
δικές τους εμπειρίες από τις σκληρές μάχες
που δίνουν οι εργάτες και η νεολαία σε όλο
τον κόσμο. Αλλά και γιατί αντίστοιχες εκδη-
λώσεις οργανώνονται κάθε χρόνο σε μια σει-
ρά χώρες από τις επαναστατικές οργανώ-
σεις και κόμματα της Διεθνιστικής Σοσιαλι-
στικής Τάσης (IST), στην οποία ανήκει και το

ΣΕΚ. Οι «Μαρξισμοί» αποτελούν έναν διεθνή
θεσμό, που πατάει πάνω στην κοινή προσπά-
θεια οι επαναστατικές ιδέες να απλωθούν
και να κερδίσουν παντού. 

Από το Λονδίνο όπου έχει κατακτήσει τη
θέση του πιο μεγάλου φεστιβάλ του κινήμα-
τος και της Αριστεράς στη Βρετανία και
όπου κάθε χρόνο συναντιούνται χιλιάδες και
χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών. Μέχρι
την Γερμανία, την Αυστρία, την Τσεχία, την
Ολλανδία, την Πολωνία και άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες. Και από τον Καναδά μέχρι την
Αυστραλία, περνώντας από την Τουρκία, την
Γκάνα, τη Νιγηρία, τη Νότιο Κορέα κ.α., τα
φεστιβάλ του Μαρξισμού υπερασπίζουν την
παράδοση του σοσιαλισμού από τα κάτω.
Την ιδέα δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι μπορούν
να απελευθερώσουν τους εαυτούς τους και
όλη την κοινωνία από τη βαρβαρότητα του
καπιταλισμού, μέσα από την επανάσταση και
την εργατική εξουσία.

Κομμάτι αυτής της διεθνιστικής προσπά-
θειας και προοπτικής αποτελεί ο Μαρξισμός
στην Ελλάδα. Ελάτε να συζητήσουμε και να
ανοίξουμε μαζί το δρόμο της ανατροπής και
της εργατικής εναλλακτικής.

• www.sekonline.gr 
Tηλέφωνα: 6955 687583, 210 52 21509  
• Αναξαγόρα, 14Α Ομόνοια,  Τ.Κ.: 105 52
• Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, 
Φειδίου 14, τηλ. 210 5247584, 
www.marxistiko.gr 
• Εθνική Τράπεζα: ΙΒΑΝ
GR1401101010000010175172542



Σε μήνυση «κατά πανός υπαίτιου για
την κακοποίηση του παιδιού μας

Βασίλειου Μάγγου» προχωράει ο πατέ-
ρας του Γιάννης Μάγγος, έναν χρόνο
μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του γιού
του από την αστυνομία, που οδήγησε
στο θάνατό του λίγο μετά.

Όπως καταγγέλει ο Γιάννης Μάγγος
με δήλωσή του, ένα χρόνο μετά και πα-
ρά τις υποσχέσεις του Χρυσοχοΐδη για
διερεύνηση του περιστατικού ξυλοδαρ-
μού του Βασίλη, τα ονόματα των αστυ-
νομικών που συμμετείχαν στο βασανι-
σμό, δεν έχουν κοινοποιηθεί στην οικο-
γένεια. «Ο γιος μας στοχοποιήθηκε,

επειδή είχε αναπτύξει πολιτική δράση,
χτυπήθηκε, βασανίστηκε, προπηλακί-
στηκε, λοιδορήθηκε, παρότι οι βασανι-
στές του γνώριζαν πολύ καλά ότι ανήκε
σε ευάλωτη ομάδα. Αντιμετωπίστηκε
ρατσιστικά. Υπέστη βαριές σωματικές
και ψυχικές, για την υγεία και τη ζωή
του, βλάβες, ακυρώθηκε η προσωπικό-
τητά του, δεν άντεξε την άδικη ταπείνω-
ση, οδηγήθηκε στον θάνατο. Αν δεν συ-
νέβαιναν όλα αυτά, σήμερα θα ζούσε…

Η κακοποίησή του, αφενός δεν αιτιο-
λογεί το λόγο της σύλληψής του -αφού

τίποτε δεν προέκυψε εις βάρος του-
αφετέρου συνιστά βασανισμό, προσβο-
λή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και κα-
ταπάτηση κάθε ανθρώπινου δικαιώμα-
τος.

Για όλους αυτούς τους λόγους, υπο-
βάλλαμε χθες 16-6-2021 μήνυση κατά
παντός υπαιτίου. Όταν αστυνομικοί υπερ-
βαίνουν τα όρια του νόμου -τον οποίο
υποτίθεται ότι εκπροσωπούν- τότε προ-
κύπτουν όχι μόνον πειθαρχικές αλλά και
ποινικές ευθύνες…», σημειώνει μεταξύ
άλλων ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου. 

Τα τελευταία τριάμισι χρόνια αποκτήθηκε μία πλούσια εμ-
πειρία από τους αγώνες που δώσαμε οι εργολαβικοί ερ-

γαζόμενοι μαζί με το σωματείο μας. Αυτοί οι αγώνες έφεραν
ως αποτέλεσμα την μονιμοποίηση 233 ατόμων (εργολαβικών)
από τους 455 στην ΔΕΣΦΑ.

Αυτή η εμπειρία από τους αγώνες μας πρέπει να αποτελέ-
σει οδηγό και για τη νέα θητεία του ΔΣ που θα προκύψει από
τις εκλογές και βάζει κατά τη γνώμη μου, δύο στόχους για
τους οποίους πρέπει να παλέψουμε.

Α) Την πρόσληψη όλων των εργολαβικών εργαζομένων και
την υπογραφή συλλογικής σύμβασης αορίστου χρόνου.
Απευθείας σχέση εργασίας με τον ΔΕΣΦΑ έως ότου αυτοκα-
ταργηθούμε και τη διεκδίκηση ότι δεν θα ξανά προσληφθούν
εκ νέου εργολαβικοί εργαζόμενοι. Β) Την αναγνώριση της
προϋπηρεσίας των εργολαβικών εργαζομένων και τη μισθο-
λογική εξίσωση με τους μόνιμους. Για ίση δουλειά, ίση αμοι-
βή για όλους τους εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις.

Ο αγώνας όμως που έχουμε να δώσουμε είναι σε μια πε-
ρίοδο που υπάρχει έντονη οικονομική, πολιτική και υγειονομι-
κή κρίση. Πριν λίγες μέρες οι εργαζόμενοι βγήκαμε κατά χι-
λιάδες στους δρόμους, για τρίτη συνεχή φορά, σε διάρκεια

ενός μήνα, σε πανεργατική απεργία, ενάντια στον αντεργατι-
κό νόμο έκτρωμα των Χατζηδάκη-Μητσοτάκη. Διεκδικήσαμε
να μην ψηφιστεί και χρειάζεται πλέον να συνεχίσουμε τον
αγωνα με σκοπό να μείνει στα χαρτιά και να μην εφαρμοστεί.

Σαν ΠΣΕΦΑ δεν πρέπει να επιτρέψουμε να εφαρμοστεί ένας
τέτοιος νόμος στην εταιρεία μας και είναι αναγκαίο να σταθού-
με αλληλέγγυοι στα σωματεία που θα αντιπαλέψουν αυτό τον
αντεργατικό νόμο. Η απεργία, η αλληλεγγύη, η οργάνωση και
η εξωστρέφεια είναι εργαλεία που πρέπει να αξιοποιήσουμε
για τις διεκδικήσεις μας αλλά και για να συντονιστούμε με άλ-
λα δυναμικά σωματεία (π.χ. όπως έγινε με τα νοσοκομεία και
το συντονιστικό τους).

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η δύναμη ενός σωματείου δεν είναι μόνο το Δ.Σ., είναι και τα

μέλη του και η ενεργή συμμετοχή τους στη ζωή και τις δράσεις
του σωματείου. Καλώ όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν
δραστηρια στον ΠΣΕΦΑ, τόσο στις εκλογές όσο και στην προ-
σπάθεια να χτίσουμε ένα ισχυρό σωματείο. Διεκδικώ την στήριξή
σας στις εκλογές του σωματείου, για το ΔΣ το ΕΚΑ και την ΠΟΕ
για να βοηθήσω να παλέψουμε γι' αυτούς τους στόχους.

Γιώργος Φαράντος
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Σε διαβούλευση 
νέο ρατσιστικό
νομοσχέδιο

Δύο μέρες πριν την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων η
κυβέρνηση έφερε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για
την “αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επι-

στροφών πολιτών τρίτων χωρών...” που σκληραίνει την αντι-
μετώπιση των προσφύγων από το ελληνικό κράτος.

Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τον Δένδια να τουιτάρει πως “η
Ελλάδα... αποδεικνύει εμπράκτως ότι σέβεται τον αγώνα των
ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν βίαια τις
εστίες τους” και τον Μηταράκη να πει πως “η χώρα μας
...στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και "μπολιάζει" στις
μεταναστευτικές ροές τον σπόρο της φιλοξενίας και της
αξιοπρέπειας”.

Πρόκειται για χυδαίους υποκριτές. Το νέο νομοσχέδιο που
έχουν φέρει σε διαβούλευση στη Βουλή εμπεριέχει μια σειρά
από προβλέψεις που εντάσσονται στη λογική “να τους κά-
νουμε το βίο αβίωτο”. “Η κυβέρνηση κάνει μια ακόμα προ-
σπάθεια για να δυσκολέψει τη ζωή των προσφύγων που βρί-
σκονται ήδη εδώ και για να αποτρέψει αυτούς που προσπα-
θούν να έρθουν” είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Ν.Π., ερ-
γαζόμενος στον τομέα του προσφυγικού.

Το νομοσχέδιο ορίζει πως, σε περιπτώσεις σύλληψης μετα-
ναστών στα σύνορα, θα ακολουθείται η διαδικασία της απέλα-
σης και όχι της επιστροφής για όσους “δεν δικαιούνται διε-
θνούς προστασίας”. Η διαδικασία της επιστροφής απαιτεί τη
σύμφωνη γνώμη της χώρας προέλευσης ή διέλευσης καθι-
στώντας την πιο δύσκολη από αυτή της απέλασης. Η κυβέρνη-
ση βέβαια σπεύδει να πει πως αυτά θα γίνονται “πάντα εντός
του νομοθετικού πλαισίου της Ε.Ε.” διότι ξέρει πως η εφαρμο-
γή αυτού του μέτρου δεν είναι καθόλου απλή χωρίς την “σύμ-
φωνη γνώμη” των άλλων χωρών και την στήριξη της ΕΕ.

Στενέυοντας τα περιθώρια
Μειώνεται ακόμα το διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης

από τις 30 στις 25 μέρες “στενεύοντας τα περιθώρια όσων
προσπαθούν αυτό το διάστημα να υποβάλλουν αίτημα για
άσυλο, ενώ την ίδια στιγμή αυστηροποιούνται οι διατάξεις
που αφορούν στην δυνατότητα παράτασής του”, σύμφωνα
με τον Ν.Π. Με σαδιστικό τρόπο προστίθεται πρόβλεψη πως
“σε περίπτωση μη απάντησης της αρμόδιας υπηρεσίας εντός
της προθεσμίας..., τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της αί-
τησης...”. Θα πληρώνουν δηλαδή οι ίδιοι οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες την ανικανότητα των υποστελεχωμένων υπηρε-
σιών του υπουργείου να ανταποκριθούν εντός της προθε-
σμίας που θέτει... το ίδιο το υπουργείο.

Μια τρίτη πρόβλεψη αφορά στην “απλοποίηση των κατη-
γοριών των δομών φιλοξενίας”. Οι δομές πλέον θα είναι τα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι Κλειστές Ελεγχόμε-
νες Δομές και οι Ελεγχόμενες Δομές Φιλοξενίας” αναφέρει
εξωραϊστικά ο ιστότοπος του υπουργείου. Στην πραγματικό-
τητα, απλοποίηση σημαίνει κατάργηση των ανοιχτών δομών
και αντικατάσταση τους με “ελεγχόμενες”, δηλαδή με στρα-
τόπεδα-φυλακές.

“Η ρατσιστική κλιμάκωση ενάντια στους πρόσφυγες είναι
κομμάτι της πολιτικής της ΕΕ” μας είπε ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. “Αυτή είναι και η κατεύθυνση
που σκοπεύουν να δώσουν στην Συνόδου Κορυφής της ΕΕ
των Βρυξελλών στις 24-25 Ιουνίου, όπου σκοπεύουν να προ-
χωρήσουν την επικαιροποίηση της συμφωνίας με την Τουρκία
για το μεταναστευτικό. Φέρνουν αυτό το νομοσχέδιο στη Βου-
λή ώστε να επιταχύνουν τις απελάσεις. Γι΄αυτό στη συνάντη-
ση τους ζήτησε ο Μητσοτάκης από τον Ερντογάν να δεχτεί η
Τουρκία 1.450 άτομα των οποίων η αίτηση ασύλου απορρί-
φθηκε. Αυτό το νομοσχέδιο θα σημάνει νέες επιχειρήσεις
σκούπα. Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Το αντιρατσι-
στικό κίνημα και στην Ελλάδα και διεθνώς θα τσακίσει τα ρα-
τσιστικά τους σχέδια. Καλούμε όλα τα συνδικάτα και τις κινή-
σεις, να οργανώσουμε τη μάχη για να τους σταματήσουμε”. 

Δημήτρης Δασκαλάκης

Από το Ρέθυμνο μέχρι την Εύβοια
ΟΧΙ στην καταστροφή των βουνών
Ηκινητοποίηση των κατοίκων εμπό-

δισε την εγκατάσταση ανεμογεν-
νητριών στον Άρδακτο στο Ρέθυμνο. 

Οι ανεμογεννήτριες επρόκειτο να εγ-
κατασταθούν μόλις 250 μέτρα από τον
οικισμό του Αγ. Βασιλείου με καταστρο-
φικές συνέπειες στη ζωή των κατοίκων
και του περιβάλλοντος. Τελικά τα βα-
ρέα οχήματα που μετέφεραν τις ανεμο-
γεννήτριες της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες»,
δεν κατάφεραν να περάσουν το μπλόκο
που σχημάτισαν από τα ξημερώματα οι
κάτοικοι, παρά τη συνοδεία της αστυνο-
μίας και την έγκριση του εισαγγελέα για
συνέχιση της διαδρομής τους. 

Λίγο πριν το μεσημέρι ανακοινώθηκε
ότι τα φορτηγά θα επέστρεφαν στα Χα-
νιά. Τόσο ο δήμος Αγ. Βασιλείου, όσο
και το Συντονιστικό ενάντια στις ΒΑΠΕ,
τονίζουν ότι η εγκατάσταση των ανεμο-
γεννητριών στην περιοχή είναι πλέον
παράνομη, καθώς η άδεια έχει λήξει
από τον περασμένο Σεπτέμβρη. Συμ-
πληρώνουν δε ότι όταν κατασκευάστη-
κε η αρχική εγκατάσταση δεν ήταν ακό-
μα γνωστές οι επιπτώσεις των αιολικών
στο περιβάλλον, την βιοποικιλότητα και
την ανθρώπινη υγεία.

Αντίστοιχο αγώνα ενάντια στην εγκα-

τάσταση ανεμογεννητριών δίνουν οι κά-
τοικοι του Νημποριού στην Εύβοια,
απευθυνόμενοι για συμπαράσταση στα
σωματεία εργαζομένων στο Υπουργείο
Πολιτισμού και όχι μόνο, καθώς οι ανε-
μογεννήτριες προγραμματίζεται να εγκα-
ταστασθούν σε αρχαιολογικό χώρο. 

Το ψήφισμα ήδη έχει αρχίσει να υιοθε-
τείται από σωματεία και μεταξύ άλλων
αναφέρει: «Για όλους εμάς, τους κατοί-
κους της περιοχής, τους εργαζόμενους
στον Πολιτισμό αλλά και τους επισκέπτες
στην περιοχή, είναι απαραίτητο ο λόφος
του Νημποριού με τον λόφο του Αγ. Νι-
κολάου να αποτελέσουν ένα πρότυπο
αρχαιολογικό πάρκο, όπου θα διαφαίνε-

ται ολοκάθαρα η διαχρονία της εκμετάλ-
λευσης της πέτρας από τα αρχαία χρόνια
μέχρι και την εποχή των παππούδων μας.
Έχουμε ανάγκη από επισκέψιμα και ζων-
τανά μνημεία και αρχαιολογικά πάρκα,
όχι από πράσινες μπίζνες για να κερδί-
ζουν οι λίγοι. Είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο να
προστατευτεί ο αρχαιολογικός αυτός χώ-
ρος με τις τόσο πολλές και τόσες σπου-
δαίες αρχαιότητες και το φυσικό κάλλος
που τις περιβάλλει». Για επικοινωνία με
τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Νημποριού
σχετικά με το ψήφισμα ενάντια στις ανε-
μογεννήτριες, υπάρχει η ηλεκτρονική δι-
εύθυνση syllogos.nimboriou@gmail.com.

Σ.Μ.

Δικαιοσύνη για τον Βασίλη Μάγγο

Εκλογές στο σωματείο εργολαβικώνΔΕΣΦΑ

Μπλόκο στις ανεμογεννήτριες στον Άρδακτο. Φωτό: Ρεθυμνιώτικα Νέα



Το τελευταίο διάστημα χτίζονται
τείχη γύρω από τα στρατόπεδα, γί-
νονται επαναπροωθήσεις στη μέση
του Αιγαίου και φυλακίζονται άν-
θρωποι για χρόνια ολόκληρα μέσα
στα ΠΡΟΚΕΚΑ μόνο και μόνο γιατί
πέρασαν “παράνομα” τα σύνορα.
Μπροστά σε όλα αυτά ο χαρακτη-
ρισμός της Τουρκίας ως ασφαλής
τρίτη χώρα φαντάζει ανώδυνη. Εί-
ναι όντως έτσι; 

Καθόλου ανώδυνη δεν είναι. Είναι
το επισφράγισμα της διάλυσης του
συστήματος ασύλου στην Ελλάδα, εί-
ναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να
«νομιμοποιήσει» τις παράνομες επα-
ναπροωθήσεις, βαφτίζοντας ασφαλή
χώρα την Τουρκία. Επί της ουσίας κα-
ταργείται η διαδικασία ασύλου στην
Ελλάδα, παραβιάζοντας με αυτό τον
τρόπο τη Σύμβαση της Γενεύης για
την προστασία των προσφύγων,
αφαιρώντας από τους αιτούντες άσυ-
λο το δικαίωμα τους στην προστασία
και στην αναγνώριση του προσφυγι-
κού τους καθεστώτος. Η επανεισδοχή
στην Τουρκία πέρα από αμφίβολη λό-
γω και των πολιτικών παιχνιδιών που
παίζει η Τουρκία και η Ε.Ε. εις βάρος
των προσφύγων, είναι και παράνομη,
δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η
Τουρκία δεν αναγνωρίζει τη Σύμβαση
της Γενεύης για το καθεστώς των
προσφύγων ως δεσμευτική ούτε άλλα
νομικά κείμενα όπως το Πρωτόκολλο
του 1967 ή τη Σύμβαση της Κωνσταν-
τινούπολης για την εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών. 

Η υποκριτική στάση της ελληνικής
κυβέρνησης απέναντι στους πρόσφυ-
γες, διαφαίνεται από πέρσι τον Μάρ-
τη. Επί ένα μήνα, παρακολουθούσα-
με από τα ελληνικά ΜΜΕ και τα κυ-
βερνητικά στελέχη όλα τα επιχειρή-
ματα περί εργαλειοποίησης των προ-
σφύγων από τον Ερντογάν. Από πότε
μία χώρα που επεμβαίνει στη γειτονι-
κή της Συρία μπορεί να καταστεί
ασφαλής για τους Σύριους πρόσφυ-
γες στο έδαφος της; Πώς περάσαμε
από τον επικίνδυνο Ερντογάν και την
εργαλειοποίηση των προσφύγων
στην δημοκρατική χώρα που αποτε-
λεί ασφαλές πλαίσιο για τους πρό-
σφυγες; Οι ζωές των προσφύγων γί-
νονται διαπραγματευτικό χαρτί σε γε-
ωπολιτικά και οικονομικά παιχνίδια. 

Τι θα σημάνει πρακτικά ως διαδι-
κασία και αποτέλεσμα, η εφαρμο-
γή της ΚΥΑ που αναγνωρίζει την
Τουρκία ως ασφαλή χώρα για
όσους θα αιτηθουν άσυλο;

Η ΚΥΑ ορίζει ότι η Τουρκία αποτε-
λεί ασφαλή τρίτη χώρα για τους αι-
τούντες διεθνή προστασία από τη
Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν,
το Μπαγκλαντές και τη Σομαλία. Αυ-
τό σημαίνει ότι εξετάζεται πρώτα η
αίτηση τους στο πλαίσιο του παρα-
δεκτού και όχι επί της ουσίας, δηλα-
δή σε αυτό το στάδιο εξετάζεται το
κατά πόσο η Τουρκία συνιστά για αυ-
τούς νομικά ασφαλή τρίτη χώρα. Αν
κριθεί απαράδεκτη η αίτηση διε-
θνούς προστασίας, υπάρχει δυνατό-
τητα προσφυγής και εφόσον απορρι-
φθεί η προσφυγή, οι αιτούντες υπό-
κεινται σε διαδικασίες επανεισδοχής. 

Με λίγα λόγια όμως, η ΚΥΑ αυτή
στοχεύει να θέσει εκτός διαδικασιών
ασύλου τους πρόσφυγες από αυτές

τις χώρες, που αποτελούν σχεδόν το
80% των αιτούντων διεθνή προστα-
σία στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι
θα αφαιρεθούν τα νομιμοποιητικά
τους έγγραφα ως αιτούντες και θα
υπόκεινται σε διοικητική κράτηση μέ-
χρι να εφαρμοστεί η διαδικασία επα-
νεισδοχής. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν
υπάρχει κάποια νέα συμφωνία με την
Τουρκία όπως η μαύρη σελίδα στο
προσφυγικό και κακό προηγούμενο
και βάση για αυτή την ΚΥΑ, κοινή δή-
λωση Ε.Ε. -Τουρκίας.  Σίγουρα μέσα
από την προσπάθεια της Ε.Ε. για ένα
ενιαίο σύστημα ασύλου και την
εφαρμογή της Συμφωνίας για το
Άσυλο και τη Μετανάστευση, στόχος
είναι η εξωτερικοποίηση των διαδικα-
σιών ασύλου και οι συμφωνίες επα-
νεισδοχής με τρίτες χώρες όπως
Τουρκία ή Λιβύη η ή Αίγυπτος. 

Ποιές είναι οι συνέπειες της για
όσους έχουν κάνει ήδη αίτηση αλ-
λά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία;

Η εφαρμογή της ΚΥΑ γίνεται μέσα
από άτυπες οδηγίες στους υπαλλή-
λους όπου, ενώ στην ίδια την ΚΥΑ
δεν αναφέρεται κάτι σχετικό. Η
εφαρμογή της έχει αρχίσει για
όλους όσους έχουν ήδη καταθέσει
αίτημα διεθνούς προστασίας στην

Ελλάδα και δεν έχει εξεταστεί το αί-
τημα τους σε πρώτο βαθμό. Δεδομέ-
νου και του ενός έτους πανδημίας
με πολλές εκ των συνεντεύξεων να
έχουν αναβληθεί, μιλάμε για τη συν-
τριπτική πλειοψηφία των προσφύ-
γων στην Ελλάδα. 

Πως συνδυάζεται αυτή η απόφαση
με τα υπόλοιπα μέτρα που παίρνει
η κυβέρνηση; Με το κλείσιμο των
στρατοπέδων, τα τείχη, το κόψιμο
του επιδόματος (κάρτα) κτλ;

Από τις πρώτες μέρες κιόλας η
κυβέρνηση μπήκε σε μία διαδικασία
να διαλύσει το σύστημα ασύλου
στην Ελλάδα. Από τη συστηματική
βία των επαναπροωθήσεων σε καθη-
μερινή βάση, τη διάλυση των υπηρε-
σιών ασύλου, στην τροποποίηση της
νομοθεσίας για τη διεθνή προστα-
σία, το κλείσιμο δομών φιλοξενίας,
την υποχρηματοδότηση στη στέγα-
ση και παροχή υπηρεσιών στους
πρόσφυγες μέχρι την σπατάλη τε-
ραστίων ποσών στην κατασκευή
φρακτών γύρω από τα στρατόπεδα
προσφύγων. 

Μάλιστα, ήδη από την Παρασκευή
τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέ-
διο για την αναμόρφωση διαδικα-
σιών απελάσεων και επιστροφών πο-
λιτών τρίτων χωρών, όπου μεταξύ
άλλων επαίρεται ο Υπουργός Μετα-
νάστευσης ότι «βασικός πυλώνας
του προτεινόμενου νομοσχεδίου εί-
ναι η αυστηροποίηση των διαδικα-
σιών απελάσεων και επιστροφών με
σκοπό την απομάκρυνση από τη χώ-
ρα όσων δεν δικαιούνται διεθνούς
προστασίας». 

Πως εντάσσεται αυτή η απόφαση
στην συνολικότερη μεταναστευτική
πολιτική της ΕΕ; Αποτελεί κατά την
άποψη σου παρέκκλιση ή όχι;

Ενδεικτική για την πολιτική της
Ε.Ε είναι οι δηλώσεις της Ευρωπαϊ-
κής Επιτρόπου Υ. Γιόχανσον για την

ΚΥΑ «ο χαρακτηρισμός της Τουρ-
κίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας θα
έχει αποτέλεσμα στην πιο άμεση
διαδικασία επιστροφών». Η πολιτική
της κυβέρνησης λοιπόν εναρμονίζε-
ται πλήρως με την πολιτική της Ε.Ε.
Επί της ουσίας η Ελλάδα αρχίζει να
εφαρμόζει όλα τα προβληματικά
στοιχεία της Συμφωνίας για το Άσυ-
λο και τη Μετανάστευση η οποία
ακόμα επίσημα δεν έχει τεθεί σε
ισχύ. Μία συμφωνία που θέλει τις
συνοριακές χώρες, όπως η Ελλάδα
να γίνουν κράτη χώροι κράτησης και
απελάσεων.

Όμως σε αυτό το σημείο θέλω να
πω κάτι. Δεν υπάρχει καμιά σοβαρή
αιτιολογία για ποιο λόγο να επεν-
δύονται τόσα ποσά στις επιστροφές,
στην κράτηση, στην επιτήρηση των
συνόρων. Οι πρόσφυγες που κατα-
φθάνουν στην Ελλάδα από το 2008
μέχρι σήμερα, αν εξαιρέσουμε το
2015-2016 δεν ξεπερνούν τις 200.000
για όλη την Ευρώπη. Ακόμη και αν
δεχόμασταν ως επιχείρημα τον ρα-
τσιστικό φόβο της ευρωπαϊκής ακρο-
δεξιάς, αυτό δεν μπορεί να στηριχτεί
σε μία πραγματική βάση. 

Οι πρόσφυγες χρησιμοποιούνται
ώστε να φτιαχτεί μια σοβαρή βιομηχα-
νία παρανομοποιήσής τους, όπου
τους στερεί συνεχώς δικαιώματα,
τους θέτει σε κράτηση, τους ανταλ-
λάσσει έναντι χρημάτων εντός Ε.Ε
(βλέπε χορηγίες επιστροφής), επεν-
δύει τεράστια ποσά σε Frontex και
επιτήρηση συνόρων. Από την άλλη
τους χρησιμοποιεί ιδεολογικά ως εν
δυνάμει κίνδυνο για να αποπροσανα-
τολίσουν τον κόσμο από τις επιθέσεις
σε βάρος των εργαζομένων. Και τρί-
τον, οι πρόσφυγες, αποτελούν ένα συ-
νεχές διαπραγματευτικό χαρτί για ενί-
σχυση αυτής της βιομηχανίας κατα-
στολής και επιτήρησης των χωρών εν-
τός της Ε.Ε αλλά και με τρίτες χώρες. 

Η μάχη ενάντια στο ρατσισμό, την
ξενοφοβία πρέπει να γίνει κτήμα
όλου του εργατικού κινήματος σε
κάθε χώρα ξεχωριστά αλλά και συν-
τονισμένα σε όλη την Ευρώπη. 
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Σαν θλιβερή επιβεβαίωση των όσων έλεγε στο
προηγούμενο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγ-

γύης ο Κούρδος πολιτικός πρόσφυγας Γιουσούφ
Οζντεμίρ για τον κυνικό χαρακτηρισμό της Τουρ-
κίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας για αιτούντες
άσυλο από την ελληνική κυβέρνηση, ήρθαν τα νέα
για την δολοφονία της Ντενίζ Ποϊράζ, μέλους του
HDP, την Πέμπτη 17 Ιούνη, στη Σμύρνη.

Ο ακροδεξιός δολοφόνος σκότωσε την 38χρονη
αγωνίστρια μέσα στο κτίριο του HDP όπου είχε πά-
ει για να αντικαταστήσει τη μητέρα της λίγες μέ-
ρες πριν το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρ-

κίας δεχτεί να εξετάσει προσφυγή με την οποία ζη-
τείται να τεθεί εκτός νόμου το HDP για τους δε-
σμούς του με Κούρδους αντάρτες του ΡΚΚ.

“Η κυβέρνηση στο σύνολό της είναι υπεύθυνη
για αυτήν την επίθεση. Χρησιμοποιεί ρητορική μί-
σους, εχθρότητα και μεθόδους πόλωσης για να
προκαλέσει σύγκρουση. … Είναι υπεύθυνη για αυ-
τήν τη δολοφονία… και για σφαγές που θα δια-
πραχθούν στο μέλλον”, δήλωσε ο συμπρόεδρος
του HDP Μιθάτ Σανκάρ. “Εκείνοι που δεν μας
έχουν αντιμετωπίσει με νομικά και πολιτικά μέσα
έχουν τώρα κινητοποιήσει τους δολοφόνους τους”.

Ακροδεξιά δολοφονία στην Τουρκία Συζήτηση 
για την Αφρική

Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Αφρική, ιμ-
περιαλισμός, ρατσισμός και πανδημία – Η
πάλη για να αλλάξουμε το σύστημα» οργα-
νώνει την Κυριακή 26 Ιούνη στις 7μμ το ΣΕΚ
Κυψέλης-Πατήσια στο θεατράκι της Φωκίω-
νος Νέγρη. Ομιλητής είναι ο Δημήτρης Δα-
σκαλάκης και η συζήτηση θα γίνει στα γαλ-
λικά για τους συντρόφους και τις συντρό-
φισσες από τις γαλλόφωνες χώρες της
Αφρικής.

H Ευγενία Κουνιάκη, δικηγόρος
και μέλος της ΚΕΕΡΦΑ μίλησε
στον Δημήτρη Δασκαλάκη 
για την νέα ΚΥΑ που 
χαρακτηρίζει την Τουρκία
ασφαλή τρίτη χώρα.

Η κυβέρνηση καταργεί το άσυλο 
με τις ευλογίες της ΕΕ

10/6, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την 
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική 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 προ-
στατεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας
τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέ-
σα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλ-
λαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλι-
σμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και
προγραμματίσουν την παραγωγή και την δια-

νομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες 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 εργα-
τικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλά-
δα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο,
που καταδικάζει πρόσφυγες και μετανά-
στες να πεθαίνουν στα σύνορά της και να
αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν
καταφέρουν 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, πο-
λιτική και οικονομική ισότητα των γυναικών
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
οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα, έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβι-
στές του κινήματος μαζί με την εργατική τά-
ξη. Το επαναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο
για να δυναμώσει το κίνημα, να οργανώσει
τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να
αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι
στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέ-
ψουν συνολικά τον καπιταλισμό. 

Πα λεύ ου με για
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ΠΕΜΠΤΗ 24/6
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6
A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ   ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ  
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ Πλατεία 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπόλεως 7μμ
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  
Άλσος Δεκελείας 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κεντρική Πλατεία 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 7.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 7μμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Ολγας 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/6
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβας 12μ
K. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ- ΘΗΣΕΙΟ  
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 11.30πμ 
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία  12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Οργανισμός Νεότητας
(λεωφ. Ηρακλείου) 12μ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ 
Σβώλου με Γούναρη  11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ 
Πλατεία Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ  Λαϊκή Μαρτίου 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 12μ

Εξορμήσεις

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 
Πάρκο Άλσους Ιλισίων 8μμ
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 πλ. Ηρώ 7.30μμ
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 
Μηχανική Καλλιέργεια 7.30μμ
Ομιλητές: Μάνος Καρτέρης, Παρή Κουτσο-
πούλου

ΤΟΥΜΠΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 καφέ Άνεμος 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 πλατεία Πανόρμου 7μμ
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 καφέ Ενωδία 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 καφέ Off the chain 7μμ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 ιντερνέτ καφέ 7.30μμ

Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6 Forza cafe 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6 θεατράκι Φωκίωνος 7.30μμ
Ομιλήτριες: Σταυρούλα Πανίδου, εκπ/κος,
Μαργαρίτα Συγγενιώτου, λυρική τραγουδί-
στρια, οργανωτική γραμμ. ΠΟΘΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6 καφέ Πέτρος 8μμ
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6  καφέ Γιώτης 8.30μμ

Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6 
Τριών Ναυάρχων και Ιωάννη Βλάχου 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6 Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

Στις σχολές
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6 Κεντρικό αίθριο 3μμ
Ομιλητές: Νίκος Στραβελάκης, ΕΚΠΑ, Λέ-
ανδρος Μπόλαρης, Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Μαρξισμός, οδηγός για την αριστερά του 21ου αιώνα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ
(μετρό Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Πανδημία και κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 άλσος Παγκρατίου 7.30μμ
Δικαιοσύνη για τον Ζακ! Είναι δικός μας
αγώνας!
Ομιλήτρια: Μόνικα Γραμματικοπούλου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 θεατράκι πλ. Καρύλλου,
Polis park  7.30μμ
Γκράμσι και η αντιφατική συνείδηση
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Τζο Μπάιντεν, ένας άλλος Ρούζβελτ;
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 
πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 7.30μμ
Η μεξικάνικη επανάσταση
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζαρίδας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 
ΚΕΠ, έναντι δημαρχείο 7.30μμ
Είναι ο Ερντογάν ένας νέος σουλτάνος;
Ομιλητής: Γιριόμα Μπαρίσαβ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 
ΚΕΠ, έναντι δημαρχείο 7.30μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 Goody’s  7.30μμ 
Η επιστροφή του συνδικαλισμου
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 Goody’s  7.30μμ 
Κίνημα ενάντια στην «παιδεία των star-
tups»
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 πλατεία Ηρώων 8μμ
Είναι ο Ερντογάν ένας νέος σουλτάνος;
Ομιλητής: Θανάσης Λιάκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 πλατεία Ηρώων 8μμ
Αλλοτρίωση: τι είναι και από πού προέρχε-
ται
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 δημαρχείο 7μμ
Δικαιοσύνη για τον Ζακ! Είναι δικός μας
αγώνας
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6 Πλ. Μερκούρη 7μμ
Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες – στοπ
στις σεξιστικές επιθέσεις
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6 
καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως 99, 7μμ
Η επιστροφή του συνδικαλισμού
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6 
καφέ Θύμιος, πλατεία Δουργουτίου 8μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6, καφέ Μέρες Ραδιόφωνου,
Μ. Μπότσαρη 35-37, 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6 πλ. Σουρμενών 8μμ
Τζο Μπάιντεν, ένας άλλος Ρούζβελτ;
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6 
Πάρκο Βίλλας Ζωγράφου 7μμ
Μαρξ: Βάση και εποικοδόμημα
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6 Goody’s 7.30μμ
Τζο Μπάιντεν, ένας άλλος Ρούζβελτ;
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6 Θόλος 8.15μμ
100 χρόνια Arditi del popolo
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6 καφέ Ανεμώλια 8μμ
Κίνημα ενάντια στην «Παιδεία των start -
ups»
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 24/6 πλ. Ρήγα Φερραίου 7.30μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/6 
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Δικαιοσύνη για τον Ζακ! Είναι δικός μας
αγώνας
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6 καφέ Κήπος 8μμ
Τζο Μπάιντεν, ένας άλλος Ρούζβελτ;
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6 δημαρχείο 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 καφέ Σταθμός 8μμ 
Η ρώσικη επανάσταση: από το 1917 στο
1923
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Πετράκη

Μαρξιστικά Φόρουμ
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Στις 14 Ιούλη του 1921 ο Τρό-
τσκι μίλησε στο παγκόσμιο
συνέδριο των οργανώσεων

της κομμουνιστικής νεολαίας, για το
τρίτο συνέδριο της Κομμουνιστικής
Διεθνούς (Κομιντέρν) που μόλις είχε
τελειώσει. Είπε ότι αυτό το συνέ-
δριο, που είχε διαρκέσει είκοσι μέ-
ρες, θα «περάσει στα χρονικά του
εργατικού κινήματος ως η ανώτατη
σχολή επαναστατικής στρατηγικής».
Και πράγματι ήταν τέτοιο. 

Η Κομιντέρν είχε ιδρυθεί τον Μάρ-
τη του 1919. Στο ιδρυτικό της συνέ-
δριο συμμετείχαν μόλις 35 αντιπρό-
σωποι με δικαίωμα ψήφου. Το μόνο
μαζικό κόμμα που αντιπροσωπευό-
ταν ήταν των μπολσεβίκων, που είχε
οδηγήσει τα εργατικά συμβούλια
στη νίκη τον  Οκτώβρη του 1917.
Ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα
της Γερμανίας είχε μόλις λίγες δε-
κάδες χιλιάδες μέλη και μόλις τρεις
μήνες ανεξάρτητης ύπαρξης. 

Όμως, η ίδρυση της Κομιντέρν
δεν ήταν πρόωρη. Το επαναστατικό
κύμα φούντωνε στην Ευρώπη. Οι
επαναστάτες/τριες έπρεπε να είναι
οργανωμένοι σε κόμματα που θα
παρέμβαιναν σε αυτές τις μάχες, σε
ρήξη με τα ρεφορμιστικά κόμματα
της Δεύτερης Διεθνούς που στήρι-
ζαν τις άρχουσες τάξεις στην ειρήνη
όπως είχαν κάνει και στον πόλεμο. 

Ένα χρόνο μετά, στο δεύτερο συ-
νέδριο της Κομιντέρν, τον Ιούλη του
1922 η εικόνα ήταν πολύ διαφορετι-
κή. Συμμετείχαν 217 αντιπρόσωποι
από 40 χώρες και 67 οργανώσεις και
κόμματα που συσπείρωναν εκατον-
τάδες χιλιάδες μέλη το καθένα.
Ήταν ένα πραγματικό “τρεχαλητό
προς την Κομμουνιστική Διεθνή”,
όπως παρατήρησε τότε ο Λένιν. Η
Διεθνής είχε γίνει από ιδέα, υλική δύ-
ναμη. Αυτό το συνέδριο, με τις μεγά-
λες και έντονες συζητήσεις του, έβα-
λε τα θεμέλια για την επαναστατική
στρατηγική και τακτική, για το ρόλο
των επαναστατικών κομμάτων. 

Στον ένα χρόνο που ακολούθησε
η Κομιντέρν κέρδισε εκατοντάδες χι-
λιάδες νέα μέλη. Το φθινόπωρο του
1920 μεγάλες πλειοψηφίες στα συ-
νέδρια των παλιών σοσιαλιστικών
κομμάτων της Γαλλίας και της Τσε-
χίας και των Ανεξάρτητων Σοσιαλδη-
μοκρατών στην Γερμανία τάχτηκαν
υπέρ της. 

Όμως το τρίτο συνέδριο πήγε ένα
βήμα παραπέρα και ποιοτικά. Η δου-
λειά για την πραγματοποίησή του
και οι ίδιες οι εργασίες του έγιναν
σε μια φάση που τα νεαρά επανα-
στατικά κόμματα έρχονταν αντιμέ-
τωπα με πρωτόγνωρα και σκληρά
ερωτήματα. Η αστική τάξη είχε κρα-
τηθεί στην εξουσία παρά τον κλονι-
σμό. Μήπως ο καπιταλισμός αποκα-
θιστούσε την «κανονικότητά» του
μπαίνοντας σε μια νέα φάση ευημε-
ρίας; Την ίδια στιγμή, τα νεαρά κομ-
μουνιστικά κόμματα παρά την ανά-
πτυξή τους, εξακολουθούσαν να συ-
σπειρώνουν μια μειοψηφία της ερ-

γατικής τάξης. Πως μπορούσαν να
κινηθούν σε αυτή την κατάσταση;

Ο Τρότσκι άνοιξε τις εργασίες του
συνεδρίου με μια πολύωρη εισήγη-
ση για την κατάσταση της παγκό-
σμιας οικονομίας. Επέμεινε ότι ο κα-
πιταλισμός μπορεί να παίρνει μια
ανάσα. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη
διαφορά ανάμεσα στην ανάσα ενός
υγειούς και ενός ασθενούς ανθρώ-
που. Η όποια ανάκαμψη δεν θα φέ-
ρει μια νέα εποχή ευημερίας αλλά
οικονομικής και πολιτικής «αστάθει-
ας» που θα γεννούσε σκληρές ταξι-
κές συγκρούσεις. Και μάλιστα, με
μια εργατική τάξη μεγαλύτερη -ο
Τρότσκι παρατηρούσε τη μετατροπή
των γυναικών «από νοικοκυρές σε
εργάτριες»- και πιο αγριεμένη. 

Μαθήματα
«Ολες αυτές οι δυνάμεις έχουν

τραβηχτεί και ριχτεί στην πολιτική
πάλη από αυτά τα μεγάλα γεγονό-
τα» επισήμανε. Όχι ενιαία και ευθύ-
γραμμα: «Το κάθε στρώμα» της ερ-
γατικής τάξης «παίρνει τα μαθήματά
του σε διαφορετικό χρόνο από ένα
άλλο. Το ένα καίει τα δάχτυλά του
και γίνεται κάπως πιο επιφυλακτικό
την ίδια στιγμή που ένα άλλο ρίχνε-
ται στον αγώνα χωρίς να υπολογίζει
τις συνέπειες». 

Το καθήκον των κομμουνιστικών
κομμάτων είναι να πρωταγωνιστή-
σουν «σε μια διαδικασία που θα ενο-
ποιεί αυτά τα στρώματα, πολιτικά
και οργανωτικά, στον αγώνα ενάντια
στον καπιταλισμό». 

Οι Θέσεις για την Στρατηγική και
Τακτική που υπερψήφισε το συνέ-

δριο εξηγούσαν ότι οι διαφορά των
επαναστατών με τους ρεφορμιστές
δεν είναι ότι οι πρώτοι θέλουν την
αλλαγή της κοινωνίας εδώ και τώρα
ενώ οι δεύτεροι κάπου στο μέλλον
όταν οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές.
Η διαφορά είναι ότι η στρατηγική
των ρεφορμιστών είτε είναι στην κυ-
βέρνηση είτε στην αντιπολίτευση εί-
ναι η αποκατάσταση της ισορροπίας
του αστικού κράτους. Τα επαναστα-
τικά κόμματα, αντίθετα, χρησιμοποι-
ούν: «κάθε δρόμο, κάθε μέθοδο και
κάθε δυνατότητα για να ανατρέψουν
το αστικό κράτος, και να το κατα-
στρέψουν με τη δικτατορία του προ-
λεταριάτου», την εργατική εξουσία. 

Γι’ αυτό το λόγο, όπως ανέφερε η
Απόφαση του συνεδρίου, τα κομμου-
νιστικά κόμματα πρέπει «πάνω από
όλα να είναι κόμματα δράσης».
Όμως, για δράση μιλούσαν διάφορα
ρεύματα μέσα κι έξω από αυτά τα
κόμματα, εννοώντας την παραδειγμα-
τική δράση της μειοψηφίας που έπρε-
πε να είναι συνέχεια στην επίθεση.
Αυτό έγινε στην Γερμανία τον Μάρ-
τη/Απρίλη του 1921 με τεράστιο κό-
στος για το γερμανικό κόμμα που
έχασε τα μισά του μέλη. 

Οι αντιπαραθέσεις ήταν έντονες
στο συνέδριο σε σημείο κάποιοι αν-
τιπρόσωποι να κατηγορήσουν τον
Λένιν ότι τους συκοφαντεί και ότι
«οπορτουνίζει». Η Κομιντέρν δεν εί-
χε γίνει ακόμα ο γραφειοκρατικός
μηχανισμός που θα υμνούσε το αλά-
θητο του «μεγάλου Στάλιν».

Ο δρόμος «προς τις μάζες» -το
σύνθημα που σημάδεψε το συνέ-
δριο- ήταν διαφορετικός. Τα κομ-

μουνιστικά κόμματα έπρεπε να μπαί-
νουν μπροστά σε όλους τους «μερι-
κούς», «αμυντικούς» αγώνες της τά-
ξης, να τους ενώνουν, να γενικεύουν
τα αιτήματά τους και να ανεβάζουν
την αυτοπεποίθηση της τάξης για
την σύγκρουσή της με το σύστημα
συνολικά. 

Αιχμηρή
Ή  όπως το έθεσε ο Καρλ Ράντεκ

σε μια εισηγητική ομιλία του: «Δεν
πρέπει να στεκόμαστε απέναντι
στους αγώνες εξετάζοντας δογματι-
κά γιατί παλεύουν οι μάζες. Αντίθετα
πρέπει να κάνουμε αυτούς τους
αγώνες για τα άμεσα αιτήματά τους
πιο αιχμηρούς, να τους πλατύνουμε,
διδάσκοντας στους εργάτες μια με-
γαλύτερη ανάγκη, την ανάγκη να
πάρουν την εξουσία».

Αυτή η στρατηγική ερχόταν σε έν-
τονη αντίθεση με τον τρόπο που λει-
τουργούσε η προπολεμική σοσιαλ-
δημοκρατία. Υπήρχε το «μινιμουμ»
πρόγραμμα των άμεσων αιτημάτων
που το χώριζε μια άβυσσος από το
«μάξιμουμ», τον σοσιαλισμό. Το
πρώτο ήταν υπόθεση των συνδικαλι-
στών ηγεσιών και των βουλευτών.
Το δεύτερο ήταν για τα συνέδρια και
τις πανηγυρικές ομιλίες. Και στις
δυο περιπτώσεις η εργατική τάξη
ήταν ο παθητικός δέκτης. 

Το 3ο συνέδριο της Κομιντέρν αν-
τίθετα έβαλε τα θεμέλια για αυτό
που αργότερα θα ονομαζόταν μετα-
βατικά αιτήματα:

«Στη θέση του μίνιμουμ προγράμ-
ματος των ρεφορμιστών και των κεν-
τριστών η Κομμουνιστική Διεθνής

προτείνει τον αγώνα για τις συγκε-
κριμένες ανάγκες του προλεταριά-
του, για ένα σύστημα αιτημάτων τα
οποία, αν γίνουν αντιληπτά ως σύνο-
λο, υπονομεύουν την εξουσία της
αστικής τάξης, οργανώνουν το προ-
λεταριάτο και αποτελούν βήματα
στον αγώνα για την εξουσία του.
Κάθε ένα από αυτά τα αιτήματα εκ-
φράζει τις ανάγκες των πλατιών μα-
ζών έστω κι αν δεν υιοθετούν συνει-
δητά τον στόχο της προλεταριακής
δικτατορίας». 

Παρόλο που στις εργασίες του
συνεδρίου δεν έγινε καμιά ρητή ανα-
φορά, η εμπειρία των μπολσεβίκων
στην Επανάσταση του 1917 ήταν η
βάση για αυτή την στρατηγική. Μπή-
καν μπροστά στους αγώνες, για γη,
ψωμί και ειρήνη. Δεν αντιμετώπισαν
με σεκταρισμό τις μορφές οργάνω-
σης της εργατικής τάξης ακόμα και
αν είχαν ρεφορμιστική ηγεσία. Αντί-
θετα οργάνωσαν τις πολιτικές και οι-
κονομικές μάχες και έπεισαν την
πλειοψηφία ότι όλη η εξουσία πρέπει
να περάσει στα σοβιέτ. 

Οι μπολσεβίκοι ήταν ένα επανα-
στατικό κόμμα που είχε ρίξει ρίζες
στο εργατικό κίνημα μέσα από χρό-
νια σκληρής δουλειάς, παρέμβασης
σε μικρές και μεγάλες μάχες, αλλά
και θεωρητικά ξεκαθαρίσματα και
προχωρήματα. Αυτήν την εμπειρία
προσπαθούσαν να μεταδώσουν τώ-
ρα στα μεγάλα ή μικρότερα κόμμα-
τα μέλη της Κομμουνιστικής Διε-
θνούς. Το κόκκινο νήμα που διαπερ-
νούσε αυτή την προσπάθεια ήταν η
πεποίθηση ότι η εργατική τάξη είναι
το υποκείμενο της ανατροπής του
καπιταλισμού Όπως ανέφερε η κεν-
τρική εισήγηση στο συνέδριο:

«Αυτό που θα θάψει τον καπιταλι-
σμό είναι η εργατική τάξη. Αυτή
κρατάει το μεγάλο σφυρί που θα
καρφώσει το φέρετρό του. Η εργατι-
κή τάξη, με τις μεγάλες και αργοκί-
νητες μάζες που προχωράνε με χί-
λιες αμφιβολίες είναι παρόλα αυτά
το ακλόνητο θεμέλιο για να παλέ-
ψουμε και να νικήσουμε». 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Διαβάστε επίσης

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ

3ο Συνέδριο της Κομιντέρν

Ο Λένιν στο βήμα του Συνέδριου



Με διαδήλωση μπροστά στο κοινοβούλιο
ξεκίνησαν την απεργιακή τους σύγκρουση

το περασμένο Σάββατο 19/6 οι νοσηλεύτριες-
τες στην Δανία διεκδικώντας αυξήσεις στους
μισθούς ενώ απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν
ξεκινήσει και στα νοσοκομεία της Πολωνίας.

Στη Δανία, 5.550 εργαζόμενες που ανήκουν
στο μεγαλύτερο συνδικάτο νοσηλευτριών, ξε-
κίνησαν επ’ αόριστον απεργία το περασμένο
Σάββατο καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των
μελών του συνδικάτου, πάνω από 65%, δεν
έκανε αποδεκτή την συλλογική σύμβαση που
ετοιμαζόταν να υπογράψει η ηγεσία του με την
δανέζικη κυβέρνηση.  

Το συνδικάτο των νοσηλευτριών απέρριψε
με την ψήφο του και τη δεύτερη πρόταση για
τριετή σύμβαση με αύξηση 5.02%, διεκδικών-
τας παραπάνω αυξήσεις. Όπως χαρακτηριστι-
κά δήλωσε η πρόεδρος του συνδικάτου: «Οι
εργαζόμενες δεν είναι καθόλου ικανοποιημέ-
νες από τους μισθούς τους, ιδιαίτερα μετά
απο ενάμισι χρόνο πανδημίας σε ένα περιβάλ-
λον εντατικοποιημένης εργασίας». 

Οι νοσηλεύτριες δηλώνουν αποφασισμένες
να μην κάνουν πίσω και ήδη σε αυτήν την κα-
τεύθυνση χρησιμοποιούν το απεργιακό ταμείο
του συνδικάτου –πάνω από 500 εκατομμύρια
κορόνες. Να θυμίσουμε ότι το 2008 είχαν ξανά
πραγματοποιήσει στη Δανία νικηφόρες απερ-
γιακές κινητοποιήσεις διάρκειας με το απεργια-
κό τους ταμείο να αντέχει 7 εβδομάδες. Στην
πραγματικότητα οι νοσηλεύτριες διεκδικούν
χρωστούμενα δεκαετιών όπως αναδεικνύει το
αίτημά τους για την κατάργηση ενός νόμου του

1969 που προέβλεπε χαμηλότερες αμοιβές στα
γυναικοκρατούμενα επαγγέλματα του δημοσίου
με αποτέλεσμα να αμείβονται ακόμη και σήμε-
ρα με μισθούς 15% λιγότερο από τον μέσο όρο. 

“Ψεύτης-ψεύτης”
Σε απεργία προχώρησαν στις 7 και στις 14

Ιούνη και τα μεγαλύτερα συνδικάτα εργαζομέ-
νων στα νοσοκομεία της Πολωνίας ενάντια σε
ένα νόμο που κατέβασε η κυβέρνηση και «ρυθ-
μίζει» -μειώνοντας φυσικά- τις αποδοχές τους
μέσα στην πανδημία. Στις 7 Ιούνη στη Βαρσο-
βία οι απεργοί γιουχάρισαν φωνάζοντας «ψεύ-
της-ψεύτης» τον τοπικό κυβερνήτη και πρώην
υπουργό Υγείας που είχε το θράσος να υπο-
στηρίξει μπροστά στις συγκεντρωμένες ότι
έπαιρναν υπερβολικούς μισθούς! 

Στις 14 Ιούνη οι εργαζόμενοι κλιμάκωσαν με
πανεθνική κινητοποίηση στην Βαρσοβία από
40 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. «Τηρήθηκε

ενός λεπτού σιγή για τους εργαζόμενους των
νοσοκομείων που έχασαν τη ζωή τους από τον
covid19. Υπάρχει ένα κλίμα oργής και μάχης»
έγραψε ο Άντυ Ζεμπρόφσκι από την «Εργατική
Δημοκρατία» στην Πολωνία. «Και δεν περιορί-
ζεται στα νοσοκομεια. Στις 9 Ιούνη πολλές χι-
λιάδες απεργοί στον χώρο των εξορύξεων και
της ενέργειας από 16 διαφορετικά συνδικάτα
διαδήλωσαν στην Βαρσοβία ενάντια στις πολι-
τικές της κυβέρνησης και της EE που τους
οδηγούν στην ανεργία στο όνομα αυτού που
ονομάζουν “δίκαιο πράσινο μετασχηματισμό”».     

Γιώργος Πίττας
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ΔΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ
Απεργούν στα νοσοκομεία

Η 19 Ιούνη ήταν η μέρα των
μεγαλύτερων διαδηλώσεων
στη Βραζιλία στη διάρκεια

της πανδημίας. Η αργή κατάρρευση
της ακροδεξιάς κυβέρνησης Μπολ-
σονάρο καταγράφεται από πολλές
και διαφορετικές ενδείξεις εδώ και
καιρό, αλλά πλέον η σκυτάλη περνά-
ει με μαζικούς όρους στους δρό-
μους. Ήταν το δεύτερο μεγάλο ραν-
τεβού του κινήματος “Κάτω ο Μπολ-
σονάρο” μετά τις 29 Μάη και το
προχώρημα ήταν εμφανές. Στις 29
Μάη έγιναν διαδηλώσεις σε 210 πό-
λεις με 420 χιλιάδες κόσμο συνολι-
κά. Το περασμένο Σάββατο, 19 Ιού-
νη, μόνο στο Σάο Πάολο βγήκαν 100
χιλιάδες και άλλες 70 χιλιάδες στο
Ρίο ντε Τζανέιρο. Συνολικά, εξελίσ-
σονταν 427 διαφορετικές διαδηλώ-
σεις την ίδια στιγμή.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιωνόταν το
ξεπέρασμα του συμβολικού αριθμού
του μισού εκατομμυρίου νεκρών στη
χώρα από την Covid-19. Ο Μπολσο-
νάρο βρέθηκε επικεφαλής της καμ-
πάνιας ότι ο κορονοϊός δεν υπάρχει
και πως τα εμβόλια είναι μια απάτη,
αφήνοντας έτσι τη χώρα ανοχύρωτη
και απροετοίμαστη. Σε απόλυτους
αριθμούς, η Βραζιλία είναι η δεύτε-
ρη χώρα σε νεκρούς μετά τις ΗΠΑ.
Αυτές τις μέρες, κατά μέσο όρο, χά-
νουν τη ζωή τους 2.000 άνθρωποι
κάθε μέρα. Δίπλα στο θάνατο, απλώ-
νεται και η ανεργία που πλησίασε
επίσημα τα 15 εκατομμύρια ανθρώ-
πους, δύο εκατομμύρια περισσότε-
ρους από πέρυσι. Ένα 55-60% του
πληθυσμού βρίσκεται σε κατάσταση
“διατροφικής αβεβαιότητας”.

Η κρίση αυτή δεν περνάει απαρα-
τήρητη και από την άρχουσα τάξη.
Ο Μπολσονάρο συνεχίζει να ελέγχει
την κυβέρνηση και τα νομοθετικά
σώματα, αλλά παρουσιάζεται σαν
κάποιος που απλώς περιμένει την

ήττα του στις εκλογές του 2022. Η
κοινοβουλευτική επιτροπή που έχει
συσταθεί για να διερευνήσει τις ευ-
θύνες της κυβέρνησης για τους, μέ-
χρι στιγμής, μισό εκατομμύριο νε-
κρούς, φέρνει στο φως κάθε μέρα
στοιχεία για τη δολοφονική πολιτική
του Μπολσονάρο. Στο μεταξύ, ο
πρώην πρόεδρος της χώρας, Λούλα,
τον οποίο έβαλε φυλακή η ακροδε-
ξιά και παρουσιαζόταν σαν τελει-
ωμένη υπόθεση μέχρι πρόσφατα,
πλέον όχι μόνο είναι ελεύθερος αλ-
λά και ηγείται στις δημοσκοπήσεις
για τις εκλογές του 2022.

Όμως, η λογική της αναμονής να
πέσει ο Μπολσονάρο σαν ώριμο
φρούτο είναι καταστροφική. Πρώτα
από όλα γιατί στο μεταξύ συνεχίζει
τα εγκλήματα. Η διοργάνωση του
Κόπα Αμέρικα που εξελίσσεται αυ-

τές τις μέρες είναι μόνο ένα χτυπητό
παράδειγμα. Το Κόπα Αμέρικα ήταν
προγραμματισμένο αρχικά να γίνει
στην Αργεντινή και την Κολομβία. Η
Κολομβία όμως αποκλείστηκε λόγω
των μαζικών διαδηλώσεων και της
εξέγερσης ενάντια στην κυβέρνηση
Ντούκε. Η Αργεντινή βγήκε εκτός
λόγω της πανδημίας, και τελικά βρέ-
θηκε η χώρα με το μισό εκατομμύ-
ριο νεκρούς να το φιλοξενήσει. 

Κατάρρευση
Στις πρωτεύουσες των περιφερει-

ών της Βραζιλίας οι ΜΕΘ έχουν κα-
ταρρεύσει, εκεί ακριβώς που διεξά-
γονται οι ποδοσφαιρικοί αγώνες.
Όμως, τι είναι οι θάνατοι μπροστά
στα λεφτά που βάζουν στην τσέπη
οι κολλητοί του Μπολσονάρο. Το
SBT, το κανάλι που πήρε τα δικαιώ-

ματα για τους αγώνες, ανήκει στον
Σίλβιο Σάντος, που στηρίζει την
ακροδεξιά. Ο γαμπρός του ιδιοκτήτη
είναι και υπουργός Τηλεπικοινωνιών.

Και δίπλα στην καταστροφή από τα
νοσοκομεία που φτάνουν στα όριά
τους, τώρα υπάρχει και μαζική έλλει-
ψη εμβολίων. Στο Σάο Πάολο, πρώτη
δόση δεν έχει κάνει ούτε το 40%, ενώ
δύο δόσεις ούτε 15% του κόσμου.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με επίσημες
έρευνες, η προετοιμασία του Κόπα
Αμέρικα είναι από μόνη της υπεύθυ-
νη για εκατοντάδες κρούσματα Co-
vid-19. Στην πλειοψηφία τους είναι
εργαζόμενοι σε υπεργολαβίες που
αναγκάζονται να κάνουν πολλές και
διαφορετικές δουλειές και να μετακι-
νούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις ιδιωτι-
κοποιήσεων και περικοπών του

Μπολσονάρο στη διάρκεια της παν-
δημίας έχουν οδηγήσει σε μια σειρά
εργατικούς αγώνες. Κάτω από αυ-
τήν την πίεση, τα κόμματα της ρε-
φορμιστικής Αριστεράς αναγκάστη-
καν να καλέσουν στις διαδηλώσεις
της 19 Ιούνη, μαζί με τα συνδικάτα
που ελέγχουν και τα μαζικά κινήμα-
τα όπως το MST, των ακτημόνων.
Όμως το έκαναν χωρίς να οργανώ-
σουν τη συμμετοχή. 

Ο ίδιος ο Λούλα είπε πως θα πάρει
μέρος αλλά δεν θα “κάνει κάλεσμα”,
για να μην μετατρέψει τις κινητοποι-
ήσεις σε προεκλογικές συγκεντρώ-
σεις. Αυτό που επιχειρεί ο Λούλα και
οι γραφειοκρατίες είναι να συνδεθούν
με την εκρηκτική ανάγκη που έρχεται
από τα κάτω για σύγκρουση με τον
Μπολσονάρο, αλλά να την κρατήσουν
σε απόσταση ασφαλείας για να μην
προκληθεί αναταραχή τύπου Κολομ-
βίας ή Χιλής. Ταυτόχρονα ο Λούλα
κάνει λόγο για ένα “πλατύ μέτωπο” το
οποίο θα περιλαμβάνει και τους καπι-
ταλιστές και τη Δεξιά που θέλει να ξε-
φορτωθεί τον Μπολσονάρο. Η κατά-
σταση δημιουργεί πιέσεις και στην
Αριστερά, καθώς η εκλογική νίκη του
Λούλα παρουσιάζεται σαν μοναδική
ρεαλιστική εναλλακτική.

Κι όμως, φτάσαμε ως εδώ, χάρη
στην Αριστερά που δεν το έβαλε κά-
τω και συγκρούστηκε με τον Μπολ-
σονάρο από την πρώτη στιγμή, και
δεν αποδέχτηκε το αφήγημα της
“φασιστικής νίκης χωρίς επιστρο-
φή”. Η λογική των ρεφορμιστών επι-
τρέπει και στον Μπολσονάρο αλλά
και στην υπόλοιπη δεξιά να ανασυγ-
κροτηθεί μέσα στην επόμενη χρονιά.
Η μεγάλη συμμετοχή στις 19 Ιούνη
δείχνει τον διαφορετικό δρόμο. Ο
Μπολσονάρο είναι με την πλάτη
στον τοίχο. Είναι η στιγμή της μαζι-
κής αντεπίθεσης, όχι της αναμονής. 

Νίκος Λούντος

ΒΡΑΖΙΛΙΑ Έκρηξη οργής 

Δανία Πολωνία

Φωτό: ΑΡ Bruna Prado
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ΙΤΑΛΙΑ
Είμαστε
όλοι Αντίλ

«Eίμαστε όλοι Αντίλ. Ο Αντίλ
είναι ζωντανός και αγωνί-

ζεται μαζί μας!». Αυτό ήταν το
οργισμένο μήνυμα που έστειλαν
πάνω από 15.000 εργάτες στην
Ρώμη το περασμένο Σάββατο 19
Ιούνη. 

Την προηγούμενη μέρα ο Αντίλ
Μπελαχντίμ, 37 ετών με καταγωγή
από το Μαρόκο, παντρεμένος με δύο μικρά παιδιά και οργανωτής στο συνδικάτο SI Cobas στα
λοτζίστικς δολοφονήθηκε από φορτηγό που τον παρέσυρε για τριάντα μέτρα τραυματίζοντας
άλλους δύο απεργούς την ώρα που βρίσκονταν σε απεργιακή φρουρά σε αποθήκες  των Λιντλ
στη Νοβάρα. Η δολοφονία του ήταν η κορύφωση ενός δεκαημέρου επιθέσεων σε απεργούς
στις πύλες των εταιριών λοτζίστικς. Μετά την δολοφονία κάλεσαν σε απεργία και τα συνδικάτα
Cgil, Cisl και Uil. 

Ώρα για αυξήσεις
στους μισθούς

Στις τάξεις των αφεντικών συνεχίζεται να
επικρατεί αναστάτωση σχετικά με τον
κίνδυνο του πληθωρισμού. Το Μάη, ο

δείκτης ξανατινάχτηκε προς τα πάνω και στις
ΗΠΑ και στη Βρετανία. Η μεγάλη ανησυχία γι’
αυτούς είναι οι μισθοί, γιατί αν άρχιζαν να
ανεβαίνουν σημαντικά, θα συμπιέζονταν τα
κέρδη παντού. Η αντίδραση των αφεντικών
θα ήταν να αυξήσουν τις τιμές, οι εργάτες θα
απαιτούσαν μεγαλύτερους μισθούς, και έτσι
θα μπορούσε να προκληθεί ένα σπιράλ τι-
μών-μισθών σαν αυτό της δεκαετίας του
1970. Ο μαρξιστής συγγραφέας Κρις Χάρμαν
είχε εξηγήσει εκείνη την εποχή γιατί είναι ψέ-
μα πως οι αυξήσεις στους μισθούς προκα-
λούν τον πληθωρισμό. Όμως, πολλοί αναλυ-
τές από την άρχουσα τάξη - για παράδειγμα
ο Ολιβιέ Μπλανσάρ, πρώην επικεφαλής οικο-
νομολόγος του ΔΝΤ- πιστεύουν ότι όντως
προκαλούν πληθωρισμό.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Αυτοί τους οι φόβοι τροφοδοτούνται από
ιστορικά στοιχεία για το τι συμβαίνει μετά
από πανδημίες. Σύμφωνα με το περιοδικό
Εκόνομιστ “υπάρχουν έρευνες που δείχνουν
πως οι εργάτες τα καταφέρνουν καλύτερα σε
περιόδους μετά από πανδημίες. Μια περσινή
δημοσίευση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας
του Σαν Φρανσίσκο καταλήγει πως οι πραγ-
ματικοί μισθοί τείνουν να ανεβαίνουν. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, αυτό προκαλείται μέσω
ενός μακάβριου μηχανισμού: η αρρώστια
αποδεκατίζει του εργάτες, κι έτσι οι επιζών-
τες έχουν ισχυρότερη διαπραγματευτική θέ-
ση”.

Για καλή μας τύχη, ο απολογισμός της
covid-19, παρότι τραγικός, δεν συγκρίνεται
σε καμία περίπτωση με το Μαύρο Θάνατο
της δεκαετίας του 1340, όταν η βουβωνική
πανώλη σκότωσε το ένα τρίτο του ευρωπαϊ-
κού πληθυσμού. Η Σάρα Ο’Κόνορ, εξαιρετική
συντάκτης για εργασιακά ζητήματα στους
Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, θυμίζει το “Θέσπισμα για
τους Εργαζόμενους” του 1351: “Ορισμένοι,
βλέποντας τις δυσχέρειες των αφεντικών και
την έλλειψη υπηρετών, δηλώνουν μη διατε-
θειμένοι να δουλέψουν αν δεν πάρουν σε αν-
τάλλαγμα υπερβολικά μεγάλους μισθούς”.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημάδια αυξή-
σεων στους μισθούς. Στις ΗΠΑ, οι μισθοί των
απλών εργατών το Μάη αυξήθηκαν με ετήσιο
ρυθμό σχεδόν 7%. Ενώ υπάρχουν πολλές
αναφορές για ελλείψεις εργατών και εργα-
τριών, ιδιαίτερα στον τομέα της εστίασης και
του τουρισμού, δηλαδή σε καφετέριες, μπαρ,
εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.

Η Ο’Κόνορ αντιμετωπίζει με δυσπιστία αυ-
τές τις ειδήσεις. Επισημαίνει πως πάνω από
τις μισές πρόσφατες αυξήσεις είναι χαμηλό-
τερες από τις αντίστοιχες αυξήσεις πριν από
ένα χρόνο, ενώ οι περισσότεροι δημόσιοι
υπάλληλοι είδαν τους μισθούς τους να παρα-
μένουν στάσιμοι. Ενώ, όσον αφορά τις ελλεί-
ψεις εργατικών χεριών, η Ο’Κόνορ λέει πως
“Κάποιοι από τους δυνητικά διαθέσιμους ερ-

γάτες συνεχίζουν να ανησυχούν για τον ιό
(και έχουν κάθε λόγο: οι μάγειρες βρίσκονται
ανάμεσα στα δέκα πρώτα επαγγέλματα με
σχετικά υψηλότερους δείκτες θνητότητας
από Covid-19 όσον αφορά στους άντρες).
Άλλοι φοβούνται πως θα ξαναβρεθούν σε
αναστολή ή θα απολυθούν ξανά, αν επιβληθεί
καινούργιο λοκντάουν. 

Οι εργαζόμενοι από το εξωτερικό που επέ-
στρεψαν στις χώρες τους για να βρεθούν με
τις οικογένειες τους ανησυχούν για την επι-
στροφή στη Βρετανία, καθώς μπορεί να βρε-
θούν αποκλεισμένοι στη λάθος πλευρά των
συνόρων, μακριά από τους δικούς τους. Ο
κόσμος ζυγίζει αυτά τα ρίσκα με βάση τα πι-
θανά ανταλλάγματα: ο διάμεσος μισθός στην
εστίαση είναι χαμηλότερος από όλους τους
άλλους τομείς, 1008  το 2019, και σχεδόν το
ένα πέμπτο των εργατών έχει προσληφθεί με
καθεστώς μηδενικών ωρών  - το αφεντικό
τους φωνάζει μόνο όταν τους έχει ανάγκη”. 

Σε αυτούς τους τομείς, οι εργοδότες απέ-
λυσαν το ένα πέμπτο των εργαζομένων, παρά
τις δυνατότητες που είχαν για αναστολή ερ-
γασίας. Υπάρχουν ελλείψεις σε πολλά ση-
μεία. Το περιοδικό Λος Άντζελες αναφέρει
έναν “22χρονο φοιτητή που δούλευε σε
εστιατόριο σε ένα θέρετρο για τρία χρόνια…
Αρχικά μπήκε σε αναστολή, και στη συνέχεια
αποδεσμεύτηκε μιας και έδωσε στη δουλειά
του βεβαίωση από το γιατρό ότι δεν θα ήταν
ικανός να επιστρέψει στη δουλειά όταν θα
ξανάνοιγε το εστιατόριο. Από τότε άρχισε
σπουδές στο Πανεπιστήμιο και ξεκίνησε να
κάνει μια πρακτική στην οποία λέει πως πλη-
ρώνεται παραπάνω από ό,τι έπαιρνε στο
εστιατόριο. Ο ίδιος λέει: ‘Δεν ισχύει ότι κα-
νείς πλέον δεν θέλει να δουλέψει, όπως ισχυ-
ρίζονται τα ΜΜΕ, απλώς ξέρουμε τι αξίζουμε.
Κανείς δεν θέλει να δουλέψει για μισθούς
πείνας σε μια απίστευτα δύσκολη δουλειά με
λίγα ή καθόλου επιπλέον οφέλη, άθλιους
προϊστάμενους, απαίσια ωράρια, δουλειά σε
όλες τις αργίες χωρίς εξαίρεση και παντελή
περιφρόνηση για τον κάθε εργαζόμενο και
την υγεία του”.

Αυτό που φαίνεται να εξελίσσεται με την
αυξητική πορεία του πληθωρισμού, δεν μοι-
άζει τόσο με μια μεγάλη εκτόξευση των τι-
μών, όσο με αποτέλεσμα προσωρινών διατα-
ράξεων σε συγκεκριμένους τομείς ως αποτέ-
λεσμα της πανδημίας - για παράδειγμα με
την έλλειψη σε τσιπάκια για υπολογιστές η
οποία έχει επιβραδύνει την παραγωγή αυτο-
κινήτων και εκτινάξει τις τιμές των μεταχειρι-
σμένων. Αυτά τα φαινόμενα είναι που ο οικο-
νομολόγος Πολ Κρούγκμαν αποκαλεί “παρο-
δικά σοκ”.

Οι ίδιες αυτές διαταράξεις -μαζί με τις μα-
ζικές αναστολές εργασίας και άλλες δυνατό-
τητες για επιδοτήσεις- έχουν διευρύνει τις
επιλογές που έχουν οι εργάτες και τις εργά-
τριες σε τομείς διαβόητους για τους χαμη-
λούς τους μισθούς, όπως η εστίαση και ο
τουρισμός. Καλή τους επιτυχία ευχόμαστε,
αν αρχίσουν να απαιτούν “υπερβολικούς”
(δηλαδή αξιοπρεπείς) μισθούς.

Τα διεθνή ΜΜΕ σπεύδουν να εκφράσουν
την ανακούφιση τους για την πτώση της

Εθνικής Συσπείρωσης της Λεπέν και την άνο-
δο των Ρεπουμπλικάνων, της παραδοσιακής
δεξιάς (29,3%) στον πρώτο γύρο των περι-
φερειακών εκλογών στη Γαλλία, την Κυριακή
20 Ιούνη. Το αδιαμφισβήτητο αποτέλεσμα
αυτών των εκλογών βέβαια είναι η μεγάλη
ήττα που υπέστη ο Μακρόν και η κρίση στην
οποία βρίσκεται η κυβέρνησή του.

Το κόμμα του, “Εμπρός”, ήρθε πέμπτο με
11% μετά από τέσσερα μόλις χρόνια στην
εξουσία κατά τα οποία όμως έχει έρθει αντι-
μέτωπο με τα μαζικά κινήματα των Κίτρινων
Γιλέκων, ενάντια στο ασφαλιστικό και ενάν-
τια στο Νόμο περί Καθολικής Ασφάλειας. Και
στις τρεις περιπτώσεις η απάντηση της κυ-
βέρνησης του ήταν η ωμή βία και η καταστο-
λή. Ο Μακρόν είχε στην πραγματικότητα
εκλεγεί το 2017 με τη στήριξη εκατομμυρίων
ψηφοφόρων της Αριστεράς που τον ψήφι-
σαν γιατί θέλησαν να φράξουν τον δρόμο
στην Λεπέν. Όμως το ψέμα του υποτιθέμε-
νου “φράγματος” κατέρρευσε -τώρα και
εκλογικά.

Στο επίπεδο των περιφερειακών εκλογών,
αυτή την κατάρρευση την καρπώνεται το πα-
ραδοσιακό δίπολο Ρεπουμπλικάνων και Σο-
σιαλιστών (16,5%) και τον τίτλο του “φράγ-
ματος” διεκδικεί τώρα ο Ξαβιέ Μπερτράν
των Ρεπουμπλικάνων, ένας από τους φιλό-
δοξους υποψήφιους του κόμματος για τις
προεδρικές εκλογές του 2022, ο οποίος ήρ-
θε πρώτος με 44% στην περιφέρεια Ο-ντε-
Φρανς. Θα “τσακίσω τα σαγόνια” των ακρο-
δεξιών μου αντιπάλων δήλωσε χαρακτηριστι-
κά.

Την ίδια στιγμή, όσο κι αν της φουσκώσαν
τα πανιά με δημοσκοπήσεις και προβλέψεις,
η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν

δεν πέτυχε τελικά τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα παρόλο που στην περιφέρεια Προ-
βηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή ο υποψήφιός της
Τιερί Μαριανί ήρθε  πρώτος με 35,38%. Σε
πανεθνικό επίπεδο έπεσε από το 27,7% των
περιφερειακών εκλογών του 2015 στο 19%.
Το ποσοστό αυτό αναδεικνύει την αδυναμία
της ΕΣ να ριζώσει τοπικά και να συσπειρώσει
αλλά δεν είναι διόλου καθησυχαστικό. Άλλω-
στε, το πόσο κοντά ποδάρια έχουν τα “φράγ-
ματα” της δεξιάς απέναντι στους φασίστες,
το ξέρει από πρώτο χέρι το αντιφασιστικό κί-
νημα και εδώ αλλά και στην Γαλλία από την
εποχή που ο Σιράκ προβάλλονταν σαν το
“φράγμα” απέναντι στον μπαμπά Λεπέν.

Με το 67% του εκλογικού σώματος να έχει
επιλέξει την αποχή, η Αριστερά δεν μπορεί
και δεν πρέπει -ενόψει του δεύτερου γύρου
και συνολικότερα- να περιμένει τους Ρε-
πουμπλικάνους να ανακόψουν την πορεία
της Λεπέν. Ούτε όμως έχει τα περιθώρια να
αφήνει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που
ανοίγει η πτώση της Λεπέν -όπως για παρά-
δειγμα ο Ζαν Λικ Μελανσόν που επιλέγει να
επικεντρώσει την κριτική του στην “Ενωση
της Αριστεράς”, που στην πόλη της Μασσα-
λίας είχε την ευθύνη για τις εκλογές, για πα-
ρατυπίες και προβλήματα στην εκλογική δια-
δικασία.

Η πτώση της Λεπέν αποτελεί ευκαιρία που
η Αριστερά θα χρειαστεί να την αδράξει για
να χτίσει ένα πλατύ αντιφασιστικό μέτωπο
που δεν θα περιμένει τις επόμενες εκλογές.
Οι “Πορείες για τις Ελευθερίες - Ενάντια
στις ακροδεξιές ιδέες” που έγιναν στις 12
Ιούνη και συγκέντρωσαν 150.000 διαδηλω-
τές σε 140 πόλεις ήταν ένα πρώτο βήμα που
όμως χρειάζεται επειγόντως συνέχεια.

Δ.Δ.

ΓΑΛΛΙΑ Ήττα Μακρόν, 
πτώση Λεπέν, 
ευκαιρία για την Αριστερά
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ΒΙΒΛΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Ο πλούτος της Μαρξιστικής σκέψης

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο 
στο περίπτερο 83 της  Έκθεσης 
Βιβλίου της Θεσσαλονίκης

Την Παρασκευή 25 Ιούνη ξεκινά η Έκθεση Βιβλίου
στην παραλία της Θεσσαλονίκης που θα διαρκέσει

ως την Κυριακή 11 Ιούλη. Φέτος είναι αφιερωμένη τα
200 χρόνια από το 1821. Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
θα βρίσκεται στο περίπτερο 83 με τη νέα του έκδοση
«Το 1821 και οι αστικές επαναστάσεις» και όλο τον
πλούτο των βιβλίων του: από την «Πάλη για την απε-
λευθέρωση των γυναικών» που βρίσκεται σήμερα στο
κέντρο της συζήτησης, μέχρι τη μαρξιστική παράδοση,
την καπιταλιστική κρίση και την εργατική εναλλακτική. 
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