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Oικονομία και Πολιτική

ΕΛ. ΣΤΑΤ. ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ

ΧΡΕΟΚΟΠΙΕΣ

Και φτώχεια και ξανά Μνημόνια! Η

ελληνική οικονομία που έχει μεγάλη
εξάρτηση από τον Τουρισμό χτυπιέται βάναυσα από την δεύτερη συνεχόμενη αποτυχημένη τουριστική σεζόν που
οφείλεται στην κρίση και την αναποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας διεθνώς.
Τις ελπίδες για ανάκαμψη της οικονομίας
διαδέχεται ο πανικός για ντόμινο χρεοκοπιών. Η πτώχευση της Mouzenidis Tours (της
ελληνικής Thomas Cook) που μετέφερε στην
Ελλάδα περίπου 400.000-600.000 Ρώσους
ταξιδιώτες και αφήνει ανοίγματα 100 εκατ.
ευρώ σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, της
Χαλκιδικής και της Κρήτης, βαράει καμπανάκι για την τουριστική βιομηχανία και για χιλιάδες εργαζόμενους.

Σύνταγμα 5 Ιούλη 2016,
Διαδήλωση στον ένα
χρόνο από το ΟΧΙ.
Δεν ξεχνάμε το αίτημα
για διαγραφή του χρέους.
Φωτό: Αρχείο
Εργατική Αλληλεγγύη

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η
Κομισιόν το ποσοστό των ανέργων νεαρής
ηλικίας στη χώρα μας έφτασε στο 38,2%, περίπου 21 μονάδες υψηλότερο από τον μέσο
όρο της Ε.Ε., ο οποίος κυμαίνεται στο 17,3%.
Στις 28 Ιουνίου, η Τράπεζα της Ελλάδος
υπέβαλε στην Βουλή και το Υπουργικό Συμβούλιο την Έκθεση για την Νομισματική Πολιτική 2020-21. Το κείμενο αντανακλά την
ανησυχία που επικρατεί στις τάξεις των καπιταλιστών για τον εκτροχιασμό της ελληνικής
οικονομίας. Ο Στουρνάρας παραδέχεται ότι
φοβάται μια άνοδο των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις συνέπειες
που θα έχει για τα ελληνικά ομόλογα.

Αποτυχία

Τ

α στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος
και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών το 2020 που κυκλοφόρησε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία -περιλαμβάνοντας
ένα μόνο μικρό μέρος των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας και τα όποια επιδόματα
των πρώτων μηνών που πλέον είναι παρελθόν- είναι αποκαλυπτικά: και όσον αφορά
στην εικόνα της «νέας σελίδας» που η κυβέρνηση Μητσοτάκη ισχυρίζεται ότι έχει ανοίξει
αλλά και όσον αφορά στις νομοθετικές της
πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ o πληθυσμός
που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται σήμερα στο 28,9%
του πληθυσμού της χώρας δηλαδή 3.043.869
άτομα. Το κατώφλι της φτώχειας σύμφωνα με
την ΕΛ.ΣΤΑΤ ανέρχεται στο ποσό των 5.266
(λίγο κάτω από τον κατώτατο μισθό δηλαδή)
ευρώ ετησίως ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό
και σε 11.059 ευρώ για νοικοκυριά με δύο
ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας
κάτω των 14 ετών.
Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι υψηλότερος στην περίπτωση των
ατόμων ηλικίας 18-64 ετών (31,9%), στους
ανθρώπους που βρίσκονται στις εργάσιμες
ηλικίες δηλαδή, είτε επειδή είναι άνεργοι είτε
επειδή δουλεύουν περιστασιακά και με χαμηλούς μισθούς. Ο κίνδυνος φτώχειας για τους
εργαζομένους με πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε 8,8%, ενώ για τους εργαζομένους με
μερική απασχόληση ανέρχεται σε 20,6%. Αυτήν ακριβώς την κατάσταση έρχεται να επι-

3.043.869
άνθρωποι
κάτω από
το όριο της
φτώχειας
δεινώσει περαιτέρω το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τα εργασιακά ενώ το ασφαλιστικό έρχεται να πολλαπλασιάσει την φτώχεια στους
άνω των 64 (κυρίως στους χαμηλοσυνταξιούχους δηλαδή) οι οποίοι σήμερα αποτελούν το
16,3% του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας.
Στην κορυφή των θυμάτων των πολιτικών
της φτώχειας και της εκμετάλλευσης είναι οι
μετανάστες αλλά και οι πρόσφυγες (από
τους τελευταίους πρόσφατα η κυβέρνηση
έκοψε τα πενιχρά επιδόματα που έπαιρναν).
Από τον πληθυσμό ηλικίας 18-64 ετών που
βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό
αποκλεισμό εκτιμάται ότι το 54,0% είναι αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα. Και
από αυτό το 54%, το 30,0% είναι αλλοδαποί
που γεννήθηκαν και διαμένουν στην Ελλάδα.
Ο Μητσοτάκης, αφού έφτυσε όλη τη νεολαία ως ανεύθυνους αρνητές του εμβολίου
καμώνεται ότι νοιάζεται γι αυτήν με το 150ευρο, αλλά τα νούμερα της ΕΛ.ΣΤΑΤ ανέδειξαν
ότι ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 017 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε

21,4%, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019. Σε άλλο γράφημα της έρευνας παρουσιάζεται η
σημασία του επιπέδου εκπαίδευσης στη μείωση του κινδύνου φτώχειας, αποδεικνύοντας
πόσο υποκριτές είναι και ο ίδιος και η υπουργός Κεραμέως και πόσο εγκληματική είναι η
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που φέρνουν για
τα παιδιά της εργατικής τάξης και των φτωχών:
«Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό του
κινδύνου φτώχειας. Για το έτος 2020, ο κίνδυνος φτώχειας εκτιμάται για όσους έχουν ολοκληρώσει προσχολική, πρωτοβάθμια και το
πρώτο στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 20,8%, για όσους έχουν ολοκληρώσει
το δεύτερο στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 18,6%, ενώ για όσους έχουν ολοκληρώσει το πρώτο και το δεύτερο στάδιο
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 7,3%».
Ο πληθυσμός των γυναικών σε κίνδυνο
φτώχειας το 2020 (29,9%) είναι μεγαλύτερος
σε σχέση με τους άνδρες (28%). Είναι επίσης
21,1% σε «οικονομικά μη ενεργούς» στους
οποίους περιλαμβάνονται οι μη εργαζόμενες
γυναίκες που κρατάνε το νοικοκυριό, ενώ στο
μονογονεϊκό νοικοκυριό με τουλάχιστον ένα
εξαρτώμενο παιδί το ποσοστό που περνάει τα
όρια της φτώχειας φτάνει το 25,6%, δηλαδή
μια στις τέσσερις.

Γιώργος Πίττας

Αυτή η εικόνα αποτελεί μία τραγική επιβεβαίωση της αποτυχίας των μνημονίων αλλά
και της καταστροφικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ μέσα στην πανδημία. Τα ελλείματα και το χρέος διογκώθηκαν λόγω της
μακρόσυρτης οικονομικής κρίσης που επιδεινώθηκε από τον Covid 19. Ο ελληνικός καπιταλισμός μπήκε στον νέο γύρο της κρίσης
υπερχρεωμένος και εξουθενωμένος μετά
από 10 χρόνια λιτότητας και στενού δημοσιονομικού κορσέ.
Η ΝΔ έσπευσε να επιδοτήσει τους πλούσιους φίλους της με ζεστό χρήμα. Τράπεζες,
Aegean, Fraport, Καναλάρχες και Κλινικάρχες πήραν ενισχύσεις και εγγυήσεις δισεκατομμυρίων από τα δημόσια ταμεία. Την ίδια
ώρα, στόχος είναι να συκοφαντηθεί ο δημόσιος τομέας, να εφαρμοστούν οι περικοπές
σε μισθούς και συντάξεις, να συρρικνωθεί ο
αριθμός των εργαζομένων στο Δημόσιο και
να ανοίξει ο δρόμος για την εφαρμογή αντιμεταρρυθμίσεων όπως του Χατζηδάκη στα
εργασιακά και το ασφαλιστικό. Στην ουσία, η
καταστροφική πολιτική των μνημονίων εμφανίζεται ξανά σαν πολιτική «ανάκαμψης» από
την κρίση.
Όσο ο Μητσοτάκης περιμένει τα 4 δις από
το “Ταμείο Ανάκαμψης” της ΕΕ, τα ελληνικά
ομόλογα κινδυνεύουν ξανά να καταστούν
“ευάλωτα” σε αυτές τις συνθήκες. Το χρέος
που δεν έγινε ποτέ βιώσιμο παρόλα τα προγράμματα του ΔΝΤ και της ΕΚΤ επανέρχεται
σαν θηλιά. Η μοναδική διέξοδος από αυτόν
τον φαύλο κύκλο είναι η διαγραφή του χρέους και το δυνάμωμα των αγώνων που δίνει
η εργατική τάξη για αυξήσεις, προσλήψεις,
εμβόλια και ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας
ενάντια στον καταστροφικό καπιταλισμό.

Κώστας Πολύδωρος
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H άποψή μας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
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26/4/2001, Πανεργατική απεργία ενάντια στο ασφαλιστικό του Γιαννίτση. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Να γίνει του Γιαννίτση!
Ο

ι επιθέσεις στο ασφαλιστικό σύστημα και
τα ταμεία ήταν πάντα αιτία πολέμου για
το εργατικό κίνημα. Σε αρκετές περιπτώσεις η σύγκρουση κατέληγε στην παραίτηση του
υπουργού και την μεταρρύθμιση στο συρτάρι.

Ασφαλιστικό Γιαννίτση
Ο πιο εμβληματικός ξεσηκωμός ήταν το 2001.
Τότε, η κυβέρνηση Σημίτη με υπουργό Εργασίας
τον Τάσο Γιαννίτση έφερε ένα νομοσχέδιο που
προέβλεπε αύξηση των ορίων ηλικίας, μείωση
των συντάξεων, πετσόκομμα των βαρέων κι ανθυ-

γιεινών κλπ. Το νομοσχέδιο πατούσε σε αντίστοιχες επιθέσεις που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση του
Μητσοτάκη, δέκα χρόνια πριν, όταν αύξησε τα
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους νέους
ασφαλισμένους (το διασπαστικό παιχνίδι «αφορά
τους νέους εργαζόμενους κι όχι τους εν ενεργεία» δεν είναι καινούργιο) και πετσόκοψε τις
συντάξεις στο 44% των αποδοχών. Η επίθεση του
Γιαννίτση επέκτεινε την αύξηση των ορίων ηλικίας
σε όλους τους ασφαλισμένους, ενώ μέσω επανυπολογισμών μείωνε κι άλλο τις συντάξεις.
Η κυβέρνηση έφαγε τα μούτρα της. Δύο μεγάλες πανεργατικές απεργίες βούλιαξαν τους δρόμους της Αθήνας, ο Γιαννίτσης υποβάλει την παραίτησή του και το νομοσχέδιο αποσύρεται.
Έγραφε η Εργατική Αλληλεγγύη εκείνες τις μέρες: «’Οσοι βαδίσαμε στις 26 Απρίλη με εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές νιώσαμε τι σημαίνει η
εργατική τάξη να βγαίνει μαζικά στο προσκήνιο
και να νικάει. Οι λαοθάλασσες που πλημμύρισαν
τους δρόμους εκείνη τη μέρα σημαδεύουν τη
γέννηση ενός κινήματος… Όλη η εργατική τάξη
βρέθηκε ενωμένη στον αγώνα. Δίπλα στους μεγάλους χώρους με τα δυνατά συνδικάτα, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι κι εργαζόμενες από
ασυνδικάλιστους χώρους. Εργάτες των ναυπηγείων πλάι πλάι με τους κούριερ, 17χρονοι μαθητές μαζί με ασπρομάλληδες. Είναι κάτι που δεν
έχει ξαναγίνει τουλάχιστον εδώ και δέκα χρόνια».

Μαγγίνας και Πετραλιά
Στο τέλος του 2007 ήρθε η σειρά του Καραμανλή με υπουργό τον Μαγγίνα να εξαπολύσουν

Νέο τεύχος

Παρουσίαση στη σελ. 18

τη δική τους επίθεση στο ασφαλιστικό, με κύρια
αιχμή την ενοποίηση των ταμείων. «Οι ανακοινώσεις του Μαγγίνα είναι σκέτη πρόκληση. Μεθοδεύει περικοπές στις συντάξεις που φτάνουν το
18% στις κύριες και το 43% στις επικουρικές.
Επιδιώκει αύξηση στα όρια ηλικίας που φτάνουν
τα 7 χρόνια. Και επιπλέον χαρίζει δισεκατομμύρια στους καπιταλιστές όπως στον Κωστόπουλο
της Άλφα Μπανκ» έγραφε η Εργατική Αλληλεγγύη τον Νοέμβρη του 2007. Οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι γιατροί, οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, οι εκπαιδευτικοί, οι ταχυδρομικοί, οι μηχανικοί και μια
σειρά κλάδοι σήκωσαν το γάντι κηρύσσοντας
απεργίες ενάντια στο νέο ασφαλιστικό.
Η σύγκρουση κορυφώθηκε με μια πανεργατική
απεργία - σεισμό στις 12 Δεκέμβρη, που οδήγησε το Μαγγίνα στην παραίτηση. Τη διάδοχό του
Φάνη Πάλλη Πετραλιά, την υποδέχτηκαν νέες
απεργίες από τα εργατικά κομμάτια που είχαν
βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια
στο ασφαλστικό του Μαγγίνα. Απεργίες που κλιμακώθηκαν με νέα πανεργατική στις 13 Φλεβάρη
2008, που με τη σειρά της έβαλε τη σπίθα για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις των εργατών σε
ΔΕΗ, Λιμάνια, ΟΤΑ, Ταμεία, συγκοινωνίες και
οδήγησαν στον επόμενο πανεργατικό ξεσηκωμό
στις 19 Μάρτη.
«Είναι αδύνατο να εκτιμήσει κανείς το πραγματικό μέγεθος της απεργιακής συγκέντρωσης και
πορείας στην Αθήνα… Όταν η κεφαλή έφτανε
στο Σύνταγμα υπήρχαν μπλοκ που μόλις εκείνη
την ώρα ξεκινούσαν από το Πεδίον του Άρεως»
είναι η περιγραφή της Εργατικής Αλληλεγγύης
για την απεργία της 19/3/08.

Συνέχεια στη σελ.10

λλα 5.800 ευρώ συγκεντρώθηκαν την περασμένη
βδομάδα ανεβάζοντας τον δείκτη της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης στα 27.100 ευρώ.
Ευχαριστούμε για τις προσωπικές ενισχύσεις σας που
συνεχίζουν να φτάνουν: Ιάννης
Δ. 200 ευρώ, από 100 ευρώ
Δάνος Π., Γιώργος Τ. Λέανδρος Μ., από 50 ευρώ Νατζίγιε Μ., Μαρία Χ., Κώστας Κ. 40
ευρώ, από 30 ευρώ Εύα Ν.,
Τζέρι Μ., Γιώργος Τ. 25 ευρώ,
από 20 ευρώ Πέρσα Κ., Βασίλης Μ., Κώστας Φ., Μήτσος Κ.,
Φίλιππος Κ. Από 15 ευρώ Μαίρη Κ., Χρήστος Β., Ευκλείδης
Μ., Βαγγέλης Π. Από 10 ευρώ
Χαρίκλεια Π., Μαρία Α., Άννα
Α., Βαγγέλης Π., Λεωνίδας Μ.,
Δημήτρης Κ., Πάνος Κ., Χουάνα Σ., Τιάνα Α., Σεραφείμ Ρ.,
Δώρα Κ., Μαρία Τ., Γιάννης
Μ., Θανάσης Λ., Μπάμπης Σ.
Από 5 ευρώ Εύα Η., Φώτης Φ.,
Κλειώ Κ., Ηρακλής Κ.
Ευχαριστούμε επίσης τις
συντρόφισσες και τους συντρόφους από τον πυρήνα Ελληνικού που συγκέντρωσαν 25
ευρώ στην τελευταία τους
εξόρμηση με την Εργατική Αλληλεγγύη.

Συνδρομητές
Ευχαριστούμε επιπλέον
τους Μωϋσή Λ., Βαγγέλη Μ.,
Ραφαήλ Κ., Γιώργο Π., Ιωάννα
Μ., Μαρία Μ., Μύρωνα Μ., Μαρία Ν., Νεκτάριο Χ., Δάνο Π.,
Φωτεινή Λ., Παρασκευά Ψ.,
Κώστα Κ., και Άσπα Τ. που
γράφτηκαν συνδρομητές στην
Εργατική Αλληλεγγύη και το
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα
κάτω.
Σας περιμένουμε όλες και
όλους αυτό το Σαββατοκύριακο στον «Μαρξισμό 2021» στη
Γεωπονική, για να συζητήσουμε, να εξοπλιστούμε με επαναστατικές ιδέες και να βγούμε
πιο δυνατοί σε όλες τις μάχες
μπροστά μας!

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
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Συνέντευξη

Ένας από τους τρόπους που προχωράει η κυβέρνηση τις ιδιωτικοποιήσεις στα νοσοκομεία είναι με το να
μπουν περισσότερες εργολαβικές
εταιρίες. Ποιος είναι ο ρόλος των
εργολάβων;

Τι άλλες μάχες έχει οργανώσει το
σωματείο του Αγίου Σάββα;

Πριν από λίγες μέρες, μας ανακοινώθηκε ότι θα λήξει η σύμβασή μας
και θα φέρουν εργολάβους, όχι Datsun, όπως είπε ο υποδιοικητής, αλλά Mercedes, για να τονίσουν ότι ο
εργολάβος που θα έρθει είναι πολύ
καλός. Δεν υπάρχει καλός εργολάβος. Όλοι είναι απατεώνες κατ’ εξακολούθηση. Επίσης, δεν υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει η μίζα για να πάρουν το έργο.
Στον Άγιο Σάββα είμαι συνολικά 17
χρόνια στην καθαριότητα, 4 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 13 παλιότερα με εργολάβο. Στα χρόνια με
τον εργολάβο βίωσα τον ορισμό του
εξευτελισμού: απειλές, απληρωσιά
τρεις και τέσσερις μήνες… Όταν
απαιτούσαμε τα δεδουλευμένα, μας
έστελναν στην εταιρία η οποία μας
έλεγε «παραιτήσου και μπες στο ταμείο ανεργίας να πληρώνεσαι στην
ώρα σου». Δούλευα 6ήμερο 7ωρο
και έπαιρνα 495 ευρώ και με έβαζαν
να υπογράφω ότι έπαιρνα 800 ευρώ.
Η εταιρία έλεγε ότι απασχολούσε 80
άτομα, πληρωνόταν για τόσους, αλ6/10/16, Απεργία στα νοσοκομεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
λά είχε 62 άτομα. Άλλαζε συνέχεια
ονόματα γιατί έστηνε απάτες απέναντι στους εργαζόμενους. Κάθε τόσο, τους
έβαζε να υπογράφουν χαρτιά για να χάσουν
κάθε δικαίωμα αποζημίωσης. Σε κάποια νοσοκομεία εργαζόμενοι έχουν χάσει τα δεδουλευμένα τους και τους χρωστούν οι εργολάβοι χιλιάδες ευρώ. Όλα αυτά θεωρώ ότι γινόντουσαν με τις πλάτες των διοικήσεων και της κυβέρνησης.
Τα κάνουν όλα αυτά γιατί στηρίζονται στον
φόβο και στην τρομοκρατία των εργαζόμενων.
Μας απειλούσαν ότι όποιος εργαζόμενος γραφτεί στο σωματείο θα απολυθεί. Εγώ ήμουν ο
Ο Σπύρος Βασιλείου,
πρώτος που τόλμησε να παρακούσει και γράσυμβασιούχος εργαζόμενος
φτηκα. Αμέσως με έστειλαν στον προσωπάρχη
για απόλυση. Μόλις ενημέρωσα το σωματείο
στην καθαριότητα στο
και ξεκίνησαμε να οργανωνόμαστε, ο φόβος
νοσοκομείο Αγ. Σάββας,
τους ήταν τόσο μεγάλος που το πήραν πίσω
και από τότε δεν τόλμησαν ποτέ ξανά να πουν
μίλησε στον Μάνο Νικολάου
για το σωματείο σε κανέναν. Η καθαριότητα
έφτασε να πρωτοστατεί στους αγώνες, δεν
ήταν οι φοβισμένοι εργαζόμενοι. Τώρα πάλι
εργολάβοι, αλλά υπήρξαν απολύσεις, κάποιες
όλοι θέλουν να παλέψουν εναντίον τους, καμάλιστα ρατσιστικές. Μετανάστριες καθαρίνείς εργαζόμενος δεν θέλει την επιστροφή
στριες μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας εκεί
τους.
απολύθηκαν γιατί δεν είχαν πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Αντικαταστάθηκαν με άτομα που
Τι μάχες δώσατε ενάντια στους εργολάβους
μπήκαν μέσω ΑΣΕΠ, αλλά λόγω της δύσκολης
και στις απολύσεις των συμβασιούχων στον
δουλειάς -καθαριότητα σε νοσοκομείο- πολλοί
Άγιο Σάββα;
δεν άντεξαν και παραιτήθηκαν. Εν τέλει μείναΑν ξεκίνησε μια μάχη ενάντια στους εργολάμε λιγότεροι απ’ όσοι ήμασταν πριν.
βους, ξεκίνησε από το αμφιθέατρο του Άγιου
Φλεβάρη και Μάρτη του 2019 δώσαμε τεράΣάββα. Εκεί πριν το 2016, κάναμε πολλές συστια μάχη ενάντια σε 88 απολύσεις καθαρινελεύσεις με το Συντονιστικό των Νοσοκομείστριών με συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις
ων, που ήταν στις αρχές του, βάλαμε μπροστά
και καθολική συμμετοχή. Στις 8 Μάρτη εκείνης
τη μάχη ενάντια στους εργολάβους και αρχίτης χρονιάς, η πρώτη που γινόταν απεργία τη
σαμε να την οργανώνουμε. Έγινε μεγάλος
μέρα της Γυναίκας και πρωϊνή διαδήλωση,
αγώνας και κερδίσαμε. Είναι μία από τις πολβρεθήκαμε στην κεφαλή της πορείας με το
λές φορές που ένιωσα πολύ περήφανος γι’ αυπανό του σωματείου μας. Και νικήσαμε. Τον
τό το σωματείο.
Οκτώβρη του ’19, προσπάθησαν να απολύΤο 2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν οι
σουν εκδικητικά τον πρόεδρο του σωματείου

“Ποτέ δεν μασήσαμε
τα λόγια μας για
να γίνουμε αρεστοί”
μας, Κώστα Καταραχιά, μαζί και με άλλους
συμβασιούχους γιατρούς. Εν τέλει, μετά από
τρομερές συγκεντρώσεις και πρωτόγνωρη
συμπαράσταση από το υπόλοιπο εργατικό κίνημα έγινε πράξη το σύνθημά μας «απολύστε
τον διοικητή και όχι τον Καταραχιά». Τον Μάη
του ’20, νικήσαμε ξανά ενάντια στις απολύσεις
των εργαζόμενων στη φύλαξη. Κερδίζουμε δίχρονες παρατάσεις, αλλά διεκδικούμε τη μονιμοποίηση.
Η πρόσφατη συνέλευση που κάναμε ενάντια
στους εργολάβους είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή από συμβασιούχους και μόνιμους. Φτιάξαμε επιτροπή αγώνα για να μπει περισσότερος
κόσμος στην οργάνωση των κινητοποιήσεων
μαζί με το ΔΣ του σωματείου. Ο κόσμος έδειξε
ότι η διάθεσή του είναι να μην κάνει πίσω μέχρι να μονιμοποιηθούμε. Αυτή η πολιτική της
κυβέρνησης είναι εγκληματική. Αυτή την πολιτική υπηρετούν και οι διοικητές, όπως η διοικήτρια του Άγιου Σάββα, Μπαλαούρα, που είπε εν ολίγοις ότι οι εργαζόμενοι στη φύλαξη,
στη σίτιση και στην καθαριότητα είναι ανίκανοι
και άχρηστοι και πρέπει να φύγουν και να έρθουν εργολάβοι. Όλοι ξέρουμε όμως ότι οι εργολάβοι θα δουλέψουν με λιγότερα άτομα και
με τεντωμένα ωράρια. Το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη με τα 10ωρα τους έκατσε μια χαρά.

Θεωρώ ότι το σωματείο μας είναι
παράδειγμα για την πλούσια δράση
του σε πολλά επίπεδα. Ήταν από τα
πρώτα σωματεία που έκανε εγγραφές συμβασιούχων, το 2016. Όμως
δεν είναι μόνο οι αγώνες μέσα στο
νοσοκομείο και στις απεργίες της
ΠΟΕΔΗΝ, που από μόνοι τους είναι
τεράστιοι. Την περίοδο της καραντίνας, σπάσαμε τις απαγορεύσεις των
κινητοποιήσεων και τις απειλές με τη
συμμετοχή μας στις συγκεντρώσεις
στο Πολυτεχνείο και στην επέτειο
του Γρηγορόπουλου. Σταθήκαμε αλληλέγγυοι σε εργατικές μάχες, όχι
συμβολικά, αλλά με τη συμμετοχή
μας και με στάση εργασίας, όπως
πρόσφατα για τους εργολαβικούς
εργαζόμενους στην INVITE στον
Ευαγγελισμό. Στη δίκη της Χρυσής
Αυγής ήμασταν από την πρώτη μέρα
μέχρι και το τέλος της και κάναμε μεγάλες αντιφασιστικές συνελεύσεις
μέσα στο νοσοκομείο. Παλέψαμε μαζί με τη γειτονιά για τον λόφο του
Στρέφη, συμμετέχουμε στις πορείες
στα Athens Pride ενάντια στην ομοφοβία, στις 8 Μάρτη ενάντια στον σεξισμό, στις 20 Μάρτη ενάντια στον
ρατσισμό δίπλα στους μετανάστες
και τους πρόσφυγες. Γι’ αυτό και η
στοχοποίηση του Κ. Καταραχιά δεν
σταμάτησε ποτέ από τον Νοέμβρη
του 2019 και μετά. Στο πρόσωπό του βγαίνει η
οργή των κυβερνήσεων που θέλει να σταματήσει ένα τέτοιο σωματείο.
Τι ρόλο θεωρείς ότι παίζει η πολιτική συζήτηση και οργάνωση μέσα σε τέτοιες συνθήκες;
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις πρώτες επαφές μου
με το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. Ενώ δεν
διαφωνούσα στα πολιτικά, δεν ήθελα στην αρχή να οργανωθώ καθώς παλιότερα ανήκα στον
αναρχικό χώρο. Ξεκίνησα στο αντιφασιστικό
με την ΚΕΕΡΦΑ. Άρχισα να διαβάζω την εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη, να συμμετέχω
στο φεστιβάλ Μαρξισμός -πολύ μεγάλο σχολείο για μένα- και να βλέπω την πράξη σε συνδυασμό με τη θεωρία. Εν τέλει πείστηκα και
οργανώθηκα στο ΣΕΚ. Και έκανα πολύ καλά.
Στο νοσοκομείο δεν θα μπορούσαμε να οργανώνουμε τις παραπάνω μάχες χωρίς να
ανοίγουμε την πολιτική συζήτηση συνεχώς.
Πολλοί ξέρουν τις θέσεις μας γιατί διαβάζουν
την εφημερίδα μας. Ποτέ δεν μασήσαμε τα λόγια μας για να γίνουμε αρεστοί. Ανοίξαμε θέματα, όπως η μονιμοποίηση των μεταναστών
και τα ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες,
που ξέραμε ότι θα είναι δύσκολα και θα ξεκινήσουν διαφωνίες. Δώσαμε ακόμα και την
πρόσφατη δύσκολη μάχη των εκλογών για το
σωματείο, ανοίγοντας το θέμα του Μακεδονικού με το σύνθημα «οι εργάτες των Βαλκανίων
είναι αδέρφια μας» και είχαμε κόντρες. Αλλά
ήταν απαραίτητο να βγούμε να τα απαντήσουμε και να κερδίσουμε σε αυτές τις ιδέες. Τα
μέλη του ΣΕΚ στο νοσοκομείο έχουμε γίνει
κέντρο για τους εργαζόμενους πάνω στα πολιτικά ζητήματα και ερωτήματα που έχουν. Και
θεωρώ ότι εμείς είμαστε οι πολλοί, δεν είμαστε οι λίγοι. Γι’ αυτό δεν φοβόμαστε τις διοικήσεις και την κυβέρνηση.
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Αντίσταση στις απολύσεις και
στα σχέδια διάλυσης του ΕΣΥ
Έ

Σ

κτακτη γενική συνέλευση πραγματοποίησε το σωματείο εργαζομένων στον Άγιο Σάββα την
Πέμπτη 1/7 το μεσημέρι. Κεντρικό θέμα
ήταν οι ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα των
συμβασιούχων, καθώς η κυβέρνηση μεθοδεύει την απόλυσή τους και την επαναφορά εργολάβων σε καθαριότητα,
φύλαξη και μαγειρεία. Στη συνέλευση
μαζική συμμετοχή είχαν συμβασιούχοι
και μόνιμοι εργαζόμενοι, από όλες τις ειδικότητες.
Αποφασίστηκε η κήρυξη 2ωρης στάσης εργασίας 8πμ-10πμ για την Πέμπτη
8 Ιούλη με συγκέντρωση στην πύλη, και
κάλεσμα για αγωνιστικό συντονισμό με
την ΠΟΕΔΗΝ και πρωτοβάθμια σωματεία όλων των νοσοκομείων για συντονισμένες δράσεις 15 με 20 Ιούλη. Τέλος,
δημιουργήθηκε ανοιχτή επιτροπή αγώνα
υπό την αιγίδα του σωματείου για την
ενημέρωση και καλύτερη οργάνωση των
κινητοποιήσεων.
Τη συνέλευση άνοιξε ο πρόεδρος του
σωματείου, Κώστας Καταραχιάς: «Φτάσαμε κοντά στους 13 χιλιάδες νεκρούς
από την καταστροφική διαχείριση της
πανδημίας. Αφήσαν τα νοσοκομεία ανοχύρωτα χωρίς μέτρα ασφάλειας. Τα
άφησαν υποστελεχωμένα την ώρα που
χρειάζονται τουλάχιστον 30 χιλιάδες
προσλήψεις τώρα. Στοχοποίησαν τον
συνδικαλισμό με τον νόμο Χατζηδάκη
και την δράση του σωματείου μας με
την απόλυσή μου.
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση κατεβάζει
το νομοσχέδιο για τις επικουρικές συντάξεις, μια τεράστια επίθεση που έχει να
κάνει με την ιδιωτικοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Είναι κερδοσκοπικά παιχνίδια που θα καταλήξουν να ρουφήξουν τα λεφτά των αποθεματικών. Παντού θέλουν να δώσουν ό,τι μπορούν
στους κερδοσκόπους, για να τους γλιτώσουν από την οικονομική καταστροφή. Με αυτή την πολιτική αυτοί θυσαύρισαν, όπως τα αφεντικά των ιδιωτικών
κλινικών, που ουσιαστικά δεν ασχολήθηκαν με την πανδημία.
Και σαν να μην έφτανα όλα αυτά, προχωρούν σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης
του ΕΣΥ που θα ξεπουλήσουν με ύπουλο τρόπο και τα δημόσια νοσοκομεία.
Ολόκληρα νοσοκομεία πάνε να τα υποβαθμίσουν σε πρωτοβάθμιες δομές, σε
Κέντρα Υγείας. Μειώνοντας την ποιότητα παροχής Υγείας του Δημοσίου, αναβαθμίζουν τους ιδιώτες.
Επίσης, με κεντρική απόφαση του
Υπουργείου και της κυβέρνησης θα έρθουν οι εργολάβοι. Αυτό σημαίνει απολύσεις και για να μειώσουν το κόστος
θα έχουν με ψίχουλα τον κόσμο κάτω

1/7, Γενική συνέλευση στον Αγ. Σάββα. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Η μάχη ξεκινάει
στον Αγ. Σάββα
από τις χειρότερες συνθήκες. Η μάχη
αυτή γίνεται την περίοδο που κάναμε
τρεις μεγάλες πανεργατικές, που έδειξαν ότι η διάθεση του κόσμου είναι να
συγκρουστεί με την κυβέρνηση. Δεν είμαστε μόνες και μόνοι, μας παίρνει να
νικήσουμε, δεν θα δώσουμε τη μάχη για
την τιμή των όπλων. Απεργιακά, μόνιμοι
και συμβασιούχοι, θα τους σταματήσουμε».

Εξοργισμένοι
Στη συνέχεια τον λόγο πήραν πολλές
εργαζόμενες και εργαζόμενοι που δήλωναν εξοργισμένοι την αποφασιστικότητά
τους να παλέψουν για να μην ξαναγυρίσουν στους εργολάβους. Μια εργαζόμενη περιέγραψε ανάγλυφα τι σημαίνει συνεργείο: «Από το 2011 ήμουν σε εργολάβο. Μας είχαν πέντε μήνες απλήρωτες
και μας έλεγαν ότι όποιος δεν θέλει ας
φύγει, γιατί μπορούν να βρουν και άλλους. Με το έτσι θέλω μπορούσαν να
σου κόψουν το μεροκάματο, γιατί δεν
έκανες κάτι που ο προϊστάμενος θεωρούσε ότι έπρεπε να κάνεις. Οι σακούλες ήταν μετρημένες, 5 σακούλες για
όλη την ημέρα. Έπρεπε να τις ξεβγάζουμε, τις γυρίζαμε ανάποδα, έπεφταν
οι καφέδες και οι σερβιέτες ήταν κολλημένες επάνω. Πληρωνόμασταν τέσσερις
ώρες και δουλεύαμε έξι. Δηλαδή με αυτές τις συνθήκες θα δουλεύουμε πάλι;».
«Η στάση εργασίας που θα κάνουμε
πρέπει να έχει μεγάλη συμμετοχή και να
φανεί το αποτέλεσμα. Να μην τρέξουμε
να τα κάνουμε όλα πιο γρήγορα από νωρίς για να έχουμε τελειώσει τις δουλειές

μας και να έχουμε το νοσοκομείο καθαρό. Αυτό δεν είναι στάση. Και να μην
σκεφτούμε τα λεφτά που θα χάσουμε σε
μια απεργία. Με τον εργολάβο θα χάσουμε διακόσια ευρώ κάθε μήνα, αν δεν
μας απολύσουν. Όποιον και να φέρουν.
Από το 1978 που δουλεύω, δεν ξέρω κανένα καλό αφεντικό», τόνισε ο Νίκος,
συμβασιούχος στην καθαριότητα.
Στη συνέχεια μέλη του ΔΣ του σωματείου πήγαν στη διοίκηση για να ρωτήσουν αν προτίθεται να φέρει εργολάβους και να την ενημερώσουν ότι μια τέτοια κίνηση σημαίνει πόλεμος με το σωματείο. Η κυνική απάντηση της διοικήτριας Μπαλαούρα ήταν ότι "οι εργαζόμενοι της καθαριότητας είναι ανίκανοι
και ότι ο εργολάβος θα είναι πιο φτηνός"
και ότι "εργολάβοι θα μπουν σε όλα τα
νοσοκομεία ό,τι και να κάνετε!".
Η ενημέρωση για την προκλητική στάση και τις συκοφαντίες της διοίκησης
για τους εργαζόμενους στον κόσμο της
συνέλευσης που έμεινε μαζεμένος, ξεσήκωσε ακόμα περισσότερο την αγωνιστική διάθεση για μεγάλη απεργία την
Πέμπτη: «Δουλεύουμε τόσο καιρό χωρίς
ρεπό και άδειες, με τόσο λίγο προσωπικό και μας βγάζουν και άχρηστους».
«Παραδέχτηκε ουσιαστικά ότι αυτό είναι
κεντρική γραμμή της κυβέρνησης για
όλα τα νοσοκομεία. Στο τέλος αυτής της
μάχης δεν θα μείνουμε άνεργοι εμείς,
αλλά αυτοί και η κυβέρνηση που υποστηρίζουν», τόνισε στο τέλος η Κατερίνα
Πατρικίου, γραμματέας του σωματείου.

Μάνος Νικολάου

ε μια σειρά νοσοκομεία οργανώνεται νέος γύρος κινητοποιήσεων ενάντια στο νέο ΕΣΥ που σχεδιάζει η κυβέρνηση με τους κερδοσκόπους και τους εργολάβους. Ο Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη Καθημερινή είχε
το θράσος να πει ότι δεν χρειάζονται «περιφερειακά νοσοκομεία σε ακτίνα 20-30 χιλιομέτρων»! Για τα αρπακτικά της κυβέρνησης μόνο ό,τι φέρνει κέρδος χρειάζεται.
Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων μπαίνει μπροστά στην
προσπάθεια να ανατραπούν τα σχέδια της κυβέρνησης, οργανώνοντας εργατικές συσκέψεις και συνελεύσεις σωματείων για να ορίσουν μέρες δράσης στις 15-20 Ιούλη. Ήδη η
γενική συνέλευση του σωματείου του Άγιου Σάββα έχει πάρει τέτοια απόφαση για τις 15/7 καλώντας την ΠΟΕΔΗΝ και
τα υπόλοιπα νοσοκομεία να συντονιστούν.
«Όλα κρέμονται από ένα σκοινί στη δημόσια Υγεία», δηλώνει η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος ΔΣ σωματείου στο Γεννηματάς. «Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ,
που έστειλε έγγραφο σε όλα τα νοσοκομεία ζητώντας να
προγραμματίσουμε άμεσα τις άδειες μας, να τις πάρουμε
μέχρι και τον Σεπτέμβρη, χωρίς όμως ταυτόχρονα να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία και να είμαστε σε ετοιμότητα
για οτιδήποτε χρειαστεί. Αυτά είναι ανέφικτα πράγματα.
Θέλουν να παγιώσουν την κατάσταση που επικράτησε στην
πανδημία. Αφήνουν τα μεγάλα κεντρικά νοσοκομεία να σηκώνουν όλο το βάρος για τα επείγοντα περιστατικά. Σε μια πρόσφατη εφημερία στο Γεννηματάς 70 εισαγωγές έκαναν μόνο οι
παθολόγοι. Έχουμε γεμίσει παθολογικούς πολύ σοβαρά ασθενείς, παραμελημένους σε όλο το διάστημα της πανδημίας.

Νοσοκομεία-επιχειρήσεις
Δεύτερον, φέρνουν πίσω τους εργολάβους και δεν ανανεώνουν τους συμβασιούχους. Δεν υπάρχει καμία εικόνα για
το αν συνεχίζουν οι συμβασιούχοι. Αν δεν πάρουν παράταση
και κάνουν χρήση των αδειών που τους χρωστάνε θα πρέπει
να φύγουν από τώρα και θα αδειάσει το νοσοκομείο.
Τέλος, επίσημα πια πάνε να φέρουν ΣΔΙΤ. Στο Αττικό και
το Ασκληπιείο Βούλας, παρουσίασαν σχέδια για νέους οργανισμούς, που θα μετατρέψουν τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις. Και όλα τα παραπάνω, την ώρα που υπάρχει οργασμός
δημοσιευμάτων για τη μετάλλαξη Δ και αύξηση των κρουσμάτων. Γι’ αυτό χρειάζονται συντονισμένες κινητοποιήσεις
μέσα στον Ιούλη. Κάνουμε την προσπάθεια να πάρουμε τέτοιες αγωνιστικές αποφάσεις στο σωματείο μας».
«Λόγω υποστελέχωσης στα νοσοκομεία, οι άδειες βγαίνουν πολύ δύσκολα. Μένει κόσμος πίσω που είναι αγανακτισμένος και δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου πάρα πολύ καιρό
τώρα», τονίζει ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος στο Αγία
Όλγα. «Έτσι όπως το πάνε, υπάρχει το ενδεχόμενο να ξαναγυρίσουμε σε μια προηγούμενη κατάσταση σε σχέση με την
πανδημία και να μας κόψουν πάλι τις άδειες.
Στο Αγία Όλγα οργανώσαμε την Τρίτη 6/7 ένα μάζεμα εργαζομένων, συμβασιούχων και μόνιμων, για να συζητήσουμε
ποιες είναι οι διαθέσεις και τι είναι ο νόμος που θέλει να περάσει η κυβέρνηση σε σχέση με τη δημόσια Υγεία. Με δυο
λόγια είναι ιδιωτικοποιήσεις και απολύσεις. Με το μάζεμα
επιδιώκουμε να συγκροτηθεί ομάδα που θα οργανώνει και
θα πιέζει το ίδιο το σωματείο να προχωράει σε δράσεις.
Στο δικό μας νοσοκομείο, στα χίλια άτομα, οι διακόσιοι είναι συμβασιούχοι, με κάθε είδους σύμβαση. 31 Οκτώβρη λήγουν οι συμβάσεις τους με την προοπτική να φύγει το 20%
του νοσοκομείου, να μείνουν χωρίς μεροκάματο το επόμενο
διάστημα και να πέσει στους μόνιμους ακόμα περισσότερη
δουλειά. Να τους σταματήσουμε συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις μας μέσα στον Ιούλη».
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όνο σε ταινία επιστημονικής
φαντασίας θα μπορούσαν
να χωρέσουν οι κατά τα άλλα πραγματικότατες σκηνές περιβαλλοντικής καταστροφής που διαδέχονται η μία την άλλη, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σε διάφορα
σημεία του πλανήτη. Καύσωνας
στον Καναδά, πυρκαγιές στη Σιβηρία, ποτάμια λάσπης στην Ιαπωνία,
φωτιά στην θάλασσα του Μεξικού,
ξηρασίες στη Μαδαγασκάρη.
Ο «θόλος θερμότητας» που κάλυψε μεγάλη έκταση του Καναδά και
των Βορειοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών έσπασε 103 ρεκόρ θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη Βρετανική Κολομβία, την Αλμπέρτα και το Γιούκον. Στρώματα ζεστού αέρα που δημιουργούνται από τις αυξημένες
θερμοκρασίες της επιφάνειας των
υδάτων του Ειρηνικού, παγιδεύτηκαν πάνω από τις χερσαίες μάζες
και προκάλεσαν το λεγόμενο φαινόμενο του «θόλου», οδηγώντας σε
ένα σπιράλ αύξησης των θερμοκρασιών σε περιοχές που συνήθως
έχουν χαμηλές θερμοκρασίες.
Την Κυριακή 26/6, οι μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν 49,6 βαθμούς Κελσίου στο Λάιτον της Βρετανικής Κολομβίας, σπάζοντας ένα ρεκόρ 84 χρόνων με διαφορά 4,6 βαθμών Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες υπολογίζεται πως στοίχισαν τη
ζωή σε πάνω από 300 ανθρώπους.
Στην περιοχή του Βανκούβερ, σε μια
μόνο μέρα η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε 65 κλήσεις για περιστατικά
“αιφνίδιου θάνατου”. Στις 30/6 στο
Λάιτον ξέσπασε φωτιά. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, η φωτιά είχε σαρώσει όλη την κωμόπολη.
Νότια των συνόρων, τμήματα των
ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των
πολιτειών της Ουάσιγκτον και του
Όρεγκον, αντιμετώπισαν επίσης
εξαιρετικά ζεστό καιρό, με την ΕΜΥ
των ΗΠΑ να περιγράφει τις συνθήκες του καύσωνα ως "ιστορικές". Σε
όλες τις βορειοδυτικές πολιτείες, οι
υποδομές αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες θερμοκρασίες.

Τ

Περιβάλλον
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Σπάει όλα τα ρεκόρ

Φωτιά στη θάλασσα του Μεξικό από διαρροή φυσικού αερίου

Η περιοχή υποφέρει ακόμα από συχνές διακοπές ρεύματος και έλλειψη
νερού. Στο Πόρτλαντ του Όρεγκον,
το τραμ σταμάτησε για μέρες λόγω
του ότι τα καλώδια της γραμμής κυριολεκτικά έλιωσαν. Εκατοντάδες
άνθρωποι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο σε κλιματιζόμενα
κέντρα προστασίας καθώς τη Δευτέρα 27/6 οι θερμοκρασίες έφτασαν
στους 45 βαθμούς Κελσίου. Σε περιοχές της πολιτείας της Ουάσινγκτον, τα σχολικά λεωφορεία σταμάτησαν, καθώς ο αέρας μέσα στα
οχήματα έγινε επικίνδυνα ζεστός για
τα παιδιά.

Αδιαφορία
Τα αφεντικά εκφράζουν φόβους
ότι το κύμα καύσωνα θα επηρεάσει
τις συγκομιδές φρούτων αλλά αδιαφορούν τελείως για την προστασία
των εργατών. Τους βάζουν να δουλεύουν ακόμα πιο εντατικά κάτω
από το λιοπύρι ή ακόμα και τη νύχτα
με φακούς. Ήδη δύο εργάτες γης
έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ουάσινγκτον την τελευταία εβδομάδα
όπου δουλεύουν κυρίως μετανάστες

ην πρώτη τους απάντηση ενάντια στη δημιουργία
σταθμού Μετρό στην Πλατεία Εξαρχείων και τις
αναπλάσεις ιδιωτικοποίησης που σχεδιάζει η κυβέρνηση και ο δήμος έδωσαν την Πέμπτη 1 Ιούλη κάτοικοι,
συλλογικότητες και οργανώσεις της αριστεράς και του
αναρχικού χώρου.
Η διαδήλωση στην οποία καλούσαν ανάμεσα σε άλλα η Ανοιχτή Συνέλευση του Λόφου Στρέφη, η Ανοιχτή
Συνέλευση στην Πλατεία Εξαρχείων ενάντια στην κατασκευή σταθμού Μετρό στην πλατεία και η Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας γέμισε τους δρόμους και τα
στενά της γειτονιάς με συνθήματα και κόσμο. Το παρών έδωσαν οι περισσότερες παρατάξεις της αριστεράς στο δήμο. Βασικά συνθήματα ήταν “Τα Εξάρχεια
έχουν ιστορία, έξω το Μετρό από την πλατεία” και
“Ανάπλαση σημαίνει φτωχοί εκτοπισμένοι”.
Το προηγούμενο διάστημα με μπαράζ δημοσιευμάτων,
ενίοτε και πανηγυρικών, ενημερωθήκαμε για την εκκίνηση
τους προσεχείς μήνες εργασιών στην πλατεία στα πλαί-

από τη Νότιο Αμερική ηλικίας από
14 έως και 70 χρονών.
Λίγες μέρες πριν, στη Σάκχα και
στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, οι θερμοκρασίες ξεπερνούσαν κατά τόπους τους 47 βαθμούς Κελσίου και
οι πυρκαγιές έκαιγαν 2900 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασών, έκταση μεγαλύτερη από την επιφάνεια του
Λουξεμβούργου. Οι φωτιές αυτές
υπολογίζεται πως μέχρι στιγμής
έχουν απελευθερώσει στην ατμόσφαιρα 50 μεγατόνους διοξειδίου
του άνθρακα, αντίστοιχο δηλαδή με
όσο εκπέμπει ολόκληρη η Σουηδία
μέσα σε ένα χρόνο.
Την ίδια στιγμή, δυτικά της χερσονήσου του Γιουκατάν στο Μεξικό, η
θάλασσα ανάβλυζε φωτιά, σχηματίζοντας ένα “πύρινο μάτι”. Οι φλόγες
δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας ηφαιστειακής έκρηξης αλλά μιας διαρροής αγωγού αερίου της εταιρείας
Pemex που καταλήγει σε μια από τις
μεγαλύτερες πλατφόρμες εξόρυξης
πετρελαίου της εταιρείας. Η Pemex,
είναι μια εταιρεία γνωστή για το μεγάλο ιστορικό σοβαρών ατυχημάτων
στις εγκαταστάσεις της αλλά και ερ-

γατικών ατυχημάτων. Ο Άνγκελ Καριζάλες, επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής ασφάλειας του Μεξικού
για τον πετρελαϊκό τομέα, έγραψε
στο Τουίτερ ότι το συμβάν «δεν προκάλεσε καμία διαρροή». Παρέλειψε
να εξηγήσει τι ήταν αυτό που καιγόταν επί πέντε ώρες και πόσο καταστροφικές για την υποθαλάσσια ζωή
ήταν οι συνέπειες του.

Λάσπη
Πριν καλά καλά όμως σβήσει η
φωτιά στον Κόλπο του Μεξικού, έρχονταν κιόλας οι εικόνες μιας τεράστιας ολίσθησης εδάφους στο τουριστικό θέρετρο του Ατάμι στις ανατολικές ακτές τις Ιαπωνίας. Χιλιάδες
τόνοι λάσπης, σάρωσαν σπίτια, πυλώνες ρεύματος και οχήματα, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους αφού ακόμα αγνοούνται άλλοι
20. Η ολίσθηση προκλήθηκε από τις
αυξημένες βροχές, που ξεπέρασαν
σε 2 μέρες τις ποσότητες που πέφτουν συνήθως σε ολόκληρο τον
πιο βροχερό μήνα της χρονιάς.
Εν τω μεταξύ, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης του ΟΗΕ προειδο-

Όχι Μετρό
στα Εξάρχεια
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ποιεί ότι σχεδόν 400.000 άνθρωποι
στη Μαδαγασκάρη έχουν φτάσει
στο χείλος της λιμοκτονίας λόγω
των συνεχιζόμενων ξηρασιών. Σε μια
χώρα όπου 1,14 εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν τη διατροφική ανασφάλεια, αυτή η κρίση έχει αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να μετακινηθούν με τα πόδια από αγροτικές
σε αστικές περιοχές.
Μπροστά σε αυτά τα καταστροφικά γεγονότα, που ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί πως
αυξάνονται σε συχνότητα και οξύνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής,
οι επιλογές των ισχυρών του πλανήτη είναι υποκριτικές και ανεπαρκείς.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μπορεί να παραδέχτηκε σε ομιλία του ότι ο καύσωνας σε ΗΠΑ και
Καναδά συνδέεται με την κλιματική
αλλαγή και η Άνγκελα Μέρκελ να
χειροκρότησε την Γκρέτα Τούνμπεργκ που την κατακεραύνωνε στην
σύνοδο “Σβαρτσενέγκερ” στην Αυστρία, αλλά και οι δυο έχουν πετσοκόψει τα ποσά που υπόσχονταν ότι
θα δώσουν για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.
Και οι άλλοι ηγέτες των χωρών
που αποτελούν τους G7 όμως απέδειξαν στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής στην Κορνουάλη πως οι ανταγωνισμοί μεταξύ τους δεν τους επιτρέπουν να συμφωνήσουν σε τίποτα ουσιαστικό. Το 2021 θα είναι, σύμφωνα
με όλες τις προβλέψεις, η χρονιά με
την δεύτερη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη αύξηση εκπομπών ρύπων
στην ιστορία αλλά τα αφεντικά και οι
κυβερνήσεις τους ψάχνουν ακόμα
πως θα αυξήσουν τα κέρδη τους, κάνοντας ακόμα και την κάλπικη πράσινη ανάπτυξή τους να φαντάζει ουτοπία. Και την ανατροπή του καπιταλισμού, οικολογική αναγκαιότητα.

Δημήτρης Δασκαλάκης

σια της ανάπτυξης της 4ης γραμμής Μετρό. Είναι μια προκλητική κίνηση που χρειάζεται για να αποτραπεί να ξεσηκώσει όλη
τη γειτονιά, αλλά ταυτόχρονα να βρει ενάντιά της όλα τα συνδικάτα τη περιοχής και των συγκοινωνιών, τους εκπαιδευτικούς, την καθαριότητα, τους εργαζόμενους στο Δήμο.
Η δημιουργία Μετρό στην περιοχή, και δη στην Πλατεία,
όχι μόνο δεν αποτελεί αίτημα των κατοίκων, μιας και συγκοινωνιακοί λόγοι δε συντρέχουν αφού υπάρχουν σταθμοί
κάθε τύπου σε απόσταση μικρότερη ακτίνας χιλιομέτρου,
αλλά έρχεται να ζημιώσει τις ανάγκες μας σε πράσινο, χώρους αναψυχής και περιπάτου προς όφελος των μεγάλων
επενδυτικών συμφερόντων που ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουν το “ιστορικό κέντρο” ως άθροισμα οικονομικών φιλέτων. Το επόμενο βήμα σε αυτή τη μάχη είναι να
παρθούν μαζικά αποφάσεις συνδικάτων εργαζομένων ενάντια στα σχέδια αυτά. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να μπλοκαριστεί η προσπάθεια της κυβέρνησης.

Βασίλης Μυρσινιάς, ΣΕΚ Εξαρχείων
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Το εργατικό κίνημα

Συντονισμός
ενάντια στο
σφαγείο Χατζηδάκη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συλλαλητήριο
ενάντια
στην
επίθεση
Κεραμέως
Σ

ε συλλαλητήριο καλούν το απόγευμα της Τετάρτης 7/7, στις 7μμ στα
Προπύλαια, μια σειρά σωματεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενάντια στο νέο
νομοσχέδιο της Κεραμέως.
Οι εκπαιδευτικοί του Δικτύου «Η Τάξη
μας» εξηγούν τι περιλαμβάνει η νέα αντιεκπαιδευτική επίθεση και τι πρέπει να
γίνει από τη μεριά του κινήματος:
«Το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση
που παρουσίασαν από κοινού Μητσοτάκης και Κεραμέως αποτελεί κλιμάκωση
της επίθεσης της κυβέρνησης ενάντια
στη δημόσια εκπαίδευση, το συνδικαλισμό, τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Στοχεύουν στη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης και
του ενιαίου χαρακτήρα της. Με όχημα
τους μηχανισμούς της αξιολόγησης και
του νεοεπιθεωρητισμού επιδιώκουν να
σφίξουν τα λουριά στους μαχόμενους
εκπαιδευτικούς και την δύναμη του συνδικαλισμού στην εκπαίδευση.
Ο πρώτος άξονας είναι η λεγόμενη
αυτονομία της σχολικής μονάδας. Το
κράτος αποχωρεί από τη χρηματοδότηση των σχολείων. Επιβάλλουν τη λειτουργία των σχολείων με όρους επιχειρήσεων, με αξιοποίηση των σχολικών
εγκαταστάσεων, εύρεση χορηγιών κλπ.
Φιλοδοξούν να διαμορφώσουν ένα
ασφυκτικά εξεταστοκεντρικό σύστημα
και στις χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης με τη δημιουργία μιας «ελληνικής PISA».
Με το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο επι-
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διώκουν να ανοίξουν την εκπαίδευση
ως αγορά για τους εκδοτικούς οίκους
και τις εταιρίες παροχής ψηφιακών
προγραμμάτων ιδιωτικοποιώντας τον
τομέα παροχής εκπαιδευτικού υλικού.
Η λεγόμενη «ανεστραμμένη τάξη» καθιερώνει τηλεκπαίδευση ως την καθημερινή «κανονικότητα» της σχολικής τάξης αποκλείοντας χιλιάδες φτωχότερα
παιδιά.

Εξατομικοποίηση και διάσπαση
Με την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στοχεύουν στην εξατομικοποίηση των εκπαιδευτικών τη διάλυση
της συλλογικότητας και την κάμψη της
αντίστασης των συνδικάτων. Η κατηγοριοποίηση με βάση τις παιδαγωγικές
«επιδόσεις» σε κλίμακα από τον χαρακτηρισμό «μη ικανοποιητικός» μέχρι τον
«εξαιρετικός», αλλά και το κυνήγι των
μορίων, θα αποτελέσει την εκπαιδευτική εκδοχή της εξατομικοποίησης του
εργαζόμενου απέναντι στην εργοδοσία,
όπως επιχειρεί να διαμορφώσει ο νόμος
Χατζηδάκη. Φυσικά τίποτα δεν εγγυάται
ότι οι χαρακτηρισμοί αυτοί δεν θα μετατραπούν σε όχημα για περικοπές μισθών και απολύσεις.
Η ανάθεση στους διευθυντές και
τους σχολικούς συμβούλους ρόλου παιδαγωγικού και διοικητικού ελεγκτή επαναφέρει με τους χειρότερους όρους
τον αναχρονιστικό θεσμό του επιθεωρητή και στοχεύει στη διάσπαση του εκπαιδευτικού σώματος και την κατατρομοκράτηση των εκπαιδευτικών μέσω
του ασφυκτικού ελέγχουν εφαρμογής

ΜΕΤΡΟ Στάση εργασίας

Σ

ε στάση εργασίας την Τετάρτη 7 Ιούλη προχωρά το Σωματείο Ηλεκτροδηγών και Λοιπών Εργαζόμενων Κίνησης ΣΤΑΣΥ από τις 9μμ έως τη λήξη
της κυκλοφορίας.
Το σωματείο καταγγέλλει τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ ότι εφαρμόζει «προγράμματα επίπονα με ακόμα πιο πολλά δρομολόγια ανά άτομο που για να υλοποιηθούν πρέπει αναγκαστικά οι συνάδελφοι να εργάζονται σε ημέρες που
έχουν ρεπό… λησμονώντας τις περσινές ανακλήσεις αδειών λόγω της διατήρησης αυξημένων δρομολογίων κατά το μήνα Αύγουστο, την απρόσκοπτη και
αδιάλειπτη εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας... ». Εκτός από τα
εξοντωτικά ωράρια, διαμαρτύρεται για τη μη συντήρηση του κλιματισμού με
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να δουλεύουν σε συνθήκες υψικάμινου, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία τους.

των επιταγών της κυβέρνησης.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηγεσία
του ΥΠΑΙΘ επιχειρεί να επιβάλλει ανάλογα μέτρα. Διαμορφώνουν στην εκπαίδευση ένα σκηνικό πολέμου αποφασίζοντας ότι θα συγκρουστούν κατά μέτωπο με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ξεχνούν όμως ότι το επιχείρησαν και την προηγούμενη χρονιά, με τις
ηλεκτρονικές εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια και την αυτοαξιολόγηση
της σχολικής μονάδας και έχασαν συντριπτικά. Το ίδιο θα πάθουν και τώρα.
Είμαστε το 95% των εκπαιδευτικών
που βρήκαν μπροστά τους όταν τόλμησαν να βάλουν το δίλημμα με τα «συνδικάτα ή με την κυβέρνηση». Έχουμε το
καθήκον και τη δύναμη να υπερασπίσουμε τη δημόσια εκπαίδευση από τα αρπακτικά της αγοράς και του νέου συντηρητισμού. Μπορούμε να κερδίσουμε μαζί
μας, το σύνολο της εργαζόμενης πλειοψηφίας, που παλεύει ενάντια σε αυτή
την αντιδραστική κυβέρνηση. Ο αγώνας
ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη, οι
αγώνες των εργατών της υγείας, του πολιτισμού, στα λιμάνια, στον τουρισμό και
την εστίαση κλπ μας δείχνουν τους φυσικούς μας συμμάχους.
Οι Ομοσπονδίες ΟΛΜΕ-ΔΟΕ να καλέσουν άμεσα μαζικά συλλαλητήρια ενάντια στο ν/σχέδιο. Με την κατάθεσή του,
να κηρύξουν απεργιακό αγώνα για τον
Σεπτέμβρη με το άνοιγμα των σχολείων.
Με απεργιακό αγώνα και μαζική ανυπακοή μπορούμε να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους.
Η Κεραμέως βάζει στόχο τον ασφυκτικό έλεγχο σε κάθε σχολείο, να απαντήσουμε με ένα κίνημα οργανωμένο και
ριζωμένο μέσα στα σχολεία και στις γειτονιές. Να ξαναζωντανέψουμε το θεσμό
των συνδικαλιστικών αντιπροσώπων
ανά σχολείο. Με επιτροπές αγώνα να
συγκροτήσουμε την δύναμη του πιο μαχητικού κομματιού των σχολείων μας.
Να οργανώσουμε και να δυναμώσουμε
το απεργιακό ταμείο. Με μαζικές γενικές συνελεύσεις πριν το άνοιγμα των
σχολείων, εκδηλώσεις, επιτροπές αγώνα, καμπάνιες ενημέρωσης και διεκδίκησης αλληλεγγύης, οι εκπαιδευτικοί να
σηκώσουμε για μια ακόμη φορά το γάντι. Δεν θα περάσει».

Σ.Μ.

ε ανοιχτή συνέλευση για την οργάνωση της μάχης ενάντια στη νέα κυβερνητική επίθεση στην ασφάλιση, καλούν ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων, την Τρίτη 13 Ιούλη, στις 7.30μμ,
στο θεατράκι της πλ. Κουμουνδούρου.
«Χρειάζεται τώρα τα Συνδικάτα, να προχωρήσουν σε νέα
πανεργατική απεργία για να σωσουμε τα ασφαλιστικά μας
ταμεία. Σημείο το σημείο, σωματείο το σωματείο οργανώνουμε τους χώρους μας για να αναγκάσουμε τις ηγεσίες να
προχωρήσουν σε νέα πανεργατική απεργία. Να σημάνει συναγερμός σε κάθε χώρο δουλειάς. Να προχωρήσουμε σε
συνελεύσεις σε κάθε σωματείο και χώρο. Να συζητήσουμε
με τους συναδέλφους και να συγκροτήσουμε παντού επιτροπές αγώνα» καλούν ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το Συντονιστικό Νοσοκομείων σε ανακοίνωσή τους
κι εξηγούν σχετικά με το νέο ασφαλιστικό:
«Ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης, σχεδιάζουν το μεγαλύτερο πλιάτσικο που έχει γίνει ποτέ στο ασφαλιστικό σύστημα. Να δώσουν στα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης τα
επόμενα χρόνια 80 δις ευρώ από τις ασφαλιστικές εισφορές
των εργαζομένων για να τα τζογάρουν. Οι εισφορές των εργαζομένων θα πάνε στον τζόγο των χρηματαγορών και το
ασφαλιστικό σύστημα θα χάσει δεκάδες δις ευρώ.

Ψίχουλα
Ο κάθε νέος εργαζόμενος θα αποφασίζει αν τα χρήματα
του “ατομικού κουμπαρά” της επικουρικής του ασφάλισης
θα τα τζογάρει η ιδιωτική εταιρία που θα τα διαχειρίζεται,
σε “προϊόντα” υψηλού, μεσαίου, ή χαμηλού ρίσκου. Τα χαμηλού ρίσκου δεν θα έχουν καμία απόδοση και πρακτικά η
επικουρική σου θα είναι ψίχουλα. Αντίθετα τα υψηλού ρίσκου θα έχουνε μεγαλύτερες αποδόσεις, (άρα υπόσχεση
για υψηλότερη επικουρική σύνταξη), αλλά και τον κίνδυνο
να τα χάσεις όλα και να μην πάρεις ποτέ τίποτε όπως έχει
γίνει δεκάδες φορές με ιδιωτικές εταιρίες που φαλίρισαν
και οι ασφαλισμένοι έχασαν τα πάντα.
Για τους ήδη συνταξιούχους η κυβέρνηση υπόσχεται ότι
θα συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξή τους. Όσες υποσχέσεις και να δίνει σήμερα ότι θα καλύπτει το κράτος το κόστος πρόκειται για ψευτιές. Χωρίς χρήματα να εισρέουν στο
ταμείο επικούρησης από τους νεώτερους ασφαλισμένους,
θα υπάρχει ετήσια τρύπα 2 δις ευρώ. Στην πραγματικότητα
για τους ήδη ασφαλισμένους έρχονται μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, γιατί τα χρήματα η κυβέρνηση τα δίνει στην
αποπληρωμή του χρέους και στους πλούσιους φίλους της
και όχι στις ανάγκες των εργατών για μισθούς και συντάξεις.
Αν περάσει η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης
θα ανοίξει ο δρόμος για να ιδιωτικοποιηθεί και η κύρια σύνταξη και συνολικά το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί αυτές είναι οι απαιτήσεις της ΕΕ, τα προαπαιτούμενα που λέγαμε
στα χρόνια των μνημονίων, για να δώσουν κάποια από τα
χρήματα που έχουν υποσχεθεί».
Εν τω μεταξύ απόφαση για κινητοποίηση ενάντια στο νέο
ασφαλιστικό πήρε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ «και δηλώνει ότι θα απαντήσει με κάθε τρόπο και με απεργιακή
μορφή, έτσι ώστε να μην ψηφιστεί από τη Βουλή. Την εξειδίκευση των κινητοποιήσεων θα την αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ» όπως αναφέρει στην απόφασή
του. Ταυτόχρονα αποφάσισε τη στήριξη των κινητοποιήσεων ενάντια στο νομοσχέδιο της Κεραμέως και ανακοίνωσε
αγωνιστικό διήμερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
συλλαλητήρια στις 10 Σεπτέμβρη μαζί με την ΠΟΕΔΗΝ και
την επόμενη, 11 Σεπτέμβρη, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης και την καθιερωμένη ομιλία του πρωθυπουργού.
Το διοικητικό συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας
συνεδριάζει το απόγευμα της Τετάρτης 7/7.
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1-2.30μμ

3-4.30μμ

5-6.30μμ

Οι ζωές των
προσφύγων
μετράνε

Εργατική Τάξη
και συνδικάτα

Η πάλη ενάντια
στον σεξισμό

Ομιλητές:
Τάσος Αναστασιάδης,
Χρίστος Αργύρης,
Μαρία Χαρχαρίδου

Ομιλήτριες:
Μαρία Στύλλου,
Αργυρή Ερωτοκρίτου,
Μαργαρίτα
Συγγενιώτου

Ομιλητές:
Δημήτρης Ζώτος,
Κατερίνα Θωίδου,
Θανάσης Καμπαγιάννης

Αμφιθέατρο Α

Αμφιθέατρο
Σιδέρη

Αμφιθέατρο
Φραγκόπουλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιούλη

Για ποια παιδεία
παλεύουμε

Το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ
και η δίκη του Ζακ

Παλαιστίνη και
Μέση Ανατολή

Ομιλητές:
Παντελής
Παναγιωτακόπουλος,
Σεραφείμ Ρίζος

Ομιλητές:
Κώστας Τορπουζίδης,
Αφροδίτη Φράγκου

Ομιλητές:
Αμπντελατίφ
Νταρουίς,
Γιάννης Σηφακάκης

Τρότσκι –
Η εναλλακτική
στον Σταλινισμό

Καπιταλισμός
και δημοκρατία
Ομιλητές:
Ευκλείδης Μακρόγλου,
Κώστας Παπαδάκης

Ομιλητές:
Στέλιος Μιχαηλίδης,
Διονυσία Πυλαρινού

Κήπος
Γεωπονικής

7-8.30μμ

Λένιν – Πώς
νίκησε η Ρώσικη
Επανάσταση
Ομιλητές:
Νίκη Αργύρη,
Δημήτρης Δασκαλάκης

Η πολύπλευρη κρίση του καπιταλισμού
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Σωτήρης Κοντογιάννης, Νίκος Λούντος

1-2.30μμ

3-4.30μμ

5-6.30μμ

Πανδημία και
κλιματική
αλλαγή

20 χρόνια από
τη Γένοβα

Αριστερά και
Μεταρρύθμιση ή
Επανάσταση
σήμερα

Αμφιθέατρο Α

Ομιλητές:
Πέτρος
Κωνσταντίνου,
Γιώργος Πίττας

Ομιλητές:
Ελένη Πορτάλιου,
Γιώργος Ράγκος

Αμφιθέατρο
Σιδέρη

Αμφιθέατρο
Φραγκόπουλου

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Ιούλη

Ελλάδα-Τουρκία
– η διεθνιστική
απάντηση

Μαρξ – Ένγκελς
Η κοινωνία αλλάζει
με επαναστάσεις

Το 1821 και
οι αστικές
επαναστάσεις

Ομιλητής:

Ομιλητές:
Σταυρούλα Πανίδου,
Κώστας Πολύδωρος

Ομιλητές:
Άννα Καρακατσούλη,
Λέανδρος Μπόλαρης

Κώστας Πίττας
Η Ρόζα
Λούξεμπουργκ
και η Γερμανική
Επανάσταση

Καπιταλισμός
και Τέχνη

Ομιλητές:
Γιάννης Αγγελόπουλος,
Έλλη Πανταζοπούλου

7-8.30μμ

Ομιλητής:
Πάνος Γκαργκάνας

Κήπος
Γεωπονικής

Ομιλήτρια:
Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Αντόνιο Γκράμσι –
Τι είναι το
Επαναστατικό
Κόμμα
Ομιλητές:
Πάνος Κατσαχνιάς,
Γιάννης Κούτρας

Πάλη ενάντια στη δεξιά, πάλη για τον σοσιαλισμό
Ομιλητές: Μαρία Στύλλου, Κώστας Καταραχιάς, Λίλιαν Μπουρίτη
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Η κοινωνία αλλάζει
με επαναστάσεις
Μ

πορεί να αλλάξει το σύστημα και πώς; Η συζήτηση
«Μαρξ-Ένγκελς, Η κοινωνία
αλλάζει με επαναστάσεις» που θα
γίνει την Κυριακή 10 Ιούλη, 34.30μμ, θα ανοίξει την κουβέντα πάνω σε ένα από τα πιο καυτά ερωτήματα της περιόδου.
«Η πρώτη πολύ σημαντική συνεισφορά των Μαρξ και Ένγκελς είναι
ότι ξεπερνούν τις αντιλήψεις ότι η
ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο από
μια κίνηση ιδεών που οι άνθρωποι
χρειάζονται εκπαίδευση για να αλλάξουν», μας λέει η Σταυρούλα Πανίδου, που θα ανοίξει τη συζήτηση.
«Αντίθετα, μέσα από τα ψαξίματα,
τα διαβάσματά τους και κυρίως μέσα από το περιβάλλον των επαναστάσεων του 19ου αιώνα, οι δυο
τους εξηγούν πώς οι κοινωνίες φτάνουν στα όριά τους και πώς η τάξη
που ασφυκτιά κάτω από τις εκάστοτε συνθήκες επαναστατεί. Είναι μια
ανάλυση που δένεται σήμερα και με
τη συζήτηση που γίνεται για την
επέτειο του 1821.
Γύρω στο 1844-45 ξεκαθαρίζουν

και ποιο είναι το καινούργιο επαναστατικό υποκείμενο για να αλλάξει
η καπιταλιστική κοινωνία, ότι είναι η
εργατική τάξη. Ενώ, σε τεράστια
διαφορά με άλλα ρεύματα και κομμάτια επαναστατών της περιόδου,
καταλήγουν ότι η εργατική τάξη
έχει αυτό το ρόλο, όχι γιατί είναι η
πιο εξαθλιωμένη τάξη, αλλά γιατί είναι η πιο δυνατή μέσα σε αυτό το
σύστημα. Η θέση της μέσα στην παραγωγική διαδικασία, η συλλογικότητά της, η προοπτική των αγώνων
της την καθιστούν το επαναστατικό
υποκείμενο.
Για το πώς το συνειδητοποιεί,
εξηγούν ότι αυτό δεν γίνεται λόγω
κάποιων πεφωτισμένων που την μαθαίνουν απέξω, αλλά μέσα από την
ίδια τη διαδικασία με την οποία εργάζεται και τους αγώνες που δίνει.
Η καθημερινή ταξική σύγκρουση τη
βοηθά να αποκτήσει ταξική συνείδηση. Και συνεχίζουν με την ανάλυση του αστικού κράτους, ότι δεν είναι ουδέτερο και πάνω από τάξεις,
ότι είναι ένας ταξικός γραφειοκρατικός, ένοπλος μηχανισμός στα χέ-

Σ

τη συζήτηση «Το 1821 και οι αστικές επαναστάσεις», που θα γίνει στον Μαρξισμό την Κυριακή
10 Ιούλη, 5-6.30μμ, συμμετέχει ως ομιλήτρια η
ιστορικός Άννα Καρακατσούλη, συγγραφέας του βιβλίου «“Μαχητές της Ελευθερίας” και 1821 – Η Ελληνική
Επανάσταση στη διεθνική της διάσταση». Όπως γράφει
το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω παρουσιάζοντας
το βιβλίο:
«Η μελέτη της Καρακατσούλη, τεκμηριωμένη με ένα
πολυποίκιλο αρχειακό υλικό, έρχεται να προστεθεί σε
μια πλούσια διεθνή συζήτηση και ιστορική έρευνα, που
σημείο εκκίνησής της αποτελεί η εμβληματική Εποχή
των Επαναστάσεων (1962) του Εric Ηobsbawm και το
θεωρητικό πλαίσιο που έβαλε ο μεγάλος ιστορικός.
Σύμφωνα μ’ αυτό, η επικράτηση των δυνάμεων της Παλινόρθωσης, η Ιερή Συμμαχία και η απόφαση του Συνεδρίου της Βιέννης το 1815 να γυρίσει πίσω το “ρολόι
της Ιστορίας”, επιβάλλοντας εκ νέου τον αυταρχισμό
του 18ου αιώνα, λειτούργησαν καταλυτικά στη δυναμική αντίδραση των υποστηρικτών των φιλελεύθερων ιδεών και της κληρονομιάς της Γαλλικής Επανάστασης και
στη δημιουργία μιας “Φιλελεύθερης Διεθνούς”.
Βάζοντάς μας στη συζήτηση που προέκυψε από αυτό
το αρχικό σκεπτικό, στους προβληματισμούς, στις διαφωνίες και στις συνθέσεις, η Καρακατσούλη μας μεταφέρει στην άλλη Ευρώπη, αυτή των αντιστάσεων, όπου
οι άνθρωποι, ως άτομα και ως συλλογικότητες, με τις
πολιτικές επιλογές τους, τις ιδέες και τις πρακτικές
τους, συγκρούονται ή συνεργάζονται, δημιουργώντας
έτσι το ιστορικό τους παρόν. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνει τις αμφίδρομες επιρροές των επαναστατικών κινημάτων – σε ιδεολογικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο
– και τη συσπείρωση της, με ή χωρίς εισαγωγικά, Αριστεράς της εποχής εκείνης.
Οι επαναστατικές αδελφότητες (οργανώσεις – εται-

ρια της αστικής τάξης. Γι' αυτό και
το πρώτο καθήκον της εργατικής
τάξης στην επανάσταση είναι να το
τσακίσει και να χτίσει ένα εργατικό,
μια δικτατορία του προλεταριάτου,
μια εργατική εξουσία, που είναι
απαραίτητη για το πέρασμα στην
αταξική κοινωνία.
Προφανώς και οι δυο τους μιλούν
για το ρόλο των επαναστατών. Δεν
παρατηρούν απλώς, δεν διαμορφώνουν απλά θεωρία, είναι μέσα στα
κινήματα και τις επαναστάσεις της
εποχής, υπάρχει δέσιμό τους με την
τάξη και τα μηνύματά της. Με τις
επαναστάσεις του 1848, τη μεγάλη
άνοιξη των λαών που διεθνοποιείται
η επανάσταση, αλλά και του 1871
με την Παρισινή Κομμούνα που ξεκαθαρίζουν για τη δικτατορία του
προλεταριάτου. Υπάρχουν κομμάτια της ανάλυσής τους που είναι
λες και γράφτηκαν τώρα και που
μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε
όλες τις πολιτικές αναζητήσεις σήμερα».

Και το 1821
ήταν
κοινωνική
επανάσταση
ρείες), που δημιουργούνταν η μια μετά την άλλη σ’ όλη
την Ευρώπη, λειτουργούσαν ως ένα άτυπο πανευρωπαϊκό, ως ένα βαθμό και διεθνές, επαναστατικό δίκτυο,
που συνέβαλε στην οργάνωση και υποστήριξη των επαναστατικών διαδικασιών των αρχών του 19ου αιώνα και
στόχευε στη μεταξύ τους διασύνδεση· η ιστορικός παρακολουθεί κυρίως τις διεργασίες που συντελούνταν
στα “μεσογειακά παράλληλα” της ελληνικής επανάστασης, την Ιταλία και την Ισπανία, τις συνωμοτικές επαφές
των μελών της Φιλικής Εταιρείας για πολιτικές συμπράξεις με την ιταλική καρμποναρία και τους ισπανούς εξεγερμένους και στο “Λονδίνο – κέντρο” των διεθνών επαναστατικών συγκλίσεων, στο Λονδίνο της μεγαλύτερης
εργατικής τάξης της εποχής και των αντιστάσεών της.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο των επαναστατικών διεργασιών προσεγγίζει και τον Φιλελληνισμό, δηλαδή κυρίως
ως έκφραση ενός διεθνικού ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού και όχι ως απόρροια “θαυμασμού του αρχαιοελληνικού πνεύματος”». Εστιάζοντας τελικά στη μάχιμη
πολιτική διάσταση του φιλελευθερισμού, η ιστορικός
βάζει στο μικροσκόπιό της τους φιλέλληνες μαχητές,
αυτούς δηλαδή που έρχονται στο “πεδίο Ελλάδα” για
να συμμετέχουν στα πολεμικά μέτωπα της επανάστασης».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο

Μαρξισμός 2021 έρχεται να συγκεντρώσει αλλά και να δώσει προοπτική σε όλες τις μάχες που έδωσαν την τελευταία χρονιά η εργατική τάξη και η νεολαία. Μάχες που και στη Θεσσαλονίκη ήταν διαρκείς και
σκληρές: από τις απεργίες των υγειονομικών ενάντια στη δολοφονική διαχείριση της πανδημίας, μέχρι τα μεγάλα φοιτητικά συλλαλητήρια ενάντια
στην πανεπιστημιακή αστυνομία και όλα τα αντιεκπαιδευτικά νομοσχέδια
της Κεραμέως, μέχρι τις πρόσφατες πανεργατικές ενάντια στην αντεργατική-αντισυνδικαλιστική επίθεση του Χατζηδάκη.
Η πολιτική συζήτηση που θα γίνει στο φεστιβάλ θα ενισχύσει και θα δυναμώσει αυτούς τους αγώνες. Ήδη έχουμε ένα μεγάλο άμεσο ραντεβού,
το διήμερο 10 και 11 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Θέλουμε η πανυγειονομική
διαδήλωση την πρώτη μέρα και το πανεργατικό συλλαλητήριο τη δεύτερη
να είναι σεισμός και να καθορίσουν αγωνιστικά όλη την επόμενη περίοδο.
Ο Μαρξισμός θα συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση.
Αυτός είναι και ο λόγος που φέτος οι πυρήνες του ΣΕΚ της Θεσσαλονίκης ναυλώνουμε λεωφορείο για τη συμμετοχή μας στο διήμερο. Δεν θέλουμε η απόσταση να γίνει εμπόδιο για κανένα σύντροφο και συντρόφισσα, για κανένα αγωνιστή και αγωνίστρια που παλεύει για την ανατροπή
των κυβερνητικών πολιτικών, να παρακολουθήσει τις συζητήσεις του φεστιβάλ. Συλλογικά, με το πιο φτηνό εισιτήριο, με ασφάλεια, κλείστε τη θέση σας για το Μαρξισμό!

Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΝΙΑ

Η

χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα τεταμένη με πλούσια κοινωνικοπολιτικά γεγονότα να τη σημαδεύουν.
Στο Φεστιβάλ θα μιλήσουμε για τα γεγονότα αυτά και για τις προεκτάσεις τους, με ποια θεωρητικά εργαλεία, μεταξύ άλλων, μπορούμε να ερμηνεύσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι η εκδήλωση όπου όλο το κίνημα και τα "ανήσυχα" άτομα που ενδιαφέρονται για τα κοινά μπορούν να
παρίστανται και να μαθαίνουν μαζί σε ένα πλαίσιο. Θα συζητήσουμε ως
προς τη βάση των ριζοσπαστικων θεωριών και την ιστορικότητα τους, με
ιδέες και σκέψεις πάντα επίκαιρες.
Για τις γνωριμίες με άτομα που θέλουν να αγωνιστούν, για τις πολιτικές
συζητήσεις και "ζυμώσεις", για το κίνημα και το μέλλον του.
Για αυτό θα συμμετέχουμε στον "Μαρξισμό" φέτος.

Ευάγγελος Σαράντης
Φοιτητής Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1479, 7 Ιούλη 2021

Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις

Να γίνει του Γιαννίτση!
Συνέχεια από τη σελ.3
Ο απεργιακός ξεσηκωμός συνεχίστηκε και μαζί με την εξέγερση το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς έδωσαν μια πρόγευση
της εργατικής οργής που θα ξεδιπλωνόταν τα χρόνια των μνημονίων. Μερικούς μήνες μετά η κυβέρνηση του Καραμανλή θα
ήταν παρελθόν, η Πετραλιά δεν θα εκλεγόταν καν στο κοινοβούλιο και ο ΓΑΠ θα αναλάμβανε με υποσχέσεις για κατάργηση του ασφαλιστικού νόμου.

Τα χρόνια των Μνημονίων
Τα μνημόνια αποτέλεσαν το κατάλληλο πλαίσιο στη συνέχεια
για να εξαπολυθούν οι επιθέσεις στα ταμεία και τις συντάξεις.
«Το νομοσχέδιο Λοβέρδου-Κουτρουμάνη, αμέσως μετά την
υπογραφή του πρώτου μνημονίου το Μάη του 2010, τα είχε
όλα: μειώσεις συντάξεων και ανατροπές στον τρόπο υπολογισμού τους, αύξηση ορίων ηλικίας, τσάκισμα και συγχωνεύσεις
των ταμείων, περικοπές πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, χτύπημα
των γυναικών εργαζόμενων. Ενώ είχε ήδη αποφασιστεί η περικοπή της 13ης και της 14ης σύνταξης και η υποκατάστασή τους
με κάποια επιδόματα», θυμίζει άρθρο στην Ε.Α λίγα χρόνια αργότερα. «Η απάντηση του εργατικού κινήματος στη γενικευμένη
αυτή επίθεση ήταν τρεις γενικές απεργίες σε διάστημα ενός μήνα. Η -ιστορική πια- πανεργατική της 5ης Μάη με τα εκατομμύρια των απεργών και τους εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές σε
όλη τη χώρα ενάντια στη ψήφιση του μνημονίου, είχε δημιουργήσει τις συνθήκες για την άμεση κλιμάκωση. Έτσι, εκεί που η
κυβέρνηση υπολόγιζε σε ένα γρήγορο ξέσπασμα, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν πανεργατικό ξεσηκωμό, η συχνότητα του οποίου ξεπέρασε τότε οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία του
ελληνικού εργατικού κινήματος». Οι απεργίες καθόρισαν το πολιτικό κλίμα εκείνης της περιόδου. Μεταφράστηκαν σε πολιτική
κρίση οδηγώντας την κυβέρνηση Παπανδρέου στην κατάρρευση. Την ίδια όμως τύχη είχαν και οι επόμενοι. Η συγκυβέρνηση
Παπαδήμου προχώρησε, μαζί με τα άλλα σκληρά μνημονιακά
μέτρα του δεύτερου μνημόνιου, στη μεγαλύτερη λεηλασία των
ασφαλιστικών ταμείων. Το περίφημο PSI, που παρουσιάστηκε
ως κομμάτι κουρέματος του χρέους, στέρησε 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ασφαλιστικά ταμεία και τα αποθεματικά
τους. Αυτή η μαζική κλοπή ήταν το κέντρο της τριήμερης πανεργατικής απεργίας που πραγματοποιήθηκε στις 7, 10 και 11
Φλεβάρη του 2012 και κλιμακώθηκε στα οργισμένα συλλαλητήρια της Κυριακής 12 Φλεβάρη κάνοντας αμέσως μετά και αυτή
την κυβέρνηση παρελθόν» θυμίζει η Λένα Βερδέ σε άρθρο της
τον καιρό που η κυβέρνηση Τσίπρα ετοιμαζόταν να κατεβάσει
τη δικιά της επίθεση στην ασφάλιση.

Ασφαλιστικό Κατρούγκαλου
«Περισσότερα χρόνια δουλειάς και μικρότερη σύνταξη, κατάργηση του ΕΚΑΣ, σφαγιασμό των αναπηρικών συντάξεων
και μείωση των επικουρικών, διπλάσιες εισφορές για τους
ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Αυτά βαφτίζει
ως μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού η κυβέρνηση, ενώ πρόκειται για έναν νέο Αρμαγεδώνα που δεν αφήνει κανέναν αλώβητο» περιέγραφε η Άννα Κωνσταντακάκη το ασφαλιστικό του
Κατρούγκαλου, με άρθρο της στην Εργατική Αλληλεγγύη το
Γενάρη του 2016.
Η υποδοχή στο ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου έγινε με μια
μεγάλη πανεργατική απεργία στις 4 Φλεβάρη του 2016. Το ρεπορτάζ της Ε.Α έγραφε: «Από τον Φλεβάρη του 2012 είχε να
δει τέτοια λαοθάλασσα το κέντρο της Αθήνας. Όλες οι μεθοδεύσεις να διασπαστεί ο κόσμος σε «γραβάτες» και «τραγιάσκες», αγρότες και εργάτες, νέους και παλιούς, «δημόσιους»
και «ιδιωτικούς», άνεργους και εργαζόμενους απέτυχαν». H
μεταρρύθμιση σερνόταν για τουλάχιστον 4 μήνες. Τελικά το
έβαλε αιφνιδιαστικά στη Βουλή στις αρχές του Μάη. Οι αλλαγές του Κατρούγκαλου στο σύστημα ασφάλισης έστρωσαν το
δρόμο για το νομοσχέδιο που φέρνει ο Χατζηδάκης. Μια «α λα
Γιαννίτση» εργατική απάντηση μπορεί να το τσακίσει.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Εργατική απάντηση στη νέα λεηλασία
Τ

ο νομοσχέδιο με τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα
γενιά» που έβαλε σε δημόσια
διαβούλευση και ετοιμάζεται να φέρει
στην Βουλή η κυβέρνηση έχει στόχο
την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής
ασφάλισης και το χάρισμα των δισεκατομμυρίων ευρώ των ασφαλιστικών εισφορών στα μεγάλα οικονομικά funds
προκειμένου να κερδοσκοπήσουν
άγρια στην ντόπια και διεθνή αγορά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, δημιουργείται νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) στο οποίο θα υπαχθούν
υποχρεωτικά οι νεοεισερχόμενοι στην
αγορά εργασίας από 1/1/22 και προαιρετικά όσοι ασφαλισμένοι είναι κάτω
των 35 ετών καθώς και κλάδοι ελεύθερων επαγγελματιών που μέχρι τώρα δεν
υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση.
Οι ενταγμένοι θα έχουν στο ΤΕΚΑ
τον δικό τους «ατομικό κουμπαρά» και
η επικουρική σύνταξή τους θα καθορίζεται από το «επενδυτικό προφίλ» που
θα επιλέγουν -«χαμηλού ρίσκου, μεσαίου ρίσκου και υψηλού ρίσκου»- με
τη δυνατότητα να αλλάζουν προφίλ
ανά τριετία... Όποιος τζογάρει καλύτερα θα παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη,
λέει ο Χατζηδάκης. Τι δίκαιο και τι πιο
λογικό από το να ξέρεις τι εισφορές
δίνεις αλλά να μην ξέρεις πόση σύνταξη θα πάρεις!
Πώς θα γίνεται όμως ο τζόγος; Η
κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι πρόκειται
για «κεφαλαιοποίηση» και όχι ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης:
Πρόκειται για μπαρούφες που το μόνο που υποδηλώνουν είναι την επίγνωση και τον φόβο τους ότι ο κόσμος δεν
θέλει την ιδιωτικοποίηση. Στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα οι εισφορές του
ασφαλισμένου ανατίθενται για επένδυση σε «εξειδικευμένους διαχειριστές»κερδοσκοπικές εταιρίες και το ύψος
της σύνταξης το καθορίζει η «αγορά».
Αυτό ακριβώς κάνει το νομοσχέδιο.
Στο άρθρο 49 ορίζεται ότι με «απόφαση του Δ.Σ. το Ταμείο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις διαχείρισης μέρους
των περιουσιακών του στοιχείων με
εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων». Στο άρθρο 47 αναφέρεται ότι «τα
περιουσιακά στοιχεία του Τ.Ε.Κ.Α
επενδύονται με γνώμονα «την κερδοφορία», συνιστώντας όμως να «αποφεύγονται η υπέρμετρη εξάρτηση από
συγκεκριμένο στοιχείο ή εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων, καθώς και η υπέρμετρη συσσώρευση κινδύνων».
«Κινδύνων»; Είναι τέτοια η σιγουριά
της κυβέρνησης ότι αυτό που μας
φέρνει είναι άγριο τζογάρισμα, μίζες
και αρπαχτές ώστε στο άρθρο 19 του
νομοσχεδίου προεξοφλείται προκαταβολικά για τα μέλη του ΔΣ του ΤΕΚΑ
που θα κάνουν τα νταραβέρια με τις

Αριστερά: 19/3/2008, Πανεργατική απεργία ενάντια στο ασφαλιστικό Μαγγίνα-Πετραλιά
Πάνω: 4/2/16, Πανεργατική απεργία ενάντια στο ασφαλιστικό Κατρούγκαλου. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

επενδυτικές εταιρίες ότι δεν υπέχει
«αστική ευθύνη έναντι ιδιωτών για
πράξεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους», ενώ δεν
υπάρχει έστω κάποια αναφορά για βαριά αμέλεια ή δόλο!

Πετσόκομμα
Για τα κερδoσκοπικά funds η διαφορά ανάμεσα στα δύο συστήματα είναι
προφανής. Ποια θα είναι η διαφορά για
τον νέο εργαζόμενο; Στην μελέτη που
έχουν πραγματοποιήσει, οι εργατολόγοι καθηγητές Σάββας Ρομπόλης και
Βασίλης Μπέτσης θέτουν και απαντάνε
στο ερώτημα ποια θα ήταν η απόδοση
της επικουρικής σύνταξης, με μισθό 1.000 ευρώ, εισφορά 6% στην επικουρική ασφάλιση και 35 έτη προϋπηρεσίας, την περίοδο 1985–2020 συγκριτικά για τα δύο συστήματα. Στην πρώτη
περίπτωση υπολόγισαν ότι ο συνταξιούχος θα λάμβανε 322 ευρώ το μήνα.
Στην δεύτερη, θα λάμβανε 42 ευρώ.
Η δημιουργία του ΤΕΚΑ θα σημάνει
την διακοπή εισφορών 77 δις ευρώ
των νέων ασφαλισμένων προς το
ισχύον ασφαλιστικό επικουρικό δημιουργώντας μια μαύρη τρύπα για τους
συνταξιούχους και τους εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι σε αυτό.
Αλλά η κυβέρνηση λέει να μην ανησυχούμε ούτε οι παλιοί αλλά ούτε και
οι νέοι εργαζόμενοι για την επικουρική
των οποίων: «θα υπάρχει ρήτρα εγγυημένης απόδοσης τουλάχιστον του
συσσωρευμένου κεφαλαίου σε περιπτώσεις αρνητικών αποδόσεων λόγω για παράδειγμα - μακροχρόνιας κρίσης στις χρηματαγορές». Είναι φού-

μαρα φυσικά αυτές οι υποσχέσεις. Η
κυβέρνηση και η οποιαδήποτε ομογάλακτη διαδοχή της δεν θα διστάσει να
βάλει τους συνταξιούχους να πληρώσουν το μάρμαρο, αν τα πράγματα
στραβώσουν. Γιατί;
Γιατί πολύ απλά το έχουν ξανακάνει.
Γιατί να πιστέψουμε τους υπουργούς
της κυβέρνησης που λένε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μείωση των συντάξεων, όταν μέχρι το 2014 επέβαλλαν σταδιακές μειώσεις που έφτασαν στο 52%
για τις κύριες συντάξεις και το 77,2%
στις επικουρικές συντάξεις για να ακολουθήσει νέος γύρος περικοπών με το
τρίτο μνημόνιο το 2015-2016;
Ας μην έχουμε αυταπάτες, στη νέα
παρόμοια κρίση που βρίσκεται ήδη σε
εξέλιξη, οι συνταξιούχοι θα κληθούν
για άλλη μια φορά να πληρώσουν τα
τζογαρίσματα των αρπακτικών της
αγοράς και μάλιστα διπλά.
Η επίθεση που δέχεται σήμερα η
επικουρική σύνταξη από τη ΝΔ μέσα
από την εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος είναι ένα βήμα
ώστε η εφαρμογή του να περάσει στη
συνέχεια στην βασική σύνταξη. Πρόκειται για μια επίθεση που στοχεύει να
αλλάξει ριζικά το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα και να πετύχει αυτό
που δεν πέτυχαν όλες οι προηγούμενες απόπειρες της άρχουσας τάξης
που έμειναν στα μισά του δρόμου. Δεν
πρόκειται να σταματήσουν στην επικουρική και αυτό δείχνει η όλη πορεία
των «μεταρρυθμίσεων» μέχρι σήμερα.
Σε μια συνέντευξή του το 2007 στην
Εργατική Αλληλεγγύη, την περίοδο
του σκανδάλου των δομημένων ομο-

λόγων, ο Μανώλης Βασιλάκης συνδικαλιστής τραπεζοϋπάλληλος έκανε
την αναδρομή:
«Από το 1950 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80 τα αποθεματικά των
Ταμείων ήταν σε άτοκους λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Και με αυτά τα λεφτά χρηματοδοτούσαν τον Μποδοσάκη, τον Νιάρχο, τον
Ανδρεάδη και τους λοιπούς «επιχειρηματίες» για να έρθει η πολυπόθητη
«οικονομική ανάπτυξη» που όμως
αφορούσε τους λίγους. Έχει υπολογιστεί ότι οι απώλειες (των ταμείων)
από τόκους την περίοδο αυτή ανέρχονται στο ποσό των 70 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ… Το 1992 η κυβέρνηση Μητσοτάκη θεσμοθετεί για
πρώτη φορά την τοποθέτηση του 20%
των αποθεματικών των Ταμείων σε μετοχές και σε τραπεζικά προϊόντα υψηλού ρίσκου. Το 1995 η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ (με συμφωνία της Νέας Δημοκρατίας) πλέον επιτρέπει την πρόσληψη από τις Διοικήσεις των ασφαλιστικών Ταμείων Τραπεζών και άλλων
χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε
ρόλο συμβούλου. Το 1999 η κυβέρνηση Σημίτη (και πάλι με συμφωνία της
Νέας Δημοκρατίας) ανεβάζει το ποσοστό των αποθεματικών που τζογάρονται στο χρηματιστήριο στο 23%».
Η υπόθεση των δομημένων ομολόγων το 2005-2007 αφορούσε ακριβώς
τις επενδύσεις τμήματος των αποθεματικών έξι ταμείων επικουρικών συντάξεων σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα, «στα δομημένα ομόλογα αμφιβόλου απόδοσης που ...δόμησε το
υπουργείο Οικονομικών και ο αρμό-

διος υφυπουργός Π. Δούκας σε συνεργασία με τραπεζικούς ομίλους του
εσωτερικού και του εξωτερικού».
Όπως έγραφε ο Λέανδρος Μπόλαρης
τότε στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Οι
πάντες από την JP Morgan μέχρι την
Ακρόπολις Χρηματιστηριακή τσιμπούσαν τις παχυλές τους προμήθειες
πουλώντας και ξαναπουλώντας το
«κρυφό ομόλογο» σε εταιρείες και μεσάζοντες από το Λονδίνο στο Μόναχο,
από κει στην Κύπρο και την Αθήνα μέχρι τα αναπόφευκτα Νησιά Κάϊμαν. Ο
ένας πουλούσε στον άλλο υπερτιμολογημένα το ομόλογο και όλοι μαζί πίνανε στην υγειά του κορόϊδου, των
ασφαλισμένων δηλαδή. Τα Ταμεία
έχασαν 22.540.000 εκατ. ευρώ μόνο
από την μεσολάβηση της North Asset
Management του Παπαμαρκάκη και
της Ακρόπολις, χώρια την προμήθεια
της JP Morgan. Και μιλάμε μόνο για
ένα από τα “δομημένα ομόλογα” που
άρχισαν να αγοράζουν τα ταμεία –και
όχι μόνο- τα τελευταία χρόνια».

Κανόνια
Η κατάρρευση της ασφαλιστικής
Ασπίς Πρόνοια και της Commercial
Value, της δεύτερης μεγαλύτερης
ασφαλιστικής ελληνικής εταιρίας που
ακολούθησε το 2009, είναι ένα εγχώριο παράδειγμα τι σημαίνει ιδιωτική
ασφάλιση και συνταξιοδότηση που
πλήρωσαν ακριβά οι 37.000 ασφαλισμένοι που είχαν καταβάλλει συνολικά
περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ στην
εταιρία. Οι ζημιωθέντες από αυτήν την
χρεοκοπία, 12 χρόνια μετά, ακόμη συνεχίζουν να διεκδικούν πίσω τα χρήμα-

τά τους, ανάμεσα σε άλλα και από τα
συνταξιοδοτικά προγράμματα.
Οι υπερασπιστές της «μεταρρύθμισης» ισχυρίζονται βέβαια ότι τα πράγματα «έξω» είναι διαφορετικά. Πάλι
ψέματα λένε. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα που θέλει να εφαρμόσει σήμερα ο Χατζηδάκης εφάρμοσε πρώτηπρώτη την δεκαετία του ’70 η φονική
χούντα του Πινοσέτ στην Χιλή, χαρίζοντας το μεγαλύτερο μέρος των
ασφαλιστικών εισφορών στα αρπακτικά της αγοράς για να παίζουν στα
χρηματιστήρια. Σήμερα η μεγάλη
πλειοψηφία των συνταξιούχων στην
Χιλή παίρνει λιγότερα από τον κατώτατο μισθό και το 44% ζει κάτω από το
όριο της φτώχειας.
Η κατάρρευση του κορυφαίου
ασφαλιστικού γίγαντα της AIG στις
ΗΠΑ (όπου το κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι το κυρίαρχο) με δραστηριότητα σε 130 χώρες, αμέσως μετά
την χρεοκοπία της Lehman Brothers
όταν έσκασε η χρηματοπιστωτική φούσκα των στεγαστικών δανείων, ήταν
ένας από τους βασικούς παράγοντες
του παγκόσμιου οικονομικού κραχ το
2008. Η διάσωσή της, γιατί ήταν «πολύ
μεγάλη» για να την αφήσουν να καταρρεύσει από την κυβέρνηση των ΗΠΑ,
κόστισε 180 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αλλά τα κανόνια δεν ανήκουν στο
παρελθόν. Σκάνε ξανά σήμερα μέσα
στη νέα κρίση που όξυνε η πανδημία.
Το 2020 κατέρρευσε στην Βρετανία ο
μεγάλος όμιλος ένδυσης Arcadia, με
13.000 εργαζόμενους να βρίσκονται
σε αναστολή εργασίας ενώ δημιουργήθηκε «τρύπα» 350 εκατομμυρίων λι-

ρών στο συνταξιοδοτικό ταμείο της
εταιρείας, με αποτέλεσμα τα 10.000
μέλη του να βρεθούν ξεκρέμαστα.
Στην Γερμανία, οι επενδυτικές εταιρίες (που εδώ και περίπου μια εικοσαετία έχουν αναλάβει το κομμάτι της
ιδιωτικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης και αφορά 16 εκατομμύρια εργαζόμενους), εκβιάζουν την γερμανική
κυβέρνηση ανακοινώνοντας ότι σταματούν τα (και εκεί επιδοτούμενα από
το δημόσιο) προγράμματα ιδιωτικής
συνταξιοδότησης. Ζητάνε μεγαλύτερη
«ελευθερία» στο τζογάρισμα των εισφορών των εργαζομένων σε επενδυτικά προϊόντα υψηλότερου ρίσκου γιατί τα κεφάλαια επενδύονται «σχεδόν
αποκλειστικά σε συντηρητικά και αρνητικά ομόλογα…». Και ενώ οι κερδοσκόποι πιέζουν, η εφαρμογή αυτών
των πολιτικών -που βρίσκονται στο
κέντρο της πολιτικής της ΕΕ- στην
πλουσιότερη χώρα της έχει σημάνει
μείωση των συντάξεων με το 17% των
συνταξιούχων, περίπου 3,5 εκατομμύρια, να ζουν κάτω ή λίγο πάνω από το
όριο φτώχειας.

Εργατική εναλλακτική
Αντίστοιχες πιέσεις για περισσότερο τζογάρισμα των αποθεματικών των
ταμείων ακούσαμε και στο συνέδριο
του «Economist» στο Λαγονήσι το
2020 από τον διευθύνοντα σύμβουλο
της Εθνικής Ασφαλιστικής: Η κυβέρνηση σπρώχνει την ιδιωτικοποίηση της
επικουρικής ακριβώς την περίοδο που
οι επενδυτές έχουν αρχίσει να αγριεύουν. Δεν πρέπει να περάσουν!
Και τι άλλο μπορεί να γίνει για να

έχουν λεφτά τα ταμεία λένε οι κυβερνητικοί σε μια περίοδο που ο πληθυσμός της χώρας μειώνεται και γερνάει; Πάρα πολλά είναι η απάντηση:
• Να πληρώσουν οι εργοδότες τα
δεκάδες δις ευρώ που χρωστάνε διαχρονικά από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στα ταμεία – οφειλές που δεκαετίες τώρα διαγράφονται χαριστικά
μέσα στην ίδια την Βουλή στο όνομα
της «ανάπτυξης». Όσοι δεν συμμορφωθούν ή όσοι δεν μπορούν, να κατάσχονται οι καταθέσεις και η ιδιοκτησία
τους – με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που
η τράπεζα μπορεί να κατάσχει από
τους προσωπικούς λογαριασμούς μέχρι και το σπίτι ενός εργαζόμενου που
έχει ληξιπρόθεσμα χρέη.
• Να καταβληθούν πίσω στα ταμεία
τα 13 δις ευρώ που χάθηκαν με το PSI.
• Να φορολογηθούν τα κέρδη των
επιχειρήσεων ώστε να χρηματοδοτηθούν προσλήψεις στα νοσοκομεία και
όλες τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη.
• Να μπει τέλος στη «μαύρη» εργασία που στερεί δισεκατομμύρια ευρώ
από τα ταμεία.
• Να νομιμοποιηθούν όλοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Απέναντι στη
«γήρανση του πληθυσμού» και στην
υπογεννητικότητα που δημιουργεί η
κρίση, η απάντηση είναι η νομιμοποίηση
και η δυνατότητα εργασίας για όλους
που θα αναζωογονήσει τα ταμεία.
• Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι που ιδιωτικοποιούν την ασφάλιση και τη σύνταξη.
Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν χρειάζονται περισσότερους «ανθρώπους της
αγοράς». Δεν χρειάζονται τα κριτήρια
ούτε της «ανάπτυξης» ούτε του χρηματιστηρίου, αλλά τα κριτήρια που αφορούν στην τάξη τις ανάγκες της οποίας
καλύπτουν. Γι’ αυτό χρειάζεται να
απεμπλακούν από τον εναγκαλισμό αυτής της κερδοσκοπικής συμμορίας των
«αρίστων» και να περάσουν στα χέρια
των εργαζόμενων. Αυτοί ξέρουν πως
και μπορούν πολύ καλύτερα να τα διαχειριστούν προς όφελος των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων κι όλης της
κοινωνίας. Αυτοί είναι και η δύναμη που
μπορεί να επιβάλλει όλα αυτά τα «ανήκουστα» -για τραπεζίτες, βιομήχανους
και επίτροπους της ΕΕ- μέτρα.
Όσοι πιστεύουν ότι αυτά δεν είναι
«ρεαλιστικά» και ψάχνουν για «μέσες
λύσεις» απέναντι στο ασταμάτητο κυνήγι του κέρδους των καπιταλιστών,
ας θυμηθούν ότι το δικαίωμα στη σύνταξη ή στην περίθαλψη που τώρα απειλείται ξανά, ούτε πάντα υπήρχαν, ούτε
ήταν πάντα αυτονόητα. Τα έκαναν αυτονόητα, οι αγώνες της εργατικής τάξης και αυτή είναι η προοπτική και για
το μέλλον.

Γιώργος Πίττας

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1479, 7 Ιούλη 2021

Το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα

ΣΥΛΛΗΨΗ ΠΑΠΠΑ

Επιβεβαίωση των δεσμών
ΕΛΑΣ-Χρυσή Αυγή

“Η

ανακάλυψη του Χ.Παππά
από την ΕΛΑΣ μετά από
253 μέρες, κάποιου που
τον παρακολουθούσε υποτίθεται από
τα πέντε μέτρα και θα τον έπιανε μόλις
το δικαστήριο θα ανακοίνωνε την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση, δεν αποτελεί επιτυχία.
Αντίθετα είναι άλλο ένα δείγμα των
ισχυρών δεσμών, της προστασίας και
της ασυλίας που απολάμβανε χρόνια η
ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής
ώστε η έρευνα να χρειάζεται τόσο χρόνο για να αποδώσει” αναφέρει στο ξεκίνημά της η ανακοίνωση που εξέδωσε
η ΚΕΕΡΦΑ για τη σύλληψη του Χ. Παππά. Η “επιτυχία” της ΕΛ.ΑΣ, μια μέρα
μετά το φιάσκο με τον πίνακα του Πικάσο, δεν εντυπωσίασε κανέναν, παρά τις
προσπάθειες του Χρυσοχοΐδη.
Η ανακοίνωση συνεχίζει θέτοντας
ένα απλό ερώτημα: “Άραγε, τυχαίο είναι το γεγονός ότι τον προστάτευε
υποψήφια της παράταξης Ελληνική
Αυγή του Κασιδιάρη; Προφανώς και
δεν τον κάλυπτε στην κρυψώνα μόνη
της αλλά είχε και άλλα κατάλοιπα της
Χρυσής Αυγής να την βοηθάνε.

Αυτή η πρακτική της αναζήτησης με
ρυθμούς χελώνας ενώ ήταν μπροστά
από την μύτη της ΕΛΑΣ, σε απόσταση
μερικών εκατοντάδων μέτρων από το
αρχηγείο της ΕΛΑΣ και του υπουργού
Προ.Πο Χρυσοχοΐδη δείχνει ότι δεν
αποτελεί παρελθόν η ρήξη της σχέσης
ΕΛΑΣ-Χρυσής Αυγής αλλά συνεχίζει
να βαραίνει στην λειτουργία της.

Πολιτικά μέτρα
Άλλωστε η κυβέρνηση της ΝΔ ποτέ
δεν πήρε πολιτικά μέτρα που να εφαρμόζουν την απόφαση καταδίκης της
Χρυσής Αυγής όπως θα ήταν η αποζημίωση με απόφαση της Βουλής των
θυμάτων των επιθέσεων της ΧΑ, το
κλείσιμο των γραφείων-ορμητηρίων
και η αποπομπή των εκλεγμένων με τα
ψηφοδέλτια της Χρυσής Αυγής στους
Δήμους και τις περιφέρειες”.
Η ΚΕΕΡΦΑ καταλήγει την ανακοίνωσή της καταγγέλοντας πως “Είναι
κραυγαλέο ότι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον Δήμο της Αθήνας, τις
θέσεις στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής και την Οικονομική Επιτροπή,
ως ορμητήριο για να επανέλθουν, με
κηρύγματα ρατσιστικούς μίσους και

συκοφαντικές επιθέσεις κατά της αριστεράς, υμνώντας τους δολοφόνους
χρυσαυγίτες που είναι στη φυλακή. Το
Υπουργείο εσωτερικών με τις εγκυκλίους του έδωσε την δυνατότητα στην
ΧΑ να εκλέγει στις επιτροπές ενώ δεν
μπορούσαν να το κάνουν στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια.
Είναι πρόκληση, η κυβέρνηση της
ΝΔ, που με τις πολιτικές καταστολής,
επίθεσης στα συνδικάτα και τις ρατσιστικές της εκστρατείες στρώνει το
δρόμο για να επανέλθει η ακροδεξιά
στο προσκήνιο, για να μπορούν οι Βελόπουλοι μαζί με τα κατάλοιπα της ΧΑ
να χύνουν ρατσιστικό δηλητήριο, να
παριστάνει την “ασπίδα κατά του φασισμού”. Χωρίς το μαζικό αντιφασιστικό κίνημα δεν θα φτάναμε στην δίκη
και την καταδίκη της ΧΑ.
Συνεχίζουμε τον αγώνα για να τσακίσουμε οριστικά την φασιστική απειλή με την απόκρουση της ρατσιστικής
εκστρατείας του Μηταράκη και του
Χρυσοχοΐδη που πνίγει πρόσφυγες,
στο Αιγαίο και τους μαντρώνει σε
στρατόπεδα θανάτου”.

Δ.Δ.

Οι Κούρδοι ξέρουν πόσο
“ασφαλής χώρα” είναι η Τουρκία

Μ

ε μακροσκελή ανακοίνωση του, τμήματα της οποίας παρουσιάζουμε εδώ, το Πολιτιστικό Κέντρο
Κουρδιστάν στην Ελλάδα κατακεραυνώνει την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να ανακηρύξει την Τουρκία ως «ασφαλή τρίτη χώρα». Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση στο tinyurl.com/asfalistritixora.
“Εμείς, οι Κούρδοι και οι Κούρδισσες πολιτικοί/ές εξόριστοι/ες από την Τουρκία/το Κουρδιστάν, εμείς που έπρεπε
να εγκαταλείψουμε τη χώρα μας λόγω των διώξεων, λόγω
της έλλειψης πολιτικής ελευθερίας και της συστηματικής
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία,
θεωρούμε αυτή την αξιολόγηση εκ μέρους του ελληνικού
κράτους και της ΕΕ, και την πολιτική προώθησης των αιτούντων άσυλο στην Τουρκία, απόλυτα εσφαλμένη... Η
αναγνώριση της Τουρκίας ως «ασφαλούς χώρας» σε μια
από τις πιο ακραίες περιόδους οικονομικής και πολιτικής
αποσταθεροποίησης αποτελεί πολιτική σκοπιμότητα και κυνισμό, και έχει καταστροφικές συνέπειες για τη ζωή των ανθρώπων. Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα όπου γυναίκες και
παιδιά, εργαζόμενοι, πρόσφυγες ή άλλες μειονοτικές ομάδες μπορούν να βρουν ασφάλεια...
Η απόφαση της Ελλάδας να χαρακτηρίσει την Τουρκία
ως «ασφαλή τρίτη χώρα» αποσκοπεί στη δικαιολόγηση των
επαναπροωθήσεων των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα πίσω στην Τουρκία. Αυτή η απόφαση είναι συνέχεια των υφιστάμενων νόμιμων και παράνομων προσπαθειών της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ να παραμείνουν οι ανεπιθύμητοι
πρόσφυγες και μετανάστες έξω από τα σύνορά της... οι πο-

λιτικές ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέρος ενός
μεγαλύτερου συστήματος διαφθοράς, βίας και εξαγωγής
των πολιτικών ασύλου της ΕΕ, μέσα στο οποίο ανθρώπινες
ζωές εμπαίζονται, αφαιρούνται και καταστρέφονται. Οι
συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για
τους πρόσφυγες κάνουν τα στραβά μάτια απέναντι στη
στρατιωτική βία της Τουρκίας στο εσωτερικό της και στο
εξωτερικό, κάτι που καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
Ελλάδα συνένοχους στην αποσιώπηση των εγκλημάτων της
Τουρκίας...

Γυναίκες
Το 2020, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέσυρε
την Τουρκία από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η
οποία στοχεύει στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών,
ισχυριζόμενος ότι αμφισβητεί τους «παραδοσιακούς ρόλους των φύλων» και «ενθαρρύνει τους ανήθικους τρόπους
ζωής όπως η ομοφυλοφιλία.» Ένα κράτος που κυβερνάται
από ένα καθεστώς που νομιμοποιεί τη σεξουαλική βία και
είναι διαποτισμένο από τη διαφθορά και τις μαφιόζικες
πρακτικές, δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρείται ασφαλές, ειδικά για τις γυναίκες, τους νέους και τα παιδιά...
Ως πολιτικοί/ές εξόριστοι/ες από την Τουρκία/Κουρδιστάν, οι οποίοι έχουμε υποστεί άμεσα αυτή τη βία και την
καταπίεση, αντιτασσόμαστε στον χαρακτηρισμό της Τουρκίας από την Ελλάδα ως «ασφαλούς χώρας» και δεν μπορούμε να σιωπήσουμε όταν περισσότεροι άνθρωποι διατρέχουν τον κίνδυνο να βιώσουν τα ίδια”.

Σάμος 24/6, Πρώτη μέρα δράσεων ενάντια στις επαναπροωθήσεις
Φωτό: Ανοιχτή Συνέλευση Σάμου

ΣΑΜΟΣ Σταματήστε την
εξόντωση προφύγων

Μ

ε συμμετοχή εκατοντάδων ντόπιων και προσφύγων πραγματοποιήθηκε το τριήμερο δράσης της Πρωτοβουλίας Σάμου
Ενάντια στις Επαναπροωθήσεις, 24 με 26 Ιούνη, μέσα σε μια περίοδο που εμπεριστατωμένες καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Πολλοί άνθρωποι αλλά
και συλλογικότητες όπως η Ανοιχτή Συνέλευση Σάμου, η Κίνηση
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Αντιφασιστική Κίνηση Σάμου και
το Παλιό Σχολείο Όρμου Μαραθοκάμπου, έκαναν συγκέντρωση
και μουσική πορεία από την πλατεία Σοφούλη μέχρι ένα σημείο
που ήταν δεμένο σκάφος της FRONTEX.
Με συνθήματα και μουσικές, θεατρικά δρώμενα και τοποθέτηση
μνημείου για τους νεκρούς των αντιμεταναστευτικών πολιτικών
ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα, ενώ τη δεύτερη ακολούθησε μεγάλη πορεία που πέρασε μέσα από γειτονιές της Σάμου και μπροστά
από τα γραφεία του Λιμενικού και της FRONTEX. Την τρίτη μέρα
έγινε προβολή ντοκιμαντέρ και συζήτηση στο παλιό σχολείο όρμου Μαραθοκάμπου με μεγάλη συμμετοχή. Οι διοργανωτές καταγγέλουν πως αμέσως μετά το τριήμερο κάποιοι “φρόντισαν να
ξηλώσουν το μνημείο που τοποθετήθηκε την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεών μας στην παραλία για να θυμίζει τους νεκρούς της μεταναστευτικής πολιτικής Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο
κι αν οι ίδιοι κλείνουν τα μάτια, εμείς, με τα λόγια του Αισχύλου,
όπως έγραφε η μαρμάρινη πλάκα, 'Βλέπουμε το Αιγαίο πέλαγος
ανθισμένο με νεκρούς'. Και θα τους θυμίζουμε για πάντα ότι η αλληλεγγύη θα νικήσει, οι άνθρωποι θα νικήσουν και οι ίδιοι θα πεταχτούν στα σκουπίδια της ιστορίας, εκεί όπου ανήκουν”.

Λουκάς Θεοτοκάτος, εκπαιδευτικός

Π

ρεμιέρα στο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου και κέρδισε το
βραβείο FIPRESCI, της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, για ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο
Διεθνές Πρόγραμμα του φεστιβάλ, έκανε το ντοκιμαντέρ “Χρυσή Αυγή υπόθεση
όλων μας / Golden Dawn A
Public Affair” σε σκηνοθεσία
Ανζελίκ Κουρούνης.
Η ταινία έχει επιλεγεί σε
12 ακόμα διεθνή φεστιβάλ
κινηματογράφου και έχει
ήδη λάβει το βραβεία στο Independent Women Film Festival του
Λος Αντζελες και μια τιμητική διάκριση στο Cine Pobre στη Λα Παζ
της Βολιβίας.
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Οι γυναίκες στην Τουρκία παλεύουν τον σεξισμό
Κλόε Φέργουέδερ, η σκηνοθέτης, είχε κάνει μια ταινία μικρού μήκους για την Αρζού, μια
από τους χαρακτήρες της ταινίας
μας, για μια εφημερίδα, και την
μοιράστηκε μαζί μου. Σοκαρίστηκα,
αλλά την ίδια στιγμή στις ειδήσεις
έπαιζαν τεράστιες διαδηλώσεις
που γινόντουσαν στην Τουρκία
ενάντια στην έμφυλη βία με άμεσες
δράσεις, δημιουργικές διαδηλώσεις και καταλήψεις στην προσπάθεια να αλλάξουν τα πράγματα.
Αυτό δεν είχε γίνει στην Βρετανία

όταν είχαν δολοφονηθεί γυναίκες.
Θεώρησα λοιπόν πως θα μπορούσαμε πραγματικά να μάθουμε κάτι
από τις ακτιβίστριες στην Τουρκία.
Ήταν πολύ δύσκολο να τα καταφέρουμε γιατί η ιστορία εξελισσόταν συνεχώς, και οι χρηματοδότες
θέλουν γενικά να ξέρουν ακριβώς
ποιο θα είναι το τέλος. Αυτό όμως
ήταν δύσκολα να το προβλέψει κανείς. Εμείς, όπως και όλος ο κόσμος στην Τουρκία, ξαφνιαστήκαμε τελείως από την απόπειρα πραξικοπήματος και αυτό άλλαξε όλο

Η

ταινία "Dying to Divorce", που
αφηγείται την ιστορία της μάχης για τη δικαίωση κακοποιημένων γυναικών στην Τουρκία, προβάλλεται στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Δυο συντρόφισσες, η Sinead Kirwan
από τη Βρετανία και η Figen Dayicik
Firat από την Τουρκία, εξηγούν πώς γυρίστηκε και γιατί αξίζει να τη δείτε.

τον χαρακτήρα της ταινίας. Θέλαμε να αναδείξουμε τις προσωπικές
ιστορίες των γυναικών που ξεπερνούν τη βία αλλά έγινε εξίσου σημαντικό να αναδείξουμε ότι η βία
δεν είναι ατομικό θέμα. Πηγάζει
από την κοινωνία στην οποία ζεις
και παίρνει διαφορετικές μορφές.

Έμπνευση
Πιστεύουμε πως οι άνθρωποι
που παλεύουν ενάντια στην καταπίεση σε όλο τον κόσμο μπορούν
να αντλήσουν έμπνευση από αυτή

την αποφασιστικότητα, ώστε να
συνεχίσουν τον αγώνα για ανεξαρτησία απέναντι στην πολιτική καταστολή και φυσική βία. Η Αρζού είναι μια φτωχή γυναίκα της εργατικής τάξης, που ξεπερνά τους πολλαπλούς πυροβολισμούς που δέχεται, αντιμετωπίζει τον σύζυγο της
και ξεκινά μια ανεξάρτητη ζωή. Το
καταφέρνει με τη βοήθεια και την
αλληλεγγύη πολιτικών ακτιβιστών.
Μια από τις τελευταίες σκηνές
της ταινίας είναι μια τεράστια διαδήλωση γυναικών και αντρών

Τ

ο "Dying to Divorce" είναι ένα ντοκιμαντέρ –
συμπαραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου, Νορβηγίας, Γερμανίας και Τουρκίας. Η ταινία καταπιάνεται με την έμφυλη βία στην Τουρκία και
τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις γυναίκες.
Τρεις γυναίκες: Ίπεκ, Αρζού και Κιουμπρά. Η
Κλόε Φέργουέδερ αφηγείται την δραματικη
ιστορία δύο γυναικών που ξυλοκοπήθηκαν και
υπέστησαν μόνιμες βλάβες από τους συζύγους τους, καθώς και τις εμπειρίες της δικηγόρου Ίπεκ Μποζκούρτ, που πάλεψε για τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και της ίδιας.
Στην αρχή της ταινίας, προβάλεται η οπτική
του Ερντογάν, σύμφωνα με την οποία οι άντρες
και οι γυναίκες, εκ φύσεως, δεν μπορούν να θεωρούνται ίσοι και η μητρότητα είναι πολύτιμη.
Μία στις τρεις γυναίκες στην Τουρκία υφίσταται βία από τον σύζυγό της. Είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών. Το επίκεντρο της ταινίας
είναι το έργο της δικηγόρου Ίπεκ Μποζκούρτ,
μιας από τις κορυφαίες ακτιβίστριες της πλατφόρμας «Θα σταματήσουμε τις Γυναικοκτονίες», μαζί με μια ομάδα ακτιβιστών, για να
υπερασπιστούν τα δικαιώματα δύο γυναικών
που επέζησαν της ανδρικής βίας και για να
εξασφαλίσουν την απονομή δικαιοσύνης.
Η ιστορία των δύο αυτών γυναικών που ζουν
σε πολύ διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες έχει ως εξής: Η Αρζού παντρεύεται
σε ηλικία 14 ετών με έναν αγρότη που είναι 10
χρόνια μεγαλύτερός της. Όταν λέει στον σύζυγό της ότι θέλει διαζύγιο, αυτός την πυροβολεί εφτά φορές με την καραμπίνα στα πόδια
και στα χέρια της, καθιστώντας τα άχρηστα. Η
Αρζού προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της
ώστε να πάρει την επιμέλεια των παιδιών της.
Η Κιουμπρά είναι μια επιτυχημένη τηλεπαρουσιάστρια. Δύο ημέρες μετά τον τοκετό, δέχεται επίθεση από τον σύζυγό της, που της

στους δρόμους της Ιστανμπούλ,
ενωμένοι όλοι μαζί ενάντια στην
κυβέρνηση. Υπογραμμίζει το κεντρικό μήνυμά μας ότι χρειαζόμαστε
αληθινή αλληλεγγύη για να σταματήσουμε την έμφυλη βία. Χρειάζεται να συνεχίσουμε να θυμώνουμε
κάθε φορά που σκοτώνεται μια γυναίκα και πρέπει να συνεχίσουμε
να καθιστούμε υπόλογες τις κυβερνήσεις μας που δημιουργούν ένα
σύστημα τόσο βίαιο που επιτρέπει
τις δολοφονίες γυναικών.

Sinead Kirwan

νία επικεντρώνεται στη ζωή των γυναικών στην
Τουρκία, είναι γνωστό ότι οι γυναίκες είναι θύματα βίας και στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες
του κόσμου. Ο αριθμός των γυναικών που υπέστησαν βία μέσα στις συνθήκες της πανδημίας
έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο, αλλά αυτό
το γεγονός δεν έχει λάβει αρκετή δημοσιότητα. Οι ιστορίες του ντοκιμαντέρ ενισχύουν τον
αγώνα των γυναικών.
Το ντοκιμαντέρ "Dying to Divorce" αντικατοπτρίζει τον αγώνα των γυναικών. Συγχρόνως
ρίχνει φως στις ζωές όλων των γυναικών που
υφίστανται βία, στην Τουρκία αλλά και σε όλο
τον κόσμο.

Φωτό: Murad Sezer/Reuters

Figen Dayicik Firat

1/6, Διαδήλωση στην Ιστανμπούλ ανάντια στην αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Μια ταινία εμπνευσμένη
από την πάλη των γυναικών
προκαλεί εγκεφαλική αιμορραγία, εξαιτίας της
οποίας χάνει την ικανότητά της να μιλά και να
περπατά. Ο σύζυγός της αρνείται το γεγονός
και κρατάει την κόρη του. Η Κιουμπρά προσπαθεί να κάνει λογοθεραπεία ώστε να είναι
σε θέση να καταθέσει εναντίον του στο δικαστήριο. Εάν δεν καταδικαστεί ο σύζυγός της,
κινδυνεύει να μην ξαναδεί την κόρη της.

Πραξικόπημα
Ο αγώνας της δικηγόρου Ίπεκ που υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους, δεν είναι μόνο
εναντίον ενός νομικού συστήματος που επιβάλλει τακτικά ελαφριές ποινές στους άντρες
δράστες, αλλά και ενάντια στην εξουσία που
επιδιώκει να καταστείλει τις φωνές που της αντιτίθονται. Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου, η ζωή της Ίπεκ έγινε άνω
κάτω. Οι δικηγόροι αρχίζουν να δέχονται απειλές από μια όλο και πιο κατασταλτική κυβέρνηση που επιδιώκει να συντρίψει την αντιπολίτευση. Η Ίπεκ πρέπει να αγωνιστεί για τη δημοκρατία ενώ συνεχίζει να αγωνίζεται για την
Κιουμπρά και την Αρζού κάτω από αυτές τις
αντίξοες συνθήκες.
Το θέμα των γυναικών στην ταινία, που γυρίστηκε σε πέντε χρόνια, σχετίζεται άμεσα με τη

στάση της πολιτικής εξουσίας απέναντι στις
γυναίκες. Ο απολογισμός των γυναικοκτονιών
είναι γνωστός σε όλους: σχεδόν κάθε μέρα δολοφονείται μία γυναίκα και εκατοντάδες άλλες
γυναίκες ξυλοκοπούνται από τους συζύγους ή
τους συντρόφους τους. Αντί να λαμβάνει μέτρα προστασίας, η πολιτική εξουσία παραμένει
απλός θεατής και αποχωρεί ακόμη και από τη
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, δημιουργώντας μια ακόμα πιο επισφαλή κατάσταση για
τις γυναίκες.
Η κυβέρνηση, η οποία ήθελε να ενισχύσει τις
εξουσίες της μετά το πραξικόπημα του 2016,
απαγόρευσε τις πολιτικές διαμαρτυρίες με μια
σειρά νομοθετικών διατάξεων. Η Ιπέκ Μποζκούρτ και πολλές άλλες γυναίκες που αγωνίστηκαν σαν αυτήν, χαρακτηρίστηκαν “τρομοκράτες”. Μια μεγάλη διαδήλωση την “Παγκόσμια
Ημέρα των Γυναικών” απαγορεύτηκε και συνεχίζει να απαγορεύεται, με δικαιολογίες. Ακόμα και
σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι μηνύσεις και ο
αγώνας των γυναικών για δικαιοσύνη συνεχίζονται. Ούτε οι κακοποιημένες γυναίκες ούτε η
Ίπεκ παραιτούνται από τις υποθέσεις τους.
Η ταινία που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του
2021, βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αν και η ται-

Ποίηση ενάντια
στον σεξισμό
Τους τελευταίους μήνες η βία ενάντια
στις γυναίκες έχει έρθει στο προσκήνιο
με τον πιο κραυγαλέο τρόπο. Με αυτή
την αφορμή, η ομάδα «Απόδραση στον
λόγο και την τέχνη» διοργανώνει ποιητική βραδιά με θέμα «Γυναίκα» στο καφέβιβλιοπωλείο Locomotiva (Μπόταση 7
και Σολωμού, Εξάρχεια) την Παρασκευή
9 Ιουλίου στις 19:30.
Περισσότερα: bit.ly/3AzPztq

Διαβάστε επίσης
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40 ΧΡΟΝΙΑ AIDS

Ο παραλογισμός
του συστήματος

Τ

ον Ιούνιο συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από την κήρυξη της πανδημίας
του AIDS. Πάνω από 32 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους
μέσα σε αυτές τις τέσσερις δεκαετίες.
Αυτή τη στιγμή 38 εκατομμύρια σε όλο
τον κόσμο είναι φορείς του ιού HIV.
Ένας στους πέντε δεν το ξέρει. Από
όσους το ξέρουν, ένας στους πέντε δεν
έχει πρόσβαση σε αγωγή. Και για έναν
στους δέκα από αυτούς που έχουν πρόσβαση η αγωγή δεν λειτουργεί, για λόγους σχετικούς με τις συνθήκες ζωής
τους, την κατάσταση της υγείας τους
συνολικά και την κατάσταση του συστήματος Υγείας στο οποίο απευθύνονται.
Πρώτα κρούσματα και θάνατοι καταγράφηκαν σε ομοφυλόφιλους άνδρες.
Για πολλούς μήνες μετά τον Ιούνη του
1981 η ασθένεια ονομαζόταν Gay Related Immune Deficiency (ανοσοανεπάρκεια σχετιζόμενη με την ομοφυλοφιλία),
ή, ακόμα πιο ομοφοβικά, “γρίπη” ή “πανούκλα των πούστηδων”. Για μια περίοδο
χρησιμοποιήθηκε και ο όρος “ασθένεια
των 4 h”, από το γράμμα h από το οποίο
ξεκινούσαν στα αγγλικά οι ονομασίες
των ομάδων που πλήττονταν περισσότερο στις ΗΠΑ: ομοφυλόφιλοι, αιμορροφιλικοί, χρήστες ηρωίνης και αϊτινοί μετανάστες.
Αυτή η ρατσιστική στάση δημιουργούσε παραπληροφόρηση για το πώς μεταδίδεται το AIDS, επηρεάζοντας ακόμη
και την πορεία της έρευνας. Διερευνούσαν αν φταίει κάτι στην γκέι κουλτούρα,
για παράδειγμα τα εισπνεόμενα ναρκωτικά ή τα λιπαντικά –χάθηκε έτσι πολύτιμος χρόνος μέχρι να ανακαλυφθεί ότι η
μετάδοση γίνεται μέσω του αίματος. Η
παραπληροφόρηση είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλο εφησυχασμό στον πληθυσμό που θεωρούσε ότι δεν κινδυνεύει.
Ταυτόχρονα αυτή η αντιμετώπιση προκάλεσε την όξυνση των διακρίσεων και της
ομοφοβίας. Στην Αγγλία η δεκαετία του
'80 σημαδεύτηκε από την αύξηση των
ομοφοβικών επιθέσεων με αποτέλεσμα
κατά μέσο όρο δυο νεκρούς τη βδομάδα. Όταν αργότερα η πανδημία εξαπλώθηκε σε όλο τον πλανήτη και χτύπησε
δυσανάλογα την υποσαχάρια Αφρική,
αξιοποιήθηκε σαν ευκαιρία και για μπόλικο φυλετικό ρατσισμό.
Η δεκαετία του '80 ήταν η εποχή της
επέλασης του νεοφιλελευθερισμού. Η
κυβέρνηση Ρίγκαν αρνιόταν να διαθέσει
κονδύλια για την αντιμετώπιση του AIDS.
Αντίθετα, αξιοποίησε την πανδημία για
να φέρει πισωγύρισμα στις μεγάλες κατακτήσεις του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος των
δεκαετιών του '60 και του '70 για να ενισχύσει το “ιδανικό” της πυρηνικής οικογένειας. Το μόνο που είχε να προτείνει
ήταν η αποχή, ή έστω το σεξ μόνο στο

πλαίσιο του γάμου -άσχετα που το 1992
τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήριζαν τον γάμο κυριότερο παράγοντα διάδοσης του
ιού στις γυναίκες. Την ανάγκη του συστήματος για τέτοιου είδους προπαγάνδα την ζήσαμε στην Ελλάδα με φρικτό
τρόπο το 2012, με τη στοχοποίηση και
διαπόμπευση των 27 οροθετικών γυναικών από τον Λοβέρδο και τον Χρυσοχοΐδη, αλλά και το 2018 μετά τη δολοφονία
του Ζακ, όπου κάποια ΜΜΕ προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την ιδιότητά
του ως οροθετικός για να στρέψουν την
κοινή γνώμη εναντίον του.
Τα ψέματα και η παραπληροφόρηση
είναι όμως μόνο ένας από τους τρόπους
που αυτό το σάπιο σύστημα κατάφερε
να εξαπλωθεί ο ιός σε τέτοιο βαθμό. Το
1993 για παράδειγμα, αποκαλύφθηκε ότι
η γερμανική εταιρία UB Plasma, για να
μειώσει το κόστος, δεν έκανε τεστ για
τον ιό HIV στο αίμα από το οποίο παρήγαγε πλάσμα για να πουλήσει στα νοσοκομεία. Ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας συνέστησε σε πάνω από 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους να κάνουν τεστ για τον
HIV. Η εταιρία που προμήθευε την UB
Plasma με αίμα, εξήγαγε το μολυσμένο
αίμα σε 39 χώρες. Παρόμοιο σκάνδαλο
ξέσπασε την ίδια χρονιά στη Γαλλία.

“Μικρή αγορά”
Οι ασθενείς με AIDS δεν ήταν αρκετοί
για να στραφεί η έρευνα προς τα εκεί,
όπως κυνικά δήλωσε το 1985 ο αντιπρόεδρος έρευνας της Hoffman-LaRoche:
“100.000 άνθρωποι δεν είναι μια συναρπαστική αγορά. Μεγαλώνει, ναι, αλλά
δεν είναι και άσθμα”. Όταν πια η “αγορά” είχε μεγαλώσει αρκετά, κρίθηκε ότι
είναι πιο συμφέροντα τα αντιρετροϊκά
που συντηρούν έναν άνθρωπο σε καλή
υγεία για δεκαετίες, παρά η επένδυση
στην έρευνα που θα οδηγούσε σε κάποια
μόνιμη θεραπεία.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
ιδρύθηκε το 1995 και επισημοποίησε την
πρακτική της πατέντας. Παρότι μια δραστική μείωση της τιμής των αντιρετροϊκών που διατίθενται στην Αφρική δεν θα
προκαλούσε καμία ζημιά στους φαρμακευτικούς κολοσσούς -κατά παραδοχή
τους το 2001- δεν προχώρησαν σε αυτή
γιατί φοβόντουσαν ότι θα αναγκαστούν
να μειώσουν την τιμή στη Δύση. Ή ότι θα
άρχιζαν να μεταπωλούνται τα φάρμακα.
Απέναντι σε όλον αυτόν τον ζόφο
υπήρξαν φυσικά μεγάλες αντιστάσεις.
Πιο γνωστή ήταν η ACT UP στις ΗΠΑ, η
οργάνωση που κινητοποίησε χιλιάδες
διεκδικώντας μια συνολική στρατηγική
για την καταπολέμηση του AIDS, ενώ πάλεψε για τα δικαιώματα των οροθετικών
συνολικά και κόντρα στον στιγματισμό
τους. Με εμβληματικές κινητοποιήσεις,
όπως στη Γουόλ Στριτ, στο FDA (την αρ-

1988, Κινητοποίηση στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης

χή αρμόδια για το τεστάρισμα και την έγκριση φαρμάκων), στο Εθνικό Ίδρυμα
Υγείας και αλλού, διεκδίκησαν επιτάχυνση της έρευνας και μείωση του κόστους
της αγωγής, έσπασαν την παραπληροφόρηση σε μια σειρά ζητήματα, κόντραραν τη στάση της Εκκλησίας. Πρότειναν
ακόμα και ένα επιστημονικό πλάνο για
την έρευνα και την έγκριση των φαρμάκων. Κέρδισαν πολλά από τα αιτήματα,
ενώ παρόμοιες οργανώσεις συστάθηκαν
και σε άλλες χώρες –και στην Ελλάδα.
Η Νότιος Αφρική ήρθε αντιμέτωπη με
μηνύσεις φαρμακευτικών όταν προσπάθησε να εισάγει ή να παράξει γενόσημα
αντιρετροϊκά. Η σύγκρουση πήρε διεθνείς διαστάσεις και χιλιάδες άνθρωποι
διαδήλωσαν σε μια σειρά πόλεις αναγκάζοντας τις φαρμακευτικές να υποχωρήσουν το 2001. Λίγα χρόνια αργότερα η
TAC, μια οργάνωση στη Νότιο Αφρική,
συγκρούστηκε νικηφόρα και με τον πρόεδρο Μπέκι που αρνιόταν να παραχωρήσει αντιρετροϊκά σε όλους τους ασθενείς.
Τα 40 χρόνια έρχονται εν μέσω μιας
νέας πανδημίας που μετρά ήδη σχεδόν 4
εκατομμύρια θανάτους. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας και η UNAIDS εκτιμούν ότι οι θάνατοι από AIDS στην Αφρική το 2020 είναι γύρω στις 500 χιλιάδες
περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, λόγω των επιπτώσεων
της COVID-19 στα συστήματα Υγείας και
της διακοπής που προκάλεσαν στην αντιρετροϊκή θεραπεία.
Αν σήμερα υπάρχει αντιρετροϊκή θεραπεία και την λαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί με τον HIV, το οφείλουμε στον κόσμο
που πάλεψε και παλεύει για να μην μπαίνουν τα κέρδη πάνω από την υγεία. Αυτή
η μάχη χρειάζεται να συνδεθεί με τις εργατικές μάχες για τη δημόσια Υγεία και
τα εργατικά δικαιώματα. Και να έχει ορίζοντα την ανατροπή αυτού του παράλογου συστήματος που κατάφερε να αφήσει να συμβεί μια ολόκληρη πανδημία 40
χρόνων από έναν ιό που μεταδίδεται
σχετικά δύσκολα.

Αφροδίτη Φράγκου

Τ

ον Φλεβάρη του 1994, μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου
από τα Καμίνια έκαναν κατάληψη στο σχολείο τους για να
απομακρυνθεί ξενώνας που φιλοξενούσε 8 οροθετικούς ανθρώπους στη γειτονιά τους. Ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την προπαγάνδα των από πάνω, ότι ο ρατσισμός έρχεται από τους φτωχούς –ενώ το κλίμα φόβου συντηρείται και
συντηρεί με τη σειρά του τις διακρίσεις.
Όμως το Εργατικό Κέντρο Πειραιά πήρε απόφαση για καμπάνια ενημέρωσης στους εργατικούς χώρους για το AIDS, το
Λύκειο της γειτονιάς συμπαραστάθηκε στους οροθετικούς, το
Πολυκλαδικό Πειραιά μάζεψε οικονομική ενίσχυση για τον ξενώνα και οι μαθητές/τριες του 2ου Λυκείου Αιγάλεω οργάνωσαν εκδήλωση συμπαράστασης στα θύματα του AIDS. Τελικά,
οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου σταμάτησαν την
κατάληψη, ανακοινώνοντας δημοσίως ότι είχαν παραπληροφορηθεί ότι θα κολλήσουν και ζητώντας συγγνώμη.

5/7, Συγκέντρωση στη Μαδρίτη ενάντια στην ομοφοβική βία.
Φωτό: AP Photo/Bernat Armangue

IΣΠANIA
έκρηξη ενάντια
στην ομοφοβία

Χ

ιλιάδες διαδηλώνουν στην Ισπανία, απαιτώντας δικαιοσύνη για τον 24χρονο νοσηλευτή που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου το περασμένο Σάββατο.
Ο Σάμουελ Λουίς βρέθηκε βαριά χτυπημένος από μια
ομάδα 12 ατόμων έξω από ένα μπαρ και λίγο αργότερα
πέθανε. Έχουν ήδη γίνει μαζικές διαδηλώσεις με συνθήματα “Σταματήστε την ομοφοβία” και “Δικαιοσύνη για
τον Σάμουελ” στην Κορούνια, τη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, τη Βαλένθια, τη Σαλαμάνκα, το Μπιλμπάο, τη Σαραγόσα. 15 άνθρωποι έχουν καταθέσει και προς το παρόν
δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.
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Νέα από τους χώρους
Η Εναλλακτική
στις εκλογές ΔΣΑ

T

η συμμετοχή της στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας ανακοίνωσε η Εναλλακτική Παρέμβαση με υποψήφιο πρόεδρο τον Θανάση Καμπαγιάννη.
«Οι εκλογές των Δικηγορικών Συλλόγων που θα διεξαχθούν το Νοέμβριο του 2021 είναι μία πρώτης τάξεως
ευκαιρία να αλλάξουμε την πορεία του Συλλόγου μας»
τονίζει μεταξύ άλλων η Εναλλακτική Παρέμβαση και συνεχίζει: «Θέλουμε να προτείνουμε στον κλάδο αλλά και
στην κοινωνία τη δικηγορία που αποτυπώνεται στις εικόνες των συναδελφισσών και των συναδέλφων που
στέκονται όρθιες και όρθιοι μπροστά στα χτυπήματα
...που συντρέχουν τα προσφυγόπουλα και τους έγκλειστους πρόσφυγες και μετανάστες στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, που υπερασπίζονται τα θύματα των βασανιστών, των σεξιστών, των ρατσιστών, που υπερασπίζονται τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές μέσα και έξω
από τα ακροατήρια, που δεν σιωπούν και μιλάνε για την
δημοκρατία και την ελευθερία».
Ήδη δεκάδες δικηγόροι υπογράφουν κείμενο στήριξης ενώ η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται (αποστολή
ονοματεπώνυμου στο mail gvlachoslaw@gmail.com).

Κάτω τα χέρια
από το ΕΡΤopen

Τ

ο φίμωμα του ραδιοσταθμού EΡTopen, επιχειρεί η
διοίκηση της ΕΡΤ, διακόπτωντας τη χρήση της συχνότητας 106.7 στα FM απ’ όπου εξέπεμπε ο ραδιοσταθμός του συνδικάτου.
Η EΡTopen είναι ο σταθμός που γεννήθηκε την περίοδο του αγώνα ενάντια στο κλείσιμο της ΕΡΤ, ως απάντηση των εργαζομένων μετά την εισβολή των ΜΑΤ στο
κατειλημμένο Ραδιομέγαρο τον Νοέμβρη του 2013. Μετά την επίσημη επαναλειτουργία της ΕΡΤ τον Ιούνιο του
2015, συνέχισε να εκπέμπει ως σταθμός της ομοσπονδίας των εργαζόμενων, εξακολουθώντας να δίνει φωνή
σε σωματεία, φορείς και κινήματα. «Η ΠΟΣΠΕΡΤ οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ και η αλληλέγγυα κοινωνία θα συνεχίσουν να προσφέρουν ζωή στην ελεύθερη φωνή της
ΕΡΤopen η οποία θα ακούγεται ακόμα πιο δυνατή από
το διαδίκτυο μέχρι να φύγει το μαύρο από τους 106,7
στα FM», ξεκαθαρίζει μεταξύ άλλων η ΠΟΣΠΕΡΤ σε
ανακοίνωσή της.

Συμβασιούχοι
COVID Δ. Αθήνας

Σ

υνάντηση της Επιτροπής Συμβασιούχων covid-19
του Δήμου Αθήνας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
το απόγευμα στην πλατεία Αυδή για να οργανωθεί συλλογικά ο αγώνας για παραμονή στη δουλειά και μονιμοποίηση καθώς οι συμβάσεις λήγουν τον Σεπτέμβρη.
«Το τι οργανώνει η Επιτροπή μας παρακολουθούν
πλέον δεκάδες συμβασιούχοι στον Δήμο της Αθήνας»,
δήλωσε ο Κυριάκος Μπάνος, συμβασιούχος εργαζόμενος στον Δήμο της Αθήνας και μέλος της Επιτροπής.
«Μπορεί να έγιναν οι συμβάσεις μας για τις έκτακτες
ανάγκες της πανδημίας, αλλά αυτό που έχει αποδειχτεί
έναν χρόνο τώρα είναι ότι καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Θα φέρουμε το θέμα μας στο Δημοτικό Συμβούλιο
στις 19 Ιούλη και οργανώνουμε κινητοποίηση για εκείνη
τη μέρα. Θα ξεκινήσουμε συναντήσεις με όλες τις δημοτικές παρατάξεις της Αριστεράς και ζητάμε τη στήριξη από τα σωματεία του Δήμου και την Ομοσπονδία
ΠΟΕ-ΟΤΑ».

Μ

ε ΜΑΤ και κλειδωμένη πόρτα υποδέχτηκε ο υπουργός Εσωτερικών Μ.
Βορίδης τις μετανάστριες και τους μετανάστες που εργάζονται στα σχολεία του
Δήμου της Αθήνας. Ζητούν να μην απολυθούν και να επανέλθουν το Σεπτέμβρη μαζί με όλους τους άλλους εργαζομένους
χωρίς ρατσιστικούς αποκλεισμούς.
Η τοποθέτηση στην αντιπροσωπεία από
τον διευθυντή του υπουργού Μ. Βορίδη
αμφισβητούσε την ...νομιμότητα της περυσινής τροπολογίας με την οποία επαναπροσλήφθηκαν οι απολυμένοι στην καθαριότητα των σχολείων μετά από επίμονη
κινητοποίηση! “Στο δημόσιο το Σύνταγμα
απαγορεύει την πρόσληψη μεταναστών”
δήλωσε. Η αλήθεια είναι ότι ...εξαιρούνται
όσοι προσλαμβάνονται με συμβάσεις έργου ή μέσω εργολάβων!
Ο νυν υπουργός Μ. Βορίδης δηλώνει
λοιπόν αποφασισμένος να κάνει πράξη
όσα έγραφε κάποτε στις αφίσες του ακροδεξιού κόμματος στον οποίο ήταν αρχηγός, του Ελληνικού Μετώπου και συνοψίζονταν στο σύνθημα “κόκκινη κάρτα στους
μετανάστες”!
Σε μια περίοδο που η πανδημία μπαίνει
στην 4η και πιο επικίνδυνη φάση καθώς ο ιός
διασπείρεται στη νεολαία, ο Βορίδης απειλεί
να αφήσει τα σχολεία χωρίς θωράκιση στο
βωμό της ρατσιστικής του τύφλωσης.

Κόκκινη κάρτα στον Βορίδη
και όχι στις καθαρίστριες

1/7, Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπ. Εσωτερικών: Φωτό: Μάνος Νικολάου

Είναι ώρα να ξηλωθούν οι ρατσιστικές
διακρίσεις στις προσλήψεις στο δημόσιο
και σε αυτό χρειάζεται να μπουν μπροστά
τα συνδικάτα, η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, η
ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ, κάθε εργατικό σωματείο.
Να βρεθούμε στο πλευρό των αγωνιζόμενων μεταναστριών/τών στη καθαριότητα
των σχολείων.
Καλούμε τα κόμματα της αριστεράς να

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Α

νοιχτό ΔΣ του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού Ν. Αττικής πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2/7 το απόγευμα σε ξενοδοχείο στον Κεραμεικό. Η μαζική προσέλευση του κόσμου και τα θέματα που άνοιγαν οι εργαζόμενοι ήταν ενδεικτικά
της διάθεσης που υπάρχει στον κλάδο. Το Συνδικάτο το τελευταίο διάστημα της πανδημίας μαζικοποιήθηκε με νέα μέλη, έστρεψε την προσοχή του σε
κομμάτια παραδοσιακά ασυνδικάλιστα, όπως οι διανομείς, ξαναζωντάνεψε μέσα από τις κινητοποιήσεις
που σε έναν βαθμό κέρδισαν επιδόματα για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κλάδου που είχε αποκλειστεί.
Οι εργαζόμενες/οι που πήραν τον λόγο μετέφεραν εικόνες εργοδοτικής αυθαιρεσίας που μπόρεσαν να αναχαιτιστούν σε μεγάλο βαθμό όταν υπήρξε συσπείρωση από τα κάτω και στήριξη από το
Συνδικάτο. «Φοβούνται οι εργοδότες όταν ακούν ότι
θα ασχοληθεί το Συνδικάτο. Με αυτό θα μπορέσουμε να σταματήσουμε και τις νέες διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας», τόνισε η Δήμητρα, ξενοδοχοϋπάλληλος.
Αυτή η δυναμική έμεινε αναξιοποίητη από την
ηγεσία του Συνδικάτου. Δεν έπασχε η ανάλυση εισηγητικά για το νέο ασφαλιστικό και τον νόμο του
Χατζηδάκη και για το δυνάμωμα του Συνδικάτου.
Ανακοινώθηκαν οι εκλογές στο συνδικάτο στο τέλος
του Σεπτέμβρη. Έλειπε όμως το άμεσο σχέδιο δράσης, μια απεργιακή πρόταση που από την επόμενη
μέρα ο κόσμος που βρέθηκε εκεί θα ξεκινούσε να
οργανώνει στο χώρο του. Ειδικά μέσα στο κατακαλόκαιρο αυτό θα ήταν τεράστια πίεση στα αφεντικά
και την κυβέρνηση και διέξοδο στους εργαζόμενους
απέναντι στις αυθαιρεσίες. Αυτή ήταν η πρόταση
που μπήκε από τον Β. Μυρσινιά, μέλος της αντικαπιταλιστικής κίνησης “Καμαριέρα”.

στηρίξουν αυτό το αίτημα.
Απαιτούμε την επαναπρόσληψη όλων
των εργαζόμενων στην καθαριότητα των
σχολείων χωρίς ρατσιστικούς αποκλεισμούς.

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Μονιμοποιήσεις στους Δήμους

Π

ανελλαδική Μέρα Δράσης για τους συμβασιούχους εργαζόμενους σε
κοινωνικές δομές των Δήμων ήταν η Τετάρτη 30/7. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ στήριξε τις κινητοποιήσεις με 3ωρη στάση εργασίας. Στην Αθήνα δεκάδες εργαζόμενες/οι, στην τεράστια πλειοψηφία τους γυναίκες, συγκεντρώθηκαν
έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, στη Θεσσαλονίκη στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και σε άλλες πόλεις στις Περιφέρειες.
Όπως καταγγέλλουν, εργάζονται για πάρα πολλά χρόνια κάτω από την
ομηρία των συμβάσεων ορισμένου χρόνου με την αβεβαιότητα κάθε χρόνο
αν θα πεταχτούν στην ανεργία. Αυτή η πρακτική δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στη λειτουργία των υπηρεσιών ειδικά κατά την περίοδο της
πανδημίας.
«Είμαι εδώ για να διεκδικήσω μόνιμη δουλειά, είμαι πέντε χρόνια στους
παιδικούς σταθμούς», δηλώνει η Σεμίνα. «Πάγιες και διαρκείς ανάγκες καλύπτουμε. Εγώ είμαι μαγείρισσα, αν φύγω τα παιδιά δεν θα τρώνε τίποτα.
Στον χώρο μου, στα 17 άτομα προσωπικό, μόνιμοι είναι μόνο οι δύο».
Όπως καταλήγει η ανακοίνωση του αντικαπιταλιστικού δικτύου εργαζόμενων ΟΤΑ «Σκουπιδιάρα» που μοιράστηκε στις συγκεντρώσεις, χρειάζεται
«να διεκδικήσουμε από τα πρωτοβάθμια συνδικάτα και την ομοσπονδία
μας την ΠΟΕ-ΟΤΑ, να μπει όχι μόνο αρωγός, αλλά να βάλει μπροστά απεργιακό αγώνα που να ξεσηκώσει και να συντονίσει όλους και όλες, συμβασιούχους και μόνιμους, για μόνιμη δουλειά, για χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις
που χρειαζόμαστε στους Δήμους, για την αναγκαία χρηματοδότηση όλων
των υπηρεσιών, ενάντια στους εκβιασμούς της κυβέρνησης και των Δημάρχων που φέρνουν τους ιδιώτες, με αναπτυξιακές εταιρίες».

30/7, Κινητοποίηση συμβασιούχων εργαζόμενων ΟΤΑ, Αθήνα. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΙΛΙΟΝ

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Τζο Μπάιντέν, ένας νέος Ρούζβελτ;
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 Ούλoφ Πάλμε 1, Άλσος 8μμ
Μαζική απεργία, κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Εύα Αντωνακοπούλου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 πλ. Ηρώ 7.30μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ
(μετρό Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Δικαιοσύνη για το Ζακ! Είναι δικός μας
αγώνας!
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη
ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 καφέ Γέφυρες 7μμ
Η μάχη της κοινωνικής ασφάλισης
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΤΟΥΜΠΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό
Ομιλητές: Θάνος Τζινιέρης, Έλλη Πανταζοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7
πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 7.30μμ
Τρότσκι – Η εναλλακτική στον σταλινισμό
Ομιλητής: Τζίμης Κυριαζόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΕΠ, έναντι δημαρχείο 7.30μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7
ΚΕΠ, έναντι δημαρχείο 7.30μμ
Αντόνιο Γκράμσι – Τι είναι το επαναστατικό
κόμμα
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 καφέ Άνεμος 8μμ
Ασφαλιστικό Χατζηδάκη: η μεγάλη αρπαχτή
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 Goody’s 7.30μμ
Οι εξελίξεις στην Τουρκία
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 καφέ Ανεμώλια 8μμ
21ο συνέδριο ΚΚΕ: Αριστερά της «αντοχής» ή της ανατροπής
Ομιλητής: Αντώνης Καρολίδης
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 καφέ Γιώτης 8.30μμ
21ο συνέδριο ΚΚΕ: Αριστερά της «αντοχής» ή της ανατροπής
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης
ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Τα Ιουλιανά 1965
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7
θεατράκι πλ. Καρύλλου, Polis park 7.30μμ
Κάτω τα χέρια από το ασφαλιστικό
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 πλατεία Ηρώων 8μμ

Διαλεκτική και ιστορικός υλισμός
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγγου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 πλατεία Ηρώων 8μμ
Καπιταλισμός και Τέχνη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 καφέ Σταθμός 8μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαλεκτική και ιστορικός υλισμός
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 καφέ Σταθμός 8μμ
Εργατική τάξη και συνδικάτα
Ομιλήτρια: Εριέττα Μέγγου
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 δημαρχείο 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

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-

ΝΙΚΑΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7
Πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7.30μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΕΜΠΤΗ 8/7 ιντερνέτ καφέ 7.30μμ
100 χρόνια από το 3ο συνέδριο της Κομιντέρν
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 καφέ Off the chain 7μμ
100 χρόνια από το 3ο συνέδριο της Κομιντέρν
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΠΕΜΠΤΗ 8/7, καφέ Μέρες Ραδιόφωνου,
Μ. Μπότσαρη 35-37, 6.30μμ
Τζο Μπάιντεν, ένας άλλος Ρούζβελτ;
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 καφέ Μυρτίλλο 7μμ
Δικαιοσύνη για τον Ζακ! Είναι δικός μας
αγώνας
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη

ΠΕΜΠΤΗ 8/7
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7μμ
Τζο Μπάιντεν, ένας άλλος Ρούζβελτ;
Ομιλήτρια: Μαρία Καραμαλίκη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 Forza cafe 7.30μμ
Τζο Μπάιντεν, ένας νέος Ρουζβελτ;
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΠΕΜΠΤΗ 8/7 άλσος Παγκρατίου 7.30μμ
Τζο Μπάιντεν, ένας άλλος Ρούζβελτ;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΓΚΥΖΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 καφέ Ενωδία 7.30μμ
100 χρόνια από το 3ο συνέδριο της Κομιντέρν
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΠΕΜΠΤΗ 8/7 πλ. Σουρμένων 8μμ
Κίνημα ενάντια στην «παιδεία των startups»
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 πάρκο Βουτιέ 7μμ
100 χρόνια από το 3ο συνέδριο της Κομιντέρν
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7
καφέ περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
Κάτω τα χέρια από το ασφαλιστικό
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 καφέ Ηλιόπετρα
(Βενιζέλου και Αγ.Πάντων στη στοά) 7μμ
Κάτω τα χέρια από το ασφαλιστικό
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ

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

ΠΕΜΠΤΗ 8/7 θεατράκι Φωκίωνος 7.30μμ
Κίνημα ενάντια στην «παιδεία των startups»
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

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-

• ΠΕΜΠΤΗ 8/7 Goody’s 7.30μμ

Για ποια παιδεία παλεύουμε;
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας
• ΠΕΜΠΤΗ 15/7 Goody’s 7.30μμ
Πανδημία και κλιμακτική αλλαγή
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/7 Θόλος 8.15μμ
Σεξισμός και ρατσισμός, δίδυμα αίσχη του
καπιταλισμού
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/7 καφέ Πέτρος 8μμ
Κίνημα ενάντια στην «παιδεία των startups»
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/7 Πάρκο 626, 7.30μμ
Σεξισμός και ρατσισμός, δίδυμα αίσχη του
καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 8/7 δημαρχείο 8μμ
Η κατάσταση στην Τουρκία
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

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.

Εξορμήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 7.30 μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 8/7
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και
Ρήγα Φεραίου 7.30μμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 7μμ
ΧΑΝΙΑ πεζόδρομος Χαληδών 7μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/7
K. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 8πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 7.30μμ
A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 7.30μμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 7μμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ Πλατεία 7.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Λαϊκή 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Τζάντε -Πετρουπόλεως 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Πεζόδρομος Χαϊμαντά 7.30μμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 7.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 7 μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/7
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 10πμ

ΤΡΙΤΗ 13/7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 7μμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλατεία Αγ. Θεράποντα 7μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλατεία 7μμ
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Ιστορία

Δ

υο βιβλία που κυκλοφόρησαν αυτή τη
χρονιά είναι πολύτιμα στη συζήτηση
που είναι ανοιχτή στον κόσμο της Αριστεράς για την Ρωσία του Στάλιν. Το «Μεσάνυχτα στον αιώνα» είναι γραμμένο από τον Βίκτορ Σερζ και το «Ο Αόπλος Προφήτης» από
τον Ισαάκ Ντόιτσερ. Ήταν ο Τρότσκι και οι
σύντροφοί του, η εναλλακτική στον σταλινισμό ή ήταν μια από τα ίδια; Αυτή είναι η άποψη όσων επί της ουσίας λένε ότι οι επαναστάσεις είναι επικίνδυνες και αχρείαστες ουτοπίες
που καταλήγουν στο τρόμο και τον «ολοκληρωτισμό». Και τα δυο βιβλία είναι καλό αντίδοτο σε αυτήν την άποψη.
«Ο άοπλος Προφήτης- Τρότσκι 1921-1929»
(εκδόσεις Κουκκίδα) γράφτηκε από τον Ισαάκ
Ντόιτσερ, και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά
στα αγγλικά το 1959. Τώρα κυκλοφορεί για
πρώτη φορά ολόκληρο στα ελληνικά. Ο Ντόιτσερ διαγράφτηκε το 1932 από το κομμουνιστικό κόμμα της Πολωνίας γιατί επηρεασμένος από τον «αντεπαναστατικό τροτσκισμό»
υπερεκτιμούσε τον κίνδυνο του ναζισμού στην
Γερμανία, «έσπερνε πανικό». Εντάχτηκε στην
πολωνική τροτσκιστική οργάνωση και στον πόλεμο βρέθηκε στην Αγγλία όπου ακολούθησε
δημοσιογραφική και ακαδημαϊκή καριέρα.
Αυτό το βιβλίο είναι ο δεύτερος τόμος της
πρώτης συστηματικής βιογραφίας που γράφτηκε. Ο πρώτος έχει τίτλο ο Ένοπλος Προφήτης και ο τρίτος Ο Απόβλητος Προφήτης. Η
λέξη προφήτης δεν πρέπει να μας ξενίζει, ο
Ντόιτσερ δεν έτρεφε θρησκευτικού τύπου αισθήματα για τον Τρότσκι. Πρόκειται για ένα
δάνειο από μια φράση του Μακιαβέλι: «όλοι οι
οπλισμένοι προφήτες έχουν νικήσει και οι άοπλοι έχουν ηττηθεί».
Όταν δημοσιεύτηκε, ήταν μια πρωτοποριακή
δουλειά. Ο Στάλιν είχε πεθάνει το 1953, ο
Χρουστσόφ είχε κάνει τις αποκαλύψεις για τα
εγκλήματά του στο 20ο συνέδριο του ΚΚΣΕ το
1956. Διάφορα θύματα των σταλινικών εκκαθαρίσεων αποκαθίσταντο μετά θάνατο. Όμως,
υπήρχε μια μεγάλη εξαίρεση, που παρέμεινε
τέτοια μέχρι την πτώση του καθεστώτος. Ο
Τρότσκι και το βουνό των συκοφαντιών και
των διαστρεβλώσεων για τη ζωή και τις ιδέες
του.
Σε αυτό το βουνό έδωσε ένα πρώτο σοβαρό
πλήγμα η βιογραφία που έγραψε ο Ντόιτσερ.
Συνδύαζε ένα θαυμάσιο συγγραφικό στυλ με
την επιστράτευση πολλών και πολύτιμων πρωτογενών πηγών. Για παράδειγμα, είχε πρόσβαση στα αρχεία του Τρότσκι που φυλάσσονταν
στο Χάρβαρντ, σε μια σειρά πηγές στα ρωσικά, αλλά και σε προσωπικές επαφές με πρωταγωνιστές και μάρτυρες της εποχής.

Σύγκρουση
Το πρώτο στοιχείο που τεκμηριώνει αυτός ο
τόμος της βιογραφίας είναι πόσο ψέμα είναι η
άποψη ότι ο Τρότσκι ήταν απλά ένας εξουσιομανής που έκανε «ηρωικές χειρονομίες» για να
κάνει εντύπωση. Αυτή η συκοφαντία προερχόταν βέβαια από τον Στάλιν, τον υποτιθέμενο
«ρεαλιστή». Ένα παράδειγμα: το 1923 ο Λένιν,
βαριά άρρωστος πλέον, είχε ικετεύσει τον
Τρότσκι να συγκρουστεί με τον Στάλιν στο συνέδριο του κόμματος και να μη δεχτεί «ένα σάπιο συμβιβασμό». Ο Τρότσκι έκανε ακριβώς
αυτό. Επίσης, ο Τρότσκι ήταν ο πραγματικός
ρεαλιστής, επειδή παρέμεινε επαναστάτης.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’20, μπροστά
στην περικυκλωμένη και καταστραμμένη από
τον πόλεμο επαναστατική Ρωσία ανοίγονταν
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μας μεταφέρει σε εκείνη την σκοτεινή περίοδο. Ο Σερζ ήταν αναρχικός που έγινε μπολσεβίκος το 1919, δούλεψε στην Κομιντέρν και εντάχτηκε στην Αντιπολίτευση στο πλευρό του
Τρότσκι.
Τον Μάρτη του 1933 ο Βίκτορ Σερζ συνελήφθη και οδηγήθηκε στα κελιά της διαβόητης
GPU, της μυστικής αστυνομίας του Στάλιν στη
Μόσχα. Μετά τις ανακρίσεις, ήρθε η ώρα της
εξορίας, της «διοικητικής εκτόπισης». Ο τόπος
ήταν το Ορενμπούργκ στα νότια Ουράλια.
Εκεί ξεκίνησε τα πρώτα σχεδιάσματα του μυθιστορήματος που πήρε τον τίτλο Μεσάνυχτα
στον Αιώνα (δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά
στο Παρίσι το 1939).
Από τις συζητήσεις των χαρακτήρων η υπόθεση εκτυλίσσεται κάπου στα τέλη του 1933 κι
αυτό δίνει το νόημα του τίτλου. Το 1933 είναι
η χρονιά της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία.
Η νίκη των ναζί και η συντριβή των ισχυρότερων κομμάτων και συνδικάτων της Αριστεράς
στον κόσμο ήταν ένα παγκόσμιο σοκ.

Αντεπανάσταση

Ο Τρότσκι και η
αντίσταση στον σταλινισμό
δυο δρόμοι: ο ένας ήταν αυτός που κήρυττε η
ανερχόμενη γραφειοκρατία. Το «χτίσιμο του
σοσιαλισμού» χωρίς περιπέτειες και «ουτοπικές» ελπίδες για την διεθνή επανάσταση.
Αυτός ο «σοσιαλισμός» δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα ιδεολογικό επίχρισμα στα
προνόμια και την εξουσία της γραφειοκρατίας.
Ήταν ο δρόμος που στο τέλος, μέσα από τις
συγκρούσεις και τις κρίσεις που περιγράφει
με λεπτομέρεια ο Ντόιτσερ, οδήγησε στη φρίκη της βίαιης κολεκτιβοποίησης και της ταχείας εκβιομηχάνισης για να γίνει η Ρωσία μια
σύγχρονη υπερδύναμη.
Ο άλλος ήταν ο δρόμος του Τρότσκι και της
Αντιπολίτευσης. Επέμενε ότι ο σοσιαλισμός
δεν μπορεί να χτιστεί σε μια μόνο χώρα, ότι η
σωτηρία της ρώσικης επανάστασης βρισκόταν
στη νίκη της εργατικής τάξης στις άλλες χώρες, ιδιαίτερα στις πιο ανεπτυγμένες.
Όμως, η Αντιπολίτευση δεν έλεγε ότι το μόνο που μπορούσε να γίνει ήταν η “αναμονή”
της επανάστασης στο εξωτερικό. Το καθεστώς
στην Ρωσία μπορούσε να επιβιώσει αν έκανε
βήματα στη σχεδιασμένη ανάπτυξη της βιομηχανίας για να ικανοποιεί τις ανάγκες των εργατών και των αγροτών, και αν το κόμμα έκανε
βήματα για να αποκαταστήσει την εργατική
δημοκρατία.
Ο Ντόιτσερ παρουσιάζει βήμα-βήμα την
ανάπτυξη αυτής της εναλλακτικής, μέσα από
τις συγκρούσεις που εξελίσσονταν στην ηγεσία των μπολσεβίκων. Όσοι ταυτίζουν τον Τρότσκι με τον Στάλιν θα πρέπει να διαβάσουν τα
τμήματα του βιβλίου που περιγράφει το πρόγραμμα για παράδειγμα, της Ενωμένης Αντι-

πολίτευσης του 1926-27.
Οι πόροι για την «σχεδιασμένη εκβιομηχάνιση» σε μεγάλο βαθμό θα προέρχονταν από τη
φορολόγηση των στρωμάτων που κέρδιζαν
από τις συνθήκες της αγοράς που είχε φέρει η
Νέα Οικονομική Πολιτική (ΝΕΠ): τους εμπόρους και επιχειρηματίες στις πόλεις και τους
πλούσιους αγρότες (κουλάκους) στην ύπαιθρο.
Ο βασικός σκοπός της σχεδιασμένης εκβιομηχάνισης ήταν να ανασυγκροτήσει την ίδια
την εργατική τάξη που ανάρρωνε ακόμα από
την αιμορραγία του πολέμου και της οικονομικής κατάρρευσης. Και ταυτόχρονα να ενισχύσει την συμμαχία της με τους φτωχούς αγρότες. Για παράδειγμα, μια από τις προτάσεις
ήταν να απαλλαγούν από οποιαδήποτε φορολογία και το βάρος να πέσει στους πλούσιους.
Μια ολόκληρη σειρά αιτημάτων μιλούσε για
αυξήσεις στους μισθούς, τήρηση του ωραρίου, περισσότερα δικαιώματα για τις εργάτριες.
Το βιβλίο δεν είναι βέβαια μια απαρίθμηση
θέσεων και «πλατφορμών». Το πάθος και το
ηθικό μεγαλείο του Τρότσκι ξεχειλίζει σχεδόν
σε κάθε σελίδα. Το ίδιο συγκλονιστικές είναι
και οι περιγραφές για μεγάλα γεγονότα που
καθόρισαν την πορεία του κόσμου: όπως για
παράδειγμα η σφαγή της πρώτης Κινέζικης
Επανάστασης το 1927 που είχε δέσει χειροπόδαρα η πολιτική του Στάλιν.
Η Αντιπολίτευση ηττήθηκε, ο Τρότσκι και οι
σύντροφοί του διαγράφτηκαν από το κόμμα
και κατέληξαν στις φυλακές, τα «απομονωτήρια» και την εξορία. Το μυθιστόρημα του Σερζ

Το 1933 ήταν, όμως, και η χρονιά του θριάμβου της σταλινικής αντεπανάστασης στην Ρωσία. Η κούρσα της εκβιομηχάνισης, η αναγκαστική κολεκτιβοποίηση της αγροτιάς σήμαινε
ότι το βιοτικό επίπεδο των εργατών συμπιέστηκε δραματικά. Η Ρωσία έγινε βιομηχανική
και στρατιωτική υπερδύναμη πάνω στα τσακισμένα κόκκαλα των εργατών και των αγροτών.
Και σ’ αυτόν τον μονόπλευρο εμφύλιο πόλεμο,
όλες οι κατακτήσεις του Κόκκινου Οκτώβρη
ξεριζώθηκαν, τα ιδανικά της Επανάστασης
σύρθηκαν στη λάσπη.
Το μυθιστόρημα είναι πρώτα και κύρια ένας
ύμνος στους άγνωστους ήρωες και ηρωίδες
της Αριστερής Αντιπολίτευσης που έμειναν
όρθιοι παρά την ήττα. Όμως, τα Μεσάνυχτα
στον Αιώνα δεν είναι ένα «ηρωικό και πένθιμο»
μυθιστόρημα. Οι σύντροφοι του Σερζ δεν παραιτούνται από τη ζωή.
Αντίθετα, συζητάνε πολιτικά, ανταλλάσσουν
γνώμες, «θέσεις» και αναλύσεις μεταξύ τους
και με τους συντρόφους τους σε φυλακές και
τόπους εξορίας εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, γραμμένες με μικροσκοπικά γράμματα
που ταξιδεύουν καμουφλαρισμένα. Προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα πάντα: την ήττα της
επανάστασης, την ταξική φύση του καθεστώτος, τις διεθνείς εξελίξεις, να απαντήσουν στο
ερώτημα «τι να κάνουμε;» έστω κι αν γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα πέρα
από το να αντισταθούν στη βαρβαρότητα.
Δεν είναι βέβαια τα μοναδικά βιβλία που κυκλοφορούν για αυτή την περίοδο. Η πολιτική
βιογραφία του Τρότσκι που έχει γράψει ο Τόνι
Κλιφ, ιδιαίτερα ο τρίτος και τέταρτος τόμος δίνει τις απαντήσεις που δεν μπορούσε να δώσει
για παράδειγμα ο Ντόιτσερ που όταν έγραφε
στήριζε πλέον τις ελπίδες του στην «μεταρρυθμιστική» πτέρυγα της ρώσικης γραφειοκρατίας. Το βιβλίο του Ντ. Χάλας “Ο μαρξισμός του Τρότσκι”, επίσης βοηθάει να εξετάσουμε κριτικά τις ιδέες και τη δράση του μεγάλου επαναστάτη.
Όμως αξίζει να διαβάσουμε αυτά τα δυο βιβλία γιατί το καθένα με το τρόπο του μας δείχνει ποια ήταν η γνήσια κληρονομιά της Ρώσικης Επανάστασης, ποιος την υπεράσπισε και
ποιος την έθαψε.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Σοσιαλισμός από τα κάτω

Ο φόβος του κυβερνητικού τερματοφύλακα
μπροστά στα πέναλτι
Κ
υκλοφορεί το νέο τεύχος 147
του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα Κάτω, και στο εξώφυλλό
του δεσπόζει το εργατικό κίνημα που
έχει τρομοκρατήσει την κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας.
Η Μαρία Στύλλου ξεκινάει το άρθρο
της “Ποιος φοβάται την εργατική τάξη” με τη φοβερή εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε αντιμέτωπη με
τρεις πανεργατικές απεργίες μέσα σε
πέντε εβδομάδες. Μέσα στην πανδημία έχουν φουντώσει οι ανισότητες και
η κερδοσκοπία, ενώ οι άρχουσες τάξεις βρίσκονται ξανά σε δίλημμα για
το πώς να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η αποσταθεροποίηση από την
όξυνση των γεωστρατηγικών ανταγωνισμών. Οι διεκδικήσεις και τα ξεσπάσματα των από κάτω εντείνουν ακόμα
περισσότερο τον φόβο και τα διλήμματα των από πάνω. Γι' αυτό παντού οι
άρχουσες τάξεις, μέσα από το αστικό
κράτος, προσπαθούν να μεθοδεύσουν
τις επιθέσεις που θα τους προστατέψουν από την οργή των εργατών και
των εργατριών. Και γι' αυτό, απάντηση
είναι η ενωμένη πάλη όλων των καταπιεσμένων, η πάλη ενάντια σε αυτό το
σύστημα.
Στο άρθρο του “Μπροστά σε μια νέα
'βρυχώμενη δεκαετία';” ο Σωτήρης
Κοντογιάννης περιγράφει τι ήταν τα
λεγόμενα Roaring 20s: μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Ισπανική Γρίπη, σύμφωνα με την κυρίαρχη αφήγηση, η δεκαετία
του ‘20 ήταν μια περίοδος νέας κανονικότητας, ένα ξέφρενο πάρτι. Η σκοπιμότητα μιας
τέτοιας αφήγησης είναι φυσικά το να ισχυριστούν ότι και τώρα, μετά την καταστροφή του
κορονοϊού, μας περιμένει μια παρόμοια περίοδος. Το άρθρο αφηγείται την πραγματική
ιστορία της δεκαετίας του '20, όπου η εκρηκτική ανάπτυξη κατέληξε στο Κραχ του 1929.
Η χειραφέτηση και οι βαθιές αλλαγές που σημάδεψαν εκείνα τα χρόνια δεν οφείλονταν
στην ανάπτυξη αλλά στους αγώνες, το κύμα
επαναστάσεων μετά τον Μεγάλο Πόλεμο και
τις συνθήκες ζωής της εργατιάς που άλλαξαν
ραγδαία λόγω του πολέμου και της τεχνολογίας και ξερίζωναν παλιές βεβαιότητες.
Η μάχη ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις είναι στο κέντρο της προσοχής όλων. Η Σταυρούλα Πανίδου, στο άρθρο της “Οργή γυναικών – κίνημα ανατροπής”, εξηγεί πώς συνδέεται η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με αυτές
τις επιθέσεις. Οι γυναίκες δέχτηκαν τα μεγαλύτερα χτυπήματα από την πανδημία και ο νόμος Χατζηδάκη έρχεται να εντείνει τη σκληρή
εκμετάλλευση και μαζί με αυτήν τους πλούσιους εκβιαστές. Ο οικονομικός ρόλος της πυρηνικής οικογένειας είναι πολύ μεγάλος για
τον καπιταλισμό, πόσο μάλλον μέσα σε συνθήκες τόσο βαθιάς κρίσης -εξασφαλίζει για τα
αφεντικά και το κράτος τη φθηνή αναπαραγωγή των εργατών/τριών. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την ανισότητα σε βάρος των
γυναικών. Οι γυναίκες όμως βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή, οργανωμένα και σταθερά, και

δεν δέχονται αυτό το πισωγύρισμα. Η πρόσφατη νίκη ενάντια στο σκοταδιστικό συνέδριο “υπογεννητικότητας” και οι μαζικές απεργιακές 8 Μάρτη δείχνουν τον δρόμο.

Στρατηγική
Η στάση της Αριστεράς μπροστά στα διλήμματα που βάζουν οι εξελίξεις λογοδοτεί στη
στρατηγική. Θεμελιώδες για την επαναστατική
στρατηγική είναι η εμπιστοσύνη στον κόσμο
που παλεύει. Στο άρθρο “Η Αριστερά και το
δίλημμα 'Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση' σήμερα”, ο Πάνος Γκαργκάνας παρουσιάζει τη
στάση των ηγεσιών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ.
Κυρίαρχες στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι η
συναίνεση και η συνεχής δεξιά μετατόπιση,
ενώ αυτό που έχει να προτείνει είναι η “προοδευτική κυβέρνηση”, για χάρη της οποίας
θυσιάζει την οργάνωση των αγώνων, αλλά και
την ανάγκη για κόμμα της εργατικής τάξης.
Παράλληλα, το ΚΚΕ στο 21ο συνέδριό του
ισχυρίζεται ότι ανακτά τον χαμένο επαναστατικό χαρακτήρα του. Το άρθρο δείχνει ότι ούτε
η μέχρι τώρα πορεία του ΚΚΕ ούτε η στάση
του απέναντι στις σημερινές μάχες της εργατικής τάξης δικαιώνουν αυτόν τον ισχυρισμό.
Στο άρθρο “Εργατική εναλλακτική στον
'πράσινο' καπιταλισμό”, ο Γιώργος Ράγκος παραθέτει συγκλονιστικά στοιχεία που δείχνουν
σε τι έκταση έχει φτάσει η περιβαλλοντική καταστροφή. Εξηγεί ότι τα μέτρα που έχουν
παρθεί είναι εξαιρετικά περιορισμένα και εξετάζει γιατί οι κυβερνήσεις δεν μπορούν και
δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την κλιματική
αλλαγή -μέσα σε αυτές και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι η καπιταλιστική παραγωγή με
σκοπό το κέρδος που έχει διαταράξει τη φύση

απ' άκρη σ' άκρη, όχι οι συνήθειες
των ανθρώπων γενικά. Σε αυτή την εικόνα της επιταχυνόμενης καταστροφής, το άρθρο αντιπαραβάλλει τους
εργατικούς αγώνες σε όλο τον πλανήτη ενάντια στη λεηλάτηση της φύσης, μέσα στους οποίους η επαναστατική αριστερά έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Η εργατική εναλλακτική, με
παραγωγή για τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι για τα κέρδη, είναι η
μόνη διέξοδος για να σωθεί ο πλανήτης.
Είκοσι χρόνια κλείνουν φέτος από
τη μεγαλειώδη διεθνή διαδήλωση
ενάντια στους ισχυρούς του πλανήτη
στη Γένοβα. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου
στο άρθρο του “Γένοβα 2001 – η
έκρηξη του αντικαπιταλιστικού κινήματος” περιγράφει τις ρίζες της κινητοποίησης στους προηγούμενους
διεθνείς ξεσηκωμούς του Σιάτλ το
1999 και της Πράγας το 2000, καθώς
και στην μεγάλη καμπάνια που οδήγησε στη μαζική συμμετοχή στη Γένοβα. Συνεχίζει με μια περιγραφή
της ίδιας της διαδήλωσης στη Γένοβα, την απόπειρα του Μπερλουσκόνι
να την αποτρέψει, την καταστολή, τη
δυναμική παρουσία των εργατικών
συνδικάτων. Σκιαγραφεί τα πολιτικά
διλήμματα που ακολούθησαν και πώς η παρέμβαση του ΣΕΚ στη συζήτηση έπαιξε ρόλο
για να συνεχίσει να αναπτύσσεται το αντικαπιταλιστικό κίνημα, τόσο άμεσα, με τη Φλωρεντία, όσο και μακροπρόθεσμα, με απαντήσεις
που φτάνουν μέχρι και σήμερα για το ποια είναι η εναλλακτική σε αυτό το σύστημα.
Την πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και των Παλαιστινίων αναλύει στο άρθρο του “Λεύτερη Παλαιστίνη –
από τον Ιορδάνη ως τη Μεσόγειο” ο Δημήτρης Δασκαλάκης. Τοποθετεί τη σύγκρουση
του περασμένου Μάη, που χάρη στην παλαιστινιακή αντίσταση και τη διεθνή αλληλεγγύη
μετατράπηκε σε ήττα του Ισραήλ, στο ευρύτερο πλαίσιό της: στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής και τις εξελίξεις μετά την πρώτη και
τη δεύτερη Ιντιφάντα, καθώς και την Αραβική
Άνοιξη. Περιγράφοντας τις υλικές συνθήκες
μέσα στις οποίες ζουν οι Παλαιστίνιοι, εξηγεί
γιατί η φύση του κράτους του Ισραήλ δεν επιτρέπει διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις. Επιχειρηματολογεί ότι η ειρήνη μπορεί να έρθει μόνο με τη νίκη της Παλαιστίνης
και βάζει τα καθήκοντα της επαναστατικής
Αριστεράς στην Ελλάδα.
Στις βιβλιοκριτικές αυτού του τεύχους θα
βρείτε παρουσίαση του “Άγρια ιστορία για μεγάλα παιδιά – από τον φασισμό στον μεταφασισμό, η δημοκρατία απέναντι στη νέα ακροδεξιά” του Κωστή Παπαϊωάννου από τον
Γιώργο Πίττα. Ο Λέανδρος Μπόλαρης παρουσιάζει το βιβλίο “Το 1821 ως επανάσταση –
Γιατί ξέσπασε και γιατί πέτυχε” του Δημήτρη
Παπανικολόπουλου.

Αφροδίτη Φράγκου

Γράψου συνδρομητής
www.socialismfrombelow.gr
sosialismosapotakato@gmail.com

Διεθνή

Κείμενα: Νίκος Λούντος

ΚΑΝΑΔΑΣ Οι όμορφες επέτειοι
όμορφα καίγονται

Ο

ι όμορφες εθνικοί επέτειοι όμορφα
καίγονται. Ειδικά αν πρόκειται για
επετείους της αποικιοκρατίας και της
σφαγής των Ιθαγενών πληθυσμών. Αυτό
είναι το μήνυμα που έρχεται από τον Καναδά αυτές τις μέρες. Η 1η Ιούλη είναι η
“Μέρα του Καναδά” και από πολύ κόσμο
“γιορτάστηκε” γκρεμίζοντας αγάλματα,
αρχίζοντας από τη βασίλισσα Βικτώρια
της Αγγλίας και φτάνοντας ως πολιτικούς σαν τον ΜακΝτόναλντ (πρωθυπουργό το 2ο μισό του 19ου αιώνα και
επικεφαλής εκστρατειών κατά των Ιθαγενών πληθυσμών).
Οι διαδηλώσεις ήταν εντυπωσιακές,
με συμμετοχή χιλιάδων σε πολλά σημεία
της χώρας και συνθήματα “Καταργήστε
την Μέρα του Καναδά” και “Καμιά περηφάνια για τη γενοκτονία”. Το κίνημα είναι
μήνυμα ριζοσπαστικοποίησης στον Καναδά. Για δεκαετίες, οι πολιτικοί της χώρας είχαν θάψει το αποικιακό παρελθόν
της χώρας. Στην πραγματικότητα, το παρελθόν είχε “θαφτεί” πραγματικά μαζί με
τα πτώματα πολλών χιλιάδων ιθαγενών
παιδιών κάτω από ιδρύματα που αποκαλούνταν “σχολεία”, ενώ στην πραγματικότητα ήταν κολαστήρια, μηχανισμοί
που έπαιρναν τα παιδιά από τις κοινότητες και τις οικογένειές τους, για να εξα-

φανίσουν τις γλώσσες και τις παραδόσεις τους και να τα κάνουν “Καναδούς”.
Δεν μιλάμε για την εποχή του πρώτου
εποικισμού του Καναδά πριν από αιώνες,
αλλά για “ιδρύματα” της δεκαετίας του
1950 που έφτασαν να λειτουργούν ως το
1996.
Η πρόσφατη ανακάλυψη νέων μαζικών
τάφων τροφοδότησε ξανά τις διαδηλώσεις και έσπασε το προσωπείο του “ανθρωπιστή” πρωθυπουργού Τριντό. Οι
εξελίξεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με
τις φρικτές αποκαλύψεις, αλλά με μια
πιο μακρόσυρτη διαδικασία στο κίνημα.
Πρόκειται για τη σύνδεση και τον συντονισμό ανάμεσα στα κινήματα των Αυτόχθονων που υπερασπίζουν τις περιοχές
τους και τα ιστορικά τους δικαιώματα,
το κίνημα ενάντια στις κλιματική αλλαγή,
αλλά και στα συνδικάτα. Αφορμή πέρυσι
δόθηκε από την προσπάθεια της κυβέρνησης να προωθήσει έναν νέο αγωγό αερίου από το εσωτερικό της Βρετανικής
Κολομβίας ως τον Ειρηνικό Ωκεανό. Τα
κινήματα ένωσαν τις δυνάμεις τους και
μπλόκαραν τα σχέδια των εταιρειών και
της κυβέρνησης. Και όταν ο κόσμος παλεύει, έρχεται και η ώρα των “ξεχασμένων” εγκλημάτων να έρθουν στο φως.
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Δ.ΟΧΘΗ
Ξεσηκωμός
ενάντια
στην
κυβέρνηση
Αμπάς
3/7, Διαδήλωση στη Ραμάλα. Φωτό: ΑFP
να κύμα καταστολής έχει
εξαπολύσει η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) του προσπάθειας. Όσο κι αν διεθνώς πλασαρίζονταν
Μαχμούντ Αμπάς κατά των Παλαιστίνιων στη Δυτι- ως βήμα για τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράκή Όχθη που παλεύουν ενάντια στην ισραηλινή κα- τους, στην πραγματικότητα ήταν μια μέθοδος διατοχή. Ένστολοι και μη αστυνομικοί της ΠΑ χτυπά- χείρισης της κατοχής και παραπέρα διάσπασης.
νε καθημερινά με γυμνά χέρια, γκλομπ και δακρυ- Αν είχε ποτέ κάτι από κράτος η Παλαιστινιακή Αργόνα άντρες και γυναίκες, κυρίως νεολαία που συ- χή ήταν ο ρόλος του χωροφύλακα απέναντι στους
νεχίζουν το μεγάλο κίνημα που εξελίσσεται από ίδιους τους Παλαιστίνιους.
τον περασμένο Μάη.
Η οργή ενάντια όχι απλά στους συμβιβασμούς Κρίση
της ΠΑ αλλά στη συνενοχή της με το Ισραήλ έχει
Η προεδρία Τραμπ έγινε αφορμή ώστε το Ισκορυφωθεί τις τελευταίες βδομάδες, μετά τη δο- ραήλ να ποδοπατήσει ακόμη και τους λιγοστούς
λοφονία του αγωνιστή Νιζάρ Μπανάτ από τους περιορισμούς που έβαζε στον εαυτό του, πετώνμπάτσους του Μαχμούντ Αμπάς την ώρα της σύλ- τας εκτός παιχνιδιού ακόμη και τον Μαχμούντ Αμληψής του. Πλέον στους δρόμους ακούγεται το πάς. Ταυτόχρονα, η κυβερνητική κρίση στο Ισραήλ
σύνθημα “Ο λαός ζητάει την πτώση του καθεστώ- έδωσε χώρο στους εποίκους να ξεσαλώσουν, και
τος”, το σύνθημα που συγκλόνισε τις αραβικές φέτος πλέον να κορυφώσουν ένα κύμα ξεσπιτώμαπρωτεύουσες στη διάρκεια των επαναστάσεων της τος Παλαιστίνιων σε γειτονιές της Ιερουσαλήμ,
Αραβικής Άνοιξης, αλλά πλέον αναφέρεται στην όπως το Σέιχ Τζαράχ και το Σιλωάμ. Ένα νέο κίνηΠαλαιστινιακή Αρχή. Το κίνημα ζητάει την παραίτη- μα αντίστασης γεννήθηκε με κέντρο τη νεολαία
ση του Αμπάς. Την ίδια στιγμή, μια ισραηλινή ιστο- που λέει καθαρά πως οι συμφωνίες του Όσλο και
σελίδα αποκάλυπτε πως ο Αμπάς ζητούσε από το οι ελπίδες στην Παλαιστινιακή Αρχή είναι καμένο
Ισραήλ κατασταλτικό υλικό (δακρυγόνα κλπ) για χαρτί. Το μέλλον ανήκει στους αγώνες που ενώτην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων.
νουν τους Παλαιστίνιους από άκρη σε άκρη της
Οι εξελίξεις είναι αποτέλεσμα του μεγάλου προ- ιστορικής Παλαιστίνης.
χωρήματος του κινήματος στην Παλαιστίνη. Η γεΑυτοί οι αγώνες έχουν προκαλέσει πανικό και στο
νική απεργία που οργανώθηκε στις 18 Μάη ήταν Ισραήλ και στα αραβικά καθεστώτα, αλλά και ανηένα ιστορικό γεγονός. Για πρώτη φορά μετά από συχία στις ΗΠΑ. Ο Αμπάς και ο μηχανισμός της ΠΑ
σχεδόν έναν αιώνα, οι Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της βλέπουν σαν ευκαιρία τις υποσχέσεις του Μπάιντεν
Γάζας, τη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και το ίδιο για “ενδυνάμωση της παλαιστινιακής διακυβέρνητο Ισραήλ ενώθηκαν απεργιακά ενάντια στο ρατσι- σης” ώστε να ξανακάτσουν στα τραπέζια από όπου
στικό κράτος. Η ισραηλινή πολιτική του απαρτ- τους πέταξε η τετραετία Τραμπ. Για να κερδίσουν
χάιντ και των εποικισμών είχε πάντα στο κέντρο την εμπιστοσύνη των ισχυρών, επιχειρούν να κατατης την πολυδιάσπαση των Παλαιστίνιων. Οι συμ- στείλουν τους εξεγερμένους. Ο κόσμος που δεν
φωνίες του Όσλο το 1993 από τις οποίες προέκυ- φοβάται τη δολοφονική κρατική μηχανή του Ισραήλ
ψε η Παλαιστινιακή Αρχή, ήταν κομμάτι αυτής της δεν θα λυγίσει μπροστά σε αυτό τον εκβιασμό.

Έ

Το κατεδαφισμένο άγαλμα της βασίλισσας Βικτόρια στο Γουίνιπεγκ. Φωτό: Socialist.ca

Ξ

ανά στους δρόμους βγήκε η Βραζιλία στις 3 Ιούλη, ενάντια
στον Μπολσονάρο σε περισσότερες από 300 πόλεις της
χώρας συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες. Το ραντεβού
είχε κανονικά δοθεί για τα τέλη Ιούλη, αλλά μέσα στις τελευταίες βδομάδες υπήρξαν εξελίξεις.
Η εισαγγελία ερευνά πλέον σκάνδαλα στην αγορά 20 εκατομμυρίων εμβολίων από την Ινδία, στα οποία εμπλέκεται ο
ίδιος ο Μπολσονάρο. Ο Μπολσονάρο αρχικά βρισκόταν επικεφαλής της παγκόσμιας άρνησης του κορονοϊού και άφησε τη
χώρα εντελώς απροετοίμαστη. Ο θάνατος όμως δεν υπάκουσε
στην ακροδεξιά προπαγάνδα και άρχισε να θερίζει, ξεπερνώντας πλέον το μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Οι πιέσεις και από
τον κόσμο, αλλά και από κομμάτια του ίδιου του κρατικού μηχανισμού οδήγησαν τελικά σε στροφή για να μπορέσουν να
εξασφαλιστούν εμβόλια. Και όπως ήταν αναμενόμενο, η “βιασύνη” πολλαπλασίασε τις μίζες και τις απατεωνιές. Οι εταιρείες
άρχισαν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποια θα λαδώσει
καλύτερα, την ώρα που οι διαφορετικοί υπουργοί έκαναν το
ίδιο και από τη μεριά τους.
Κομμάτι αυτής της εσωτερικής πολυδιάσπασης της δεξιάς
και των μηχανισμών είναι και ότι υπήρξε πρωτοβουλία στη Γερουσία για καθαίρεση του Μπολσονάρο. Γερουσιαστές της Δεξιάς, ακόμη και πρώην τμήματα του μπλοκ του ζητάνε την πτώ-

ΒΡΑΖΙΛΙΑ Σε ελεύθερη πτώση ο Μπολσονάρο
ση του. Βρισκόμαστε πολύ μακριά από τότε που ο Μπολσονάρο παρουσιαζόταν διεθνώς σαν το παράδειγμα ενός φασιστικού οδοστρωτήρα που θα σαρώσει την Αριστερά και τα κινήματα. Ο Μπολσονάρο δεν έχει καταφέρει να κινητοποιήσει την αντιδραστική βάση των οπαδών του, και οι εξελίξεις το κάνουν
ακόμη πιο δύσκολο.

Δύναμη
Αντίθετα το κίνημα για την ανατροπή του πήρε κι άλλη δύναμη μετά τις 3 Ιούλη. Στους δρόμους τα συνθήματα ενώνονται
στο “Έξω ο Μπολσονάρο”, αλλά απλώνονται και σε συγκεκριμένες μάχες. Πρώτα απ’ όλα για εμβόλια για όλους και υπεράσπιση του συστήματος Υγείας. Αλλά και για τη Δημόσια Παιδεία που δέχεται την επίθεση της κυβέρνησης, την υπεράσπιση
των κοινοτήτων των Ιθαγενών που βρίσκονται στο ρατσιστικό
στόχαστρο του Μπολσονάρο από την αρχή.
Οι κινητοποιήσεις καλούνται από τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους και το Μέτωπο της αντιπολίτευσης από τα Αριστερά. Το Κόμμα των Εργαζομένων (PT) και ο Λούλα που κυβέρνησε τη χώρα από το 2003 ως το 2010 βλέπουν ορατή την

προοπτική να επιστρέψουν στην προεδρία στις εκλογές του
2022. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν 49% στον Λούλα και 23% στον
Μπολσονάρο. Το κίνημα δεν τους έχει αφήσει να ακολουθήσουν την καταστροφική τακτική της αναμονής μέχρι τις εκλογές. Τους πιέζει να βγουν στο δρόμο. Όμως η σύνδεση της
πτώσης του Μπολσονάρο με την επιστροφή του Λούλα βάζει
περιορισμούς στο ξεδίπλωμα των κινητοποιήσεων.
Το PSOL, η μεγαλύτερη δύναμη στα Αριστερά του PT έχει
ήδη στείλει μήνυμα ότι θα υποστηρίξει τον Λούλα στον πρώτο
γύρο των προεδρικών. Πέρα όμως από την εκλογική τακτική,
λείπει το κάλεσμα για απεργιακούς αγώνες ενάντια στις επιθέσεις του Μπολσονάρο οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και για
γενική απεργία. Υπάρχουν δυνάμεις που βλέπουν τη διάσπαση
στο εσωτερικό της δεξιάς σαν μια διαδικασία που πρέπει να
στηριχτεί, “μετριάζοντας” τη ριζοσπαστικότητα. Αντί να οξυνθεί
η κρίση, έτσι δίνεται χρόνος για ανασύνταξη και στον μπολσοναρισμό και στην ευρύτερη δεξιά. Το κίνημα στη Βραζιλία έχει
πρόσφατη εμπειρία από πετυχημένες γενικές απεργίες που
προκάλεσαν πανικό στο κατεστημένο και τους καπιταλιστές,
και αυτό πρέπει να είναι το επόμενο βήμα.
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H ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Τ

ον «φιλόδοξο» στόχο να ηττηθεί στις
εκλογές η Νέα Δημοκρατία «έστω και με
μια ψήφο διαφορά» διακήρυξε ο Αλέξης Τσίπρας στην Προγραμματική Συνδιάσκεψη του
ΣΥΡΙΖΑ που έγινε το περασμένο σαββατοκύριακο. Και ανακοίνωσε (προεκλογική) «πορεία στο λαό». Δυστυχώς, για άλλη μια φορά
ο προσανατολισμός είναι σε προεκλογικές
υποσχέσεις (και μάλιστα νερωμένες σε σύγκριση με το παρελθόν) και όχι στους αγώνες
που μπορούν να ανατρέψουν τον Μητσοτάκη. Το τι χρειάζεται να γίνει για να μην περάσουν οι επιθέσεις της κυβέρνησης της ΝΔ,
να μείνουν στα χαρτιά όσα αντιδραστικά έχει
νομοθετήσει ή ακόμα και να πέσει ο Μητσοτάκης έλειπε ολοσχερώς.
Η Προγραμματική Συνδιάσκεψη, καταρχάς,
δεν ήταν Συνέδριο. Οι συμμετέχοντες δεν
ήταν εκλεγμένοι (με οποιονδήποτε τρόπο) αντιπρόσωποι των οργανώσεων ή των μελών

ΣΥΡΙΖΑ Περιμένοντας τις εκλογές
του κόμματος. Ήταν τα στελέχη της κοινοβουλευτικής και της ευρωκοινοβουλευτικής
ομάδας, της Κεντρικής Επιτροπής και των
Νομαρχιακών Επιτροπών. Το 1ο (ιδρυτικό)
Συνέδριο είχε γίνει το 2013. Το 2ο το 2016. Το
3ο Συνέδριο που είχε προγραμματιστεί για
τον περασμένο Σεπτέμβριο μετατέθηκε, με
αφορμή την πανδημία, στις καλένδες. Αυτοί
που «έδωσαν την έγκριση» τους ήταν η ηγεσία του κόμματος και όχι η βάση του, η κοινωνία, η εργατική τάξη και η νεολαία.
Ο Τσίπρας κατακεραύνωσε, από το βήμα
της Συνδιάσκεψης, την κυβέρνηση για την
πολιτική του «διχασμού» που καλλιεργεί:
«όλα τα καθεστώτα, όλες οι αντιδραστικές
εξουσίες, όλες οι αυταρχικές δυνάμεις, που
όταν διαβλέπουν το τέλος τους καταφεύγουν πάντα στην ίδια συνταγή: Στο διχασμό,

στη διάσπαση της κοινωνίας, στην κοινωνική
και πολιτική όξυνση». «Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό», είπε. «Εμείς είμαστε εδώ για να
ενώσουμε, όχι για να διχάσουμε».
Η Νέα Δημοκρατία παίζει πράγματι το χαρτί του ρατσισμού, του σεξισμού, της ατομικής
ευθύνης κλπ για να διαλύσει την αλληλεγγύη,
να διασπάσει την εργατική τάξη και να αποδυναμώσει το κίνημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπόσχεται, όμως, να ενώσει την εργατική τάξη. Υπόσχεται να ενώσει την κοινωνία ολόκληρη.
Υπάρχει μια «θεμελιώδης διάσπαση» στην
κοινωνία, η διάσπαση ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, η διάσπαση ανάμεσα στο 1% της
κορυφής της κοινωνίας και το 99% των
απλών ανθρώπων. Ο Μητσοτάκης, με την πολιτική του προσπαθεί να δυναμώσει το 1%
αποδυναμώνοντας το 99%. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπό-

σχεται έναν άλλο δρόμο: να ενώσει το 99%
με το 1% μέσα από ένα πρόγραμμα (πράσινης) ανάπτυξης, τεχνολογικής προόδου, παραγωγικής ανασυγκρότησης και βελτίωσης
της θέσης της χώρας στην παγκόσμια σκηνή.
«Κάναμε λάθη» ομολόγησε ο Τσίπρας μιλώντας για την περίοδο της διακυβέρνησής
του, στη Συνδιάσκεψη. Όχι, αυτό που εννοούσε δεν ήταν ότι ήταν πολύ μετριοπαθής.
Αυτό που εννοούσε ήταν ότι ήταν πολύ «ριζοσπαστικός».
Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη πρέπει να
φύγει. Αλλά κανένας δεν πρέπει να έχει την
παραμικρή αυταπάτη ότι τη λύση θα την φέρουν οι προεκλογικές περιοδείες του Τσίπρα. Η λύση χτίζεται στους αγώνες, δυναμώνοντας το εργατικό κίνημα και την Αριστερά που παλεύει για την ανατροπή του καπιταλισμού.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο
στην Έκθεση Βιβλίου

Π

λήθος κόσμου συρρέει καθημερινά στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης για να επισκεφτεί τα περίπτερα που φιλοξενούνται στην 40η Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Οι εκδόσεις «Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο» βρίσκονται στο περίπτερο 83 του φεστιβάλ, μαζί με
τις εκδόσεις «Ένεκεν».
Εκατοντάδες άνθρωποι, τηρώντας τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα, μας επισκέφτηκαν, αγόρασαν βιβλία και
αφίσες και συζήτησαν μαζί μας. Η δίψα για απαντήσεις
απέναντι στα καυτά ζητήματα που θέτει η κρίση του καπιταλισμού, από την οικονομία ως το περιβάλλον, ήταν φανερή. Μεγάλη ήταν και η αγανάκτηση του κόσμου απέναντι στις επιθέσεις της κυβέρνησης που χρησιμοποίησε
την πανδημία ως πρόσχημα για να επιβάλει αντεργατικά
μέτρα και να καταστείλει τις αντιδράσεις του κινήματος.
Οι ιδεολογικές αναζητήσεις συμβαδίζουν με τις πολιτικές και είναι σίγουρα σημαδεμένες από την επικαιρότητα: έτσι, οι εκδόσεις του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου για
τις γυναίκες και την ομοφοβία αποτελούν πόλο έλξης,
ιδίως για τη νεολαία που έχει βάλει τον σεξισμό στο στόχαστρο για τα καλά. Το ίδιο ισχύει και με την πάλη ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό, με αποτέλεσμα βιβλία
όπως εκείνο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής να γίνονται
ανάρπαστα. Ταυτόχρονα όμως, η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων στο σήμερα συμβαδίζει με ερωτήσεις και
απορίες για τις προηγούμενες επαναστατικές «εφόδους
στον ουρανό».
Σ’ αυτό το πλαίσιο, πολλοί και πολλές αγόρασαν τη βιογραφία της Ρόζας Λούξεμπουργκ από τον Τόνι Κλιφ, τα
βιβλία για το Μάη του ’68 και την επανάσταση στην Κούβα, αλλά και τα βιβλία που εξηγούν «πώς νίκησε» και
«πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση». Παράλληλα, μαζί με
την πράξη πηγαίνει και η θεωρία. Έτσι, «οι επαναστατικές
ιδέες του Μαρξ», τα βιβλία του Έγκελς αλλά και το «Μαρξισμός και αναρχισμός» βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πουλήθηκαν μαζικά. Σημαντικό υπήρξε
επίσης το ενδιαφέρον για το φεστιβάλ «Μαρξισμός
2021». Η Έκθεση θα συνεχιστεί ως την Κυριακή 11 Ιουλίου, σας περιμένουμε!

Μπάμπης Κ.

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr
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