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Ο

πρώτος και κύριος μεγάλος
στόχος της μεταρρύθμισης
της επικουρικής ασφάλισης
του Μητσοτάκη και του Χατζηδάκη
είναι να επιτρέψει στην «ιδιωτική
πρωτοβουλία» να βάλει χέρι στις εισφορές των ασφαλισμένων. Ο διαχειριστής των χρημάτων που θα
συγκεντρώνονται θα είναι τυπικά
ένας δημόσιος οργανισμός, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Αλλά τις
πραγματικές αποφάσεις για το που
θα «επενδυθούν» θα τις παίρνουν οι
ιδιωτικές χρηματιστηριακές εταιρίες
με τις οποίες θα συνεργάζεται.
Όπως λέει το ίδιο το υπουργείο, «Το
ΤΕΚΑ θα μπορεί να συμβληθεί με
εγνωσμένου κύρους ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης κεφαλαίων -όπως
ακριβώς συμβαίνει και στις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες… Θα στελεχωθεί
κατάλληλα και θα έχει τη δυνατότητα να κάνει outsourcing μέρος της
δραστηριότητάς του κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα…»
Τα ποσά είναι τεράστια. Οι επικουρικές εισφορές αντιστοιχούν στο 6%
των μισθών των ασφαλισμένων. Τα
κοράκια της αγοράς έχουν αρχίσει
από τώρα να μετράνε τον αντίκτυπο
που θα έχει η μεταρρύθμιση από την
πρωτοχρονιά του επόμενου έτους
στις αξίες των μετοχών και τους δείκτες του χρηματιστηρίου. Και να
ετοιμάζουν από τώρα τα σχέδιά
τους για να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις «ευκαιρίες».
Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά
που μια κυβέρνηση προσπαθεί να
αξιοποιήσει τις ασφαλιστικές εισφορές -τα χρήματα των ασφαλισμένων
που υποτίθεται ότι «μπαίνουν στην
άκρη» για τις συντάξεις τους- για να
στηρίξει την «ανάπτυξη». Η λεηλασία των ασφαλιστικών εισφορών
ήταν και είναι μια από τις πάγιες
πρακτικές του ελληνικού κράτους.
Το πιο πρόσφατο παράδειγμα
ήταν το διαβόητο PSI –η αποτυχημένη αναδιάρθρωση του δημοσίου
χρέους του Μαρτίου του 2012. Με
το PSI διαγράφτηκε, μέσα από το
«κούρεμα» της αξίας των ομολόγων
του ελληνικού δημοσίου, χρέος συνολικού ύψους 106 δις ευρώ. Οι μεγάλοι χαμένοι από την αναδιάρθρωση αυτή ήταν οι ελληνικές τράπεζες
και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα
ασφαλιστικά ταμεία έχασαν τουλάχιστον 12 δις από το κούρεμα. Οι τράπεζες -που είχαν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την χρεοκοπία της χώρας
που οδήγησε στο PSI- αποζημιώθηκαν για τις απώλειές τους μέσα από
τις ανακεφαλαιοποιήσεις και τον
αναβαλλόμενο φόρο. Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν πήραν δεκάρα. Όπως
έγραφε τρία χρόνια αργότερα η
Εφημερίδα των Συντακτών, «ο κοινός λογαριασμός που υπήρχε στην
Tράπεζα της Eλλάδος και στον
οποίο εναπέθεταν υποχρεωτικά τις
αποταμιεύσεις τους τα Ταμεία «κουρεύτηκε» σε ποσοστό αρχικά κατά
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Η μεγάλη αρπαχτή
53%. Σε απόλυτους αριθμούς χάθηκαν 7,31 δισ. από το κοινό κεφάλαιο
και άλλα 1,2 δισ. από το δεύτερο κύμα κουρέματος (PSI 2) που έλαβε η
χώρα δύο μήνες μετά το πρώτο κούρεμα (τον Φεβρουάριο του 2012).
Στις απώλειες αυτές θα πρέπει να
προστεθούν και απώλειες 3,39 δισ.
ευρώ από το κούρεμα των ομολόγων στα οποία είχαν επενδύσει τα
ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία…»

Όλα στον τζόγο
Με τη νέα μεταρρύθμιση οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταλήγουν
αυτόματα σχεδόν στο χρηματιστήριο, τις αγορές των ομολόγων και
των συναλλαγμάτων και ποιος ξέρει
σε ποιες άλλες κερδοσκοπικές
«επενδύσεις». Η κυβέρνηση υπόσχεται ότι θα υπάρχουν ισχυρές δικλείδες ασφαλείας που θα εξασφαλίζουν ότι οι εισφορές των εργαζομένων δεν θα χαθούν: «Το ΤΕΚΑ θα
υπόκειται σε ισχυρή κρατική εποπτεία και θα επενδύει με αυστηρά
και διαφανή κριτήρια», «Το ΔΣ του
νέου Ταμείου και ο Διευθύνων Σύμβουλός του θα διορίζονται από τον
υπουργό Εργασίας ύστερα από
ανοιχτές διαδικασίες πρόσληψης, με
διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια».
Η κυβέρνηση που διόρισε τον Λιγνάδη διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου και ανέθεσε την προμήθεια
των Self Test στην διαβόητη Swiss
Med θα έπρεπε, κατ’ αρχάς, να είναι
λίγο πιο σεμνή όταν μιλάει για «διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια».
Στο στόχαστρο μπαίνουν και τα
εκατομμύρια των «παλαιών» συνταξιούχων και ασφαλισμένων που θα
παραμείνουν ασφαλισμένοι με το
υπάρχον σύστημα. Με τη μεταρρύθ-

μιση τα σημερινά επικουρικά ταμεία
θα σταματήσουν από την 1 Ιανουαρίου του 2022 να εισπράττουν εισφορές από τους νέους ασφαλισμένους – πράγμα που σημαίνει ότι δεν
θα είναι σε θέση να πληρώνουν τις
συντάξεις στους συνταξιούχους. Η
κυβέρνηση μοιράζει και πάλι υποσχέσεις ότι το κενό θα καλυφθεί από
το δημόσιο – οι μελέτες, λέει, δείχνουν ότι είναι εφικτό. Μέχρι να έρθει ένας νέος νόμος που θα λέει ότι,
με βάση τις νεότερες μελέτες, δεν
είναι εφικτό – οι συντάξεις πρέπει να
περικοπούν για να σωθούν τα ταμεία.
Ο δεύτερος μεγάλος στόχος της
κυβέρνησης είναι το χτύπημα της
έννοιας της συλλογικότητας. Η
ασφάλιση (η επικουρική προς το παρόν) θα πάψει να είναι αντικείμενο
συλλογικής διαπραγμάτευσης και
διεκδίκησης και θα μετατραπεί σε
ατομική υπόθεση του ασφαλισμένου
– με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που και
οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας
αντικαταστάθηκαν από τις ατομικές
με τον τελευταίο νόμο για τα εργασιακά του Χατζηδάκη. Οι ασφαλιστικές εισφορές του κάθε ασφαλισμένου θα κατατίθενται σε έναν «προσωπικό» του λογαριασμό, σε έναν
«κουμπαρά» όπως λέει ο ίδιος ο
υπουργός. Η σύνταξη θα υπολογίζεται ατομικά με βάση τα χρήματα που
θα έχουν συσσωρευθεί στον λογαριασμό αυτό μέσα στα εργάσιμα
χρόνια. Το ΤΕΚΑ και οι συνεργαζόμενες ιδιωτικές χρηματιστηριακές
εταιρίες θα επενδύουν αυτά τα χρήματα όπως νομίζουν – ο ίδιος ο
ασφαλισμένος θα μπορεί να διαλέξει
αν η διαχείριση θα είναι «συντηρητική», «ισορροπημένη» ή «επιθετική».

Συντηρητική σημαίνει χαμηλή απόδοση και μικρός κίνδυνος να χαθούν
οι αποταμιεύσεις. Επιθετική σημαίνει
μεγάλη απόδοση αλλά και μεγάλος
κίνδυνος. Χάθηκαν τα λεφτά του
κουμπαρά και έχουν μείνει μόνο κάτι
ψίχουλα για την επικουρική; Εσύ
φταις που διάλεξες το λάθος σχήμα.
Ας πρόσεχες…
Το σημερινό σύστημα, λέει η κυβέρνηση, στηρίζεται στην «αλληλεγγύη των γενεών». Είναι δηλαδή κάτι
απαρχαιωμένο και βρώμικο σύμφωνα με τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Πρέπει να καταργηθεί.

Αλληλεγγύη
Στην πραγματικότητα βέβαια όλα
τα συνταξιοδοτικά συστήματα, ότι
όνομα και αν έχουν, στηρίζονται
στην αλληλεγγύη των γενεών. Η ανθρώπινη κοινωνία στηρίζεται στην
αλληλεγγύη των γενεών. Τα σπίτια
που μένουμε έχουν χτιστεί από την
προηγούμενη γενιά. Η καρέκλα που
κάθεται ο Μητσοτάκης στη Βουλή
έχει φτιαχτεί από τεχνίτες που βρίσκονται κατά πάσα πιθανότητα στη
σύνταξη σήμερα. Και οι συνταξιούχοι με τη σειρά τους τρέφονται, ζεσταίνονται, μετακινούνται κλπ από
τη δουλειά των σημερινών εργαζομένων. Οι κουμπαράδες και οι λογαριασμοί δεν έχουν φυσική υπόσταση
– δεν αποθηκεύουν τρόφιμα οι
ασφαλισμένοι για να τα τρώνε στα
γεράματά τους. Η υπόσταση τους
είναι κοινωνική. Αυτή τη σχέση προσπαθεί να την κρύψει ακόμα πιο βαθιά η κυβέρνηση.
Επί της ουσίας το νέο νομοσχέδιο
που ετοιμάζει ο Χατζηδάκης λέει ότι
ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να γί-

νει ένας μίνι κερδοσκόπος. Να μην
εξαρτάται απλά από τα χρόνια που
έχει δουλέψει και τα «ένσημα» που
έχει μαζέψει αλλά να κερδίζει και κάτι παραπάνω «παίζοντας» τις αποταμιεύσεις του αυτές στο χρηματιστήριο. Και από αυτή την «έξυπνη» και
«μοντέρνα» διαχείριση μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει.
Πρόκειται για τεράστιο ψέμα. Η
κερδοσκοπία δεν μπορεί να προσθέσει ούτε μια φρατζόλα ψωμί, ούτε
ένα τούβλο, ούτε μια βίδα στην κοινωνία. Το μόνο που μπορεί να κάνει
είναι να σιφωνίσει «κεφάλαια» από
τις τσέπες των πιο αποτυχημένων
«επενδυτών» στους πιο πετυχημένους. Όταν αγοράζει ένας επενδυτής μια μετοχή «φτηνά», κάποιος άλλος την έχει πουλήσει «φτηνά».
Όταν ένας επενδυτής κερδίζει από
μια συναλλαγή, κάποιος άλλος έχει
χάσει. Φυσικά για μια περίοδο μπορεί να πιστεύουν και οι δύο ότι
έχουν κερδίσει αν η αξία της μετοχής ανεβαίνει και ανεβαίνει. Αλλά
αυτά τα κέρδη είναι εικονικά όσο
παραμένουν στο χρηματιστήριο. Γίνονται πραγματικά όταν ρευστοποιούνται και χρησιμοποιούνται για την
αγορά πραγματικών αγαθών -τροφίμων, διακοπών, σπιτιών κλπ. Δηλαδή
όλων αυτών που παράγει η εργατική
τάξη με τον ιδρώτα της. Η εργατική
τάξη είναι πάντα το μεγάλο θύμα
της κερδοσκοπίας. Και αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να το λύσει συμμετέχοντας και αυτή, μέσα από τα
«συντηρητικά», «ισορροπημένα» ή
«επιθετικά» σενάρια του Χατζηδάκη
στη λεηλασία. Η εργατική τάξη, για
να το πούμε διαφορετικά, δεν μπορεί να κερδίσει κλέβοντας τον εαυτό
της.
Για να δικαιολογήσει την επίθεσή
της η κυβέρνηση επικαλείται τρεις
μελέτες που έχει αναθέσει σε αντίστοιχους «εγνωσμένου κύρους» οργανισμούς σαν το διαβόητο ΙΟΒΕ
(το ινστιτούτο μελετών του ΣΕΒ δηλαδή). Οι μελέτες δεν αξίζουν ούτε
τα megabyte που έχουν καταναλωθεί για την αποθήκευσή τους. «Το
αποθεματικό του νέου ταμείου στο
τέλος της περιόδου αναφοράς εκτιμάται στο 31% του ΑΕΠ» γράφει η
έκθεση του ΙΟΒΕ. Ποια είναι η περίοδος αναφοράς; Το 2070. Μάλιστα. Τα σαΐνια του ΙΟΒΕ που δεν
μπόρεσαν να προβλέψουν το 2008
και το 2009 τι θα γινόταν το 2010
(θυμόσαστε, μας διαβεβαίωναν τότε
όλοι ότι η ελληνική οικονομία είναι
θωρακισμένη και δεν θα επηρεαστεί
από την χρεοκοπία της Λήμαν
Μπράδερς) κάνουν τώρα ασφαλείς
προβλέψεις για το τι θα γίνει ύστερα
από μισό αιώνα. Με τη στάση της,
λέει ο Χατζηδάκης, η αντιπολίτευση
«αρνείται να δοθεί στους νέους η
ευκαιρία για αυξημένες συντάξεις
και μάλιστα από 43% έως 68%».
Οπωσδήποτε κύριε Χατζηδάκη, η δική μας άρνηση είναι κάθετη.

Σωτήρης Κοντογιάννης

H άποψή μας

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3
Νο 1478, 30 Ιούνη 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Στηρίξτε
την
Εργατική
Αλληλεγγύη
Στα 21.300 ευρώ ανέβηκε ο
δείκτης της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 5.700 ευρώ που
συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα
που πέρασε.
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Πάλη ενάντια στη δεξιά,
πάλη για τον Σοσιαλισμό
Η

μακρόσυρτη και πολύπλευρη κρίση του
καπιταλισμού δεν βρίσκει γιατρειά από
τις κυβερνήσεις σε κανένα επίπεδο. Τα
κριτήρια του κέρδους στέκονται εμπόδιο σε κάθε
απόπειρα.
Πρώτο και τραγικό παράδειγμα η αντιμετώπιση
της πανδημίας. Ο κορονοϊός δεν γνωρίζει σύνορα, αλλά οι κυβερνήσεις των πλούσιων χωρών
τσιγκουνεύονται την αποστολή εμβολίων στις
πρώην αποικίες τους. Τα αποτελέσματα φαίνον-

ται ήδη στην Αφρική και στη Νοτιοανατολική
Ασία, όπου το νέο κύμα έξαρσης της πανδημίας
βαδίζει προς κορύφωση θανάτων μεγαλύτερη
από τα προηγούμενα.
Χωρίς παγκόσμιο τείχος ανοσίας καμιά χώρα
δεν είναι ασφαλής, αλλά οι υπουργοί του Μητσοτάκη μας κοροϊδεύουν ότι ετοιμάζουν έναν
«ασφαλή παράδεισο» για τους τουρίστες μοιράζοντας χάντρες στους ιθαγενείς: αφού έσπειραν
αμφισβήτηση για τον εμβολιασμό με τις κόντρες
ανάμεσα στις φαρμακευτικές βιομηχανίες, τώρα
υπόσχονται φιλοδώρημα στους νέους για να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός! Και ταυτόχρονα προχωράνε σε απολύσεις συμβασιούχων στα Νοσοκομεία σαν πρώτο βήμα για την λεηλασία του ΕΣΥ
από τους εργολάβους και τους κλινικάρχες.

Αντιφάσεις
Τα ίδια ισχύουν στο επίπεδο της οικονομίας. Οι
αντιφάσεις των «πακέτων στήριξης» εκδηλώνονται πριν ακόμη προχωρήσει η εφαρμογή τους. Οι
ανησυχίες για έκρηξη πληθωρισμού εκδηλώνονται πριν ακόμη υλοποιηθούν οι προβλέψεις για
ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς. Οι κεντρικοί τραπεζίτες βάζουν μπροστά
την προοπτική αύξησης των επιτοκίων πριν ακόμη φτάσει έστω ένα ευρώ από το «Ταμείο Ανάκαμψης» σε οποιαδήποτε χώρα. Στις ΗΠΑ, τα
αφεντικά φοβούνται ότι οι εργάτες αρχίζουν να
διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς.
Εδώ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τρέχει να χτυπήσει τα συνδικάτα και τις απεργίες
πριν ξεσπάσει η διάψευση των χαζοχαρούμενων
οικονομικών σενάριων. Αντί για νέες επενδύσεις

έρχονται νέα οικονομικά κανόνια, όχι μόνο στον
τουρισμό αλλά σε όλους τους κλάδους. Το «φάρμακο» του Μητσοτάκη είναι η επίθεση για να μειώσει το εργατικό κόστος για τους καπιταλιστές.
Αμέσως μετά τις πανεργατικές απεργίες που
προκάλεσε το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, το υπουργείο του προωθεί το νομοσχέδιο που ιδιωτικοποιεί τις επικουρικές συντάξεις. Πάνε γυρεύοντας να
γίνουν η πιο μισητή κυβέρνηση και το εργατικό κίνημα βάζει πλώρη για να γίνει πράξη αυτή η προοπτική.
Γι’ αυτό έχει τεράστια σημασία να ξεκαθαρίσει
η Αριστερά πώς αντιμετωπίζει αυτήν την προοπτική. Έγινε ήδη το συνέδριο του ΚΚΕ, ακολουθεί η
συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες δεν έχουν πάρει τις απαντήσεις που αναζητούν. Υπάρχει μεγάλη και πρόσφατη εμπειρία που δείχνει ότι δεν μπορούμε να
αρκεστούμε σε προεκλογικές υποσχέσεις «προοδευτικών κυβερνήσεων». Μπαίνει στην ημερήσια
διάταξη του κινήματος η ανάγκη να γίνει τόσο δυνατό ώστε να κάνει πράξη την εργατική εναλλακτική με τις δικές του δυνάμεις. Τα αιτήματα που
αναδείχθηκαν μέσα στους αγώνες μας δείχνουν
ποιο είναι το εργατικό εναλλακτικό πρόγραμμα
πολύ χειροπιαστά.
Για να πάμε προς τα εκεί, δεν είναι αρκετή μια
Αριστερά της «αντοχής». Χρειαζόμαστε μια Αριστερά της επαναστατικής ανατροπής, στηριγμένη στις καλύτερες παραδόσεις του Μαρξ και του
Ένγκελς, του Λένιν και του Τρότσκι. Ελάτε στις
εκδηλώσεις Μαρξισμός 2021 που οργανώνει το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα για να βαδίσουμε
μαζί προς τα εκεί.

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συντρόφους
που ενίσχυσαν προσωπικά:
Βασίλης Τ. 230 ευρώ, Μαθιός
Α. 100 ευρώ, από 60 ευρώ
Γιάννης Κ. και Δάνος Π., από
50 ευρώ Αργυρή Ε. και Μιχάλης Κ., από 30 ευρώ Σίσσυ Ζ.,
Βασίλης Κ., Λίλιαν Μ., Μπάμπης Κ., Γιώργος Φ., Γιώργος
Π., από 20 ευρώ Χρήστος Μ.,
Κατερίνα Π., Λευτέρης Μπ.,
Φίλιππος Κ., Μιχάλης Β., Σπύρος Γ., Κατερίνα Τ., Στέλλα
Μ., Θάλεια Γ., Γιούλη Κ., Δημήτρης Α., Τόνια Α., Μαργαρίτα Π., από 15 ευρώ Χρήστος
Β., Βαγγέλης Κ., από 10 ευρώ
Ελίζα Λ., Σπύρος Β., Φύλλια
Π., Κώστας Τ., Άγγελος Μ.,
Γιώργος Κ., Σταυρούλα Ψ., Ειρηναίος Μ., Γιάννης Σ., Στέλιος Γ., από 5 ευρώ Βίκυ Β.,
Πηνελόπη Κ., Παρή Κ., Λίτσα
Α., Νίκος Κ., Βάσια Τ.
Ευχαριστούμε επιπλέον
τους Αλέξανδρο Π., Μήτσι Μ.,
Ιωάννα Κ., Θέμη Π., Σοφία Κ.,
Στράτο Ξ., Λεωνίδα Β., Λευτέρη Α., Οδυσσέα Κ., Προκόπη
Π., που γράφτηκαν συνδρομητές στην Εργατική Αλληλεγγύη και το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω.

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1478, 30 Ιούνη 2021

Το εργατικό κίνημα

Τ’ άκουσε ο Μητσοτάκης στο Μπραχάμι

ΓΣ ΑΔΕΔΥ
Εμπρός
για απεργία
ενάντια στο
ασφαλιστικό

Α

ντιμέτωποι με την οργή του κόσμου
της εκπαίδευσης, κι όχι μόνο, βρέθηκαν Μητσοτάκης και Κεραμέως το
απόγευμα της Δευτέρας 28/6 στον Αγ. Δημήτριο. Πλήθος διαδηλωτών από σωματεία
εκπαιδευτικών, σύλλογοι γονέων, μαθητές/
τριες, εργαζόμενοι από το σωματείο του
δήμου κ.α συγκεντρώθηκαν στο 1ο ΓΕΛ Αγ.
Δημητρίου όπου η κυβέρνηση είχε προγραμματίσει την παρουσίαση του νέου αντιεκπαιδευτικού πολυνομοσχεδίου. Μόνο
χάρη στην παρουσία των ΜΑΤ, ο πρωθυπουργός και η υπουργός Παιδείας κατάφεραν να μπουν στο σχολείο, ενώ όταν ο Μητσοτάκης φάνηκε από απόσταση να ανεβαίνει τις σκάλες του σχολείου, “τα άκουσε”
για τα καλά, με τον ίδιο να… χαιρετάει τους
διαδηλωτές με φανερή αμηχανία.
«Ήταν μια μαζική κινητοποίηση που μας
άφησε την αίσθηση ότι τους μπαίνουμε στο
μάτι. Παρότι οργανωμένη σε πολύ λίγο χρόνο, εκπαιδευτικοί από όλη την Αθήνα, μαθητές αλλά και πολύς κόσμος της γειτονιάς
χάλασαν τη φιέστα της κυβέρνησης. Τα
συνθήματά μας ακούγονταν μέχρι μέσα που
μίλαγε ο Μητσοτάκης» μεταφέρει στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Στέλιος Γιαννούλης,
δάσκαλος και μέλος του ΔΣ του ΣΕΠΕ Γλυφάδας – Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Στη νέα επίθεσή της, η κυβέρνηση μεταξύ
άλλων ξαναφέρνει την αξιολόγηση μετά το
φιάσκο της προηγούμενης προσπάθειάς
της και μεθοδεύει την είσοδο των ιδιωτών
στα σχολεία, καθώς «η αυτονομημένη αποκεντρωμένη σχολική μονάδα του νέου
πολυνομοσχεδίου θα έχει διευθυντές–manager που θα αναζητούν χρηματοδοτήσεις

ATΤICA BANK

Σ

Τ

28/6, Συγκέντρωση στο 1ο ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου. Φωτό: intime

και χορηγούς» όπως σημειώνει η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Αττικής.
«Πίσω από την “αποκέντρωση” και την
“αυτονομία” κρύβεται η υποχρηματοδότηση
που ουσιαστικά θα παραχωρεί τις υποδομές
του κάθε σχολείου στους επιχειρηματίες
για να “εξοικονομεί” πόρους, απαλλάσσοντας το κράτος από την υποχρέωση της χρηματοδότησης, της στελέχωσης, της επιμόρφωσης» συνεχίζει η ομοσπονδία των γονέων.
«Πρόκειται για την πλήρη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης» υπογραμμίζει ο Σ. Γιαννούλης και προσθέτει ότι ανάμεσα στις επιθέσεις
περιλαμβάνεται «η επαναφορά των επιθεωρητών, καθώς και η αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων του διευθυντή προκειμένου να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο. Μας γυρνάνε δεκαετίες πίσω».
Η αποτυχημένη φιέστα της κυβέρνησης
στον Αγ. Δημήτριο έγινε την ίδια μέρα που
ήταν προγραμματισμένη η στάση εργασίας
της ΟΛΜΕ με αφορμή τις εξετάσεις για τα
πρότυπα σχολεία και μετά από παρέμβαση –

σκάνδαλο του Μητσοτάκη, βγήκε παράνομη.
Η κυβέρνηση μπορεί να εκμεταλλεύεται τους
αντισυνδικαλιστικούς νόμους που η ίδια ψήφισε στην προσπάθεια να μπλοκάρει απεργιακές κινητοποιήσεις αλλά και μόνο ο τρόπος που το κάνει φανερώνει τον πανικό της.
Όπως καταγγέλλουν μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ, αντί να επιδοθεί εξώδικο στην ΟΛΜΕ με
δικαστικό επιμελητή απλά βρήκαν ένα φάκελο έξω από την πόρτα των κλειστών γραφείων της ομοσπονδίας. Μάλιστα όταν ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ έσπευσε το δικαστήριο την
ώρα που αναγραφόταν στο φάκελο, του δήλωσαν ότι… η υπόθεση είχε ήδη εκδικαστεί!
Πιθανότατα από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης μιλώντας σε Οννεδίτες, δήλωσε ότι ελπίζει η απεργία να κηρυχθεί παράνομη.
Σε στάση εργασίας και συγκέντρωση στο
Υπουργείο Παιδείας προχώρησε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, το μεσημέρι της
Τρίτης 29/6.

Σ.Μ.

Aπεργία ενάντια στις απολύσεις

ε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν οι εργαζόμενοι της Attica Bank την Τρίτη 29/6. Η διοίκηση
της τράπεζας, σύμφωνα με τον Σύλλογο Υπαλλήλων της Attica Bank, υλοποιεί ένα εγκεκριμένο business plan της 3ετίας 20212023 που προβλέπει συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων τόσο
στο Λεκανοπέδιο όσο και πανελλαδικά και ταυτόχρονη αναδιάρθρωση του συνόλου των μονάδων διοίκησης, με γνώμονα την εξοικονόμηση κόστους.
Μετά το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι εργαζόμενοι που επέλεξαν να μην κάνουν χρήση του προγράμματος απολύθηκαν..
«Σήμερα οι εργαζόμενοι της Attica Bank απεργήσαμε, προκειμένου να ανακληθούν απολύσεις που έχουν γίνει και να εμποδίσουμε
άλλες που έχουν προγραμματιστεί», δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Βίκτωρας Τσακίρης, τραπεζοϋπάλληλος, μέλος ΔΣ ΕΚΑ.
«Η τράπεζα στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης προχωράει σε κλεισίματα καταστημάτων, απειλώντας τους εργαζόμενους με απόλυση, καθώς αρνείται να τους τοποθετήσει σε άλλα καταστήματα ή σε άλλες θέσεις, που θα ήταν χρήσιμοι καθώς υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση και οι ρυθμοί εργασίας είναι εξοντωτικοί.
Τους προσφέρει μια πολύ φτηνή εθελούσια, αλλά ουσιαστικά με

το πιστόλι στον κρόταφο δεν τους αφήνει άλλη επιλογή πέρα από
την έξοδο από την εταιρία. Είναι στην πραγματικότητα απόλυση με
μικρό πρόσθετο μπόνους, δεν έχει σχέση με τις εθελούσιες που ξέραμε στο παρελθόν και φάνταζαν ελκυστικές.
Η 24ωρη απεργία είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Απ’ όσο ξέρουμε, μόνο τρία από τα πενήντα περίπου πανελλαδικά καταστήματα
λειτούργησαν σήμερα. Πραγματοποιήσαμε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Κλαυθμώνος, έξω από τα γραφεία του πρώην
ΤΣΜΕΔΕ, όπου έχουν μεταφερθεί μονάδες διοίκησης της τράπεζας.
Η στάση της εργοδοσίας παραμένει αμετακίνητη. Μάλιστα έφερε
δυνάμεις των ΜΑΤ στην κινητοποίησή μας. Για μας δεν περισσεύει
κανείς και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στις
απολύσεις. Τέλος, αυτή η μάχη έχει ανοίξει σε όλες τις τράπεζες.
Στο όνομα του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτή η πρακτική ακολουθείται γενικευμένα, με χιλιάδες θέσεις εργασίας να χάνονται.
Όμως οι ανάγκες εξακολουθούν να υπάρχουν και οι τράπεζες δεν
λειτουργούν με τα μηχανήματα μόνες τους, αλλά με την εργασία.
Είναι περισσότερο σχέδιο να υποκαταστήσουν το υπάρχον δυναμικό που έχει τα στοιχειώδη, συνδικαλιστική κάλυψη, συλλογικές συμβάσεις και κάποια πετσοκομμένα ασφαλιστικά δικαιώματα με πιο
φτηνούς, πιο αναλώσιμους και με ευέλικτο ωράριο εργαζόμενους».

Μ.Ν.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΣΦΑ

29/6, Οι απεργοί μπροστά στο κτίριο της διοίκησης. Φωτό: Τάσος Αναστασιάδης

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε στις εκλογές του Σωματείου Εργολαβικών Εργαζόμενων ΔΕΣΦΑ ο σύντροφος Γιώργος Φάραντος, που
είχε τη στήριξη της Εργατικής Αλληλεγγύης. Ήρθε πρώτος με 42
σταυρούς για την ανάδειξη αντιπροσώπου στο ΕΚΑ και δεύτερος με
45 σταυρούς στο ΔΣ του Σωματείου.

ην Παρασκευή 2 Ιούλη η ΑΔΕΔΥ πραγματοποιεί το Γενικό της Συμβούλιο για να συζητήσει και να αποφασίσει το πρόγραμμα
δράσης για να μην ισχύσει ποτέ ο νόμος Χατζηδάκη και να μην περάσουν οι επόμενες επιθέσεις. Το
προηγούμενο ΓΣ αποδείχτηκε πολύ κρίσιμο με
την απόφαση για την απεργία στις 3 Ιούνη, ασχέτως αν στο τέλος μεταφέρθηκε. Τότε καταφέραμε
να επιβάλουμε ενωτικά με τις άλλες δυνάμεις της
Αριστεράς ότι χρειάζεται πανεργατικός ξεσηκωμός για τον νόμο Χατζηδάκη, που έγινε και άφησε
μεγάλη παρακαταθήκη για τη συνέχεια.
Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι από τις υπογραφές για τον νόμο Χατζηδάκη, ετοιμάζουν την
ιδιωτικοποίηση, πρακτικά τη διάλυση της επικουρικής ασφάλισης. Με το σύνθημα «Κάτω τα χέρια
από τα ταμεία» οργανώνουμε τα συνδικάτα, με
την ΑΔΕΔΥ μπροστά, για να παρθούν αποφάσεις
για απεργιακές κινητοποιήσεις για να μην περάσει
το τσεκούρι στο ασφαλιστικό. Είναι μια κατάκτηση, δεν μας το χάρισαν. Από τις κρατήσεις μας
υπάρχει η ασφάλιση και τώρα θέλουν να τις βάλουν στον τζόγο. Γι’ αυτό ήθελαν να περάσουν
τον νόμο Χατζηδάκη, για να περάσουν τέτοια
εκτρώματα, αλλά είναι γελασμένοι στην κυβέρνηση αν νομίζουν ότι δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις.
Το ΓΣ πρέπει να αποφασίσει άμεσα απεργιακές
κινητοποιήσεις ενάντια στο νέο ασφαλιστικό Χατζηδάκη και να προχωρήσει σε καμπάνια ενημέρωσης για τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση
για την επικουρική ασφάλιση. Χρειάζεται επίσης
από τώρα να αποφασιστεί ότι θα διαδηλώσουμε
στη ΔΕΘ. Ήδη η ΠΟΕΔΗΝ, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος- ανακοίνωσε διήμερο δράσης στις
10/9 με διαδήλωση των νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη και στις 11/9 συμμετοχή στην πανεργατική
διαδήλωση στη ΔΕΘ.
Τέλος, η ΑΔΕΔΥ να μπει μπροστά στις μάχες για
τη δημόσια Υγεία και Παιδεία. Να σταματήσει η
επίθεση στα νοσοκομεία με την ιδιωτικοποίηση
του ΕΣΥ μέσω της αναδιάρθρωσης του Κοντοζαμάνη. Θα σημάνει απολύσεις των συμβασιούχων
για να προσληφθούν εργαζόμενοι με μισθούς και
δικαιώματα δουλείας από εργολάβους που θα
μπουν σε πολύ περισσότερα πόστα, ενώ μεγάλες
ιδιωτικές εταιρίες, μέχρι και funds, θα συνδιοικούν
τα νοσοκομεία με το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα, βάζουμε μπροστά να σταματήσουμε την Κεραμέως για να περάσει την αξιολόγηση μέσα στο κατακαλόκαιρο.
Χρειάζεται να παλεύουμε μέσα στα συνδικάτα,
να μην τα διαλύουμε, να εξασφαλίζουμε ότι θα
παίρνουν τις σωστές αποφάσεις, αλλά δεν αφήνουμε την οργάνωση στα χέρια οποιουδήποτε
γραφειοκράτη. Μπορεί να κάλεσε η ΑΔΕΔΥ στις
16/6 απεργία κάτω από την πίεση των εκατομμυρίων που απέργησαν στις 10/6, αλλά δεν οργάνωσε τίποτα. Πάμε να οργανώσουμε κάθε χώρο δουλειάς για απεργιακές και όχι συμβολικές κινητοποιήσεις.

Χρίστος Αργύρης,
γιατρός, μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ με τις Παρεμβάσεις
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Η πάλη των γυναικών

Διαδήλωση
στα
Πετράλωνα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Παλεύουμε για μόνιμη δουλειά και…

Σ

υγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών πραγματοποίησε στις 28/6 η Επιτροπή Καθαριστριών Σχολείων Δήμου Αθήνας,
έχοντας στο πλευρό της την Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας. Οι μετανάστριες σχολικές καθαρίστριες, κινδυνεύουν να απολυθούν στο τέλος του
μήνα καθώς λήγουν οι συμβάσεις τους.
«Τελειώνουν οι συμβάσεις μας και
αύριο θα είμαστε χωρίς δουλειά. Ούτε στο ταμείο ανεργίας θα μπορούμε
να μπούμε. Διεκδικούμε να παραμείνουμε στη δουλειά. Δεν μας αρκούν
οι υποσχέσεις ότι από Σεπτέμβρη θα
ξαναμπούμε στα σχολεία. Θέλουμε
πράξεις όχι λόγια. Να μας πούνε
γραπτά κι επίσημα ότι θα μείνουμε
στα σχολεία» μας λέει η Λιντίντα, μέλος της επιτροπής, έξω από το
Υπουργείο Εσωτερικών.
Όπως σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, «Οι μετανάστριες καθαρίστριες στα σχολεία του Δήμου της

28/6, Συγκέντρωση στο Υπ. Εσωτερικών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Αθήνας πάλι απολύονται χωρίς δικαιώματα! Ούτε επίδομα ανεργίας
δεν θα πάρουν φέτος! Μαζί τους ανακυκλώνονται στην ανεργία εκατοντάδες στην καθαριότητα των δημόσιων
σχολείων. Αντί να θωρακίσουν την

υγεία και την ασφάλεια των μαθητών
τις απολύουν. Ζητάμε: Προσλήψεις,
μονιμοποιήσεις και όχι ανακύκλωση
στην ανεργία κάθε χρόνο. Όχι στον
ρατσιστικό αποκλεισμό στις προσλήψεις στα σχολεία και όλο το Δημόσιο.

Παράταση συμβάσεων για ένα μήνα
ώστε να μην αποκλειστούν από επίδομα ανεργίας! Όχι ιδιωτικοποίηση στην
καθαριότητα σε Δήμους, σχολεία, νοσοκομεία, υπουργεία».
Ταυτόχρονα δηλώνουν οργισμένες
για το βιασμό της συναδέλφισσάς
τους στα Πετράλωνα συνδέοντας
στην ίδια ανακοίνωση, τη μάχη ενάντια στις απολύσεις με τη μάχη ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις.
«Μόλις έμαθα για το βιασμό έγινα
έξαλλη» μας λέει η Λιντίντα. «Στη θέση της κοπέλας μπορεί να ήμουν εγώ
ή η καθεμιά από εμάς. Είμαστε στο
πλευρό της. Ό,τι και να γίνει είμαστε
μαζί της. Πρέπει να τελειώνουμε με
αυτά τα γεγονότα».
Νέα κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1/7, στις 10πμ στο
Υπουργείο Εσωτερικών όπου καλεί
το Σωματείο καθαριστριών δημόσιων
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

…Όχι σεξιστικές επιθέσεις Σ
Λ

Ε

έγομαι Λίτσα Κόκκορη, είμαι συμβασιούχα καθαρίστρια του Υπουργείου Οικονομικών και μέλος της συντονιστικής επιτροπής.
Συμπαραστεκόμαστε στη συναδέλφισσα
που υπέστη το βιασμό στα Πετράλωνα. Οι καθαρίστριες κάνουμε μια αξιοπρεπέστατη δουλειά. Αλλά παρόλα αυτά μας έχουν στο περιθώριο. Ειδικά τις συναδέλφισσες που δουλεύουν καθαρίζοντας σπίτια και πολυκατοικίες που δεν έχουν και καμία προστασία από
την πολιτεία. Η συναδέλφισσα έζησε κάτι
τρομερό που δεν θέλω ούτε καν να το φανταστώ. Πρέπει να είμαστε προστατευμένες και
δεν είμαστε. Κι από τη στιγμή που το κράτος
δεν δίνει κανένα δικαίωμα στις καθαρίστριες,
οι σεξιστικές επιθέσεις εις βάρος μας είναι
σύνηθες φαινόμενο. Νομίζουν ότι επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά είμαστε ευάλωτες.
Δεν είναι έτσι όμως. Όπως σεβόμαστε πρέπει
να μας σέβονται.

ίμαστε γυναίκες, μετανάστριες
και καθαρίστριες. Ήρθαμε
στην Ελλάδα για να δουλέψουμε
και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια.
Όχι για να μας πατάνε κάτω σαν
πατσαβούρι.
Δεν θα ανεχτούμε τον κάθε σεξιστή που νομίζει ότι μπορεί να βάζει
χέρι και να βιάζει. Νομίζανε οι βιαστές της συναδέλφισσας στα Πετράλωνα, ότι μπορούν να κάνουν ό,τι
θέλουν. Δεν ανεχόμαστε όμως να
δουλεύουμε με τον φόβο. Δεν επιτρέπουμε αυτή την υποτίμηση της
ζωής μας και της δουλειάς μας. Δεν
θα τους περάσει. Χρειάζεται να είμαστε ενωμένες. Να παλέψουμε και για
να μην μπορεί κανείς να μας βάλει
χέρι και για να έχουμε δουλειά και
δικαιώματα .

Λίτσα Κόκκορη,

Μιμόζα, σχολική καθαρίστρια

καθαρίστρια Υπ. Οικονομικών

στο δήμο Αθήνας

Για ακόμα μια φορά η Νέα Δημοκρατία
αποδεικνύει ότι είναι εχθρός των γυναικών,
παίρνοντας θέση απέναντι στο κατοχυρωμένο δικαίωμα στην άμβλωση σε ψηφοφορία
στο Ευρωκοινοβούλιο. Μετά από πρόταση
των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, η ομάδα της ΝΔ συντάχθηκε με
την καταγγελία της έκθεσης της Επιτροπής
FEMM «για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στην ΕΕ
(SRHR), στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών». Η δε αιτιολόγηση είναι ότι η έκθεση είναι “απαράδεκτη”, ακριβώς επειδή αναφέρεται στην έκτρωση σαν δικαίωμα!

υμπαραστεκόμαστε στη συναδέλφισσα και σε κάθε άνθρωπο που δέχεται σεξιστική επίθεση. Η μάχη ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις πάει
μαζί με τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και δικαιωμάτων.
Παλεύουμε για να τελειώνουμε συνολικά με την εκμετάλλευση. Ειδικά
όταν πρόκειται για εργάτριες όπως οι καθαρίστριες που καθαρίζουν σκάλες, το γεγονός ότι τις έχουν αναγκάσει να δουλεύουν χωρίς δικαιώματα,
δημιουργεί την αίσθηση της ατιμωρησίας σε σεξιστές όπως αυτούς που
έκαναν το βιασμό. Ευτυχώς η συναδέλφισσα κατάφερε και βγήκε και μίλησε, ζήτησε βοήθεια. Θέλουμε να τιμωρηθούν οι βιαστές, αλλά και να
συνεχίσουμε να παλεύουμε ενάντια συνολικά στην εκμετάλλευση.
Γρηγορία, καθαρίστρια στον ΕΦΚΑ

22/6, Αντισεξιστική πορεία στα Πετράλωνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

H κυβέρνηση της ΝΔ
είναι εχθρός των γυναικών
Ό, τι και να έλεγε η ΝΔ όταν αναγκάστηκε,
λόγω των σφοδρών αντιδράσεων, να αδειάσει τον Κυμπουρόπουλο, που είχε επίσης
ψηφίσει πρόταση για την “προστασία” του
παιδιού “από τη σύλληψη”, δηλαδή κατά των
αμβλώσεων, η πραγματική της θέση για τα
δικαιώματα των γυναικών δεν κρύβεται. Είναι
η κυβέρνηση των σεξιστών και των πλούσιων
εκ-βιαστών κι αυτό φαίνεται και από τη στά-

ση των ευρωβουλευτών της σε κάθε ευκαιρία και από την προσπάθεια να ρίξει βιαστές
και δολοφόνους στα μαλακά, αλλά και από
τη συνολική πολιτική της - από το νόμο Τσιάρα μέχρι το νόμο Χατζηδάκη και όλες τις επιθέσεις. Χέρι - χέρι με το σεξισμό πάει και η
ομοφοβία, που έκανε την Ελλάδα να μην
υπογράψει αρχικά την κοινή δήλωση ενάντια
στις διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ στην

Χ

ιλιάδες πλημμύρισαν
τους δρόμους των Πετραλώνων την Τρίτη 22/6 σε
μια οργισμένη διαδήλωση
ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις, με αφορμή τον βιασμό
της καθαρίστριας, λίγες ημέρες πριν. Η πλατεία Αγ. Αικατερίνης γέμισε με κόσμο που
στη συνέχεια απλώθηκε
στους δρόμους της γειτονιάς
διαδηλώνοντας μέχρι την
πλατεία Μερκούρη. Πλήθος
οργανώσεων και συλλογικοτήτων έδωσαν το παρών,
ανάμεσά τους και η Κίνηση
για την απεργιακή 8 Μάρτη.
Στο χαιρετισμό της εκ μέρους της Κίνησης για την
απεργιακή 8 Μάρτη, η Εύα
Ντόκου αναφέρθηκε στη ρατσιστική αντιμετώπιση από τη
μεριά της κυβέρνησης και
των ΜΜΕ, της γυναικοκτονίας
της Καρολάιν και συνέχισε:
«Στα Πετράλωνα το Σάββατο,
καθαρίστρια φυλακίστηκε
από ενοίκους πολυκατοικίας,
ξυλοκοπήθηκε και βιάστηκε
για 7 ώρες μέχρι να καταφέρει να ξεφύγει και να σωθεί
από γειτόνισσα. Η αστυνομία
με εγκληματική καθυστέρηση
καταφέρνει να χάσει τους
βιαστές με τη δικαιολογία του
εισαγγελικού εντάλματος. Αυτές είναι οι επιλογές ενός συστήματος που η σεξουαλική
κακοποίηση μιας γυναίκας αντιμετωπίζεται σαν πταίσμα,
ενώ το να μένεις δίπλα σε μια
κατάληψη θεωρείται έγκλημα
σε εξέλιξη και οι μπάτσοι
μπορούν να μπουκάρουν σπίτι σου όποτε θέλουν. Ως εδώ!
Ήρθε η ώρα να βάλουμε τέλος στο σεξισμό και το ρατσισμό. Πάρτε πίσω τους νόμους που θέλουν να γυρίσουν
τις γυναίκες πίσω στο μεσαίωνα».

Ουγγαρία. Μόνο μετά από τις αντιδράσεις
αναγκάστηκε τελικά να αλλάξει στάση.
Γυναίκες και ΛΟΑΤΚΙ+ παλεύουμε ενάντια
σε αυτή τη σεξιστική και ομοφοβική κυβέρνηση. Και για να ξεφορτωθούμε μια και καλή
αυτόν τον συρφετό και να τσακίσουμε τις
επιθέσεις, παλεύουμε και ενάντια στο σύστημα της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης. Μέλη της Κίνησης για μια Απεργιακή 8
Μάρτη συμμετέχουμε στα πάνελ των σχετικών συζητήσεων του φεστιβάλ Μαρξισμός
2021. Σας καλούμε να τις παρακολουθήσετε
και να οργανώσουμε αυτή τη μάχη!

Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη
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Περιβάλλον
Συλλαλητήρια
σε Αθήνα
και Βόλο

Μ

26/6, Βόλος, Διαδήλωση ενάντια στην καύση σκουπιδιών. Φωτό: Εύη Τσιούνη

Σ

το Βόρειο Αιγαίο και στις
ακτές της Λήμνου, μετά την
Ίμβρο και την Τένεδο, παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, για δεύτερη φορά φέτος, η
πηχτή θαλάσσια βλέννα, προϊόν
του φαινόμενου του υπερτροφισμού.
Το φαινόμενο ήδη από τον χειμώνα έχει πάρει τεράστια έκταση
στην Τουρκία κατακλύζοντας την
Θάλασσα του Μαρμαρά κάνοντας
την τουρκική κυβέρνηση να μιλάει
για «βλεννογόνο καταστροφή» και
«εθνική κρίση» καθώς: Καταστρέφει την βιοποικιλότητα προκαλώντας το θάνατο σε ψάρια, μαλάκια,
κοράλια, φυτά και άλλους ζωντανούς οργανισμούς επειδή τους
στερεί το απαραίτητο οξυγόνο, ιδιαίτερα όταν η βλέννα κατακάθεται
στο βυθό. Πλήττει τα ιχθυοτροφεία
και νεκρώνει την αλιεία κάνοντας
αδύνατο το ψάρεμα καθώς οι εξωλέμβιες μηχανές δεν μπορούν να
λειτουργήσουν και τα δίχτυα βαραίνουν και σπάνε. Κάνει αδύνατη
την κολύμβηση (η βλέννα δεν είναι
από μόνη της τοξική αλλά τοξικές
ουσίες μπορεί να έχουν κολλήσει
πάνω της) σε ακτές εκατοντάδων
χιλιομέτρων σε περιοχές που δέχονται εκατομμύρια κόσμο τους
θερινούς μήνες ενώ όταν ξεβραστεί στην παραλία, η αποσύνθεσή
της δημιουργεί οσμή σήψης.

Επιδείνωση
Στην Λήμνο «οι αλιείς υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο φέτος είναι
χειρότερο από κάθε άλλη χρονιά,
ενώ οι επιστήμονες δεν μπορούν
προς το παρόν να καταλήξουν στο
εάν η βλέννα μεταφέρθηκε από
τη Θάλασσα του Μαρμαρά ή δημιουργήθηκε κάπου στην περιοχή»
διαβάζουμε στην Καθημερινή. «“Tο
φαινόμενο φαίνεται να είναι εντονότερο απ’ ό,τι πριν από τον Απρίλιο, οπότε είχε επανεμφανιστεί”,
λέει ο Σωτήρης Ορφανίδης, βιολόγος – υδροβιολόγος στο ΙΝΑΛΕ.
“Χθες είχα πάει στην Αλεξανδρούπολη με το σκάφος. Στη διαδρομή
έβλεπα ότι τα ρεύματα το έχουν
μαζέψει σε λωρίδες, που φθάνουν
ένα μέτρο κάτω από την επιφάνεια

26/6, Διαδήλωση για την ενέργεια και το περιβάλλον στην Αθήνα. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Η “βλέννα”
του καπιταλισμού
απειλεί το Αιγαίο
της θάλασσας. Τη στιγμή που περνούσα από μέσα φοβήθηκα ότι η
μηχανή δεν θα μπορούσε να τραβήξει νερό και θα χαλούσε”, λέει ο
Σταύρος Σταθάκης αντιπρόεδρος
των αλιέων της Λήμνου. “Ανά διαστήματα δημιουργείται αυτή η λάσπη, όπως τη λέμε εμείς, και έπειτα
από λίγο διαλύεται. Τόσο πολλή
όμως δεν έχουμε ξαναδεί την τελευταία δεκαετία. Τώρα δεν δουλεύει κανείς μας στη Λήμνο”».
Σύμφωνα με τους επιστήμονες η
βλεννώδης ουσία αποτελείται από
νεκρούς και ζωντανούς πλαγκτονικούς οργανισμούς (το λεγόμενο
φυτοπλαγκτόν), τις απεκκρίσεις
τους, καθώς και βακτήρια που μετατρέπουν σε ανόργανα συστατικά
την οργανική αυτή ύλη. Όταν οι μικροοργανισμοί αυτοί σε κατάλληλες συνθήκες, αναπτυχθούν σε μεγάλους πληθυσμούς σε μικρό χρονικό διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο του υπερτροφισμού.
Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που ευνοείται από διάφορους
παράγοντες, την ζέστη, τη νηνεμία
και τις κλειστές θάλασσες, το οποίο
όμως επιδεινώνεται από «ανθρωπογενείς παράγοντες»: Την εισροή
θρεπτικών ουσιών -συνήθως από
διαρροή λιπασμάτων ή ακάθαρτων
υδάτων- και την κλιματική αλλαγή.
«Σκεφτείτε τη βλέννα σαν ένα σύμπτωμα θαλάσσιας γρίπης. Η εμφάνισή της είναι σημάδι ευρύτερης
πάθησης, που προκαλείται από την
κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση
των θαλασσών», λέει ο Α. Πουτέκου, του Πανεπιστημίου του Κάλιαρι στην Ιταλία που την δεκαετία του
2000 είχε βρεθεί αντιμέτωπη με το
φαινόμενο στην Αδριατική.
«Η γλίτσα δεν προέκυψε τυχαία.
Εμείς την προκαλέσαμε με τη λάθος διαχείριση αποβλήτων» καταγγέλλει ο Μουσταφά Σάρι, καθηγη-

τής σε πανεπιστήμιο της Τουρκίας
ζητώντας να υπάρξει μια πολιτική
διαχείρισης των αποβλήτων στη
Θάλασσα του Μαρμαρά. «Τέτοια
φαινόμενα είχαν παρατηρηθεί στο
παρελθόν στον Σαρωνικό και το Κερατσίνι, ωστόσο μετά τη λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας αυτός καθάρισε καθώς πλέον η έκχυση των
λυμάτων γίνεται με οργανωμένο
τρόπο» έλεγε σε συνέντευξή της
στο Cnn.gr η Κ. Πάγκου, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών).

Απραξία
Παρά το ότι το φαινόμενο επηρεάζει εδώ και μήνες το Βόρειο Αιγαίο, η κυβέρνηση μόνο τώρα, την
τελευταία στιγμή ενόψει του «τουριστικού στοιχήματος» αποφάσισε
να κινητοποιηθεί στέλνοντας επιστήμονες και τον ίδιο τον υφυπουργό Περιβάλλοντας Αμυρά
στην Λήμνο, από την οποία δήλωσε
ότι υπάρχει έτοιμο «σχέδιο δράσης». Στην πραγματικότητα το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να
ελπίζει στα θαλάσσια ρεύματα και
τα μελτέμια μπας και διαλυθεί η
βλέννα πριν την φουλ σεζόν και να
περιμένει τις εργαστηριακές εξετάσεις για να επιβεβαιώσουν αν είναι
«τουρκικής προέλευσης».
Λες και υπάρχουν σύνορα στην
μόλυνση του περιβάλλοντος και
ακόμη περισσότερο στις πολιτικές
που την προκαλούν - με μοναδικό
κριτήριο βέβαια το καπιταλιστικό
κέρδος. Είτε αυτό αφορά στις βιομηχανίες, είτε στον τουρισμό, είτε
στη βιομηχανική αγροτική παραγωγή είτε έχει να κάνει με τον Μαρμαρά είτε με τον Έβρο ο οποίος ρυπαίνεται συστηματικά περνώντας από
τρεις χώρες. Τα πραγματικά ερωτή-

ματα πάνω στα οποία πρέπει να
απαντήσει η κυβέρνηση είναι άλλα:
Γίνονται έλεγχοι των επιχειρήσεων για το που καταλήγουν τα λύματα από τις βιομηχανικές ζώνες, βρίσκονται παραβάτες, τιμωρούνται
ποτέ; Πόσα Κέντρα Επεξεργασίας
Λυμάτων, βιομηχανικών ή αστικών,
υπάρχουν σήμερα στην Θράκη και
συνολικά στην Ελλάδα, πόσα λειτουργούν, πόσα υπολειτουργούν;
Πόσα εγκαταλείπονται - όπως πχ ο
βιολογικός καθαρισμός Χαλάστρας
στον Θερμαϊκό, που ξεκίνησε να
λειτουργεί ξανά φέτος μετά από
επτά χρόνια διακοπή; Τι έχει σημάνει η εμπλοκή των ιδιωτικών εταιριών στα κέντρα επεξεργασίας, με
το αζημίωτο, για την ποιότητα του
έργου που αυτά παράγουν και πόσο ελέγχονται; Πόσα εκατομμύρια
ευρώ τρώει σαν πρόστιμα κάθε
χρόνο το ελληνικό κράτος από τα
ευρωπαϊκά δικαστήρια για το γεγονός ότι καθυστερεί κέντρα επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών
λυμάτων – πχ στο Θριάσιο; Πόσα
ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη διαθέτει σήμερα ή του χρόνου ή του
παραχρόνου, η κυβέρνηση για να
αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που
επιδεινώνεται και πόσο προσωπικό;
Και βέβαια τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση για την κλιματική αλλαγή
πέρα από τα φρουφρού και αρώματα του Κούλη στα διεθνή φόρα;
Αντί να πάρει μέτρα για την διαχείριση των αποβλήτων και την
προστασία της θάλασσας, τρέχει
να χωθεί σε όλο και μεγαλύτερους
ανταγωνισμούς με την Τουρκία για
την διαχείριση των ορυκτών καυσίμων στο Αιγαίο και στην Ανατολική
Μεσόγειο, να κάνει την Αλεξανδρούπολη «ενεργειακό κόμβο», με
δυο λόγια να κάνει ό,τι μπορεί για
να συμβάλει στην επιδείνωση του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει τα φαινόμενα
του υπερτροφισμού.
Αυτές οι πολιτικές εκατέρωθεν
του Αιγαίου απειλούν να μετατρέψουν σε «νεκρές θάλασσες» σήμερα τη Θάλασσα του Μαρμαρά, αύριο το Αιγαίο. Πρέπει να τους σταματήσουμε.

Γιώργος Πίττας

αζικά συλλαλητήρια έγιναν το
περασμένο Σάββατο στην
Αθήνα ενάντια στις εξορύξεις και
στον Βόλο ενάντια στην καύση
σκουπιδιών.
Μαζικό και με δυνατό παλμό ήταν
το συλλαλητήριο στην Αθήνα για
την ενέργεια, ενάντια στις εξορύξεις και την «πράσινη» ανάπτυξη
της κυβέρνησης που καταστρέφει
το περιβάλλον. «Από την Ικαρία ως
την Κεφαλλονιά, ελεύθερα βουνά
χωρίς αιολικά» ήταν ένα από τα
συνθήματα της συγκέντρωσης που
ξεκίνησε στο Μοναστηράκι ενώ
ακολούθησε πορεία προς την Ομόνοια και από εκεί στο Σύνταγμα.
Συμμετείχαν πλήθος συλλογικότητες από την Αθήνα και από άλλες
πόλεις, ενδεικτικά, το Δυτικό Μέτωπο, συλλογικότητες από τα Άγραφα και τη Βοιωτία. Απρόκλητη επίθεση δέχτηκε η πορεία από τα ΜΑΤ
όταν έφτασε στη Βουλή, μετά από
τις αποτυχημένες προσπάθειες της
αστυνομίας να στριμώξει την πορεία σε λιγότερα διαζώματα.

«Δεν θα ξεχαστεί»
«Στον Βόλο γέμισε το κέντρο της
πόλης από διαδηλωτές, περιβαλλοντικές κινήσεις, οργανώσεις και
συλλογικότητες τόσο από τον Βόλο
όσο και από άλλες περιοχές της
Ελλάδας» μας μεταφέρει ο Τάσος
Τσιούνης από το ΣΕΚ Βόλου που
συμμετείχε με πανό στη διαδήλωση. «Το σύνθημα “δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη-δεν θα ξεχαστεί τι κάναν στο Βασίλη” ακουγόταν συχνά, καθώς η πορεία γινόταν στην επέτειο ενός χρόνου από
τον αστυνομικό ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγγου μετά από αντίστοιχη
διαδήλωση και τον θάνατό του ένα
μήνα μετά. Ακούστηκαν επίσης
συνθήματα κατά της καύσης, του
Μπέου και του Αγοραστού.
Πρέπει να κλιμακώσουμε αυτόν
τον αγώνα καθώς η ΝΔ επεκτείνει
την αντιπεριβαλλοντική της πολιτική, τις κομπίνες για τη διαχείριση
των απορριμμάτων και συγκεκριμένα την επέκταση της καύσης. Αυτά
προβλέπουν τα σχέδια του Ταμείου
Ανάκαμψης. Πρέπει τα συνδικάτα να
μπουν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα
για να σταματήσουμε το έγκλημα
και να διεκδικήσουμε ένα δημόσιο
σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων με προσλήψεις στους δήμους, απαιτώντας να έχουν τον
έλεγχο οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ
και όχι οι μεγαλοκαρχαρίες που βάζουν τα κέρδη πάνω από το περιβάλλον και τις ζωές μας».
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Γιατί ακριβαίνει το ρεύμα;

Σ

τα ύψη βρίσκεται η χονδρική
τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
τις τελευταίες ημέρες, με την
κυβέρνηση να ρίχνει την ευθύνη στη
μεγάλη ζήτηση ενέργειας λόγω καύσωνα. Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Ενέργειας, την εβδομάδα 23-29
Ιούνη η μέση τιμή κυμαινόταν τις περισσότερες φορές πάνω από 100
ευρώ ανά μεγαβατώρα, φτάνοντας
μέχρι και τα 128 ευρώ, την ώρα που
τον περασμένο Φλεβάρη ήταν κάτω
από 51 ευρώ. Η αύξηση της ζήτησης
επηρεάζει, αλλά οι υψηλές τιμές
στην αγορά του ηλεκτρισμού οφείλονται σε δομικά και όχι σε συγκυριακά χαρακτηριστικά της. Αυτά είναι η «απελευθέρωση» της αγοράς
της ενέργειας και το κυνήγι του κέρδους.
Η ενέργεια θα έπρεπε να είναι ένα
δημόσιο αγαθό όχι εμπόρευμα,
όπως η Δημόσια Υγεία, η Παιδεία
και το Νερό, όπως λέει το γνωστό
σύνθημα. Σε αντίστροφη κατεύθυνση είναι η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που σήμανε τζογάρισμα στο ρεύμα με τις τιμές να
μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν ανεξέλεγκτα. Έτσι εξηγούνται αυξήσεις
κατά 30% από τη μια μέρα στην άλλη. Το νεοφιλελεύθερο αφήγημα ότι
η ελεύθερη αγορά στην ενέργεια
κόντρα στο μονοπώλιο της ΔΕΗ θα
ωφελήσει και την οικονομία και τα
νοικοκυριά, όπως και η πράσινη ανάπτυξη, είναι γεμάτη ψέματα.

Νόμιμοι κλέφτες
«Οι ιδιώτες τα καταφέρνουν καλύτερα από το κοστοβόρο Δημόσιο».
Το 2016 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με
το 3ο μνημόνιο θέσπισε δημοπρασίες ρεύματος με τις οποίες οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ αγόραζαν ρεύμα
σε τιμή χαμηλότερη του κόστους,
στο πλαίσιο της συμφωνίας να περιοριστεί το μερίδιο της ΔΕΗ από
90% στο 50%. Εκτιμάται ότι οι ζημιές
για τη ΔΕΗ ήταν της τάξης των 600
εκατ. ευρώ. Το κράτος έδωσε το
πράσινο φως στους ιδιώτες να κλέβουν το Δημόσιο νόμιμα. Ο Χατζηδάκης κατάργησε αυτές τις δημοπρασίες, αλλά για να ξεκινήσει η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέρ-

Ιδιωτικοποίηση σημαίνει καταστροφή

Σύνταγμα 25 Μάη 2011, Απεργοί της ΔΕΗ μαζί με το κίνημα των πλατειών

γειας, ώστε να δοθεί ο έλεγχος της
ενέργειας στην ελεύθερη αγορά.
Η ελαχιστοποίηση του κόστους
της εργασίας και η πρόχειρη συντήρηση του δικτύου είναι επίσης χαρακτηριστικά της ιδιωτικοποίησης και
πηγές κέρδους. Συμβασιούχοι και
εργολαβικοί εργαζόμενοι δουλεύουν
περισσότερες ώρες με λιγότερο μισθό, ασυνδικάλιστοι και με την τρομοκρατία της απόλυσης. Εκατοντάδες είναι τα σοβαρά εργατικά ατυχήματα, κάποια από αυτά θανατηφόρα, στις συντηρήσεις του δικτύου
της ΔΕΔΔΗΕ από τότε που έχουν
αναλάβει εργολάβοι και βάζουν το
κόστος πάνω από την ανθρώπινη
ζωή. Αυτόν τον δρόμο έστρωναν κατηγορώντας τους εργαζόμενους της
ΔΕΗ ως προνομιούχους και «ρετιρέ»
της εργατικής τάξης.
Από την άλλη, ο ανταγωνισμός
στην «απελευθερωμένη» αγορά
σπρώχνει σε έξοδα για διαφημίσεις
και τηλεφωνήματα για προσφορές,
εις βάρος των πραγματικών αναγκών, των υποδομών και της συντήρησης του δικτύου. Έτσι φτάσαμε τον
Φλεβάρη με έναν στιγμιαίο χιονιά να

κοπεί το ρεύμα και να αποκλειστούν
ολόκληρες περιοχές για μέρες.
Η «πράσινη ανάπτυξη» της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και διεθνώς, σημαίνει νέες ευκαιρίες για κερδοσκοπία και μαύρη καταστροφή για το
περιβάλλον. Η διαχείριση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
από τους ιδιώτες σημαίνει επενδύσεις μόνο αν βγαίνει κέρδος και μάλιστα μεγάλο. Ο Χατζηδάκης, ως τότε Υπουργός Περιβάλλοντος, προχώρησε σε αποχαρακτηρισμό των
περιοχών Natura, ώστε να μπορούν
να επιλέξουν ελεύθερα ποια περιοχή
είναι κατάλληλη να τσιμεντώσουν
και να είναι αποδοτική με το μικρότερο οικονομικό κόστος.
Επιπλέον, η παραγωγή ενέργειας
από τις ΑΠΕ είναι πολύ ευμετάβλητη
ανάλογα με τις συνθήκες και δεν
μπορεί αυτή τη στιγμή να καλύψει
τις ανάγκες. Γι’ αυτό η στρατηγική
επενδύσεων για σταθερή παραγωγή
με ορυκτά καύσιμα δεν εγκαταλείπεται και δημιουργούνται νέες μονάδες φυσικού αερίου. Όπως και να
έχει, το κόστος είτε από τις ρήτρες
για τους ρύπους είτε από την περι-

STOP στις εξορύξεις
Ο

ι εξορυκτικές δραστηριότητες είναι μια λαίλαπα που είναι σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάει από τα
Γιάννενα και καταλήγει στην Κρήτη, περνώντας από την Πελοπόνησσο και από τα νησιά. Βουνά και θάλασσα είναι έρμαια των κερδοσκόπων και της κυβέρνησης. Όλες οι κυβερνήσεις δυστυχώς υπέγραψαν τις συμβάσεις για εξορύξεις.
Το πρόβλημα είναι τεράστιο και κινδυνεύουν όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες στα μέρη
που γίνονται οι εξορύξεις με τη μόλυνση των νερών και την κοπή των δασών. Μετά ποια πρωτογενή παραγωγή και ποιος τουρισμός; Χρειάζεται να στραφούμε στις ΑΠΕ, όχι όμως με τον τρόπο
που το κάνει η κυβέρνηση και οι κεφαλαιοκράτες. Τις βλέπουν σαν ένα ακόμα πεδίο δόξης λαμπρό
για τα κέρδη τους. Είναι μια καταστροφή για μας και για το περιβάλλον.
Έχουμε να κάνουμε με μια πάρα πολύ συντηρητική κυβέρνηση, που κάνει μπαράζ επιθέσεων
από το οικογενειακό και εργατικό δίκαιο μέχρι τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Αναστασία, μέλος της ομάδας «Βρυσούλες»
(Οι Βρυσούλες είναι ομάδα γυναικών ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων)

βαλλοντική καταστροφή των ΑΠΕ θα
το πληρώσουμε εμείς και όχι οι κερδοσκόποι της ενέργειας.

Να μην γίνουμε Τέξας
Η επιβεβαίωση για τα καταστροφικά αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης της ενέργειας έρχεται από το
Τέξας, την Πολιτεία που το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι σήματα κατατεθέν. Η «πρωτεύουσα της
ενέργειας» δεν είχε το ηλεκτρικό δίκτυο που μπορούσε να αντέξει μια
κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης
στα μέσα του περασμένου Φλεβάρη
λόγω παγετού και κατέρρευσε. Το
1999, με κυβερνήτη του Τέξας τον
Τζορτζ Μπους πριν γίνει πρόεδρος,
αποφασίστηκε η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας,
χωρίς να υπακούει στους ομοσπονδιακούς κανόνες, όπως οι άλλες πολιτείες. Το αποτέλεσμα είναι περίπου 220 ιδιωτικές εταιρείες ηλεκτρισμού να δραστηριοποιούνται σήμερα στο Τέξας, χωρίς να είναι υπόλογες για την εύρυθμη λειτουργία του
δικτύου ή τη διατήρηση αποθέματος
ενέργειας, αλλά μόνο για τα κέρδη

τους.
Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν σαν
λοταρία και οι κερδοσκόποι αγοράζουν ρεύμα για να το πουλήσουν
ακριβά όταν χρειαστεί περισσότερο.
Έτσι έφτασαν την περίοδο του παγετού οι τιμές της κιλοβατώρας να
αυξηθούν κατά 9.000%, με τους Τεξανούς να πρέπει να πληρώσουν χιλιάδες δολάρια για λίγες μέρες με
θερμοκρασίες -18 βαθμούς Κελσίου.
Έρευνα της «Wall Street Journal»
έδειξε ότι την τελευταία εικοσαετία
οι καταναλωτές στο Τέξας έχουν
πληρώσει 28 δισ. δολάρια ακριβότερα το ηλεκτρικό ρεύμα απ’ όσο θα
είχαν πληρώσει με τις τιμές των κρατικών εταιρειών.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την
κλιματική αλλαγή: «Οι αγώνες μας
για το περιβάλλον χρειάζεται να
συντονιστούν και να συνδεθούν με
τους αγώνες που δίνει η εργατική
τάξη, η τάξη που έχει τη δύναμη αλλά και το συμφέρον να οργανώσει
τις ζωές μας με βάση τις ανθρώπινες ανάγκες και όχι το κέρδος. Οι
μάχες που δίνουν τα συνδικάτα της
ενέργειας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, των ΕΛΠΕ και της ΔΕΣΦΑ πρέπει να είναι υπόθεση κάθε
πρωτοβουλίας που παλεύει ενάντια
στις εξορύξεις ή ενάντια στην καταστροφή των βουνών από τις ανεμογεννήτριες των “πράσινων” καπιταλιστών… Δεν είναι γενικά η ανθρώπινη
παρέμβαση που καταστρέφει το περιβάλλον αλλά ο ίδιος ο καπιταλισμός που δημιουργεί συνθήκες ανταγωνιστικής σχέσης με τη φύση. Γι'
αυτό η μάχη για την προστασία του
περιβάλλοντος πάει χέρι – χέρι με
την μάχη ενάντια στη συνολική πολιτική της κυβέρνησης που θέλει να
φορτώσει στις πλάτες μας την οικονομική, υγειονομική και περιβαλλοντική κρίση του καπιταλισμού».

Μάνος Νικολάου

Η επίθεση στη ΔΕΗ
Σ

χετικά με το άρθρο του φύλλου 1474, όπου γράφετε “Στη ΔΕΗ απαγορεύτηκε να
επενδύσει στις ΑΠΕ” (Η μάχη των πρώην “ΔΕΚΟ”), θα ήθελα να διορθώσω τη διατύπωση.
Η αλήθεια είναι ότι ο Κ. Σημίτης το 1994, ως υπουργός βιομηχανίας τότε, ανέβασε τις
τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο του 1989 (του
ΠΑΣΟΚ). “Εισάκουσα τα παράπονα των παραγωγών ΑΠΕ”, είπε στην εισήγησή του για
την ψήφιση του νέου Νόμου. Με τον τρόπο αυτό έκανε ελκυστική την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Και υποχρέωσε τη ΔΕΗ να αγοράζει αναγκαστικά ηλεκτρική ενέργεια πιο ακριβά από το κόστος παραγωγής της. Την απαγόρευση
για την ΔΕΗ να επενδύσει στις Ανανεώσιμες Πηγές την έκανε η Βάσω Παπανδρέου (η ιέρεια του νεοφιλελευθερισμού).

Γιώργος Λύγγος, συνταξιούχος ΔΕΗ Νησιών
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Μαρξισμός 2021

7/3, Διαδήλωση μπροστά στο δικαστήριο που δικάζονταν ο δολοφόνος του Τζορτζ Φλόιντ. Φωτό: Chandan Khanna/AFP

10/6, Πανεργατική απεργία στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

«Πάλη ενάντια στη δεξιά,
πάλη για τον σοσιαλισμό»

«Η πολύπλευρη κρίση του καπιταλισμού»

Κ

άθε ημέρα του Μαρξισμού κλείνει με μια μεγάλη κεντρική εκδήλωση που συμπυκνώνει
την πολιτική συζήτηση της περιόδου και την
πρόταση των επαναστατών. Φέτος το σύνθημα
του φεστιβάλ είναι «Ένα σύστημα σε κρίση, Η
πάλη να το αλλάξουμε». Το πρώτο σκέλος του
συνθήματος θα συζητηθεί στην κεντρική εκδήλωση της πρώτης μέρας με τίτλο «Η πολύπλευρη κρίση του καπιταλισμού» (Σάββατο 10 Ιούλη,
7-8.30μμ).
Οικονομικά, υγειονομικά, περιβαλλοντικά, γεωπολιτικά, δεν υπάρχει κυριολεκτικά ούτε μια
πλευρά που το σύστημα να μην περνά κρίση και
να μην σπέρνει θάνατο, φτώχεια, καταστροφή,
ρατσισμό, σεξισμό, πόλεμο. Είναι μια κρίσιμη εικόνα για τους αγώνες που ξεδιπλώνονται σε όλα
τα μέτωπα. Εισηγητές στη συζήτηση θα είναι ο
διευθυντής της εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη, Πάνος Γκαργκάνας και τα μέλη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα κάτω, Σωτήρης Κοντογιάννης και Νίκος
Λούντος.

Ο

Μαρξισμός 2021, το φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών που οργανώνει
κάθε χρόνο το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και που φέτος θα γίνει στη Γεωπονική Σχολή το Σάββατο 10 και την Κυριακή
11 Ιούλη, περιλαμβάνει είκοσι συζητήσεις. Το
πρόγραμμα ξεκινά στη 1μμ και έχει τρεις ζώνες (1-2.30μμ, 3-4.30μμ και 5-6.30μμ) με τρεις
παράλληλες συζητήσεις, ενώ κάθε μέρα κλείνει με μια κεντρική εκδήλωση (7-8.30μμ). Το
Σάββατο το βράδυ, μετά το τέλος των συζητήσεων, θα υπάρχει ζωντανή μουσική στο κήπο
της Γεωπονικής. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο
το πρόγραμμα στο sekonline.gr

«Εργατική Τάξη και συνδικάτα»

Τ

ο δεύτερο σκέλος του συνθήματος
θα συζητηθεί στην εκδήλωση με
τίτλο «Πάλη ενάντια στη δεξιά, πάλη
για τον σοσιαλισμό» που θα κλείσει το
Μαρξισμό (Κυριακή 11 Ιούλη, 78.30μμ). Είναι η συζήτηση για την
εναλλακτική λύση στην κυβέρνηση της
ΝΔ και το σύστημα του κέρδους που
υπηρετεί, μια συζήτηση που βρίσκεται
στην καρδιά της περιόδου.
Έχει το εργατικό κίνημα τη δύναμη
να ανατρέψει την κυβέρνηση Μητσοτάκη; Και αν ναι, με ποιο τρόπο; Με
την κλιμάκωση των αγώνων ή με την
αναμονή για τις εκλογές; Και ποια μπορεί να είναι η προοπτική του; Η ανάδειξη μιας άλλης κυβέρνησης ή η επαναστατική αλλαγή; Αυτά είναι ερωτήματα
που απασχολούν χιλιάδες και χιλιάδες
αγωνιστές και αγωνίστριες σήμερα

που δίνουν τις μάχες για τις δουλειές,
την υγεία, τις ζωές τους, που κοντράρουν τις σεξιστικές και ρατσιστικές
επιθέσεις, που παλεύουν ενάντια στη
σημερινή καταστροφική πορεία του
συστήματος και των εκφραστών του.
Μέσα σε αυτές τις μάχες διαμορφώνεται και η πάλη για το σοσιαλισμό.
Στο πάνελ της συζήτησης θα βρεθούν η Μαρία Στύλλου, συγραφέας
του βιβλίου «Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών» και υπεύθυνη
σύνταξης του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα κάτω, ο Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων
στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας και η Λίλιαν Μπουρίτη, υπεύθυνη του ΣΕΚ στα
Δυτικά της Αθήνας. Μη χάσετε αυτές
τις συζητήσεις, μη χάσετε το Μαρξισμό!

«20 χρόνια από τη Γένοβα»

Η

Ε

κυβέρνηση της ΝΔ εξαπολύει την πιο άγρια επίθεση σε
βάρος της εργατικής τάξης. Το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, με
την κατάργηση του 8ωρου και των ΣΣΕ, με το χτύπημα των
συνδικάτων και του δικαιώματος στην απεργία, έδειξε ότι στόχος της είναι να διαλύσει τις εργατικές κατακτήσεις και να τσακίσει τα όργανα πάλης των εργαζόμενων για χάρη των εργοδοτών. Το ερώτημα που ανοίγει είναι αν μπορεί να το πετύχει.
Εκεί θα επικεντρωθεί η συζήτηση «Εργατική Τάξη και συνδικάτα» που θα γίνει στο Μαρξισμό (Σάββατο 10 Ιούλη, 34.30μμ). H επίθεση της κυβέρνησης γίνεται σε στιγμή που οι
εργάτες στρέφονται ξανά στα συνδικάτα για να παλέψουν. Αυτό είναι ένα πολύτιμο κρατούμενο, καθώς η μάχη για να μην
εφαρμοστεί ούτε μια γραμμή από το έκτρωμα Χατζηδάκη είναι
μπροστά.
Ομιλητές στη συζήτηση θα είναι αγωνιστές και αγωνίστριες
του εργατικού κινήματος που έχουν πρωτοστατήσει για την
ανατροπή της επίθεσης: ο Τάσος Αναστασιάδης, υπεύθυνος
του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης, ο Χρίστος Αργύρης,
μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ και η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος ΔΣ
του Σωματείου Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

ίκοσι χρόνια πριν, στις 19-21 Ιούλη του 2001,
εκατοντάδες χιλιάδες διαδήλωναν στους
δρόμους της Γένοβα πολιορκώντας την Σύνοδο
των G8, των ηγετών των οχτώ πλουσιότερων κρατών του πλανήτη. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή.
Παρά την άγρια καταστολή από τη δεξιά κυβέρνηση Μπερλουσκόνι που οδήγησε στη δολοφονία του νεαρού Κάρλο Τζουλιάνι από τις σφαίρες των Καραμπινιέρι, οι τριήμερες κινητοποιήσεις στη Γένοβα κορυφώθηκαν με μια διαδήλωση 300.000 ανθρώπων υπό το σύνθημα “είστε G8,
είμαστε 6 δισεκατομμύρια”. Το νέο αντικαπιταλιστικό κίνημα δεν σταμάτησε ποτέ από τότε να
αποτελεί πηγή έμπνευσης.
Η επέτειος των είκοσι χρόνων δεν θα μπορούσε
να λείπει από το φετινό Μαρξισμό. Τη συζήτηση
«20 χρόνια από τη Γένοβα» (Κυριακή 11 Ιούλη, 34.30μμ) θα ανοίξουν ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ,
Πέτρος Κωνσταντίνου και ο δημοσιογράφος στην
Εργατική Αλληλεγγύη, Γιώργος Πίττας.
21 Ιούλη 2001, Η μαζική διαδήλωση στη Γένοβα μετά τη δολοφονία του Κάρλο Τζουλιάνι
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Το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ
και η δίκη του Ζακ

Σ

τα τρία χρόνια από την άγρια δολοφονία
του Ζακ Κωστόπουλου έχει χρειαστεί πολλές φορές να έρθουμε αντιμέτωποι με το
φρικτό πρόσωπο της σεξιστικής καταπίεσης.
Στους χώρους δουλειάς αλλά και στις γειτονιές
μας, τα θύματα της βίας που γεννούν η συστηματική υποτίμηση των γυναικών και η ομοφοβία
βρίσκουν τη δύναμη να φέρουν στο φως όχι μόνο τους δράστες (στην πλειοψηφία τους άνδρες
με οικονομική δύναμη και εξουσία), αλλά τις
συνθήκες και τις απόψεις που τους νομιμοποιούν και τους καλύπτουν.
Κυβέρνηση της ΝΔ, δικαστικό σύστημα, αστυνομία και ΜΜΕ το μόνο «φάρμακο» που γνωρίζουν είναι περισσότερη καταστολή και βαρύτερες
ποινές. Ο υποκριτικός αποτροπιασμός τους
μπροστά στα αποτελέσματα της δικής τους πολιτικής δεν πρέπει να μας ξεγελάει. Ψηφίζουν νόμους που κάνουν λάστιχο τη ζωή των εργαζόμενων (και πρώτα απ’ όλα των εργαζόμενων γυναικών) στα χέρια των αφεντικών, επιβάλλουν με το
«έτσι θέλω» νόμους για συνεπιμέλεια των παιδιών
κατά παραγγελία των πλούσιων φίλων τους,
έχουν καταδικάσει μάνες και μικρά παιδιά χωρίς
εκπαίδευση και κοινωνική πρόνοια μέσα στα
στρατόπεδα προσφύγων. Και στη συνέχεια μαζί
με την εκκλησία και την κάθε απόχρωσης ακροδεξιά επιχειρούν «συνέδρια» και καμπάνιες για
την υπογεννητικότητα και τις αμβλώσεις. Ο ρατσισμός, ο σεξισμός και το πατριαρχικό μοντέλο
της «αγίας οικογένειας» το μόνο που φέρνουν είναι επιθέσεις στη ζωή και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και συνθήκες κοινωνικής ζούγκλας.
Τα κινήματα αλληλεγγύης που απαιτούν να
αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα αποτελούν την
καλύτερη ασπίδα για κάθε διαφορετικό και καταπιεσμένο άνθρωπο που ζει και δουλεύει δίπλα
μας. Μια τέτοια μάχη είναι και η δίκη για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι του Ζακ.
Η επαναστατική μαρξιστική παράδοση έχει
πάντα στο κέντρο της τη σύγκρουση με τη σεξιστική καταπίεση και την ομοφοβία για να ενώσει
τις δυνάμεις εργατών και εργατριών κάθε σεξουαλικότητας και ταυτότητας. Το φεστιβάλ του
Μαρξισμού είναι και φέτος η ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε αμφιβολίες και ερωτήματα για το
πώς μπορούμε να κερδίσουμε τη δύναμη της
οργανωμένης εργατικής τάξης στον καθημερινό
πόλεμο για μια κοινωνία με ισότητα και ελευθερία. Είναι η καλύτερη ευκαιρία για να συγκεντρώσουμε ιδέες, εμπειρίες και δυνάμεις για τις
μάχες που έχουμε μπροστά μας.

Κώστας Τορπουζίδης

• Ο Κ. Τορπουζίδης θα είναι ομιλητής στον
Μαρξισμό 2021 στη συζήτηση “Το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ και η δίκη του Ζακ”.

Φωτό: Λένα Βερδέ

20/9/20, Αθήνα, Δύο χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ

20/9/19, Αθήνα, Διαδήλωση ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Η κλιματική κρίση
απειλεί την ύπαρξη του πλανήτη
«Δεν βλέπω την Κλιματική Κρίση ως κάτι
διαχωρίσιμο από τις πιο εντοπισμένες κρίσεις που δημιουργούν οι αγορές. Αυτό που
διαφέρει είναι η κλίμακα και το εύρος της
τραγωδίας, με το ένα και μοναδικό σπίτι της
ανθρωπότητας να κρέμεται τώρα από μία
κλωστή.»
Ναόμι Κλάιν «Το μέλλον ως πηγή αγωνίας»

Σ

το κείμενό της, με τίτλο “Το μέλλον ως
πηγή αγωνίας”, η Ντονατέλα ντι Τσέζαρε, καθηγήτρια Φιλοσοφίας γράφει:
«Η αυγή της νέας χιλιετίας χαρακτηρίζεται
από μια πρωτόγνωρη δυσκολία να φανταστούμε το μέλλον. Το εμπόδιο δεν είναι πλέον τόσο το λεγόμενο “τέλος της Ιστορίας” εκείνο το κλείσιμο στην ανελέητη οικονομία
του κεφαλαίου - όσο το “τέλος του κόσμου”
που ήδη εκλαμβάνεται σαν προφανές. Μιλούν γι’ αυτό πρωτίστως οι εμπειρικές επιστήμες: η κλιματολογία, η γεωφυσική, η
ωκεανογραφία, η βιοχημεία, η οικολογία.
Τουλάχιστον αυτό είναι σαφές: ο κόσμος του
ύστερου καπιταλισμού είναι εκείνος της πλανητικής οικολογικής κατάρρευσης».
Ανεπαρκείς οι παγκόσμιες πολιτικές για
την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.
Εκατομμύρια παιδιά σ’ όλο τον κόσμο απ’
όλες τις ηπείρους και πολλές χώρες αντιπαρατέθηκαν στους άφρονες ενήλικους πολιτικούς εξηγώντας, με όλη τη σοβαρότητα
της νεανικής ευθύνης, γιατί το μέλλον του
κόσμου προβάλλει ως απειλή και ο πλανήτης βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Τον Μάρτιο του 2019 έγιναν σχεδόν
2.100 νεανικές διαδηλώσεις για το κλίμα σε
125 χώρες με συμμετοχή 1.600.000 πολύ
νέων ανθρώπων. Ο αγώνας και η αγωνία
τους μίλησαν στις καρδιές των ανθρώπων
που συμμερίζονται ή / και ζουν ήδη τη σύγχρονη απειλή, πολλοί με ακραίες μορφές.
Οι κατεστραμμένες παραγκουπόλεις - οικισμοί των φτωχών σωριάζονται ήδη μπροστά στα μάτια μας, ανοχύρωτες απέναντι
στις θύελλες, τους κατακλυσμούς και τις
πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα που
επιδεινώνει η κλιματική κρίση.

Ούτε οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί, ούτε οι περισσότερες κυβερνήσεις αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή, άλλωστε όλοι
αυτοί επεξεργάζονται επιστημονικά και καταμετρούν τα φαινόμενα και τις αιτίες. Το
θέμα είναι πόσο έγκαιρα θα αναλάβουν
δράσεις αντίστοιχες με το μέγεθος του
προβλήματος.
Η 21η Σύσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή
(COP21), που διοργανώθηκε στο Παρίσι το
2015, κατέληξε στη Συμφωνία για το κλίμα
195 χωρών η οποία, όμως, δεν έχει πραγματικό αντίκρισμα. Αν και αποφασίστηκε να κρατηθεί η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά μέσο όρο 2οC πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα - καλύτερα 1,5οC - ώστε
να ελαττωθούν σημαντικά οι κίνδυνοι από την
κλιματική αλλαγή, δεν εφαρμόστηκαν πολιτικές που να προσεγγίζουν τον στόχο.
Παρ’ όλα αυτά οι λαϊκές τάξεις, οι φτωχοί
λαοί, οι ιθαγενικοί πληθυσμοί, οι χώρες του
Τρίτου Κόσμου, τα κινήματα των αγροτών,
τα κινήματα κατά των μεταλλαγμένων και
της TTIP, τα οικολογικά κινήματα, εν ολίγοις
μια τεράστια παγκόσμια κοινωνική συμμαχία
δεν σταμάτησε να αγωνίζεται για τη σωτηρία του πλανήτη. Ευτυχώς η εκλογή Μπάιντεν μάς απάλλαξε από αυτή τη δυστοπία και
ήδη οι πρώτες αποφάσεις που έλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για το κλίμα είναι θετικές.
Σημασία έχει η ευρύτητα των μέτρων ανάσχεσης της κλιματικής κρίσης και το κόστος
της αντιμετώπισης που πρέπει να αναλάβουν πρωτίστως τα πλουσιότερα στρώματα
της κοινωνίας, καθώς το 50% των εκπομπών

αερίων του θερμοκηπίου παράγονται από το
πλουσιότερο 10% της γης ενώ το 20% των
πολύ πλουσίων είναι υπεύθυνο για το 70%.

Η ελληνική πραγματικότητα
Στην Ελλάδα ζούμε ένα παροξυσμό περιβαλλοντικής καταστροφής και απόλυτης
αδιαφορίας για την επερχόμενη κλιματική
κατάρρευση.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επιτρέπει ακραίες μορφές λεηλασίας της ελληνικής υπαίθρου τόσο στα κατάφυτα ψηλά
βουνά της ενδοχώρας όσο και στα νησιά. Η
προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ δεν
θωράκισε θεσμικά τη χώρα και δεν έλαβε
μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σε αυτονόητα θέματα προστασίας της
ελληνικής φύσης.
Παρ’ όλα αυτά περιβαλλοντικά κινήματα,
επιστημονικοί φορείς και οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν μαχητικά. Αποδομούν την
κερδοσκοπική μανία που καταστρέφει από
περιοχές natura μέχρι ψηλά δασωμένα βουνά και απαράμιλλους νησιωτικούς μικρόκοσμους, ανατρέποντας ταυτόχρονα τις σημερινές ήπιες προϋποθέσεις επιβίωσης των
κατοίκων τους.

Ελένη Πορτάλιου,
Μέλος της Πρωτοβουλίας ενάντια στην
Περιβαλλοντική Καταστροφή
και την Κλιματική Αλλαγή

• Η Ε. Πορτάλιου θα είναι ομιλήτρια στον
Μαρξισμό 2021 στη συζήτηση “Πανδημία
και κλιματική αλλαγή”.

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1478, 30 Ιούνη 2021

Νοσοκομεία

Μόνιμοι και συμβασιούχοι μαζί, ενάντια στη διάλυση του ΕΣΥ
Συνεχίζουμε-κλιμακώνουμε τις απεργίες
Γ
Η

ια τέταρτη φορά μέσα σε 1,5 μήνα βγήκαν
στους δρόμους οι υγειονομικοί στις 23 Ιούνη, παλεύοντας για τη δημόσια Υγεία. Από
νωρίς το πρωί άρχισαν να μαζεύονται απεργοί
μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας και να ανοίγουν τα πανό των νοσοκομείων (Ευαγγελισμός,
Γεννηματάς, Άγιος Σάββας, Κρατικό Νίκαιας,
Θριάσιο, Αττικό, Δρομοκαΐτειο, Νοσοκομείο Ικαρίας, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Ερυθρός, Ελπίς,
Αμαλία Φλέμινγκ), αλλά και των τραυματιοφορέων
και εργαζόμενων στο ΕΚΑΒ. Συμμετείχαν επίσης
και δεκάδες εργαζόμενοι/ες από άλλα νοσοκομεία. Με πανό συμμετείχαν το Συντονιστικό των
Νοσοκομείων, η πρωτοβουλία Support Health Workers και η Ταξική Πορεία. Οι απεργοί βγήκαν στον
δρόμο και βάδισαν προς το Υπουργείο Υγείας
όπου φώναξαν συνθήματα όπως “Κικίλια Μητσοτάκη ακούστε το καλά, οι συμβασιούχοι θα μείνουν στη δουλειά” και “Έξω οι ιδιώτες απ' τα νοσοκομεία”.
Η Βούλα, εργαζόμενη στο Νοσοκομείο της Ικαρίας, περιγράφει στην Εργατική Αλληλεγγύη τι σημαίνει για την Ικαρία και τους Φούρνους η δουλειά
των συμβασιούχων: “Στο νοσοκομείο μας εργάζονται περίπου 45 συμβασιούχοι. Πριν έρθουν οι συμβασιούχοι ο μόνος τραυματιοφορέας κάλυπτε μόνο το πρωί. Υπάρχουν ανάγκες παντού και υπάρχουν και μονήρεις ειδικότητες. Αυτοί είναι που
δουλεύουν εξαντλητικά για να καλύψουν όλες τις
βάρδιες. Η ακτινολόγος μας για παράδειγμα δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο έναν χρόνο τώρα. Εξυπηρετούμε την Ικαρία των 8 χιλιάδων κατοίκων αλλά
και τους Φούρνους. Το εμβολιαστικό κέντρο των
Φούρνων το έκλεισαν και τώρα οι κάτοικοι πρέπει
να έρχονται με το πλοίο στην Ικαρία για να εξυπηρετηθούν στο νοσοκομείο μας. Διεκδικούμε να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι και να φέρουν
κι άλλο προσωπικό, ώστε το νοσοκομείο να στελεχωθεί πλήρως και να λειτουργεί κανονικά”.

Μονιμοποίηση
Η Ζέκου Βαδόικα, επικουρική καθαρίστρια στο
Ελπίς υπογραμμίζει τι σημαίνει η επιστροφή των
εργολάβων για τα εργασιακά δικαιώματα: “Το συνεργείο καθαρισμού στο Ελπίς, που αποτελείται
από επικουρικό προσωπικό, είχε πάντα έλλειψη.
Ενώ έχει εγκριθεί από την ΥΠΕ η πρόσληψη νέων
επικουρικών, δεν έχει προχωρήσει. Έφεραν ιδιωτικό συνεργείο, υποτίθεται μέχρι να έρθουν οι επικουρικοί. Έχουν σύμβαση μήνα. Δεν σε αφήνουν
να συνδικαλιστείς σε αυτές τις συνθήκες. Και μόνο
να γραφτείς στο σωματείο μπορεί να σε διώξουν.
Γι' αυτό σήμερα διεκδικούμε μονιμοποιήσεις των
συμβασιούχων και όχι ιδιώτες στα νοσοκομεία”.
Η Βούλα Πάκου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων ΚΑΤ περιγράφει στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Στο ΚΑΤ υπάρχουν 404 κενές θέσεις νοσηλευτών. Ταυτόχρονα με διάφορες αφορμές, βλάβες, ελλείψεις, βάζουν τους ιδιώτες. Ήδη με την
προηγούμενη διοίκηση, έδωσαν το τηλεφωνικό
κέντρο του ΚΑΤ σε ιδιώτες. Αυτό συνεπάγεται την
τεράστια οικονομική επιβάρυνση του κοινού. Το

επιτυχία της νέας κινητοποίησης των νοσοκομείων
δείχνει τον δρόμο για το
πώς θα σταματήσει το τερατώδες
σχέδιο της ΝΔ για το ΕΣΥ. Ο χώρος της δημόσιας Υγείας είναι
οργανωμένος, είναι καθοριστικός
για όλο το εργατικό κίνημα και είναι ο πρώτος που αμφισβητεί
στην πράξη τον νόμο Χατζηδάκη.
Η μαχητικότητα των εργαζόμενων
σπρώχνει προς τα εμπρός. Με
απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 24 Ιούνη, αμέσως μετά την
πανυγειονομική απεργία, η ΠΟΕΔΗΝ καλύπτει κάθε τοπική δράση
των σωματείων για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και καλεί
σε διήμερο απεργιακών κινητοποιήσεων στη φετινή ΔΕΘ, 10 και
11 Σεπτέμβρη.

23/6, Απεργία στην Υγεία. Φωτό: Μάνος Νικολάου

ΚΑΤ έχει 356 συμβασιούχους και εργολαβικούς,
ενώ οι επικουρικοί γιατροί είναι γύρω στους 40.
Το μέγεθος στο οποίο
έχει φτάσει η ελαστική
εργασία φαίνεται αν δει
κανείς ότι οι μόνιμοι στο
ΚΑΤ είναι 850”.
“Στο Αμαλία Φλέμινγκ
αντιμετωπίζουμε την άρνηση να στηρίξουν το νοσοκομείο”, υπογράμμισε
ο Δημήτρης Περίχαρος,
πρόεδρος του σωματείου των εργαζόμενων. “Το
Φλέμινγκ έγινε κι αυτό
αποκλειστικά covid νοσοκομείο. Τώρα γίνεται η
προσπάθεια να το συρρικνώσουν. Προσπαθούν
να κλείσουν τα πλυντήρια -από τα λίγα νοσοκομεία που δεν έχουν αναθέσει αυτή την υπηρεσία
σε ιδιώτες. Στο Φλέμινγκ
αντίθετα με τα άλλα νοσοκομεία, υπάρχει μια
άρνηση από τη διοίκηση
και την ΥΠΕ να αποκαταστήσουν τη λειτουργία
του νοσοκομείου. Έχουμε πάνω από 100 κρεβάτια
άδεια και νοσηλεύουμε κάτω από 20 περιστατικά,
κι όμως αρνούνται να το ανοίξουν”.
Ενώ η Μαργαρίτα Προβή συμπληρώνει: “Στο
Αγία Σοφία, στο λογιστήριο οι επικουρικοί είμαστε
πέντε σε σύνολο επτά. Οι συμβάσεις μας λήγουν
τέλος Οκτώβρη. Αν φύγουμε εμείς πώς θα βγαίνει
η δουλειά; Αγωνιζόμαστε, με απεργίες, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα ήθελα να μιλήσω
και για τους ΟΑΕΔίτες. Πέντε χρόνια τα ίδια λεφτά, ούτε τριετίες ούτε τίποτε, ούτε επιδόματα τέκνων. Είναι χειρότερη γαλέρα από τους επικουρικούς. Δεν έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα. Θέ-

λει αγώνα πολύ, να βγούμε στους δρόμους περισσότεροι”.
Κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας
πραγματοποίησε στις 24 Ιούνη το σωματείο εργαζόμενων του Ευαγγελισμού, ενάντια στις επικείμενες απολύσεις των συμβασιούχων της καθαριότητας. Η διοίκηση του νοσοκομείου δρομολογεί την
άμεση επαναφορά των εργολάβων. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν με πανό ο Άγιος Σάββας και
το ΚΑΤ, καθώς και αντιπρόσωποι των σωματείων
του Ελπίς, Αλεξάνδρα, Συγγρός και Οφθαλμιατρείο.

Η μάχη των συμβασιούχων είναι δεμένη με τη μάχη για τη σωτηρία του ΕΣΥ από τα νύχια των
ιδιωτών και από την αναδιάρθρωση – διάλυση που θέλει να επιβάλει η Νέα Δημοκρατία. Είναι μια
μάχη και των μονίμων, που χωρίς
τους συμβασιούχους δεν θα μπορούν ούτε οι ίδιοι να δουλέψουν.
Και φυσικά η κοινή οργάνωση σημαίνει και μεγαλύτερη δύναμη. Οι
μάχες των συμβασιούχων έχουν
ήδη κερδίσει μια ριζική αλλαγή
στην αποδοχή του αιτήματος των
μονιμοποιήσεων χωρίς προϋποθέσεις, μακριά από τις λογικές
“αριστείας” και της αξιολόγησης
που προωθεί η κυβέρνηση. Κάτω
από αυτή την πίεση, και από την
ανάδειξη της δύναμης των κοινών
αγώνων, η ΠΟΕΔΗΝ στην απόφαση του Γενικού Συμβουλίου προαναγγέλλει καταστατική αλλαγή
μετά το συνέδριό της, ώστε όποιος δουλεύει σε νοσοκομείο με
οποιαδήποτε σχέση να μπορεί να
είναι μέλος του σωματείου του
νοσοκομείου.
Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων προτείνει μια πανελλαδική
ημέρα δράσης στα μέσα Ιούλη
και θα κυκλοφορήσει άμεσα αφίσα και προκήρυξη. Πρώτο το σωματείο του Άγιου Σάββα θα πραγματοποιήσει συνέλευση την 1η
Ιούλη στις 12 το μεσημέρι για να
αποφασίσει και να οργανώσει τη
συνέχεια της μάχης με σύνθημα
ούτε μια απόλυση συμβασιούχων.

Γ

ια να δοθεί άμεσα συνέχεια
στη μάχη της δημόσιας Υγείας, με πρώτο κέντρο τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων,
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων
πραγματοποίησε ανοιχτή σύσκεψη
στη Νομική Σχολή μετά την απεργιακή κινητοποίηση. Συμμετείχαν εργαζόμενοι/ες από μια σειρά νοσοκομεία και έβαλαν τις εικόνες των μαχών στους χώρους τους, αλλά και
το πώς μπορεί να συνδεθεί το υγειονομικό κίνημα με το υπόλοιπο εργατικό κίνημα.
Οι εργαζόμενες του Νοσοκομείου
της Ικαρίας, όπου οι συμβασιούχοι
οργανώνονται και παλεύουν μαζί με
το σωματείο έβαλαν την εικόνα του
χώρου τους. Στη συνέχεια η Κατερίνα Θωίδου, εργαζόμενη ΟΑΕΔ στο
ΕΚΕΑ (αιμοδοσία), τόνισε ότι η μάχη
για να μείνουν οι εργαζόμενοι/ες
ΟΑΕΔ στη δουλειά ξεκίνησε το 2017
με πρωτοβουλία του Συντονιστικού,
μια απίθανη -όπως φαινόταν τότεπροοπτική, αλλά νίκησε. “Οι συμβασιούχοι που μπήκαν στη δουλειά εν
μέσω πανδημίας χρειάστηκαν τουλάχιστον ένα εξάμηνο προκειμένου
να αποχτήσουν τις κατάλληλες πρακτικές γνώσεις. Αυτοί που στην ουσία τους εκπαίδευσαν ήταν οι μόνιμοι και οι παλιότεροι συμβασιούχοι
όπως του ΟΑΕΔ που προσλήφθηκαν
από το 2017. Άρα οι αγώνες που κάναμε για να παραμείνουμε στη δουλειά και να πάρουμε τις παρατάσεις
έπαιξαν ρόλο για να μπορέσουν τα
νοσοκομεία να αντεπεξέλθουν μέσα
στην πανδημία”, συμπλήρωσε.
Ο Γιώργος Κουτουλάς, εργαζόμενος από το Θριάσιο τόνισε ότι οι εργολάβοι στα νοσοκομεία θα σημάνουν άμεσα χειρότερες συνθήκες
εργασίας: “Οι εργολάβοι παίρνουν
τα έργα με εξευτελιστικές τιμές
στους διαγωνισμούς κι αυτό σημαίνει ότι για να βγάλουν κέρδος θα
χρωστάνε τους εργαζόμενους. Οι
συμβασιούχοι αυτή τη στιγμή καλύπτουν το 30 έως 50 τοις εκατό του
προσωπικού. Αυτή είναι η αδυναμία
της κυβέρνησης. Δεν ξεκινάμε αυτή
τη μάχη από το μηδέν, ξέρουμε ότι
χωρίς τους συμβασιούχους θα καταρρεύσει το σύστημα. Σε όσο το
δυνατόν περισσότερα νοσοκομεία
πρέπει να πρωταγωνιστήσουν οι
συμβασιούχοι στη συγκρότηση επιτροπών, σωματειακών εκεί που θέλει το σωματείο και εκτός σωματείου εκεί που δεν θέλει. Έτσι κερδήθηκαν και οι παρατάσεις. Κι εμείς οι
μόνιμοι δεν θέλουμε να φύγουν οι
συμβασιούχοι”.
“Οι συμβασιούχοι στο Ιπποκρά-

Προχωράμε συντονισμένα
23/6, Έξω από το Υπ. Υγείας. Φωτό: Μάνος Νικολάου

τειο Θεσσαλονίκης είναι εδώ και
χρόνια μέλη του σωματείου και είναι
αυτοί που μαζικοποιούν τις κινητοποιήσεις του νοσοκομείου. Επιπλέον
οι ειδικευόμενοι, οι διοικητικοί έκαναν μαζικές συνελεύσεις μαζί με το
σωματείο και άνοιξαν και τα δικά
τους ζητήματα”, τόνισε ο Γιάννης
Κούτρας, γιατρός στο Ιπποκράτειο.
Υπογράμμισε επίσης: “Χρειάζεται να
δούμε και την εικόνα της σημερινής
κινητοποίησης. Ήταν επιτυχημένη.
Θα μπορούσε όμως να ήταν πολύ
καλύτερη. Η ΠΟΕΔΗΝ πήρε μια σωστή απόφαση για πανελλαδική κινητοποίηση αλλά δεν έκανε τίποτα για
να την οργανώσει. Έδωσαν για παράδειγμα χρήματα για αεροπορικά
εισιτήρια για τους γραφειοκράτες
της Θεσσαλονίκης, ενώ τσιγγουνεύτηκαν τα χρήματα για το πούλμαν
με το οποίο θα κατέβαιναν εργαζόμενοι από διάφορα νοσοκομεία. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη μια κινητοποίηση μέσα στον Ιούλιο. Και σας
καλώ επίσης και στο ραντεβού που
έχουμε κάθε χρόνο, στη ΔΕΘ”.

Αγώνας όλων
Η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος του
ΔΣ του συλλόγου εργαζόμενων στο
νοσοκομείο Γεννηματάς, τόνισε πόσο κεντρικός είναι ο αγώνας για
όλους και όλες: “Κάθε άνθρωπος
που χρειάστηκε τα νοσοκομεία αυτόν τον χρόνο καταλαβαίνει ότι το
ΕΣΥ είναι πολύτιμο και πρέπει να το
διαφυλάξουμε με το αίμα μας. Και
χωρίς μονιμοποίηση των συμβασιούχων ΕΣΥ δεν θα υπάρχει. Δεν είναι
λοιπόν αγώνας περισσότερο των
συμβασιούχων. Είναι αγώνας όλων.
Κάθε τι που κάνουμε και κερδίζουμε
φαίνεται πόσο σημαντικό είναι σε

βάθος χρόνου. Η εμπειρία του 2013
για παράδειγμα με το Αμαλία Φλέμινγκ, το Σπηλιοπούλειο, την Παμμακάριστο, το Αγία Βαρβάρα. Δεν
αφήσαμε να τα κλείσουν εντελώς
όπως θέλανε. Τα είχαμε τώρα και
έγιναν νοσοκομεία αναφοράς και
προσέφεραν. Συνάδελφοι λένε ότι
40 χρόνια δεν έχουν ζήσει τις φετινές εικόνες, αυτό και μόνο τα λέει
όλα. Παλέψαμε στη Μεταπολίτευση
για να έχουμε κατακτήσεις που πάνε
τώρα να τις πάρουν πίσω. Δεν θα το
επιτρέψουμε”.
Ο Τάσος Αναστασιάδης, από τον
Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης
συμπλήρωσε: “Η ΝΔ έχει τα ίδια
σχέδια και για την Υγεία και για την
Παιδεία: για λίγους και εκλεκτούς,
όσους έχουν φράγκα. Στο όραμα
της ΝΔ για σύστημα Υγείας τύπου
ΗΠΑ λοιπόν, δεν χωράνε οι συμβασιούχοι. Η μάχη που έχουμε μπροστά μας είναι μια μάχη που θα αλλάξει τον ταξικό χάρτη της Ελλάδας.
Είναι μια μάχη για όλο το εργατικό
κίνημα είναι για όλη την κοινωνία. Οι
συμβασιούχοι είναι η αιχμή του δόρατος. Όμως αιχμή χωρίς δόρυ από
πίσω δεν έχει λειτουργικότητα. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε το επόμενο
διάστημα για να γίνουν συσκέψεις
στις οποίες πρέπει να τραβήξουμε
και κομμάτι του μόνιμου προσωπικού. Να επικοινωνήσουν και με τους
ασθενείς των νοσοκομείων, όχι μόνο
για να συμφωνήσουν, αλλά για να
παλέψουμε μαζί. Το πρώτο βήμα
πρέπει να είναι μέσα στο καλοκαίρι,
επόμενο βήμα τη ΔΕΘ και θα κορυφωθεί το φθινόπωρο”.
Η Ζαννέτα Λυσικάτου, μέλος του
ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων του
Αγίου Σάββα, επισήμανε: “Νόμιζαν

ότι με την ελαστική εργασία και τα πετσοκομμένα
εργατικά
δικαιώματα
στους συμβασιούχους θα
υπάρχει ένα κομμάτι που
θα είναι πιο ευάλωτο. Και
τελικά έχουμε καταφέρει
αυτά τα κομμάτια να είναι
τα πιο ριζοσπαστικά μέσα
στα νοσοκομεία και όχι
μόνο. Γι’ αυτό οι δεξιοί
συνδικαλιστές δεν θέλουν
να τους γράφουν στα σωματεία.
Οι εκβιασμοί θα υπάρχουν. Στην καθαριότητα
του Άγιου Σάββα έκανε
κοπή πίτας ο υποδιοικητής με διάφορους στους
οποίους προσπαθούσε να
πει ότι θα βρεθεί τρόπος όταν έρθει
ο εργολάβος να μπουν στη δουλειά.
Αυτό δεν έπιασε καθόλου, ειδικά
στον Άγιο Σάββα. Η καθαριότητα
έχει κάνει μεγάλες απεργίες. Χθες
έβγαλαν προσωπικό ασφαλείας για
να οργανώσουν την απεργία, επεκτείναμε τη στάση για να πιάνει και
τα δικά τους ωράρια.

Από τα κάτω
Υπάρχει ένας συντονισμός από τα
κάτω, υπάρχει το δίκτυο του Συντονιστικού των Νοσοκομείων που βγάζει όλες αυτές τις εικόνες. Άμεση
διεκδίκηση είναι να γραφτούν όλοι
στα σωματεία και έτσι κι αλλιώς είναι μέρος της μάχης ενάντια και
στον νόμο Χατζηδάκη. Υπερασπιζόμαστε με αυτόν τον τρόπο και τα
συνδικάτα. Σήμερα είναι η τρίτη
απεργία μέσα σε μικρό διάστημα και
παρότι δεν οργανώθηκε όπως θα
έπρεπε ήταν μια απεργία των νοσοκομείων που βάζει και τη συνέχεια”.
“Όταν λέει η ΝΔ το ΕΣΥ να δουλέψει στα πρότυπα του πώς δούλεψε
στον κορονοϊό σημαίνει ότι θεωρεί
ότι ο κορονοϊός πήγε καλά. Δεν
τους ενδιαφέρει η δημόσια Υγεία
για τον κόσμο”, τόνισε η Αργυρή
Ερωτοκρίτου, γιατρός στον Γεννηματά. “Έχουμε καταφέρει με τους
αγώνες μας ότι όταν ανοίγει η πόρτα του νοσοκομείου θα υπάρχει περίθαλψη. Ξεκινάμε από το ότι δεν
περισσεύει κανένας γιατί πάνω από
όλα θέλουμε να παρέχουμε υψηλής
ποιότητα περίθαλψη για όλους. Γι
αυτό μπορούμε να έχουμε συμπαραστάτες όλο τον κόσμο. Επίσης μέσα στην πανδημία είδαμε κομμάτια
να ξεσηκώνονται και να λένε μέχρι

εδώ. Μια μέρα στον Γεννηματά οι
τραυματιοφορείς δεν έμπαιναν για
δουλειά διεκδικώντας μάσκες και το
κέρδισαν. Οι περισσότεροι τραυματιοφορείς είναι συμβασιούχοι. Το τι
πρωτοβουλίες παίρνει η Αριστερά
παίζει ρόλο και στο πόσο μαζική, μαχητική και αποτελεσματική είναι μια
κινητοποίηση. Για τον νόμο Χατζηδάκη στις 10 Ιούνη σείστηκε η Ελλάδα. Το πρόβλημα για τη συνέχεια
δεν ήταν ο κόσμος αλλά οι ηγεσίες
που ήταν ήξεις αφήξεις. Ο κόσμος
έδειξε μια τεράστια δυναμική”.
“Στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας στο οποίο δουλεύω υπάρχει μια
εικόνα από το μέλλον που σχεδιάζουν”, τόνισε ο Πάνος Λιαπόπουλος.
“Οι νοσηλευτές είναι 14 εκ των οποίων οι πέντε συμβασιούχοι και γενικό
προσωπικό από τους τέσσερις οι
τρεις. Μικροβιολογικό από τους δύο
ο ένας. Από τους δυο παθολόγους η
μία συμβασιούχος και η μόνη παιδίατρος είναι συμβασιούχος. Στις
υπόλοιπες ειδικότητες, καθαριότητα
και φύλαξη για παράδειγμα, είναι
αποκλειστικά εργολαβία. Έχουμε
ελλείψεις σε γάζες, επιδέσμους,
κορτιζόνες. Ασθενοφόρο θα πρέπει
να έρθει από Θεσσαλονίκη και να
φτάσει 1,5 ώρα μετά. Αυτό το μέλλον θέλουν και στα νοσοκομεία”.
Ο Δημήτρης Περίχαρος που πήρε
τον λόγο στη συνέχεια, θύμισε τη μάχη του Αμαλία Φλέμινγκ και, όπως τόνισε “καμία κινητοποίηση δεν πάει
χαμένη”. Επισήμανε τη σημασία του
να σπάσουν οι αυταπάτες που εσκεμμένα δημιουργούν οι διοικήσεις ότι οι
συμβασιούχοι μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά με ίδιους όρους στο
συνεργείο, αλλά ταυτόχρονα την
ανάγκη να οργανώσουμε “άτομο το
άτομο, είτε είναι ξεκάθαροι είτε
έχουν αυταπάτες”. Η Φιλιώ Φραγκάκου, συμβασιούχος καθαρίστρια
συμπλήρωσε επίσης ότι πρέπει να
σπάσει και ο τραμπουκισμός των διοικήσεων σε βάρος όσων θέλουν να
απεργήσουν: “Στον Άγιο Σάββα έλεγαν 'θα ανανεώσω σε όσους γουστάρω'. Πρέπει να πειστούν οι συμβασιούχοι ότι δεν κινδυνεύουν εάν κατέβουν σε κινητοποιήσεις”.
Ο Χρίστος Αργύρης, που είχε
ανοίξει τη συζήτηση, έκλεισε βάζοντας τον στόχο να μπει η πρόταση
για πανελλαδική κινητοποίηση στα
μέσα Ιούλη με κέντρο τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ενώ κάλεσε
σε στήριξη της κινητοποίησης των
συμβασιούχων του καθαρισμού σε
Ελπίς και Ευαγγελισμό στο Υπουργείο Υγείας στις 24/6.

Αφροδίτη Φράγκου

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1478, 30 Ιούνη 2021

Δ

ιαδικτυακή συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησε την Πέμπτη 24 Ιούνη η ΚΕΕΡΦΑ με θέμα την στοχοποίηση μεταναστών με αφορμή τη γυναικοκτονία της Καρολάιν Kράουτς στα Γλυκά Νερά την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη στη σελίδα της ΚΕΕΡΦΑ στο facebook.
Ξεκινώντας την συζήτηση, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, μίλησε
για “τον θεσμικό τρόπο με τον οποίο γίνεται η
σύνδεση των μεταναστών συλλογικά με το έγκλημα, όταν ο ίδιος ο Χρυσοχοΐδης επικηρύσσει με τεράστια ποσά τους εγκληματίες τη
στιγμή που υπάρχουν διαρροές πως πρόκειται
για Αλβανούς ή Γεωργιανούς”. “Αλλά δεν έμειναν εκεί” είπε. “Κράτησαν και βασάνισαν επί
μέρες τον Γεωργιανό, προσπαθώντας να τον
κάνουν να ομολογήσει”. “Ο ρατσισμός με τον
σεξισμό κάνουν ένα δολοφονικό μείγμα που
όμως τα κινήματα έχουν την δύναμη να τα
τσακίσουν” τόνισε.
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Ερβίν Σέχου,
εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Αλβανών μεταναστών και Αλληλέγγυων, και μίλησε για το
πως τα ΜΜΕ προσπάθησαν να ταυτίσουν το
έγκλημα με τους μετανάστες. “Πρόκειται για
ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Διαχρονικά φαινόμενα
θεσμικού ρατσισμού διαπερνούν την καθημερινότητα μας και αναπαράγονται από τα ΜΜΕ.
Ο θεσμικός ρατσισμός είναι αυτός που ενεργοποιεί την αστυνομική βία και τις δολοφονίες
στα τμήματα. Είναι πολλοί αυτοί που πέρασαν
το κατώφλι του τμήματος για μια προανάκριση
και βγήκαν βασανισμένοι. Έχουμε μάθει εδώ
και δεκαετίες να βλέπουμε τους εαυτούς μας
στα δελτία ως κατά τεκμήριο δράστες εγκλημάτων”.

Δόγμα
Στη συνέχεια μίλησε για τα “στρατόπεδα
συγκέντρωσης” ως συνέχεια της ρατσιστικής
μεταναστευτικής πολιτικής των προηγούμενων
δεκαετιών. “Δεν έχουμε να κάνουμε με μια παρεκτροπή από την επίσημη πολιτική αλλά για
πλήρη και συνεπή εφαρμογή και συνέχισή της.

Το αντιρατσιστικό και
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-ΚΕΕΡΦΑ

ΣΤΟΠ σε ρατσισμό, σεξισμό, υποκρισία

20 Μάρτη, Μέρα δράσης ενάντια στον ρατσισμό και τους φασίστες. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Είναι το δόγμα 'να τους κάνουμε τη ζωή τους
κόλαση'” τόνισε μεταξύ άλλων.
“Βρισκόμαστε ακόμα μια φορά να συζητάμε
για κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο: το
πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα
αστυνομικής βίας και κατάχρησης εξουσίας
από κρατικά όργανα στο πλαίσιο της έννομης
τάξης μας” είπε ξεκινώντας την ομιλία της, η
Αγγελική Σεραφείμ, δικηγόρος, μέλος του ΔΣ
του ΔΣΑ, κατά τη διάρκεια της οποίας καταπιάστηκε μεταξύ άλλων με τα πορίσματα της
Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστηρίων του
Συμβουλίου της Ευρώπης που όπως είπε “με
την Ελλάδα είναι καταπέλτης”. “Δεν μπορείς
να απαγορεύεις τα βασανιστήρια στο νομικό
σου πλαίσιο αλλά να μην έχεις αποτελεσματική διερεύνηση καταγγελιών. Όταν υπάρχουν
ενδείξεις το κράτος έχει την υποχρέωση να
ερευνήσει. Δεν μπορεί η πολιτική ηγεσία να
παίρνει θέση πριν να ολοκληρωθούν αυτές οι
διαδικασίες που θα έπρεπε να κινούνται χωρίς

καν τα θύματα αστυνομικής βίας να χρειαστεί
να την καταγγείλουν. Το βάρος της απόδειξης
και της κατάδειξης αυτών των περιστατικών
βαραίνει την πολιτεία”.

Μήνυση
Στη συζήτηση παρενέβη και η Σοφία Σαρρίδου, εκπρόσωπος της Γεωργιανής διασποράς.
“Αυτό που ζητάμε είναι να απονεμηθεί δικαιοσύνη για να μην υπάρξουν ξανά τέτοια περιστατικά απέναντι σε κανέναν, ανεξάρτητα από
την καταγωγή του ή το χρώμα του” είπε, ενώ
διευκρίνισε πως ο Γεωργιανός που έπεσε θύμα βασανιστηρίων δεν το βάζει κάτω και έχει
ήδη καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου.
“Υπήρξε μια ρατσιστική προπαγάνδα που
ομογενοποιούσε με βάση εθνικά χαρακτηριστικά τους εγκληματίες.” είπε από την πλευρά
του ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, από
την πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ. “Αυτός ο

γενικευμένος ρατσισμός μονοπώλησε τα δελτία ειδήσεων, μέσα σε μια συγκυρία υποβάθμισης της προσφυγικής και μεταναστευτικής
ιδιότητας με τα τείχη, τους θανάτους στα
στρατόπεδα και την πρόσφατη ΚΥΑ”, ενώ θύμισε πως πρόκειται για την τρίτη μέσα σε λίγους μήνες καταγγελία για βασανισμό. Εκεί
που υπάρχει αύξηση των εγκλημάτων τόνισε
“είναι στα σεξιστικά εγκλήματα, τους βιασμούς και τις γυναικοκτονίες αλλά εκεί δεν
υπάρχει καμία απόπειρα οργανωμένης απάντησης νομοθετικά ή κοινωνικά από την πλευρά
του κράτους”.
Τελευταίος πήρε το λόγο ο Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων στα
στρατόπεδα προσφύγων. “Τον τελευταίο χρόνο έχουν υπάρξει 14 γυναικοκτονίες - συζυγοκτονίες. Σε όλες, οι δράστες είναι άντρες που
μιλούσαν άπταιστα ελληνικά. Αυτό είναι ένα
στατιστικό δεδομένο που η αστυνομία θα
έπρεπε να το είχε δει. Δεν πρόκειται για λάθος
αλλά για ξεκάθαρη προκατάληψη. Ο δράστης
επέλεξε να μιλήσει για 'σπαστά ελληνικά' επειδή αυτή η προκατάληψη είναι δεδομένη” είπε
και στη συνέχεια μίλησε για την ετοιμότητα
αστυνομίας και κυβέρνησης να δεχθούν την
ομολογία μετά βασανιστηρίων του Γεωργιανού.
Ο Δ. Ζώτος συνέχισε συνδέοντας τον αγώνα
ενάντια στη σεξιστική βία με τη μάχη ενάντια
στις ρατσιστικές πολιτικές της κυβέρνησης
που δολοφονούν μέσα στα στρατόπεδα και
έκλεισε την ομιλία του θυμίζοντας πως, όπως
το 2012 κόντρα στον Σαμαρά αλλά και με την
ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία και δύναμη που
έχει σήμερα το αντιρατσιστικό κίνημα, μπορούμε να τις σταματήσουμε.

Δημήτρης Δασκαλάκης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ

«Η Αφρική είναι
σαν τον Τζορτζ Φλόιντ»
Α

νοιχτή εκδήλωση με θέμα “Αφρική, ιμπεριαλισμός και ρατσισμός – Η πάλη για να αλλάξουμε
το σύστημα” οργάνωσε το ΣΕΚ Κυψέλης το Σάββατο 26 Ιούνη στο θεατράκι της Φωκίωνος
Νέγρη, με πλούσια συμμετοχή μεταναστών από το Καμερούν, το Κονγκό, τη Μπουρκίνα Φάσο,
την Αλγερία και το Κουρδιστάν.
Τόσο στις εισήγησεις που έκαναν στα γαλλικά ο Δημήτρης Δασκαλάκης και η Ντολίς Ντονφάκ
από την πλευρά του ΣΕΚ όσο και στις τοποθετήσεις αναπτύχθηκε ο καταστροφικός ρόλος της
αποικιοκρατίας στην Αφρική αλλά και του ιμπεριαλισμού με τις μορφές που παίρνει σήμερα μέσα
από τις στρατιωτικές επεμβάσεις και την ταυτόχρονη οικονομική εκμετάλλευση. Στο κέντρο της
συζήτησης βρέθηκαν οι σχέσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων με τις ντόπιες άρχουσες τάξεις
της Αφρικανικής ηπείρου και η ανάγκη για να ανατραπούν μέσα από τους εργατικούς αγώνες αλλά και η μάχη ενάντια στο ρατσισμό που δίνουν οι μετανάστες εδώ στην Ελλάδα ως κομμάτι του
εργατικού κινήματος.
“Μας λένε κάποιοι να γυρίσουμε στην πατρίδα μας. Εμείς τους απαντάμε πως είμαστε αδέρφια
και τα σύνορα μάς τα έχουν επιβάλλει. Κι εδώ πατρίδα μας είναι” είπε η Καρολίν από το Καμερούν. “Απαιτούμε να σπάσουν οι αποικιοκρατικοί δεσμοί, να σταματήσει η κατοχή περιοχών από
τις μεγάλες δυνάμεις, ζητάμε τη νομισματική μας κυριαρχία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους πρόσφυγες. Η Αφρική είναι σαν τον Τζωρτζ Φλόιντ. Με το γόνατο της Ευρώπης στο λαιμό της”.
Από την πλευρά της η Σάρα μίλησε για τον ρόλο των γυναικών στους αγώνες αλλά και τα εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν στην Ελλάδα με την έλλειψη δομών για τα παιδιά και για τις

26/6, Στο θεατράκι της Φωκίωνος Νέγρη. Φωτό: Γιώργος Πίττας

ίδιες ενώ η Νελί επικεντρώθηκε στους αγώνες ενάντια στις οικογενειοκρατούμενες και διεφθαρμένες πολιτικές ηγεσίες των Αφρικανικών χωρών που χαίρουν της στήριξης των μεγάλων δυνάμεων για δεκαετίες. Ο Αντρέ μίλησε για την σημασία να διαλυθεί η νομισματική κυριαρχία της
Γαλλίας μέσω του φράγκου CFA που αποτελεί όπως είπε το “πιο ισχυρό όπλο του Γαλλικού ιμπεριαλισμού”, ο Τζαμάλ από την Αλγερία θύμισε πως η βόρειος Αφρική με την υπόλοιπη ήπειρο
έχουν ως κοινή εμπειρία που τους ενώνει τη μάχη ενάντια στην αποικιοκρατία ενώ ο Σανφό τόνισε τη σημασία που έχουν οι πολιτικές ιδέες για όλες αυτές τις μάχες και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να συμμετάσχουν στο διήμερο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2021 που οργανώνει το ΣΕΚ στις 10-11
Ιούλη. Η συζήτηση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα στα πηγαδάκια, ενώ 10 από τους συμμετέχοντες
έκοψαν και την πρόσκλησή τους για το διήμερο φεστιβάλ.
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Τ

ον γύρο του κόσμου κάνει η
είδηση της σύλληψης και της
κράτησης της διεθνούς φήμης
Ολλανδής δημοσιογράφου Ίγκεμποργκ Μπέγκελ από την ΕΛ.ΑΣ στην
Ύδρα στις 13 Ιούνη. Συνελήφθη, βάση
μιας διάταξης που θεσπίστηκε το 1991
από την κυβέρνηση του πατέρα Μητσοτάκη, για “διευκόλυνση παράνομης
διαμονής πολίτη τρίτης χώρας” και αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης
ενός χρόνου και πρόστιμο ύψους
10.500 ευρώ. Η ίδια είναι γνωστή διεθνώς για τα ντοκιμαντέρ της που αναδεικνύουν τις καταστροφικές συνέπειες των μνημονίων στην Ελλάδα και της
αντιμεταναστευτικής πολιτικής της
ΕΕ, ενώ είχε υπογράψει με άλλους Ολλανδούς κείμενο στήριξης στο “ΟΧΙ”
του δημοψηφίσματος το 2015.
Η Ίγκεμποργκ και ο 23χρονος Φ.
από τον Αφγανιστάν τον οποίο φιλοξενούσε στα σπίτια της σε Αθήνα και
Ύδρα συνελήφθησαν στο νησί όπου
βρίσκονταν μετά το τέλος των περιοριστικών μέτρων. Όταν εκείνη την ημέρα
η Ίγκεμποργκ ειδοποιήθηκε πως δυο
άντρες με πολιτικά είχαν συλλάβει τον
Φ. στο δρόμο, έτρεξε στο τμήμα για να
βοηθήσει, για να μάθει τελικά πως
υπήρχαν ανώνυμες καταγγελίες για
«ύποπτη σχέση της με παράνομο μετανάστη» και ότι έπρεπε να συλλάβουν
και την ίδια, καθώς υπήρχε εισαγγελική εντολή. Έλαβε αρχικά μια τριήμερη
προθεσμία και στη συνέχεια πήρε αναβολή μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβρη.
Ο Φ. δεν βρισκόταν “παράνομα”
στην Ελλάδα. Το αίτημα του για άσυλο
είχε απορριφθεί σε δεύτερο βαθμό τον
Νοέμβριο του 2019. Τον Ιούλη του
2017 ο μεταφραστής που του είχε δοθεί είχε καταγράψει λανθασμένα το
ιστορικό του. Στη συνέχεια προσεέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια με τη
βοήθεια της Ίγκεμποργκ. Η εκδίκαση
της υποόθεσης είχε οριστεί για τις 19
Μάρτη 2020 αλλά στις 12 Μάρτη, τα
δικαστήρια έκλεισαν λογω κορονοϊού.
Τον μετέφεραν και τον κράτησαν στο
Αλλοδαπών για εφτά μέρες και στη συνέχεια αφεέθηκε ελεύθερος.
Τον Οκτώβρη 2020 ζήτησε να ξαναεξεταστεί το αίτημα του για άσυλο με
νέα διορθωμένα στοιχεία καταθέτοντας μεταγενέστερο αίτημα, η καταγραφή του οποίου αποδείχτηκε αδύνατη
λόγω της δυσλειτουργίας της υπηρεσίας ασύλου. O Φ. καλούσε κάθε Πέμπτη μεταξύ 10 και 11 στον αριθμό skype τη στιγμή που έπρεπε αλλά μάταια.
Πέρασε η προθεσμία 30 ημερών που
είχε και χαρακτηρίστηκε “παράνομος”, μαζί με χιλιάδες άλλους.
Η Ίγκεμποργκ Μπέγκελ μίλησε
στην Εργατική Αλληλεγγύη.

20 Μάρτη, Αθήνα, Διεθνής μέρα ενάντια στον ρατσισμό. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

“Κάνουν ό,τι μπορούν
για να δημιουργήσουν
δυστοπική κατάσταση
για τους πρόσφυγες”
Που βρίσκεται τώρα
η υπόθεση του Φ.;
Βιώνουμε μια πολύ δύσκολη
κατάσταση. Προσπαθούμε να κάνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για τον Φ. αλλά οι υπηρεσίες
ασύλου είναι στην πραγματικότητα κλειστές. Είμαστε αντιμέτωποι
με ένα ψηφιακό τείχος σαν αυτό
στο οποίο έπεσαν όσοι πρόσφυγες και ξένοι βρέθηκαν να ζουν
στην Ελλάδα χωρίς να έχουν ΑΜΚΑ και θέλησαν να κάνουν το εμβόλιο. Είναι χιλιάδες αυτοί που
σαν τον Φ. προσπαθούν εδώ και
μήνες, κάθε εβδομάδα, μια συγκεκριμένη ώρα να καλέσουν έναν
συγκεκριμένο αριθμό skype της
ελληνικής υπηρεσίας ασύλου και
δεν παίρνουν ποτέ απάντηση. Δανείζονται δεκάδες κινητά για να
καλούν από όλα μαζί συγχρόνως
μήπως και τα καταφέρουν. Οι ίδιοι αποκαλούν αυτή την αντιμετώπιση “ψηφιακή επαναπροώθηση”.
Ο Φ. έχει και πάλι από τις 15
Ιούνη που απελευθερώθηκε ένα
περιθώριο 30 ημερών είτε για να
φύγει από τη χώρα είτε για να
υποβάλλει το μεταγενέστερο αίτημα, όπως ονομάζεται. Αν δεν
τα καταφέρει θα βρεθεί να είναι
και πάλι παράνομος. Ο Φ. όμως
είναι τυχερός γιατί έχει την υπο-

στήριξη μου. Υπάρχουν χιλιάδες
άλλοι πρόσφυγες που ταλαιπωρούνται καθημερινά που δεν είναι
τόσο τυχεροί. Αυτή η κατάσταση
δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Σαν δημοσιογράφος έχω
ασκήσει πάνω από όλα κριτική
στην ΕΕ και κυρίως στην Ολλανδική κυβέρνηση, που σαν την
Ουγγρική και την Αυστριακή δεν
έχουν δεχθεί να πάρουν ούτε
έναν πρόσφυγα. Δεν έχουν βοηθήσει καθόλου. Το έχω αναδείξει
αυτό μέσα και από τα άρθρα μου
και από τα ντοκιμαντέρ μου.
Όπως έχω αναδείξει και το γεγονός ότι τα προγράμματα λιτότητας που επιβλήθηκαν από το Γιούρογκρουπ και από την Τρόικα
ήταν άδικα και δεν είχαν άλλο
σκοπό από το να σώσουν τις βορειοευρωπαϊκές τράπεζες.
Σαν Ολλανδή υπήκοος θέλησα
να δώσω και ένα παράδειγμα.
Πήρα τον Φ. στο σπίτι μου, του
πλήρωσα μαθήματα ελληνικών,
ιστορίας, τον πήγα στην Ακρόπολη, του έμαθα να διαβάζει ιστορία. Είναι ένας καλός, ταλαντούχος και έξυπνος άνθρωπος. Τον
ανέλαβα, “ξεφορτώνοντας” την
ελληνική και την ολλανδική κυβέρνηση αλλά αυτοί θέλουν να
με βάλουν φυλακή. Τρέχουμε μέ-

ρα-νύχτα και θα συνεχίσουμε όσο
χρειαστεί για να κάνουμε τον Φ.
μια εξαίρεση. Έχει βιώσει αναρίθμητα τραύματα στη ζωή του
και η ΕΕ του επιφέρει κι άλλα.
Όπως και σε χιλιάδες άλλους.
Πως έφτασαν
να σας συλλάβουν;
Υπάρχει, στο κατά τ άλλα αγαπημένο μου νησί, την Ύδρα, ένας
ισχυρός πυρήνας ακροδεξιών. Το
κάνανε γιατί με μισούν για την
δράση μου εδώ και δεκαετίες στο
νησί, για οικολογικά ζητήματα και
κύρια ενάντια στην παράνομη χωματερή, που παρεπιπτόντως καιγόταν τις τελευταίες πέντε μέρες
εκπέμποντας δηλητηριώδη αέρια.
Αυτοί οι Χρυσαυγίτες δεν είναι
καινούριοι. Αλλά υπήρχε ένα γενικότερο κλίμα που δεν επέτρεπε
να προβούν σε τόσο φρικτές
ενέργειες.
Όμως η κυβέρνηση και η ΕΕ
προσπαθούν και δημιουργούν μια
κατάσταση που λύνει τα χέρια σε
“σκοτεινές προσωπικότητες” όχι
μόνο να εκφράζονται πιο ανοιχτά
αλλά και να προχωρούν σε χυδαίες ενέργειες για να χτυπήσουν
ανθρώπους σαν και εμένα. Αυτό
που έκανε η ΕΕ ήταν ένα φρικτό
κοινωνιολογικό πείραμα. Έκαναν
την Ελλάδα το επίσημο αποθετήριο προσφύγων της Ευρώπης.
Και τους περιόρισαν ακόμα πιο
ασφυκτικά με την αποτρόπαιη
συμφωνία του 2016 με την Τουρκία. Τους απομόνωσαν στα νησιά,
σε απάνθρωπες συνθήκες, μέσα
σε δομές που ούτε οι νησιώτες
τις ήθελαν, και έκατσαν στην
άκρη περιμένοντας, με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να στραφεί ο κόσμος
εναντίον τους. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δημιουργήσουν

μια δυστοπική κατάσταση για
τους πρόσφυγες. Δεν φταίει ο
κόσμος αλλά οι πολιτικές τους.
Αντί να δώσουν τα χρήματα για
να βοηθήσουν τον κόσμο που
προσπαθεί να ξεφύγει από τη δυστυχία, δίνουν δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία χωρίς να γίνεται
κανένας έλεγχος καταλήγουν
στις τσέπες των στελεχών των
κατασκευαστικών εταιρειών που
αναλαμβάνουν να χτίσουν αυτές
τις φυλακές ψυχών, μιμούμενοι
τη φρικτή πολιτική της Αυστραλίας που αποκλείει τους πρόσφυγες σε μακρινά νησιά. Δίνουν
εκατοντάδες εκατομμύρια για την
Ευρώπη Φρούριο και τη Frontex,
για τη στρατιωτικοποίηση των
συνόρων και τα τείχη. Αν πάει κανείς να δει το ΚΥΤ Σάμου που
ολοκληρώθηκε θα δει πως είναι
στη μέση του πουθενά, χωρίς μέσα μεταφοράς, χωρίς ίσκιο, χωρίς τίποτα. Πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε να συγκρίνουμε αυτές τις δομές με τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το μόνο
που λείπει είναι οι θάλαμοι αερίων. Και αν αναλογιστεί κανείς
ότι έχουν κάνει τη Μεσόγειο ένα
απέραντο νεκροταφείο, ακόμα
και αυτό είναι συζητήσιμο.
Πως δένει η πολιτική των κλειστών συνόρων με τον χαρακτηρισμό χωρών όπως το Αφγανιστάν ως “ασφαλείς”;
Προσπαθούν να απαγορέψουν
τους διασώστες να σώζουν ζωές
γιατί όπως λένε “παρακινούν” και
άλλους να έρθουν. Αυτό είναι
σαν να λες ότι το να χτίζεις νοσοκομεία παρακινεί τον κόσμο να
αρρωστήσει. Είναι τραγικό. Δεν
υπάρχει κάποιος “παράγοντας
έλξης”. Υπάρχει μόνο “παράγοντας ώθησης”. Φεύγουν για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, την πείνα, τον τρόμο κτλ. Όχι γιατί ξέρουν πως θα τους σώσουν. Είναι
ψέματα ότι οι περισσότεροι είναι
“παράνομοι οικονομικοί μετανάστες”.
Η Ολλανδική υπηρεσία ασύλου
υποστηρίζει πως το Αφγανιστάν,
όπου τα πράγματα είναι χειρότερα απ' ότι στη Συρία, είναι μια
ασφαλής τρίτη χώρα. Και κάπως
έτσι το 25% των αιτούντων ασύλου γίνονται από πρόσφυγες, παράνομοι οικονομικοί μετανάστες.
Αντίστοιχα κινούνται και άλλες
χώρες. Είναι πολύ σημαντικό να
σταθούμε στο πλευρό των προσφύγων και να σταματήσουμε
όλη αυτή την επίθεση. Η ΕΕ υποτίθεται ότι βασίζεται σε 2 θεμέλια: τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τα δύο
έχουν εξατμιστεί μπροστά από τα
μάτια μας από το 2015. Πρέπει
να αγωνιστούμε για να τα επανακατακτήσουμε.
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Γράμματα και σχόλια

Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
και το αρρωστημένο σύστημα

Ο

μοφοβικές διατυπώσεις σε σχολικό βιβλίο, οι οποίες μάλιστα
εξετάστηκαν πανελλαδικά, καταγγέλλει μαθητής Λυκείου. Στο εγχειρίδιο
της “Υγιεινής – Μικροβιολογίας” της
Γ’ Λυκείου των ΕΠΑΛ, στους “παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων
Νοσημάτων”, συμπεριλαμβάνεται η
“διάδοση της ομοφυλοφιλίας”.
Όπως αναφέρει ο μαθητής που
έκανε την καταγγελία, “παρόλο που
το -πρωτίστως ιατρικό- αυτό απολίθωμα είχε εντοπιστεί από μαθητές
της τάξης οι οποίοι ζήτησαν από τον
υπεύθυνο καθηγητή (-τρια) να θέσει
το ζήτημα στην επιτροπή σχολικών
βιβλίων, όχι μόνο κανείς δεν ασχολήθηκε, όχι μόνο η επιτροπή θεμάτων

δεν ευαισθητοποιήθηκε, (έστω προς
συγκάλυψη του), αλλά το ανέδειξε
κιόλας ακόμη περισσότερο, επιλέγοντάς το ως θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις”. Ο μαθητής επισήμανε τον κίνδυνο να αντιμετωπίζεται η
ομοφυλοφιλία “σαν αρρώστια, κοινωνικό πρόβλημα, μόδα, συνήθεια ή
φήμη που «διαδίδεται»”.
Η ύλη του βιβλίου δεν περιορίζει
βέβαια τη στοχοποίηση στα ομοφυλόφιλα άτομα. Ανάμεσα στους άλλους παράγοντες τοποθετεί τη μετανάστευση, την έναρξη της σεξουαλικής ζωής σε νεαρή ηλικία, τις συχνές
εναλλαγές ερωτικών συντρόφων, τη
σεξεργασία. Πρόκειται για το αφήγημα ακριβώς της “ατομικής ευθύνης”
που θυμίζει την εκστρατεία στοχο-

ποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων τη δεκαετία του '80: φταίει ο τρόπος ζωής
και οι (περιθωριακές) επιλογές. Και
το αφήγημα αυτό είδαμε να επαναφέρει με όλες της τις δυνάμεις στο
προσκήνιο η ΝΔ -ειδικά σε βάρος
της νεολαίας- για να καλύψει την καταστροφική της διαχείριση στην πανδημία.
Είναι αντίθετα το στίγμα και η παραπληροφόρηση από τους βασικούς
παράγοντες που ευθύνονται για τη
μετάδοση των ΣΜΝ -χέρι χέρι με τη
διάλυση της δημόσιας Υγείας. Γι' αυτό πρέπει να παλέψουμε για μια άλλη εκπαίδευση και για ένα άλλο σύστημα συνολικά.

Α.Φ.

Pride στη Θεσσαλονίκη

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 5ο Αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride το Σάββατο 26
Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη με κεντρικό θέμα “Επαναδιεκδικούμε την υπερηφάνεια μας, τα σώματά μας, τους
δρόμους, τις ίδιες τις ζωές μας”, ενώ
ήταν αφιερωμένο στη Δήμητρα από
τη Συκαμιά της Λέσβου.
Χιλιάδες νέοι και νέες, εργαζόμενοι και εργαζόμενες βγήκαν στους
δρόμους της πόλης ενάντια στην καταπίεση, τον σεξισμό και την ομοφοβία. Ένα μεγάλο πολύχρωμο ποτάμι
φώναξε συνθήματα διεκδικώντας δικαιοσύνη για την δολοφονία του Ζακ
αλλά ενάντια στις σεξουαλικές παρε-

νοχλήσεις και τις
γυναικοκτονίες.
Η επιτυχία του
pride μας ήρθε μέσα σε μια χρόνια
πανδημίας και καραντίνας όπου οι
ΛΟΑΤΚΙΑ+ άνθρωποι της Θεσσαλονίκης, η νεολαία, οι πρόσφυγες, οι προσφύγισσες, οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες
έχουν πλημμυρίσει ξανά και ξανά
τους δρόμους ενωμένοι ενάντια στο
σύστημα που προσπαθεί να μας χωρίσει. Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι του ΣΕΚ συμμετείχαν στην
συγκέντρωση και στην πορεία και κά-

Απολύσεις
στο Pressgroup

Σ

ε ξαφνικές και χωρίς εξήγηση απολύσεις
προχώρησε ο όμιλος Pressgroup στις 22
Ιούνη, σε συντάκτες και εργαζόμενους στα
δύο από τα τρία σάιτ του ομίλου, kedenews.gr
και news2u.gr. Οι εργαζόμενοι κινητοποιήθηκαν και έκαναν επικοινωνία με την ΕΣΗΕΑ. Μετά την παρέμβαση και της ΕΣΗΕΑ, η εργοδοσία δεσμεύτηκε ότι θα πληρωθούν τα δεδουλευμένα μέχρι το τέλος του μήνα.
Είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που
δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι τίποτα
άλλο παρά ένα αναλώσιμο υλικό που μπορεί
να πεταχτεί σε κάθε αλλαγή των επιχειρηματικών σχεδίων αφεντικών και εκδοτών. Η
πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική
από το αφήγημα των Χατζηδάκηδων για τα
εργασιακά. Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη της οικονομίας. Το «πρωτοποριακό δημοσιογραφικό τόλμημα», όπως παρουσιαζόταν
τον περσινό Μάρτη σε λαμπερή εκδήλωση
στη Μεγάλη Βρετάνια γκρεμίστηκε μέσα σε
λίγο καιρό.

ΒΟΛΟΣ

λεσαν τον κόσμο να συμμετάσχει στο
Φεστιβάλ Ιδεών Μαρξισμός 2021
όπου θα υπάρχουν συζητήσεις για το
ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα, τη δίκη του Ζακ και
την πάλη ενάντια στο σεξισμό. Επόμενο ραντεβού το Σεπτέμβριο στο
Thessaloniki Pride.

Δήμητρα Κομνιανού

Οργή νοσηλευτριών

Μ

όνο οργή προκαλεί το σόου του Mαραβέγια, βουλευτή Μαγνησίας με τη ΝΔ, από τα έδρανα της Βουλής. Διάβασε μια
ανώνυμη επιστολή που επιτιθόταν στις νοσηλεύτριες του νοσοκομείου Βόλου λέγοντας ότι κουτσομπολεύουν, δεν κάνουν τη δουλειά τους κλπ. Συνέχισε μιλώντας για αξιολόγηση που πρέπει να γίνει στους εργαζόμενους της Υγείας και πως οι Υπουργοί δε φέρουν ευθύνη για την κατάσταση του νοσοκομείου(!). Στην εξόρμηση που κάναμε τη Δευτέρα, όποιος ήξερε το συμβάν, ήταν αηδιασμένος και τον έβριζε.
Η επίθεση στους νοσηλευτές δεν είναι τυχαία. Είναι ιδεολογικό
επίχρισμα στην υποβάθμιση του ΕΣΥ, τις απολύσεις συμβασιούχων
και εν τέλει στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Στις 23/6 εκατοντάδες
νοσηλεύτριες ήταν στον δρόμο για να υπερασπιστούν τα νοσοκομεία. Όπως απαντάει το σωματείο του νοσοκομείου στον Βόλο: “Οι
Νοσηλευτές του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου όπως και όλοι οι Νοσηλευτές της Ελλάδος όπως και παγκόσμια, αποτελούν την Ραχοκοκαλιά του Υγειονομικού Συστήματος και από την πρώτη στιγμή
της Πανδημίας, όλα τα τμήματα στάθηκαν σαν Βράχοι εργατικότητας και επαγγελματισμού”.
Τον Μαραβέγια τον θυμόμαστε από τότε που δικαιολογούσε την
απόλυση του Καταραχιά. Το εργατικό κίνημα στα νοσοκομεία και
όχι μόνο πρέπει να κλιμακώσει για να διώξει μια κυβέρνηση που
απαρτίζεται από τέτοιους τύπους.

ΣΕΚ Βόλου

Οι “νομάδες” της
Παιδείας πάνε Φεστιβάλ

Π

ρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα
έκανε την Κυριακή 27 Ιούνη ο «Αναπληρωτής». Πρόκειται για
ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, που συμμετέχει παράλληλα στο
23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στην Πλατφόρμα (υποψήφιο για Βραβείο Κοινού), που διεξάγεται αυτή την περίοδο.
Γυρισμένο το 2019, το ντοκιμαντέρ μάς μεταφέρει στους Φούρνους Ικαρίας, ακολουθώντας τη ζωή των δασκάλων και των μικρών
μαθητών του νησιού. Παράλληλα, ο Βασίλης Κυριακίδης και η Κατερίνα Τσιλικά, οι αναπληρωτές δάσκαλοι που υπηρετούν εκεί, μας
αφηγούνται όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες
χιλιάδες «νομάδες» της εκπαίδευσης κάθε χρόνο.
«Τρομακτικό είναι το ενδεχόμενο της ανεργίας, το να βρεθείς χωρίς δουλειά στα σαράντα σου, μην ξέροντας πού βρίσκεσαι και γιατί… Μαζικές προσλήψεις χρειάζονται τα σχολεία για να λειτουργούν κανονικά, η έννοια του αναπληρωτή είναι να καλύπτει έκτακτες ανάγκες όταν προκύπτουν, όχι να βασίζεται η εκπαιδευτική
διαδικασία σε αυτό το μοντέλο, οι ανάγκες είναι πάγιες… Το αν θα
κάνεις οικογένεια είναι μια πολύ σκληρή επιλογή, δεν είναι εύκολο
να τριγυρνάς όλη την Ελλάδα με τα μικρά παιδιά σου…».
Μερικοί μόνο από τους προβληματισμούς των πρωταγωνιστών
που κάθε Ιούνη απολύονται, το καλοκαίρι κάνουν δουλειές του ποδαριού για να επιβιώσουν, και το Σεπτέμβρη ξαναπαίρνουν τους
δρόμους.
Από μόνη της η ύπαρξη ενός τέτοιου ντοκιμαντέρ, την περίοδο
που η Κεραμέως οργανώνει ευθεία επίθεση στη Δημόσια Παιδεία,
προγραμματίζοντας απολύσεις, συγχωνεύσεις σχολείων, τηλεκπαίδευση, εξεταστικό σφαγείο για τους μαθητές, είναι σημαντική για
την ενημέρωση του κόσμου και την οργάνωση του αγώνα. Παράλληλα, η σκηνοθετική προσέγγιση του Άρη Αγάθου, η διεύθυνση φωτογραφίας της Χαρίκλειας Πετράκη και η δουλειά όλων των συντελεστών του, προσφέρουν μια όμορφη ταινία. Σε αυτό συμβάλλουν
επίσης τόσο η ομορφιά του νησιού, όσο και η ζωντάνια των μικρών
μαθητών που αγωνιούν για το αν θα ξαναδούν «τον κύριο Βασίλη».

Έλλη Πανταζοπούλου

ΟΤΑ

Μέρα δράσης 30/6

Π

ανελλαδική Μέρα Δράσης για τους συμβασιούχους εργαζόμενους σε
κοινωνικές δομές στους Δήμους είναι η Τετάρτη 30 Ιούνη. Η ΠΟΕΟΤΑ καλύπτει τις κινητοποιήσεις τους με 3ωρη στάση εργασίας. Απεργιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και σε πολλές
άλλες πόλεις πανελλαδικά.
Οι συμβασιούχοι ζητούν την άμεση μετατροπή των συμβάσεών τους σε
αορίστου. «Μετά τις πρωτοφανούς κυνικότητας δηλώσεις του Υπουργού
Εσωτερικών κ. Βορίδη… όπου είπε ξεκάθαρα ότι "οι συμβασιούχοι των Κοινωνικών Δομών των Δήμων δεν πρόκειται να μονιμοποιηθούν ποτέ..", γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να διεκδικήσουμε μαχητικά και αγωνιστικά όσα δίκαια ζητάμε εδώ και τόσα χρόνια… Νομικά αλλά και πρακτικά αυτή (δηλαδή η αορίστου) είναι η πραγματική εργασιακή μας σχέση η οποία
παράνομα, αντισυνταγματικά και λανθασμένα διατηρείται ακόμα ως Ορισμένου Χρόνου... Ούτε οι Δομές που υπηρετούμε είναι έκτακτες ή προσωρινές, ούτε και οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουμε στους πολίτες της
Χώρας μας έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα», αναφέρει ο ΠΑΣΕΚΔΑΠ (Σύλλογος Εργαζόμενων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών).
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Συνέντευξη
Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη
Νίκαια και τον Ρέντη και ποια τα
μέτωπα που είναι ανοιχτά;
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Νίκαιας
και του Ρέντη είναι η φτώχεια, η
ανεργία και η συνολική υποβάθμιση
της ζωής τους μέσα από τη διάλυση
της Παιδείας, της Υγείας, των δημόσιων συγκοινωνιών και των κοινωνικών υπηρεσιών. Η Δημοτική Αρχή
υπόσχεται να φτιάξει γήπεδα και ποδηλατοδρόμους ύψους 100 εκατομμυρίων την επόμενη τριετία, αντί να
βάλει σε προτεραιότητα τις ανάγκες
των φτωχών, ντόπιων και μεταναστών.
Τα τελευταία χρόνια το μόνιμο μοτίβο ήταν ότι το άνοιγμα του σταθμού του ΜΕΤΡΟ στην πλατεία Αγ.
Νικολάου θα φέρει εμπορική κίνηση,
δουλειές και θα βελτιώσει την εικόνα της πόλης. Όμως ένα μεγάλο έργο μέσα σε μία τσακισμένη οικονομικά πόλη δεν μπορεί να αλλάξει τα
πράγματα. Αντίθετα με το που άνοιξε ο σταθμός του ΜΕΤΡΟ καταστράφηκε η λεωφορειακή σύνδεση της
Νίκαιας τόσο μέσα στα όρια του Δήμου όσο και με τους γύρω Δήμους,
με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να πηγαίνουν σε δέκα λεπτά στο κέντρο της
Αθήνας αλλά να χρειάζονται μέχρι
και μία ώρα για να πάνε από τη μία
άκρη της πόλης στην άλλη ή σε έναν
διπλανό Δήμο.
Το σχέδιο είναι ότι γύρω από το
σταθμό του ΜΕΤΡΟ θα φτιαχτεί το
«μεγαλόπνοο» έργο OPEN MALL.
Μία ομοιόμορφη αρχιτεκτονικά ανάπλαση όλων των μαγαζιών και των
δρόμων της περιοχής, που θα θυμίζουν ένα μεγάλο ανοιχτό εμπορικό
κέντρο. Εμείς ήμασταν η μόνη παράταξη που διαφωνήσαμε ανοιχτά με
αυτό το σχέδιο, εξηγώντας ότι αυτού του είδους την «ανάπτυξη» εμείς
δεν τη θέλουμε. Αυτή τη στιγμή τα
μαγαζιά κλείνουν το ένα μετά το άλλο, γίνονται εξώσεις σε επιχειρήσεις
στην περιοχή περιμετρικά του σταθμού ΜΕΤΡΟ, επειδή ζητήθηκε υπέρογκη αύξηση ενοικίου από τους
ιδιοκτήτες. Το ίδιο έχει αρχίσει να γίνεται και με τα ενοίκια των σπιτιών,
ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους από
τα αρπαχτικά των τραπεζών.
Ποια είναι η κατάσταση των κοινωνικών υπηρεσιών;
Η έλλειψη κοινωνικής πολιτικής,
ιδιαίτερα στις συνθήκες της πανδημίας αναδείχθηκε σε τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι λίγοι αυτοί που αντιμετωπίζουν αδυναμία να καλύψουν
ακόμα και τη σίτιση τους. Σε έναν
πληθυσμό 110.000 ο Δήμος μόλις
και μετά βίας μπορεί να υποστηρίξει
την παροχή φαγητού σε 150 οικογένειες. Το Βοήθεια στο Σπίτι έχει ελάχιστα άτομα προσωπικό. Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε το φαινόμενο των αστέγων στην πόλη. Δύο
άστεγοι βρέθηκαν νεκροί, ο ένας

28 Απρίλη 2020, Στην πύλη του Κρατικού Νίκαιας

υπερασπιζόμαστε με συνέπεια τα δικαιώματα των προσφύγων και των
μεταναστών που ζουν στην πόλη
μας. Μέσα στην πανδημία ανοίξαμε
το αίτημα να κλείσει το καμπ στο Σχιστό και να ανοίξουν κλειστά κτίρια
του Δήμου για τη φιλοξενία τους.
Καλωσορίσαμε τους αιτούντες άσυλο που ζουν στον ξενώνα στο Ρέντη,
θέσαμε τα αιτήματά τους στο δημοτικό συμβούλιο, ανοίξαμε στους Συλλόγους Δασκάλων το θέμα της εγγραφής των προσφυγόπουλων στα
σχολεία, οργανώσαμε τη συμμετοχή
των προσφύγων στα συλλαλητήρια
στις 20 Μάρτη και στις 6 Μάη αλλά
και μία τοπική κινητοποίηση μπροστά
στον ξενώνα στο Ρέντη.
Πώς συνδέεται η μάχη που δίνετε
στο δήμο με τη μάχη ενάντια στις
επιθέσεις της κυβέρνησης;

Οι μάχες στην Κοκκινιά
Η Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλος
στη Νίκαια, μίλησε
στον Γιώργο Πίττα
απανθρακώθηκε μετά από πυρκαγιά
σε ακατοίκητο κτίριο και ο άλλος
βρέθηκε νεκρός μέσα σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο. Δημοτικός ξενώνας αστέγων δεν υπάρχει. Στη Νίκαια λειτουργεί ένα υπνωτήριο αστέγων από ΜΚΟ που παίρνει με την έγκριση της Δημοτικής Αρχής χιλιάδες
ευρώ από την Περιφέρεια, χωρίς
τον παραμικρό έλεγχο για το που
πάνε τα λεφτά. Το ίδιο συμβαίνει με
τη στέγαση των προσφύγων και τον
ξενώνα στο Ρέντη της ΜΚΟ HOPELAND.
Τεράστια προβλήματα έχουν και
τα σχολεία λόγω έλλειψης καθαριστριών αλλά και αδυναμίας της τεχνικής υπηρεσίας να καλύψει εργασίες συντήρησης. Φέτος στο Δήμο
Νίκαιας-Ρέντη μέσα στην πανδημία
προσλήφθηκαν 67 καθαρίστριες για
83 σχολικές μονάδες, δηλαδή λιγότερες από πέρσι. Με αυτό τον αριθμό προσλήψεων ήταν αδύνατον να
εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες
λειτουργίας και για αυτό βρέθηκε η
πολύ πιο φθηνή λύση της τηλεκπαίδευσης. Πρόσφατα στο 11ο Δημοτικό έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι
στην αίθουσας διδασκαλίας. Τα κονδύλια των σχολικών επιτροπών είναι
πενιχρά με αποτέλεσμα τα σχολεία
να καλύπτουν ίσα ίσα τους λογαριασμούς. Όπως αναφέρει πρόσφατη
επιστολή του Συλλόγου Γονέων
10ου δημοτικού, ακόμα και στο αίτη-

μα τοποθέτησης μίας απλής πρίζας
η απάντηση είναι δεν υπάρχει ηλεκτρολόγος.
Αντίθετα χιλιάδες ευρώ δίνει ο Δήμος για χλοοτάπητες, κερκίδες, συστήματα ελέγχων στα γήπεδα της
πόλης, τα οποία δεν προορίζονται
για μαζικό αθλητισμό αλλά λειτουργούν κάτω από τον έλεγχο των ΠΑΕ.
Τώρα μάλιστα που ο Ιωνικός Νίκαιας
πέρασε στη Super League, η οικονομική σπατάλη με τα λεφτά των δημοτών είναι τεράστια. Από την άλλη
στην ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει παραχωρηθεί το κλειστό Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη με ενοίκιο 800 ευρώ
το μήνα.
Μίλησέ μας για τις πρωτοβουλίες
και τις παρεμβάσεις της Ανταρσίας
στην Κοκκινιά εντός και εκτός του
δημοτικού συμβουλίου.
Δώσαμε μάχη υπεράσπισης της
δημόσιας Υγείας και του τοπικού
μας νοσοκομείου. Η “Ανταρσία στην
Κοκκινιά” ήταν το σχήμα που μετέτρεψε τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων του Κρατικού Νίκαιας σε
υπόθεση όλης της πόλης. Με εξορμήσεις στη Σαββατιάτικη Λαϊκή οργανώσαμε τη συμπαράσταση σε
όλες τις κινητοποιήσεις, με πιο εμβληματική την κινητοποίηση στις 7
Απρίλη του 2020, που έσπασε την
τρομοκρατία της κυβέρνησης. Από
τότε δεν έχει υπάρξει κινητοποίηση
που να μην είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους με το πανό μας. Συνέχεια αυτής της μάχης ήταν η καμπάνια συμπαράστασης ενάντια στην
απόλυση του Κώστα Καταραχιά,
όπου είχε τεράστια ανταπόκριση
από τον κόσμο μέσα και έξω από το

Νοσοκομείο. Μέσα στο Δημοτικό
Συμβούλιο καταθέσαμε σε συνεργασία με τις άλλες δυο παρατάξεις της
Αριστεράς, κοινό ψήφισμα. Εκεί αντιμετωπίσαμε την αντιδημοκρατική
και δεξιά κατρακύλα της Δημοτικής
Αρχής Ιωακειμίδη, που έκλεισε το
κανάλι της τηλεδιάσκεψης για να
μην συζητηθεί καν το ψήφισμα.
Οι κάτοικοι του Αη Γιώργη συγκρότησαν από το Σεπτέμβρη του
2019 επιτροπή ενάντια στην εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας
5ης γενιάς 5G από τη WIND, απέναντι από το 6ο και το 3ο Δημοτικά
Σχολεία Νίκαιας. Πραγματοποίησαν
παραστάσεις διαμαρτυρίας, έβγαλαν αφίσα, μάζεψαν υπογραφές
ενάντια στην τοποθέτηση της κεραίας. Με τη βοήθεια και της “Ανταρσία
στην Κοκκινιά” κατάφεραν να περάσουν ψήφισμα στο Δημ. Συμβούλιο
που ζητούσε να μην τοποθετηθεί η
κεραία, να ανακληθεί παντός τύπου
άδεια και να διερευνηθούν περιπτώσεις και άλλων κεραιών που λειτουργούν στα κρυφά και χωρίς άδεια
στην πόλη. Έτσι μπλόκαραν με τους
αγώνες τους τη διαδικασία και ανάγκασαν το δήμο να ξεκινήσει μετρήσεις της ακτινοβολίας.
Παρόλο που μέσα από τους αγώνες που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια
ο δολοφονικός πυρήνας της Χρυσής
Αυγής Νίκαιας βρίσκεται στη φυλακή, δεν έχουμε εφησυχάσει. Τον περασμένο Σεπτέμβρη, μαζί με την
ΚΕΕΡΦΑ οργανώσαμε μία πολύ επιτυχημένη ανοιχτή εκδήλωση στη
πλατεία Αγ. Νικολάου, προετοιμάζοντας την μεγάλη κινητοποίηση την
ημέρα που εκδόθηκε η απόφαση καταδίκης της ΧΑ. Όλα αυτά τα χρόνια

Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν κρύβει το στόχο της
που είναι να ξεπουλήσει ότι έχει παραμείνει δημόσιο. Οι δημοτικές υπηρεσίες είναι η προτεραιότητά τους.
Δεν τους αρκεί πλέον το γεγονός ότι
οι δήμοι λειτουργούν ανταποδοτικά,
αφού η κρατική επιχορήγηση καλύπτει μόνο ένα 30% των εσόδων, θέλουν να πουλήσουν τα πάντα στους
εργολάβους-ιδιώτες.
Γι’ αυτό και θέλουν να εξαφανίσουν τις φωνές της αντίστασης μέσα και έξω από τα δημοτικά συμβούλια. Αυτό το στόχο εξυπηρετεί ο νόμος Βορίδη, που μεταξύ άλλων βάζει 3% πλαφόν για την εκλογή στο
δημοτικό συμβούλιο. Αυτός ο νόμος
είναι η άλλη πλευρά της πολιτικής
του αυταρχισμού, της αστυνομικής
καταστολής, της επίθεσης στη νεολαία, του ρατσισμού και του σεξισμού. Έχει στόχο να φιμώσει κάθε
κίνηση αντίστασης στα σχέδιά τους.
Ο ρόλος ενός δημοτικού σχήματος της αντικαπιταλιστικής αριστεράς είναι να συνδέει τις μάχες. Αν
θέλουμε να υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των ΟΤΑ, χρειάζεται να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των συμβασιούχων για μόνιμη και
σταθερή εργασία. Κανένας φορέας
δεν μπορεί να σταθεί όρθιος όταν το
προσωπικό ανακυκλώνεται κάθε 8
μήνες, γιατί μέχρι να εκπαιδευτεί
ένας εργαζόμενος, εξαφανίζεται.
Η μάχη για να μπουν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία τον επόμενο
Σεπτέμβρη πάει χέρι χερι με τη μάχη
για να υπερασπιστούμε το δημόσιο
σχολείο, να μην γίνουν συγχωνεύεις
τμημάτων, να γίνουν προσλήψεις
μόνιμων εκπαιδευτικών, να μειωθούν
τα παιδιά ανά τμήμα, να λειτουργήσει η δίχρονη προσχολική αγωγή. Η
μάχη ενάντια στο δήμο-επιχείρηση
πάει χέρι χερι με την υπεράσπιση
των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Οι
δήμοι επιχειρήσεις χρειάζονται τους
Νόμους Χατζηδάκη και τους Νόμους
Βορίδη για να μπορέσουν να λειτουργήσουν για τα συμφέροντα των
ιδιωτών.

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1478, 30 Ιούνη 2021

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 πλ. Ηρώ 7.30μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλήτρια: Γεωργία Τάκη
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ
(μετρό Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Τζο Μπάιντεν, ένας άλλος Ρούζβελτ;
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 καφέ Γέφυρες 7μμ
Η επιστροφή του συνδικαλισμού
Ομιλητής: Χρήστος Τούρκας
ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 καφέ Άνεμος 8μμ
Διεθνιστικές απαντήσεις: Η κρίση του Ερνογάν, η Αριστερά και το εργατικό κίνημα
στην Τουρκία
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 καφέ Ανεμώλια 8μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση
ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Η κατάσταση στην Τουρκία
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 θεατράκι πλ. Καρύλλου,
Polis park 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του
ΕΣΥ
Ομιλητής: Νώντας Φάσσος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/7 πλ. Σουρμενών 8μμ
100 χρόνια από το 3ο συνέδριο της Κομιντέρν
Ομιλητής: Νίκος Γεροντής
ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 Ούλοφ Πάλμε 1, Άλσος 8μμ
Σεξισμός και ρατσισμός, δίδυμα αίσχη του
καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Εύα Αντωνακοπούλου

πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 7.30μμ
Η μεξικάνικη επανάσταση
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζαρίδας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 Goody’s 7.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Κίνημα ενάντια στην «παιδεία των startups»
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 Goody’s 7.30μμ
Οι εξελίξεις στην Τουρκία
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 πλατεία Ηρώων 8μμ
Αλλοτρίωση: τι είναι και από πού προέρχεται
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 καφέ Σταθμός 8μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Πετράκη
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 δημαρχείο 7μμ
100 χρόνια από το 3ο συνέδριο της Κομιντέρν
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6
Πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7.30μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κοτσουδάκη
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 καφέ Off the chain 7μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 ιντερνέτ καφέ 7.30μμ
Σεξισμός, ρατσισμός, δίδυμα αίσχη του καπιταλισμού
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμεγια

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

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/7 Forza cafe 7.30μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΕΜΠΤΗ 1/7 άλσος Παγκρατίου 7.30μμ
Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες – στοπ
στις σεξιστικές επιθέσεις
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6 μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

K. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 8πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ

ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 καφέ Ενωδία 7.30μμ
Δικαιοσύνη για το Ζακ! Είναι δικός μας
αγώνας!
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΠΕΜΠΤΗ 1/7 Goody’s 7.30μμ
Τζο Μπάιντεν, ένας άλλος Ρούζβελτ;
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 πάρκο Βουτιέ 7μμ
Οι εξελίξεις στην Τουρκία
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΠΕΜΠΤΗ 1/7 Θόλος 8.15μμ
100 χρόνια από το 3ο συνέδριο της Κομιντέρν
Ομιλητές: Τάσος Τσιούνης, Τζένη Δεμιρτζίδου

ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6
καφέ περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
Η κατάσταση στην Τουρκία
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/7 καφέ Πέτρος 8μμ
Τζο Μπάιντεν, ένας άλλος Ρούζβελτ;
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 καφέ Ηλιόπετρα (Βενιζέλου
και Αγ.Πάντων στη στοά) 7μμ
Οι εξελίξεις στην Τουρκία
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΠΕΜΠΤΗ 1/7 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλητής: Κώστας Κερβενίδης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/7
καφέ Θύμιος, πλατεία Δουργουτίου 8μμ
Κάτω τα χέρια από τα ταμεία και τις συντάξεις
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΠΕΜΠΤΗ 1/7 πλ. Ρήγα Φερραίου 7.30μμ
100 χρόνια από το 3ο συνέδριο της Κομιντέρν
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1/7 Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ
Μαρξισμός, οδηγός για την αριστερά του
21ου αιώνα
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΠΕΜΠΤΗ 1/7 θεατράκι Φωκίωνος 7.30μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στην
πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 1/7 πλατεία Πανόρμου 7μμ
Μαρξισμός, οδηγός για την αριστερά του
21ου αιώνα
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 1/7, καφέ Μέρες Ραδιόφωνου,
Μ. Μπότσαρη 35-37, 6.30μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 1/7
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7μμ
Κίνημα ενάντια στην «παιδεία των startups»
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση

Tον διεθνισμό

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

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

Εξορμήσεις

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/7
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7.30μμ
Τζο Μπάιντεν, ένας άλλος Ρούζβελτ;
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1/7 Πάρκο της Αύρας 8μμ
Οι εξελίξεις στην Τουρκία
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/7 δημαρχείο 8μμ
Δικαιοσύνη για τον Ζακ! Είναι δικός μας
αγώνας
Ομιλητής: Γιώργος Σιδέρης

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6
ΠΕΜΠΤΗ 1/7

ΠΑΤΡΑ

Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου
7.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/7
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 7.30μμ
A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 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
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ Οργανισμός Νεότητας
(λεωφ. Ηρακλείου) 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κεντρική Πλατεία 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 7.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6.30μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/7
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 10πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 10.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβας 10πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 11.30πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ
Πλατεία Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/7
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Βενέτης- Δεκελείας 7μμ
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Η Αριστερά

Τ

ο 21ο συνέδριο του ΚΚΕ που
ολοκλήρωσε τις εργασίες του
την Κυριακή πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη περίοδο. Το εργατικό κίνημα βγαίνει από την αναμέτρηση με τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη, κομμάτι της οι τρεις πανεργατικές απεργίες από τον Μάη
μέχρι τον Ιούνη, και συνολικά με την
κυβέρνηση της ΝΔ. Το ερώτημα «τί
να κάνουμε»; -ουσιαστικά πως πάμε
παρακάτω, πόσο «μας παίρνει» να
συγκρουστούμε με την κυβέρνηση
της ΝΔ και με ποια προοπτική, είναι
στο μυαλό του κόσμου που έχει δώσει τις απεργιακές και άλλες μάχες.
Η σύντομη απάντηση, διά στόματος του Δ, Κουτσούμπα στην πανηγυρική έναρξη του συνεδρίου ήταν:
«Το ΚΚΕ τα κατάφερε», «αντέξαμε».
Στην εισήγηση της ΚΕ προς το συνέδριο αναφέρεται ότι: «Το ΚΚΕ, στη
μακρόχρονη πορεία της δράσης
του, με τη συστηματική μελέτη της
ιστορικής πορείας του και της στρατηγικής του ΔΚΚ, του ρόλου του ρεφορμισμού και του οπορτουνισμού,
βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη
θέση να αντιμετωπίσει την πολιτική
πίεση και τον αρνητικό συσχετισμό
δυνάμεων».
Αυτή η αντίληψη, ότι ο εχθρός είναι
πανίσχυρος και το «κόμμα αντέχει» είναι μια σταθερά στις εκτιμήσεις και
την στάση του ΚΚΕ τις τελευταίες δεκαετίες που δεν την αλλάζει το 21ο
συνέδριο. Οι -όποιες- αναλύσεις για
την κρίση του συστήματος, τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, είναι
κομμάτι των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε εμείς παρά πρόβλημα για τις
άρχουσες τάξεις.
Τί γίνεται με τη δικιά μας μεριά; Η
θεωρία των «αρνητικών συσχετισμών» σημαίνει κάτι διαφορετικό
από το προφανές γεγονός ότι η άρχουσα τάξη παρόλη την κρίση και τα
αδιέξοδα, διατηρεί την οικονομική,
πολιτική και ιδεολογική εξουσία, είναι με άλλα λόγια κυρίαρχη τάξη.
Στην πραγματικότητα σημαίνει υποτίμηση της ριζοσπαστικοποίησης
της εργατικής τάξης και της νεολαίας διεθνώς και στην Ελλάδα.
Εκατομμύρια εργαζόμενοι και νεολαία κινητοποιούνται ενάντια στην
περιβαλλοντική καταστροφή σε όλο
τον κόσμο με το σύνθημα «αλλάξτε
το σύστημα όχι το κλίμα» αλλά η
ηγεσία του ΚΚΕ βλέπει μόνο τους
κινδύνους αποπροσανατολισμού
από τους μύθους της «πράσινης οικονομίας». Οι γυναίκες βρέθηκαν
στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με την σεξιστική κυβέρνηση της
ΝΔ αλλά προτεραιότητα για την ηγεσία του ΚΚΕ είναι οι κίνδυνοι από το
«δικαιωματισμό». Η ιστορική νίκη
της καταδίκης της ναζιστικής συμμορίας περνάει στα ψιλά της ανάλυσης: «Στις εφεδρείες του συστήματος παραμένουν ακροδεξιές, εθνικιστικές και φασιστικές δυνάμεις, παρά την εξέλιξη που υπήρξε με τη δίκη της Χρυσής Αυγής».

21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΚΕ

Κόμμα “αντοχής”
ή κόμμα ανατροπής;
Ωστόσο, οι αγώνες των τελευταίων χρόνων, ιδιαίτερα οι αγώνες που
εκτυλίχθηκαν με υπόβαθρο την πανδημία, δεν μπορούν παρά να αφήσουν το αποτύπωμά τους στις εκτιμήσεις της ηγεσίας του ΚΚΕ. Ιδιαίτερα σε συνθήκες που η δεξιά προσαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ παίρνει όλο
και μεγαλύτερες διαστάσεις και κόσμος αναζητάει πολιτική και οργανωτική στήριξη για την οργή και τις
μάχες του. Στην εισήγηση της ΚΕ
στο συνέδριο υπάρχουν σημεία παραδοχής αυτών των εξελίξεων.

Ταλαντεύσεις
Για παράδειγμα, σε ένα σημείο
επισημαίνεται ότι «υπάρχουν αρκετές εργατικές-λαϊκές δυνάμεις» που
«δοκίμασαν τις νέες εμπειρίες μιας
βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, της
λεγόμενης «αριστερής διακυβέρνησης» του ΣΥΡΙΖΑ». Γι’ αυτό ίσως για
πρώτη φορά διαβάζουμε σε επίσημα
κείμενα του ΚΚΕ διαπιστώσεις
όπως: «Υπάρχουν κριτήρια, στη βάση των οποίων συμμετέχουμε σε
πρωτοβουλίες, δράσεις και κινητοποιήσεις που οργανώνονται σε τοπικό, κλαδικό ή άλλο επίπεδο και όπου
πιθανόν μπορεί ο συσχετισμός να
μην είναι υπέρ μας ή είναι πρωτοβουλίες που δεν ξεκίνησαν από
εμάς». Ή, αλλού: «είναι λάθος ο εγκλωβισμός σε σχηματοποιήσεις και
η αντιγραφή περιπτώσεων όπου ο
διαχωρισμός κρίνεται και στον τόπο
και τον χρόνο μιας συγκέντρωσης».

Και πράγματι το προηγούμενο διάστημα είχαμε τέτοια δείγματα. Στο
μεγάλο αντιφασιστικό της 7 Οκτώβρη, στην οργισμένη διαδήλωση
ενάντια στα αίσχη της αστυνομίας
φέτος το Μάρτη στη Ν. Σμύρνη, σε
εργατικές κινητοποιήσεις όπως στα
νοσοκομεία. Αλλά είχαμε και επιμονή στο σεχταρισμό των ξεχωριστών
συγκεντρώσεων ξανά και ξανά.
Το ζήτημα είναι τι είδους είναι τα
κριτήρια που οδηγούν το ΚΚΕ άλλοτε να συμμετέχει και άλλοτε να κινείται χωριστά. Υπακούνε σε μια στρατηγική που βλέπει την εργατική τάξη
σαν το υποκείμενο της ανατροπής
που μαθαίνει και ανεβάζει την αυτοπεποίθησή της μέσα από τις μάχες
(με το επαναστατικό κόμμα να παίζει
πρωτοπόρο ρόλο) ή υπακούνε σε
μια στρατηγική που στο κέντρο της
είναι η εκλογική απήχηση; Η απάντηση για την ηγεσία του ΚΚΕ είναι το
δεύτερο. Και το βλέπουμε από τις
ταλαντεύσεις που σημάδεψαν την
πορεία του ΚΚΕ στη διάρκεια της
πανδημίας, για να μην πάμε πιο μακριά.
Όπως επισήμανε τον Μάη η Μ.
Στύλλου στο περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα κάτω:
«Ο κόσμος σπάει απαγορεύσεις
και συσπειρώνεται σε πρωτοβουλίες
που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Τα κόμματα της κοινοβουλευτικής αριστεράς ταλαντεύονται ανάμεσα στη συμμετοχή σε αυτές τις κινήσεις και την αποχή. Το είδαμε

στην επέτειο του Πολυτεχνείου
(συμμετοχή), στην επέτειο του Γρηγορόπουλου (αποχή), στην απεργία
του Προϋπολογισμού (αποχή), στην
απεργία για την Πρωτομαγιά (συμμετοχή).

Στρατηγικές
Αυτή η ταλάντευση δεν είναι συγκυριακή. Καθρεφτίζει τις στρατηγικές επιλογές του κοινοβουλευτικού
δρόμου που δίνει προτεραιότητα
στις εκλογικές τακτικές. Μετρούν
κάθε πρωτοβουλία με κριτήριο τι
απήχηση θα έχει στην ‘κοινή γνώμη’
και στο εκλογικό σώμα. Και αυτό έρχεται σε αντίφαση με τις οργισμένες
διαθέσεις της εργατικής τάξης και
της νεολαίας που αποζητούν τη σύγκρουση με την κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα είναι μια διστακτική εμπλοκή των κομμάτων της κοινοβουλευτικής αριστεράς με τους αγώνες που
ξεδιπλώνονται και αυτό μπορεί να
φτάνει ακόμα σε αυτογκόλ από τη
σκοπιά τους. Άμα αποδυναμώνεις
τις μάχες του κόσμου απέχοντας ή
φρενάροντας, μπορεί και να μην
κερδίζεις εκλογικά».
Βέβαια, η ηγεσία του ΚΚΕ, και στα
συνεδριακά κείμενα, κλίνει σε όλες
τις πτώσεις την απόρριψη των αυταπατών ότι η αλλαγή της κοινωνίας
θα έρθει μέσα από μια κυβέρνηση
της Αριστεράς (ή «προοδευτική κυβέρνηση»). Σε κάθε τμήμα της εισήγησης υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις
που εκτείνονται από την υπενθύμιση

των πεπραγμένων του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι
τον Μπέρνι Σάντερς στις ΗΠΑ. Σε
τέτοιο βαθμό, που η Καθημερινή
(25/6) έβαζε τίτλο στο σχόλιό της
«Συνέδριο ΚΚΕ: Πρεμιέρα με επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ». Όμως, αυτές οι
διαβεβαιώσεις δεν σημαίνουν μια
επαναστατική στρατηγική. Περισσότερο έχουν την έννοια της προειδοποίησης στις εργατικές-λαϊκές δυνάμεις να προσέξουν ποιο ψηφοδέλτιο
θα ρίξουν την επόμενη φορά στην
κάλπη.
Στην πραγματικότητα το ΚΚΕ με
όλες τις αναφορές στον Στάλιν και
την «σοσιαλιστική οικοδόμηση» στις
χώρες του ανατολικού μπλοκ θυμίζει
έντονα τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Όρκοι πίστης στο μαρξισμό, στη ταξική πάλη και στη μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία, αλλά
καθημερινή πρακτική με κέντρο το
κοινοβούλιο. Αυτός ο διχασμός ήταν
κωδικοποιημένος και στα προγραμματικά και συνεδριακά κείμενά τους.
Το «μάξιμουμ πρόγραμμα» ο σοσιαλισμός χωριζόταν απόλυτα από το
«μίνιμουμ», τις καθημερινές διεκδικήσεις.
Το ΚΚΕ αναπαράγει αυτό το διαχωρισμό σήμερα. Προχωρήματα στη
συνείδηση της εργατικής τάξης, αιτήματα που έχουν διαμορφώσει οι
εμπειρίες και οι αγώνες, αντιμετωπίζονται σαν συνθήματα εκλογικής,
στην ουσία, ζύμωσης, και όχι σαν
άξονες που ξεδιπλώνεται η γενίκευση της σύγκρουσης με την κυβέρνηση και την άρχουσα τάξη. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η «κοινωνικοποίηση του ιδιωτικού τομέα υγείας»
που όμως παραπέμπεται ότι θα γίνει
με «κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό σε συνθήκες εργατικής εξουσίας» όπως είπε ο Κουτσούμπας
στην ομιλία του.
Στην πραγματικότητα, έτσι διαμορφώνεται μια πολιτική των εντυπωσιακών φράσεων και του ψεύτικου «ρεαλισμού» στην πράξη. Ο καθηγητής Γ. Μαργαρίτης σε μια συνέντευξή του στο tvxs (24/6) που κατά τ’ άλλα είναι μνημείο συντηρητισμού, το λέει ωμά: «Για σκεφτείτε τί
θα ήταν το πολιτικό σκηνικό χωρίς
το ΚΚΕ. Ο κάθε εκφραστής μιας
ασυνάρτητης μπαρούφας θα πλασαριζόταν ως επαναστάτης».
Ευτυχώς, που εκτός από το ΚΚΕ
υπάρχει η επαναστατική αριστερά
που δεν πετάει «μπαρούφες» αλλά
μπαίνει μπροστά στις μάχες για να
οργανώσει τη δύναμη της τάξης
μας. Αυτές οι μάχες και αυτή η δύναμη διαμορφώνουν το πρόγραμμα
της εργατικής εναλλακτικής στη
χρεοκοπία της κυβέρνησης και του
συστήματος. Έτσι ώστε η ανατροπή
της ΝΔ να μη σημαίνει επιστροφή
στο 2015 αλλά κλιμάκωση και γενίκευση της σύγκρουσης με το σύστημα του κέρδους, της εκμετάλλευσης
και της καταπίεσης.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Η

Διεθνή

Oι κερκίδες ενάντια στον ρατσισμό και την ομοφοβία

διεξαγωγή του φετινού EURO είναι σκάνδαλο. Για δύο,
κύρια, λόγους.

Με το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων στην Ευρώπη να είναι
(στις 27/6) μόλις στο 26% και την
παραλλαγή Δέλτα του ιού (κυρίως
στη Βρετανία) να σαρώνει, η παρουσία οπαδών στις εξέδρες, δεν είναι
"ελπίδα για επιστροφή στην κανονικότητα" αλλά υγειονομικό έγκλημα.
Εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί από
24 χώρες μετακινήθηκαν και θα μετακινηθούν σε 11 πόλεις στις οποίες
γίνονται οι αγώνες. Σε μία σειρά από
γήπεδα έχουν καταγραφεί κρούσματα. Ήδη, η UEFA και η βρετανική κυβέρνηση συμφώνησαν στην αύξηση
του ποσοστού προσέλευσης θεατών
στο «Γουέμπλεϊ», για τους 2 ημιτελικούς και τον τελικό, στο 75%, δηλαδή, στις εξέδρες του θα βρεθούν περισσότεροι από 60.000 φίλαθλοι.
Ο δεύτερος λόγος είναι το απάνθρωπο εξαντλητικό πρόγραμμα των
αγώνων. Οι περισσότεροι παίκτες
των ομάδων έχουν παίξει, αδιάκοπα
και χωρίς προετοιμασία, από τον
περσινό Αύγουστο μέχρι τώρα περίπου 70 αγώνες. Η σοκαριστική κατάρρευση του, μόλις 29 χρονών, δανού Έρικσεν μέσα στο γήπεδο επιβεβαιώνει, αυτό που λένε όλοι οι
γιατροί, ότι κανένας δεν μπορεί να
αντέξει σε τέτοιους ρυθμούς.
Όμως, για την UEFA και τις εθνικές Ομοσπονδίες τα κέρδη από τα
τηλεοπτικά συμβόλαια, τους χορη-

«Π

18/6, Οπαδοί και μέλη του Stand up to Racism γονατίζουν συμβολικά
μπροστά στο γήπεδο της Γλασκόβης. Φωτό: Stand up to Racism Glasgow

γούς και τα εισιτήρια είναι πάνω από
τη ζωή των οπαδών και των ποδοσφαιριστών.
Η απάντηση ήρθε από τους ίδιους
τους οπαδούς. Κόντρα σε όλα τα
στερεότυπα, αυτό που χαρακτηρίζει
το φετινό EURO, στις εξέδρες και
στις πλατείες των πόλεων που γίνονται οι αγώνες, δεν είναι οι «συγκρούσεις μεθυσμένων οπαδών» αλλά η
μετατροπή του σε πολύχρωμες αντιομοφοβικές και αντιρατσιστικές
συγκεντρώσεις.
Όταν την προηγούμενη βδομάδα,
και μία μέρα πριν το παιχνίδι της
Ουγγαρίας με την Γερμανία στο Μόναχο, ο ακροδεξιός Όρμπαν στην
Ουγγαρία, με πρόσχημα «την προστασία των παραδοσιακών χριστιανικών αξιών από τον δυτικό φιλελευθερισμό», ψήφισε τον ομοφοβικό νόμο
σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ (χάνοντας τα

δικαιώματα τους στον γάμο, την τεκνοθεσία και την νομική αναγνώριση
φύλου και ταυτίζοντάς τους με την
παιδοφιλία), ένα τεράστιο κίνημα
συμπαράστης στους ΛΟΑΤΚΙ απλώθηκε σε όλη την Γερμανία, αλλά και
στην Ευρώπη, από τους οπαδούς.

είναι και η ίδια: «Η UEFA είναι ένας
πολιτικά και θρησκευτικά ουδέτερος
οργανισμός. Δεδομένου του πολιτικού πλαισίου αυτού του συγκεκριμένου αιτήματος – ένα μήνυμα που
στοχεύει σε μια απόφαση που λαμβάνεται από το ουγγρικό εθνικό κοινοβούλιο – η UEFA πρέπει να απορρίψει αυτό το αίτημα». Η στάση της
UEFA εξόργισε ακόμα περισσότερο
τον κόσμο. Δεκάδες χιλιάδες σημαίες με τα χρώματα του ουράνιου τόξου γέμισαν τις εξέδρες του γηπέδου. Και δεν ήταν μόνο στο Μόναχο.
Την Κυριακή, στο παιχνίδι Ολλανδίας - Τσεχίας στη Βουδαπέστη, η
UEFA, αρχικά, απαγόρευσε την παρουσία σημαιών στα χρώματα του
ουράνιου τόξου στην «Πούσκας
Αρένα» αλλά και στη fan zone της
Βουδαπέστης. Παρά την απαγόρευση χιλιάδες Oλλανδοί και Tσέχοι
βρέθηκαν μαζί στο γήπεδο και

στους δρόμους της Βουδαπέστης
με σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα. Η UEFA αναγκάστηκε να ανασκευάσει την απαγόρευση ρίχνοντας την ευθύνη στην ούγγρικη Ομοσπονδία. Το ίδιο οργισμένη ήταν και
η αντίδραση των Γάλλων οπαδών
απέναντι στη ρατσιστική συμπεριφορά Ούγγρων ακροδεξιών στο μεταξύ τους παιχνίδι. Να προσθέσουμε
και την κοινή συμπαράσταση Δανών
και Φινλανδών οπαδών που φωνάζαν
μαζί το όνομα του Κρίστιαν Έρικσεν.
Αυτή η στάση των οπαδών είναι
καμπανάκι για την Αριστερά στη
Γερμανία, στη Γαλλία, παντού. Είναι
κόσμος με τον οποίο πρέπει να συνδεθεί για να κάνει πλειοψηφικό το
ρεύμα ενάντια στους πολιτικούς
οπαδούς του Όρμπαν. Ενάντια στη
Λεπέν, το AfD και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή ακροδεξία.

Γιώργος Ράγκος

Πολύχρωμες κερκίδες
Οι οργανωμένοι οπαδοί πολλών
γερμανικών ομάδων βγήκαν στους
δρόμους απαιτώντας από τις ομάδες τους και τις δημοτικές αρχές να
πάρουν θέση κατά του Όρμπαν και
να φωταγωγηθούν τα γήπεδα και τα
δημοτικά κτήρια στα χρώματα του
ουράνιου τόξου. Κάτω από αυτή την
πίεση, ο δήμος του Μονάχου ζήτησε
άδεια από την UEFA ώστε να φωταγωγηθεί και το γήπεδο που θα γινόταν ο αγώνας. Η UEFA αρνήθηκε. Η
απάντησή της ήταν τόσο κυνική όσο
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ΚΥΠΡΟΣ Ανάγκη για μαζικό

ολύ ενδιαφέρουσα, παρηγορητική και ελπιδοφόρα ήταν η διαδικτυακή συζήτηση
–zoom meeting που διοργάνωσε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης η Εργατική Δημοκρατία με θέμα «Η ελευθερία του λόγου και η φασιστική
απειλή». Με αυτά τα λόγια προλόγισε την παρουσίαση της εκδήλωσης η εβδομαδιαία εφημερίδα Γνώμη που
πρόσκειται στο ΑΚΕΛ. Μια περιγραφή που δίνει πολύ παραστατικά και την ουσία της εκδήλωσης.
Η εκδήλωση οργανώθηκε με αφορμή την επίθεση του ναζιστικού ΕΛΑΜ με απειλές εναντίον της εκδότριας του διαδικτυακού περιοδικού Skala times και την προσπάθεια να φιμώσουν
κάθε φωνή που αντιτίθεται στις ρατσιστικές πολιτικές τους.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Γιώργος Φράγκος - πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου που μίλησε υπό την
προσωπική του ιδιότητα, για ευνόητους λόγους, αφού ένα
μεγάλο μέρος των δημοσιογράφων στηρίζουν ρατσιστικές
και εθνικιστικές πολιτικές, ο Μιχάλης Μιχαήλ - δημοσιογράφος στο ραδιοσταθμό ΑΣΤΡΑ και οι Κώστας Παπαδάκης και
Δημήτρης Ζώτος -από τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής στη δίκη καταδίκη της Χρυσής Αυγής.
Η εκδήλωση άνοιξε με μία εισαγωγή από τον Ντίνο Αγιομαμίτη, εκ μέρους της Εργατικής Δημοκρατίας, που έβαλε το
πολιτικό σκηνικό μετά την άνοδο του ΕΛΑΜ στις εκλογές και
την προσπάθεια κανονικοποίησης του από την κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το ΑΚΕΛ
και τους Οικολόγους. Αυτό οδήγησε στην αποθράσυνσή τους
ώστε να απειλούν δημοσιογράφους.
Στην τοποθέτηση του ο Γιώργος Φράγκος υπερασπίστηκε
το δικαίωμα λόγου και την ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων και δήλωσε ότι η Ένωση Συνταχτών Κύπρου αντέ-

αντιφασιστικό κίνημα
δρασε πολύ έντονα στις απειλές κατά της δημοσιογράφου.
Στηλίτευσε την προσπάθεια κανονικοποίησης του ΕΛΑΜ, που
είναι η Χρυσή Αυγή της Κύπρου, όπως μέχρι πρόσφατα δήλωναν οι ίδιοι. «Το ΕΛΑΜ δεν είναι ένα άλλο κόμμα» όπως είπε, «είναι ένα μόρφωμα επικίνδυνο για την δημοκρατία, την
ειρήνη και την ευημερία του λαού. Δεν δικαιούται να διεκδικεί
δικαιώματα και ελευθέριες, ένα κόμμα που θέλει να καταργήσει τη δημοκρατία και τις ελευθερίες». Δήλωσε τέλος ότι οι
απειλές εναντίον της δημοσιογράφου καταδικάστηκαν όχι
μόνο από την Ένωση Συνταχτών Κύπρου αλλά και από την
Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

Εγκληματική οργάνωση
Ο Μιχάλης Μιχαήλ που υπήρξε και ο ίδιος πολλές φορές
θύμα απειλών από το ΕΛΑΜ έδωσε πολλά παραδείγματα από
τις επιθέσεις των ναζιστών για τα οποία θα έπρεπε οι αστυνομικές αρχές να τους κατηγορήσουν σαν εγκληματική οργάνωση. Αποκάλυψε ότι το ΑΚΕΛ ζήτησε με επιστολή του από
τον Γενικό Εισαγγελέα να διερευνηθούν οι σχέσεις του προέδρου του ΕΛΑΜ, Χρίστου Χρίστου με την καταδικασμένη
σαν εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, αφού είναι γνωστό
ότι υπήρξε μέλος της προσωπική φρουράς του Μιχαλολιάκου. Αυτή η επιστολή μπήκε και έμεινε στα συρτάρια της Γενικής Εισαγγελίας.
Ξεχωριστό τόνο στην όλη εκδήλωση έδωσαν οι παρεμβάσεις του Κώστα Παπαδάκη και του Δημήτρη Ζώτου εκ των δι-

κηγόρων της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγής. Έδωσαν έντονες περιγραφές από την εγκληματική δράση της Χρυσή Αυγής, την μητρική οργάνωση του ΕΛΑΜ αλλά και σημαντικές εικόνες και περιγραφές για το πως φτάσαμε στη δίκη και τη καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Όπως τόνισαν, καθοριστικό
ρόλο έπαιξε η ύπαρξη ενός μαζικού αντιφασιστικού κινήματος που σε όλη αυτή την πορεία κινητοποιούσε χιλιάδες κόσμο σε αντιφασιστικές διαδηλώσεις. Μας μετέφεραν τις εμπειρίες από την δημιουργία και ανάπτυξη της ΚΕΕΡΦΑ που
για μας είναι πολύ σημαντικές.
Αυτό ήταν και το τελικό συμπέρασμα της εκδήλωσης. Η
ανάγκη για την συγκρότηση ενός μαζικού αντιφασιστικού κινήματος και στη Κύπρο. Μπορούμε και πρέπει να κτίσουμε
ένα δημοκρατικό κίνημα, μια κοινωνική συμμαχία ενάντια στο
ρατσισμό και την φασιστική απειλή που να αποτελείται από
τον κάθε ένα και την κάθε μια που δεν θέλει να δει να ξαναγίνονται ολοκαυτώματα και ναζιστικές θηριωδίες, που δεν θέλει να δει να καταργούνται τα συνδικάτα και οι δημοκρατικές
ελευθερίες. Τον κάθε ένα και τη κάθε μια που θέλει να ζήσει
σε μια επανενωμένη πατρίδα, αρμονικά με τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, σε μια κοινωνία που να χαρακτηρίζεται από την κοινωνική αλληλεγγύη, την αποδοχή και το σεβασμό της διαφορετικότητας, ανεξάρτητα από θρησκεία, εθνική
καταγωγή ή σεξουαλικό προσανατολισμό.
Μια τέτοια πρωτοβουλία έχει πάρει η Εργατική Δημοκρατία
και μέσα σε αυτά τα πλαίσια οργανώθηκε και αυτή η πολύ πετυχημένη διαδικτυακή συνάντηση που πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει σαν αφετηρία σε αυτή την προσπάθεια.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Νέα κατάρρευση
και ξεσηκωμός

ΛΙΒΑΝΟΣ

Τ

ο τελωνείο στο αεροδρόμιο της
Βηρυτού σταμάτησε να λειτουργεί
λόγω έλλειψης χαρτιού και στιλό.
Το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών καταρρέει κάθε μέρα, τα
κεντρικά της Αστυνομίας σταμάτησαν
την έκδοση ταυτοτήτων επειδή πέφτει
συνέχεια το ρεύμα.
Η λίρα συνέχισε με μεγαλύτερο ρυθμό
την κατάρρευσή της έναντι του δολαρίου. Η κυβέρνηση για να μην ξεμείνει εντελώς από ξένο νόμισμα, αποφάσισε μέσα στη βδομάδα να αλλάξει την ισοτιμία
με την οποία επιδοτεί τα εισαγόμενα
καύσιμα. Έτσι, από τη μία μέρα στην άλλη, 20 λίτρα βενζίνης από 45 χιλιάδες λίρες εκτινάχθηκαν στις 60 χιλιάδες. Έτσι
κι αλλιώς, τα βενζινάδικα που έχουν παραμείνει ανοιχτά είναι πάρα πολύ λίγα,
λόγω έλλειψης καυσίμων, αλλά και γιατί
πολλοί έτρεξαν να γεμίσουν και να αγοράσουν γκάζι για το σπίτι πριν τις μεγάλες αυξήσεις.
Ο κόσμος που έχει ανάγκη το αυτοκίνητο για κάποια δουλειά σχηματίζει ουρές στους δρόμους σπρώχνοντας το
όχημα του για χιλιόμετρα. Κάποιοι το
αφήνουν στη μέση του δρόμου και επιστρέφουν την επόμενη για να συνεχίσουν το σπρώξιμο. Σε μια χώρα που
εξαρτάται από τις εισαγωγές, η πτώση
της λίρας σημαίνει πως με το μέσο μισθό δεν μπορείς να αγοράσεις ούτε τα
βασικά. Ο μισθός είναι περίπου 34 ευρώ.
Το ΑΕΠ της χώρας έχει επιστρέψει σε
επίπεδα πριν από το 2002. Από 55 δις
δολάρια το 2018 έπεσε στα 19 δις δολάρια το 2020, και το 2021 αναμένεται κι
άλλη συρρίκνωση. Η χώρα που κάποτε
λεγόταν “Ελβετία της Μέσης Ανατολής”
πλέον έχει επισήμως μια οικονομία μικρότερη από της Ζιμπάμπουε.
Ο διοικητής του μεγαλύτερου δημόσιου νοσοκομείου της χώρας έκανε έκκληση για βοήθεια, μιας και πλέον είναι
αναγκασμένοι να κλείσουν τον κλιματισμό σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του νοσοκομείου. Οι ορνιθοτρόφοι
λένε πως πολλές χιλιάδες κοτόπουλα θα
πεθάνουν από την έλλειψη ρεύματος,
ενώ θα καταστραφούν τεράστιες ποσότητες κατεψυγμένου κρέατος.
Έχουν ήδη ξεσπάσει ξεσηκωμοί σε
γειτονιές σε όλη τη χώρα που παίρνουν
τη μορφή είτε διαδηλώσεων, είτε “εισβολών” σε τράπεζες ή σε μεγάλα καταστήματα που ανεβάζουν τις τιμές. Οι τραπεζίτες αποφάσισαν την Τρίτη να κρατήσουν τις τράπεζες κλειστές, υποτίθεται
για να προστατεύσουν τους υπαλλήλους
τους από τη βία.
Οδικοί άξονες από το Βορρά ως το
Νότο παραμένουν κλειστοί από διαδηλωτές. Στην Τρίπολη έφεραν μπλοκ τσιμέντου με γερανούς για να κλείσουν την
κυκλοφορία.
Ο Λίβανος παραμένει χωρίς κυβέρνηση από τον περασμένο Αύγουστο. Ο
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Κείμενα: Νίκος Λούντος

πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ έχει παραιτηθεί, αλλά παραμένει υπηρεσιακός
καθώς δεν μπορεί να σχηματιστεί εναλλακτική κυβέρνηση. Ο πρώην πρωθυπουργός Ραφίκ Χαρίρι ξαναπήρε εντολή
σχηματισμού τον Οκτώβρη, αλλά 8 μήνες μετά δεν έχουν καταφέρει να τα
βρουν. Ο Χαρίρι είχε οδηγηθεί στην παραίτηση μετά τις μαζικές διαδηλώσεις
που πήραν χαρακτήρα εξέγερσης τον
Οκτώβρη του 2019. Υπολογίζεται ότι
ένας στους τέσσερις πολίτες πήραν μέρος στο κίνημα εκείνων των ημερών. Καθώς η οικονομία είχε πάρει την κατηφόρα, η κυβέρνηση Χαρίρι επέλεξε να αυξήσει τους φόρους και έτσι έδωσε την
αφορμή για μια εξέγερση. Ήταν τότε
που τολμούσαν να πουν πως για την κατάσταση της οικονομίας φταίνε οι διαδηλώσεις που δεν αφήνουν τις τράπεζες
να λειτουργήσουν.

Συνολική διάλυση
Τώρα ξέρουμε τι “λειτουργία” ήθελαν
να κάνουν. Οι ελβετικές τράπεζες πρόσφατα ανακοίνωσαν πως οι λογαριασμοί
που ανήκουν σε Λιβανέζους φούσκωσαν
κατά δύο τρίτα μέσα στο 2020. Οι πλούσιοι βγάζουν τα λεφτά τους έξω από μια
χώρα που καταρρέει και αφήνουν τους
φτωχούς να επιβιώσουν όπως μπορούν.
Η κυβέρνηση Ντιάμπ ανέλαβε και επιχείρησε να συνεχίσει το ίδιο νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα. Όμως με λίγους μήνες
στην εξουσία, ο Ντιάμπ ήρθε αντιμέτωπος με την τραγωδία της έκρηξης στο
λιμάνι της Βηρυτού, τον Αύγουστο του
2020. Πάνω από 200 νεκροί, χιλιάδες
τραυματίες και εκατοντάδες χιλιάδες
άστεγοι ήρθαν να προστεθούν σε μια
χώρα σε οικονομική κρίση, δίπλα στην
κατεστραμμένη Συρία, και εν μέσω πανδημίας. Ο κόσμος έκανε τη σύνδεση
ανάμεσα στο διχαστικό πολιτικό σύστημα -κληρονομιά της αποικιοκρατίας- και
την συνολική διάλυση στην οικονομία και
την ασφάλεια. Ο Μακρόν έκανε απανωτές επισκέψεις στην παλιά αποικία της
Γαλλίας για να υποσχεθεί οικονομική
βοήθεια, η οποία θα ερχόταν αν σχηματιζόταν κυβέρνηση και προχωρούσε τις
οικονομικές της επιθέσεις. Έχουν περάσει 11 μήνες από την καταστροφή και η
χώρα βρίσκεται σε απίστευτα χειρότερο
σημείο.
Λύση στην καταστροφή δεν θα φέρουν οι τραπεζίτες και οι ιμπεριαλιστές
που έφεραν τον Λίβανο μέχρι εδώ. Ο κόσμος στις διαδηλώσεις ενώνεται από τα
κάτω, κόντρα στους τεχνητούς θρησκευτικούς διαχωρισμούς και παλεύει ενάντια σε όλους. Σουνίτες, Σιίτες, Δρούζοι,
Χριστιανοί, Παλαιστίνιοι και Σύριοι πρόσφυγες έχουν τη δύναμη να πάρουν τον
έλεγχο της οικονομίας και της κοινωνίας
από την τάξη των καπιταλιστών που μόνο καταστροφή πλέον φέρνει.

KATΑΛΩΝΙΑ Απελευθέρωση των
ηγετών του κινήματος ανεξαρτησίας

Ο

ι εννιά ηγέτες του καταλανικού κινήματος για
την Ανεξαρτησία που
παρέμεναν στη φυλακή απελευθερώθηκαν την περασμένη Τρίτη, καθώς η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να
τους δώσει χάρη.
Τα νεά ανακούφισαν και ενθουσίασαν όλον τον κόσμο
στην Καταλωνία, αλλά και όποιον παλεύει για τα δημοκρατικά
δικαιώματα στο ισπανικό κράτος. Οι εννιά φυλακισμένοι παρέμεναν στη φυλακή για τις ιδέες τους και για τη συμμετοχή
τους στην οργάνωση του δημοψηφίσματος του 2017, ό,τι και
να λένε επισήμως τα δικαστήρια. Η προκήρυξη δημοψηφίσματος για την Ανεξαρτησία
έγινε από την τοπική κυβέρνηση
της Καταλωνίας και αντιμετωπίστηκε με την κινητοποίηση ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού της Καταλωνίας που ανέβηκε στα Βορειοανατολικά για
να σπάσει κάλπες, κεφάλια και
να βάλει στη φυλακή κόσμο.
Ανάμεσα στους φυλακισμένους
και τους αυτοεξόριστους, ο
πρώην πρωθυπουργός, η πρόεδρος της Βουλής και πρόεδροι
των μαζικότερων πολιτιστικών

ΓΑΛΛΙΑ

Ο

και πολιτικών οργανώσεων.
Ο Σάντσεθ, σε συνεργασία με
την Αριστερά με την οποία συγκυβερνάει, παίζουν το χαρτί της
επιστροφής στην ομαλότητα
στην Καταλωνία. Αυτό το κάνουν σε συνεργασία, ή με κλείσιμο του ματιού, στην Ρεπουμπλικανική Αριστερά (που κυβερνάει πλέον την Καταλωνία), η
οποία υπόσχεται να συνεχίσει
τον παραδοσιακό δρόμο της
υποστήριξης της ανεξαρτησίας
στα λόγια, αλλά και της συνεργασίας με το ισπανικό κράτος
στην πράξη. Ο πρωθυπουργός
της Καταλωνίας Πέρε Αραγκονές συναντήθηκε δυο φορές
την περασμένη βδομάδα με τον
βασιλιά Φίλιππο, τον οποίον
πριν λίγους μήνες έλεγε πως
δεν αναγνωρίζει.

Εκτός ελέγχου
Ωστόσο, αυτές οι κινήσεις,
όσο και να μοιάζουν στρατηγικά
μελετημένες, είναι εντελώς
εκτός ελέγχου. Από τα πάνω,
προκαλούν αντιδράσεις μέσα
στα έγκατα του κράτους. Οι εισαγγελείς και οι δικαστές ξεσπάνε κατά της “χάρης” και επιβάλλουν νέα τεράστια πρόστιμα
στην καταλανική ηγεσία για “κα-

κοδιαχείριση” με αφορμή το δημοψήφισμα. Η Δεξιά και η ακροδεξιά συντονίζονται και κλιμακώνουν την προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης με αφορμή την Καταλωνία.
Αυτή τη βδομάδα αποφάσισαν
για πρώτη φορά να μην συμμετάσχουν ούτε στην κοινή τελετή
για τα “θύματα της τρομοκρατίας” της βασκικής ΕΤΑ.
Αλλά και για τον κόσμο που
πάλεψε το 2017 και στη συνέχεια, η χάρη έχει πολύ μικρό εύρος. Οι αυτοεξόριστοι συνεχίζουν να μην μπορούν να επιστρέψουν, ανάμεσά τους και
βουλευτές, ενώ υπάρχουν πάνω
από 3.000 κόσμος, νεολαία στην
πλειοψηφία τους, που ταλαιπωρούνται με δίκες, πρόστιμα και
απειλές φυλάκισης. Για αυτούς
δεν υπάρχει καμιά διαδικασία
χάρης. Είναι πολύ δύσκολο για
το ισπανικό κράτος να ξαναβρεί
την ισορροπία που κράτησε την
Καταλωνία σταθερή στα χρόνια
μετά τη μεταπολίτευση. Το κίνημα έχει κάνει πολλά βήματα τα
τελευταία χρόνια, ενώ η Δεξιά
έχει πλέον επενδύσει την ίδια
την ύπαρξή της στον φανατικό
αντικαταλανισμό.

Χάρτινος πύργος

δεύτερος γύρος των τοπικών εκλογών
στη Γαλλία επιβεβαιώνει ότι το πολιτικό
σύστημα της χώρας είναι ένας χάρτινος
πύργος. Το κόμμα του Μακρόν παρέμεινε να βλέπει σαν παρατηρητής τις περιφέρειες της χώρας
να περνάνε στα χέρια των Ρεπουμπλικάνων (της
παραδοσιακής Δεξιάς) ή σε συμμαχίες τους Σοσιαλιστικού Κόμματος με τμήματα της Αριστεράς
ή σε οικολόγους. Το 2017 ο Μακρόν κέρδισε την
προεδρία και υποτίθεται θα ανασύντασσε το πολιτικό σκηνικό με τη λογική “Ούτε Δεξιά, ούτε Αριστερά”. Τώρα όταν κοιτάζει προς τις επόμενες
προεδρικές εκλογές (το 2022), έχει χάσει ακόμη
και το προνόμιο να θεωρείται φαβορί. Η παραδοσιακή Δεξιά αυτοπροβάλλεται ως πιθανότερος
αντίπαλος της Λεπέν.
Οι φασίστες επίσης διέψευσαν όσους (δηλαδή
την πλειονότητα των ΜΜΕ) είχαν προδιαγράψει
ότι το εκκρεμές στη Γαλλία πλέον θα κινείται ανάμεσα στους “τεχνοκράτες” του Μακρόν και τους
αναβαπτισμένους νοσταλγούς του Χίτλερ. Η Λεπέν πήρε σε όλα τα σημεία μικρότερα ποσοστά
από όσα περίμενε, και δεν κέρδισε και την μοναδική περιφέρεια για την οποία είχε ελπίδες. Έχει
συνολικά χειρότερα αποτελέσματα από το 2015.
Τα κινήματα στη Γαλλία, από τα Κίτρινα Γιλέκα
ως τις απεργίες και από τη νεολαία ως τις αντιστάσεις των μεταναστών, των προσφύγων και των
μειονοτήτων, έχουν κάψει αλλεπάλληλες προσπά-

θειες του γαλλικού κατεστημένου να επιβληθεί
στους δρόμους. Γι’ αυτό και τώρα, παρά τα αποτελέσματα, κανείς δεν μπορεί να πει στα σοβαρά
πως αυτό που καταγράφεται στη Γαλλία είναι κάποια “επιστροφή στην κανονικότητα”. Μπορεί η
Λεπέν να βρήκε ακόμη ένα φραγμό, και μπορεί ο
Μακρόν να έφαγε ακόμη μια ξεγυρισμένη σφαλιάρα, αλλά τα ποσοστά συμμετοχής (κοντά στο ένα
τρίτο) ήταν μικρότερα από ποτέ. Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δεν βρήκε κανένα νόημα σε
αυτή τη διαδικασία. Έτσι κανείς τους δεν έχει σίγουρο τι είναι αυτό που έρχεται στις επόμενες
κοινοβουλευτικές εκλογές και στις προεδρικές.
Ούτε και ο κίνδυνος της Λεπέν έχει εξουδετερωθεί. Η Δεξιά και ο Μακρόν θα συνεχίσουν αν παίζουν το διπλό παιχνίδι να αυτοπαρουσιάζονται ως
φρένο απέναντι στην άνοδο της Λεπέν, ενώ αντιγράφουν όλες τις ρατσιστικές και διχαστικές πολιτικές της ακροδεξιάς.
Ο Μακρόν θα συνεχίσει ακόμη πιο αδύναμος,
ενώ θα προσπαθεί να ανασυγκροτήσει το κόμμα
του ενόψει των εκλογών. Υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος χώρος για διπλή αντίσταση και στις επιθέσεις και στη φασιστική απειλή. Η Αριστερά πρέπει
να δει ότι δεν παίζει στο στενό γήπεδο όπου ήθελαν να την καταδικάσουν οι “αναλυτές του φαινομένου Μακρόν”, αλλά σε επικοινωνία με μια πραγματική πλειοψηφία που σιχαίνεται το σύστημα.

εργατικη αλληλεγγυη

ΒΙΒΛΙΑ

Διαβάσματα με οδηγό τον Μαρξισμό

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
στο περίπτερο 83 της Έκθεσης
Βιβλίου της Θεσσαλονίκης

Θα τα βρείτε στο

Τ

ην Παρασκευή 25 Ιούνη ξεκίνησε 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
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 απελευθέρωση των γυναικών» που βρίσκεται σήμερα στο κέντρο
της συζήτησης, μέχρι τη μαρξιστική παράδοση, την
καπιταλιστική κρίση και την εργατική εναλλακτική.
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