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Πρόστιμο σε επιβάτες και οδηγούς για τα
λεωφορεία και τους συρμούς με πληρότητα
άνω του 65% προβλέπεται με τη νεότερη
απόφαση της κυβέρνησης. Πρόκειται για
έναν εξοργιστικό εμπαιγμό, όταν ο ίδιος ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είχε το
θράσος στις 22/6 να δηλώνει σε συνέντευξή
του: “ό,τι και να κάνουμε, στα ΜΜΜ θα υπάρ-
χουν περιπτώσεις που θα στριμωχτεί ο κό-
σμος”.

Από την περασμένη εβδομάδα τέθηκε σε
εφαρμογή το θερινό ωράριο παρά το γεγο-
νός ότι λόγω της κρίσης πολύ λιγότερος κό-
σμος θα φύγει από τα αστικά κέντρα φέτος
λόγω της κρίσης. Στο Μετρό, η προσθήκη 4
νέων σταθμών μετά την Αγία Μαρίνα με τέρ-
μα τη Νίκαια, χωρίς την ταυτόχρονη πρόσλη-
ψη προσωπικού, έχει σημάνει την επιβάρυνση
της γραμμής 3. Ταυτόχρονα, όπως καταγέλ-
λει η “Ανταρσία στην Κοκκινιά” σε ανακοίνω-
σή της “το άνοιγμα του σταθμού ΜΕΤΡΟ [Νί-
καιας] συνοδεύτηκε από κατάργηση μίας σει-
ράς λεωφορειακών γραμμών που κάνει τη με-
τακίνηση εντός των ορίων της πόλης και γενι-
κότερα στους Δήμους του Πειραιά δυσκολό-
τερη”.

Στην κατακραυγή που προκάλεσε η απόφα-
ση της κυβέρνησης να μετακυλίσει τόσο ξε-
διάντροπα την ευθύνη για τον συνωστισμό
και τη διασπορά του κορονοϊού στην εργατι-
κή τάξη, το Υπουργείο απάντησε με μια ακό-
μη πρόκληση. Ανακοίνωσε στις 30/6 ανάκλη-
ση των αδειών του προσωπικού στα ΜΜΜ για
να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Ο Σπύρος Ρε-
βύθης, πρόεδρος του ΣΕΛΜΑ, τονίζει στην
Εργατική Αλληλεγγύη πως “πρόκειται για ένα
μέτρο για το θεαθήναι. Οι εργαζόμενοι στα
μέσα σταθερής τροχιάς αντιμετωπίζουμε τις
συγκοινωνίες ως κοινωνικό αγαθό και για να
μην το στερηθεί ο κόσμος είχαμε ήδη περιο-
ρίσει σημαντικά τις άδειες. Δουλεύουμε δω-
δεκάωρα και παίρνουμε άδεια καλοκαιριού 4-
5 μέρες. 

Με κινητοποιήσεις τα τελευταία 4 χρόνια
διεκδικούμε άμεση πρόσληψη μόνιμου προ-
σωπικού και αγορά ανταλλακτικών. Το Μετρό
χρειάζεται 3.127 εργαζόμενους και είμαστε
λιγότεροι από 2.400. Δεν έχει γίνει καμία
πρόσληψη από το 2008 και αναμένονται και
χειρότερα λόγω των συνταξιοδοτήσεων.
Όπως και στο υπόλοιπο δημόσιο, έχουμε μια
προσπάθεια απαξίωσης του αγαθού αυτού
ώστε να ανοίξει ο δρόμος στους εργολάβους.
Επιπλέον, αν δεν γίνουν προσλήψεις άμεσα,
κινδυνεύει να χαθεί η τεχνογνωσία που έχει
πληρώσει ο ελληνικός λαός, αφού δεν μετα-
λαμπαδεύεται σε νεότερους συναδέλφους”.

Περισσότερο από ποτέ γίνεται αισθητό σε
χιλιάδες κόσμου ότι ο περιορισμός της πανδη-
μίας δεν είναι ζήτημα “ατομικής ευθύνης”.
Γνωρίζουν καλά ότι δεν υπάρχει το “ό,τι και να
κάνουμε” του Καραμανλή γιατί η κυβέρνηση
κάνει πολύ συγκεκριμένες επιλογές, στον αν-
τίποδα των αναγκών και της δημόσιας Υγείας.

Α.Φ.

Ξεκίνησε η οργάνωση για την αντικυβερ-
νητική διαδήλωση στη ΔΕΘ στις 5 Σε-
πτέμβρη σε χώρους δουλειάς με εξορ-

μήσεις του Συντονισμού Εργατικής Αντίστα-
σης και επιτροπές αγώνα. 

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, οι πρωτα-
γωνιστές της προηγούμενης περιόδου και
για τις υπηρεσίες τους που κράτησαν όρθια
την κοινωνία και για τις μάχες που έδωσαν
ενάντια στην κυβέρνηση, ανοίγουν και φέτος
το "χορό" των κινητοποιήσεων με μεγάλο
συλλαλητήριο για την Υγεία στις 4 Σεπτέμ-
βρη στη Θεσσαλονίκη ξεσηκώνοντας τους
πάντες για τη διαδήλωση των συνδικάτων την
επόμενη μέρα. 

"Στην επιτροπή αγώνα την Πεμπτη 30/7 για
την οργανωση του διημέρου στη Θεσσαλονί-
κη συμμετείχε προσωπικό του νοσοκομείου
από διάφορα πόστα και συμβασιούχες καθα-
ρίστριες", μας είπε η Ζανέττα Λυσσικάτου,
γιατρός στον Αγιο Σάββα. "Ξαναφουντώνει το
κύμα του κορονοϊού και προσλήψεις δεν
έχουν γίνει. Μέτρα προστασίας, μάσκες, γάν-
τια, κτλ, είναι σε έλλειψη και μας λένε να τα
αγοράσουμε εμείς.  Ξεκινάμε από τώρα να
κλείνουμε συμμετοχές στα πούλμαν και ορ-
γανώνουμε συνέλευση στο νοσοκομείο στα
τέλη Αυγούστου. Την επόμενη μέρα, οι συμ-
βασιούχες καθαρίστριες σε δικιά τους ξεχω-
ριστή συνέλευση αποφάσισαν προειδοποιητι-
κές κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας που
θα κλιμακωθούν στη ΔΕΘ. Δίνουν τη μάχη
της μονιμοποίησης και των προσλήψεων, για-
τί τώρα με τις άδειες κανουν διπλάσια δου-
λειά, αλλά και ενάντια στα ιδιώτες εργολά-
βους καθαρισμού που ακούγεται οτι θέλουν
να φέρουν για να καλύψουν τα κενά. Έγρα-

ψαν κείμενο που το υπέγραψαν όλες και θα
το μοιράσουμε στο νοσοκομείο με εξορμη-
σεις, μαζί με το κάλεσμα για τη ΔΕΘ".

"Στο Αγλαΐα Κυριακού κάναμε επιτροπή
αγώνα με συμμετοχή μόνιμων και επικουρι-
κών, για το ανέβασμά μας στη ΔΕΘ και να
συζητήσουμε τα προβλήματα που εχουν πολ-
λαπλασιαστεί μέσα στο καλοκαίρι", δήλωσε η
Μαρία Αλιφιερη. "Δεν έχουμε γάντια και πο-
διές αποστείρωσης, ενώ τα περιστατικά κο-
ρονοϊού που έρχονται στο νοσοκομείο έχουν
αυξηθεί πολύ. Τα νοσοκομεία δεν είναι έτοι-
μα να δεχτούν αυτόν τον όγκο. Πρέπει να γί-
νουν μαζικές προσλήψεις. Επίσης, μας έχουν
απλήρωτους για τις υπερωρίες από τον Απρί-
λη. Ταυτοχρονα, βασικό θέμα στην επιτροπή
ήταν η μάχη ενάντια στην ομηρεία των συμ-
βασιούχων και των επικουρικών, που ξεκίνη-
σαν πάλι οι μετακινήσεις τους για να κλεί-
σουν τρύπες και αν δεν ανανεωθούν οι συμ-

βάσεις τους τα προβλήματα θα γιγαντωθούν
στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Η κλιμάκωση
των αγώνων είναι μονόδρομος γι' αυτό οργα-
νώνουμε την παρουσία μας στις κινητοποι-
ήσεις της ΔΕΘ".

"Κάναμε εξόρμηση στο Σωτηρία και βρήκα-
με συναδέλφους, μόνιμους και συμβασιού-
χους που ενδιαφέρονται να ανέβουν στο
αγωνιστικό διήμερο στη ΔΕΘ", τόνισε η Κατε-
ρίνα Μιχελάκη, συμβασιούχος εργαζόμενη
στο νοσοκομείο. "Πολλοί μίλησαν για την
ανάγκη καλύτερης οργάνωσης των κινητο-
ποιήσεων μέσα στο νοσοκομείο. Γι' αυτό
βρηκε ανταπόκριση η πρότασή μας για μάζε-
μα επιτροπής αγώνα στα τέλη του Αυγού-
στου. Θα συνεχίσουμε τις εξορμήσεις για να
ενημερώσουμε περισσότερους για τις κινητο-
ποιήσεις στη Θεσσαλονίκη και για την επι-
τροπή αγώνα".

Μάνος Νικολάου

ΜΜΜ
Μαζικές
προσλήψεις
τώρα!

ΟΙΕΛΕ
Σε θέση μάχης μπαίνουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί

ενάντια στο νόμο της Κεραμέως και της ΝΔ για την ιδιω-
τική εκπαίδευση. 

Ο νόμος για τον "εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαί-
δευσης" είναι ουσιαστικά παραγγελία των ιδιοκτητών
των ιδιωτικών σχολείων. Η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ) αναφέρει οτι "πρόκειται για το
μακράν χειρότερο νομοθέτημα στην ιστορία της ιδιωτι-
κής εκπαίδευσης" καθώς “αποδομεί πλήρως τις εργα-
σιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, όπως ρυθ-
μίζονταν έως σήμερα, εισάγει δυσμενέστερες ρυθμίσεις
ακόμα και από την κοινή εργατική νομοθεσία, νομιμο-
ποιώντας τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων ερ-
γασίας,καθιστά ακραία ευέλικτη την οποιαδήποτε σχέ-
ση εργασίας εντός του σχολείου, υποβαθμίζοντας το
ρόλο και, συνακόλουθα, την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών του εκπαιδευτικού προσωπικού".

Αμέσως μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου, η ΟΙΕΛΕ
προχωρά σε προγραμμα κινητοποιήσεων και νομικές
ενέργειες δηλώνοντας ότι "αυτός ο νόμος δεν θα εφαρ-
μοστεί". Καλεί σε ανοιχτό ΔΣ ΟΙΕΛΕ με μέλη πρωτοβάθ-
μιων σωματείων στις 31 Αυγούστου και Γενικές Συνε-
λεύσεις την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου σε πα-
ραρτήματα σχολείων και σωματεία με πρόταση για
απεργιακές κινητοποιήσεις και πορεία στη Βουλή μετα-
ξύ 10-15 Σεπτεμβρίου.

PIZZA HUT
Το λουκέτο της αλυσίδας PIZZA HUT στην Ελλάδα πριν λίγες ημέρες και το

πέταγμα στην ανεργία 180 εργαζόμενων, είναι μια ακόμη επίθεση ενάντια
στους εργαζόμενους του κλάδου, που βρίσκονται στην ανασφάλεια, την αβε-
βαιότητα και μεγάλο κομμάτι στην ανεργία. Πίσω από τους διθυράμβους του
Μητσοτάκη ότι η οικονομία θα σωθεί με τα δις που θα βγουν από τα ευρωπαϊ-
κά Ταμεία μετά της συμφωνία στην ΕΕ, έρχεται η προσγείωση στον πραγματι-
κό κόσμο.

Η εταιρία που διαχειρίζεται στην Ελλάδα την PIZZA HUT και την αλυσίδα
KFC είναι πολυεθνική, και όχι για ένα μικρό συνοικιακό ψητοπωλείο. Ο όμιλος,
προχώρησε στο λουκέτο γιατί τα κέρδη του δεν ήταν τα αναμενόμενα εξαιτίας
της πανδημίας. Βέβαια όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, τα καταστήματα
της PIZZA HUT δούλευαν κανονικά και εντατικά. Η επιχείρηση πήρε όλα τα δώ-
ρα που της έδωσε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και την αναστολή συμβάσεων
και τις πληρωμένες από το κράτος ασφαλιστικές εισφορές και όλα. Αλλά όταν
διαπίστωσε ότι τα κέρδη δεν ήταν τα αναμενόμενα, δεν δίστασε στιγμή να πε-
τάξει στην ανεργία πάνω από 180 εργαζόμενους. 

«Σαν «Καμαριέρα» - αντικαπιταλιστικό δίκτυο εργαζόμενων στον τουρισμό
Επισιτισμό, πιστεύουμε ότι χρειάζεται να ξαναπιάσουμε το νήμα των κινητοποι-
ήσεων που είχαμε κάνει τον Απρίλη, τον Μάη και τον Ιούνη. Για να δώσουμε δύ-
ναμη στους συναδέλφους που δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες, και ελπίδα σε
αυτούς που έχουν πεταχτεί στην ανεργία. Για να ετοιμαστούμε για μεγάλους
αγώνες από Σεπτέμβρη, με αρχή την διαδήλωση στην ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη
στις 5 Σεπτέμβρη. Για να μην αφήσουμε τους εργοδότες και την κυβέρνηση να
τσακίσουν τις δουλειές και τα δικαιώματα μας.

Πάρτε μέρος στη σύσκεψη που οργανώνει η Καμαριερα 
στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 3μμ.

ΔΕΘ 4, 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ “Η κλιμάκωση 
των αγώνων είναι μονόδρομος”

Από την κινητοποίηση των εργαζόμενων στα νοσοκομεία, 15 Ιούλη.
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“ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ” ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι αγώνες μας, ο εφιάλτης της
Ηκυβέρνηση της ΝΔ βάλθηκε μέσα

στον Αύγουστο να ξεπεράσει τον
εαυτό της σε κυνισμό και υποκρισία.

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι προ
των πυλών, τα κρούσματα αυξάνονται και οι
υπουργοί κουνάνε το δάχτυλο στον κόσμο
που στριμώχνεται σαν τις σαρδέλες στα
ΜΜΜ και προσπαθεί να πάρει μια ανάσα,
αφού οι διακοπές είναι άπιαστο όνειρο για
τους μισούς/ες σχεδόν, για την “ατομική
ευθύνη” μας. 

Είναι πρόκληση  να δηλώνει ο Πέτσας με
ύφος βαρύ κι ασήκωτο ότι το “χειρότερο εί-
ναι να έχει κάποιος δικό του σε ΜΕΘ”  την
ώρα που η κυβέρνησή του επιμένει στην
πολιτική των περικοπών και των ιδιωτικοποι-
ήσεων στη δημόσια υγεία. “Υγειονομική
βόμβα” είναι η κυβέρνηση και η άρχουσα

τάξη που υπηρετεί.
Το πραγματικό της μέλημα είναι να βάλει

μπροστά τις επιθέσεις στην εργατική τάξη
και τη νεολαία για να μας φορτώσει τα σπα-
σμένα της κρίσης που κάθε μέρα οι διαστά-
σεις της μεγαλώνουν και εδώ και διεθνώς.
Ο Μητσοτάκης κάνει “λίφτινγκ” στην κυβέρ-
νησή του, στήνει επιτροπές και “ομάδες σο-
φών” (βλέπε  Πισαρίδης) για την “αξιοποί-
ηση” των χρημάτων της ΕΕ  που υποτίθεται
θα φέρουν την ανάπτυξη. Επιτάχυνση των
ιδιωτικοποιήσεων, ακόμα μεγαλύτερο χτύ-
πημα των συντάξεων, επέκταση της ελαστι-
κής εργασίας στο δημόσιο είναι το πρό-
γραμμά τους. 

Σχέδια
Μέχρι τα τέλη του Αυγούστου η κυβέρνη-

ση θα πρέπει να παρουσιάσει στην ΕΕ αυτά
τα σχέδια: για κάθε ευρώ που θα έρθει από
το ταμείο της “ανασυγκρότησης” για να κα-
ταλήξει στις τσέπες των τραπεζιτών και των
βιομηχάνων η “εγγύηση” θα είναι μνημονια-
κά μέτρα ενάντια στο εισόδημα, τις συνθή-
κες δουλειάς και την υγεία μας. 

Η  κυβέρνηση φοβάται την οργή των ερ-
γαζόμενων και της νεολαίας που δεν “έμει-
ναν σπίτι” ούτε μέσα στο λοκνταουν ούτε

τρόμαξαν από την καταστολή και το νόμο
ενάντια στις διαδηλώσεις. Αυτοί οι αγώνες
είναι ο εφιάλτης της. Οι επόμενες μέρες και
βδομάδες, είναι η ευκαιρία να οργανώσουμε
τη δικιά μας επίθεση ενάντια στην κυβέρνη-
ση της ανεργίας, των ιδιωτικοποιήσεων της
καταστολής και του ρατσισμού. Ο πρώτος
σταθμός σε αυτήν την προσπάθεια είναι το
διήμερο 4-5 Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη,
όταν ο Μητσοτάκης θα παρουσιάζει με φαν-
φάρες το μνημονιακό του πρόγραμμα. Σε
κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σωματείο οι
εργαζόμενοι/ες που πρωτοστάτησαν στις
μάχες του περασμένου χώρου μπορούν να
οργανώσουν μια αξέχαστη υποδοχή στο
Μητσοτάκη και τους υπουργούς του. Και να
ανοίξουν το δρόμο για ένα πανεργατικό
απεργιακό ξεσηκωμό στη συνέχεια. 

Οι αγώνες μας δίνουν σάρκα και οστά
στη συνολική εναλλακτική ενάντια στο τρε-
λοκομείο του καπιταλισμού και το σφαγείο
της αγοράς. Είναι η εναλλακτική που λέει
ότι χρήματα υπάρχουν για τις κοινωνικές
ανάγκες, τη δημόσια υγεία και παιδεία,
τους δήμους και τις συντάξεις αν δεν πη-
γαίνουν στο χρέος στους τραπεζίτες στην
αστυνομία που επεκτείνει το ρατσιστικό
φράχτη του Εβρου. Είναι η εναλλακτική που
λέει ότι η απάντηση στα “κανόνια” όπως
της Pizza Hut και όσα είναι στη σειρά, δεν
είναι  οι ιδιωτικοποιήσεις αλλά οι κρατικο-
ποιήσεις με εργατικό έλεγχο. Κι ότι για να
γίνουν πράξη όλα αυτά χρειάζεται ρήξη με
την ΕΕ του κεφαλαίου και του ρατσισμού.
Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια Αριστερά που θα
μπαίνει με τόλμη και αισιοδοξία σε αυτή τη
μάχη, την Αριστερά του αντικαπιταλισμού
και της επανάστασης.

Οι Financial Times σε πρωτοσέλιδό τους στα
μέσα Ιούλη δημοσίευσαν γράφημα της Eu-

rostat που αναπαριστά το ποσοστό του κόσμου
ανά χώρα της ΕΕ που δεν μπορούσε να ανταπε-
ξέλθει οικονομικά σε διακοπές μιας βδομάδας
για το 2019. Η Ελλάδα ήταν 2η με ποσοστό σχε-
δόν 50%, με 1η τη Ρουμανία με ποσοστό κοντά
στο 55%, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν
28.5%. Είναι προφανές ότι φέτος τα ποσοστά
αυτά έχουν μεγαλώσει κατά πολύ, καθώς μαζι-
κά κομμάτια της εργατικής τάξης βρίσκονται σε
ακόμα μεγαλύτερη οικονομική δυσχέρεια από
πέρσι. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών κοντά
στο ένα εκατομμύριο είναι οι εργαζόμενοι σε
επιχειρήσεις που πλήγηκαν από τον κορονοϊό
και έκαναν χρήση της αναστολής σύμβασης ερ-
γασίας, δηλαδή επιδότηση 800 ευρώ για ενάμι-
ση μήνα αντί μισθού. Ταυτόχρονα, αναμένεται
κύμα μαζικών απολύσεων αφού λήγει αυτό το
μέτρο στήριξης και μαζί η προστασία της απα-
γόρευσης των απολύσεων. Ολόκληροι κλάδοι
όπως αυτός του Πολιτισμού έχουν βρεθεί χωρίς
δουλειά για μήνες. Επιπρόσθετα, οι μειωμένες
προσλήψεις είναι “λάστιχο”. Το 40% των προσ-
λήψεων φέτος τον Ιούνη αφορούσε σε μερική
απασχόληση και ένα επιπλέον 10% σε εκ περι-
τροπής εργασία. Εκτός από τον κόσμο που δεν
αντέχει οικονομικά, υπάρχουν οι εργαζόμενοι
που οι άδειές τους έχουν κοπεί και αν μιλάμε
για τον επισιτισμό, έχει κοπεί και το ρεπό μιας
μέρας, και γι' αυτό δεν θα μπορέσουν να παρα-
θερίσουν. 

Αυτοί είναι οι πραγματικοί λόγοι για τη μεί-
ωση του εσωτερικού τουρισμού και όχι ο φόβος
για τον Covid, όπως ακούγεται, που είναι πράγ-
ματι υπαρκτός. Η κοσμοπλημμύρα στις παρα-
λίες της Αττικής τα σαββατοκύριακα το επιβε-
βαιώνει και αναδεικνύει την τεράστια ανάγκη
για ξεκούραση και διασκέδαση μετά από μεγά-
λο διάστημα έντονης πίεσης. Απέναντι σε αυτό,
η κυβέρνηση διαφημίζει το πρόγραμμα κοινωνι-
κού τουρισμού “Τουρισμός για Όλους” και τον
τριπλασιασμό της χρηματοδότησης σε 30 εκα-
τομμύρια ευρώ από 10 που ήταν πέρσι. 

Πρόκειται για μια τεράστια υποκρισία. Καταρ-
χήν, μόνο κατ' ευφημισμόν είναι “για όλους”,
αφού η τεράστια πλειοψηφία είναι αποκλεισμέ-
νη. Ακόμη και οι 300 χιλιάδες που θα “ωφελη-
θούν” δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούν να πλη-
ρώσουν το κόστος των διακοπών καθώς πρόκει-
ται για επιδότηση και όχι δωρεάν διακοπές. Το
χειρότερο όμως είναι ότι τα χρήματα αυτά είναι
μόνο μια πολύ μικρή επιστροφή χρημάτων που
ούτως η άλλως πληρώνουν οι εργαζόμενοι με
τις εισφορές τους στην Εργατική Εστία, που με
βάση τον προϋπολογισμό φέτος θα ανέλθουν
σε 155,4 εκατομμύρια ευρώ. Τα εκατομμύρια
ευρώ στους βαρόνους των ΜΜΕ, που προχω-
ρούν σε απολύσεις όπως στον ALPHA και στο
OPEN, και στους καπιταλιστές κάθε είδους εί-
ναι μια σπατάλη που απλά γεμίζει τις τσέπες
τους χωρίς να διασφαλίζει θέσεις εργασίας. Αν-
τίθετα, πολλαπλάσια επιδότηση στον κοινωνικό
τουρισμό θα σήμαινε αύξηση του τουρισμού,
δουλειά για τους ξενοδοχοϋπάλληλους και πο-
λύς κόσμος που μπορεί να χαρεί τις διακοπές. 

Μ.Ν.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Το 50% 
χωρίς διακοπές

Η φωτό από την Πανεργατική απεργία στις 18 Φλεβάρη.



Το κείμενο βασίζεται 
στην εισήγηση του 
Πάνου Γκαργκάνα στο 
φεστιβάλ Μαρξισμός 2020.

Βρισκόμαστε σε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις
του καπιταλισμού, ίσως τη μεγαλύτερη από πο-
τέ. Δεν το λέμε εμείς, η επαναστατική αριστερά.

Είναι κοινή ομολογία των υποστηρικτών του συστήμα-
τος, ένα γεγονός που επιβεβαιώνεται από τους πιο
επίσημους οργανισμούς.

Η ίδια η Παγκόσμια Τράπεζα δίνει την εικόνα ότι φέ-
τος έχουμε τη μεγαλύτερη βουτιά στην ιστορία. Σίγου-
ρα από το 1961, όταν ξεκίνησε να κρατά στατιστικά
στοιχεία για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.
Ποτέ από τότε μέχρι το 2008-09 -ούτε ακόμα και με
την πετρελαϊκή κρίση του 1970 ή την κρίση τη δεκαε-
τία του ’80- το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας δεν
είχε πέσει σε ρυθμό ανάπτυξης κάτω από το μηδέν.
Για πρώτη φορά έπεσε το 2009. Η δεύτερη είναι τώρα,
με μια βουτιά μεγαλύτερη από το 2009. Το αφήγημα
ότι μετά από αυτή τη βουτιά της οικονομίας, αυτό που
έρχεται είναι μια γρήγορη ανάκαμψη, αμφισβητείται
από τον επίσημο πολιτικό και οικονομικό κόσμο σε διε-
θνή κλίμακα. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι το πιθανό-
τερο είναι ότι θα έχουμε μια ανάκαμψη αργή και βασα-
νιστική. Και επικαλούνται αυτό που έγινε μετά το 2008-
09: μια ανάκαμψη αργή και βασανιστική που πριν προ-
λάβει να πάρει ικανοποιητικές για τους ίδιους διαστά-
σεις, έφτασε στη σημερινή βουτιά.

Με άλλα λόγια, και το στοιχείο ότι έχουμε μια μεγά-
λη κρίση και το στοιχείο ότι αυτή είναι μακρόσυρτη, με
χαρακτηριστικά που ξεπερνάνε τη δεκαετία, είναι κομ-
μάτι της επίσημης πολιτικής συζήτησης. Οι αποτυχίες
του καπιταλισμού είναι εκεί, καταγραμμένες με τον πιο
επίσημο τρόπο.

Με βάση αυτή την εικόνα, μπορούμε να προχωρή-
σουμε τη συζήτηση. Τι φταίει; Γιατί βρισκόμαστε σε οι-
κονομική βουτιά και γιατί η έξοδος είναι αμφισβητού-
μενη; Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Η κυ-
ρίαρχη αφήγηση είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε
ένα σοκ εξωγενές, σε ένα «τυχαίο ατύχημα». Είναι η
πανδημία που προκάλεσε τα προβλήματα, λένε. Η
πανδημία χρειάστηκε λοκντάουν για να αντιμετωπιστεί
και αυτό επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα κα-
θώς κλείνουν ολόκληρες χώρες βασικές για την παγ-
κόσμια οικονομία.

Αυτές είναι επιφανειακές εξηγήσεις. Έχουν αληθο-
φάνεια, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι κομμάτι της
οικονομικής βουτιάς είναι αποτέλεσμα της καραντίνας.
Όταν για λόγους υγειονομικούς, ο κόσμος πρέπει να
μείνει στα σπίτια του, ακόμα και αν δουλεύει από εκεί,
η δυνατότητά του είναι περιορισμένη. Αυτό προφανώς
επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα. Αλλά δεν εί-
ναι αρκετό να εξηγήσει τα φαινόμενα που βρίσκονται
σε εξέλιξη.

Έτσι κι αλλιώς δεν δεχόμαστε τη θεωρία ότι ο κορο-
νοϊός είναι ένα «τυχαίο ατύχημα». Πρώτον, η εμφάνιση
του ιού έχει σχέση με την τρέλα του καπιταλισμού να
δημιουργεί καταστάσεις καταστροφής του περιβάλ-
λοντος, επέκτασης της βιομηχανικής παραγωγής στον
αγροτικό τομέα με τρόπους αλληλοεπικοινωνίας με
συστήματα που δημιουργούν τη δυνατότητα για να
υπάρξουν κορονοϊοί που περνάνε από τα ζώα στους
ανθρώπους. Δεν είναι δημιούργημα της φύσης αυτό-
ματο, είναι δημιούργημα της εξέλιξης και λειτουργίας
του καπιταλισμού.

Δεύτερον, η επιλογή ότι η καταπολέμηση γίνεται με
καραντίνα έχει να κάνει με τις αποτυχίες του συστήμα-
τος στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Δεν

ήρθαν ξαφνικά οι κορονοϊοί. Υπήρχαν από πριν. Αλλά
οι φαρμακευτικές βιομηχανίες έκαναν την επιλογή ότι
δεν έχει οικονομικό συμφέρον να ψάξουν να βρουν
φάρμακο για τον κορονοϊό. Προτιμούσαν να κυνηγή-
σουν άλλες πιο κερδοφόρες ερευνητικές δραστηριό-
τητες. Επιπλέον, είναι καθαρά δηλωμένο ότι σε κάθε
χώρα αυτό που έπαιρναν υπόψη τους για να επιβά-
λουν λοκντάουν είναι τι περιθώρια έχει το σύστημα
Υγείας. Αν το έχεις περικόψει και η δυνατότητα είναι
για 1000 ΜΕΘ, πρέπει να κάνεις μια καραντίνα που να
εξασφαλίζει ότι θα υπάρχουν μόνο τόσα θύματα.

Ένα επιπλέον στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε πρώτη
φορά οικονομική βουτιά. Τώρα η δικαιολογία είναι η
πανδημία. Όμως τι έγινε το 2008-09 που δεν υπήρχε
πανδημία; Γιατί υπήρχε οικονομικό σοκ; Και τότε προ-
σπαθούσαν να εφεύρουν θεωρίες για εξωγενείς παρά-
γοντες. Η συζήτηση στη Γερμανία ήταν πως το πρό-
βλημα το έχει το τραπεζικό σύστημα γιατί έδινε δανει-
κά στους τεμπέληδες του νότου που τα φάγανε σε
πάρτι στη Μεσόγειο.

Χρειάζεται να πάμε παραπέρα. Να ψάξουμε τις
απαντήσεις στην ίδια τη λειτουργία του καπιταλισμού,
οικονομικά σαν σύστημα, και την τάση του να βυθίζε-
ται σε κρίσεις. Να πάμε στο Μαρξ. Γιατί κανένας άλ-
λος δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτό το ερώ-
τημα. Όταν λέμε κανένας, είναι κυριολεκτικό. Τα μεγα-
λύτερα ονόματα της οικονομικής θεωρίας, ακόμα δεν
έχουν καταφέρει να εξηγήσουν τι έγινε στη δεκαετία
του ’30. Την παραμονή του Κραχ του 1929, ο ίδιος ο
Κέυνς έλεγε ότι δεν πρόκειται να ξαναδούμε τέτοια
πράγματα. Άλλοι έλεγαν ακόμα χειρότερα. Και εξακο-
λουθούν να μην έχουν εξήγηση..

Ο Μαρξ έχει περιγράψει τον καπιταλισμό συνοπτικά
αλλά πολύ περιεκτικά σαν ένα σύστημα που στηρίζεται
σε «τυφλή ανταγωνιστική συσσώρευση καπιταλιστικών
μονάδων με κριτήριο το ποσοστό κέρδους». Κάθε λέξη
σε αυτή την περιγραφή έχει τη σημασία της.

Τυφλή, διότι δεν υπάρχει κανένας κεντρικός σχεδια-
σμός, καμιά αρχή. Ούτε ο πλανητάρχης, ούτε το ΔΝΤ,
ούτε η Παγκόσμια Τράπεζα, ούτε ο ΟΟΣΑ, ούτε κανέ-
νας δεν επιβάλλει σχέδιο στο τι θα κάνουν οι επιχειρή-
σεις. Η απόφαση για το τι, που, πως επενδύεται είναι
τυφλή, χωρίς συνολική εικόνα των επιμέρους καπιταλι-
στών.

Ανταγωνιστική, διότι κάθε μεγάλη επιχείρηση, κάθε
πολυεθνική και κεφάλαιο, αποφασίζει σε ανταγωνισμό
με τους διπλανούς του. Τρέχει να προλάβει τους αντα-
γωνιστές του, διότι η λειτουργία του συστήματος είναι
ότι όποια επιχείρηση προλάβει να πιάσει το τρένο των
επενδύσεων είναι αυτή που βγαίνει νικήτρια και οι αν-
ταγωνιστές βουλιάζουν.

Συσσώρευση, διότι το θέμα δεν είναι τι παράγουμε,
πόσο χρήσιμο είναι, τι ανάγκες καλύπτει. Αλλά το πώς
θα μπορέσουμε να πάρουμε μεγαλύτερες διαστάσεις,
μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, πώς θα αυγατίσει το
κεφάλαιο.

Και το κριτήριο είναι το ποσοστό κέρδους. Κάθε κα-
πιταλιστής, από τους μικρούς μεμονωμένους του 19ου
αιώνα μέχρι τα μεγαθήρια του 21ου, ο τρόπος με τον
οποίο μετράει το αν αξίζει να ρίξει τα κεφάλαιά του σε

μια καινούργια επένδυση είναι το προσδοκώμενο πο-
σοστό κέρδους. Είναι το απόλυτο κριτήριο. Είναι το
μέτρημα που κάνει και που λέει ότι αν για παράδειγμα
μια επένδυση έχει απόδοση 15%, τότε αξίζει τον κόπο
διότι έτσι θα μπορεί να πληρώνει το δάνειο στις τρά-
πεζες, θα μπορεί να εξασφαλίσει την απόσβεση των
μηχανημάτων της επένδυσης και θα του μείνει και ένα
μερίδιο από αυτό το ποσοστό, μεγαλύτερο από αυτό
που θα πιάσει αν τα λεφτά του τα έχει στην τράπεζα,
το χρηματιστήριο ή στην κάθε κερδοσκοπική φούσκα.
Αυτό είναι το άλφα και το ωμέγα.

Τάση προς τις κρίσεις

Με τη βοήθεια του Μαρξ μπορούμε να πάμε και στο
γιατί αυτό το σύστημα, της τυφλής ανταγωνιστι-

κής συσσώρευσης με κριτήριο το ποσοστό κέρδους,
δημιουργεί από μόνο του την τάση προς τις κρίσεις,
γιατί υπονομεύει το ίδιο το ύψιστο κριτήριο των καπι-
ταλιστών, το ποσοστό κέρδους. Ο πρώτος λόγος, σύμ-
φωνα με το Μαρξ, είναι ότι ο καπιταλισμός είναι εμπο-
ρευματική παραγωγή. Δεν είναι παραγωγή που τον
απασχολεί η «αξία χρήσης» των προϊόντων. Σημασία
δεν έχει το πόσο χρήσιμο είναι το προϊόν, σημασία
έχει τι αξία έχει στην αγορά, η «αξία ανταλλαγής».

Τον καιρό του Μαρξ ακόμα, παρόλη την επέκταση
του καπιταλισμού σε διεθνή κλίμακα, υπήρχαν κομμά-
τια που βρίσκονταν έξω από την εμπορευματική παρα-
γωγή. Πχ αγρότες που μπορούσαν να έχουν ένα κομ-
μάτι από τα χωράφια για τη δική τους κατανάλωση.
Σήμερα αυτά έχουν τελειώσει. Ακόμα και στις πιο απο-
μακρυσμένες περιοχές της Κίνας, αυτά τα κομμάτια
έχουν εξαφανιστεί. Έγιναν προλετάριοι. Το ίδιο ισχύει
για την Ινδία, την Ινδονησία, για πολλές χώρες της
Αφρικής, προφανώς της Λατινικής Αμερικής. Άρα αυτό

που έβαζε ο Μαρξ στην εποχή του και μπορεί να έλε-
γαν ότι δεν ισχύει για όλους, πλέον ισχύει παντού.

Από πού όμως βγαίνει το κέρδος μέσα από αυτή τη
διακίνηση του προϊόντος; Ναι, παράγουμε με κριτήριο
την αξία ανταλλαγής και όχι χρήσης, μας ενδιαφέρει τι
πιάνει στην αγορά το προϊόν. Αλλά αυτό δεν αρκεί από
μόνο του να εξηγήσει από πού βγαίνει το κέρδος.
Όλοι οι θεωρητικοί του καπιταλισμού λένε ότι το κέρ-
δος είναι η ανταμοιβή του κεφάλαιου, όπως ανταμοιβή
έχουν όλοι οι συντελεστές της παραγωγής. Ο εργάτης
παίρνει μεροκάματο, η γη παίρνει ενοίκιο, το κεφάλαιο
παίρνει το κέρδος ως ανταμοιβή του. Φυσιολογικά
πράγματα. Δεν είναι όμως έτσι.

Το κέρδος προέρχεται από την εκμετάλλευση της
εργατικής δύναμης. Στον καπιταλισμό η ίδια η εργατι-
κή δύναμη έχει γίνει εμπόρευμα που ανταλλάσσεται
στην αγορά. Η ανταλλακτική της αξία καθορίζεται από
αυτά που χρειάζεται ο εργάτης και η εργατική οικογέ-
νεια για να επιβιώσει και να αναπαραχθεί. Στην παρα-
γωγή όμως, αυτό που παράγει ο εργάτης είναι πολύ
περισσότερο από αυτό το οποίο χρειάζεται για την
αναπαραγωγή της εργατικής του δύναμης, είναι πολύ
περισσότερο από το μεροκάματο. Αυτό που βγαίνει εί-
ναι υπεραξία που είναι η άλλη έννοια που βάζει ο
Μαρξ στην ανάλυσή του. Και μας είναι απαραίτητη για
να πάμε στο θέμα του ποσοστού κέρδους.

Τι είναι το ποσοστό κέρδους; Είναι ένα κλάσμα που
στον αριθμητή είναι η υπεραξία και στον παρονομαστή
είναι το άθροισμα του κεφάλαιου που έχει ξοδέψει ο
καπιταλιστής για την επένδυση (σταθερό κεφάλαιο) και
του κεφάλαιου που έχει ξοδέψει σε μεροκάματα (μετα-
βλητό κεφάλαιο). Τί συμβαίνει καθώς προχωράει ο οικο-
νομικός κύκλος σε αυτό το κλάσμα; Η υπεραξία εξαρ-
τιέται από το μεταβλητό κεφάλαιο, την εργασία. Το κλά-

σμα έχει την τάση να μεγαλώνει τον παρανομαστή του,
γιατί χρειάζεται όλο και περισσότερο επενδύσεις σε
σταθερό κεφάλαιο για να μπορεί να μεγαλώνει η παρα-
γωγικότητα της εργασίας και να αυξάνει το κέρδος.

Το κέρδος αυξάνει αλλά το ποσοστό κέρδους μει-
ώνεται, γιατί ο παρονομαστής μεγαλώνει, γιατί οι
επενδύσεις σε σταθερό κεφάλαιο γίνονται όλο και με-
γαλύτερες. Άρα ο ίδιος ο καπιταλισμός, στη διαδικα-
σία του, στην τυφλή του ανταγωνιστική συσσώρευση,
υπονομεύσει το ύψιστο κριτήριο με το οποίο γίνονται
οι επενδύσεις. Το ποσοστό του κέρδους τείνει να πέ-
σει και άπαξ και πέσει, το κίνητρο για τους καπιταλι-
στές να πάνε στον επόμενο γύρο επενδύσεων είμαι
μειωμένο. Οι επενδύσεις πέφτουν και όταν πέφτουν
αρχίζει η οικονομική κρίση.

Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κρατούμενο.
Γιατί στην ιστορία, μέχρι να φτάσουμε και στη σημερι-
νή κρίση, ποτέ οι καπιταλιστές δεν παραδέχονται ότι η
ύφεση και η οικονομική βουτιά ξεκίνησε από τον εαυτό
τους, από το ότι φρενάρουν και σταματάνε τις επενδύ-
σεις, από το ότι μειώνουν το ρυθμό τους. Τα στατιστι-
κά στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Αλλά οι ίδιοι πάντα προ-
σπαθούν να το υπεκφύγουν.

Άμα όμως είναι έτσι, αν η αιτία είναι σε αυτογκόλ
του καπιταλισμού που σπάει το ίδιο το ελατήριο με το
οποίο κινείται η οικονομία, τότε γιατί δεν έχει κλατάρει
ο καπιταλισμός εδώ και 200 χρόνια; Γιατί δεν έχει γίνει
μόνιμη η κρίση από τον καιρό του Μαρξ. Γιατί περνάμε
εποχές που ο καπιταλισμός αναπτύσσεται και μετά ξα-
νάρχεται η κρίση; Τι εξήγηση δίνουμε γι’ αυτό;

Χρειάζεται να απαντήσουμε γιατί στον καιρό του
Μαρξ οι κρίσεις λειτουργούσαν σαν κλαδευτήρια. Στη
βλάστηση του καπιταλισμού, η κρίση κλάδευε τις προ-
βληματικές επιχειρήσεις και άφηνε περιθώριο στις υγι-

είς, αυτές που επιβίωναν, να αναπτυχθούν. Η κρίση
λειτουργούσε σαν καταστροφή κεφάλαιου, αποκατά-
σταση της κερδοφορίας και έναρξη ενός νέου κύκλου.
Αυτός ο αυτόματος μηχανισμός λειτουργούσε το 19ο
αιώνα και στις αρχές του 20ου . Αλλά από μια στιγμή
και μετά έπαψε να λειτουργεί ή τουλάχιστον μειώθηκε
η δυνατότητά του να ξεκαθαρίζει το τοπίο και να προ-
χωράμε πέρα από τις κρίσεις.

Για δύο λόγους, για τους οποίους επίσης μιλάει ο
Μαρξ και ονομάζει «συγκέντρωση και συγκεντροποί-
ηση του κεφάλαιου». Μετά το κλαδευτήρι της κρίσης
που άνοιγε το τοπίο για να αναπτυχτούν ξανά οι επι-
χειρήσεις, αυτό που προέκυπτε είναι όλο και μεγαλύ-
τερες και πιο συγκεντροποιημένες μονάδες κεφάλαι-
ου. Επιχειρήσεις, που, για να μιλήσουμε με τη σύγχρο-
νη ορολογία, οι ίδιοι οι καπιταλιστές και το κράτος
τους θεωρούσαν πλέον πολύ μεγάλες για να χρεοκο-
πήσουν.

Στις μέρες μας αυτό έχει γίνει σλόγκαν. Too big to
fail. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Ντόιτσε Μπανκ να
χρεοκοπήσει διότι αυτό θα καταστρέψει όλη τη γερμα-
νική οικονομία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη
Γκουγκλ ή την Άμαζον να χρεοκοπήσουν διότι αυτό θα
καταστρέψει ολόκληρο τον αμερικάνικο καπιταλισμό.

Αυτού του είδους τα προβλήματα άρχισαν να είναι
ορατά από τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν μπαίνουμε
στην περίοδο του ιμπεριαλισμού και τη σύνδεση ανά-
μεσα στο μεγάλο κεφάλαιο και το κράτος. Ουσιαστικά,
η έξοδος από την κρίση του Μεσοπολέμου έγινε με τη
μεγαλύτερη καταστροφή κεφαλαίου στην ιστορία, την
καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου -όταν
ισοπεδώθηκε η Γερμανία, όταν καταστράφηκε η Γαλλία
και όλοι οι “δημοκρατικοί” σύμμαχοι και μπήκε μπρο-
στά το σχέδιο Μάρσαλ, η μεταπολεμική περίοδος, για
να φέρει μια καινούργια ανάπτυξη του καπιταλισμού.

Ποσοστό εκμετάλευσης

Οτρόπος με τον οποίο προσπάθησαν οι καπιταλι-
στές να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους τα ζη-

τήματα στη σύγχρονη εποχή, στα τέλη του 20ου αιώνα
και στον 21ο που διανύουμε, ήταν η επίθεση του νεο-
φιλελευθερισμού η προσπάθειά τους ήταν να ανέβει
το ποσοστό εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Γιατί
ο νεοφιλελευθερισμός είναι ακριβώς αυτό: μικρότερα
μεροκάματα, ευέλικτη εργασία, περισσότερες ώρες
εργασίας με απλήρωτες ώρες εργασίας, μαύρη εργα-
σία και περικοπή στις κοινωνικές δαπάνες, δηλαδή
στην υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια που
αποτελεί το κοινωνικό μεροκάματο.

Έχουν και σε αυτό αποτύχει. Για να καταλάβουμε
γιατί, μας χρειάζεται ξανά ο Μαρξ. Το πρώτο στοιχείο
είναι η αντίσταση της εργατικής τάξης. Έχουν υπάρξει
τεράστιες μάχες όλες αυτές τις δεκαετίες κόντρα στις
περικοπές και την ελαστικοποίηση της εργασίας. Όσο
και να θέλανε τα ποσοστά ελαστικοποίησης της εργα-
σίας παρέμειναν σε χαμηλά
επίπεδα. Ποτέ δεν έγιναν
πλειοψηφικά μέσα στην πα-
ραγωγή. Ποτέ δεν έφτασε η
μαύρη εργασία να είναι πάνω
από το 50% της εργατικής τά-
ξης. Η αντίσταση της εργατι-
κής τάξης είναι βασικός πα-
ράγοντας που δεν μπορούμε
να τον ξεχνάμε.

Αλλά υπάρχει και δεύτερο στοιχείο, πάλι με βάση
την ανάλυση του Μαρξ. Ακόμα και αν κατάφερναν να
εντατικοποιήσουν την εργασία ακόμα περισσότερο,
δεν μπορεί να τους βγάλει από την κρίση. Δεν μπορείς
να βάλεις τον εργάτη να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο.
Υπάρχουν φυσικά όρια στην εντατικοποίηση της εργα-
σίας. Και πάλι, το ποσοστό κέρδους, το κλάσμα, εξα-
κολουθεί να είναι τόσο πεσμένο ώστε να αποτελεί εμ-
πόδιο για τις επενδύσεις. Παρά τη νεοφιλελεύθερη
επίθεση, η τάση των επενδύσεων είναι πτωτική και ιδι-
αίτερα στον 21ο αιώνα. 

Χρειαζόμαστε αυτή την ανάλυση για να καταλαβαί-
νουμε γιατί η κρίση δεν ξεπερνιέται. Δεν υπάρχει αρ-
κετή καταστροφή κεφάλαιου ώστε να ανοίξει μια και-
νούργια κερδοφόρα προοπτική για τον καπιταλισμό
και γι' αυτό έχουμε κρίσεις επαναλαμβανόμενες που
παίρνουν αυτά τα μακρόσυρτα.χαρακτηριστικά.

Ένα ακόμα στοιχείο είναι ο ρόλος που παίζει το χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα. Τι κάνουν οι καπιταλιστές τα
διαθέσιμα κεφάλαια, αυτά που δεν θέλουν να τα πάνε σε
καινούργιες επενδύσεις; Κερδοσκοπία είναι η απάντηση.
Όχι με το παλιό τρόπο, ότι κάθε καπιταλιστής μέχρι να
φτιάξει το καινούργιο εργοστάσιο τα λεφτά τα είχε στην
τράπεζα και έπαιρνε και κατιτίς από τον τόκο. Αυτά ανή-
κουν 100 χρόνια πίσω. Τώρα ο κάθε καπιταλιστής που
δεν πάει για επενδύσεις τα λεφτά που έχει κρατημένα,
τα παίζει στο χρηματιστήριο. Στα hedge funds. Ή σε
κόλπα που οι ίδιες οι επιχειρήσεις αγοράζουν τη μετοχή
τους στο χρηματιστήριο για να ανέβει η τιμή της και έτσι
να ανέβει η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας. Έχουμε φτά-
σει πια σε τζόγο κολοσσιαίων διαστάσεων.

Αυτό είναι στοιχείο που επιτείνει τις απότομες βου-
τιές. Αυτό έγινε το 2008-10. Είχαμε κρίση στο χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα, έσκασε η φούσκα και αυτό προ-
κάλεσε τη βουτιά. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να το
αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. Είναι τα λεγόμενα
«κίνητρα» που ρίχνουν οι κυβερνήσεις, ο Τραμπ, η ΕΕ,
όλοι αυτοί που λένε «πάρτε 1 τρις». Ποιος το παίρνει
και που πηγαίνει; Οι μεγάλες επιχειρήσεις το παίρνουν
και πηγαίνει κατευθείαν στο τζόγο.

Το σύστημα έχει δεθεί κόμπος. Σε αυτό το σημείο
βρισκόμαστε και δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από μια
δύναμη που μπορεί να κόψει αυτόν τον κόμπο. Και αυ-
τή είναι η εργατική τάξη. Διαγράφοντας τα πλασματι-
κά κεφάλαια, διαγράφοντας τα χρέη και παίρνοντας
τον έλεγχο της παραγωγής και των επενδύσεων. Ή θα
φτάσουμε σε μια κατάσταση που η εργατική τάξη συλ-
λογικά και δημοκρατικά θα αποφασίζει τι και πως θα
επενδυθεί ή διαφορετικά οι κρίσεις όχι μόνο θα είναι
μακρόσυρτες αλλά μόνιμο στοιχείο αυτού του συστή-
ματος. Γι’ αυτό η προοπτική μας είναι καθαρή. Προλε-
τάριοι όλων των χωρών ενωθείτε. Έχετε έναν ολόκλη-
ρο κόσμο να κερδίσετε. Έχετε μια σοσιαλιστική επα-
νάσταση να κάνετε για να σώσετε τον πλανήτη και την
ανθρωπότητα από την ατέλειωτη βαραβαρότητα.

Νο 1433, 5 Αυγούστου 2020
σελ.4-5 εργατικη αλληλεγγυη Μαρξισμός 2020

Ο Μαρξ και η μακρόσυρτη 
κρίση του καπιταλισμού

Διαβάστε 
επίσης
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ΠΕΜΠΤΗ 6/8
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός Φωκίωνος 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 
και Καραϊσκου 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό 7.30μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 7.30μμ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 
και Ρ. Φεραίου 7.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/8
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Πλ. Σημηριώτη 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 7.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρκετ Ιν 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 
Ιασωνίδου 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πεζόδρομος 
(Μουσείο ΕΑΜ) 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ  Σβώλου με Γούναρη 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια  6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/8
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στη σκιά της πανδημίας
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Οι πραγματικοί ήρωες της Υγείας
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 
θέατρο Εθν. Αντίστασης 7.30μμ
Refugees lives matter – 
Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 
θέατρο Εθν. Αντίστασης 7.30μμ
Οι πραγματικοί ήρωες της Υγείας
Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8,  7.30μμ, στέκι «Εκτός Σχε-
δίου», Νισύρου και Πάτμου  μέσω 
messenger – πληρ. Fb.com/sekneasionias
75 χρόνια από τις ατομικές βόμβες
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 δημαρχείο, 
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7.30μμ
Δεκαετία '30, η πολύτιμη 
κληρονομία της ιστορικής εμπειρίας
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 δημαρχείο, 
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7.30μμ
«Πράσινη» ανάπτυξη, μαύρη καταστροφή
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στη σκιά της Πανδημίας
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ

Ενάντια στο ρατσισμό 
του Τραμπ και στο σύστημα 
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη

ΠΑΤΗΣΙΑ- ΓΑΛΑΤΣΙ- ΚΥΨΕΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 
καφέ Rewind (Αγ.Λαύρας)7.30μμ
Η πολύτιμη κληρονομιά 
της ιστορικής εμπειρίας 
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη
• ΠΕΜΠΤΗ 20/8 
καφέ Rewind (Αγ.Λαύρας) 7.30μμ
«Πράσινη» ανάπτυξη, μαύρη καταστροφή
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8, 
πλατεία Μερκούρη, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Ενάντια στο ρατσισμό, 
στον Τραμπ και στο σύστημα
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8, 
πλατεία Μερκούρη, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Διαδήλωση ΔΕΘ: 
ενάντια στην κυβέρνηση της ανεργίας 
και της καταστολής
Ομιλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8, 
πλατεία Μερκούρη, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
”Πράσινη ανάπτυξη”- μαύρη καταστροφή
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 παλιό δημαρχείο, 
Θησέως 156, 4ος όρ., 7μμ
Μπορούμε να αλλάξουμε 
τη ζωή μας και το σύστημα
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 
καφέ Σαρδανάπαλος (πλ. Ανοιξη) 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο 
για το σοσιαλισμό;
Ομιλητής: Νίκος Κουτσογιάννης
• ΠΕΜΠΤΗ 20/8 
σαλόνι Εστιών ΦΕΠΑ (Ούλωφ Πάλμε) 7μμ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

η σκιά της πανδημίας
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8, καφέ Ποέτα 8μμ
Ελλάδα – Τουρκία – 
Η σύγκρουση των υποϊμπεριαλισμών
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8, καφέ Ποέτα 8μμ
«Refugees lives matter – 
Αν το προσφυγικό ήταν πρόβλημα 
θα είχε λύση»
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 πλ. Ρήγα Φεραίου 7.30μμ
Λένιν: Ο αριστερισμός
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 
πλ. Ρήγα Φεραίου 7.30μμ
Ελλάδα- Τουρκία: 
Η σύγκρουση των υποϊμπεριαλισμών
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΧΑΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7.30μμ
Ιουλιανά 1965
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 
Πάρκο Ειρηνης και Φιλίας 7μμ
Η κοινωνική επανάσταση του 1821
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 
Πάρκο Ειρηνης και Φιλίας 7μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλήτρια: Δανάη Δετοράκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 6/8, 
καφενείο πλατείας Σουρμένων 7.30μμ 
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης
• ΠΕΜΠΤΗ 20/8 
καφενείο πλατείας Σουρμένων 7.30μμ 
Μέση Ανατολή- από το διαρκή πόλεμο 
στη διαρκή επανάσταση
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 27/8, 
καφενείο πλατείας Σουρμένων 7.30μμ 
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη

Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 6/8 
θεατράκι πλατεία Χαλανδρίου 7μμ
(fb.com/sekxalandri)
«Πράσινη» ανάπτυξη, μαύρη καταστροφή
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 20/8 
θεατράκι πλατεία Χαλανδρίου 8μμ
(fb.com/sekxalandri)
80 χρόνια από τη δολοφονία το Τρότσκι
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΙΚΑΙΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 6/8 
δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στη σκιά της πανδημίας
Ομιλήτρια: Δόμνα Κατιμερτζή
• ΠΕΜΠΤΗ 20/8 
δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΞΑΝΘΗ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/8 καφέ Κήπος 7μμ
«Πράσινη» ανάπτυξη, μαύρη καταστροφή
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/8 καφέ Κήπος 7μμ
Οι πραγματικοί ήρωες της Υγείας

ΠΑΤΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 20/8 Τριών Ναυάρχων και
Ιωάννου Βλάχου 7.30μμ
Οργανώνουμε το διήμερο στη ΔΕΘ: 
ξεσηκωμός απέναντι 
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 20/8 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ όροφος 8μμ
”Πράσινη ανάπτυξη”- μαύρη καταστροφή
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 
καφέ Γιουκάλι (πλ.Μεσολογγίου) 7μμ
Τα όρια του ρεφορμισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

παραγωγή και την διανομή σύμφωνα με
τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι
μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψου-
με όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπο-
ρούμε να σταματήσουμε τους πλούσιους
και δυνατούς που κυριαρχούν πάνω στον
πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πε-
τύχει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας
όπου ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομο-
νωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώβρης
του ’17 ηττήθηκε κάτω από την πίεση της
παγκόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρό-
μο για την επικράτηση του Στάλιν και την
μετατροπή της Ρωσίας σε κρατικό καπιτα-
λισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημι-

ουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευ-
ρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προ-
σπάθεια που έχει στόχο την διαίρεση της
εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια
Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε –
φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες και
μετανάστες να πεθαίνουν στα σύνορά της
και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρί-
σεις αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή
και φύλο καθώς και όλους τους καταπιε-
σμένους να οργανώνουν την αντίστασή
τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά
εθνικοαπελευθερωτικά 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
καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυ-
νήγι του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

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

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΡΙΤΗ 25/8, 3μμ ΕΚΑ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΡΙΤΗ 25/8, 7μμ ΕΚΑ

Συσκέψεις 
στα νοσοκομεία

ΜΜΕ
ΠΕΜΠΤΗ 27/8, 11πμΕΣΗΕΑ 

ΜΕΤΡΟ
ΠΕΜΠΤΗ 27/8, 12μες αιθ. Σωματείου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8, 7μμ

Εργατικές ομάδες

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 
24 Αυγούστου, 2μμ
Γραφεία σωματείου

Συνέλευση 
Συντονισμού  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 25/8 πάρκο ΕΚΘ 7μμ
Εισήγηση: Νίκος Χατζάρας, Γιάννης Κούτρας
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Θα τα βρείτε στο
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584 www.marxistiko.gr

Δεκάδες συμπαραστάτες βρέθηκαν στο πλευρό του Τζαβέντ Ασλάμ την
Τρίτη 4 Αυγούστου, στη διάρκεια της συνεδρίασης της δευτεροβάθμιας
επιτροπής που εξετάζει το αίτημά του για χορήγηση πολιτικού ασύλου.
Εκτός απο τα μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας με το πανό τους, το πα-
ρών έδωσαν η ΚΕΕΡΦΑ, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί  ακόμα αγωνιστές
και αγωνίστριες. 

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, δικηγόρος δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη μετά τη λήξη της συνεδρίασης: “Μετά τη συζήτηση της αρμοδίας
επιτροπής οι δικηγόροι του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες
ευελπιστούν σε μια αίσια κατάληξη της υπόθεσης. Η  πλούσια δράση του

Τζαβέντ Ασλάμ για τα δικαιώματα των πακιστανών εργαζόμενων μελών
της κοινότητας, οι αντιρατσιστικοί του αγώνες η στοχοποίησή του από
την πακιστανική πρεσβεία ακόμα και από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής
Αυγής τον καθιστούν μοναδική περίπτωση διεθνώς, παράδειγμα συνε-
πούς υπερασπιστή δικαιωμάτων, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του”. 

Τις προηγούμενες μέρες εκδηλώθηκε ένα μεγάλο κύμα συμπαράστα-
σης στον Τζαβέντ Ασλάμ, από κόμματα, ανθρώπους των γραμμάτων και
της τέχνης, ανάμεσά τους η Μ. Δούκα και ο Β. Βασιλικός, συνδικαλιστές
και αγωνιστές αγωνίστριες του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινή-
ματος. Η μάχη για να πάρει άσυλο ο Τζαβέντ Ασλάμ θα συνεχιστεί δεμέ-
νη με τους αγώνες του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος. 

Διακόπηκε για καλοκαίρι η δίκη της Χρυσής
Αυγής, συμπληρώνοντας στις 29 Ιούλη 446 συ-
νεδριάσεις. Για πρώτη φορά στα πάνω από 5
χρόνια διεξαγωγής της, φέτος έχουν προγραμ-
ματιστεί δικάσιμες τον Αύγουστο (27, 28 και 31
Αυγούστου στην αίθουσα τελετών του Εφετεί-
ου). 

Έχουν μείνει οι αγορεύσεις τεσσάρων συνη-
γόρων για την κατηγορία της εγκληματικής ορ-
γάνωσης, ανάμεσά τους οι συνήγοροι του Μι-
χαλολιάκου. Παρά τη συνεχιζόμενη προσπά-
θεια των υπερασπιστών στο σύνολό τους να
καθυστερήσουν κι άλλο τη διαδικασία, ερχόμε-
νοι δήθεν “απροετοίμαστοι” ή αγορεύοντας για
ώρες περί ανέμων και υδάτων αποφεύγοντας
να αγγίξουν τα αποδεικτικά στοιχεία, η δίκη
προχώρησε. Στις αρχές Σεπτέμβρη αναμένεται
να ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις και να ανακοι-
νωθεί η ημερομηνία της απόφασης. 

Η ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικα-
σίας και η απόφαση έρχονται μέσα σε ένα καυ-
τό φθινόπωρο γεμάτο αντιφασιστικές και αντι-
ρατσιστικές μάχες και όχι μόνο: από την έβδο-
μη επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
και τη διεθνή κινητοποίηση για χαρτιά στους
μετανάστες, μέχρι τις απεργιακές μάχες της
ΔΕΘ, το Pride, την επέτειο της δολοφονίας του

Ζακ.
Οπως αναφέρει η προκήρυξη που κυκλοφο-

ρεί η ΚΕΕΡΦΑ: “Δεν εφησυχάζουμε! Η καταδίκη
της ΧΑ δεν είναι δεδομένη, παρά τα αδιάσειστα
στοιχεία και το συνεχές σφυροκόπημα των
μαρτύρων κατηγορίας που κατέθεσαν και στά-
θηκαν ηρωικά απέναντι στους δολοφόνους
αψηφώντας τους τραμπουκισμούς, ακόμα και
σε βάρος των δικηγόρων της Πολιτικής Αγωγής
και της Μάγδας Φύσσα. Την ημέρα της απόφα-
σης του δικαστηρίου θα πλημμυρίσουμε το
Εφετείο με μια μαζική διαδήλωση και απεργία!
Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα, οι μαθητές
και οι φοιτητές, οι μετανάστες και οι πρόσφυ-
γες, αντιρατσιστές και αντιφασίστες, κινήσεις
γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ, το περιβαλλοντικό κίνη-
μα, οι άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τε-
χνών, κάθε δημοκράτης και δημοκράτισσα που
στέκεται ενάντια στην φαιά πανούκλα του φασι-
σμού, πρέπει να είναι εκεί! Για να νοιώσει το δι-
καστήριο την καυτή ανάσα της οργής της πλει-
οψηφίας για τα εγκλήματα των νεοναζί.

Ελάτε να οργανώσουμε μαζί αυτή την μάχη!
Με συνελεύσεις και εκδηλώσεις στις γειτονιές,
με ψηφίσματα και μαζικές υπογραφές, με δρά-
σεις σε χώρους και γειτονιές. Όλες και όλοι μα-
ζί να σβήσουν οι ναζί!”

Κάτω τα χέρια από τον Τζαβέντ Ασλάμ

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Δεν εφησυχάζουμε
Νίκαια – Κερατσίνι
Σύσκεψη 29/8, 7μμ, 
Πολυχώρος Μάνος Λοίζος

Πειραιάς 
11/9, 7μμ, Ανοιχτό θεατράκι,  
34ου Συντάγματος Πεζικου

Ζωγράφου 
12/9, 7μμ, προαύλιο Εστίες Α’ΦΕΠΑ

Περιστέρι 
15/9, 7μμ, πλ. Δημαρχείου

Πετράλωνα 
15/9, 7μμ, πλ. Μερκούρη 

Παγκράτι 
19/9, 7μμ, πλ. Βαρνάβα

Εκδηλώσεις,
συνελεύσεις ΚΕΕΡΦΑ
Να καταδικαστούν οι ναζί!
Αλληλεγγύη σε πρόσφυγες 
και μετανάστες



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Το κίνημα Black Lives Matter συνεχίζει
δύο μήνες μετά τη ρατσιστική δολοφο-
νία του Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνο-

μία. Ότι και αν προσπάθησε ο Τραμπ και όλο
το αμερικάνικο κατεστημένο για να το σταμα-
τήσει πέφτει στο κενό. Την προηγούμενη βδο-
μάδα, οι διαδηλωτές στο Πόρτλαντ του Όρεγ-
κον είχαν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την
άγρια καταστολή της τοπικής αστυνομίας αλ-
λά και αυτή των ομοσπονδιακών δυνάμεων
ασφαλείας που έστειλε εκεί ο πρόεδρος των
ΗΠΑ.

Όταν ξεκίνησαν οι εξεγέρσεις, ο Τραμπ είχε
απειλήσει ότι θα στείλει ομοσπονδιακές δυνά-
μεις κατηγορώντας τους δημάρχους και τις
τοπικές αρχές ότι ήταν ανίκανοι να τις κατα-
στείλουν  Μέχρι τώρα η Εθνική Φρουρά, που
ελέγχεται από τις Πολιτείες των ΗΠΑ, έχει
αναπτυχθεί αρκετές φορές και σε διάφορες
πόλεις στο πλευρό της αστυνομίας και ενάν-
τια στους διαδηλωτές αλλά τώρα στο Πόρτ-
λαντ είναι η πρώτη φορά που ομοσπονδιακές
δυνάμεις, που ελέγχονται κατ' ευθείαν από
την κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση των
ΗΠΑ και τον ίδιο τον Τραμπ, στάλθηκαν για να
καταστείλουν τις διαδηλώσεις. 

Η καταστολή στο Πόρτλαντ ήταν βάναυση,
ενώ υπάρχουν βίντεο και αναφορές για ακτιβι-
στές που απήχθησαν από ομοσπονδιακούς
πράκτορες, με τη συνδρομή της αστυνομίας,
και οδηγήθηκαν σε κελιά στο ομοσπονδιακό
δικαστήριο.

Ο Τραμπ θέλει να στείλει ένα μήνυμα σκλή-
ρυνσης της καταστολής παίζοντας το χαρτί
του ρατσισμού και του "νόμος και τάξη" προ-
σπαθώντας να ανακτήσει το "χαμένο έδαφος"
πριν τις Προεδρικές Εκλογές του Νοέμβρη και
να ενισχύσει την εκστρατεία επανεκλογής
του.  Μέχρι τώρα, όλες οι δημοσκοπήσεις δεί-
χνουν τον Τραμπ να υπολείπεται κατά δέκα ή
και περισσότερες μονάδες του Μπάιντεν που
κερδίζει με μεγάλη διαφορά και μια σειρά από
"διεκδικούμενες Πολιτείες", που το 2016 τις εί-
χε κερδίσει ο Τραμπ από τη Κλίντον.

Πανικός
Αυτή η στρατηγική του Τραμπ δεν είναι επί-

δειξη δύναμης αλλά αποτέλσμα πανικού εξαι-
τίας της αδυναμίας του και ταυτόχρονα απο-
τελεί και είναι ένα στοίχημα "υψηλού κινδύ-
νου" που ήδη έχει διχάσει την αμερικάνικη άρ-
χουσα τάξη και το πολιτικό κατεστημένο με
πιο πιθανό αποτέλεσμα να πυροδοτήσει ένα
ακόμα μεγαλύτερο κύμα κινητοποιήσεων και
εξεγέρσεων σε όλες τις ΗΠΑ.  

Η καταστολή δεν δουλεύει. Οι διαδηλωτές
στο Πόρτλαντ όχι μόνο δεν κάνανε πίσω αλλά
συνέχισαν πιο μαζικά να βγαίνουν στους δρό-
μους φωνάζοντας προς τους ομοσπονδια-
κούς: "Feds Go Home", "Έξω από την πόλη
μας" και "Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύ-
νη".  «Το Πόρτλαντ ηγείται», δήλωσε η Chan-
telle Hershberger, οργανωτής της εκστρατείας
Refuse Fascism. Αυτό ανάγκασε τον Δημοκρα-
τικό δήμαρχο του Πόρτλαντ, Τεντ Γουέλερ, να
ζητήσει την απόσυρση των ομοσπονδιακών. 

Και δεν είναι μόνο το Πόρτλαντ. Στο Σιάτλ,
η αστυνομία χρησιμοποίησε χειροβομβίδες
κρότου - λάμψης και σπρέι πιπεριού εναντίον
διαδηλωτών αλλά οι διαδηλώσεις συνεχίζον-
ται, στο Όκλαντ της Καλιφόρνια ένα δικαστή-
ριο πυρπολήθηκε και χιλιάδες άνθρωποι στο
Σικάγο συμμετείχαν στο "Love March" που
διοργανώθηκε από τη νεολαία της πόλης για
να τιμήσουν τα θύματα της αστυνομικής βίας
και να ζητήσουν την αποδυνάμωση του αστυ-
νομικού τμήματος της πόλης. Η Aislinn Pulley,
συνιδρυτής της BLM στο Σικάγο, δήλωσε ότι ο
Τραμπ χρησιμοποιεί το έγκλημα ως δικαιολο-

γία για να "καταπνίξει τη δίκαιη οργή και τον
θυμό για τη συνεχιζόμενη δολοφονία των μαύ-
ρων από την αστυνομία...Δεν θα απειληθού-
με...Δεν θα εξαναγκαστούμε να καταστέλλου-
με την οργή μας." Ταυτόχρονα, η πολιτική του
Τραμπ πυροδοτεί τη βία ακροδεξιών και φασι-
στικών ομάδων εναντίον μαύρων και λευκών
διαδηλωτών. 

Οι διαιρέσεις στην άρχουσα τάξη είναι ση-
μαντικές και δημιουργούν περισσότερους χώ-
ρους για να οργανωθεί η αντίσταση αλλά οι
δήμαρχοι και ο Μπάιντεν δεν αποτελούν ούτε
σύμμαχοι του κινήματος ούτε αποτελούν εμ-
πόδιο στην καταστολή. Ο ίδιος ο δήμαρχος
του Πόρτλαντ έχει επιτεθεί σε διαδηλωτές και
η τοπική αστυνομία, υπό τις ευλογίες του,
χρησιμοποίησε δακρυγόνα πολλές φορές πριν
φτάσουν οι ομοσπονδιακοί τον Ιούλιο γι' αυτό
και οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που
έγραφαν «Tear Gas Ted».

Το χαρτί του ρατσισμού και της καταστολής
όχι μόνο δεν μπορεί να σταματήσει τις εξε-
γέρσεις αλλά, αντίθετα, η ανθρωπιστική κατα-
στροφή από την πανδημία και η αύξηση της
ανεργίας, εξαιτίας της κατάρευσης της οικο-
νομίας, τις φουντώνουν και στους δρόμους
και στους εργατικούς χώρους.

Πανδημία
Το δεύτερο κύμα του κορονοϊού στις ΗΠΑ

αποδεικνύεται πολύ χειρότερο από το πρώτο.
Σύμφωνα με μετρήσεις πολλών Ιατρικών Σχο-
λών στις ΗΠΑ, από τα, μέχρι στιγμής, 155.000
θύματα της πανδημίας στις ΗΠΑ (τις τελευταί-
ες μέρες πεθαίνουν πάνω από 1.000 ασθενείς
ημερησίως) τουλάχιστον 91.000 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους μετά την άρση της καραν-
τίνας και με βασικό υπεύθυνο τον Τραμπ και τη

κυβέρνηση του, που κάτω και από την πίεση
των αφεντικών, διέταξε την επανέναρξη των
οικονομικών δραστηριοτήτων αδιαφορώντας
προκλητικά για τη ζωή των εργαζόμενων και
των απλών ανθρώπων. Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με
τα περισσότερα θύματα από την πανδημία με
μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη Βραζιλία.

Όμως, και αυτή η επανέναρξη της οικονο-
μίας δεν δουλεύει. Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, οι
οικονομικές αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι
τη συρρίκνωση της αμερικανικής οικονομίας
κατά 33% σε ετήσια βάση για το τρίμηνο Απρι-
λίου - Ιουνίου και ανεβάζοντας το ποσοστό
της ανεργίας στο 14,7% σηματοδοτώντας τη
χειρότερη τέτοιου είδους πτώση από το 1947.
Προηγήθηκε μια πτώση 5% στο πρώτο τρίμη-
νο και με την αμερικάνικη οικονομία να είναι
επισήμως σε ύφεση ύστρα από μια περίοδο
έντεκα χρόνων οικονομικής επέκτασης, που
ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της. Δεκάδες
εκατομμύρια θέσεις εργασίας έχουν εξαφανι-
στεί. 

Αυτός ο εκρηκτικός συνδυασμός ανθρωπι-
στικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης δεν
πρόκειται να κοπάσει ούτε μπροστά και από
τις προεδρικές εκλογές του Νοέμβρη που ο
Τραμπ επιχείρησε να αναβάλει. Ο Μπάιντεν
και οι Δημοκρατικοί δεν έχουν να προσφέρουν
κάτι πολύ καλύτερο στην εργατική τάξη,
στους ανέργους, στη νεολαία, τις μειονότη-
τες.  Ο μόνος δρόμος, η μόνη ελπίδα είναι η
συνέχιση και η γενίκευση των κινητοποιήσεων,
των διαδηλώσεων, των απεργιών όπως αυτή
που ετοιμάζουν τα συνδικάτα των εκπαιδευτι-
κών ενάντια στο άνοιγμα των σχολείων εν μέ-
σω πανδημίας. 

Γιώργος Ράγκος

ΗΠΑ Η εξέγερση συνεχίζεται

Γράψου συνδροµητής

3µηνη συνδροµή 30€

www.ergatiki.gr • ergatiki@gmail.comΒδοµαδιάτικη εφηµερίδα
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς

Θέλω να διαβάζω την Εργατική Αλληλεγγύη κάθε βδομάδα, ειδικά τούτες 
τις ώρες. Γι’ αυτό αποφασίζω να γραφτώ συνδρομητής / συνδρομήτρια 
για το επόμενο τρίμηνο.

Γυναίκες περιφρουρούν τη διαδήλωση στο Πόρτλαντ. 
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