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Μαζική και δυναμική μοτοπορεία από το Πεδίο Άρεως προς
το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι

της Παρασκευής 24/6 οι διανομείς της efood. 24ωρη απεργία
είχε κηρύξει το σωματείο τους. Με συνθήματα, όπως «efood
σημαίνει εργάτες ενωμένοι», κόρνες και υψωμένες γροθιές, το
«κόκκινο ποτάμι» των διανομέων της efood καταχειροκροτήθη-
κε από τους περαστικούς, που εκδήλωσαν ένθερμα τη συμπα-
ράστασή τους για άλλη μία φορά. Στη συγκέντρωση διαβάστη-
κε μήνυμα αλληλεγγύης από τους συναδέλφους τους διανο-
μείς της efood της Μιανμάρ, οι οποίοι από τις 6 Ιούνη κάνουν
απεργία διαρκείας.

Η κινητοποίησή τους αυτή, όπως και της προηγούμενης Παρα-
σκευής με 4ωρη στάση εργασίας, γίνεται για να αποσυρθεί η
πρόταση της εταιρίας να κόψει τη δυνατότητα επιλογής της βάρ-
διας. Με τον τρόπο αυτό αναγκάζουν σε παραίτηση διανομείς,
ειδικά τους 4ωρους που στην πλειοψηφία τους κάνουν και δεύ-
τερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα. Πέρα από τη μαζική συμ-
μετοχή στη μοτοπορεία, όλοι εκτιμούσαν ότι πολύ μεγάλη ήταν η
συμμετοχή και στην απεργία, καθώς από το πρωί της μέρας της
απεργίας δεν φάνηκαν να κυκλοφορούν δίκυκλα της efood.

«Αν επιμείνει η εταιρία στην πρότασή της θα συνεχίσουμε τις
κινητοποιήσεις», μας είπε ο Νίκος, διανομέας της efood. «Η
εταιρία θέλει να βάλει τον όγκο των διανομέων σε συγκεκριμέ-
νες βάρδιες, αυτές που την βολεύουν. Στην αρχή μας έλεγε ότι
μπορούμε να δουλέψουμε όποτε θέλουμε, υπάρχει ευέλικτο
ωράριο και ξαφνικά πάει να το κόψει. Με αυτή τη δυνατότητα
μπήκε ο κόσμος στη δουλειά. Για να μπορεί να ανταπεξέλθει
και στην προσωπική του ζωή. Είμαστε οικογενειάρχες, έχουμε
παιδιά, υποχρεώσεις. 

Ουσιαστικά, όσους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο νέο
πρόγραμμα, τους αναγκάζει να δουλέψουν με το κομμάτι, ως
freelancer. Εκεί θέλει να μας πάει η εταιρία, γιατί τα ασφαλιστι-

κά δικαιώματα που έχει ένας μισθωτός, δεν τα έχει ο “ελεύθε-
ρος επαγγελματίας”. Τώρα έχουμε σωματείο. Πριν αυτό που γι-
νόταν είναι να μιλούν οι προϊστάμενοι με την εταιρία. Και έτσι
μπορούσαν να κρύβονται όλα κάτω από το χαλί. Η εταιρία κοι-
τάει τα συμφέροντά της, αλλά εμείς σαν εργαζόμενοι πρέπει να
παλέψουμε για τα δικά μας».

Αναλώσιμοι
«Δουλεύω εδώ και δύο χρόνια στην efood, τυπικότατος με

5ημερο 8ωρο και με υπερωρίες γιατί έχω ανάγκες», δήλωσε ο
Λέοναρντ. «Μετά από εργατικό ατύχημα που είχα και δεν μπο-
ρούσα για τρεις μήνες να δουλέψω, πήρα αποζημίωση συνολικά
1.150 ευρώ. Τα πάγια έξοδά μου είναι πολύ περισσότερα. Δεν
είμαστε πιτσιρικάδες να έχουμε από κάπου χαρτζιλίκι. Δεν υπο-
λογίζουν τίποτα, ούτε η εταιρία ούτε το κράτος, για να έχει ένα
καλό ασφαλιστικό σύστημα. Εμείς είμαστε αναλώσιμοι για αυ-
τούς. 

Είναι πρόβλημα και ότι πλέον εξυπηρετούμε πολύ μεγάλες
περιοχές, που είναι επικίνδυνο για την ασφάλειά μας. Δεν μπο-
ρώ να ξέρω τα stop από τον Βύρωνα μέχρι τη Νέα Σμύρνη, δεν
μπορώ να προσανατολιστώ στην Ηλιούπολη που έχει παντού
πλατείες. Τόσες ώρες στο τιμόνι και με τέτοια πίεση, θα ήταν

καλό να δουλεύουμε σε συγκεκριμένες περιοχές. Αλλά αυτοί
κοιτάνε την αρπαχτή. 

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τα ίδια θέματα. Εμείς εδώ δεν θέ-
λουμε να φωνάξουμε μόνο για την efood, αλλά για όλους τους
διανομείς. Θέλω να κάνω μια παράκληση. Απεργήστε. Είναι μό-
νο ένα μεροκάματο. Όσο δίνουμε το παρών στους δρόμους θα
κερδίσουμε πολλά περισσότερα μεροκάματα. Για να παίρνουμε
αυτά που μας αξίζουν».

Μετά από συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας, το τελευταίο
επιβεβαίωσε ότι η διοίκηση της efood παρανομεί για τη μη κατα-
βολή καυσίμων, για τη μη διαθεσιμότητα των μέσων ατομικής
προστασίας και για τις απολύσεις χωρίς αποζημιώσεις. Επίσης,
κανονίστηκε συνάντηση του Σωματείου Εργαζομένων της efood
με το υπουργείο και την εταιρία στο Υπουργείο Εργασίας για να
συζητηθούν τα υπόλοιπα αιτήματα, ενώ την ερχόμενη Παρα-
σκευή το Σωματείο θα προχωρήσει σε νέα Γενική Συνέλευση. 

Με απεργιακές κινητοποιήσεις κάθε Τε-
τάρτη για τις επόμενες τρεις εβδομά-
δες συνεχίζουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι

της Αττικής τη διεκδίκηση για αυξήσεις και αν-
θρώπινους ρυθμούς εργασίας. Πιο συγκεκρι-
μένα, προχωρούν σε στάσεις εργασίας 12μ-
4μμ σε όλα τα ξενοδοχεία της Αττικής με συγ-
κεντρώσεις στις 29/6 στη 1μμ στο Crown Plaza
και στις 6/7 στη 1μμ στο Polis Grand Hotel, ενώ
θα κλιμακώσουν με 24ωρη απεργία στις 13/7
στις 9.30πμ με συγκέντρωση στο Electra Metro-
polis Athens. Την απόφαση πήρε σε ανοιχτό ΔΣ
το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού Ν. Αττι-
κής την ώρα της κινητοποίησης στα γραφεία
της Ένωσης Ξενοδόχων στη Σταδίου την Πα-
ρασκευή 24/6, ημέρα 24ωρης απεργίας.

Εκείνη την ημέρα με πανό στην κινητοποί-
ηση κατέβηκαν τα σωματεία εργαζομένων από
τα ξενοδοχεία Intercontinental, Stanley, Athens
Marriott, το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού,
το αντικαπιταλιστικό δίκτυο «Καμαριέρα» και η
Αγωνιστική Συσπείρωση. Η πορεία ξεκίνησε με
συγκέντρωση στο ξενοδοχείο Τιτάνια, βάδισε
τη Σταδίου και κατέληξε στην Κλαυθμώνος και
στα γραφεία της Ένωσης Ξενοδόχων.

Οι γυναίκες εργαζόμενες στα ξενοδοχεία
αποτελούσαν το πιο μεγάλο και το πιο δυναμι-
κό κομμάτι της συγκέντρωσης. Χαρακτηριστική
της άθλιας κατάστασης που επικρατεί στη δου-
λειά, αλλά και της μαχητικότητας των ξενοδο-
χοϋπαλλήλων, είναι η οργισμένη δήλωση που
έκανε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Αγλαΐα
Ρεμπούση, καμαριέρα στο Intercontinental:

«Βγήκαμε όλες στον δρόμο σήμερα γιατί
μας έχουν βγάλει το λάδι. Δεκαέξι δωμάτια κά-
θε μέρα, χωρίς διάλειμμα, χωρίς νερό, χωρίς
να πάμε τουαλέτα. Τη δουλειά που θα έβγαζε
το προσωπικό που λείπει τη μοιραζόμαστε οι

υπόλοιπες. Για μισθό ψίχουλα, αρρωσταίνου-
με. Μια συνάδελφος λιποθύμησε τις προάλ-
λες, ένας άλλος νέος σε ηλικία πήγε νοσοκο-
μείο με ασθενοφόρο, εγώ ανεβάζω παλμούς
και γυρνάω σπίτι μου νεκρή από την κούραση.
Δουλεύουμε σαν τους τρελούς. Και μουλάρια
να ήμασταν, θα είχαμε γονατίσει. Και είμαστε
γυναίκες μεγάλες σε ηλικία. Εγώ είμαι 60 χρο-
νών, όχι 30 για να αντέξω.

Παραιτήσεις
Γι’ αυτό λείπουν τόσες χιλιάδες εργαζόμενοι

στα ξενοδοχεία. Έπρεπε να προνοήσουν να
πάρουν προσωπικό να εκπαιδευτεί από πριν,

όχι τώρα στη φουλ σεζόν. Συγκεκριμένα εγώ
έχω εκπαιδεύσει κάποιες κοπέλες καινούρ-
γιες, επειδή είμαι πιο παλιά. Στη βδομάδα έφυ-
γαν όλες. Ακόμα και πεπειραμένες καμαριέρες
που ήρθαν από το Hilton που έκλεισε, 20 και
30 χρόνια στη δουλειά, ήρθαν κι έφυγαν. Γιατί
δεν είναι συνθήκες αυτές. Και δεν είναι μόνο
στο Intercontinental, αλλά παντού. Εκμετάλ-
λευση. Όλα να γίνονται γρήγορα.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, δεν παίρνου-
με ούτε Βαρέα και Ανθυγιεινά Ένσημα. Καταρ-
γήθηκαν αυτά. Δεν είναι δυνατόν να δου-
λεύουμε σε κλειστούς χώρους με τα χιλιάδες
σπρέι που εισπνέουμε καθημερινά καθαρίζον-

τας τις βρομιές του καθένα και να παίρνουμε
απλό ένσημο. Σε όλες τις ειδικότητες η ίδια
κατάσταση, όχι μόνο στις καμαριέρες, που εί-
μαστε οι τελευταίες στην αλυσίδα. Ακόμα και
οι προϊσταμένες πηγαίνουν να καθαρίζουν δω-
μάτια και να στρώνουν κρεβάτια».

«Είναι προφανές ότι το πρόβλημα είναι οι
άθλιες συνθήκες εργασίας που δεν έρχεται ο
κόσμος να δουλέψει στα ξενοδοχεία και τον
τουρισμό, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει
τέτοια ανεργία», μας είπε η Χρυσούλα Κατω-
πόδη, λαντζιέρισσα σε ξενοδοχείο. «Ειδικά στα
νησιά έχω ακούσει ότι πάει κόσμος να δουλέ-
ψει και άλλα τους υπόσχονται, άλλα βρίσκουν.
Κι εδώ στην Αθήνα τα πράγματα δεν είναι κα-
λύτερα. Εγώ πιστεύω ότι οι ξενοδόχοι βο-
λεύονται με το λίγο προσωπικό, από τη στιγμή
που βγαίνει η δουλειά. Ζητάμε προσλήψεις
γιατί υπάρχει τρομερή εντατικοποίηση από την
έλλειψη προσωπικού, αλλά και αυξήσεις στα
μεροκάματα που είναι πολύ χαμηλά. Με την
ακρίβεια που υπάρχει τον τελευταίο καιρό, δεν
βγαίνουμε με αυτά τα λεφτά. Πρέπει να αλλά-
ξει η Συλλογική Σύμβαση».

Το Συνδικάτο πρέπει να απλώσει το απεργια-
κό πρόγραμμα για να αγκαλιάσει και τον Επισι-
τισμό. Οι συνθήκες είναι ώριμες, το δείχνουν οι
απεργοί της efood. Μια κοινή απεργία στις 13
Ιούλη μπορεί να κάνει τη Μητροπόλέως και το
Σύνταγμα να πλημμυρίσουν από απεργούς.

Μάνος Νικολάου
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Απεργίες με τις καμαριέρες μπροστά

EFOOD

ΧΑΝΙΑ

Το κόκκινο ποτάμι των εργαζομένων στην efood κύλησε ορ-
μητικά και στα Χανιά. 

Το Επιχειρησιακό Σωματείο efood Ν. Χανίων, ύστερα από γε-
νική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 21/6/2022, πήρε
απόφαση συμμετοχής στην 24ωρη απεργία των εργαζόμενων
της efood την Παρασκευή 24/6. Οι διανομείς πραγματοποίησαν
συγκέντρωση στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς ενώ ακολού-
θησε μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης. Εκεί βρέθη-
καν με οργανωμένη παρουσία σύντροφοι του πυρήνα του ΣΕΚ
Χανίων με την Εργατική Αλληλεγγύη και την προκήρυξη του
Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης που καλεί σε κλιμάκωση
των απεργιών για Συλλογικές Συμβάσεις παντού με αυξήσεις
ενάντια στην ακρίβεια και την εκτίναξη των τιμών.

24/6, Αθήνα, Απεργιακή κινητοποίηση σε Επισιτισμό - Τουρισμό. Φωτό: Μάνος Νικολάου

24/6, Αθήνα, Μοτοπορεία διανομέων της efood. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστήριου
των ΗΠΑ να βγάλει τις εκτρώσεις στην
παρανομία έρχεται να συμπληρώσει

την τραγική εικόνα των καταστροφών που προ-
καλεί αυτό το σύστημα. Πόλεμος κυριολεκτικός
στην Ουκρανία, πόλεμος στους πιο φτωχούς με
την ακρίβεια, πόλεμος στους πρόσφυγες, πόλε-
μος και στις γυναίκες.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται στη
Μαδρίτη για να αποφασίσουν την παράταση και
την κλιμάκωση του πολέμου με τη Ρωσία. Όχι
μόνο επεκτείνουν τα σύνορά τους με την έντα-
ξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας, αλλά ανε-
βάζουν τη δύναμη των στρατευμάτων τους
στην Ανατολική Ευρώπη σε 300.000. Όχι μόνο
στέλνουν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία και
προχωρούν στην ένταξή της στην ΕΕ, αλλά κλι-
μακώνουν τον οικονομικό πόλεμο των κυρώσε-
ων παρέα με τις πλουσιότερες χώρες του πλα-
νήτη, τις G7. Κι ύστερα παριστάνουν ότι πολε-
μάνε την …ακρίβεια.

Ο οικοδεσπότης τους, η κυβέρνηση του Σάν-
τσεθ που δηλώνει προοδευτική, προχώρησε τις
ίδιες μέρες στη σφαγή 29 προσφύγων και τον
τραυματισμό πολλών περισσότερων τη στιγμή
που προσπαθούσαν να περάσουν ομαδικά τον
φράχτη στα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου. Οι ει-
κόνες φρίκης με τους γκρεμισμένους πρόσφυ-
γες να κείτονται στιβαγμένοι στη βάση του
φράχτη έκαναν το γύρο του κόσμου.

Μέσα σε αυτό το φόντο ξεδιπλώνεται και η
σεξιστική επίθεση στις γυναίκες. Οι φονιάδες
στρατιωτών και άμαχων στα πεδία των μαχών
της Ουκρανίας, και των απελπισμένων προσφύ-
γων από την ισπανική Μελίγια μέχρι το Αιγαίο

και τον Έβρο, θέλουν τις γυναίκες να είναι παι-
δομηχανές. Ξέρουμε καλά εδώ στην Ελλάδα
πόσες φορές υπουργοί του Μητσοτάκη προ-
σπάθησαν να ξεκινήσουν εκστρατείες υπέρ του
«αγέννητου παιδιού». Έσπασαν τα μούτρα
τους, αλλά τώρα ελπίζουν να πάρουν αέρα από
την απόφαση του αμερικανικού δικαστήριου.

Δεν θα τους αφήσουμε! Η κινητοποίηση
στην αμερικανική πρεσβεία την Τρίτη το από-
γευμα την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη
πήγαινε στο τυπογραφείο είναι μόνο η αρχή.
Γιατί η πάλη των γυναικών είναι αγώνας όλων
των εργατών, όχι μόνο εδώ αλλά σε όλο τον
κόσμο.

Κύμα διαδηλώσεων
Ήδη στην Αμερική έχει ξεσηκωθεί κύμα δια-

δηλώσεων ενάντια στην απαγόρευση των
εκτρώσεων. Δεν ξεχνάμε ότι το κίνημα πήρε
ώθηση πριν από χρόνια, όταν μια καμαριέρα σε
ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης βρήκε το θάρρος
να καταγγείλει τον τότε επικεφαλής του ΔΝΤ
για σεξουαλική επίθεση. Στην Αθήνα, οι καμα-
ριέρες απεργούν απαιτώντας συλλογική σύμ-
βαση εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και
καλύτερες συνθήκες. Είναι χειροπιαστό παρά-
δειγμα για το κοινό νήμα που ενώνει τους αγώ-
νες μας ενάντια σε αυτό το σύστημα.

Αυτές τις συνδέσεις μπορούμε και πρέπει να
τις κάνουμε οργανωμένα και συνεχώς. Στη
διαδήλωση αλληλεγγύης με τις γυναίκες της
Αμερικής συγκλίνουν κινήσεις γυναικών, εργα-
τικά σωματεία, φοιτητές και φοιτήτριες. Το συ-
νέδριο των δασκάλων στάθηκε στο πλευρό
των προσφυγόπουλων του Ελαιώνα που πα-

λεύουν ενάντια στην έξωσή τους από τον δή-
μαρχο Μπακογιάνη. Οι απεργίες είναι δύναμη
που μπορεί να κάνει όλους τους αγώνες να νι-
κάνε.

Γι’ αυτό χρειάζεται να δυναμώσουμε την Αρι-
στερά που συνδέει και συνολικεύει τον αγώνα
ενάντια στις βαρβαρότητες του καπιταλισμού.
Το ΝΑΤΟ, οι G7, η ΕΕ συντονίζουν τους Τραμπ
και τους Μητσοτάκηδες αυτού του συστήμα-
τος. Χρειαζόμαστε δυνατή επαναστατική αρι-
στερά για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της τά-
ξης μας για να τους ανατρέψουμε.

Στις 47.200 ευρώ έφτασε η οικο-
νομική εξόρμηση της εφημερί-

δας με τις ενισχύσεις που μας στεί-
λατε και αυτή την εβδομάδα.

Ευχαριστούμε τους συντρόφους
και τις συντρόφισσες από το Βό-
ρειο και Νότιο Κέντρο της Αθήνας
που μας έστειλαν 420 ευρώ από τα
πάρτυ ενίσχυσης της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης.

Ευχαριστούμε επίσης για τις προ-
σωπικές σας ενισχύσεις: από 50 ευ-
ρώ Δημήτρης Τ., Αποστόλης Β., Μά-
γδα Γ., Εφη Λ., 20 ευρώ Μαρία Μ.,
από 10 Δημήτης Ρ., Σωκράτης Τ.

Επίσης τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους που γράφτηκαν ή
ανανέωσαν την συνδρομή τους
στην Εργατική Αλληλλεγύη και το
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κά-
τω:  Μαρία Μ., Κώστας Κ., Ιωάννα
Κ., Ασπα Ν., Ιουλία Γ., Μάνος Κ.,
Σοφία Σ., Εύα Μ.

Τέλος τα σωματεία των Μηχανο-
δηγών του ΟΣΕ, τους Συλλόγους
Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας και
Υπαλλήλων ΟΛΠ που προμηθεύτη-
καν προσκλήσεις για το τριήμερο
Φεστιβαλ Μαρξισμός 2022.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Η βαρβαρότητα του καπιταλισμού 
θέλει επαναστατική απάντηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Στηρίξτε 
την Εργατική
Αλληλεγγύη
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Για 17 χρόνια, από το 1997, η Ρωσία ήταν το
Νο 8 της συμμορίας των ισχυρότερων χωρών
του «δυτικού» μπλοκ του πλανήτη από την

οποία εκδιώχθηκε το 2014, με το φόρουμ Γαλλίας,
ΗΠΑ, Βρετανίας, Καναδά, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Γερμα-
νίας, να επανέρχεται ξανά σε G7. Αλλά στην πρό-
σφατη συνεδρίασή τους, αφού φωτογραφήθηκαν
με φόντο τις βαυαρικές Άλπεις, οι επτά ανακοίνω-
σαν μια σειρά από νέα μέτρα εναντίον του πρώην
εταίρου τους.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ήλπιζε ότι με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, το ΝΑΤΟ και οι G7 θα διαιρεθούν. Αλλά
αυτό δεν έγινε και δεν θα γίνει», δήλωσε ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ απαντώντας και στον κίνδυνο «κού-
ρασης» του δυτικού στρατοπέδου στον οποίο ανα-
φέρθηκε ο Μπόρις Τζόνσον, ενώ και ο καγκελάριος
της Γερμανίας Σολτς επαίνεσε την ενότητα των συμ-
μάχων, την οποία «δεν περίμενε ο Πούτιν». Σύμφω-
να με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Τζόνσον συνεννοήθη-
κε επίσης με τον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν να
μην επιχειρηθούν διαπραγματεύσεις «τώρα στην
Ουκρανία γιατί υπάρχει δυνατότητα ανατροπής της
πορείας της σύρραξης». 

Το πρώτο καινούργιο μέτρο οικονομικού πολέμου
που ανακοίνωσαν πριν την έναρξη της συνόδου αρ-
χικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν και ο πρωθυ-
πουργός της Βρετανίας, Τζόνσον, ήταν η εφαρμογή
εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού χρυσού, απόφα-
ση που ακολούθησαν ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Επό-
μενο μέτρο ήταν η επιβολή πλαφόν στην τιμή του
πετρελαίου. 

Σύμφωνα με την Wall Street Journal τη Δευτέρα
27/6 «οι επτά βάδιζαν προς συμφωνία που έμελλε
να καταλήξει την Τρίτη αναζητώντας ένα μηχανισμό
που να μπορεί να βάλει πλαφόν στη διεθνή τιμή του
ρωσικού πετρελαίου» προκειμένου να πληγεί μια βα-
σική πηγή εσόδων της ρωσικής οικονομίας, με τις
λεπτομέρειες να αναμένεται να ανακοινωθούν στο
τέλος της Συνόδου. Όπως δήλωσε η υπουργός Οι-
κονομικών των ΗΠΑ Yellen, «οι ΗΠΑ συμμετείχαν
ενεργά σε συνομιλίες με ευρωπαίους συμμάχους
σχετικά με τις προσπάθειες να σχηματιστεί ένα καρ-
τέλ αγοραστών και να τεθεί έτσι ανώτατο όριο στην
τιμή του ρωσικού πετρελαίου...» 

Πληθωρισμός
Σύμφωνα με την WSJ, «o Ιταλός Πρωθυπουργός

Μάριο Ντράγκι είπε στη συνάντηση ότι το ανώτατο
όριο τιμών θα ήταν αποτελεσματικό έναντι της Ρω-
σίας επειδή θα περιόριζε τις χρηματοοικονομικές
ροές προς τη Μόσχα, ενώ παράλληλα θα μείωνε τον
πληθωρισμό, ο οποίος έχει εκτιναχθεί στη Δύση εν
μέρει λόγω των τιμών της ενέργειας, δήλωσε αξιω-
ματούχος που γνωρίζει τις συνομιλίες». 

Ο Σαρλ Μισέλ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου, εκπροσωπώντας τις κυβερνήσεις της ΕΕ,
επιβεβαίωσε ότι η πρόταση συζητείται, αλλά πρό-
σθεσε ότι χρειάζεται η συμφωνία και των 27 μελών
της ΕΕ για να την υιοθετήσει το μπλοκ. «Θέλουμε να
διασφαλίσουμε ότι, όπως είπα λίγο πριν, ο σκοπόςς
είναι να στοχεύσουμε τη Ρωσία και όχι να κάνουμε
τη ζωή μας πιο δύσκολη και πιο περίπλοκη». Ενώ για
την απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού χρυσού εί-
πε ότι «Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε εάν είναι δυ-
νατό να θέσουμε στο στόχαστρο τον χρυσό κατά
τρόπο ο οποίος δεν θα πλήττει εμάς τους ίδιους». 

Τα μέτρα των G7, των οποίων οι κυβερνήσεις κα-

τά τα άλλα ασπάζονται την ελευθερία της αγοράς,
εναντίον της Ρωσίας είναι η πεμπτουσία της κρατι-
κής παρέμβασης στην παγκόσμια οικονομία που ο
Λένιν περιέγραφε εδώ και ένα αιώνα όταν έγραφε
τον «Ιμπεριαλισμό» -αναδεικνύοντας πως η κλιμάκω-
ση των οικονομικών ανταγωνισμών οδηγεί σε ιμπε-
ριαλιστικούς πολέμους τους οποίους το προλετα-
ριάτο πρέπει να καταδικάσει και από τη μια και από
την άλλη πλευρά. 

Της ανακοίνωσης των τριών αυτών μέτρων είχε
προηγηθεί τεχνική «πτώχευση» της Ρωσίας λίγες μέ-
ρες πριν γιατί δεν κατάφερε να πληρώσει τόκους
περίπου 100 εκατ. δολαρίων που έληγαν στις 27
Μαΐου. Η τελευταία επιμένει ότι έχει τα κεφάλαια
για να εξυπηρετήσει το χρέος της, αλλά αναγκάστη-
κε να αθετήσει τις πληρωμές γιατί δεν της επιτρέ-
πουν να πληρώσει σε ρούβλια. Αλλά δεν είναι μόνο
η Ρωσία που βρέθηκε στο στόχαστρο αλλά και η Κί-
να. Οι G7 αποφάσισαν επιπλέον να προχωρήσουν

σε επενδύσεις 600 δισ. στις υποδομές των αναπτυσ-
σόμενων χωρών προκειμένου να ανακόψουν τα
ανοίγματα της Κίνας στις αναπτυσσόμενες χώρες
της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.

Πρόκειται για μια απόφαση που προσπαθεί να
μπει σφήνα στην Κίνα που την περασμένη εβδομάδα
οργάνωσε τη σύνοδο των BRICS με τη συμμετοχή
της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και
της Νότιας Αφρικής – όπου για πρώτη φορά μετά
την κήρυξη του πολέμου ο Πούτιν συμμετείχε σε
διεθνή συνάντηση. Στην μακροσκελέστατη κοινή
τους διακήρυξη οι χώρες (που δεν έχουν
επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία) αναφέρουν: «Συζητή-
σαμε την κατάσταση στην Ουκρανία και υπενθυμί-
ζουμε τις εθνικές μας θέσεις, όπως εκφράστηκαν
στα κατάλληλα φόρουμ…Υποστηρίζουμε τις συνομι-
λίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας…»

Γιώργος Πίττας

Νο 1528, 29 Ιούνη 2022 Όχι στον πόλεμοσελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

G7+ΕΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

Μακρύς και άγριος πόλεμος
Τους 4 μήνες έκλεισε

στις 24 Ιούνη ο πόλεμος
Ρωσίας-ΝΑΤΟ στην Ουκρα-
νία και συνεχίζει να μαίνεται
με σφοδρότητα: Την περα-
σμένη εβδομάδα στην Ανα-
τολική Ουκρανία ο ρωσικός
στρατός κατέλαβε την πόλη
Σεβεροντόνετσκ. Οι μάχες
τις οποίες συνοδεύουν ισο-
πεδωτικοί βομβαρδισμοί
αναμένεται να ενταθούν εκ
νέου στη γειτονική πόλη του
Λισιτσάνσκ ενώ μετά από
αρκετό διάστημα πλήγματα
δέχτηκε και η πόλη του Κιέ-
βου. 

Με τον πόλεμο να συνεχί-
ζεται σε ένα μακρόσυρτο
καταστροφικό τέμπο, ο πρό-
εδρος της Ουκρανίας Ζε-
λέσνσκι ζητάει περισσότερα
αντιαεροπορικά και κυρώ-
σεις και η κυβέρνηση των
ΗΠΑ σύμφωνα με το Ρόι-
τερς υπόσχεται στον στρατό
της Ουκρανίας ένα νέο προ-
ηγμένο σύστημα αντιπυραυ-
λικής άμυνας, μέσου ως μα-
κρού βεληνεκούς, καθώς και
τη χορήγηση περαιτέρω
στρατιωτικής βοήθειας στις
ουκρανικές δυνάμεις, ιδίως
περισσότερων πυρομαχικών
για το πυροβολικό και ραν-
τάρ. H Ρωσία από την άλλη
δηλώνει έτοιμη να στείλει
στη Λευκορωσία βαλλιστι-
κούς πυραύλους  σύμφωνα
με όσα δήλωσε σήμερα ο
Πούτιν απαντώντας στην
απόφαση της Λιθουανίας να
περιορίσει τη μεταφορά εμ-
πορευμάτων προς τον ρωσι-
κό θύλακα του Καλίνινγ-
κραντ επικαλούμενη κυρώ-
σεις της ΕΕ.

Το τελευταίο δεκαήμερο
του Ιουνίου σημαδεύτηκε
και από έντονο διπλωματικό
αναβρασμό: Τη Σύνοδο Κο-
ρυφής της ΕΕ την περασμέ-
νη εβδομάδα ήρθε να διαδε-
χτεί η Σύνοδος των G7 στις
βαυαρικές Άλπεις καθώς και
η Σύνοδος Κορυφής του
ΝΑΤΟ που ακολουθεί στις
29-30 Ιούνη στη Μαδρίτη.
Στις 23-24 Ιούνη πραγματο-
ποιήθηκε επίσης διαδικτυα-
κά στο Πεκίνο η διάσκεψη
των BRICS δηλαδή της Βρα-
ζιλίας, της Ρωσίας, της Ιν-
δίας, της Κίνας και τη Νότια
Αφρική.

Μόνο που ο διπλωματικός
αναβρασμός δεν έχει στόχο
την εκτόνωση της σύρρα-
ξης αλλά τη συνέχισή της
σε ένα μακρόσυρτο πόλεμο
φθοράς ανάμεσα σε αντι-
κρουόμενα μπλοκ που αφο-
ρά όχι μόνο την Ουκρανία
και τις γύρω χώρες αλλά
κάθε γωνιά του πλανήτη.    

ΣΥΝΟΔΟΣ G7

Να ευθυγραμμιστούν με τις ΗΠΑ στην κατεύθυνση της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία αποφάσι-
σαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, αντίθετα με τις όποιες ταλαντεύσεις

φάνηκαν να τους ταλανίζουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιούνη. 
Οι «27» αποφάσισαν να δώσουν καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας στην Ουκρανία (και

στη Μολδαβία ενώ έδωσαν πράσινο φως στην ευρωπαϊκή προοπτική της Γεωργίας) ξεπερνώντας στα γρή-
γορα τα όποια ζητήματα έχουν δημιουργήσει κατά καιρούς κωλύματα σε άλλες χώρες. Οι 27 αποφάσισαν
επίσης την υιοθέτηση ενός έκτου πακέτου κυρώσεων προς τη Ρωσία, κάλεσαν όλες τις υποψήφιες προς έν-
ταξη χώρες να ευθυγραμμιστούν με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεσμεύτηκαν ότι θα αυξή-
σουν τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη με πρόταση για τη χορήγηση στην Ουκρανία, νέας έκτακτης
μακροοικονομικής συνδρομής, ύψους έως 9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2022.

Η «συμβολική» προς το παρόν «ευρωπαϊκή προοπτική» της Ουκρανίας επισκιάστηκε βέβαια από το πάγω-
μα του ανοίγματος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία – μετά από
βέτο της Βουλγαρίας την οποία ο πρωθυπουργός της Αλβανίας κατήγγειλε ότι συνεργάζεται με την Ρωσία-
με την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου των Σαρλ Μισέλ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Εμανουέλ Μα-
κρόν για τα Δυτικά Βαλκάνια να ακυρώνεται. (Μετά από πιέσεις, την επομένη της Συνόδου Κορυφής, το Κοι-
νοβούλιο της Βουλγαρίας, με ψήφους 170 υπέρ έναντι 37 κατά και με 21 αποχές, έδωσε το πράσινο φως για
την άρση του βέτο).

Τα ζητήματα της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού και της οικονομικής κρίσης με-
τατέθηκαν να συζητηθούν σε νέα έκτακτη σύνοδο της ΕΕ, πιθανά στα μέσα του Ιούλη.  

«Ειλικρινά, κάνετε καταπληκτική δουλειά», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στον Γερμανό καγκε-
λάριο Όλαφ Σολτς, αναφερόμενος στον ρόλο της Γερμανίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το γερμανικό
υπουργείο Οικονομίας εξετάζει το ενδεχόμενο να απαλλοτριώσει τμήματα του αγωγού αερίου Nord Stream
2 (που κατασκεύασε η Gazprom) και να τα συνδέσει με ένα τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου (LNG) στην ακτή της Βαλτικής, σύμφωνα με το Der Spiegel.

Πολέμου συνδικάτο
Μακρόν, Σολτς και Ντράγκι μαζί με τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στο Κίεβο στα μέσα Ιούνη



Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που
πραγματοποιείται στις 28 και 29 Ιούνη
στην Μαδρίτη έχει θέσει σαν στόχο να

αναδείξει την ανωτερότητα του «δημοκρατι-
κού» δυτικού μπλοκ ενάντια στην «απολίτιστη»
και «οπισθοδρομική» Ρωσία του Πούτιν. 

Αλλά οι εξελίξεις λίγες μόλις μέρες μετά την
εκκίνηση της Συνόδου αμαυρώνουν αυτήν την
εικόνα. Μέσα στην ίδια την Ισπανία ο κόσμος
παρακολουθεί συγκλονισμένος εικόνες από τη
σφαγή των προσφύγων στη Μελίγια.

Στις ΗΠΑ γυναίκες και άνδρες κατεβαίνουν
κατά χιλιάδες στους δρόμους των αμερικανι-
κών μεγαλουπόλεων για να καταγγείλουν την
απονομιμοποίηση της έκτρωσης στην χώρα
της «ελευθερίας». 

Διόλου δεν διαφέρουν από τον Πούτιν οι δη-
μοκρατίες της Δύσης, ακόμη και αν δεν έχουν
στην ηγεσία τους έναν Τραμπ ή έναν Ορμπάν,
όταν η συζήτηση φτάνει στις γυναίκες, τους
πρόσφυγες, τις δημοκρατικές ελευθερίες ή
τους δικούς τους πολέμους και πραξικοπήματα
σε μια σειρά από χώρες σε όλο τον πλανήτη.

Αυτόν τον ρόλο άλλωστε αναδεικνύουν οι
διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στο ισπανικό
κράτος, όχι μόνο ενάντια στη σφαγή στην Μα-
λίγια αλλά ενάντια στην ίδια τη Σύνοδο του
ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη παρά τις σκληρές προ-
σπάθειες της «κεντροαριστερής» κυβέρνησης
Σάντσεθ να τις απαγορέψει κινητοποιώντας
δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς.

Απέναντι στη μεγαλύτερη «επιχείρηση
ασφαλείας» στην ιστορία της Ισπανίας, όπως
την χαρακτήρισε ένας αξιωματούχος, στην
οποία μάλιστα έδωσαν το προκλητικό όνομα
«Eιρήνη»(!), χιλιάδες ήταν οι διαδηλωτές που
κατέβηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης την
περασμένη Κυριακή 26 Ιουνίου, ενώ νωρίτερα
ολοκληρώθηκε η Σύνοδος για την Ειρήνη «ΟΧΙ
στο ΝΑΤΟ». Στο συλλαλητήριο που κατέληξε
στην Plaza de Espana, σύμφωνα με το Telesur

κυριάρχησαν τα συνθήματα υπέρ της ειρήνης,
κατά των πολέμων και των επεμβάσεων του
ΝΑΤΟ που συνοδεύονταν από αιχμηρή κριτική
προς την ΕΕ. Στην τελική της διακήρυξη, η αν-
τι-σύνοδος κατήγγειλε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ
έχουν γυρισμένη την πλάτη απέναντι σε όλα
τα πραγματικά προβλήματα του πλανήτη, την
πείνα, τις αρρώστιες, την ανισότητα, την ανερ-
γία, την έλλειψη δημόσιων υπηρεσιών, την κλι-
ματική αλλαγή. 

Όπως ανέφερε απαντώντας στην ατζέντα
της Συνόδου που θέλει ένα ΝΑΤΟ «360 μοι-
ρών»: «Η εναλλακτική σύνοδος, για την Ειρή-
νη, ενάντια στο ΝΑΤΟ και τους πολέμους, υπο-
γραμμίζει την υποχρέωση του ανθρώπινου εί-

δους να χτίσει και να υπερασπιστεί την ειρήνη
σε 360 μοίρες, από τον βορρά στον νότο και
από την ανατολή στη δύση, παλεύοντας ενάν-
τια στον μιλιταρισμό σαν έναν τρόπο λύσης
των συγκρούσεων».

Παζάρια
Στο μεταξύ, στις εξελίξεις όσον αφορά στα

ζητήματα που θα συζητηθούν μέσα στη Σύνο-
δο, εντείνονται οι προσπάθειες και τα παζάρια
προκειμένου να έχουν βρεθεί συμβιβαστικές
φόρμουλες για ανταγωνισμούς ανάμεσα σε
χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η  Ελλάδα και η
Τουρκία, προκειμένου η συμμαχία να μπορεί
να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις που δη-

μιουργεί η γραμμή του ΝΑΤΟ για ένα μακρό-
συρτο πόλεμο φθοράς με την Ρωσία στην Ου-
κρανία με το πρόσωπο στραμμένο προς την
Κίνα. 

Αλλά δίπλα στους πανηγυρισμούς για την
επικείμενη ένταξη της Φινλανδίας και της
Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, προκύπτουν και οι αντι-
θέσεις. Όπως αυτή της πρωθυπουργού της
Εσθονίας Κάτζα Καλάς, που άσκησε έντονη
κριτική στα σχέδια του ΝΑΤΟ για την χώρα της
ζητώντας άμεση και περισσότερη στήριξη:  

«Η Εσθονία θα σβηστεί από τον χάρτη και το
ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας της θα ισο-
πεδωθεί, αν εφαρμοστούν τα τρέχοντα σχέδια
του ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση της χώρας σε
περίπτωση ρωσικής επίθεσης», ανέφερε την
περασμένη Τετάρτη καθώς σύμφωνα με τους
Financial Times, τα υπάρχοντα αμυντικά σχέδια
του ΝΑΤΟ προβλέπουν την κατάληψη των Βαλ-
τικών Χωρών από την Ρωσία πριν αυτές ανακα-
ταληφθούν από το ΝΑΤΟ μετά από 180 μέρες.

Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς θα
έχει απομείνει από την Εσθονία, τις βαλτικές
χώρες και την Ευρώπη γενικότερα μετά από τις
καταλήψεις και τις ανακαταλήψεις που επεξερ-
γάζονται τα διάφορα στρατιωτικά επιτελεία στο
Ταλίν, στο Ελσίνκι, στη Μόσχα, στην Μαδρίτη
αλλά και στην Αθήνα και στην Άγκυρα. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνουν επιτακτική
την ανάγκη ενός δυνατού αντιπολεμικού κινή-
ματος 360 μοιρών σαν και αυτό που διαδήλω-
σε προχθες στη Μαδρίτη, από τον βορρά στον
νότο και από την ανατολή στη δύση.

Γ.Π.
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Οργισμένες διαδηλώσεις ξέσπασαν σε μια σειρά από πόλεις
του Ισπανικού Κράτους την περασμένη Κυριακή για να κα-

ταγγείλουν τη βάρβαρη ρατσιστική σφαγή τουλάχιστον 37 προ-
σφύγων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων από πυρά την ώρα
που προσπαθούσαν να εισέλθουν στον ισπανικό θύλακα Μελίγια
στη βόρειο Αφρική στα σύνορα με το Μαρόκο. Διαδηλώσεις έγι-
ναν στη Βαρεκλώνη, τη Μαδρίτη, τη Βαλένθια, το Μπιλμπάο, τη
Σεβίλλη, την Γρανάδα, το Κάντιθ, τη Σαραγόσα και πολύ περισσό-
τερες είχαν καλεστεί για την Δευτέρα και την Τρίτη 27-28 Ιούνη.  

Το φρικτό αυτό έγκλημα διέπραξαν Μαροκινές δυνάμεις ασφα-
λείας σε συνεργασία με την ισπανική αστυνομία, χρησιμοποιών-
τας ακόμη και πραγματικά πυρά εναντίον 2.000 ανθρώπων που
επιχειρούσαν να περάσουν τον φράχτη που τους χώριζε από την
“πολιτισμένη” Ευρώπη. Το Ισπανικό Κράτος και το Μαρόκο έχουν
κλείσει τα σύνορα με σιδερένιους φράχτες και συρματοπλέγματα
ύψους 10 μέτρων παρόμοιο με αυτό που έχει υψώσει το ελληνικό
κράτος στον Έβρο, στα σύνορα με την Τουρκία. 

Βίντεο και πολλές φωτογραφίες που εμφανίζονται στον ιστότο-
πο Publico δείχνουν επιθέσεις σε 500 άτομα που είχαν φτάσει
στους φράχτες εκ των οποίων περίπου 130 κατάφεραν να περά-
σουν. «Οι μετανάστες που κατάφεραν να περάσουν περικυκλώθη-
καν από την Ισπανική Αστυνομία και τη χωροφυλακή, η οποία
τους ώθησε προς τη μαροκινή πλευρά. Κάποιοι κατάφεραν να πε-
ράσουν τον κλοιό και να τρέξουν προς τη Μελίγια», λέει ο φωτο-
ρεπόρτερ Javier Bernardo προσθέτοντας ότι έμεινε έκπληκτος
βλέποντας τις μαροκινές δυνάμεις να συνεργάζονται με τις ισπα-
νικές σε ισπανικό έδαφος κάτι που κανονικά απαγορεύεται.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και πρόεδρος του Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος Σάντσεθ δήλωσε ότι «απειλήθηκε η εδαφική ακε-
ραιότητα της χώρας του» και ότι «αν κάποιος είναι υπεύθυνος
για όλα όσα συνέβησαν στα σύνορα, είναι οι μαφίες που διακι-
νούν ανθρώπινα όντα». Η εκπρόσωπος του Podemos που βρί-

σκεται στην κυβέρνηση με το PSOE ζήτησε να επικρατήσει το
«διεθνές δίκαιο». 

Ο Σάντσεθ ήρθε να αντιγράψει τον Μητσοτάκη και τον Ορμ-
πάν που χαρακτηρίζουν άοπλους πρόσφυγες και μετανάστες
σαν «εισβολείς» που «έρχονται να καταλάβουν την Ευρώπη».
Δεν είναι οι «διακινητές» αλλά οι ευρωπαϊκές αστυνομίες που
δολοφονούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα θαλάσ-
σια και τα χερσαία σύνορα. 

Αγανάκτηση
Όπως αναφέρει ο Χεσούς Μελιγιέρο, μέλος της ομάδας

Marx21 στη Μελίγια: «Η ισπανική κυβέρνηση, που αυτοαποκαλεί-
ται προοδευτική, χειροκρότησε τις διακηρύξεις του Πέδρο Σάν-
τσεθ και μαζί τους μια σφαγή που είναι προϊόν των μεταναστευ-
τικών πολιτικών της ΕΕ. Παρά την αγανάκτηση των περισσοτέ-
ρων ανθρώπων στη Μελίγια, οι αρχές προσπαθούν να διατηρή-
σουν την “κανονικότητα” σαν να μην έχουν δολοφονηθεί εν ψυ-
χρώ εδώ δεκάδες άνθρωποι». 

Ακόμη και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους
πρόσφυγες ανέφερε ότι πολλοί από τους νεκρούς και τους
τραυματίες ήταν από το Τσαντ, τον Νίγηρα, το Σουδάν και το
Νότιο Σουδάν, και ως εκ τούτου πιθανοί αιτούντες άσυλο σύμ-
φωνα με το διεθνές δίκαιο. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ισπανία θα επιδιώξει να συμπεριλάβει
την «παράτυπη μετανάστευση» ως μία από τις απειλές για την
ασφάλεια στη νότια πλευρά του ΝΑΤΟ, στη σύνοδο κορυφής της
«συμμαχίας» στην Μαδρίτη στις 29, 30 Ιούνη. Αλλά η ευθύνη για
το έγκλημα στην Μελίγια, που αναμφίβολα θα πάρει την θέση της
δίπλα στις πιο μαύρες σελίδες της Ιστορίας, βαραίνει το σύνολο
των κυβερνήσεων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που υψώνουν φράχτες
και δολοφονούν μετανάστες και πρόσφυγες στα σύνορα των
ΗΠΑ, της Ισπανίας, της Πολωνίας, της Ελλάδας.  

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ

Πολιορκημένη από διαδηλωτές

Σφαγή προσφύγων
στη Μελίγια

26/6, Μαδρίτη, Χιλιάδες διαδήλωσαν για ειρήνη και ενάντια στο ΝΑΤΟ. Φωτό: AFP

Εικόνες φρίκης από το ρατσιστικό έγκλημα. Φωτό: AFP
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ΕΚΤΟ ΚΥΜΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Να ρίξουμε την 
κυβέρνηση του θανάτου

Ένα μήνα μετά την κυβερνητική «λήξη της πανδημίας» και βρισκόμα-
στε στην αρχή του έκτου κύματος. Τα κρούσματα και οι επιμολύν-
σεις μεγαλώνουν (αν και ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύ-

τερος εξαιτίας της διακοπής των προγραμμάτων ιχνηλάτησης), οι νοσηλείες
και οι θάνατοι το ίδιο. Το έκτο κύμα είναι επικίνδυνο για δύο λόγους. 

Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι δύο νέες και ακόμη πιο μεταδοτικές υποπαραλ-
λαγές της Όμικρον (ΒΑ.4 και ΒΑ.5) είναι, αυτή τη στιγμή, κυρίαρχες και μολύ-
νουν με την ίδια ευκολία ανεμβολίαστους, εμβολιασμένους και όσους είχανε
νοσήσει. Τα αντισώματα μετά από εμβολιασμό είναι λιγότερο αποτελεσματικά
κατά των ΒΑ.4 και 5. Ακόμη και άνθρωποι με υβριδική ανοσία (εμβολιασμός
και νόσηση) παράγουν αντισώματα που δυσκολεύονται να τις εξουδετερώ-
σουν*. Θεωρητικά, όλος ο πληθυσμός είναι ευάλωτος στη νόσο που μπορεί
μεν να είναι «ήπια» αλλά αυτό δεν ισχύει στα «ευάλωτα άτομα».  

Ο δεύτερος, και σημαντικότερος, λόγος είναι για το τι θα ακολουθήσει. Δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι υποπαραλλαγές της Όμικρον θα συνεχιστούν
και θα προκαλέσουν νέες μολύνσεις. Και αυτό είναι το καλό σενάριο γιατί
υπάρχει πάντα η πιθανότητα εμφάνισης μίας τελείως διαφορετικής παραλλα-
γής από διαφορετικό κλάδο της οικογένειας του κορωνοϊού SARS-CoV-2.
Όπως αναφέρει το Nature: «Οι συνεχείς λοιμώξεις με Όμικρον τελικά μπορεί
να δημιουργήσουν ευρεία ανοσία εναντίον της, οπότε θα ανοίξει “παράθυρο”
για μια τελείως διαφορετική παραλλαγή... οι επιστήμονες δεν έχουν εγγυή-
σεις ότι κάθε επόμενη παραλλαγή θα είναι λιγότερο θανατηφόρα, καθώς οι
ιοί δεν εξελίσσονται κατ' ανάγκη για να γίνουν λιγότερο φονικοί... είναι επίσης
ασαφές πότε θα εμφανιστεί μία νέα παραλλαγή».

Εμβολιασμός για “ψυχολογικούς λόγους”
Γράφαμε, πριν από δύο τεύχη, στην εμφάνιση αυτών των υποπαραλλαγών

στην Πορτογαλία, ότι η στάση της πορτογαλικής κυβέρνησης ήταν «καμία
επαναφορά περιοριστικών μέτρων για χάρη του τουρισμού» και «ατομική ευ-
θύνη». Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το πήγε ένα βήμα παραπέρα: η Εθνική Επι-
τροπή Εμβολιασμών «προτείνει τον εμβολιασμό των άνω των 30 ετών, για
όσους το επιθυμούν, με τέταρτη δόση των υπαρχόντων εμβολίων» την ίδια
στιγμή που αναφέρει ότι «δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαρκή επιστημονι-
κά δεδομένα για το πρόσθετο όφελος που θα προσφέρει μια δεύτερη ανα-
μνηστική δόση με τα υπάρχοντα εμβόλια». Μπροστά στις αντιδράσεις, ακό-
μα και ο Μόσιαλος αναγκάστηκε να εναντιωθεί, η κυβέρνηση μίλησε για χο-
ρήγηση τέταρτης δόσης για «ψυχολογικούς λόγους σε όσους φοβούνται»
(!). Το μήνυμα είναι: «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».

Η κυβέρνηση της ΝΔ, με την εγκληματική πολιτική της, είναι υπεύθυνη για
τους νεκρούς συνανθρώπους μας από την πανδημία (τους περισσότερους
στην ΕΕ ανά εκατ. κατοίκους) αλλά και για την συνέχισή της. 

Σε όλα αυτά τα χρόνια της πανδημίας όχι μόνο δεν ενίσχυσε το ΕΣΥ αλλά
προσπαθεί να το ξεχαρβαλώσει και να το ιδιωτικοποιήσει. Οι αγώνες των ερ-
γαζόμενων στην Υγεία το κρατάνε ακόμα ζωντανό. Δεν ενίσχυσε τα ΜΜΜ για
να πηγαίνουν με ασφάλεια οι εργαζόμενοι και η νεολαία στις δουλειές και στις
σπουδές τους. Δεν προστάτεψε τα σχολεία και τις σχολές. Δεν προστάτεψε
τους χώρους δουλειάς και τους εργαζόμενους που νοσούσαν από τις αυθαι-
ρεσίες των αφεντικών. Δεν οργάνωσε μαζικό σύστημα ιχνηλάτησης (tests). Ερ-
γαλειοποίησε, υπονόμευσε και αχρήστευσε τον εμβολιασμό παρουσιάζοντάς
τον ως το «Άγιο Δισκοπότηρο» για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Κρατάει,
εκδικητικά, εκτός ΕΣΥ 7.000 «ανεμβολίαστους» υγειονομικούς που είναι πολύ-
τιμοι για τη λειτουργία του και δεν έχουν καμία ανοσιολογική διαφορά με τους
«εμβολιασμένους» συναδέρφους τους. Και το «κερασάκι στη τούρτα»: αυξά-
νει, από 1 Ιούλη, το ΦΠΑ στις μάσκες προστασίας και στα αντισηπτικά. Ενώ, οι
ενδείξεις για το έκτο κύμα υπήρχαν από τον Απρίλιο, θυσίασε, σκόπιμα, την
υγεία μας προς όφελος του τουρισμού και της οικονομίας. 

Να ρίξουμε την κυβέρνηση του θανάτου. Οι αγώνες της εργατικής τάξης και
της νεολαίας πρέπει να συνεχίσουν να έχουν στη πρώτη γραμμή των αιτημάτων
την ενίσχυση του ΕΣΥ και την προστασία από την πανδημία. Μόνο στους αγώ-
νες βρίσκεται η δύναμη για να σώσουμε τις ζωές μας (και) από την πανδημία.

Γιώργος Ράγκος

*δείτε εδώ τη σύνοψη των δεδομένων της πρόσφατης δημοσίευσης των Nicole P
Hachmann και συνεργατών στο The New England Journal of Medicine 2022,
(https://tinyurl.com/3e9cfu4m)

Τη συνέχιση της λειτουργίας της γυναικολογικής
κλινικής στο ΓΝΑ Γεννηματάς πέτυχαν οι εργαζό-

μενοι/ες του νοσοκομείου. Το κλείσιμο της κλινικής, το
οποίο μεθόδευε η Διοίκηση, δεν πέρασε κάτω από την
άμεση και δυναμική αντίδρασή τους.

Ο αγώνας ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα όταν
οι ειδικευόμενες γιατροί της κλινικής, με τη συνδρομή
των μελών της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας για την
Ανατροπή στο ΔΣ του Σωματείου, κυκλοφόρησαν κεί-
μενο με το οποίο κατάγγελναν την επίθεση και διεκδι-
κούσαν τη στήριξη των συνδικάτων της Υγείας. «Η δι-
καιολογία που προβάλλουν είναι η επισφαλής λειτουρ-
γία της κλινικής μετά τη συνταξιοδότηση του διευθυν-
τή», ανέφεραν. «Πρόκειται για υποκριτική “ευαισθησία”
της διοίκησης του νοσοκομείου. Άλλωστε η γυναικολο-
γική κλινική δουλεύει εδώ και μήνες με ένα μόνιμο για-
τρό και ένα συμβασιούχο -επικουρικό μιας και ο διευ-
θυντής -νόμιμα- δεν συμμετείχε στο εφημεριακό πρό-
γραμμα. Επίσης είναι γνωστό ότι πάνω από 70 γιατροί
έβαλαν τα χαρτιά τους στην προκήρυξη του 2020, η
διαδικασία "κόλλησε" στις συνεντεύξεις με αποτέλεσμα
κανείς μόνιμος γιατρός γυναικολογος να μην έχει εμ-
φανιστεί ακόμα στην κλινική».

Η δημοσιοποίηση του θέματος μέσα και έξω από το
νοσοκομείο άσκησε μεγάλη πίεση στη Διοίκηση. Κι έγι-
νε ακόμα μεγαλύτερη όταν τη Δευτέρα 27/6 ΕΙΝΑΠ και
ΟΕΝΓΕ έβγαλαν τις δικές τους αποφάσεις καταγγελίας

της επίθεσης «στο δικαίωμα της δημόσιας και δωρεάν
περίθαλψης των γυναικών». Την ίδια κιόλας μέρα, «ενό-
ψει και του διαβήματος που θα κάναμε στο γραφείο
του, ο Διοικητής κάλεσε τις ειδικευόμενες γιατρούς της
κλινικής και τις ενημέρωσε ότι, μετά από επικοινωνίες
του με ΥΠΕ και Υπουργείο, η κλινική θα συνεχίσει να
λειτουργεί και να εφημερεύει κανονικά», μας είπε ο Χρί-
στος Αργύρης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου με την
Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή. «Δεσμεύ-
τηκε μάλιστα να προχωρήσει σε πρόσκληση ενδιαφέ-
ροντος για τη θέση του Διευθυντή καθώς και σε αίτημα
για επικουρικούς γιατρούς. Τα ίδια επανέλαβε μετά στα
μέλη της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας που τον επισκε-
φτήκαμε. Είναι μια μεγάλη νίκη για το νοσοκομείο μας,
τους εργαζόμενους, τις ασθενείς μας».

Το τι θα σήμαινε το κλείσιμο της γυναικολογικής κλι-
νικής σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώ-
ρας το περιγράφουν οι ίδιες οι ειδικευόμενες: «Στα ια-
τρεία μας εξυπηρετούμε τουλάχιστον 45 άτομα κάθε
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Δυο φορές την
εβδομάδα έχουμε χειρουργεία με λίστα αναμονής!
Επιπλέον στις γενικές εφημερίες μπαίνουν έκτακτα
γυναικολογικά χειρουργεία, καθώς και γίνονται πάρα
πολλές εκτιμήσεις σε άλλες κλινικές (ειδικά χειρουργι-
κή) σε περιστατικά τα οποία αν δεν τα εξυπηρετούμε
εμείς θα πρέπει να πηγαίνουν με ΕΚΑΒ σε Αλεξάν-
δρα/Έλενα».

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ  Δεν πέρασε το κλείσιμο 
της γυναικολογικής κλινικής

Σε κατάληψη στο γραφείο της Δι-
οίκησης εξελίχτηκε η απεργιακή

κινητοποίηση στον Ευαγγελισμό
την Τρίτη 28 Ιούνη. Κεντρικό αίτημα
ήταν η ανάκληση της απόλυσης του
ορθοπεδικού Νικόλα Σκούφογλου
από το νοσοκομείο, μετά την εκδι-
κητική απόφαση του Διοικητή για
τη μη παράταση της σύμβασής του.

Προηγήθηκε συγκέντρωση έξω
από τα ΤΕΠ στο πλαίσιο της στά-
σης εργασίας που κήρυξε το Σωμα-
τείο στον Ευαγγελισμό, με τη συμ-
μετοχή πλήθους εργαζόμενων του
νοσοκομείου, αλλά και συμπαρα-
στατών/τριών από δεκάδες χώρους
εντός και εκτός Υγείας. Τον λόγο
πήραν ο απολυμένος Ν. Σκούφο-
γλου και μια σειρά συνδικαλιστές/
στριες από την ΟΕΝΓΕ, την ΕΙΝΑΠ,
την ΠΟΕΔΗΝ, το Σωματείο του
Ευαγγελισμού και άλλα νοσοκο-
μεία, τους δήμους. Όλοι/ες απαίτη-
σαν την επιστροφή του γιατρού στο
ΕΣΥ, μαζικές προσλήψεις και μονι-
μοποποιήσεις, χρηματοδότηση της
δημόσιας Υγείας.

Ανάμεσά τους η Κατερίνα Πατρι-
κίου, πρόεδρος του Συλλόγου Ερ-
γαζόμενων στον Άγιο Σάββα και μέ-
λος του Συντονιστικού Νοσοκομεί-
ων, που μίλησε για τη δύναμη των
υγειονομικών να ανατρέπουν επιθέ-
σεις θυμίζοντας τον περσινό νικη-
φόρο αγώνα ενάντια στην απόπειρα
της κυβέρνησης να απολύσει τον
γιατρό Κώστα Καταραχιά για τη
συνδικαλιστική αγωνιστική του δρά-
ση. «Σε εκείνο τον αγώνα βγήκαμε

νικητές. Ο Κώστας Καταραχιάς δεν
απολύθηκε, έγινε μόνιμος στο ΕΣΥ.
Το ίδιο διεκδικούμε για τον συνά-
δελφο Νικόλα Σκούφογλου. Δεν θα
περάσουν οι απολύσεις», είπε, κα-
λώντας σε κλιμάκωση του αγώνα.

Ελλείψεις
«Στον Ευαγγελισμό υπηρετώ από

το Γενάρη του ’18», είπε την Εργατι-
κή Αλληλεγγύη ο Ν. Σκούφογλου. «Η
ειδικότητά μου τέλειωσε το περα-
σμένο καλοκαίρι και παρέμεινα με
εξάμηνες παρατάσεις στη σύμβασή
μου. Τώρα η Διοίκηση βρήκε την ευ-
καιρία να με κόψει και είναι κοινός
τόπος ότι αυτό δεν γίνεται γιατί το
προσωπικό πλεονάζει -ελλείψεις, με-
τακινήσεις, κενά, εφημερίες με
ασθενείς που στοιβάζονται στα ράν-
τζα είναι η εικόνα στο νοσοκομείο.

Ο λόγος είναι εκδικητικός για τις
περσινές κινητοποιήσεις ενάντια
στις διώξεις που άσκησε σε μένα

και έναν ακόμα συνάδελφο η Διοί-
κηση για δήθεν απείθεια και επιθε-
τική συμπεριφορά με στέρηση μι-
σθού πέντε ημερών. Ήταν η εποχή
της προσπάθειας απόλυσης του Κ.
Καταραχιά και είχε “ζηλέψει” τότε ο
Διοικητής μας. Τώρα συνεχίζει με
μια καθαρά στοχευμένη κίνηση.

Αμέσως έβγαλε ανακοίνωση κα-
ταγγελίας της απόλυσης η ΟΕΝΓΕ
που έφτασε παντού, σε νοσοκομεία
και Μέσα Ενημέρωσης. Ακολούθη-
σαν το Σωματείο του Ευαγγελισμού
και η ΕΙΝΑΠ. Και μέχρι σήμερα
υπάρχουν πάνω από 35 ψηφίσματα
από Ομοσπονδίες και σωματεία, εκα-
τοντάδες υπογραφές υγειονομικών
και κοντά χίλιες εργαζόμενων και
συνδικαλιστών/στριών από πολλούς
χώρους. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και
νομικά και συνδικαλιστικά-κινηματι-
κά, γιατί δεν είναι μια προσωπική
υπόθεση αλλά μια επίθεση που αφο-
ρά το “νέο ΕΣΥ” που ετοιμάζουν».

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  Όχι στην απόλυση 
                      του Ν. Σκούφογλου

28/6, Απεργιακή συγκέντρωση στον Ευαγγελισμό. Φωτό: Λένα Βερδέ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

“Αυξήσεις, 
προσλήψεις
-Όχι ιδιώτες 
και απολύσεις”

Μαζική και μαχητική ήταν η απεργιακή διαδή-
λωση των υγειονομικών στην Αθήνα στις 22
Ιούνη. Παρά τον καύσωνα, πλήθος εργαζό-

μενων από δεκάδες νοσοκομεία της Αττικής αντα-
ποκρίθηκαν στο απεργιακό κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ
και της ΟΕΝΓΕ και κατέβηκαν στο δρόμο ενάντια
στις επιθέσεις της κυβέρνησης στο ΕΣΥ.

Η απεργία είχε επιτυχία, γεγονός που επιβεβαι-
ώθηκε από τον αντίκτυπό της στη λειτουργία των
νοσοκομείων. Στον Άγιο Σάββα για παράδειγμα,
όπως μας έλεγαν οι εργαζόμενοι/ες, τα χειρουρ-
γεία δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν λόγω
της μεγάλης συμμετοχής στην κινητοποίηση, δη-
μιουργώντας έντονο εκνευρισμό στη Διοίκηση.

Η διαδήλωση ξεκίνησε από την πλατεία Μαβίλη.
Μπροστά μπήκαν τα πανό της ΠΟΕΔΗΝ και της
ΟΕΝΓΕ και ακολουθούσαν τα Σωματεία Εργαζόμε-
νων στο Δρομοκαΐτειο, το Αττικό, το Έλενα Βενιζέ-
λου, τον Άγιο Σάββα, το Αγία Όλγα, το ΓΝΑ Γεννη-
ματάς, το Δαφνί, το Θριάσιο, τον Ευαγγελισμό, το
Αγλαΐα Κυριακού, το Λαϊκό και το Ελπίς. Την πο-
ρεία έκλεινε μπλοκ των εργαζόμενων σε αναστολή.

Τον τόνο έδινε σε όλη τη διάρκεια το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων με τα συνθήματά του: «Αυξήσεις -
προσλήψεις - μονιμοποιήσεις, όχι ιδιώτες και απο-
λύσεις», «Στους συμβασιούχους μόνιμη εργασία,
να μπει ο Μητσοτάκης στην ανεργία» και «Αναστο-
λές και τρομοκρατία, κάτω η Νέα Δημοκρατία»
ήταν κάποια από αυτά. Οι απεργοί, αφού έκαναν
σύντομες στάσεις στο Μέγαρο Μαξίμου και τη
Βουλή, κατέληξαν στο Υπουργείο Υγείας. Εκεί τους
περίμεναν με πανό το Σωματείο Εργαζόμενων στο
Τζάνειο και οι συμβασιούχοι στο ΓΟΝΚ.

Κλιμάκωση
Η συγκέντρωση έκλεισε με ομιλίες. Την ανάγκη

της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τη δολοφονική
κυβέρνηση πρόβαλε στον χαιρετισμό της η Αργυρή
Ερωτοκρίτου, μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμε-
νων στο ΓΝΑ Γεννηματάς και του Συντονιστικού
Νοσοκομείων: «Η απεργία μας σήμερα είναι πολύ
κρίσιμη», είπε. «Έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαί-
ρι που η κυβέρνηση έχει σφυρίξει τη λήξη της παν-
δημίας ενώ όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχει
τελειώσει. Στο νοσοκομείο μου, στην τελευταία γε-
νική εφημερία τελείωσαν όχι μόνο τα κρεβάτια, αλ-
λά και τα ράντζα από τις 12 τα μεσάνυχτα.

Όλοι ξέρουμε ότι με το φούντωμα της πανδη-
μίας απειλούνται οι άδειές μας. Το προσωπικό
στα νοσοκομεία είναι εξαντλημένο και θέλει να ξε-
κουραστεί. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο τις
αναστολές, ούτε να μην γίνονται προσλήψεις.
Χρειάζεται εδώ και τώρα κλιμάκωση απεργιακή.
Δεν θέλουμε να περάσουν οι ιδιωτικοποιήσεις, η
απληρωσιά, οι εργολάβοι. Αυτή η κυβέρνηση είναι
επικίνδυνη για τη δημόσια Υγεία και τους εργαζό-
μενους. Ζητάμε από την ΠΟΕΔΗΝ και την ΟΕΝΓΕ
από τώρα ένα μαχητικό απεργιακό πρόγραμμα»,
κατέληξε.

Απεργιακή συγκέντρωση έγινε την ίδια μέρα
έξω από τις ΥΠΕ στη Θεσσαλονίκη καθώς και το-
πικά σε νοσοκομεία και ΥΠΕ σε άλλες πόλεις.

Λένα Βερδέ

Σήμερα είμαστε σε απεργιακή κινητοποί-
ηση γιατί η κυβέρνηση δεν εγγυάται πλέ-

ον σε κανένα συμβασιούχο και σε κανέναν
εργαζόμενο στα νοσοκομεία ότι θα συνεχίσει
να δίνει τις υπηρεσίες του. Προτιμά να φέρει
τους ιδιώτες, πληρώνοντας διπλάσιο τίμημα
και απαγορεύοντας στους εργαζόμενους να
έχουν μόνιμη και σταθερή εργασία. Διαμαρ-
τυρόμαστε έντονα και να είναι σίγουροι ότι
αυτό δεν πρόκειται να γίνει δεκτό από το σύ-
νολο των εργαζομένων. Στο Δρομοκαΐτειο η
κατάσταση είναι δραματική. Το 40% του προ-
σωπικού είναι με ελαστικές μορφές εργα-
σίας. Η ζήτηση των υπηρεσιών είναι τερά-
στια. Χτες βράδυ κλείσαμε την εφημερία για-
τί δεν υπήρχε κενή κλίνη. Στο διπλανό νοσο-
κομείο, το Δαφνί, έχουν 225 κρεβάτια και άλ-
λα 100 ράντζα ήδη. Το ίδιο πιέζουν και σε
μας. Ζητούμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για
τον πολίτη που τις έχει πληρώσει μέσα από
τις εισφορές του.

Ιωσήφ Σίσκας, γενικός γραμματέας 
Σωματείου Εργαζόμενων ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

Απεργούμε για να διεκδικήσουμε τη δου-
λειά μας, γιατί λένε ότι οι συμβασιού-

χες/οι δεν είμαστε απαραίτητες/οι. Τα χει-
ρουργεία όμως σήμερα τα κλείσαμε. Καμία
άλλη εργαζόμενη δεν ξέρει πώς να μπει μέσα
και να κάνει τη δουλειά μας. Αυτό δεν τους
άρεσε, τα έβαλαν με την υπεύθυνη και εκτό-
ξευσαν απειλές για ΕΔΕ στην πρόεδρο του
Συλλόγου μας. Καλύπτουμε πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες στα νοσοκομεία και πρέπει να
μας κρατήσουν. Με απεργίες και δυναμικές
κινητοποιήσεις θα νικήσουμε.

Χρυσάνθη Κουζή, 
συμβασιούχος καθαριότητας, Άγιος Σάββας

Απεργούμε σήμερα ενάντια στις επικείμε-
νες απολύσεις συμβασιούχων και επικου-

ρικών. Η συνάντηση χτες με τον διοικητή του
Αγία Όλγα δεν τελεσφόρησε και αυτή τη
στιγμή δεκάδες εργαζόμενοι/ες σε σίτιση και
φύλαξη απειλούνται να μείνουν στον δρόμο
για να φέρουν εργολάβους. Στο νοσοκομείο
υπάρχουν πολλά κένα, και στους τραυματιο-
φορείς που είμαι εγώ χρειαζόμαστε προσωπι-
κό, αλλά και στους γιατρούς και όλες τις ειδι-
κότητες. Πολλές θέσεις καλύπτονται με μετα-
κινήσεις από άλλα νοσοκομεία τα οποία με τη

σειρά τους αποδυναμώνονται. Έχουν αποχω-
ρήσει γιατροί γιατί τους έχει βρίσει ο Διοικη-
τής όταν ζητούσαν τα δεδουλευμένα τους. Εί-
ναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχι-
στεί. Πάνε να ρημάξουν τα νοσοκομεία και να
ιδιωτικοποιήσουν την Υγεία, αυτό σκέφτονται.
Απαιτούμε προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, επι-
στροφή των συναδέλφων σε αναστολή. Η συ-
νέχιση του αγώνα πρέπει να είναι δυνατή με
νέες απεργίες και δυναμικό ξεκίνημα το Σε-
πτέμβρη με τη διαδήλωση στη ΔΕΘ.

Γιάννης Βουβουδάκης, 
επικουρικός τραυματιοφορέας Αγία Όλγα

Απεργούμε για να καλυφτεί η τεράστια έλ-
λειψη προσωπικού, για να γίνει ανάκληση

των αναστολών εργασίας, για να δοθούν αυ-
ξήσεις και να επανέλθει ο 13ος και 14ος μι-
σθός ενάντια στην ακρίβεια. Το Αγλαΐα Κυ-
ριακού λειτουργεί με πολύ μεγάλα ζόρια, με
ένα προσωπικό που τρέχει και δεν τα κατα-
φέρνει, υπολειτουργεί στην ουσία. Η ποιότη-
τα της υγείας του πολίτη υποβαθμίζεται και
σύντομα θα δούμε και χειρότερα γιατί όλες
οι περικοπές φαίνονται ήδη και θα φανούν
ακόμα περισσότερο στη συνέχεια: μειωμένη
πρωτοβάθμια, έλλειψη κρεβατιών και χει-
ρουργείων, προχωράμε προς την ιδιωτικο-
ποίηση. Θα συνεχίσουμε με αγώνες, αλλά
πρέπει και η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ να κινητο-
ποιηθεί. Ποτέ κανένας δεν ήρθε στο νοσοκο-
μείο μας να προπαγανδίσει και να οργανώσει
μια απεργία, παρότι οι ίδιοι τις κηρύσσουν.
Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Μάκης Γκίκας, 
διοικητικός υπάλληλος, μέλος ΔΣ Σωματείου

Εργαζόμενων Αγλαΐα Κυριακού

Απεργούμε για προσλήψεις, μονιμοποι-
ήσεις και χρηματοδότηση στην Υγεία, για

να μπορέσει το σύστημα να αντιμετωπίσει
τον φόρτο που αυτή τη στιγμή κοντεύει να το
γονατίσει. Συγκεκριμένα στην ψυχική Υγεία,
η παραμέληση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο
που δεν αντέχεται. Οι εφημερίες κλείνουν σε
όλα τα ψυχιατρικά νοσοκομεία πριν την ώρα
τους με εικόνες ράντζων και ασθενών στους
διαδρόμους. Θέλουμε να παρέχουμε υπηρε-
σίες υγείας σε όσους το έχουν ανάγκη χωρίς
περιορισμούς και ιδιώτες. Στα νοσοκομεία
υπάρχει μεγάλος αναβρασμός. Όπως και

παντού, στο Δαφνί το προσωπικό δεν επαρ-
κεί για να καλύψει τις ανάγκες, οι κλινικές
δουλεύουν με 150%-160% πληρότητα και το
προσωπικό δεν αρκεί ούτε για το 100%. Το
κλίμα είναι οργισμένο. Η ανταπόκριση που
βρήκαμε σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων στις
πρώτες μας παρεμβάσεις ήταν πολύ θετική.
Χρειάζεται την οργή να την μετατρέψουμε σε
αγώνες και δράση. Χρειαζόμαστε απεργιακή
κλιμάκωση. Η κυβέρνηση απειλεί να παραδώ-
σει στους ιδιώτες το ΕΣΥ. Είναι μονόδρομος
η συνέχιση των απεργιών για να ανατρέψου-
με τα σχέδιά της.

Νεκτάριος Χάινταρ, 
ειδικευόμενος γιατρός, Δαφνί

Απαιτούμε να γυρίσουν πίσω οι συνάδελ-
φοι/ισσες σε αναστολή. Να γίνουν προσ-

λήψεις μόνιμου προσωπικού. Στο Έλενα λει-
τουργούμε σαν να είμαστε με προσωπικό
ασφαλείας, πράγμα επικίνδυνο και για τους
εργαζόμενους και για τους νοσηλευόμενους.
Έχουμε φτάσει στα όρια της εξάντλησης.
Πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες δαπάνες για
την Υγεία. Δεν μπορεί ένα μαιευτήριο που
έχει εντατική νεογνών να λειτουργεί με μια
θερμοκοιτίδα μεταφοράς κι αυτή παλαιού τύ-
που. Πρέπει να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμ-
βασιούχοι, να μην έρθουν εργολάβοι. Γιατί
δεν θα περιοριστούν στην καθαριότητα, θα
επεκταθούν στο ιατρικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό. Καιρός να εισακουστούμε, οι διοική-
σεις να πιέσουν την ΥΠΕ και το Υπουργείο. 

Ο Πλεύρης βρέθηκε πρόσφατα στο νοσο-
κομείο μας. Πρακτικά ήλθον είδον και απήλ-
θον. Επισκέφτηκε τμήματα βιτρίνας, ένα χει-
ρουργείο και μια ΜΑΦ, που όμως δεν είναι
στελεχωμένα και δεν λειτουργούν γιατί δεν
υπάρχει προσωπικό. Ήρθε για να αναρτήσει
φωτογραφίες με “ποιότητα” αλλά όχι με την
πραγματικότητα. Το Έλενα είναι το μοναδικό
μαιευτικό γυναικολογικό κέντρο πανελλαδι-
κά, από το 1935. Όλα αυτά σημαίνουν υπο-
λειπόμενη περίθαλψη για τις γυναίκες και τα
μωρά τους. Αν τα πράγματα πηγαίνουν κα-
λά, αυτό είναι γιατί το προσωπικό παλεύου-
με αγόγγυστα. Παλεύουμε όμως και στον
δρόμο, όπως σήμερα. Και δεν θα σταματή-
σουμε ποτέ να παλεύουμε για το καλύτερο,
για τον εργαζόμενο και τον πολίτη.

Μαρία, μαία, Έλενα Βενιζέλου

22/6, Αθήνα, Απεργιακή διαδήλωση των Υγειονομικών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Αυτή την ώρα γίνονται μαζικές διαδηλώ-
σεις στην Αμερική ενάντια στην απαγό-

ρευση του δικαιώματος στην έκτρωση. Η ση-
μερινή συζήτηση και η διαδήλωση την Τρίτη
28 Ιούνη έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία
είναι κομμάτι αυτής της μάχης. Το δικαίωμα
στην έκτρωση δεν το χαρίζουμε σε κάνεναν.
Το κατακτήσαμε με σκληρούς αγώνες και θα
το κρατήσουμε.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσι-
σε να ανατρέψει το νόμο του 1973, με πλει-
οψηφία έξι στους εννιά. Τρεις στους έξι διο-
ρίστηκαν από τον Τραμπ πριν φύγει. Η μία εί-
ναι η πρόεδρος του δικαστηρίου, γυναίκα. Οι
γυναίκες δεν είμαστε όλες ίδιες, η ταξική
μας θέση μάς καθορίζει. Καταργούν το δι-
καίωμα στην έκτρωση πενήντα χρόνια μετά.
Θέλουν να μας γυρίσουν πίσω.

Η μάχη είναι παγκόσμια. Τη δεκαετία του
’70 ξεσηκώθηκαν στην Ιταλία και κέρδισαν το
δικαίωμα στο διαζύγιο και την έκτρωση. Το
ίδιο στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να αφήσου-
με κανέναν σήμερα να μας τα πάρει πίσω,
ούτε στην Αμερική, ούτε τους Μητσοτάκηδες
και τους Πλεύρηδες εδώ.

Οι γυναίκες βγήκαν μαζικά στην παραγωγή
από το Β’ΠΠ. Το ’42-‘43 έγιναν οι μεγαλύτε-
ρες απεργίες μέσα στην κατοχή. Δεν ήταν

μόνο οι άντρες, ήταν οι γυναίκες της εργατι-
κής τάξης που, ενώ είχαν να αντιμετωπίσουν
πείνα, φτώχεια, βιασμούς και σκοτωμούς,
οργανώθηκαν στα συνδικάτα και έδωσαν μά-
χες, μπήκαν στην Aντίσταση, πολιτικοποιήθη-
καν, έπαιξαν ρόλο στον εμφύλιο. Ο πολιτικός
και συνδικαλιστικός τους ρόλος ήταν τερά-
στιος όλα τα επόμενα χρόνια.

Έτσι φτάσαμε στο τεράστιο κίνημα γυναι-
κών που πάλεψε για την αντισύλληψη και τις
δωρεάν εκτρώσεις μαζί με την ισότητα στους
μισθούς, για να αλλάξει ο οικογενειακός κώ-
δικας που έλεγε ότι η γυναίκα υπόκειται στον
άντρα, το επίθετο είναι δικό του, το παιδί εί-
ναι δικό του, η ζωή είναι δική του. Με μεγά-
λες απεργίες και μάχες του οργανωμένου κι-
νήματος, των εργατριών, των φοιτητριών.

Εκμετάλλευση
Γιατί θέλουν να μας τα πάρουν όλα πίσω;

Ο καπιταλισμός στηρίζεται σε δυο πράγμα-
τα. Το ένα η δύναμη της εργατικής τάξης
στην παραγωγή. Χωρίς την εργατική τάξη,
καπιταλισμός δεν υπάρχει. Μας έχει ανάγκη,
γυναίκες και άντρες, για να βγάζει το κέρ-
δος. Αλλά αυτή την εργατική τάξη θέλει κά-
ποιος να του την προσφέρει. Γι’ αυτό οι γυ-
ναίκες πρέπει να γεννάνε, γι’ αυτό οι εκτρώ-
σεις είναι κακές, γι’ αυτό οι γυναίκες πρέπει
να είναι υποταγμένες στην οικογένεια. Για να
αναπαράγουν, να μεγαλώνουν και να διαμορ-
φώνουν την εργατική τάξη ώστε να τη χρησι-
μοποιούν οι καπιταλιστές και να βγάζουν το
κέρδος. Αυτό σημαίνει και εκμετάλλευση και
καταπίεση.

Εκεί πατούν τα ιδεολογήματα ότι οι γυναί-
κες στη δουλειά είναι προσωρινές και έχουν
έτσι χαμηλότερους μισθούς. Ο στόχος είναι η
διαίρεση της εργατικής τάξης. Και δεν είναι ο

μοναδικός τρόπος διαίρεσης. Όσο κακή είναι
έκτρωση για το σύστημα, άλλο τόσο κακές εί-
ναι οι ελεύθερες σεξουαλικές προτιμήσεις.
Δεν μπορείς να είσαι ΛΟΑΤΚΙ+ γιατί αυτό δεν
πάει στην κατεύθυνση της αναπαραγωγής,
αλλά της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Δεν
μπορείς να είσαι μετανάστρια ή πρόσφυγας
έγκυος, γιατί το παιδί πρέπει να είναι λευκό,
να έχει αντίληψη του έθνους και της φυλής.

Το σύστημα στηρίζεται στην οργανωμένη
καταπίεση. Και γι’ αυτό πάει συνέχεια μπρος
πίσω. Οι μάχες το αναγκάζουν να φτιάχνει
κράτος πρόνοιας που στην πρώτη ευκαιρία
το παίρνει πίσω. Μπρος ήταν η κατοχύρωση
της έκτρωσης το ’73. Πίσω είναι σήμερα που
την καταργούν ή που ο Πλεύρης θέλει να
διαλύσει τη γυναικολογική κλινική στο Γεννη-
ματάς και τις υπηρεσίες υγείας των γυναικών
και των ΛΟΑΤΚΙ+ στο Έλενα. 

Το βιβλίο αυτό είναι ένα βιβλίο μάχης. Για
να εξηγούμε τις εξελίξεις και να προχωράμε.
Είμαστε όλοι και όλες μαζί, από την απεργία
στις 8 Μάρτη μέχρι το Pride. Αλλά θέλουμε να
φτάσουμε στην απελευθέρωση. Θέλουμε να
απελευθερωθούμε από το σύστημα που στη-
ρίζεται στο κέρδος και την καταπίεση. Να
προχωρήσουμε σε ένα σύστημα που θα το κα-
θορίζουμε εμείς. Γι’ αυτό στο κέντρο μας είναι
το εργατικό κίνημα. Η εργατική τάξη είναι η
δύναμη που ενώνει όλους τους αγώνες ενάν-
τια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση. 

Η πιο επίκαιρη παρουσίαση ενός βιβλίου

Η τρίτη έκδοση του βιβλίου της
Μαρία Στύλλου δεν συνιστά

απλώς μια επανέκδοση αλλά έχει εμ-
πλουτιστεί σε μεγάλο βαθμό τόσο
από πλευράς περιεχομένου, λαμβά-
νοντας υπόψη τις εξελίξεις που δια-
μεσολάβησαν τα τελευταία χρόνια,
όσο και από πλευράς φωτογραφικού
υλικού, επιχειρώντας να αποτυπώσει
με εικόνες στιγμές-κλειδιά αυτής της
πάλης. Χωρίς να παραλείπονται από
την προηγούμενη έκδοση, στην τρίτη
έκδοση κεντρική θέση κατέχουν τα
ζητήματα της σεξιστικής βίας και των
παρενοχλήσεων εις βάρος των εργα-
ζόμενων γυναικών, αλλά και των έμ-
φυλων επιπτώσεων της πανδημίας. 

Η προσέγγιση που υιοθετεί στο βι-
βλίο είναι ένας συνδυασμός θεωρη-
τικών και εμπειρικών γνώσεων που
επιχειρούν να καταδείξουν το διιστο-
ρικό χαρακτήρα της πάλης των γυ-
ναικών για απελευθέρωση, αλλά και
τη διασύνδεση του παρόντος με το
παρελθόν.

Για να επιχειρηματολογήσει, η
συγγραφέας αξιοποιεί ένα οικείο
στις κοινωνικές επιστήμες εργαλείο,
τις βιωματικές συνεντεύξεις, όπου ο
λόγος των υποκειμένων, των γυναι-
κών έρχεται να στηρίξει το θεωρητι-

κό της εγχείρημα. Οι θεωρητικές τις
αναφορές από τη σκοπιά του Μαρξι-
σμού σχετικά με τον ρόλο, από τη
μια πλευρά της οικογένειάς και της
γυναίκας και από την άλλη πλευρά
της εργατικής τάξης, καταδεικνύουν
ότι δεν μιλάμε για ατομικά βιώματα
αλλά για ένα συλλογικό βίωμα σχέ-
σεων εκμετάλλευσης, καταπίεσης
και σεξισμού στον καπιταλισμό. Ταυ-
τόχρονα, η ιστορική προσέγγιση με
αναφορές στη Ρώσικη Επανάσταση
και στον Μάη του 1968 ρίχνει φως
σε έναν διαχρονικό αγώνα των γυ-
ναικών απέναντι στην εκμετάλλευση
και την καταπίεση. 

Αναπαραγωγή
Οι γυναίκες φέρουν την ευθύνη

για τη μη-αμειβόμενη εργασία της
συντήρησης και αναπαραγωγής
της εργατικής δύναμης, ενώ ταυ-
τόχρονα και ως εργαζόμενες καθί-
στανται αντικείμενα εκμετάλλευ-
σης. Αφενός, η πατριαρχική ιδεο-
λογία που νομιμοποιεί την απλή-
ρωτη εργασία των γυναικών στο
πλαίσιο της οικογένειας βάσει βιο-
λογικών υποτίθεται έμφυλων δια-
φορών. Αφετέρου, οι αυξημένες
οικογενειακές υποχρεώσεις των
γυναικών χρησιμοποιούνται από

τους καπιταλιστές ως αφορμή και
δικαιολογία για τις χαμηλότερες
αμοιβές των εργαζόμενων γυναι-
κών. 

Μελετώντας τη σεξουαλική παρε-
νόχληση, όπως και άλλου είδους κα-
κοποιητικές συμπεριφορές στους
χώρους εργασίας, καθίσταται ανα-
γκαίο να την εντάξουμε σε έναν ευ-
ρύτερο πλέγμα σχέσεων εκμετάλ-
λευσης, εξουσίας και ανισοτήτων
στους χώρους εργασίας. Πολλές
αναλύσεις των παρενοχλητικών συμ-
περιφορών τείνουν να απογυμνώ-
νουν τα άτομα από την κοινωνική και
ταξική τους διάσταση, βάζοντας στο

προσκήνιο την ατομική συμπεριφο-
ρά και μεταθέτοντας το κέντρο βά-
ρους από το συλλογικό στο ατομικό.

Στην εισαγωγή της η συγγραφέας
αναφέρεται στις έμφυλες διαστάσεις
της πανδημικής κρίσης όπου οι εμ-
πειρίες, οι αποκλεισμοί και οι συνέ-
πειες δεν είναι οι ίδιες για όλους και
όλες. Οι παγιωμένες ανισότητες εν-
τείνουν ακόμα περισσότερο τις δια-
κρίσεις σε βάρος όσων βρίσκονται
σε επισφαλή εργασιακή θέση. Σε συ-
νέχεια και εμπλουτίζοντας τις σχετι-
κές αναλύσεις, η συγγραφέας ανα-
δεικνύει την έμφυλη διάσταση των
συνεπειών της πανδημίας. Η πανδη-
μία έφερε στην επιφάνεια και διεύ-
ρυνε βαθιά ριζωμένες κοινωνικές
ανισότητες (έμφυλες, ταξικές, φυλε-
τικές) αλλά και ξεγύμνωσε ένα ήδη
υπολειμματικό κοινωνικό κράτος.

Γι' αυτό, η πάλη για την απελευθέ-
ρωση των γυναικών θα πρέπει να
συνδέεται με τους ευρύτερους αγώ-
νες της εργατικής τάξης.

Συνολικά λοιπόν, αυτό που εμείς
αποκομίσαμε από αυτό το βιβλίο εί-
ναι η ανάγκη διαπλοκής της πάλης
για την απελευθέρωση των γυναι-
κών με τα αιτήματα, τις διεκδικήσεις
και τους αγώνες του εργατικού κινή-
ματος. Από τη σκοπιά των σχέσεων
εξουσίας και εκμετάλλευσης που
υπάρχουν και αναπαράγονται δομι-
κά, συλλογικά και όχι ατομικά στους
όρους εργασίας, αναμφισβήτητα
υπάρχει κοινός τόπος. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΛΟΥ

25/6, Παρουσίαση του Βιβλίου “Η πάλη γα την απελευθέρωση των γυναικών” στο Περιστέρι. Φωτό: Λένα Βερδέ
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Με την απόφαση της απαγό-
ρευσης των εκτρώσεων
στις ΗΠΑ συνέπεσε η πα-

ρουσίαση της 3ης έκδοσης του βι-
βλίου «Η Πάλη για την Απελευθέ-
ρωση των Γυναικών» που οργάνω-
σε το Μαρξιστικό Βιλιοπωλείο
στην Έκθεση Βιβλίου στο Άλσος
Περιστερίου το Σάββατο 25 Ιούνη.
Ομιλήτριες ήταν η Χριστίνα Καρα-
κιουλάφη, αναπληρώτρια καθηγή-
τρια Κοινωνιολογίας στο Πανεπι-
στήμιο Κρήτης και η συγγραφέας
του βιβλίου, Μαρία Στύλλου. Ακο-
λούθησε πλούσια συζήτηση για
τις αιτίες του σεξισμού και της κα-
ταπίεσης, αλλά και γεμάτη οργή
για τις εξελίξεις στις ΗΠΑ.

«Η παρουσίαση ήταν περιεκτική,
συνοπτική, απόλυτα κατανοητή
γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Να
ακούμε πράγματα χωρίς ορολο-
γίες άγνωστες στον περισσότερο
κόσμο», είπε ξεκινώντας τις τοπο-
θετήσεις η Ειρήνη Λύγουρη, ιδιω-
τική υπάλληλος. «Όλοι εδώ έχου-
με κάποια ερεθίσματα και γνώ-
σεις, έχουμε ζήσει καταστάσεις
και μπορούμε να αντιδράσουμε σε
όσα γίνονται. Οι νεότερες γενιές
όμως που δεν έχουν αντίστοιχες
εμπειρίες, πώς μπορούν να αφυ-
πνιστούν; Τι μπορούμε να κάνουμε
για να μην είναι τα νέα παιδιά κοι-
νωνοί αυτών των άσχημων απόψε-
ων και καταστάσεων;».

Το ερώτημα πυροδότησε τη συ-
ζήτηση. Η Αργυρή Ερωτοκρίτου,
γιατρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς, μέ-
λος στο ΔΣ του Σωματείου Εργα-
ζόμενων στο νοσοκομείο και υπεύ-
θυνη της Κίνησης για την Απεργια-
κή 8 Μάρτη, μίλησε για τις μάχες
των υγειονομικών, πολλών εκ των
οποίων νέοι/ες εργαζόμενοι/ες,
ενάντια στις επιθέσεις στην υγεία
που χτυπούν ιδιαίτερα τις γυναί-
κες. Αντίστοιχες εικόνες έφερε η
Κατερίνα Πατρικίου, πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζόμενων στον
Άγιο Σάββα.

Για τις μάχες που έχουν δώσει
και συνεχίζουν να δίνουν μαθητές,
εκπαιδευτικοί, γονείς και εργαζό-
μενοι/ες ενάντια στις σεξιστικές
επιθέσεις και διακρίσεις, το ρατσι-
σμό και τους φασίστες στα σχο-
λεία, τις γειτονιές και όλους τους
εργατικούς χώρους μίλησαν η Άρια
Σταροπούλου και η Λίλιαν Μπουρί-
τη από τους πυρήνες του ΣΕΚ στα
Πατήσια και το Περιστέρι αντίστοι-
χα, καθώς και η Σταυρούλα Πανί-
δου, εκπαιδευτικός. Η μαζικότητα
της απεργιακής 8 Μάρτη, των Pri-
de και όλων των αντισεξιστικών κι-
νητοποιήσεων και μαχών τα τελευ-
ταία χρόνια αναδείχτηκαν ιδιαίτερα
σε όλες τις τοποθετήσεις.

Λ.Β.

μάχης

Κύμα οργισμένων διαδη-
λώσεων σαρώνει τ ις
ΗΠΑ ενάντια στην κα-

τάπτυστη απόφαση που έλαβε
την Παρασκευή 24 Ιουνίου το
Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ
να ακυρώσει την απόφαση
«Ρόου εναντίον Γουέιντ» του
1973 που κατοχύρωνε το δι-
καίωμα στην άμβλωση σε ομο-
σπονδιακό επίπεδο. Οι δια-
μαρτυρίες ξεκίνησαν την ίδια
μέρα στα σκαλιά του Ανώτα-
του Δικαστηρίου στην Ουάσιγ-
κτον όπου το πλήθος των δια-
δηλωτριών/τών υπέρ της άμ-
βλωσης, υπερτερώντας κατά
πολύ εκείνο των ακροδεξιών
πολέμιων, φώναζε το σύνθημα
«δικό μου το σώμα, δική μου η
επιλογή». Διαδηλώσεις έγιναν
επίσης την Παρασκευή στο Σι-
κάγο, την Φιλαδέλφεια, το
Ντένβερ, το Σαν Φρανσίσκο,
το Πόρτλαντ, το Σιάτλ, τη Νέα
Υόρκη, το Φίνιξ της Αριζόνα
όπου η αστυνομία επιτέθηκε
με δακρυγόνα στους διαδη-
λωτές που είχαν περικυκλώσει το τοπικό Καπιτώλιο
χτυπώντας τις πόρτες του, αλλά και το Λονδίνο. 

Το Σάββατο στη Νέα Υόρκη στην οποία ήταν σε
εξέλιξη η εβδομάδα εορτασμού του Pride, πολλές χι-
λιάδες κόσμος έκφρασε την οργή του κατά της από-
φασης του Ανώτατου Δικαστηρίου. «Δική μου η μή-
τρα, δική μου και η απόφαση» ήταν το σύνθημα που
ξανά αντήχησε στην Ουάσιγκτον, στο Σικάγο, στο
Λ.Α, στην Ατλάντα, στο Όστιν ενώ στο Πρόβιντενς οι
διαδηλωτές/τριες συγκρούστηκαν με ακροδεξιούς.
Στην Βοστώνη οι μαγαζάτορες χειροκροτούσαν τους
διαδηλωτές που πέρναγαν από μπροστά τους. Χιλιά-
δες διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους και στην
Φιλαδέλφεια ενώ στο Λος Άντζελες σταμάτησαν την
κυκλοφορία σε ώρες αιχμής. Οι διαδηλώσεις συνεχί-
ζονταν και την Δευτέρα σε δεκάδες πόλεις των ΗΠΑ
παρά τις δεκάδες συλλήψεις από την αστυνομία ενώ
την σκυτάλη πήραν και συμπαραστάτες στην Ιρλαν-
δία, τον Καναδά, την Ινδία, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ιτα-
λία και άλλες χώρες. 

Σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες περίπου 8
στους 10 Αμερικανούς υποστηρίζουν τα δικαιώματα
των αμβλώσεων και αντιτάσσονται στην κατάργηση
της απόφασης «Ρόου εναντίον Γουέιντ». Σε έρευνα
του CBS τα δύο τρίτα των γυναικών, τα δύο τρίτα των
Λατίνων, τα τρία τέταρτα των μαύρων και πάνω από
τους μισούς λευκούς αμερικάνους δήλωναν υπέρ της
άμβλωσης.

Η πραξικοπηματική απόφαση του Ανώτατου Δικα-
στηρίου να κρίνει παράνομο το δικαίωμα στην έκτρω-
ση μετά από ακριβώς μισό αιώνα που αυτό κατοχυ-
ρώθηκε στις ΗΠΑ, πάρθηκε με έξι ψήφους υπέρ έναν-
τι τριών κατά, από ένα σώμα εννέα μη εκλεγμένων δι-
καστών. Τρεις από τους οποίους ήταν διορισμένοι
από τον ίδιο τον πρώην πρόεδρο Τραμπ που είχε το
θράσος να δηλώσει ότι η απόφαση «ήταν θέλημα Θε-
ού»!. Απόφαση την οποία εξάλλου χαιρέτησε και ο εκ-
πρόσωπός του επί της γης, στο Βατικανό.  Τώρα
απειλεί να οδηγήσει σε απαγόρευση της άμβλωσης

συνολικά σε 26 πολιτείες με 10 από αυτές να το
έχουν ήδη πράξει αμέσως μετά την απόφαση της πε-
ρασμένης Παρασκευής. Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύ-
ρια γυναίκες θα βρεθούν άμεσα αντιμέτωπες με την
απειλή να ρισκάρουν την ζωή τους και την υγεία τους
σε παράνομες αμβλώσεις.

Διώξεις
Η λεκτική καταδίκη της απόφασης από τον πρό-

εδρο Μπάιντεν συνοδεύτηκε από την προτροπή του
στις γυναίκες να πηγαίνουν σε άλλες πολιτείες όπου
η άμβλωση δεν θα είναι παράνομη. Πέρα από την έν-
σταση ότι οι πολιτείες υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλι-
κανών ήδη απειλούν με διώξεις τις γυναίκες που θα
διασχίζουν τα σύνορα των πολιτειών για να κάνουν
έκτρωση, στην ουσία η έκκληση του Μπάιντεν απευ-
θύνεται μόνο σε όσες γυναίκες έχουν τα λεφτά για να
μπορούν να το πράξουν και όχι στην πλειοψηφία των
γυναικών της εργατικής τάξης, τις μαύρες, τις μετα-
νάστριες.

Το κόμμα των Δημοκρατικών, σε αντίθεση με τον
Τραμπ και τον ακροδεξιό εσμό που τον στηρίζει, δεν
καλεί τον κόσμο να βγει στους δρόμους αλλά, μέσω
του ίδιου του προέδρου Μπάιντεν ή της Νάνσι Πελόζι
στη Γερουσία, προτρέπει τον κόσμο να ψηφίσουν Δη-
μοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου
για το Κογκρέσο με υποσχέσεις ότι αν αποκτήσουν
μεγάλη πλειοψηφία θα μπορούν να περάσουν νομο-
θεσία υπέρ των αμβλώσεων. 

Αλλά η αναμονή, η παθητικότητα και η ψήφος
στους Δημοκρατικούς δεν πρόκειται να εξασφαλί-
σουν το δικαίωμα στην άμβλωση που κερδήθηκε με
σκληρούς αγώνες. Οι γυναίκες και οι άνδρες της ερ-
γατικής τάξης βγαίνοντας στους δρόμους είναι οι μό-
νοι που μπορούν να υπερασπιστούν και να επεκτεί-
νουν το δικαίωμα στην άμβλωση με την στήριξη των
συνδικάτων, του Black Lives Matter, σε ένα τεράστιο
κίνημα που θα ενώσει όλα τα ρυάκια του κινήματος.

Γ.Π.   

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

Η οργή στους δρόμους!

Το Ανώτατο Δικαστήριο των
ΗΠΑ κατάργησε σήμερα το δι-

καίωμα στην άμβλωση. Πρόκειται
για απόφαση που γυρίζει τις γυ-
ναίκες πενήντα χρόνια πίσω. Είναι
μία επίθεση στο δικαίωμα αυτο-
διάθεσης των σωμάτων των γυ-
ναικών, μία επίθεση στην υγεία
των γυναικών. Τρία από τα μέλη
του Δικαστηρίου είχαν διοριστεί
από τον ακροδεξιό, σεξιστή,
πρώην πρόεδρο Ντ. Τράμπ. 

Είκοσι πέντε εκατομμύρια γυ-
ναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με
την απαγόρευση αυτή. Οι φτωχό-
τερες γυναίκες, οι γυναίκες της
εργατικής τάξης, οι έγχρωμες γυ-
ναίκες, όσες μένουν σε αγροτικές
περιοχές, οι ανασφάλιστες θα
πληρώσουν το βαρύτερο τίμημα.
Οι “παράνομες” εκτρώσεις θα
εκτιναχθούν, θα γίνονται μακριά
από οργανωμένο και ασφαλές πε-
ριβάλλον με αποτέλεσμα να γί-
νουμε μάρτυρες χιλιάδων θανά-
των γυναικών. 

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, το
ΝΑΤΟ, δεν έχουν κανένα πρόβλη-
μα να σκοτώνουν παιδιά, γυναίκες
και εγκύους στον πόλεμο στην
Ουκρανία αλλά θέλουν να μας
πείσουν ότι ενδιαφέρονται για τα
αγέννητα παιδιά. Η υποκρισία πε-
ρισσεύει.

Εκατομμύρια γυναικών κατέβη-
καν στους δρόμους των ΗΠΑ
ενάντια στην απαγόρευση των
εκτρώσεων όλο το τελευταίο διά-
στημα. Μαζί τους βρεθήκαμε διεκ-
δικώντας τα δικαιώματα στο να
ορίζουμε τα σώματα μας, στις
ελεύθερες και δωρεάν εκτρώσεις,
στην αντισύλληψη, εκατομμύρια
γυναικών σε όλο τον πλανήτη. 

Την Τρίτη 28 Ιούνη στις 7μμ
συγκεντρωνόμαστε μπροστά από
την Αμερικάνικη Πρεσβεία για να
καταδικάσουμε αυτή την απόφα-
ση. Για να συμπαρασταθούμε στο
γυναικείο κίνημα στην Αμερική αλ-
λά και να στείλουμε δυνατό μήνυ-
μα και στην κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας “κάτω τα χέρια από
τα σώματα μας”. Ελεύθερες και
δωρεάν εκτρώσεις με ενίσχυση
του ΕΣΥ με προσλήψεις και χρη-
ματοδότηση. 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ 
8 ΜΑΡΤΗ
Κάτω τα
χέρια από τα
σώματά μας

“Πόσες γυναίκες θα πεθάνουν εξαιτίας της σημερινής απόφασης;” 
Ένα από τα πλακάτ στη διαδήλωση ενάντια στην απόφαση του
Ανώτατου Δικαστηρίου, στη Ν. Υόρκη . Φωτό: Ντεζιρε Ριος/ΝΥΤ



«Ησύγχρονη αστική κοινωνία με τις παραγωγικές
της σχέσεις, τις σχέσεις ανταλλαγής και ιδιο-

κτησίας, είναι όπως ο μάγος που δεν είναι πλέον ικα-
νός να ελέγξει τις δυνάμεις του οπισθοδρομικού κό-
σμου που έχει δημιουργήσει». 

Ποιος, μαρξιστής ή μη, θα μπορούσε να διαφωνήσει
ότι αυτή η φράση του “Μανιφέστου”, γραμμένη πριν
από 1,5 αιώνα και βάλε, συνοψίζει με θαυμαστή ακρί-
βεια την επικαιρότητα του καπιταλισμού του 21ου αι-
ώνα; Η μεγάλη κρίση που ξεκίνησε το 2008, μπήκε σε
νέα φάση με την έξαρση του πληθωρισμού. Από κοντά
η πρωτοφανής εισοδηματική ανισότητα, οι διακρίσεις
για τις γυναίκες και τις μειονότητες, η υγειονομική και
η περιβαλλοντολογική κρίση. Σε αυτές τις συνθήκες ο
καπιταλισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον σε
συνθήκες ελεύθερου εμπορίου και παγκοσμιοποίησης.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία εγκαινίασε μια νέα περίοδο
όπου οι Ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για ζώνες επιρ-
ροής απειλούν τη ζωή εκατομμυρίων σε όλο το πλανή-
τη. Με οδηγό τον μαρξισμό έχουμε πολλά να σκεφτού-
με, να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε στο φε-
τινό φεστιβάλ 8-10 Ιουλίου στη Νομική.

Νίκος Στραβελάκης, Πανεπιστημιακός

Νο 1528, 29 Ιούνη 2022
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2022

Το Φεστιβάλ Μαρξισμός δί-
νει τη δυνατότητα να βρε-

θούν στον ίδιο χώρο και να συ-
ζητήσουν συλλογικά εργαζόμε-
νοι, μετανάστες και πρόσφυ-
γες, αγωνιστές του κινήματος
από κάθε χώρο και εστία αντί-
στασης. Το ευρύ φάσμα θεμα-
τικών -για την ιστορία, τη φιλο-
σοφία, την οικονομία, τις αντι-
στάσεις του σήμερα- μας εξο-
πλίζει με τις ιδέες για να κατα-
λάβουμε αυτό το σύστημα και
για να παλέψουμε αποτελε-
σματικότερα για την ανατροπή
του.

Στον κλάδο του επισιτισμού -
τουρισμού βλέπουμε μια νέα
γενιά εργαζομένων να ριζο-
σπαστικοποιείται και να στρέ-
φεται ξανά στα συνδικάτα για
να οργανωθεί και με απεργία
να διεκδικήσει καλύτερες συν-
θήκες δουλειάς, είτε είναι στα
Starbucks της Αμερικής είτε εί-
ναι οι διανομείς της efood στην
Ελλάδα. Με το άνοιγμα του
τουρισμού, οι εργαζόμενοι στα
ξενοδοχεία απεργούν πα-
λεύοντας για υπογραφή κλαδι-
κής Συλλογικής Σύμβασης με
αυξήσεις. Ταυτόχρονα, η αντι-
μετώπιση σεξιστικών και ρατσι-
στικών συμπεριφορών στους
χώρους δουλειάς είναι μια συ-
νεχής μάχη και το σωματείο
έχει να παίξει τον σημαντικότε-
ρο ρόλο σε αυτήν. Στον Μαρξι-
σμό είναι στο κέντρο της συζή-
τησης όλες αυτές οι εμπειρίες
για να μετατραπούν στη συνέ-
χεια σε οργανωμένη δράση για
την κλιμάκωση του αγώνα και
τη σύνδεση του με το υπόλοι-
πο εργατικό κίνημα, αλλά και
την πάλη ενάντια στο σεξισμό,
τον φασισμό και τον πόλεμο.

Κωνσταντίνος Δανακτσής, 
εργαζόμενος στον επισιτισμό

Σε λίγες μέρες ξεκινάει το τριήμερο Μαρξισμός
2022. Έχεις μιλήσει πολλές φορές σε αυτή τη
διοργάνωση. Τι προσφέρει κατά τη γνώμη σου;

Ο καπιταλισμός βρίσκεται σε διάλυση, σε πα-
ρακμή, αλλά δυστυχώς και το κίνημα το δικό μας
δεν είναι ακόμα σε κατάσταση να πάρει τα πράγ-
ματα στα χέρια του. Χιλιάδες κόσμος έχει περάσει
από το Μαρξισμό. Μπορεί να μην οργανώθηκε, αλ-
λά ξέρει, έχει ακούσει. Το ΣΕΚ κρατάει τον ρόλο
του. Η εφημερίδα κάθε βδομάδα, οι πυρήνες, οι
συζητήσεις, η δράση. Το ΣΕΚ πρέπει να προετοι-
μαστεί, να είναι έτοιμο για μεγαλύτερη ανάπτυξη
που θα είναι ξαφνική, μαζί με την ανάπτυξη του κι-
νήματος. Και έχει γίνει στο παρελθόν. Το ’40 το ΚΚ
ήταν διαλυμένο. Και μέσα σ’ ένα χρόνο έμπαινε
στην διεκδίκηση της εξουσίας. 

Αυτό το ρόλο παίζει και ο Μαρξισμός. Εκπαι-
δεύει τα μέλη τον κόσμο για να «υποδεχτεί» το με-
γάλο κύμα. 

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την Μι-
κρασιατική Εκστρατεία και ο Μαρξισμός 2022
αφιερώνει ένα θεματικό κύκλο στο ΣΕΚΕ και το
αντιπολεμικό κίνημα. Έχεις γράψει πολλά γι’
αυτή την περίοδο.

Ήταν η περίοδος της Μεγάλης Ιδέας που απο-
δείχτηκε μια μεγάλη αυταπάτη. Κατέληξε στην κα-
ταστροφή της Σμύρνης. Δεν άντεχε στη λογική αυ-
τή η φιλοδοξία των ελλήνων αστών. Οι Άγγλοι ιμπε-
ριαλιστές τους παρατήσανε, οι Γάλλοι πουλάγανε
όπλα στον Κεμάλ. Και όμως είχαν την ηλιθιότητα
να κάνουν την εκστρατεία στον Σαγγάριο. Και όλο
«νικάγανε» αλλά ο στρατός πείναγε γιατί οι Τούρ-
κοι αντάρτες χτυπάγανε τις φάλαγγες. Και όμως
θέλανε να φτάσουν στην …Άγκυρα! 

Τελικά όλο αυτό κατέληξε στην τραγωδία. Και με-
τά κάνανε τη δίκη των «έξι» το 1923 και τους εκτελέ-
σανε για να ρίξουν εκεί τις ευθύνες. Ήταν και ένας
έβδομος, ο πρίγκηπας Ανδρέας αλλά παρενέβησαν
οι Άγγλοι και τον έσωσαν λόγω βασιλικής οικογένει-
ας. Τον πήγαν στην Αγγλία και έγινε ο πατέρας του
Φιλίππου, του συζύγου της Ελισάβετ…

Σε αυτές τις συνθήκες μεγάλωσε το αντιπολεμικό
κίνημα. Το ΣΕΚΕ όταν δημιουργήθηκε δεν ήταν τό-
σο μικρό. Μπορεί να ήταν σε μέλη μικρό, αλλά είχε
πολύ μεγάλη επιρροή. Παραδείγματος χάρη για το
αντιπολεμικό κίνημα αναφέρουμε τη μεγάλη σιδη-
ροδρομική απεργία του 1921. Το κράτος την αντι-
μετώπισε παίρνοντας εκατοντάδες απεργούς και
στέλνοντάς τους στο μέτωπο της Μικράς Ασίας. 

Έβγαιναν και εφημερίδες αντιπολεμικές εκείνο
τον καιρό. Η εφημερίδα του κόμματος μεταφερό-
ταν στη Σμύρνη, στην οργάνωση που είχε δημι-
ουργήσει εκεί ο Πουλιόπουλος και άλλοι επανα-
στάτες με πλοία του ναυτικού από τη Θεσσαλονί-
κη. Υπήρχε διαρκής επικοινωνία. Η διοίκηση του
στρατού αντέδρασε και συνέλαβε πολλούς, μετα-
ξύ αυτών και τον Πουλιόπουλο. Κι αν δεν ερχόταν
η Καταστροφή θα τον είχαν τουφεκίσει. 

Στη συνέχεια έγινε γραμματέας του κόμματος,
σε ηλικία 24 χρονών. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και
ηγέτης της ομοσπονδίας των Παλαιών Πολεμιστών
και των Θυμάτων Πολέμου. Ένα μαζικό κίνημα με
πολλές εφημερίδες, αγώνες, κινητοποιήσεις. Δεν
έχει μελετηθεί αρκετά αυτό το κίνημα εκείνης της
περιόδου.

Οι πρόσφατες εκλογές στη Γαλλία με την άνοδο
και της Αριστεράς και των φασιστών θυμίζουν
σε πολύ κόσμο την περίοδο του 30 εκεί και το
Λαϊκό Μέτωπο. 

Στις αρχές τα κομμουνιστικά κόμματα ακολου-
θούσαν την πολιτική της Τρίτης Περιόδου. Ήταν
απομονωμένοι. Στη συνέχεια ήρθε η πολιτική του
Λαϊκού Μετώπου. Τότε ο Πουλιόπουλος γράφει
κατ’ εντολή της οργάνωσης του Σπάρτακου, το βι-
βλίο Δημοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση
στην Ελλάδα. Που διαβάζεται και σήμερα, γιατί εί-
ναι επίκαιρο. Το 1936 ήρθε η μεγάλη απεργία στη
Θεσσαλονίκη. Έχω γράψει γι’ αυτήν. 

Η 40μελής Απεργιακή Επιτροπή που διοίκησε για
τρεις μέρες τη Θεσσαλονίκη ήταν κάτι το καταπλη-
κτικό Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι τέ-
τοια πράγματα γίνονταν σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα.
Μέχρι και ο στρατός επηρεαζόταν. Αυτή τη μεγάλη
απεργία την ξεπούλησαν οι σταλινικοί στο όνομα
του «μετώπου» με τους Φιλελεύθερους. Αυτή ήταν
η κατάληξη. 

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε στο πετσί μας τα απο-
τελέσματα της κλιματικής κρίσης με ακραία καιρικά

φαινόμενα. 
Ο κόσμος μαζικά διεκδικεί την προστασία του περι-

βάλλοντος που θα εξασφαλίσει την επιβίωσή του, αλλά
και την ασφάλειά του από τις πλημμύρες, τον χιονιά και
τις πυρκαγιές. Παρ’ όλα αυτά, γινόμαστε μάρτυρες ενός
κράτους που είναι όχι μόνο ανύπαρκτο, αλλά και υπεύ-
θυνο για τη σημερινή κατάσταση, όπως για την απόλυση
5.000 εποχιακών πυροσβεστών, που είναι μόνο ένα από
τα πολλά παραδείγματα. Μέσα σε αυτούς τους αγώνες
και μαζί με τα περιβαλλοντικά κινήματα, η εργατική τάξη
χρειάζεται να είναι στην πρώτη γραμμή για να κερδίσου-
με υγιείς συνθήκες διαβίωσης. 

Η Πρωτοβουλία ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή και
την Περιβαλλοντική Καταστροφή με κεντρικό σύνθημα
«να αλλάξουμε το σύστημα και όχι το κλίμα» θέλει να
αναδείξει ότι ο καπιταλισμός είναι αυτός που θυσιάζει
τον ίδιο τον πλανήτη για το κέρδος των λίγων. Η ανατρο-
πή του οφείλει να γίνει σκοπός όλων των ανθρώπων για
να σταματήσει αυτή η καταστροφή. Γι’ αυτό καλώ όλες
και όλους να βρεθούμε στο φεστιβάλ Μαρξισμός για να
συζητήσουμε αυτή την προοπτική, αλλά και όλα τα άλλα
ζητήματα που αφορούν την εργατική τάξη.

Θανάσης Χάντζιος, 
Πρωτοβουλία ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή 

και την Περιβαλλοντική Καταστροφή

Το τριήμερο φεστιβάλ Μαρξισμός 2022 βρίσκει τους
εργάτες της Τέχνης στη δίνη των παγκόσμιων γεγο-

νότων που δείχνουν ότι ο καπιταλισμός στην κρίση του,
μπροστά στα άλυτα προβλήματα του φτάνει όλο και πιο
πολύ στη βαρβαρότητα. 

Πόλεμος και ανταγωνισμός με Τουρκία, ακρίβεια,
ανεργία, σεξισμός. Οι καλλιτέχνες είναι οι πρώτοι που
χτυπιούνται σε αυτές τις συνθήκες. Ο Μαρξισμός 2022
είναι ένα κοφτερό ερμηνευτικό εργαλείο σήμερα που
χτίζει την αντίληψή μας για τις ταξικές συγκρούσεις και
όχι μόνο με γλέντια και χαρές. 

Αλέξης Μαρτζούκος, 
μέλος της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών

Να είμαστε όλοι εκεί - στη γιορτή των επαναστατικών ιδεών
ΑΓΡΙΝΙΟ

Ανυπομονώ να κατέβω από το
Αγρίνιο στην Αθήνα για να συμ-

μετέχω στις συζητήσεις του φεστι-
βάλ «Μαρξισμός». 

Πήρα μια μικρή γεύση στο μονοή-
μερο συζητήσεων του ΣΕΚ «Ιμπερια-
λισμός – Περίοδος πολέμων και επα-
ναστάσεων» που έγινε τον Μάη. Για
μένα ήταν μια αξέχαστη εμπειρία.
Αυτός είναι και ο λόγος που πιστεύω
ότι μέσα στις τρεις ημέρες του φε-
στιβάλ θα μπορέσω να ενημερωθώ
και να αποκτήσω καλύτερη κατανόη-
ση γύρω από τόσα πολλά θέματα.
Χρειάζονται αυτές οι ιδέες και η θε-
ωρία για να μπορείς μετά να δρά-
σεις καλύτερα μέσα στους αγώνες.
Και το καλό με τον Μαρξισμό είναι
ότι καταπιάνεται με όλα: από την
ιστορία και την οικονομία, μέχρι το
εργατικό κίνημα, τον πόλεμο, το πε-
ριβάλλον, τον σεξισμό. Ό,τι δηλαδή
απασχολεί μια κοινωνία για να γίνει
καλύτερη. 

Μπάμπης Στυλιαράς, 
αρτεργάτης στο Αγρίνιο

ΒΟΛΟΣ

Με αφορμή το φεστιβάλ επανα-
στατικών ιδεών που πραγματο-

ποιείται στην Αθήνα 8-10 Ιουλίου
σας καλούμε από τον Βόλο να παρε-
βρεθείτε σε αυτή τη συγκέντρωση
ώστε να παρακολουθήσουμε μαζί
αυτές τις απελευθερωτικές συζητή-
σεις.

Την περίοδο που ζούμε παρατη-
ρούμε τα φαινόμενα του ρατσισμού,
του σεξισμού και της φτώχειας να
πληθαίνουν. Το γεγονός αυτό οφεί-
λεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
αλλά πρωτίστως στον καπιταλισμό.
Ο «Μαρξισμός» όχι μόνο θα μας
βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτε-
ρα τα παραπάνω προβλήματα αλλά
θα μας δώσει και τρόπους αντιμετώ-
πισης.

Συγκεκριμένα, αποτελείται από
ένα σύνολο 36 συζητήσεων που θα
πραγματοποιούνται παράλληλα και ο
καθένας θα έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει αυτές που αντιστοι-
χούν περισσότερο στα ενδιαφέροντά
του. Θα δείτε ότι σε αυτή τη μάχη
δεν είστε μόνοι, και θα σας πείσει να
ενταχθείτε κι εσείς στον αγώνα!

Στον Βόλο η αναχώρηση θα γίνει
την Παρασκευή στις 11μμ από το
υπεραστικό ΚΤΕΛ και η επιστροφή
την Κυριακή στις 9μμ από τη Νομική. 

Αλέξανδρος Μπακούσης, 
φοιτητής, 

Ιστορία, Αρχαιολογία 
και Κοινωνική Ανθρωπολογία

Στις 8 Ιουλίου 2022 ξεκινά το
τριήμερο του Μαρξισμού, με

πολύ ενδιαφέρουσες και επίκαιρες
θεματικές.

Σε αυτές τις μέρες που διανύου-
με, και όπου καλούμαστε να πά-
ρουμε θέση και να αναλάβουμε
δράση για μια τεράστια γκάμα
από ζητήματα, ο θεωρητικός εξο-
πλισμός των εργατών και εργα-
τριών αναδεικνύεται σε θέμα μεί-
ζωνος σημασίας. Γι’ αυτό και στο
φετινό Μαρξισμό θα ακούσουμε
για τον ιμπεριαλισμό, την Ουκρα-
νία και την Τουρκία, για τον ρατσι-
σμό και τον φασισμό και πώς δια-
χρονικά τους πολεμούσαμε, για
την επαναστατική παράδοση, την
επανάσταση των Μπολσεβίκων και
το καθεστώς στη Ρωσία σήμερα,
αλλά και για την ελληνική Αριστε-
ρά.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο κύ-
κλος Καταπίεση και Απελευθέρω-
ση με τις συζητήσεις για τις αιτίες
του σεξισμού, το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα
και τα δικαιώματα των τρανς, κα-
θώς και τη μάχη ενάντια στην επί-
θεση στις εκτρώσεις. Οι δεκάδες
χιλιάδες που διαδήλωσαν φέτος
στο μαζικότερο από κάθε άλλη
χρονιά Pride στην Αθήνα έδειξαν
πόσο ευρύ έχει γίνει το κίνημα και
η συζήτηση, πως τα ζητήματα πα-
ραμένουν τρομερά επίκαιρα και
κρίσιμα, και υπογράμμισαν την
ανάγκη να συζητήσουμε ξανά για
τους τρόπους πάλης μας. Ειδικά
τώρα, μετά την απόφαση κατάρ-
γησης των αμβλώσεων στις ΗΠΑ,
η ανάγκη να κλιμακώσουμε τον
αγώνα είναι πιο μεγάλη από ποτέ.

Προσωπικά θα είμαι εκεί με την
βεβαιότητα ότι θα φύγω στο τέλος
σοφότερη και δυνατότερη.

Ραντεβού στη Νομική!

Μαρία Σερέτη, 
Πρωτοβουλία “Στη φυλακή 

οι δολοφόνοι της Zackie-Oh”

Φέτος, το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
πήρε την απόφαση να μεταφράσει

στα ελληνικά το βιβλίο του Iain Ferguson
«Μαρξισμός, Πολιτική, και Ψυχική Δυ-
σφορία». 

Αυτό συνέβη σε μία περίοδο παγκό-
σμιας κρίσης της ψυχικής Yγείας. Η κλι-
ματική κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία,
η κρίση του κόστους ζωής όξυναν το ήδη
γιγάντιο πρόβλημα. Η ίδια η πανδημία
του Covid-19 φάνηκε να συνοδεύεται από
μία πανδημία ψυχικής δυσφορίας. Γίνεται
λοιπόν όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι συν-
θήκες στις οποίες ζούμε καθορίζουν την
ποιότητα της ψυχικής μας υγείας. 

Ο καπιταλισμός βρίσκεται σε κρίση και
γεννά αδιέξοδες καταστάσεις που εγ-
κλωβίζουν τους ανθρώπους της τάξης
μας. Το βιβλίο του Iain ανοίγει τη συζήτη-
ση για τα προβλήματα ψυχικής Yγείας,
αναδεικνύει τη συσχέτισή τους με κοινω-
νικοοικονομικούς παράγοντες όπως η
φτώχεια και η καταπίεση και ψάχνει τις
ρίζες τους στην ίδια την δομή της καπι-
ταλιστικής κοινωνίας. Μία κοινωνία που
λειτουργεί με βάση το κέρδος, αγνοών-
τας τις ανάγκες της πλειοψηφίας του κό-
σμου, μας αναγκάζει να ζούμε χωρίς
έλεγχο πάνω στις ζωές μας. 

Στον φετινό Μαρξισμό συνεχίζεται αυ-
τή η συζήτηση και αμιγώς για την ψυχική
Υγεία και την ανάγκη για αγώνες προκει-
μένου να υπερασπίσουμε και να βελτιώ-
σουμε τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες
ψυχικής Υγείας αλλά και με συζητήσεις
για το πώς αλλάζει αυτός ο κόσμος, πώς
ανατρέπεται το σύστημα της καταπίεσης
και εκμετάλλευσης.

Μυρτώ Μαργέλη, 
μεταφράστρια του βιβλίου 

του Iain Ferguson «Μαρξισμός, Πολιτική,
και Ψυχική Δυσφορία»

Οικονομική κρίση και φτώχεια, πόλεμοι με χιλιάδες θύμα-
τα, περιβαλλοντική καταστροφή, υγειονομική κρίση,

ρατσισμός, φασιστική απειλή, διακρίσεις και εκμετάλλευση:
αυτός είναι ο καπιταλισμός της εποχής μας. 

Απέναντι σ' αυτό το ζοφερό τοπίο που στήνουν οι άρχουσες
τάξεις του πλανήτη, υπάρχει διέξοδος; Εμείς, οι "από κάτω", οι
εργαζόμενοι, η μεγάλη πλειοψηφία μπορούμε να προβάλουμε,
να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε τη δική μας εναλλακτική;
Είναι επίκαιρες και χρήσιμες σήμερα οι σοσιαλιστικές και κομ-
μουνιστικές ιδέες; Στο φετινό "Μαρξισμό", όπως κάθε χρόνο,
πολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις  για όλα τα κρίσιμα ζη-
τήματα του κινήματος προσπαθούν να δώσουν επαναστατικές
απαντήσεις σ' αυτά τα ερωτήματα. Θα είμαστε εκεί.

Θανάσης Διαβολάκης, 
δημοτικός σύμβουλος Πειραιά με την «Ανταρσία στο Λιμάνι»

Ο Δημήτρης Λιβιεράτος, 
ιστορικός, μίλησε για 
το Φεστιβάλ “Μαρξισμός” 
στον Λέανδρο Μπόλαρη

Δημήτρης Λιβιεράτος
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Συνεχίζεται στις 6 Ιούλη 
η δίκη της Χρυσής Αυγής

Το Pride 
στη Θεσσαλονίκη

Πολλές χιλιάδες διαδήλωσαν στις 25 Ιούνη στη Θεσσαλονίκη
στο 10ο Thessaloniki Pride με σύνθημα “Μάθημα Αποδοχής”.

Από το πρωί η ΚΕΕΡΦΑ βρέθηκε με τραπεζάκι στο Λευκό Πύργο,
ενώ μεγάλη ήταν η ανταπόκριση στην καμπάνια για να καταδικα-
στεί η Χρυσή Αυγή με αυστηρότερες ποινές στη δίκη της σε β’
βαθμό που ξεκίνησε στις 15/6.

Στο χαιρετισμό της ΚΕΕΡΦΑ έγινε η σύνδεση των μαχών του ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κινήματος για πραγματική δικαιοσύνη και ισότητα με τις μά-
χες που δίνει το εργατικό κίνημα, οι πρόσφυγες/γισσες και οι μετα-
νάστες/τριες, το αντιπολεμικό κίνημα αλλά και το αντιφασιστικό κί-
νημα που διεκδικεί να μείνουν βαθιά στη φυλακή οι φασίστες δολο-
φόνοι της ΧΑ.

Σε μια περίοδο που οι επιθέσεις των από τα πάνω εντείνονται,
όπως έδειξε η πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου των
ΗΠΑ για την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση, οι μαζι-
κές κινητοποιήσεις και η σύνδεση των αγώνων δείχνουν το δρόμο
για να νικάμε. 

Πολύχρωμο ποτάμι
Στη συνέχεια, ένα πολύχρωμο ορμητικό ποτάμι γιορτής και διεκ-

δίκησης ξεχύθηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου δια-
δήλωσε για ώρες επιστρέφοντας στο Λευκό Πύργο που φωταγω-
γήθηκε στα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Μεταξύ άλλων με πανό συμμετείχε το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα, διεκδικώντας να μπουν “στη φυλακή ΟΛΟΙ οι δολοφόνοι του Ζακ
– πάλη ενάντια στο σύστημα του σεξισμού”, η ΚΕΕΡΦΑ με κεντρικό
σύνθημα “τις βάσεις κλείστε – τα σύνορα ανοίξτε”, “καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες – στη φυλακή οι φασίστες” και η Εναλλακτική Πρωτο-
βουλία Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, με κεντρικό σύνθημα “STOP στην
ομοφοβία – τρανσφοβία – νομική και πραγματική ισότητα”. 

Ανάμεσα στα συνθήματα κυριάρχησαν “η Δικαιοσύνη τους είναι
ταξική, η Zackie ζει, τσακίστε τους ναζί”, “γκέι, τρανς, λεσβίες, θα
είμαστε παρούσες σ’ όλες τις απεργίες” και “στίγμα είναι να ‘σαι
φασίστας και ναζί, δεν υπάρχουν άνθρωποι μη κανονικοί”.

Η διαδήλωση του Pride ήταν για μία ακόμη χρονιά ένα μεγάλο κι-
νηματικό γεγονός της πόλης. Οι χιλιάδες που διαδήλωσαν απέδειξαν
στην πράξη ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη αντιφασιστική, ανοικτή
και ανεκτική, απομονώνοντας ομάδα ομοφοβικών που προσπάθησε
θρασύδειλα να προκαλέσει επεισόδιο στο τέλος της διαδήλωσης.

Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη

Και στα Γιάννενα
Την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο,

στα Γιάννενα ξεκινούσε η διαδήλωση του Pride από την Περι-
φέρεια. 

Η Λουίζα Γκίκα, γιατρός και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΗ, δήλωσε:
“Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει στα Γιάννενα διαδήλωση περη-
φάνιας, κι αυτό είναι ενδεικτικό μιας μεγάλης ριζοσπαστικοποί-
ησης: ακόμα και στις μικρές πόλεις, ο κόσμος θέλει να παλέψει για
τα ζητήματα της καταπίεσης. Θέλουμε κι εδώ όχι μόνο να ανοίξει
το ζήτημα της τρανσφοβίας και της ομοφοβίας, αλλά να συνδεθεί
και με τις άλλες μάχες του κινήματος. Για παράδειγμα την ίδια ώρα
που θα διαδηλώνουμε εμείς στα Γιάννενα, στην Αθήνα θα γίνονται
διαδηλώσεις για το δικαίωμα στην έκτρωση. 

Οι μάχες για την απελευθέρωση έχουν μεγάλη απήχηση στον
χώρο της Υγείας. Νέοι γιατροί στα νοσοκομεία ανοίγουν πιο αιχμη-
ρά αυτές τις συζητήσεις. Ότι δηλαδή όταν η κυβέρνηση διαλύει το
ΕΣΥ, εμείς σαν υγειονομικό κίνημα δεν παλεύουμε για τα μίνιμουμ,
αλλά για να έχουμε πραγματικά νοσοκομεία για όλους. Πρέπει να
παλέψουμε για τα ΛΟΑΤΚΙ+ και ειδικά για τα τρανς άτομα που υφί-
στανται έντονο αποκλεισμό. Η συζήτηση περιλαμβάνει και τις σχο-
λές και ανοίγει κι εκεί. Έχει έρθει η ώρα να δούμε πώς θα αλλάξει
η επιστημονική αντιμετώπιση απέναντι στα θέματα φύλου και σε-
ξουαλικότητας. Οι παρωχημένες και προσβλητικές παραδοχές για
την ομοφυλοφιλία και την ταυτότητα φύλου που διδάσκονταν μέχρι
πρόσφατα στις ιατρικές σχολές πρέπει να δώσουν τη θέση τους
στη νέα γνώση και να στηρίξουμε και επιστημονικά τα αιτήματα
του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος”.

Στις 6 Ιούλη συ-
νεχίζεται η δίκη
της Χρυσής Αυ-

γής, με τα αιτήματα
των καταδικασμένων
χρυσαυγιτών να εκ-
κρεμούν: τέσσερα αι-
τήματα αναστολής
της ποινής (από Λαγό,
Πανταζή, Σταμπέλο
και Καλαρίτη), καθώς
και το αίτημα Μιχαλο-
λιάκου για αναβολή
της δίκης. Πέρα όμως
από τις απελπισμένες
προσπάθειες των χρυ-
σαυγιτών, το πιο ση-
μαντικό γεγονός της
πρώτης συνεδρίασης
είναι η εκφώνηση του
καταλόγου των 146
μαρτύρων κατηγορίας
που κλήθηκαν από την εισαγγελία και
πρόκειται να καταθέσουν τα όσα συγ-
κλονιστικά στοιχεία συνέβαλαν καθο-
ριστικά στο να σχηματιστεί η εικόνα
της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι μάρτυρες για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, είχαν μιλήσει για την
λεπτομερώς οργανωμένη επίθεση
στην παρέα του Παύλου από το τάγμα
εφόδου της Νίκαιας. Είχαν δείξει ότι
το τάγμα αυτό είχε εκπαιδευτεί ώστε
μόλις εντοπίσει τον στόχο του να μπο-
ρέσει να τον εξοντώσει μέσα σε λίγα
λεπτά. Θα καταθέσουν στη συνέχεια
οι μάρτυρες για τη φονική επίθεση
στους αφισοκολλητές του ΠΑΜΕ στο
Πέραμα. Μπορεί αυτή η υπόθεση να
χαρακτηρίστηκε από το τριμελές εφε-
τείο ως πλημμέλημα και σήμερα να
έχει παραγραφεί, ωστόσο τόσο τα θύ-
ματα της επίθεσης όσο και οι υπόλοι-
ποι μάρτυρες που κατέθεσαν πρωτό-
δικα θα καταθέσουν και σε αυτή τη δί-
κη. Η εικόνα της οργανωμένης επίθε-
σης από τάγμα εφόδου που αποτελεί-
το από δυο πυρήνες χρυσαυγιτών, του
Περάματος και της Σαλαμίνας, είναι
σημαντική για την ανάδειξη ότι υπάρ-
χει μια εγκληματική οργάνωση που
συντονίζει όλη αυτή την εγκληματική
δράση.

Μια από τις πιο σημαντικές ομάδες
μαρτύρων είναι αυτοί που θα καταθέ-
σουν για την απόπειρα δολοφονίας
του Αμπουζίντ Εμπάρακ. Τα θύματα
της επίθεσης, οι αιγύπτιοι αλιεργάτες,
αλλά και οι υπόλοιποι μάρτυρες, έδω-
σαν την εικόνα της δολοφονικής μα-
νίας του τάγματος εφόδου του Περά-
ματος που έστειλε τον Εμπάρακ στην
εντατική, πολιόρκησε το σπίτι προσπα-
θώντας να επιτεθεί και στους υπόλοι-
πους ψαράδες και, τέλος, έσπασε τα
αυτοκίνητα που είχαν για τη δουλειά

στην ιχθυόσκαλα. Τα καταδικασμένα
μέλη του τάγματος μπορούν να λά-
βουν μεγαλύτερες ποινές στο Εφε-
τείο, ύστερα από την έφεση του εισαγ-
γελέα.

Εγκληματική οργάνωση
Στη συνέχεια περιλαμβάνεται ένας

μεγάλος κατάλογος μαρτύρων που
στην πρώτη δίκη είχαν καταθέσει για
τις συσχετιζόμενες υποθέσεις (Συνερ-
γείο, Αντίπνοια, Πάρος, Ιεράπετρα
Κρήτης, Άγιος Παντελεήμονας, Παλαιό
Φάληρο, Πάτρα, Αγία Παρασκευή, Κό-
ρινθος, Μελιγαλάς), αλλά και για την
εγκληματική οργάνωση συνολικά. Ανά-
μεσα στους τελευταίους, ο Δ. Ψαρράς,
δημοσιογράφος με πάνω από 30 χρό-
νια έρευνας πάνω στη ΧΑ, ο Γ. Καμί-
νης, δήμαρχος Αθήνας όταν η ΧΑ επι-
χειρούσε την κλιμάκωση της ρατσιστι-
κής δολοφονικής της δράσης, ο Ν. Αλι-
βιζάτος, συνταγματολόγος, οι φωτορε-
πόρτερ. Οι προστατευόμενοι μάρτυρες
επίσης περιλαμβάνονται στον κατάλο-
γο. Πρωτόδικα είχαν φέρει σημαντικά
στοιχεία από το εσωτερικό της οργά-
νωσης ως πρώην μέλη της.

Σημαντικό κομμάτι των μαρτύρων
κατηγορίας στη δεύτερη δίκη της ΧΑ
είναι εκείνοι που πρωτόδικα είχαν κλη-
θεί από την Πολιτική Αγωγή. Αναγνω-
ρίζοντας τη συνεισφορά τους στη διε-
ρεύνηση της αλήθειας, η εισαγγελία
κάλεσε μάρτυρες όπως ο Δ. Κουσου-
ρής, σε βάρος του οποίου είχε γίνει
απόπειρα δολοφονίας από τάγμα εφό-
δου το 1998, η Ε. Τάκου, συντονίστρια
του Δικτύου Καταγραφής Περιστατι-
κών Ρατσιστικής Βίας τα χρόνια της
έξαρσης της ρατσιστικής βίας, ο Δ.
Χριστόπουλος, πρώην πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και άλλοι/ες ακτιβιστές/

τριες και πολιτικά πρόσωπα. 
Σημαντικό κομμάτι αυτής της κατη-

γορίας μαρτύρων είναι και οι μάρτυ-
ρες της Εργατικής Αλληλεγγύης, Π.
Γκαργκάνας, Γ. Πίττας, Κ. Θωίδου, κα-
θώς και ο Π. Κωνσταντίνου από το
ΣΕΚ και την ΚΕΕΡΦΑ – συνεισέφεραν
με τις μαρτυρίες τους πληροφορίες
για σχεδόν 3 δεκαετίες εγκληματικής
δράσης, αλλά και την εικόνα ότι η ερ-
γατική τάξη και νεολαία της Ελλάδας,
ντόπιοι και μετανάστες, από την πρώ-
τη στιγμή έδωσε μάχη για να μην πε-
ράσουν.

Θα καταθέσουν, τέλος, μάρτυρες
που το δικαστήριο έκρινε κατά τη
διάρκεια της εξέλιξης της διαδικασίας
ότι απαιτείται να εξεταστούν, όπως ο
αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας
Φύσσα που βρισκόταν στο μπαλκόνι
του πάνω από το σημείο του εγκλήμα-
τος, ο πρώην οδηγός του Κασιδιάρη,
άλλα πρώην στελέχη της ΧΑ κ.α.

Στον πρώτο βαθμό, όλοι αυτοί οι
μάρτυρες κατέθεσαν από τον Σεπτέμ-
βρη του 2015 μέχρι τον Φλεβάρη του
2018. Ήταν μια κρίσιμη περίοδος στη
δίκη, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στο να αρχίσει να σχηματίζεται η εικό-
να της συστηματικής, διαρκούς και
πανελλαδικής εγκληματικής δράσης
της ΧΑ. Έπαιξε ταυτόχρονα ρόλο στο
να αποκτήσει δημοσιότητα και απήχη-
ση στον κόσμο αυτή η δίκη, λόγω των
συντριπτικών στοιχείων που έφερναν
οι μάρτυρες. Και το αντιφασιστικό κί-
νημα έπαιξε τεράστιο ρόλο μέσα σε
όλη αυτή την περίοδο με το να στηρί-
ξει τους μάρτυρες και να σπάσει την
τρομοκρατία της ΧΑ, ενώ ταυτόχρονα
ήταν η περίοδος που πέτυχε τη μετα-
φορά της δίκης στην αίθουσα του
Εφετείου και την επιτάχυνσή της.

Αφροδίτη Φράγκου

Εφετείο 15 Ιούνη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΟΣΛΟ

Δυο νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες, εκ των
οποίων οι 10 σοβαρά, ήταν ο απολογισμός επί-

θεσης σε δυο νυχτερινά μαγαζιά στο Όσλο τα ξημε-
ρώματα του Σαββάτου 25/6. Το μπαρ από το οποίο
ξεκίνησε η επίθεση είναι το γνωστό ΛΟΑΤΚΙ+ μπαρ
London Pub του κέντρου της πρωτεύουσας, ενώ λί-
γες ώρες μετά θα λάμβανε χώρα η διαδήλωση πε-
ρηφάνιας.

Με εντολή της αστυνομίας η διαδήλωση μαται-
ώθηκε, ωστόσο πολλές χιλιάδες κόσμος έκαναν τε-
λικά πορεία τόσο στη μνήμη των θυμάτων, όσο και
για να δείξουν ότι ο φόβος δε θα επικρατήσει. Το
κύριο σύνθημα της πορείας ήταν “είμαστε εδώ, εί-
μαστε κουήρ, δε θα εξαφανιστούμε”. 

Ευρωπαίοι ηγέτες, καθώς και ο Λευκός Οίκος και
το ελληνικό ΥΠΕΞ έστειλαν μηνύματα υποστήριξης
στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Πρόκειται για υποκριτές.
Οι πολιτικές λιτότητας, η διαχείριση της πανδημίας,
η ενίσχυση της αστυνομικής αυθαιρεσίας και κατα-
στολής είναι επιλογές που έχουν υλοποιηθεί σε όλο
τον “δυτικό” κόσμο, την “πολιτισμένη” Ευρώπη και
τις ΗΠΑ, τα τελευταία πολλά χρόνια. Πρόκειται για
πολιτικές που αύξησαν την καταπίεση των ΛΟΑΤΚΙ+,
ακόμα κι αν την ίδια περίοδο οι μάχες του κινήματος
έφεραν αυξανόμενη ορατότητα και πίεσαν κάποιες
κυβερνήσεις για προοδευτικές νομοθετήσεις. 

Εμπροσθοφυλακή
Η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος άλλωστε ήταν η

εμπροσθοφυλακή της ποινικοποίησης της ομοφυλο-
φιλίας και του χτισίματος της κανονικότητας – από
την εποχή της ανάπτυξης του καπιταλισμού και της
αποικιοκρατίας, μέχρι την περίοδο της “ανάπτυξης”
μετά τον Β'ΠΠ. Η ίδια η Νορβηγία αποποινικοποίησε
την ομοφυλοφιλία μόλις το 1972, 20 ολόκληρα χρό-
νια μετά την Ελλάδα και 50 χρόνια μετά την επανα-
στατημένη Ρωσία.

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο συλλη-
φθείς για τις επιθέσεις είναι Νορβηγός ιρανικής κα-
ταγωγής, που ήταν υπό παρακολούθηση από το
2015 για “ριζοσπαστικοποίηση”, ενώ θεωρείται ότι
έχει και προβλήματα ψυχικής υγείας. Η διαδήλωση
που έγινε στη θέση του Pride όμως ανοίγει τον δρό-
μο στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, και σε όλο το κομμάτι
κόσμου που αγωνίζεται στο πλάι της, να παλέψει
ενάντια στο γεγονός ότι ομοφοβικές επιθέσεις γί-
νονται, όχι γενικά κι αόριστα από “φανατικά πι-
στούς” ή “τρελούς”, αλλά σαν παράγωγο ενός συ-
στήματος που καλλιεργεί συνειδητά τις διακρίσεις,
την ομοφοβική/τρανσφοβική ρητορική και, κατά συ-
νέπεια, το δολοφονικό μίσος.

Οργή για 
τις επιθέσεις

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις ενάν-
τια στην εκκένωση του Ελαιώνα. Οι
πρόσφυγες και οι προσφύγισσες με

τους αγώνες τους έχουν καταφέρει να
διακόψουν την περαιτέρω μεταφορά τους
σε άλλα καμπ, ενώ διεκδικούν και τη στή-
ριξη του εργατικού κινήματος και του κό-
σμου της πόλης, όπως φάνηκε με την πα-
ρέμβασή τους στη Γενική Συνέλευση της
ΔΟΕ τη Δευτέρα 27/6. 

Η μαζική κινητοποίηση που οργάνωσαν
οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες την
προηγούμενη βδομάδα ανέδειξε τα προ-
βλήματα που δημιουργεί αυτή η νέα ρατσι-
στική επίθεση του Μπακογιάννη και της
κυβέρνησης. Ο Ελαιώνας βρίσκεται σε εγ-
κατάλειψη, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά
και ένα παιδί να μπει στην εντατική, ενώ 29
άνθρωποι έμειναν άστεγοι και χωρίς υπάρ-
χοντα. Τα προγράμματα στέγασης συρρι-
κνώνονται και σταματάνε, με αποτέλεσμα
οι πρόσφυγες να αναγκάζονται να γυρί-
σουν στα καμπ ή να μένουν στον δρόμο.

Το σχέδιο του Μπακογιάννη είναι να διώ-
ξει τους πρόσφυγες από τον αστικό ιστό
και να τους μεταφέρει σε απομακρυσμένα
καμπ όπως της Μαλακάσας και της Ριτσώ-
νας (των οποίων ο πληθυσμός έτσι κι αλ-
λιώς αυξάνεται λόγω των εξώσεων στα
προγράμματα στέγασης). Τον τόνο δίνει η
“Καθημερινή”, που μέσα από συνέντευξη
με τον καθηγητή αστικών σπουδών στο
Λονδίνο Ρίκι Μπαρντέτ αναδεικνύει την
προσπάθεια του Μπακογιάννη για αυτό
που ευγενικά ονομάζει “να κάνει την πόλη
ένα πιο ελκυστικό μέρος να ζεις και να ερ-
γάζεσαι” -στην πραγματικότητα όμως τον
Μπακογιάννη δεν τον ενδιαφέρει να ζει και
να εργάζεται όποιος κι όποιος, αλλά αυτοί
που θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τα συμ-
φέροντα των μεγιστάνων του τουρισμού.
Ο καθηγητής υποδεικνύει τον Ελαιώνα σαν
έναν υποψήφιο χώρο “πρασίνου”, την ίδια
ώρα που ο Μπακογιάννης και η κυβέρνηση
έχουν ανοίξει τον δρόμο για να καταστρα-
φεί το πράσινο σε τόσες άλλες περιοχές.

Η απομάκρυνση των προσφύγων από τη
δομή του Ελαιώνα σημαίνει ένα βίαιο σπά-
σιμο των δεσμών τους με την Αθήνα. Κά-
ποιες οικογένειες έχουν εισόδημα γιατί

δουλεύουν, ενώ και τα παιδιά πάνε στο
σχολείο, έχουν μάθει ελληνικά και έχουν
φίλους/ες από τη γειτονιά. Επίσης, όπως
έχουν τονίσει οι εργαζόμενοι/ες του Ελαι-
ώνα, η δομή είναι ένας χώρος συνολικής
περίθαλψης και βοήθειας. 

Ευάλωτοι
Σε ανακοίνωσή τους υπογραμμίζουν ότι

η δομή “στεγάζει τις πιο ευάλωτες περι-
πτώσεις ανθρώπων... οι διαμένοντες
έχουν αναπτύξει δίκτυα υποστήριξης εν-
τός και εκτός της Δομής Φιλοξενίας, τα
οποία δρουν ανακουφιστικά και προστα-
τευτικά για τη σωματική και ψυχική τους
ακεραιότητα. Στην Αθήνα, πραγματοποι-
ούνται κρίσιμα ιατρικά ραντεβού και χει-
ρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες εκκρε-
μούσαν λόγω μη πρόσβασης σε δομές
Υγείας και έθεταν σε άμεσο κίνδυνο τη
ζωή των ατόμων, ρυθμίζονται σοβαρά ψυ-
χιατρικά ζητήματα και γίνεται προσπάθεια
κάλυψης βασικών βιοτικών αναγκών. Με-
γάλος αριθμός ανθρώπων, ασφαλισμένων
και μη, κατάφερε επίσης να εμβολιαστεί
επαρκώς κατά του ιού Covid-19. 

Ακόμη, σε συνεργασία με τη νομική
υπηρεσία της δομής, σημαντικά μεγάλος
αριθμός ατόμων βρέθηκε σε θέση να κα-
τανοήσει τις διαδικασίες αίτησης ασύλου,
να αποκτήσει νομιμοποιητικά έγγραφα και
να «ανοίξει» τις ακυρωμένες υποθέσεις εκ
νέου. Άτομα μόνα και οικογένειες ήρθαν
σε επαφή με υπηρεσίες απασχολησιμότη-
τας και εκμάθησης της Ελληνικής και Αγ-
γλικής γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα παιδιά
έχουν εγγραφεί στα ελληνικά δημόσια
σχολεία. Το επερχόμενο κλείσιμο της δο-
μής έρχεται να γκρεμίσει κάθε προανα-
φερθείσα προσπάθεια ένταξης των ατό-
μων και να τα αποκόψει από κάθε δίκτυο
υποστήριξης που έχουν αναπτύξει -τα
οποία μετά βίας λειτουργούν αποτελεσμα-
τικά στην πρωτεύουσα, πόσο μάλλον σε
απομακρυσμένες περιοχές”.

Την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη
πήγαινε στο τυπογραφείο, πρόσφυγες/ισ-
σες και αλληλέγγυοι/ες πραγματοποιού-
σαν, με τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ, παρά-
σταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουρ-
γείο Μετανάστευσης.

Α.Φ.

Παρέμβαση στο συνέδριο της ΔΟΕ πραγματοποίησαν στις
27/6 προσφυγόπουλα από το υπό εκκένωση καμπ του Ελαι-

ώνα, με τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ και των Παρεμβάσεων που κατέ-
θεσαν και σχετικό ψήφισμα. Η κινητοποίηση των προσφύγων συ-
νάντησε θετική ανταπόκριση και στήριξη από το σύνολο των πα-
ρατάξεων της αριστεράς στο συνέδριο.

Τα προσφυγόπουλα πρόβαλαν τα αιτήματα να μην κλείσει η δο-
μή, να δοθεί στέγη σε όλους και όλες μέσα στον αστικό ιστό και
να μην απομακρυνθούν από τα σχολεία στα οποία φοιτούν. Μαζί
τους ήταν και οι μητέρες προσφύγισσες που ζουν στη δομή. 

Προκλητικά η αστυνομία είχε φέρει από το πρωί ισχυρές αστυ-
νομικές δυνάμεις στο χώρο γύρω από το Νοβοτέλ. Μάλιστα οι
αστυνομικοί στις διαμαρτυρίες των δασκάλων απαντούσαν ότι εί-
ναι καθήκον τους να είναι εκεί, ότι πάντα έχουν παρουσία στα συ-
νέδρια των συνδικάτων (!) ενώ απειλούσαν τους/τις σύνεδρους
και τους/τις δημοσιογράφους να μη βγάζουν φωτογραφία τις δυ-
νάμεις των ΜΑΤ. Μαζικά οι σύνεδροι βγήκαν από το Νοβοτέλ,
σχημάτισαν ανθρώπινη ασπίδα και συνόδευσαν τα προσφυγό-
πουλα με χειροκροτήματα προς την αίθουσα του συνεδρίου.

Στην αίθουσα όπου διεξάγεται το συνέδριο – ή “91η Γενική Συνέ-

λευση” όπως ονομάζεται επισήμως η διαδικασία – η υποδοχή των
προσφύγων έγινε με συνθήματα όπως “Όλα τα προσφυγόπουλα
στα πρωινά σχολεία” και “Σχολεία ανοιχτά για την προσφυγιά”. 

Τον λόγο πήρε πρώτος ο Μπένζαμιν, μαθητής Γυμνασίου ο
οποίος εξήγησε γιατί η εκκένωση του Ελαιώνα θα διαλύσει τις
σχέσεις των παιδιών με τη γειτονιά, τους/τις δασκάλους/ες και
τους/τις φίλους/ες τους: «Σας ευχαριστούμε γιατί μας υποδεχτή-
κατε με πολύ αγάπη και δύναμη. Τα παιδιά που είμαστε εδώ κι
άλλα πολλά στο καμπ, πάμε στα σχολεία και μαθαίνουμε τη
γλώσσα… Δεν θέλουμε να το αφήσουμε αυτό. Φύγαμε από τις
χώρες μας, πήγαμε στην Τουρκία, από εκεί στη Λέσβο, ήρθαμε
στην Αθήνα και τώρα μας λένε πάλι να φύγουμε. Να πάμε σε μέ-
ρη που είναι 5 ώρες μακριά. Εδώ έχουμε τα σχολεία μας, τους
δασκάλους μας. Έχουμε χτίσει σχέσεις. Ο Ελαιώνας έγινε το σπί-
τι μας» σημείωσε μεταξύ άλλων διακοπτόμενος πολλές φορές
από τα χειροκροτήματα των δασκάλων.  

Στη συνέχεια μίλησαν οι δασκάλες των παιδιών Ανδριανή Προ-
κόπη, μέλος των Παρεμβάσεων και του ΣΕΠΕ “Παρθενώνας” και
Βιολέτα Γαλανοπούλου, μέλος της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκ-
παιδευτικών και του ΣΕΠΕ “Παρθενώνας”. 

Συμπαράσταση στους δάσκαλους

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΛΑΙΩΝΑ

Μάχη για να μείνουν

25/6, ΛΟΑΤΚΙ+ διαδήλωση στο Όσλο. Φωτό: Getty Images

27/6, Παρέμβαση  προσφύγων του Ελαιώνα στο Συνέδριο της ΔΟΕ. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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ΟΛΜΕ

Συνέδριο
1-4 Ιούλη

Στάσεις εργασίας στο
Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου

Πάλη για αυξήσεις 
στα ΜΜΕ

Aπό την 1η Ιούλη μέχρι τις 4 Ιούλη θα διεξαχθεί 
το συνέδριο της ΟΛΜΕ, στο ξενοδοχείο Τιτάνια. 
Η Εύα Ηλιάδη, εκπαιδευτικός στην ΕΛΜΕ 
Πειραιά και μέλος των Παρεμβάσεων και 
του Δικτύου «Η Τάξη μας», μίλησε στην Εργατική
Αλληλεγγύη.

Πηγαίνοντας στο συνέδριο της ΟΛΜΕ χρειάζεται
να έχουμε την εικόνα από το συνέδριο που

προγήθηκε, των συναδέλφων μας δασκάλων. Παρά
τις αντιπαραθέσεις, το κλίμα ήταν ενδεικτικό της
διάθεσης που έχουν οι εκπαιδευτικοί για να συγ-
κρουστούν με την κυβέρνηση και να παλέψουν όλες
τις μάχες που ανοίγουν. 

Από την αντίσταση στην Κεραμέως και τις επιθέσεις
της, μέχρι την αντίσταση στο σεξισμό και την υπερά-
σπιση του δικαιώμα-
τος στις εκτρώσεις. Σε
αυτό το τελευταίο, εί-
ναι χαρακτηριστική η
ανταπόκριση που εί-
χαμε μαζεύοντας υπο-
γραφές στο συνέδριο
πάνω στο ψήφισμα
της Κίνησης για την
Απεργιακή 8 Μάρτη.
Είμαστε ένας κλάδος
άλλωστε που έχουμε
κοντραριστεί και με
τις σεξιστικές καμπά-
νιες που προσπάθησε
να φέρει η Κεραμέως για το “αγέννητο παιδί” κλπ. Αν-
τίστοιχα η μαχητική διάθεση φάνηκε κι από την αντα-
πόκριση που είχε η παρέμβαση των προσφύγων στο
συνέδριο, την κινητοποίηση των αναπληρωτών που
διεκδικούν μονιμοποίηση κλπ. Όλα αυτά ανέδειξαν
την εικόνα ενός κόσμου που θέλει να παλέψει σε όλα
τα μέτωπα.

Ανάλογη θα είναι και η εικόνα στο συνέδριο της
ΟΛΜΕ. Η εκπαίδευση είναι ένα καζάνι που βράζει
και συμπυκνώνει όλες τις μάχες, συνδικαλιστικές και
πολιτικές. Το σχήμα μας στην ΕΛΜΕ Πειραιά για πα-
ράδειγμα αύξησε ποσοστά στις εκλογές για την
ανάδειξη αντιπροσώπων στο συνέδριο. Κι αυτό μέ-
σα σε συνθήκες που πολλοί συνάδελφοι απαξιώνουν
την ΟΛΜΕ λόγω των πραξικοπηματικών επιλογών
της ηγεσίας της στη μάχη της αξιολόγησης. Χρει-
άζεται να πάμε σε ένα συνέδριο μάχης που θα αντι-
παρατεθούμε με την ηττοπάθεια και τη γραφειοκρα-
τία και να αναδείξουμε όλη τη δυναμική που είδαμε
στα σχολεία μας όλη τη χρονιά που πέρασε. Των με-
γάλων ποσοστών της απεργίας – αποχής, της τερά-
στιας συμμετοχής στην απεργία της 11 Οκτώβρη,
της μαζικής οργής των συναδέλφων/ισσών. Το Δί-
κτυο «Η Τάξη μας» θα παρέμβει στο συνέδριο για να
ενισχύσει αυτή την προοπτική.

Διεκδικούμε να βγούμε με απεργιακές αποφάσεις
από το συνέδριο της ΟΛΜΕ. Να πάμε για έναν απερ-
γιακό Σεπτέμβρη, έχοντας την εικόνα όχι μιας τάξης
που έχει ηττηθεί, αλλά που πραγματικά δεν άφησε
σε χλωρό κλαρί την κυβέρνηση. Για να ξεμπερδέ-
ψουμε με την αξιολόγηση, το προσοντολόγιο, για να
διεκδικήσουμε πραγματικές αυξήσεις που να απαν-
τάνε στην ακρίβεια, για μαζικούς μόνιμους διορι-
σμούς εκπαιδευτικών, για να υπερασπιστούμε το
ωράριό μας κλπ, μόνο μέσα από έναν απεργιακό
αγώνα διαρκείας θα μπορέσουμε να τα κερδίσουμε.    

Σε κοινή τους ανακοίνωση το Σωματείου Εργαζόμένων Εθνικού Θε-
άτρου και ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Κ.Θ.Β.Ε δηλώνουν την

πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας στις 7/7, 28/7
και 11/8 ενόψει του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου διεκδικώντας αύξη-
ση της εκτός έδρας αποζημίωσης.

Όπως αναφέρουν: «Έχουν περάσει 11 χρόνια από την τελευταία
ρύθμιση του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης. Από τότε μέχρι σή-
μερα βιώνουμε μια σειρά αλλεπάλληλων αυξήσεων στο κόστος διαμο-
νής, εστίασης, επικοινωνίας, καυσίμων, κλπ. Αυξήσεις που το τελευταίο
διάστημα, με το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας, τείνουν να μετατρέψουν
την εκτός έδρας μετακίνηση των εργαζομένων μη βιώσιμη συνθήκη. 

Παράλληλα με την υγειονομική κρίση στην οποία βρισκόμαστε τα
τελευταία δύο χρόνια έχουν προστεθεί υγειονομικά πρωτόκολλα που
αυξάνουν σημαντικά το κόστος. Σε αυτή την πρωτοφανή και ανεξέλεγ-
κτη κατάσταση ακρίβειας που επηρεάζει σε όλα τα επίπεδα το κόστος
ζωής, δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς». 

Σε στάση εργασίας προχώρησαν οι δημοσιογράφοι των
δημόσιων ΜΜΕ την Τρίτη 28/6, διεκδικώντας αυξήσεις

στους μισθούς. 
«Μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση, η απάντηση του

οικονομικού επιτελείου για σχεδόν μηδενικές αυξήσεις, συ-
νιστά επίθεση στον δημοσιογραφικό κλάδο καθώς υποσκά-
πτει και την επικείμενη διαπραγμάτευση για υπογραφή ΣΣΕ
στα ιδιωτικά ΜΜΕ» καταγγέλει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ
και προσθέτει ότι «αν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί με
αξιοπρεπή αντιπρόταση, που να προσεγγίζει τα δίκαια αιτή-
ματα μας, είμαστε αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε
με 24ωρες απεργίες». 

Η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών
χαιρετίζει τις εκατοντάδες συναδέλ-

φισσες/ους που για δεύτερη συνεχόμενη
φορά είχαν μεγάλη συμμετοχή στις εκλο-
γές του ΣΕΗ για την ανάδειξη των νέων με-
λών του διοικητικού συμβουλίου. Ευχαρι-
στούμε όλες τις συναδέλφισσες και τους
συναδέλφους που μας στήριξαν με την ψή-
φο τους και μας επανάφεραν με μία έδρα
στο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου
μας, έπειτα από δύο χρόνια απουσίας  που
χαρακτηρίστηκαν από τις πιο μαχητικές
προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει το σύ-
νολο του εργαζόμενου κόσμου τα τελευ-
ταία χρόνια. 

Με την τετράχρονη προϋπηρεσία  μας
από το 2016 μέχρι 2020, την εμπειρία της
διαρκούς συμμετοχής που είχαμε σαν ομά-
δα σε όλα τα κοινωνικά μέτωπα στους δρό-
μους, αλλά και την σταθερή παρακολούθη-
ση και ανάμειξη μας στις διαδικασίες του
σωματείου, είμαστε ξανά σε θέση να εκπρο-
σωπήσουμε οργανικά τους καλλιτέχνες διεκ-
δικώντας ένα σωματείο πιο μαχητικό, πιο
δυνατό, πιο διεκδικητικό, πιο ανατρεπτικό!!!

Και αυτές οι εκλογές βρήκαν τους συνα-
δέλφους/σες αντιμέτωπους/ες με την κυ-
βέρνηση που τα τρία τελευταία χρόνια
προσπαθεί να αποδεκατίσει οριστικά τα ερ-

γασιακά δικαιώματα ολόκληρης της εργα-
ζόμενης τάξης και των καλλιτεχνικών επαγ-
γελμάτων, χωρίς κανένα ενδιαφέρον για
τον πολιτισμό και τους εργάτες του. Βρι-
σκόμαστε σε μια στιγμή που η ακρίβεια και
η εκτίναξη του πληθωρισμού δημιουργεί
κυριολεκτικά ζήτημα επιβίωσης, για την
πλειοψηφία των ηθοποιών.

Πρωταγωνιστής στις μάχες
Με όλη την αριστερά παρούσα στο ΔΣ,

το ΣΕΗ μπορεί να είναι πρωταγωνιστής
στις μάχες απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις,
αλλά και ενάντια στον σεξισμό, ενάντια
στον ρατσισμό και στους φασίστες. Προτε-
ραιότητα μας ήταν και παραμένει η πίεση
προς όλες τις πλευρές ώστε επιτέλους να
υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργα-
σίας σε όλα τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και στο ελεύθε-
ρο θέατρο. Να πιέσουμε προς όλες τις
πλευρές για τον σχεδιασμό και την συνδια-
μόρφωση μιας πολιτιστικής πολιτικής με
ουσιαστική στήριξη των καλλιτεχνικών κλά-
δων που θα καθιστά την συλλογική σύμβα-
ση εφικτή και υποχρεωτική. Θα διεκδική-
σουμε συλλογικές πρωτοβουλίες σε όλα τα

μέτωπα. Και βέβαια διεκδικούμε το σωμα-
τείο μας να πρωτοστατήσει στο να ενώσει
τα σωματεία όλων των εργατών της τέχνης
- μουσικοί, χορευτές, συντελεστές, τεχνικοί
- και να επιβάλει διαρκή συμπόρευση με
όλες τις πρωτοβουλίες που βγήκαν στους
δρόμους το 2020.

Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις οι ηθο-
ποιοί έδειξαν, τόσο στις μεγάλες κινητοποι-
ήσεις του κλάδου όσο και με την συμμετο-
χή τους στις εκλογικές διαδικασίες, ότι η
συλλογική αντίσταση είναι η κεντρική επι-
λογή για την πλειοψηφία των εργατών της
τέχνης, και αυτόν τον τρόπο αντίστασης,
όσοι και όσες συμμετέχουμε στην Ανατρε-
πτική Συσπείρωση Ηθοποιών έχουμε στόχο
να υπηρετήσουμε.

Τέλος θα θέλαμε να καταθέσουμε ότι,
από τη θέση που έχει κερδίσει στην καρδιά
μας και μέσα από τους αγώνες που δώσα-
με μαζί, θα συνεχίσει να μας εμψυχώνει και
να μας εμπνέει για το ήθος της τέχνης μας,
το δίκιο των αγώνων μας, τη φαντασία των
δράσεων μας, ο σύντροφος μας Βαγγέλης
Χατζηνικολάου.

Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Η συλλογική αντίσταση είναι
                  κεντρική επιλογή

21/5/20, Διαδήλωση εργατών της Τέχνης. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Εύα Ηλιάδη



Ποια είναι η σημασία και η
κρισιμότητα του συνεδρίου
της ΔΟΕ για τον κλάδο των
δασκάλων αυτή τη στιγμή;

Η ομοσπονδία κάνει συνέ-
δριο μετά από τρία χρόνια.
Δύο πράγματα είναι σε εξέλι-
ξη. Από τη μια βρίσκεται η κλι-
μακούμενη επίθεση της κυ-
βέρνησης και της Κεραμέως.
Προσπαθούν να επιβάλλουν
ένα σχολείο με ελάχιστο κό-
στος για το κράτος, κομμένο
και ραμμένο στις ανάγκες της
άρχουσας τάξης. Που θα πα-
ράγει μια μεγάλη μάζα εργατι-
κού δυναμικού κι ένα μικρό
κομμάτι θα έχει πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Προσπαθούν να επιβάλλουν
τα περί αριστείας σε όλες
τους τις διαστάσεις, είτε πρό-
κειται για τα πειραματικά σχο-
λεία, είτε για τις εξετάσεις Pi-
sa. Με λίγα λόγια προσπα-
θούν να κάνουν την εκπαίδευ-
ση τμήμα της αγοράς. 

Από την άλλη είναι οι αγώ-
νες των εργαζομένων στην
εκπαίδευση και της νεολαίας
που τους είδαμε να ξεδιπλώ-
νονται με εντυπωσιακή συμ-
μετοχή το προηγούμενο διά-
στημα.  Βρισκόμαστε σε μια
κρίσιμη στιγμή γιατί η σύγ-
κρουση αυτή είναι σε εξέλιξη.
Η κυβέρνηση δεν έχει κατορ-
θώσει να επιβάλει τη στρατη-
γική της στο σχολείο, δεχόμε-
νη απανωτές ήττες. Και το κί-
νημα των εκπαιδευτικών παρά
τις εντυπωσιακές νίκες του
δεν έχει κερδίσει ακόμα τον
πόλεμο, ανατρέποντας την
κυβερνητική πολιτική. Γι’ αυ-
τόν ακριβώς το λόγο το συνέ-
δριο γίνεται πάνω σε ένα πολύ κομ-
βικό σημείο που μπορεί να καθορί-
σει την πορεία των πραγμάτων. Αν
πάρει αγωνιστικές αποφάσεις. Αυτό
σημαίνει ότι πρέπει να κρατήσουμε
όλα τα μέτωπα και τις αντιστάσεις
ανοιχτές. Δηλαδή ότι επαναπροκυ-
ρήσσουμε την απεργία – αποχή από
την αξιολόγηση, ότι κοντράρουμε
τις εξετάσεις pisa και συνολικά ότι
μπλοκάρουμε τις προσπάθειες του
υπουργείου. Αλλά ταυτόχρονα
υπάρχει τεράστια ανάγκη όλες αυ-
τές οι αντιστάσεις να συνολικευτούν
σε μια μεγάλη απεργιακή σύγκρου-
ση. Το μεγάλο στοιχείο που παίζεται
στο συνέδριο είναι το αν θα αποφα-
σιστεί ότι ο Σεπτέμβρης ανοίγει μια
περίοδο αγώνων ή μια περίοδο υπο-
ταγής.  

Μιλάμε στο τέλος της δεύτερης
ημέρας του συνεδρίου. Πως σχο-
λιάζεις τη μέχρι τώρα εξέλιξή του;

Τι μάχες έχουν δώσει οι Παρεμβά-
σεις και το Δίκτυο «Η Τάξη μας» μέ-
σα σε αυτό;

Βασική προσπάθειά μας είναι να
αναδείξουμε την αντίσταση που έχει
υπάρξει. Να προβάλλουμε δηλαδή
τους αγώνες, τα αποτελέσματά τους
και να υπάρξει μια σαφής εκτίμηση
για την κατάσταση της ταξικής πά-
λης στα σχολεία. Δεν είναι δύσκολο
να αναδειχτεί κάτι τέτοιο γιατί τα
αποτελέσματα των εκλογών που
εξέλεξαν τους αντιπροσώπους στο
συνέδριο έδειξαν μια μεγάλη ήττα
της ΔΑΚΕ, με πτώση της τάξης του
7% και μια άνοδο της αριστεράς και
κατά κύριο λόγο του ΠΑΜΕ. Αυτό
από μόνο του αλλάζει την εικόνα
στον κλάδο. Η αριστερά δεν έχει δι-
καίωμα αυτή τη στιγμή να φύγει από
το συνέδριο έχοντας περιοριστεί σε
καταγγελίες και αοριστολογίες.
Πρέπει να βγει από αυτό με σαφή
αγωνιστική πρόταση προς τον κλά-
δο. 

Το δεύτερο έχει να κάνει με το
πως συνδεόμαστε με όλες τις μάχες
που είναι σε εξέλιξη. Το πρωί της
δεύτερης μέρας του συνεδρίου έγι-
νε μια εντυπωσιακή παρέμβαση από
τα προσφυγόπουλα του Ελαιώνα.
Μίλησαν τα παιδιά και οι δασκάλες
τους και διεκδίκησαν τη στήριξη της
ομοσπονδίας στη μάχη να μην κλεί-
σει η δομή, να δοθεί στέγη σε όλους
και όλες μέσα στον αστικό ιστό και
να μην απομακρυνθούν από τα σχο-
λεία στα οποία φοιτούν. Ήταν ση-
μαντικό τόσο σε συμβολικό επίπεδο,
όσο και σε ουσιαστικό. Άλλαξε τη
συζήτηση κι έδωσε απάντηση στις
επιθέσεις που έρχονταν από τη με-
ριά κατά κύριο λόγο της ΔΑΚΕ. 

Βάλαμε επίσης ψήφισμα ενάντια
στην απόφαση του Ανώτατου Δικα-
στηρίου στις ΗΠΑ που επιτίθεται
στο δικαίωμα στις αμβλώσεις. Διεκ-
δικήσαμε ότι το συνέδριο θα σταμα-
τήσει τις εργασίες του το απόγευμα
της Τρίτης και θα συμμετέχει στη

συγκέντρωση έξω από την Αμερικά-
νικη Πρεσβεία. Είμαστε άλλωστε
ένας κλάδος συντριπτικά γυναικείος.
Δεν μπορούμε να μην πάρουμε θέση
στις σεξιστικές επιθέσεις εναντίον
των γυναικών, συνδέοντας τα γυναι-
κεία ζητήματα και τον αντισεξιστικό
αγώνα με τον ταξικό αγώνα και τα
συνδικάτα. Είναι αισιόδοξο ότι σε
σχέση με προηγούμενα συνέδρια, η
αντίληψη που βάζουμε πάνω σε μια
σειρά ζητήματα, γίνεται αποδεκτή
από ευρύτερα κομμάτια.    

Ένα τρίτο ζήτημα που δώσαμε μά-
χη, είναι η κόντρα με το νόμο Χατζη-
δάκη. Το συνέδριο ξεκίνησε με αυτή
την κόντρα. Κι αυτό έγινε γιατί υπήρ-
ξαν μερικοί -λίγοι- σύλλογοι που
εφάρμοσαν τις ηλεκτρονικές εκλο-
γές, εφαρμόζοντας τον αντισυνδικα-
λιστικό νόμο. Το επιδίωξαν η ΔΗΣΥ
(ΠΑΣΚΕ) και η ΔΑΚΕ. Βάλαμε από τη
μεριά μας οι Παρεμβάσεις και το ΠΑ-
ΜΕ να μην αναγνωριστούν οι σύνε-
δροι που εξελέγησαν από αυτή τη

διαδικασία. Δεν πέρασε η πρό-
τασή μας και καθοριστικό ρόλο
σε αυτό έπαιξε η στάση του
Αυτόνομου Δικτύου που πρό-
σκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, και τάχθη-
κε στο συγκεκριμένο ζήτημα με
τη ΔΗΣΥ και τη ΔΑΚΕ, γεγονός
που ίσως κρίνει και τη σύνθεση
του νέου Δ.Σ. Δεν είναι ενθαρ-
ρυντικό μήνυμα αυτή η στάση.
Είναι όμως κάτι που μπορεί να
αντιστραφεί όταν μπουν συγκε-
κριμένα ζητήματα με κέντρο
την ακρίβεια και τις αυξήσεις
των μισθών, την υπεράσπιση
του δημόσιου σχολείου, ταυτό-
χρονα με την πρόταση ενός
αγωνιστικού πλαισίου κι ενός
συγκεκριμένου αγωνιστικού
προγράμματος. Ευελπιστούμε
ότι μια τέτοια πρόταση από τη
μεριά των Παρεμβάσεων και
του ΠΑΜΕ μπορεί να υποχρεώ-
σει και την παράταξη του Αυτό-
νομου Δικτύου να αλλάξει στά-
ση προς τα αριστερά.

Τι περιλαμβάνει αυτό το αγω-
νιστικό πρόγραμμα;

Το Δίκτυο «Η Τάξη μας» έχει
τοποθετηθεί τόσο στο εσωτε-
ρικό των Παρεμβάσεων όσο
και στο ίδιο το συνέδριο μέσα
από τις τοποθετήσεις μας,
διεκδικώντας ότι πρέπει να
ορίσουμε από τώρα, από το
ίδιο το συνέδριο, σε συγκεκρι-
μένες ημερομηνίες, τουλάχι-
στον μια 48ωρη απεργία με το
άνοιγμα των σχολείων, βάζον-
τας και την προοπτική της κλι-
μάκωσης. Μια τέτοια απόφαση
θα δώσει τη δυνατότητα προ-
ετοιμασίας της απεργίας και
διαμόρφωσης ενός κλίματος
στα σχολεία “υποδοχής” των

αξιολογητών με τον τρόπο που τους
αξίζει. Μιας απεργίας που θα διεκδι-
κήσει στα σοβαρά και με αξιώσεις,
πραγματικές αυξήσεις στους μι-
σθούς, μαζικούς διορισμούς, κλπ.
Και όχι μόνο γι’ αυτό. Είναι γεγονός
ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική πε-
ρίοδο και πληθαίνουν οι φήμες που
λένε ότι εκείνο το διάστημα θα
πραγματοποιηθούν βουλευτικές
εκλογές. Για το εργατικό κίνημα έχει
σημασία με ποιους όρους θα πάμε
προς τα εκεί. Αν θα πάμε δηλαδή
απλά περιμένοντας μια κυβερνητική
αλλαγή – που και στην πιο αριστερή
εκδοχή της ακόμα, δεν δείχνει διατε-
θειμένη να υιοθετήσει το πρόγραμ-
μα του εργατικού κινήματος – ή αν
θα πάμε με ένα κρεσέντο εργατικών
αγώνων που θα υποχρεώσει την
όποια κυβέρνηση προκύψει, να προ-
σαρμοστεί στις απαιτήσεις και τα αι-
τήματα του κόσμου.

Ο Σ. Ρίζος μίλησε 
στον Στέλιο Μιχαηλίδη

Νο 1528, 29 Ιούνη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Εκπαίδευση

Θέλουμε απεργιακό Σεπτέμβρη στα σχολεία

Από την Κυριακή 26/6 μέχρι την
Τετάρτη 29/6 ήταν σε εξέλιξη το
συνέδριο της Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας Ελλάδος στην
Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου μιλήσαμε με τον
Σεραφείμ Ρίζο, αντιπρόσωπο από
το ΣΕΠΕ Χανίων και μέλους του
Δικτύου Εκπαιδευτικών «Η Τάξη
μας» και των Παρεμβάσεων –
Κινήσεων – Συσπειρώσεων Π.Ε.

26/6, Συνέδριο ΔΟΕ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Ο ΣΕΠΕ Χανίων στην πορεία του Πολυτεχνείου. Φωτό: ΣΕΚ Χανίων



ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7:30μμ 
Ο πόλεμος "πρασινίζει" την κλιματική κατα-
στροφή 
Ομιλητής: Νικόλαος Σμπαρούνης 

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 καφέ Κουτσό 7.30μμ 
53 χρόνια από την εξέγερση του
Stonewall 
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη 

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης,
Φωκίωνος Νέγρη 68, 7.30μμ 
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΠΑΤΗΣΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Ο Μαρξισμός του Τρότσκι 
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 πλατεία Μερκούρη 6.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς 
Ομιλήτρια: Μαρία Φωτεινού

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 καφέ Ηλιόπετρα,
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 
καφέ Σαόρσα, πλ. Αυδή, 8μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
30 Χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» 
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 29/6 Καφέ Περιμπανού 7μμ 
Η επίθεση στο δικαίωμα στην άμβλωση
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 30/6, 
καφέ «ο Θύμιος», πλ. Δουργουτίου 8μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/6 καφέ Περιβολάκι, 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς 
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6, 
Πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη, 7μμ
Το Ολοκαύτωμα
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6, Δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλητής: Λουκιανός Βρανάς

ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6  Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ο πόλεμος "πρασινίζει" την περιβαλλοντική
καταστροφή
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6, Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός
Ομιλητής: Χρήστος Πλακούτσης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ 
Γιατί ο Μαρξισμός; 
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς 

ΒΥΡΩΝΑΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 
καφενείο πλατείας Σμύρνης 7.30μμ 
53 χρόνια από το Stonewall
Ομιλητής: Χρήστος Νοβακόπουλος 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 
καφέ Γιουκάλι 8μμ 
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» 
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30/6 
καφενείο Σαρδανάπαλος 8μμ 
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» 
Ομιλητής : Μηνάς Χρονόπουλος

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 30/6 καφέ Χόβολη 7μμ 
Γιατί ο Μαρξισμός; 
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 30/6 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός: πόσο πι-
θανή είναι μια πολεμική σύγκρουση; 
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7 Sweet Home 7.30μμ 
Στην τελική ευθεία για το φεστιβάλ Μαρξισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 δημαρχείο 7.15μμ
Η επικαιρότητα του Μαρξισμού
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/6 
Πολιτιστικό Κέντρο «Μάνος Λοΐζος 7μμ
Εκδήλωση-παρουσίαση του βιβλίου του Iain
Ferguson, «Μαρξισμός, πολιτική και ψυχική
δυσφορία»
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 Καφέ Άλσους 7μ.μ 
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα 
Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης 

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 Κεντρική πλατεία Ιλίου 
30 χρόνια Σοσιαλισμός από τα Κάτω» 
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 Πλατεία Ηρώ 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου 

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ 
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος.

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6, 
ΚΑΠΗ Παλιάς πόλης 7.30μμ 
Πόλεμος στην Ουκρανία, η έκρηξη των ιμ-
περιαλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 30/6 πάρκο 626, 7.30μμ 
Αναρχισμός - μια μαρξιστική κριτική 
Ομιλήτρια: Μαντώ Καλατζάκη

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/7 Θόλος 6μμ
Αγώνας ενάντια στην επίθεση στο δι-
καίωμα της έκτρωσης
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 Cafe aberto, 
Ρ.Φεραίου 48-50 ( πλ Όλγας) 7μμ
Τι σημαίνει η εργατική εναλλακτική σή-
μερα;
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/6 Πυρσινέλλα 1, 4ο ορ., 7μμ
53 χρόνια από το Stonewall
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 καφέ Σιδεράδικο 8μμ
Αγώνας ενάντια στην επίθεση στο δι-
καίωμα της έκτρωσης
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

Θεσσαλονίκη

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 καφέ Κονάκι 7μμ
«70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας
στο ΝΑΤΟ»
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη 

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7 καφέ Μπαράκα 8μμ
Φεστιβάλ Μαρξισμός 2022: επαναστατικές
ιδέες για εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια : Ιωάννα Κατλαμούση

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6  καφέ Ποέτα 8μμ
Φεστιβάλ Μαρξισμός 2022: επαναστατικές
ιδέες για εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια : Μαρία Τσίρμπα

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/6 καφέ Διόροφον 7μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω»
Ομιλήτρια: Άλε Κρήτη

ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος 
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Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

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

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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TΕΤΑΡΤΗ 29/6
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 30/6
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/7
ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 6.30μμ
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 7.30μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βείκου 7μμ
ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ 7μμ  
Άνω Πετράλωνα Σταθμός ΗΣΑΠ
ΘΗΣΕΙΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ  Πλατεία ΑΒ 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ 7μμ Λεωφόρος Ηρακλείου 
οργανισμός Νεότητας  
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 7μμ
ΠEΡΙΣΤΕΡΙ 7μμ Άλσος Περιστερίου
ΑΙΓΑΛΕΩ 7μμ Μετρό
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργάκη Ολυμπίου 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλ. Αυδή 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 12.30 πλ. Βαρνάβα
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραϊσκου 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ ΠΛ.Αγίου Θεάποντα 11πμ
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30
ΞΑΝΘΗ Πλατεία 11πμ

Εξορμήσεις
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Απάντηση στον Νικόλα Βουλέλη
O πόλεμος που ξεκί-

νησε η ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρα-

νία στις 24 Φλεβάρη έκλει-
σε την περασμένη βδομάδα
τον τέταρτο μήνα του. Κι
ενώ η ειδησεογραφία από
τα μέτωπα του Ντονμπάς
καταγράφει, υποτονικά, τις
εκατόμβες των νεκρών για
μερικά τετραγωνικά χιλιόμε-
τρα γης, η εικόνα για το
υπόβαθρο και το πλαίσιο
της σύρραξης γίνεται όλο
και πιο σαφής. ΟΙ ΗΠΑ και
το ΝΑΤΟ έχουν αποφασίσει,
προς το παρόν, να κάνουν
έναν «πόλεμο φθοράς»
ενάντια στη Ρωσία στο έδα-
φος της Ουκρανίας. Και
ταυτόχρονα, ο ανταγωνι-
σμός ανάμεσα στον αμερι-
κάνικο και τον κινέζικο ιμπε-
ριαλισμό οξύνεται. Ποια
πρέπει να είναι η ανάλυση
και η πολιτική στάση της
Αριστεράς σε αυτές τις
συνθήκες; Ο Ν. Βουλέλης,
διευθυντής της Εφημερίδας
των Συντακτών, παρέμβηκε
σε αυτή τη συζήτηση με ένα άρθρο σε δυο μέρη
και με τίτλο Ουκρανία, Ελλάδα και Αριστερά (Εφ-
Συν 18/6 και 25/6). 

«Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για την ανθρω-
πότητα η αλληλεγγύη μας πρέπει να είναι ξεκά-
θαρη απέναντι στον ουκρανικό και τον ρωσικό
λαό» γράφει ο Ν. Βουλέλης. Και βέβαια δεν μπο-
ρεί να υπάρχει αντίρρηση σε αυτή τη θέση. Το
ζήτημα είναι όμως τι σημαίνει, πολιτικά, αυτή η
αλληλεγγύη. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Ο
Ν.Β αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος των κειμέ-
νων του στις «παθογένειες που υπάρχουν στην
Αριστερά». Συγκεκριμένα: «Επαναλαμβάνεται λοι-
πόν μονότονα από ορισμένους ένας τυποποιημέ-
νος τρόπος προσέγγισης του πολέμου. Μετά από
μια σύντομη, τελετουργική αποδοκιμασία της ει-
σβολής, ακολουθεί μια μακροσκελής απαρίθμηση
των δεινών που έχουν επισωρεύσει στην ανθρω-
πότητα ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Δύση. Απαρίθμηση σω-
στή βέβαια, η οποία θα μπορούσε να είχε γίνει, η
ίδια, πριν από ένα, δύο ή δέκα χρόνια».

Αυτό που έχει αλλάξει τώρα, υποστηρίζει επί
της ουσίας ο Ν.Β είναι ότι ιμπεριαλιστικό πόλεμο
κάνει ο Πούτιν και η Ουκρανία αμύνεται. Και χρει-
άζεται την συμπαράστασή μας όπως οι Παλαιστί-
νιοι ή ο λαός του Βιετνάμ παλιότερα. Αυτή η ανά-
λυση είναι λανθασμένη σε πολλά επίπεδα. 

Καταρχήν, για να μιλήσουμε για το πιο κοντινό
μας παράδειγμα, είναι λάθος η σύγκριση με την
Παλαιστινιακή αντίσταση. Όχι μόνο γιατί δεν
υπάρχει σύγκριση σε επίπεδο κινήματος, κοινωνι-
κών δυνάμεων και ιστορίας. Αλλά επειδή, όλοι οι
«φίλοι» του ουκρανικού λαού που υμνολογούν το
δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση, εξοπλίζουν και
στηρίζουν παντοιοτρόπως το κράτος-τρομοκράτη
του Ισραήλ, ένα κράτος που και η Διεθνής Αμνη-
στία το καταγγέλλει ως απαρτχάιντ εις βάρος
των Παλαιστίνιων. Οι ΗΠΑ, η ΕΕ έχουν πράγματι
επισωρεύσει αίμα και πόνο στον παλαιστινιακό
λαό. Όπως -για να μην ξεχνιόμαστε- όλες οι ελ-

ληνικές κυβερνήσεις την τελευταία τριακονταε-
τία, με τον «άξονα» με τον Ισραήλ. 

Ο Ν.Β επιστρατεύει και ένα άλλο παράδειγμα
για τις «παθογένειες της Αριστεράς» σε σχέση με
την αντιμετώπιση του πολέμου. Θυμίζει τον πόλε-
μο στη Σερβία το 1999: «Οι περισσότεροι θυ-
μούνται μόνο τους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς
του 1999, αλλά η τραγωδία στη Γιουγκοσλαβία
ξεκίνησε πολλά χρόνια νωρίτερα με πρώτο υπεύ-
θυνο τον μεγαλοσερβικό εθνικισμό, ακολουθού-
μενο από τον κροατικό, που αιματοκύλισαν τη
χώρα τους για να τη μοιράσουν και να εξασφαλί-
σουν μεγαλύτερα μερίδια για τη νέα -μετά τον
θάνατο του Τίτο- εποχή».

Πράγματι, η κρίση που οδήγησε στα ποτάμια
αίματος στην πρώην Γιουγκοσλαβία είχε τις δικές
της ρίζες. Όμως, οι εθνικισμοί δεν έπεσαν από
τον ουρανό. Ήταν η απάντηση των διάφορων
τμημάτων της άρχουσας τάξης των διευθυντών,
των «τεχνοκρατών» και των τραπεζιτών στην κοι-
νωνική διαμαρτυρία που φούντωνε από τα κάτω.
Ο Μιλόσεβιτς δεν ήταν μόνο ένας «Σέρβος εθνικι-
στής». Ήταν και κεντρικός τραπεζίτης που είχε
επιβάλλει πρόγραμμα σταθεροποίησης του ΔΝΤ. 

Επεμβάσεις
Επίσης, οι επεμβάσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ,

όπως της Γερμανίας, τροφοδότησαν τον κύκλο
του αίματος. Είναι μια παλιά ιστορία στα Βαλκά-
νια. Οι φιλοδοξίες των αρχουσών τάξεων, ντυμέ-
νες με κάθε λογής εθνικιστικούς μύθους αλληλο-
τρέφονταν με τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από
το τέλος του ελληνικού «μεγαλοϊδεατισμού» στη
Μικρά Ασία. Μπορεί να κατανοήσει κανείς αυτή
τη τραγωδία χωρίς τον ανταγωνισμό των Μεγά-
λων Δυνάμεων της εποχής για το διαμελισμό της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;

Η ανάλυση που δεν θεωρεί τον ιμπεριαλισμό
«απολίθωμα» στις θεωρητικές και πολιτικές απο-

σκευές της Αριστεράς, αντίθετα χρησιμοποιεί τη
θεωρητική κληρονομιά μαρξιστών όπως του Λένιν
και του Μπουχάριν, μας είναι απολύτως απαραί-
τητη σήμερα, για τα πολιτικά «δια ταύτα». Μια
Αριστερά που σπεύδει να δώσει διαβεβαιώσεις
ότι έχει απαλλαγεί από τον «λαϊκισμό του τύπου
‘ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο…» είναι καταδικασμένη να
υποχωρεί σε κάθε πίεση της Δεξιάς για να «απο-
δείξει» ότι δεν είναι με τον Πούτιν. Σε αυτή την
πολιτική κατάληξη οδηγεί η επιχειρηματολογία
του Ν. Βουλέλη. 

Στο τέλος του κειμένου του ο Ν. Βουλέλης μας
καλεί να θυμηθούμε το κίνημα της δεκαετίας του
’80, «Όταν η Αριστερά, με όλες τις αποχρώσεις
της, πλημμύριζε τους δρόμους των ευρωπαϊκών
πόλεων διαδηλώνοντας ενάντια στους πυραύ-
λους SS 20 και SS 30, αλλά και τους Πέρσινγκ
και Κρουζ». Είναι ένα καλό παράδειγμα αλλά ο
Ν.Β δεν λέει όλη την «ιστορία». 

Το κίνημα βγήκε στους δρόμους ενάντια στην
εγκατάσταση νέων πυρηνικών πυραύλων στην
Ευρώπη και των ρωσικών και των αμερικάνικων.
Το αντιπυρηνικό κίνημα στη Βρετανία «εγκατα-
στάθηκε» έξω από τη βάση του Γκρίναμ Κομον,
όχι έξω από τη ρωσική πρεσβεία. Και οι διαδηλω-
τές στη Δυτική Γερμανία απέκλειαν σιδηρόδρο-
μους που μετέφεραν αμερικάνικους πυραύλους,
όχι ρωσικούς. 

Το 1915 ο Καρλ Λήμπνεχκτ, έγραφε (ενώ το
σφαγείο του πρώτου παγκόσμιου πολέμου έπαιρ-
νε εφιαλτικές διαστάσεις) ότι «ο κύριος εχθρός
κάθε λαού είναι στην ίδια του τη χώρα». Αυτός
πρέπει να είναι ο οδηγός για την Αριστερά σήμε-
ρα: Ούτε ΝΑΤΟ ούτε Πούτιν, ο εχθρός μας είναι
εδώ, η άρχουσα τάξη και η κυβέρνηση που την
υπηρετεί. Η αναγόρευση του Πούτιν και του Ερν-
τογάν σε κύριους εχθρούς είναι αποπροσανατο-
λιστική για το αντιπολεμικό κίνημα και διαλυτική
για την Αριστερά.

Λέανδρος ΜπόλαρηςΦειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

19/3, Αθήνα, Διεθνής Μέρα κατά του Ρατσισμού. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Συνεδριάζει 
το Πανελλαδικό
Συντονιστικό
Όργανο 
την Κυριακή 
3 Ιούλη

Η Κεντρική Συντονιστική
Επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που
συνεδρίασε τις προηγούμενες
μέρες, αποφάσισε να συγκα-
λέσει συνεδρίαση του Πανελ-
λαδικού Συντονιστικού Οργά-
νου την Κυριακή 3/7, 11πμ -
4μμ, στο Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο (αμφ. Σίδερη).  

Μέσα σε μια περίοδο που
συνεχίζεται η μακρόσυρτη και
πολύπλευρη κρίση του συστή-
ματος (πόλεμος, στασιμοπλη-
θωρισμός, πανδημία, κλιματι-
κή αλλαγή), κλιμακώνονται οι
επιθέσεις αλλά και οι αντιστά-
σεις της εργατικής τάξης και
της νεολαίας ενάντια στην κυ-
βέρνηση και το σύστημα συ-
νολικά, μεγαλώνει η πολιτική
αστάθεια και επιταχύνονται οι
εξελίξεις με ανοιχτή την προ-
οπτική πρόωρων εκλογών το
φθινόπωρο.

Οι προκλήσεις για το εργα-
τικό κίνημα, τη μαχόμενη αρι-
στερά και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι
μεγάλες. Η συνεδρίαση του
ΠΣΟ είναι βήμα στην προσπά-
θεια να ανταποκριθούμε!

Η συνεδρίαση θα γίνει με
την παρουσία όλων των σ. δια
ζώσης. Για τις ελάχιστες εξαι-
ρέσεις σ. που είναι αδύνατο
να παραβρεθούν στη Γεωπονι-
κή θα υπάρχει δυνατότητα
διαδικτυακής παρακολούθη-
σης μέσω ZOOM.

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ DIE LINKE

Αντιπαράθεση για τον πόλεμο
και την έξοδο από το ΝΑΤΟ
Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε

πραγματοποιήθηκε στην Ερφούρτη το 8ο
«έκτακτο» Συνέδριο της Die Linke, του

Κόμματος της Αριστεράς στην Γερμανία. Το
συνέδριο προκλήθηκε από την παραίτηση της
Σουζάνε Χένινγκ-Βέλσοβ τον Απρίλιο από την
συν-ηγεσία του κόμματος. 

Το 7ο Συνέδριο που είχε πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά τον Φεβρουάριο του 2021, είχε
εκλέξει, με μεγάλη πλειοψηφία, δυο γυναίκες
στην ηγεσία: την Ζανίν Βίσλερ και την Χένινγκ-
Βέλσοβ. Η Βίσλερ προέρχεται από την «κινημα-
τική» πτέρυγα του κόμματος. Μέχρι την κατά-
θεση της υποψηφιότητάς της για την ηγεσία το
2020, ήταν συνδεδεμένη με την αντικαπιταλι-
στική ομάδα Marx 21. Η Χένινγκ-Βέλσοβ ανήκει
στη «μεταρρυθμιστική» πτέρυγά της που υπο-
στηρίζει τη συμμετοχή της αριστεράς σε συμ-
μαχικές «προοδευτικές» κυβερνήσεις. Η Θου-
ριγγία, το κρατίδιο στο οποίο εκλέγεται και
δραστηριοποιείται, κυβερνιέται από μια «κόκκι-
νο-κόκκινο-πράσινη» συμμαχία Αριστεράς, Σο-
σιαλδημοκρατίας και Πράσινων. Ο Μπόντο Ρά-
μελοβ, ο πρωθυπουργός της Θουριγγίας, ανή-
κει στην Die Linke.

Οι συμβιβασμοί και οι διαμάχες
ανάμεσα στις διαφορετικές πτέ-
ρυγες κατατρέχουν την Die Linke
από την πρώτη μέρα της ίδρυσής
της τον Ιούνη του 2007. Η Σάρα
Βάγκεκνεχτ, μια από τις πιο ανα-
γνωρίσιμες ηγετικές προσωπικό-
τητες της αριστεράς έχει κηρύξει
εδώ και χρόνια τον «πόλεμο»
στην αντιρατσιστική γραμμή του
κόμματος: σε ένα βιβλίο που κυ-
κλοφόρησε πρόσφατα κατηγορεί
ευθέως τους μετανάστες για τα
χαμηλά μεροκάματα στη Γερμα-
νία. 

Οι εκλογές του περασμένου
Σεπτέμβρη ήταν για την αριστε-
ρά μια πανωλεθρία: δεν κατάφε-
ρε να πιάσει το όριο του 5% και
μπήκε τελικά στην ομοσπονδιακή
Βουλή «από το παράθυρο», χάρη
στο περίπλοκο εκλογικό σύστημα
της Γερμανίας. Αλλά η παραίτη-
ση της Χένινγκ-Βέλσοβ δεν οφει-
λόταν στο κακό εκλογικό αποτέ-
λεσμα: αυτό που πυροδότησε
την κρίση ήταν ο πόλεμος στην
Ουκρανία.

Η Die Linke είναι από θέση αρ-
χής αντίθετη με τον πόλεμο και
τους εξοπλισμούς. Είναι αντίθετη
με την αποστολή γερμανικών
στρατευμάτων σε άλλες χώρες.
Οι προγραμματικές της θέσεις
ζητάνε ανοιχτά «τη διάλυση του
ΝΑΤΟ». Το κόμμα της Αριστεράς
αντιτάχθηκε και στην αποστολή
στρατιωτικού υλικού στην Ου-

κρανία και στο θηριώδες πρόγραμμα επανεξο-
πλισμού ύψους 100 δις ευρώ που ανακοίνωσε
η «κοκκινοπράσινη» ομοσπονδιακή κυβέρνηση
του Όλαφ Σολτς. 

Η Χένινγκ-Βέλσοβ, όπως και ένα μεγάλο κομ-
μάτι της «μεταρρυθμιστικής» πτέρυγας της Die
Linke διαφωνεί με την πάγια θέση του κόμμα-
τος για την «έξοδο της Γερμανίας από το ΝΑ-
ΤΟ». Η παραίτησή της είχε σαν βασικό στόχο
να σπρώξει την Die Linke σε μια αναθεώρηση
της ειρηνιστικής της γραμμής. Στο πλευρό της
είχε όλο το γερμανικό κατεστημένο. Το περιο-
δικό Der Spiegel «ανακάλυψε» ξαφνικά ένα πα-
λιό «σεξιστικό σκάνδαλο» στην αριστερά της
Έσσης το οποίο η Βίσλερ είχε προσπαθήσει
(υποτίθεται) να συγκαλύψει. 

Αντίσταση
Η βασική αντίσταση απέναντι σε αυτή την

πίεση της συνθηκολόγησης με τον γερμανικό
μιλιταρισμό ήρθε από την «κινηματική» πτέρυ-
γα του κόμματος. «Αυτός ο πόλεμος δεν είναι
απλά ένας πόλεμος της Ρωσίας ενάντια στην
Ουκρανία», γράφει μια διακήρυξη υπογεγραμ-
μένη από πολλές τοπικές οργανώσεις και πολ-

λά στελέχη και μέλη της Die Linke. «Είναι ταυ-
τόχρονα και ένας πόλεμος για τον έλεγχο της
Ουκρανίας, δηλαδή ένας αγώνας εξουσίας
ανάμεσα στο ΝΑΤΟ (ΕΕ και ΗΠΑ) από τη μια
και τη Ρωσία από την άλλη. Αυτός ο πόλεμος
δείχνει ότι οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις
οξύνονται… Ο ανταγωνισμός για σφαίρες επιρ-
ροής έχει πάρει ήδη στρατιωτικές διαστάσεις...
Η Ρωσία έχει πυρηνικά όπλα. Η εμπλοκή του
ΝΑΤΟ απειλεί να μετατρέψει τον πόλεμο σε πυ-
ρηνικό, μια θανάσιμη απειλή για την ανθρωπό-
τητα και το περιβάλλον. Δεν υπάρχει στρατιωτι-
κή λύση στη σύγκρουση… Όχι στην αποστολή
όπλων… Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματι-
στεί αμέσως». 

Το συνέδριο έκλεισε με έναν νέο συμβιβα-
σμό. Η Βίσλερ επανεκλέχτηκε, σε πείσμα των
προβλέψεων, στην κορυφή του κόμματος με
ένα ποσοστό σχεδόν 60%. Στην θέση της Χέ-
νινγκ-Βέλσοβ εκλέχτηκε ο Μάρτιν Σίρντεβαν,
ένας ευρωβουλευτής από την «μεταρρυθμιστι-
κή» πτέρυγα. Ο βασικός του αντίπαλος, ο Σέ-
ρεν Πέλμαν, που ανήκει στον κύκλο της Βάγκε-
κνεχτ, πήρε μόλις το 31%. 

Η Βάγκεκνεχτ είναι ο μεγάλος ηττημένος του
συνεδρίου, γράφουν οι γερμανι-
κές εφημερίδες. Η ίδια είχε χα-
ρακτηρίσει το συνέδριο σαν «την
τελευταία ευκαιρία» για την αρι-
στερά. Πολλοί πιστεύουν ότι η
διάσπαση είναι θέμα μηνών.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει
βάλει, όπως ο Α’ Παγκόσμιος Πό-
λεμος το 1914, τεράστιες πιέσεις
«συνθηκολόγησης» πάνω στην
αριστερά σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη. Η αντίσταση σε αυτές τις
πιέσεις είναι ζήτημα ζωής και θα-
νάτου, όχι μόνο για το κίνημα και
την εργατική τάξη αλλά και για
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το
1916, την ίδια ώρα που το γερμα-
νικό κράτος έκλεινε τον Καρλ
Λίμπκνεχτ και τη Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ στις φυλακές  η ηγεσία
του γερμανικού Σοσιαλδημοκρα-
τικού Κόμματος διέγραφε τους
«πασιφιστές» για την «αντιπα-
τριωτική τους στάση» από το
κόμμα. Η ιστορία, όμως, δικαίω-
σε το αντιπολεμικό κίνημα: ο πό-
λεμος δεν τελείωσε με τη «νίκη
του Κάιζερ». Ούτε με τη «νίκη του
Τσάρου». Τελείωσε με τις επανα-
στάσεις στη Ρωσία και τη Γερμα-
νία και την εκθρόνιση και του Κάι-
ζερ και του Τσάρου.  

Η Κριστίνε Μπούχολτς από το
Marx 21, που «εκπροσώπησε» την
αντιπολεμική τάση στο συνέδριο
εκλέχτηκε στην 26-μελή ηγετική
ομάδα της Die Linke.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Κριστίνε Μπούχολτς
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Το Μαχαίρι 
και το Πεπόνι
Σε άρθρο της ΕΦΣΥΝ ("Αναθέτουν σε ιδιώτες και το νομοθετικό

έργο!", 21.06.2022) διαβάζουμε ότι ο υπουργός Σκρέκας αναθέ-
τει σε ιδιωτική εταιρία "να επεξεργαστεί νομοτεχνικά και να «οριστι-
κοποιήσει το νομοσχέδιο»" που ξεπουλάει τα δάση και τα βουνά
στους ιδιώτες για να χτίσουν ΒΑΠΕ με όρους κέρδους. Κρίνοντας
από την πορεία αυτής της κυβέρνησης, δεν είναι κάτι το παράδοξο. 

Ποιος είναι ο ρόλος των υπουργικών γραφείων; Δεν είναι ακριβώς
να δίνουν την υποδομή και τα μέσα στον κομματικό στρατό της ΝΔ,
ώστε να επιτρέπει με τη σειρά της στον κάθε Μυτιληναίο και στην
κάθε ΤΕΡΝΑ να αλωνίζουν σε βουνά και δάση; Ο παρείσακτος μέσα
στον κρατικό μηχανισμό δεν είναι οι ιδιωτικές εταιρίες, αλλά οι αρι-
στεροί άνθρωποι που νομίζουν ότι θα τον αξιοποιήσουν για το συμ-
φέρον της πλειοψηφίας. Περιμένει κανείς στα σοβαρά ότι το περι-
βαλλοντικό κίνημα και οι κάτοικοι που αντιστέκονται στις καταστρο-
φικές βιομηχανικές ΑΠΕ θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν προς όφε-
λός τους την λαβυρινθώδη κρατική γραφειοκρατία; τα αλληλοαναι-
ρούμενα νομικά παραθυράκια; τις επιτροπές γεμάτες αλούπηδες
της δεξιάς που σέρνουν τις διαδικασίες μέχρι εξάντλησης του αντι-
πάλου; τα ΜΑΤ;

Τα αφεντικά και η ΝΔ πληρώνουν ιδιωτικές εταιρίες (όπως πάντα
κάνανε), γιατί απλά μπορούν. Όπως επίσης μπορούν ενίοτε να πα-
ρακάμπτουν τις "νόμιμες" κρατικές διαδικασίες για να πετυχαίνουν
τα συμφέροντά τους. Αλλά η αριστερά δεν κερδίζει κάποια ηθική
ανωτερότητα με το να υποδεικνύει απλά ότι η ΝΔ έχει και το μαχαίρι
του κράτους και το πεπόνι των εξωθεσμικών ιδιωτικών εταιριών.
Ακόμα και την "ηθική" της (!?) να χάσει η άρχουσα τάξη, αν πετύχει
τους στόχους της, είναι ευχαριστημένη. 

Οι εργαζόμενοι, οι ακτιβιστές του πρασίνου και οι φτωχοί κάτοι-
κοι, όμως, δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να μισθώνουν ιδιώτες για
να φτιάχνουν νομοσχέδια, ούτε να εκλέγουν ανθρώπους στις μη-
εκλέξιμες, σκιώδεις θέσεις-κλειδιά για να τα εφαρμόσουν. Μπορούν
μόνο να επιβάλλουν τα αιτήματά τους δημιουργώντας κίνημα. Μπο-
ρούν με τον αγώνα τους να φτάσουν έως και να φτιάξουν άλλους
θεσμούς από τα κάτω, που και θα προστατεύουν το περιβάλλον και
θα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες του λαού. Αλλά το χτίσιμο
τέτοιων θεσμών δεν περνάει από τα υπουργικά χαρτοφυλάκια, ούτε
από παρακάλια στους κομματικούς στρατούς της ΝΔ (ή όποιους άλ-
λους) να "κάνουν τη δουλειά τους". Ούτε να κάνουμε τη δουλειά
τους για χάρη τους. Τη δουλειά τους την κάνουν ήδη και είναι κατα-
στροφική. 

Κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος που θέλει να αντιταχθεί σ'αυτήν
την καταστροφή πρέπει να είναι εξίσου έτοιμος να παρακάμψει θε-
σμικές, "νόμιμες" διαδικασίες, που όμως δεν έχουν κανένα άλλο λό-
γο ύπαρξης παρά να καταστέλλουν, να διαχωρίζουν, να απελπίζουν
και να αποπροσανατολίζουν το κίνημα. Αλλιώς γινόμαστε κι εμείς
πεπόνι να μας κόψουν.

Μ.Χ.

Τον τελευταίο καιρό συγκλονιστικά
γεγονότα έχουν τυλίξει την υδρό-

γειο. Το θέμα; Ο πόλεμος. Δυστυχώς
αποτελούσε πάντα ένα αναπόσπαστο
μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, γιατί
όμως το ξέσπασμα εκείνου στην Ου-
κρανία είναι αυτό που φαίνεται να μας
απασχολεί περισσότερο;

Η απάντηση είναι απλή. Όπως όλοι
γνωρίζουμε, η Δύση με ένα προσω-
πείο ανοχής και προόδου “αιφνιδιά-
στηκε” με το ξέσπασμα του πολέμου
στην Ουκρανία, δεν φαίνεται όμως να
επηρεάζεται από εκείνους που συμ-
βαίνουν εκτός Ευρώπης. Πόλεμοι
όπως της Συρίας, της Υεμένης και του
Αφγανιστάν είναι πλέον εκτός της κα-
θημερινότάς μας. 

Ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι τυ-
χαίος. Το κύριο αίτιό του είναι η απο-
στασιοποίηση της Ευρώπης από τις
χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Αυ-
τές οι χώρες θεωρούνται “τριτοκοσμι-
κές”, “απολίτιστες” και “υποανάπτυ-
κτες”. Η Ευρώπη έχει υψώσει απρο-
σπέλαστα τείχη απέναντι στους πολι-
τισμούς και τις θρησκείες τους. Χώ-
ρες της Ευρώπης που δεν δέχονταν
ποτέ πρόσφυγες άνοιξαν τα σύνορά
τους για πρώτη φορά για εκείνους
της Ουκρανίας.  

Η κίνηση αυτή τόνισε την παρουσία
της "ανθρωπιάς" στις χώρες αυτές,
αφού πολλοί ήταν πρόθυμοι να φιλο-
ξενήσουν μια λευκή Ουκρανή που ικα-
νοποιούσε κάθε στερεότυπο. Οι με-
σαιωνικές αυτές αντιλήψεις όπως και
ο καταιγισμός των ειδήσεων έχει οδη-
γήσει στην υποβάθμιση της σοβαρό-
τητας του πολέμου. Η συνεχής προ-

βολή των ίδιων γεγονότων και η από-
κρυψη αρκετών άλλων μετατρέπουν
τους τηλεθεατές σε παθητικούς δέ-
κτες και όχι ενημερωμένους πολίτες.
Οι σκληρές εικόνες του πολέμου που
εμφανίζονται συνεχώς στις οθόνες
μας εισέρχονται στην καθημερινότητα
μας και με τη δύναμη της συνήθειας
μετατρέπονται σε άλλο ένα κομμάτι
της ρουτίνας. Έτσι, το άτομο αλλο-
τριώνεται, αποστασιοποιείται δηλαδή
από την ανθρώπινη φύση του.

Πρόσφυγες 
Άλλωστε στον πόλεμο δεν υπάρ-

χουν νικητές και ηττημένοι. Πέρα από
τις αμέτρητες ψυχές που χάνονται,
όχι μόνο στο πεδίο της μάχης αλλά
και σε πόλεις με άμαχο πληθυσμό, κα-
ταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον,
πόλεις, κτήρια και μνημεία λεηλατούν-
ται, πολλοί άνθρωποι και ζώα βρί-
σκουν βασανιστικό θάνατο. Οι πρό-
σφυγες, αναζητώντας ένα ασφαλές
καταφύγιο, έρχονται αντιμέτωποι με
τη σκληρή πραγματικότητα και τα
κλειστά σύνορα των γειτονικών χω-
ρών. Για εκείνους που τελικά τα περ-
νούν, η κατάσταση δεν είναι εύκολη.
Πολλοί δεν καταφέρνουν να ξαναγυ-
ρίσουν στη χώρα τους ή να χτίσουν εκ
νέου μια αξιοπρεπή ζωή. Φαινόμενα
όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία
μπαίνουν στο προσκήνιο, χτυπώντας
αλύπητα το διαφορετικό. 

Άσχημα είναι τα πράγματα και για
τις χώρες που δεν συμμετέχουν στον
πόλεμο. Εκτός από τον οικονομικό το-
μέα, με τις τιμές συνεχώς να αυξάνον-
ται και τις επιχειρήσεις να πλήττονται

καθημερινά, υπάρχουν επιπτώσεις και
στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων.
Είναι γνωστό ότι η βία γεννά βία. Έτσι
ο πόλεμος αναζωπυρώνει φαινόμενα
και συμπεριφορές τέτοιου είδους,
όπως είναι ο ρατσισμός, ο φασισμός
και η μισαλλοδοξία. Ταυτόχρονα, δη-
μιουργεί αισθήματα πεσιμισμού και
απογοήτευσης στα άτομα που θέλουν
να βοηθήσουν ουσιαστικά αλλά δεν
μπορούν. Η προσφορά βασικών αγα-
θών είναι η μόνη δυνατή συμβολή,
που εάν και σημαντική δεν είναι αρκε-
τή για την επίλυση του προβλήματος. 

Ο πόλεμος μέσα σε όλες τις τραγι-
κές επιπτώσεις του φέρει και την απο-
τελμάτωση του πολιτισμού. Ευτελίζει
την αξία του ανθρώπου και αναστέλλει
την ανάπτυξη του. Γιατί, όπως είπε και
ο Ηρόδοτος «στον καιρό της ειρήνης
τα παιδιά θάβουν τους γονείς τους,
ενώ αντίθετα στον καιρό του πολέμου
οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους». Μα
υπάρχει θεραπεία για την "ανίατη" αρ-
ρώστια του πολέμου, και αυτή είναι ο
αγώνας. Αγώνας όλων όσων δεν πολε-
μούν, οι μικρές και οι μεγάλες πράξεις
βοήθειας, οι διαμαρτυρίες και η κουλ-
τούρα ειρήνης που φαίνεται να υιοθε-
τούν κυρίως οι νέοι. Και πάνω από όλα
η μόρφωση, το μεγαλύτερο όπλο
εναντίων του πολέμου. Η μόρφωση
που διδάσκει στους ανθρώπους να εί-
ναι άνθρωποι. Γιατί «αν θέλεις να λέ-
γεσαι άνθρωπος δεν θα πάψεις ούτε
στιγμή ν' αγωνίζεσαι για την ειρήνη
και το δίκαιο» (Τάσος Λειβαδίτης).

Αρθρογράφοι: 
Ευαγγελία Πετράκη, 
Νικολέτα Ιακωβάτου 

Πόλεμος και…;
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Κινητοποίηση μπροστά από τη βρετανική πρεσβεία
στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της

Δευτέρας 27 Ιούνη με αφορμή την απόφαση της Βρε-
τανίδας ΥΠΕΣ να δώσει το πράσινο φως για την έκδοση
του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ.

Δεκάδες ακτιβιστές/τριες ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα, ανάμεσά τους μέλη της Ανταρσία στις Γειτονιές
της Αθήνας, του τμήματος δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ,
της πρωτοβουλίας Free Assange Greece, της Πρωτο-
βουλίας Δημοσιογράφων που μέσα σε μερικές ώρες
συγκέντρωσαν δεκάδες υπογραφές συναδέλφων τους
ενάντια στην έκδοση του ιδρυτή των Wikileaks στις
ΗΠΑ, κ.α.

Μπροστά από την πρεσβεία ακούστηκαν συνθήματα
όπως "Ο Τζούλιαν Ασάνζ δεν είναι εγκληματίας, είναι
ένας ήρωας της δημοσιογραφίας". Πήραν τον λόγο ανά-
μεσα σε άλλους/ες, ο πανεπιστημιακός Γιώργος Τσιάκα-
λος, η Φύλλια Πολίτη, δημοσιογράφος, μέλος της Πρω-
τοβουλίας για την Ανατροπή και των Financial Crimes
και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθή-
νας. Επισήμαναν τον κίνδυνο που διατρέχει η ερευνητι-
κή και μαχητική δημοσιογραφία σε όλο τον πλανήτη αν
υλοποιηθεί αυτή η απόφαση και βρεθεί ο Ασάνζ αντιμέ-
τωπος με τις εξοντωτικές ποινές που τον περιμένουν
στις ΗΠΑ. Τόνισαν επίσης ότι και η Ελλάδα είναι μία χώ-
ρα στην οποία η δημοσιογραφία απειλείται και επισήμα-
ναν την ανάγκη να δοθεί συνέχεια στις κινητοποιήσεις.

Κυνηγητό
«Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, που πήρε

την απόφαση της έκδοσης του Ασάνζ στις ΗΠΑ, δεν εί-
ναι τυχαία. Είναι μια γυναίκα που έκανε την πολιτική
της σταδιοδρομία ζητώντας την επαναφορά της θανα-
τικής ποινής για λόγους, όπως έλεγε τότε, αποτρεπτι-
κούς», είπε ο Γιώργος Τσιάκαλος για να εξηγήσει στη
συνέχεια αναλυτικά γιατί εξαπολύθηκε το κηνυγητό κα-
τά του Ασάνζ και τι συνέπειες θα έχει η έκδοσή του
στις ΗΠΑ τόσο για τον ίδιο όσο και για τις ελευθερίες
και τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και όλων των
πολιτών παντού.

«Σήμερα μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώσαμε δεκά-
δες υπογραφές δημοσιογράφων και εργαζόμενων στα
ΜΜΕ από όλες τις Ενώσεις σε κείμενο που καλούσε στη
σημερινή συγκέντρωση», είπε η Φύλλια Πολίτη. «Είναι
μια πρωτοβουλία που θα τη συνεχίσουμε γιατί η ελευθε-
ρία του Τύπου στην Ελλάδα είναι στα τάρταρα. Έχουμε
δει τι έχει συμβεί με την Ίνγκεμποργκ Μπέγκελ, με τις
λίστες Πέτσα, με το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση
όλες τις καταγγελίες για την πολιτική της. Έχει μεγάλη
σημασία η μεγάλη πλειοψηφία των δημοσιογράφων,
που δουλεύει καθημερινά και δίνει μάχη απέναντι στη
λογοκρισία και για να περνά σοβαρά θέματα, να σταθεί
και σε αυτή τη μάχη γιατί ο Ασάνζ είναι ένα σύμβολο
που εμπνέει τους δημοσιογράφους παντού».

«Ο Ασάνζ ακούμπησε ένα από τα πιο ευαίσθητα ση-
μεία του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος που
είναι να κάνει πολέμους και να λέει ψέματα για να τους
δικαιολογεί», είπε ο Πέτρος Κωνσταντίνου. «Και αυτό
που θέλει τώρα ο αμερικάνικος καπιταλισμός είναι να
τον πάρει και τον εξοντώσει. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε τα
συνδικάτα των ΜΜΕ να μπουν μπροστά, να υπερασπί-
σουν το δικαίωμα στην ενημέρωση, την εργασία, την
αποκάλυψη της αλήθειας. Κινήσεις σαν τη σημερινή
πρέπει να τις συνεχίσουμε με μια μεγάλη καμπάνια στο
χώρο των ΜΜΕ και παντού. Ελευθερία στον Ασάνζ τώ-
ρα, μαζί με το παγκόσμιο κίνημα που αντιστέκεται. Δεν
θα μας κλείσουν το στόμα».

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Λευτεριά 
στον Ασάνζ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Απεργίες σιδηροδρομικών
Η αντεπίθεση στη Βρετα-

νία έχει ξεκινήσει και
στην πρώτη γραμμή εί-

ναι οι χιλιάδες εργάτες των σι-
δηροδρόμων που την περα-
σμένη εβδομάδα, έκαναν τα
αφεντικά και τους Τόρις να
τρέμουν με τις τρεις 24ωρες
απεργίες που πραγματοποί-
ησαν την Τρίτη, την Πέμπτη
και το Σάββατο. Από το Αμ-
περντήν στη Σκωτία μέχρι το
Χέιστινγκς στη Μάγχη, οι δεκά-
δες απεργιακές φρουρές ήταν
γεμάτες από πλήθος υποστη-
ρικτών, κατοίκων, συνδικαλι-
στών, σοσιαλιστών και άλλων
εργαζομένων, που έσπευσαν
να δείξουν την αλληλεγγύη
τους. Στις απεργιακές φρου-
ρές στο Γιορκ, οδηγοί λεωφο-
ρείων πήγαιναν φαγητό στους
απεργούς ενώ στο Μάντσε-
στερ, στο Μπρίστολ και στο
σταθμό Γουότερλου στο Λονδίνο, με
τους εργάτες ενώθηκαν οι ακτιβιστές του
περιβαλλοντικού Extinction Rebellion.  

Στα μεγάλα συλλαλητήρια του Σαββά-
του 25/6 που έγιναν σε πολλές πόλεις
την τελευταία μέρα της απεργίας, συγ-
κεντρώθηκαν μαζί με τους σιδηροδρομι-
κούς, εργάτες που δίνουν και αυτοί
στους χώρους τους τις δικές τους μά-
χες. Εκατοντάδες καθαρίστριες/ες που
εργάζονται σε εργολαβία στο νοσοκο-
μείο St George's και απεργούν εδώ και
μια εβδομάδα, πλημμύρισαν ένα συρμό
του μετρό πηγαίνοντας στην απεργιακή
συγκέντρωση του πανεθνικού συνδικά-
του RMT, στο κέντρο του Λονδίνου φω-
νάζοντας το σύνθημα “κοινός αγώνας,
κοινή μάχη”.

Στη διαδήλωση στη Γλασκώβη, οι δια-
δηλωτές φώναζαν: “Εργάτες ενωμένοι
ποτέ νικημένοι” και μαζί τους συμμετεί-
χαν συνδικαλιστές πυροσβέστες που
έφεραν μαζί ένα πυροσβεστικό όχημα
τυλιγμένο με σημαίες. Μια ομάδα απερ-
γών πήγε στο μουσικό φεστιβάλ στο Gla-
stonbury κερδίζοντας την υποστήριξη
του κόσμου παρά το γεγονός ότι τα
ΜΜΕ έπαιζαν την είδηση ότι η απεργία
θα τους «προκαλούσε χάος».

Η επιτυχία της απεργίας που κάλεσε
το RMT σε μια σειρά από σιδηροδρομι-
κές εταιρίες έχει οδηγήσει στο να απλω-
θεί σε ακόμη περισσότερες καθώς και
στο Μετρό του Λονδίνου. Ακόμη περισ-
σότερο το παράδειγμα των σιδηροδρο-
μικών ετοιμάζονται να ακολουθήσουν και
άλλοι κλάδοι. Oι εργαζόμενοι στην Briti-
sh Airways υπερψήφισαν με ποσοστό
95% να προχωρήσουν σε απεργία μέσα
στο καλοκαίρι. Την Πέμπτη προχωράνε
σε ψηφοφορία για απεργία οι εργαζόμε-
νοι στον τηλεπικοινωνιακό κολοσσό BT
Group που αν αποφασιστεί θα είναι η

πρώτη στην εταιρία από το 1987. Την
Τρίτη ψηφίζουν οι εργαζόμενοι στα τα-
χυδρομεία μιας και η εργοδοσία τους
έδωσε «αύξηση» 2% κάτω από τον πλη-
θωρισμό. Οι δικηγόροι βγήκαν σε 48ωρη
απεργία την περασμένη Δευτέρα και Τρί-
τη. Το συνδικάτο NEU των εργαζόμενων
στα σχολεία βάζει κάλπη προτείνοντας
στα μέλη του να ψηφίσουν απεργία για
αυξήσεις. Εργαζόμενοι του συνδικάτου
PCS στις κοινωνικές υπηρεσίες προσα-
νατολίζονται για απεργία τον Σεπτέμβρη.

Απήχηση
Οι απεργοί σιδηροδρομικοί έχουν αι-

τήματα που έχουν απήχηση στους εργα-
ζόμενους σε όλη τη χώρα καθώς το κό-
στος ζωής εκτινάσσεται. Θέλουν δίκαιες
αμοιβές, ασφάλεια και όχι απολύσεις.
“Δεν έχω δει ποτέ ξανά τόση υποστήριξη
για τους σιδηροδρομικούς στις απεργια-
κές φρουρές”, είπε ο Άντι, εργαζόμενος
στο δίκτυο σιδηροδρόμων στο ανατολι-
κό Λονδίνο, στην εφημερίδα Socialist
Worker. “Ο κόσμος μάς προσφέρει φα-
γητό, τσάι και καφέ -άλλοι μας ενι-
σχύουν οικονομικά. Διερχόμενα λεωφο-
ρεία, ταξί, βαν και αυτοκίνητα σηκώνουν
τις γροθιές τους έξω από το παράθυρο,
χτυπώντας τις κόρνες τους. Αισθανόμα-
στε όλοι και όλες δύο μέτρα ψηλότεροι.
Όλοι όσοι γνωρίζω μιλούν για την απερ-
γία, εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε
εμάς. Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώμα-
τά μας. Η υποστήριξη της κοινής γνώμης
έστειλε μήνυμα στους Τόρις ότι θα το
σκεφτούν δύο φορές την επόμενη φορά
που θα δοκιμάσουν περικοπή μισθών ή
περικοπή θέσεων εργασίας”.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει
τον κόσμο ενάντια στις απεργίες και επι-
τίθεται στους απεργούς ισχυριζόμενη ότι
έχουν μεγάλους μισθούς και ότι αρνούν-
ται να διαπραγματευτούν Ο Μπόρις

Τζόνσον περιέγραψε την απεργία ως
«απερίσκεπτη» και ο υπουργός Μεταφο-
ρών είπε ότι οι απεργοί «τιμωρούν» εκα-
τομμύρια «αθώους ανθρώπους». Αλλά ο
χείμαρρος της υποστήριξης είναι τόσο
ορμητικός ώστε ακόμη και βουλευτές
των Εργατικών παράκουσαν την εντολή
του αρχηγού του Εργατικού Κόμματος
Στάρμερ (που παρά το γεγονός ότι είναι
στην αντιπολίτευση τους έδωσε εντολή
να μην πάνε στις απεργιακές φρουρές!)
ενώ το ίδιο έκαναν σε πολλά σημεία μέ-
λη και τοπικά παραρτήματά του. 

Η απεργία έχει τη συμπαράσταση του
κόσμου για έναν ακόμη λόγο. Οι σιδηρο-
δρομικοί απεργούν για ένα ασφαλές σι-
δηροδρομικό δίκτυο -το οποίο ήταν το
ασφαλέστερο στον κόσμο πριν από τις
ιδιωτικοποιήσεις των προηγούμενων δε-
καετιών. Μια νέα δημοσκόπηση της εται-
ρίας Opinium κατέγραψε ότι το 70%
υποστηρίζει το αίτημα για αυξήσεις των
μισθών στο επίπεδο του πληθωρισμού.
Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οδηγοί λε-
ωφορείων και φορτηγών σε διάφορα ση-
μεία κατάφεραν πρόσφατα να κερδίσουν
αυξήσεις μεταξύ 18-25%. Σύμφωνα με
την TUC, τη βρετανική ΓΣΕΕ, την τελευ-
ταία εβδομάδα η αναζήτηση «θέλω να
μπω στο συνδικάτο» στο google ανέβηκε
200%. 

Μια νίκη θα είναι ένα γερό πλήγμα για
την κυβέρνηση Τζόνσον και την ατζέντα
της. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται
άμεσα περισσότερη δράση και άπλωμα
των απεργιών. Το RMT πρέπει να κλιμα-
κώσει τις απεργίες. Μια υποχώρηση τώ-
ρα θα είναι πλήγμα για όλους τους ερ-
γαζόμενους και θα εξυπηρετήσει αυτό
που ακριβώς θέλουν οι Τόρις και τα
αφεντικά.

Το κείμενο βασίζεται σε άρθρα και
ανταποκρίσεις της εφημερίδας 

Socialist Worker

Απεργοί στον σταθμό London Bridge. Φωτό: Socialist Worker
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