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Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους της Υγείας!

Ο

υποχρεωτικός εμβολιασοκομεία, (Αγ. Σάββας), δεν
σμός δεν θα περάσει, κάπαρατείνουν τη σύμβαση σε
τω τα χέρια από τους ερανεμβολίαστους εργαζόμεγαζόμενους της Υγείας! Αυτό είνους της καθαριότητας και
ναι το μήνυμα που στέλνουν στην
τους οδηγούν στη απόλυση. Η
κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι εργακυβέρνηση αξιοποιεί το ζήτηζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία
μα της πανδημίας και των εμόλης της χώρας με τις μαζικές
βολιασμών με χυδαίο τρόπο
απεργιακές κινητοποιήσεις που
έτσι ώστε να απολύσει εκατονπραγματοποιούν καταμεσής του
τάδες εργαζόμενους από τα
Αυγούστου με επόμενους μεγάδημόσια νοσοκομεία και συνολους σταθμούς: Την πανελλαδική
λικά από το δημόσιο. Αυτή είστάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ
ναι η πραγματικότητα, όσο και
(10πμ-3μμ) την Πέμπτη 26 Αυγούαν προσπαθούν να μας πεί5/8, Στάση εργασίας στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Φωτό: Έλλη Πανταζοπούλου
σουν πως, ότι κάνουν το κάστου -με συγκεντρώσεις στην
Αθήνα στο Υπουργείο Υγείας
νουν για να προστατέψουν την
ρύφωση του 4ου κύματος της πανδημίας»,
(11πμ) και στη Θεσσαλονίκη στο Υπουργείο αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ στην ανακοίνωσή της. Υγεία της κοινωνίας.
Μακεδονίας Θράκης (11πμ). Και τις διαδηλώ- Αντίστοιχες αποφάσεις παίρνουν μέσα από
Αν πράγματι νοιάζονταν για την δημόσια
σεις στην Θεσσαλονίκη με το Καραβάνι της μαζικές γενικές συνελεύσεις όλα τα σωματεία Υγεία θα είχαν προσλάβει προσωπικό, ενώ η
Υγείας την Παρασκευή 10 Σεπτέμβρη και τη των νοσοκομείων ενώ η ΟΕΝΓΕ με ανακοίνω- πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουν προσλάβει
διαδήλωση στη ΔΕΘ το Σάββατο 11 Σεπτέμβρη.
σή της αναφέρει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε ένα μόνιμο εργαζόμενο αυτούς τους 17
Με απόφαση της στις 5 Αυγούστου, η ΠΟΕ- καμία διαθεσιμότητα και καμία απόλυση συνα- μήνες της πανδημίας. Θα είχαν μονιμοποιήσει
τους πάνω από 20.000 συμβασιούχους που για
ΔΗΝ έχει προκηρύξει απεργία-αποχή από κά- δέλφου.
ενάμιση χρόνο δίνουν ηρωικά τη μάχη με τον
θε διαδικασία προσκόμισης πιστοποιητικού ή
Συντονιστικό
Νοσοκομείων
κορονοϊό. Αντίθετα ετοιμάζονται να απολύβεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης, καλύπτοντας το σύνολο των εργαζομένων (νοσηΣτη μάχη της οργάνωσης της απεργίας στις σουν χιλιάδες συμβασιούχους σε τρείς δόσεις.
λευτικού, διοικητικού και λοιπού μη ιατρικού 26 Αυγούστου έχει ριχτεί το Συντονιστικό Νο- Στις 31 Οκτώβρη, στις 31 Δεκέμβρη και τον
προσωπικού), συμπεριλαμβανομένων και των σοκομείων που ζητάει από τις ομοσπονδίες και Φλεβάρη του 2022.
Στο πρώτο κύμα της πανδημίας οι μη εμβοπροϊσταμένων τμημάτων που θα πρέπει να την ΑΔΕΔΥ να τη μετατρέψουν σε απεργία για
συλλέξουν αυτά τα πιστοποιητικά. «Το 90% όλο το δημόσιο. Όπως αναφέρει στο κάλεσμά λιασμένοι τότε υγειονομικοί, κατάφεραν να
σώσουν χιλιάδες συμπολίτες μας από τον θάτου υγειονομικού προσωπικού που είναι εμβο- του:
λιασμένο ή διαθέτει πιστοποιητικό νόσησης
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψήφισε τροπολο- νατο, προφανώς με τα πενιχρά μέτρα προσταεξασφαλίζει υψηλό δείκτη υγειονομικής προ- γία που κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για σίας που είχαν στη διάθεσή τους.
Τώρα, ο Μητσοτάκης, ο Κικίλιας και η συμστασίας.
όλους τους εργαζόμενους στην Υγεία και στις
Ζητάμε από την κυβέρνηση να αναστείλει Προνοιακές μονάδες και ανακοίνωσαν ποινές μορία τους, αυτούς τους ήρωες, τους στοχοτον νόμο, διαφορετικά αναλαμβάνει πλήρως απόλυσης, ή διαθεσιμότητας για όσους εργα- ποιούν ότι τάχα οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί
την ευθύνη που θα ανασταλούν η λειτουργία ζόμενους, είτε μονίμους είτε συμβασιούχους, φταίνε για την πανδημία. Και βάζουν πλώρη
ζωτικών υπηρεσιών των νοσοκομείων στην κο- αρνηθούν να εμβολιαστούν. Σε μια σειρά νο- για να τους απολύσουν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ

ε μαζική συμμετοχή συνεχίστηκαν μέσα
στον Αύγουστο οι στάσεις εργασίας και οι
κινητοποιήσεις ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και τις απειλές απολύσεων των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Τετράωρη
στάση Εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στην είσοδο της 5ης ΥΠΕ πραγματοποίησαν την Δευτέρα 16 Αυγούστου όλα
τα σωματεία της ΠΟΕΔΗΝ στη Θεσσαλία, ενώ
τέσσερις μέρες πριν, πεντάωρη στάση και μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Εκατοντάδες εργαζόμενες/οι από όλα τα νοσοκομεία της πόλης αλλά και από το Γ.Ν. ΚιλΦωτό: Ευκλείδης
Μακρόγλου

12/8, Συγκέντρωση νοσοκομειακών στο ΥΜΑΘ.

κίς συμμετείχαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΥΜΑΘ. Από όλες τις τοποθετήσεις των σωματείων που συμμετείχαν, κοινή συνισταμένη ήταν η οργή ενάντια στην ασυδοσία
της κυβέρνησης που επιμένει στο μέτρο της
υποχρεωτικότητας απειλώντας με διαθεσιμότητες στα νοσοκομεία από 1η Σεπτέμβρη. Τονίστηκε ότι με αυτόν τον τρόπο μπαίνει σε άμεσο
κίνδυνο η λειτουργία του ΕΣΥ, αφού πολλά
τμήματα νοσοκομείων κινδυνεύουν να κλείσουν
εντελώς αν εφαρμοστεί το μέτρο.
Οι εργάτες και οι εργάτριες της Υγείας έδειξαν μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, ότι η
επίθεση της κυβέρνησης που αποσκοπεί στις
απολύσεις δεν πρόκειται να περάσει. Ήδη το
σωματείο εργαζομένων του Γ.Ν. Παπαγεωργίου καλεί σε νέα συγκέντρωση στο νοσοκομείο
την ερχόμενη Τρίτη 17/8, στις 11.00πμ, καλώντας και τα υπόλοιπα σωματεία των νοσοκομείων της πόλης να συμμετέχουν με αποφάσεις
για στάση εργασίας. Και στις 26/8, όλοι/ες δίνουν ραντεβού στο ΥΜΑΘ στις 11.00, συμμετέχοντας στην πανελλαδική στάση εργασίας που
έχει προκηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ.
Οι μάχες όμως δεν σταματούν εκεί: επόμενος μεγάλος σταθμός θα είναι το διήμερο της
ΔΕΘ, με το καραβάνι της Υγείας την Παρασκευή 10/9 και τη διαδήλωση στη ΔΕΘ το Σάββατο 11/9.

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Στοπ στις
μεθοδεύσεις

Σ

ε καταγγελία στη διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε η Αγωνιστική
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Όπως αναφέρει:
«Σήμερα 13 Αυγούστου παραμονή
15αύγουστου, με το μισό νοσοκομείο να
λείπει, η διοίκηση του νοσοκομείου ζητά
από τους προϊστάμενους των τμημάτων,
χωρίς τη συγκατάθεση των υφισταμένων
τους, να δοθούν λίστες εμβολιασμένων
και μη. Αυτό είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ και μεθόδευση. Συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία-αποχή της ΠΟΕΔΗΝ από το καθήκον
της παράδοσης των στοιχείων μας. Θα
προχωρήσουμε σε κινητοποίηση τις επόμενες μέρες».

Απέναντι σε αυτήν την επίθεση της κυβέρνησης, χρειάζεται μαζική απάντηση από όλα τα
συνδικάτα της Υγείας και όλη την κοινωνία.
Χρειάζεται απεργιακή δράση τώρα για να τους
σταματήσουμε. Σε κάθε νοσοκομεία να στηρίξουμε τους συνάδελφους. Να μην τους αφήσουμε να μας διασπάσουνε σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους για να μας πετσοκόψουν ευκολότερα. Να μην αφήσουμε να περάσει καμία απόλυση, καμία διαθεσιμότητα με
μαζικές κινητοποιήσεις σε κάθε χώρο δουλειάς. Απαιτούμε από την ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ, και την
ΑΔΕΔΥ να μετατρέψουν την κινητοποίηση της
26 Αυγούστου σε πανδημοσιουπαλληλική
απεργία για να μην περάσουν οι απολύσεις».

Γ.Π.
3/8, Στάση εργασίας στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας

Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

Σ

ε στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις προχώρησαν στις 3/8 και στις 9/8 οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο του Αγίου Σάββα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το σωματείο εργαζομένων:
«Με την κινητοποίηση (3/8) διεκδικήσαμε να δοθούν οι άδειες και τα οφειλόμενα ρεπό
και να γίνουν τώρα προσλήψεις ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά του νοσοκομείου. Ταυτόχρονα διατρανώσαμε για άλλη μια φορά την κάθετη άρνησή μας στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και στις απολύσεις που ετοιμάζονται με πρόσχημα τον εμβολιασμό, αλλά και ότι δεν
θα αφήσουμε να επιστρέψουν οι εργολάβοι στο νοσοκομείο. Μετά την απεργιακή συγκέντρωση και τη συζήτηση με τους/τις συναδέλφους, ακολούθησε συνέλευση όπου συζητήθηκαν όλα αυτά τα ζητήματα. Τονίστηκε ότι ο εργολάβος στο νοσοκομείο θα είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα για το νοσοκομείο μας γιατί θα σημάνει χειρότερες συνθήκες εργασίας,
χειρότερες υπηρεσίες και αυξημένο κόστος». Στη συνέλευση αποφασίστηκε και η νέα κινητοποίηση που έγινε την Δευτέρα 9/8 ενάντια στην επιστροφή ιδιωτικού συνεργείου καθαρισμού στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας με αίτημα οι εργαζόμενοι που θα προσέλθουν για
δουλειά να προσληφθούν άμεσα στο νοσοκομείο μας χωρίς την μεσολάβηση εργολάβου».

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3
Νο 1484, 18 Αυγούστου 2021

H άποψή μας

Ένα ελικόπτερο για τον Μητσοτάκη
- Αυτό είναι το μέλλον τους

Η

λάμψη από τις φωτιές που
έκαψαν ένα εκατομμύριο
στρέμματα αποκάλυψε τις
τεράστιες διαστάσεις που έχει πάρει
η κρίση του συστήματος. Προφανώς
αυτό ισχύει για τις διαστάσεις της
οικολογικής κρίσης που αναγκάζει
τους πάντες, ακόμη και τους αρνητές της, να ορκίζονται τώρα στο
όνομα της κλιματικής αλλαγής. Αντίστοιχα της οικονομικής κρίσης, με
την πολυαναμενόμενη ανάκαμψη να
βραδυπορεί εδώ και δέκα χρόνια.
Αλλά η πλευρά που υπερκαλύπτει
τις άλλες αυτή τη στιγμή είναι οι διαστάσεις της πολιτικής κρίσης.
Σε διεθνές επίπεδο, αυτό ξεπροβάλλει με την ταπεινωτική ήττα του
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στο Αφγανιστάν. Δεν υπάρχει προηγούμενο
όπου ένας πρόσφατα εγκαταστημένος στον Λευκό Οίκο Πρόεδρος των
ΗΠΑ να αντιμετωπίζει απαίτηση να
παραιτηθεί, όπως συμβαίνει αυτή τη
στιγμή με τον Μπάιντεν. Η απαίτηση
διατυπώθηκε από τον Τραμπ, αλλά
αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι το
πολιτικό κατεστημένο του μεγαλύτερου καπιταλισμού συγκλονίζεται,
πάνω που η προεδρία Μπάιντεν αυτοδιαφημιζόταν ως «επιστροφή στην
κανονικότητα». Οι συνθήκες της
παγκόσμιας ιμπεριαλιστικής αλυσίδας είναι τόσο ασταθείς ώστε μια
«ελεγχόμενη απόσυρση» των ΗΠΑ
από το Αφγανιστάν μετατρέπεται σε
ανεξέλεγκτη κρίση.
Η αμερικάνικη ήττα είναι χαστούκι
και για όλους τους συμμάχους των
ΗΠΑ και βέβαια για τον άξονα Ελλάδας-Ισραήλ. Όσες βάσεις και να παραχωρήσει ακόμα ο Μητσοτάκης
από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, ο απόηχος της ήττας δεν
μπορεί να κρυφτεί ούτε να διορθωθεί. Όσα κροκοδείλια δάκρυα και να
χύσουν οι φιλελέδες της ΝΔ για τις
γυναίκες του Αφγανιστάν, το γεγονός είναι ότι οι ΗΠΑ παραδίδουν την
εξουσία στους Ταλιμπάν και οι Μητσοτάκηδες και οι Ανδριανόπουλοι

είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τη νέα κατάσταση. Σε λίγο
θα τρέχουν να παρακαλούν ώστε το
νέο καθεστώς στην Καμπούλ να συνεργάζεται με την Ελλάδα (και όχι
μόνο με την Τουρκία), αντίστοιχα,
όπως το Ισραήλ ήδη συνεργάζεται
με τους σπόνσορες των Ταλιμπάν,
δηλαδή τους Σεΐχηδες της Σαουδικής Αραβίας.
Το άμεσο πρόβλημα όμως για την
κυβέρνηση είναι η κατάρρευση του
αφηγήματος περί επιστροφής στην
κανονικότητα. Πριν από δυο χρόνια, η
νίκη της ΝΔ στις εκλογές διαφημίστηκε ως το κλείσιμο της «αριστερής παρένθεσης» που αποτελούσε μια «ανωμαλία». Πριν από έναν χρόνο ο Μητσοτάκης διαφημιζόταν ως …Μωυσής
που οδηγεί τη χώρα στην έξοδο από
την έρημο της πανδημίας. Φέτος, τα
κυβερνητικά επιτελεία είναι αναγκασμένα να κλαψουρίζουν ότι το σύνθημα που έκανε θραύση στους οργισμένους πυρόπληκτους («Μητσοτάκη γαμιέσαι») παραβιάζει τον πολιτικό πολιτισμό.
Αυτή η αλλαγή δεν είναι μια στιγμιαία εξέλιξη. Η πολιτική κρίση, όπως
και οι άλλες πλευρές της κρίσης του
συστήματος, έχει πίσω της μακρόχρονες διαδικασίες. Η κατάρρευση
της αμερικάνικης κατοχής στο Αφγανιστάν έχει πίσω της διεργασίες είκοσι χρόνων. Η οικονομική κρίση έχει
πίσω της πάνω από δέκα χρόνια αν
πάρουμε ως αφετηρία την χρεοκοπία
της Λήμαν Μπράδερς. Αντίστοιχα, η
σημερινή πολιτική κατάσταση κουβαλάει τα τραντάγματα της κατάρρευσης του παλιού δικομματισμού ΝΔΠΑΣΟΚ, το φιάσκο της συγκυβέρνησης Παπαδήμου, την άνοδο και το
συμβιβασμό του ΣΥΡΙΖΑ. Οι θεωρίες
που βιάστηκαν να χαιρετίσουν τον
«νέο δικομματισμό ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ» ως
σταθεροποίηση της κατάστασης βρίσκονται σε απορία μπροστά στην νέα
έκρηξη της λαϊκής οργής.
Οι προσπάθειες του Μητσοτάκη
να διαχειριστεί την κατάσταση με
ταμπούρωμα στο λεγόμενο «επιτελικό κράτος» στου Μαξίμου μόνο επιδείνωση της πολιτικής κρίσης μπορούν να σημάνουν. Όσους Γεραπετρίτες και Σκέρτσους να συγκεντρώσει σαν άμεσες γέφυρες με τις κατασκευαστικές εταιρείες και τον
ΣΕΒ, το «οχυρό» θα παραμένει πολιορκημένο. Όχι μόνο γιατί οι κραδασμοί της οικονομικής, της κλιματικής και της γεωπολιτικής κρίσης είναι πιο ισχυροί από τέτοιες «γέφυρες», αλλά πάνω απ’ όλα γιατί ο καθοριστικός παράγοντας είναι η οργισμένη εργατική τάξη που πολιορκεί
την άρχουσα τάξη και το «επιτελικό»
κράτος.

15/8, Εκκένωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Καμπούλ. Φωτό: Rahmat Gul/AP

Στην αφετηρία της ήττας του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού βρίσκεται
το τεράστιο αντιπολεμικό κίνημα
που ξεπήδησε μετά τη Γένοβα το
2001 και κορυφώθηκε το 2003 ενάντια στην εισβολή στο Ιράκ. Ήταν το
κίνημα που ονομάστηκε «νέα υπερδύναμη» και καμιά κυβέρνηση από
τότε δεν μπορούσε να αγνοήσει τη
μαζική απαίτηση να σταματήσουν οι
επεμβάσεις. Ο Ομπάμα έγινε πρόεδρος με την υπόσχεση ότι έχει
εναλλακτική αλλά ποτέ δεν έδωσε
λύση. Ο Τραμπ έφτασε να δημαγωγεί ότι αυτός θα «φέρει τα (στρατευμένα) παιδιά πίσω στην πατρίδα».

Βαθιά ριζωμένη οργή
Η μαζική οργή ενάντια στον Μητσοτάκη και τους υπουργούς του
που αφήνουν τα δάση να καούν δεν
έπεσε από τον ουρανό. Είναι συνέχεια και φούντωμα από τις πανεργατικές απεργίες ενάντια στα νομοσχέδια του Χατζηδάκη, πρώτα για τις
εργασιακές σχέσεις και ύστερα για
το ασφαλιστικό. Έχει ρίζες στα συλλαλητήρια εκπαιδευτικών και νεολαίας ενάντια στην Κεραμέως, στις
απεργίες των εργατών της Υγείας
στα νοσοκομεία, στις συγκρούσεις
με την αστυνομία και τις απαγορεύσεις του Χρυσοχοΐδη στο Πολυτεχνείο και στη Νέα Σμύρνη, στην κατακραυγή των γυναικών για τις σεξιστικές επιθέσεις…
Αυτή την πραγματικότητα έχει
φτάσει να αγνοεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που προσφέρει περισσότερη συναίνεση στην κυβέρνηση παρά στο

κίνημα. Βήμα-βήμα, ο Αλέξης Τσίπρας και μαζί του όλα τα ηγετικά
στελέχη, δεξιά και πρώην αριστερά,
εγκαταλείπουν το πεδίο των κινητοποιήσεων και αγκαλιάζουν τις επιλογές των καπιταλιστών- το Ταμείο
Ανάκαμψης της ΕΕ, τα μέτρα για την
πανδημία, τις γεωπολιτικές συμμαχίες. Όλα κρίνονται αναγκαία μπροστά στις διαστάσεις της κρίσης και η
όποια υπόσχεση για βελτιώσεις παραπέμπεται για «μετά»: Θα λογαριαστούμε μετά, θα συμμαζέψουμε τις
«νεοφιλελεύθερες υπερβολές» αργότερα, τώρα δεν μπορούμε να ζητήσουμε ούτε καν εκλογές. Κάπως έτσι
ο ΣΥΡΙΖΑ φτάνει να ταμπουρώνεται
σε ένα αδιέξοδο που διαιωνίζεται.
Αυτό το κενό από τα αριστερά δεν
το καλύπτει η τακτική του ΚΚΕ. Είναι
ενδεικτικό ότι την επόμενη μέρα από
το οργισμένο αντικυβερνητικό συλλαλητήριο της 9 Αυγούστου στο Σύνταγμα, ο Ριζοσπάστης μόνο αρνητικά
σχόλια είχε να προσφέρει. Γκρίνια
γιατί την πρωτοβουλία την είχε η
επαναστατική αριστερά και ανόητοι
αριστερισμοί ότι τάχα τα αντικυβερνητικά συνθήματα «παίζουν το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ». Με έμμεσο τρόπο η
ηγεσία του ΚΚΕ ομολογεί ότι περιορίζει τη δυναμική μιας ανατροπής της
κυβέρνησης από τη λαϊκή κατακραυγή στο κοινοβουλευτικό επίπεδο.
Το βάρος πέφτει στην επαναστατική αριστερά να αναδείξει ότι η δυναμική μιας κυβερνητικής ανατροπής
στις σημερινές συνθήκες κρίσης είναι
πολύ πιο μεγάλη. Η απαίτηση να πέσει η κυβέρνηση είναι άμεσο μαζικό
αίτημα, μπορεί να γίνει πράξη κλιμακώνοντας, συνδέοντας και ενώνοντας
τους αγώνες και να ανοίξει δρόμους
για την εργατική τάξη και το κίνημά
της. Σε αυτή την πρό(σ)κληση ανταποκρίνεται το ΣΕΚ.
Έχουμε μπροστά μας άμεσα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Έχουμε να αγκαλιάσουμε τη νέα
εσωτερική προσφυγιά, τους πυρόπληκτους και τα αιτήματα τους για
προστασία της ζωής τους, της δουλειάς τους αλλά και του περιβάλλοντος στον τόπο τους. Να σταματήσουμε τη λεηλασία που ετοιμάζουν
τα λαμόγια των ιδιωτικοποιήσεων
στη γη, στην ενέργεια, στο νερό. Να

συνδέσουμε αυτές τις μάχες με τους
αγώνες που είναι ήδη ξεκινημένοι
στα νοσοκομεία για τη δημόσια
Υγεία και πανεργατικά για τις συντάξεις. Ο Χατζηδάκης τρέχει να περάσει από τη Βουλή το νομοσχέδιο λεηλασίας των ασφαλιστικών ταμείων
μόλις ανοίξει η Βουλή στις 23 Αυγούστου. Τα νοσοκομεία απεργούν στις
26 Αυγούστου. Είναι αναγκαίο να πάμε για πανεργατική απεργία πριν
ακόμα πολιορκήσουμε τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ στις 10-11 Σεπτέμβρη.
Και σε όλες αυτές τις κινήσεις γενικεύουμε πολιτικά, αντιπαλεύουμε
την κυβερνητική ρατσιστική υποκρισία, στηρίζουμε τους πρόσφυγες και
τις προσφύγισσες. Η ΕΕ που συμμετείχε στην κατοχή του Αφγανιστάν
κλείνει τα σύνορά της για τους νέους πρόσφυγες που φεύγουν μαζικά
από εκεί. Οι τελάληδες του «ευρωπαϊκού τρόπου ζωής» έχουν το θράσος να μιλάνε για τις γυναίκες του
Αφγανιστάν την ώρα που τις στέλνουν πίσω στους Ταλιμπάν. Η ΕΕ
έστειλε πίσω στο Αφγανιστάν ως
«ασφαλή χώρα» 70.000 πρόσφυγες
τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Περίπου 20.000 ήταν γυναίκες. Η Ελλάδα
κατέχει την τέταρτη θέση ανάμεσα
στις χώρες της ΕΕ σε αυτόν τον
τραγικό απολογισμό.
Στον Μητσοτάκη της καταστροφής, της λεηλασίας και της υποκρισίας αυτό που αξίζει είναι μια θέση
σε ελικόπτερο από του Μαξίμου με
προορισμό την Καμπούλ. Και θα το
πετύχουμε με τις εργάτριες και τις
προσφύγισσες μπροστά.

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1484, 18 Αυγούστου 2021
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Θυμούνται την κλιματική αλλαγή
μόνο σαν άλλοθι για ιδιωτικοποιήσεις

1,2

εκατομμύρια στρέμματα έχουν
καεί από το ξεκίνημα του καλοκαιριού στην Ελλάδα και ο Αύγουστος συνεχίζεται. Πρόκειται για ένα θλιβερό φετινό πανευρωπαϊκό ρεκόρ και δεύτερο ελληνικό μετά την μεγαλύτερη καταστροφή που έγινε το 2007, με κυβέρνηση Καραμανλή, όταν κάηκαν συνολικά 2,2 εκατομμύρια στρέμματα.
Φέτος την παρατεταμένη ανομβρία την
άνοιξη ακολούθησε ένα από τα πιο θερμά
καλοκαίρια των τελευταίων δεκαετιών και
ένα διπλό κύμα καύσωνα που κορυφώθηκε
τις μέρες των πυρκαγιών. Οι επιστήμονες
προειδοποιούν ότι μόλις λίγες δεκαετίες μετά το φετινό θα είναι ένα «συνηθισμένο» καλοκαίρι στις χώρες της Μεσογείου κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου της κλιματικής
αλλαγής.
Από κινητοποίηση των
Όμως είναι ανέκδοτο η κυβέρνηση Μητσοεργαζομένων στα δασαρχεία
τάκη -που θυμάται την κλιματική αλλαγή μότον Οκτώβρη του 2019.
νο αν είναι για ιδιωτικοποίηση στη ΔΕΗ- να
κρύβεται πίσω από αυτήν. Αν πραγματικά
λάμβανε σοβαρά υπόψη της τον κίνδυνο, δεν θα είχε κάνει το ζήτημα των
ΑΟΖ και του φυσικού αερίου της Μεσογείου κεντρικό της ζήτημα και δεν
θα είχε συνεπακόλουθα σαν προτεραιότητα την αγορά πανάκριβων οπλικών συστημάτων. Θα είχε σαν προτεραιότητα την ενίσχυση του δημόσιου
μηχανισμού για την αντιμετώπιση και ακόμη περισσότερο την πρόληψη
των φυσικών καταστροφών.
Αλλά είναι αυτός ακριβώς που θέλει να διαλύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που μόλις λίγες μέρες πριν δήλωνε «έχω βαρεθεί να ακούω για
προσλήψεις». «2.000 αδιόριστοι Δασοφύλακες σας κοιτούν με απορία…»,
απαντά με ανακοίνωσή του το Πανελλήνιο Σωματείο Ειδικών και Τεχνικών
Δασικής Προστασίας. «Στο ερώτημα, γιατί το κράτος αδιαφορεί για την
πρόληψη και διαχείριση των Δασών προσπαθούμε και εμείς μαζί σας να
βρούμε μια απάντηση».

Τ

ην ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές,
ένας μεγάλος πνεύμονας της Αττικής είναι ήδη κατεστραμμένος εξαιτίας μιας
φωτιάς που ξεκίνησε καίγοντας την Πάρνηθα
για να καταλήξει μέσα από κατοικημένες περιοχές στους πρόποδες της Πεντέλης -ενώ ένας
δεύτερος συνεχίζει να καίγεται στην Δυτική Αττική στο όρος Πατέρας, απειλώντας μια έκταση
που εκτείνεται από τα Βίλια και το Πόρτο Γερμενό μέχρι τα Μέγαρα.
Το πρωί της 4ης Αυγούστου, ο Πατούλης και
οι υπεύθυνοι της κυβέρνησης ενημέρωναν στα
κανάλια ότι η πυρκαγιά που ξεκίνησε στα
πρώην βασιλικά κτήματα στην Βαρυμπόμπη την
προηγούμενη μέρα, καίγοντας δάσος και 80 περίπου σπίτια βρισκόταν σε «ύφεση» και ότι θα
έσβηνε μετά από μερικές εναέριες ρίψεις. Αυτό
δεν συνέβη ποτέ. Η πυρκαγιά ξέφυγε την πρώτη μέρα επειδή δεν υπήρχαν αρκετά επίγεια μέσα και προσωπικό για να επέμβουν εγκαίρως
και αναζωπυρώθηκε την δεύτερη μέρα, καίγοντας ασταμάτητα επί μια εβδομάδα, γιατί ξανά
δεν υπήρχαν αρκετά μέσα και άνθρωποι -επαγγελματίες και μη- για να φυλάξουν και να αποτελειώσουν τις μισοσβησμένες εστίες όχι μόνο
στο δάσος, αλλά και στα σπίτια και στις αυλές.
«Η καθήλωση λόγω της υψηλής θερμοκρασίας αλλά και βλαβών των περισσοτέρων από
τα 15 πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair συνέ-

«Όταν την ευθύνη είχε η Δασική Υπηρεσία, οργάνωνε συνεργεία δασοπυρόσβεσης με μόνιμο προσωπικό και εκτάκτους
που προσλάμβανε κάθε χρόνο από την κάθε ευαίσθητη περιοχή. Παίρναμε κόσμο
από τα γύρω χωριά, ανθρώπους που ξέραν
τα κατατόπια, τα περάσματα, τις οδούς
διαφυγής. Έτσι, αποφεύγαμε τις πυρκαγιές μεγάλης διάρκειας, που βλέπουμε τώρα όλο και συχνότερα» αναφέρει χαρακτηριστικά η Πανελλήνια Ενωση Δασολόγων
Δημοσίων Υπαλλήλων. Οι διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, οι βελτιώσεις των δασικών
οδών, οι καθαρισμοί από τα ξέρα, οι αναδασώσεις πήγαν περίπατο μαζί με την υποβάθμιση της Δασικής Υπηρεσίας.
Είναι επίσης ανέκδοτο να προβάλλεται
από την κυβέρνηση σαν επιχείρημα ότι παρόμοιες καταστροφές «συμβαίνουν σε
όλες τις χώρες». Μα αυτό είναι ακριβώς το
ζήτημα! Γι’ αυτό ετοιμάζονται διεθνείς διαδηλώσεις στη Σύνοδο του ΟΗΕ στην Γλασκώβη το Νοέμβριο αλλά και στην φιέστα
των χωρών του «Νότου της ΕΕ» που ετοιμάζει ο Μητσοτάκης στα Χανιά στις 17 Σεπτέμβρη, τάχα για την κλιματική
αλλαγή.
Το εργατικό κίνημα με προμετωπίδα τα συνδικάτα, μαζί με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, μαζί με τους κατοίκους πρέπει να μπουν μπροστά
σε ένα κοινό μέτωπο για να ανατραπούν όλες αυτές οι πολιτικές που καταστρέφουν το περιβάλλον και τις ζωές μας. Ξεκινώντας με την απαίτηση
άμεσων προσλήψεων και αγοράς εξοπλισμού σε όλους τους σχετιζόμενους κλάδους τώρα, άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων περιοχών τώρα, πριν ξεκινήσουν οι πλημμύρες, άμεση αποζημίωση
και όχι «ψίχουλα» και «δάνεια» για τους πυρόπληκτους, για την αποκατάσταση των σπιτιών, των καλλιεργειών, της εργασίας τους.

ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

Μπάτσοι αντί
πυρόσβεσης

βαλε καθοριστικά» έγραψε στις 4/8 ο Βασίλης
Λαμπρόπουλος στο in gr. Το ίδιο και οι περιορισμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής Οι μόνοι
που κατέφθαναν κατά εκατοντάδες στην περιοχή ήταν οι αστυνομικοί με στόχο να σταματήσουν το «πλιάτσικο» από το οποίο τάχα κινδύνευε ο κόσμος -842 αστυνομικοί και 335 αστυνομικά οχήματα την ίδια ώρα που στη Βαρυμπόμπη επιχειρούσαν 520 πυροσβέστες με 150 οχήματα. Τι έκαναν οι πρώτοι; Το ρεπορτάζ της Εργατικής Αλληλεγγύης είναι χαρακτηριστικό:

«Θα ασκήσω βία»
«Ο Μανώλης περιγράφει: “Κατά τις δυο και
τέταρτο με μπλόκαραν στην Τατοΐου αστυνομικοί. Αυτή που μου συστήθηκε ως διευθύντρια,
πήγε να μου αρπάξει το κινητό γιατί νόμιζε ότι
μιλάω με δημοσιογράφο. Μου είπε ‘θα ασκήσω
βία' και την ώρα που το έλεγε, το έκανε. Ένας
άλλος μού πήρε τα κλειδιά από το αμάξι, μου
ξεκούμπωσε τη ζώνη ασφαλείας και με τράβα-

γε έξω απειλώντας ότι θα με συλλάβει. Μετά με
κατηγόρησαν ότι εμπόδισα ένα πυροσβεστικό
να περάσει, το οποίο στην πραγματικότητα δεν
μπορούσε να περάσει επειδή στη μέση του
δρόμου ήταν το μπατσικό».
Με εντολές της κυβέρνησης η αστυνομία
στην Αττική, στην Εύβοια, στην Ηλεία, εμπόδιζε
τους κατοίκους αλλά και τους εθελοντές που
έσπευδαν να βοηθήσουν. Η εντολή της καθολικής εκκένωσης έγινε με βάση μια και μοναδική
πολιτική σκοπιμότητα, «να μη χρεωθεί νεκρούς»
η κυβέρνηση και η ΝΔ και να διατηρήσει το
συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ
για το Μάτι το 2018.
«Γίνεται τυφλά η εκκένωση κι αυτό δεν είναι
χωρίς συνέπειες. Οι άνθρωποι μπορεί να βοηθήσουν και να προστατέψουν τα σπίτια τους. Όταν
εκκενώνεις τότε υποχρεώνεις όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προστατεύουν αυτές τα σπίτια και να μην σβήνουν τις φωτιές» δήλωσε ο
επιστήμονας δασολόγος Γαβριήλ Ξανθόπουλος.
Στην Εύβοια αλλά και σε όλα τα πύρινα μέτωπα ο κόσμος δεν υπάκουσε στις εντολές της
κυβέρνησης και ρίχτηκε στο πλευρό των πυροσβεστών σώζοντας ό,τι μπορούσε να σωθεί - με
τους κάτοικους να αναδεικνύονται ξαφνικά σε
ήρωες στα κανάλια εκεί που τις προηγούμενες
μέρες ήταν οι «ανεύθυνοι» που δεν ακούνε τον
Χαρδαλιά.

Μετανάστες
στη μάχη
της
πυρόσβεσης

Π

ριν τρία χρόνια στην φωτιά στο
Μάτι, ήταν ο Μαχμούντ, ο ψαράς από την Αίγυπτο, ο οποίος
μέσα σε ένα βράδυ είχε σώσει 73 εγκλωβισμένους, που αναδείχθηκε σαν
ένας από τους «άγνωστους» ήρωες της
μάχης με την φωτιά - για να του δοθεί
ένα χρόνο μετά η ελληνική ιθαγένεια.
Και στην τωρινή καταστροφή ξανά οι
μετανάστες και οι πρόσφυγες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.
Μια από τις πιο συμβολικές σκηνές
στην πυρκαγιά της Εύβοιας ήταν εκείνη
του ηλικιωμένου κατοίκου, του «κυρίου
Αποστόλη», που πηδώντας συρματοπλέγματα με τις σαγιονάρες ορμούσε
στη φωτιά με ένα κλαρί να σβήσει τη
φωτιά. Αλλά το πραγματικό του όνομα
είναι Άστρι και μένει στην Ελλάδα από
το 1991, όταν ήρθε από την Αλβανία,
ένας «λαθρομετανάστης», ένας όρος
που εφηύρε τότε η κυβέρνηση του
μπαμπά Μητσοτάκη.
«Να μην ξεχάσω ποτέ ότι ο καπετάν
Λέκκας, με 12 άτομα στο καΐκι του και
έναν ακόμα για πλήρωμα, ούρλιαζε για
τουλάχιστον μια ώρα σε ένα κινητό, να
έρθει το ταχύπλοο του λιμενικού να
μας φορτώσει αρόδου, να ελευθερωθεί
το καΐκι του, να πάει πίσω Αγία Άννα,
μπας και σώσει το σπίτι του» έγραψε η
Μαριάνθη Μαρκοπούλου σε ανάρτησή
της. «Ότι στο Μαντούδι, όλο το χωριό
μικροί, μεγάλοι, μεταφέρανε κόσμο
από το λιμάνι, ανοίγαν τα σπίτια τους,
βοηθούσαν τους πυρόπληκτους που
όλη νύχτα κατέφθαναν με καΐκια και
σκάφη του λιμενικού. Ότι ο πρόσφυγας
ο Ομάρ, με τους εθελοντές της ομάδας
του, ήταν εκεί και μοίραζαν νερά, τρόφιμα, κουβέρτες, φάρμακα. Ότι ο πρόσφυγας ο Ομάρ από τη Συρία, το ξημέρωμα μας πήρε με το βανάκι του και
μας έφερε Αθήνα μέσω Θήβας. Η εξουσία υπάρχει ως δυνάστης. Μόνο ο λαός
σώζει τον λαό».
Στην Βαρυμπόμπη, ο προπονητής ιππασίας Δημήτρης Μαμμόπουλος, με
αφορμή τη διάσωση των αλόγων των
ιππικών ομίλων της περιοχής, έκανε την
εξής ανάρτηση: «Να μην ξεχάσουμε
την ΤΕΡΑΣΤΙΑ συμβολή των παιδιών
από το Πακιστάν που δουλεύουν ως
σταυλίτες στους ιππικούς ομίλους. Χωρίς αυτούς τα μισά άλογα θα είχαν
καεί. Είναι κάποιοι που πρότειναν να
τους πυροβολήσουμε κατά την είσοδο
τους στη χώρα μας. Οι ίδιοι που πήγαιναν στα Εξάρχεια πρωί πρωί σαν κλέφτες από τον φόβο και που λουφάζουν
όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη».

Συνέχεια στη διπλανή σελίδα
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Κείμενα: Γιώργος Πίττας

Ί

σως η πιο συγκλονιστική φωτογραφία της
πυρκαγιάς στην Βαρυμπόμπη είναι εκείνη
που καταγράφει έναν εργαζόμενο του
ΑΔΜΗΕ να δίνει σε ένα πυροσβέστη τα άρβυλά του γιατί τα δικά του είχαν λιώσει στη φωτιά την ώρα που η φωτιά κύκλωνε το Κέντρο
Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ στο Κρυονέρι.
Αν μέσα στην πανδημία αποκαλύφθηκε η
σημασία των εργατών της Υγείας και μέσα
στην καραντίνα η σημασία των εργατών στα
σούπερ μάρκετ και στη διανομή, τώρα μέσα
στις φλόγες, ήταν ξανά η εργατική τάξη εκείνη
που έδωσε τη μάχη με την φωτιά, τη μάχη για
να σωθούν ζωές και περιουσίες, τη μάχη για
να σωθεί το περιβάλλον, τα ζώα.
Ήταν οι πυροσβέστες, που παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, οχήματα και
υποστήριξη από αέρα, επί δέκα σχεδόν μερόνυχτα έδιναν με αυτοθυσία και μέχρι εξαντλήσεως την άνιση μάχη με την πυρκαγιά, παίρνοντας λίγα λεπτά ύπνου στις αυλές των σπιτιών για να ξαναριχτούν στη μάχη ή να μεταφερθούν σε ένα νέο μέτωπο από την Αττική
στην Εύβοια. Μετρώντας δεκάδες τραυματίες, κάποιοι από αυτούς βαριά. Ήταν οι αποδεκατισμένοι δασοφύλακες, οι άνθρωποι που
γνωρίζουν το δάσος, τους δασικούς δρόμους,
την τοπογραφία. Ήταν οι εργαζόμενοι στους
ΟΤΑ, και οι ελάχιστοι εργαζόμενοι που έχουν
απομείνει στις περιφέρειες, που έσπευδαν με
υδροφόρες και ό, τι άλλο όχημα μπορούσαν
να διαθέσουν οι δήμοι, αποτελώντας σε πολλά
χωριά τη μοναδική δύναμη που δρούσε μαζί
με τους κατοίκους για να σταματήσουν τις
φλόγες καθώς τα πυροσβεστικά δεν έφταναν.
Ήταν οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ και της
ΔΕΗ, που μέσα σε αυτές τις συνθήκες έδωσαν
τη μάχη για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση όχι μόνο στις περιοχές
που καίγονταν αλλά και σε ολόκληρες περιοχές της Αττικής μέσα σε συνθήκες καύσωνα.
Οι εργαζόμενοι στο δίκτυο της ΔΕΗ, οι εναερίτες, δεν σταματήσαν λεπτό, παλεύοντας να
αποκαταστήσουν τα 40Km κατεστραμμένου
δικτύου και τις 2.000 κολώνες που κάηκαν. Συνάδελφοί τους στη Μεγαλόπολη κατάφεραν
να θέσουν σε χρόνο ρεκόρ σε λειτουργία τις

Είναι πραγματική ειρωνεία ότι τις
ίδιες ακριβώς ώρες μέσα στο πύρινο
μέτωπο της Βαρυμπόμπης η αστυνομία
που απομάκρυνε τους κατοίκους επιχείρησε να συλλάβει κάποια άλλα «παιδιά από το Πακιστάν» που έκαναν το
έγκλημα να μένουν εκεί: “Οι γείτονές
μου είναι Πακιστανοί” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Δήμητρα, κάτοικος της Βαρυμπόμπης. “Το σπίτι τους
κάηκε ολοσχερώς. Φυσικά έφυγαν έντρομοι στην αρχή και επέστρεψαν όταν
τα πράγματα καταλάγιασαν. Μπήκαν
στο σπίτι ψάχνοντας να βρουν τι απέμεινε από τα υπάρχοντά τους. Ελπίζω
να μην είχαν αφήσει μέσα τα χαρτιά
τους. Κάποια στιγμή και ενώ οι γείτονές
μας οι μετανάστες έψαχναν το σπίτι
τους είδαμε μια πολύ σιδηρόφρακτη
ομάδα της αστυνομίας, πρέπει να ήταν
ΟΠΚΕ, να μαζεύεται έξω από το σπίτι.
Προφανώς έγινε κάποια καταγγελία και
έσπευσε η ΟΠΚΕ με πολλές δυνάμεις
για να πιάσει τους 'πλιατσικολόγους'.
Και τους φέρθηκε πολύ άσχημα. Πήγα
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Οι εργατικοί ήρωες της φωτιάς

5/8, Τεχνικός του ΑΔΜΗΕ δίνει τα άρβυλά του σε πυροσβέστη

λιγνιτικές μονάδες, παρότι οι σταθμοί παραγωγής ήταν κλειστοί για δέκα μήνες και έτσι
αποφεύχθηκε το γενικό μπλακ άουτ μέσα στη
συνθήκη της κρίσης. Άλλοι πάλεψαν για να μη
βγουν εκτός οι βασικές Γραμμές Μεταφοράς
που θα έθεταν σε κίνδυνο συνολικά την επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών.
Ήταν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι ριτινοπαραγωγοί, νέα παιδιά του
μόχθου που έτρεξαν να σώσουν το δάσος στην
Εύβοια, ήταν οι ναυτεργάτες στα φέρι που μαζί
με τους ψαράδες και τους αλιεργάτες πήγαιναν για να μαζέψουν τον κόσμο από παραλία
σε παραλία -την ίδια ώρα που τα αφεντικά τους
του έκοβαν εισιτήρια. Ήταν οι Πακιστανοί ιπποκόμοι που έσωζαν τα άλογα στην Βαρυμπόμπη.

Αυτοθυσία
Κανένα κανάλι δεν μας είπε ποτέ το όνομα
του 70χρονου συνταξιούχου χειριστή εκσκαφέα, που βλέποντας την φωτιά στην Φωκίδα να
καίει τα διπλανά χωριά, έχασε τη ζωή του, γιατί
όπως δήλωσαν οι συγχωριανοί του: «Ήθελε να
βοηθήσει. Ήταν άνθρωπος της προσφοράς,
Δεν μπορούσε να βλέπει τη φωτιά και να μην

10/8, Εργαζόμενοι του οφθαλμολογικού του Αγ. Σάββα
περιθάλπτουν τους πυροσβέστες στη Βαρυμπόμπη.

τρέξει να βοηθήσει, παρά την ηλικία του».
Το ίδιο ήταν και ο Βασίλης Φιλώρας, ο εθελοντής δασοπυροσβέστης που έχασε τη ζωή
του στην Βαρυμπόμπη όπως και τα δύο αδέλφια Μανιά που κατέληξαν ο ένας διασωληνωμένος στην εντατική και ο άλλος με βαριά εγκαύματα. Οι γιατροί-ινες και οι νοσηλευτέςτριες του ΕΣΥ ήταν εκεί, στα νοσοκομεία και
στα Κέντρα Υγείας για να στηρίξουν τους δεκάδες τραυματισμένους και τους χιλιάδες ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα, οι εργαζόμενοι του οφθαλμολογικού του Αγίου
Σάββα πήγαν στην Βαρυμπόμπη στο πλευρό
των πυροσβεστών.
Είτε επειδή είναι η δουλειά τους, είτε επειδή
υπεράσπιζαν τη δουλειά τους, είτε επειδή υπεράσπιζαν τα σπίτια τους, είτε επειδή τους το
υπαγόρευε η συνείδησή τους, οι άνθρωποι της
τάξης μας, για ακόμη μια φορά τα έδωσαν
όλα, αντιμέτωποι όχι μόνο με την φωτιά, αλλά
και με τις πολιτικές επιλογές - μιας κυβέρνησης που το μόνο που ήξερε να κάνει ήταν να
στέλνει τους μπάτσους να τους εμποδίσουν. Η
περίπτωση του ντελιβερά από την Βαρυμπόμπη είναι χαρακτηριστική: «Ένα παλικάρι ερχόταν συνέχεια με το μηχανάκι που βλέπετε, μέσα στις εστίες που ενεργούσαμε και μας πρόσφερε παγωμένα νερά! Το παλικάρι ήρθε πάνω από 10 φορές στο σημείο! Τον προσεγγίζω
και του λέω "μπράβο ρε μάγκα! Και μπράβο
στην εταιρεία σου"! Με κοιτάει και μου λέει
"ποια εταιρεία; από μόνος μου έρχομαι!"»
Και βέβαια, αυτές οι εικόνες, οι εικόνες της
φωτιάς, της αλληλεγγύης αλλά και της οργής
μπορούσαν να φτάνουν στα αυτιά μας, στα
μάτια μας και στις οθόνες μας, γιατί δεκάδες
δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, καμεραμάν, κάλυπταν νυχθημερόν τα γεγονότα, στην πλειοψηφία τους, έχοντας να παλέψουν όχι μόνο
με τους καπνούς και τη φωτιά αλλά και την ξεδιάντροπη λογοκρισία των καλομπουκωμένων
από την κυβέρνηση αφεντικών τους.

Φωτό: FB - Οφθαλμολογική Κλινική-ΓΑΟΝΑ Αγ. Σάββας

για να βοηθήσω και μου μίλησε με έναν
αντίστοιχο τρόπο. Του είπα ότι γνωρίζω
τους ανθρώπους αυτούς και ότι ζουν
εδώ και έκανε πως δεν με άκουγε. Σαν
να με θεωρούσε εμπόδιο στο ‘έργο'
του να τους συλλάβει, να τους πάει στο
τμήμα, να ρίξει και καμιά φάπα υποθέτω. Τελικά τους προσήγαγαν και απαίτησαν τηλεφωνικά από τον ιδιοκτήτη να
πάει από το τμήμα να τους αναγνωρίσει».
«Βρείτε κάναν αλλοδαπό να του φορτώσουμε φωτιές και πλιάτσικο», μπας
και ξεπλυθεί η κυβέρνηση και στραφεί
αλλού ο θυμός του κόσμου, ήταν γι’
ακόμη μια φορά, η γραμμή της κυβέρνησης. Είναι τέτοια η ξεφτίλα των αστυνομικών δελτίων της ΕΛ.ΑΣ και του
υπουργείου της, την ώρα που καίγονταν πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στη μισή Ελλάδα, να κάνουν «θέμα»
την σύλληψη μιας «αλλοδαπής ασιατικής καταγωγής», για δύο δέντρα που
πήραν φωτιά στο πεδίο του Άρεως.
5/8, Νεαρός Πακιστανός σώζει ένα άλογο από τη φωτιά στη Βαρυμπόμπη. Φωτό: Αλέξανδρος Γαστεράτος
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Καπιταλισμός της καταστροφής

XΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πρώτη μαζική απάντηση στην κυβέρνηση της συμφοράς

«Κ

αίνε τα δάση, διαλύουν την
Υγεία - Κάτω η Νέα Δημοκρατία» φώναζαν οργισμένα εκατοντάδες διαδηλωτές και διαδηλώτριες
στην κινητοποίηση που έγινε στην Αθήνα
στις 9 Αυγούστου. Πάνω από 3.000 πλημμύρισαν το Σύνταγμα ενάντια στις εγκληματικές επιλογές που ακολούθησε, πριν
αλλά και κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών,
η κυβέρνηση της ΝΔ.
Λίγες ώρες μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού και τις υποκριτικές του συγνώμες, το Σύνταγμα γέμισε από κόσμο
που ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα
που απηύθυναν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες
οργανώσεις της Αριστεράς, δέκα περιφερειακές και τουλάχιστον 22 δημοτικές κινήσεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
και στην οποία συμμετείχαν αρκετές περιβαλλοντικές συλλογικότητες μεταξύ των
οποίων και η Πρωτοβουλία ενάντια στην
περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή, η κίνηση Γερανίδες που
δημιουργήθηκε μετά την καταστροφική
πυρκαγιά στα Γεράνεια όρη με σκοπό την
διάσωση του δάσους κ.ά. Στη διαδήλωση
συμμετείχαν επίσης με πανό το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, η ΟΚΔΕ Σπάρτακος, άλλες οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και το ΜέΡΑ25.
Οι κυβερνητικές πολιτικές βρέθηκαν στο
στόχαστρο και των πολλών αυτοσχέδιων
πλακάτ που κρατούσαν διαδηλωτές και
διαδηλώτριες. Μερικά από τα συνθήματα
ήταν “η κυβέρνηση εγκαταλείπει το λαό και
τη φύση - πληρώνει τα ΜΜΕ και την καταστολή”, “στάχτη τα κέρδη τους - όχι το
μέλλον των παιδιών μας”, “προσλάβετε πυροσβέστες, όχι άλλη αστυνομία” και “όχι
στη λεηλασία της φύσης για τα κέρδη”.
“Απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη που δεν δίνει δεκάρα για τις ζωές
και την υγεία του λαού και της νεολαίας,
στην πολιτική της 'ατομικής ευθύνης' και
στη γραμμή του θα 'λογαριαστούμε μετά'
απαντάμε πως θα λογαριαστούμε τώρα”

ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση-κάλεσμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Η μόνη λύση είναι
οι αγώνες μας για να καταργηθούν οι περιβαλλοντοκτόνοι νόμοι, για μαζικές μόνιμες προσλήψεις η γενναία χρηματοδότηση σε δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση, σε Υγεία, Παιδεία, δήμους, πρόνοια,
ασφάλιση και σε κάθε υπηρεσία που είναι
κρίσιμη για τις ανάγκες της κοινωνίας. Και
να κλιμακώσουμε αυτούς τους αγώνες για
να τελειώνουμε με την εγκληματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το καταστροφικό σύστημα που υπηρετεί”.
Δυναμικό παρών στο Σύνταγμα έδωσαν
επίσης με τα πανό των σωματείων τους
εργαζόμενοι και εργαζόμενες από χώρους όπως τα νοσοκομεία Γεννηματάς και
Άγιος Σάββας. Στη συγκέντρωση που ξεκίνησε με ανακοινώσεις και χαιρετισμούς,
ανάμεσα σε όσους πήραν το λόγο ήταν η
Αργυρή Ερωτοκρίτου από το ΔΣ του ΓΝΑ
Γεννηματάς, ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στο
νοσοκομείο Άγιος Σάββας, ο Κώστας
Τουλγαρίδης, πρώην περιφερειακός σύμβουλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Αττική και ο
Σεραφείμ Ρίζος, δάσκαλος και δημοτικός
σύμβουλος με την Ανταρσία στα Χανιά ο
οποίος βρισκόταν στην Βόρειο Εύβοια τις
πρώτες μέρες της πυρκαγιάς.
Τα μέλη του Σοσιαλιστικού Εργατικού
Κόμματος καλούσαν με προκήρυξη όλες
και όλους στην ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση που οργάνωναν την Τετάρτη 11 Αυγούστου, στην πλατεία Κουμουνδούρου
με θέμα «Κυβέρνηση εμπρηστών και δολοφόνων: Να τους ανατρέψουμε – Να τελειώνουμε με το σύστημα που καταστρέφει τον πλανήτη». (Διαβάστε την εισήγηση
του Γιώργου Ράγκου στη σελίδα 9).

Κυβερνητικές επιλογές
“Η κατάσταση αυτή δυστυχώς, δεν ξαφνιάζει. Δεν είναι κάτι νέο, κάτι απρόσμενο,
κάτι τυχαίο. Είναι συνέπεια της πολιτικής
που έχουν επιβάλλει όλα τα προηγούμενα

9/8, Οι εργαζόμενοι/ες
του ΓΝΑ Γεννηματάς
στη διαδήλωση στο Σύνταγμα.
Φωτό: Γιάννης Σουμπάσης

την Πυροσβεστική, στελεχωμένου με όλες
τις επιστημονικές ειδικότητες που είναι
απαραίτητες για τη φροντίδα των δασών,
την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Η δασοπυρόσβεση δεν
είναι θέμα του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη.
• Η πυροπροστασία είναι κοινωνικό
αγαθό, ούτε σκέψη για ιδιωτικοποίηση.
Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις δασικές υπηρεσίες. Ανανέωση του εξοπλισμού της πυροσβεστικής, ειδικά σε οχήματα. Αποστρατιωτικοποίηση του πυροσβεστικού σώματος.

συμφωνιών, της δημοσιονομικής "πειθαρχίας" και των διάφορων μέτρων της ΕΕ.
• Καμία αλλαγή χρήσης γης στις καμένες δασικές περιοχές. Να προστατευθούν
από τα οικιστικά, επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα. Πλήρης προστασία
της αναγέννησης του δάσους και προγράμματα αναδάσωσης όπου απαιτείται,
από το δημόσιο, με κοινωνικό και εργατικό
έλεγχο.
• Να καταργηθεί ο αντιπεριβαλλοντικός
νόμος Χατζηδάκη, που απειλεί τις δασικές
περιοχές και τις περιοχές NATURA. Να
κυρωθούν οι δασικοί χάρτες και να σταματήσει η οικοδόμηση και η εκμετάλλευση γης σε δασικές περιοχές. Ούτε ένα

Φωτό: Γιάννης
Σουμπάσης

9/8, Μαζική διαδήλωση ενάντια στις καταστροφικές κυβερνητικές πολιτικές. Φωτό: Γιάννης Σουμπάσης

χρόνια οι κυβερνήσεις -μαζί και η σημερινή- οι περιφέρειες και οι δήμοι, ακολουθώντας τις επιταγές της ΕΕ, με περικοπές
σε προσωπικό και κονδύλια για φροντίδα
της φύσης, πρόληψη και αντιμετώπιση
των δασικών πυρκαγιών, αδιαφορώντας
για την προστασία, του ευρύτερου περιβάλλοντος, των δασών, της πανίδας, των
συνθηκών ζωής στις πόλεις. Η πολιτική
της κυβέρνησης και σε αυτό το θέμα ακολουθεί το μοτίβο με το οποίο έχει κινηθεί
και στο μέτωπο της πανδημίας. Η διαχείριση της πανδημίας με 'ατομική ευθύνη',

“Η

lockdown, πρόστιμα και επικοινωνιακή πολιτική βρίσκει το ανάλογό της στη διαφήμιση της λειτουργίας του 112 με γρήγορες εκκενώσεις οικισμών/χωριών και στην
αντίστοιχη 'ατομική ευθύνη' απέναντι στις
πυρκαγιές” ανέφεραν μεταξύ άλλων στην
κοινή τους ανακοίνωση με την οποία καλούσαν στη διαδήλωση οι αριστερές ριζοσπαστικές αντικαπιταλιστικές κινήσεις σε
περιφέρειες και δήμους, η οποία και κατέληγε με μια σειρά διεκδικήσεων:
• Να παρασχεθεί άμεσα στέγη και τροφή, με πλήρη έξοδα του κράτους και των

Βόρειος Εύβοια αποτελεί πλέον μια χαμένη
πατρίδα για χιλιάδες ανθρώπους” είπε στην
ομιλία του στη συγκέντρωση ο Σεραφείμ Ρίζος, δάσκαλος και δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία
στα Χανιά, ο οποίος βρισκόταν στο χωριό του στην
Βόρειο Εύβοια τις μέρες της πυρκαγιάς.
“Για χιλιάδες ανθρώπους που όλες τις προηγούμενες δεκαετίες γνώρισαν την ανεργία γιατί έκλειναν τα εργοστάσια παρ' όλους τους αγώνες που είχαν δώσει στο Σκαλιστήρη (ορυχεία) και μετατράπηκαν σε αγρότες, σε μελισσοκόμους και που τώρα
γνωρίζουν για δεύτερη φορά μέσα σε δύο δεκαετίες τον ξεριζωμό και τον αφανισμό. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Όπως και ο παρατεταμένος καύσωνας και η ξηρασία. 'Ομως όταν καίγεται ένα νησί
από τη μία άκρη του μέχρι την άλλη -η φωτιά ξεκίνησε από τον Ευβοϊκό ως μικρή εστία και μετά από λίγες μέρες είχε φτάσει στην ακτή του Αιγαίου για να
κλείσει τον κύκλο σήμερα καίγοντας την αντίθετη
πλευρά του βουνού από την οποία ξεκίνησε, ολοκληρώνοντας την καταστροφή- το θέμα δεν είναι η
κλιματική αλλαγή αλλά τι έχεις κάνει για να προλάβεις τις συνέπειές της. Και αυτή η κυβέρνηση όπως

9/8, το πανό της Πρωτοβουλίας ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή.

Περιφερειών, για τους ανθρώπους που
έχασαν τα σπίτια τους.
• Πλήρη και άμεση αποζημίωση των
πληγέντων, καθώς και των καταστροφών
σε αγροτική και ζωική παραγωγή. Άμεση
ενίσχυση από το κράτος για όσο διαρκούν
οι συνέπειες των καταστροφών.
• Ολοκληρωμένη διαχείριση και συνολική προστασία των δασών, με αύξηση του
κρατικού προϋπολογισμού για έργα δασοπροστασίας. Ανασυγκρότηση της Δασικής
Υπηρεσίας και Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας-Δασοπυρόσβεσης, χωριστού από

• Ενίσχυση των υπηρεσιών των δήμων
και των περιφερειών με τα απαραίτητα μέσα και επαρκές μόνιμο προσωπικό για τον
καθαρισμό-επιτήρηση- προστασία αλσών
και δασών και σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων Δήμων, Περιφερειών, Δασαρχείων.
• Δαπάνες για την πυροπροστασία και
τις κοινωνικές ανάγκες, όχι για τα αιματηρά πλεονάσματα και τους εξοπλισμούς –
διαγραφή του χρέους. Να σταματήσει το
τσεκούρωμα στις δαπάνες για τη δασοπροστασία στο όνομα των μνημονιακών

«Για να μην υπάρξουν άλλες Εύβοιες»
και οι προηγούμενες δεν έκαναν απολύτως τίποτα.
Στον τομέα της πρόληψης δεν έχει γίνει σε αυτό το
απέραντο δάσος τίποτα. Παρόλο που οι πυρκαγιές
είναι ένα συχνό φαινόμενο, δεν έγινε κανένας καθαρισμός, δεν δημιούργησαν παρατηρητήρια για την
πυροσβεστική. Ο σταθμός της Ιστιαίας, όπως και
όλοι οι σταθμοί, έχει ελάχιστο προσωπικό. Η έλλειψη συντονισμού και οργάνωσης ήταν εξοργιστική
όλες αυτές τις μέρες. Σήμερα, την τέταρτη μέρα
κατορθώσαμε να δούμε τα λεγόμενα πτητικά μέσα.
Η κυβέρνηση αντιμετώπισε την πυρκαγιά έχοντας
ένα σχέδιο στο νου της: να μην υποστεί το πολιτικό
κόστος. Στηρίχθηκε αποκλειστικά στις εκκενώσεις
των πληθυσμών, των χωριών στερώντας έτσι από
την προσπάθεια της κατάσβεσης έναν πολύτιμο παράγοντα: τους κατοίκους που ήξεραν το δάσος. Αν
αυτή την στιγμή κάποια χωριά και σπίτια έχουν σωθεί είναι μόνο και μόνο επειδή ο κόσμος δεν υπάκουσε σε αυτές τις εντολές και παρέμεινε για να αντικαταστήσει το κράτος.

Όταν λοιπόν αυτή η τάξη που μας κυβερνά δεν
μπορεί να υπερασπιστεί το λεγόμενο κοινό καλό,
δεν μπορεί να υπερασπιστεί την ίδια την κοινωνία,
το ερώτημα που προκύπτει είναι τι την χρειαζόμαστε αυτή την τάξη; Η ανατροπή της και το ξήλωμα
των θεσμών της είναι η μόνη λύση για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, για να μη ζήσουμε άλλες καταστροφές τέτοιου είδους.
Η κυβέρνηση που όλο το προηγούμενο διάστημα
έδωσε εκατομμύρια για να κυνηγάει πρόσφυγες
στα σύνορα, για να πνίγει μετανάστες από τη Συρία
και το Αφγανιστάν, μετέτρεψε σε πρόσφυγες χιλιάδες κατοίκους της Εύβοιας μέσα σε λίγες ώρες, μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση που άφησε ανοχύρωτη την δημόσια Υγεία απέναντι στην αντιμετώπιση της πανδημίας, άφησε ανοχύρωτη και τη
δασοπροστασία, άφησε ανοχύρωτη τη ζωή δεκάδων χιλιάδων κατοίκων.
Αυτό πρέπει να το πληρώσει. Αυτή τη στιγμή βγαίνει ο Μητσοτάκης και υπόσχεται ανάπτυξη της Εύ-

δέντρο λιγότερο σε πόλεις και οικισμούς,
προστασία του πράσινου και δημιουργία
πάρκων στον αστικό ιστό.
• Στηρίζουμε τις προσπάθειες για την
κατάσβεση των πυρκαγιών, για την υπεράσπιση της ζωής, της λαϊκής περιουσίας
και του περιβάλλοντος, καθώς και τις
πρωτοβουλίες αλληλεγγύης των κινηματικών συλλογικοτήτων. Οργανώνουμε επισκέψεις για την έμπρακτη και υλική στήριξη των πληγέντων από τις κινήσεις μας.

Δημήτρης Δασκαλάκης

βοιας. Είναι όμως αυτή η ανάπτυξη που μας υπόσχεται η οποία μας οδήγησε εδώ. Θέλει να φυτέψει
ανεμογεννήτριες στη θέση των δασών. Θέλει να φυτέψει ξενοδοχεία στη θέση των δασών. Ταυτόχρονα
ξέρει πως οι κάτοικοι της Εύβοιας είναι οι πρώτοι
που δεν θα του επιτρέψουν να το πράξει. Αυτή η
ανάπτυξη είναι που φέρνει τις καταστροφές. Γι' αυτό, απέναντι σε αυτό το σύστημα που φέρνει καταστροφή, πόνο και θάνατο, η μόνη ελπίδα είναι το
εργατικό κίνημα, το περιβαλλοντικό κίνημα. Γι' αυτό
χρειάζεται να συντονίσουμε τους αγώνες μας. Γι'
αυτό το επόμενο διάστημα στην Υγεία, στην Παιδεία, για το Περιβάλλον χρειάζεται να ορθώσουμε
τείχος απέναντι στην ανάπτυξη του Μητσοτάκη,
απέναντι στην καταστροφική πολιτική τους. Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να ανατραπεί. Και γι' αυτό το
επόμενο διάστημα χρειάζεται να κλιμακώσουμε.
Το παγκόσμιο περιβαλλοντικό κίνημα, οι κινήσεις
που γίνονται στη Γλασκώβη, οι διαδηλώσεις που θα
γίνουν πρέπει να αποτελέσουν ένα παγκόσμιο κέντρο που θα διαχυθεί ξανά σε κάθε χώρα, για να
μπορέσουμε να χτίσουμε σε κάθε χώρα ένα κίνημα
που δεν θα αφήσει να υπάρξουν άλλες Εύβοιες”.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Μπίζνες στα αποκαΐδια
Ο

ι καταστροφικές πυρκαγιές που
σε μια εβδομάδα έκαψαν το 15%
της δασικής έκτασης της χώρας καθώς και σπίτια, εργοστάσια, αγροτικές εκτάσεις και οικισμούς είναι αυτή
τη στιγμή τουλάχιστον υπό μερικό
έλεγχο. Ανεξάρτητα από το εάν οι
φωτιές οφείλονται σε εμπρησμό, την
«κλιματική αλλαγή», το μικροκλίμα ή
όλα τα παραπάνω, οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι εγκληματικές. Μαζί με
τους δήμους επέλεξε να προσλάβει
ένα τεράστιο αριθμό άχρηστων αστυνομικών διαφόρων ειδικοτήτων αφήνοντας τη πυροσβεστική υπηρεσία
γυμνή σε προσωπικό και μέσα πυρόσβεσης. Αυτό γίνεται εξοργιστικότερο
την στιγμή που η χώρα το ίδιο διάστημα έχει δανειστεί επιπλέον 30 δις ευρώ, σημαντικό μέρος των οποίων πήγαν σε αγορές στρατιωτικού υλικού
για την εξαγορά υποτιθέμενων συμμάχων όπως η Γαλλία.
Το χειρότερο είναι όμως η απάντηση που επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση στην καταστροφή. Ο κ. Μητσοτάκης στη εισαγωγή του στη συνέντευξη τύπου που έδωσε τη Πέμπτη 13
Αυγούστου δεν είπε κουβέντα για τη
πυροσβεστική και τις ελλείψεις σε
προσωπικό και μέσα πυρόσβεσης, ούτε τι πρόκειται να κάνει γι’ αυτό. Αντίθετα έσπευσε να δικαιώσει την υποψία ότι πάνω στα αποκαΐδια θα επιχειρηθεί η ιδιωτικοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

“Πράσινες” ιδιωτικοποιήσεις
Ο πρωθυπουργός, αφού ευχαρίστησε τα μέσα ενημέρωσης που τον
ενημέρωσαν για τα διόλου κολακευτικά σχόλια των κατοίκων των πληγεισών περιοχών στο πρόσωπό του,
εξήγγειλε ένα σχέδιο για πράσινες
μπίζνες με άξονα την «απολιγνιτοποίηση» της ΔΕΗ. Δηλαδή, τις ανεμογεννήτριες που τόσο αγαπά ο ίδιος και οι
επιχειρηματικοί όμιλοι που αποτελούν
στενούς του φίλους. Μάλιστα το
εξοργιστικότερο είναι ότι οι φωτιές,
στη Εύβοια τουλάχιστον, ευνοούν τα
σχέδια επέκτασης των «αιολικών πάρκων» που είναι ήδη εγκατεστημένα
στο νησί. Με δύο λόγια ο κ. Μητσοτάκης δεν εξήγγειλε κανένα σχέδιο για
την αποκατάσταση της φυσικής καταστροφής απλά επανέλαβε ένα μέρος
από το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 που
έχει καταθέσει ήδη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο του περιβόητου
Ταμείου Ανάκαμψης. Το χειρότερο είναι ότι προσπαθεί να υλοποιήσει αυτό
το πρόγραμμα μέσα από την αποκατάσταση του δάσους από ιδιώτες
«δωρητές» κατά το πρότυπο του ανιψιού του ακαμάτη των Αθηνών Κώστα
Μπακογιάννη στο λόφο του Στρέφη.
Κοντολογίς, σχεδιάζει να ιδιωτικοποιήσει το δάσος.
Το σχέδιο το υποστηρίζει με μια λο-

γική ακροβασία. Λέει ο κ. Μητσοτάκης, οι φωτιές είναι αναπόφευκτες
λόγω της «κλιματικής κρίσης». Ως εκ
τούτου αυτό που έχει σημασία είναι ο
περιορισμός των εκπομπών αερίων.
Διαφορετικά τα δάση θα καούν ούτως
ή άλλως και το μόνο που μπορούμε
να κάνουμε γι’ αυτό είναι να εκκενώνουμε περιοχές και να περιορίζουμε
τις καταστροφές όπου μπορούμε, τα
υπόλοιπα είναι άδικός κόπος. Βέβαια
ξέχασε να μας πει ότι αυτοδιαψεύστηκε από τη δράση των πυροσβεστών από ξένες χώρες όπως η Ρουμανία που ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί χρησιμοποιώντας drones
(εμείς τα drones τα χρησιμοποιούμε
στις διαδηλώσεις) και σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα. Αντίστοιχα αποτελεσματικά ήταν και τα εναέρια μέσα
που διατέθηκαν από τη Ρωσία και άλλες χώρες. Για τον κ. Μητσοτάκη όλα
αυτά είναι «κόστος» που δεν χρειάζεται να το αναλάβει η κοινωνία. Αντίθετα πρέπει να δανειστούμε μέχρι
εξαντλήσεως για να επιδοτήσουμε
την οικολογική καταστροφή των «αιολικών πάρκων» που έχουν προαχθεί
ως η μοναδική εναλλακτική, στο λιγνίτη, πηγή παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Προφανώς δεν είναι έτσι. Δεν χρειάζεται να καταστραφούν περιοχές
φυσικού κάλους ή παραδοσιακοί οικισμοί επειδή οι πολιτικοί φίλοι του κ.
Μητσοτάκη πουλάνε αιολικά πάρκα.
Στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
υπάρχει σημαντική τεχνογνωσία π.χ.
σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια που
ελαχιστοποιούν τις εκπομπές αερίων.
Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός δεν
μπορεί να είναι μου προτείνουν «αιολικά πάρκα», γίνε «δωρητής», πάρε
άδεια, πάρε και επιδότηση και όποιον
πάρει ο χάρος. Ο σχεδιασμός της
αναδιοργάνωσης στην παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να γίνει
από την ίδια τη ΔΕΗ και όχι στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού El Dorado
που επιχειρείται να στηθεί πάνω στα
αποκαΐδια.
Κλείνοντας πρέπει να τονίσω ότι πίσω από την προσπάθεια να μετατεθεί
η συζήτηση για τις πυρκαγιές στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, λες
και οι εκπομπές αερίων στη χώρα
προέρχονται αποκλειστικά από τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, βρίσκεται
η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΥΕ. Οι
ιδιώτες θέλουν να βάλουν στο χέρι
τόσο την παραγωγή όσο και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η κοινωνία πρέπει να διοχετεύσει την οργή
της στην ουσιαστική προστασία του
περιβάλλοντος και των δασών απαιτώντας την απομάκρυνση αυτής της
επικίνδυνης κυβέρνησης.

Νίκος Στραβελάκης,
οικονομολόγος

σελ. 8 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1484, 18 Αυγούστου 2021
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Βραβείο κοινού
για τις Μέλισσες

Να τελειώνουμε με την κυβέρνηση του σεξισμού

Δ

Μ

υο γυναικοκτονίες και μια απόπειρα έγιναν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Στη
Δάφνη, 40χρονος άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του. Ο λόγος που επικαλέστηκε χιλιοακουσμένος: το ερωτικό πάθος, η
ζήλεια. Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί πριν 20
ημέρες από μια γειτόνισσα. Οι αστυνομικοί επικαλέστηκαν ότι δεν ήξεραν σε ποιο διαμέρισμα
να κτυπήσουν και γι’ αυτό …έφυγαν. Την επομένη, στη Ρόδο, 47χρονος άνδρας μαχαίρωσε τη
σύζυγό του, που του ζήτησε να χωρίσουν. Στη
Λάρισα, 54χρονος άνδρας πυροβόλησε εν ψυχρώ 8 φορές τη σύζυγό του, γιατί μόλις είχε ξεκινήσει τη διαδικασία διαζυγίου.
Μια καταιγιστική αύξηση της βίας κατά των
γυναικών. Ήδη από το πρώτο εξάμηνο του
2020, φορείς που ερευνούν τα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας τόνιζαν τη ραγδαία αύξησή της μέσα στη πανδημία. Δεν είναι γενικά κι
αόριστα ο εγκλεισμός. Είναι οι πολιτικές της κυβέρνησης της Ν.Δ. που εντείνουν την ενδοοικογενειακή και σεξιστική βία. Πολιτικές διάλυσης
των εργασιακών σχέσεων, επισφάλειας και καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων, διάλυσης του κράτους πρόνοιας, που δυσκολεύουν την απόφαση των γυναικών –από τις
οποίες συνήθως εξαρτώνται τα αδύναμα οικογενειακά μέλη– για διαζύγιο και τις κάνουν ευάλωτες στους των εργοδοτών ή των προϊστάμενών τους.
Οι πολιτικές της κυβέρνησης της ΝΔ –από το
νόμο Τσιάρα για το οικογενειακό δίκαιο μέχρι
την κατάργηση του 8ωρου και το ασφαλιστικό
Χατζηδάκη, από τον ρατσισμό σε βάρος των
προσφυγισσών μέχρι τους ευρωβουλευτές της
που συντάσσονται με τη σκοταδιστική εναντίωση στις εκτρώσεις– βρίσκουν στήριγμα στο χυδαίο ιδεολόγημα του «πατρίς - θρησκεία - οικογένεια»: οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα επιλο-

17/7, Πορεία ενάντια στη σεξιστική βία και τη συγκάλυψη. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

γής ούτε για το ίδιο τους το σώμα. Είναι παιδομηχανές για να διαιωνίζουν το έθνος, να φροντίσουν την οικογένειά τους. Είναι αντικείμενα που
έχουν κτήτορες.
Η αναβίωση με κάθε τρόπο από την κυβέρνηση της ΝΔ των ιδεολογημάτων της γυναίκας μητέρας - νοικοκυράς είναι αυτό που πολλαπλασιάζει τις σεξουαλικές κακοποιήσεις, τους
βιασμούς και οπλίζει τα χέρια των συζυγοκτόνων. Η ζήλεια, που τόσο συχνά επικαλούνται οι
τελευταίοι, δεν έχει καμιά σχέση με την αγάπη.
Είναι απαίτηση κτήσης.
Η εργατική τάξη, με τις γυναίκες στην πρώτη
γραμμή, συγκρούεται με όλες τις επιθέσεις της
ΝΔ. Η κυβέρνηση δεν έχει καμιά ιδεολογική συναίνεση. Γι’ αυτό αναβαθμίζει το ρόλο των κατασταλτικών μηχανισμών της, όπως την ΕΛΑΣ.
Από το εργασιακό έκτρωμα και την μεγάλη κλοπή στο ασφαλιστικό, τη διάλυση και το ξεπού-

λημα στους ιδιώτες της εκπαίδευσης ως τη διάλυση της δασοπροστασίας και την ανυπαρξία
προσωπικού και μέσων πυρόσβεσης την εποχή
της κλιματικής κατάρρευσης, μόνο στους μισθωτούς της τραμπούκους έχει να στηριχτεί.
Η ΕΛΑΣ είναι άντρο του σεξισμού και του ρατσισμού. Μια σειρά από γεγονότα το τελευταίο
διάστημα το έκαναν ξεκάθαρο. Η ανακοίνωση
της ΕΛΑΣ για 14 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία σε μια μέρα δεν είναι παρά μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να κατευνάσει την οργή του κόσμου για τις τεράστιες ευθύνες της. Για την αδράνειά της απέναντι σε περιστατικά σεξιστικής βίας, για τη
συμμετοχή της σε τόσα άλλα.
Επτά γυναικοκτονίες σε επτά μήνες. Καιρός
να ξεφορτωθούμε αυτή την κυβέρνηση του σεξισμού και όλο το σάπιο σύστημα που υπηρετεί.

ην Τετάρτη 11 Αυγούστου μετανάστες εργάτες στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στον Άγιο
Νικόλαο Κρήτης έπεσαν θύματα
ρατσιστικής επίθεσης από μια ομάδα 15 ατόμων. Οι τραμπούκοι επιτέθηκαν στα σπίτια όπου διέμεναν
13 μετανάστες εργάτες από το
Πακιστάν, τους ξυλοκόπησαν,
τους έκλεψαν και τους απείλησαν
ακόμα και με όπλα σύμφωνα με τις
καταγγελίες των ίδιων αλλά και κατοίκων.
Κάτοικοι του χωριού είπαν πως:
«Ακούσαμε τους πυροβολισμούς
και ξέρουμε ότι η αστυνομία όταν
ήρθε μετά από δική μας ενημέρωση, βρήκε αρκετούς κάλυκες από
όπλα». Τα θύματα, πολλά εκ των
οποίων μεταφέρθηκαν στο κέντρο
υγείας και στο νοσοκομείο -δύο σε
κρίσιμη κατάσταση, καταγγέλλουν
πως οι δράστες τους απειλούσαν
με το όπλο κολλημένο στο πρόσωπο τους μέχρι να τους πουν που εί-

χαν τα χρήματα τους.
Με ανακοίνωση της η ΚΕΕΡΦΑ
Ηρακλείου Κρήτης ζητά “να τιμωρηθούν οι ρατσιστές δολοφόνοι
για τις επιθέσεις κατά μεταναστών
εργατών στο Λασίθι” και να μην
υπάρξει καμία συγκάλυψη.
“Είναι γνωστή η ασυδοσία αυτών
των ομάδων και η ασυλία που
έχουν από την αστυνομία καθώς
είναι ακόμα νωπές οι μνήμες από
τα περιστατικά ρατσιστικών επιθέσεων που έγιναν πέρυσι στο Τυμπάκι” αναφέρει η ανακοίνωση. “Το
κοινό χαρακτηριστικό και στις δύο
περιπτώσεις είναι πως ντόπιοι και
μετανάστες είναι ενωμένοι απέναντι σε αυτά τα περιστατικά και πως
σε καμία περίπτωση δε θα αφήσουν τέτοιου είδους καταστάσεις
χωρίς απαντήσεις.
Ξέρουμε πολύ καλά πως αυτές
οι επιθέσεις δεν προκύπτουν από
το πουθενά. Το ρατσιστικό ντελίριο της κυβερνητικής πολιτικής

που από την μία δολοφονεί πρόσφυγες και μετανάστες στον Έβρο
και το Αιγαίο και από την άλλη δίνει το ελεύθερο σε τραμπούκους
να δρουν ανενόχλητοι. Όμως θα
βρίσκει πάντα απέναντι ντόπιους
και μετανάστες εργάτες και εργάτριες για να τους σταματήσουν.
«Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά που έρχονται
να δουλέψουν για ένα κομμάτι ψωμί» μας έλεγαν κάτοικοι στο Τυμπάκι, όταν επισκεφθήκαμε την περιοχή μετά τα γεγονότα. Το ίδιο
λένε και οι κάτοικοι του Λασιθίου
για τους Πακιστανούς εργάτες
που δέχτηκαν την επίθεση τώρα.
Έχουν την εμπειρία του τι σημαίνει
ζούμε μαζί, δουλεύουμε μαζί αλλά
και παλεύουμε μαζί, για αυτό και
δεν κρύβουν την απέχθεια και την
οργή τους όταν συμβαίνουν τέτοια
περιστατικά.
Απέναντι στις επιθέσεις που δέχονται τα αδέρφια μας οι πρόσφυ-

ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ
Stop στις
απολύσεις
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ΛΑΣΙΘΙ Stop στις ρατσιστικές επιθέσεις

Τ

ια ακόμα νίκη, στο χώρο του
βιβλίου αυτή τη φορά, για το
αντιφασιστικό κίνημα. Το βιβλίο «Με
τις μέλισσες ή με τους λύκους» του
Θανάση Καμπαγιάννη, δικηγόρου
πολιτικής αγωγής των Αιγυπτίων
αλιεργατών στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, βραβέυτηκε με το βραβείο
Public στην κατηγορία «ελληνικό
non-fiction».
Η ψηφοφορία του κοινού απέδειξε πως ο αντιφασισμός συνεχίζει να
αποτελεί πλειοψηφικό ρεύμα στη
κοινωνία. Το βιβλίο αποτελεί, μαζί
με τις υπόλοιπες αγορεύσεις των
συνηγόρων της πολιτικής αγωγής
που έχουν εκδοθεί, μια συμπύκνωση
της δεκαετούς μάχης για την κοινωνική και πολιτική απομόνωση της
ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης ως και τη μέρα της καταδίκης
της, όπως αναδείχθηκε μέσα από
την αγόρευση του ίδιου του Καμπαγιάννη. Πρόκειται για ένα απαραίτητο ανάγνωσμα για όσους και όσες
παλεύουν ενάντια στο φασισμό.
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και
πάλι η θεατρική απόδοση της αγόρευσης σε σκηνοθεσία Δανάης Λιοδάκη με παραστάσεις σε Ηλιούπολη
και Χαλάνδρι μέσα στον Ιούλη.

γες και οι μετανάστες απαντάμε
ενωμένοι με δύναμη της τάξης μας
με αγώνες και κινητοποιήσεις. Με
ένα μεγάλο ραντεβού που θα είναι
η φετινή κινητοποίηση τις ΔΕΘ
στις αρχές του Σεπτέμβρη, αλλά
και μέχρι τότε με κάθε ευκαιρία
βγαίνουμε και οργανώνουμε δράσεις. Κάνουμε για άλλη μια φορά
ξεκάθαρο πως η Κρήτη είναι ένα
νησί βαθιά αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό και ο κόσμος δεν θα
αφήσει να πέσουν στα μαλακά επιθέσεις σε βάρος εργατριών και εργατών, από όπου και αν αυτοί προέρχονται. Απαιτούμε να καταδικαστούν άμεσα οι ρατσιστές τραμπούκοι και να αποζημιωθούν τα θύματα. Καλούμε τα συνδικάτα, συλλογικότητες να πάρουν και αυτά
αντίστοιχη θέση απέναντι στο συμβάν και να οργανώσουμε δράσεις
από δω και στο εξής”.

Δ.Δ.

ωρη πανελλαδική στάση εργασίας στις 27 Αυγούστου 2021 για
τους εργαζόμενους του κλάδου και
συγκέντρωση έξω από το κτήριο της
επιθεώρησης στον Πολύγυρο Χαλκιδικής στις 13:00 προκήρυξε η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας.
Η ομοσπονδία απαιτεί να ανακληθεί η απόλυση Ν. Τζανετή, Προέδρου του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλείων και Λατομείων
Βορείου Ελλάδας και μέλους της
Διοίκησης της ΟΜΕ από την πολυεθνική εταιρεία EDILMAC (εργολάβου της Ελληνικής Χρυσός στα Μεταλλεία της Χαλκιδικής). Με ανακοίνωση της τονίζει πως η απόλυση αυτή αποτελεί “ τροχιοδρομική βολή”
της εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη και καλεί “όλες τις Συνδικαλιστικές οργανώσεις να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και κυρίως τις Δευτεροβάθμιες αλλά και
την ΓΣΕΕ, να πάρουν αποφάσεις για
κινητοποιήσεις και δράσεις στις
27/8/21 για να αποτραπεί η απόλυση του Συναδέλφου, βάζοντας έτσι
φρένο στο πογκρόμ απολύσεων που
ετοιμάζουν”.

Εκδήλωση του ΣΕΚ

Ε

ίμαστε σε μια περίοδο έντονης
καταστροφής και οι ευθύνες
έχουν όνομα, είναι η κυβέρνηση της ΝΔ. Τη Δευτέρα, όταν χιλιάδες διαδηλώναμε στο κέντρο της
Αθήνας, ο Μητσοτάκης έβγαζε ένα
ακόμα διάγγελμα, για να μας πει ότι
για την καταστροφή φταίει η κλιματική αλλαγή. Την παρουσιάζει σαν ένα
φυσικό φαινόμενο που όπως ο κορωνοϊός δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε και είμασταν απροετοίμαστοι.
Ο δεύτερος λόγος που πρόβαλε η
κυβέρνηση ήταν οι πολλές ταυτόχρονες πυρκαγιές, κλείνοντας έτσι
το μάτι και σε θεωρίες συνωμοσίας.
Η κλιματική αλλαγή είναι όντως
εδώ και προκαλεί τεράστιες καταστροφές στην Ελλάδα και σε όλο
τον πλανήτη. Την προηγούμενη βδομάδα κυκλοφόρησε η έκθεση του
ΟΗΕ, που διαπιστώνει ότι η αύξηση
της θερμοκρασίας σε σχέση με την
προβιομηχανική περίοδο είναι 1.1
βαθμοί Κελσίου. Όταν φτάσει τους
1.5 βαθμούς, που ήταν το όριο της
Συνόδου του Παρισιού, θα υπάρξουν μη-αναστρέψιμες επιπτώσεις.
Μόνο που η κλιματική αλλαγή δεν
έπεσε από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα της καταστροφικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και της ίδιας
της λειτουργίας του καπιταλισμού.
Η παραγωγική διαδικασία του καπιταλισμού έχει στη βάση της τα ορυκτά καύσιμα που προκαλούν την
συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και την
υπερθέρμανση του πλανήτη.
Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει εντείνει
τη χρήση των ορυκτών καυσίμων.
Κοιτάξτε τι γίνεται με τις ΑΟΖ στην
Ανατολική Μεσόγειο. Κινδυνεύουμε
να εμπλακούμε σε πολεμικές συρράξεις για την εκμετάλλευση των
υδρογονανθράκων που βρίσκονται
στο βυθό της Μεσογείου. Κοιτάξτε
τι γίνεται με τους αγωγούς που σχεδιάζονται στη Μεσόγειο ή στη Β. Ελλάδα. Η κυβέρνηση είναι συνυπεύθυνη για την κλιματική αλλαγή.
Όταν μας λένε ότι δεν περιμέναμε
την κλιματική αλλαγή τι μπορούμε
να κάνουμε, τους απαντάμε: είστε
ψεύτες και υποκριτές, εσείς τη δημιουργήσατε.

Κάτω από τις στάχτες
τα κέρδη τους
Ο καπιταλισμός χρησιμοποιεί την
κλιματική αλλαγή σαν άλλοθι και
σαν ευκαιρία για μπίζνες. Το βλέπουμε με τις ανεμογεννήτριες. Έτσι
όπως χρησιμοποιούνται είναι μια
απάτη. Το είδαμε με τον καύσωνα,
όταν οι ΑΠΕ κάλυψαν μόνο το 5%
της ζήτησης και η κυβέρνηση εισήγαγε ενέργεια από χώρες που χρησιμοποιούν λιγνίτη. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, μόνο οι μπίζνες του
Μπόμπολα, του Ελλάκτωρ, της ΤΕΡΝΑ, που έχουν και στενές σχέσεις με
την κυβέρνηση.
Είναι υποκριτές και για ένα άλλο

“Να πέσει η ΝΔ
με πάταγο”
11/8, Ξεκινώντας τη συζήτηση στην πλ. Κουμουνδούρου. Φωτό: Γιάννης Σουμπάσης
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ορίστε μια πρόταση με εφτά σημεία.
Και ο Μητσοτάκης απαντάει καλοδεχούμενες. Δηλαδή, συναίνεση από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Και για να κρύψει τις δικές του αμαρτίες αλλά και για να
δείξει ότι είναι «υπεύθυνη αντιπολίτευση».
Πόσο διαφορετικό είναι το ΚΚΕ;
Προφανώς κάνει τις καταγγελίες.
Αλλά τη Δευτέρα είχαμε μια διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας με πάνω από τρεις χιλιάδες κόσμο. Που
διαλέγει να είναι το ΚΚΕ σε αυτή την
περίοδο; Επιλέγει να είναι και αυτό
μια «υπεύθυνη αντιπολίτευση», χάνει
από τα μάτια του την οργή του κόσμου ενάντια στην κυβέρνηση.
Γι’ αυτό έχουμε να παίξουμε μεγάλο ρόλο. Ισχύει και τώρα αυτό που
λέγαμε όταν ξεκίνησε η πανδημία,
ότι η εργατική τάξη κρατάει όρθια
την κοινωνία. Οι νοσοκομειακοί, οι
εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ,
στις μεταφορές.

Εργατική εναλλακτική

λόγο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα,
η παρατεταμένη ξηρασία, δεν ήταν
απρόβλεπτα. Τα ινστιτούτα, οι μετεωρολόγοι, προβλέπανε έντονο και
παρατεταμένο καύσωνα. Όμως, η
κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο.
Σε σχέση με την πρόληψη των
πυρκαγιών, αν οι συνέπειες δεν ήταν
τόσο τραγικές, τα πράγματα είναι
αστεία. Ο Χαρδαλιάς πήγε τον Ιούνη
στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, που κάηκε ολοσχερώς, για να παρουσιάσει
ένα «πρότυπο πρόγραμμα πρόληψης». Τα Δασαρχεία είχαν ζητήσει
17 εκατομμύρια για έργα πρόληψης
(καθαρισμοί δασών, δασικοί δρόμοι,
προσωπικό). Πήραν το 1/10, δηλαδή
1,7 εκατομμύρια. Συγκριτικά, ο «Μεγάλος Περίπατος» του Μπακογιάννη
στοίχισε 2 εκατομμύρια ευρώ.
Στη Fraport δώσανε 100 εκατομμύρια γιατί είχε μειωμένα έσοδα από
τα ιδιωτικοποιημένα αεροδρόμια.
Δώσανε 120 εκατομμύρια στην Aegean για να καλύψει τη χασούρα
από τη πτώση του τουρισμού. Δώσανε 80 εκατομμύρια στα κανάλια
για να μας λένε «μένουμε σπίτι» κλπ.
Η κυβέρνηση, με το που βγήκε,
ξεκίνησε μια ολόκληρη διαδικασία
αποχαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων. Αυτό είναι κίνητρο για πυρκαγιές. «Πάγωσε» τους δασικού χάρτες, ακόμα και όσοι έχουν εγκριθεί
είναι μη-εφαρμόσιμοι. Ο περιβαλλοντοκτόνος νόμος Χατζηδάκη επι-

Γιώργος Ράγκος

τρέπει υπό προϋποθέσεις να μην γίνουν αναδασώσεις σε καμένες εκτάσεις. Με άλλα λόγια η κυβέρνηση
έκανε τα δάση καύσιμη ύλη για τα
αρπακτικά της αγοράς.
Οι ίδιες εγκληματικές ευθύνες και
για την κατάσβεση. Η σύγκριση τι
κονδύλια πήρε η Πυροσβεστική και
τι η Αστυνομία είναι συντριπτική.
Μόνο το 2020 η ΕΛ.ΑΣ χρηματοδοτήθηκε με περίπου 35 εκατομμύρια
ευρώ για εξοπλισμό. Στα μέσα του
2021 η χρηματοδότησή της πλησιάζει ήδη το ποσό του 2020. Χτες κυκλοφόρησε ότι παίρνει έκτακτο κονδύλι 1,5 εκατ. για καινούργια βανάκια για μεταγωγές.
Την ίδια στιγμή η Πυροσβεστική
Υπηρεσία είναι διαλυμένη. Υπάρχουν
3 χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις. Ο

Μητσοτάκης δεν ανανέωσε τις συμβάσεις 5,5 χιλιάδων εποχικών δασοπυροσβεστών, την ίδια στιγμή που
μονιμοποίησε 4 χιλιάδες παπάδες. Η
πλειοψηφία των μονίμων στην Πυροσβεστική έχουν μέσο όρο ηλικίας τα
40 χρόνια. Το ίδιο παλιός και ανεπαρκής είναι ο εξοπλισμός σε μέσα.
Τον Μάη, όταν κάηκαν τα Γεράνεια, ο Χαρδαλιάς και ο Χρυσοχοΐδης είπαν ότι δεν είχαν προλάβει να
νοικιάσουν πυροσβεστικά πτητικά
μέσα αφού οι πυρκαγιές ξέσπασαν
πριν την επίσημη αντιπυρική περίοδο. Τώρα έχουμε τον Χαρδαλιά που
έγινε ανέκδοτο όταν έλεγε έχουμε
74 που έγιναν 73 που είναι 67 γιατί
τα έξι είναι για συντονισμό, αλλά τελικά είναι 60 γιατί τα 6 είναι χαλασμένα (Καναντέρ, η εταιρεία έχει
κλείσει). Από τα 60 τα 20 είναι σε περιφερειακά σημεία, τα 20 συντηρούνται και τα άλλα 20 δεν πετάξανε
στην Εύβοια γιατί είχε πολύ καπνό…
Και βέβαια ο κόσμος έχει εμπειρία
από τα αποτελέσματα προηγούμενων
πυρκαγιών. Τι έγιναν οι εκτάσεις που
κάηκαν στην Νότιο Εύβοια, στην Κάρυστο κλπ; Εγιναν ανεμογεννήτριες.
Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι έχει
απέναντί του μια κυβέρνηση και ένα
σύστημα και αναζητάει πολιτικές
απαντήσεις. Όμως, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Μη μας κατηγορείτε για το Μάτι η
κλιματική αλλαγή φταίει, πήγαμε στο
πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ και

Μας χαροποιεί όταν ο κόσμος
βγαίνει στα κανάλια και τα χώνει
στην κυβέρνηση. Εχει μηδενική εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση που έχει
το θράσος να λέει «δεν είχαμε νεκρούς», ενώ κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι από το καύσωνα, από την
πανδημία. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα και αυτό δεν είναι παροδικό.
Αλλά αυτό δεν φτάνει. Την οργή
πρέπει να την κάνουμε δύναμη,
στους αγώνες που έχουμε να δώσουμε το επόμενο διάστημα. Από το
άμεσο, για πραγματική κάλυψη του
κόσμου που είδε τη ζωή του να καταστρέφεται από τις πυρκαγιές αλλά και συνολικότερα.
Η πάλη ενάντια στην κλιματική αλλαγή δεν είναι για τα εγγόνια μας, είναι για τις ζωές μας τώρα και την
σωτηρία του πλανήτη. Έχει να κάνει
με συγκεκριμένα αιτήματα πάλης, με
όλα τα μέτωπα που ανοίγει η εργατική τάξη με τους αγώνες της σήμερα.
Οι αγώνες της εργατικής τάξης
μπορούν να βάλουν στο στόχαστρο
συνολικά τους υπεύθυνους για την
καταστροφή τους καπιταλιστές και το
σύστημά τους. Να πέσει η ΝΔ με πάταγο, με τους αγώνες μας και η συνέχεια να είναι ο κόσμος που θα πει τώρα αναλαμβάνουμε εμείς, υπάρχουνε
λύσεις το πρόγραμμα που έχουμε
διαμορφώσει μέσα από τους αγώνες.
Το δίλημμα που είχε βάλει η Ρόζα
Λούξεμπουργκ, σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Σε αυτό το δίλημμα διαλέγουμε
τον σοσιαλισμό.
• Το κείμενο βασίστηκε στην εισήγηση του Γιώργου Ράγκου στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΣΕΚ
στις 11/8 στην πλ. Κουμουνδούρου
με θέμα “Κυβέρνηση εμπρηστών και
δολοφόνων - Να τους ανατρέψουμε
- Να τελειώνουμε με το σύστημα
που καταστρέφει τον πλανήτη”.
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Δραστηριότητες
Εξορμήσεις

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΠΕΜΠΤΗ 19/8
ΙΛΙΟΝ

ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 7.30μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 κεντρική πλατεία Ιλίου, 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στον σεξισμό
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 7μμ

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/8
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
A .ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7.30μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ
Οργανισμός Νεότητας Λ. Ηρακλείου
6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Πεζόδρομος Χαϊμαντά 6.30μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ Πλατεία 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ

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

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 πλ. Μερκούρη, 7.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Πανδημία, πυρκαγιές και κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/8 πλ. Μερκούρη, 7μμ
Αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 θεατράκι Φωκίωνος Νέγρη, 7.30μμ
Κλιματική αλλαγή και πυρκαγιές
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, 7μμ
Η Κούβα σήμερα
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 πάρκο ΕΚΘ, 8μμ
Γένοβα 2001, η έκρηξη του αντικαπιταλιστικού κινήματος
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/8

Η Εργατική Αλληλεγγύη και τότε και τώρα δύναμη για το
κίνημα.
Στη φωτό πάνω, η σελίδα 3 στο φύλλο Νο 499 της 7 Νοέμβρη
2001 με προφητικό τίτλο για την ιμπεριαλιστική επίθεση στο
Αφγανιστάν. Πέτρος Κωνσταντίνου, Γρηγόρης Φελώνης και

Θανάσης Παφίλης ανακοινώνουν κοινό αντιπολεμικό
συλλαλητήριο.
Στη φωτό κάτω, εξόρμηση στο Σύνταγμα ενάντια στην
κυβέρνηση της καταστροφής στις 5 Αυγούστου 2021.

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου
10.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ

ΤΡΙΤΗ 24/8
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σωτήρος και Καραΐσκου 7.30μμ
ΠΑΤΡΑ

Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου
7.30μμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/8
θεατράκι πλ. Καρύλλου, Polis park, 7.30μμ
Κλιματική αλλαγή και πυρκαγιές
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19/8 Goody’s, 7.30μμ
Κλιματική αλλαγή και πυρκαγιές: Η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/8 Πάρκο 626, 7.30μμ
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη
ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/8 πάρκο της Αύρας, 8μμ
Αφγανιστάν: η ήττα του ιμπεριαλισμού
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμε για

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση

Tον διεθνισμό

Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν.
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα.
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναικών και για το τέλος όλων των διακρίσεων

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

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

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

Δ

άρα ότι η εργατική τάξη μπορεί να
προχωρήσει στην κατάληψη της
εξουσίας είναι αυτό ακριβώς. Και
την ίδια στιγμή ο Τροτσκι που μέχρι
τότε ήταν έξω από το μπολσεβίκικο
κόμμα, αποφασίζει να οργανωθεί σε
αυτούς. Κι αυτό γιατί καταλάβαινε
ότι η καλύτερη επαναστατική θεωρία, μόνο με μια μαζική επαναστατική οργάνωση, ριζωμένη στην εργατική τάξη, μπορεί να γίνει πράξη.

εν μπορεί κανείς να μιλήσει
για επαναστατική στρατηγική
της εργατικής τάξης αν δεν
μιλήσει για τον Τρότσκι. Ο σταλινισμός για δεκαετίες έκανε μεγάλες
προσπάθειες να τον εξαφανίσει με
πολλούς τρόπους. Από το πείραγμα
των φωτογραφιών, μέχρι την συκοφάντηση των ιδεών του, φτάνοντας
μέχρι τη δολοφονία του τον Αύγουστο του 1940. Όμως όπως είχε πει κι
ο ίδιος ο Τρότσκι, η εκδίκηση της
ιστορίας είναι μεγαλύτερη από αυτή
του γενικού γραμματέα.
Ο Τρότσκι ήταν πρωταγωνιστής
στις μεγαλύτερες μάχες της ρώσικης εργατικής τάξης και γι'αυτό του
δόθηκε το προσωνύμιο, “το ξίφος
της επανάστασης”.
Ο Τρότσκι ήταν ο οργανωτής της
επανάστασης του Οκτώβρη. Ήταν
επικεφαλής της στρατιωτικής επαναστατικής επιτροπής κι αυτός που
καθοδήγησε την κατάληψη της
εξουσίας το 1917. Ήταν ακόμα πρόεδρος του σοβιέτ της Πετρούπολης
το 1905 σε ηλικία 26 ετών. Ήταν επίσης επικεφαλής της σοβιετικής αντιπροσωπείας το 1918 που έβγαλε τη
Ρωσία από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο με τη συνθήκη του Μπρεστ Λιτόφσκ. Και ήταν οργανωτής του
Κόκκινου Στρατού από το 1918 όταν
στο νεαρό σοβιετικό κράτος 14 ιμπεριαλιστικοί στρατοί προσπάθησαν
να πνίξουν την επανάσταση.
Αλλά η συμβολή του δεν ήταν μόνο στη δράση. Καθοριστική είναι η
συμβολή του και στη μαρξιστική θεωρία. Δεν ήταν μόνο το “ξίφος”, αλλά και η “πένα” της επανάστασης.

Διαρκής Επανάσταση
Η θεωρία του Τρότσκι για τη Διαρκή Επανάσταση ήταν ίσως η σημαντικότερη συμβολή του στην επαναστατική θεωρία ήδη από το 1905. Αυτό
το οποίο έκανε ήταν ότι υπερασπιζόταν την κεντρικότητα της εργατικής
τάξης ως το υποκείμενο της επανάστασης.
Τότε οι περισσότεροι μαρξιστές
ισχυρίζονταν ότι από τη στιγμή που η
Ρωσία είναι μια καθυστερημένη χώρα
αναφορικά με την καπιταλιστική της
ανάπτυξη, δεν μπορεί να είναι εκείνη
απ' όπου θα ξεκινήσει μια σοσιαλιστική επανάσταση. Αυτή η δυνατότητα,
έλεγαν, ανοίγει μόνο στις μεγάλες
καπιταλιστικές χώρες όπως την Αγγλία και τη Γερμανία. Οι μη ανεπτυγμένες χώρες όπως η Ρωσία, είχαν να
περάσουν από πολλά στάδια ανάπτυξης. Να διώξει για παράδειγμα τον
Τσάρο, να περάσει το στάδιο της
αστικής δημοκρατίας, η παραγωγή
να πάψει να είναι μισοφεουδαρχική
και να αναπτυχθεί με καπιταλιστικούς
όρους. Η επανάσταση με λίγα λόγια
θα ήταν αστικοδημοκρατική. Στην
ηγεσία της θα ήταν η αστική τάξη και
η εργατική τάξη αυτό που είχε να κάνει ήταν να παλεύει για μεταρρυθμίσεις. Αυτή ήταν η ανάλυση των Μενσεβίκων, της ρεφορμιστικής πτέρυ-
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Διεθνισμός

ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ

Το ξίφος της
επανάστασης
γας να το πούμε έτσι.
Οι Μπολσεβίκοι υποστήριζαν ότι η
αστική τάξη είναι μια αντιδραστική
δύναμη, δεμένη με χίλιους τρόπους
με το προηγούμενο καθεστώς και
πως είναι ανίκανοι να κάνουν επανάσταση. Το ηγετικό ρόλο στην επανάσταση δεν θα τον παίξουν οι αστοί
αλλά η εργατική τάξη μαζί με τους
συμμάχους της, την αγροτιά. Αλλά
το περιόριζαν εκεί. Η επανάσταση
και πάλι θα ήταν αστικοδημοκρατική
“προς το παρόν” και στο μέλλον θα
προχωρούσε στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.
Ο Τρότσκι συμφωνούσε με του
μπολσεβίκους για το γεγονός ότι η
αστική τάξη ήταν δειλή και δεμένη
με το παλιό καθεστώς και σίγουρα
δεν μπορούσε να ηγηθεί καμίας επαναστατικής διαδικασίας. Αλλά πήγαινε ένα βήμα παρακάτω. Ο καπιταλισμός, όπως το έθετε κι ο Μαρξ, ήταν
πλέον ένα παγκόσμιο σύστημα που
απλώνεται σε όλες τις χώρες. Οι
εθνικές οικονομίες δεν αναπτύσσονται ανεξάρτητα κι ασύνδετα μεταξύ
τους. Ο παγκόσμιος καπιταλισμός είναι μια αλυσίδα οικονομιών που πλάι
στους πιο δυνατούς κρίκους τρέχουν
και οι πιο αδύναμοι προκειμένου να
αναπτυχθούν και να παίξουν ρόλο
στην αλυσίδα. Έτσι και στη Ρωσία
από τη μια ήταν η απέραντη ύπαιθρος που ζούσε ακόμα στη φεουδαρχία και από την άλλη αστικά κέντρα όπως η Πετρούπολη και η Μόσχα με μεγάλα εργοστάσια. Το γεγονός λοιπόν ότι ο καπιταλισμός αναπτύσσεται άνισα και συνδυασμένα,
σημαίνει ότι παντού κουβαλάει τον
νεκροθάφτη του, δηλαδή την εργατι-

κή τάξη. Όπως ο καπιταλισμός κάνει
άλματα, το ίδιο κάνει και η εργατική
τάξη. Τη δύναμή της δεν την κάνει το
μέγεθος αλλά η θέση της στην παραγωγή και το ειδικό βάρος που έχει
μέσα στο ίδιο το σύστημα.
Αυτό το συμπέρασμα ήρθε μέσα
από την εμπειρία της επανάστασης
του 1905. Οι εργάτες που πορεύτηκαν στα ανάκτορα, ήταν για τους
αστούς μια μάζα εξαθλιωμένων, για
τον Τρότσκι ήταν αυτοί που έιχαν
κάνει τα πρώτα σοβιέτ, που είχαν
οργανωθεί συλλογικά, είχαν διαμορφώσει οικονομικά και πολιτικά αιτήματα κλπ. Αυτό που έλεγε λοιπόν,
ήταν ότι, όποιο κι αν είναι το προηγούμενο επίπεδό της, άπαξ και κάνει αυτά τα προχωρήματα δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Δεν μπορεί δηλαδή να αποτινάξει το ζυγό του Τσάρου και να συμβιβαστεί στο ζυγό
των καπιταλιστών. Έπρεπε και μπορούσε να προχωρήσει και να κάνει
την επανάσταση σοσιαλιστική.
Και το σπάσιμο του πιο αδύναμου
κρίκου στην καπιταλιστική αλυσίδα,
έλεγε, θα προκαλούσε επαναστάσεις – όπως κι έγινε – και στις υπόλοιπες χώρες και να γίνει το πρελούδιο της παγκόσμιας επανάστασης.
Αυτή η θεωρία επιβεβαιώθηκε το
1917. Η αστικοδημοκρατική επανάσταση του Φλεβάρη έγινε μέσα σε
λίγους μήνες εργατική, τον Οκτώβρη. Αυτό δεν ήταν αυτόματο. Έπαιξε ρόλο αυτό που σχηματικά λέμε
ότι ο Λένιν έγινε τροτσκιστής κι ο
Τρότσκι έγινε λενινιστής. Ο Λένιν με
τις Θέσεις του Απρίλη έρχεται σε
αυτά που έλεγε ο Τρότσκι. Το σύνθημα “όλη η εξουσία στα σοβιέτ” κι

Αν η πρώτη ήταν η Διαρκής Επανάσταση, η δεύτερη μεγάλη συμβολή του Τρότσκι στην επαναστατική
στρατηγική είναι το πώς φτάνουμε
ως εκεί. Δεν αρκεί να έχεις την καλύτερη θεωρία. Χρειάζεται να κερδίσεις την πλειοψηφία της εργατικής
τάξης. Κι όχι μόνο στη δική σου χώρα αλλά διεθνώς. Αυτή ήταν επίσης
μια μεγάλη μάχη που έδωσαν ο Τρότσκι κι ο Λένιν στην Γ' Διεθνή. Το να
εξοπλίσουν δηλαδή και να βοηθήσουν όσα κομμάτια διεθνώς έσπαγαν από τα ρεφορμιστικά κόμματα κι
έφτιαχναν νέα επαναστατικά κόμματα, εμπνευσμένα από τη Ρώσικη
Επανάσταση. Η Διαρκής Επανάσταση του Τρότσκι είχε δικαιωθεί και
στα δυο επίπεδα. Τόσο στο ότι μπορούσε να νικήσει μια εργατική επανάσταση στη Ρωσία, όσο και στο
πως μπορούσε να “εξαχθεί” και να
γίνει διεθνές επαναστατικό κύμα.
Η θεωρία της Διαρκούς Επανάστασης ωστόσο, δεν χρησιμεύει μόνο στην ανάγνωση του τι έγινε στη
Ρωσία του 1917. Έχει να κάνει και
μέχρι που μπορούν να φτάνουν οι
αγώνες της εργατικής τάξης σήμερα. Αλλά η συμβολή του Τρότσκι
δεν σταματάει εκεί. Οι μάχες που
έδωσε καθ'όλη τη διάρκεια των –
δύσκολων – επόμενων δύο δεκαετιών είναι ιδιαίτερα χρήσιμες.
Ας σταθούμε σε άλλα δύο βασικά
σημεία. Τη μάχη του Τρότσκι και της
αριστερής αντιπολίτευσης τη δεκαετία του '20. Την ανάλυσή του για το
φασισμό και το πώς τον παλεύουμε
τη δεκαετία του ‘30.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

• Το κείμενο βασίστηκε στην εισήγηση του Στέλιου Μιχαηλίδη στο
διήμερο Μαρξισμός 2021.

εργατικη αλληλεγγυη

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Η

κατάληψη της Καμπούλ από
τους Ταλιμπάν στις 15 Αυγούστου δεν είναι απλή ήττα. Είναι
ο μεγαλύτερος εξευτελισμός της αμερικάνικης πολεμικής μηχανής, μετά από
20 χρόνια πολέμου και κατοχής. Στις
αρχές Ιούλη, ο Μπάιντεν είχε κάνει δηλώσεις ότι κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί από την αποχώρηση του αμερικάνικου στρατού, διότι αφήνει πίσω του
έναν εκπαιδευμένο αφγανικό στρατό
300 χιλιάδων αντρών που δεν θα ηττηθούν από τους Ταλιμπάν.
Στις αρχές Αυγούστου, οι Ταλιμπάν
δεν είχαν στα χέρια τους ούτε μία επαρχιακή πρωτεύουσα. Με το που άρχισαν
να κινούνται προς τις πόλεις, ο “αφγανικός στρατός των 300 χιλιάδων” εξαφανίστηκε. Οι Ταλιμπάν άρχισαν να καταλαμβάνουν μία μία τις πρωτεύουσες,
και την ώρα που οι “ανάλυτες” έλεγαν
πως η Καμπούλ θα είναι η μάχη των μαχών, ο πρόεδρος της χώρας, Άσραφ
Γάνι γέμιζε τέσσερα αυτοκίνητα με μετρητά και εγκατέλειπε τη χώρα τρέχοντας για το Τατζικιστάν και από εκεί για
το Ομάν. Οι Ταλιμπάν σε λίγη ώρα έπιναν τσάι στο προεδρικό μέγαρο, καταλάμβαναν όλα τα αστυνομικά τμήματα
και άρχιζαν τις συνομιλίες για σχηματισμό κυβέρνησης. Οι Αμερικάνοι κατέστρεφαν τα τελευταία έντυπα μέσα
στην πρεσβεία τους και εγκατέλειπαν
με ελικόπτερο. Όσο και να πάλεψαν για
να αποφύγουν τη σύγκριση με την αποχώρηση από τη Σαϊγκόν μετά την ήττα τους στο
Βιετνάμ το 1975, δεν τα κατάφεραν.
20 χρόνια ιμπεριαλιστικού σχεδιασμού έγιναν σκόνη από έναν “στρατό” ξυπόλητων πάνω σε μοτοσικλέτες. Ο ειδικός απεσταλμένος
των ΗΠΑ άρχισε να παρακαλάει τους Ταλιμπάν να δώσουν χρόνο για ομαλή εκκένωση
της αμερικάνικης πρεσβείας. Οι ΗΠΑ έφτασαν
να ελέγχουν μόνο το αεροδρόμιο της Καμπούλ και ακόμη και από εκεί έφυγαν με τον
τρόπο που έφτασαν, με εγκλήματα πολέμου,
ανοίγοντας πυρ κατά αμάχων που εκλιπαρούσαν για μια θέση στα αεροπλάνα ώστε να εγκαταλείψουν τη χώρα.
Σχεδόν δύο τρισεκατομμύρια δολάρια, δέκα
φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας, σπαταλήθηκαν
για τον έλεγχο του Αφγανιστάν από το 2001
μέχρι σήμερα. Δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί σκοτώθηκαν (κανείς δεν τους μετράει με ακρίβεια). Σκοτώθηκαν επίσης πάνω από 6 χιλιάδες ένοπλοι Αμερικάνοι αλλά και περισσότεροι από 1000 στρατιώτες χωρών του ΝΑΤΟ.
Δύομισυ εκατομμύρια Αφγανοί έφυγαν πρόσφυγες και άλλα τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες μέσα στη χώρα. Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν μείνει ανάπηροι.
Η ήττα και ο εξευτελισμός της 15ης Αυγούστου θα στοιχειώνει τις ΗΠΑ. Το Αφγανιστάν
ήταν η αρχή του “πολέμου κατά της τρομοκρατίας”. Όταν έγινε η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους το Σεπτέμβρη του 2001, ένα
ολόκληρο κομμάτι του αμερικάνικου κατεστημένου γύρω από τον τότε πρόεδρο Τζορτζ
Μπους (οι “νεοσυντηρητικοί”) έβαλε σαν πρώτο στόχο το Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν, σύμφωνα με το σχεδιασμό τους, θα ήταν το πρώτο και εύκολο βήμα για μια εκστρατεία επίδειξης της αμερικάνικης ισχύος ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο 21ος αιώνας θα είναι “αμερικάνικος”.

Ταπεινωτική ήττα
του ιμπεριαλισμού
Μέσα σε μια βδομάδα ο Μπους ανακοίνωνε
την προετοιμασία πολέμου και στις 7 Οκτώβρη τα αμερικάνικα βομβαρδιστικά έσπερναν
θάνατο στο Αφγανιστάν. Το Νοέμβρη οι ΗΠΑ
είχαν τον έλεγχο της Καμπούλ. Το Δεκέμβρη
οι Ταλιμπάν είχαν πλέον αποσυρθεί και από το
προπύργιό τους, την Κανταχάρ και η αμερικάνικη κατοχή έστηνε την κυβέρνησή της με
πρόεδρο τον Χαμίντ Καρζάι. Από την εύκολη
νίκη του 2001, τελικά χρειάστηκαν δύο θητείες Μπους, δύο θητείες Ομπάμα, ο Τραμπ και
τώρα ο Μπάιντεν για να διαχειριστούν το χάος
που δημιούργησαν. Και το αποτέλεσμα του
χάους είναι να επιστρέψουν οι Ταλιμπάν στην
εξουσία, δηλαδή το απόλυτο μηδέν.
Από κοντά, οι ΗΠΑ είχαν σύρει και μια ολόκληρη συμμαχία. Ανάμεσά τους, οι ελληνικές
κυβερνήσεις που έστειλαν στρατό στο Αφγανιστάν. Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν υπουργός
που περηφανευόταν για τα τανκς και τα εκατομμύρια ευρώ που “επένδυσαν” στην ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν.

Από αποτυχία σε αποτυχία
Στο μεταξύ, η “επιτυχία” του Αφγανιστάν,
τους είχε οδηγήσει στο δεύτερο βήμα, την
επίθεση και την κατοχή του Ιράκ. Κι εκεί η καταστροφή ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Όχι μόνο
μαζικός θάνατος, αλλά και αδυναμία των ΗΠΑ
να ελέγξουν το καθεστώς που δημιούργησαν,
πρόκληση εμφύλιου πολέμου, συνολικότερη
αποσταθεροποίηση. Ο κρυφός ή φανερός
στόχος των νεοσυντηρητικών στην περιοχή
ήταν να αποδυναμώσουν το Ιράν, και αυτό
που κατάφεραν ήταν να εξαρτώνται από τις
ορέξεις του Ιράν για να μπορούν να εξασφαλίσουν κυβέρνηση στο Ιράκ. Και από εκεί αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν ηττημένοι.
Παράλληλα, το καθεστώς που είχαν στήσει
στο Αφγανιστάν ήταν τόσο διεφθαρμένο και
ανίκανο, ώστε να θεριέψει μια αντίσταση που

δεν είχε εμφανιστεί το 2001. Η “Πράσινη Ζώνη” στην Καμπούλ, το “κράτος” των Αμερικάνων ήταν σαν σκηνικό του Χόλιγουντ μέσα σε
χώρα διαλυμένη. Όπως γράφει ο Τάρικ Αλί:
«Σε μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, ξοδεύονταν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για τον κλιματισμό των στρατώνων όπου
στεγάζονταν οι Αμερικάνοι στρατιώτες και
αξιωματικοί, ενώ φαγητό και ρουχισμός ερχόταν αεροπορικώς από τις βάσεις στο Κατάρ,
τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ. Δεν ήταν
λοιπόν καμιά έκπληξη ότι δημιουργήθηκε μια
τεράστια παραγκούπολη στο περιθώριο της
Καμπούλ, καθώς οι φτωχοί μαζεύονταν για να
ζήσουν από ό,τι έβρισκαν στους σκουπιδοντενεκέδες. Με τους μισθούς που έδιναν στους
Αφγανούς αστυνομικούς και στρατιωτικούς,
δεν μπορούσαν να τους πείσουν να πολεμήσουν κατά των συμπατριωτών τους. Στον
στρατό, που οικοδόμησαν εδώ και δυο δεκαετίες, διείσδυσαν υποστηρικτές των Ταλιμπάν
από πολύ νωρίς, οι οποίοι έτσι δέχθηκαν δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση του σύγχρονου
στρατιωτικού εξοπλισμού και λειτούργησαν
σαν κατάσκοποι της αφγανικής αντίστασης».
Οι Αμερικάνοι στρατιώτες βρέθηκαν σε μια
χώρα που τους είχαν πει ότι πάνε να κυνηγήσουν τους “κακούς Ταλιμπάν” που καταπιέζουν τις γυναίκες, να μην μπορούν να ξεχωρίσουν τους “κακούς” από τους “καλούς”. Όταν
ξεσηκώνονταν ολόκληρα χωριά ενάντια στη
βία της κατοχής ή τη διαφθορά ή την αδικία, η
απάντηση ήταν μαζικοί βομβαρδισμοί, φυλακίσεις και βασανιστήρια, γιατί στο χωριό είχαν
“διεισδύσει” Ταλιμπάν. Το αποτέλεσμα ήταν η
ίδια η κατοχή να ξαναστήσει τους Ταλιμπάν
στα πόδια τους και να τους χαρίσει τη θέση
της ηγεσίας μιας πολύ γενικότερης αντίστασης.
Έτσι κι αλλιώς, η εικόνα των Ταλιμπάν ως
“μεσαιωνικού” κατάλοιπου, και της αφγανικής

κυβέρνησης ως “προοδευτικών πολιτικών” ήταν απλά παραμύθι. Οι Ταλιμπάν
είχαν έρθει στην εξουσία το 1996, όταν
το Αφγανιστάν είχε ήδη πίσω του σχεδόν 20 χρόνια κατοχής, επεμβάσεων και
σφαγών. Η ΕΣΣΔ είχε εισβάλει το 1979
για να μην χάσει τον έλεγχο καθώς η
αριστερή κυβέρνηση που είχε πάρει την
εξουσία το 1978 βρισκόταν σε κρίση. Η
ρώσικη κατοχή αιματοκύλισε το Αφγανιστάν. Το Πακιστάν και οι ΗΠΑ στήριξαν
και χρηματοδότησαν τμήματα της ισλαμιστικής αντίστασης για να διώξουν
τους Ρώσους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι
όταν οι Ρώσοι αποχώρησαν, το 19891992, νικητές βγήκαν οι ισλαμιστές
Μουτζαχεντίν, οι οποίοι όμως το μόνο
που μπορούσαν να κάνουν ήταν όχι να
κυβερνήσουν αλλά να σφαχτούν μεταξύ
τους για να μοιράσουν τη λεία. Η Καμπούλ δέχτηκε αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς από τις αντίπαλες ομάδες των
πολέμαρχων μέχρι το 1996, και έγινε η
πρωτεύουσα της φρίκης και του θανάτου. Εκατομμύρια Αφγανοί είχαν γίνει
πρόσφυγες, οι περισσότεροι από αυτούς στο Πακιστάν.
Οι Ταλιμπάν διαμορφώθηκαν σαν οργάνωση από τη γενιά που είχε μεγαλώσει μέσα στο Πακιστάν. Ήταν μαθητές
(Ταλιμπάν στη γλώσσα Παστού) των πακιστανικών ιεροδιδασκαλείων. Η ακραία
συντηρητική τους ιδεολογία δεν ήταν
“καθυστέρηση”, ούτε απλή συνέχεια
της ιδεολογίας των Μουτζαχεντίν. Ήταν
μια αντιδραστική απάντηση στη φρίκη και στο
διχασμό που είχαν φέρει 15 χρόνια σφαγών.
Απέναντι στο ανεξέλεγκτο πλιάτσικο των μουτζαχεντίν η απάντησή τους ήταν η επιβολή της
τάξης διά της βίας. Απέναντι στους μαζικούς
βιασμούς, η απάντησή τους ήταν το κλείσιμο
των γυναικών στο σπίτι και η επιβολή της
μπούρκας. Έτσι μετατράπηκαν σε “εθνική”
δύναμη στο Αφγανιστάν. Οι δυνάμεις με τις
οποίες συνεργάστηκαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους το 2001 για να ρίξουν τους Ταλιμπάν,
στην πλειοψηφία τους προέρχονται από τη γενιά των Μουτζαχεντίν που είχαν τα χέρια τους
βαμμένα στο αίμα του εμφύλιου.
Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους είχαν το θράσος να παρουσιάσουν όλη αυτή την αιματηρή
ιμπεριαλιστική εκστρατεία σαν “απελευθέρωση” του Αφγανιστάν και ιδιαίτερα των γυναικών του. Το αντιπολεμικό κίνημα είχε δίκιο που
το 2001 δεν αποδέχτηκε αυτά τα ψέματα και
προειδοποίησε ότι ο πόλεμος και η κατοχή δεν
θα φέρουν απελευθέρωση, αλλά ποτάμια αίματος. Ο απλός κόσμος στο Αφγανιστάν έχει
σήμερα να παλέψει ενάντια σε ένα νέο καταπιεστικό καθεστώς. Εμείς θα είμαστε μαζί
τους, παλεύοντας ενάντια στις κυβερνήσεις
μας και στα ιμπεριαλιστικά τους σχέδια. Παλεύοντας για να ανοίξουν τα σύνορα για όλους
τους πρόσφυγες. Αλλά ο βασικός υπεύθυνος
της βίας και της καταπίεσης υπέστη μια τεράστια ήττα. 20 χρόνια μετά το ξεκίνημα του “πολέμου κατά της τρομοκρατίας”, είμαστε πιο
δυνατοί για να νικήσουμε στον δικό μας πόλεμο, τον πόλεμο κατά του καπιταλισμού.

Νίκος Λούντος

• Η φωτό αυτής της σελίδας είναι από το
αντιπολεμικό συλλαλητήριο στις 8 Νοέμβρη
2001 ενάντια στην επίθεση των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ
στο Αφγανιστάν.

