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Κάτω τα χέρια από 

• τις Συντάξεις 
Γυρίστε στη σελ. 4

• τα Νοσοκομεία 
Γυρίστε στη σελ. 5 

• τις Γυναίκες 
Γυρίστε στις σελίδες 7, 12, 13 

• τους Πρόσφυγες 
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Η επέλαση της μετάλλαξης
Δέλτα, αλλά και της Λάμδα
στη Λ. Αμερική, οδηγεί στο

τέταρτο πανδημικό κύμα. Οι επιστή-
μονες μιλάνε για τις, μέχρι στιγμής,
σφοδρότερες μεταλλάξεις. Τις τε-
λευταίες δύο βδομάδες καταγρά-
φονται, παντού, κατακόρυφες αυξή-
σεις μολύνσεων. Οι θάνατοι από την
πανδημία έχουν ξεπεράσει τα 4 εκα-
τομμύρια.

Χρειάστηκε μόλις ένας μήνας
ώστε τα κυβερνητικά αφηγήματα για
το "τέλος των περιοριστικών μέ-
τρων" και την "επιστροφή στην κανο-
νικότητα" να γελoιοποιηθούν. Τώρα
αναγκάζονται, ακόμα και εν μέσω
τουριστικής περιόδου, να ξαναλά-
βουν περιοριστικά μέτρα. Ακόμα και
οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο θα
πραγματοποιηθούν χωρίς θεατές. 

Η μόνη "κανονικότητα" είναι ότι οι
κυβερνήσεις "έχουν χάσει τη μπάλα"
με την εξέλιξη της πανδημίας. Είναι
εντελώς ανίκανες για να την αντιμε-
τωπίσουν και γι' αυτό και ο κόσμος
δεν τους έχει εμπιστοσύνη. 

Η "ελπίδα του εμβολίου" ήταν το
άλλοθι ώστε να μην πάρουν κανένα
μέτρο για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας. Θεωρούσαν ότι με την έναρ-
ξη των εμβολιασμών θα έρθει και το
τέλος της πανδημίας, μέχρι το φετι-
νό καλοκαίρι, μέσα από ένα «εμβο-
λιαστικό τείχος ανοσίας». Τα κέρδη
τους πάνω από την υγεία και τις
ζωές μας. 

Είμαστε στα μέσα Ιούλη και όχι
μόνο δεν υπάρχει «τείχος ανοσίας»
αλλά οι μεταλλάξεις καθιστούν ακό-
μα και αυτά τα διαθέσιμα εμβόλια
όλο και λιγότερο αποτελεσματικά.
Ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση (από
τις φαρμακοβιομηχανίες) για την
ανάγκη και τρίτης δόσης. Το Ισραήλ
ανακοίνωσε ήδη πρόγραμμα τρίτης
δόσης στους ηλικιωμένους. Κανείς
δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί στην
(ισχυρή) περίπτωση μελλοντικών (και
πιο επικίνδυνων) μεταλλάξεων γιατί
όσο δεν υπάρχουν μέτρα για την αν-
τιμετώπιση της πανδημίας και όσο ο
παγκόσμιος εμβολιασμός δεν προ-
χωράει, ο ιός βρίσκει χώρο και χρό-
νο για να δημιουργεί μεταλλάξεις. 

Μέχρι τώρα, μόλις στο 1% του
πληθυσμού των χωρών με χαμηλό
εισόδημα έχει χορηγηθεί έστω και 1
δόση εμβολίου. Το παγκόσμιο ποσο-
στό των πλήρως εμβολιασμένων εί-
ναι μόλις 12%. Αλλά ακόμα και αυτό
το χαμηλό ποσοστό δεν λέει όλη την
αλήθεια. Στην Αφρική είναι στο
1,3%(!), στην Ασία στο 9%, με την Ιν-
δία (από όπου ξεκίνησε η μετάλλαξη
Δ) να είναι στο 5% και στην Κίνα το
16%. Στη Λατινική Αμερική το ποσο-
στό είναι στο 15%, στη Ρωσία στο
13%. Ακόμα και στα αναπτυγμένα
κράτη το ποσοστό είναι στο 50% και
κάτω. Δείτε στο https://ourworldin-
data.org/covid-vaccinations. 

Το πρώτο δίμηνο του 2021 σπατα-
λήθηκε με τις φαρμακοβιομηχανίες
(που μπήκαν στη διαδικασία παρα-

γωγής εμβολίων μόνο όταν δημιουρ-
γήθηκε μεγάλη αγορά για τα κέρδη
τους εξαιτίας της εξάπλωσης της
πανδημίας και αφού πρώτα χρημα-
τοδοτήθηκαν αδρά με δημόσιο χρή-
μα) να εκβιάζουν τις κυβερνήσεις
για τις τιμές και τη διάθεση των (λί-
γων αρχικά) εμβολίων και, ταυτό-
χρονα, τις κυβερνήσεις να ανταγωνί-
ζονται μεταξύ τους ποιος θα εξα-
σφαλίσει περισσότερες δόσεις, όχι
μόνο για την χώρα του αλλά και για
να δημιουργήσουν σφαίρες διάθε-
σης (και επιρροής) σε άλλες χώρες. 

Όταν το Μάρτιο ξεκίνησαν οι εμ-
βολιασμοί, ο ρυθμός τους εξαρτιώ-
ταν από δύο παράγοντες. Την παρα-
γωγική δυνατότητα και την διάθεση
των εμβολίων από τις φαρμακοβιο-
μηχανίες, σύμφωνα με τα συμβόλαια
που έχουν με τις κυβερνήσεις, και
τις δομές εμβολιασμού της κάθε χώ-
ρας. Όμως, ούτε η παραγωγική δυ-
νατότητα των φαρμακοβιομηχανιών
μπορούσε να στηρίξει ένα πρόγραμ-
μα μαζικού εμβολιασμού αλλά ούτε
και οι δομές εμβολιασμού στις χώ-
ρες ήταν αρκετές, εξαιτίας των δια-
λυμένων δημοσίων συστημάτων
υγείας, για να πραγματοποιούν μαζι-
κούς ημερήσιους εμβολιασμούς. 

Επιπλέον, οι πλούσιες χώρες απέ-
κλεισαν τις φτωχές από το να έχουν
πρόσβαση στα εμβόλια. Ακόμα και ο
Παγκόσμιος Οραγανισμός Υγείας μι-
λούσε για "εμβολιαστικό εθνικισμό"
και προειδοποιούσε για την επιδεί-

νωση της πανδημίας αν τα εμβόλια
δεν διατεθούν ισότιμα και γρήγορα
σε όλο τον πλανήτη. Στην τελευταία
Σύνοδο, οι G7 υποσχέθηκαν ότι θα
στείλουν, κάποια στιγμή, λιγότερες
από 1 δις δόσεις εμβολίων στις φτώ-
χες χώρες που, όμως, δεν θα καλύ-
πτουν ούτε το 25% των αναγκών
τους. Η ίδια η συζήτηση, που άνοιξε
ο Μπάιντεν, για την άρση των πατεν-
τών των εμβολίων έκλεισε τόσο γρή-
γορα όσο το απαίτησαν οι φαρμακο-
βιομηχανίες. Ακόμα, και οι πρώτες
(ευτυχώς, μέχρι στιγμής, σε πολύ
χαμηλό ποσοστό) επικίνδυνες παρε-
νέργειες των εμβολίων αντιμετωπί-
στηκαν με αντιφατικές οδηγίες που
δημιουργούσαν σύγχυση και αμφι-
βολίες στον κόσμο. Η περίπτωση
του εμβολίου της Astra Zeneca είναι
χαρακτηριστική. 

Ατομική ευθύνη
Οι κυβερνήσεις ρίχνουν την ευθύ-

νη αυτής της αποτυχίας στο κόσμο
«που δεν πάει να εμβολιαστεί». Στην
Ελλάδα αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ πάντα βρί-
σκει έναν «ένοχο» για να του ρίξει
τις ευθύνες για την αποτυχία στη
διαχείριση (και) της πανδημίας. 

Στην αρχή ήταν η "ανεύθυνη νεο-
λαία που διαδίδει τον ιό στις πλατεί-
ες και στα κορονοπάρτι", στη συνέ-
χεια ήταν το «υγειονομικό μποϊκο-
τάζ» της Αριστεράς που καλούσαν
σε διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις,

τώρα είναι οι "ανεύθυνοι ανεμβολία-
στοι που κοιτάνε τον εαυτό τους και
αδιαφορούν για την υγεία του κοι-
νωνικού συνόλου". 

Η επίθεση της κυβέρνησης στους
«ανεμβολίαστους» γίνεται για να αν-
τιστρέψει τις ευθύνες και να κρύψει
την αποτυχία της (και) στο εμβολια-
στικό πρόγραμμα. 

Η κυβέρνηση υποσχόταν, από τον
Νοέμβριο, ότι πριν το φετινό καλο-
καίρι θα έχει χτιστεί "τείχος ανο-
σίας". Σήμερα οι πλήρως εμβολια-
σμένοι είναι, μόλις, το 40%. 

Αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να
ήταν πολύ μεγαλύτερο αν η κυβέρ-
νηση είχε, από νωρίς, μαζικό αριθμό
εμβολίων και είχε δημιουργήσει τις
κατάλληλες δομές ώστε να μπορού-
σαν να γίνονται περισσότεροι ημε-
ρήσιοι εμβολιασμοί.

Αντί αυτών, διέθετε εμβόλια με το
σταγονόμετρο (με προτεραιότητα
στα κυβερνητικά και κομματικά στε-
λέχη), μέσα από τις συμφωνίες της
ΕΕ με τις φαρμακοβιομηχανίες, δη-
μιούργησε ελάχιστα εμβολιαστικά
κέντρα και έκανε ελάχιστες προσλή-
ψεις (και αυτές συμβασιούχων). Με-
τέτρεψε τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας
Υγείας και τα Νοσοκομεία σε εμβο-
λιαστικά Κέντρα αδιαφορώντας για
τις υπόλοιπες υγειονομικές ανάγκες
του κόσμου. 

Αν η κυβέρνηση ενδιαφερόταν για
την επιτάχυνση του εμβολιασμού θα
μπορούσε να διπλασιάσει την εμβο-

λιαστική δυνατότητα, ούτως ώστε να
μειωθεί ο χρόνος αναμονής και να
αυξηθεί ο αριθμός των πλήρως εμβο-
λιασμένων. Αυτό όμως απαιτεί ενί-
σχυση, με χρηματοδότηση και προσ-
λήψεις, του δημόσιου ΕΣΥ. Αλλά τα
σχέδιά της είναι προς την αντίθετη
κατεύθυνση. Στην ιδιωτικοποίηση του
ΕΣΥ μέσω των ΣΔΙΤ και σε κλεισίματα
νοσοκομείων γιατί «έχουμε περισσό-
τερα από όσα χρειαζόμαστε», όπως
δήλωνε κυνικά ο Μητσοτάκης σε συ-
νέντευξη του στη "Καθημερινή". 

Βάσιμοι δισταγμοί
Οι δισταγμοί που έχουν κομμάτια

του πληθυσμού για τα παρεχόμενα
εμβόλια είναι βάσιμοι. Είναι λάθος
να τσουβαλιάζονται, και από κομμά-
τια της αριστεράς, ως «ατομιστές»,
«ψεκασμένοι» ή «αρνητές του ιού».
Οι δισταγμοί προέρχονται από δύο
(πραγματικές) αιτίες. 

Η πρώτη αιτία είναι οι αλλοπρό-
σαλλες οδηγίες και αποφάσεις της
κυβέρνησης συνολικά για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας και ειδικά
για τα εμβόλια. Με ευθύνη της κυ-
βέρνησης, στα μάτια του κόσμου το
Astra Zeneca είναι ένα «επικίνδυνο
εμβόλιο». Στην ίδια κατεύθυνση είναι
και η κάρτα των 150 ευρώ σαν "κίνη-
τρο" εμβολιασμού της νεολαίας. Με
το να δωροδοκείς κάποιον για να κά-
νει εμβόλιο δημιουργείς ακόμα πε-
ρισσότερους δισταγμούς και αμφι-
βολίες. 

Η δεύτερη αιτία προέρχεται από
την ανάγκη για την επιτάχυνση της
διαδικασίας και το «επείγον» της έγ-
κρισής τους. 

Αυτοί οι δισταγμοί δεν αντιμετωπί-
ζονται με εκβιασμούς και διαχωρι-
σμούς. Για να οδηγηθεί ο κόσμος
στον (απαραίτητο) εμβολιασμό χρει-
άζεται επιστημονική ενημέρωση και
συζήτηση, μακριά από τις κυβερνη-
τικές και φαρμακοβιομηχανικές σκο-
πιμότητες. Αλλά, αντί για επιστήμο-
νες η κυβέρνηση «επιστρατεύει in-
fluencers», αντί για ενημερωτικό υλι-
κό και υποδομές εμβολιασμού δίνει
20 εκατ. στα ΜΜΕ για να «διαφημί-
σουν» τον εμβολιασμό με ανόητα
σποτάκια σαν να είναι κάποιο κατα-
ναλωτικό προϊόν. 

Απέναντι στη διαχείριση των από
πάνω που σκορπάνε τον θάνατο, η
απάντηση βρίσκεται στη διεκδίκηση
ενός δημόσιου, δωρεάν συστήματος
Υγείας και ενός προγράμματος εμ-
βολιασμού στα χέρια των εργαζόμε-
νων στην Υγεία. Τα φάρμακα και τα
εμβόλια πρέπει είναι δωρεάν, δημό-
σια αγαθά για όλους σε όλο τον
πλανήτη και όχι εμπορεύματα. Να
σπάσουμε τις πατέντες των εμβο-
λίων και των φαρμάκων. Οι φαρμα-
κοβιομηχανίες στα χέρια των εργα-
τών και επιστημόνων.

Οι αγώνες των εργαζόμενων στην
Υγεία δείχνουν αυτό το δρόμο και
χρειάζονται την συμπαράσταση
όλων μας.

Γιώργος Ράγκος
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Θανάσιμη απειλή 
οι “μεταλλάξεις” 
των Μητσοτάκηδων

23/6, Αθήνα, Πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων στην Υγεία. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Οι προκλήσεις από τις βαρβαρότητες που
ζούμε καθημερινά πέφτουν σαν το χαλάζι. 

Στην Ηλιούπολη, ένα νέο κορίτσι βρίσκει το
θάρρος να αποκαλύψει τα αίσχη του αστυνομι-
κού βιαστή της και φέρνει στην επιφάνεια την
εμπλοκή της αστυνομίας σε κυκλώματα σωμα-
τεμπορίας.

Στο Σχιστό, άλλος ένας νεαρός πρόσφυγας
βάζει τέλος στη ζωή του μετά το γκρέμισμα των
ελπίδων του για άσυλο για πολλοστή φορά. Ο
φονικός χαρακτήρας των ρατσιστικών στρατό-
πεδων κράτησης αναδεικνύεται ξανά τραγικά.

Στο μέτωπο της πανδημίας, φουντώνουν τα
σημάδια ότι ένα νέο κύμα έξαρσης των κρου-
σμάτων έχει ήδη ξεκινήσει, φανερώνοντας τις
καθυστερήσεις και τις αποτυχίες μιας εκστρα-
τείας εμβολιασμών υποταγμένης στις σκοπιμό-
τητες των πολυεθνικών του φάρμακου και της
βιονηχανίας του τουρισμού.

Και πάνω σε όλα αυτά, έρχεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση να απαιτήσει ότι το νομοσχέδιο του Χα-
τζηδάκη που λεηλατεί τις επικουρικές συντάξεις
πρέπει να συνοδεύεται και από την επιβολή νέ-
ας φορολογίας σε μισθούς και συντάξεις γαι να
καλυφθούν τα δισεκατομμύρια που θα ρουφή-
ξουν τα αρπακτικά των «επενδυτικών» εταιρει-
ών.

Βήμα-βήμα
Καθεμιά από αυτές τις χυδαιότητες είναι ανα-

πόσπαστα δεμένη με τις ευθύνες του Μητσοτά-
κη και των υπουργών του. Δυο χρόνια τώρα ο
Χρυσοχοΐδης αποθρασύνει την αστυνομία ως
πανταχού παρούσα δύναμη «νόμου και τάξης».
Πόσες φοιτήτριες άραγε κινδυνεύουν να έχουν
την τύχη της κοπέλας από την Ηλιούπολη αν γί-
νουν πράξη τα σχέδια για «πανεπιστημιακή»
αστυνομία;

Ο Χατζηδάκης θέλει δίκες και ποινές για συν-
δικαλιστές που κηρύσσουν «παράνομες» απερ-
γίες, αλλά δίνει προκαταβολικά ασυλία για λα-
μόγια που θα ξεκοκαλίσουν τις εισφορές της
επικουρικής ασφάλισης.

Ο Μπακογιάννης σαν δήμαρχος της Αθήνας
μιλάει για εκατομμύρια ευρώ που θα επενδυ-
θούν στο Βοτανικό και στη Λεωφόρο με τη «δι-
πλή ανάπλαση» του Αλαφούζου, την ίδια ώρα
που ρίχνει τα παιδάκια της προσχολικής αγωγής
σε κοντέινερ στα Πατήσια.

Ο Μηταράκης και ο ίδιος ο Μητσοτάκης δη-
λώνει ότι το Λιμενικό δεν είναι «υπηρεσία υπο-
δοχής προσφύγων» ανάβοντας το πράσινο φως
και για τα «επίσημα» ρατσιστικά εγκλήματα και
για τους Βελόπουλους να συντονίζονται με όλη
την ευρωπαϊκή ακροδεξιά.

Καμιά πρόκληση δεν περνάει αναπάντητη. Βή-
μα-βήμα οι αντιστάσεις των εργατών και της νε-
ολαίας ξεσηκώνονται σε όλα τα μέτωπα. Η νεο-
λαία, οι γυναίκες, οι κάτοικοι στις γειτονιές, οι
αντιφασίστες και οι αντιρατσιστές, ολόκληρη η
εργατική τάξη με τις πανεργατικές της απεργίες
αντιστέκεται και παλεύει ενάντια σε κάθε χτύπη-
μα.

Και με κάθε τέτοιο βήμα δυναμώνει η προ-
οπτική ότι θα γκρεμίσουμε επιτέλους αυτή την
κυβέρνηση. Χρέος της Αριστεράς είναι να αγκα-
λιάσει αυτές τις αντιστάσεις, να τις στηρίξει και
να τις συνενώσει ώστε η ανατροπή της κυβέρ-
νησης που υπηρετεί αυτό το σύστημα να γίνει
αφετηρία για να τελειώνουμε με τις βαρβαρότη-
τες του καπιταλισμού. Να φέρουμε στο σήμερα
το ιστορικό κάλεσμα της Ρόζας: Σοσιαλισμός ή
βαρβαρότητα. 

Στα 34.600 ευρώ σκαρφάλωσε
ο δείκτης της οικονομικής

εξόρμησης της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης με τα 7.500 ευρώ που
συγκεντρώθηκαν την περασμένη
βδομάδα και με την ολοκλήρωση
του πετυχημένου διήμερου Μαρ-
ξισμός 2021. Μεγάλη συμμετοχή,
πλούσια συζήτηση, ενθουσιασμός
και μια γερή ώθηση για την οικο-
νομική καμπάνια. Ευχαριστούμε
όλες τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους που συμμετείχαν κα-
θώς και τα σωματεία που ενίσχυ-
σαν οικονομικά αγοράζοντας προ-
σκλήσεις.

Ευχαριστούμε τους συντρό-
φους που συγκέντρωσαν 12 ευρώ
στην εξόρμηση στην ΑΑΔΕ καθώς
και για τις προσωπικές ενισχύσεις
σας που συνεχίζονται: 180 ευρώ
Μανώλης Φ., 80 ευρώ Άρης Ζ.,
από 60 ευρώ Μαρία Ντ. και Ευγε-
νία Κ., από 50 ευρώ Κατερίνα Κ.,
Δημήτρης Τ., Γιάννης Σ., Βασίλης
Κ., Χρύσα Κ., από 30 ευρώ Δήμη-
τρα Κ. και Νίκος Γ. Από 20 ευρώ
Βαγγέλης Κ., Δημήτρης Ρ., Κατε-
ρίνα Π. Κώστας Λ., από 15 ευρώ
Χρήστος Β., Χαρίτα Μ., από 10
ευρώ Γιώργος Ρ., Νίκη Τ., Νίκος
Α., Άγις Κ., Κώστας Κ., Μαρία Τ.,
Κώστας Σ., Μαρία Β., Κατερίνα Τ.,
Παναγιώτης Ζ., από 5 ευρώ Δημή-
τρης Λ., Μυρτώ Μ., Σπύρος Β.,
Πελαγία Κ.. 

Ευχαριστούμε επίσης τις συν-
τρόφισσες και τους συντρόφους
που γράφτηκαν συνδρομητές
στην Εργατική Αλληλεγγύη και το
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κά-
τω: Χρύσα Δ., Ντίνα Γ., Άρη Ζ., Νί-
κο Π., Φίλια Π., Στέλιο Γ., Μαρίνο
Ψ., Δημήτρη Τ., Στέργιο Μ., Άννα
Κ., Φωτεινή Λ.

Αφίσες από τη μεγάλη σοσιαλιστική επανάσταση στη Ρωσία στολίζουν συζητήσεις στο διήμερο Μαρξισμός 2021. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
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Οργάνωνουμε
την απάντηση
Ηκυβέρνηση βιάζεται να περάσει όλες τις αν-

τεργατικές επιθέσεις σαν να νιώθει ότι ο χρό-
νος της τελειώνει και πρέπει να τα κάνει όλα γρή-
γορα. Παρ’ όλα αυτά αναγκάζεται τώρα να πατή-
σει φρένο στην κατάθεση του αντιασφαλιστικού
νομοσχεδίου. Κι αυτό συμβαίνει γιατί βρίσκεται σε
συμπληγάδες. 

Από τη μια έχει την ΕΕ που πιέζει λέγοντας ότι
τα 70-80 δις που χρειάζονται για να καλυφθεί το
σχέδιο για τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν θα μπουν
από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από μια
νέα βαριά φορολογία στους ήδη βαριά φορολο-
γούμενους εργαζόμενους. Αλλιώς απειλεί με νέο
μνημόνιο. 

Η άλλη μεγάλη πέτρα που συμπιέζει την κυβέρ-
νηση είναι το εργατικό κίνημα. Το προηγούμενο
διάστημα, μέσα σε ένα μήνα κάναμε τρεις πανερ-
γατικές απεργίες που φόβισαν την κυβέρνηση.
Μπορεί να ψήφισαν μέσα στη Βουλή το νομοσχέ-
διο Χατζηδάκη για τα εργασιακά αλλά είδαν τις
διαθέσεις μας στο δρόμο. 

Τόσο στις 6 Μάη, όσο και στις 10 Ιούνη και πα-
ρά το σαμποτάρισμα από τις συνδικαλιστικές ηγε-
σίες, ακόμα και στην απεργία της 16ης Ιούνη, ο
κόσμος βρήκε τη δύναμη με τα σωματεία του και
επιτροπές αγώνα κι οργάνωσε την απεργία.

Έχουμε λοιπόν τη δύναμη κι έχουμε και τη διά-
θεση να παλέψουμε. Κι αυτό η κυβέρνηση της ΝΔ
το ξέρει καλά και ζυγιάζει τι βήματα θα ακολουθή-
σει για να φτάσει στην ψήφιση του αντιασφαλιστι-
κού νομοσχεδίου. 

Στα νοσοκομεία δεν έχουμε σταματήσει τις μά-
χες όλο αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση συνεχίζει
τις επιθέσεις φέρνοντας τους εργολάβους στις
υπηρεσίες της καθαριότητας, της φύλαξης, της
σίτισης. Σε πολλά νοσοκομεία έχουμε ξεκινήσει
τις κινητοποιήσεις ενάντια στους εργολάβους. Θα
μας βρουν απέναντί τους το επόμενο διάστημα
στην προσπάθειά τους να φέρουν τις ΣΔΙΤ, τις
συγχωνεύσεις και την υποβάθμιση του ΕΣΥ.

Στον Αγ. Σάββα αυτή την Πέμπτη έχουμε στάση
εργασίας και συγκέντρωση στην πύλη και είναι η
τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα που κάνουμε κινητο-
ποίηση ενάντια στην επιχειρούμενη είσοδο των
εργολάβων στην καθαριότητα. Μέχρι τώρα βλέ-
πουμε μαζική συμμετοχή όχι μόνο από τους συμ-
βασιούχους αλλά κι από τους μόνιμους συναδέλ-
φους. 

Αυτή η διάθεση υπάρχει σε όλους τους χώρους
δουλειάς και θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε
στο χρονικό διάστημα που μας δίνει η πίεση που
δέχεται η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό. Να πιά-
σουμε το νήμα από τις πανεργατικές του προ-
ηγούμενου μήνα και να συνεχίσουμε. Να πούμε
ότι την επόμενη εβδομάδα βγάζουμε στάση εργα-
σίας και συλλαλητήριο για να ξεκαθαρίσουμε στην
κυβέρνηση ότι δεν έχει περίοδο χάριτος. 

Η εργατική τάξη άλλωστε στο μεγαλύτερο μέ-
ρος της δεν κάνει διακοπές, είτε γιατί δεν έχει λε-
φτά, είτε γιατί δεν έχει δουλειά, είτε γιατί -όπως
συμβαίνει στα νοσοκομεία- δεν υπάρχει αρκετό
προσωπικό ώστε να βγουν οι βάρδιες. Χρειάζεται
λοιπόν, μαζί με τις εξορμήσεις και τις ενημερώ-
σεις στους χώρους δουλειάς, τα σωματεία και οι
ομοσπονδίες να προχωρήσουν σε μια άμεση
απάντηση για το ασφαλιστικό. 

Κατερίνα Πατρικίου
γραμματέας Συλλόγου Εργαζομένων 

Νοσοκομείου Αγ.Σάββας

Οπισθοχώρηση σήμανε η κυβέρνηση
στο ζήτημα του Ασφαλιστικού. Πα-
ρότι ετοιμαζόταν να το καταθέσει

στη Βουλή και να φτάσει στην ψήφισή του
στο τέλος του Ιούλη, αναγκάστηκε να το
αναβάλει. Όπως ανακοίνωσε την
προηγούμενη εβδομάδα η διάσκε-
ψη των προέδρων της Βουλής, οι
διαδικασίες για το νέο αντιασφαλι-
στικό νομοσχέδιο μετατίθενται για
το φθινόπωρο. 

Η ψήφιση του νομοσχεδίου Χα-
τζηδάκη θα ήταν για μια από τις
μεγαλύτερες επιθέσεις. Αποτελού-
σε βασικό στόχο της κυβέρνησης.
Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η αν-
τιασφαλιστική μεταρρύθμιση προ-
σφέρει τα ταμεία στο πιάτο των
καπιταλιστών, οι δανειστές του ελ-
ληνικού κράτους ξεκαθάρισαν ότι
το ασφαλιστικό πάει παρέα με ένα
νέο μνημόνιο. Τα λεφτά, που ξε-
περνούν τα 70 δις ευρώ, που υπο-
λόγιζε η κυβέρνηση ότι θα βάλει
για να μπορέσει να δουλέψει η με-
ταρρύθμιση, θα ανεβάσουν το χρέ-
ος που σημαίνει τον κίνδυνο χρεο-
κοπίας και νέου μνημονίου. Αν θέ-
λετε ένα νέο μνημόνιο δηλώστε το
από τώρα να συζητήσουμε τα νέα
μέτρα, ήταν λίγο πολύ η απαίτηση
των δανειστών. Αν όχι θα πρέπει
να μπει νέα φορολογία, ώστε χα-
ρατσώνοντας τους εργαζόμενους
να μπορέσουν να στηριχτούν οι οι-
κονομικές απαιτήσεις των αλλα-
γών στο ασφαλιστικό. 

Η αναβολή του δείχνει την κατά-
σταση της κυβέρνησης. Βυθισμένη στην
κρίση, φοβισμένη απέναντι στις αντιδρά-
σεις, αδύναμη να προχωρήσει σε μια επίθε-
ση που θα ξεσηκώσει το εργατικό κίνημα.
Και οι δύο διαδρομές που προτείνουν οι δα-
νειστές μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη.
Από μόνη της η επίθεση στην ασφάλιση και
τα ταμεία είναι αιτία πολέμου για τους ερ-
γαζόμενους. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι
εργαζόμενοι έχουν την εμπειρία των συγ-
κρούσεων που φέρνουν οι αντιασφαλιστι-
κές μεταρρυθμίσεις φτάνοντας ακόμα και
να ρίχνουν υπουργούς, τα νομοσχέδια να
πετιούνται στα σκουπίδια. Από το ΠΑΣΟΚ
του Σημίτη 20 χρόνια πριν, όταν ο σεισμός
των πανεργατικών απεργιών έστειλε τον
υπουργό Εργασίας Γιαννίτση στην παραίτη-
ση και το νομοσχέδιο στο συρτάρι. Μέχρι
τη Νέα Δημοκρατία του Καραμανλή το
2007, όταν οι απεργιακοί αγώνες ανάγκα-
σαν τον υπουργό Μαγγίνα να ακολουθήσει
το δρόμο του Γιαννίτση. Μάλιστα οι αλλα-
γές που προβλέπει η σημερινή επίθεση του
Χατζηδάκη μπορεί να πει κανείς ότι είναι
ακόμα χειρότερες από αυτές που έφεραν
τον ξεσηκωμό του 2001 και του 2007, κα-
θώς αλλάζει τελείως τον χαρακτήρα της
κοινωνικής ασφάλισης στην κατεύθυνση
της ιδιωτικοποίησης. 

Και φυσικά και οι δύο πλευρές - κυβέρνη-

ση και εργατικό κίνημα – όχι μόνο έχουν τις
εμπειρίες των συγκρούσεων για το ασφαλι-
στικό, αλλά έχουν ακόμα πιο νοπές τις μνή-
μες από τις απεργίες ενάντια στα μνημόνια
στο πρώτο μισό της προηγούμενης δεκαε-
τίας. Αυτών που γκρέμισαν τις κυβερνήσεις
του ΓΑΠ, του Παπαδήμου και των Σαμαρο-
βενιζέλων. Ο Χατζηδάκης μπορεί να έχει
την τύχη του Γιαννίτση και του Μαγγίνα κι ο
Μητσοτάκης αυτή των μνημονιακών κυβερ-
νήσεων. Οι δυνατότητες είναι ακόμα μεγα-
λύτερες για κάτι τέτοιο καθότι το 2021 δεν
είναι ούτε 2001, ούτε 2007. Εκτός από τις
εμπειρίες του εργατικού κινήματος που εί-
ναι μεγαλύτερες, η οργή και η αγανάκτηση
από την καταστροφική κυβερνητική διαχεί-
ριση της πανδημίας ξεχειλίζουν.

Οργάνωση
Ωστόσο η έκρηξη που θα στείλει Μητσο-

τάκη και Χατζηδάκη στα σπίτια τους δεν θα
γίνει αυτόματα. Προϋποθέτει οργάνωση,
συντονισμό και απεργιακές αποφάσεις από
τα σωματεία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινεί-
ται η προσπάθεια του Συντονισμού Εργατι-
κής Αντίστασης και του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων, που πραγματοποιούσαν ανοιχτή
συνέλευση το απόγευμα της Τρίτης 13/7,
την ώρα που τυπωνόταν η Εργατική Αλλη-
λεγγύη.

Ο Τάσος Αναστασιάδης από το Συντονι-
σμό Εργατικής Αντίστασης μας είπε εν όψει
της συνέλευσης:

«H διάσκεψη των προέδρων της Βουλής
ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο για την επι-

κουρική ασφάλιση θα πάει στη
Bουλή τον Σεπτέμβρη και όχι τις
επόμενες ημέρες που περιμέναμε
όλοι. Προφανώς ο φόβος της κυ-
βέρνησης  για τις αντιδράσεις σε
αυτήν την παρατεταμένη προ-
εκλογική περίοδο τους ανάγκα-
σε να το μεταφέρουν. Όμως πα-
ρόλα αυτά η μάχη για να μην ιδιω-
τικοποιηθεί η επικουρική ασφάλι-
ση είναι τεράστια μάχη για το ερ-
γατικό κίνημα. Προχωράμε στη
συνέλευση του Συντονισμού μαζί
με το Συντονιστικό Νοσοκομείων
για να οργανώσουμε το πρόγραμ-
μα δράσης στους χώρους δουλει-
άς εν όψει του ασφαλιστικού,
διεκδικώντας κλιμάκωση μετά τις
πανεργατικές απεργίες που αναγ-
κάστηκαν να κηρύξουν οι συνδι-
καλιστικές ηγεσίες τον περασμέ-
νο μήνα. Όπως η κυβέρνηση προ-
σπαθεί να αξιοποιήσει το χρόνο
μέχρι την κατάθεση του νομοσχε-
δίου το φθινόπωρο, έτσι πρέπει
και το εργατικό κίνημα να κάνει
την αντίστοιχη προετοιμασία και
να ξεκινήσει τώρα τη μάχη. Χρει-
άζεται σε κάθε χώρο δουλειάς,
από τώρα να προχωρήσουμε σε
συνελεύσεις και συσκέψεις. Να
συζητηθεί παντού το ξήλωμα του
ασφαλιστικού που φέρνει ο Χα-

τζηδάκης. Αλλά χρειαζόμαστε και κινητο-
ποιήσεις. Ακόμη και μέσα στον Ιούλη προ-
τείνουμε στα συνδικάτα να προχωρήσουμε
σε κινητοποιήσεις απαιτώντας από την κυ-
βέρνηση της ΝΔ να μην σκεφτεί να το κατα-
θέσει ούτε το φθινόπωρο. Να εντείνουμε
τον τρόμο τους για να κάνουν συνολικά πί-
σω. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας.

Ταυτόχρονα, ξεκινάμε να οργανώνουμε
από τώρα την επιτυχία των φετινών διαδη-
λώσεων στη ΔΕΘ στις 10 και 11 Σεπτέμβρη,
και τη μάχη των συμβασιούχων των νοσοκο-
μείων που πάνε για μαζικές απολύσεις
από το Φθινόπωρο έτσι ώστε να επιστρέ-
ψουν οι εργολάβοι στην Υγεία. Δεν μας αρ-
κούν ούτε μας εφησυχάζουν οι αναβολές
της κατάθεσης του αντιασφαλιστικού νομο-
σχεδίου. Ας δώσουμε στον Μητσοτάκη τις
αντιδράσεις που φοβάται ώστε τόσο τα
σχέδιά του για ξεπούλημα των ταμείων όσο
και η ίδια η κυβέρνησή του να αποτελέσουν
μια και καλή παρελθόν». 
• Σύσκεψη σωματείων και ομοσπονδίων

πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέ-
ρας 12/7 στην πλατεία Μητροπόλεως στην
Αθήνα. Διαβάστε δίπλα την παρέμβαση της
Κατερίνας Πατρικίου, γραμματέα του Συλλό-
γου Εργαζομένων νοσοκομείου Αγ. Σάββας. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Ασφαλιστικό και Χατζηδάκης:
στρίμωγμα ανάμεσα στις πιέσεις ΕΕ

και τις 
απεργίες
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Θέλουμε μονιμοποιήσεις και όχι ιδιωτικοποιήσεις
Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μέσα στον Ιούλη οργανώνει το Συντονι-

στικό των Νοσοκομείων. Στην προκήρυξη που μόλις κυκλοφόρησε τονί-
ζει ότι: “Η κυβέρνηση της δολοφονικής διαχείρισης της πανδημίας, στην
μέση του καλοκαιριού, επιλέγει να προχωρήσει στη διάλυση του ΕΣΥ. Δια
στόματος Μητσοτάκη και μέσα από τις εφημερίδες της κυβέρνησης μαθαί-
νουμε για την "Αναδιάρθρωση του ΕΣΥ" ή το "Νέο ΕΣΥ" που έχει αναλάβει
να σχεδιάσει και να μορφοποιήσει σε νομοσχέδιο ο Κοντοζαμανης. 

Με την λογική "δεν είναι κακό να είναι ιδιωτική η Υγεία, αρκεί να είναι
αποτελεσματική" σχεδιάζουν πατώντας πάνω σε ΣΔΙΤ, με τους κάθε λογής
κλινικάρχες, σε εργολαβίες, σπόνσορες τύπου Νιάρχος, εξαγορές υπηρε-
σιών μέσω funds να μετατρέψουν τα νοσοκομεία μας σε δύο ταχυτήτων:
τα μεγαλύτερα σε νοσοκομεία κόμβους, τα μικρότερα σε νοσοκομεία ακτί-
νας, δηλαδή προ και μετανοσοκομειακής περίθαλψης. Λένε ότι εμπνεύ-
στηκαν από την πανδημία και την λειτουργία πχ του Σωτηρία. Λένε ότι πέ-
τυχαν να συνεργαστούν άριστα με τον ιδιωτικό τομέα στην περίοδο κό-
βιντ, λένε ότι δεν είναι ζήτημα προσλήψεων αλλά "εξορθολογισμού".

Λένε ψέματα, διέλυσαν την τακτική λειτουργία του Σωτηρία, αλλά τελικά
και όλων των νοσοκομείων μας, ο ιδιωτικός τομέας θησαύρισε αλλά δεν
περιέθαλψε ούτε έναν ασθενή με κορονοϊό, οι συμβασιούχοι που προσλή-
φθηκαν ήταν τόσο λίγοι που εξουθενώθηκαν κιόλας μαζί με το μόνιμο
προσωπικό γιατί δεν ήταν ποτέ ζήτημα εξορθολογισμού αλλά ζήτημα
30.000 νέων προσλήψεων που δεν έγιναν ποτέ.

Άλλωστε, πριν δούμε καν το νομοσχέδιο Κοντοζαμάνη χτυπάνε ήδη οι
καμπάνες. Εντελώς "τυχαία", μέσα στο κατακαλόκαιρο φωστήρες διοικητές
σε Αττικό, Ασκληπιείο κ.α. καταθέτουν τερατώδη σχέδια νέων οργανισμών,
που στηρίζονται σε ΣΔΙΤ, δωρεές, αυτοχρηματοδότηση, οικονομική τάχα
αυτοτέλεια των ιδρυμάτων, ξεσηκώνοντας την οργή των εργαζόμενων και
των σωματείων τους. Εντελώς "τυχαία" τρέχουν παντού οι διοικητές να απο-
λύσουν τους ΣΟΧ εργαζόμενους και να φέρουν άρον - άρον εργολάβους...

Το διάστημα 15 με 20 Ιούλη να προχωρήσουμε σε τοπικές κινητοποι-
ήσεις στις πύλες μας μαζί με τα σωματεία των νοσοκομείων της περιοχής
και τις ομοσπονδίες της Υγείας, να βρωντοφωνάξουμε για μαζικές προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων,
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, ενάντια σε σπόνσορες και ΣΔΙΤ. Και
το Σεπτέμβρη μαζικά να διαδηλώσουμε στη ΔΕΘ βάζοντας πλώρη για συ-
νολική πανυγειονομική σύγκρουση με τους ξεφτιλισμένους υπουργούς
της Υγείας και την μισητή κυβέρνηση τους”.

Ξεσηκωμός
Έχει ξεκινήσει ήδη ο ξεσηκωμός σε μια σειρά νοσοκομεία που καλούν

κινητοποιήσεις τις επόμενες μέρες και ο κατάλογος μεγαλώνει: 
• Την Τετάρτη 14/7 στο Αττικό οργανώνεται σύσκεψη φορέων και σωμα-

τείων της Δυτικής Αθήνας στις 12 το μεσημέρι στο μεγάλο αμφιθέατρο για
να παρθεί πίσω το σχέδιο οργανισμού που προτάθηκε από τη διοίκηση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σωματείου, στόχος του οργανισμού είναι
“το νοσοκομείο να απωλέσει τον όποιο δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα είχε,
ως ίδρυμα αποκλειστικά ενταγμένο στο ΕΣΥ και να μετατραπεί, μέσω ΣΔΙΤ,
σε ιδιωτικοποιημένο, εμπορευματοποιημένο και επιχειρηματικό ίδρυμα”.
• Την ίδια μέρα, το σωματείο εργαζομένων του ΓΝΘ Παπανικολάου κα-

λεί στις 11πμ παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση, καθώς την καταγ-
γέλλει για εξοντωτικά ωράρια που επιβάλλονται στους εργαζόμενους με
παραβιάσεις ωραρίων και αυθαίρετες προφορικές εντολές. Απόφαση στή-
ριξης της κινητοποίησης με την παρουσία του πήρε και σωματείο εργαζο-
μένων του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης.
• Την Πέμπτη 15/7, εκτός από την απεργιακή συγκέντρωση στον Άγιο

Σάββα, το Γ.Ν. Χανίων καλεί κινητοποίηση στις 7μμ στην πλατεία Αγοράς
για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και την ένταξη στα ΒΑΕ. Το
σωματείο εργαζομένων αναφέρει ότι “λήγουν οι συμβάσεις εργασίας συ-
νολικά 365 εργαζομένων... Πρόκειται για εργαζόμενους εξειδικευμένους
στο αντικείμενό τους δύο και πλέων έτη. Είναι αναγκαία η μονιμοποίησή
τους γιατί τυχόν απομάκρυνσή τους θα επιφέρει αναστάτωση και δυσλει-
τουργία στο Νοσοκομείο μας με αρνητικές επιπτώσεις στις παρεχόμενες
Υπηρεσίες Υγείας στους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο
που διανύουμε το σύστημα Υγείας απαιτεί ενίσχυση και σταθερές σχέσεις
εργασίας”.
• Την Παρασκευή 16/7 στις 10πμ-11πμ στο ΓΝΑ Γεννηματάς θα πραγμα-

τοποιηθεί συγκέντρωση στη Διοίκηση από το σωματείο εργαζομένων, ενώ
νωρίτερα στο Αγία Όλγα καλείται από τα κάτω κινητοποίηση συμβασιού-
χων από τις 7πμ.

Μάνος Νικολάου

Κλιμακώνεται η μάχη στον
Άγιο Σάββα ενάντια στις
απολύσεις συμβασιούχων

και τους εργολάβους που διοική-
σεις και κυβέρνηση θέλουν να φέ-
ρουν στα νοσοκομεία, εν μέσω νέας
έξαρσης των κρουσμάτων. Την Πέμ-
πτη 15/7 το Σωματείο εργαζομένων
του νοσοκομείου καλεί στάση εργα-
σίας και συγκέντρωση στην πύλη
8πμ-10πμ, διεκδικώντας μονιμοποί-
ηση όλων των συμβασιούχων και να
σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις. 

Η αρχή αυτού του μεγάλου αγώνα
ξεκίνησε την Πέμπτη 8/7 στον Άγιο
Σάββα με την απεργιακή συγκέν-
τρωση από τις 8 το πρωί. Συμμετεί-
χαν μαζικά οι εργαζόμενοι/ες από
τον τομέα της καθαριότητας, ενώ
παρουσία υπήρχε από όλες τις ειδι-
κότητες, από μόνιμους και συμβασι-
ούχους. Η συγκέντρωση ξεκίνησε
στην πύλη του Νοσοκομείου, έγιναν
ομιλίες από την ντουντούκα και φώ-
ναξαν συνθήματα, όπως το “Κικίλια-
Μπαλαούρα ακούστε το καλά, οι
συμβασιούχοι θα μείνουν στη δου-
λειά”. 

Ο πρόεδρος του Σωματείου, Κώ-
στας Καταραχιάς, πήρε πρώτος τον
λόγο: “Καθαρίστριες/ες, τραπεζοκό-
μοι, εργαζόμενοι στη φύλαξη, νοση-
λεύτριες/ες, παρασκευαστές, για-
τροί, όλο το νοσοκομείο είναι αυτή
τη στιγμή στο στόχαστρο της κυβέρ-
νησης και της διοίκησης για να δια-
λύσουν τις εργασιακές μας σχέσεις,
το ασφαλιστικό, τα δημόσια νοσοκο-
μεία. Η σημερινή κινητοποίηση μας
αφορά όλους, συμβασιούχους και
μόνιμους, και θα κλιμακωθεί. Είναι
μια προειδοποίηση προς την διοίκη-
ση και την κυβέρνηση που επιμένουν
να απολύσουν δεκάδες από την κα-
θαριότητα και τη σίτιση και να φέ-
ρουν ιδιώτες για να διαλύσουν τις
υπηρεσίες του νοσοκομείου. 

Ο Μητσοτάκης πριν λίγες μέρες
ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να

εφαρμόσει τα ΣΔΙΤ στα νοσοκομεία.
Τον Άγιο Σάββα θέλουν να τον κά-
νουν ένα νοσοκομείο υποτυπώδους
παροχής Υγείας και να μοιράσουν
τα φιλέτα του στους ιδιώτες. Θα αν-
τιμετωπίσουν ένα απεργιακό τσου-
νάμι από τη μεριά μας, που θα τους
βουλιάξει. Σήμερα η καθαριότητα
δίνει το παράδειγμα του πώς μπο-
ρούμε να συγκρουστούμε με τη δο-
λοφονική πολιτική τους. Ό,τι έχει
σωθεί στα νοσοκομεία, σώθηκε από
τη δράση των σωματείων, των ερ-
γαζόμενων που κινητοποιούνται και
της συμπαράστασης από όλο τον
κόσμο. Έχουμε όλη την κοινωνία με
το μέρος μας. Γι' αυτό είμαστε πιο
δυνατοί και μπορούμε να τους νική-
σουμε”.

Προσπάθεια και υπομονή
“Άδειες έχουμε να πάρουμε δύο

χρόνια σχεδόν”, δηλώνει στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη η Νίκη, συμβα-
σιούχα καθαρίστρια. “Η κούραση
απίστευτη. Στον εργολάβο όμως θα
είναι ακόμα χειρότερα. Είμαι από
αυτές που για χρόνια δούλευαν σε
συνεργείο εργολάβου και δεν θέλω
με τίποτα να το ξαναζήσω. Μας
χρωστούσαν πολλά λεφτά από τα
δεδουλευμένα μας. Με μισθό 200
ευρώ λιγότερα για 6ήμερο, ενώ τώ-
ρα δουλεύουμε πενθήμερο. Ο αγώ-
νας θέλει προσπάθεια και υπομονή.
Υπάρχουν εδώ άνθρωποι που πα-
λεύουν πάρα πολύ. Σήμερα οι πε-
ρισσότερες από την καθαριότητα
είμαστε στην κινητοποίηση”.

Στην συνέχεια η κινητοποίηση με-
ταφέρθηκε στο γραφείο της διοίκη-
σης. Η διοικήτρια Μπαλαούρα ήταν
απούσα -πάγια τακτική της να απου-
σιάζει τις μέρες κινητοποιήσεων- και
η συνάντηση με το σωματείο έγινε
με τον αναπληρωτή διοικητή Χ. Φα-
σιανό. Δεκάδες ήταν οι συμβασιού-
χοι που περίμεναν εξαγριωμένοι
στον διάδρομο έξω από το γραφείο
του διοικητή να μάθουν αν θα συνε-
χίσουν στη δουλειά. Η συζήτηση
που γινόταν μεταξύ τους ήταν ότι αν

έπαιρναν όλοι τώρα τις άδειες που
δικαιούνταν πριν τους απολύσουν,
θα έμεναν οι διοικητές να καθαρί-
ζουν το νοσοκομείο. Πολύ μεγάλο
είναι το κομμάτι των εργαζόμενων
που για χρόνια δούλευε σε συνερ-
γεία εργολάβων και ξέρει ότι πρό-
κειται για κολαστήριο.

Για άλλη μια φορά, οι απαντήσεις
από τη μεριά της διοίκησης ήταν
προκλητικές και χυδαίες. Ο αναπλη-
ρωτής διοικητής ανακοίνωσε ότι οι
συμβασιούχοι θα πάρουν παράταση
μέχρι τον Οκτώβρη και μετά είναι
αποφασισμένο ότι θα μπει εργολά-
βος. 

Μετά τη συζήτηση-διαμάχη με τη
διοίκηση, ακολούθησε συνέλευση
στο προαύλιο για να οργανωθεί η
απεργιακή συνέχεια για την Πέμπτη
15/7 με κέντρο την επιτροπή αγώνα,
που λειτουργεί υπό την αιγίδα του
Σωματείου και βοηθάει στην καλύ-
τερη οργάνωση με την ευρύτερη
συμμετοχή των εργαζόμενων. “Την
επόμενη μέρα το μεσημέρι, η συνε-
δρίαση αυτής της επιτροπής ήταν
πιο μαζική από ποτέ, με πολύ πλού-
σια συζήτηση και με ιδέες για δρά-
σεις από όλους”, σημειώνει ο Σπύ-
ρος Βασιλείου, μέλος της επιτρο-
πής και συμβασιούχος εργαζόμενος
στην καθαριότητα. “Αποφασίστηκαν
και πραγματοποιούνται καθημερι-
νές παρεμβάσεις στο νοσοκομείο
για να ενημερωθούν όλοι για την
απεργιακή κινητοποίηση της Πέμ-
πτης. Σε αυτές τις γύρες συναντάμε
ένα κλίμα αναβρασμού μετά και τις
τελευταίες δηλώσεις της διοίκησης
ότι μετά τον Οκτώβρη απολυόμα-
στε. Οι μόνιμοι δηλώνουν τη συμπα-
ράστασή τους και ότι θα κατέβουν
στη στάση εργασίας την Πέμπτη
15/7. Όλοι οι συμβασιούχοι, είτε εί-
ναι ΟΑΕΔ που τελειώνει η σύμβασή
τους τον Φλεβάρη είτε είναι ορισμέ-
νου χρόνου στην καθαριότητα και
στη φύλαξη, είναι τόσο εξοργισμέ-
νοι που φαίνεται ότι η ερχόμενη κι-
νητοποίηση θα είναι πολύ μεγάλη
και δεν θα σταματήσει εκεί”.  

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

8/7, Απεργιακή συγκέντρωση στην πύλη του Αγ. Σάββα. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Μπορεί εν μέσω μιας πανδημίας που έχει
αφήσει χιλιάδες ανθρώπους στην ανερ-

γία και την ανασφάλεια, κάποιοι να συνεχί-
ζουν να πλουτίζουν και μάλιστα να αυξάνουν
τα κέρδη τους; Οι δισεκατομμυριούχοι, μας
λέει το περιοδικό Forbes έγιναν πλουσιότε-
ροι κατά 20% μέσα στο 2020, τη χρονιά της
πανδημίας, επωφελούμενοι των γιγαντιαίων
πακέτων στήριξης που εξέδωσαν οι κυβερνή-
σεις. Παρά την κρίση και την πανδημία, αντί-
στοιχη είναι η εικόνα και στην Ελλάδα και όχι
μόνο για τους δισεκατομμυριούχους Έλλη-
νες που φιγουράρουν στη λίστα Forbes. 

Η χρονιά της πανδημίας ήταν μια χρυσή
ευκαιρία για μια σειρά καπιταλιστές, όπως οι
κλινικάρχες, που είδαν τα δημόσια νοσοκο-
μεία να μετατρέπονται σε μονάδες αποκλει-
στικά για covid, κάνοντας τις ουρές μπροστά
από τις ιδιωτικές τους κλινικές να ξεπερνούν
και αυτές μπροστά από τα όλο και λιγότερα
τραπεζικά υποκαταστήματα. Ήταν όμως και
μια χρονιά-ευκαιρία για τους γίγαντες της
βιομηχανικής εστίασης. Μπορεί τα εστιατό-
ρια και τα φαγάδικα να χτυπήθηκαν άσχημα
και οι εργαζόμενοι στο ντελίβερι να έγιναν
λάστιχο για να σωθούν τα αφεντικά τους, αλ-
λά οι μεγάλοι παίχτες βγήκαν κερδισμένοι. 

Στις παραμονές της πανδημίας το διεθνές
fund-κλινικάρχης CVC, που μέσω του Hellenic
Healthcare Group (ΗΗG) έχει στην κατοχή
του 6 μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, εξαγόρασε
τον όμιλο Vivartia στον οποίο ανήκουν τα Eve-
rest, ο Μπάρμπα Στάθης, η Δέλτα, η Olympic
Catering και τα Olympus Plaza των εθνικών
οδών. H CVC φέρεται τώρα να διεκδικεί να
εξαγοράσει έναν ακόμα από τους μεγάλους
παίχτες του κλάδου, την Γευσήνους, ιδιοκτη-
σίας Μανώλη Βαβουράκη, μετατρέποντάς την
σε υπερδύναμη της βιομηχανικής εστίασης.
Πριν από λίγες μέρες, κοινοπραξία των δύο,
Vivartia και Γευσήνους, χτύπησε πέντε από τα
έξι τμήματα του δημόσιου διαγωνισμού για
τα συσσίτια των στρατοπέδων προσφύγων σε
όλη τη χώρα, συνολικής αξίας 290,55 εκατομ-
μυρίων ευρώ το χρόνο. Μόνο το τμήμα της
Βορείου Ελλάδος πέρασε στην κοινοπραξία
Αφοί Κομπατσιάρη - Τοπ Κραφτ.

Τα στρατόπεδα όμως δεν αποφέρουν κέρ-
δη μόνο στα αφεντικά της εστίασης. Τέσσε-
ρις μεγάλες κοινοπραξίες εταιρειών μιας ιδι-
αίτερης σύνθεσης -γνωστών κατασκευαστι-
κών εταιρειών όπως η Άβαξ και η Τέρνα και
εταιρειών “παροχής ολοκληρωμένων λύσεων
ασφαλείας” όπως η ESA και η ICTS Hellas
Security Solutions που βγάζουν κέρδη από
μια άλλη πτυχή της πανδημίας, μέσω της φύ-
λαξης των εμβολιαστικών κέντρων- ανταγω-
νίζονται για τη μερίδα του λέοντος της αγο-
ράς του λεγόμενου facility management, της
διαχείρισης δηλαδή των στρατοπέδων, αξίας
456 εκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα χρόνια.
Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα μετατρέψει
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε μια κερδο-
φόρα επιχείρηση σαν αυτή των φυλακών των
ΗΠΑ.

Το κλείσιμο των στρατοπέδων με συρματο-
πλέγματα, τείχη και ελεγχόμενες εισόδους και

το κόψιμο του οικονομικού βοηθήματος στους
πρόσφυγες πάνε χέρι-χέρι με την υποχρεωτική
σίτιση μέσα στα στρατόπεδα ώστε να θησαυ-
ρίζουν τα funds και οι μεγαλοεπιχειρηματίες. 

Τα περί “βελτίωσης της διατροφής μέσα
από εγγυημένα στάνταρ” οι πρόσφυγες τα
ακούνε και γελάνε. Έχουν βιώσει τί σημαίνει
catering εδώ και 5 χρόνια. Δεν υπάρχει στρα-
τόπεδο στο οποίο να μην έχουν υπάρξει δια-
μαρτυρίες για την ποιότητα και την έλλειψη
ποικιλίας του φαγητού αλλά και την αδιαφο-
ρία για τις διατροφικές τους συνήθειες. Πιο
πρόσφατο παράδειγμα αυτό μιας δομής στη
Μεταμόρφωση Αττικής, όπου οι πρόσφυγες
βγήκαν με πανό που έγραφε “Παρακαλώ αυ-
τό το φαγητό μας κάνει άρρωστους”. Οι τοπι-
κές κοινωνίες έχουν μόνο να κερδίσουν από
το κλείσιμο των στρατοπέδων και την ένταξη
των προσφύγων που θα ζουν, θα τρώνε, θα
δουλεύουν, θα σπουδάζουν και θα προσφέ-
ρουν στις πόλεις και στα χωριά. Δεν έχουν τί-
ποτα να κερδίσουν από τις φυλακές για τις
οποίες τα γεύματα θα ετοιμάζονται στο
Κρυονέρι Αττικής. 

Δημήτρης Δασκαλάκης

Κερδοσκοπία ακόμα και 
με το φαΐ των προσφύγων

ΙΛΙΟΝ

STOP στην
έξωση

Καταγγελία εξέδωσε η ΚΕΕΡ-
ΦΑ Αγ. Αναργύρων-Ιλίου-Πε-

τρούπολης σχετικά με την έξωση
που έκανε η ΜΚΟ Νόστος σε οι-
κογένεια σύριων προσφύγων που
διέμεναν στην Πολυδεύκους 35
στο Ίλιον, με δικαστικό κλητήρα
και παρουσία αστυνομίας τη Δευ-
τέρα 12/6. Η οικογένεια των προ-
σφύγων αρνήθηκε να φύγει από
το σπίτι γιατί δεν είχαν πού αλ-
λού να πάνε με το δίχρονο μωρό
τους. Συνελήφθησαν και τους
απαγγέλθηκαν κατηγορίες για
απείθεια και παράβαση δικαστι-
κής εντολής. 

“Η παρουσία αλληλέγγυων, δη-
μοτικών συμβούλων της περιο-
χής, μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
της ΚΕΕΡΦΑ καθώς και δικηγό-
ρων του αντιφασιστικού και αντι-
ρατσιστικού κινήματος, απέτρε-
ψε την κράτησή τους και τελικά
αφέθηκαν ελεύθεροι” αναφέρει η
ανακοίνωση. “Είναι απαράδεκτο
μπροστά στο τέταρτο κύμα της
πανδημίας να πετιούνται στο
δρόμο οικογένειες προσφύγων.
Στις γειτονιές μας χωράνε όλοι.
Στα σχολεία καλοδεχόμαστε τα
προσφυγόπουλα και τα νοσοκο-
μεία είναι ανοιχτά για όλους, ντό-
πιους και μετανάστες. Ζητάμε
από τη δημοτική αρχή του Ιλίου
να βρει άμεσα χώρο στέγασης
για την οικογένεια των προσφύ-
γων”.

Χαμίντ, 22 χρονών, νεκρός στο Σχιστό
Ένας ακόμα θά-

νατος πρόσφυ-
γα, μια ρατσι-

στική δολοφονία, αυτή
τη φορά στο στρατόπε-
δο προσφύγων του Σχι-
στού. Η αυτοκτονία του
22χρονου Χαμίντ έρχε-
ται να προστεθεί σε αυ-
τήν του Ιμπραχίμ Εργ-
κιούν και στους θανά-
τους των Μακί Ντιαμπα-
τέ και Μιμί Μουκάγιε.
Τέσσερις, τουλάχιστον,
θάνατοι μέσα σε έξι μή-
νες που φέρουν τη
σφραγίδα του υπουργεί-
ου Μετανάστευσης και
του υπουργού Νότη Μη-
ταράκη.

Ο 22χρονος Χαμίντ
από το Αφγανιστάν, αυ-
τοκτόνησε μέσα στο
κοντέινερ στο οποίο
ζούσε, αφού απορρίφθηκε για τρίτη
φορά η αίτηση ασύλου του και αντι-
μετώπιζε πλέον τον κίνδυνο της απέ-
λασης. Σε ανάρτησή του, ο Βαγγέ-
λης Βελώνιας, επί έξι χρόνια συντο-
νιστής στη ‘δομή φιλοξενίας' του
Σχιστού αναφέρει χαρακτηριστικά
μεταξύ άλλων πως “Ο Χαμίντ από το
Αφγανιστάν, ήταν κοντά μας. Ένα
παλληκάρι. 22 χρονών. Λιγομίλητο,
σοβαρό, ευγενέστατο. Για τρίτη φο-
ρά, του απέρριψαν την αίτηση ασύ-
λου και από το φόβο της απέλασης
και της επιστροφής στην κόλαση,
αυτοκτόνησε. Ένα παιδί. Ένας άν-
θρωπος... Πριν δύο, τρία και τέσσε-
ρα χρόνια, είχα στη διάθεσή μου ερ-

γαζόμενους όπως, βρεφονηπιοκό-
μους, δασκάλους, νοσηλευτές, ψυ-
χολόγους, τεχνίτες διαφόρων ειδι-
κοτήτων κλπ. Διδάσκαμε Ελληνικά
και Αγγλικά... Η σημερινή κυβέρνη-
ση, αυτό το συνονθύλευμα ακροδε-
ξιών ρατσιστών, κατάργησαν αυτά
τα προγράμματα στήριξης αυτών
των ανθρώπων. Έχουμε να κάνουμε
με κτήνη που κρύβονται μέσα σε
ακριβά ρούχα”.

Αναλγησία
Από την πλευρά της η ΚΕΕΡΦΑ,

ανάρτησε άμεσα βίντεο που της
στάλθηκε μέσα από το στρατόπεδο
με εικόνες της μεταφοράς της σω-
ρού και εξέδωσε ανακοίνωση όπου

καταγγέλλει πως πρόκειται για “ακό-
μα μία αυτοκτονία ενός νέου ανθρώ-
που στο καμπ στο Σχιστό. Το συγ-
κλονιστικό βίντεο που τράβηξαν
πρόσφυγες δείχνει την αναλγησία
με την οποία αντιμετωπίζονται οι
πρόσφυγες στη ζωή αλλά και στον
θάνατό τους. Παρουσία αστυνομι-
κών, μέσα σε μαύρες σακούλες, που
θυμίζουν σακούλες σκουπιδιών, ο
άνθρωπος πετιέται σε ένα φέρετρο.
Η ζωή των προσφύγων για την κυ-
βέρνηση της ΝΔ δεν μετράει”.

Η ανακοίνωση συνεχίζει τονίζον-
τας πως “Πραγματικός ένοχος που
οδήγησε σε αυτή την ανείπωτη τρα-
γωδία, είναι για ακόμα μια φορά, η
ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης

Μητσοτάκη που καταρ-
γεί το δικαίωμα στο άσυ-
λο χαρακτηρίζοντας την
Τουρκία ασφαλή τρίτη
χώρα με σκοπό να κάνει
μαζικές απελάσεις. Αυτή
θα ήταν και η τύχη του
νεαρού πρόσφυγα που
δεν άντεξε να του στε-
ρούν κάθε ελπίδα για
μια καλύτερη ζωή αλλά
και τις άθλιες συνθήκες
των στρατοπέδων - κο-
λαστηρίων.

Το τελευταίο διάστημα
οι συνθήκες έχουν επι-
δεινωθεί καθώς εκτός
από πολλά επιδόματα
που έχουν κοπεί εντε-
λώς, δεν προσφέρεται
καν φαγητό σε μεγάλη
μερίδα του πληθυσμού
του στρατοπέδου. Η ψυ-
χική και σωματική υγεία

των προσφύγων είναι εντελώς παρα-
μελημένη και τα χαρτιά που πολλοί
πρόσφυγες δικαιούνται ώστε να τα-
ξιδέψουν στις χώρες που επιθυμούν,
καθυστερούν μήνες να εκδοθούν. Τα
στρατόπεδα είναι παγίδες θανάτου”.

Η ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά πραγματοποι-
ούσε επίσκεψη στο στρατόπεδο του
Σχιστού την ώρα που η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο
ενώ απευθύνει κάλεσμα σε σωμα-
τεία, φορείς, κινήσεις της Αριστεράς
και τον κόσμο που στάθηκε από την
αρχή στο πλευρό των προσφύγων
να στηρίξει την κινητοποίηση την
οποία καλεί για την Πέμπτη 15 Ιουλί-
ου στις 7μμ στο καμπ του Σχιστού.

3/4, Συγκέντρωση ενάντια στις ρατσιστικές δολοφονίες στα στρατόπεδα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Νο 1480, 14 Ιούλη 2021Γυναίκες εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Στη μακριά αλυσίδα των εγκλη-
μάτων σε βάρος γυναικών που
αποκαλύπτονται τους τελευ-

ταίους μήνες, προστέθηκε η υπόθε-
ση απαγωγής, κακοποίησης και εξα-
ναγκαστικής πορνείας της 18χρονης
κοπέλας από την Ηλιούπολη. Ο ειδι-
κός φρουρός Δημήτρης Μπουγιού-
κος, από τον οποίο νόμιζε ότι θα
βρει βοήθεια απέναντι στον πατέρα
της που την βίαζε από 11 χρονών,
την κράτησε αιχμάλωτη για 1,5 μήνα
και την εξέδιδε, χτυπούσε, βίαζε και
ανάγκαζε να παίρνει ναρκωτικά. Για
μια ακόμη φορά αποδείχθηκε ότι η
αστυνομία είναι ένας από τους βασι-
κούς εχθρούς των γυναικών. Όχι
“μόνο” επειδή ο δράστης ήταν αστυ-
νομικός, αλλά επειδή την καταγγε-
λία της νεαρής κοπέλας την ακολού-
θησε μια μαραθώνια προσπάθεια
συγκάλυψης της υπόθεσης, που
κράτησε πάνω από 12 ώρες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των
συνηγόρων της κοπέλας, όταν αυτή
μεταφέρθηκε στο Εσωτερικών Υπο-
θέσεων της έκοψαν κάθε επικοινω-
νία μαζί τους. Είχε προηγηθεί και
μια σημαντική καθυστέρηση στην
κατάθεση της μήνυσης. Μόνο αργά
το βράδυ πήγαν την κοπέλα στο νο-
σοκομείο Γεννηματάς, όπου η αστυ-
νομία της φερόταν σαν να είναι κρα-
τούμενη.

Όπως καταγγέλλει στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Αργυρή Ερωτοκρίτου,
γιατρός που εφημέρευε εκείνη την
ώρα στο νοσοκομείο: “Παρόλο που
η κοπέλα δεν είχε χειροπέδες, οι
αστυνομικοί τη συνόδευαν παντού.
Ό,τι και να γινόταν ήταν μαζί της.
Αυτό ενδεχομένως να επηρέαζε αυ-
τά που μας δήλωνε η ίδια ως προς
το τι της συνέβη, το οποίο με τη σει-
ρά του επηρέαζε το τι προσέγγιση
είχαμε κι εμείς. Στο τμήμα ακτινο-
γραφιών, ζητήθηκε το κορίτσι να
μπει μόνο του. Οι αστυνομικοί επέ-
μειναν να μπουν μαζί. Στην ερώτησή
μου λοιπόν γιατί συμβαίνει αυτό, αν
το κορίτσι κρατείται η απάντησή
τους ήταν 'ναι, είναι κρατούμενη'.
Είναι μια πολύ μεγάλη αυθαιρεσία
της αστυνομίας. Αυτή η στενή επιτή-
ρηση του κοριτσιού μας βάζει σε
υποψίες ότι υπάρχουν πράγματα
που δεν θέλουν να ακουστούν και να
γραφτούν. Ή ότι έχουν ήδη με κά-
ποιο τρόπο εκβιάσει το κορίτσι να
μην πει κάποια πράγματα. Και μόνο
το γεγονός ότι οι δικηγόροι δεν μπο-
ρούσαν να έχουν επικοινωνία μαζί
της, λέει πολλά.

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο
δούλεψαν πραγματικά σωστά, ωστό-
σο παραμένει το ερώτημα κατά πό-
σο μπορεί η αστυνομία να παρεμβαί-
νει στη δουλειά μας και το κατά πό-

σο γίνεται σεβαστό ή καταπατείται
το ιατρικό απόρρητο. Στην προκει-
μένη περίπτωση μιλάμε για καταπά-
τηση. Ακόμα και για μια κρατούμενη,
δεν θα είχε δικαίωμα κάποιος να κα-
ταπατά το ιατρικό απόρρητο. Στη
λήψη ιστορικού για παράδειγμα δεν
μπορεί να είναι κανείς παρών πέρα
από τον ασθενή και τον ιατρό ή νο-
σηλευτή”.

Κύκλωμα
Και πραγματικά, είχαν πολλά που

δεν ήθελαν να ακουστούν και να
γραφτούν. Πέρα από το προφανές,
ότι ο δράστης της απαγωγής είναι ο
ίδιος αστυνομικός και η ΕΛΑΣ θα
έκανε τα αδύνατα δυνατά για να τον
καλύψει, το ενδεχόμενο να υπάρχει
ολόκληρο κύκλωμα είναι ισχυρό. Η
κοπέλα έχει ήδη καταθέσει για συ-
νεργό. Ακόμα περισσότερο, δεν εί-
ναι η πρώτη φορά που ο δράστης
έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο,
ούτε φυσικά η πρώτη φορά που αυ-
τό κουκουλώνεται.

Το 2011 είχε κατηγορηθεί για δια-
κίνηση όπλων και ναρκωτικών, το
2016 ότι πουλούσε προστασία, το
2019 ότι απειλούσε με “μια σφαίρα
στο κεφάλι” συνάδελφό του. Σύμ-
φωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ,
τώρα φαίνεται να δούλευε σε μαγα-
ζιά με στριπ σόου και να έχει έρθει
σε επαφή με κυκλώματα σωματεμ-
πορίας. Η ΕΛΑΣ έχει διπλά λερωμέ-
νη τη φωλιά της, αφού όλα αυτά τα
χρόνια ο Δ. Μπουγιούκος έβγαινε
λάδι. Η αίσθηση ασυλίας του άλλω-
στε είναι χαρακτηριστική και αποτυ-
πώθηκε με φοβερό τρόπο στη
μπλούζα που φορούσε την ώρα της
σύλληψής του την Κυριακή το πρωί:
εμφανίστηκε με το λογότυπο εται-
ρίας παραγωγής πορνό. Ακόμα και ο
πατέρας φορούσε μπλούζα που
έγραφε “Sweet Sixteen” (γλυκά δε-
κάξι).

Οι αστυνομικοί που “συνόδευαν”
την κοπέλα όχι μόνο δεν την άφηναν
να μιλήσει με τους δικηγόρους της,
αλλά της έλεγαν ψέματα ότι δε χρει-
άζεται δικηγόρο και, αφού αυτή επέ-
μενε, την πίεζαν να αλλάξει δικηγό-
ρους και να της ορίσουν άλλον. Αυ-
τό που τελικά ανάγκασε την αστυνο-
μία να κάνει πίσω και μάλιστα να
συλλάβει τους δράστες την Κυριακή
το πρωί ήταν ότι στο μεταξύ η υπό-
θεση είχε πάρει μεγάλη δημοσιότη-
τα. Η κοπέλα στην οποία εκμυστη-
ρεύτηκε το θύμα την ιστορία της
στάθηκε στο πλευρό της. Η φεμινι-
στική συλλογικότητα που ήταν σε
επικοινωνία μαζί της ανέδειξε την
ιστορία. Και το ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό του Γεννηματάς
ήξερε την υπόθεση και προστάτεψε
την κοπέλα, ενώ κατήγγειλε τη συμ-
περιφορά της αστυνομίας.

Τη Δευτέρα 12/7 η Ηλιούπολη
συγκλονίστηκε από μια ακόμα μαζι-
κή και μαχητική διαδήλωση με κέν-
τρο το “κάτω τα χέρια από τις γυναί-
κες”. Εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν
και διαδήλωσαν με κατεύθυνση το
ΑΤ Ηλιούπολης, ενώ κόσμος που
έβλεπε την πορεία σε εξέλιξη έμπαι-
νε και διαδήλωνε κι αυτός. Την Τρίτη
έγινε ξανά κάλεσμα και συγκέντρω-
ση στην Ευελπίδων όπου θα απολο-
γούνταν οι δυο δράστες.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προ-
σπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώ-
σεις με όλο και πιο σπασμωδικές κι-
νήσεις. Τη Δευτέρα το βράδυ, την
ώρα που η Ηλιούπολη σειόταν από
την οργή, ο Χρυσοχοΐδης βράβευε
τους αστυνομικούς που χειρίστηκαν
την υπόθεση των Γλυκών Νερών (!),
κάνοντας τη νύχτα μέρα: “Δηλώνω
ενθουσιασμένος και πραγματικά πο-
λύ χαρούμενος που προΐσταμαι της
Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία έχει
τέτοιου είδους στελέχη, τέτοιους αν-
θρώπους, αφοσιωμένους στο καθή-

κον τους, με τόσο μεγάλη γνώση και
ταυτόχρονα μεγάλη συνείδηση, υψη-
λή συνείδηση αποστολής που δύσκο-
λα βρίσκεις στον δημόσιο τομέα”, δή-
λωσε, ενώ ο αρχηγός της ΕΛΑΣ Μ.
Καραμαλάκης πρόσθεσε: “από την
αρχή ως το τέλος ο χειρισμός της
υπόθεσης ήταν υποδειγματικός”.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η Κίνηση για μια Απεργιακή 8
Μάρτη, “Ο μπάτσος βιαστής – ντα-
βατζής Μπουγιούκος, δεν είναι η
εξαίρεση. Η σωματική βία κατά των
γυναικών αποτελεί μια 'κανονικότη-
τα' για την αστυνομία. Από τις γυναί-
κες που πέφτουν θύματα των ειδι-
κών φρουρών στα σύνορα, που
όπως διηγείται η συγγραφέας κουρ-
δικής καταγωγής Merals imsek,
‘Μας έγδυσαν επί τόπου και μας
έκαναν σωματική έρευνα, ψάχνον-
τας μέχρι και στον κόλπο μας. Το
όχημα μύριζε αίμα, υπήρχαν παντού
λεκέδες αίματος και διασκορπισμέ-
να ούρα και κόπρανα. Εκείνη την
ώρα είπα στον εαυτό μου ότι θα μας
σκοτώσουν', μέχρι κάθε γυναίκα που
θα βρεθεί στα χέρια τους, ακόμη κι
αν πάει για να καταγγείλει την ίδια
της την κακοποίηση.”

Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απο-
στασιοποιείται αλλά βραβεύει αυτή
την ΕΛΑΣ. Το τελευταίο διάστημα
έχει ρίξει δεκάδες εκατομμύρια για
να την εξοπλίσει καλύτερα. Θέλει να
την βάλει στα πανεπιστήμια και να
την αφήσει να αλωνίζει σε κάθε γει-
τονιά. Τις τελευταίες βδομάδες
έχουν ακουστεί τουλάχιστον τρεις
καταγγελίες μπάτσων που μπουκά-
ρουν σε νοσοκομεία και κακομετα-
χειρίζονται ασθενείς και προσωπικό.
Η κυβέρνηση είναι συνένοχη γιατί
στρώνει τον δρόμο για τον ακραίο
σεξισμό με τα μέτρα που νομοθετεί.
Είναι ώρα να πέσει η κυβέρνηση και
να διαλυθεί η ΕΛΑΣ.

Αφροδίτη Φράγκου

Από τότε που ψηφίστηκε ο
νόμος Τσιάρα για την συνε-

πιμέλεια, έχουν δει το φως της
δημοσιότητας συγκλονιστικά
περιστατικά που δείχνουν ότι
πρόκειται για μια επικίνδυνη
μεταρρύθμιση. Οι διεθνείς και
εγχώριες οργανώσεις είχαν
προειδοποιήσει για τον κίνδυνο
αυτό ήδη από τις ημέρες της
διαβούλευσης, όπου και εμφα-
νίστηκε για πρώτη φορά το κεί-
μενο του νομοσχεδίου. Ο Τσιά-
ρας υπερασπιζόταν το νομο-
σχέδιο και στις παραμονές τις
ψήφισής του ισχυριζόταν:
“υπάρχει η θετική εκφρασμένη
άποψη της πλειοψηφίας των
φορέων... έχει τύχει της θετι-
κής αποδοχής σε έναν αριθμό
ρεκόρ σχολίων στη δημόσια
διαβούλευση”.

Ότι το πρώτο είναι ψέμα,
ήταν γνωστό ήδη από τότε, κα-
θώς πάνω από 80 οργανώσεις
είχαν ταχθεί ενάντια στη μεταρ-
ρύθμιση αυτή. Πρόσφατα, με
έρευνα των Reporters United
καταρρίφθηκε και το δεύτερο
“επιχείρημα” του Τσιάρα, αυτό
για τη δημόσια διαβούλευση.
Πάνω από 7.000, δηλαδή το
63% από τα υποστηρικτικά
σχόλια ήταν copy paste! Ένα
μάλιστα από αυτά τα σχόλια εί-
χε αντιγραφεί και επικολληθεί
701 φορές. Σύμφωνα με το ρε-
πορτάζ των RU, υπάρχει σχόλιο
που επικολλήθηκε 345 φορές
μέσα σε μια ημέρα, μία κάθε
λεπτό. Η Μ. Γιαννάκου, που εί-
χε πάρει θέση ενάντια στο νο-
μοσχέδιο από το βήμα της
Βουλής, είχε επίσης αναφέρει
ότι “Είδαμε απίθανες οργανώ-
σεις, ΓΟΝ.ΙΣ., Συνεπιμέλεια,
Ενεργοί Μπαμπάδες, τρομερές
διαφημίσεις υπέρ του νομοσχε-
δίου, που σημαίνει χρήμα πολύ,
και μία πανομοιότυπη επιστολή,
η οποία αποστέλλεται και σε
μας με mail, με διάφορα ονό-
ματα, χωρίς πραγματικά στοι-
χεία, δηλαδή ψευδή”.

Η Νέα Δημοκρατία προσπα-
θεί, κυριολεκτικά με οποιοδή-
ποτε μέσο, να νομοθετήσει τα
ιδεολογήματά της και να προ-
χωρήσει τις λυσσαλέες επιθέ-
σεις της. Ο ιστός των ψεμάτων
και τη οργή που προκαλεί στις
γυναίκες και σε όλη την εργατι-
κή τάξη σύντομα θα την πνίξει.

Στο φως
απάτες 
Τσιάρα

ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Μπάτσοι εκ-βιαστές, ΝΔ συνένοχοι
12/7, Διαδήλωση στην Ηλιούπολη
ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις.
Φωτό: Έλλη Πανταζοπούλου
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Μια πλούσια συζήτηση με συγκλονιστι-
κές παρεμβάσεις και παρουσία προ-
σφύγων και μεταναστών πραγματο-

ποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαρξι-
σμός 2021, με τίτλο “Οι ζωές των προσφύγων
μετράνε”. Τη συζήτηση, που συντόνισε η Δή-
μητρα Κομνιανού από την ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλο-
νίκης, άνοιξε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικη-
γόρος, μέλος της πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής. 

“Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αυτό
που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια, η Ευ-
ρώπη Φρούριο, βρίσκεται σαν στρατηγική σε
παροξυσμό. Το 2015, η χρονιά με τη μαζική εί-
σοδο προσφύγων στην Ευρώπη, η χρονιά της
υποδοχής και της αλληλεγγύης σε πάνω από
ένα εκατομμύριο προσφύγων μοιάζει πάρα πο-
λύ μακρινό. 

Τότε, οι κυβερνήσεις σαν του Όρμπαν έμοι-
αζαν ότι είναι η μειοψηφία. Αυτή τη στιγμή εί-
μαστε μάρτυρες μια Ορμπανοποίησης της ΕΕ,
του αγκαλιάσματος της πολιτικής της απώθη-
σης των προσφύγων και των μεταναστών με
όρους πραγματικά στρατιωτικούς. Η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυ-
τή την πολιτική. Έχει αγκαλιάσει τις χειρότε-
ρες πρακτικές που ακολουθούν χώρες και κα-
θεστώτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι εικόνες
που είχαμε όπως της Αυστραλίας που είχε ένα
νησί για τους πρόσφυγες όπου διεκπεραίωνε
ή μάλλον δεν διεκπεραίωνε τις πολιτικές του
ασύλου, είναι πλέον οι πολιτικές που αγκαλιά-
ζει η ΕΕ. 

Και η ελληνική κυβέρνηση παίζει το ρόλο
του συνοριοφύλακα. Έχει αποδεχτεί ότι θα εί-
ναι το κράτος μαζί με τα άλλα κράτη της νό-
τιας Ευρώπης που θα διεκπεραιώνει αυτή την
πολιτική. Τόσο η ΕΕ στο σύνολό της όσο και
τα κράτη, ιδίως τα κράτη του νότου, είναι συ-
νένοχα στις συγκεκριμένες εγκληματικές πολι-
τικές που σημαίνουν πως χιλιάδες άνθρωποι
πεθαίνουν στα σύνορα. Η ΕΕ προσπαθεί να
κάνει outsourcing της προσφυγικής πολιτικής
σε χώρες που βρίσκονται έξω από τα σύνορά
της. 

Πρόκειται για εγκληματικές πολιτικές. Η ΕΕ
που εμφανίζεται να είναι μια όαση πολιτισμού,
συνεργάζεται με πολέμαρχους, σε χώρες
όπως η Λιβύη, προκειμένου να χτίζουν φυλα-
κές και να φτιάχνουν πολιτοφυλακές που απω-
θούν κόσμο που προσπαθεί να γλιτώσει από
τον πόλεμο και την κλιματική αλλαγή. Συνερ-
γάζεται με το καθεστώς Ερντογάν που κατά τα
άλλα το καταδικάζει για τις αντιδημοκρατικές
υπερβάσεις. Του έχει δώσει τον χειρισμό της
προσφυγικής της πολιτικής, δίνοντας χρήμα-
τα, προκειμένου να κρατάει περίπου 3 με 4
εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες που βρί-
σκονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος της Τουρ-
κίας. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ πρωτοστατεί σε αυτή
την πολιτική. Δεν είναι ότι μέχρι τώρα δεν
υπήρχε συνέχεια του κράτους. Η πολιτική της
απώθησης ξεκινάει ήδη από το 2016 επί κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όταν υπογράφεται η πολιτι-
κή συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία. Η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ τότε υπηρέτησε αυτή την πολιτι-
κή με τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων
στα νησιά. Η πολιτικής της ΝΔ έρχεται να κλι-
μακώσει πάνω σε αυτό, έρχεται πολύ πιο ανοι-

χτά και περήφανα να εφαρμόσει ρατσιστικές
πολιτικές”. 

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης στη συνέχεια
εξήγησε τις αλλαγές που έχουν επέλθει και
στα τέσσερα επίπεδα της πολιτικής ασύλου
της Ελλάδας. Καταρχάς για την πολιτική της
απώθησης, των pushbacks, την “επίσημη αν
και ανομολόγητη πολιτική του ελληνικού κρά-
τους και της ΕΕ την οποία είδαμε τον Μάρτη
του 2020 στον Έβρο αλλά έχει γίνει από τότε
κυρίαρχη πολιτική” ενώ “η κυβέρνηση καμα-
ρώνει που έχουν πέσει κατά 80 με 90% οι αφί-
ξεις”. Στη συνέχεια για τον εγκλωβισμό στα
νησιά που περιμένει τους πρόσφυγες όταν έρ-
χονται, που συνιστά “εφαρμογή της συμφω-
νίας ΕΕ-Τουρκίας και μάλιστα σε καμπ που εί-
ναι όλο και πιο κλειστά, όλο και λιγότερο δο-
μές φιλοξενίας και όλο και περισσότερο κρα-
τητήρια... σε μια προσπάθεια μαζικής παρανο-
μοποίησης”. 

Τρίτον, είναι το ζήτημα της εξέτασης των αι-
τήσεων ασύλου όπου “με πρόσφατη απόφαση
της κυβέρνησης θα απορρίπτονται όχι γιατί θα
εξετάζονται αλλά γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι
τις κάνουν έχουν έρθει από την Τουρκία” διότι
“αυτή η νομική πρόβλεψη θεωρεί ότι η Τουρ-
κία είναι μια ασφαλής τρίτη χώρα”. Αυτό θα
σημαίνει ότι “αυτές οι αιτήσεις θα απορρίπτον-
ται όχι ως αβάσιμες αλλά ως απαράδεκτες,
δεν πρόκειται δηλαδή καν να εξεταστούν” πα-
ρόλο που πρόκειται “για χώρες όπως η Συρία
και το Αφγανιστάν από όπου ο κόσμος φεύγει
μαζικά ως πρόσφυγας”. Το τέταρτο επίπεδο
αφορά στις “συνθήκες ζωής αυτών των αν-
θρώπων μέχρι να γίνει η διεκπεραίωση όλης
της διαδικασίας” με το σταμάτημα των προ-
γραμμάτων στέγασης και της οικονομικής στή-
ριξης αλλά και την περιστολή του δικαιώματος
της μόρφωσης των προσφυγόπουλων “παρό-
λη τη μάχη που δίνουν οι εκπαιδευτικοί και το
αντιρατσιστικό κίνημα”. 

Σε αυτά, υπογράμμισε ο Θ. Καμπαγιάννης,

πρέπει να “προσθέσει κανείς και την κατάστα-
ση της πανδημίας που για τους πρόσφυγες
σήμανε μια κατάσταση εγκλεισμού μέσα στον
εγκλεισμό, γιατί υπήρχε μια απόλυτη για αυ-
τούς καραντίνα” καθώς “η κυβέρνηση εφαρ-
μόζει μια πολιτική Σπιναλόγκας”. Έκλεισε την
ομιλία του μιλώντας για την “προφανή στόχευ-
ση αυτής της πολιτικής”, τη “διάσπαση των
εργαζόμενων και της νεολαίας” τη “στοχοποί-
ηση του πιο αδύναμου κομματιού της εργατι-
κής τάξης ως εχθρό”, μια πολιτική “που πρέπει
να ηττηθεί με την ενότητα των ντόπιων και των
προσφύγων και των μεταναστών”. 

“Μετράνε οι ζωές των προσφύγων;” αναρω-
τήθηκε ο δικηγόρος Δημήτρης Ζώτος που έχει
αναλάβει τις υποθέσεις των οικογενειών των
προσφύγων θυμάτων στα καμπ, ξεκινώντας
την ομιλία του για να απαντήσει ο ίδιος πως
“για τον Μηταράκη, τον Μητσοτάκη, τον Χρυ-
σοχοΐδη, δεν μετράνε.” 

Ρατσιστικά μέτρα
“Τους έχουν κυριολεκτικά κηρύξει πόλεμο.

Μέχρι τώρα έχουν εφαρμόσει όλα τα ρατσιστι-
κά μέτρα: επαναπροωθήσεις, συλλήψεις, εγ-
κλεισμούς. Οι πρόσφυγες αντιμετώπισαν την
τελευταία μεγάλη επίθεση της κυβέρνησης
Σαμαρά το 2012. Μια εκστρατεία με τίτλο 'η
επανακατάκτηση των πόλεων'. 

Τώρα έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο ρα-
τσιστικής πολιτικής το οποίο έχει δύο βασι-
κούς πυλώνες. Τέρμα το άσυλο και μαζικός εγ-
κλεισμός σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτό
μεταφράζεται με τον χαρακτηρισμό από τον
Μηταράκη της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης
χώρας για πρόσφυγες από τη Σομαλία, το Πα-
κιστάν, το Αφγανιστάν και τη Συρία. Σύμφωνα
με το Ελληνικό Συμβούλιο Μετανάστευσης,
από τους πρόσφυγες, για παράδειγμα στη Λέ-
σβο, που ζητάνε άσυλο, το 61% είναι Αφγανοί.
Το 8% είναι από τη Συρία και το 8% από τη Σο-
μαλία. Το 81% δηλαδή δεν θα έχουν δικαίωμα

να ζητήσουν άσυλο, οι αιτήσεις τους θα κρί-
νονται απαράδεκτες. Μαζί με τους υπόλοιπους
που έρχονται από χώρες που θεωρούνται
“ασφαλείς” το ποσοστό ανεβαίνει στο 95,8%.
Πρόκειται για μια αλλαγή φάσης. 

Μέχρι τώρα οι πρόσφυγες είχαν το χρονικό
περιθώριο να οργανώσουν τη νομική τους
υπεράσπιση και οι οργανώσεις που τους στη-
ρίζουν να βοηθήσουν στη διεκπεραίωση και
την εξέταση των αιτημάτων τους. Αυτό τώρα
χάνεται. Θα έχουν τρεις μέρες και το αίτημά
τους θα απορρίπτεται. Βλέπουμε τι γίνεται τώ-
ρα στο Αφγανιστάν με τη ντροπιαστική αποχώ-
ρηση των ΗΠΑ. Αυτό θα σημάνει ένα τεράστιο
κύμα φυγής, που θα περάσει μέσα από την
Τουρκία προς τα σύνορα της Ευρώπης. Γι’ αυ-
τό υπάρχει ο δεύτερος δολοφονικός μηχανι-
σμός, η FRONTEX, η οποία σε συνεργασία με
τις ελληνικές αρχές επαναπροωθεί με τέτοιο
ζήλο που η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ τους
έχει καταγγείλει επανειλημμένα και τώρα
υπάρχει αίτημα για ανάκληση λειτουργίας της
FRONTEX. 

Τι θα γίνει όμως με όσους θα βρίσκονται
εδώ χωρίς δικαίωμα ασύλου; Σύμφωνα με τον
Μηταράκη “η επιδίωξή μας είναι οι απελάσεις”
και σύμφωνα με τον Καμπουράκη, τον γγ υπ.
Μετανάστευσης “δεν θα υπάρχουν πια ανοιχτά
στρατόπεδα”. Για αυτούς, των οποίων η αίτη-
ση θα έχει κριθεί ως απαράδεκτη, θα είναι
υποχρεωτική η κράτηση στα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης-κράτησης, με απλή απόφαση
αστυνομικού διευθυντή, για απροσδιόριστο
χρόνο, μέχρι να πραγματοποιηθεί η απέλασή
τους. Τις συνθήκες κράτησης σε αυτά τα κέν-
τρα τις έχουν καταγγείλει τόσο η Ύπατη Αρ-
μοστεία όσο και το Ελληνικό Συμβούλιο για
τους Πρόσφυγες ως απάνθρωπες, εξευτελι-
στικές σε επίπεδο βασανιστηρίων. Ποιό είναι
το αποτέλεσμα για τους πρόσφυγες; Θάνατος
και αυτοκτονίες”. 

Ο Δημήτρης Ζώτος συνέχισε μιλώντας για

Έχουν κηρύξει πόλεμο στους πρόσφυγες    -α      
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τον Κούρδο Ιμπραχίμ Εργκιούν που αυτοκτό-
νησε στο στρατόπεδο της Κορίνθου μετά από
17 μήνες κράτησης, και αφού είχαν απορρι-
φθεί έξι αιτήματά του να αφεθεί ελεύθερος
ώστε να μπορέσει να πάει στη Γαλλία να βρει
τον αδερφό του. “Τον άφησαν χωρίς καμία
φροντίδα και στήριξη. Τώρα ζητάμε να λογο-
δοτήσει η διοίκηση του στρατοπέδου και ο
Μηταράκης, η διαδικασία έχει ξεκινήσει, η οι-
κογένεια μας έχει εξουσιοδοτήσει” είπε, και
αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Μακί
Ντιαμπατέ που επί τρεις μέρες με φρικτούς
πόνους ζητούσε βοήθεια στο στρατόπεδο της
Κω και τελικά κατέληξε από ειλεό. “Δεν πεθαί-
νει κανείς σήμερα σε καμία χώρα από ειλεό
πλέον. Όμως ο Μάκι πέθανε και γι’ αυτό χθες
ο αδερφός του μας έκανε το πληρεξούσιο για
να εκπροσωπήσουμε την οικογένεια στη δίκη
που θα ξεκινήσουμε κατά του στρατοπέδου
και του υπουργείου Μετανάστευσης”. 

Αναφέρθηκε τέλος και στον θάνατο της Μιμί
Μουκάγιε στο στρατόπεδο της Μαλακάσας
λόγω έλλειψης ιατρικής φροντίδας. “Η καμπά-
νια που έχει ξεκινήσει για να κλείσουν τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης” είπε “είναι εξαι-
ρετικά σημαντική. Για εμάς οι ζωές των προ-
σφύγων μετράνε. Και οι ζωές των μεταναστών
μετράνε, γιατί και για αυτούς, οι επιχειρήσεις
σκούπα που ετοιμάζονται θα σημαίνουν στρα-
τόπεδα κράτησης και στη συνέχεια απέλαση
εφόσον συλλαμβάνονται χωρίς μόνιμη άδεια
παραμονής. Αυτή τη μάχη πρέπει να την δώ-
σουμε και δεν θα τη δώσουμε με την ΕΕ, που
ψάχνει να κάνει outsourcing στην Ουγκάντα”. 

Έκλεισε την ομιλία του κάνοντας κριτική στην
αριστερά που αποφεύγει τον “γιγάντιο άσπρο
ελέφαντα” του προσφυγικού και των στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης και λέγοντας πως “ο κό-
σμος της Λέσβου και όχι μόνο έχει συμπαρα-
σταθεί στους πρόσφυγες. Στην Ελλάδα έχουμε
εμπειρία του τι σημαίνουν τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης. Με αυτόν τον κόσμο και τις κοινό-

τητες των προσφύγων θέλουμε να προχωρή-
σουμε την καμπάνια για την κατάργησή τους.
Αυτές οι επιθέσεις είναι η άλλη πλευρά των νό-
μων Χατζηδάκη για το οχτάωρο και το ασφαλι-
στικό. Η σύνδεση των δύο αγώνων μας δίνει δύ-
ναμη για να τα σταματήσουμε και τα δύο”. 

Τελευταία μίλησε η Κατερίνα Θωίδου, δημο-
τική σύμβουλος με την Ανταρσία στην Κοκκι-
νιά. “Έχουμε να παλέψουμε απέναντι σε μια
κυβέρνηση που δεν συντονίζεται απλά με τη
ρατσιστική μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ αλ-
λά δίνει τον τόνο. Στην τελευταία Σύνοδο της
ΕΕ στα τέλη του Ιούνη συμφωνήθηκε μεταξύ
άλλων η συνεργασία με τις τρίτες χώρες για τη
μείωση της ροής των προσφύγων. Η Ελλάδα
είχε προτρέξει να το κάνει αυτό με την ΚΥΑ
στις αρχές του Ιούνη. Ο Μηταράκης καυχιέται
πως έχουν μειωθεί οι ροές κατά 82% σε σχέση
με το πρώτο τρίμηνο του 2020 και πως έχουμε
60.000 λιγότερους αιτούντες άσυλο. Όταν
ακούμε αυτά τα νούμερα το μυαλό μας πρέπει
να πηγαίνει στον Ιμπραχίμ, τον Μακί, τη Μιμί
αλλά και στον 28χρονο Σομαλό πρόσφυγα που
βρέθηκε νεκρός μέσα στο αντίσκηνό του στο
στρατόπεδο της Χίου, που τον ανακάλυψαν μό-
νο όταν άρχισαν να τριγυρίζουν τη σκηνή του
ποντίκια για να φάνε από τη σάρκα του. 

Να σώσουμε ζωές
Για αυτά τα πράγματα καυχιέται η κυβέρνηση,

για τα pushbacks, μέσα στη θάλασσα, που προ-
σπαθούν να τους αποτρέψουν από το να μπουν
στα ελληνικά χωρικά ύδατα με ξυλοδαρμούς,
κλοπές κινητών, με πρόκληση κυμάτων και άλ-
λους τρόπους, οι οποίοι έχουν καταγραφεί σε
βίντεο από ΜΚΟ. Κόντρα σε αυτά τα πράγματα
χρειάζεται να παλέψουμε για να σώσουμε αυτές
τις ανθρώπινες ζωές. Έχουμε μια κυβέρνηση
που παίζει το χαρτί του ρατσισμού προκειμένου
να διασπάσει και να αποπροσανατολίσει την ερ-
γατική τάξη από τους πραγματικούς υπεύθυ-
νους για την κρίση και την πανδημία”.

Η Κατερίνα Θωίδου μίλησε στη συνέχεια για
τις μάχες του επόμενου διαστήματος. “Ως
ΚΕΕΡΦΑ” είπε, “πρέπει το επόμενο διάστημα
να κάνουμε αυτές τις συνδέσεις και να δώσου-
με πολύ πιο συγκεκριμένες μάχες. Μας λένε
για το ασφαλιστικό πως πρέπει να δώσουν τα
λεφτά των επικουρικών ταμείων σε επενδυτι-
κές εταιρείες για να γλιτώσει το ασφαλιστικό.
Για σκεφτείτε όλοι οι μετανάστες που δου-
λεύουν ανασφάλιστοι, οι αλβανοί μετανάστες
που δουλεύουν εδώ τα 30 τελευταία χρόνια,
που πολλοί δεν πρόκειται να πάρουν ποτέ σύν-
ταξη, πόσα λεφτά θα είχαν κερδίσει τα ταμεία
αν ασφαλίζονταν οι μετανάστες από τους ερ-
γάτες γης στη Μανωλάδα μέχρι τους εργαζό-
μενους στον επισιτισμό και την καθαριότητα. 

Οι εκπαιδευτικοί παλεύουν ενάντια στην Κε-
ραμέως, στην αξιολόγηση, στην περικοπή της
χρηματοδότησης. Οι μάχες που χρειάζεται να
κλιμακώσουν οι εκπαιδευτικοί για να φτια-
χτούν τάξεις ένταξης για τα προσφυγόπουλα,
για τμήματα υποδοχής, για να υπάρξουν
προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών για τα παι-
διά των ντόπιων και των προσφύγων. Οι μάχες
που δίνονται στα νοσοκομεία, τι θα ήταν αν
ένα προηγούμενο διάστημα δεν είχαμε παλέ-
ψει ώστε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να
μπορούν να πηγαίνουν στα νοσοκομεία χωρίς
να τους κυνηγάει η αστυνομία. Έτσι μπορούμε
να διεκδικούμε ότι αφού αυξάνονται οι ανάγ-
κες πρέπει να αυξηθεί και το προσωπικό. 

Έχουμε φωτεινά παραδείγματα των μαχών
που έχουμε δώσει. Οι κυβερνήσεις θέλανε να
μείνουν οι πρόσφυγες αόρατοι για να μην
σπάσει στην πράξη το ιδεολόγημα του ρατσι-
σμού που έρχεται από τα πάνω. Το παράδειγ-
μα της κοινής δράσης του σωματείου των κα-
θαριστριών του δήμου Αθήνας ήταν καταπλη-
κτικό. Κόντρα στον ρατσιστικό τους αποκλει-
σμό από την κυβέρνηση που πήγε να διώξει
τις μετανάστριες συμβασιούχες επειδή δεν εί-
χαν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Ήταν κα-

ταπληκτικό το παράδειγμα των ΕΛΜΕ της
Θεσσαλονίκης που απαίτησαν να μην διωχθεί
ο πρόσφυγας μαθητής που κατάφερε να μάθει
τόσο καλά ελληνικά ώστε να δώσει Πανελλή-
νιες και να μπορέσει να δώσει ξανά τον Σε-
πτέμβρη. Το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα
όμως είναι η τριήμερη απεργία των Μπαγκλαν-
τεσιανών εργατών γης στο Μαραθώνα που με
τον αγώνα τους και τη στήριξη του τοπικού
Εργατικού Κέντρου, κέρδισαν αυξήσεις 20%. 

Μέσα από αυτές τις κοινές μάχες, τη μαζική
συμμετοχή των εργατών στις πανεργατικές,
μπορούμε να αναδείξουμε ότι η επίθεση στους
μετανάστες είναι επίθεση σε όλους τους εργά-
τες. Χρειαζόμαστε για αυτές τις μάχες μια Αρι-
στερά που δεν θα σκέφτεται το εκλογικό κό-
στος, γιατί εμπιστεύεται τη δύναμη της τάξης
μας, και σε αυτή τη δύναμη χωράνε όλοι: οι
πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι ομοφυλόφιλοι,
οι γυναίκες”. 

Στη συζήτηση παρέμβηκαν μεταξύ άλλων η
Ήλια από το Παγκράτι που τόνισε τη σημασία
να δώσουμε τη μάχη σε όλα τα επίπεδα, και
στο διαδίκτυο, για να αντιπαρατεθούμε στο
ρατσιστικό αφήγημα “που θέλει τον πρόσφυγα
και τον μετανάστη να έχει έρθει να μας πάρει
τη δουλειά” και η Αργυρή Ερωτοκρίτου, για-
τρός από το νοσοκομείο Γεννηματάς η οποία
μίλησε για την πρόσφατη συνέντευξη του
πρωθυπουργού όπου από τη μία αρνιόταν τα
pushbacks και από την άλλη μιλούσε για νοσο-
κομεία που περισσεύουν. “Μέσα στην πανδη-
μία φάνηκε το τί θα σημάνει η ιδιωτικοποίηση
των νοσοκομείων για τους πρόσφυγες. Πολ-
λές φορές μπήκε το ζήτημα ‘πως θα διασωλη-
νωθεί αφού δεν έχει ΑΜΚΑ;' αλλά το απάντη-
σαν οι εργαζόμενοι. Πάντα έβρισκαν μια λύση.
Στον ιδιωτικό τομέα δεν τους δέχονταν είτε εί-
χαν είτε δεν είχαν ΑΜΚΑ. Η πάλη για δημόσια
Υγεία για όλους εμπεριέχει την πάλη ενάντια
στο ρατσισμό και αντίστροφα”. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Ναχίντ Χοσεϊνί,
αφγανή προσφύγισσα από το στρατόπεδο της
Μαλακάσας, για να εκφράσει την ευχαρίστησή
της που ζει και δουλεύει στην Ελλάδα αλλά και
για να θυμίσει πως “μετά τη διαδήλωση στις
20 Μάρτη καταφέραμε να πάρουμε κάρτες αι-
τούντων ασύλου και σκοπεύουμε να μείνουμε
εδώ και όχι να γυρίσουμε στην Τουρκία”. Τε-
λευταία μίλησε η Φατιμά για να ευχαριστήσει
εκ μέρους των αφγανών προσφύγων την
ΚΕΕΡΦΑ και να πει πως “όταν ήρθε αυτή η κυ-
βέρνηση μας έκαναν να ζούμε σαν ζώα. Χωρίς
χαρτιά, χωρίς τίποτα”. Μετέφερε εικόνες
αστυνομικής βαρβαρότητας από το καμπ του
Ελαιώνα και της Αμυγδαλέζας. “Θέλουμε να
παλέψουμε για τους αλλοδαπούς που δεν
έχουν χαρτιά, για να ζήσουν όπως ζήσαμε
εμείς. 'Ολοι θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα.
Πρέπει σαν μια γροθιά να παλέψουμε να αλλά-
ξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο”. 

Τη συζήτηση που παρακολούθησαν πολλοί
μετανάστες και πρόσφυγες χάρη στους τέσ-
σερις μεταφραστές που συνέβαλαν, ακολού-
θησαν πλούσιες συζητήσεις έξω από την αί-
θουσα τόσο για τις ρατσιστικές πολιτικές της
κυβέρνησης όσο και για την καμπάνια της
ΚΕΕΡΦΑ για να κλείσουν τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης. 

Δημήτρης Δασκαλάκης

       -αλλά οι ζωές των προσφύγων μετράνε

Το πάνελ της συζήτησης. Από αριστερά προς τα δεξιά: Δ. Ζώτος, Θ. Καμπαγιάννης, Δ. Κομνιανού και Κ. Θωίδου Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Τα θέλουμε όλα και θα τα κατακτήσουμεΜε τη συμμετοχή πλήθους
αγωνιστών και αγωνιστριών,

νέων και παλιών, ντόπιων, μετανα-
στών/ιστριών και προσφύγων/ισ-
σών, από δεκάδες εργατικούς χώ-
ρους, σχολεία-σχολές και γειτο-
νιές όλης της χώρας, πραγματο-
ποιήθηκε το διήμερο επαναστατι-
κών ιδεών «Μαρξισμός 2021».. Το
ετήσιο φεστιβάλ του ΣΕΚ έγινε το
Σαββατοκύριακο 10 και 11 Ιούλη,
για πρώτη φορά φέτος στο Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, με-
τά από μια χρονιά σκληρών αγώ-
νων της εργατικής τάξης και της
νεολαίας που καθόρισε όλο το
διήμερο.

Στις είκοσι συζητήσεις του φε-
στιβάλ αναλύθηκε κάθε πτυχή της
πολύπλευρης κρίσης του καπιτα-
λισμού και των επιθέσεων της κυ-
βέρνησης της ΝΔ. Όλα τα μέτωπα
που είναι ανοιχτά απέναντι σε ένα
σύστημα που βάζει τα κέρδη πά-
νω από τις ανθρώπινες ανάγκες,
φέρνοντας φτώχεια, πανδημίες
και θάνατο, σεξισμό και ρατσισμό,
πολεμικούς ανταγωνισμούς και
περιβαλλοντική καταστροφή, βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο. Δίνοντας
απαντήσεις στα πιο καυτά ζητή-
ματα της περιόδου με στόχο τη νι-
κηφόρα έκβαση των συγκρούσε-
ων που ξεδιπλώνονται παντού.

Παράδοση
Οι σημερινές μάχες δέθηκαν με

την ιστορία του εργατικού κινήμα-
τος και της Αριστεράς, με τις μαρ-
ξιστικές ιδέες και την επαναστατι-
κή παράδοση. Ήταν μια πολύτιμη
σύνδεση τόσο για την κλιμάκωση
των αγώνων που ξεσπούν όσο και
για την προοπτική τους. Οι συζη-
τήσεις για τον Τρότσκι και τη μά-
χη του ενάντια στο σταλινισμό,
για το Λένιν και τη Ρώσικη Επανά-
σταση, για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ
και τη Γερμανική Επανάσταση, για
τον Γκράμσι και το επαναστατικό
κόμμα, ζωντάνεψαν μαζί με τη συ-
ζήτηση για τον Μαρξ και τον Ένγ-
κελς το κεντρικό μήνυμα του φε-
στιβάλ «Η κοινωνία αλλάζει με
επαναστάσεις».

Στον πλούτο των απόψεων που
χαρακτήρισε το φεστιβάλ συνέβα-
λαν τόσο οι εισηγητές και οι ειση-
γήτριες σε κάθε συζήτηση όσο
και οι παρεμβάσεις που έπεφταν
βροχή αμέσως μετά. Το ίδιο και η
παρουσία του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου, που γινόταν πόλος
έλξης στα διαλείμματα, με εκα-
τοντάδες τίτλους βιβλίων. H έμ-
πνευση που έδωσε το διήμερο εκ-
φράστηκε καθαρά στο τέλος με
όλους και όλες να τραγουδούν με
υψωμένες γροθιές τη Διεθνή και
να φωνάζουν δυνατά «Το μέλλον
μας δεν είναι ο καπιταλισμός, εί-
ναι η επανάσταση και ο σοσιαλι-
σμός».

H πολιτική συζήτηση που πραγματοποιήθη-
κε τις δυο μέρες του φεστιβάλ συμπυκνώ-
θηκε στην τελευταία κεντρική εκδήλωση

με θέμα «Πάλη ενάντια στη δεξιά, πάλη για το σο-
σιαλισμό». Όπως το περιέγραψε ο Κώστας Κατα-
ραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων
στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, ξεκινώντας την ει-
σήγησή του: «Βγαίνουμε από ένα διήμερο που εί-
χε όλο τον πλούτο των μαχών που δώσαμε το
προηγούμενο διάστημα, νιώθοντας πιο δυνατές
και δυνατοί ότι η εργατική τάξη μπορεί να τσακί-
σει αυτή την κυβέρνηση. Με ορίζοντα όχι τις
εκλογές αλλά το να επιβάλει το δικό της πρό-
γραμμα, τη δική της εναλλακτική».

Οι εμπειρίες και τα προχωρήματα της εργατι-
κής τάξης και της νεολαίας κυριαρχούσαν στο
φετινό Μαρξισμό. Από τους εργάτες της Υγείας
μέχρι τους εργάτες της Τέχνης και από τους ερ-
γάτες του επισιτισμού μέχρι τους εκπαιδευτικούς,
η κόντρα με τη δολοφονική διαχείριση της πανδη-
μίας και όλα τα καταστροφικά κυβερνητικά μέτρα
αγκάλιασε κάθε κομμάτι της τάξης. Έτσι έφτασε
να σπάει τις απαγορεύσεις και τα λοκντάουν, να
δίνει τη μάχη με την καταστολή της αστυνομίας
του Χρυσοχοΐδη, να αναγκάζει σε συνεχείς οπι-
σθοχωρήσεις την κυβέρνηση και τους υπουργούς
της και να φτάνει στις πρόσφατες πανεργατικές
απεργίες ενάντια στο αντεργατικό-αντισυνδικαλι-
στικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη που ήταν σεισμός.
Με αυτή την εικόνα συνέχισε ο Κ. Καταραχιάς, δί-
νοντας έμφαση στην κρίση της κυβέρνησης.

Αντίσταση από τα κάτω
Όσο η αντίσταση των από κάτω έδινε τον τόνο

στο φετινό Μαρξισμό, τόσο ο ρόλος της επανα-
στατικής αριστεράς και του Σοσιαλιστικού Εργα-
τικού Κόμματος αναδεικνυόταν. Σε αυτόν στάθη-
κε η Λίλιαν Μπουρίτη, υπεύθυνη του ΣΕΚ στα Δυ-
τικά της Αθήνας, θυμίζοντας στην εισήγησή της
πως «από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης
της ΝΔ υποστηρίζαμε ότι η εργατική τάξη είναι
εδώ, δεν έχει πάει σπίτι της. Και με αυτή την εκτί-
μηση μπήκαμε να οργανώσουμε την αντίστασή
της. Στο ξέσπασμα της πανδημίας αποφασίσαμε
ότι θα λειτουργούμε κανονικά με τους πυρήνες
μας και την Εργατική Αλληλεγγύη. Βγαίναμε παρά
τις απαγορεύσεις στους εργατικούς χώρους και
τις γειτονιές κι αυτό, είναι δεδομένο πια, έπαιξε
τεράστιο ρόλο. Βλέπαμε ότι η ανταπόκριση ήταν
τεράστια, ότι το “θα λογαριαστούμε μετά” δεν
ισχύει, κι έτσι φτάσαμε να σπάμε τις απαγορεύ-
σεις και όλα τα μέτρα, να δημιουργούμε την με-
γάλη πολιτική κρίση της ΝΔ».

Η δύναμη της εργατικής τάξης και της νεολαίας
να γκρεμίσουν την κυβέρνηση και μαζί της ολό-
κληρο το σύστημα που στηρίζει, βρισκόταν στο
κέντρο του διημέρου. Αυτή τη δύναμη υπενθύμισε
και η Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη σύνταξης του πε-
ριοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω, στην εισήγη-
σή της, ξεκινώντας από τη μάχη του ασφαλιστι-
κού. «Είναι μια μάχη που έχει ρίξει κυβερνήσεις
στο παρελθόν κι αυτό στη ΝΔ το ξέρουν πολύ κα-
λά. Οι τρεις πρόσφατες πανεργατικές ήταν ση-
μείο καμπής για την εργατική τάξη και κάνουν την
κυβέρνηση να τρέμει», είπε, για να συνεχίσει με
όλη τη βεντάλια των μαχών, οικονομικών και πολι-
τικών, που πρέπει να δοθούν και να κερδηθούν
την επόμενη περίοδο με τους επαναστάτες στην

πρώτη γραμμή.
«Το πρώτο είναι να τα πάρουν όλα πίσω, όλα τα

νομοσχέδια και τις επιθέσεις τους», είπε. «Το δεύ-
τερο είναι να φτάσουμε να τρέμει την εργατική
τάξη όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά ολόκληρο το σύ-
στημα. Και το τρίτο είναι να δυναμώσουμε ακόμα
περισσότερο το επαναστατικό κόμμα που 50 χρό-
νια πριν, το 1971, ξεκίνησε από μια ομάδα επτά-
οκτώ ανθρώπων και έχει φτάσει σήμερα να έχει
μαζί του σωματεία στις πανεργατικές».

Η στροφή των εργατών και των εργατριών στα
συνδικάτα ήταν επίσης μια μεγάλη εξέλιξη της τε-
λευταίας χρονιάς που κυριάρχησε στο διήμερο.
Αυτή την εμπειρία έφερε στην τελευταία συζήτη-
ση η Χουάνα Σταυριανού, εργαζόμενη στον τουρι-
σμό-επισιτισμό, μιλώντας για τις επιθέσεις των
αφεντικών του κλάδου αλλά και την αντίσταση
που ξέσπασε και μαζικοποίησε τα σωματεία. «Οι
αγώνες οδήγησαν στο δυνάμωμα των σωματείων,
με τη δική μας συμβολή, της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς μέσα από το δίκτυο “Η Καμαριέρα”, να
είναι κρίσιμη», είπε.

Την αντίστοιχη εικόνα από τους εκπαιδευτικούς
περιέγραψε ο Στέλιος Γιαννούλης, δάσκαλος, μέ-
λος ΔΣ ΣΕΠΕ Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης. «Στις επιθέσεις της Κεραμέως με τις ηλε-
κτρονικές ψηφοφορίες και την αυτοαξιολόγηση,
και τα διλήμματά της “ή με το υπουργείο ή με το
συνδικάτο”, ο κλάδος επέλεξε το συνδικάτο», εί-
πε, παραθέτοντας τα αιτήματα που διαμορφώθη-
καν την περίοδο της πανδημίας για μαζικούς διο-
ρισμούς, μικρότερα τμήματα, μέτρα προστασίας
κλπ για τα οποία θα δοθούν σκληρές μάχες με τη
νέα σχολική χρονιά.

Από το Μαρξισμό δεν θα μπορούσαν να λεί-
πουν οι συζητήσεις για το τεράστιο κίνημα που
ξεδιπλώνεται ενάντια στη σεξιστική καταπίεση.
Αυτές συμπύκνωσε στην τοποθέτησή της η Μαρί-
ζα Ψαλτάκου, γιατρός, από τη Νέα Σμύρνη, μι-
λώντας για τις κρίσιμες πολιτικές επιλογές και σε

αυτό το μέτωπο. «Είναι η παρέμβασή μας που
έχει οδηγήσει στις απεργιακές 8 Μάρτη με τα
συνδικάτα μπροστά, αλλά και με όλες τις δυνά-
μεις της Αριστεράς και τις φεμινιστικές οργανώ-
σεις», είπε. «Βλέποντας την παλη για την απελευ-
θέρωση των γυναικών ως ένα θέμα που αφορά
όλη την εργατική τάξη κι όχι μόνο τις γυναίκες, οι
πυρήνες του ΣΕΚ αφουγκραζόμαστε τις διαθέσεις
του κόσμου, φέρνουμε πίσω την εμπειρία αυτή
στις συνεδριάσεις μας και μπαίνουμε μπροστά να
οργανώσουμε την αντίσταση σε κάθε χώρο και
γειτονιά», τόνισε. 

Ψωμί και τριαντάφυλλα
Ήταν μια τοποθέτηση που συμπλήρωσε αυτή

της Μπούζι Λιντίτα, μετανάστριας από την Αλβα-
νία που μίλησε για τη μάχη των καθαριστριών του
δήμου Αθήνας ενάντια στις απολύσεις. «Ζω 23
χρόνια στην Ελλάδα και τόσο ρατσισμό δεν έχω
ξαναδεί», είπε για την απόπειρα της κυβέρνησης
να τις διώξει μόνο και μόνο γιατί δεν έχουν ιθαγέ-
νεια. Η παρέμβασή της ανέδειξε τι σημαίνει να εί-
σαι ταυτόχρονα γυναίκα, εργάτρια, μετανάστρια
που παλεύει ενάντια σε ένα άγρια αντεργατικό,
σεξιστικό και ρατσιστικό σύστημα. Αλλά και το
πώς οι αγώνες της εργατικής τάξης και ένα διήμε-
ρο σαν το Μαρξισμό δίνουν σε όλες και όλους την
αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να νικήσουν. Όπως
το είπε η ίδια «Θέλουμε ψωμί, τριαν-
τάφυλλα, δουλειά, όχι ρατσισμό».

Όλα τα κινήματα είχαν την τιμητι-
κή τους στο Μαρξισμό. Από το ερ-
γατικό και νεολαιίστικο μέχρι το αν-
τιρατσιστικό και το περιβαλλοντικό.
«Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για
τη χρονιά του “από τα κάτω”», όπως
το περιέγραψε ο Σεραφείμ Ρίζος,
δάσκαλος και δημοτικός σύμβουλος
στα Χανιά, για να τονίσει την καθορι-
στική παρέμβαση της βάσης των ερ-

γαζόμενων σε όλους τους αγώνες, όπως με το
λόφο Καστέλι στην πόλη του που η κυβέρνηση
θέλει να παραδόσει στο τουριστικό κεφάλαιο. «Η
επανακατάληψη του λόφου ήταν μια ταπεινωτική
ήττα για τη δεξιά και τα μεγάλα συμφέροντα που
στηρίζει. Κι αν υπάρχει ένας λόγος που η αστυνο-
μία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να επέμβει είναι
γιατί η κυβέρνηση είναι απομονωμένη από την το-
πική κοινωνία και το τεράστιο κίνημα που υπερα-
σπίζεται το λόφο», είπε.

Ο Μαρξισμός ένωσε παλιούς και νέους αγωνι-
στές και αγωνίστριες, δίνοντας σε όλους και όλες
την αυτοπεποίθηση να συνεχίσουν μαζί τη σύγ-
κρουση με την κυβέρνηση και το δολοφονικό σύ-
στημα που εξυπηρετεί. Από τους μαθητές που βίω-
σαν στο πετσί τους «την πλήρη αποτυχία της κυ-
βέρνησης να εξασφαλίσει την εκπαίδευση», όπως
είπε ο Φίλιππος Κοντοδήμας, μέλος των μαθητών
Anticapitalista. Μέχρι τη παλιότερη γενιά που δεν
έχει καταφέρει να την στείλει σπίτι της ο Μητσοτά-
κης. Όπως το συμπύκνωσε ο Κοσμάς Ραφτόπου-
λος, συνταξιούχος: «Ο Μαρξισμός κάθε χρόνο εί-
ναι και καλύτερος. Δίνει ελπίδα για το μέλλον και
προοπτική στον αγώνα. Η κυβέρνηση τα έχει βάλει
όλα στο κάδρο, αλλά ο φόβος είναι σε αυτούς, όχι
σε μας. Πάμε για απεργίες και διαδηλώσεις».

Λένα Βερδέ

Το φεστιβάλ ήταν φοβερό. Είμαι στην Ελλά-
δα μόλις 20 ημέρες και πάνω από όλα μου

έκανε πολύ θετική εντύπωση το ότι οι άνθρω-
ποι εδώ υποστηρίζουν τους πρόσφυγες.

Η πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση για μένα
ήταν το “Οι ζωές των προσφύγων μετράνε”.
Παρακολούθησα συνολικά τέσσερις συζητή-
σεις, ανάμεσα στις οποίες και το “Η κοινωνία
αλλάζει με επαναστάσεις” που ήταν επίσης
πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Οργανώθηκα στο
κόμμα γιατί είμαι πρόσφυγας και, εφόσον
εσείς βοηθάτε εμάς, θέλω κι εγώ να σας βοη-
θήσω.

Σοράμπ, πρόσφυγας από το Αφγανιστάν

Ήταν η πρώτη φορά που ήρθα στο
Μαρξισμό. Ξεκίνησα με τη συζήτηση

'για ποια Παιδεία παλεύουμε' που ήταν πο-
λύ ενδιαφέρουσα για μένα σαν μαθήτρια
και μέλος των Anticapitalista. 

Παρακολούθησα επίσης τη συζήτηση για
το Λένιν και τη Ρώσικη Επανάσταση, για τη
Ρόζα Λούξεμπουργκ, για την Τέχνη. Έμαθα
πάρα πολλα πράγματα αυτές τις δυο μέρες.
Χρειαζόμαστε τέτοιες γνώσεις και ιδέες σή-
μερα. Όλη αυτή τη τη χρονιά είδαμε ότι ο κό-
σμος δεν τα παρατάει, παλεύει να αλλάξει τη
ζωή του. Θα συνεχίσουμε να οργανώνουμε
ακόμα πιο δυνατά μετά από αυτό το διήμερο.

Βασιλική Γρηγοράκη, 
μαθήτρια Γ' Λυκείου, Νέα Σμύρνη

Ηαίσθηση που μου αφήνει ο πρώτος
για μένα Μαρξισμός είναι πολύ ευ-

χάριστη. Φεύγοντας έχω πάρα πολλή έμ-
πνευση, νομίζω έχει παίξει καθοριστικό
ρόλο στο να ξεκαθαρίσω πολλά πράγμα-
τα στο κεφάλι μου, σχεδόν με ένα μαγικό
τρόπο με βοήθησε να τα βάλω σε μια τά-
ξη. 

Όλες οι ομιλίες που παρακολούθησα
ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και μου
έδωσαν επιχειρήματα για να μπορώ να
βγαίνω κι εγώ σαν νέο μέλος στο ΣΕΚ πιο
θαρρετά στον κόσμο, να μπορώ πιο εύ-
κολα να συζητώ με άλλους που θέτουν
ερωτήματα. Πχ πόσο καθοριστικό ρόλο
έχει παίξει η κλιματική αλλαγή στη δημι-
ουργία της πανδημίας. Πόσο σημαντική
ήταν η Γένοβα. Πόσο σημαντικές είναι
όλες οι εξεγέρσεις και οι επαναστάσεις.
Και το πιο σημαντικό, ότι χρειάζεται να
πάμε από το ατομικό στο συλλογικό, να
παλεύουμε έξω στο πεζοδρόμιο, γιατί
εκεί κερδίζονται οι μάχες.

Ελπίδα Ζαραδούκα, 
δημοσιογράφος, Ίλιον

Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για μένα
να με εμπιστευτεί το ΣΕΚ να φτιάξω

το κεντρικό πανό και γενικά να φιλοτεχνή-
σω κάποια πράγματα για Μαρξισμό. 

Γιατί μετά από ένα μακρύ αγώνα, τριών
περίπου χρόνων, που είχα με την υγεία
μου, ήταν η πρώτη φορά που δραστηριο-
ποιήθηκα ξανά. Και γιατί για κάθε καλλιτέ-
χνη είναι ευχάριστο να παρουσιάζεται η
δουλειά του, πόσω μάλλον όταν υπάρχει
ένας σκοπός που είναι αξιοθαύμαστος. Σε
τέτοιες εποχές δύσκολες που ζούμε, το
να αγωνίζονται οι άνθρωποι είναι ό,τι πιο
σημαντικό και πρέπει όλοι οι καλλιτέχνες
να βοηθήσουν.

Το κεντρικό πανό θα έλεγα ήταν μια
πρόκληση. Πρώτον, γιατί κεντρική φιγού-
ρα ήταν μια μετανάστρια και αυτό που εί-
χε σημασία ήταν να αποτυπώσεις το μαν-
τήλι της. Κάθε μετανάστρια έχει το δικό
της μαντήλι, είναι κάτι σαν την ταυτότητά
της. Δεύτερο είδα ότι έκρυβε πολύ μεγά-
λο πόνο κι αυτό φαινόταν στη γροθιά της.
Είναι τόσο σφιχτή που φαίνονται μόνο τα
τρία δάχτυλα και ο αντίχειρας, ο δείκτης
κρύβεται. Στην αρχή δεν το είχα προσέξει
και όταν το είδα, προσπάθησα να το απο-
τυπώσω στο βλέμμα της. Με μια φωτο-
γραφία δεν είναι εύκολο να βγάλεις χαρα-
κτηριστικά, αυτό που μπορείς να βγάλεις
είναι το συναίσθημα. Μπροστά έβαλα ένα
στύλο που κρατάει τη γη, επειδή πιστεύω
ότι παγκοσμίως οι ιδέες του Μαρξ θα είναι
ο στυλοβάτης. Έναν στύλο που καταλήγει
με το αστέρι της επανάστασης.

Δώρα Κομνηνού, ζωγράφος

Ο Μαρξισμός, ο πρώτος για μένα, ήταν
εξαιρετικός. Όλες οι συζητήσεις, οι

ομιλητές και οι ομιλήτριες, οι τοποθετήσεις
ήταν τροφή για δράση. 

Να πω την αλήθεια δεν ήξερα πού να
πρωτοπάω, ήθελα να παρακολουθήσω όλες
τις συζητήσεις και όλες μου φάνηκαν φοβε-
ρές. Φεύγουμε πιο δυνατοί και δυνατές, να
οργανώσουμε όλους τους αγώνες σε όλα
τα μέτωπα, να ανοιχτούμε σε περισσότε-
ρους χώρους, να μεταφέρουμε όλη αυτή τη
συζήτηση, να οργανώσουμε περισσότερους
ανθρώπους στο επαναστατικό κόμμα που
περιλαμβάνει τους πάντες ανεξάρτητα από
φύλο, εθνικότητα, θρησκεία κλπ, με μόνο
κριτήριο την τάξη που ανήκουν. Μπορούμε
να νικήσουμε αυτό το σύστημα, δεν είναι
ευχή, είμαστε τα υποκείμενα της ιστορίας
και αυτό μας δίνει αισιοδοξία και αυτοπε-
ποίθηση ότι έχουμε τη δύναμη.

Άννα Μαματσή, 
ιδιωτικός υπάλληλος, Χανιά

Είναι η πρώτη φορά που παρακολουθώ το
Μαρξισμό. Οι εισηγήσεις μου φάνηκαν πά-

ρα πολύ ενδιαφέρουσες. 
Άκουσα πράγματα που δεν ήξερα ή κατάφε-

ρα να συνθέσω πράγματα που γνώριζα απο-
σπασματικά. Μου έχουν δημιουργηθεί και
ερωτήματα, που νομίζω θα μεταφραστούν σε
ωραίες συζητήσεις με τους συντρόφους και
συναγωνιστές εδώ στη συνέχεια. Ενώ μοιάζει
κουραστικό το πρόγραμμα, τόσες συζητήσεις
η μια μετά την άλλη, ούτε που το κατάλαβα
πώς πέρασε η ώρα. Παρότι θα έλεγα ότι είμαι
φύσει απαισιόδοξος άνθρωπος, αισθάνομαι
μια αισιοδοξία μετά από αυτό και χαίρομαι
που υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται έτσι
αγωνιστικά.

Μαρία, ψυχολόγος

Το διήμερο είναι άκρως ενδιαφέρον. Οι πλη-
ροφορίες πολλές και σημαντικές, με πράγ-

ματα που δεν μπορείς να μάθεις αλλού. 
Με μια διαφορετική οπτική σε αυτά που ζού-

με, στην οποία αξίζει κανείς να αφιερώσει το
χρόνο του γιατί όντως έχει να κάνει με τη βελ-
τίωση της ζωής μας. Με ιδέες που μπορούν να
μας βοηθήσουν να φρενάρουμε τον ασταμά-
τητο εκτροχιασμό του καπιταλισμού και να
μας δώσουν μια προοπτική. Τη χρειαζόμαστε
αυτή την προοπτική. Είναι αδύνατο να είναι
χειρότερη από αυτό που ζούμε τώρα. Σαν κλά-
δος έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά. Οι διανο-
μείς δουλεύαμε όλη τη χρονιά με μεγάλες δυ-
σκολίες λόγω των συνθηκών με την πανδημία
και λόγω του επαγγέλματος. Γενικότερα όλη η
εστίαση δουλεύει με μια παρατυπία. Υπάρχουν
πολλές περιπτώσεις εκμετάλλευσης ειδικά σε
μετανάστες. Αυτό τα τελευταία χρόνια τείνει
να σπάει μέσα από τα σωματεία, πρέπει να το
πούμε αυτό, τα σωματεία έχουν βοηθήσει πο-
λύ να είναι πιο νομότυπο το καθεστώς. Αλλά
συνεχίζει να υπάρχει και πρέπει να παλέψουμε
για να τηρείται η εργατική νομοθεσία. Αυτή η
εικόνα συνδέεται με το φεστιβάλ, γιατί αφορά
ανθρώπους που κυριολεκτικά δεν έχουν τίπο-
τα να χάσουν πέρα από τις αλυσίδες τους
όπως έλεγε ο Μαρξ. Δεν είναι τσιτάτο, είναι
κοινός τόπος, μια αλήθεια που χρειάζεται την
οργάνωση και τα σωματεία.

Χρήστος, εργαζόμενος στην εστίαση

Το κλείσιμο του Μαρξισμού στον κήπο της Γεωπονικής. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Το πάνελ της συζήτησης. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Φεύγω γεμάτος από τον Μαρξι-
σμό, ήταν πολύ δυνατή εμπειρία.

Κάθε ομιλία έκρυβε πληροφορίες και
απόψεις που βοηθούσε τους ακροα-
τές να ανοίξουν το μυαλό τους. 

Μου έκανε εντύπωση η ποικιλία των
συζητήσεων, από τον Τρότσκι και το
σεξισμό μέχρι την πανδημία και την
τέχνη. Με κάλυψε και μου έδωσε ικα-
νοποίηση ότι επιτέλους βλέπω ανθρώ-
πους που εκφράζουν ανοιχτά τη δυ-
σαρεσκειά τους για την κατάντια της
κοινωνίας και θέλουν να την αλλά-
ξουν, με μεγάλη αποφασιστικότητα.
Μου έδωσε κίνητρο για διάβασμα, για
να ψάξω παραπάνω για διάφορα θέ-
ματα, καθώς και αυτοπεποίθηση ότι ο
καθένας μας μπορεί να υψώνει τη φω-
νή του απέναντι στο σύστημα. Άξιζε
πάρα πολύ το διήμερο, περισσότεροι
άνθρωποι της ηλικίας μου πρέπει να
έρθουν σε επαφή με αυτές τις ιδέες.

Γιώργος Αθανασίου, 
σπουδαστής ΙΕΚ, Θεσσαλονίκη



Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις συγκλο-
νιστικές μάχες των γυναικών από τις μά-

χες που έχει δώσει συνολικά η εργατική τάξη.
Το τελευταίο διάστημα η ταξική πόλωση είναι
τεράστια, οι μάχες απέναντι στη ΝΔ παίρνουν
μεγάλες διαστάσεις και είμαστε κομμάτι ενός
διεθνούς κινήματος απέναντι σε έναν καπιταλι-
σμό που έχει διαχειριστεί με τον χειρότερο
τρόπο την πανδημία.

Είδαμε τι σήμανε η τηλεργασία για τις γυ-
ναίκες, τι γινόταν με τις άδειες ειδικού σκοπού
και αν μπορούσαν οι γυναίκες να τις πάρουν,
οι αυθαίρετες απολύσεις και πώς η ΝΔ στήρι-
ζε τις επιθέσεις των αφεντικών με κάθε μέτρο
της. Επιτίθενται στις κατακτήσεις του κινήμα-
τος με τον νόμο Χατζηδάκη και διαλύουν το
κοινωνικό κράτος από τους βρεφονηπιακούς
σταθμούς μέχρι τα γηροκομεία. Αυτό που ονο-
μάζουμε αναπαραγωγή της εργατικής τάξης
και περίθαλψη όσων αποχωρούν από την ερ-
γασία θέλουν να το στρέψουν σε έναν ιδιωτικό
τρόπο, την οικογένεια και τη γυναίκα, και όχι
σε κοινωνικό με τις απαραίτητες δομές.

Η άλλη όψη είναι η όψη της οργής και της
συγκρότησης μέσα στους χώρους δουλειάς.
Της οργανωμένης απάντησης. Φέτος για τρίτη
χρονιά η 8 Μάρτη είχαμε καταφέρει να γίνει
απεργιακή. Στην πρώτη γραμμή είχαμε τα συν-
δικάτα και τα σωματεία με αποφάσεις για στά-
σεις εργασίας, στο κέντρο η οργανωμένη ερ-
γατική τάξη. Μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό
γιατί όλες οι μάχες που δώσαμε είχαν στην
πρώτη γραμμή τις γυναίκες. Στα νοσοκομεία
πάνε να βάλουν χέρι σε συμβασιούχους, καθα-
ριότητα, φύλακες, νοσηλευτές, μέχρι γιατρούς
και οτιδήποτε. Κλάδοι που βρέθηκαν στην
πρώτη γραμμή μέσα στην πανδημία, εκπαίδευ-
ση, τουρισμός-επισιτισμός, θέαμα, έχουν κατά
πλειονότητα γυναίκες. Γι' αυτό το #metoo έχει
πάρει αυτές τις διαστάσεις.

Δίνουμε απαντήσεις στην κυβέρνηση σε οι-
κονομικό αλλά και σε ιδεολογικό επίπεδο. Μέ-
σα σε μια μέρα κατέρρευσε το συνέδριο υπο-
γεννητικότητας, στο οποίο συμμετείχαν τρία
πανεπιστήμια, η πρόεδρος της δημοκρατίας
και μια σειρά μεγαλοπαράγοντες. Και δεν είναι
το μόνο παράδειγμα. Ήταν και η οργή απέναν-
τι στον βιασμό της καθαρίστριας στα Πετρά-
λωνα. Μια νοσηλεύτρια του Ευαγγελισμού
από τη διπλανή πολυκατοικία φώναξε την
αστυνομία, η οποία έδειξε την ανικανότητά
της, αλλά την ίδια στιγμή εκατοντάδες συγκεν-

τρώθηκαν για να πουν κάτω τα χέρια από την
εργάτρια καθαρίστρια. Η διαφορά είναι ότι αυ-
τή η γυναίκα δούλευε μόνη της. Αυτό σημαίνει
να διαλύονται οι Συλλογικές Συμβάσεις και να
μην έχουμε την οργάνωση που χρειαζόμαστε
για την προστασία μας.

Τα αιτήματα του γυναικείου κινήματος, που
είναι και τα αιτήματα που έχουν αναδειχθεί
από το εργατικό κίνημα -κάτω τα χέρια από τα
συνδικάτα, το οκτάωρο, τις συμβάσεις- είναι
ζητήματα για το εδώ και τώρα. Αναγκάσαμε τα
συνδικάτα και τα σωματεία μας, να στηρίξουν
αυτές τις πρωτοβουλίες. Αναγκάσαμε και την
ΑΔΕΔΥ και έφτασε να κάνει επανασύσταση
της Γραμματείας Ισότητας. Όσοι και όσες
μπήκαν στην προσπάθεια οργάνωσης της 8
Μάρτη από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα βρή-
καν φανταστική ανταπόκριση. Και ανοίγει μια
σημαντική συζήτηση: ποιος ευθύνεται για την
καταπίεση; Δεν είναι άλλος από το ίδιο το σύ-
στημα. Σε αυτό επιμένουμε και με αυτόν τον
τρόπο οργανώνουμε.

Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
γιατρός, νοσοκομείο Γεννηματάς

Αν ρωτήσουμε 100 ανθρώπους αν ο σεξι-
σμός είναι υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα,

εξαιρώντας το ακροδεξιό κομμάτι, οι υπόλοι-
ποι σε συντριπτικό ποσοστό θα πουν ναι. Οι
τίτλοι των νομοσχεδίων είναι εξαιρετικοί: “Η
ελευθερία της γυναίκας στην τηλεργασία”. Δί-
νουμε την ευκαιρία στη γυναίκα να μπορεί να
εργάζεται από το σπίτι, ώστε να μη χάνει χρό-
νο από τη φροντίδα του παιδιού! Στο πεντάλε-
πτο διάλειμμά της μπορεί να μην πιει έναν κα-
φέ αλλά να βάλει ένα πλυντήριο! Αν είναι και
τυχερή θα έχει έναν άντρα που θα τη βοηθάει
στο σπίτι. Μετρήστε πόσα στερεότυπα είπα σε
μια φράση: για τη σχέση του άντρα με την κα-
θημερινότητα της γυναίκας, για το πώς το φύ-
λο φέρνει μαζί διάφορα πράγματα όπως το αν
θα είναι μητέρα, αν θα βάζει πλυντήρια κλπ.

Δεν υπάρχει ατομικό δικαίωμα. Τα “ατομικά

δικαιώματα” είναι κι αυτά ένας νεολογισμός.
Τα δικαιώματα είναι πάντα κοινωνικά. Δεν
υπάρχει ατομικό δικαίωμα στο καθαρό περι-
βάλλον, στο καθαρό νερό. Είναι κοινωνικό. Δεν
υπάρχει ατομικό δικαίωμα φύλου, γιατί το φύ-
λο είναι κοινωνικό τελικά. Ένα παράδειγμα:
στη δεκαετία του 50 μια νεαρή ταλαντούχα κο-
πέλα πήρε μια υποτροφία για το Τζούλιαρντ.
Το όνομά της ήταν Νίνα Σιμόν. Ήταν η πρώτη
γυναίκα που πήρε υποτροφία για να σπουδά-
σει κλασικό πιάνο στο μεγαλύτερο Κολλέγιο
μουσικής στον κόσμο. Όχι μόνο γυναίκα, αλλά
και μαύρη γυναίκα, μια εξαιρετική πρωτιά. Τον
δεύτερο χρόνο δεν μπόρεσε να πάρει υποτρο-
φία κι έτσι σταμάτησε τις σπουδές της και πή-
ρε την καριέρα που ξέρουμε. Τα ζητήματα φυ-
λής και φύλου επιδεινώνουν μια καταρχήν τα-
ξική κακή κατάσταση. Το πρόβλημά της ήταν
ότι ήταν φτωχή. Το ότι ήταν γυναίκα επιδείνω-
νε αυτή την υπόθεση.

Μια γυναίκα η οποία πρέπει να διεκδικεί τον
ελεύθερο χρόνο της με πιο σκληρό τρόπο απ'
ό,τι ένας άντρας, έχει υποχρεώσεις οι οποίες
είναι πολύ έξω από τις υποχρεώσεις ενός ατό-
μου γενικότερα. Ο συντηρητικός λόγος που
λέει ότι η γυναίκα είναι το επίκεντρο της πυρη-
νικής οικογένειας είναι ακόμα εδώ. Ο λόγος
ότι η σεξουαλικότητα της γυναίκας είναι κάτι
που ή πρέπει να απολογηθεί γι’ αυτό ή κάτι
που πρέπει να υπερπροβάλλει σημαίνει ότι η
γυναίκα ετεροκαθορίζεται. Το πρόβλημα είναι
ότι δεν έχουμε κάτσει να επανπροσδιορίσουμε
τον ρόλο μας από την αρχή. Πάντα ερχόμαστε
αντιμέτωπες με στερεότυπα του παρελθόντος
τα οποία παλεύουμε να σπάσουμε με ένα σφυ-
ρί, είτε αυτό είναι η ταξική συνείδηση είτε οτι-
δήποτε μπορεί να δημιουργηθεί σε άλλες μορ-
φές φεμινισμού.

Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός σημαίνει
ότι ο ρόλος μας μέσα στην κοινωνία πρέπει να
επαναπροσδιοριστεί ως κάτι νέο. Έχω μια κό-
ρη 16 χρονών και βλέπω πώς σκέφτονται τα
παιδιά για το φύλο τους. Στην ιδανική μορφή
θα ήθελαν να μην παίζει κάποιο ρόλο, να είναι
μια δικιά τους ατομική επιλογή και να μη ση-
μαίνει τίποτα κοινωνικό. Και οι κοινωνικές τους
ομαδοποιήσεις να είναι σε άλλη βάση. Υπάρχει
μεγάλη στροφή προς την ταξική ομαδοποί-
ηση. Για μας η ταξική συνείδηση δεν είναι
ένας τρόπος διαχωρισμού. Είναι συνείδηση
που θα μας βοηθήσει να ενοποιήσουμε την
κοινωνία και τα αιτήματα τα οποία τελικά αφο-
ρούν τους πάντες. Αν δεν μπορέσουμε να δια-
χωρίσουμε τον εαυτό μας από τις υπόλοιπες
τάξεις, αν δεν αποκτήσουμε ταξική συνείδηση
δεν θα μπορέσουμε να ενοποιήσουμε την κοι-
νωνία, που είναι και το τελικό μας ζητούμενο
σαν Αριστερά.

Μαργαρίτα Συγγενιώτου, 
γραμματέας ΠΟΘΑ

Οι εξελίξεις είναι δραματικές και οι μάχες
μεγάλες. Ένα κορίτσι 14 ετών πέθανε για-

τί έκανε εγχείριση, επειδή οι συμμαθητές της
τής έλεγαν ότι είναι χοντρή. Αυτές είναι οι κοι-
νωνικές συνθήκες και σχέσεις που έχει δημι-
ουργήσει το ταξικό σύστημα μέχρι τον καπιτα-
λισμό. Πρέπει να διαβάσουμε τα βιβλία του Λε-
βόντιν που πέθανε πρόσφατα. Λέει ότι οι αν-
θρώπινες ανάγκες και συμπεριφορές από το
φαγητό μέχρι το σεξ, δεν καθορίζονται από τη
«φύση του ανθρώπου και τα γονίδια», αλλά
από τις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες έχου-
με γεννηθεί και μεγαλώσει.

Σε αυτή την προσέγγιση, η συμβολή του
Ένγκελς είναι τεράστια. Στο έργο του για την
καταπίεση περιγράφει πώς οι γυναίκες πέρα-
σαν από μια κοινωνία ελεύθερη σε μια κοινω-
νία που τις πάτησε κάτω, το πέρασμα από μια
κοινωνία κοινοκτημοσύνης σε μια κοινωνία τα-
ξική. Ο ρόλος της γυναίκας σε αυτήν είναι η
αναπαραγωγή μέσα στην οικογένεια. Στην
αστική οικογένεια γιατί εκεί βρίσκεται η ιδιο-
κτησία, στην εργατική οικογένεια γιατί εκεί
αναπαράγεται η εργατική δύναμη. Ο Ένγκελς
περιγράφει και το πέρασμα από την πρωτόγο-
νη, στην πρώτη ταξική κοινωνία και όλη τη δια-
δρομή μέχρι και τον καπιταλισμό.

Η Ελεονόρ Λίκοκ έκανε μια μελέτη στον Κα-
ναδά το 1979 για να αποδείξει ότι ο Ένγκελς
είχε δίκιο, ότι υπάρχουν τέτοια παραδείγματα
και σήμερα. Μελέτησε μια κοινωνία αυτοχθό-
νων στον Καναδά. Πήγε προς την ιστορία και
είδε ότι πολύ αργότερα από τις πρώτες ταξι-
κές κοινωνίες, αυτή η κοινωνία καθώς και διά-
φορες άλλες είχαν τα χαρακτηριστικά των
πρωτόγονων κοινωνιών. Κοινοκτημοσύνη στα
μέσα παραγωγής, οργανωμένη συλλογική δια-
μονή, ισότητα γυναικών και ανδρών. Όχι ως
προς το ότι μοιράζανε τις δουλειές του σπιτι-
ού, αλλά στο ποιοί παίρνανε τις αποφάσεις για
το πώς διοικείται η κοινωνία. Τον 17ο αιώνα
μπαίνει πιο επιθετικά η ταξική κοινωνία και οι
Ιησουίτες και προσπαθούν να ανατρέψουν τη
δομή της κοινωνίας των αυτοχθόνων.

Αυτό είναι που πήγαν να οργανώσουν οι θε-
σμοί, η εκκλησία, η κυβέρνηση του Καναδά και
η κυρίαρχη τάξη όταν δολοφόνησαν 1000 παι-
διά, τα οποία πρόσφατα βρέθηκαν σε μαζι-
κούς τάφους. Που τα είχαν σε “επιμόρφωση”,
σε ιδρύματα. 

Οι κυρίαρχες τάξεις προσπαθούν να εξαφα-
νίσουν την ιστορία αλλά και τις μάχες που έχει
δώσει το εργατικό κίνημα και το κίνημα των
γυναικών για να ξανακατακτήσει κοινωνίες
απελευθέρωσης. 
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Μετά από μια χρονιά γεμάτη μάχες του γυναικείου κινήματος και λίγο πριν ξεσπάσει
ξανά η οργή για την απαγωγή και συστηματική κακοποίηση 18χρονης κοπέλας
στην Ηλιούπουλη, η συζήτηση “Η πάλη ενάντια στον σεξισμό”, στο πλαίσιο του φε-

τινού φεστιβάλ Μαρξισμός, είχε μεγάλη συμμετοχή και ανέδειξε μια μεγάλη εικόνα επιθέ-
σεων και αντιστάσεων. Μπορείτε να διαβάσετε αποσπάσματα από τις εισηγήσεις των ομι-
λητριών, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση της πλούσιας κουβέντας που ακολούθησε.

Πάλη για την απελευθέρωση από την κοινωνία   τ     

Μαρία Στύλλου

Μαρία Συγγενιώτου

Αργυρή Ερωτοκρίτου



Έχουμε τεράστια παραδείγματα αυτών των
μαχών εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 

Το 1979 έγινε μια από τις μεγαλύτερες
απεργίες γυναικών στην Ελλάδα: των τηλεφω-
νητριών. Έβαλαν το αίτημα ότι οι ώρες της
δουλειάς θα καθορίζονται από τις ανάγκες και
όχι από τα σχέδια των αφεντικών ή τις ορέξεις
των ανδρών. Έτσι έγιναν παιδικοί σταθμοί
στον χώρο δουλειάς που λειτουργούσαν σε
12ωρη βάση. Μετά ήταν οι μάχες των γυναι-
κών για το ασφαλιστικό. Οι γυναίκες της ΔΕΗ
πρωτοστάτησαν για να μην περάσει το ασφα-
λιστικό ξανά και ξανά. Οι αγώνες που δίνουν οι
ηρωικές καθαρίστριες. Νοσοκομεία, δήμους,
υπουργείο οικονομικών, παντού. Μια τεράστια
παράδοση αγώνων που σε αυτούς πατάμε για
αυτά που κατακτήσαμε. Η επίθεση που κάνει η
ΝΔ είναι ιδεολογική, πολιτική, οικονομική και
δεν θα τους αφήσουμε να την κάνουν. Έχουμε
μια τεράστια ιστορία και θα τους νικήσουμε.

Μαρία Στύλλου, 
υπεύθυνη έκδοσης του περιοδικού 

“Σοσιαλισμός από τα Κάτω”

Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητριών ακο-
λούθησε μια πλούσια συζήτηση με τις ει-

κόνες που έφερναν οι γυναίκες που αγωνίζον-
ται ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ, τον σεξι-
σμό και το σύστημα. Οργή και αισιοδοξία έδι-
ναν τον τόνο.

Η Αλεξάνδρα Μ., σπουδάστρια σε δραματι-
κή σχολή άνοιξε με τη συγκλονιστική εικόνα
του #metoo: “Ο χώρος της τέχνης βρέθηκε
στην πρώτη γραμμή του ελληνικού #metoo.
Τα ιερά τέρατα κατέληξαν στην ανεργία και τη
φυλακή. Η μαζικοποίηση των σωματείων προ-
χώρησε τις συνειδήσεις, είπαν 'δεν είμαστε
πια άτομα, είμαστε εργάτες/τριες της τέχνης'.
Ο κόσμος της τέχνης ήταν στη φετινή, μαζική
8 Μάρτη. Έγινε κατανοητό ότι το τσάκισμα
των Συλλογικών Συμβάσεων και των εργασια-
κών δικαιωμάτων ήταν αυτό που είχε ανοίξει
το δρόμο στα καθίκια. Και οι σπουδαστές/
τριες διεκδικούσαν να παραιτηθεί η Μενδώνη,
με καταλήψεις στις σχολές. Μια τεράστια πα-
ρακαταθήκη για να τσακίσουμε τη ΝΔ”.

Η Μιμόζα Λ., σχολική καθαρίστρια, ξεσήκω-
σε το ακροατήριο με την οργή της για τον ρα-
τσισμό της κυβέρνησης και του δήμου Αθηναί-
ων: “Ο πόνος που έχουμε όλες οι καθαρί-
στριες που έχουμε έρθει από ξένες χώρες εί-
ναι ότι θέλουμε να δουλέψουμε. 25 χρόνια
δουλεύω αλλά ο δήμος δεν με προσλαμβάνει
ξανά, λες και στον δήμο δεν ισχύει η άδεια πα-
ραμονής μου. Ούτε στο ταμείο ανεργίας μπο-
ρώ να μπω. Η δουλειά μου είναι τίμια, σοβαρή
και σκληρή. Με διώχνουν επειδή είμαι Αλβανή;
Πρέπει να φύγουμε από τις δουλειές μας; Εί-
ναι άδικο!”

“Όταν οι προσφύγισσες ακούν περί υπογεν-
νητικότητας δεν μπορούν να πιστέψουν ότι
υπάρχει τέτοια συζήτηση. Οι 'δομές φιλοξε-
νίας' είναι γεμάτες παιδιά”, τόνισε η Αφροδίτη
Φ., δημοσιογράφος. “Η ΝΔ συνειδητά δεν θέ-
λει αυτά τα παιδιά, προωθεί και τον ρατσισμό
μαζί με τον σεξισμό, λέει 'θέλουμε ελληνόπου-
λα'. Οι μάχες λοιπόν συνδέονται. Το ίδιο ισχύει
και για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, δεν έχει γίνει
καν συζήτηση για αναγνώριση των ΛΟΑΤΚΙ+
οικογενειών αλλά νομοθετούν την υποχρεωτι-

κή συνεπιμέλεια”.
“Το νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό συ-

νοδεύεται από τη ρητορική ότι ο πληθυσμός
γερνάει κι ότι έχουμε υπογεννητικότητα, άρα
έχει να κάνει και με την επίθεση στις γυναίκες.
Το σκάνδαλο της Ακρόπολης και των δομημέ-
νων ομολόγων θα ωχριά μπροστά σε αυτό που
πάνε να κάνουν σήμερα”, υπογράμμισε η Τιά-
να Α., εργαζόμενη στην επιτροπή κεφαλαιαγο-
ράς. “Στο ΥΠΟΙΚ έχουμε κάνει δυο εκδηλώ-
σεις δια ζώσης για την απεργιακή 8 Μάρτη και
στη διαδήλωση είχαμε και τις καθαρίστριες.
Έχουμε ανατρέψει τη συνδικαλιστική μου δίω-
ξη. Όλα αυτά δεν έχουν κάποια ατομική διέξο-
δο. Συλλογικά μπορούμε να βάλουμε τέλος
στις σεξιστικές διακρίσεις”.

Η Κατερίνα Θ., δημοτική σύμβουλος Νί-
καιας, έθεσε το ερώτημα: “Καθημερινά πλέον
μαθαίνουμε για βιασμούς. Μήπως ξαφνικά
έχουν πολλαπλασιαστεί; Η πανδημία πράγματι
ενίσχυσε την ενδοοικογενειακή βία και αύξησε
τις γυναικοκτονίες. Αλλά η εξήγηση έχει να κά-
νει και με το ότι το κίνημα #metoo δίνει τη δύ-
ναμη σε κάθε γυναίκα να καταγγείλει πράγμα-
τα που για χρόνια έμπαιναν κάτω από το χαλί:

παρενοχλήσεις στην οικογένεια, στη δουλειά,
στον δρόμο. Και πλέον ξέρουμε ότι ένα ολό-
κληρο σεξιστικό σύστημα προκαλεί αυτά τα
περιστατικά. Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα
που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και η Κί-
νηση για μια Απεργιακή 8 Μάρτη έχει συμβά-
λει τα μέγιστα σε αυτό”.

Η Σταυρούλα Π., εκπαιδευτικός, συμπλήρω-
σε την παραπάνω εικόνα τονίζοντας: “Οι κατα-
κτήσεις των γυναικών τα τελευταία 40 χρόνια
είχαν μειώσει κατά πολύ τις σεξιστικές επιθέ-
σεις. Το 82% των γυναικών μέχρι το 2008 δου-
λεύαμε με μόνιμη και σταθερή εργασία, ήταν
πολύ δύσκολο να σε εκβιάσει ο εργοδότης. Τη
μόνιμη και σταθερή εργασία έχουν βάλει στην
προμετωπίδα τους τώρα όλοι οι εργατικοί χώ-
ροι. Κράτος πρόνοιας σημαίνει και 'χρόνος για
μένα': στο Σικάγο έλεγαν 8 ώρες δουλειά, 8
ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ελεύθερο χρόνο,
όχι 8 ώρες χρόνο για οικογένεια. Πάνε να πά-
ρουν πίσω όλες τις κατακτήσεις που ήταν συ-
νολικά του εργατικού κινήματος αλλά και των
γυναικών της εργατικής τάξης”.

Η Μαρία Χ., μέλος του ΔΣ των εργαζόμενων
στο νοσοκομείο Γεννηματάς, τόνισε: “Η σημε-

ρινή κυβέρνηση και οι ισχυροί έχουν λυσσάξει
απέναντι στις γυναίκες. Όμως οι γυναίκες εί-
μαστε πάρα πολύ δυνατές, αγωνίστριες. Η κα-
θαρίστρια, η αγρότισσα, η νοσηλεύτρια, η για-
τρός, είμαστε ένας τοίχος. Κι αυτό φαίνεται αν
δούμε την εξέλιξη της 8 Μάρτη από το 2019,
στο '20 και στη φετινή. Δεν τους φοβόμαστε
εμείς, αυτοί μας τρέμουν. Οι αγώνες που είναι
ανοιχτοί μπροστά μας θα είναι νικηφόροι”.

Και η Μαρία Κ. συμπλήρωσε την εικόνα υπο-
γραμμίζοντας ότι “παρότι οι επιθέσεις είναι
συνεχείς, δεν επικρατεί η εικόνα της μαυρί-
λας. Έχουμε τεράστια δύναμη. Η 8 Μάρτη στα
Χανιά είχε πάρα πολύ κόσμο, οργανωμένο και
μη. Συμμετείχαν και μαμάδες μαζί με τα παιδιά
τους και υπήρχε και πανό ενάντια στο νόμο
για τη συνεπιμέλεια. Όλα τα κομμάτια που πα-
λεύουν ήταν εκεί. Η κυβέρνηση έχει πάρα πολ-
λά ανοιχτά μέτωπα. Οι εμπειρία μας αυτή τη
διετία είναι φοβερή και μπορούμε να τσακί-
σουμε και τα ασφαλιστικά και όλα, αλλά και να
ανοίξουμε το ζήτημα τι κοινωνία θέλουμε και τι
θέση έχουν οι γυναίκες”.

Α.Φ.
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         του σεξισμού και της εκμετάλλευσης

Μιμόζα Λόσαϊ Αφροδίτη Φράγκου Μαρία Χαρχαρίδου

Φωτό: Γιώργος Πίττας
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ FUNDS Ανυπόμονα όρνεα

Η «αναβολή» της ψήφισης του νομο-
σχεδίου του Χατζηδάκη για την επι-
κουρική ασφάλιση ήταν ένα πλήγμα

για το χρηματιστήριο και τους κάθε λογής
«επενδυτές». Το πάρτι που ονειρεύονταν,
χρηματοδοτημένο από τις εισφορές των νέ-
ων ασφαλισμένων που θα συνέρρεαν, με
βάσει τα σχέδια της κυβέρνησης, από τον
Γενάρη του 2022 στους προσωπικούς
«κουμπαράδες» των νέων ασφαλισμένων,
σκόνταψε στις αντιρρήσεις της Κομισιόν -
που δεν «έχαψε» τα παραμύθια του Χατζη-
δάκη και ζήτησε από τώρα πρόσθετα μέτρα
για να καλυφθεί το κενό που θα δημιουρ-
γούσε στον προϋπολογισμό η αναγκαία
πρόσθετη χρηματοδότηση των παλιών επι-
κουρικών ταμείων.  Αλλά αυτό δεν σημαί-
νει, βέβαια, ότι έχουν εγκαταλείψει τις προ-
σπάθειες. Η κυβέρνηση ψάχνει με μανία
τρόπους για να ξεπεράσει τις αντιρρήσεις
και να φέρει πραγματικά το νομοσχέδιο για
ψήφιση στη Βουλή.

Και όχι άδικα. Τα λεφτά είναι πολλά, για
να το πούμε με απλά λόγια. Και τα κοράκια
έχουν αρχίσει να στροβιλίζονται όλο πιο
ανυπόμονα στον ουρανό. Πολλά από αυτά
έχουν ήδη «μεγάλη εμπειρία» στην ελληνική
αγορά. Η Paulson & Co, το διαβόητο hedge
fund που πλούτισε μέσα στην τελευταία δε-
καετία εκμεταλλευόμενο την κρίση των το-
ξικών στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ και
την κρίση χρέους της Ευρωζώνης στη συ-
νέχεια, έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτε-
ρους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς.
«Στο μεταξύ», έγραφε πριν από δυο μήνες
το πρακτορείο Bloomberg, «η Τράπεζα Πει-
ραιώς συγκέντρωσε 1,4 δις Ευρώ για να
βοηθηθεί να εκκαθαρίσει τα κόκκινα δάνεια.
Η συμφωνία είχε σαν αποτέλεσμα ο αστέ-
ρας των hedge funds, o Πόλσον (το αφεντι-
κό της Paulson & Co) να διπλασιάσει τα πο-
σοστά του και να τραβήξει πίσω του άλλους
επενδυτές σαν την BlackRock και την Fideli-
ty...». Μόνο ένας αφελής θα μπορούσε να
πιστέψει ότι τα όρνεα αυτά «φέρνουν την
ανάπτυξη». Ή ένας απατεώνας, ένα τσιράκι
των τραπεζιτών.

Η πρόσφατη εμπειρία είναι διδακτική. Το
2012 η Third Point, αγόρασε στη δευτερο-
γενή αγορά ομόλογα του -στα πρόθυρα της
χρεοκοπίας τότε- ελληνικού δημοσίου σε
εξευτελιστική τιμή, στο 17% της ονομαστι-
κής τους αξίας. Ένα χρόνο αργότερα τα
αντάλλαξε στο πλαίσιο του πρώτου προ-
γράμματος αναδιάρθρωσης του ελληνικού
χρέους με ομόλογα του Ευρωπαϊκού Μηχα-
νισμού Στήριξης στη διπλάσια ακριβώς τι-
μή. Από το στοίχημα η Third Point τσέπωσε
πάνω από 500 εκατομμύρια -τα οποία φυσι-
κά πληρώνουμε ακόμα μέσα από τις μνημο-
νιακές ρυθμίσεις. 

Ακόμα πιο προκλητική ήταν η περίπτωση
της Dart Management, ενός από τα πιο δια-
βόητα «ταμεία γύπες» (vulture fuds) της
υφηλίου. Τα ταμεία-γύπες ειδικεύονται στα
ομόλογα χρεοκοπημένων χωρών που έχουν
εκδοθεί με βάση το αγγλικό ή το ελβετικό
δίκαιο. Αγοράζουν τα ομόλογα σε εξευτελι-
στικές τιμές και ύστερα αναγκάζουν τις κυ-
βερνήσεις των κρατών να τα εξοφλήσουν
στην ονομαστική τους αξία μέσα από προ-

σφυγές στα διεθνή δικαστήρια. Το όνομα
«γύπες» το έχουν το έχουν κερδίσει «με το
σπαθί» τους αφού δεν έχουν διστάσει να
κατασχέσουν ακόμα και τα χρήματα που
έχουν συσσωρευθεί από φιλανθρωπίες για
την αντιμετώπιση πχ ενός λοιμού. Χιλιάδες
παιδιά έχουν κυριολεκτικά πεθάνει από την
πείνα και τις αρρώστιες για να προστεθούν
μερικά δολάρια στα ταμεία της Dart και των
αδελφών της. 

Κούρεμα στα αποθεματικά
Η Dart αγόρασε μια σειρά από ελληνικά

ομόλογα -σε σχεδόν μηδενικές τιμές- λίγες
ημέρες πριν το PSI, τη δεύτερη μεγάλη
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Το
PSI «κούρεψε» ελληνικά ομόλογα συνολι-
κής αξίας σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων κα-
τά 46%. Οι περισσότεροι «επενδυτές» δέ-
χτηκαν τη συμφωνία – αν δεν τη δέχονταν η
Ελλάδα θα χρεοκοπούσε και θα έχαναν το
100% αντί για το 46% της αξίας. Ο μεγάλος
χαμένος του PSI ήταν τα ασφαλιστικά τα-
μεία που έχασαν το μεγαλύτερο κομμάτι
των αποθεματικών τους, αφού ήταν αναγ-
κασμένα από το νόμο να τα καταθέτουν σε
ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. 

Όμως μια μικρή μερίδα ομολογιούχων
κάτω από την καθοδήγηση της Dart και των
άλλων vulture funds αρνήθηκαν να υπογρά-
ψουν και απαίτησαν να ξεπληρωθούν τα
ομόλογά τους στο ακέραιο. Η ελληνική κυ-
βέρνηση (και όλες οι επόμενες) αναγκάστη-
κε να υποταχθεί. Το 2013, την ίδια στιγμή
που η ελληνική κοινωνία βυθιζόταν στην
άβυσσο της ανεργίας και της φτώχιας, η
κυβέρνηση εξόφλησε στο ακέραιο ομόλογα
αξίας 1,7 δις που βρίσκονταν στα χέρια των
vulture funds και των συνεργατών τους.

Η Ελλάδα τυπικά δεν βρίσκεται σήμερα
στην ίδια κατάσταση. Το δεκαετές ομόλογο
που εξέδωσε η κυβέρνηση στα μέσα Ιούνη -
με το οποίο η Ελλάδα ζητούσε να δανειστεί
2,5 δις- συγκέντρωσε προσφορές 30 δισε-
κατομμυρίων παρόλο που η απόδοσή του
ήταν αρνητική. Φυσικά η «επιτυχία» αυτή
δεν οφείλεται ούτε στον Μητσοτάκη, ούτε
στον Σταϊκούρα. Οφείλεται στην πολιτική
των αρνητικών επιτοκίων και της ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ – που έχει επεκταθεί,

λόγω πανδημίας, και στα ελληνικά ομόλο-
γα. Αλλά είναι βέβαιο ότι αυτή η πολιτική
δεν πρόκειται να συνεχιστεί για πάντα. Τα
νέα μνημόνια είναι βεβαιότητα. Και τα όρ-
νεα μαζεύονται όπου υπάρχουν συμφορές
και θάνατος, όχι όπου θριαμβεύει η ζωή.

Καθόλου τυχαία, το ελληνικό χρηματιστή-
ριο έχει ανακάμψει από τα τάρταρα των
485 μονάδων στα οποία είχε πέσει στην αρ-
χή του πρώτο λοκντάουν.  Οι τράπεζες -πα-
ρά τα μεγάλα τους προβλήματα και την
χρεοκοπία επί της ουσίας της Πειραιώς-
σέρνουν τον χορό: ο χρηματιστηριακής δεί-
κτης των ελληνικών τραπεζών έχει απογει-
ωθεί ξεπερνώντας σε ταχύτητα όλους τους
αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες. Και μαζί
με τα μεγάλα όρνεα έχουν αρχίσει να ετοι-
μάζονται για το πάρτι και οι ύαινες και τα
ερπετά που τρέφονται από τα πτώματα των
θηραμάτων.

Τον περασμένο Φλεβάρη πραγματοποι-
ήθηκε το 2ο Συνέδριο Επαγγελματικής
Ασφάλισης. Οργανωτής του συνεδρίου
ήταν η «Ένωση Θεσμικών Επενδυτών»
(ΕΘΕ). «Ο κύριος Αίσωπος», διαβάζουμε
στις ανακοινώσεις, «Διευθύνων Σύμβουλος
της Alpha Trust και Α’ Αντιπρόεδρος της
ΕΘΕ… έκανε αναφορά στην ανοδική τάση
των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
(ΤΕΑ)…». Τα ΤΕΑ είναι μικρά «συντεχνιακά»
επικουρικά ταμεία που δημιουργήθηκαν
από διάφορα παλαιότερα ταμεία που αρνή-
θηκαν να ενταχθούν στον κρατικό φορέα
του 2006. Στηρίζονται στο «κεφαλαιοποιητι-
κό» μοντέλο του «ατομικού κουμπαρά» που
προβλέπει και το νομοσχέδιο του Χατζηδά-
κη για τα νέα επικουρικά ταμεία. Και τα
αποθεματικά τους είναι ελεύθερα να τα
«επενδύουν» όπου και όπως θέλουν – όπως
και στα νέα ταμεία του Χατζηδάκη. Περιττό
να το πει κανείς τα ΤΕΑ είναι οι καλύτεροι
«πελάτες» της Ένωσης Θεσμικών Επενδυ-
τών. Δυστυχώς, στην Ελλάδα αντιστοιχούν
μόνο στο 0,8% του ΑΕΠ έλεγε με παράπονο
ο κύριος Αίσωπος στο συνέδριο. Με το νο-
μοσχέδιο του Χατζηδάκη ελπίζουν  ότι θα
μπορέσουν να χώσουν τα βρώμικα νύχια
τους τους σε όλη την επικουρική ασφάλιση.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η Διεύθυνση
Πρασίνου
διαψεύδει
Την Τρίτη 13/7, η Διεύθυνση Πρασίνου του Δή-

μου Αθήνας απάντησε στην ερώτηση του δη-
μοτικού σύμβουλου Πέτρου Κωνσταντίνου σχετικά
με «τις αδειοδοτήσεις για την κοπή δένδρων ή άλ-
λων παρεμβάσεων στο πράσινο για την τοποθέτη-
ση προσωρινών οικίσκων στο οικόπεδο που βρί-
σκεσαι μεταξύ των οδών Ιακωβάτων και Λ.Ν.Ιω-
νίας» αναφέρει σε ανάρτησή της η Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας. 

Στην απάντηση του (που μπορείτε να βρείτε στη
σελίδα της κίνησης στο fb) ο διευθυντής της Διεύ-
θυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας Δήμου
Αθήνας αναφέρει: «Σχετικά με τα κατωτέρω ερω-
τήματα, θέλω να σας πληροφορήσω ότι η Δ/νση
Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναί-
ων δεν έχει συμμετοχή στις παρεμβάσεις που γί-
νονται στον συγκεκριμένο χώρο, ούτε έχει δεχθεί
κάποιο αίτημα για κοπή φυτών στο συγκεκριμένο
χώρο, για την τοποθέτηση των προσωρινών οικί-
σκων. Μετά την αρχική επέμβαση και την παρέμ-
βαση της αστυνομίας και την σχετική εντολή της
εισαγγελίας, κλιμάκιο της υπηρεσίας μας καταμέ-
τρησε τα φυτά στο χώρο και κατέθεσε πόρισμα
στο αστυνομικό τμήμα Πατησίων γι’ αυτά τα οποία
κόπηκαν.

Όπως έχουμε ενημερωθεί, ο συγκεκριμένος χώ-
ρος έχει τον χαρακτήρα δημοτικού οικοπέδου και
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την κοπή
δέντρων απαιτείται η έκδοση άδειας μικρής κλίμα-
κας από την Πολεοδομία, που οφείλουν να εξα-
σφαλίσουν τα συνεργεία που εκτελούν το έργο.

Ο συγκεκριμένος χώρος που περιλαμβάνει χώρο
πρασίνου και χώρο parking με δέντρα, διαμορφώ-
θηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων το
2005 και η φύτευση έγινε από το προσωπικό της
Υπηρεσίας Πρασίνου, μετά την εκπόνηση φυτοτε-
χνικής μελέτης που εκπονήθηκε από τους γεωτε-
χνικούς της Διεύθυνσης μας, σε χώρο που παλιά
υπήρχε το εργοστάσιο υφασμάτων Μηναϊδη-Φω-
τιάδη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοι-
νωνήστε μαζί μας».

«Είμαστε ενωμένοι»
«Την τελευταία εβδομάδα η 5η δημοτική κοι-

νότητα ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις: οι
κάτοικοι πέριξ του πάρκου Μηναϊδη Φωτιάδη ήρ-
θαν αντιμέτωποι με την αστυνομική καταστολή
όταν διαμαρτυρήθηκαν για την κοπή δέντρων
από το χώρο που χρησιμοποιούν ως πάρκο και
όταν εμπόδισαν το έργο των εργολάβων να εγκα-
ταστήσουν στον ίδιο χώρο 11 containers» δήλω-
σε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Αθανασία Κα-
τσούλη, κοινοτική σύμβουλος με την Ανταρσία
στις Γειτονιές στην 5η Κοινότητα Δήμου Αθήνας.

«Ο Δήμος παρόλες τις αντιδράσεις των δημο-
τικών και κοινοτικών συμβουλών, παρόλες τις
αντιδράσεις φορέων και συλλόγων αρνήθηκε να
συζητήσει οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική πρό-
ταση και προχωρά στην υλοποίηση του αρχικού
σχεδίου. Η πολιτική της υποβάθμισης της Παι-
δείας των παιδιών των φτωχότερων στρωμάτων
και της ποιότητας ζωής των πιο επιβαρυμένων
οικιστικά περιοχών της Αθήνας δε θα περάσει.
Είμαστε ενωμένοι και θα δικαιωθούμε».
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Nα σταματήσει
τώρα η κατα-
στροφή του

πρασίνου και του ελεύ-
θερου χώρου στο πάρ-
κο Μηναϊδη-Φωτιάδη-
Κανένα παιδί σε κον-
τέινερ! Με αυτό το αί-
τημα εκατοντάδες κά-
τοικοι της 5ης Δημοτι-
κής Κοινότητας στα
Πατήσια κατεβαίνουν
καθημερινά εδώ και
μια ολόκληρη εβδομά-
δα σε κινητοποιήσεις
διαμαρτυρίας στο πάρ-
κο που βρίσκεται στην
συμβολή των οδών Ια-
κωβάτων και Ιωνίας.

Την Παρασκευή 9 Ιούλη, μάλιστα,
βρέθηκαν τρεις φορές αντιμέτωποι με
τα ΜΑΤ που τους επιτέθηκαν με βία και
δακρυγόνα, κατ’ εντολή της κυβέρνη-
σης και του δήμαρχου Αθήνας Μπακο-
γιάννη, προκειμένου να ανοίξουν δρόμο
στις μπουλντόζες του εργολάβου. Η δη-
μοτική αρχή κυριολεκτικά κρυβόταν βά-
ζοντας μπροστά τον εργολάβο στον
οποίο έχει αναθέσει το έργο να «καθα-
ρίσει» για αυτό το αίσχος. Στην ερώτη-
ση που του απηύθυναν δημοτικοί σύμ-
βουλοι για τον αν υπάρχει άδεια για να
κοπεί πράσινο η απάντηση ήταν «λογικά
πρέπει να έχουν τα χαρτιά μέσα». Λογι-
κά. 

Στο κείμενο υπογραφών (μπορείτε να
υπογράψετε εδώ: https://tinyurl.com/
5kb4hfwk) που ήδη υποστηρίζουν εκα-
τοντάδες κάτοικοι, η Επιτροπή Πολιτών
Γειτονιών Πατησίων εξηγεί τους λόγους
της κινητοποίησης - που συνεχίζεται με
νέα μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στο πάρκο στην οδό Ιακωβάτων την Τε-
τάρτη 14/7 στις 7μμ και ήδη δημοτικές
κινήσεις, συλλογικότητες, σωματεία,
όπως η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας και το Σωμα-
τείο του Αγίου Σάββα, δηλώνουν τη συμ-
μετοχή τους. 

Σχολεία των αναγκών μας
Όπως αναφέρουν «ο Δήμος της Αθή-

νας αποφάσισε να εγκαταστήσει 11 οικί-
σκους για τη στέγαση των προνηπίων
και νηπίων του 5ου κοινοτικού διαμερί-
σματος στον ελεύθερο και πράσινο χώ-
ρο του πάρκου της οδού Ιακωβάτων. Τα
έργα, ήδη, ξεκίνησαν με κόψιμο των
δένδρων, στον χώρο ,που είχε χαρακτη-
ρισθεί ως ανάσα ζωής, το 2005, όταν
μας παραδόθηκε. Από τη δεκαετία του
’80 ο χώρος διεκδικήθηκε από τους κα-
τοίκους, για να χρησιμοποιηθεί από
τους ίδιους, και, στη συνέχεια, από τους
εργαζόμενους και τους εξυπηρετούμε-
νους του νοσοκομείου Παμμακάριστος
για στάθμευση των αυτοκινήτων τους,
ενώ διαθέτει χώρο για άθληση και για
αναψυχή .

Ως γονείς των νηπίων αρνούμαστε να
μπουν τα παιδιά μας σε μια παιδούπολη
με κοντέινερς, σε ένα χώρο αποκομμέ-

νο από το περιβάλλον τους, ως κάτοικοι
αρνούμαστε να παραδώσουμε τον μο-
ναδικό ελεύθερο χώρο της γειτονιάς
μας, ο οποίος εξυπηρετεί ποικίλες
ανάγκες μας και συντελεί στην ποιότητα
της ζωής μας. Ο Δήμος είχε τον χρόνο
και έχει τα μέσα, ώστε να δείξει έμπρα-
κτα το ενδιαφέρον του για την παιδεία
και την ευζωία των πολιτών του, εξευρί-
σκοντας κατάλληλους χώρους στέγα-
σης των παιδιών προσχολικής αγωγής».

«Ήρθανε τα ΜΑΤ πρωί πρωί, εμείς κα-
τεβήκαμε από τα σπίτια μας και μας έρι-
ξαν δακρυγόνα για να μην ζυγώσουμε.
Χτυπήσαν ανήμπορη κυρία ΑΜΕΑ και
έπεσε κάτω. Αίσχος, ντροπή τους» δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη, εξορ-
γισμένη η κυρία Αγγελική, κάτοικος της
γειτονιάς. «Είμαι κάτοικος στην περιο-
χή. Εδώ παλιά ήταν το εργοστάσιο Μη-
ναϊδη-Φωτιάδη στο οποίο πριν πολλά
χρόνια εργαζόταν και ο πατέρας μου»
μας είπε η Βάγια Γκούμα. «Αφού γκρε-
μίστηκε έγινε πάρκο και χώρος πάρ-
κινγκ, ένας από τους λίγους ελεύθε-
ρους χώρους στη γειτονιά με πεύκα,
πλατάνια, μεγάλα δέντρα και τώρα έφε-
ραν ξανά μπουλντόζες. Έγινε μια μεγά-
λη συγκέντρωση χθες το απόγευμα εδώ
και σήμερα στις 6 το πρωί έφεραν τα
ΜΑΤ για να τρομοκρατήσουν τους κα-
τοίκους. Ο κόσμος παραμένει εδώ, πε-
ριφρουρεί τον χώρο και καλούμε όλους
τους κατοίκους της περιοχής να συν-
δράμουν σε αυτήν την προσπάθεια». 

Την περασμένη Τρίτη 6/7 το πρωί, κά-
τοικοι της γειτονιάς είχαν εμποδίσει συ-
νεργείο που ξεκίνησε να κόβει δέντρα
15 ετών ενώ κατατέθηκε και σχετική μή-
νυση και ακολούθησε η πρώτη συγκέν-
τρωσή τους το απόγευμα. Με νέες δια-
μαρτυρίες το πρωί της Τετάρτης και
της Πέμπτης οι κάτοικοι σταμάτησαν
την μπουλντόζα που έφερε ο δήμος
ενώ μια απόπειρα για να μπει περίφρα-
ξη απέτυχε. Απέναντι στην αποφασιστι-
κότητά τους τελικά η κυβέρνηση και ο
δήμος επέλεξαν να φέρουν τα ΜΑΤ. Αλ-
λά η δημοτική αρχή είναι απομονωμένη. 

Αυτό φάνηκε από την μαζική συμμε-
τοχή των κατοίκων στην απογευματινή
συγκέντρωση της περασμένης Πέμπτης

8/7 όπου πήραν και τον λόγο πολλοί από
αυτούς αλλα και εκπρόσωποι δημοτικών
κινήσεων στον Δήμο Αθήνας (ο Πέτρος
Κωνσταντίνου από την Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας, ο Νάσος Ηλιόπου-
λος από την Ανοιχτή Πόλη, ο Χάρης
Βουρδουμπάς από την Λαϊκή Συσπείρω-
ση) κοινοτικοί σύμβουλοι της 5ης Δημο-
τικής Κοινότητας Αθήνας, εκπρόσωποι
συλλόγων γονέων κ.α.

«Μας παίρνουν την ανάσα ζωής και
μας συκοφαντούν ότι δεν θέλουμε να
έχουν τα νήπια σχολική στέγη! Κοίτα
ποιοι μιλάνε!  Αυτοί που βάζουν τα παι-
διά μας σε τσίγκινα κοντέινερ, λες και
έχουμε σεισμό ή πόλεμο. Τόσο πολύ εν-
διαφέρονται για την παιδεία, που στρι-
μώχνουν τα προνήπια σε χώρους ανθυ-
γιεινούς, σε καιρό πανδημίας, που είναι
ζεστά το καλοκαίρι και παγωμένα το χει-
μώνα… Στην 5η κοινότητα, κατατέθηκαν
και άλλες προτάσεις αλλά τις αγνόη-
σαν, γιατί προτίμησαν τις λύσεις που
ευνοούν τις εύκολες αρπακτές εργολά-
βων. Δίπλα στο χώρο υπάρχει τεράστιο
άδειο κτίριο που παλιότερα είχε αδει-
οδοτηθεί σκανδαλωδώς» αναφέρει στην
ανακοίνωση που καλεί στη συγκέντρω-
ση της Τετάρτης 14/7, η Επιτροπή Πολι-
τών γειτονιών Πατησίων.

Γιώργος Πίττας

Οι γειτονιές μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

«Να τα βάλουν εδώ τα παιδιά στο κτίριο που είναι άδειο
και όχι σε κοντέινερ» φώναζε ένας ηλικιωμένος κάτοι-

κος στα ΜΑΤ δείχνοντας ένα πολυόροφο πολυτέλες κτίριο
που βρίσκεται εδώ και χρόνια ακριβώς απέναντι από το πάρκο
Μηναϊδη Φωτιάδη. 

Το κτίριο, με συνολική επιφάνεια 11.500 τ.μ., το οποίο ανήκε
στην Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), «στη
δίνη των εξελίξεων στην εταιρία (ζητήματα κακοδιαχείρισης
ευρωπαϊκών κονδυλίων, υπέρογκου δανεισμού, ανεξόφλητων
απαιτήσεων, παραιτήσεις στελεχών και μελών του Δ.Σ. και
πολλά άλλα)» όπως διαβάζουμε στο bizness.gr «πωλήθηκε τε-
λικά στην Dimand, το Φεβρουάριο του 2020, ακριβώς λίγο
πριν το ξέσπασμα της πανδημίας. Η Dimand θα το μετατρέψει
σε βιοκλιματικό κτίριο σύγχρονων γραφείων, σε μια επένδυση
που υπολογίζεται σε περίπου 15 εκ. ευρώ... ενώ ήδη γίνεται
αναζήτηση για την εύρεση των κατάλληλων εταιρειών που θα
μισθώσουν χώρους του (ή και ολόκληρο το κτίριο)».

«Βιοκλιματικά πράσινα» κτίρια για τις «κατάλληλες εταιρίες»,
τσίγκινα κοντέινερ για τα κατάλληλα προνήπια και κομμένα
δέντρα για τους κατάλληλους κατοίκους – η ακατάλληλη Αθή-
να του Μπακογιάννη. 

«Ηδημοτική αρχή Μπακογιάννη εξαπάτησε τον κόσμο της
γειτονιάς λέγοντας ότι ο χώρος στην Ιακωβάτων και

Νέας Ιωνίας είναι ένα αδόμητο οικόπεδο ενώ στην πραγματι-
κότητα είναι ένας χώρος που τον παρέδωσε μετά βαϊων και
κλάδων το 2005 η ίδια η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας για
“ανάσα ζωής για τους κατοίκους”, με 180 δέντρα, μια παιδική
χαρά και θέσεις πάρκινγκ που εξυπηρετεί τη γειτονιά και την
Παμμακάριστο, τον κόσμο που ζει και εργάζεται εδώ» δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Πέτρος Κωνσταντίνου.

«Ήταν το αποτέλεσμα των αγώνων των κατοίκων που είχαν
αποτρέψει τότε να γίνει 4όροφο υπόγειο πάρκινγκ (η δημοτική
αρχή αποφάσισε να το φτιάξει στο πάρκο Κύπρου Πατησίων
που και εκεί το απέτρεψαν οι κάτοικοι) και η δημοτική αρχή
Μπακογιάννη έρχεται τώρα να το κηρύξει αδόμητο οικόπεδο! 

Αντέδρασαν οι κάτοικοι, πήραμε την πρωτοβουλία σαν Αν-
ταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας και έγινε μια συνάντηση,
φτιάχτηκε μια επιτροπή από τον κόσμο της γειτονιάς. Απαιτού-
με έκτακτη σύγκληση του δημοτικού και του κοινοτικού συμ-
βουλίου, να σταματήσει η καταστροφή του πάρκου με το κόψι-
μο δέντρων -γιατί μας έχουν δείξει τα σχέδια και δεν υπάρ-
χουν τα δέντρα μέσα. Και βέβαια να μην βρεθεί κανένα παιδί
σε κοντέινερ. Ο κόσμος απαιτεί τα παιδιά του να πάνε σε αξιο-
πρεπείς χώρους και όχι σε τσίγκινα κοντέινερ. 

Η δημοτική αρχή, αφού καθυστέρησε πέντε χρόνια να βρει
κατάλληλους χώρους για την προσχολική αγωγή, για τα προ-
νήπια, αποφάσισε την τελευταία στιγμή να αρπάξει οικόπεδα
που προορίζονταν για σχολεία, να αρπάξει αίθουσες χρήσιμες
για τα σχολεία και να βάλει κοντέινερ σε αυλές και να κατα-
στρέψει τελικά και ελεύθερους χώρους. Καλούμε τα σωματεία
των εκπαιδευτικών, των εργαζόμενων στα νοσοκομεία, τους
συλλόγους γονέων, τις κινήσεις και συνελεύσεις υπεράσπισης
των ελεύθερων χώρων, των πάρκων και των Λόφων, τις δημο-
τικές κινήσεις να δώσουμε μαζί την μάχη για την υπεράσπιση
του περιβάλλοντος και του δικαιώματος στην Παιδεία».

Ξεσηκωμός στα Πατήσια Η ακατάλληλη Αθήνα
του Μπακογιάννη

Στο πλευρό των
κατοίκων

Ανταρσία στις 
Γειτονιές της Αθήνας

9/7, Συγκέντρωση κατοίκων στο πάρκο της Ιακωβάτων. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη



ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Τζο Μπάιντεν, ένας νέος Ρούζβελτ;
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Πανδημία και κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ και η δίκη του Ζακ
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 πλ. Ηρώ 7.30μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 πλ. Ηρώ 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση σήμερα
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ
(μετρό Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Μαρξ-Ένγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ
(μετρό Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Αντόνιο Γκράμσι – Τι είναι το επαναστατικό
κόμμα
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ
(μετρό Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση σήμερα
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 καφέ Γέφυρες 7μμ
Οι ζωές των προσφύγων μετράνε
Ομιλητής: Χρήστος Τούρκας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ
Πανδημία και κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 καφέ Ανεμώλια 8μμ
Ασφαλιστικό: να γίνει του Γιαννίτση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7  καφέ Γιώτης 8.30μμ

Οργή γυναικών, κίνημα ανατροπής
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Ασφαλιστικό σφαγείο Χατζηδάκη: να γίνει
του Γιαννίτση
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 θεατράκι πλ. Καρύλλου,
Polis park  7.30μμ
Πάλη ενάντια στη δεξιά, πάλη για τον σο-
σιαλισμό
Ομιλήτρια: Χουάνα Σταυριανού

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 Ούλαφ Πάλμε 1, Άλσος 8μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση σήμερα
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 πλ. Σουρμένων 7.30μμ
Από την Ηλιούπολη μέχρι τα Γλυκά Νερά:
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 
πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 7.30μμ
Τρότσκι – Η εναλλακτική στον σταλινισμό
Ομιλητής: Τζίμης Κυριαζόπουλος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 
ΚΕΠ, έναντι δημαρχείο 7.30μμ
Αντόνιο Γκράμσι – Τι είναι το επαναστατικό
κόμμα
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 Goody’s  7.30μμ 
Καπιταλισμός και ανθρώπινη φύση
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραμπάσης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 πλατεία Ηρώων 8μμ
Καπιταλισμός και Τέχνη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 καφέ Σταθμός 8μμ 
Εργατική τάξη και συνδικάτα
Ομιλήτρια: Εριέττα Μέγγου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 δημαρχείο 7μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 
Πολυχώρος Μάνος Λοϊζος 7.30μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 
Πολυχώρος Μάνος Λοϊζος 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση σήμερα
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 πλ. Μερκούρη 7μμ
Ποιος φοβάται την εργατική τάξη
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 
καφέ περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
Μπροστά σε μια νέα «βρυχώμενη δεκαε-
τία»;
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 καφέ Ηλιόπετρα (Βενιζέλου
και Αγ.Πάντων στη στοά) 7μμ
Λεύτερη Παλαιστίνη, από τον Ιορδάνη ως
τη Μεσόγειο
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 15/7 
καφέ Θύμιος, πλατεία Δουργουτίου 8μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση σήμερα
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 15/7 καφέ Off the chain 7μμ
Αντόνιο Γκράμσι: Τι είναι το επαναστατικό
κόμμα
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 καφέ Off the chain 7μμ
Πανδημία και κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 15/7 καφέ Μυρτίλλο 7μμ
Εργατική εναλλακτική στον «πράσινο» κα-
πιταλισμό
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/7 Forza cafe 7.30μμ
Πανδημία και κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Σάνφο Μοχαμαντί

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15/7 θεατράκι Φωκίωνος 7.30μμ
Λένιν – Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 15/7 Ιντερνέτ καφέ 7.30μμ
100 χρόνια από το 3ο συνέδριο της Κομιν-
τέρν
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15/7 
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 15/7 άλσος Παγκρατίου 7.30μμ
Ποιος φοβάται την εργατική τάξη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/7 Goody’s 7.30μμ
Πανδημία και κλιμακτική αλλαγή
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/7 Θόλος 8.15μμ
Η πολύπλευρη κρίση του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/7 καφέ Πέτρος 8μμ
Ασφαλιστικό σφαγείο Χατζηδάκη: να γίνει
του Γιαννίτση
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 15/7 Πάρκο 626, 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση σήμερα
Ομιλήτρια: Τόνια Αντωνίου

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7 καφέ Κήπος 7μμ
Πάλη ενάντια στη δεξιά, πάλη για τον σο-
σιαλισμό
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 δημαρχείο 8μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 22/7, καφέ Μέρες Ραδιόφωνου,
Μ. Μπότσαρη 35-37, 6.30μμ
Αντόνιο Γκράμσι: Τι είναι το επαναστατικό
κόμμα
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
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Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30 μμ

ΠΕΜΠΤΗ 15/7
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και 
Ρήγα Φεραίου 7.30μμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 7μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 6.30μμ 
K. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 8πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ  
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ Πλατεία 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Λαϊκή 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε -Πετρουπόλεως 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ  ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Πεζόδρομος Χαϊμαντά 7.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραϊσκου 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Μαρτίου με Παπαναστασίου 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη  7μμ
ΧΑΝΙΑ πεζόδρομος Χαληδών 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11πμ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης, Αγ. Ελευθέριος 11πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία  11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

Εξορμήσεις
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Εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και ανα-
πληρωτές, της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας καθώς

και της ιδιωτικής εκπαίδευσης δια-
δήλωσαν την Τετάρτη 7/7 στο κέν-
τρο της Αθήνας ενάντια στο νέο νο-
μοσχέδιο που κατεβάζει η Κεραμέ-
ως. Μαζί τους βρέθηκαν φοιτητικοί
σύλλογοι, η Oμοσπονδία γονέων και
μαθητές. Ο τόνος που επικρατούσε
ήταν ότι δεν θα αφήσουν να περάσει
και να εφαρμοστεί.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στα
Προπύλαια με αντιπροσώπους από
ΕΛΜΕ και συλλόγους δασκάλων να
παίρνουν τον λόγο στη μικροφωνική.
Κατέληξε στο Σύνταγμα, πραγματο-
ποιώντας πορεία στην Πανεπιστημί-
ου και στη Σταδίου. Με τα πανό
τους συμμετείχαν στην κινητοποί-
ηση οι ΣΕΠΕ Γλυφάδας-3Β, Αιγά-
λεω, Α’ Αθηνών, Σεφέρης, Ρόζα Ιμ-
βριώτη, Μ. Παπαμαύρος, η ΕΛΜΕ
Πειραιά, η πρωτοβουλία εκπαιδευτι-
κών «η Τάξη μας» και οι μαθητές
/τριες Anticapitalista μαζί με το ΣΕΚ
στις σχολές, κ.α. Στο συλλαλητήριο
μοιράστηκε μαζικά η προκήρυξη της
«Τάξης μας» που καλούσε σε αγωνι-
στική κλιμάκωση και τις Ομοσπον-
δίες ΟΛΜΕ και ΔΟΕ να καλέσουν
άμεσα μαζικά συλλαλητήρια.

Το νέο νομοσχέδιο για την Παι-
δεία κλιμακώνει την επίθεση της κυ-
βέρνησης στη δημόσια εκπαίδευση,
τον συνδικαλισμό, τα εργασιακά δι-
καιώματα των εκπαιδευτικών και τα
μορφωτικά δικαιώματα των μαθη-
τών: αξιολόγηση, επαναφορά του
αναχρονιστικού θεσμού των επιθεω-
ρητών, λειτουργία με όρους επιχει-
ρήσεων. Και όλα αυτά, τη χρονιά
της πανδημίας που το Υπουργείο και
η κυβέρνηση κυνικά ξεκαθάρισαν ότι
το οικονομικό κόστος μπαίνει πάνω
από τις ζωές των μαθητών και των
εκπαιδευτικών. Αντί για διορισμούς
και ενίσχυση των δημόσιων σχολεί-

ων, οδήγησαν τους μαθητές πρώτα
στον ταξικό αποκλεισμό με τα τηλε-
μαθήματα και μετά στο ταξικό κόσκι-
νο των εξετάσεων.

“Τα σχολεία έχουν κλείσει αλλά οι
αγώνες δεν σταματούν. Οι εκπαιδευ-
τικοί σηκώνουν κεφάλι”, μας είπε ο
Νίκος Κοτρώτσιος, δάσκαλος στο
Αιγάλεω. “Σήμερα η κινητοποίηση εί-
ναι μαζική και δείχνει ότι η προσπά-
θεια που κάνουν ο Μητσοτάκης και
η Κεραμέως για ένα σχολείο ταξικό
που θα πετάει έξω τα παιδιά του λα-
ού δεν θα είναι περίπατος. Θυμίζου-
με ότι το πρώτο νομοσχέδιο για την
αξιολόγηση του Αρσένη το 1997 ψη-
φίστηκε, αλλά δεν εφαρμόστηκε πο-
τέ. Το ίδιο θα γίνει και τώρα”.

Σφαλιάρες
“Η κυβέρνηση μπορεί και ψηφίζει

τρομερά αντιδραστικά και νεοφιλε-
λεύθερα μέτρα. Με την “αυτονομία”
των σχολικών μονάδων μας λένε να
ψάξουμε να βρούμε λεφτά από οποι-
ονδήποτε μπορούμε εκτός από το
κράτος. Βέβαια επειδή τα ψηφίζουν
δεν σημαίνει ότι θα υλοποιηθούν. Το
ξέρουν και αυτοί και εμείς. Η κυβέρ-
νηση έφαγε σφαλιάρες το προηγού-
μενο διάστημα από την εκπαίδευση”,
ανέφερε ο Χρήστος Κουρνιώτης, κα-
θηγητής στην ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζε-
φυρίου-Φυλής. 

“Οι μαθητές Anticapitalista, αλλά
και άλλοι μαθητές, διαδηλώσαμε σή-
μερα μαζί με τους εκπαιδευτικούς
μας”, δήλωσε η Βασιλική από το 5ο
ΓΕΛ Ν.Σμύρνης. “Μετά από όλα αυ-
τά που περάσαμε αυτή τη χρονιά, η
κυβέρνηση αμετανόητη συνεχίζει να
προσπαθεί να διαλύσει τη δημόσια
Παιδεία, αλλά δεν θα τους αφήσου-
με. Θα μας βρουν μπροστά τους και
τώρα και ακόμα πιο οργανωμένους
τον Σεπτέμβρη”.

Μ.Ν.

Ηεπίθεση της Κεραμέως στα
δημόσια σχολεία δεν είναι
«μεμονωμένο γεγονός». Εί-

ναι κομμάτι μιας γενικότερης επίθε-
σης ενάντια στις δημόσιες υπηρε-
σίες, κομμάτι της προσπάθειας για
«λιγότερο κράτος». Και όταν μιλάμε
για λιγότερο κράτος δεν μιλάμε φυ-
σικά για τον στρατό -όπου μεγαλώ-
νει η θητεία και ξοδεύονται δισεκα-
τομμύρια για Ραφάλ και φρεγάτες.
Ούτε μιλάμε για την αστυνομία, τον
μοναδικό κλάδο όπου γίνονται συ-
νεχώς προσλήψεις. 

Μιλάμε πρώτα και κύρια για το
κοινωνικό κράτος -την εκπαίδευση,
την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση,
τον πολιτισμό. Και μιλάμε και για
όλες τις δημόσιες υπηρεσίες στις
οποίες είναι αναγκασμένοι να πη-
γαίνουν «οι πολίτες» για να διεκπε-
ραιώσουν τις υποθέσεις τους, όπως
είναι πχ οι εφορίες, που οι συγχω-
νεύσεις έχουν δημιουργήσει τερά-
στιες ουρές, τα δικαστήρια κλπ.

Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη -
που ζει με το όνειρο ότι θα μείνει
στην ιστορία σαν η Θάτσερ της Ελ-
λάδας (το είχε προσπαθήσει και ο
μπαμπάς του αλλά τον έριξε το κί-
νημα και απέτυχε)- έχει κάνει τη
συρρίκνωση του δημοσίου σημαία
της. Αλλά η τάση είναι πολύ παλαι-
ότερη. Και έχει εξυπηρετηθεί με
συνέπεια από όλες ανεξαιρέτως
τις προηγούμενες κυβερνήσεις –
ακόμα και από την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ που προγραμματικά έχει
ανακηρύξει τον νεοφιλελευθερισμό
στον νούμερο ένα εχθρό της κοι-
νωνίας. 

Το τελευταίο νομοσχέδιο της Κε-
ραμέως θέλει να αλώσει ακόμα και
τα δημόσια σχολεία, μετατρέπον-
τάς τα σε εξαρτήματα των χορη-
γών και των επιχειρήσεων. Τα σχο-
λεία θα μπορούν «με απόφαση του
διευθυντή» να νοικιάζουν τους χώ-
ρους τους σε δημόσια ή ιδιωτικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα μπο-
ρούν να οργανώνουν -και πάλι με
τους ίδιους δημόσιους ή ιδιωτι-
κούς φορείς- σεμινάρια και να συμ-
μετέχουν σε ερευνητικές πρωτο-
βουλίες. Μέρος της χρηματοδότη-
σής τους θα εξασφαλίζεται από τις
σχέσεις που θα αναπτύσσουν με
τους φορείς αυτούς ή άλλους χο-
ρηγούς. Τα σχολεία των εργατογει-
τονιών που δεν θα έχουν πλούσι-
ους χορηγούς θα μαραζώσουν. Τα
κτίρια θα εγκαταλειφθούν (ακόμα
περισσότερο) στην τύχη τους. Το
ίδιο και οι μαθητές. Τι θέλουν άλ-

λωστε; Υδραυλικούς θα βγάζει το
Περιστέρι, όχι γιατρούς. Το έχει
πει ανοιχτά και χωρίς περιστροφές
και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Είχε προηγηθεί η επίθεση στην
ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.
Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη κα-
τάργησε το πανεπιστημιακό άσυλο
και ψήφισε το νόμο (που δεν έχει
τολμήσει να βάλει ακόμα σε εφαρ-
μογή) για την πανεπιστημιακή αστυ-
νομία. Μείωσε δραματικά τον αριθ-
μό των εισακτέων, αυστηροποίησε
τα κριτήρια εισαγωγής. Και έβαλε
περιορισμούς στο χρόνο φοίτησης -
για να μην μπορούν να ολοκληρώ-
σουν τις σπουδές τους οι φοιτητές
από τις φτωχές οικογένειες που
αναγκάζονται να σπουδάζουν και να
δουλεύουν ταυτόχρονα. 

Έδαφος
Το έδαφος, δυστυχώς, για αυτές

τις επιθέσεις είχε προετοιμαστεί
ήδη από τον προκάτοχό της στο
υπουργείο Παιδείας, τον Κώστα
Γαβρόγλου. Με το πρόσχημα της
«ανωτατοποίησης» (δηλαδή τη με-
τονομασία των παλιών ΤΕΙ από «τε-
χνολογικά ιδρύματα» σε «πανεπι-
στήμια») ο Γαβρόγλου έκλεισε δε-
κάδες σχολές σε όλη την Ελλάδα
στερώντας με αυτόν τον τρόπο
από χιλιάδες φτωχούς νέους (που
δεν έχουν την οικονομική δυνατό-
τητα να μένουν σε μια άλλη πόλη)
τη δυνατότητα να σπουδάσουν.
Δεν χρειάζεται κάθε πόλη να έχει
και μια σχολή ήταν το επιχείρημα…

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμά-
ζεται τώρα να επιβραβεύσει τους
«ήρωες της Υγείας» κλείνοντας τα
νοσοκομεία. Το μήνυμα το έδωσε ο
ίδιος την περασμένη εβδομάδα με
τη δήλωσή του ότι «δεν γίνεται να
έχουμε τρία νοσοκομεία σε ακτίνα
20-30 χιλιομέτρων, γιατί όλοι ήθε-
λαν νοσοκομείο στην πόλη τους
και να περιμένουμε να είναι όλα
καλά…». Το τι θα σημάνει η συγχώ-
νευση των νοσοκομείων όχι μόνο
για τις έκτακτες περιπτώσεις αλλά
και για τους ασθενείς και τους
συγγενείς τους που τους φροντί-
ζουν όσο νοσηλεύονται, αυτό δεν
απασχολεί προφανώς καθόλου την
κυβέρνηση. 

Εγκληματικές είναι και οι απόπει-
ρες συρρίκνωσης των υπηρεσιών
των ΟΤΑ και των περιφερειών, μέσω
ιδιωτικοποίησης και εργολαβιών,
που αφήνει απροστάτευτους τους
κατοίκους. Όχι μόνο στον τομέα
της καθαριότητας αλλά και αυτόν

του πρασίνου -όπως διαπιστώσαμε
με την αδυναμία των συνεργείων
των δήμων να αντιμετωπίσουν τον
φετινό χιονιά και τα εκατοντάδες
πεσμένα δέντρα και διαπιστώνουμε
κάθε καλοκαίρι με τα αμάζευτα ξε-
ρά, τροφή για τις πυρκαγιές. Η συρ-
ρίκνωση του αριθμού των παιδικών
σταθμών και των ΚΑΠΗ, μέσα από
κλεισίματα και συγχωνεύσεις, αφή-
νει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες
παιδιά και ηλικιωμένους εκτός
φροντίδας, ενώ το Βοήθεια στο Σπί-
τι που θα μπορούσε να αποτελέσει
τεράστια βοήθεια μέσα στην πανδη-
μία παραμένει καθηλωμένο.       

Η ίδια εικόνα έρχεται από τον
χώρο του πολιτισμού όπου μου-
σεία κάθε είδους και αρχαιολογικοί
χώροι σε όλη τη χώρα παραμένουν
κλειστοί ή υπολειτουργούν λόγω
περικοπών και ελλείψεις σε προ-
σωπικό. Η κυβέρνηση ψήφισε πριν
μερικούς μήνες τον νόμο για την
«Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρ-
χαιολογικών Πόρων». Το πραγματι-
κό περιεχόμενο του νέου νόμου
φάνηκε ανάγλυφα με το «τσιμέντω-
μα» του Παρθενώνα: οι αρχαιολο-
γικοί χώροι δεν είναι κομμάτι της
πολιτιστικής κληρονομιάς της αν-
θρωπότητας αλλά τουριστικό αξιο-
θέατο, «πόρος» που θα πρέπει να
αξιοποιηθεί για να έρθουν περισ-
σότεροι τουρίστες και να συγκεν-
τρωθούν περισσότερα χρήματα όχι
μόνο από τα εισιτήρια αλλά και
από «εκδηλώσεις» σαν την «φωτο-
γράφιση» του Οίκου Ντιόρ στην
Ακρόπολη. Ο Περικλής, ο Φειδίας,
ο Πραξιτέλης δεν ανήκουν στην
ιστορία. Ανήκουν στην ιδιωτική
πρωτοβουλία και στα κέρδη τους.

Η πολιτική της συρρίκνωσης του
δημόσιου τομέα και της παράδο-
σης των πάντων στα χέρια της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας ξεσηκώνει
σε όλους αυτούς τους τομείς τις
οργισμένες αντιδράσεις των εργα-
ζομένων. Ο αγώνας τους, ο αγώ-
νας των συνδικάτων στους κλά-
δους του δημοσίου ενάντια στις
περικοπές, τις ελλείψεις προσωπι-
κού, τα κλεισίματα, τις συγχωνεύ-
σεις και τις ιδιωτικοποιήσεις των
υπηρεσιών, είναι αγώνας για την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων ολό-
κληρης της εργατικής τάξης και
των φτωχών στρωμάτων της κοινω-
νίας.  Όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη,
όπως και στο παρελθόν, να σταμα-
τήσουμε και τα νέα καταστροφικά
σχέδια της κυβέρνησης ΝΔ.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Τα σχολεία έκλεισαν,
οι αγώνες συνεχίζουν

Ο αγώνας για την υπεράσπιση
του δημόσιου τομέα είναι
αγώνας όλων των εργαζομένων 
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ΟRichard C. Lewontin που πέθανε σε ηλικία 92 ετών, στις 4
Ιουλίου, συγκαταλέγεται (μαζί με τους S. Rose, R. Levins

και S. Jay Gould) στους μεγάλους θεωρητικούς της εξελικτι-
κής βιολογίας. Από το 1952 μέχρι το 2014, είχε δημοσιεύσει
εκατοντάδες θεωρητικές και πειραματικές εργασίες σε επιστη-
μονικά περιοδικά και σημαντικά βιβλία βιολογίας και γενετικής. 

Στη δεκαετία του ‘70, βάζει στο στόχαστρο τον λεγόμενο
“γενετικό ντετερμινισμό” και καταπιάνεται σε μεγάλο βαθμό με
την εξελικτική γενετική του ανθρώπινου είδους. 

Ο “γενετικός ντετερμινισμός”, εξειδίκευση του «βιολογικού ντε-
τερμινισμού», παρομοιάζει τον οργανισμό σαν μια μηχανή προ-
γραμματισμένη από τα γονίδιά της. Οι «κοινωνιοβιολόγοι» προ-
βάλλουν υποθετικά «γονίδια» των σεξουαλικών προτιμήσεων, της
βιαιότητας και του εγκλήματος, της επαγγελματικής ικανότητας
και επιτυχίας, της ευφυίας, των συναισθημάτων και άλλων ιδιοτή-
των του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό τα γονίδια ευθύνονται για
πολλά (αν όχι όλα) από τα φαινόμενα της συμπεριφοράς μας και
της κοινωνίας μας. Αυτή η άποψη χρησιμοποιείται για να δικαιολο-
γήσει τις ανισότητες, υποστηρίζοντας ότι οι διαφορές στις δυνα-
τότητες μεταξύ των ανθρώπων είναι έμφυτες και ότι αυτές οι έμ-
φυτες διαφορές κληρονομούνται βιολογικά. Μια τέτοια «επιστή-
μη» εξυπηρετεί απόλυτα την ιδεολογία της άρχουσας τάξης.

Ο Lewontin πιστεύει ότι είναι αδύνατη η πλήρης κατανόηση
των έμβιων όντων, όταν θεωρούμε τα γονίδια, τους έμβιους ορ-
γανισμούς και το περιβάλλον ως ξεχωριστές οντότητες με δια-
κριτό ρόλο. Απορρίπτει την ιδέα, ότι τα γονίδια καθορίζουν τον
οργανισμό και στη συνέχεια αυτός προσαρμόζεται στο περιβάλ-
λον του. Αποδεικνύει ότι οι οργανισμοί κατά τη διαδικασία της
ανάπτυξής τους, κάτω από τις δικές τους συνθήκες, δημιουρ-

γούν, διαμορφώνουν και τελικά επιλέ-
γουν το περιβάλλον στο οποίο θα ζή-
σουν και προτείνει τα τρία βασικά στοι-
χεία που επηρεάζουν τα χαρακτηριστι-
κά των οργανισμών: τα γονίδια, το πε-
ριβάλλον και ο ίδιος ο οργανισμός. Το
θεωρητικό αυτό σχήμα της εξελικτικής
προσαρμογής ονομάστηκε από τον
ίδιο “Τριπλή Έλικα” σε αντιδιαστολή
προς τη διπλή έλικα, που αποτελεί το
γνωστό σχήμα του μορίου του DNA,
φορέα των γονιδίων. 

Διαλεκτικός βιολόγος
Ένας οργανισμός είναι η μοναδική συνέπεια της αλληλεπίδρα-

σης γονιδίων και περιβάλλοντος γι’ αυτό και το ερώτημα «τι είναι
η ανθρώπινη φύση;» είναι προβληματικό. Η προσπάθεια να κατα-
λάβει κανείς την ποικιλότητα του συνόλου των ανθρώπων προ-
σπαθώντας να εντοπίσει κάποια κρυμμένη ομοιομορφία που ονο-
μάζει «ανθρώπινη φύση» ανήκει στον ιδεαλισμό της επιστημονι-
κής σκέψης. Η διαλεκτική οπτική του Lewontin αναγνωρίζει την
ετερογένεια τόσο της προσωπικής ιστορίας κάθε ατόμου όσο
και των κοινωνικών εξελίξεων και θεωρεί, μάλιστα, αυτήν την ετε-
ρογένεια ως κινητήρια δύναμη εξέλιξης. Βιολογικές λειτουργίες
όπως η διατροφή και η σεξουαλικότητα έχουν αποκτήσει νέα χα-
ρακτηριστικά και σκοπούς, καθώς ο άνθρωπος εντάχθηκε σε κοι-
νωνικά πλαίσια που τους προσέδωσαν άλλο περιεχόμενο. 

Μέσα από γενετικές μελέτες σε πληθυσμούς ανθρώπων, ο
Lewontin απέδειξε ότι ο διαχωρισμός των ανθρώπων σε φυλές
είναι και βιολογικά αβάσιμος. Η γενετική ποικιλότητα στον άν-
θρωπο, όπως και στα περισσότερα είδη, βρίσκεται μέσα στις
φυλές (93%) και όχι ανάμεσά τους (7%). 

Στο βιβλίο του «Ο Διαλεκτικός Βιολόγος», μια διαλεκτική υλι-
στική προσέγγιση στην ιστορία και την επιστήμη, η αφιέρωση
είναι: «Στον Frederick Engels, που έκανε συχνά λάθη, αλλά που
δεν έκανε λάθη στα ζητήματα που είχαν σημασία».

Η διαλεκτική των Μαρξ και Ένγκελς τον βοήθησε ώστε να
μπορέσει να περιγράψει τα σύνθετα φαινόμενα των αλληλεπι-
δράσεων. Η επαφή του με την διαλεκτική και τον μαρξισμό ήρ-
θε, όμως, μέσα από την συμμετοχή του στα κινήματα της δε-
καετίας του ‘60 και του ‘70 ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ
και τον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των
γυναικών και των ομοφυλόφιλων. Έτσι διαμορφώθηκε για να
μπορέσει με τη σειρά του να χρησιμοποιήσει την επιστημονική
έρευνα για να αντικρούσει τους «επιστημονικούς» ισχυρισμούς
των αντιπάλων αυτών των αγώνων. 

Το έργο του αποτελεί όπλο στον αγώνα μας ενάντια στην
«ουδετερότητα της επιστήμης» αλλά και στις «ψευτοεπιστημο-
νικές» θεωρίες της κυρίαρχης ιδεολογίας που θεωρητικοποιούν
τον ρατσισμό, τον σεξισμό, τις κοινωνικές διακρίσεις, την κατα-
στροφή του περιβάλλοντος και αναπαράγουν τα αντιδραστικά
στερεότυπα της «ανθρώπινης φύσης». 

Αυτή τη στιγμή, το μόνο διάθεσιμο βιβλίο του στα ελληνικά εί-
ναι το «Η ΤΡΙΠΛΗ ΕΛΙΚΑ: ΓΟΝΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝ». Αξίζει να το αναζητήσετε στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. 

Γιώργος Ράγκος

Μαζικές διαδηλώσεις γίνονται τις
τελευταίες μέρες στην Κούβα
ενάντια στη φτώχεια, στις ψη-

λές τιμές στο φαγητό, στα καύσιμα και
στα είδη πρώτης ανάγκης αλλά και για
την αύξηση των κρουσμάτων του co-
vid19. Oι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα
δυτικά του νησιού και απλώθηκαν στη
χώρα φτάνοντας στην Αβάνα. Υπήρξαν
βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία
που επιτέθηκε με δακρυγόνα, γκλομπς,
σπρέι πιπεριού και έκανε μαζικές συλλή-
ψεις, ενώ έγιναν και αντιδιαδηλώσεις
από υποστηρικτές της κυβέρνησης. 

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι
και αγωνιστές της κουβανικής Αριστε-
ράς για τους οποίους έχει ξεκινήσει διε-
θνής καμπάνια που ζητάει την απελευ-
θέρωσή τους. (βλέπε δίπλα). «Είμαι εδώ
εξαιτίας της πείνας, επειδή δεν υπάρ-
χουν φάρμακα, εξαιτίας των διακοπών
ρεύματος, εξαιτίας του ότι υπάρχουν
ελλείψεις στα πάντα» ανέφερε ένας από
τους διαδηλωτές. «Περνάμε δύσκολες
στιγμές, χρειάζεται να αλλάξει το σύ-
στημα» ανέφερε η δασκάλα χορού Mi-
randa Lazara. (πηγή: εφημερίδα Socia-
list Worker).

Κυρώσεις
Oι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους είναι βέ-

βαιο ότι θα επιδιώξουν να εκμεταλλευ-
τούν το γνήσιο αίσθημα αντίστασης των
απλών ανθρώπων όπως έχουν κάνει και
στο Ιράν ή στο Χονγκ Κονγκ. Έχουν επι-
βάλει εδώ και δεκαετίες αποκλεισμό

στην Κούβα και οι κυρώσεις έγιναν πιο
αυστηρές επί προεδρίας Τραμπ παίζον-
τας μεγάλο ρόλο στη σημερινή κρίση.
Και ενώ ο πρόεδρος Μπάιντεν έδινε υπο-
σχέσεις για βελτιώσεις στις σχέσεις με-
ταξύ Κούβας και ΗΠΑ, οι κυρώσεις πα-
ραμένουν σε ισχύ -συνεργάτες του μάλι-
στα έσπευσαν να «υποστηρίξουν» τις
διαδηλώσεις, αλλά η υποστήριξή τους
είναι κάλπικη. Ο Λευκός Οίκος δεν δίνει
δεκάρα για τα δικαιώματα του κουβανι-
κού λαού, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι
αποκλειστικά και μόνο η επέκταση του
ελέγχου του πάνω στην Κούβα.

Η πλήρης αντίθεση στις κυρώσεις και
σε κάθε ιμπεριαλιστική παρέμβαση των
ΗΠΑ στην Κούβα δεν μεταφράζεται βέ-
βαια σε υποστήριξη στην κουβανική κυ-
βέρνηση όταν επιτίθεται στους εργάτες
και τους φτωχούς που διαδηλώνουν γιατί
δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά -
την ίδια στιγμή που η κουβανέζικη κυβέρ-
νηση ανοίγεται όλο και περισσότερο στην
αγορά. Η πτώση του κουβανέζικου νομί-
σματος και η άνοδος του πληθωρισμού

σε συνδυασμό με την συρρίκνωση του
τουρισμού λόγω covid19, έχει οξύνει την
κρίση, με την κουβανική κυβέρνηση να
προσπαθεί να βρει «γιατρειά» με ακόμη
περισσότερα ανοίγματα στην ιδιωτική οι-
κονομία.    

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα σε
ανακοίνωσή του το μπλογκ των Commu-
nistas στην Κούβα απαιτώντας την άμεση
απελευθέρωση των συλληφθέντων: «Σή-
μερα το απόγευμα οι κουβανοί βγήκαν
στους δρόμους εξαιτίας της οξείας οικο-
νομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Κού-
βα και της ανικανότητας της κυβέρνησης
να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Η Κού-
βα μπορεί να βγήκε στους δρόμους με το
λανθασμένο σύνθημα “Πατρίδα και ζωή”,
αλλά βγήκε στους δρόμους για λόγους
πέρα   από ένα σύνθημα, βγήκε για να
απαιτήσει από την κυβέρνηση γνήσιο σο-
σιαλισμό. Εκείνοι που βρίσκονταν στους
δρόμους δεν ήταν μόνο καλλιτέχνες και
διανοούμενοι, αυτή τη φορά ήταν ο λαός
με όλη την πλατιά ποικιλομορφία του».
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Εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, έχουμε καταγγεί-
λει τον αποκλεισμό που επέβαλαν οι αρχές των ΗΠΑ
κατά της Κούβας. Καταγγείλαμε και συνεχίζουμε να

καταγγέλλουμε τις ποικίλες πολιτικές και μέτρα που υιοθέ-
τησε η Ουάσιγκτον από το 1959-1960 για να απομονώσει,
να  αποσταθεροποιήσει και να επιτεθεί στην Κούβα. Είμα-
στε αντιιμπεριαλιστές και πεπεισμένοι διεθνιστές. 

Γι’ αυτούς τους λόγους, μας ανησυχεί ιδιαίτερα η είδη-
ση της σύλληψης κατά τη διάρκεια μιας πορείας διαμαρ-
τυρίας στην Αβάνα στις 11 Ιουλίου του Frank Garcia Her-
nandez, κουβανού ιστορικού και μαρξιστή, του Leonardo
Romero Negrin, νεαρού σοσιαλιστή που σπουδάζει φυσική
στο Πανεπιστήμιο της Αβάνας, του Maykel Gonzalez Vive-
ro, διευθυντή του Tremenda Nota (περιοδικού για τα δι-
καιώματα των LGBTQI) και του Marcos Antonio Perez Fer-
nandez, προπανεπιστημιακού φοιτητή. Ο Frank Garcia
Hernandez είναι ένας σημαντικός μελετητής που έχει απο-
κτήσει παγκόσμια φήμη για το έργο του σχετικά με την
επανεκτίμηση της ιστορίας της κουβανικής αριστεράς και
τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου για τον Τρότσκι
στην Αβάνα το 2019. Ζητάμε την χωρίς όρους απελευθέ-
ρωση του Φρανκ και όλων των συντρόφων του και τον σε-
βασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων όλων των κουβα-
νών…”.

Αυτή την έκκληση υπογράφουν πολλές προσωπικότητες
της Αριστεράς διεθνώς, ανάμεσά τους:

Νoam Chomsky, Etienne Balibar, Mike Davis, Robert
Brenner, Eric Toussaint, Alex Callinicos, Luciana Genro ex-
candidata a Presidente, direção nacional do PSOL (Party
of Socialism and Liberty) e deputada estadual Rio Grande
do Sul, Brazil.

Kαι απο την Ελλάδα: Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας, Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος Συλ-
λόγου εργαζομένων Αγίου Σάββα, Μαρία Στύλλου, εκδό-
τρια του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω, Πάνος
Γκαργκάνας, διευθυντής της εφημερίδας Εργατική Αλλη-
λεγγύη. 

Μπορείτε να υπογράψετε το κείμενο στον σύνδεσμο: 
https://tinyurl.com/3wcf53ak

Απελευθερώστε τον 
Φρανκ Γκαρσία και 
τους συντρόφους του

Αντίο Richard Lewontin

KOYBA
Μαζικές
διαδηλώσεις

11/7, Κούβα. Φωτό: Ιnfobae
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«ΟΝτόναλντ Ράμσφελντ δεν χάνει
ποτέ». Ο Τζέιμς Μανν στο βιβλίο
του «Rise of the Vulcans» χαρα-

κτηρίζει την παραπάνω φράση ως «ένα παλιό
κομμάτι λαϊκής σοφίας που κυκλοφορούσε
μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων εδώ και δεκαε-
τίες».

Ο Ράμσφελντ, ο οποίος πέθανε πριν δύο
εβδομάδες, υπηρέτησε ως βοηθός του προ-
έδρου Ρίτσαρντ Νίξον στα τέλη της δεκαε-
τίας του 1960. Οι κασέτες που ήρθαν στο
φως με το σκάνδαλο Watergate και περιέ-
χουν τις συνομιλίες του Νίξον δείχνουν ότι ο
ίδιος και οι βασικοί βοηθοί του, J. Ehrlichman
και H. R. Haldeman θεωρούσαν τον Ράμ-
σφλεντ φιλόδοξο και αναξιόπιστο μηχανορ-
ράφο.

Και το απέδειξε αυτό όταν ο Νίξον αναγκά-
στηκε να παραιτηθεί τον Αύγουστο του 1974.
Ο νέος πρόεδρος, ο Τζέραλντ Φορντ, έκανε
τον Ράμσφελντ προσωπάρχη του στον Λευκό
Οίκο και στη συνέχεια υπουργό Άμυνας,
όταν ο Ντικ Τσέινι, προστατευόμενος και
αναπληρωτής του Ράμσφελντ, ανέλαβε αυ-
τός προσωπάρχης. Οι δυο τους υπονόμευ-
σαν συστηματικά την εξωτερική πολιτική του
υπουργού Εξωτερικών Χένρι Κίσιγκερ, όταν
εκείνος επεδίωξε την ύφεση με τη Σοβιετική
Ένωση.

Ο Ράμσφελντ και ο Τσέινι μαζί με άλλα
στελέχη της κρατικής γραφειοκρατίας έθε-
ταν σαν στόχο να αντιστρέψουν την ταπεινω-
τική ήττα που υπέστησαν οι Ηνωμένες Πολι-
τείες στο Βιετνάμ. Έθεσαν τις βάσεις για τον
Δεύτερο Ψυχρό Πόλεμο που αναπτύχθηκε
στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Οι, όχι και τόσο κρυφές, φιλοδοξίες του
Ράμσφελντ να γίνει πρόεδρος δεν οδήγησαν
ποτέ σε αυτό, οπότε μπήκε στις επιχειρήσεις
και εκεί συγκέντρωσε μια περιουσία. Υπηρέ-
τησε ως απεσταλμένος του Ρόναλντ Ρίγκαν
στη Μέση Ανατολή. Έχοντας αυτόν τον ρό-
λο, πέταξε στη Βαγδάτη το Δεκέμβριο του
1983 για να συναντήσει τον ιρακινό δικτάτο-
ρα Σαντάμ Χουσεΐν. Ο Ράμσφελντ είπε στον
Σαντάμ: «Η δική μας κατανόηση της σημα-
σίας της ισορροπίας στον κόσμο και στην πε-
ριοχή, είναι παρόμοια με εκείνη του Ιράκ».
Με άλλα λόγια, οι ΗΠΑ ήθελαν να χρησιμο-
ποιήσουν το Ιράκ ως αντίβαρο στο Ιράν. Ο
Ρίγκαν και ο Ράμσφελντ αγνόησαν τις πληρο-
φορίες που είχαν ότι ο Σαντάμ χρησιμοποι-
ούσε χημικά όπλα εναντίον τόσο του Ιράν
όσο και των Κούρδων.

Τα εγκλήματα του Σαντάμ έγιναν άξια ανα-
φοράς όταν - μετά την ήττα του Ιράν και την
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης - οι πε-
ριφερειακές του φιλοδοξίες άρχισαν να απο-
τελούν απειλή για την κυριαρχία των ΗΠΑ

στη Μέση Ανατολή. Ο Ράμσφελντ εντάχθηκε
στο νεοσυντηρητικό λόμπι που ισχυρίστηκε
ότι ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτε-
ρος έκανε λάθος όταν δεν ανέτρεψε τον Σαν-
τάμ μετά τη νίκη των ΗΠΑ και των συμμάχων
τους στον πρώτο πόλεμο του Κόλπου το
1991.

Όταν ο γιος του, ο Τζωρτζ Μπους ο νεότε-
ρος μπήκε στον Λευκό Οίκο δέκα χρόνια αρ-
γότερα, ο Ράμσφελντ είχε την ευκαιρία να
διορθώσει αυτό το λάθος από τη θέση του
υπουργού Άμυνας. Στη συνέχεια ήρθαν οι
επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη
Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον. Παρόλο
που δεν είχαν καμία σχέση με το Ιράκ, ο Ράμ-
σφελντ υπαγόρευσε σε έναν βοηθό του:
«Κρίνε αν είναι δυνατό να χτυπήσουμε τον
Σ.Χ (Σαντάμ Χουσεΐν) ταυτόχρονα. Όχι μόνο
τον Ο.Μ.Λ (Οσάμα Μπιν Λάντεν)». 

Η στρατηγική της στόχευσης του Ιράκ δια-
τυπώθηκε με μεγαλύτερη σαφήνεια από τον
Γούλφοβιτζ, τον αναπληρωτή υπουργό Άμυ-
νας του Ράμσφελντ.

Ήττες
Υποστήριξε ότι η παγκόσμια ηγεμονία του

αμερικάνικου ιμπεριαλισμού απειλήθηκε από
την άνοδο των «νέων δυνάμεων», πάνω από
όλα της Κίνας. Η κατάληψη του Ιράκ και η
εγκατάσταση ενός φιλοδυτικού «δημοκρατι-
κού» καθεστώτος θα μπορούσε να εδραιώσει
την κυριαρχία των ΗΠΑ σε μια περιοχή που
αποτελεί κρίσιμη πηγή ενέργειας για τους
κύριους αντιπάλους της Ουάσιγκτον. Ο Ράμ-
σφελντ εφάρμοσε αυτήν τη στρατηγική. 

Μετά τον θάνατό του, ο Τζορτζ Πάκερ από
το Atlantic Monthly έγραψε: «Ο Ράμσφελντ
ήταν ο χειρότερος υπουργός Άμυνας στην
αμερικανική ιστορία». Το κρίσιμο σφάλμα
του ήταν να πιστέψει ότι μια λιτή αλλά βαριά
οπλισμένη εκστρατευτική δύναμη, υποστηρι-
ζόμενη από έναν άξονα ιδιωτικών εταιρειών,
θα μπορούσε να πάρει και να κρατήσει το
Ιράκ, μια φτωχή αλλά μεγάλη και περίπλοκη
χώρα.

Οι ΗΠΑ μπoρούσαν πράγματι να νικήσουν
τον στρατό του Σαντάμ σε ένα συμβατικό πό-
λεμο. Αλλά ο Ράμσφελντ και οι στρατηγοί
του δεν είχαν ιδέα πώς να αντιμετωπίσουν
την ένοπλη αντίσταση που αναπτύχθηκε σε
όλη τη χώρα. Η αδιάκριτη χρήση βασανιστη-
ρίων στη φυλακή του Άμπου Γκράιμπ δεν
έλυσε το πρόβλημα. Ούτε η ενθάρρυνση του
εμφύλιου πόλεμου. Το καθεστώς που φύτε-
ψε η Ουάσιγκτον στο Ιράκ ανάγκασε τα
στρατεύματα των ΗΠΑ να αποσυρθούν από
τη χώρα στο 2011. 

Στα νιάτα του ο Ράμσφελντ αντιμετώπισε
την ήττα των ΗΠΑ στο Βιετνάμ. Αλλά ήταν ο
αρχιτέκτονας μιας ακόμη μεγαλύτερης ήτ-
τας. Ο Ράμσφελντ έχασε χοντρά. Το ίδιο
έκανε και η αυτοκρατορία που υπηρέτησε.

Οι ήττες του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
Ντόναλντ Ράμσφελντ
- μαδημένο γεράκι

Ο20ετής πόλεμος της Δύσης στο Αφγανι-
στάν τέλειωσε με ήττα. 

Αυτό ήταν το συμπέρασμα του βρετανού
στρατηγού Ντάνατ, με ενεργό συμμετοχή
στην επέμβαση του Αφγανιστάν, στην εφημε-
ρίδα Daily Telegraph καθώς τα τελευταία
στρατεύματα των ΗΠΑ αναχωρούσαν από το
αεροδρόμιο Μπαγκράμ την περασμένη Παρα-
σκευή και ενώ φτωχοί άνθρωποι μπούκαραν
στο γιγαντιαίο συγκρότημα για να περιμαζέ-
ψουν  πράγματα που τυχόν είχαν αφήσει οι
Αμερικανοί. 

Τα τελευταία 2.500-3.500 αμερικανικά
στρατεύματα που παρέμεναν στο Αφγανιστάν
αποχώρησαν μήνες νωρίτερα από τον αρχικό
σχεδιασμό του προέδρου Μπάιντεν που ήταν
για τις 11 Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, οι Ταλιμ-
πάν, τους οποίους ο Τζορτζ Μπους και ο Τόνι
Μπλερ είχαν δεσμευτεί ότι θα συντρίψουν το
2001 όταν ξεκινούσαν την ιμπεριαλιστική τους
επέμβαση στο Αφγανιστάν, νικάνε τον αφγα-
νικό στρατό παίρνοντας τον έλεγχο από πε-
ριοχή σε περιοχή.  

Είναι ενδεικτικό ότι αμερικάνοι στρατιωτικοί
αναλυτές δίνουν στην κυβέρνηση της πρω-
τεύουσας Καμπούλ μόλις έξι μήνες μέχρι την
ανατροπή της εξουσίας της. «Τελικά, επικρά-
τησε η δύναμη των Ταλιμπάν και ο λαός αυτής
της χώρας στερείται την ευκαιρία να επιλέξει
έναν καλύτερο τρόπο ζωής», δήλωσε κυνικά ο
στρατηγός Ντάνατ, στην ουσία κατηγορώντας
τον αφγανικό λαό και προσθέτοντας: «Είναι
τραγικό αλλά η κάθοδος στο χάος ενός εμφυ-
λίου πολέμου φαίνεται πλέον πολύ πιθανή».

Αποτυχία
Ανυπολόγιστο είναι το κόστος αυτής της

αποτυχημένης εκστρατείας της Δύσης στο
Αφγανιστάν σε ανθρώπινες ζωές. Εκατοντά-
δες χιλιάδες Αφγανοί άμαχοι σκοτώθηκαν, κυ-
ρίως σε αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ. Δεν
θα μάθουμε ποτέ τον ακριβή αριθμό, γιατί οι
ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν ενδιαφέρθηκαν
ποτέ να μετρήσουν τους νεκρούς που άφηναν
στα ερείπια των βομβαρδισμών τους. Εκατον-
τάδες στρατιώτες  των νατοϊκών δυνάμεων
έχασαν επίσης τη ζωή τους σε αυτήν την ιμ-
περιαλιστική κατοχή που πολύ γρήγορα
οδηγήθηκε σε τέλμα.

Όλα αυτά απέχουν παρασάγγας απ’
όσα έλεγαν ο Μπους, ο Μπλερ και οι υπό-
λοιποι ηγέτες των χωρών – ανάμεσά τους
και οι ηγέτες των ελληνικών κυβερνήσε-
ων- που στήριξαν στρατιωτικά την επέμ-
βαση πριν δύο δεκαετίες υποστηρίζοντας
ότι δεν πρόκειται για έναν ιμπεριαλιστικό
πόλεμο συμφερόντων αλλά έναν «ανθρω-
πιστικό» πόλεμο που θα έφερνε τη δημο-
κρατία στο Αφγανιστάν, που θα έδινε δι-
καιώματα στις γυναίκες και θα άνοιγε
σχολεία. Συνέχιζαν να πουλάνε τα ίδια
παραμύθια παρά το γεγονός ότι οι βόμ-
βες τους συνέχιζαν να δολοφονούν γυναί-

κες και παιδιά σε «χειρουργικά» χτυπήματα
σε γάμους και γιορτές. 

Ο αφγανικός λαός συνέχισε να τους βλέπει
σαν αυτό που πραγματικά ήταν: ένας στρα-
τός κατοχής που ποτέ δεν νοιάστηκε πραγμα-
τικά για τους ανθρώπους που κατοικούν τη
χώρα -την οποία συνέχισαν να  εγκαταλείπουν
κατά εκατομμύρια και να γίνονται πρόσφυγες
καθ’ όλη την τελευταία εικοσαετία- που ποτέ
δεν τους προστάτεψε πραγματικά και γι’ αυτό
ουδέποτε κέρδισε και την εμπιστοσύνη τους. 

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, ίσως
ο πιο μακρύς της ιστορίας τους, είχε ένα και
αποκλειστικό στόχο, να αποτελέσει μια επίδει-
ξη στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ προς τις
υπόλοιπες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις του πλα-
νήτη, ότι ο νέος 21ος αιώνας θα ήταν ο δικός
τους αιώνας.

Όπως έχει φανεί από το αποτέλεσμα της
επέμβασης στο Αφγανιστάν το 2001 και αυ-
τής που ακολούθησε στο Ιράκ το 2003, το
σχέδιο αυτό απέτυχε παταγωδώς. «Βρισκόμα-
στε σε χάος. Η χώρα βρίσκεται σε σύγκρου-
ση, υποφέρει στον υπέρτατο βαθμό» δήλωσε
χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος του Αφ-
γανιστάν, Χαμίντ Καρζάι. «Όσοι ήρθαν εδώ
πριν από 20 χρόνια στο όνομα της καταπολέ-
μησης της τρομοκρατίας όχι μόνο δεν κατά-
φεραν να την τερματίσουν, αλλά, υπό την
εποπτεία τους, πέτυχαν να ακμάσει. Αυτό εγώ
το ονομάζω αποτυχία». 

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ εγκα-
ταλείπουν εντελώς γεωστρατηγικά την περιο-
χή καθώς βρίσκονται σε συνεννοήσεις με το
Πακιστάν, την Τουρκία και άλλες χώρες της
πρώην ΕΣΣΔ προκειμένου να εξασφαλίσουν
μέσω τρίτων κάποιον έλεγχο. Και είναι πραγ-
ματικά απάνθρωπο και απαράδεκτο, το ελλη-
νικό κράτος -που επί χρόνια αποτέλεσε κομ-
μάτι του στρατού κατοχής στέλνοντας εκα-
τοντάδες στρατιώτες της ΕΛΔΑΦ- μαζί με τα
υπόλοιπα κράτη της ΕΕ να θέτουν κάθε μήνα
που περνάει όλο και περισσότερα εμπόδια
στους Αφγανούς πρόσφυγες που προσπα-
θούν να σώσουν τη ζωή των ίδιων και των παι-
διών τους. 

Γ.Π. 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
20 χρόνια μάταιης σφαγής

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Το Πεντάγωνο ρωτάει περίπολο στο Αφγανιστάν 
να εξηγήσει πού βρίσκεται
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ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ εργατικη αλληλεγγυη 

Το διήμερο του Μαρξισμού ήταν ένα πολύτιμο εργαλείο για
όλους μας. Από τη μια πλευρά η αδυναμία της κυβέρνησης να

διαχειριστεί την πανδημία και από την άλλη η οικονομική κρίση του
καπιταλισμού που έχει μεταφραστεί σε κοινωνική και πολιτική για
τις άρχουσες τάξεις παγκόσμια έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα αντί-
στασης και ξεσηκωμού από την Ελλάδα μέχρι την Ευρώπη και τη
Μέση Ανατολή.

Πέρα από την ανάλυση των εισηγήσεων, ότι οι μάχες που δώσαμε
και έχουμε μπροστά μας είναι αντικαπιταλιστικές, από τη διάλυση
του σεξισμού και του ρατσισμού μέχρι τον αγώνα για τη σωτηρία
του περιβάλλοντος, αλλά και ότι ο κόσμος έχει ριζοσπαστικοποιηθεί
αισθητά, βγήκαν δυο σημαντικά συμπεράσματα από το διήμερο.
Ότι η εργατική τάξη με τα συνδικάτα της έχει τη δύναμη να τσακίσει
τα σχέδια της κυβέρνησης, όπως δείχνει η στροφή και η δράση των
εργαζομένων μέσα σε όλο και περισσότερα σωματεία και ότι είναι
αναγκαίο να απλωθεί η επαναστατική δράση σε κάθε χώρο ώστε ο
κόσμος που έχει τη διάθεση να παλέψει ενάντια στον Μητσοτάκη να
μην πέσει στην αυταπάτη του ρεφορμισμού του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΚΚΕ, αλλά να στηριχτεί οργανωμένα στις δικές του δυνάμεις, ανοί-
γοντας την προοπτική για τον σοσιαλισμό και για μια κοινωνία βασι-
σμένη στις ανάγκες του και όχι στην κερδοφορία των καπιταλιστών.

Έχουμε πολλές μάχες να δώσουμε, από το Ασφαλιστικό, την κα-
τάργηση του νόμου Χατζηδάκη, μέχρι τις μάχες μέσα στις σχολές
μας, και το ΣΕΚ έχει να παίξει καθοριστικό ρόλο το επόμενο διάστη-
μα, οργανώνοντας ενιαιομετωπικά όλες αυτές τις μάχες και απλώ-
νοντας την αντίσταση από τα κάτω.

Τζένη Δεμιρτζίδου, φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής Βόλου

Στο χώρο του Μαρξισμού 2021 στη Γεωπονική «μετακόμισε» το Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο το περασμένο Σαββατοκύριακο. H ανταπόκριση

ήταν μεγάλη, κεντρισμένη και από τον προβληματισμό που αναπτυσσόταν
στις συζητήσεις. Πoυλήθηκαν περισσότερα από 200 βιβλία. Πρώτα σε πω-
λήσεις η έκδοση του ΜΒ «Η Πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών»
της Μ. Στύλλου, η «Καταγωγή της οικογένειας, της Ατομικής Ιδιοκτησίας
και του Κράτους» του Φ. Ένγκελς, και μαζί με αυτά πολλά ακόμα βιβλία
που έχουν να κάνουν με την πάλη ενάντια στο σεξισμό. 

Το ενδιαφέρον για μαρξιστικές απαντήσεις σε όλα τα πολιτικά ζητήματα
που έχουν ανοίξει την τελευταία χρονιά αποτυπώθηκε και στις πωλήσεις
των εκδόσεων του ΜΒ «Το 1821 και οι αστικές επαναστάσεις», η «Πανδη-
μία-Κλιματική Αλλαγή Ενάντια στον Καπιταλισμό της Καταστροφής» αλλά
και των βιβλίων του μαρξιστή βιολόγου R. Lewontin που πέθανε τη βδομά-
δα που πέρασε. Το «1905» του Τρότσκι, οι «Επαναστατικές ιδέες του
Μαρξ» του Α. Καλλίνικος, οι εκδόσεις των κλασικών του Μαρξισμού βρέ-
θηκαν επίσης στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων. 

Τη μέρα που ο Μαρξισμός 2021 τέλειωνε, έκλεινε και η Έκθεση Βιβλίου
της Θεσσαλονίκης. Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο ήταν εκεί να προτείνει τις
εκδόσεις του και να συζητήσει με τον κόσμο που αναζητάει εναλλακτική
στην πάλη ενάντια στο σύστημα. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Οι πωλή-
σεις των εκδόσεων του ΜΒ ήταν υπερδιπλάσιες σε σχέση με την περσινή
έκθεση. 

Επίσης, πετυχημένη ήταν και η παρουσία για πρώτη φορά του ΜΒ στο
διήμερο παζάρι της Bibliotheque στην πλατεία Εξαρχείων. Αγοράστηκαν
πολλά με πρώτα τα «Μάης 68», «Αναρχισμός, μια μαρξιστική κριτική»,  «Η
Πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών», «Οι Θέσεις της Λυών» του
Γκράμσι.

Αυτό το καλοκαίρι είναι θερμό και όχι μόνο από τους καύσωνες. Οι πο-
λιτικές αναζητήσεις που γεννάνε οι αγώνες μας, η σύγκρουση με την κυ-
βέρνηση της ΝΔ και το χρεοκοπημένο σύστημα που υπηρετεί έχουν ανάγ-
κη και τον «πλούτο της μαρξιστικής σκέψης» των εκδόσεων και των τίτλων
που διαθέτει το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. 

Λ.Μ.

«Για μια κοινωνία βασισμένη
στις ανάγκες μας»
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