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Κινητοποίηση στο Υπουργείο
Υγείας πραγματοποιήθηκε
στις 29/7 ενάντια στις απολύ-

σεις που φέρνει το μέτρο του υπο-
χρεωτικού εμβολιασμού των εργα-
ζόμενων σε Υγεία και Πρόνοια. Στο
κάλεσμα του Συντονιστικού των Νο-
σοκομείων και του Συλλόγου Εργα-
ζόμενων του Αγίου Σάββα ανταπο-
κρίθηκαν εργαζόμενοι και εργαζό-
μενες από την Υγεία και άλλους
κλάδους, καθώς και σωματεία και
πρωτοβουλίες. Επόμενος απεργια-
κός σταθμός σε αυτή τη μάχη είναι
η πανελλαδική στάση εργασίας της
ΠΟΕΔΗΝ στις 26 Αυγούστου.

Ο Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων
του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, τό-
νισε στον χαιρετισμό του: “Οι συνα-
δέλφισσες και οι συνάδελφοι στην
καθαριότητα του Άγιου Σάββα
έχουν οργανώσει μεγάλες συνελεύ-
σεις και κινητοποιήσεις ενάντια στις
απολύσεις. Την Τρίτη στο νοσοκο-
μείο έχουμε απεργία. Διεκδικούμε
από την ΠΟΕΔΗΝ και την ΟΕΝΓΕ
να καλύψει τις κινητοποιήσεις που
απλώνονται παντού και να κλιμακώ-
σει γρήγορα απεργιακά.”

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου,
γιατρός στο Γεννηματάς,
υπογράμμισε: “Για τη διά-
δοση του κορονοϊού δεν
φταίνε οι ανεμβολίαστοι αλ-
λά οι χιλιάδες ελλείψεις.
Κάθε εφημερία είναι δρα-
ματική, στο Γεννηματάς οι
ασθενείς περιμένουν 10
ώρες για να εξεταστούν. Εί-
ναι επικίνδυνο για την υγεία
τους. Χρειαζόμαστε μαζικές
προσλήψεις και για να αντι-
μετωπίσουμε την πανδημία,
αλλά και για να εξηγήσουμε
στον κόσμο γιατί χρειάζεται να εμ-
βολιαστεί.”

Ο Άγγελος Σπανόπουλος, μέλος
του ΔΣ του Σωματείου Τουριστι-
κών Συνοδών, συμπλήρωσε: “Ο
τουρισμός άνοιξε και πάλι χωρίς
μέτρο και χωρίς σχέδιο και όταν η
πανδημία φούντωσε είπαν ότι φταί-
νε οι ανεμβολίαστοι σερβιτόροι -
όχι τα πλοία που ήταν γεμάτα για
τα κέρδη των εφοπλιστών. Οι ερ-
γάτες οργανώνονται από τώρα για
να μην περάσουν οι επιθέσεις.”

“Σαν λήπτες των υπηρεσιών
Υγείας δεν δεχόμαστε αποδυνάμω-
ση του ανθρώπινου δυναμικού με

το πρόσχημα του εμβολιασμού”,
επισήμανε ο Νίκος Σμπαρούνης,
εργαζόμενος στο Μετρό, του οποί-
ου το σωματείο είχε καλέσει στην
κινητοποίηση της 29/7. “Η συνεχής
και σκόπιμη υποβάθμιση της δημό-
σιας συγκοινωνίας προκαλεί τέτοιο
συνωστισμό που είναι πολύ χειρό-
τερη εστία μετάδοσης του κορο-
νοϊού από οποιαδήποτε μερίδα
ανεμβολίαστων υγειονομικών”,
συμπλήρωσε.

“Ο Κικίλιας και ο Κοντοζαμάνης
δεν έχουν κάνει ούτε μία πρόσλη-
ψη μονίμων. Δεν τους ενδιαφέρει
που έχουν εμβολιαστεί το 80 με

90% των εργαζόμενων στα
νοσοκομεία, ψάχνουν να
βρουν 10 χιλιάδες ανθρώ-
πους να διώξουν. Ήδη η
ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε απεργια-
κή κινητοποίηση στις 26 Αυ-
γούστου και η ΑΔΕΔΥ μαζί
με όλα τα συνδικάτα σε
αγωνιστικό διήμερο στη
ΔΕΘ, 10 και 11 Σεπτέμβρη”,
τόνισε ο Χρίστος Αργύρης,
μέλος του Γενικού Συμβου-
λίου της ΑΔΕΔΥ.

“Χρησιμοποιούν την παν-
δημία για να φέρουν ιδιώ-

τες στο ΕΣΥ”, υπογράμμισε ο Τά-
σος Αναστασιάδης από τον Συντο-
νισμό Ενάντια στα Μνημόνια. “Θα
φέρουν ιδιωτικά συνεργεία που τα
έχουν οι κολλητοί των απατεώνων
του Υπουργείου. Στις 26 Αυγού-
στου θα είμαστε εδώ εκατοντάδες.
Ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη κινη-
τοποίηση των νοσοκομείων της 10
Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη και
τη μάχη της ΔΕΘ στις 11 Σεπτέμ-
βρη. Γιατί παλεύουμε για να ανα-
τρέψουμε συνολικά αυτή την κυ-
βέρνηση”.

Αφροδίτη Φράγκου

29/7, Υπουργείο Υγείας. Φωτό Αφροδίτη Φράγκου
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Με δυναμική κινητοποίηση την Τε-
τάρτη 28 Ιούλη το απόγευμα στο

Σύνταγμα έκφρασε η εκπαιδευτική
κοινότητα την αντίθεσή της στο νέο
νομοσχέδιο της Κεραμέως, που ψηφι-
ζόταν την ίδια ώρα μέσα στη Βουλή.
Στο κάλεσμα των ομοσπονδιών της
εκπαίδευσης, ΟΛΜΕ-ΔΟΕ, ανταποκρί-
θηκαν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί από
ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ, φοιτητές/τριες, μα-
θητές/τριες και γονείς. Με πανό συμ-
μετείχαν οι εκπαιδευτικοί του αντικα-
πιταλιστικού δικτύου «Η Τάξη μας», το
ΣΕΚ στις Σχολές και οι μαθητές /τριες
Anticapitalista. Κινητοποίηση έγινε την
ίδια μέρα και στη Θεσσαλονίκη.

Η οργή για τη νέα κυβερνητική
απόπειρα διάλυσης του Δημόσιου
Σχολείου ήταν έκδηλη. Ενισχυόταν δε
από την κατάθεση της τροπολογίας
για την υποχρέωση των εκπαιδευτι-
κών από Σεπτέμβρη να προσκομίζουν
βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή
αρνητικού τεστ κορονοϊού και την επι-
βολή, σε διαφορετική περίπτωση,
αναστολής καθηκόντων με στέρηση
αποδοχών. Η κυβέρνηση προσθέτει
ακόμα μία επίθεση με πρόσχημα την
πανδημία. 

Θράσος
«Το θράσος της Κεραμέως είναι

απύθμενο, να περνάει ένα νομοσχέδιο
διάλυσης και ιδιωτικοποίησης της Δη-
μόσιας Παιδείας τέλη Ιούλη και ιδιαί-
τερα μετά το μακέλεμα στους υποψη-
φίους των Πανεπιστημίων με την Ελά-
χιστη Βάση Εισαγωγής», μας είπε η
Εύα Ηλιάδη, αναπληρώτρια εκπαιδευ-
τικός. «Δείχνει όμως και πόσο φοβάται
τον κλάδο της εκπαίδευσης. Όλη τη
χρονιά μας βρήκε μαζί με το φοιτητικό
κίνημα και τους μαθητές απέναντί της
σε κάθε της βήμα. Έτσι αναγκάστηκε
να κάνει πίσω με την πανεπιστημιακή
αστυνομία, έτσι ανακοίνωσε διορι-
σμούς που και πάλι όμως δεν καλύ-
πτουν τις τρύπες γι' αυτό και κατα-
φεύγει ξανά στους αναπληρωτές. Εί-
μαι αναπληρώτρια κι αυτή τη στιγμή
δεν ξέρω να σας πω πού θα είμαι το
Σεπτέμβρη. Με την έναρξη της σχολι-
κής χρονιάς, απαιτούμε από τις Ομο-
σπονδίες μας να προχωρήσουν σε
απεργία διαρκείας για να ανατρέψου-
με τις επιθέσεις της. Είναι μια προ-
οπτική που μπορεί να συσπειρώσει
όλη την εκπαίδευση σε έναν πανεκπαι-
δευτικό ξεσηκωμό. Αυτή είναι η πρό-
τασή μας των εκπαιδευτικών της “Τά-
ξης μας” και αυτή θα οργανώσουμε.
Πατώντας στις μάχες της περασμένης
χρονιάς, θα κινηθούμε ΕΛΜΕ την ΕΛ-
ΜΕ, συνέλευση τη συνέλευση, τάξη
την τάξη. Για έναν Σεπτέμβρη πιο καυ-
τό κι από σήμερα που η θερμοκρασία
έχει βαρέσει 40άρι».

Λένα Βερδέ

Οργανώνουμε
πανεκπαιδευτικό 
ξεσηκωμό

Με επιτυχία έγινε στις 3 Αυγού-
στου η τρίωρη στάση εργασίας
των εργαζόμενων στο νοσοκο-

μείο Άγιος Σάββας με αιτήματα τη στελέ-
χωση του νοσοκομείου, τη χορήγηση
των αδειών και των ρεπό, όχι στον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό, όχι στους εργολά-
βους. 

Η Άννα Ψαρρού, συμβασιούχος ορι-
σμένου χρόνου στην καθαριότητα, εξη-
γεί στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Σήμερα
κάνουμε στάση εργασίας γιατί μας απο-
λύουν. Έχουμε πάρει παράταση μέχρι
τέλος Οκτώβρη και μετά θα φέρουν συ-
νεργείο. Στο Κέντρο Ημερήσιας Νοση-
λείας Νίκος Κούρκουλος που είναι πα-
ράρτημα του Αγίου Σάββα ήδη έχουν
δρομολογήσει να μπει ιδιωτικό συνερ-
γείο. Πολλοί από εμάς είμαστε πολλά
χρόνια και έχουμε ζήσει τα συνεργεία.
Τα πράγματα χωρίς τον εργολάβο είναι
πολύ καλύτερα και γι' αυτό δεν θέλουμε
να γυρίσουμε εκεί. Διεκδικούμε να πά-
ρουμε τις άδειές μας και τα ρεπό που
μας χρωστάνε. Οι ελλείψεις σε προσωπι-
κό είναι τεράστιες κι έτσι ο φόρτος είναι
μεγάλος και έχουμε κουραστεί. Υπάρ-
χουν μέρες κανονικής λειτουργίας που
το χειρουργείο λειτουργεί με μόλις δυο
άτομα. Εγώ είμαι 25 χρόνια εδώ και δεν
έχω ξαναδεί άλλη περίοδο με τόσο λίγο
προσωπικό όσο τώρα, εν καιρώ πανδη-
μίας, που θα έπρεπε η απολύμανση να
είναι πολύ περισσότερη.”

Μία από τις διαστάσεις της επιστρο-
φής του εργολάβου που αναδείχθηκε
στη συνέλευση που ακολούθησε είναι οι
διακρίσεις σε βάρος των ανάπηρων ερ-
γαζόμενων που θα σημάνει το ιδιωτικό
συνεργείο. Μπήκε το αγωνιστικό πρό-
γραμμα του Αυγούστου που περιλαμβά-
νει Επιτροπή Αγώνα την Πέμπτη 5 Αυ-
γούστου στις 12 το μεσημέρι, εξόρμηση
αντιπροσωπείας του σωματείου στο Κέν-
τρο Ημερήσιας Νοσηλείας την Παρα-
σκευή 6 Αυγούστου στις 7πμ, καθώς και
εγρήγορση να μπλοκαριστεί ο ερχομός
του ιδιωτικού συνεργείου, προετοιμασία
για τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 26
Αυγούστου και του διημέρου της ΔΕΘ
στις 10 και 11 Σεπτέμβρη.

Στάση εργασίας ενάντια στις απολύσειςΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 30/7 στο ΠΑΓΝΗ,
με αφορμή την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο νοσοκομείο.
Με συνθήματα όπως “Δώστε λεφτά για Πρόνοια - Υγεία, μα-
ζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία” οι εργαζόμενοι/ες έδει-
ξαν ότι ο Μητσοτάκης είναι ανεπιθύμητος και η πολιτική της
ΝΔ πρέπει να ανατραπεί. Όπως τονίζει το σωματείο σε ανα-
κοίνωσή του, οι εργαζόμενοι/ες είναι αντίθετοι/ες στη διά-
λυση και ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων, καθώς και στους
διαχωρισμούς και τις απολύσεις με πρόσχημα το εμβόλιο. 

Με στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στην
6η ΥΠΕ διεκδίκησαν στις 2/8 και οι εργαζόμενοι/ες του νο-
σοκομείου Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα την κατάργηση του
υποχρεωτικού εμβολιασμού, καθώς και μια καλύτερη καμ-
πάνια για τη στήριξη του εμβολιασμού. Την κινητοποίηση
στήριξε και κίνηση εκπαιδευτικών από την Αχαΐα.

ΠΑΓΝΗ - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ

26/8 Απεργία στα Νοσοκομεία

3/8, νοσοκομείο Αγιος Σάββας. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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Το κύμα του καύσωνα που έχει χτυπήσει
όλη τη χώρα, κάνει τη δουλειά για εκα-
τοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους ένα κυ-

ριολεκτικό βασανιστήριο, που βάζει σε διακύ-
βευση την ίδια τους τη ζωή. 

Χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται εκτεθειμέ-
νοι σε ακραίες καιρικές συνθήκες, και κανένας
δεν μπορεί να ξεχάσει τους δεκάδες νεκρούς
από τον καύσωνα το 1987. Δεν πρέπει να επι-
τρέψουμε η τάξη μας να θρηνήσει νεκρούς,
προσφορά στο βωμό των κερδών των επιχει-
ρηματιών. 

Όλοι είδαμε τι συνέβη στη Γερμανία πριν
από λίγες μέρες με εκατοντάδες νεκρούς και
αγνοούμενους από τις πλημμύρες. Η κλιματική
αλλαγή είναι εδώ και οι κυβερνήσεις σε κάθε
γωνιά του πλανήτη δεν έχουν κάνει το παραμι-

κρό για να σταματήσουν αυτήν την καταστρο-
φή και να προστατέψουν τους εργαζόμενους. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι φανερό ότι δεν
νοιάζεται για τους εργαζόμενους. Το έχει δεί-
ξει η εγκληματική διαχείριση της πανδημίας
τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Δεν πήρε κανένα
ουσιαστικό μέτρο για την προστασία της δημό-
σιας Υγείας όπως ζητούσε το υγειονομικό κίνη-
μα. Δηλαδή προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,
μονιμοποιήσεις όλων των συμβασιούχων και
επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας. Το μόνο
που έκανε ήταν λοκντάουν, μπόλικη αστυνομία,
πρόστιμα και πολύ φιλολογία για «ατομική ευ-
θύνη». Έτσι φτάσαμε στους  σχεδόν 14.000 νε-
κρούς μέχρι τώρα και μπαίνοντας στο τέταρτο
κύμα της πανδημίας ο Μητσοτάκης συνεχίζει
την ίδια δολοφονική πολιτική. 

Τώρα που το κύμα καύσωνα σαρώνει τη χώ-
ρα η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά σφυρίζει
αδιάφορα. Δεν παίρνει κανένα μέτρο, όπως
για παράδειγμα να κηρύξει ημέρες αργίας τις

ημέρες που θα χτυπήσει ο καύσωνας, γιατί πά-
νω απ’ όλα είναι τα κέρδη των επιχειρήσεων.
Για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να πατσί-
σουν έστω και λίγο τη χασούρα που έχουν
υποστεί εξαιτίας της κρίσης και της πανδη-
μίας, δεν πρέπει να σταματήσουν να δου-
λεύουν ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες, μή-
πως και βγάλουν λίγο κέρδος παραπάνω.  

Εγκληματική αδιαφορία
Δίπλα στην εγκληματική αδιαφορία της κυ-

βέρνησης είναι και ο δήμαρχος Αθήνας, ο ανι-
ψιός Μπακογιάννης. Που τάχα θα ανοίξει κλιμα-
τιζόμενους χώρους για τους πολίτες, αλλά ταυ-
τόχρονα, αυτό το διάστημα, ξηλώνει δέντρα
από τις γειτονιές της πόλης για να βάλει κοντέι-
νερ για να κάνουν μάθημα τα νήπια, και δίνει το
λόφο του Στρέφη σε κερδοσκοπικά funds.

Οι ζωές των εργαζόμενων είναι για την κυ-
βέρνηση και τα αφεντικά φτηνές, όχι όμως και
για εμάς. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ο καύ-
σωνας να γίνει ένας ακόμη τρόπος, για να την
πληρώσουν οι εργαζόμενοι. 

Τα συνδικάτα πρέπει να πάρουν την πρωτο-
βουλία για να απαντήσουμε συλλογικά και
απεργιακά απέναντι σε αυτήν την κατάσταση.
Δεν είναι αρκετό να βγάζουν ανακοινώσεις με
οδηγίες για το πώς να προστατευτούν οι εργα-
ζόμενοι στον καύσωνα. Αυτό που χρειάζεται
είναι να σταματήσει κάθε εργασία όπου η ανε-

βαίνει η θερμοκρασία και γίνονται αποπνικτι-
κές οι συνθήκες. Στα γιαπιά, στις ταχυμεταφο-
ρές, στο ντελίβερι, παντού, σταματάμε συλλο-
γικά και οργανωμένα να δουλεύουμε για να
προστατέψουμε τις ζωές μας. 

Καλούμε την ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ, όλα τα ερ-
γατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες να προχω-
ρήσουν σε απεργιακή απάντηση και να καλύ-
ψουν απεργιακά όλους τους εργαζόμενους
που θα σταματήσουν να δουλεύουν μέσα στον
καύσωνα. Δεν δίνουμε τις ζωές μας θυσία στο
βωμό των κερδών και της οικονομίας.

30/7/2021

Καμίνι με πάνω από 40 βαθμούς Κελ-
σίου όλη η χώρα για δέκα και πλέον
μέρες. Οι εργαζόμενοι λειώνουν

στα μηχανάκια, τις οικοδομές, τα μηχα-
νουργεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς,
στην αποκομιδή των σκουπιδιών, στα μα-
γαζιά. Οι συνταξιούχοι εγκαταλείπονται
στο έλεος της «ατομικής ευθύνης» να
έχουν air condition. Στην Αχαΐα καίγονται
δάση και σπίτια, πυρκαγιές ξεσπούν σε
όλη την Ελλάδα. Ολόκληρες περιοχές
παντού κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ηλε-
κτρικό ρεύμα και νερό. Tην ώρα που η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογρα-
φείο, μεγάλες πυρκαγιές είχαν ξεσπάσει
ακόμα και μέσα στην Αττική.

Η υγεία και οι ζωές μας γίνονται θυσία
στο βωμό του κέρδους και των περικοπών.
Το κύμα καύσωνα δεν είναι «ακραίο φυσι-
κό φαινόμενο». Είναι το αποτέλεσμα της
υπερθέρμανσης του πλανήτη, εξαιτίας της
καταστροφικής παραγωγικής διαδικασίας
του καπιταλισμού. 

Αυτό το σύστημα υπηρετούν ο Μητσοτά-
κης και οι υπουργοί του, που έχουν βάλει
στόχο -ακόμα και μέσα στην πανδημία- τις
περικοπές, τις απολύσεις και τις ιδιωτικο-
ποιήσεις που διαλύουν κάθε κοινωνική δο-
μή προστασίας απέναντι σε «θεομηνίες».
Από τα νοσοκομεία, τα ΚΑΠΗ και τους δη-

μοτικούς κλιματιζόμενους χώρους μέχρι τη
δασοπροστασία και τη δασοπυρόσβεση.

Η ιδιωτικοποίηση, το κομμάτιασμα της
ΔΕΗ και η “απελεύθερωση της ενέργειας”
έχουν φέρει πολύ πιο κοντά τον κίνδυνο
ενός black out. Οι διαβόητες βιομηχανικές
ΑΠΕ, οι ανεμογεννήτριες που καταστρέ-
φουν τις βουνοκορφές, δεν μπορούν να κα-
λύψουν παρά μόνο το 5% της ζήτησης. Και
το Χρηματιστήριο Ενέργειας όπου τζογάρε-
ται πια η αγορά ρεύματος μπορεί να σημά-
νει αύξηση μέχρι και 70% στα τιμολόγια.

«Έχω κουραστεί σε αυτή τη χώρα να
ακούω ότι η λύση σε κάθε πρόβλημα είναι
παραπάνω προσλήψεις» τολμά να ξεστομί-
ζει εντελώς ξεδιάντροπα ο Μητσοτάκης
από τις διακοπές του στην Κρήτη, την ίδια
ώρα που δρομολογεί απολύσεις στην
Υγεία. Πριν λίγες μέρες είχε δηλώσει πα-
νηγυρικά ότι του χρόνου θα δοθεί αύξηση
στον κατώτατο μισθό 2%, την ώρα που οι
αυξήσεις των τιμών σε είδη πρώτης ανάγ-
κης υπολογίζονται σε 15-20%!

Να μην αφήσουμε να γίνει ο καύσωνας
ένας ακόμη τρόπος για να την πληρώσουν
οι εργαζόμενοι. Ο Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης καλεί με ανακοίνωσή του τα
συνδικάτα να πάρουν την πρωτοβουλία για
να απαντήσουμε συλλογικά και απεργιακά
απέναντι και σε αυτήν την επίθεση.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Η υγεία μας πάνω 
από τα κέρδη 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Στον καύσωνα σταματάμε τη δουλειά

Φέτος οι εργαζόμενοι
βγήκαμε μαζικά και δια-

δηλώσαμε με απόγειο τις
μεγάλες πανεργατικές
απεργίες. Βγήκαμε ενάντια
στην κυβέρνηση διεκδικών-
τας προσλήψεις υγειονομι-
κού προσωπικού στην Υγεία,
μονιμοποιήσεις των συμβα-
σιούχων στον δημόσιο το-
μέα. Βγήκαμε επίσης ενάν-
τια στον σεξισμό και ενάντια
σε δυο αντεργατικούς νό-
μους. Εξακολουθούμε και
παλεύουμε ενάντια στους
υποχρεωτικούς εμβολια-
σμούς. Στην ΔΕΘ όλος αυ-
τός ο κόσμος, μαζί κι εμείς,
οι εργολαβικοί εργαζόμενοι
στο Φυσικό Αέριο, θα κατέ-
βουμε να διαδηλώσουμε για
τις μονιμοποιήσεις μας. Για
προσλήψεις στην Υγεία και
στην Εκπαίδευση. Για να φύ-
γει αυτή η δολοφονική κυ-
βέρνηση μια και καλή.

Γιώργος Φάραντος,
πρόεδρος Πανελλήνιου 

Συνδέσμου Εργαζόμενων
στο Φυσικό Αέριο

Διαδηλώνουμε
στη ΔΕΘ 
10-11
Σεπτέμβρη

Δ
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Είναι αλήθεια ότι το 1821 είχε διεθνή
-και ευρωπαϊκή- διάσταση. Το 1821
ανήκει στην «εποχή των επαναστά-

σεων» (ο τίτλος του κλασσικού έργου του
βρετανού μαρξιστή Έρικ Χόμπσμπομ). Αυ-
τές οι επαναστάσεις, με διαφορετικές δια-
δρομές η κάθε μια, έσπασαν τις παλιές
δομές της φεουδαρχίας και άνοιξαν τον
δρόμο για την ανεμπόδιστη ανάπτυξη των
καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. 

Η Αγγλική Επανάσταση στη δεκαετία
του 1640, η Αμερικάνικη Επανάσταση από
το 1775 μέχρι το 1783, η Μεγάλη Γαλλική
Επανάσταση από το 1789 μέχρι το 1795
είναι οι κορυφαίες. Δεν ήταν στιγμιαία γε-
γονότα, αλλά μια σειρά από πολιτικές και
ιδεολογικές συγκρούσεις σε ένα κόσμο
που άλλαζε. Μια νέα τάξη, η αστική, γινό-
ταν κυρίαρχη και πολιτικά και άλλαζε την
κοινωνία με βάση τα συμφέροντα και τις
ιδέες της. Αυτό έγινε και με το 1821. 

Επίσης, η Επανάσταση προετοιμάστηκε,
ξέσπασε και εξελίχθηκε σε μια συγκεκριμέ-
νη διεθνή συγκυρία. Το 1815 ηττήθηκε ορι-
στικά ο Ναπολέοντας και οι ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις που είχαν συνασπιστεί εναντίον
του έστησαν την Ιερά Συμμαχία. Στόχος
τους ήταν η διατήρηση των ισορροπιών με-
ταξύ τους και η κατάπνιξη κάθε επαναστα-
τικού κινήματος που θα τις απειλούσε. 

Όμως, αυτό ήταν μόνο η μισή εικόνα. Οι
ανταγωνισμοί ανάμεσα στις Μεγάλες Δυ-
νάμεις, κυρίως την Αγγλία και τη Ρωσία
υπονόμευαν τα θεμέλια της Ιεράς Συμμα-
χίας. Την ίδια περίοδο επίσης, ξεσπάνε μια
σειρά επαναστατικά κινήματα στη σημερι-
νή Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη
σημερινή Γερμανία. 

Γι’ αυτό η Ελληνική Επανάσταση που
αντλεί έμπνευση από τις ιδέες της Αμερι-
κάνικης και Γαλλικής Επανάστασης (απο-
τυπώνονται και στα επαναστατικά Συντάγ-
ματα) γίνεται πόλος έλξης. Πολλοί «φιλέλ-
ληνες», οι «φιλελεύθεροι εθελοντές» όπως
τους αποκαλεί η πανεπιστημιακός Άννα
Καρακατσούλη, ήρθαν να συνεχίσουν εδώ
τη δράση μεταφέροντας και τη στρατιωτι-
κή εμπειρία τους από τους ναπολεόντει-
ους πολέμους. 

Αυτές οι επισημάνσεις δείχνουν και πό-
σο απλουστευτικό είναι το σχήμα των «φι-
λελεύθερων ευρωπαϊστών» σήμερα, από
κάθε άποψη. Οι επαναστατικές ελληνικές
κυβερνήσεις απευθύνονταν μεν στις ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις, αλλά το ναυτικό αιχ-
μαλώτιζε αγγλικά και αυστριακά πλοία που
έκαναν εμπόριο με την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία. Η Αγγλία δεν έφτασε να στηρί-
ξει, στο τέλος, την ελληνική ανεξαρτησία
λόγω του «φιλελευθερισμού» της κυβέρ-
νησής της, αλλά για να εμποδίσει την επέ-
κταση της επιρροής της Τσαρικής Ρωσίας
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Αστοί
Η κινητήριος δύναμη της Επανάστασης

του 1821 ήταν η αστική τάξη που είχε ανα-
δυθεί από τον 18ο αιώνα σε πόλεις της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στις «πα-
ροικίες» έξω από τα σύνορά της, άρχισε
να αποκτάει «ελληνική εθνική συνείδηση»
και έκφραζε νέες ποιοτικά κοινωνικές σχέ-
σεις. Κέρδιζαν έδαφος βασανιστικά και με
πισωγυρίσματα κάτω από μια διπλή πίεση:
από την ανάπτυξη του καπιταλισμού στην

Δυτική Ευρώπη που έμπαινε στη φάση της
«βιομηχανικής επανάστασης» και από την
κρίση της συγκεντρωτικής φεουδαρχικής
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Και αυτές οι αλλαγές δεν ήταν μόνο οι-
κονομικές. Συνοδεύονταν από μια νέα αν-
τίληψη για την κοινωνία, το άτομο σε αυ-
τήν και το κράτος. Ο Ρήγας Φεραίος πριν
γράψει τον επαναστατικό «Θούριο» και το
«Πολίτευμά» του, είχε δημοσιεύσει το
«Σχολείο των Ντελικάτων Εραστών» και το
«Φυσικής Απάνθισμα». 

Αυτές οι ιδέες, που είχαν αρχίσει να κυ-
ριαρχούν στη «Δύση» και εκφράστηκαν
από τις πιο ριζοσπαστικές τάσεις του Νε-
οελληνικού Διαφωτισμού αναμετρήθηκαν
με τις αντιδραστικές ιδέες -και την εξου-
σία- της Εκκλησίας. Το 1819-20 τα «άθεα»
βιβλία καίγονταν στην αυλή του Πατριαρ-
χείου. 

Η οικονομική κρίση που κορυφώθηκε με-
τά το τέλος των Ναπολεόντειων Πολέμων
έβαλε σκληρή πίεση σε αυτή την ανερχόμε-
νη αστική τάξη όπως και σε όλες τις τάξεις
και στρώματα του «ελλαδικού χώρου». Γι-
νόταν κραυγαλέα φανερό ότι οι φεουδαρχι-
κές δομές του οθωμανικού κράτους δεν
μπορούσαν να τους προστατέψουν. Χρει-
άζονταν το δικό τους κράτος. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι όλοι οι αστοί έγιναν επαναστά-
τες, κάθε άλλο. Όμως οι επαναστάτες ήταν
αστοί οι ίδιοι ή ιδεολογικοί εκφραστές της
κοσμοθεωρίας αυτής της τάξης. 

Η Φιλική Εταιρεία σχεδίασε το ξεκίνημα
της Επανάστασης και πρόβλεψε για τα
πρώτα βήματα συγκρότησης ενός νέου
κράτους. Κατά κανόνα τα μέλη της έγιναν
τα επαναστατικά συμβούλια που ανέλαβαν
τη διεξαγωγή του πολέμου και την οργά-
νωση των απελευθερωμένων περιοχών
στις πρώτες φάσεις της επανάστασης. 

Ο ιστορικός Π. Πιζάνιας έχει αναλύσει
τις ιδιότητες των μελών της Φιλικής Εται-
ρείας που τα ονόματά τους έχουν διασω-
θεί στα ιστορικά αρχεία. Διαπιστώνουμε
ότι ακόμα και στη φάση της εκρηκτικής
ανάπτυξής της, όταν μέλη της γίνονταν
δεσποτάδες και μεγάλοι προεστοί («τουρ-
κοκοτζαμπαζίδες» τους αποκαλούσε ο Ρή-
γας Φεραίος) το 75% περίπου των μελών
της ήταν έμποροι, διανοούμενοι και καρα-
βοκύρηδες. 

Η Γαλλική Επανάσταση και η Αγγλική
έναν αιώνα πριν από αυτήν έσπασαν την
εξουσία των παλιών αρχουσών τάξεων. Οι
αστοί πήραν στα χέρια τους την έτοιμη
κρατική μηχανή του απολυταρχικού κρά-
τους και τη διαμόρφωσαν για τα δικά τους
συμφέροντα, την «τελειοποίησαν» όπως
έγραφε ο Μαρξ στη «18η Μπρυμαίρ του
Λουδοβίκου Βοναπάρτη». 

Στην περίπτωση του 1821 οι έλληνες
αστοί έφτιαξαν αυτή τη «μηχανή» σχεδόν
από το μηδέν, γιατί ελληνικό κράτος δεν
είχε υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Ακόμα και

η ιδέα ότι υπάρχει ένα
ελληνικό έθνος που κα-
τάγεται από την αρχαι-
ότητα και πρέπει να
φτιάξει το δικό του κρά-
τος, είχε γεννηθεί λιγό-
τερο από ένα αιώνα
πριν την επανάσταση.
Υπάρχουν μόνο δυο
ανάλογα διεθνή παρα-
δείγματα. Η Αμερικάνι-
κη Επανάσταση που
γέννησε τις ΗΠΑ είναι
το πρώτο. Το δεύτερο
είναι η ξεχασμένη επα-
νάσταση των μαύρων
σκλάβων που έφτιαξε
κράτος στην Αϊτή το
1804 έχοντας πολεμή-
σει για δεκατρία χρόνια
ενάντια σε «θεούς και
δαίμονες», τη Γαλλία, τη
Βρετανία, την Ισπανία. 

Μαζική
Η θέση ότι το 1821

ήταν μια αστική επανά-
σταση δεν σημαίνει ότι
οι μόνοι που ξεσηκώθη-
καν, πολέμησαν και θυ-
σιάστηκαν ήταν οι
αστοί, που αποτελούσαν
μια μικροσκοπική μει-
οψηφία του πληθυσμού.
Άλλωστε, σε καμιά αστι-
κή επανάσταση δεν
ήταν κυρίως οι αστοί
που ανέβαιναν στα οδο-
φράγματα ή έπεφταν
στα πεδία των μαχών. 

Για να αντέξει η Ελλη-
νική Επανάσταση σε
ένα δεκαετή, ουσιαστι-
κά, σκληρό πόλεμο
απαραίτητη υπήρξε η
μαζική συμμετοχή του
πληθυσμού. Όχι μόνο
για να πάρει τα όπλα,
αλλά και για να στηρίξει
τους μαχητές, με τρόφι-
μα και άλλες υπηρεσίες.
Οι ομάδες των έμπει-
ρων πολεμιστών (Μα-
νιάτες, Σουλιώτες,
πρώην κλέφτες όπως ο
Κολοκοτρώνης, οι «αρ-
ματολοί» της Στερεάς όπως ο Ανδρούτσος
και ο Καραϊσκάκης) δεν αρκούσαν. 

Τι συνέβη, λοιπόν με τους «από κάτω»
τους αγρότες, τους βοσκούς, τους μικρο-
τεχνίτες, τους ναύτες; Όπου χρειάστηκε,
πήραν «από το αυτί» -με την ηγεσία Φιλι-
κών- τους κοτζαμπάσηδες και τους μεγά-
λους εφοπλιστές. 

Στην Ύδρα, για παράδειγμα, οι άνεργοι

ναύτες ξεσηκώθηκαν με επικεφαλής τον
Αντώνη Οικονόμου, έναν «μικρό» καπετά-
νιο και επέβαλαν στους μεγαλοκαραβοκύ-
ρηδες να βάλουν το χρυσό και τα καράβια
τους στην Επανάσταση. Δεν του το συγ-
χώρησαν, τον δολοφόνησαν σε συνεργα-
σία με τους κοτζαμπάσηδες της Πελοπον-
νήσου. 

Στη Σάμο, το «κόμμα» των «καρμανιό-
λων» με επικεφαλής τον Λυκούργο Λογο-

θέτη (Γιώργο Παπλωματά) είχε ήδη δώσει
σκληρές μάχες ενάντια στους «καλικάν-
τζαρους», την παράταξη των προεστών.
Τον Μάη του 1821 πήρε την εξουσία κι ένα
από τα μέτρα του ήταν να επιστρέψει
στους αγρότες τα κτήματα που είχαν αρ-
πάξει οι προεστοί. Παρόμοια γεγονότα
εξελίχθηκαν στην Άνδρο και τη Νάξο. 

Στην Πελοπόννησο πολλοί αγρότες πή-
ραν την πρώτη γεύση της Επανάστασης

επιστρατευμένοι από τους
προεστούς που θέλανε τα
δικά τους στρατιωτικά
σώματα. Αλλά η Επανά-
σταση τους άλλαξε. Συμ-
μετείχαν σε εκλογές στα
χωριά και στα επαναστατι-
κά στρατόπεδα -ακόμα κι
όταν ο Ιμπραήμ έκαιγε την
Πελοπόννησο- και ανακά-
λυπταν έναν καινούργιο
κόσμο εκεί που ο ορίζον-
τάς τους έκλεινε στο γει-
τονικό χωριό. Με άλλα λό-
για από «ραγιάδες» γίνον-
ταν πολίτες. 

Και βέβαια κεντρικό
ήταν το ζήτημα της γης:
εγκαταστάθηκαν στις
«εθνικές γαίες» (την ιδιο-
κτησία των Οθωμανών)
και παρόλο που χρει-
άστηκε να περιμένουν δε-
καετίες για να γίνουν
ιδιοκτήτες τους, η χρήση
ανήκε σε αυτούς. 

Όλοι μαζί; 
Η θέση για τον αστικό

χαρακτήρα της Επανά-
στασης έχει δεχτεί βροχή
επιθέσεων από τότε που
τη διατύπωσε για πρώτη
φορά ο Κορδάτος. Μια
αντίρρηση που με διαφο-
ρετικούς τρόπους φτάνει
στο σήμερα, είναι ότι
στην Επανάσταση συμμε-
τείχαν όλες οι «προεπα-
ναστατικές ελίτ», κατά
κύριο λόγο οι πανίσχυροι
κοτζαμπάσηδες της Πε-
λοποννήσου. 

Στην Γαλλική Επανά-
σταση οι αριστοκράτες
οδηγήθηκαν στην καρμα-
νιόλα ή ηγήθηκαν αντε-
παναστατικών στρατών,
ενώ το 1821 οι «αριστο-
κράτες», κοτζαμπάσηδες
ή Φαναριώτες, ήταν στην
ηγεσία, λέει αυτό το επι-
χείρημα. Ο Δ. Παπανικο-
λόπουλος φτάνει να ισχυ-
ριστεί μάλιστα ότι: «Είναι
εντυπωσιακό πάντως ότι

στην Επανάσταση συμμετείχαν όλες οι
κοινωνικές ομάδες. Είναι σπάνιο στα χρο-
νικά των επαναστάσεων ή των επαναστατι-
κών εγχειρημάτων να υπάρχει τέτοια σύμ-
πνοια». Πρόκειται για μια πολύ επιφανει-
ακή αντιμετώπιση.

Στην πραγματικότητα, οι κοτζαμπάση-
δες και μια ελάχιστη μειοψηφία του ανώ-
τερου κλήρου μπήκαν με δισταγμούς και

παλινωδίες στην επανάσταση. Έχουν μεί-
νει στην ιστορία το μίσος και οι βρισιές
τους για τον «απαταιών και εξωλέστατον
[διεφθαρμένο]» Παπαφλέσσα που απαι-
τούσε, εκπροσωπώντας την «Αόρατο Αρ-
χή» της Φιλικής, ενεργητική επίσπευση
της κήρυξης της Επανάστασης. 

Οι κοτζαμπάσηδες όντως μπήκαν στην
Επανάσταση, είτε για να απαλλαγούν από
τα χρέη τους στους Οθωμανούς, είτε για
να γλυτώσουν τα κεφάλια τους από τους
επαναστάτες, είτε για να συνεχίσουν να εί-
ναι αφέντες στο νέο κράτος. Αλλά τελικά
δεν έβαλαν την σφραγίδα τους στην Επα-
νάσταση. 

Αντίθετα, βίωσαν τη «βίαιη προσαρμο-
γή» στις επαναστατικές συνθήκες και τις
νέες κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώ-
νονταν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Β
Εθνοσυνέλευση του Άστρους τον Απρίλη
του 1823 σχεδόν οι μισοί «παραστάτες»
(αντιπρόσωποι) ήταν «άσημα» πρόσωπα,
που μέχρι τότε δεν κατείχαν κανένα υψηλό
αξίωμα. 

Ένας κόσμος τούς χώριζε από τον Χρ.
Σισίνη, τον πάμπλουτο πρόεδρο της επό-
μενης Γ  Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας
που φορούσε ευρωπαϊκά ρούχα, είχε
πλούσια βιβλιοθήκη, αλλά περίμενε ότι οι
«χωριάτες του» θα συνέχιζαν να του μιλά-
νε γονατιστοί με τα μάτια καρφωμένα στο
χώμα. Για να επιζήσουν, μερικές φορές
κυριολεκτικά, οι παλιοί προεστοί και δε-
σποτάδες έπρεπε να αλλάξουν ριζικά. Εί-
χαν χάσει την πηγή της ισχύος τους που
ήταν η ίδια η Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Αποτέλεσμα
Είναι αλήθεια ότι η ελληνική αστική τάξη

έκανε μια σειρά συμβιβασμούς, ιδεολογι-
κούς και πολιτικούς και με τις παλιές ελίτ
και με το «διεθνή περίγυρο». Ο Γ. Κορδά-
τος είχε μιλήσει γι’ αυτούς, όπως τον
«προσεταιρισμό των κοτζαμπάσηδων» με
οικονομικά ανταλλάγματα, ήδη από την
πρώτη έκδοση της «Κοινωνικής Σημασίας
της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821». 

Οι συμβιβασμοί ήταν και ιδεολογικοί και
πολιτικοί. Στο «Πολίτευμα» του Ρήγα η Εκ-
κλησία και η θρησκεία δεν είχαν κανένα
ρόλο. Στα Συντάγματα της Επανάστασης
η Ορθοδοξία έγινε «η επικρατούσα θρη-
σκεία». Η «λαϊκή κυριαρχία», το γενικό
εκλογικό δικαίωμα, πήγε περίπατο. Πρώτα
με τον  «κυβερνήτη» Καποδίστρια και μετά
με την έλευση του βασιλιά Όθωνα. Ήταν
συμβιβασμοί που έκανε η αστική τάξη για
να εξασφαλίσει το βασικό στόχο από τον
οποίο δεν παρέκκλινε ακόμα και όταν έμοι-
αζε ότι η Επανάσταση συντριβόταν από
τον Ιμπραήμ: το ανεξάρτητο κράτος. 

Όμως, τέτοιοι συμβιβασμοί ήταν ο κανό-
νας και των «κλασικών» αστικών επανα-
στάσεων. Το 1648 οι Άγγλοι επαναστάτες
έκοψαν το κεφάλι του βασιλιά, αλλά από

τα τέλη εκείνου του αιώνα μέχρι σήμερα η
αγγλική αστική τάξη ζει αρμονικά με τη
μοναρχία. Οι Γάλλοι αστοί επαναστάτες
χρειάστηκε να δούνε το χάρο με τα μάτια
τους το 1793 για να μοιράσουν πλήρως τη
γη στους αγρότες. Πάντα τους κατέτρυχε
το δίλημμα πού τελειώνουν τα φεουδαρχι-
κά προνόμια και πού αρχίζει το «απαρα-
βίαστο της ατομικής ιδιοκτησίας». 

Το ίδιο ίσχυε και για τους Έλληνες
αστούς. Η Φιλική Εταιρεία ξεκίνησε την
επανάσταση από την αυτόνομη Μολδαβία,
επειδή είχε εξασφαλίσει τη συνεργασία
του ηγεμόνα της, του Φαναριώτη Μιχαήλ
Σούτσου, και επειδή οι Έλληνες έμποροι
είχαν έντονη παρουσία εκεί. Αλλά ο Αλέ-
ξανδρος Υψηλάντης έσφαξε τον Βλαδιμη-
ρέσκου, τον ηγέτη των αγροτών που μι-
σούσαν τους Φαναριώτες και τους εμπό-
ρους. 

Με όλους τους συμβιβασμούς και τις
εσωτερικές συγκρούσεις το 1821 οι αστοί
πήραν το κράτος τους, έστω κι αν επρό-
κειτο για το μικροσκοπικό βασίλειο των
αρχών του 1830. Οι από κάτω πολέμησαν,
αλλά τους καρπούς τους έδρεψε η εκμε-
ταλλευτική μειοψηφία. 

Αυτή η έκβαση δεν σημαίνει ότι το 1821
δεν ήταν επανάσταση. Οι σημερινοί αστοί
τρέμουν ακόμα και στη λέξη. Οι ιδεολογι-
κοί τους εκπρόσωποι μας λένε ότι αν αλ-
λάζει η κοινωνία αυτό γίνεται αργά και
ανεπαίσθητα όχι με άλματα και σκληρές
ταξικές συγκρούσεις, δηλαδή με επανα-
στάσεις. Θάβουν την ίδια την ιστορία τους
και μετατρέπουν τις επετείους, όπως του
1821, σε πανηγύρια «εθνικής ενότητας». 

Γι’ αυτό πρέπει να θυμηθούμε πώς τέ-
λειωνε το 1924 το βιβλίο του ο Γ. Κορδά-
τος. Έγραφε αναφερόμενος στην αστική
τάξη: «Ο προοδευτικός της ρόλος προ
πολλού παρήλθε». Αντίθετα, «μόνο η ορ-
γανωμένη εργατική τάξις είνε τάξις προ-
οδευτική». Αυτή η τάξη «διά της κοινωνι-
κής επαναστάσεώς της θα γίνη όχι μόνον
ο καταλύτης των οικονομικών και πολιτι-
κών δεσμών της, αλλά και ο Ελευθερωτής
όλων των καταπιεζομένων μαζών».

Λέανδρος Μπόλαρης
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σελ.4-5 εργατικη αλληλεγγυη 200 χρόνια από το 1821

Αν υπάρχει μια φράση
που συνοψίζει τον επίσημο
λόγο -δηλαδή το λόγο της
άρχουσας τάξης- για την
επέτειο των 200 χρόνων
από την Επανάσταση του
1821, είναι ο τίτλος ενός
άρθρου της Καθημερινής
τον Μάρτη: «1821-1981-
2021. Η διαρκής δημιουρ-
γία ενός ευρωπαϊκού
έθνους». Το 1981 είναι
αναφορά στην ένταξη
στην τότε ΕΟΚ, τη σημερι-
νή ΕΕ. «Η ένταξη της Ελ-
λάδας στην οικογένεια
των προηγμένων ευρωπαϊ-
κών εθνών ήταν από τους
ιδρυτικούς σκοπούς των
επαναστατών», αναφέρει
το άρθρο και συνεχίζει:
«Το ορατό νήμα που συν-
δέει το 1821 με το 1981 εί-
ναι ο ευρωπαϊκός προσα-
νατολισμός, που ήταν ήδη
εγγεγραμμένος ιδεολογι-
κά στα προεπαναστατικά
κείμενα». 

Η λεγόμενη «εθνική
ιστοριογραφία» εδώ και
ενάμιση σχεδόν αιώνα
εξαφάνιζε την κοινωνική
σημασία της επανάστασης
του 1821, για να θυμηθού-
με τον τίτλο του βιβλίου
του Γιάννη Κορδάτου. Το
1821 ήταν η «παλιγγενε-
σία», το ξύπνημα του
έθνους μετά από «τέσσε-
ρις αιώνες σκλαβιάς». Αυ-
τός ο μύθος ήθελε τον
επαναστάτη Ρήγα Φεραίο
δίπλα στον αντιδραστικό
Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’
που τον κυνήγησε (και
αφόρισε την Επανάστα-
ση).  

Με αυτόν τον τρόπο
εξαφανίζονταν οι κοινωνι-
κές διεργασίες που οδή-
γησαν στην Επανάσταση,
τα ταξικά συμφέροντα
που καθόρισαν τον προ-
σανατολισμό της, οι πολι-
τικές συγκρούσεις που
σημάδεψαν την πορεία
της. Το ίδιο συμβαίνει και
σήμερα. Οι μαρξιστικές
αναλύσεις για το 1821 πε-
τιόνται στα άχρηστα ως
«λαϊκίστικες» και «δογματι-
κές» και η ιστορία ισοπε-
δώνεται στο «ανήκωμεν
εις την Δύσιν» του γέρου
Καραμανλή. 

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πέρα από την “εθνική ιστοριογραφία”

Διαβάστε επίσης

Κυκλοφορεί από το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο



ΙΛΙΟΝ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8 κεντρ. πλατεία Ιλίου 7.30μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 11/8 κεντρ. πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8 καφέ Σταθμός, (ΗΣΑΠ Ηρα-
κλείου) 8μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8 Δημαρχείο Πειραιά 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8 πλ. Μερκούρη 7μμ
Πανδημία και κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/8 πλ. Μερκούρη 7μμ
Αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/8 καφέ Ηλιόπετρα 7μμ
Μπροστά σε μια νέα «βρυχώμενη δεκαετία»;
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΧΑΝΙΑ 

•ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8 πάρκο Ειρήνης και Φιλίας
7.30μμ

Μπροστά σε μια νέα «βρυχώμενη δεκαετία»;
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 πάρκο Ειρήνης και Φιλίας
7.30μμ
•Η Κούβα σήμερα
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

•ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8 Πάρκο Ιδομενεώς, 7.30μμ
Οργή γυναικών, κίνημα ανατροπής
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη
•ΠΕΜΠΤΗ 19/8 Πάρκο Ιδομενέως, 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΚΥΨΕΛΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8 θεατράκι Φωκ. Νέγρη 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ – Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά
•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 θεατράκι Φωκίωνος Νέγρη
7.30μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8 θεατράκι πλ. Καρύλλου,
Polis park  7.30μμ
Αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 θεατράκι πλ. Καρύλλου,
Polis park  7.30μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

•ΠΕΜΠΤΗ 5/8 πάρκο ΕΚΘ 8μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 πάρκο ΕΚΘ 8μμ
Γένοβα 2001, η έκρηξη του αντικαπιταλι-
στικού κινήματος
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/8 καφέ Μύρτιλλο 7μμ
Μαρξ – Ένγκελς: Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις 
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 καφέ Θύμιος, πλατεία
Δουργουτίου 8μμ
Πανδημία και κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ
(μετρό Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 πλατεία Ηρώων 7.30μμ
Κλιματική αλλαγή: Η αντικαπιταλιστική
απάντηση
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19/8 Goody’s  7.30μμ 
Κλιματική αλλαγή: Η αντικαπιταλιστική
απάντηση
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
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Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 5/8
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη (Γερμανός) 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
ΑΒ Πλατεία 7μμ 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
Πάρκο Γεωργιάδη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/8
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ
ΙΛΙΟΝ
Πλατεία 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
Βαρνάβα 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Θησέως και Ματζαργιωτάκη 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΚΑΜΑΡΑ 
Σβώλου με Γούναρη  7μμ
ΧΑΝΙΑ
πεζόδρομος Χαληδών 7μμ

Εξορμήσεις
με την
εργατική
αλληλεγγύη

Με τα 4.800 ευρώ που συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα
που πέρασε, κλείνει με επιτυχία η οικονομική εξόρμη-
ση της Εργατικής Αλληλεγγύης στα 50.200 ευρώ.  

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συντρό-
φους που έστειλαν την ενίσχυσή τους: Αργυρή Ε. 100,
από 50 ευρώ  Μήτσος Τ., Μαρία Α., Αντώνης Σ., Παντε-
λής Γ., Λεωνίδας Β., Βασίλης Μ., Λεωνίδας Κ., Σάκης Κ.
40, από 30 ευρώ Μάνθος Α., Μαρία Π., Χρήστος Θ.,
Λουίζα Γ., Χρήστος Κ., από 20 ευρώ Γιάννης Μ., Κώ-
στας Π., Μιχάλης Θ., Μάνος Γ., Αλέξανδρος Π., Αντώ-
νης Α., Ιωάννα Κ., Σπύρος Κ., Χαρά Κ., Ελένη Τ., Λεωνί-
δας Μ., Γιάννης Κ., Γιάννης Π., από 15 ευρώ Φάνης Κ.,
Βάιος Χ., από 10 ευρώ Χρήστος Ζ., Χελάλ Α., Θανάσης
Λ., Δήμητρα Τ., Μαίρη Κ., Ιλεάνα Ζ., Κώστας Μ., Ελένη

Κ., Κώστας Κ., Μαρία Α., Μήτσος Α., Μαρία Κ., Φωτεινή
Λ., από 5 ευρώ Πηνελόπη Κ., Παρή Κ., Πάνος Λ.

Ευχαριστούμε συνολικά τις φίλες και τους φίλους
της εφημερίδας που γράφτηκαν συνδρομητές, όλες
τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που ενίσχυσαν
προσωπικά και βοήθησαν να συγκεντρωθούν χρήματα
σε κάθε χώρο και γειτονιά. Ευχαριστούμε, επιπλέον, τα
συνδικάτα που ενίσχυσαν την καμπάνια και ανανέωσαν
τη συνδρομή τους.  

Η Εργατική Αλληλεγγύη θα συνεχίσει να κυκλοφορεί
μέσα στον Αύγουστο με εξαίρεση την Τετάρτη 11/8 λό-
γω δεκαπενταύγουστου. Συνεχίστε να στέλνετε κι
εσείς τις ενισχύσεις σας. Κάθε ευρώ είναι πολύτιμο για
να προετοιμάσουμε τις φοβερές μάχες αμέσως μετά

Ευχαριστούμε!ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ:

Σε 24ωρη απεργία κατέβηκαν οι
εργαζόμενοι των ΚΕΠ την Πέμπτη
29/7. 

Η ομοσπονδία των εργαζόμενων
(ΠΟΣΕΚΕΠ), διεκδικεί την άμεση
πρόσληψη τουλάχιστων 1000 εργα-
ζομένων και την άμεση λήψη μέ-
τρων για την ασφάλεια του προσω-
πικού των ΚΕΠ.

Σε στάση εργασίας κατέβηκαν την
Τρίτη 3/8 οι εργαζόμενοι/ες της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Εναντιώνονται στην κατάθεση νο-
μοσχεδίου που φέρνει αξιολογήσεις
οι οποίες, αν δεν κρίνονται ικανοποι-
ητικές, θα οδηγούν σε αναγκαστικές
μεταθέσεις.

ΚΕΠ
24ωρη απεργία
για προσλήψεις

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Στάση εργασίας

ΑΑΔΕ
Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Μαζική παράσταση διαμαρτυρίας
πραγματοποίησαν την Τρίτη 27/7, οι
εργαζόμε   νοι στο κτίριο της ΓΔΗΛΕΔ
(ΑΑΔΕ) στην Καλλιθέα, ενάντια στην
επικείμενη μετεγκατάστασή τους σε
νέο κτίριο που υποβαθμίζει τις συν-
θήκες εργασίας τους.

Νέα από χώρους
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Οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, που ανα-
βλήθηκαν το 2020 λόγω της πανδημίας, ξεκίνη-
σαν, έστω και χωρίς θεατές, στις 23 Ιουλίου. Η

διοργάνωση είναι μία επίθεση απέναντι στη θέληση του
γιαπωνέζικου λαού.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 83% των γιαπωνέζων
επιθυμούσε την ακύρωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι
κινητοποιήσεις και οι διαμαρτυρίες τους ήταν συχνές και
μαζικές. Εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, με ολοένα
αυξανόμενα κρούσματα, με έλλειψη νοσοκομείων και
καθυστέρηση των εμβολιασμών, ο Κένζι Ουτσουνομίγια,
από τους διοργανωτές των κινητοποιήσεων, δηλώνει ότι
«αυτήν την φορά, το ερώτημα είναι πού δίνουμε προτε-
ραιότητα. Στην ζωή ή σε μια τελετή και μια εκδήλωση
που ονομάζεται Ολυμπιακοί Αγώνες». 

Αλλά για τη ΔΟΕ και τους χορηγούς η υγεία των αθλη-
τών και των ντόπιων έχει ελάχιστη σημασία μπροστά στα
κέρδη τους. Μόνο η ΔΟΕ θα κερδίσει 4,5 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό
ήταν πολύ ισχυρό κίνητρο για τη πραγματοποίηση της
διοργάνωσης ακόμα και αν το Τόκιο παραμένει σε καθε-
στώς έκτακτης ανάγκης.

Πιέσεις
Η ΔΟΕ και η γιαπωνέζικη ολυμπιακή επιτροπή δήλω-

ναν ότι θα λάβουν υπ' όψη τις ανησυχίες του κόσμου. Η
ίδια η τελετή έναρξης ήταν, υποκριτικά, προσαρμοσμένη
σ' αυτές και με αρκετούς συμβολισμούς. Το σύνθημα
των αγώνων άλλαξε και στο «γρηγορότερα, υψηλότερα,
δυνατότερα» προστέθηκε και η λέξη «μαζί», μετά το τέ-
λος της παρέλασης ακούστηκε το «Imagine» του Τζον
Λένον από γνωστούς τραγουδιστές απ’ όλες τις ηπεί-
ρους του πλανήτη, η ολυμπιακή ομάδα των προσφύγων
μπήκε δεύτερη στο στάδιο, οι σημαιοφόροι κάθε απο-
στολής ήταν μαζί ένας αθλητής και μία αθλήτρια, ανάμε-
σα στις αποστολές παρέλασε ομάδα γιατρών, η Ναόμι
Οσάκα (που από το 2018 παλεύει με την κατάθλιψη που
ήρθε ως απόρροια της υπερβολικής έκθεσης από τα
ΜΜΕ) ήταν αυτή, ως τελευταία λαμπαδηδρόμος, που
άναψε τον βωμό μέσα στάδιο. 

Αλλά, όσο και αν αυτοί οι συμβολισμοί δηλώνουν την
πίεση που ασκούν στους «από πάνω» οι αγώνες του κό-
σμου ενάντια στην εγκληματική διαχείριση της πανδη-
μίας, στο ρατσισμό, την γυναικεία καταπίεση και την κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος, δεν αλλάζουν την πραγ-
ματική εικόνα των ολυμπιακών αγώνων. Ένα πανηγύρι
κερδοσκοπίας και εθνικισμού σε βάρος των ίδιων των
αθλητών και του κόσμου. 

Τα δισεκατομμύρια δολάρια από την φετινή Ολυμπιά-
δα που θα μπουν στις τσέπες της ΔΟΕ και των χορηγών
θα μπορούσαν να σώσουν (στην κυριολεξία) δισεκατομ-
μύρια φτωχούς σε όλο τον πλανήτη από τις αρρώστιες
και από τη πείνα. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ περισσότε-
ρο από έναν απλό συμβολισμό.  

Γ. Ρ.

Το  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδω-
σε στις 21 Ιουλίου απόφαση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία
διατάσσει την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί συνθήκες δια-
βίωσης που δεν συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μετα-
χείριση, όπως και να παράσχει επαρκή υγειονομική περίθαλψη
συμβατή με την κατάσταση της υγείας τους σε 3 πρόσφυγες με
σοβαρά προβλήματα υγείας εκ των οποίων οι 2 είναι ανήλικοι.

Να μεταφερθούν άμεσα από την προσφυγική δομή του Καρά
Τεπέ της Λέσβου στην ενδοχώρα και να τους παρασχεθεί κα-
τάλληλη στέγαση και πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη ζη-
τά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που (ΕΔΔΑ), εγκρίνοντας την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που
κατέθεσαν μέσω της οργάνωσης Fenix Humanitarian Legal Aid.

Αν και έχει αρθεί από το Φεβρουάριο ο γεωγραφικός περιο-
ρισμός λόγω της σοβαρότητας της ιατρικής τους κατάστασης,
οι αρχές δεν προχώρησαν στη μεταφορά τους στην Αθήνα,
όπου θα μπορούσαν να έχουν την απαιτούμενη ιατρική παρα-
κολούθηση και θεραπεία, όπως άλλωστε συνιστούσε το Γενικό
Νοσοκομείο της Μυτιλήνης Βοστάνειο.

Οι προσφεύγοντες αναγκάστηκαν να ζήσουν υπό απάνθρω-
πες και εξευτελιστικές συνθήκες ασυμβίβαστες με το άρθρο 3

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
για πάνω από 18 μήνες από την άφιξή τους στη Λέσβο την 1η
Ιανουαρίου 2020: αρχικά σε μια αυτοσχέδια σκηνή στον καμπ
της Μόριας, στη συνέχεια στους δρόμους της Μυτιλήνης μετά
την πυρκαγιά στο καμπ της Μόριας και τέλος στο καμπ Καρά
Τεπέ-Μαυροβουνίου.

Πρόκειται για τον Α.Α., θύμα βασανιστηρίων στη χώρα του και
πρόσφυγα πολέμου, την Μ.Α., ένα παιδί 5 ετών, πρόσφυγα πο-
λέμου, και τον Μ.Ν.Α., ένα παιδί 10 ετών, πρόσφυγα πολέμου.

«Η Fenix εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις συνθήκες
διαβίωσης στο καμπ Καρά Τεπέ-Μαυροβουνίου και την αδυναμία
πρόσβασης στην απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και στην κατάλ-
ληλη στέγαση, ακόμη και για τους πιο ευάλωτους πρόσφυγες. Η
Fenix τονίζει ότι υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες που ζουν κάτω
από απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες στο καμπ Καρα
Τεπέ-Μαυροβουνίου, χωρίς πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη που χρειάζονται και δικαιούνται. [...] Η παρέμβαση
του ΕΔΔΑ δεν θα πρέπει να απαιτείται προκειμένου η ελληνική
κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της βάσει του
εθνικού και του διεθνούς δικαίου», σημειώνει η οργάνωση.

Δήμητρα Λιναρδάκη

Δυο γυναικοκτονίες σημειώθηκαν
μέσα σε μία εβδομάδα, σε Δάφνη
και Λάρισσα, με τις δολοφονημέ-

νες από συντρόφους τους γυναίκες μέ-
σα στο 2021 να είναι πλέον επτά. Μια
ακόμη γυναίκα μαχαιρώθηκε από τον σύ-
ζυγό της στη Ρόδο επειδή ήθελε να τον
χωρίσει. 

Στη Δάφνη, όπου ένας 41χρονος άν-
δρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυ-
γό του, για μια ακόμη φορά, η ΕΛΑΣ είχε
ειδοποιηθεί αλλά αδιαφόρησε. Όπως
αναφέρει γειτόνισσα σε ανάρτησή της
στο facebook, είχε τηλεφωνήσει στην
άμεση δράση είκοσι ημέρες πριν τη δο-
λοφονία. Το περιπολικό που ήρθε, και
μάλιστα καθυστερημένα, δεν μπήκε καν
στον κόπο να διερευνήσει την καταγγε-
λία. Η ΕΛΑΣ απάντησε με ...διαθεσιμότη-
τα των δυο αστυνομικών που αδιαφόρη-
σαν. Την επόμενη ημέρα ανακοίνωσε 14
αυτόφωρες συλλήψεις μετά από 30 κα-
ταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.

Η υποκρισία βγάζει μάτι. Χρειάστηκε
να χυθεί το αίμα έξι γυναικών από το χέρι
του συντρόφου τους μέσα στο 2021 για

να αρχίσει η ΕΛΑΣ να παριστάνει ότι νοι-
άζεται για την ενδοοικογενειακή βία. Ενώ
οι φορείς ερευνών μιλούν ήδη από το
2020 για ραγδαία αύξηση της ενδοοικο-
γενειακής βίας, τα νούμερα που παρου-
σιάζει στην ετήσια έκθεσή της η ΕΛΑΣ εί-
ναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που με
τυμπανοκρουσίες ανακοίνωσε την επόμε-
νη της γυναικοκτονίας στη Δάφνη. 

Εμπόδια
Παράλληλα το ίδιο το αρχηγείο της

ΕΛΑΣ αναφέρει σε έγγραφό του ποια εί-
ναι η αντιμετώπιση που επιφυλάσσουν
στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας οι
αστυνομικοί: “αποθάρρυνση στην υποβο-
λή καταγγελιών, άρνηση λήψης μήνυσης,
εν γένει μη εκδήλωση των ενδεδειγμένων
ενεργειών, όπως σύλληψη του δράστη
και παραπομπή του ενώπιον των εισαγγε-
λικών αρχών”.

Η καλύτερη προστασία των κακοποι-
ημένων γυναικών είναι το φούντωμα του
κινήματος. Τα αντανακλαστικά που έχει
δημιουργήσει το γυναικείο κίνημα ήταν
αυτά που ανάγκασαν τον Χρυσοχοΐδη και
την ΕΛΑΣ να τρέξουν να ασχοληθούν με
αυτά τα 30 περιστατικά. Όμως ο αριθμός
από μόνος του είναι τρομακτικός -δείχνει
ότι τα σχεδόν 5,5 χιλιάδες περιστατικά
που κατέγραψε το 2020 η ΕΛΑΣ είναι ένα
μικρό μόνο μέρος της πραγματικότητας -
από αυτά άλλωστε εξιχνιάστηκαν μόνο τα
851. Το ίδιο ισχύει και για τις πολύκροτες
υποθέσεις του ελληνικού #metoo: ο Λι-
γνάδης και ο Φιλιππίδης βρίσκονται πια
και οι δύο στη φυλακή, κι αυτό το οφεί-
λουμε μόνο στο ξέσπασμα του γυναικείου
κινήματος που οδήγησε και σε μια μεγά-
λη απεργιακή 8 Μάρτη τις ημέρες που γι-
νόταν η χιονοστιβάδα των καταγγελιών.

Α.Φ.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης
ξέθαψε το τσεκούρι του ξανά, πετσοκό-
βοντας την απασχόληση των σχολικών
καθαριστριών και αποκλείοντας τις μετα-
νάστριες που εργάζονται ακόμη και πά-
νω από 20 χρόνια στον Δήμο Αθήνας και
αλλού.

Συγκεκριμένα και εν μέσω εξέλιξης
της πανδημίας «επιτρέπει» την πρόσλη-
ψη με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε
520 εργαζόμενους τρίωρης απασχόλη-
σης! Ενώ ο δήμος Αθήνας σχεδιάζει να
προσθέσει 80 κοντέινερ για την προσχο-
λική αγωγή, ο ΥΠΕΣ Βορίδης προβλέπει
πληρωμή 15 καθαριστριών λιγότερων,
δηλαδή 240 για φέτος, αν προσληφθούν
με πλήρες ωράριο!

Εκεί όμως που ο Βορίδης δίνει τα ρέ-

στα του είναι στον απροκάλυπτο
ρατσισμό, θυμίζοντας το σύνθη-
μα που πρόβαλε στην αφίσα του
ως αρχηγός του φασιστικού
Εθνικού Μετώπου «κόκκινη κάρ-
τα στους μετανάστες».

Είναι σαφές ότι απέρριψε την πρόταση
για ψήφιση σχετικής τροπολογίας, όπως
έγινε και πέρυσι, που θα επέτρεπε την
πρόσληψη των μεταστριών/ών εργαζό-
μενων.

Τα συνδικάτα είναι ώρα να στηρίξουν
τον αγώνα ενάντια στους ρατσιστικούς
αποκλεισμούς και τις απολύσεις.

Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο της
Αθήνας να απαιτήσει την επαναπρόσλη-
ψη όλων των απολυμένων σχολικών κα-
θαριστριών χωρίς ρατσιστικούς αποκλει-

σμούς, με πλήρη μόνιμη και σταθερή ερ-
γασία με βάση τις ανάγκες για την προ-
στασία της υγείας των μαθητών και  των
εκπαιδευτικών.

Πέτρος Κωνσταντίνου, 
δημ. σύμβουλος με την Aνταρσία στις

γειτονιές της Αθήνας

• Το απόγευμα της 2/8 το δημοτικό συμ-
βούλιο της Αθήνας υπερψήφισε πρόταση
του Π. Κωνσταντίνου για πρόσληψη όλων
των καθαριστριών.

TOKΙO 2020

Ανεπιθύμητοι
Ολυμπιακοί Αγώνες Υποκρισία της ΕΛΑΣ

μπροστά στις γυναικοκτονίες

Υποχρέωση του κράτους η περίθαλψη των προσφύγων

Ρατσιστικό τσεκούρι Βορίδη στις
καθαρίστριες του Δήμου Αθήνας

Παράσταση διαμαρτυρίας 21/7

“Οι Ολυμπιακοί Αγώνες σκοτώνουν τους φτωχούς”, διαδήλωση στο Τόκιο 

Φωτό: Getty



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ εργατικη αλληλεγγυη 

Κάτω τα χέρια
από τα πάρκα

Το κύμα καύσωνα που κυριολεκτι-
κά «ψήνει» την Ελλάδα δεν απο-
τελεί ούτε ένα "μεμονωμένο" ού-

τε ένα "ακραίο φυσικό φαινόμενο". Εί-
ναι το αποτέλεσμα της κλιματικής αλ-
λαγής, ή πιο σωστά της υπερθέρμαν-
σης του πλανήτη, εξαιτίας της κατα-
στροφικής παραγωγικής διαδικασίας
του καπιταλισμού. 

Αμέσως μετά τους φετινούς φονι-
κούς καύσωνες στη Βόρεια Αμερική και
σε τμήματα της Σιβηρίας πάνω από τον
Αρκτικό Κύκλο, το World Weather Attri-
bution, μία διεθνής πρωτοβουλία από
διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα ανά τον
κόσμο, δήλωνε: «Το πρωτοφανές κύμα
καύσωνα συνδέεται με το φαινόμενο
“θόλος ζέστης”, δηλαδή παγίδευση
θερμού αέρα στην περιοχή λόγω υψη-
λών πιέσεων... Η ύπαρξη τόσο θερμών
αερίων μαζών οφείλεται στο φαινόμενο
του θερμοκηπίου και στην κλιματική
αλλαγή... Χωρίς τα επιπλέον αέρια του
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, ένα τέ-
τοιο συμβάν απλώς δεν συμβαίνει ή αν
ένα τέτοιο συμβάν λάβει χώρα, θα γίνει
μία φορά στο εκατομμύριο, το οποίο
στατιστικά αντιστοιχεί σε ποτέ... Τέτοια
ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνουν
πιο συχνά όσο συνεχίζεται η διαδικασία
της παγκόσμιας υπερθέρμανσης... Η
θερμοκρασία σε ολόκληρη την υφήλιο
έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 1,1 βαθ-
μό Κελσίου σε σχέση με την ιστορική
περίοδο πριν από τη βιομηχανική επα-
νάσταση... Αν αυτή η αύξηση φθάσει
τους 2 βαθμούς Κελσίου, κάτι το οποίο
θα γίνει πραγματικότητα σε περίπου 20
χρόνια, οι πιθανότητες επανεμφάνισης
ενός τόσο “καυτού” καύσωνα θα ανέ-
βουν κατακόρυφα στη μία φορά κάθε
πενταετία ή δεκαετία».

Η υπερθέρμανση του πλανήτη κάνει
τους πάγους να λιώνουν και το επίπε-
δο των θαλασσών να ανεβαίνει, οι βρο-
χές γίνονται καταρρακτώδεις καθώς ο

θερμός αέρας "κουβαλάει" περισσότε-
ρους υδρατμούς στα σύννεφα, η πα-
ρατεταμένη ξηρασία κάνει τα δάση εύ-
φλεκτη ύλη με αποτέλεσμα να παρατη-
ρούνται καταστροφικές πλημμύρες
σαν και αυτές που έπληξαν τη Γερμα-
νία πρόσφατα. 

Στα τέλη Ιουνίου, μετά τον προηγού-
μενο καύσωνα, το Ινστιτούτο Ερευνών
Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών (ΕΑΑ) δημοσίευσε μία
έρευνα όπου διαβάζουμε ότι: «Οι καύ-
σωνες δεν είναι ασυνήθιστοι στη χώρα
μας, όμως παραδοσιακά εμφανίζονται
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οι καύ-
σωνες του Ιουνίου τώρα επαναλαμβά-
νονται συχνότερα, γεγονός που κατα-
δεικνύει ότι οι “πρώιμοι” καύσωνες τεί-
νουν να γίνουν πλέον “κανονικότητα”.
Οι όψιμοι καύσωνες προς το τέλος του
καλοκαιριού αυξάνουν τον κίνδυνο
πρόκλησης δασικών πυρκαγιών, λόγω
της παρατεταμένης ξηρασίας που έχει
προηγηθεί. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις
από τα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν
περαιτέρω αύξηση στη συχνότητα,
διάρκεια και ένταση των καυσώνων».

Μέσα στο 2021, και μέχρι σήμερα,
έχουν κάει περισσότερα στρέμματα
δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα από
ό,τι όλο το 2019.  

Δεν πρέπει να αφήσουμε τους καπι-
ταλιστές και τις κυβερνήσεις τους να
συνεχίσουν αυτή την καταστροφή. 

Η αντικαπιταλιστική δράση ενάντια
στην κλιματική αλλαγή και την κατα-
στροφή του περιβάλλοντος είναι ζήτη-
μα καθημερινής επιβίωσης. Ήδη, τα κι-
νήματα σε όλο τον κόσμο, με σύνθημα
"αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα",
ετοιμάζονται για ένα παγκόσμιο ξεση-
κωμό που θα κορυφωθεί τον Νοέμβριο
στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα στη
Γλασκώβη. Εκεί βρίσκεται η ελπίδα.

Γιώργος Ράγκος

Συνεχίζεται η μάχη της υπεράσπισης των πάρ-
κων και των ελεύθερων χώρων στον δήμο της
Αθήνας, απέναντι στην επιχειρούμενη τοποθέ-

τηση κοντέινερ από τον Μπακογιάννη, προκειμένου
να «στεγαστεί» η προσχολική αγωγή μέσα σε αυτά.

Κινητοποίηση έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας
οργανώνεται στις 30 Αυγούστου, ημέρα συνεδρία-
σης του δημοτικού συμβουλίου όπου κι αναμένεται
να συζητηθεί σχετικό ψήφισμα μετά από αίτημα
των επιτροπών κατοίκων σε συνεργασία με παρα-
τάξεις της Αριστεράς. 

Ταυτόχρονα, η αντίσταση στα σχέδια του Μπα-
κογιάννη απλώνεται, καθώς μετά τις δραστήριες
Επιτροπές Κατοίκων στα Κάτω Πατήσια (για το
πάρκο της Ιακωβάτων) και την Κυψέλη (για το πάρ-
κο Φαέθωντος και Κρίσσης) και οι κάτοικοι της γει-
τονιάς γύρω από το οικόπεδο των οδών Στρ. Δαγ-
κλή και Ζερβουδάκη έκαναν βήματα οργάνωσης.

Σημαντική ήταν και η συμβολή της εκδήλωσης
«Εργατική εναλλακτική στον πράσινο καπιταλισμό»
που οργάνωσαν την Τετάρτη 28/7 οι πυρήνες του
ΣΕΚ Πατησίων-Κυψέλης-Γαλατσίου, στο πάρκο της
οδού Ιακωβάτων, τόσο για την οργάνωση της μά-
χης, όσο και για τη σύνδεση του τοπικού ζητήμα-
τος με την ευρύτερη μάχη ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή και τις αιτίες της.  

Επόμενα βήματα
Στην εκδήλωση συμμετείχαν δεκάδες κάτοικοι

της γειτονιάς, αρκετοί από τους οποίους πήραν το
λόγο περιγράφοντας τον αγώνα τους και προτεί-
νοντας τα επόμενα βήματα. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Γιάννης Σηφακάκης, εκ μέ-
ρους της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Περιβαλλον-
τική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή, περι-
γράφοντας το πώς το καπιταλιστικό σύστημα έχει
παίξει τον καθοριστικό ρόλο στην καταστροφή του
περιβάλλοντος. «Οι συνέπειες δεν είναι μακριά. Την
περασμένη βδομάδα είδαμε τις καταστροφικές
πλημμύρες στην καρδιά της Ευρώπης. Χτυπάει το
καμπανάκι της απειλής για την επιβίωση του αν-
θρώπινου είδους κι όχι μόνο. Η περιβαλλοντική κα-
ταστροφή που έχει φέρει το κυνήγι του κέρδους,
φέρνει από τη μια τα ακραία καιρικά φαινόμενα,
από την άλλη τις πανδημίες» υπογράμμισε. Συνέχι-
σε τονίζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη για σύνδε-

ση και συντονισμό των τοπικών κινημάτων, την κεν-
τρικότητα της εργατικής τάξης και των σωματείων
στους περιβαλλοντικούς αγώνες και το ρόλο οργα-
νώσεων όπως το ΣΕΚ, που γενικεύουν τις τοπικές
μάχες βάζοντας την αντικαπιταλιστική προοπτική. 

Γλαφυρές εικόνες από τα βήματα οργάνωσης
των κατοίκων στα Κάτω Πατήσια έφερε ο Γιάννης
από την Επιτροπή Πολιτών Γειτονιών Πατησίων:
«Οι κινήσεις που κάναμε εδώ για το πάρκο αποτέ-
λεσαν παράδειγμα και για άλλες γειτονιές. Σίγου-
ρα η δημοτική αρχή ανησυχεί τώρα που δημιουρ-
γούνται παντού εστίες αντίστασης», σημείωσε κα-
λώντας όλες και όλους στην κινητοποίηση της
30ής Αυγούστου.

Ο Θανάσης από την Επιτροπή Κατοίκων της Κυ-
ψέλης θύμισε τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο του
Χατζηδάκη και το κίνημα αντίστασης που είχε ξε-
σηκωθεί εναντίον του. Συνέχισε σχολιάζοντας πως
«δεν γίνεται ούτε τα παιδάκια να κάνουν μάθημα
σε κοντέινερ, ούτε οι εργαζόμενοι της προσχολι-
κής αγωγής να δουλεύουν σε αυτές τις συνθήκες».

Αξιοσημείωτη ήταν η παρέμβαση της Κωνσταντί-
νας από την επιτροπή των Πατησίων που θύμισε
τις αγωνιστικές εμπειρίες από τη μάχη για το Πάρ-
κο Κύπρου και Πατησίων πριν από μερικά χρόνια
καθώς και του Νίκου Αλεξανδράτου, κοινοτικού
συμβούλου με την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, που περιέγραψε τις μάχες σε επίπεδο δη-
μοτικού και κοινοτικών συμβουλίων, προσθέτοντας
ότι «είναι σημαντικό να ακούγεται η φωνή μας εκεί
μέσα αλλά τα κινήματα των κατοίκων μαζί με τα
εργατικά σωματεία είναι που μπορούν να φέρουν
ουσιαστικές αλλαγές». 

Τη σημασία να δοθεί αυτός ο αγώνας με ενότη-
τα ντόπιων και μεταναστών, σε μια από τις πιο πο-
λυεθνικές γειτονιές της Αθήνας, καθώς και τη σύν-
δεσή του με τις υπόλοιπες μάχες που ανοίγει η αν-
τίσταση στην κυβερνητική πολιτική, τόνισε ο Στέ-
λιος από τον τοπικό πυρήνα του ΣΕΚ, θυμίζοντας
τις προηγούμενες επιθέσεις στη γειτονιά με το
κλείσιμο των νοσοκομείων στα Πατήσια αλλά και
την αντιφασιστική μάχη στον Αγ. Παντελεήμονα. 

Μπορείτε να δείτε βιντεοσκοπημένη την εισήγη-
ση της εκδήλωσης αλλά και να ακούσετε ηχογρα-
φημένη όλη τη συζήτηση στο sekonline.gr.

Σ.Μ.

Αλλάξτε το σύστημα
όχι το κλίμα
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