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«Β

ρισκόμαστε στα πρόθυρα
κάποιου “γεγονότος” χωρίς κανείς να μπορεί να
προβλέψει τι και πότε θα συμβεί…
Από τα προηγούμενα επεισόδια έχουμε μάθει, λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε: Να μην αφεθούμε σε μια κλιμάκωση που δεν είναι σχεδιασμένη και
προαποφασισμένη. Είναι μεγάλη τέχνη η αποφυγή της κλιμάκωσης. Μία
λανθασμένη κίνηση, δήλωση ή απόφαση μπορεί να ωθήσει σε ένα σπιράλ κινήσεων και αντικινήσεων χωρίς
τέλος… Να ξέρουμε ακριβώς τι σκέπτονται και τι θα πράξουν οι βασικοί
μας εταίροι και σύμμαχοι σε περίπτωση που προκληθεί ένα επεισόδιο… Να
μιλάνε όλοι οι βασικοί “παίκτες” την
ίδια γλώσσα, να μπορούν να συνεννοηθούν χωρίς τριβές και προσωπικές ατζέντες… Να διατηρηθούν κάποια στοιχειώδη κανάλια επικοινωνίας
με την άλλη πλευρά…»

Όχι στον πόλεμο

Να ακυρώσουμε
τα “θερμά επεισόδια”
Μητσοτάκη-Ερντογάν

Αυτά γράφει στο τελευταίο άρθρο
του ο κυβερνητικός Παπαχελάς στην
Καθημερινή και η αλήθεια είναι ότι
δεν μεταφέρει απλώς την αμερικανική γραμμή για ηρεμία ανάμεσα στις
δύο σύμμαχες χώρες στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Όλο και
περισσότεροι στην Ελλάδα, την Τουρκία αλλά και διεθνώς συμφωνούν ότι,
κόντρα στην κόντρα, η απειλή για ένα
ελληνοτουρκικό πόλεμο μεγαλώνει.
Τα «κανάλια επικοινωνίας» με την «άλλη πλευρά» όλο και λιγοστεύουν. Το πάγωμα
των ελληνοτουρκικών συνομιλιών με πρωτοβουλία Μητσοτάκη ακολούθησε το «Μητσοτάκης-γιοκ» εκ μέρους του Ερντογάν – γιατί
«εγώ σε φιλοξένησα σε κέρασα φαγητό, συμφωνήσαμε να μιλάμε χωρίς τρίτους, αλλά μετά
από 15 μέρες πήγες στις ΗΠΑ και μίλησες και
εναντίον μας και για το F-16» όπως είπε σε
πρόσφατη προεκλογική του ομιλία ο Ερντογάν.
«Η Ελλάδα δεν πρόκειται με διαρκείς δηλώσεις να τροφοδοτήσει την κλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία», δήλωσε ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Αλλά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, «εμπρηστικές» και «ψύχραιμες» δηλώσεις εναλλάσσονται η μια την άλλη,
είτε από διαφορετικά είτε από τα ίδια στόματα, και αυτή η κατάσταση μεταφέρεται και μέσα στον προσκείμενο στην κυβέρνηση Τύπο:
«Ουδείς έλληνας πολίτης είναι διατεθειμένος να ανεχθεί δεύτερα Ιμια» υποστηρίζει ο
Καρακούσης, φορώντας τις παλάσκες του,
στο Βήμα: «Εδώ που έχουν φθάσει τα πράγματα δεν υπάρχει χώρος για άλλη στάση. Αν η
τουρκική ηγεσία επιλέξει επιθετικές πολεμικές
πράξεις οφείλει να γνωρίζει ότι θα βρει απέναντί της έναν ισχυρό, καλά οργανωμένο, τακτικό στρατό, ικανό να δώσει απαντήσεις ακόμη και στο ακραίο σενάριο γενικευμένου πολέμου, σαν κι αυτούς που προπαγανδίζουν, χωρίς μέτρο, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η
Ελλάδα δεν είναι Συρία, ούτε Κουρδιστάν.
Έχει δυνάμεις και δυνατότητες, ακόμη και για
συντριπτικά πλήγματα».
Υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, ενθουσιασμένοι
από τις πρόσφατες πανάκριβες αγορές όπλων
με επιθετικές ικανότητες όπως τα Rafale και οι
Belhara (και η προσεχώς αγορά των F35) κάνουν λόγο ακόμη και για ελληνικό πρώτο πλήγμα: «Θα τους φάνε τα μαύρα ψάρια και το αλ-

μυρό νερό, χώρια που πρέπει να αναλογισθούν τι θα συμβεί αν εμείς αποφασίσουμε να
έρθουμε να τους συναντήσουμε κάποιο βράδυ» έγραψε ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Μιχάλης Κωσταράκος απαντώντας σε σχόλιο του
εκπροσώπου του κόμματος του Ερντογάν «μια
νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά».
Θα ήταν βολικά καθησυχαστική η ιδέα ότι η
πολεμική φρενίτιδα που έχει καταλάβει τις κυβερνήσεις εκατέρωθεν του Αιγαίου έχει να κάνει με το ότι βρίσκονται και οι δύο σε προεκλογική περίοδο. Δύο κυβερνήσεις σε κρίση παίζουν το χαρτί του εθνικισμού για εσωτερική
κατανάλωση. Αλλά παρά το ποσοστό αλήθειας
που περιέχει αυτή η ιδέα, είναι λάθος. Η πραγματική αιτία είναι η κλιμάκωση του ανταγωνισμού ανάμεσα στα συμφέροντα δύο καπιταλισμών για την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή.
Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και τα ΜΜΕ
δεν διστάζουν να παρουσιάζουν τις βλέψεις
του Ερντογάν από τη Συρία και την Λιβύη μέχρι τις μουσουλμανικές χώρες του Καυκάσου.
Αλλά δεν βγάζουν τσιμουδιά για τις βλέψεις
και την εμπλοκή του ελληνικού κράτους και
της κυβέρνησης από την Λιβύη μέχρι το Ιράν
και από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τα Βαλκάνια.
Πάρτε παράδειγμα, την φετινή Σύνοδο Κορυφής για την Νοτιοανατολική Ευρώπη που
πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη με
προσκεκλημένους τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και τον Καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς. Ο Μητσοτάκης πρόβαλε τον «ηγετικό ρόλο» του ελληνικού καπιταλισμού στα Βαλκάνια ανακοινώνοντας μάλιστα «το 2033, ως χρονικό ορόσημο,
για την προσχώρηση όλων των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ» και πανηγυρίζοντας για το ότι
υπήρξε Κοινή Δήλωση των χωρών που συμμετείχαν.

Ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει για το ότι μέσα
από τη συμμετοχή του στην ΕΕ και με την αναβάθμιση της συμμετοχής του στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ο ελληνικός καπιταλισμός
επικρατεί εναντίον του τουρκικού, στα Βαλκάνια. Τα ελληνικά F16 μπορούν να πετάνε πια
«περήφανα» πάνω από τα σύνορα και τον ουρανό της Βόρειας Μακεδονίας, μιας χώρας
που το όνομα «αναθεωρήθηκε» μετά από δεκαετίες ελληνικού εμπάργκο και εκβιασμών
που επέβαλε η ελληνική πλευρά.

Συμφέροντα
Σε ένα άλλο «μέτωπο» μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα «σύνορα», τα συμφέροντα του ελληνικού καπιταλισμού δεν δείχνουν να τα πηγαίνουν το ίδιο καλά. Στην Διάσκεψη για τη Λιβύη, που οργανώνει η Ιταλία σε
συνεργασία με τον ΟΗΕ στη Ρώμη στις 22 Ιουνίου, έχουν προσκληθεί οι ΗΠΑ, η Βρετανία,
η Γαλλία, η Γερμανία, η Τουρκία και η Αίγυπτος, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση
της έντασης ανάμεσα στις αντιμαχόμενες φατρίες. Η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι προσκεκλημένη και ο λόγος είναι απλός. Η Ιταλία και
η Γαλλία επιδιώκουν (για τα δικά τους συμφέροντα) την ειρήνευση στην Λιβύη και αυτή
περνάει μέσα από την εξομάλυνση των σχέσεων Τουρκίας και Αιγύπτου.
Αλλά αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που
θα ήθελε η ελληνική κυβέρνηση, η κατά τα άλλα «εγγυήτρια της σταθερότητας και της ειρήνης» στη Μεσόγειο. Μετά τα πρόσφατα βήματα εξομάλυνσης των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, μια εξομάλυνση ανάμεσα σε Τουρκία και
Αίγυπτο όχι μόνο απειλεί να αναθεωρήσει την
στάση της τελευταίας για το τουρκολυβικό
σύμφωνο αλλά μεταφράζεται σε ωρολογιακή
βόμβα στα θεμέλια του Άξονα Ελλάδας-Ισραήλ-Αιγύπτου και Κύπρου και της μοιρασιάς

των ΑΟΖ της Ανατολικής Μεσογείου
σε βάρος της Τουρκίας. Γι’ αυτό, την
περασμένη εβδομάδα ο νυν αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Φλώρος έκανε περιοδεία στο
Ισραήλ πραγματοποιώντας επισκέψεις
στη Διεύθυνση Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου Ισραήλ, τη ναυτική βάση του Ατλίτ και την αεροπορική βάση
του Παλμαχίμ. Για να τον ακολουθήσει
με νέα επίσκεψη ο υφυπουργός Εξωτερικών Φραγκογιάννης - λίγες μέρες μετά την κρίση που προκλήθηκε ανάμεσα
σε Λίβανο και Ισραήλ όταν το τελευταίο
απείλησε να βγάλει «ερευνητικά» σκάφη σε ΑΟΖ που θεωρεί «δική» του.
Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο ελληνικό και το τουρκικό κράτος για το ποιος από τους δύο υποϊμπεριαλισμούς είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή έχει επιδεινωθεί μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχοντας
παραχωρήσει νέες στρατιωτικές και
ενεργειακές βάσεις στις ΗΠΑ, έχοντας
αναβαθμίσει τον ρόλο της μέσα από
την ενεργή της ανάμιξη στο πλευρό
του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, θεωρεί ότι
είναι η στιγμή «που την παίρνει» να επιβάλει ντε φάκτο τις απαιτήσεις της το
Αιγαίο να γίνει «ελληνική λίμνη». Με την
κυβέρνηση Ερντογάν να απαντάει με
διεκδικήσεις για τα ελληνικά νησιά -και
«χάρτες» να δημοσιεύονται εκατέρωθεν για να αποδείξουν τα «δίκια» της
κάθε πλευράς.
Τις απαιτήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη διογκώνει το γεγονός ότι η
τουρκική κυβέρνηση έχει γίνει το «άτακτο»
παιδί του ΝΑΤΟ που απειλεί με βέτο την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας και με νέες επιχειρήσεις στην Συρία.
Με αυτά τα διακυβεύματα ξεκίνησε το καλοκαίρι. Με στόλους και στρατούς να δείχνουν
τα δόντια τους με «ασκήσεις» – την περασμένη εβδομάδα ο τουρκικός στο Βόρειο Αιγαίο
και αυτήν την εβδομάδα ο ελληνικός ανοιχτά
της Καρπάθου. Και όλο τον κόσμο να κρατάει
την ανάσα του, μήπως μετά την περίοδο των
μνημονίων, την πανδημία, την έκρηξη του
πληθωρισμού και της ακρίβειας και τον πόλεμο στην Ουκρανία, «για να δέσει το γλυκό»,
έρθει να προστεθεί και ένας ελληνοτουρκικός
πόλεμος.
Είναι ενδεικτικό ότι σε πρόσφατη έρευνα
της Pulse για τον Σκάι, το 83% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ ή αρκετά για
την οικονομία και το 66% δηλώνει πολύ ή αρκετά ανήσυχο «για τη στάση της Τουρκίας και
τα ελληνοτουρκικά θέματα». Η πλειοψηφία του
κόσμου, έχοντας ήδη εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία της στην ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, ανησυχεί για το
ενδεχόμενο ενός πολέμου με την Τουρκία.
Τον αντιλαμβάνονται αυτόν τον παράγοντα
οι Παπαχελάδες, τον αντιλαμβάνεται και η ίδια
η κυβέρνηση που μέσω του εκπροσώπου της
καλεί την αντιπολίτευση να δείξει «ομοφωνία»
απέναντι στον «εθνικό κίνδυνο». Τα κόμματα
της Αριστεράς οφείλουν να απαντήσουν με
ένα ξεκάθαρο ΟΧΙ στην «ομοφωνία» του πολέμου. Συμφέρον της εργατικής τάξης και στην
Ελλάδα και στην Τουρκία δεν είναι η στήριξη
των πολεμοκάπηλων κραυγών του Μητσοτάκη
και του Ερντογάν αλλά η ανατροπή τους.

Γιώργος Πίττας
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H άποψή μας
7/10/20 Εφετείο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Σ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΩΣ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Πάλη ενάντια στους φασίστες,
δύναμη για να νικάμε!

Η

Τετάρτη 15 Ιούνη είναι μια μέρα ορόσημο για τους αγώνες μας. Ξεκινάει η διαδικασία για να γίνει τελεσίδικη η καταδίκη των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής, του Μιχαλολιάκου, του Κασιδιάρη, του Λαγού και όλων
των άλλων νεοναζί που τώρα παριστάνουν από
τα κελιά τους ότι διώκονται για τις «πατριωτικές
ιδέες» τους.

Η μάχη για να οριστικοποιηθεί η καταδίκη
τους είναι αναπόσπαστα δεμένη με τον αγώνα
ενάντια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
που δημιουργεί συνθήκες θερμοκηπίου για την
ακροδεξιά και τους φασίστες με χίλιους δυο
τρόπους. Είναι μια κυβέρνηση που σπέρνει το
ρατσιστικό και εθνικιστικό μίσος για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Καθημερινά τους
βαφτίζει «εργαλεία» του Ερντογάν που απειλούν
τα «σύνορα και τις αξίες» της Ευρώπης, στρώνοντας το δρόμο για τις φασιστικές συμμορίες
που βλέπουν τους μετανάστες σαν εύκολο στόχο για τις ομάδες κρούσης που θέλουν να συγκροτήσουν.

Κάλυψη
Και βέβαια, η κάλυψη που προσφέρει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν περιορίζεται μόνο
στις ρατσιστικές, εθνικιστικές και σεξιστικές ιδέες που προωθεί. Η αστυνομία του Θεοδωρικάκου αναθερμαίνει όλες τις συνδέσεις της με τις
φασιστικές ομάδες συγκαλύπτοντας τις επιθέσεις τους. Και ακόμα και όταν κάποιοι από τους
φασίστες καταλήγουν στα δικαστήρια, χρειάζεται μάχη για να μην πέσουν στα μαλακά.
Κι όμως, παρ’ όλα αυτά, ο αγώνας για να οριστικοποιηθεί η καταδίκη των νεοναζί ξεκινάει
από δυνατές αφετηρίες. Πρώτα απ’ όλα, επειδή
το αντιφασιστικό κίνημα έχει πίσω του την επιτυχία της πρωτόδικης καταδίκης της Χρυσής Αυγής. Μπορούμε να νικάμε και το δείξαμε πανηγυρικά στις 7 Οκτώβρη του 2020 όταν μια λαο-

θάλασσα υποδέχθηκε με ζητωκραυγές την απόφαση του πρώτου δικαστήριου που είπε ότι η
Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Ήταν
μια νίκη που αντήχησε σε όλο τον κόσμο και
ακόμα αντηχεί, όπως φάνηκε ξανά και στις εκλογές στη Γαλλία.
Εδώ και πολλά χρόνια κυριαρχούσε η αντίληψη ότι η εναλλακτική στη Γαλλία είναι οι φασίστες της Λεπέν καθώς η Αριστερά είναι διαλυμένη. Κι όμως, στον πρώτο γύρο των βουλευτικών
εκλογών την περασμένη Κυριακή η Αριστερά
ήρθε πρώτο κόμμα μπαίνοντας μπροστά στη μάχη για την απομόνωση της Λεπέν και προβάλλοντας το αίτημα για αριστερή εναλλακτική
στον Μακρόν. Το μήνυμα για τον Μητσοτάκη και
όλους τους ντόπιους φίλους του Μακρόν εδώ
είναι ξεκάθαρο. Το αντιφασιστικό κίνημα είναι
και θα είναι δύναμη για να τσακίσουμε και τους
φασίστες και τις κυβερνήσεις που τους τρέφουν.
Το απεργιακό αντιφασιστικό συλλαλητήριο
έξω από το Εφετείο στις 15 Ιούνη έρχεται να
υπογραμμίσει αυτή την αλήθεια. Ενωτικά και μαχητικά θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να γίνει
οριστική η καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Και με
την ίδια ορμή θα κλιμακώσουμε τους αγώνες για
την ανατροπή της κυβέρνησης, ανοίγοντας το
δρόμο για τη μόνη γνήσια εναλλακτική που
υπάρχει: την εργατική εναλλακτική απέναντι στο
σύστημα που μέσα στην κρίση του γεννάει πόλεμο, καταστροφή και φασιστική απειλή.

• Οι εκλογές στη Γαλλία στη σελ. 20
• Η δεύτερη δίκη της Χρυσής Αυγής
στις σελίδες 10-11

τις 42.550 ευρώ έφτασε η οικονομική εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγγύης με τις ενισχύσεις που μας στείλατε και αυτή
την εβδομάδα.
Ευχαριστούμε τις φίλες και τους
φίλους που μας έστειλαν, 200 ευρώ Γιάννης Τ., από 50: Κώστας Μ.,
Γιώργος Π., Πηνελόπη Λ., Ηλίας
Κ., από 25: Πέτρος Π., Μάνος Γ.,
Μαριάνθη Ν., από 20: Κατερίνα Α.,
Θανάσης Σ., Σάκης Κ.
Ευχαριστούμε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που
γράφτηκαν συνδρομητές ή ανανέωσαν την συνδρομή τους, στο
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα
Κάτω και στην εφημερίδα: Μωϋσής Λ., Γιάννης Μ., Σάββας Κ.,
Χρύσα Κ., Νάσος Μ., Μαρία Γ.,
Αθηνά Σ., Ιωάννα Κ., Ασπα Ν., Ραφαήλ Κ., Πάνος Λ., Μαρία Μ.,
Μάρκος Τ. Επίσης το Σωματείο
Εργαζομένων ΕΥΑΘ που γράφτηκαν συνδρομητές στην Εργατική
Αλληλεγγύη.
Τέλος ευχαριστούμε τα συνδικάτα που προμηθεύτηκαν, μέχρι
τώρα, προσκλήσεις του τριήμερου Φεστιβάλ Μαρξισμός 2022:
ΓΣΕΕ, ΟΤΟΕ, σωματεία Νοσοκομείου Αγ. Σάββα, Τεχνικών ΟΑΣΑ,
Οδηγών Δήμου Αθήνας.
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Αγώνας! Για να σώσουμε ζωές
Αγωνιστικό κάλεσμα
για κινητοποιήσεις
στις 15 και 22 Ιούνη

Η

9/6, Συνέλευση στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μάχες από πύλη σε πύλη

Σ

τάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις
κι εξορμήσεις στις πύλες πολλών νοσοκομείων έγιναν το πρωί
της Πέμπτης 9 Ιούνη με πρωτοβουλία
του Συντονιστικού Νοσοκομείων. Απαίτηση των κινητοποιήσεων ήταν η κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στην επίθεση
της κυβέρνησης στο ΕΣΥ με κήρυξη
πανελλαδικής πανυγειονομικής απεργίας στις 22 Ιούνη. Την ίδια μέρα συνεδρίαζε το νέο Γενικό Συμβούλιο της
ΠΟΕΔΗΝ με το Ενωτικό Κίνημα για την
Ανατροπή να κατεβάζει σχετική πρόταση.
Σε στάση εργασίας 7πμ-9πμ προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζόμενων στον
Άγιο Σάββα. Η κινητοποίηση ξεκίνησε
με συγκέντρωση στην πύλη και ακολούθησε γενική συνέλευση, με τη συμμετοχή και συμπαραστατών από τη γειτονιά. «Είμαστε συμβασιούχες εργαζόμενες στην καθαριότητα», μας είπε εργαζόμενη του νοσοκομείου. «Μας
έχουν ανανέωση στην ανανέωση κάθε
τρεις μήνες και δεν ξέρουμε αν το επόμενο τρίμηνο θα έχουμε ακόμα δουλειά. Όλες έχουμε οικογένειες, παιδιά,
υποχρεώσεις, νοίκια. Κάποιες από
εμάς είναι μονογονεϊκές οικογένειες κι
άλλες πολύτεκνες. Μαθαίνουμε κάθε
φορά δυο μέρες πριν λήξει, το αν θα
ανανεωθεί τελικά η σύμβασή μας. Θέλουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Ούτως ή άλλως η δουλειά που κάνουμε, η καθαριότητα του νοσοκομείου, είναι πάγια ανάγκη. Πάντα χρειαζόμαστε».
Αυτές τις μάχες, για μαζικές προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, επιστροφή των
εργαζόμενων σε αναστολή, χρηματοδότηση του ΕΣΥ, ανέδειξε ανοίγοντας
τη συνέλευση η πρόεδρος του Συλλόγου Κατερίνα Πατρικίου, αλλά κι όλες
οι τοποθετήσεις που ακολούθησαν. Η
συνέχεια του αγώνα θα αποφασιστεί
σε ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ την
Πέμπτη 16/6.
Συγκέντρωση έξω από το κτίριο της
Διοίκησης, με στάση εργασίας 8πμ9πμ, έγινε στο ΓΝΑ Γεννηματάς. Η κινητοποίηση έγινε μετά από μια ακόμα

εξοντωτική εφημερία λόγω των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού. «Εδώ
και δυο βδομάδες, μετά από μια μαζικότατη γενική συνέλευση, είπαμε στον
Διοικητή ότι δεν μπορεί το νοσοκομείο
μας να εφημερεύει μόνο του και ότι
χρειαζόμαστε προσλήψεις», είπε κατά
τη διάρκεια της κινητοποίησης ο Χρίστος Αργύρης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων. «Η απάντηση είναι να μην γίνεται καμιά πρόσληψη και
να εφημερεύουμε με το Αλεξάνδρας
που μας έστελνε περιστατικά αντί να
μας βοηθά», συνέχισε. «Μας λένε “πετάξτε τη μάσκα γιατί ξεκινά η τουριστική περίοδος”, ενώ οι εφημερίες μας είναι χειρότερες από ποτέ. Απαιτούμε
από την ΠΟΕΔΗΝ, την ΟΕΝΓΕ, την ΕΙΝΑΠ να προχωρήσουν σε νέα πανελλαδική πανυγειονομική απεργία». Οι εργαζόμενοι/ες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέα γενική συνέλευση την
Πέμπτη 16/6.

Υποστελέχωση
Την ίδια ώρα δεκάδες εργαζόμενοι/ες
του Αγλαΐα Κυριακού συγκεντρώθηκαν
στο προαύλιο ενάντια στις μετακινήσεις
παιδοαναισθησιολόγων στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας. Αντί για
προσλήψεις προσωπικού, το Υπουργείο
αποδυναμώνει τα παιδιατρικά της Αθήνας μεταφέροντας το πρόβλημα της
υποστελέχωσης από το ένα νοσοκομείο
στο άλλο. «Οι αναισθησιολόγοι του νοσοκομείου μας εδώ και τουλάχιστον 3
χρόνια υπερβαίνουν το νόμιμο ωράριο
εργασίας κάνοντας περισσότερες από
7-8 24ώρες εφημερίες/μήνα», αναφέρει
το Σωματείο Εργαζόμενων. «Το ίδιο
συμβαίνει και με πολλές άλλες ειδικότητες εργαζομένων. Η περαιτέρω αποψίλωση του νοσοκομείου από γιατρούς
και μη ιατρικό προσωπικό είναι αδιανόητη, προκειμένου να διατηρηθεί η υψηλή
ποιότητα παροχής υπηρεσιών».
Περιοδείες, εξορμήσεις, ενημερώσεις έγιναν την ίδια μέρα σε δεκάδες
νοσοκομεία, στο Δρομοκαΐτειο, το
Δαφνί, το Αγία Όλγα, το Σωτηρία, το
Κρατικό Νίκαιας κ.α. Σε όλα τα σημεία

μέλη της ΚΕΕΡΦΑ κάλεσαν σε συμμετοχή στο αντιφασιστικό απεργιακό
συλλαλητήριο στις 15 Ιούνη. «Η κυβέρνηση κλιμακώνει την επίθεση στο ΕΣΥ
με τελευταίο δείγμα την πρόθεσή της
να κλείσει το Καραμανδάνειο νοσοκομείο στην Πάτρα», μας έγραψε η Μαρία Μπολοβίνα, κοινωνική λειτουργός
στο Δρομοκαΐτειο. «Ένα ακόμη παιδιατρικό νοσοκομείο αποδυναμώνεται, σε
μια περίοδο που η σωματική και ψυχική
υγεία των παιδιών και των εφήβων επιβαρύνεται δραματικά και που όλες οι
δομές Υγείας θα έπρεπε να ενισχύονται. Οι επαγγελματίες στην ψυχική
Υγεία αντιμετωπίζουν επίσης καθημερινά τις τρομερές συνέπειες του αποκλεισμού παιδιών και εφήβων από αυτές τις υπηρεσίες. Η σημαντική έλλειψη παιδοψυχιατρικών δομών και κλινών αναγκάζει τα ψυχιατρικά νοσοκομεία ενηλίκων να νοσηλεύουν ανήλικους, με σημαντικές επιπτώσεις στην
θεραπευτική τους πλαισίωση και ασφάλεια εδώ και χρόνια.
Στις 20 Μαρτίου του 2022 το Υπουργείο Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας/Ευρώπης, στο πλαίσιο της
δραματικής αύξησης των προβλημάτων ψυχικής υγείας σε ανηλίκους, λάνσαρε πρόγραμμα ενίσχυσης της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε μια
μεγαλειώδη τελετή στην Αθήνα δεσμευόμενο για την εξασφάλιση της
ποιότητας αυτών των υπηρεσιών. Την
ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση έκλεινε
το Παίδων Πεντέλης και σχεδίαζε την
διάλυση του Καραμανδάνειου νοσοκομείου και του Αγλαΐα Κυριακού διατείνονταν πως τα παιδιά μας θα είναι πιο
υγιή και ασφαλή, ανοίγοντας σαμπάνιες! Η αποτίμηση της κινητοποίησης
την Πέμπτη ήταν πως αυτή η κυβέρνηση είναι ικανή να αφανίσει το Εθνικό
Σύστημα Υγείας για χάρη των ιδιωτών.
Στις 22 Ιουνίου η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ χρειάζεται να προχωρήσουν σε
απεργιακή κινητοποίηση και οι εργαζόμενοι στην υγεία να βάλουν φρένο σε
αυτά τα καταστροφικά σχέδια».

Λένα Βερδέ

πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ στις 9/6/22 αποδείχθηκαν αναντίστοιχες της μαχητικής διάθεσης των εργαζομένων
και των αναγκών τους.
Παρά το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις έγιναν την ημέρα που
κινητοποιήθηκαν από τα κάτω εργαζόμενοι από 17 νοσοκομεία απέναντι στις δηλώσεις Γκάγκα για μη προσλήψεις, μη
ανάγκη ένταξης στα ΒΑΕ, ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, εξετάσεις
για ειδικότητα και υποχρεωτικές μετακινήσεις ιατρών για κάλυψη κενών και απέναντι σε μία κυβέρνηση που εν μέσω ακρίβειας για τον απλό κόσμο, σπάει το ρεκόρ προϋπολογισμού
για εξοπλισμούς, συντηρεί το κλίμα έντασης στο Αιγαίο δένοντας μας με το σφαγείο του πολέμου, βάζει πανεπιστημιακή
αστυνομία, ανοίγει την αξιολόγηση και προωθεί τον νόμο Χατζηδάκη για συνδικαλιστική καταστολή.
Παρά τη δέσμευση να τεθούν προς συζήτηση τα ψηφίσματα
του συνεδρίου και να παρθούν αγωνιστικές αποφάσεις μέσα
στον Ιούνιο εν όψει και της απόλυσης των ΣΟΧ στις 30 Ιούνη,
με ευθύνη κυρίως της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ δεν συγκρότηθηκε προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ αλλά ούτε και πάρθηκε καμία απόφαση για κινητοποιήσεις με πρόσχημα τη μη συγκρότηση
προεδρειου. Η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΕΔΗΝ ορίστηκε για τις 15 Ιούνη, μετά την αντιφασιστική διαδήλωση.
Ως Ενωτικό Κίνημα Υγειονομικών για την Ανατροπή στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ στις 9/6/22 τονίσαμε την ανάγκη να παρθούν αποφάσεις για κινητοποιήσεις παρά τη μη συγκρότηση
προεδρείου (κάτι που δεν αποτελεί εμπόδιο για λήψη αποφάσεων), όμως ΔΗΣΥ και ΔΑΚΕ δεν μπήκαν καν στη διαδικασία
αυτή, ενώ μάλιστα η ΔΗΣΥ αποχώρησε από τη συνεδρίαση.
Από την πλευρά μας ως Ενωτικό Κίνημα Υγειονομικών για
την Ανατροπή καλούμε τα σωματεία εργαζομένων στα Νοσοκομεία και τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στη μεγάλη
αντιφαστιστική συγκέντρωση στις 15 Ιούνη έξω από το Εφετείο Αθηνών όπου ξεκινά η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης
“Χρυσή Αυγή”.
Καλούμε επίσης τις υγειονομικές ομοσπονδίες (ΠΟΕΔΗΝ,
ΟΕΝΓΕ) και τα Σωματεία και τους Συλλόγους Εργαζομένων
των Νοσοκομείων της χώρας να συντονιστούν και να λάβουν
αγωνιστικές αποφάσεις για μεγάλη πανυγειονομική κινητοποίηση στις 22/6 στο Υπουργείο Υγείας στην Αθήνα με τα παρακάτω βασικά αιτήματα:
• Δωρεάν, δημόσια, πλήρης, ισότιμη περίθαλψη για όλο το
λαό. ΟΧΙ στις ΣΔΙΤ. Οι ιδιώτες και τα ιδιωτικά ιατρεία – χειρουργεία δεν έχουν θέση στα δημόσια νοσοκομεία και ΚΥ.
• Αύξηση των δαπανών για τη δημόσια Υγεία. Χρηματοδότηση
αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Λεφτά για την
Υγεία και όχι για ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς, για τα κέρδη, για
«ημέτερους» μιντιάρχες.
• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων.
• Μονιμοποίηση των συμβασιούχων (επικουρικών, ΟΑΕΔ,
ΣΟΧ) με μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και
αποτροπή της επανόδου των εργολάβων στα νοσοκομεία.
Έξω οι εργολάβοι από το ΕΣΥ.
• Άρση των αναστολών εργασίας.
• Γενναίες αυξήσεις των μισθών, επαναφορά του 13ου και
14ου μισθού. Να εφαρμοστεί επιτέλους η απόφαση του ΣτΕ
για επαναφορά των μισθών, των συντάξεων και του εφάπαξ
στα επίπεδα του 2012.
• Ένταξη στα ΒΑΕ, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, Μείωση των ωρών εργασίας με 4 βάρδιες, προστασία και
αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ενωτικό Κίνημα Υγειονομικών για την Ανατροπή
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To «ιερό δισκοπότηρο» είναι τρύπιο
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ΛΟΙΜΩΔΩΝ

Πλήρη επαναλειτουργία
απαιτούν οι εργαζόμενοι
Σ
υγκέντρωση στην πύλη του Λοιμωδών με απαίτηση την άμεση
και πλήρη επαναλειτουργία του,
πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης 14 Ιούνη εργαζόμενοι/ες των νοσοκομείων της Δυτικής Αττικής, φορείς και συλλογικότητες της περιοχής, κόσμος της γειτονιάς. Αφορμή
για την κινητοποίηση ήταν η ανακοινωμένη επίσκεψη Μητσοτάκη στο
χώρο για τα “εγκαίνια” τμήματος
Ψυχικής Υγείας Εφήβων.
Το Λοιμωδών ήταν από τα ένα από
τα δημόσια νοσοκομεία που έκλεισαν την περίοδο των μνημονιακών
επιθέσεων, ως “βάρος” για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τον κρατικό
προϋπολογισμό. Για το συγκεκριμένο μάλιστα νοσοκομείο, η επίσημη
εξήγηση έλεγε πως επρόκειτο για
μια περιττή πλέον δομή, για νοσήματα που ανήκουν στο παρελθόν. Η
πανδημία και οι συνέπειές της έχουν
αποδείξει πια πόσο μεγάλο ήταν το
έγκλημα που συντελέστηκε τότε.
Παρόλα αυτά, ακόμα και μετά τους
δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει να το κρατά
κλειστό, πρακτικά σαν ένα υποβαθμισμένο Κέντρο Υγείας.
«Στην κινητοποίηση συμμετείχαν
οργανωμένα με πανό τα Σωματεία
Εργαζόμενων στο Αττικό, το Δρομοκαΐτειο, το Θριάσιο και το Δαφνί,
φορείς και συλλογικότητες της περιοχής», μας είπε ο Σπύρος Γεωργα-

κόπουλος από τον τοπικό πυρήνα
του ΣΕΚ. «Επίσης εργαζόμενοι/ες
από άλλα νοσοκομεία, συνδικαλιστές από την ΠΟΕΔΗΝ, μέλη αριστερών οργανώσεων αλλά και κόσμος της γειτονιάς, όπως εργαζόμενοι/ες από το δήμο και συνταξιούχοι. Το αίτημα ήταν η πλήρη επαναλειτουργία του Λοιμωδών με όλα
του τα τμήματα και κλινικές, με μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ώστε να
εξυπηρετεί ξανά σαν δημόσιο και
δωρεάν γενικό νοσοκομείο την περιοχή και να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των υπόλοιπων νοσοκομείων.
Όπως έλεγαν οι συγκεντρωμένοι,
τα εγκαίνια του Μητσοτάκη είναι βιτρίνα. Όχι μόνο έχει αφήσει τα ψυχιατρικά και όλα τα νοσοκομεία στο
έλεός τους, αλλά και το υποτιθέμενο νέο τμήμα θα λειτουργήσει -αν
λειτουργήσει- με μετακινήσεις προσωπικού και ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ. Είναι άλλη μια πρόκληση για τις εργατογειτονιές της Δυτικής Αττικής.
Από την πλευρά μας καλέσαμε
όλους και όλες στην αντιφασιστική
απεργία και τη συγκέντρωση στο
Εφετείο στις 15 Ιούνη, μοιράσαμε
την ανακοίνωση με την πρόταση για
κλιμάκωση του αγώνα με πανυγειονομική απεργία στις 22 Ιούνη και
ενημερώσαμε για το τριήμερο φεστιβάλ του Μαρξισμού».

ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ Όχι στις απολύσεις

Σ

ε συγκέντρωση στο αίθριο και παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοίκηση θα
προχωρήσουν την Τετάρτη 15 Ιούνη στις 11πμ οι εργαζόμενοι/ες στο
Αγία Όλγα, ενάντια στις απολύσεις των εργαζόμενων με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) στο τέλος του μήνα.
«Μετά από πίεση η ηγεσία του Σωματείου στο Αγία Όλγα αποφάσισε να
καλέσει την κινητοποίηση», μας είπε ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος στο
νοσοκομείο και μέλος του Συντονιστικού Νοσοκομείων. «Απαιτούμε να μην
απολυθεί κανένας εργαζόμενος/η σε σίτιση και φύλαξη, να μην προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για τους εργολάβους αλλά αντίθετα να φύγει κι αυτός
που έχει την καθαριότητα, όλοι/ες οι συνάδελφοι/ισσσες να πάρουν άμεσα
παράταση και στη συνέχεια να μονιμοποιηθούν. Είναι μια μάχη που μας αφορά όλους κι όχι μόνο τους συμβασιούχους στους οποίους η ηγεσία του Σωματείου θέλει να περιορίσει την κινητοποίηση. Το πρωί θα απεργούμε και θα
διαδηλώνουμε στο Εφετείο ενάντια στους φασίστες κι αμέσως μετά θα είμαστε, μόνιμοι και συμβασιούχοι, μαζικά έξω από τη διοίκηση».

ε τους νεκρούς να ξεπερνάνε τους 30.000, είναι το
τρίτο σερί καλοκαίρι που,
για χάρη της "βαριάς βιομηχανίας"
του τουρισμού, η κυβέρνηση της
Ν.Δ. "σφυρίζει" τη λήξη της πανδημίας. Το τι επακολούθησε τα δύο
προηγούμενα χρόνια είναι γνωστό.
Το τι θα συμβεί στη διάρκεια αυτού
του καλοκαιριού και το ερχόμενο
φθινόπωρο μοιάζει τρομακτικό.

το 70% έχουν κάνει και τρίτη δόση
και αυτή την περίοδο εμβολιάζονται οι ηλικιωμένοι με τέταρτη δόση.
Το ερώτημα είναι γιατί με τέτοια
συντριπτικά ποσοστά εμβολιασμού, εξακολουθούν να εμφανίζονται νέα κύματα μολύνσεων. Η
απάντηση βρίσκεται στη πολιτική
των κυβερνήσεων και της φαρμακοβιομηχανίας που δημιουργούν
τις συνθήκες μεταλλάξεων και εξάπλωσης του ιού και ταυτόχρονα
υπονομεύουν και την δημιουργία
κατάλληλων εμβολίων αλλά και τον
εμβολιασμό του συνόλου του πληθυσμού. Είναι ένας φαύλος κύκλος
που συνεχίζεται με θύματα τον
απλό κόσμο.

στο CNN δήλωσε ότι: «ορισμένα είδη εμβολίων παρέχουν πολύ υψηλό
βαθμό προστασίας, αλλά η ανθεκτικότητά τους δεν έχει πολύ διάρκεια... αναρωτιέμαι εάν η ανθεκτικότητα απέναντι στον κορονοϊό μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερη... ωστόσο, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να διαρκέσει η ανοσία των
mRNA εμβολίων σε κάποιον ιό, ο
οποίος αλλάζει τόσο πολύ και τόσο
εύκολα όσο ο SARS-CoV-2. Οι οριστικές απαντήσεις μπορεί ακόμη να
βρίσκονται αρκετά μακριά».
Όμως, οι αιτίες που ο SARSCoV-2 «αλλάζει τόσο πολύ και τόσο
εύκολα» είναι γιατί οι κυβερνήσεις
χρησιμοποιήσανε τον εμβολιασμό
ως «πανάκεια» για να μην πάρουν
κανένα μέτρο για την εξάπλωση
του ιού, για την προστασία του
πληθυσμού, για την ενίσχυση των
ΕΣΥ και γιατί αφήσανε ανεμβολίαστο τον κόσμο στις φτωχές χώρες.
Έτσι, δώσανε το χρόνο και το χώρο στον ιό να μεταλλάσεται και να
εξαπλώνεται. Η τωρινή μετάλλαξη,
BA.5, που μαστίζει την Πορτογαλία
και απειλεί όλη την Ευρώπη, εμφανίστηκε και κυριάρχησε στην (μη
εμβολιασμένη) Νότια Αφρική.
Αν και αυτή τη στιγμή βρίσκονται
σε εξέλιξη περισσότερες από 200
προσπάθειες ανάπτυξης εμβολίων
«νέας γενιάς», το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο τον έλεγχο τον έχουν οι
«από πάνω» και η πανδημία θα συνεχιστεί και ο κίνδυνος εμφάνισης
νέων ιώσεων θα είναι στην ημερήσια διάταξη.
Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη
για να σώσουμε και να διευρύνουμε τα Δημόσια Συστήματα Υγείας
από τις επιθέσεις των κυβερνήσεων, όπως του Μητσοτάκη, για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης των μολύνσεων, για καθολική πρόσβαση
σε εμβόλια και φάρμακα του παγκόσμιου πληθυσμού και τέλος για
να πάρει η εργατική τάξη τον έλεγχο στην κοινωνία και στην οικονομία για να βάλει, επιτέλους, τις
ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους.

Η άρση και των τελευταίων περιοριστικών μέτρων γίνεται σε μία
περίοδο που και τα νούμερα είναι
χειρότερα από τα αντίστοιχα περσινά (στις 8/6/22, τα κρούσματα ήταν
4.496 ενώ στις 8/6/21 τα κρούσματα ήταν 1.339) αλλά και η νέα μετάλλαξη του ιού, η υποπαραλλαγή
Πίεση
ΒΑ.5 της Όμικρον, "δείχνει" ότι είΑφού σταματήσανε τη χρηματομαστε στο κατώφλι ενός έκτου κύδότηση
για την έρευνα στα εμβόματος της πανδημίας. Επιπλέον, τα
λια
στους
προηγούμενους κορονοϊυπάρχοντα εμβόλια δεν μπορούν
ούς,
η
εμφάνιση
και η γρήγορη
να αντιμετωπίσουν τις συνεχόμενες
εξάπλωση
του
νέου
κορονοϊού
μεταλλάξεις και γι’ αυτό και ο μεγάSARS-CoV-2 ανάγκασε τις κυβερλος αριθμός επιμολύνσεων.
Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγ- νήσεις να χρηματοδοτήσουν με παμή στη Πορτογαλία είναι ενδεικτι- κτωλό εκατομμυρίων τις φαρμακοκό. Στο τελευταίο δίμηνο, η μετάλ- βιομηχανίες για ένα γρήγορο εμβόλαξη BA.5 είναι υπεύθυνη για το λιο που θα το παρουσίαζαν σαν το
80% των νέων λοιμώξεων, που αν- "Ιερό Δισκοπότηρο" που θα μας
τιστοιχούν στο 21% όλων των μο- γλίτωνε από την πανδημία. Η πίεση
λύνσεων στη Πορτογαλία από την για να βγουν γρήγορα τα εμβόλια
αρχή της πανδημίας, τα ημερήσια στην αγορά και ο ανταγωνισμός
κρούσματα ξεπερνάνε τις 20.000 ανάμεσα στις φαρμακοβιομηχακαι οι εβδομαδιαίοι θάνατοι τους νίες, που απαγόρευε τις επιστημο200. Η Πορτογαλία είναι πρώτη νικές συνεργασίες ανάμεσα στις
στην Ευρώπη και δεύτερη στον κό- ερευνητικές ομάδες των φαρμακοσμο και στο δείκτη νέων κρουσμά- βιομηχανιών, οδήγησε σε εμβόλια
των ανά εκατομμύριο κατοίκους που μπορούσαν να εξασφαλίσουν
και στον κυλιόμενο μέσο όρο νέων ανοσία μόνο για μερικούς μήνες
θανάτων. Η συγκεκριμένη μετάλλα- και όχι σε όλες τις μεταλλάξεις του
ξη έχει αρχίσει να εξαπλώνεται και ιού. Είναι ενδεικτικό ότι η χρονική
στη Γερμανία ενώ έχει ήδη ανιχνευ- διάρκεια των παζαριών ανάμεσα
τεί στις ΗΠΑ και σχεδόν σε όλη την στις φαρμακοβιομηχανίες και στις
κυβερνήσεις για τη χορήγηση εμΕυρώπη και στην Ελλάδα.
Και ενώ θα περίμενε κανείς κά- βολίων και την έναρξη των εμβοποια κυβερνητική αντίδραση, το λιασμών ήταν μεγαλύτερη από αυυπουργείο Υγείας της Πορτογα- τή της τρίτης (και πιο καθοριστιλίας ανακοίνωσε, σε γραμμή Μη- κής) φάσης των κλινικών δοκιμών.
Ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, διευθυντσοτάκη, ότι «εξαρτάται πλέον από
τον καθένα ξεχωριστά η ευθύνη τής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλερστον κοινό αγώνα ενάντια στην γιών και Λοιμωδών Νοσημάτων των
πανδημία, η οποία εξακολουθεί να ΗΠΑ, σε πρόσφατη συνέντευξή του
υπάρχει».
Η Πορτογαλία είναι μία
χώρα που χτυπήθηκε έντονα όλο το 2020 και στα
δύο πρώτα κύματα της
πανδημίας και από τα μέσα του 2021, έγινε η «χώρα αναφοράς» για το πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού. Χωρίς καμία υποχρεωτικότητα, το 95% των, επιλέξιμων για εμβολιασμό, κατοίκων της Πορτογαλίας
είναι διπλά εμβολιασμένο,
5/5, Απεργία Υγειονομικών στην Πορτογαλία. Φωτό: SEP Algavre/fb

Γιώργιος Ράγκος

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
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Το εργατικό κίνημα

Απεργία στην Τράπεζα Πειραιώς
24

ωρη απεργία για την Τρίτη
21/6 κήρυξε ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ) με κεντρική
απεργιακή συγκέντρωση στο κτήριο
της Διοίκησης (Αμερικής 4) στις 11πμ.
Κεντρικά αιτήματα της απεργίας είναι
η διασφάλιση των θέσεων εργασίας
και η υπογραφή νέας Επιχειρησιακής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Ο ΣΕΥΤΠΕ στην ανακοίνωσή του
διεκδικεί ανοικτά καταστήματα στην
υπηρεσία των πολιτών καταγγέλλοντας

τη συρρίκνωση του δικτύου των καταστημάτων, καθώς και τις αποσχίσεις σε
τρίτες εταιρίες, το κλίμα εργασιακής
ανασφάλειας και τις κατευθυνόμενες
αξιολογήσεις. Επίσης, ζητάει πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς στηλιτεύοντας τη συμφωνία της ΟΤΟΕ με
τους τραπεζίτες για την Κλαδική Σύμβαση, που έγινε λίγο καιρό πριν και δεν
έδινε παρά ελάχιστες αυξήσεις.
“Τα ψίχουλα των ασφαλιστικών προμηθειών και οι διάφορες αερολογίες
του τύπου «Become and Achieve» και

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Σ

τάση εργασίας και κινητοποίηση στα δικαστήρια πραγματοποίησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι την Τετάρτη 8/6 με κεντρικό αίτημα να γίνουν άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Πρόκειται για την πολλοστή φορά μέσα στους τελευταίους μήνες
που οι δικαστικοί κινητοποιούνται βάζοντας επιτακτικά αυτό το αίτημα, καθώς η εντατικοποίηση της δουλειάς λόγω υποστελέχωσης έχει φτάσει σε σημείο που το προσωπικό στα δικαστήρια να
αρρωσταίνει μαζικά, σωματικά και ψυχικά.
«Θρυμματίστηκαν τα οστά του καρπού μου με ιατρική γνωμάτευση ότι είναι αποτέλεσμα της υπερχρήσης λόγω της πολλής
δουλειάς», επισημαίνει η Θάλεια Γεωργοπούλου, δικαστική υπάλληλος. «Δεν υπάρχει ούτε ένας συνάδελφος που να μην έχει αποκτήσει ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα. Έχουμε να διαχειριστούμε
τεράστια δικαστική ύλη, τη μεγαλύτερη από όλα τα δικαστήρια
της Ευρώπης και πάνω από το 50% της δικαστικής ύλης όλης της
χώρας. Εκτός από τη δουλειά γραφείου σηκώνουμε συνέχεια και
μετακινούμε βαριές δικογραφίες, πακέτα ολόκληρα. Και όλα αυτά
με έντονο στρες, με τσεκούρι πάνω από το κεφάλι μας τη χρονική
πίεση για να μην λήξουν οι προθεσμίες. Αντί για προσλήψεις, βάζουν νέα όρια απόδοσης και μπόνους, δηλαδή πετάνε πάλι σε μας
το μπαλάκι για να βγαίνει πιο γρήγορα η δουλειά.
Οι κινητοποιήσεις μας πρέπει να γίνουν πιο εντατικά και να κλιμακώσουν με 24ωρες και 48ωρες απεργίες. Αυτή είναι η διάθεση
της βάσης του κόσμου, αλλά η ηγεσία του συλλόγου μας (ΣΔΥΑ)
δεν την ακολουθεί. Λάθος στάση είχε αρχικά ακόμα για την αντιφασιστική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 15/6 στη δίκη της ΧΑ και καλούσε στάση εργασίας την ίδια μέρα άλλη ώρα με σκεπτικό να
μην χαθούν τα δικά μας αιτήματα των δικαστικών υπαλλήλων. Ευτυχώς, τελευταία στιγμή το άλλαξαν και καλούν μαζί με την ΑΔΕΔΥ. Οι αντιφασιστικές μάχες είναι προς το συμφέρον της εργατικής τάξης και δεν έπρεπε να είμαστε χωριστά ούτε να σαμποτάρουμε τη δίκη».

ΛΑΡΚΟ

Κ

ινητοποίηση έξω από τη Βουλή πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ την Τρίτη
14/6, τη μέρα που συζητιέται και ψηφίζεται η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με
την εταιρία. Η τροπολογία, που κατατέθηκε αιφνίδια το βράδυ της Παρασκευής 10/6, ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στον ειδικό διαχειριστή της
ΛΑΡΚΟ να ξεκινήσει τις μαζικές απολύσεις και
προχωράει ένα βήμα παραπέρα για τη διάλυση και
την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ.
Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει τη
δυνατότητα του ειδικού διαχειριστή να καταγγείλει
το σύνολο των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας
των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ και να προβεί, αν θέλει και για όσους θέλει, σε σύναψη μηνιαίων ή διμηνιαίων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που σε
κάθε περίπτωση δεν μπορούν να ξεπεράσουν συνολικά τους 5 μήνες.
Η απόφαση για την κινητοποίηση πάρθηκε στις
δύο μαζικές συνελεύσεις (10 και 13 Ιούνη) του σωματείου της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα κόντρα στις
προσπάθειες των δύο παρατάξεων της ΔΑΚΕ να
σαμποτάρουν τις κινητοποιήσεις και να κερδίσουν
τη συναίνεση του κόσμου για την τροπολογία. Η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μοιάζει να κλιμακώνει την προσπάθειά της να απολύσει τους εργαζόμενους και να διαλύσει τα σωματεία, ώστε να
προχωρήσει η εξαγορά της από τους ιδιώτες, που
μέχρι πρότινος είχε ναυαγήσει. Γι’ αυτό είναι ώρα
να κλιμακώσουν και οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ με
απεργίες διαρκείας και καταλήψεις, καλώντας όλο
το εργατικό κίνημα στο πλάι τους.

Εκλογές στο ΥΠ.ΠΟ.

Τ

ην Τετάρτη 15 Ιουνίου από τις
9πμ έως τις 7μμ στην Τεχνόπολη θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Ενιαίου Συλλόγου εργαζόμενων στο ΥΠΠΟ.
Ως μέλη του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης συμμετέχουμε
στις εκλογές του Ενιαίου Συλλόγου
Αττικής Στερεάς και Νήσων με το
αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της ΕΑΚ
(Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση).
Διεκδικούμε προσλήψεις, μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων, αυξήσεις στους μισθούς που εξαφανίζονται μέσα από τις επιλογές των
εξοπλισμών και της ακρίβειας.

Έξω οι ιδιώτες και οι χορηγοί
από τον Πολιτισμό.
Επιστροφή των μουσείων ΝΠΔΔ
(Ακρόπολης και Πινακοθήκη) στην
αρχαιολογική υπηρεσία.
Για την ανατροπή αυτής της Κυβέρνησης του σεξισμού του ρατσισμού της πολεμοκαπηλείας και της
αρχαιοκαπηλείας!
Οι υποψήφιοι της ΕΑΚ:
Αντώνης Φώσκολος, ΥΣΜΑ
Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου,
ΔΕΤΥΜΕΑ
Θωμάς Κατσαρός, ΒΧΜ

«Job Family Μodel» ούτε τις οικογένειές μας θρέφουν, ούτε τους λογαριασμούς ρεύματος εξοφλούν, ούτε
τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων μας
γεμίζουν, ούτε τις πληθωριστικές πιέσεις αντιμετωπίζουν (ήδη πάνω από
11%)”, σημειώνει ο ΣΕΥΤΠΕ. “Με την
Τράπεζα, παράλληλα, να κρίνει ως
προτεραιότητα όχι τη στήριξη των εισοδημάτων του προσωπικού της, του
πολυτιμότερου κεφαλαίου της, αλλά
την αγορά πολυτελών γραφείων στο
Ελληνικό”.

Συνταξιούχοι
Ε.Τ.Ε.
Αποτελέσματα εκλογών του Συλλόγου
Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας
ΔΑΚΣ, ΔΑΚΕ-Σ 1.231 ψήφοι 4 έδρες
Ενωτικό 1.081 ψήφοι 4 έδρες
Ανανεωτική 939 ψήφοι 3 έδρες
Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία
637 ψήφοι 2 έδρες
Ανεξάρτητη Ενωτική Συνεργασία
Τζούλης-Σαρρής 370 ψήφοι 1 έδρα
Συμπαράταξη με την Ελπίδα
299 ψήφοι 1 έδρα
Ανυπότακτοι 161 ψήφοι
Αγωνιστική Προοπτική 75 ψήφοι

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μ

ε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουν, ανυποχώρητοι, οι υπάλληλοι που δεν
λαμβάνουν την Προσωπική Διαφορά, διεκδικώντας πραγματικές
αυξήσεις και μισθολογική εξομοίωση με τους παλαιότερους συναδέλφους τους. Τις τελευταίες εβδομάδες οι Ομοσπονδίες του
Υπουργείου, υπό την πίεση του Συντονιστικού των νέων συναδέλφων, κάλεσαν δυο κινητοποιήσεις για το συγκεκριμένο αίτημα, στις
1/6 και 9/6, και προβλέπεται συνέχεια.
Οι συγκεκριμένες δράσεις καλέστηκαν μετά την οριστική άρνηση
της κυβέρνησης να αποδώσει την Προσωπική Διαφορά στο τελευταίο νομοσχέδιο Βορίδη για την νέα Αξιολόγηση στο Δημόσιο. Αντίθετα, στο ίδιο νομοσχέδιο καθιερώνεται για συγκεκριμένες υπηρεσίες “Κίνητρο Επίτευξης Στόχων”, που θα λαμβάνει ο υπάλληλος
εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι, ποσοτικοί, στόχοι απόδοσης.
Το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας όσο αφορά τις μισθολογικές εξελίξεις στο δημόσιο είναι ξεκάθαρο: οι σίγουρες αποδοχές να παραμείνουν σε επίπεδο πείνας και η όποια σοβαρή αύξηση να είναι συνάρτηση της εντατικοποίησης των εργαζομένων.
Η επιμονή των “νέων” συναδέλφων για την Προσωπική Διαφορά
δείχνει πως χρειάζεται να παλέψουν τα συνδικάτα σε όλο το Δημόσιο τα σχέδια της κυβέρνησης. Αξιοπρεπείς, σταθερές αυξήσεις
για όλους, όχι μπόνους παραγωγικότητας. Που θα κερδηθούν με
αγώνες και απεργίες, όχι με το “κυνήγι” στόχων και τον ανταγωνισμό μεταξύ μας.
Σύσκεψη για την οργάνωση της στάσης εργασίας για τη δική της
Χρυσής Αυγής σε β’ βαθμό στις 15/6, πραγματοποίησε την Πέμπτη,
9/6, η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων της ΓΔΗΛΕΔ. H Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει την Τετάρτη 8πμ στο Μετρό Αμπελοκήπων και να
ζητηθεί από τον Σύλλογο ΓΓΔΕ (τον πιο αντιπροσωπευτικό) να συμμετέχει με πανό στην συγκέντρωση (το οποίο τελικά επετεύχθη).

Νίκος Τουρνάς, μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων πρ. ΓΓΔΕ (ΑΑΔΕ)

ΔΗΜΟΙ

Α

νοιχτό παραμένει το μέτωπο ενάντια στις απολύσεις των συμβασιούχων covid στους δήμους. Από τη μία η μάχη συνεχίζεται
στις δικαστικές αίθουσες. Συνεχίζεται η διαδικασία της εκδίκασης
των αιτημάτων των συμβασιούχων για να παραμείνουν στη δουλειά
γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και μάλιστα αποδεδειγμένα. Η εκδίκαση γίνεται σε τρία επίπεδα, πρώτα η προσωρινή
διαταγή, μετά τα ασφαλιστικά μέτρα και τέλος η αγωγή που θα πάρει την οριστική απόφαση για την παραμονή ή όχι στη δουλειά.
Πολλές είναι οι περιπτώσεις που ομάδες συμβασιούχων κέρδισαν τα ασφαλιστικά μέτρα και πήραν μια παράταση στη δουλειά,
μικρή, αλλά πολύτιμη για να συνεχιστεί ο αγώνας και η σχέση με τα
σωματεία και τους μόνιμους. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που
έχουν κερδίσει την αγωγή, όπως έντεκα συμβασιούχοι του δήμου
Αγίου Δημητρίου, οι οποίοι έγιναν αορίστου. Με βάση την πρόσφατη εκδικητική τροπολογία του Βορίδη, σε περιπτώσεις νίκης των
εργαζόμενων σε δικαστήριο, ο δήμος είναι αναγκασμένος από τον
νόμο να προχωρήσει σε έφεση. Η δήμαρχος του Αγ. Δημητρίου,
Μαρία Ανδρούτσου, αρνήθηκε -προς τιμήν της- να κάνει έφεση, αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει από μόνο του την νομική κατοχύρωση της
απόφασης και ότι το ίδιο θα κάνουν και οι υπόλοιποι δήμαρχοι.
Άρα η δικαίωση από τα δικαστήρια είναι «ρώσικη ρουλέτα».
Η λύση βρίσκεται στον μαζικό απεργιακό αγώνα όλων των συμβασιούχων και των μόνιμων εργαζόμενων στους ΟΤΑ, συσπειρωμένοι
στα σωματεία τους. Η ηγεσία της ΠΟΕ-ΟΤΑ χρειάζεται να συνεχίσει
με απεργιακή κλιμάκωση, μετά τη μεγάλη επιτυχία της απεργίας στις
24/5.
Προς αυτή την κατεύθυνση πιέζει το Παναττικό Συντονιστικό
Συμβασιούχων ΟΤΑ. Στην τελευταία του συνεδρίαση (9/6) αποφάσισε, ανάμεσα σε άλλα, τη συνέχεια του αγώνα ενάντια στην πολιτική των απολύσεων, διεύρυνση του Συντονιστικού με όλους τους
συμβασιούχους -όχι μόνο με συμβάσεις covid-, πίεση στην ΠΟΕΟΤΑ και τα σωματεία να καλέσουν απεργιακές κινητοποιήσεις και
συμμετοχή σε όλα τα μεγάλα κινηματικά ραντεβού εργατικών σωματείων και ομοσπονδιών, με πρώτη την αντιφασιστική απεργία
στις 15/6 στη δίκη της ΧΑ.

M.N.
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Το εργατικό κίνημα
ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δυναμώνουμε την απεργία

Μ

ε 24ωρη απεργία την Παρασκευή 24
Ιούνη στα ξενοδοχεία της Αττικής διεκδικούν οι εργαζόμενοι του κλάδου αυξήσεις στους μισθούς, εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων και να μπει τέλος στα εξοντωτικά ωράρια, μετά από απόφαση που πήρε η γενική συνέλευση του Συνδικάτου ΕπισιτισμούΤουρισμού ν. Αττικής. Η συγκέντρωση καλείται
στις 9.30πμ στο ξενοδοχείο Τιτάνια και θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

σμό που η ΣΣΕ δεν είναι υποχρεωτική και η
ψευδώς δηλωμένη εργασία είναι ο απόλυτος
κανόνας. Πέρα όμως από την ανάγνωση της κατάστασης, η Ομοσπονδία άμεσα πρέπει να προχωρήσει στην οργάνωση των αγωνιστικών βημάτων πανελλαδικά, σε τουρισμό και επισιτισμό, με πρώτο βήμα την κήρυξη πανελλαδικής
απεργίας στις 24/6 και απεργιακή κλιμάκωση
για τη συνέχεια, μέσα στο κατακαλόκαιρο που
θα «πονέσει» ακόμα περισσότερο τα αφεντικά.

Στη φετινή έναρξη της τουριστικής σεζόν βάζει τη σφραγίδα της μια άλλη, όχι καινούργια,
πανδημία, αυτή των ξενοδόχων, που για να ισοφαρίσουν τα υπερκέρδη που δεν έβγαλαν τις
δύο προηγούμενες χρονιές, θέλουν να φτάσουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων τους
σε νέα δυσθεώρητα ύψη. Έτσι φτάσαμε δίπλα
στις 50.000 κενές θέσεις εργασίας στον Τουρισμό, επειδή ο κόσμος, παρά την κρίση, δεν δέχεται να πάει να δουλέψει σε τέτοιες συνθήκες,
να υπάρχουν άλλες 5.000 παραιτήσεις – μετακινήσεις τις τελευταίες μόνο μέρες.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισιτισμού-Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ) καταγγέλλει ότι η
Συλλογική Σύμβαση στα ξενοδοχεία, παρ’ όλο
που είναι υποχρεωτική, δεν τηρείται ούτε στο
10%. Χειρότερη είναι η κατάσταση στον Επισιτι-

Πανελλαδικό πρόβλημα

Τ

«Η ΠΟΕΕΤ και τα τοπικά συνδικάτα του κλάδου πρέπει να καλέσουν και αυτά σε απεργία
στις 24/6, γιατί το πρόβλημα είναι πανελλαδικό,
ειδικά στα νησιά», δηλώνει στην Εργατική Αλληλεγγύη, εργαζόμενη σε ξενοδοχείο της Ρόδου.
«Οι εργαζόμενοι είναι λίγοι, οπότε πέφτει στον
καθένα μεγαλύτερος όγκος δουλειάς. Εγώ δουλεύω για δύο άτομα αυτή τη στιγμή, εφτά ημέρες τη βδομάδα χωρίς ρεπό. Είναι ρίσκο, δεν
ξέρω πόσο θα αντέξω χωρίς μία μέρα ξεκούρασης, αλλά είχα ανάγκη τα λεφτά και την προϋπηρεσία.
Υπάρχουν τόσες κενές θέσεις εργασίας, επειδή δεν ανέχεται ο κόσμος να δουλεύει σε τόσο
άθλιες συνθήκες. Αλλά η επιλογή να αυξήσουν
τα μεροκάματα και να καλυτερεύσουν τις συν-

η σκυτάλη των δύσκολων και ελαστικών ωραρίων και της οικονομικής αβεβαιότητας, ήρθε
να πάρει η εντατικοποίηση της εργασίας και η έλλειψη εργατικού δυναμικού που απαιτείται για να
καλυφθεί ο τεράστιος όγκος δουλειάς λόγω της
κατακόρυφης αύξησης της τουριστικής ζήτησης.
Και ενώ η κυβέρνηση πανηγύριζε και υποσχόταν
ότι με το άνοιγμα του Τουρισμού όλα θα επιστρέψουν σε αυτή την πολυπόθητη κανονικότητα και
με ακόμα καλύτερες προοπτικές οικονομικής άνθισης για όλους, καθώς προβλεπόταν αυτή η τουριστική εκτόξευση μετά από δύο χρόνια πανδημίας,
η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική για
τους εμπλεκόμενους στο τουριστικό προϊόν. Για
άλλη μια φορά είναι όνειρο για τα μεγάλα αφεντικά και εφιάλτης για τους εργαζόμενους.
Η παράταση του προγράμματος «Συνεργασία»
που εφαρμόστηκε στον κλάδο μέχρι και το τέλος
του Μάη, έδινε την δυνατότητα οι προσλήψεις να
αρχίσουν επίσημα από 1 Ιούνιου, έτσι πολλοί συνάδελφοι οδηγήθηκαν στην εύρεση εποχιακής εργασίας και μάλιστα με όχι αντίστοιχους μισθούς σε
σχέση με την προσφορά τους (διευρυμένο ωράριο
και μέχρι 4 ρεπό τον μήνα, στην καλύτερη).
Αρκετοί επίσης αναγκάστηκαν να αλλάξουν
επαγγελματικό προσανατολισμό προκειμένου να
καλυφθούν οι καθημερινές ανάγκες και το κόστος
της ζωής που και αυτό συνεχώς αυξάνεται.
Έτσι όσοι έχουν μείνει ακόμα ενεργοί σε ξενοδοχεία και χώρους επισιτισμού στην Αττική έχουν
να αντιμετωπίσουν πολύ σκληρές εργασιακές συνθήκες, εντατικοποίηση, κομμένα ρεπό, ατελείωτες
απλήρωτες υπερωρίες, έλλειψη εμπείρου και καταρτισμένου προσωπικού, και καμιά προοπτική για
αυξήσεις στους μισθούς τους, πράγμα που οδηγεί
πολλούς από αυτούς παρά τα πολλά χρόνια προϋπηρεσίας να παραιτούνται.
Στην τελευταία συνέλευση του Συνδικάτου Επι-

θήκες διαμονής δεν υπάρχει για τους
εργοδότες. Για να λύσουν το πρόβλημα εύρεσης φτηνών εργατικών χεριών προσλαμβάνουν με πολύ λιγότερα λεφτά πρόσφυγες νεαρής ηλικίας
από την Ουκρανία, αλλά και μετανάστες από τη Ρουμανία και από αλλού.
Το πρόβλημα δεν είναι ότι παίρνουν ανειδίκευτους εργάτες από άλλες χώρες. Πρέπει σε όλους να δίνεται η ευκαιρία να δουλέψουν. Αλλά
όχι για έναν πενιχρό μισθό και να
τους εκμεταλλεύονται επειδή έχουν
ανάγκη να δουλέψουν ή επειδή είναι
καλύτερα εδώ από το να τρώνε τις
βόμβες στην Ουκρανία. Σε πολλές
περιπτώσεις παθαίνεις σοκ αν δεις
πού βάζουν να διαμένουν εν έτει 2022
τους εργαζόμενους, κυρίως από άλλες χώρες. Στο ξενοδοχείο που εργάζομαι καταφέραμε να έχουμε air condition στα δωμάτιά μας -δεν μπορούσε κάποιος από τη ζέστη να σταθεί
χωρίς κλιματισμό- μετά από πολλές καταγγελίες στους υπεύθυνους.
Χειρότερα είναι τα πράγματα και για τον κόσμο που κάνει την πρακτική του στα ξενοδοχεία. Επίσης, χρησιμοποιούν την έλλειψη προ-

Μια τουριστική
σεζόν–όνειρο
για τα αφεντικά,
εφιάλτης για
τους εργαζόμενους
σιτισμού Τουρισμού Αττικής που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» στις 2/6, αποφασίστηκε συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα με
24ωρη απεργία στα ξενοδοχεία την Παρασκευή
24/6, διεκδικώντας υπογραφή Κλαδική σύμβαση
με αυξήσεις, πενθήμερη 35ωρη εργασία και προσλήψεις όχι απολύσεις. Σε ότι αφορά τον κλάδο
του επισιτισμού το Συνδικάτο δεσμεύεται να καλύψει σωματεία, επιτροπές και εργαζόμενους που
θα αποφασίσουν να απεργήσουν.
Ως κίνηση «Καμαριέρα» θεωρούμε απαραίτητη
την κάλυψη και την συμμέτοχη όλου του κλάδου
(ξενοδοχεία, χώροι επισιτισμού, delivery). Στην
πρόσφατη σύσκεψή μας την Παρασκευή 10/6 πήραμε την απόφαση για αρκετές παρεμβάσεις την
βδομάδα μέχρι την απεργία στα ξενοδοχεία αλλά
και με συζήτηση με εργαζόμενους στον επισιτισμό
στις γειτονιές.
Καμία θυσία για τα κέρδη της τουριστικής βιομηχανίας είναι το κεντρικό σύνθημα της προκήρυξης της κίνησης «Καμαριέρα» για την οργάνωση
της απεργίας. Στόχος μας είναι να επεκταθεί η
απεργία και να στηρίξει και η Ομοσπονδία μας για
να γίνει πανελλαδική καθώς τα ίδια προβλήματα
αντιμετωπίζουν όλοι οι συνάδελφοι.

Χουάνα Σταυριανού,

ξενοδοχοϋπάλληλος, κίνηση «Καμαριέρα»

Εξορμήσεις της κίνησης
«Καμαριέρα»
για την οργάνωση
της απεργίας 24/6
Πέμπτη 16/6
• 4μμ Ξενοδοχεία στο κέντρο
γύρω από την Ομόνοια
Παρασκευή 17/6
• 12.30μμ Πεδίο Άρεως
στην κινητοποίηση για την efood
• 4μμ Wyndham hotel
στο Μεταξουργείο
• 7μμ σε μαγαζιά επισιτισμού
σε Εξάρχεια, Μεταξουργείο,
Περιστέρι, Πανόρμου,
Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα

ϋπηρεσίας για να δουλεύεις για λιγότερες απολαβές, εκμεταλλεύονται τη νεολαία. Τώρα περιμένουν να τελειώσουν οι εξεταστικές στις σχολές για να έρθουν φοιτητές να δουλέψουν».

Μάνος Νικολάου

Απεργία
στην efood
Σ

ε προειδοποιητική στάση εργασίας
12μ-4μμ και συγκέντρωση-μοτοπορεία στις 12.30 στο Πεδίο του Άρεως
προχωρούν οι εργαζόμενοι της efood
την Παρασκευή 17/6. Μετά τη μεγαλειώδη νίκη τους τον περασμένο Σεπτέμβρη που κατάφεραν τη μετατροπή
όλων των συμβάσεων σε αορίστου, οι
εργαζόμενοι, οργανωμένοι πλέον σε
σωματείο, ξανακατεβαίνουν σε απεργία
ενάντια στην πρόσφατη απόφαση της
εταιρίας να καταργήσει το δικαίωμα
των διανομέων να ορίζουν το πρόγραμμά τους.
Αυτή η απόφαση ουσιαστικά σπρώχνει πολλούς, ειδικά τους 4ωρους που
στην πλειοψηφία τους κάνουν και δεύτερη δουλειά για να ανταπεξέλθουν οικονομικά, στην επιλογή της αναγκαστικής παραίτησης ή στο καθεστώς του
freelancer. Το τελευταίο φαίνεται να είναι η στρατηγική επιλογή της εταιρίας,
για να ξεμπερδεύει από ασφαλιστικά
και άλλα εργασιακά δικαιώματα.
Η διάθεση για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, σε περίπτωση μη υποχώρησης της εταιρίας, δηλώνεται από το
«προειδοποιητική» που υπάρχει μπροστά από τη στάση εργασίας. Σε κάθε
περίπτωση όμως η συνέχεια χρειάζεται
να είναι στις 24/6 στην απεργία του
Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Αττικής, ενωμένοι με όλο τον κλάδο.
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ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2022

Ελάτε στο μαρξιστικό “Πανεπιστήμιο”
Τ

ο φεστιβάλ του Μαρξισμού είναι ένας παλμός
που χτυπάει στην καρδιά της εργατικής τάξης.
Είναι τρεις μέρες γεμάτες συζητήσεις για την ιστορική και την θεωρητική κληρονομιά της Επαναστατικής
Αριστεράς που συνδέονται άμεσα με τους αγώνες
του σήμερα.
Παραδείγματος χάρη, η κουβέντα για το ΣΕΚΕ και
αντιπολεμικό κίνημα συνδέεται άμεσα με την στάση
της Αριστεράς προς τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην
Ουκρανία. Επίσης “Η πάλη ενάντια στον φασισμό
στον Μεσοπόλεμο” δείχνει τον δρόμο στους αντιφασίστες, δημοκράτες πολίτες, ειδικά εν όψει της δίκης
της εγκληματικής οργάνωσης “Χ.Α” σε δεύτερο βαθμό. Αυτός ο δρόμος πρέπει να είναι ενιαιομετωπικός!
Είναι πολιτική επιλογή το φεστιβάλ μας να απαρτίζεται από συζητήσεις και να έχει κορμό του την επαναστατική αισιοδοξία. Το φεστιβάλ μας ωριμάζει τις
συνθήκες και απαντάει τα ερωτήματα κάθε νέου
αγωνιστή για το πως θα τσακίσουμε το σύστημα που
μας πνίγει και πως θα ανοικοδομήσουμε αυτό που
θα αναπνέουν ΟΛ@!
Είναι η πρώτη φορά που θα συμμετέχω στον
“Μαρξισμό”. Μαζί με τους συντρόφους απ’τον πυρήνα του Βύρωνα, όπου ανήκω, κάναμε αφισοκολλήσεις, αν και η μια διεκόπη απ την προκλητική σύλληψή μας από τους άντρες της ΕΛ.ΑΣ, και μέσω της
εξόρμησης στην πλατεία ενημερώσαμε την γειτονιά,
εξηγήσαμε την σημασία του φεστιβάλ και κόψαμε
προσκλήσεις.

Ε

δώ και δεκαετίες, οι συζητήσεις για τον φασισμό στα πλαίσια του φεστιβάλ Μαρξισμός
αποτέλεσαν σχολείο στρατηγικής και τακτικής
για μια ολόκληρη γενιά αγωνιστριών και αγωνιστών.
Ο αντιφασιστικός αγώνας ενάντια στη Χρυσή
Αυγή εξοπλίστηκε από μια σαφή ιδεολογική κατανόηση του τι είναι και πώς παλεύεται ο φασισμός.
Στις συζητήσεις αυτές, αναπτύχθηκαν τα φύτρα
της στρατηγικής για την πολιτική αγωγή στις δίκες της Χρυσής Αυγής, από τις επιμέρους υποθέσεις μέχρι τη δίκη και την καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης. Τώρα που ξεκινάμε τη μάχη
του Εφετείου, θα ξαναβρεθούμε στον φετινό
Μαρξισμό στις 8-10 Ιουλίου, για να συνεχίσουμε
τη συζήτηση όσον αφορά τα νέα, αναβαθμισμένα
καθήκοντα του αντιφασιστικού κινήματος.

Θανάσης Καμπαγιάννης,
δικηγόρος,
Πολιτική Αγωγή στη Δίκη της Χρυσής Αυγής

Ο

Χρήστος Νοβακόπουλος,
μαθητής

Ο

φετινός Μαρξισμός έχει μεγάλη πολιτική
σημασία διότι διεξάγεται σε μια περίοδο
βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος.
Η συμμετοχή κάθε εργαζόμενου άνεργου
φοιτητή σε αυτό φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών που οργανώνει κάθε χρόνο το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα είναι μια πολύτιμη εμπειρία
στο να γνωρίσει και εμβαθύνει στην μαρξιστική
κοσμοθεωρία. Η μαρξιστική κοσμοθεωρία είναι
ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε εργάτη και
κάθε εργάτρια για το πώς αλλάζει επαναστατικά η κοινωνία και για το πώς απαντάμε στα
αδιέξοδα του καπιταλισμού, στη φτώχεια στο
πόλεμο στο ρατσισμό –φασισμό στο σεξισμό
και κάθε μορφή καταπίεσης.
Στην Ελλάδα κυρίαρχη τάξη και κυβέρνηση
Μητσοτάκη έχουν εξαπολύσει μια άγρια επίθεση σε όλα τα μέτωπα κατά της εργατικής τάξης μέσα από την διάλυση του κοινωνικού κράτους και του ΕΣΥ, τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη, την διάλυση της δημόσιας Παιδείας και
την μεγάλη αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών.
Ο μοναδικός τρόπος για να απαντήσει η εργατική τάξη σε αυτές τις επιθέσεις είναι το οργανωμένο εργατικό κίνημα μέσα από την απεργία την διαδήλωση την οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς μέσα στα σωματεία και τα συνδικάτα και όλα αυτά με την καθοδήγηση του επαναστατικού κόμματος που θα οδηγήσει το κίνημα στην τελική νίκη. Επομένως για όλους τους
παραπάνω λογούς είναι σημαντική η συμμέτοχη κάθε εργάτριας και εργάτη στο φετινό φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ
2022.

ρισκόμαστε σε μία εποχή κοινωνικού αναβρασμού. Πόλεμοι, γυναικοκτονίες, πανδημίες, οικολογικές καταστροφές και αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα που πρωταγωνιστούν καθημερινά
στην παγκόσμια σκηνή.
Όπως κάθε περίοδος κρίσης έτσι και αυτή γεννά πολλά νέα ερωτήματα ενώ
ξαναφέρνει στην επιφάνεια διαχρονικά πολιτικά και κοινωνικά διλήμματα. Ο καπιταλισμός απογοητεύει, παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις καταρρέουν και
ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος μαίνεται στην Ουκρανία. Πώς έφτασαν τα πράγματα ως εδώ; Πως μπορώ να φτιάξω έναν καλύτερο κόσμο; Πως πέφτει ένα
αποτυχημένο σύστημα; Ποια είναι η εναλλακτική; Γιατί επανάσταση και όχι ρεφορμισμός;
Αυτή την νέα προοπτική -που τόσοι αναζητούν- προσφέρει σήμερα, πιο επίκαιρος από ποτέ, ο Μαρξισμός. Οι επαναστατικές ιδέες του Μαρξ απαντάνε σε
όλα τα παραπάνω ερωτήματα, ανοίγουν το παράθυρο σε έναν νέο δικαιότερο
κόσμο ενώ παράλληλα μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα πως λειτουργεί ο δικός μας.
Η επαφή μας με αυτές τις ιδέες, η ανάλυση και η κατανόηση τους γίνεται
πλέον αναγκαία και μας δίνει τα εφόδια για τις μάχες που έρχονται. Αυτή την
ανάγκη καλύπτει ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2022 στις 8-9-10 Ιουλίου. Μέσα σε 3 μέρες 50
περίπου συζητήσεις θα καλύψουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ανάγκη
για ανοιχτά σύνορα και την πορεία του εργατικού κινήματος μέχρι και την κλιματική αλλαγή και την μάχη ενάντια στον σεξισμό και κάθε είδους φοβία. Υπάρχει μια συζήτηση για τ@ καθέν@, μια επαναστατική προοπτική για όλ@, μια ευκαιρία για όλη την Αριστερά να δει και να συζητήσει πως θα προχωρήσει μέσα
σε μια τέτοια εποχή αγώνα και μάχης.
Για αυτό θα είμαι εγώ στον ΜΑΡΞΙΣΜΟ και για αυτό περιμένω να δω και εσάς
εκεί.

Μανώλης Μανουσαρίδης, Θεσσαλονίκη

Αργύρης Καραγγελής, φοιτητής ΠΑΔΑ

Β

ι ετήσιες εκδηλώσεις "Μαρξισμός" που διοργανώνει το Σ.Ε.Κ. ανταποκρίνονται με επιτυχία στο καθήκον ιδεολογικής-πολιτικής διαπαιδαγώγησης των αριστερών αγωνιστών και το συνδυάζουν εύστοχα με την επιλογή θεμάτων που
απασχολούν τη συγκυρία και ομιλητών που εκφράζουν αποκλίνουσες αλλά συντιθέμενες προσεγγίσεις.
Και ακόμα δίνουν βήμα διαλόγου στο ακροατήριο και μετατρέπονται σε ζωντανές συζητήσεις
αντί για μονόλογους και διαλέξεις. Ενώ συνοδεύονται πάντα με την εντυπωσιακή έκθεση βιβλίων του Μ.Β. αλλά και άλλες εκθέσεις.
Αυτός είναι ο λόγος της πολύχρονης αντοχής
τους, της μαζικής συμμετοχής ανθρώπων που
συχνά δυσκολεύονται να διαλέξουν ανάμεσα σε
εξ ίσου ενδιαφέρουσες ταυτόχρονες συζητήσεις,
αλλά και των καλούμενων ομιλητών που αισθάνονται την τιμή της συμμετοχής σε συζητήσεις
επιπέδου που αφήνουν ίχνη που οδηγούν.

Κώστας Παπαδάκης,
δικηγόρος,
Πολιτική Αγωγή στη Δίκη της Χρυσής Αυγής

Τ

ο φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών Μαρξισμός
2022, 8-10 Ιούλη, έρχεται με ορμή μετά από
δύο χρόνια πανδημίας να εξοπλίσει χιλιάδες αγωνίστριες και αγωνιστές όλων των κινημάτων και
της νεολαίας, με τις καλύτερες ιδέες για να γκρεμίσουμε ένα σύστημα καταστροφικό για τις ζωές
μας και τη ζωή του πλανήτη.
Η πολλαπλή και πολύπλευρη κρίση του Καπιταλισμού από την αποτυχία του στη πανδημία μέχρι
και τον πόλεμο έχει δημιουργήσει εκρηκτικές
συνθήκες στην εργατική τάξη. Αυτό δείχνουν οι
αντιστάσεις που έχουν αναπτυχθεί παγκόσμια.
Πάνω σε αυτή τη διαπίστωση είναι τόσο πολύτιμο
να συζητήσουμε πως αξιοποιούμε αυτή τη μοναδική δυναμική για να χτίσουμε την εργατική εναλλακτική και να φύγουμε από αυτή τη βαρβαρότητα. Ελάτε να δυναμώσουμε με αυτοπεποίθηση
και αισιοδοξία αυτή την προοπτική!

Κώστας Καταραχιάς,
ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείο «Έλενα»

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 9
Νο 1526, 15 Ιούνη 2022

Το αντιρατσιστικό κίνημα

Ενωμένοι στον αγώνα ενάντια
στις ρατσιστικές επιθέσεις

Ξ

υλοδαρμό από τον εργοδότη
του κατήγγειλε στην ΚΕΕΡΦΑ ο
35χρονος οικοδόμος Ναβίτ Αρσάτ. Συγκεκριμένα ο εργολάβος Γιώργος Γ. τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ενώ τον κράτησε παρά τη θέληση
του στη δουλειά απειλώντας τον απροκάλυπτα για τη ζωή του.
Όπως δήλωσε ο μετανάστης εργάτης: «Πήγα στη δουλειά με το Γιώργο
Γ. στις 17 Μαρτίου στη Σίφνο. Είμαι
μάστορας στην πατητή τσιμεντοκονία.
Έχω άδεια παραμονής, ζω εδώ στην
Ελλάδα 15 χρόνια. Μου χρωστούσε
1900 ευρώ και τα είχα ανάγκη. Του ζήταγα επί 3 μέρες να δώσει τα μεροκάματα που μου χρωστούσε.
Το Σάββατο 4 Ιούνη στις 7.30πμ ήρθε να με πάρει από το δωμάτιο μου για
να πάμε στη δουλειά. Του είπα δεν έρχομαι στη δουλειά γιατί δεν με πληρώνεις. Με άρπαξε από το λαιμό και άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές, με έριξε κάτω και άρχισε να με κλωτσά.
Άρχισε να φωνάζει “Γαμώ το Πακιστάν. Ήρθατε εδώ για να κάνετε ότι
θέλετε; Δεν ξέρεις με ποιους έχεις
μπλέξει. Θα σου γαμήσω ότι έχεις και
δεν έχεις. Ή θα πας φυλακή ή θα πας
στη δουλειά. Θα πω στην Αστυνομία
ότι έκλεψες 1000 ευρώ από το γιό μου.
Όταν χτυπάω εγώ δεν σηκώνεσαι από
το κρεβάτι για ένα χρόνο. Εγώ έχω
πλακώσει το πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας. Όποιον χτυπάω εγώ
μένει ανάπηρος. Θα βάλω ανθρώπους
να σε κυνηγήσουν αν φύγεις. Δεν θα
φύγεις από μένα”.
Με πήγε στη δουλειά με το ζόρι και
χτυπημένο. Φοβήθηκα πολύ. Πήγα την
Τρίτη 7 Ιούνη στην Αστυνομία Σίφνου,
έκανα καταγγελία και έφυγα αφήνοντας τη βαλίτσα και τα ρούχα μου στο
δωμάτιο διότι η ζωή μου ήταν σε κίνδυνο. Μου είχε πει μέρες πριν “Εγώ είμαι
δάσκαλος μπόξ και είχα σχολείο στη
Αγία Παρασκευή 8 χρόνια”. Έγω θέλω

τα δικαιώματα μου, να δουλεύω σαν
άνθρωπος και όχι δούλος, θέλω τα μεροκάματα που μου χρωστάει και τα ένσημα που δεν μου έβαλε».
«Απαιτούμε την τιμωρία του ρατσιστή
εργοδότη, να καταβληθούν τα μεροκάματα και τα ένσημα του, να του επιστραφεί η βαλίτσα με τα προσωπικά
του αντικείμενα» τονίζει η ΚΕΕΡΦΑ
στην καταγγελία της και καλεί «το ΕΚΑ,
τα συνδικάτα να καταδικάσουν την ρατσιστική εργοδοτική βία σε βάρος του
μετανάστη εργάτη Ναβίτ Αρσάτ. Η μαζική νομιμοποίηση όλων των μεταναστών χωρίς χαρτιά, η ένταξη όλων στα
συνδικάτα και η τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι ο δρόμος για να βάλουμε τέλος στην αυθαιρεσία των εργοδοτών και το ρατσισμό».

Χανιά
Ανάλογη ρατσιστική επίθεση σημειώθηκε και στα Χανιά, την Τρίτη 7/6.
Όπως καταγγέλει η τοπική ΚΕΕΡΦΑ: «Ο
μετανάστης, αιγυπτιακής καταγωγής
που εργάζονταν σε οικοδομές ζήτησε
να πληρωθεί τα δεδουλευμένα ενός μήνα και ενώ είχε μείνει άστεγος μετά
από έξωση στην οποία προέβη ο σπιτονοικοκύρης του καθώς δεν μπορούσε
να πληρώσει το νοίκι. Αντί των χρημάτων του, εισέπραξε την άρνηση του εργοδότη. Ακολούθως ενημέρωσε ότι θα

προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία. Στο δρόμο για το αστυνομικό
τμήμα δέχτηκε επίθεση με αλυσίδα μηχανής από τον εργοδότη με αποτέλεσμα τη λιποθυμία του και σοβαρούς
τραυματισμούς (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις) στο κεφάλι και το σώμα του».
«Πρόκειται για μια επίθεση με καθαρά ρατσιστικό κίνητρο που έρχεται ως
συνέπεια της κυβερνητικής πολιτικής.
Της πολιτικής των ρατσιστικών διακρίσεων, των pushbacks, των στρατοπέδων συγκέντρωσης και των διαρκών
κυβερνητικών επιθέσεων απέναντι
στους μετανάστες εργάτες» δήλωσε
μεταξύ άλλων ο Σεραφείμ Ρίζος, δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στα
Χανιά και κάλεσε στο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στις 15 Ιούνη.
Συγκεντρώσεις συμπαράστασης
στον εργάτη πραγματοποιήθηκαν στα
Δικαστήρια την Παρασκευή 10/6 και τη
Δευτέρα 13/6 με την παρουσία μεταναστών, εκπροσώπων από τα σωματεία
των οικοδόμων και του επισιτισμού, την
δημοτική κίνηση Ανταρσία στα Χανιά,
την ΚΕΕΡΦΑ κι αλληλέγγυων.
Το δικαστήριο καταδίκασε τελικά τον
εργοδότη σε ποινή 25 μηνών με τριετή
αναστολή και καταβολή των δεδουλεύμενων.

Σ.Μ.

13/6, Χανιά. Φωτό: Ειρηναίος Μαράκης

Η αστυνομία κυνηγάει αφισοκολλητές
αλλά “δεν βρίσκει” τους φασίστες

Σ

την προσαγωγή της Κατερίνας Σεβαστάκη και του μαθητή Χ.Ν, μελών του ΣΕΚ και της ΚΕΕΡΦΑ, προχώρησαν οι
αστυνομικοί του Α.Τ Βύρωνα, την Κυριακή 12 Ιούνη, επειδή
κόλλαγαν αφίσες για το αντιφασιστικό απεργιακό συλλαλητήριο στις 15 Ιούνη. Μάλιστα, όπως καταγγέλει η ΚΕΕΡΦΑ,
οι μπάτσοι ζήτησαν από τους προσαχθέντες να παραδεχθούν ότι είναι παράνομη η πράξη τους.
«Αλήθεια πότε ο Θεοδωρικάκος και η ΕΛΑΣ κήρυξαν παράνομη την αντιφασιστική δράση των συνδικάτων και της
ΚΕΕΡΦΑ; Θα προσφύγουν και στα δικαστήρια για να κηρυχθούν παράνομες και οι στάσεις εργασίας της ΑΔΕΔΥ, του
ΕΚΑ και του ΕΚΠ την Τετάρτη 15 Ιούνη; Αλήθεια, τι έκανε η
κυβέρνηση μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση στις 7 Οκτώβρη του 2020; Το σίγουρο εί-

ναι ότι δεν έκλεισε ποτέ τα γραφεία τους, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη όπου εξακολουθούν να τα έχουν
ως ορμητήριο για επιθέσεις. Φρόντισε να διασφαλίσει τις θέσεις των εκλεγμένων νεοναζί στα δημοτικά και περιφερειακά
συμβούλια και να τους εξασφαλίσει ότι θα κατέβουν και στις
επόμενες εκλογές.
Ταυτόχρονα, η Αστυνομία του Θεοδωρικάκου δεν έχει εντοπίσει τα φασιστοειδή που πυροβολούν, μαχαιρώνουν και
χτυπάνε με μαχαίρια πεταλούδα και σιδηρογροθιές μετανάστες στα Πετράλωνα, το Μενίδι, τα Πατήσια, παρά τις κάμερες που κατέγραψαν τις επιθέσεις τους! Έχει όμως δυνάμεις να διαθέσει για να καταδιώκουν τους αντιφασίστες όταν
ενημερώνουν για τα αντιφασιστικά συλλαλητήρια» αναφέρει
η ανακοίνωση – καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ για το γεγονός.

Να μην αφήσουμε
να φιμώσουν τις φωνές
που καταγγέλλουν
τις επαναπροωθήσεις

Α

κόμα και απειλές για τη ζωή του δέχεται ο διασώστης Ιάσωνας Αποστολόπουλος μετά τη στοχοποίησή του από κυβερνητικά στελέχη. «Στοχοποιούν τον Ιάσωνα Αποστολόπουλο εκείνοι που θα έπρεπε να είναι φυλακή» επισημαίνει η ΚΕΕΡΦΑ.
«Είναι προκλητικό το θράσος των κυβερνητικών στελεχών, του
κυβερνητικού εκπροσώπου Γ. Οικονόμου και της υφυπουργού Σ.
Βούλτεψη να ανακαλύπτουν εχθρούς τους έθνους, συκοφάντες
του Λιμενικού Σώματος και φίλους του Ερντογάν στο πρόσωπο
του διασώστη Ιάσωνα Αποστολόπουλου.
Ξύπνησαν ένα μήνα μετά τις καταγγελίες του Ιάσωνα Αποστολόπουλου σε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο όπου ανάφερε το
πλήθος των φορέων που καταγράφουν τις παράνομες επαναπροωθήσεις στα σύνορα, ανάμεσα σε αυτούς και η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Θύμισε ότι ο επικεφαλής
της FRONTEX στην Ελλάδα παραιτήθηκε και κάτω από το βάρος
των καταγγελιών για την συνεργασία της FRONTEX με το Λιμενικό Σώμα στη συγκάλυψη των επαναπροωθήσεων προσφύγων
στο Αιγαίο.
Μάλιστα, με θράσος μεγατόνων η υφυπουργός Σ. Βούλτεψη
ρώτησε “που είναι τα πτώματα” των εγκλημάτων! Είναι ανατριχιαστική η νομιμοποίηση του ρατσισμού από υπουργικά χείλη
όταν άνθρωποι που τους αποκαλούν "λαθρομετανάστες" θρηνούν νεκρά παιδιά από pushback στο Αιγαίο.

Χυδαία εκστρατεία
Το Λιμενικό Σώμα έχει προχωρήσει σε χιλιάδες απωθήσεις
βαρκών στο Αιγαίο... Η χυδαία ρατσιστική εκστρατεία της κυβέρνησης της ΝΔ κατά των προσφύγων δεν σταμάτησε ούτε μια
μέρα, δανειζόμενη από την αρχή ρητορική μίσους από τον Ορμπαν και τoν Τραμπ.
Προχώρησε σε pushbacks, εγκλωβισμό στα νησιά με γιγαντιαία στρατόπεδα -φυλακές, ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα
στις πόλεις. Πολιτικές που ανοίγουν την όρεξη στους φασίστες
οι οποίοι προχωράνε σε επιθέσεις. Στα pushbacks η παρουσία
κουκουλοφόρων παραστρατιωτικών συμπληρώνει την μαύρη εικόνα της πολιτικής αποτροπής στον Έβρο και το Αιγαίο.
Το μίσος κατά των προσφύγων πάει χέρι-χέρι με την εμπλοκή
στους βρόμικους πολέμους του ΝΑΤΟ, με την μετατροπή του Αιγαίου σε θάλασσα των ΝΑΤΟικών δυνάμεων που εξορμούν στην
Ουκρανία, σε θάλασσα ανταγωνισμού με την Τουρκία, την ώρα
που την αποκαλούν ασφαλή χώρα... για την επιστροφή προσφύγων!
Η πολεμοκαπηλεία της κυβέρνησης στοχοποιεί φτωχούς πρόσφυγες ως “εισβολείς υποχείρια του Ερντογάν που επιδιώκουν
την ισλαμοποίηση της Ευρώπης”. Η ΝΔ χρησιμοποιεί ατόφια την
ρατσιστική θεωρία των φασιστών για την απειλή υποκατάστασης
του λευκού χριστιανικού ευρωπαϊκού πληθυσμού από τους
σκουρόχρωμους μουσουλμάνους.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, αντιμέτωπη με την εργατική και νεολαιίστικη οργή, για την έκρηξη της ακρίβειας, την διάλυση της δημόσια Παιδείας και Υγείας, αγωνιά να συσπειρώσει την ακροδεξιά και τους φασίστες στην δεξιά πολυκατοικία και για αυτό ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους στους πρόσφυγες. Στοχοποιεί
λοιπόν αλληλέγγυους και δημοσιογράφους όπως τον Ιάσωνα
Αποστολόπουλο και την Ολλανδή δημοσιογράφο Ινγκεμποργκ
Μπέγκελ που αποκαλύπτουν τα αίσχη της.
Για τα ρατσιστικά τους εγκλήματα χρειάζεται να τιμωρηθούν
οι ένοχοι, οι φυσικοί αυτουργοί και τα κυβερνητικά στελέχη που
τους καλύπτουν, να πάνε φυλακή για να μην θρηνούμε ζωές
πνιγμένων προσφύγων εξ αιτίας της πολιτικής των κλειστών συνόρων με την βία του στρατού, του Λιμενικού, της FRONTEX και
του ΝΑΤΟ.
Ανοίξτε τα σύνορα για ΟΛΟΥΣ τους πρόσφυγες, σταματήστε
τα pushbacks, σταματήστε τις ρατσιστικές επιθέσεις, στη φυλακή οι φασίστες».
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Η δεύτερη δίκη της Χρυσής Αυγής

Κέιμενα - επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης, Λένα Βερδέ, Αφροδίτη Φράγκου

Δεν θα τους αφήσουμε να σηκώσουν κεφάλι ξανά!
Ε

ργαζόμενοι/ες, νεολαίοι, άνθρωποι όλων
των ηλικιών, ντόπιοι και μετανάστες, γέμισαν την πλατεία του Αγίου Νικολάου στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στη Νίκαια την Πέμπτη 9
Ιούνη. Στην ίδια γειτονιά που κάποτε τα τάγματα εφόδου της ναζιστικής συμμορίας θεωρούσαν ότι ελέγχουν και δρούσαν ανεξέλεγκτα με
δολοφονικές επιθέσεις έχοντας την πλήρη ανοχή και κάλυψη της αστυνομίας, τώρα κυριαρχούσε το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα. Οι σκληροί αγώνες που δόθηκαν για να
υπάρξει αυτή η αλλαγή και η συνέχειά τους για
την τελεσίδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής
ήταν βασικό κομμάτι των ομιλητών/τριών.
Τη συζήτηση συντόνισε ο Θωμάς Σίδερης,
δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και δημιουργός ντοκιμαντέρ, βραβευμένος διεθνώς για το έργο
του το οποίο διακρίνεται για το αντιρατσιστικό,
αντιφασιστικό και αντιπολεμικό του περιεχόμενο. Ο ίδιος διάβασε ένα παλιότερο κείμενό του
αφιερωμένο στον Σαχζάτ Λουκμάν, τον μετανάστη εργάτη από το Πακιστάν που δολοφονήθηκε από μηχανοκίνητο τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής στα Πετράλωνα τον Γενάρη του
2013. Ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές
της εκδήλωσης, με τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ να το μεταφράζει ταυτόχρονα στα ουρντού.
«Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε
που είστε σήμερα εδώ στην προσφυγομάνα
Κοκκινιά. Εδώ που ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες
πριν από 100 χρόνια και έφτιαξαν τον μεγαλύτερο προσφυγικό καταυλισμό στην Ελλάδα», είπε ανοίγοντας την εκδήλωση. «Αυτή είναι η
Κοκκινιά, που σήμερα ένα μεγάλο μέρος της
πόλης, στα κενά σπίτια, φιλοξενεί πρόσφυγες
και μετανάστες που ήρθαν από την άλλη πλευρά του Αιγαίου».
«Όλοι ξέρουμε τι συνέβαινε το 2009-12 στη
Νίκαια», είπε ο Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος της
πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ πρωτόδικα
και δικηγόρος πολλών θυμάτων ρατσιστικών
επιθέσεων. «Εδώ υπήρχε το πιο οπλισμένο και
εκπαιδευμένο τάγμα εφόδου που έκανε επιθέσεις σε σπίτια και μαγαζιά μεταναστών, αυτό
που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα. Σήμερα η
Χρυσή Αυγή έχει καταδικαστεί ως εγκληματική
οργάνωση, αποτέλεσμα όλων των αγώνων που
δώσαμε. Ήταν μια ιστορική νίκη. Όταν ξεκίναγε
η δίκη πολλοί λίγοι το πίστευαν. Κι όμως ένα τεράστιο κίνημα από τη δολοφονία του Σαχζάτ
Λουκμάν και μετά, το πέτυχε.
Το τελευταίο διάστημα έχουμε μια σειρά ρατσιστικές επιθέσεις. Αυτά δεν μας επιτρέπουν
να εφησυχάζουμε. Ξέρουμε ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει φασιστική απειλή. Γι' αυτό συνεχίζουμε, έχουμε να οργανώσουμε εκδηλώσεις
και συγκεντρώσεις για να κερδίσουμε την καταδίκη και στο δεύτερο βαθμό».
Μαζική παρουσία είχε η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας με δεκάδες μετανάστες εργάτες
στο ακροατήριο, ανάμεσά τους θύματα των τελευταίων φασιστικών επιθέσεων σε διάφορες
περιοχές της Αττικής. «Αυτή η πλατεία κάποτε
ήταν γεμάτη με φόβο και ρόπαλα», θύμισε ο
Τζαβέντ Ασλάμ. «Σήμερα είμαστε με ψηλά το
κεφάλι χωρίς κανένα φόβο. Αν δώσουμε ξανά

ΝΙΚΑΙΑ
το παρών, θα έχουμε δικαιοσύνη, δεν θα έχουμε ξανά ρατσισμό και φασισμό. Να είμαστε 15
Ιούνη στο Εφετείο, για να πούμε κανένας δεν
είναι μόνος, είμαστε όλοι μαζί».
«Το 2011-13 στο ανοιχτό σχολείο μεταναστών
άνθρωποι με μαύρες μπλούζες τραμπούκιζαν
μαθητές», είπε η Μαρία Μουζακίδου από το
Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά. «Οι μαθητές φοβούνταν να έρθουν στο σχολείο και οι
εθελοντές δάσκαλοι πολλές φορές τους συνόδευαν για να μην δεχτούν επίθεση. Η Χρυσή
Αυγή έπρεπε να καταδικαστεί πριν τη δολοφονία Φύσσα. Πρέπει να παραμείνει στη φυλακή.
Δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώριο σε καμιά
φασιστική και ρατσιστική πράξη και βία. Μόνο η
αλληλεγγύη μπορεί να μας προστατέψει από τη
ρατσιστική βία».

Αδέρφια
«Εμείς οι Αιγύπτιοι ψαράδες στην Ελλάδα είμαστε εδώ για ψωμί, δεν πειράζουμε κανέναν»,
είπε ο Αμπουζίντ Εμπάρακ, ο Αιγύπτιος αλιεργάτης που έπεσε θύμα μιας από τις πιο άγριες
επιθέσεις στο Πέραμα τον Ιούνιο του 2012. «Ευχαριστώ τους δικηγόρους που τόσα χρόνια είναι μαζί μας και μας βοηθάνε. Εδώ είναι η δεύτερη χώρα μας και είμαστε όλοι αδέρφια, Αιγύπτιοι, Πακιστανοί, Έλληνες. Θέλουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Έχουν περάσει δέκα
χρόνια [από την επίθεση], να δούμε τώρα τι θα
γίνει ξανά με το δικαστήριο».
Η απόφαση των συνδικάτων για απεργία στις
15 Ιούνη, ανάμεσά τους του Εργατικού Κέντρου
Πειραιά που καλύπτει όλα τα σωματεία και τους
εργαζόμενους της περιοχής, τονίστηκε ιδιαίτερα. «Το ερώτημα που δεχόμαστε εμείς οι συνδικαλιστές είναι αν πρέπει να μας ενδιαφέρει η
Χρυσή Αυγή ή αν πρέπει να κοιτάμε τα συμφέ9/6, Νίκαια. Φωτό: Λένα Βερδέ

ροντα των εργατών στο χώρο μας», είπε ο Δημήτρης Καλπίδης, από το Σύλλογο Εργαζόμενων στο Δήμο Κορυδαλλού. «Το μίσος της Χρυσής Αυγής είναι ταξικό, βρίζουν τους εργάτες.
Τον Εμίρη του Κατάρ θα τον έλεγαν βρωμομουσουλάνο; Στην COSCO έφτιαξαν εργοδοτικό
σωματείο με εργοδοσία τους κινέζους. Δεν χτυπάνε το κεφάλαιο, τα αφεντικά και τους λεφτάδες, αλλά τον καθημερινό άνθρωπο.
Είναι λοιπόν ζήτημα των σωματείων και των
εργατών. Στη μεγάλη απεργία των δήμων, η κυβέρνηση για να χτυπήσει τον αγώνα μας προσπάθησε να χρησιμοποιήσει μετανάστες για
την αποκομιδή των σκουπιδιών. Βγήκε τότε η
Πακιστανική Κοινότητα και είπε εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να πάρουμε το ψωμί των ντόπιων
εργατών, κανένας δεν θα μαζέψει. Έδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και δεν δέχτηκαν
να γίνουν απεργοσπάστες. Για μένα ο μετανάστης εργάτης είναι αδερφός μου. Εχθρός μου
είναι ο Έλληνας λεφτάς που καταστρέφει τη
ζωή μου, το περιβάλλον, τα πάντα, για να μαζέψει περισσότερα λεφτά».
«Παλεύουμε για να εξασφαλίσουμε ότι η
πρωτόδικη απόφαση θα επαναληφτεί, δεν θα
μειωθούν οι ποινές αλλά θα αυξηθούν», συνέχισε η Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη με την Ανταρσία στην Κοκκινιά.
«Ξαναπιάνουμε το νήμα της μεγάλης κινητοποίησης του Οκτώβρη του '20. Έχουμε απέναντί
μας μια κυβέρνηση που κλιμακώνει τους ελληνοτουρκικούς ανταγωνισμούς, χώνεται πιο βαθιά στο πλευρό του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην
Ουκρανία, υποστηρίζει ότι οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες είναι εισβολείς από τους οποίους
κινδυνεύουμε και οργανώνει επαναπροωθήσεις
και πνιγμούς στο Αιγαίο. Όλα αυτά είνα βούτυρο στο ψωμί των φασιστών. Είμαστε ανήσυχοι
αλλά και αισιόδοξοι γιατί οι αγώνες μας έχουν
αποτέλεσμα. Μαζικά και ενωτικά θα είμαστε ξανά στο Εφετείο».

M

ε εκδηλώσεις, συναυλίες,
πικετοφορίες, εξορμήσεις,
αφισοκολλήσεις και κάθε
δυνατό τρόπο οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ
το αντιφασιστικό απεργιακό συλλαλητήριο στις 15 Ιούνη, ημέρα έναρξης της δίκης της Χ.Α σε Β’ Βαθμό.
Επιτυχημένες εκδηλώσεις έγιναν
την εβδομάδα που πέρασε στη Νίκαια, τα Πετράλωνα και το Νέο Ηράκλειο. Σε δεκάδες ακόμα σημεία, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ βγήκαν με τα καλέσματα του συλλαλητήριου, συναντώντας ενθουσιώδη ανταπόκριση.
Το συλλαλητήριο έχει μετατραπεί
σε πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση καθώς καλούν στάση εργασίας η ΑΔΕΔΥ (7πμ-11πμ) και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (8πμ-11πμ).
Αντίστοιχα παμπειραϊκή στάση εργασίας και διαδήλωση στο Εφετείο, καλεί το Εργατικό Κέντρο Πειραιά
(7πμ-11πμ). Δεκάδες είναι τα σωματεία και οι ομοσπονδίες που έχουν
βγάλει το δικό τους κάλεσμα στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Μεταξύ
άλλων οι ΠΟΕ ΟΤΑ, ΠΟΕΔΗΝ,
ΠΕΝΕΝ, ΠΟΣΕΕΔΙΠ και πλήθος
πρωτοβάθμιων σωματείων.
Οι δικηγόροι πολιτικής αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής για τους
Αιγύπτιους αλιεργάτες Κώστας Παπαδάκης, Θανάσης Καμπαγιάννης
και Κώστας Σκαρμέας καλούν στο
Μετρό Αμπελοκήπων στις 8πμ και
πορεία προς το Εφετείο.
Στο Μετρό Αμπελοκήπων στις 8πμ
δίνουν ραντεβού σωματεία εργαζομένων, ανάμεσα τους νοσοκομείων,
όπως του Αγίου Σάββα, του Γεννηματά, του Παίδων Αγλαΐα Κυριακού,
εκπαιδευτικών όπως της Β’ και της
Ε’ ΕΛΜΕ, το Παναττικό συντονιστικό
συμβασιούχων ΟΤΑ, φοιτητές/ριες,
μαθητές/τριες, κοινότητες μεταναστών, όπως η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «Η Ενότητα», η Κοινότητα Γουϊνέας και η Κοινότητα Καμερούν, οι πρόσφυγες/ισσες του Ελαιώνα, καλλιτέχνες όπως οι
ποιητές/ριες της ομάδας Ανατροπή
στο Λόγο και την Τέχνη, η Πρωτοβουλία «Στη φυλακή οι δολοφόνοι
της Ζackie Oh» και άλλες συλλογικότητες.
Στο συλλαλητήριο καλούν ακόμα
το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών του Θεάτρου Εμπρός, η Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ
«Μηδενική Ανοχή», πλήθος πανεπιστημιακών μέσα από κοινή δήλωση
που υπογράφουν.
Ανάλογη είναι η εικόνα των καλεσμάτων και στις άλλες πόλεις, με
σωματεία, τοπικές κινήσεις και συλλογικότητες να καλούν στις κατά τόπους συγκεντρώσεις.

Μ

ε μεγάλη συμμετοχή έγινε η αντιφασιστική συναυλία στο
Νέο Ηράκλειο, όπου έπαιξαν οι Σάτυροι, οι The Dudettes
Workers' Music, οι Bambule και οι God is Sleeping. Το κάλεσμα για συμμετοχή στο αντιφασιστικό απεργιακό συλλαλητήριο της 15 Ιούνη βρήκε τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο
της γειτονιάς. Μια γειτονιά που έχει δώσει επανειλημμένα τη
μάχη και έχει καταφέρει να απομονωθούν οι χρυσαυγίτες του
Βορείου Τομέα. Ο κόσμος συμμετείχε στη συναυλία μαζικά,
δεκάδες άφησαν στοιχεία επικοινωνίας για να οργανώσουν τη
μάχη μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ, ενώ συγκεντρώθηκε και οικονομική ενίσχυση.
Απευθύνοντας χαιρετισμό, η Δήμητρα Λιναρδάκη, δικηγόρος και μέλος της ΚΕΕΡΦΑ τόνισε μεταξύ άλλων: «Ξεκινάει το
κοντέρ από το μηδέν, θα χρειαστεί να υπερασπιστούμε το χαράκωμα που χτίσαμε στην πρώτη δίκη, την καταδίκη της ΧΑ
ως εγκληματική οργάνωση. Θα κρατήσει τουλάχιστον 2.5 με
3 χρόνια, άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κορυφαία μάχη και
ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίσουμε».
Η Γεωργία Κριεμπάρδη, δημοσιογράφος στο The Press
Project σημείωσε: «Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και ο φασισμός δεν τελείωσε στις 7 Οκτώβρη του 2020. Το
βλέπουμε με τις φασιστικές επιθέσεις σε βάρος μεταναστών,
με τις παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων. Πρέπει να
είμαστε σε εγρήγορση. Χρειάζεται όχι μόνο να το αναγνωρίζουμε αλλά να το πολεμάμε, διαφορετικά θα έχουμε πάλι νεκρούς».
Χαιρετισμό απεύθυνε επίσης ο Παναγιώτης Κουτσός, δημοτικός σύμβουλος Νέας Ιωνίας, ο οποίος τόνισε την ανάγκη
«το αντιφασιστικό κίνημα να πετύχει αυτό που πέτυχε την
πρώτη φορά» και να παλέψει για «την πλήρη καταδίκη της
φασιστικής οργάνωσης, την ισόβια κάθειρξη της ηγεσίας της

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
και το να παραμείνουν για πάντα στη φυλακή».
Η Αφροδίτη Φράγκου, δημοτική σύμβουλος Μαρουσιού, μίλησε στον χαιρετισμό της για τη σημασία της μάχης γειτονιά
τη γειτονιά: «Όταν ακόμα η ΧΑ θεωριόταν “πολιτική δύναμη”
την απονομιμοποίησε το κίνημα στις γειτονιές. Οι γειτονιές
μας, Ηράκλειο, Νέα Ιωνία, Μαρούσι έκλεισαν τρία “γραφεία”

του Βορείου Τομέα. Αυτή η γειτονιά είναι επίσης που απάντησε άμεσα και μαζικά στη φασιστική επίθεση που έγινε τον περασμένο Οκτώβρη, σε εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ, δίνοντας το
σύνθημα της συνέχισης της μάχης στις γειτονιές και πετυχαίνοντας την καταδίκη του επικεφαλής. Συνεχίζουμε για να τσακίσουμε όλη την οργάνωση, την Propatria, που δεν είναι άλλο
παρά ένα κομμάτι του παλιού μηχανισμού της ΧΑ».
Τέλος, χαιρέτισε ο Γιάννης Σηφακάκης από το κεντρικό
συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ.

10/6, Νέο Ηράκλειο. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Π

λούσια ήταν η συζήτηση στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στα
Πετράλωνα, την Πέμπτη 9/6. Το συνεργατικό καφενείο Περιβολάκι γέμισε με δεκάδες αντιφασίστες/ριες της γειτονιάς,
ντόπιους και μετανάστες για να συζητήσουν για την οργάνωση
του συλλαλητηρίου της 15ης Ιούνη, τα βήματα που έγιναν μέχρι
τώρα στη μάχη ενάντια στους φασίστες κι αυτά που χρειάζεται
να ακολουθήσουν.
Τη συζήτηση άνοιξε ο Αχμέντ Τζαμσί, εργάτης από το Πακιστάν που δέχτηκε επίθεση από φασίστες τον περασμένο μήνα.
«Πριν ένα μήνα γυρνούσα από το τζαμί μαζί με φίλους μου
που φόραγαν την παραδοσιακή πακιστανική φορεσιά. Οι φασίστες μάλλον μας ακολουθούσαν από τη γειτονιά που είναι το
τζαμί και μας επιτέθηκαν. Προσπάθησαν να μας σκοτώσουν.
Επειδή τα ρούχα ήταν διαφορετικά, το χρώμα του δέρματος είναι διαφορετικό, επειδή η καταγωγή μας είναι διαφορετική,
επειδή η θρησκεία μας είναι διαφορετική. Άνθρωποι εδώ δολοφονούνται για αυτούς τους λόγους. Όπως ο Σαχζάτ Λουκμάν
που τον σκότωσαν εδώ στα Πετράλωνα. Γιατί; Ήταν κι αυτός
κάποιου γιος. Τον σκότωσαν γιατί ήταν πακιστανός, ήταν μουσουλμάνος, είχε άλλο χρώμα. Η μισαλλοδοξία όπλισε τους δολοφόνους.
Θέλω να ευχαριστήσω την ΚΕΕΡΦΑ και την Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος “Η Ενότητα” που έχουν γίνει η φωνή μας. Η
φωνή των μεταναστών και των προσφύγων. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τζαβέντ Ασλάμ που όταν δεχτήκαμε την επίθεση σε λιγότερο από 20 λεπτά ήταν δίπλα μας και μας βοήθησε να το καταγγείλουμε.
Θέλω να ζητήσω κάτι: Στις 15 Ιουνίου να κάνουμε μια μαζική
ειρηνική διαδήλωση έξω από το δικαστήριο. Η Χρυσή Αυγή είναι

κίνδυνος για όλους. Αν βγει από τη φυλακή θα είναι πρόβλημα
για όλους. Σας ζητώ να είστε όλοι στις 15 Ιούνη, στις 8 το πρωί
στη διαδήλωση.
Κι έχω να πω και κάτι ακόμα. Θέλω να αναφερθώ στους πρόσφυγες που ζουν στα στρατόπεδα. Πολλοί ζουν εκεί μήνες, ακόμα και χρόνια. Και καταλήγουν φυλακισμένοι σε αυτά. Πολλές
φορές μου έρχεται στο νου ο συγκάτοικός μου. Ήταν δυο χρόνια φυλακισμένος. Και θυμάμαι που τον ρώταγε η μάνα του γιατί
ήταν στη φυλακή. Γιατί δεν έχουμε χαρτιά ήταν η απάντηση.
Ήταν δυο χρόνια φυλακισμένος γιατί δεν είχε χαρτιά. Δεν είχε
κάνει κανένα έγκλημα. Δεν έφταιγε αυτός που δεν του έδιναν
χαρτιά. Είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει γι’ αυτό τον λόγο.
Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση. Να είστε γενναίοι. Να αντιστέκεστε στους φασίστες και το σύστημα».

Παρακαταθήκη
Η Μαρία Σερέτη από την Πρωτοβουλία «Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh» συνέχισε: «Είμαστε σε διαφορετική περίοδο από το 2010 – 2013, που οι φασίστες προσπαθούσαν να
κερδίσουν έδαφος. Ο φόβος τότε ήταν μεγαλύτερος. Παρά
όμως τη μεγαλειώδη απόφαση της καταδίκης τους δεν έχουμε
ξεμπερδέψει. Σύμφωνα με την έκθεση ρατσιστικής βίας που
παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες μέσα στην τελευταία
διετία αυξήθηκε η αστυνομική βία, η έμφυλη βία, η βία ενάντια
στα λοατκι άτομα. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη έγινε πιο δύσκολη για τα θύματα. Αυξήθηκαν οι επιθέσεις σε Ρομά κι άλλες
μειονότητες» σημείωσε. «Η καταδικαστική απόφαση της 7
Οκτώβρη 2020 είναι μια σπουδαία παρακαταθήκη και χρειάζεται να επικυρωθεί ξανά, να αυξηθούν οι ποινές, να αποζημιωθούν τα θύματα. Κυρίως όμως διεκδικούμε αυτά τα κατακάθια
να μην πάρουν ούτε μια σπιθαμή από τις γειτονιές και τις κοινότητές μας».

H Άννα Παντελάκου, κοινωνική ανθρωπολόγος που πρόσφατα
επιμελήθηκε μια σπουδαία έκθεση φωτογραφίας για τις συνθήκες διαβίωσης των μπαγκλαντεσιανών εργατών γης στη Μανωλάδα, μίλησε μέσα από βιωματικά παραδείγματα για τη ζωή των
μεταναστών, αλλά για την ανάγκη απάντησης σε κάθε ρατσιστική επίθεση από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη.
Ο Αργύρης Καραγγελής, φοιτητής στο ΠΑΔΑ πήρε το λόγο
για να αναφερθεί στο πώς διαχρονικά οι φασίστες «έτρωγαν
πόρτα» σε κάθε τους προσπάθεια να πατήσουν πόδι στα πανεπιστήμια. «Το χρωστάμε στο φοιτητικό κίνημα που συνεχίζει να
παλεύει ενάντια στο φασισμό. Ακόμα και την περίοδο που η
Χρυσή Αυγή είχε εκλογικές επιτυχίες και τα πρωινάδικα ξέπλεναν τον Λαγό και τον Κασιδιάρη, τα πανεπιστήμια μπόρεσαν κι
έμειναν χώροι που οι φασίστες δεν είχαν θέση. Αυτό το φοιτητικό κίνημα σε συνδυασμό με τις εργατικές απεργίες έκαναν ένα
από τα μεγαλύτερα αντιφασιστικά κινήματα στην Ευρώπη που
οδήγησε στην καταδικαστική απόφαση του 2020. Χρειάζεται να
συνεχίσουμε γιατί ο φασισμός δεν έχει πεθάνει».
Ο Γιάννης Σηφακάκης εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ, έφερε την εικόνα από όλη την καμπάνια για την επιτυχία του συλλαλητηρίου
στις 15 Ιούνη, με παραδείγματα από γειτονιές κι εργατικούς χώρους και τόνισε τον ρόλο που έχουν παίξει τα εργατικά συνδικάτα στο να οδηγηθεί το αντιφασιστικό κίνημα σε νίκες. « Μπορούμε να τους τσακίσουμε. Με ενιαίο μέτωπο στο δρόμο. Είναι πολύ καλό ότι στο συλλαλητήριο στις 15 Ιούνη καλούν όλα τα κομμάτια της αριστεράς. Με σύνδεση του αντιφασισμού με τον αντιρατσισμό, με τη μάχη για ανοιχτά σύνορα. Με τη δύναμη της
εργατικής τάξης και των συνδικάτων».
Ακολούθησε πλούσια συζήτηση με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων από μέλη του συνεργατικού καφενείου Περιβολάκι, την τοπική ΚΕΕΡΦΑ, το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες του
Ελαιώνα, εργαζόμενους στο Υπουργείο Πολιτισμού κ.α.
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Η σεξεργασία
είναι εργασία
Ο

αγώνας για την ολική νομιμοποίηση της σεξεργασίας και την
διεκδίκηση των δικαιωμάτων των σεξεργατών/τριών αποτελεί
έναν διαθεματικό αγώνα κομβικής σημασίας, ο οποίος χρήζει μεγάλης ορατότητας και αναγνώρισης. Eίναι αδιάσπαστο κομμάτι του γενικότερου αντισυστημικού και αντικυβερνητικού αγώνα.
Το ισχύον νομικό πλαίσιο για την εργασία στο σεξ στην Ελλάδα, το
οποίο έχει ως κέντρο τον νόμο 2734/1999, δεν παρέχει νομική προστασία στα σεξεργαζόμενα άτομα, καθιστά πάρα πολύ δύσκολη την
αδειοδότηση εργασίας σε κέντρα σεξεργασίας, απαγορεύει την εργασία σε ελεύθερους/ες επαγγελματίες στον δρόμο, θέτει υγειονομικές παραμέτρους που περισσότερο περιορίζουν και στιγματοποιούν
τα εργαζόμενα άτομα παρά τα προστατεύουν. Αναφέρεται σε αυτά
ως “εκδιδόμενα άτομα” και όχι σαν εργαζόμενα άτομα, δηλαδή μέρος της εργατικής τάξης που δικαιούται εργασιακά δικαιώματα.
Όμως η εργασία στο σεξ αξίζει ισότιμη αντιμετώπιση με κάθε άλλη
εργασία και τα σεξεργαζόμενα άτομα με κάθε άλλο εργαζόμενο άτομο. Γι αυτόν τον λόγο, με την εργατική αλληλεγγύη και τον εργατικό
αγώνα διεκδικούμε μόνιμη άδεια εργασίας, πλαίσιο προστασίας για
τα εργαζόμενα στο σεξ άτομα, υγειονομική κι εργασιακή ασφάλιση
και μαζί με όλα αυτά, αναγνώριση και υποστήριξη. Αναγνώριση για
όλες τις μορφές σεξεργασίας, δια ζώσης και διαδικτυακή, από άνδρες, γυναίκες και μη δυαδικά άτομα.
Ένα μεγάλο μερίδιο των σεξεργαζομένων ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητα με τις τρανς γυναίκες μέσα σε αυτό το μερίδιο να είναι
από τις κυριότερες ομάδες. Έτσι, στην ήδη υπαρκτή περιθωριοποίηση που ακολουθεί την σεξεργασία έρχεται να προστεθεί και η ομοφοβία και τρανσφοβία. Παράλληλα, τα σεξεργαζόμενα άτομα, όπως
και τα ΛΟΑΤΚΙ+, στοχοποιούνται ως υγειονομικές βόμβες. Από τις
οροθετικές σεξεργάτριες που κυνήγησε ο Λοβέρδος, μέχρι τους γκέι
άντρες που ενοχοποιούνται σήμερα για την ευλογιά των πιθήκων. Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι η ΛΟΑΤΚΙ+ απελευθέρωση και η απελευθέρωση των σεξεργατών/τριών είναι δυο αλληλένδετες μάχες.

Κερδοσκοπία
Αξιοσημείωτη είναι η σύνδεση του σεξισμού με την ποινικοποίηση
της εργασίας στο σεξ. Το σύστημα στο οποίο ζούμε κερδοσκοπεί σε
μεγάλο βαθμό μέσω της αντικειμενοποίησης και σεξουαλικοποίησης
των σωμάτων των γυναικών και θηλυκοτήτων, κάτι που παρουσιάζεται ως επιτρεπτό. Ταυτόχρονα όμως η σεξεργασία θεωρείται καταδικαστέα και “ανήθικη”. Σε αυτή την υποκρισία οδηγεί η σεξιστική καταπάτηση του θεμελιώδους δικαιώματος των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους.
Επίσης, μια πάρα πολύ σημαντική πτυχή του ζητήματος είναι η
σύγχυση και η διαφορά ανάμεσα στην σεξεργασία και το trafficking.
Η σεξεργασία ως έννοια παραπέμπει αποκλειστικά στην εκούσια
προσφορά σεξουαλικών υπηρεσιών με σκοπό το οικονομικό αντάλλαγμα. Αντιθέτως, το trafficking αφορά στην διακίνηση των γυναικών
– και πολύ συχνά παιδιών – εξαναγκάζοντάς τες/τα να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες ενάντια στην θέλησή τους. Η καταπολέμηση
του φαινομένου αυτού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ολική νομιμοποίηση της σεξεργασίας όπου θα υπάρχει νομική προστασία και
αναγνώριση του επαγγέλματος χωρίς παραθυράκια για εξαναγκασμό. Το τωρινό πλαίσιο γύρω από την σεξεργασία στην Ελλάδα είναι
ένα πλαίσιο παρανομίας το οποίο αφήνει τεράστιο χώρο για κακοποίηση αθώων ανθρώπων.
Ταυτόχρονα ιδιαίτερα ευάλωτοι/ες απέναντι στο trafficing είναι οι
μετανάστριες/ες. Το δείχνει αυτό η εμπειρία της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης, με τεράστιο αριθμό μεταναστριών να καταλήγουν θύματα trafficking. Μαζί με την αναγνώριση της σεξεργασίας, τους ανθρώπους αυτούς θα προστατέψει και το να δοθούν χαρτιά σε όλους
και όλες. Άρα, στο κομμάτι του αντιρατσιστικού αγώνα που δίνουμε,
παλεύουμε για χαρτιά και εργασία για όλες/όλους/όλα.
Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει μια ευρύτερη συζήτηση για το θέμα αυτό, αρχικά στο Pride, αλλά και στην συνέχεια, στους χώρους και στο
κίνημα. Ο αγώνας για την σεξεργασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένος
με τον αντισεξιστικό αγώνα, τον αγώνα για ΛΟΑΤΚΙ+ απελευθέρωση
και τον εργατικό αγώνα. Επειδή η σεξεργασία είναι εργασία!

Άρια Σταροπούλου

Ενάντια στην καταπίεση,
ενάντια στον καπιταλισμό
Κ

αμπάνια για ένα μεγάλο εργατικό και φοιτητικό μπλοκ στη φετινή διαδήλωση Περηφάνιας οργανώνει η Πρωτοβουλία “Στη φυλακή οι
δολοφόνοι της Zackie Oh”.
Η Πρωτοβουλία κυκλοφορεί σε
χώρους εργασίας, γειτονιές και σχολές προκήρυξη στην οποία μεταξύ
άλλων υπογραμμίζει ποιος είναι ο
κοινός παρονομαστής σε όλες τις
μάχες που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια: η εργατική
τάξη. Όπως τονίζει: “Παλεύουμε για τα δικαιώματά μας, παλεύοντας

ταυτόχρονα για να ανατρέψουμε αυτό το σύστημα! Η μάχη για τη ΛΟΑΤΚΙ+ απελευθέρωση ενισχύει τις υπόλοιπες μάχες της εργατικής τάξης
και ενισχύεται από αυτές!”
Παράλληλα κυκλοφορεί αφίσα με
την οποία καλεί στη διαδήλωση του
Pride. Την ημέρα του φεστιβάλ, στις
4μμ, οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση –
συζήτηση, με θέμα “Οι ΛΟΑΤΚΙ+
ζωές μετράνε” και ομιλήτριες την

Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος ΓΣ
ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών) και γιατρό στο νοσοκομείο Γεννηματάς και την Αφροδίτη
Φράγκου, μέλος της Πρωτοβουλίας
και δημοσιογράφο.
Τέλος, η Πρωτοβουλία προτείνει ψήφισμα στήριξης της διαδήλωσης Περηφάνιας και των ΛΟΑΤΚΙ+ αιτημάτων σε σωματεία και ομοσπονδίες.
Pride 2019, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ATHENS PRIDE
Σάββατο 18/6,
πλατεία Συντάγματος
4μμ – εκδήλωση
7μμ – διαδήλωση
ΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΗΦΑΝΙΑΣ
Θεσσαλονίκη 25/6,
Λευκός Πύργος
Γιάννενα 28/6,
7μμ Περιφέρεια

Όχι αποκλεισμούς
στην Τρανς εργατιά
Έ
να γεγονός το οποίο αποτελεί ορόσημο για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στην Ελλάδα είναι η Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου (ΝΑΤΦ) το 2017. Συγκεκριμένα, με τον νόμο αυτό κατοχυρώνεται το δικαίωμα των
τρανς ατόμων στην αλλαγή των εγγράφων τους ώστε να
αποτυπώνουν την πραγματική ταυτότητα φύλου τους χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η ιατρική φυλομετάβαση.
Η αναγνώριση αυτή έδωσε τεράστια ορατότητα στην
τρανς κοινότητα και στον αγώνα για την διεκδίκηση των
τρανς δικαιωμάτων. Παρόλα αυτά, η πρωτοπόρα απόφαση αυτή ήρθε και με πολλούς περιορισμούς, όπως απαγόρευση της αλλαγής εγγράφων για ανήλικα άτομα κάτω των 15, έγγαμα άτομα και τρανς γονείς και η δυνατότητα αλλαγής εγγράφων στις ηλικίες 15-17 μόνο έπειτα
από πέρασμα από διεπιστημονική επιτροπή με 7 ειδικότητες.
Εκτός από αυτό, η νομική αναγνώριση αφορά αποκλειστικά στα τρανς δυαδικά άτομα –τρανς άνδρες και γυναίκες– και δεν αναφέρεται καν στα τρανς μη δυαδικά άτομα (άτομα η ταυτότητα φύλου των οποίων δεν βρίσκεται
στο δίπολο άνδρας-γυναίκα, αλλά ενδιάμεσα ή εκτός) τα
οποία, επίσης, είναι ισάξια μέλη της τρανς κοινότητας.
Και το “κεράσι στην τούρτα της τρανσφοβίας” είναι ότι
ακόμα και αν μπορεί ένα τρανς άτομο να αλλάξει τα έγγραφά του, με το ισχύον νομικό πλαίσιο απαιτούνται μεγάλα χρηματικά ποσά για την δικαστική απόφαση. Έτσι,
ακριβώς, φαίνεται η ταξική διάσταση της τρανσφοβίας.
Επιπλέον, μετά τη δικαστική απόφαση απαιτούνται

χρονοβόρες διαδικασίες που εμπλέκουν μια σειρά υπηρεσίες. Το τρανς άτομο που δεν μπορεί να αλλάξει τα έγγραφά του (ή που έχει εξασφαλίσει τη δικαστική απόφαση και βρίσκεται στη χρονοβόρα αυτή διαδικασία του να
ολοκληρώσει την έκδοση νέων εγγράφων) αντιμετωπίζει
δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, αλλά και στην πρόσβαση σε αγαθά όπως η εκπαίδευση, η Υγεία και η στέγαση. Ακόμα και όταν αποκτήσει τα βασικά έγγραφά του,
μια σειρά άλλα δεν αλλάζουν αυτόματα αλλά χρειάζεται
και γι' αυτά να κινηθούν διαδικασίες.
Επιπλέον, η χρήση του νεκρού ονόματος (το όνομα
που είχε το τρανς άτομο στο παρελθόν και δεν χρησιμοποιεί πλέον) σε θεσμικό και καθημερινό πλαίσιο μπορεί
να κάνει το τρανς άτομο να βιώσει δυσφορία φύλου (άγχος, στρες και κατάθλιψη σχετικά με την ταυτότητα φύλου του). Το να αποκαλούνται τα τρανς άτομα με το νεκρό τους όνομα –το λεγόμενο deadnaming– και τις νεκρές αντωνυμίες τους (misgendering) είναι μορφή ψυχοσυναισθηματικής και λεκτικής κακοποίησης. Οι καθυστερήσεις στις αλλαγές εγγράφων και τα εμπόδια της ΝΑΤΦ
αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο ένα τρανς άτομο να
αντιμετωπίζει συχνά στην καθημερινότητά του deadnaming και misgendering. Στα τρανς άτομα είναι υψηλός ο
αριθμός των αυτοκτονιών και του αυτοτραυματισμού λόγω του συστημικού και κοινωνικού αποκλεισμού και της
καταπίεσης.
Γι’ αυτό και παλεύουμε για χαρτιά για τα τρανς άτομα,
δυαδικά και μη δυαδικά, όλων των ηλικιών χωρίς ταξικές
διακρίσεις. Θέλουμε αναγνώριση της ταυτότητας φύλου
μας στα απολυτήρια και τα πτυχία μας, τα βιβλιάρια υγείας μας, τις ταυτότητές μας, στους χώρους εργασίας, σε
σχολεία, σχολές και νοσοκομεία. Θέλουμε χαρτιά! Θέλουμε δουλειά! Όχι αποκλεισμούς στην τρανς εργατιά!

Α.Σ.
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Ξαναρχόμαστε πιο δυνατοί/ες
Τ

ο Pride της Αθήνας επιστρέφει
στο Σύνταγμα μετά από 3 χρόνια. Μαζί του, στο προσκήνιο
βγαίνει ξανά η συζήτηση για το πού
βρίσκεται το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα, ποια
είναι τα αιτήματα για τη ΛΟΑΤΚΙ+
απελευθέρωση, πώς μπορούμε να
τα κερδίσουμε αλλά και τι Pride θέλουμε.
Τρία χρόνια πριν, δεκάδες χιλιάδες κόσμου διαδήλωναν από το Σύνταγμα, εκφράζοντας την οργή για τη
δολοφονία του Ζακ και την απαίτηση
να καταδικαστούν οι δολοφόνοι του.
Γιόρτασαν τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Stonewall σε ένα από τα
πιο πολιτικά και αδιαμφισβήτητα το
πιο μαζικό Pride των τελευταίων
ετών. Από εκείνη τη διαδήλωση περηφάνιας μέχρι τη φετινή, έχει μεσολαβήσει η εκλογή της ΝΔ και οι
επιθέσεις από την πρώτη μέρα διακυβέρνησής της: στους/στις πρόσφυγες/ισσες, στο φοιτητικό κίνημα,
στα εργασιακά δικαιώματα, στις γυναίκες και, φυσικά, στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα. Μπορεί τώρα ο Μητσοτάκης να το παίζει “προοδευτικός”, κάνοντας δηλώσεις με αφορμή τη 17
Μάη, παγκόσμια ημέρα κατά της
ομοφοβίας και τρανσφοβίας, αλλά
το κάνει προσχηματικά.
Μέσα σε αυτό το διάστημα ξέσπασε η πανδημία, που για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία για ιδεολογική αντεπίθεση με το αφήγημα της
“ατομικής ευθύνης”. Ένα αφήγημα
που δεν περιορίζεται στην Υγεία, αλλά πνίγει όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής, από την ασφάλιση μέχρι τις σπουδές, από την εργασία
μέχρι την οικογένεια.
Η “ατομική ευθύνη” δεν είναι άλλο
από το παραπέτασμα πίσω από το
οποίο καλύπτουν τις χρόνιες πολιτικές λιτότητας που οδήγησαν μέσα
σε 2,5 χρόνια πάνω από 30 χιλιάδες
συνανθρώπους μας στο θάνατο λόγω κορονοϊού. Είναι το αφήγημα που
πριν 41 χρόνια υποστήριζε ότι η
έξαρση του AIDS δεν ήταν θέμα ελλιπούς ενημέρωσης, κερδοσκοπίας
των πολυεθνικών, ασυδοσίας της εκκλησίας (που απαγόρευε την προφύλαξη) και ανεπαρκούς χρηματοδότησης της δημόσιας Υγείας, αλλά θέμα
“lifestyle” των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων.
Οι ΛΟΑΤΚΙ+, οι εργαζόμενοι/ες
στο σεξ και άλλες κοινωνικές ομάδες που στοχοποιήθηκαν για το
AIDS, ήταν οι πρώτες που μπήκαν
στο στόχαστρο και για την πανδημία
του κορονοϊού. Ήταν αυτές που
πλήρωσαν πιο ακριβά την κλιμάκωση των αστυνομικών ελέγχων, των
απαγορεύσεων, των “υγειονομικών”
μέτρων. Για παράδειγμα, οι εξωφρενικοί έλεγχοι ταυτοποίησης προκά-
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λεσαν ποικίλα προβλήματα σε τρανς
άτομα που δεν έχουν αλλάξει ακόμα
τα χαρτιά τους, ενώ οι προϋποθέσεις για να ασκηθεί το επάγγελμα
της σεξεργασίας ήταν αδύνατο να
εφαρμοστούν. Τις δε τελευταίες μέρες βλέπουμε να επαναλαμβάνεται
ξανά το μοτίβο της στοχοποίησης,
με το αφήγημα ότι την ευλογιά των
πιθήκων τη φέρνουν οι ομοφυλόφιλοι. Από το σχετικό ερωτηματολόγιο, αυτό δείχνει να το ασπάζεται ο
ίδιος ο ΕΟΔΥ!

Επιθέσεις
Ταυτόχρονα, όπως δείχνει και η
φετινή έκθεση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής
Βίας, οι επιθέσεις με ρατσιστικό κίνητρο σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
αποτελούν πλέον ένα σημαντικό ποσοστό όλων των ρατσιστικών επιθέσεων που καταγράφονται στη χώρα.
Πολλές από αυτές προέρχονται από
το οικογενειακό περιβάλλον, λόγω
μη αποδοχής του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου από την οικογένειά
τους, ενώ σημαντικό ποσοστό είναι
οι παρενοχλήσεις και η κακοποίηση
από την ίδια την αστυνομία.
Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, μέσα στα
οποία σε σημαντικά μεγάλο ποσοστό είναι τρανς άτομα, δέχονται σωματικές επιθέσεις, παρενοχλούνται,
γίνονται θύματα κατάχρησης εξουσίας, παρεμποδίζονται από την πρόσβαση σε υπηρεσίες. Τα περισσότερα δεν καταγγέλλουν τις επιθέσεις
σε βάρος τους, είτε γιατί έχουν γίνει
καθημερινότητα, είτε γιατί φοβούνται τις ίδιες τις αρχές. Μια εικόνα
που αποδεικνύει ότι η ομο/τρανσφοβική, αλλά και σεξιστική ρητορική
που έχει φουντώσει στη διάρκεια
της διακυβέρνησης ΝΔ γίνεται πρά-

ξη. Γίνεται ομο/τρανσφοβική βία.
Επιπρόσθετα σε αυτά είναι οι δυσκολίες που βάζει στα τρανς άτομα
ο νόμος για την αλλαγή εγγράφων.
Η Νέα Δημοκρατία έχει επίσης επιτεθεί άγρια σε ό,τι έχει να κάνει με το
κοινωνικό κράτος και τα εργασιακά
δικαιώματα. Διώχνει τους συμβασιούχους των δήμων, βγάζει σε αναστολή
χιλιάδες υγειονομικούς, συνεχίζει την
ακραία υποστελέχωση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών, την ίδια ώρα
που δίνει στα αφεντικά τη δυνατότητα να χτυπούν τις απεργίες και να
χειροτερεύουν τις συνθήκες εργασίας. Επιτίθεται στην αυτοδιάθεση
των γυναικών και ιδεολογικά αλλά και
στην πράξη, περιορίζοντας τις δυνατότητες πρόσβασης σε δημόσιες και
δωρεάν υπηρεσίες για έκτρωση και
αντισύλληψη. Προσπαθεί μέσα από
το εκπαιδευτικό σύστημα να πείσει
τα παιδιά ότι το σεξ συνδέεται άρρηκτα με την τεκνοποίηση και αφήνει το
ελεύθερο σε ξεδιάντροπα ομοφοβικές και τρανσφοβικές απόψεις να

αναπαράγονται μέσα στις τάξεις.
Όλες αυτές οι επιθέσεις της ΝΔ
έχουν πολλαπλάσιες επιπτώσεις σε
κοινωνικές ομάδες όπως τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα της εργατικής τάξης.
Παράλληλα όλο αυτό το διάστημα
ξεδιπλώθηκε η μάχη για τη δικαίωση
του Ζακ. Μέσα από αυτή αναδείχθηκαν δυο ζητήματα. Το πρώτο είναι η
αστυνομική ατιμωρησία. Λίγους μήνες αφότου επτά αστυνομικοί γάζωσαν τρία παιδιά Ρομά σκοτώνοντας
το ένα και τραυματίζοντας το άλλο
σοβαρά, αθωώθηκαν και οι τέσσερις
αστυνομικοί που είχαν ολοκληρώσει
τη δολοφονία του Ζακ. Δεν πέρασαν
λίγες ακόμα εβδομάδες και ένας
φοιτητής δέχτηκε ευθεία βολή κρότου λάμψης στο κεφάλι του από τις
αστυνομικές δυνάμεις, ένα παραλίγο φονικό χτύπημα.
Το δεύτερο είναι το ζήτημα της
χρήσης ναρκωτικών – ανεξάρτητα
αν διαψεύστηκε το ότι ο Ζακ είχε κάνει χρήση. Οι δράστες τον θεώρησαν χρήστη και αυτή ήταν η συνήθης πρακτική τους απέναντι στους
χρήστες. Μάλιστα, όπως τόνισε η
Άννυ Παπαρούσου στην αγόρευσή
της, η επίθεση ξετυλίχθηκε στο
πλαίσιο μιας γενικότερης ατιμωρησίας και αλληλοκάλυψης των “επιχειρηματιών” της περιοχής, όταν αυτοί ξυλοκοπούσαν χρήστες. Η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας
έχει αναδείξει τη σύνδεση ανάμεσα
στις αστυνομικές “σκούπες” και τον
“εξευγενισμό” της πόλης που θέλει
να κάνει ο εκάστοτε δήμαρχος και
στην έξαρση της ναρκοφοβίας και
της βίας σε βάρος των ευάλωτων.
Ενώ και η διάλυση των προγραμμάτων απεξάρτησης/επανένταξης τα
τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει πολλούς οφελούμενους και τις οικογένειές τους σε αδιέξοδο.

Καμία από αυτές τις επιθέσεις
όμως δεν έχει μείνει αναπάντητη.
Στα σχολεία δίνεται η μάχη ενάντια
στην ομοφοβία και την τρανσφοβία,
με πιο εμβληματικά παραδείγματα
τις οργανωμένες αντιδράσεις εκπαιδευτικών που σταμάτησαν τα σεξιστικά βίντεο για την “προγεννητική
αγωγή”, καθώς και τη μαζική στήριξη μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
σε σχολείο στο Ίλιο σαν απάντηση
στην τρανσφοβική συμπεριφορά καθηγητή σε βάρος τρανς μαθήτριας.
Δεκάδες σωματεία, οργανώσεις, δημοτικά σχήματα, αλλά και όλα τα
κόμματα της Αριστεράς τοποθετήθηκαν στην υπόθεση του Ζακ, ζητώντας τη δικαίωσή του και βάζοντας τη συνέχεια για να καταδικαστούν και οι αστυνομικοί που αθωώθηκαν. Στην τρίτη επέτειο της δολοφονίας του Ζακ οι δρόμοι πλημμύρισαν με την απαίτηση να ξεκινήσει η
δίκη, ενώ το απόγευμα της μέρας
που βγήκε η δικαστική απόφαση, μια
μαζική διαδήλωση στους δρόμους
του κέντρου της Αθήνας έδειξε την
οργή για την αθώωση των αστυνομικών και τη διάθεση για συνέχεια.

Απαντήσεις
Οι απαντήσεις στις επιθέσεις ήταν
άλλωστε αυτές που καθόρισαν τη
φετινή στάση της Athens Pride απέναντι στην οργανωμένη συμμετοχή
ΛΟΑΤΚΙ+ αστυνομικών. Η διοργάνωση απέρριψε το αίτημά τους, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην υπόθεση
του Ζακ και τα περιστατικά κακοποίησης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από τις αρχές, ζητήματα που έχουν φτάσει στη
δημόσια συζήτηση μόνο χάρη στις
προσπάθειες του κινήματος και την
αύξηση της ορατότητας.
Στη διαδήλωση περηφάνιας που
έγινε τον Σεπτέμβρη του 2021 δεκάδες χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους, παρά τις αντίξοες συνθήκες
της πανδημίας – ήταν μια διαδήλωση που μπορούσε να συγκριθεί με
τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των
τελευταίων χρόνων όπως το Πολυτεχνείο, η αντιφασιστική απεργία έξω
από το Εφετείο, η μαζική απεργία
των εκπαιδευτικών. Ο Σεπτέμβρης
του 2021 ήταν έτσι ένα ορόσημο για
τη διάθεση του κόσμου να συνεχίσει
να παλεύει για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα. Χωρίς φεστιβάλ, αλλά και με
τα λιγότερα διαφημιστικά άρματα
από ποτέ, ήταν και μια απόδειξη ότι
το καθοριστικό στοιχείο στο Pride
δεν είναι τα χρήματα των χορηγών
και οι αποφάσεις της Athens Pride,
αλλά το να υπάρχει ένα κάλεσμα για
δράση που θα κινητοποιήσει όλον
αυτό τον κόσμο στην κατεύθυνση
των διεκδικήσεων.

Αφροδίτη Φράγκου
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Εκπαίδευση

Κάτω τα χέρια από τα ΑΕΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ε

κατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή 10/6 στις πύλες του ΕΜΠ και
του ΕΚΠΑ για να διαδηλώσουν ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία και τον νέο Νόμο Πλαίσιο της Κεραμέως. Μαζί τους και τα σωματεία των εργαζόμενων στα
πανεπιστήμια αλλά και συμπαραστάτες από άλλους
κλάδους. Η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού (ΟΔΠΤΕ) κήρυξε στάση εργασίας για τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Συγκεντρώσεις έγιναν επίσης στο ΑΠΘ
και στην πύλη της ΑΣΟΕΕ.
Αφορμή για την κινητοποίηση ήταν οι διαρροές και οι
υπουργικές δηλώσεις το προηγούμενο διάστημα, ότι τη
συγκεκριμένη ημέρα θα ξεκίναγαν οι πρώτες περιπολίες
της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ωστόσο ο υπουργός Προ. Πο Θεοδωρικάκος ήδη από το προηγούμενο βράδυ αναγκάστηκε να δώσει μια ακόμα αναβολή στο μέτρο γιατί… «ο
Ιούνιος δεν είναι μήνας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, αφού
οι φοιτητές δίνουν εξετάσεις…». Στην πραγματικότητα
γιατί η κυβέρνηση έχει καταλήξει απομονωμένη, αφού
το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, από τους
φοιτητικούς συλλόγους και τα σωματεία των εργαζόμενων μέχρι καθηγητές, συγκλήτους και πρυτάνεις, αντιδρούν στις κυβερνητικές επιθέσεις εις βάρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
«Δεν θα αφήσουμε τον Θεοδωρικάκο να φέρει τις
ΟΠΠΙ για να κρατάνε τις πόρτες ανοιχτές στους μάνατζερ και τους ιδιώτες που ονειρεύεται η Κεραμέως και
κλειστές για τα παιδιά της εργατικής τάξης. Στις ιδιωτικοποιήσεις, τα κλεισίματα, τις συγχωνεύσεις και την
τρομοκρατίας απαντάμε με συνελεύσεις, διαδηλώσεις
και καταλήψεις» υπογραμμίζει το ΣΕΚ στις Σχολές.
«Μαζί με τα ΔΕΠ που καταδικάζουν το νομοσχέδιο,
μαζί με όλο το διδακτικό προσωπικό και τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια μπορούμε να στείλουμε τις ΟΠΠΙ, το Νόμο-Πλαίσιο και την ίδια την κυβέρνηση στα
σκουπίδια. Όλοι και όλες μαζί κλιμακώνουμε ενάντια
στις επιθέσεις» συνεχίζει.

Π

ανσπουδαστική και αντί-ΔΑΠ μέτωπα στην Αρχιτεκτονική Πατρών.
Στις φετινές φοιτητικές εκλογές δόθηκε ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση. Οι φοιτητές καταδίκασαν τις αντιλαϊκές και αντιεκπαιδευτικές πολιτικές
της στη πράξη, μαυρίζοντας την παράταξη της ΔΑΠ και στηρίζοντας τις δυνάμεις της αριστεράς. Ένα μήνυμα ξεκάθαρο και ιδιαίτερα αισιόδοξο.
Παρ’ όλα αυτά η ΠΚΣ της σχολής
μας αποφάσισε να χαλάσει-πολώσει
το κλίμα. Στα πλαίσια του πρώτου ΔΣ
μετά τις εκλογές και της ψηφοφορίας
για το προεδρείο της σχολής, η κυριαρχία των αριστερών δυνάμεων
αποτυπώθηκε έμπρακτα: ΠρόεδροςΑντιπρόεδρος στη ΠΚΣ η οποία και
καθόριζε τις εξελίξεις λόγω των 3
εδρών της (έναντι 2 των ΕΑΑΚ, 1 της
ΔΑΠ και 1 του ΜΠΛΟΚΟ) και Γραμματέας στα ΕΑΑΚ.

Π

ληθαίνουν οι συλλογικοί φορείς της πανεπιστημιακής
κοινότητας που παίρνουν θέση απέναντι στο νέο Νόμο
Πλαίσιο της Κεραμέως.
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η γενική συνέλευση του Διδακτικού κι Ερευνητικού Προσωπικού αποφάσισε «την κήρυξη
αποχής από τα εκπαιδευτικά, διοικητικά και λοιπά ακαδημαϊκά καθήκοντα των μελών ΔΕΠ κατά την ημέρα ψήφισης του
Νόμου και την κήρυξη νέας αποχής από την 1/9/2022 σε περίπτωση που επιχειρηθεί η υλοποίηση των προβλέψεων του
νομοσχεδίου», ταυτόχρονα με δράσεις ενημέρωσης και συντονισμού δράσεων ενάντια στο νομοσχέδιο.
Στη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ οι καθηγητές/ριες αποφάσισαν ομόφωνα ότι «θα σταθούμε δίπλα
στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας. Διαβεβαιώνουμε ότι
θα πράξουμε ότι και οι προηγούμενες γενιές έπραξαν σε
αυτό το ίδρυμα… Μπροστά στην έντονη ανησυχία και την
ογκούμενη αποδοκιμασία των φορέων της ακαδημαϊκής
κοινότητας, ένας δρόμος μόνο υπάρχει. Η άμεση απόσυρση του νομοσχέδιου».
«Ο νέος νόμος πλαίσιο εισάγει ευθέως τους νόμους της
αγοράς στη λειτουργία των ιδρυμάτων…» σημειώνει το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και καταγγέλει ότι «πρόθεση της
κυβέρνησης της ΝΔ είναι να μπει οριστική ταφόπλακα στο
πανεπιστημιακό άσυλο που κατακτήθηκε με αιματηρούς
αγώνες του φοιτητικού και εργατικού κινήματος… Στο Πανεπιστήμιο που θέλουν να φτιάξουν δεν χωράει η ανατρεπτική πολιτική, δεν χωράνε αντιδράσεις στις συμφωνίες
ΣΕΒ-ΕΜΠ, δεν χωράνε αντιδράσεις στα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ και των ελληνικό στρατό… Έξω από τα πανεπιστήμια οι managers, οι
επιχειρήσεις και η αστυνομία! Καλούμε σε συστράτευση
όλων των μελών της αγωνιζόμενης πανεπιστημιακής κοινότητας και σε στήριξη και μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις…».
Σε επιστολή που δημοσίευσε η ΕφΣυν στις 14/6, 714 επιστήμονες από 50 χώρες αντιτίθενται στις επιθέσεις της Κεραμέως στα ΑΕΙ.

Γράμμα από την Πάτρα
Έτσι, το δίπολο και το “δίλημμα”
που τέθηκε ήταν απλό: Ταμίας στο
ΜΠΛΟΚΟ ή στη ΔΑΠ; Η πολιτική απόφαση της ΠΚΣ ήταν να υπερψηφίσει
και με τις 3 έδρες της την ΔΑΠ. Η ίδια
ΠΚΣ της οποίας μέλος και πρώην
γραμματέας της σχολής μας ήρθε κατά την διάρκεια μαθήματος σε κεντρικό κτήριο της σχολής και μίλησε για
το αντί-ΔΑΠ μέτωπο που διαμορφώνεται πριν και μετά τις εκλογές, έβαλε
κυριολεκτικά την ΔΑΠ στο προεδρείο.
Η ίδια ΠΚΣ που με περίσσιο θράσος
έκανε μπροστά σε όλο το 1ο έτος επίκληση στο αντί-ΝΔ μέτωπο (το οποίο
σε εθνικό επίπεδο για κάποιο λόγο δεν
αναγνωρίζει), αποφάσισε να δώσει
ψήφο στον πρώην πρόεδρό μας και
μέλος της ΔΑΠ που επί σειρά 2 περίπου ετών δεν παρέδιδε την σφραγίδα

της σχολής (με προφάσεις τουλάχιστον αστείες) για να επικυρωθούν οι
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτοί που, ορθώς, έκαναν έντονη
κριτική και “επίθεση” στο συγκεκριμένο άτομο που παρεμπόδιζε πάνω από
1,5 χρόνο τις δημοκρατικές διαδικασίες μιας ολόκληρης σχολής, του
έδωσαν θέση στο προεδρείο. Με αιτιολογία, λοιπόν, ότι “σεβαστήκαμε
την ψήφο των φοιτητών” και ότι “παραδοσιακά ο ταμίας εκλέγεται με βάση την τρίτη δύναμη” το αντί-ΔΑΠ μέτωπο έκανε φτερά. Η ΔΑΠ με απόφαση της ΠΚΣ βρίσκεται στο προεδρείο
και το αντί-ΔΑΠ μέτωπο καλά κρατεί.

Μιχάλης Βοριζάνος
πρωτοετής φοιτητής
Αρχιτεκτονικής Πατρών

ΜητσοτάκηςΚεραμέως
θα προσέχουν
τα παιδιά ως τις 6!
Ο

Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο με θέμα «Δημογραφικό
2022» ανακοίνωσε την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας
των δημοτικών σχολείων και των παιδικών σταθμών έως τις 6μμ.
Στο ίδιο συνέδριο, η Κεραμέως εξήγγειλε την πιλοτική λειτουργία
5.000 σχολείων (νηπιαγωγείων- δημοτικών) από το Σεπτέμβρη του
2022 ως τις 5:30μμ.
Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση πουλάει, ξεδιάντροπα, φύκια για
μεταξωτές κορδέλες εξαγγέλλοντας μέτρα που θα κληθούν να πληρώσουν με πολλαπλούς τρόπους, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και
προφανώς τα ίδια τα παιδιά. Φέτος περισσότερα από τα μισά ολοήμερα υπολειτούργησαν ως τις 3 και κάποια δεν λειτούργησαν καθόλου. Τόσο τεράστιες είναι οι ελλείψεις προσωπικού στα σχολεία.
Είναι ανέκδοτο να μιλάνε για επέκταση της λειτουργίας μέχρι τις
6μμ όταν οι εκπαιδευτικοί δεν φτάνουν να βγάλουν το κανονικό
πρόγραμμα όπως ανέκδοτο ήταν και η εξαγγελία της δίχρονης
υποχρεωτικής αγωγής πριν πέντε χρόνια. Όχι προσλήψεις, ούτε
καν χώροι δεν εξασφαλίστηκαν, με αποτέλεσμα όπου αυτή λειτουργεί, να γίνεται σε άθλιες συνθήκες πχ σε κοντέινερ που στοιβάχτηκαν στους λιγοστούς ελεύθερους χώρους που είχαν απομείνει στο Δ. Αθήνας.

Φθηνό πάρκινγκ
Στην πραγματικότητα αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι ένα
φθηνό πάρκινγκ για να μένουν τα παιδιά ενόσω οι γονείς τους θα
δουλεύουν στα νέα εξαντλητικά ωράρια-λάστιχο τα οποία με την
σφραγίδα των νόμων Χατζηδάκη, επεκτείνουν με το αζημίωτο οι
εργοδότες. Η διαμονή των παιδιών χωρίς απαραίτητο προσωπικό
και υλικοτεχνική υποδομή για 12 ώρες θα είναι ένα βασανιστήριο
για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς- όπου και αν μπορέσει
τελικά να εφαρμοστεί.
Τα περί «υπογεννητικότητας», τώρα, είναι η αντιδραστική απόπειρα της κυβέρνησης να καλύψει ότι θέλει τους γονείς να δουλεύουν όλη μέρα και τα σχολεία πάρκινγκ για παιδιά.
Αλλά είναι αντιδραστική και για ένα ακόμη λόγο. Αν πραγματικά
ενδιαφερόταν για το «δημογραφικό» θα είχε νομιμοποιήσει, χθες,
όλους τους μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα και θα άνοιγε
την αγκαλιά της στους πρόσφυγες και τους μετανάστες που έρχονται – και στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι παιδιά και νέοι
άνθρωποι.
Ήδη σύλλογοι εκπαιδευτικών ο ένας μετά τον άλλο καταγγέλλουν τη νέα πρόκληση Μητσοτάκη-Κεραμέως. Τονίζει στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΠΕ Ανατολικής Αττικής «Κ. Σωτηρίου»: «Αν η κυβέρνηση ήθελε να διευκολύνει τις οικογένειες θα εξασφάλιζε άδεια με
πλήρεις αποδοχές για την μητέρα ή τον πατέρα τα πρώτα δύο χρόνια της ζωής του παιδιού. Θα μείωνε τον χρόνο εργασίας επιτρέποντας στους γονείς να αναπτύσσουν μια σχέση με τα παιδιά
τους…
Τώρα πρέπει να αντιδράσει η ΔΟΕ για το νέο εκτρωματικό σχέδιο για το σχολείο. Να μπει στη θεματολογία του συνεδρίου και να
οργανωθεί η άμεση αντίδραση ώστε να απορριφθεί και να μην υλοποιηθεί το νέο πιλοτικό πρόγραμμα Μητσοτάκη – Κεραμέως».
«Ξεκαθαρίζουμε προς την κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ ότι κάθε απόπειρα να εφαρμόσει τα σχέδιά της θα βρει τον κλάδο απέναντι»
αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Γ. Σεφέρης. «Αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές είναι: Σύγχρονη και ασφαλή σχολική στέγη, με όλες τις αναγκαίες υποδομές... Μονιμοποίηση όλων
των αναπληρωτών...Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης για την
Παιδεία από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Στελέχωση των σχολείων με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό
σε καθαριότητα, τραπεζοκόμους κ.ά..».
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Συνέντευξη

σιογράφους που έχουν εμβαθύνει στο θέμα και
σε όλον τον αλληλέγγυο κόσμο. Εκεί τα σωματεία επιβάλλεται να οργανώσουν μια συγκροτημένη μαζική παρουσία. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι
και πολιτική δίκη με πολιτικά διακυβεύματα, αν
λάβουμε υπόψη τον τρόπο ανάθεσης στον Δ.
Λιγνάδη.

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στους χώρους Πολιτισμού;
Αντώνης Αντωνάκος: Η κατάσταση παραμένει άκρως προβληματική. Οι επιπτώσεις της
πανδημίας σε ψυχολογικό και οικονομικό επίπεδο έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνιση
τους. Οι θεατές είτε δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα να πληρώσουν το εισιτήριο ή φοβούνται να βρεθούν σε κλειστό χώρο, με αποτέλεσμα οι περισσότερες παραστάσεις να
έχουν περιορισμένη προσέλευση. Επιπλέον οι
παραγωγές σε πολλές περιπτώσεις επιμένουν
να χρησιμοποιούν το μοντέλο των ωριαίων ενσήμων για τους ηθοποιούς καθώς και χαμηλά
ημερομίσθια ή ποσοστά. Αυτός είναι και ο λόγος που θα πρέπει από την μια να υπάρξουν
οικονομικές ενισχύσεις στους εργαζόμενους
της τέχνης για όσο διάστημα πληττόμαστε
από υγειονομικούς λόγους. Επιπλέον θα χρειαστεί να αυξηθεί το ποσό των επιχορηγήσεων
στις ΑΜΚΕ (Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες) καθώς και να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες σε νέους δημιουργούς. Τέλος καλό θα
ήταν να επανεκδοθούν εργατικά κουπόνια
ώστε να μπορέσουν να έρθουν στο θέατρο και
όσοι δεν μπορούν για οικονομικούς λόγους.
Ποια είναι τα αιτήματα του κινήματος των εργατών της Τέχνης σε σχέση με τα εργασιακά
δικαιώματα και απέναντι στην κυβέρνηση;
Τατιάνα Πίτα: Το κεντρικό μας αίτημα είναι
να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση και με το
ελεύθερο θέατρο, δεν αρκούμαστε μόνο σε
Εθνικό-Κ.Θ.Β.Ε. που θα μας θωρακίσει απέναντι στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των σεξιστικών επιθέσεων.
Βασική προϋπόθεση βέβαια για κάθε αίτημα
είναι μια συνολικότερη συμπεριληπτική πολιτιστική πολιτική, όπου θα λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη το καλλιτεχνικό εργατικό δυναμικό
και οι ανάγκες του.
Είναι ζητούμενο να στηριχθούν οι νέες ή/και
μικρής εμβέλειας καλλιτεχνικές ομάδες, ώστε
να μπορούν να υλοποιήσουν το καλλιτεχνικό
τους όραμα και παράλληλα να μπορούν να
διασφαλίσουν τους/ις συνεργάτες/ιδες, να
προωθηθεί η πολυφωνία, να ενισχυθούν ξανά
τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και να αποκτήσουν χαρακτήρα
και ισχύ εθνικών θεάτρων, να επιχορηγείται η
καλλιτεχνική έρευνα, να σχεδιαστεί μια δημόσια Ακαδημία Τεχνών, με αναγνώριση του πτυχίου, με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση και
να μην χρειάζεται να πληρώσει κάποιος δίδακτρα σε ιδιωτικές σχολές.
Η υγειονομική κρίση πυροδότησε μια σειρά
κινητοποιήσεων, π.χ. για διεκδίκηση αποζημιώσεων ειδικού σκοπού. Αυτή την επιτάχυνση,
την εκρηκτικότητα κάπου την απωλέσαμε και
ήταν λάθος. Βρισκόμαστε σε συνεχή κρίση,
τόσο συνεχή που πια δεν το λες κρίση αλλά
παγιωμένη κατάσταση. Τώρα φλερτάρουμε
απροκάλυπτα με την εμπλοκή μας σε πόλεμο –
οπότε καλό θα είναι να επιστρατεύσουμε ξανά
κάθε χρήσιμο προηγούμενο και, ας το πούμε,
κεκτημένο. Όσο βέβαια στον προϋπολογισμό
για την κυβέρνηση προέχει π.χ. η προστασία
του πολίτη από τον εχθρό, εξωτερικό αλλά και
εσωτερικό που κρατάει ξερω γω βαριοπούλα,
και όχι η κάλυψη αυτονόητων κοινωνικών αγαθών, θέλουμε δρόμο ακόμη. Αλλά εδώ είμαστε
για να τα παλέψουμε.

Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών στο
ΣΕΗ; Τι χρειάζεται να αλλάξει στη λειτουργία
του σωματείου;

Ανατρεπτική
Συσπείρωση
Ηθοποιών

Αντικαπιταλιστικές φωνές
για να είναι
η Τέχνη κοινωνικό αγαθό
Συνέντευξη με υποψήφιους/ες
της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης
Ηθοποιών μπροστά
στις επικείμενες εκλογές
του Συλλόγου Ελλήνων Ηθοποιών
Πώς μπορούμε να τα κερδίσουμε αυτά τα αιτήματα; Ποια είναι η θέση της Ανατρεπτικής
Συσπείρωσης Ηθοποιών (ΑΣΗ);
Βασίλης Κουκαλάνι: Η ΑΣΗ έχει σαν στόχο
και παραδειγματίζεται από το μαζικό ρεύμα κινητοποίησης που είχε ξεκινήσει στον χώρο τον
καλλιτεχνών μετά το πρώτο lock-down, και είχε
δείξει φοβερά αντανακλαστικά ενόψει της τότε
επικείμενης παρατεταμένης ανεργίας. Οι κινήσεις των εργατών της τέχνης, τα σωματεία, οι
ομάδες και πολλές αυθόρμητες νέες πρωτοβουλίες, όπως το #supportartworkers είχαν
συνθέσει μια νέα δυναμική και κυρίως είχαν καταφέρει να εδραιωθεί στην κοινή συνείδηση
των καλλιτεχνών ότι είναι παραγωγικά μέλη της
κοινωνίας και εργαζόμενοι με δικαιώματα που
προφανώς βρίσκονται απέναντι στις πολιτικές
των φιλελεύθερων κυβερνήσεων.
H τέχνη και οι εργάτες της παράγουν ένα
κοινωνικό αγαθό, τον πολιτισμό, στο οποίο δικαιούνται πρόσβαση όλοι ανεξαιρέτως. Αυτό
αυτομάτως τη συνδέει με τη διεκδίκηση άλλων
κοινωνικών ομάδων.
Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μας
συνέδεσαν τότε και μας συνδέουν διαρκώς με
τους κλάδους των νοσοκομειακών και των εκπαιδευτικών που εκπροσωπούν κοινωνικές
αξίες, παραδοσιακά δημόσια αγαθά που μετατρέπονται μεθοδικά σε εμπόρευμα.
Χωρίς ενθάρρυνση, πόρους, πλατφόρμες διακίνησης ιδεών ανάμεσα στις τέχνες, η επιβίωση
του καλλιτεχνικού κόσμου σίγουρα δεν εμπίπτει
στις προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης που
δίνει ασαφείς υποσχέσεις και μαρτυρά τη σύγχυσή της. Φαίνεται να έχει προτεραιότητα η επιβίωση των τραπεζών και η υστερία του πολέμου.

Ένα από τα όπλα που έμεινε ανεκμετάλλευτο είναι η απεργία και ο ξεσηκωμός των εργατών της τέχνης, η απεργία που δημιουργεί πίεση πέραν των συνομιλιών για επιδόματα, πέραν των διαπραγματεύσεων για συλλογικές
συμβάσεις στα κρατικά θέατρα και τις μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις θεαμάτων. Η
απεργία και η συλλογική ανυπακοή των εργατών της τέχνης μπορεί να θέσει βάσεις διεκδίκησης μιας συνολικής πολιτιστικής πολιτικής,
που είναι συμπεριληπτική, που καταρχήν θα
αναγνωρίζει θεσμικά την τέχνη και τους κλάδους της κι ας μην παράγει αντικειμενικό
πλούτο αλλά άυλο, που δεν θα ποσοτικοποιηθεί στις λογικές του καπιταλισμού-ζόμπι. Αυτό μας ταυτίζει και με την Παιδεία και την
Υγεία. Διότι η τέχνη ενδημεί μέσα της το στοιχείο της κριτικής, της αμφισβήτησης, της διασάλευσης και αυτό την καθιστά εργαλείο στα
χέρια της κοινωνίας κατά τον “θείο” Μπρεχτ.
Γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος των σωματείων;
Τατιάνα Πίττα: Τα σωματεία, όσο δεν είναι
διακοσμητικά ή δεν αναλώνονται σε γραφειοκρατικές μανούβρες συμβιβασμών, είναι οι βασικές εστίες συσπείρωσης, διεκδίκησης και κινητοποίησης, είναι σκανδάλες και δεν πρέπει σε
καμιά περίπτωση να τα απαξιώνουμε. Έχουμε
πάρει καλή γεύση τι συμβαίνει όταν τα απαξιώνουμε. Και είναι κι ένας χώρος όπου καλλιεργείται το αίσθημα της συλλογικότητας κι όπου αποκαλύπτονται οι δυνατότητες που προσφέρει η
συλλογική ευφυία, αλλά και η εξοικείωση με το
μηχανισμό μιας γόνιμης διαφωνίας, δηλαδή είναι παιδαγωγικά συν τοις άλλοις.
Είναι αυτά που μπορούν αποτελεσματικά να
δώσουν όλες τις μάχες, όπως ενάντια στον σεξισμό, που συνεχίζει με αμείωτη ένταση. Να
στηρίξουν όλες αυτές τις συγκλονιστικές μαρτυρίες από όλα αυτά τα θαρραλέα, τα άξια σεβασμού άτομα. Λίγο να σκεφτείς λ.χ. πόσες
αθλιότητες εκ μέρους του Α. Κούγια λαμβάνουν
χώρα τη στιγμή που μιλάμε, στη δίκη του Δ. Λιγνάδη, απέναντι στους/ις μάρτυρες, στις δημο-

Αλέξανδρος Μαρτζούκος: Ο Πολιτισμός χρειάζεται να περάσει από τα χέρια των λίγων στα
χέρια των πολλών. Αυτό δεν θα γίνει επειδή θα
αλλάξουν χέρια τα υπουργεία ή η κυβέρνηση.
Αλλά με δυνατά σωματεία των εργατών της Τέχνης που θα δώσουν αγώνες με αυτή την προοπτική, επιβάλλοντας ότι δεν θα είναι το οικονομικό κέρδος που θα προέχει και ταυτόχρονα ότι
καλλιτέχνες και δημιουργοί θα ζουν αξιοπρεπώς
από τη δουλειά τους. Γι’ αυτό χρειάζεται να δυναμώσουν οι αντικαπιταλιστικές φωνές, όπως
της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών. Διεκδικούμε ότι θα βγει ενισχυμένη η ΑΣΗ μέσα από
τις εκλογές του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών,
με τουλάχιστον μία έδρα στο νέο ΔΣ.
Για ένα σωματείο που θα πάρει τις πρωτοβουλίες για να οργανώσει τη μαζική συμμετοχή και την κινητοποίηση των μελών του. Αποδείχθηκε το προηγούμενο διάστημα ότι μόνο
έτσι μπορούμε να κερδίσουμε. Αυτό που χρειάζεται να αλλάξει είναι η γραφειοκρατική λειτουργία του σωματείου. Να συγκροτήσουμε
επιτροπές σε κρατικές και ιδιωτικές σκηνές
που θα οργανώνουν σε συνεργασία με το σωματείο τις κινητοποιήσεις και που θα αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες για εργασιακά και όχι
μόνο θέματα. Άμεσος στόχος του νέου ΔΣ
χρειάζεται να είναι και ο συντονισμός με τα
υπόλοιπα εργατικά κομμάτια, από τους νοσοκομειακούς μέχρι τους λιμενεργάτες.

Τα μέλη της ΑΣΗ μίλησαν
στον Μάνο Νικολάου

Ψηφοδέλτιο AΣΗ
Αντωνάκος Αντώνης, Αυχιανές Νέστορας, Κατσανούλη Πέρσα, Κουκαλάνι Βασίλης, Λαμπάτος Γιώργος, Μαρτζούκος
Αλέξανδρος, Μπαλατσούρα Χρύσα,
Μπράιλα Μαρία, Πίττα Τατιάνα, Πρεβεδώρου Σταυρίνα, Σκλάβου Δήμητρα,
Στυλιανού Σοφία, Ταχτσόγλου Σωτήρης,
Χριστοφυλλάκης Νίκος

Διεξαγωγή Εκλογών ΣΕΗ
Αθήνα: 15/6 μέχρι 19/6, 10πμ-8μμ στα
γραφεία του σωματείου, Κάνιγγος 33
Θεσσαλονίκη: 16/6, 5μμ-8μμ, 17/6 10πμ7μμ και 19/6 5μμ-8μμ στην είσοδο της
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Εθνικής Αμύνης 2
Πάτρα: 15/6, 10πμ-8μμ, 19/6 4μμ-8μμ
στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Πλατεία
Βασιλέως Γεωργίου Α 17 (2ος όροφος)
Βόλος: 19/6, 10πμ-8μμ, στο Συνδικάτο
Τροφίμων και Ποτών, Μακρυνίτσης 27 &
28ης Οκτωβρίου
Λάρισα 19/6, 10πμ-8μμ στο Θεσσαλικό
Θέατρο, Γεωργιάδου 53
Χανιά: 19/6, 12μ-8μμ στο χώρο ΔΗΠΕΘΕ, Νικηφόρου Φωκά 5, Χανιά Φωκά 5
Ηράκλειο: 17/6, 10πμ-8μμ και 19/6, 3μμ8μμ στον Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου,
Εφέσσου 20-24
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 βιβλιοπωλείο ΜετεωρίΚΥΨΕΛΗ

της, Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Παναγιώτης Γιαννακάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης, Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Κουτσό 7.30μμ
ΓΚΥΖΗ

30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφίρα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική καταστροφή
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική καταστροφή
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Κυριακή Γεωργάκη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

καφέ Off the Chain 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6
καφέ Off the Chain 7.30μμ
53 χρόνια από την εξέγερση του Stonewall
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Στοπ στον ανταγωνισμό με την Τουρκία
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6
στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Ηλιόπετρα,
Θησέως και Αγ.Πάντων (στη στοά) 7μμ
Στοπ στον ανταγωνισμό με την Τουρκία
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6
ΠΑΤΗΣΙΑ

καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
53 χρόνια από την εξέγερση του Stonewall
Ομιλητές/τριες: Στέλιος Μιχαηλίδης και
Άρια Σταροπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Ρεμπέκα Ρούσου

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΥΚΑΚΙ

στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Πόλεμος στην Ουκρανία: η έκρηξη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός
• ΠΕΜΠΤΗ 23/6
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ

Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Τι είναι ο Μαρξισμός; Επαναστατικές ιδέες
για την εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
ΘΗΣΕΙΟ

Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστατικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
Στοπ στον ανταγωνισμό με την Τουρκία
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16/6 καφέ Σαόρσα, πλ. Αυδή 7μμ
Οργανώνουμε τον Μαρξισμό 2022
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

Πόλεμος και κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 23/6
καφενείο Σαρδανάπαλος 8μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 καφέ Χόβολη 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Γιάννης Μπαρούτσας
• ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Χόβολη 7μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική καταστροφή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΧΑΛΑΝΔΡΙ –
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6

δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
ΣΕΚΕ: οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Πώς οι εργάτες γίνονται επαναστάτες;
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Ενάντια στην καταπίεση και την εκμετάλλευση
Ομιλήτρια: Ντάνι Βάρσου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός: πόσο πιθανή είναι μια πολεμική σύγκρουση;
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 πλ. Ηρώων 7.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ

Ενάντια στην καταπίεση και την εκμετάλλευση
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός: πόσο πιθανή είναι μια πολεμική σύγκρουση;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πόλεμος και κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός: πόσο πιθανή είναι μια πολεμική σύγκρουση;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Πόλεμος και κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Στέλιος Κοττάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Γιατί Μαρξισμός;
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Γιουκάλι 8μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6
ΒΥΡΩΝΑΣ

30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης
• ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Ο Μαρξ και η μακρόσυρτη κρίση του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Πηναλόπη Τρομπέτα

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 Sweet Home 7.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ

70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 δημαρχείο 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική καταστροφή
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραγιαννόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 δημαρχείο 7μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 δημαρχείο 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ

Κυβέρνηση και επενδυτές κλιμακώνουν την
καταστροφή
Ομιλήτρια: Ελένη Τσαγανού
• ΠΕΜΠΤΗ 23/6 δημαρχείο 7μμ
Εκδήλωση-παρουσίαση του βιβλίου του Iain
Ferguson «Μαρξισμός, πολιτική και ψυχική
δυσφορία»
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6 δημαρχείο 6.30μμ
Μαρξισμός 2022 – Τρεις μέρες με επαναστατικές ιδέες για να δυναμώσουμε την εργατική
Ομιλήτρια: Μίνα Πατρινού

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 φούρνος Leo Kon,
ΙΛΙΟΝ

πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 φούρνος Leo Kon,
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

καφέ πλ. Χρ. Σμύρνης 7.30μμ
Λένιν: Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6
καφέ πλ. Χρ. Σμύρνης 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου

στέκι αριστερής κίνησης 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Ευαγγελία Στυλιανοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6
στέκι αριστερής κίνησης 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστατικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΙΓΑΛΕΩ

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6

καφενείο Σαρδανάπαλος 8μμ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ

Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30
ΧΑΝΙΑ

70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστατικής αλλαγής
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 πάρκο 626 7.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλήτρια: Μαντώ Καλατζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 23/6 πάρκο 626 7.30μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 Θόλος 8μμ
ΒΟΛΟΣ

Η επικαιρότητα του Μαρξισμού
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 καφέ Νέον,
ΠΑΤΡΑ

Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων 6.30μμ
Μαρξισμός 2022 – επαναστατικές ιδέες για
εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Νέον,
Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων 6.30μμ
Η επαναστατική εφημερίδα και ο ρόλος της
στις σημερινές συνθήκες
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6
ΞΑΝΘΗ

καφέ Φιλοίστρον 8.30μμ
Η μάχη της νέας δίκης της Χ.Α.
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Θεσσαλονίκη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 16/6 ΕΔΟΘ 7μμ
Μαρξισμός 2022 – επαναστατικές ιδέες για
εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Ποέτα 8μμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστατικής αλλαγής
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Διόροφον 7μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Άλε Κρήτη

Εξορμήσεις
TΕΤΑΡΤΗ 16/6
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6
ΠΑΤΗΣΙΑ
Σκλαβενίτης Πατησίων 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ 7μμ Γαλατσίου και Βεΐκου
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ανω ΗΣΑΠ 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λεωφ. Ηρακλείου Οργανισμός Νεότητας 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ
ΠEΡΙΣΤΕΡΙ
7μμ στο μουσείο ΕΑΜ πεζόδρομος
ΑΙΓΑΛΕΩ 7μμ Μετρό
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Χάληδων 7.30μμ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6
ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 11.30μμ
Ν.ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 12.30
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 11.30πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 2μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30
ΞΑΝΘΗ Πλατεία 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πάρκο λιπασμάτων
στις 11.00πμ είσοδος υδατόπυργος
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ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Κονάκι 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

• ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Πέτρος 7.30μμ

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

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

Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που
έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε
αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε –
φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες
να πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν
ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν.
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και όλους
τους καταπιεσμένους να οργανώνουν την αντίστασή
τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα.
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική και
οικονομική ισότητα των γυναικών και για το τέλος όλων
των διακρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει
τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του κέρδους και τους
ανταγωνισμούς.

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

Γ

ια μια ακόμη χρονιά, δεκάδες χιλιάδες μαθήτριες και μαθητές της εργατικής τάξης υποβλήθηκαν στην
αντιπαιδαγωγική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πανελλαδικές εξετάσεις παρουσιάζονται, δεκαετίες τώρα, ως η πλέον
“αδιάβλητη” διαδικασία αξιολόγησης του
ελληνικού κράτους. Όμως τις κάνει διαβλητές η ανισότητα που επικρατεί μέσα
στη σχολική χρονιά, τόσο για τους/τις υποψηφίους, όσο και για τους εκπαιδευτικούς.
Μια ανισότητα που μάλιστα οξύνθηκε τα
τελευταία τρία χρόνια μέσα σε συνθήκες
πανδημίας. Αποκορύφωμα ήταν το 2021
που μετά βίας έγιναν τρεις μήνες δια ζώσης μαθήματα, με το υπουργείο να αδιαφορεί αν τους υπόλοιπους έξι μήνες παιδιά και καθηγητές/τριες είχαν ίντερνετ, είχαν υπολογιστές, είχαν τη δυνατότητα να
κάθονται τόσες ώρες μπροστά από τον
υπολογιστή.
Ακόμα περισσότερο, οι πανελλαδικές
εξετάσεις είναι αχρείαστες και άδικες, ενώ
αναπαράγουν και επιβεβαιώνουν όλη την
παθογένεια της εκπαίδευσης της αγοράς.
Μια εκπαίδευση αποστήθισης αλλά και εργαλειοποίησης της γνώσης για τους σκοπούς του συστήματος. Ένα από τα κείμενα
στην εξέταση της Έκθεσης, με τίτλο “Γιατί
να μαθαίνουμε ιστορία;”, παρμένο από το
νέο βιβλίο του Ραϋμόνδου Αλβανού “Ο ελληνικός εμφύλιος. Μνήμες σε πόλεμο και
σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες”, θέτει το
ερώτημα γιατί οι μαθητές/τριες δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το μάθημα της ιστορίας, επισημαίνοντας το πόσο προβληματική είναι η αποστήθιση και η εργαλειοποίησή του. Στο τέταρτο θέμα ζητήθηκε μάλιστα από τους/τις υποψηφίους να προτείνουν “βιωματικούς τρόπους που μπορούν
να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον σας για
το ιστορικό παρελθόν”. Ειρωνικά, λίγες μέρες μετά εξετάστηκε το μάθημα της Ιστο-

ρίας, το οποίο διδάσκεται με τον τρόπο
ακριβώς αυτό που κλήθηκαν οι υποψήφιοι/ες να αποδομήσουν στην Έκθεση.
Πάνω από όλα όμως, οι πανελλαδικές
εξετάσεις αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να υποβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια. Είναι το κόσκινο που μειώνει τον
αριθμό των εισακτέων, αλλά και ο ιδεολογικός μηχανισμός που δικαιολογεί τους
αποκλεισμούς από την τριτοβάθμια εκπαίδευση με το πρόσχημα της “αριστείας”. Το
2020 και το 2021, που η κατακραυγή για
την τηλεκπαίδευση και οι αγωνίες της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη μη αφομοίωση της ύλης είχε πάρει διαστάσεις, η Κεραμέως αναγκάστηκε να μειώσει την ύλη
και να ματαιώσει τις προαγωγικές εξετάσεις. Αλλά από το χαράκωμα της διεξαγωγής των πανελλαδικών δεν υποχώρησε. Είναι θεμελιώδες για τον καπιταλισμό να
ελέγχει το ποιος μπαίνει στο πανεπιστήμιο
και πώς ποσοτικοποιούνται οι “επιδόσεις”.

Προτίμηση
Οι βάσεις εισαγωγής καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από την προτίμηση που
δείχνουν σε κάθε σχολή οι υποψήφιοι/ες.
Δεν λένε τίποτα για τη δυσκολία ή την ποιότητα της σχολής, ενώ ακόμα και για τις
πραγματικές επιθυμίες των υποψηφίων λειτουργούν σαν παραμορφωτικός φακός. Είναι αποτέλεσμα συνδυασμού των τάσεων
στην επαγγελματική αποκατάσταση, των
πιέσεων επιβίωσης πάνω στις οικογένειες
των υποψηφίων, αλλά και των εκτιμήσεων
για το πού θα κινηθούν οι προτιμήσεις των
άλλων – με άλλα λόγια είναι σε μεγάλο
βαθμό τζόγος.
Στην περσινή πολύ δύσκολη χρονιά το
κερασάκι στην τούρτα των αποκλεισμών
μπήκε με την ΕΒΕ, την ελάχιστη βάση εισαγωγής, εξ αιτίας της οποίας παραπάνω
από 30 χιλιάδες επιπλέον μαθητές και μαθήτριες έχασαν τη δυνατότητα να μπουν

Οι εκπαιδευτικοί
αντιστέκονται
Β

ρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τα συνέδρια των ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ. Στις 20/6 θα διεξαχθούν οι εκλογές στην ΕΛΜΕ Πειραιά. Η Μαρία Ανδρέου, υποψήφια
με τις Παρεμβάσεις και μέλος του δικτύου «η Τάξη μας» από την
ΕΛΜΕ Πειραιά δηλώνει στην Εργατική Αλληλεγγύη:
«Φέτος ήταν χρόνια χρονιά γεμάτη μάχες. Για να μην χωριστούν τα σχολεία σε καλά και κακά, να μην περάσουν οι διαχωρισμοί εις βάρος των μαθητών μας. Για να είναι όλα τα παιδιά, προσφυγόπουλα, παιδιά μεταναστών και Ρομά, ισότιμα μέσα στις τάξεις μας με τα πλήρη μορφωτικά τους δικαιώματα. Τη σφραγίδα
στο τέλος της χρονιάς βάζει το σφαγείο των πανελλήνιων εξετάσεων. Η κυβέρνηση με την Ελάχιστη Βάση εισαγωγής και μετά
από δύο χρόνια τηλεκπαίδευσης πάει να πετάξει χιλιάδες μαθητές
για άλλη μια φορά έξω από τα δημόσια Πανεπιστήμια.
Είναι κρίσιμες οι εκλογές για το συνέδριο της ΟΛΜΕ, που το
προηγούμενο διάστημα δεν πήρε τις πρωτοβουλίες για να στηρίξει
τους αγώνες που θα μπλοκάρουν τα σχέδια της Κεραμέως και της
κυβέρνησης. Διεκδικούμε μια Ομοσπονδία που προασπίζεται το δη-

στη σχολή που ήθελαν. Η ΕΒΕ προσθέτει
μια επίφαση μίνιμουμ απαιτήσεων, δήθεν
για να καθορίζεται από τις σχολές ποιος/α
μπορεί να αντεπεξέλθει. Στην πραγματικότητα κάνει την τυχαιότητα των επιλογών
ακόμα μεγαλύτερη και διαστρεβλώνει ακόμα περισσότερο τις επιλογές των υποψηφίων. Οδήγησε δε στα τραγελαφικά φαινόμενα να υπάρχουν τμήματα που το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δεν δέχτηκαν εισακτέους/ες. Το ότι η ΕΒΕ είναι μέρος της
προσπάθειας όχι απλά να υποβαθμιστούν
αλλά και να κλείσουν τμήματα βγάζει μάτι.
Τη ζημιά στα Πανεπιστήμια δεν την κάνουν οι πρωτοετείς που στις πανελλαδικές
δεν έγραψαν καλά. Ούτε το πρόβλημα είναι μην τυχόν “γίνουν όλοι γιατροί” με την
ελεύθερη εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Η
πανδημία διέλυσε και τα δυο αυτά επιχειρήματα. Τη ζημιά στα Πανεπιστήμια την
κάνουν η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση. Την έρευνα και την αναζήτηση
της γνώσης δεν την βλάπτουν οι χαμηλοί
βαθμοί αλλά η ίδια η βαθμοθηρία. Καθώς
επίσης και η υποταγή της έρευνας στις
προτεραιότητες της αγοράς.
Ο συνδυασμός της πύκνωσης των εξεταστικών φραγμών με την προσπάθεια εξίσωσης των πανεπιστημίων με τα κολλέγια-ΙΕΚ
δείχνει ότι στόχος της Κεραμέως είναι να
βάλει την αγορά στο μεδούλι της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά εν τέλει και στην ίδια την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι
επαγγελματίες. Αν έχεις λεφτά, πας στα
“καλά” σχολεία και στις “καλές” σχολές.
Αν έχεις λεφτά, πας στους “καλούς” επαγγελματίες, απόφοιτους των “καλών” σχολών. Η μεγάλη πλειονότητα της εργατικής
τάξης που δεν έχει λεφτά, θα πρέπει να
βολευτεί με χειρότερη εκπαίδευση και κατάρτιση, χειρότερους μισθούς, χειρότερες
υπηρεσίες, χειρότερη ζωή.

Α.Φ.

μόσιο σχολείο που αξίζει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,
που θα αντιπαλέψει την αξιολόγηση και τους ρατσιστικούς διαχωρισμούς. Οι Παρεμβάσεις ήταν μπροστά για να εκφράσουν την
αγωνιστική διάθεση των συναδέλφων, οργανώνοντας κάθε μεγάλη
ή μικρή μάχη και σε κάθε σχολείο, σε κάθε Σύλλογο Διδασκόντων».
Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα των εκλογών σε Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έγιναν
την περασμένη βδομάδα.
ΣΕΠΕ Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για το συνέδριο
της ΔΟΕ: Συνεργασία για Ενότητα και Αγώνα (Παρεμβάσεις) 165
ψήφοι 2 σύνεδροι, ΑΣΕ 74 ψήφοι 1 σύνεδρος, ΔΑΚΕ 35 ψήφοι
ΣΕΠΕ Θουκυδίδης (Άλιμος-Ελληνικό-Αργυρούπολη) για το συνέδριο της ΔΟΕ: ΑΣΕ 154 ψήφοι 2 σύνεδροι, ΔΗΣΥ 80 ψήφοι, 1 σύνεδρος, ΔΑΚΕ 61 ψήφοι 1 σύνεδρος, ΕΝΕΔΡΑ 50 ψήφοι, Δίκτυο
44 ψήφοι
ΣΤ’ ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης»: για ΔΣ Συλλόγου:
Ενωτική(ΔΗΣΥ) 250 ψήφοι 5 έδρες, Παρέμβαση 151 ψήφοι 3
έδρες, ΔΑΚΕ 36 ψήφοι 1 έδρα, ΑΣΕ 30 ψήφοι, Δίκτυο 28 ψήφοι. Για
συνέδριο της ΔΟΕ: ΔΗΣΥ 282 ψήφοι 3 σύνεδροι, Παρεμβάσεις 132
ψήφοι 2 σύνεδροι, ΔΑΚΕ 28 ψήφοι, ΑΣΕ 28 ψήφοι, Δίκτυο 22 ψήφοι
ΣΕΠΕ Ξάνθης για το συνέδριο της ΔΟΕ: ΔΑΚΕ 214 ψήφοι 2 σύνεδροι, Αυτ. Δίκτυο 110 ψήφοι 1 σύνεδρος, ΔΗΣΥ 80 ψήφοι 1 σύνεδρος, ΑΣΕ 78 ψήφοι 1 σύνεδρος, Αριστερή Αγωνιστική Κίνηση
(Παρεμβάσεις) 39 ψήφοι
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Σχόλια

Η ακροδεξιά απειλή στις ΗΠΑ
Η
έρευνα του Κογκρέσου για την επίθεση των ακροδεξιών στο Καπιτώλιο
της Ουάσιγκτον στις 6 Γενάρη 2021
έχει τα χαρακτηριστικά ενός σόου σε ακόμα
μεγαλύτερο βαθμό από το συνηθισμένο. Η
έρευνα οργανώθηκε από τους Δημοκρατικούς που ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι ηγεσίες των Ρεπουμπλικάνων στα
δυο σώματα του Κογκρέσου αρνήθηκαν να
συνεργαστούν και εμπόδισαν την Γερουσία
να συμμετέχει στην έρευνα. Μόνο λίγοι Ρεπουμπλικάνοι συμμετέχουν, με πιο γνωστή τη
Λιζ Τσένεϊ, κόρη του αντιπροέδρου του
Τζορτζ Μπους του νεότερου.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος
Οι ακροάσεις στο Κογκρέσο είναι συνήθως σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να
προάγουν την καριέρα όσων τις πραγματοποιούν, αλλά η συγκεκριμένη το πιθανότερο
είναι να σημάνει το τέλος της καριέρας της
Λιζ Τσένεϊ. Ο στόχος της έρευνας είναι να καταστρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά προτίμηση συγκεντρώνοντας στοιχεία για την ποινική του δίωξη. Η Τσένεϊ δήλωσε ότι ο
Τραμπ: «έκανε έκκληση στον όχλο, συγκέντρωσε τον όχλο, άναψε το φυτίλι της επίθεσης».
Ακόμα και αν αυτός ο στόχος δεν επιτευχθεί, η έρευνα προορίζεται «να κάνει τη διαφορά στις κάλπες». Σύμφωνα με τον τέως πρεσβευτή Νόρμαν Εϊσεν, οι Δημοκρατικοί «χρειάζονταν να δείξουν ότι οι εκλογές του 2022
και του 2024 θα είναι δημοψηφίσματα για το
αν θέλουμε η χώρα μας να βαδίσει στο δρόμο της Δημοκρατίας ή του Τραμπισμού».
Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην πρώτη ακρόαση την περασμένη
Πέμπτη ήταν καταπέλτης. Το πιο συντριπτικό
ήταν ένα φιλμ στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί
βίντεο εκείνης της μέρας από πολλές πηγές,
ανάμεσά του σε αυτές κάμερες ασφαλείας
και τις ατομικές κάμερες στις εξαρτύσεις των
αστυνομικών. Δείχνει τους παραστρατιωτι-

κούς σχηματισμούς δυο ακροδεξιών οργανώσεων, των Oath Keepers και των Proud Boys
να καταλαμβάνουν θέσεις για την συντονισμένη έφοδο στο Καπιτώλιο. Σε ένα βίντεο,
οι ηγέτες των δυο ομάδων συναντιούνται σε
ένα πάρκινγκ πριν την επίθεση.
Το φιλμ δείχνει επίσης ότι οι συγκεντρωμένοι φασίστες ήταν συντονισμένοι με την ομιλία του Τραμπ σε μια συγκέντρωση που γινόταν σε κοντινή απόσταση, με σύνθημα «Σταματήστε την Κλοπή» (των ψήφων). Συγκεκριμένα, οι φασίστες επαναλάμβαναν ως συνθήματα τις απαιτήσεις που πρόβαλε ο Τραμπ
στον Μάικ Πενς τον αντιπρόεδρό του. Ο Πενς
προέδρευε σε μια έκτακτη συνεδρίαση του
Κογκρέσου με θέμα την επικύρωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών που είχαν γίνει τον Νοέμβρη του 2021 και στις
οποίες είχε νικήσει ο Τζο Μπάιντεν. Ο Τραμπ
απαιτούσε από τον Πενς να σταματήσει τη
διαδικασία και να του επιτρέψει να συνεχίσει
ως Πρόεδρος.

Φάλαγγες
Στο φιλμ βλέπουμε τις καλά εξοπλισμένες
ακροδεξιές φάλαγγες να απωθούν με τον όγκο τους την αποδιοργανωμένη αστυνομική
δύναμη που υποτίθεται ότι φρουρούσε το
Καπιτώλιο. Όμως, δεν βλέπουμε πολλά για το
τι ακολούθησε μέσα στο Καπιτώλιο. Ίσως να
ήταν σωστή η πρώτη εντύπωση, δηλαδή ενός
όχλου που δεν ήταν βέβαιος τι θα κάνει με
την επιτυχία του. Ίσως περίμεναν, μαζί με τον
Τραμπ, ότι ο Πενς θα υπέκυπτε.
Αντί γι’ αυτό, το αμερικάνικο «βαθύ κράτος» που είχε επιτρέψει στους φασίστες να
διεισδύσουν στο Καπιτώλιο, αποφάσισε να
αντεπιτεθεί. Οι δυνάμεις ασφαλείας εκκένωσαν το Κογκρέσο που συνεδρίαζε και προστάτεψαν τον Πενς, τους γερουσιαστές και
τους βουλευτές. Αργότερα, ύστερα από γραφειοκρατικές αντεγκλήσεις, εκδίωξαν και
τους εισβολείς από το Καπιτώλιο. Το Κογκρέσο συνεδρίασε ξανά στο τέλος της μέρας και
επιβεβαίωσε τη νίκη του Μπάιντεν.
Όποιος και να ήταν ο βαθμός συνενοχής

με τους φασίστες στα κατώτερα επίπεδα των
υπηρεσιών ασφαλείας, οι κορυφές τους δεν
έτρεφαν καμιά συμπάθεια γι’ αυτούς. Ο
Μαρκ Μίλλεϊ, ο αρχηγός του αμερικάνικου
ΓΕΕΘΑ σχολίασε στους υπασπιστές του καθώς παρακολουθούσε την ομιλία του Τραμπ:
«Είναι μια στιγμή τύπου Ράιχσταγκ. Το κήρυγμα του Φύρερ».
Όμως, παρόλο που η ακροαματική διαδικασία για τις 6 Γενάρη προσφέρει μια πολύ σαφέστερη εικόνα για όσα συνέβησαν εκείνη τη
μέρα, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα σημάνει
το τέλος του Τραμπ. Το επίσημο μποϊκοτάρισμα της διαδικασίας από τους Ρεπουμπλικάνους αντανακλά την τεράστια επιρροή που
συνεχίζει να ασκεί ο Τραμπ στο κόμμα.
Μπορεί οι ηγεσίες των Oath Keepers και
των Proud Boys να αντιμετωπίζουν διώξεις
με την κατηγορία της ανταρσίας, όμως οι οργανώσεις τους συνεχίζουν να είναι ενεργές
στη βάση του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Η
Τσένεϊ έχει μπροστά της μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση για την επανεκλογή της στην
ιδιαίτερη πατρίδα της, την Πολιτεία του
Ουαϊόμινγκ. Η Ουάσιγκτον Ποστ γράφει ότι:
«Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Ουαϊόμινγκ
έχει καταληφθεί βαθμιαία από συντηρητικούς
που δηλώνουν περισσότερο υποστηρικτές
του Τραμπ παρά γενικά Ρεπουμπλικάνοι. Επικεφαλής του κόμματος στην Πολιτεία είναι
πλέον ο Φρανκ Ιθορν, μέλος των Oath Keepers, ο οποίος στις 6 Γενάρη στεκόταν μπροστά στη Δυτική Πλευρά του Καπιτώλιο με ένα
γουόκι-τόκι στο χέρι».
Σύμφωνα με τον Τζο ΜακΓκίλνι, πρώην τοπικό στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων: «Αυτό
είχε σχεδιαστεί με βάθος χρόνων, με λεπτομερή οργάνωση και μεγάλη αφοσίωση. Ο μακροχρόνιος προγραμματισμός ήταν πρώτα
να ελέγξουν το κόμμα σε επίπεδο κομητειών,
στη συνέχεια σε επίπεδο Πολιτείας ύστερα
τη βουλή των αντιπροσώπων και στη συνέχεια όλες τις εκλέξιμες θέσεις».
Για την ακροδεξιά η 6 Γενάρη ήταν μόνο η
αρχή. Τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο στην
Έκθεση Βιβλίου
στο Περιστέρι

Τ

ην Παρασκευή 17 Ιούνη ξεκινά στο Άλσος Περιστεριού η Έκθεση Βιβλίου
που θα διαρκέσει ως τις 3 Ιούλη. Πρόκειται
για ένα μεγάλο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός για όλα τα δυτικά της Αθήνας και
όχι μόνο. Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
συμμετέχει στην Έκθεση και θα βρίσκεται
στο περίπτερο αριθμός 20.
Το Σάββατο 25 Ιούνη στις 7.30μμ το
Μαρξιστικό Βιβλιοποωλείο οργανώνει στο
χώρο της Έκθεσης εκδήλωση - παρουσίαση της τρίτης έκδοσης του βιβλίου «Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών».
Ομιλήτριες θα είναι η Χριστίνα Καρακιουλάφη, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο Κρήτης και η συγγραφέας του
βιβλίου Μαρία Στύλλου.
Μέσα σε συνθήκες όπου καθημερινά αντιμετωπίζουμε σεξιστικές επιθέσεις, η παρουσίαση ενός βιβλίου που μιλάει για τις
ρίζες του σεξισμού και για τους αγώνες
των γυναικών είναι μια καλή ευκαιρία για
όλες και όλους. Το Μαρξιστικό βιβλιοπωλείο σας περιμένει.

Διεθνή

Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ

Η Αριστερά επιστρέφει

Τ

ην περασμένη βδομάδα πραγματοποιήθηκε η 9η Σύνοδος των χωρών της Αμερικάνικης Ηπείρου στο Λος Άντζελες και
μας έδωσε μια αρκετά καλή φωτογραφία για
τη συνεχιζόμενη απώλεια της ηγεμονίας των
ΗΠΑ στην υποτιθέμενη "πίσω αυλή" τους. Για
τον Μπάιντεν, η Σύνοδος παρουσιαζόταν σαν
γεγονός υψηλής προτεραιότητας, αλλά στην
πραγματικότητα η Σύνοδος δεν κατέληξε στο
παραμικρό. Ούτε καν φιάσκο δεν μπορεί να
αποκληθεί, μιας και δεν υπήρχαν μεγάλες
προσδοκίες. Ο σύμβουλος του Ομπάμα, μάλιστα, που είχε οργανώσει δύο Συνόδους στη
διάρκεια της προεδρίας του, έγραψε ένα άρθρο στους Τάιμς του Λος Άντζελες τη μέρα
που ξεκινούσε η Σύνοδος, λέγοντας πως πρέπει να σταματήσει να οργανώνεται γιατί αντί
να λειτουργεί σαν εργαλείο προώθησης των
αμερικάνικων συμφερόντων, μετατρέπεται σε
πασαρέλα για τον λατινοαμερικάνικο αντι-ιμπεριαλισμό.
Μια σύγκριση με το 1994, όταν οργανώθηκε
η πρώτη τέτοια Σύνοδος αποκαλύπτει τις αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει. Τότε, ο Μπιλ
Κλίντον ως φρέσκος πρόεδρος, έστηνε τη Σύνοδο με έδρα το Μαϊάμι σαν ένα σύμβολο του
νέου μονοπολικού κόσμου με τις ΗΠΑ μοναδική υπερδύναμη. Ήταν η χρονιά που υπογράφτηκε η συμφωνία του Ελεύθερου Εμπορίου
NAFTA με το Μεξικό και τον Καναδά. Το καλοκαίρι ο Κλίντον είχε οργανώσει στρατιωτική
επέμβαση στην Αϊτή για να "επαναφέρει τη δημοκρατία". Αν οι ΗΠΑ έβλεπαν τα Βαλκάνια και
την Ασία σαν το νέο πεδίο όπου μπορεί να
απλωθεί η ηγεμονία τους μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, για την αμερικάνικη
ήπειρο δεν έπρεπε να υπάρχει ούτε μια αμφιβολία. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έβγαιναν από τη λεγόμενη "χαμένη δεκαετία" στην
οποία είχε βυθίσει τις οικονομίες τους η κρίση
χρέους της δεκαετίας του '80. Συμφωνίες σαν
της NAFTA γίνονταν η ιδεολογική σημαία ενός
νέου γύρου νεοφιλελευθερισμού ο οποίος θα
τις έβγαζε μια και καλή από την κρίση και θα
τις ενσωμάτωνε στον παγκόσμιο καπιταλισμό.
Σύνδεση με το δολάριο, μαζικές ιδιωτικοποιήσεις, απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, αυτή ήταν η συνταγή που θα έφερνε τη
μεγάλη αλλαγή.

ρας χωρίς να τον έχει ψηφίσει κανείς, έχει μετατραπεί σε κινούμενο ανέκδοτο.
Ενώ, παράλληλα υπήρξαν εξελίξεις σε αντίθετη κατεύθυνση από τον αμερικάνικο έλεγχο
σε χώρες που ήταν λιγότερο αναμενόμενο,
την Κολομβία, το Περού και το Μεξικό. Πρόκειται για χώρες που, ακόμη κι όταν στη Λατινική Αμερική υπήρξε στροφή ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό και την ευθυγράμμιση με τις
ΗΠΑ (στη δεκαετία του 2000), οι δεσμοί τους,
στρατιωτικοί και οικονομικοί, με την Ουάσινγκτον βάθαιναν, με το ιδεολογικό κάλυμμα του
πολέμου ενάντια στα ναρκωτικά, τα αντάρτικα
και τον φόβο που μοιράζονταν με τις ΗΠΑ απέναντι σε εξεγέρσεις, όπως στη Βενεζουέλα, τη
Βολιβία και τον Ισημερινό.

Δεύτερος γύρος

Οκτώβρης 2020, Διαδήλωση στη Μπογκοτά της Κολομβίας. Φωτό: Μαριά Χοσέ

Oι μαζικοί αγώνες ανοίγουν τον δρόμο

Τ

ο πραγματικό υπόβαθρο για την άνοδο της Αριστεράς, από το 2000 και μετά, ήταν οι
μαζικοί αγώνες, που δεν εξαφανίστηκαν, αντίθετα απλώθηκαν σε καινούργια σημεία και
ριζοσπαστικοποιήθηκαν. Ο τεράστιος και ανυποχώρητος αγώνας στη Χιλή από το 2019
έφτασε να ρίξει τη δεξιά το 2022, ανοίγοντας ακόμη και διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος που είχε αφήσει κληρονομιά η χούντα του Πινοτσέτ, του πρώτου νεοφιλελεύθερου εγκληματία της Λατινικής Αμερικής. Οι γενικές απεργίες έφεραν την ανατροπή στην
Κολομβία. Το εργατικό κίνημα έστειλε τον Μάκρι σπίτι του. Η εξέγερση έκοψε τα χέρια των
πραξικοπηματιών στη Βολιβία.
Το γεγονός ότι η Βενεζουέλα βάλτωσε, ότι η Ρουσέφ στη Βραζιλία έκανε επίθεση στις
συντάξεις ανοίγοντας το δρόμο για την ίδια της την ανατροπή, ότι ο Μορένο στον Ισημερινό μετατράπηκε από “εκφραστής” των αγώνων σε εχθρό τους, έχει να κάνει με το πολιτικό
αδιέξοδο που αντιμετώπισαν οι αριστερές κυβερνήσεις, όχι με την υποχώρηση των αγώνων. Για μια δεκαετία περίπου, μπόρεσαν να εμφανίσουν ως εναλλακτική απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό και ως στροφή προς τις κοινωνικές πολιτικές ένα μείγμα επιλογών που κυρίως βασιζόταν στην διεθνή άνοδο των τιμών των πρώτων υλών. Η απομάκρυνση από την
ηγεμονία των ΗΠΑ γινόταν σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι μεν ΗΠΑ έχαναν έδαφος, μπλεγμένες στο χάος που δημιούργησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ενώ η Κίνα αναπτυσσόταν και
δίνονταν ευκαιρίες για συμφωνίες εξαγωγών και επενδύσεων. Οι ΗΠΑ στις περισσότερες
χώρες είχαν πολύ λίγα να προσφέρουν ως πραγματική εναλλακτική, πέρα από τις στρατιωτικές συμφωνίες.
Σήμερα, υπάρχει πολύ πιο περιορισμένος χώρος για τέτοιες κινήσεις. Ακόμη και αν αυξάνονται οι τιμές των πρώτων υλών, αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον αναμενόμενης ύφεσης
και μιας Κίνας με πολύ χτυπημένους ρυθμούς ανάπτυξης. Η επιστροφή των ρεφορμιστικών
κυβερνήσεων στην εξουσία δεν σημαίνει επανάληψη της δεκαετίας του 2000, αλλά ευκαιρία και πρόκληση για το πώς θα χτιστεί εργατική εναλλακτική μέσα στην κρίση της δεξιάς.

Άρνηση
Από το 1994 που η συμφωνία με το Μεξικό
ήταν η μεγάλη διαφήμιση της Συνόδου, φτάνουμε στο 2022 που το Μεξικό, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής,
δεν συμμετείχε καν στη Σύνοδο. Ο πρόεδρος
του Μεξικού, Λόπες Ομπραδόρ, αρνήθηκε να
πάει, καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό της
Κούβας, της Βενεζουέλας και της Νικαράγουας. Ο πρόεδρος της Βολιβίας, Λουίς Άρσε,
αρνήθηκε κι αυτός να πάει. Η Ονδούρα εκπροσωπήθηκε αλλά μέσω του πρέσβη. Κάποιες
χώρες κατήγγειλαν τον αποκλεισμό μέσα στην
ίδια τη σύνοδο, ενώ οι αμερικάνικες εφημερίδες λένε πως πολλές χώρες αποδέχθηκαν τη
συμμετοχή τους, μόνο όταν είχαν εξασφαλίσει
την υπόσχεση ότι θα έχουν προσωπική συνάντηση με τον Μπάιντεν στο περιθώριο της Συνόδου. Η δεξιά αντιπολίτευση της Βενεζουέλας και ο Γκουαϊδό που επισήμως αναγνωρίζε-
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ται ως "μεταβατικός πρόεδρος της χώρας"
από τις ΗΠΑ δεν προσκλήθηκε.
Επί Ομπάμα είχε κληθεί και η Κούβα στις Συνόδους σε μια προσπάθεια ανοίγματος. Ο
Τραμπ φυσικά πήγε πίσω σε όλα αυτά και
έφτασε να είναι ο πρώτος Αμερικάνος πρόεδρος που δεν συμμετείχε σε Σύνοδο (έστειλε
τον αντιπρόεδρό του το 2018). Για τον Τραμπ,
η προτεραιότητα στις σχέσεις με τη Λατινική
Αμερική ήταν το τείχος που έχτιζε στα σύνορα
με το Μεξικό και ο περιορισμός της μετανάστευσης. Ενώ η περιβόητη υπόσχεση για “επιστροφή των αμερικάνικων επιχειρήσεων στις
ΗΠΑ”, δεν άφηνε και πολλά περιθώρια ώστε
να πειστούν οι λατινοαμερικάνικες κυβερνήσεις να ευθυγραμμιστούν άκριτα με ό,τι τους
ζητάνε οι ΗΠΑ. Η αποδοχή της αμερικάνικης
ηγεμονίας θα έπρεπε να έχει δύο προφανή
ανταλλάγματα: αμερικάνικες επενδύσεις και

προστασία των ντόπιων ελίτ κάτω από τις φτερούγες του αμερικάνικου κράτους.
Τίποτα από τα δύο δεν προσφέρθηκε στα
σοβαρά. Προστασία; Πού είναι σήμερα οι πραξικοπηματίες της Βολιβίας που το 2019 πήγαν
να κλέψουν την εξουσία και δολοφονούσαν εργάτες και ιθαγενείς; Η διαβόητη Ζανίνε Άνιες
που κράδαινε την Αγία Γραφή για να διώξει τα
κακά πνεύματα της Αριστεράς από το κοινοβούλιο καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια φυλακή
την περασμένη βδομάδα. Πού είναι οι πραξικοπηματίες της Ονδούρας που πήραν την εξουσία το 2009; Τότε ήταν οι ΗΠΑ ανάμεσα στις λίγες δυνάμεις που αναγνώρισαν την πραξικοπηματική κυβέρνηση. Όμως, ο ανατραπείς πρόεδρος, Σελάγια, επέστρεψε στη χώρα και η
Συμμαχία ενάντια στη δικτατορία κέρδισε τις
εκλογές το 2021. Στη Βενεζουέλα, ο Γκουαϊδό
που έκανε διακηρύξεις ως πρόεδρος της χώ-

Κι όμως, το 2018 τις εκλογές στο Μεξικό τις
σάρωσε ο Λόπες Ομπραδόρ, καθώς τα παραδοσιακά κόμματα υπέστησαν ιστορική καθίζηση. Τις εκλογές του 2021 στο Περού τις κέρδισε ο Πέδρο Καστίγιο, ένας δάσκαλος που είχε
ηγηθεί της απεργίας των εκπαιδευτικών στα
πιο φτωχά σημεία της χώρας. Και την Κυριακή
που έρχεται, 19 Ιούνη, είναι ο δεύτερος γύρος
των εκλογών στην Κολομβία. Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν σχεδόν ισόπαλους τον αριστερό
Γουστάβο Πέτρο που πήρε 40% στον πρώτο
γύρο και τον εκατομμυριούχο δεξιό Ροδόλφο
Ερνάντες. Μια νίκη του Πέτρο στις εκλογές είναι χτύπημα στην αμερικάνικη ηγεμονία μέσα
στο πιο σκληρά ελεγχόμενο από τους ιμπεριαλιστές σημείο της περιοχής. Αναφέραμε πριν
τον Κλίντον σαν εμπνευστή της NAFTA και της
Συνόδου του 1994, αλλά ο Κλίντον ήταν και ο
οργανωτής του “Σχεδίου Κολομβία” με το
οποίο ο κολομβιανός στρατός και το παρακράτος προικοδοτήθηκαν με δισεκατομμύρια δολάρια και οπλισμό, κάνοντας τη χώρα “ειδικό
σύμμαχο” του ΝΑΤΟ στη Λατινική Αμερική. Σε
εκλογικό επίπεδο η μεγαλύτερη ανατροπή έρχεται τον Οκτώβρη στη Βραζιλία, όπου όλα
δείχνουν ότι ο Λούλα επιστρέφει στην εξουσία
και ο Μπολσονάρο θα πάει σπίτι του. Ο Λούλα
ανατράπηκε πραξικοπηματικά, το ίδιο έγινε με
τη διάδοχό του, Ρουσέφ, μετά τον έστειλαν
φυλακή και τελικά οι φασίστες του Μπολσονάρο κέρδισαν τις εκλογές το 2018.
Η νίκη του Μπολσονάρο ήταν το πιο μαύρο
σημείο στις πολιτικές εξελίξεις της περιοχής
την τελευταία 20ετία. Έστελνε διπλό μήνυμα,
από τη μία έδειχνε τα πολιτικά όρια στα οποία
είχαν φτάσει οι αριστερές, κεντροαριστερές
και “προοδευτικές” κυβερνήσεις που είχαν
αναδειχθεί στην Λατινική Αμερική. Από την άλλη έδειχνε πως ένα κομμάτι της άρχουσας τάξης ήταν πλέον διατεθειμένο να βάλει την ίδια
δημοκρατία στην άκρη για να ξαναπάρει τον
έλεγχο. Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για το
αν ο Μπολσονάρο θα παίξει με τη φωτιά και
θα επιχειρήσει πραξικοπηματικό σενάριο τύπου Τραμπ όταν θα χάσει τις εκλογές. Σε κάθε
περίπτωση, όσοι στη νίκη του Μπολσονάρο είδαν πρόωρα μια γενικευμένη επιστροφή της
Δεξιάς στην Λατινική Αμερική φαίνεται ολοφάνερα πως έπεσαν έξω. Ένα χρόνο μετά τη νίκη
του Μπολσονάρο, τις εκλογές στην Αργεντινή
τις κέρδισαν οι αριστεροί Περονιστές πετώντας από την εξουσία τον Μάκρι, ο οποίος με
τη νίκη του το 2015 είχε γίνει επίσης σύμβολο
μιας υποτιθέμενης θριαμβευτικής δεξιάς
στροφής.

Νίκος Λούντος
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ΔΙΕΘΝΗ

ΓΑΛΛΙΑ

“Νέα δυναμική για τους αγώνες μας”

Μ

ια νέα περίοδος ακόμα μεγαλύτερης πολιτικής αστάθειας και αδυναμίας ανοίγει
για τη Γαλλία, και την Ευρώπη, μετά
τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών σε
μια χώρα που αποτελεί έναν από
τους βασικούς πυλώνες της ΕΕ. Το
τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί στον
δεύτερο γύρο, αλλά η ενίσχυση της
Αριστεράς είναι αδιαμφισβήτητη και
οι δυνατότητες που ανοίγονται για
τους αγώνες από τα κάτω καλύτερες και περισσότερες.
Η Νέα Λαϊκή Οικολογική και Κοινωνική Ένωση (ΝΛΟΚΕ), το μέτωπο
των Ανυπότακτων του Ζαν Λικ Μελανσόν με το Κομμουνιστικό Κόμμα,
τους Πράσινους και το Σοσιαλιστικό
Κόμμα επίσημα ήρθε δεύτερο με
ελάχιστη διαφορά από τον Μακρόν
και τους συμμάχους του. Ο ίδιος ο
Μελανσόν αλλά και η εφημερίδα Λε
Μοντ όμως, κατηγορούν το υπουργείο Εσωτερικών πως καταμέτρησαν
ξεχωριστά υποψήφιους που στηρίζονταν από τη ΝΛΟΚΕ στην Κορσική
και στις υπερπόντιες περιοχές ώστε
να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, ο πολιτικός κρότος
του αποτελέσματος είναι πολύ δυνατός για να αποσιωπηθεί.
Μόλις δύο μήνες πριν, στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών
ο Μακρόν έκανε εκκλήσεις προς τον
κόσμο της Αριστεράς να τον ψηφίσει για να “φράξει τον δρόμο στη
Λεπέν”. Τώρα ψάχνει στα μουλωχτά
στηρίγματα από τους φασίστες για
να φράξει τον δρόμο στην Αριστερά
στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών ώστε να εξασφαλίσει μια πλειοψηφία που θα του επιτρέψει να συνεχίσει τις αντεργατικές του επιθέσεις. Είναι η πρώτη φορά από το
2002, οπότε και οι βουλευτικές
εκλογές ευθυγραμμίστηκαν χρονικά
με τις προεδρικές, που ο νεοεκλεγείς πρόεδρος κινδυνεύει να μην
έχει την πλειοψηφία στη Βουλή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΣ
στον πρώτο γύρο ο συνασπισμός
του Μακρόν “Μαζί” προηγείται σε
μόλις 203 εκλογικές περιφέρειες,
105 λιγότερες απ' ότι το 2017, ενώ
αυτός της ΝΛΟΚΕ 194 (συν άλλες 9
που το ΥΠΕΣ αμφισβητεί).

Τριγμοί
Οι τριγμοί που προκαλούν αυτά
τα αποτελέσματα στο πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας είναι πολλαπλοί.
Ακόμα και αν η ΝΛΟΚΕ έρθει δεύτερη, τα κοινοβουλευτικά δεκανίκια
στα οποία θα πρέπει να στηριχθεί ο
Μακρόν μέσα και έξω από την κοινοβουλευτική του συμμαχία “Μαζί”
είναι αδύναμα και φθαρμένα από
τους αγώνες της περασμένης πενταετίας.

Η συζήτηση όμως περί εναλλακτικής άλλαξε χρώμα. Πουθενά αλλού
δε συμβολίζεται αυτό τόσο ξεκάθαρα όσο στο πρόσωπο της Ρασέλ Κεκέ, υποψήφιας με τη Λαϊκή Ένωση
που πήρε το 42.30% των ψήφων
στην εκλογική περιφέρεια Σεβιλί-Λαρί απέναντι στην πρώην υπουργό
αθλητισμού Ροξάνα Μαρασινονί
(24.24%). Η Κεκέ είναι μια καμαριέρα. Μια καμαριέρα με καταγωγή
από την Ακτή Ελεφαντοστού. Μια
φτωχή, μαύρη καμαριέρα που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην νικηφόρα απεργία διάρκειας 22 μηνών
στο ξενοδοχείο Ιμπίς Μπατινιόλ και
που όλα δείχνουν πως στο δεύτερο
γύρο θα κερδίσει τη βουλευτική
έδρα. Στο πρόσωπό της η άρχουσα
τάξη της Γαλλίας βλέπει όσα σιχαίνεται: μια “μη ντόπια” μαχητική εργάτρια που νίκησε τα αφεντικά της.

11/6, Αντιρατσιστική διοαδήλωση στο Παρίσι. Φωτό: Πορεία Αλληλεγγύης

Ευκαιρία

Αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό κίνημα
Τ

ο Σάββατο 11/6, παραμονή των εκλογών περίπου
5.000 άτομα διαδήλωσαν στο Παρίσι κατά του
ρατσισμού και της ακροδεξιάς.
Η διαδήλωση οργανώθηκε από την Πορεία Αλληλεγγύης, ένα αντιρατσιστικό μέτωπο συνδικάτων και
οργανώσεων. Μετανάστες με και χωρίς χαρτιά, τοπικές αντιρατσιστικές επιτροπές και πρόσφυγες από
το βόρεια προάστια του Παρισιού και απ' το Μοντρέιγ διαδήλωσαν ενάντια στον ρατσισμό, την άκρα
δεξιά αλλά και την αστυνομική βία με αφορμή την τέ-

Το ποσοστό της αποχής στον
πρώτο γύρο είναι τόσο μεγάλο 52.49%- που κάνει την οποιαδήποτε
πρόβλεψη για τον δεύτερο γύρο πολύ δύσκολη. Σε κάθε περίπτωση τα
αποτελέσματα είναι από μόνα τους
ένα δυνατό ράπισμα στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του Μακρόν που
μέσα στα 5 χρόνια της προεδρίας
του συνάντησε τις αντιστάσεις των
κινημάτων των Κίτρινων Γιλέκων,
της νεολαίας, ενάντια στα νόμο για
την καθολική ασφάλεια και τον εργασιακό νόμο, αλλά και των μειονοτήτων ενάντια στον ισλαμοφοβικό
νόμο για τον “σεπαρατισμό”. Κινήματα που μέχρι τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές όλα έδειχναν πως
δεν κατάφερνε να τα εκφράσει η
Αριστερά.
Η Λεπέν προσπάθησε να παρουσιάσει την άκρα δεξιά ως τη μοναδική εναλλακτική απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό του Μακρόν. Συνδυάζοντας μια σκληρά ισλαμοφοβι-

ταρτη δολοφονία μετανάστη από την αστυνομία μέσα σε τέσσερις μήνες, φωνάζοντας «Η αστυνομία
σκοτώνει, ο ρατσισμός σκοτώνει, ο φασισμός σκοτώνει» και «Χαρτιά, δουλειές, νομιμοποιήσεις για
όλους». Πορείες πραγματοποιήθηκαν και στη Μασσαλία, τη Μπαγιόν, το Πουατιέ, την Αμιένη και τη Βαλάνς. Η Σολέν, ακτιβίστρια από τη Μασσαλία μας είπε πως «αισθανόμαστε λιγότερο μόνοι μας. Ξέρουμε
πλέον πως μπορούμε να αντιστρέψουμε το κλίμα.
Στο χέρι μας είναι να το παλέψουμε».

Ρασέλ Κεκέ

κή και ρατσιστική καμπάνια με θεωρίες περί «Μεγάλης Αντικατάστασης» («οι μετανάστες περιθωριοποιούν τους ντόπιους») προσπάθησε
να κερδίσει τη λαϊκή αγανάκτηση
απέναντι στον “Πρόεδρο των πλουσίων”.
«Η επιτυχία της ΝΛΟΚΕ στις βουλευτικές εκλογές δεν σημαίνει προ-

φανώς πως η φασιστική απειλή που
ενσαρκώνουν η Λεπέν και ο Ζεμούρ
εξαφανίστηκαν», δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Ματιέ, ακτιβιστής του αντιρατσιστικού κινήματος
στο Παρίσι. «Παρόλο που η πρώτη
δεν κατάφερε να εκλεγεί απευθείας
από τον πρώτο γύρο και ο δεύτερος
αποκλείστηκε τελείως».

«Τα αποτελέσματα είναι σίγουρα
ενθαρρυντικά. Δεν μπορούμε όμως
να αρκεστούμε στην επιτυχία της
Αριστεράς και του Μελανσόν στις
εκλογές, όσο και να μας χαροποιεί.
Χρειάζεται να αδράξουμε την ευκαιρία που μας δίνεται για να μεταφράσουμε την αλλαγή του πολιτικού κλίματος σε αγώνες. Αγώνες στους
δρόμους και στις γειτονιές ενάντια
στις ρατσιστικές πολιτικές του Μακρόν που ενίσχυσαν την άκρα δεξιά,
αγώνες στους χώρους δουλειάς
ενάντια στις επιθέσεις του στα δικαιώματά μας, τους μισθούς μας,
τις συνθήκες ζωής μας», τονίζει ο
Ματιέ.
Ενώ ο Ντενί Γκοντάρ, συντονιστής της Πορείας Αλληλεγγύης μας
είπε πως «Αυτά τα αποτελέσματα
σημαίνουν αστάθεια, μια κυβέρνηση
χωρίς νομιμοποίηση. Προς το παρόν κυριαρχεί η συζήτηση για τις
εκλογές αλλά αυτό θα αλλάξει το
επόμενο διάστημα. Θα έχουμε και
πάλι αγώνες και εκεί θα φανούν οι
αδυναμίες της Λαϊκής Ένωσης. Θα
χρειαστεί ένα δυνατό κίνημα στους
δρόμους για να κοντράρει τις επιθέσεις. Καμία κοινοβουλευτική παρουσία, όσο δυνατή κι αν είναι, δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό. Η άνοδος
της Αριστεράς δημιουργεί μια πόλωση. Η Αριστερά θα χρειαστεί να
αγκαλιάσει και να συμμετέχει ενεργά σε διαδηλώσεις σαν αυτή του περασμένου Σαββάτου αν θέλουμε να
σταματήσουμε την άνοδο της Λεπέν
που εκφράστηκε και στον πρώτο γύρο, αν και λιγότερο έντονα απ' ότι
στις προεδρικές εκλογές, και να
ανοίξει το δρόμο για μια εναλλακτική από τα κάτω».

Δημήτρης Δασκαλάκης

