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Πυρκαγιές
Ο κόσμος καίγεται
και αυτοί τον χαβά τους:
Φράχτες, μπάτσους
και εργολάβους

Τ

ην ώρα που γράφονται
αυτές οι γραμμές, μετά
από οκτώ μέρες και παρά
τις διαβεβαιώσεις ότι «όλα είναι
υπό έλεγχο», η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει στα Βίλια έχοντας
κάψει περίπου 100.000 στρέμματα και απειλώντας εκ νέου
δασική έκταση, καλλιέργειες,
σπίτια και κατοίκους.

21/8, Συλλαλητήριο για τις πυρκαγιές στη Στροφυλιά Ευβοίας. Φωτό: Σεραφείμ Ρίζος

ΜΑΖΙΚΟ ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

«Θα παλέψουμε μαζί
για να μείνουμε όρθιοι»
Χ

ιλιάδες κόσμου συμμετείχαν στη συγκέντρωση που έγινε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στον κόμβο
της Στροφυλιάς, στη Βόρειο Εύβοια, μετά από κοινό κάλεσμα τoυ Σωματείου Ρετσινάδων, του Αγροτικού Συλλόγου
Μαντουδίου και των Επιτροπών Αγώνα Πυρόπληκτων.
«Ήταν ένα τεράστιο συλλαλητήριο στο οποίο το παρών
έδωσαν οι πυρόπληκτοι, η νεολαία της περιοχής που επί μέρες έδωσε τη μάχη με τις φλόγες, οι αγροτικοί σύλλογοι της
Εύβοιας, η τοπική ΕΛΜΕ και άλλα σωματεία του νομού, άνθρωποι που βρέθηκαν στην Εύβοια για διακοπές, συμπαραστάτες που ήρθαν από Αθήνα, από Θεσσαλία και αλλού»
μας μεταφέρει ο Σεραφείμ Ρίζος, εκπαιδευτικός, δημοτικός
σύμβουλος με την Ανταρσία στα Χανιά, που βρέθηκε όλο
αυτό το διάστημα στο χωριό του στη Ν. Σινασό, στην περιοχή της Ιστιαίας. «Το Πανευβοϊκό, όπως εξελίχθηκε, συλλαλητήριο έστειλε ένα δυνατό ξεκάθαρο μήνυμα: Ότι η μόνη
απάντηση στην καταστροφή και την κυβέρνηση που την
προκάλεσε είναι ο ενωμένος αγώνας και η συλλογική αντίσταση και διεκδίκηση, για προσλήψεις στη δασική υπηρεσία
και στην πυροσβεστική, για αποκατάσταση των πληγέντων,
για σταμάτημα των σχεδίων ιδιωτικοποίησης της περιοχής στα οποία η κυβέρνηση επιμένει. Ήταν ένα σημαντικό βήμα
και χρειάζεται να συνεχιστεί με συντονισμό όλων των σωματείων, των συλλόγων, των πυρόπληκτων, των περιβαλλοντικών ομάδων. Η πρόταση που τέθηκε, και από ομιλητές στη
συγκέντρωση, για συλλαλητήριο στην Αθήνα μπορεί να είναι
ένα επόμενο βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση».
«Πριν ακόμα σβήσουν τα κάρβουνα της μεγάλης καταστροφής που μας βρήκε, η κυβέρνηση στρώνει το έδαφος
για φαγοπότι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον τόπο
μας. Ο υπουργός (σ.σ , υπουργός Περιβάλλοντος Σκρέκας)
που εμφανίστηκε σαν τον κλέφτη στο Δασαρχείο Λίμνης,
έκανε το σπόνσορα της ΤΕΡΝΑ και μας την παρουσίασε ως
μέγα ευεργέτη. Η πρόταση τους ήταν να αναλάβει τον καθαρισμό των δημοτικών και περιφερειακών δρόμων και να
εργαστούν δασεργάτες από τους συνεταιρισμούς με σύμβαση απευθείας με την εταιρία», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών Εύβοιας. «Αντί για την ικανοποίηση του αιτήματος μας για εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης από τα αρμόδια δασαρχεία
και υπηρεσίες για να επανέλθει το πευκοδάσος. Για απασχόληση όλων των ρετσινάδων με σταθερή σχέση εργασίας, για τουλάχιστον 15 χρόνια, για τη φροντίδα και ανάπτυξη του καμένου δάσους. Τοπική και κεντρική εξουσία
ανοίγουν το δρόμο στα μεγάλα αρπακτικά που έρχονται για
να θησαυρίσουν».

«Διεκδικούμε: Αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν
προκύψει στα χωριά μας» αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το
ψήφισμα της συγκέντρωσης. Να εξασφαλιστεί η διαμονή
και η διατροφή όλων των ανθρώπων που κάηκαν τα σπίτια
τους. ΑΜΕΣΑ μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Απασχόληση όλων των ρετσινάδων στα αντιπλημμυρικά έργα με
την επιστημονική επίβλεψη των δασαρχείων, οι ρετσινάδες
έχουν γνώση του δάσους και τα αναγκαία εργαλεία. Άμεσα
έκτακτη οικονομική ενίσχυση όλων των πληγέντων χωρίς
κανένα όρο και προϋπόθεση. Αποζημίωση για τις καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, για τα καμένα αγροτικά
μηχανήματα και όλο τον εξοπλισμό στο 100% χωρίς όρους
και προϋποθέσεις… Άμεσα εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης από τα αρμόδια δασαρχεία και υπηρεσίες για να επανέλθει το πευκοδάσος και να μην γίνει ζούγκλα. Απασχόληση όλων των ρετσινάδων με σταθερή σχέση εργασίας, για
την φροντίδα και ανάπτυξη του καμένου δάσους. Να απαγορευτεί η υλοτόμηση στο δάσος από εργολάβους και εμπόρους ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διάβρωση του
εδάφους... Στελέχωση των δασαρχείων Λίμνης και Ιστιαίας με δασολόγους και δασοπόνους για να μπορούν να
επιβλέψουν τα αντιπλημμυρικά έργα και την αναδάσωση...»
«Δεν θα κλαίμε πάνω από τα αποκαΐδια του τόπου μας και
της ζωής μας. Θα παλέψουμε όλοι μαζί για να μείνουμε όρθιοι. Δεν έχουμε να περιμένουμε να μας σώσουν αυτοί που
μας άφησαν ανοχύρωτους. Αυτοί που μας άφησαν μόνους
ακόμα και την ώρα της καταστροφής. Τώρα είναι η ώρα για
να οργανωθούμε και να παλέψουμε συλλογικά», αναφέρει
στην ανακοίνωσή της η Αγωνιστική Πρωτοβουλία Κατοίκων
Ιστιαίας.

Γ.Π.
Φωτό: Σεραφείμ Ρίζος

21/8, Οι ρητινοπαραγωγοί στο πανευβοϊκό συλλαλητήριο

Η φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα 16 Αυγούστου στο πλάι
ενός δρόμου, και όπως όλες οι
προηγούμενες, θα μπορούσε
να έχει αποφευχθεί. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος του οικισμού Αγίου Νεκταρίου, Γ. Παγώνης, αναρτώντας σχετικά
βίντεο: «Η ώρα του βίντεο είναι
12:33. Εγώ είδα ελάχιστο καπνό κατεβαίνοντας από τον οικισμό μας προς τα Βίλια, στο
δρόμο της Μπέλιζας. Αρχικά
ήταν τόσο λίγος ο καπνός που
νόμιζες πως κάποιος ψήνει…
Κατευθύνθηκα αμέσως προς
τα εκεί όπου είδα μερικούς ανθρώπους να παλεύουν με κλαδιά και πυροσβεστήρες αυτοκινήτου… Κανείς ποτέ δεν μου
απάντησε ΓΙΑΤΙ έχει φύγει τα
τελευταία χρόνια το πυροσβεστικό που καθόταν όλο το
24ωρο στον Κιθαιρώνα. Αν
ήταν εκεί, με το που είχε δει
τον καπνό, θα είχε κατέβει και
θα την είχε σβήσει…»

Καταστροφική
Για ακόμη μια φορά φέτος
στα Βίλια αποδείχθηκε καταστροφική, από τη μια η έλλειψη
προληπτικών μέτρων, όπως οι
καθαρισμοί και οι αντιπυρικές
ζώνες και από την άλλη η έλλειψη των απαραίτητων επίγειων και εναέριων μέσων προκειμένου να σβήσουν τη μοναδική
μεγάλη φωτιά που έκαιγε σε
όλη τη χώρα και επεκτεινόταν
με συνεχείς αναζωπυρώσεις.
Την Πέμπτη 19/8, με τις τελευταίες εστίες να μην έχουν
ακόμη σβήσει στα Βίλια, εμφανίστηκε στα μέσα ενημέρωσης
ο επί μέρες εξαφανισμένος
υπουργός ΠΡΟΠΟ Χρυσοχοΐδης για να πει ότι «οριοθετήθηκε» το μεγαλύτερο μέρος της
πυρκαγιάς και να ευχαριστήσει
ιδιαίτερα τις γυναίκες και τους
άνδρες της ΕΛ.ΑΣ που συνέδραμαν αποφασιστικά ώστε να
διασφαλίσουν το δύσκολο έργο της πυρόσβεσης…»

Την Παρασκευή 20/8 τράβηξε για τον αγαπημένο του προορισμό, τον φράχτη στον Έβρο
όπου «ολοκληρώθηκε η κατασκευή του φράχτη μήκους 40
χιλιομέτρων και των προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων
παρακολούθησης, ένα έργο
που είναι αξιοθαύμαστο», όπως
χαρακτηριστικά δήλωσε. Η
απόκτηση των ηλεκτρονικών
συστημάτων παρακολούθησης
πυρκαγιών ή έστω η δημιουργία πυροφυλακίων, η στελέχωση της πυροσβεστικής και των
δασικών υπηρεσιών, δεν απασχολεί και δεν πρόκειται να
απασχολήσει την κυβέρνηση
Μητσοτάκη - δεν πάει να καίγεται επί ένα μήνα όλη η χώρα.
Το Σάββατο 21/8 με το αυγουστιάτικο μελτέμι να έχει ξεκινήσει, το μόνο μέτρο που ήταν
ικανή να πάρει ήταν να στέλνει
μηνύματα από το 112 ζητώντας
«να περιοριστούν οι άσκοπες
μετακινήσεις την Κυριακή 22/8,
μέρα επιστροφής της μισής
Ελλάδας από τις διακοπές»!
Με αυτές τις πολιτικές και
αυτές τις προτεραιότητες της
κυβέρνησης, δεν είναι να απορεί κανείς που τη Δευτέρα 23/8
καίγονταν ξανά τα Βίλια και το
Μαρμάρι στην Ν. Εύβοια. Και
ακόμη χειρότερα -όπως έχουμε
ήδη δει να συμβαίνει και με
τους «ήρωες» της Υγείας- η κυβέρνηση μαζί με τους περιφερειάρχες της, επιχειρεί να επιρρίψει τις ευθύνες στους εργαζόμενους στα δασαρχεία και
στους πυροσβέστες.
Πριν ακόμη σβήσει η φωτιά
στα Βίλια, ο περιφερειάρχης
Αττικής Πατούλης ξεδιάντροπα
επέρριψε τις ευθύνες για την
απουσία αντιπυρικών ζωνών και
καθαρισμών στους δασάρχες
την ίδια ώρα που όλοι ξέρουν
ότι τα δασαρχεία ζητούσαν 17
εκατομμύρια ευρώ για έργα
πρόληψης για να τους δοθούν
μόλις 1,44 εκατομμύρια ευρώ
και μάλιστα μετά τον Μάιο, μετά την έναρξη της αντιπυρικής
περιόδου! Έφτασαν στο σημείο
να βάλουν στο στόχαστρο τους
πυροσβέστες που έδωσαν τη
μάχη στην Εύβοια, διατάσσοντας ΕΔΕ όπως αναφέρεται σε
διάφορα μέσα, επειδή μίλησαν
στον Τύπο:

Συνέχεια στη σελ. 3

H άποψή μας

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3
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Συνέχεια από τη σελ. 2
«Είχαμε ζητήσει επανειλημμένα να μας φέρουν ένα καινούργιο πυροσβεστικό όχημα…Μας έφεραν αρχικά φέτος ένα αυτοκίνητο ηλικίας 50
ετών – του 1974. Τους είπαμε
ότι το αυτοκίνητο αυτό δεν
κάνει, είναι αργό, δεν έχει
φρένα. Το πήραν και μας έφεραν ένα… ίδιο, επίσης ερείπιο… Μου έδωσαν να οδηγήσω πυροσβεστικό που δεν είχε χειρόφρενο ούτε φρένα…
Τους το είπα. Ποια ήταν η
απάντηση; “Να πηγαίνεις σιγά”… Όταν ξέσπασε η φωτιά
στη Δάφνη, ένα πυροσβεστικό που ήταν στην περιοχή με
δύο τόνους νερό προσπάθησε να τη σβήσει, αλλά στάθηκε αδύνατο γιατί είχε δυνατό
αέρα. Και πολύ γρήγορα τελειώσανε και οι δύο τόνοι νερό, με αποτέλεσμα η φωτιά
να φύγει προς τη Λίμνη. Ο
προϊστάμενος του τοπικού
κλιμακίου της Πυροσβεστικής
ζήτησε αμέσως να έρθουν αεροπλάνα. Δεν ήρθαν ούτε την
πρώτη ούτε τη δεύτερη μέρα,
με αποτέλεσμα η φωτιά να γιγαντωθεί. Αλλά και τη δεύτερη ημέρα, αν είχαν έρθει αεροπλάνα, η φωτιά θα είχε
σβήσει… Ας έρθει εισαγγελέας να μας καλέσει. Θα τα
πούμε όλα επωνύμως».
Οι εισαγγελείς έχουν φυσικά άλλες δουλειές από το να
αναζητήσουν τις ποινικές ευθύνες που έχει αυτή η κυβέρνηση, είναι απασχολημένοι
να διατάσσουν έρευνες για
«οργανωμένα σχέδια εμπρηστών». Και βέβαια, κυβέρνηση και περιφερειάρχες έχουν
και αυτοί τις δικές τους. Δουλειές, για ευθύνες ούτε λόγος να γίνεται. Όπως καταγγέλλει η Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή στην Αττική: «Στις
17/8/21 βγήκε η πρόσκληση… Στις 20-8-2021 η ανάθεση έγινε στην ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
“Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών αποψίλωσης των πληγεισών περιοχών της Αττικής
– Δήμων Αχαρνών, Ωρωπού
και Διονύσου – από τους κορμούς καμένων δένδρων μετά
από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά” με συνοπτικές διαδικασίες… Δεν
υπάρχει ούτε μελέτη, ούτε
εποπτεία από ειδικούς, τίποτα. Απλώς οι μπουλντόζες
της ΑΚΤΩΡ θα μπουν στα καμένα στους Δήμους Διονύσου, Ωρωπού και Αχαρνών,
και θα ισοπεδώσουν ό,τι
βρουν μπροστά τους».

Γιώργος Πίττας

Έκαψαν
τα δάση,
θέλουν
να κάψουν
Υγεία,
Παιδεία,
Συντάξεις

16/6/2020, Απεργία των εργατών της Υγείας. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Π

ριν ακόμα σβήσουν οι φωτιές που ακόμα καίνε τα δάση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να απλώσει το καταστροφικό της έργο όχι μόνο στα καμένα αλλά
και στις πιο κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες που
έχουμε ανάγκη στην καθημερινή μας ζωή.
Με την πανδημία να πιέζει ξανά τα δημόσια
νοσοκομεία, ο Κικίλιας και ο Κοντοζαμάνης
απειλούν με απολύσεις τους εργάτες της Υγείας με πρόσχημα τους ανεμβολίαστους. Πολύ
πριν ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί, η κυβέρνηση
ήθελε να πετάξει έξω τους συμβασιούχους και
να φέρει εργολάβους στα νοσοκομεία. Τώρα
νόμισε ότι βρήκε ευκαιρία να απομονώσει τις
αντιστάσεις με κραυγές για όσους και όσες
δεν έχουν εμβολιαστεί. Αλλά έχει πέσει έξω.
Τώρα είναι ακόμα πιο πιεστικό να γίνουν προσλήψεις και όχι απολύσεις, να επιταχθούν ιδιωτικές κλινικές και όχι να κλείσουν νοσοκομεία
επειδή «βρίσκονται σε ακτίνα τριάντα χιλιομέτρων το ένα από το άλλο», όπως είχε δηλώσει
σε συνέντευξή του ο Μητσοτάκης.
Η απάνθρωπη κυβερνητική ατζέντα των περικοπών φαίνεται και στην Παιδεία. Όπως καταγγέλουν εκπαιδευτικοί στην Κυψέλη, η διεύθυνση ζητάει να στριμώξουν τα παιδιά σε τμήματα των 27 μαθητών για να λειτουργήσουν
φέτος λιγότερα τμήματα! Στις μικρές προσχολικές ηλικίες το τσεκούρι έπεσε ήδη και 83.000
παιδιά κόπηκαν από τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης και τους παιδικούς σταθμούς.
Αλλά και στα παιδιά που διεκδικούσαν μια θέση στα πανεπιστήμια έγινε σφαγή με τις μεθοδεύσεις της Κεραμέως. Το μοτίβο μιας Παιδείας για «λίγους και εκλεκτούς» είναι λάβαρο για
τη Νέα Δημοκρατία.
Πάνω σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η
επίθεση Χατζηδάκη στις συντάξεις. Η «επικουρική» σύνταξη δεν είναι καθόλου επικουρική,
είναι απαραίτητο συμπλήρωμα καθώς οι κύριες συντάξεις σφαγιάζονται. Εκατομμύρια ερ-

γατικές οικογένειες έχουν ανάγκη τις συντάξεις του παππού και της γιαγιάς. Αλλά η κυβέρνηση νοιάζεται μόνο να επιδοτήσει τις εταιρείες κερδοσκοπίας που θα αναλάβουν να διαχειριστούν τις ασφαλιστικές εισφορές στο νέο
σύστημα Χατζηδάκη.
Τίποτε από όλα αυτά δεν είναι τυχαίο. Δεν
πρόκειται για κυβερνητικές «αστοχίες» μέσα
στο χάος ενός πύρινου καλοκαιριού. Οι περικοπές στο δημόσιο και οι ιδιωτικοποιήσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των προϋποθέσεων
που βάζει το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, συνέχεια και ανανέωση των Μνημονίων. Ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του έχουν δεσμευτεί ότι
τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα πάνε σε
επιδοτήσεις για μπίζνες στα καμένα και για να
εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις είναι αποφασισμένοι να «κάψουν» Υγεία, Παιδεία, συντάξεις.

Μαζική κατακραυγή
Όμως μπορούμε να τους σταματήσουμε. Η
κυβέρνηση είναι πιο αποδυναμωμένη πολιτικά
από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Δεν είναι «μόνο» η μαζική κατακραυγή για τις καταστροφές
από τις πυρκαγιές (το «μόνο» σε εισαγωγικά
γιατί αυτή η οργή είναι τεράστιος παράγοντας
από μόνη της). Η ήττα των αμερικάνων στο
Αφγανιστάν υπονομεύει όλες τις γεωπολιτικές
φιλοδοξίες του ελληνικού καπιταλισμού που
υπηρετεί τόσο επιθετικά ο Μητσοτάκης.
Ξαφνικά, ο Μητσοτάκης συνεργάζεται με
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τον Ερντογάν για να εμποδιστούν οι πρόσφυγες του Αφγανιστάν στο νέο φράχτη στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν! Πόσο παρανοϊκό είναι να
ξοδευτούν δισεκατομμύρια για Ραφάλ και φρεγάτες που θα περιπολούν μαζί με το Ισραήλ
στην Ανατολική Μεσόγειο την ώρα που η μεγαλύτερη πολεμική μηχανή του κόσμου απέτυχε
μετά από είκοσι χρόνια πολέμου στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ! Η κατάρρευση της κατοχής
στην Καμπούλ είναι χειροπιαστή απόδειξη ότι
το αντιπολεμικό κίνημα είχε και έχει δίκιο να
ζητάει να κλείσουν οι ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές βάσεις από τη Σούδα ως την Αλεξανδρούπολη!
Με τέτοιον πολιτικό αέρα οργανώνουμε αυτή τη στιγμή τις απεργίες μας. Οι ήρωες της
Υγείας κάνουν την αρχή αυτή την Πέμπτη, η
συνέχεια και η κλιμάκωση είναι υπόθεση όλων
μας.

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1485, 25 Αυγούστου 2021

Οικονομία και Πολιτική

Διαλύουν την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς

(που υποτίθεται ότι
θα επόπτευε το νέο
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης)

Μ

ε στάση εργασίας την Τρίτη 3 Αυγούστου, από την έναρξη του ωραρίου μέχρι τις 12 μμ,
έδειξαν την αντίδρασή τους οι εργαζόμενοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) στο
σχέδιο νόμου που θέλει να ψηφίσει το Υπουργείο Οικονομικών. Το νομοσχέδιο αυτό -αν
αφήσουμε να ψηφιστεί- καταργεί έναν εποπτικό δημόσιο φορέα και δημιουργεί ένα «μόρφωμα ανεξάρτητη αρχή», τόσο ανεξάρτητη που προβλέπεται η δυνατότητα του Υπουργού Οικονομικών
να «υποβάλει στρατηγικές προτάσεις και να παρέχει οδηγίες στην Αρχή σχετικά με το στρατηγικό
σχεδιασμό για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής ως και σε εξαιρετικές περιστάσεις».
Το τελικό σχέδιο διατάξεων που κατέθεσε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή η οποία συστάθηκε με εντολή του
Υπουργού Οικονομικών στις αρχές Ιανουαρίου με σκοπό
«τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» αποτελεί ένα ακόμα κυβερνητικό αίσχος. Και το ακόμα μεγαλύτερο αίσχος είναι η απαξίωση
και η επίθεση στους εργαζόμενους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι θα περάσουν από κόσκινο από τρίτους, υποδεικνυόμενους από τον Υπουργό Οικονομικών,
μέσα από μία πρωτοφανή, αυθαίρετη και προφανώς παράνομη διαδικασία -κατά παρέκκλιση κάθε είδους γενικών
και ειδικών διατάξεων- και αν αξιολογηθούν ως ανεπαρκείς θα μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Αυτή η διάταξη μπήκε αιφνιδιαστικά, λίγο πριν την τελική
κατάθεση των μεταβατικών διατάξεων και δεν είχε ποτέ
τεθεί προς συζήτηση για ευνόητους λόγους προφανώς.

Να μην κατατεθεί

Τα κυβερνητικά ψέματα
δεν κρύβουν τη
λεηλασία των συντάξεων

Ν

α χρυσώσει το χάπι της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης και της απόλυτης εξάρτησής της από το χάος της αναρχίας της αγοράς προσπαθεί η κυβέρνηση
καθώς πλησιάζει η στιγμή της εισόδου του αντιασφαλιστικού νομοσχέδιου Χατζηδάκη στην ολομέλεια της Βουλής.
«Σε σύγκριση με το υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, το νέο σύστημα εισάγει
δύο καινοτομίες: Για πρώτη φορά προβλέπεται επιστροφή εισφορών στον ασφαλισμένο που
δεν έχει συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης προκειμένου να λάβει επικουρική σύνταξη» αναφέρει σε άρθρο της η Καθημερινή την περασμένη Κυριακή. «Και, δεύτερον, προβλέπεται κατώτατη επικουρική σύνταξη αναπηρίας και κατώτατη επικουρική σύνταξη θανάτου ασφαλισμένου, κάτι που δεν ισχύει στο υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης νοητής κεφαλαιοποίησης».
Πρόκειται για κοροϊδία. Από μόνη της η «επιστροφή
εισφορών» αποτελεί ομολογία ότι, μέσα στις συνθήκες
της παρατεταμένης ανεργίας και της έλλειψης σταθερής εργασίας, ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων δεν θα
μπορέσει να πάρει τελικά σύνταξη! Θα μένουν χωρίς
επικουρική περιμένοντας τα ψίχουλα της «επιστροφής
εισφορών», όσων, εφόσον και όταν αυτά επιστραφούν φτάνει μια ματιά στις πολυετείς καθυστερήσεις των πετσοκομένων συντάξεων και των εφάπαξ σήμερα για να
αντιληφθούμε την αξιοπιστία αυτών των «δεσμεύσεων».
Όσον αφορά τώρα στην θέσπιση κατώτατης επικουρικής σύνταξης αναπηρίας και θανάτου, μιλάμε για ποσά
που δεν είναι «χαρισμένα». Είναι πληρωμένα από την
τσέπη του ίδιου του εργαζόμενου και απλά το κράτος θα
καλείται να συμπληρώσει σε περίπτωση που δεν θα φτάνουν το επικουρικό συντάξιμο που αναλογεί στο κατώτατο ημερομίσθιο. Και βέβαια πρόκειται για ψίχουλα αν συνυπολογίσει κανείς τις τεράστιες περικοπές που έπεσαν
στις κύριες συντάξεις αναπηρίας και χηρείας με τους
μνημονιακούς νόμους -με τελευταίο τον νόμο Κατρούγκαλου το 2016 που για παράδειγμα μείωσε κατά 50% τη
συνταξη θανάτου αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη- νόμους τους
οποίους η Νέα Δημοκρατία ψήφισε και διατηρεί.
Στο ίδιο άρθρο στην Καθημερινή διαβάζουμε ότι η
«διαχείριση των ατομικών λογαριασμών θα γίνεται μέσω
του νέου Ταμείου (ΤΕΚΑ) που θα είναι δημόσιος φορέας
και θα διοικείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες,
θα λειτουργεί επαγγελματικά και υπό ισχυρή εποπτεία».

Οι προτάσεις της Επιτροπής -που αποτελείται από «εμπειρογνώμονες» οι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή γνώση
της λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι
οποίοι δεν έλαβαν υπόψη καμία από τις παρατηρήσεις και
τις προτάσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς- ουσιαστικά καταργούν την Ε.Κ. και εισηγούνται τη δημιουργία μίας Αρχής η οποία θα αποτελείται
από δύο Διοικητικά Συμβούλια. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων «…το σχέδιο διατάξεων
δημιουργεί ένα καινοφανές σύστημα δύο διοικητικών οργάνων που πλαισιώνονται από πολυάριθμες επιτροπές εμΕποπτεία “αρίστων”
πειρογνωμόνων, μέσα από ένα περίπλοκο σύστημα λειΤο ποιόν των «πιστοποιημένων επαγγελματιών» μποτουργίας, χωρίς προφανή στόχευση και αιτιολόγηση, που
10/6, Αθήνα, Πανεργατική απεργία ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
ρούμε
να το φανταστούμε από άλλες τοποθετήσεις «αρίόμοιό του δεν υφίσταται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή εποπτιστων» της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά και από τις «διεκή αρχή…».
θνείς πρακτικές» σύμφωνα με τις οποίες οι ίδιοι «άριστοι ειδικοί» στελεχώνουν τη μια τις διοικήΟι εργαζόμενοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουμε αγωνιστεί όλα τα τελευταία χρόνια με
σεις των ασφαλαιστικών εταιρειών και την άλλη τις διοικήσεις επιτροπών και υπουργείων. Αλλά
απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στις μνημονιακές περικοπές, στην υποστελέχωση, στην κατατο πιο εξωφρενικό είναι ότι, την ίδια στιγμή που το νομοσχέδιο εγγυάται την ισχυρή εποπτεία
λήστευση του αποθεματικού της Ε.Κ. από το PSI και συνολικά ενάντια στην υποβάθμιση του ρότου υπουργείου Εργασίας, της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγολου της Ε.Κ.. Ο υπουργός Οικονομικών αντί να ακούσει και να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας, δείράς για θέματα αρμοδιότητάς τους – έρχεται να καταργήσει την τελευταία! (βλέπε δίπλα).
χνει ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχει ουσιαστικά εποπτεία αλλά «... τουνανΕνώ στο ίδιο το νομοσχέδιο Χατζηδάκη ομολογείται ότι στο ΤΕΚΑ «που θα συνάπτει συμτίον η δημιουργία επιπλέον οργάνων και θέσεων συμβούλων, στους οποίους θα ανατεθούν απευβάσεις διαχείρισης μέρους των περιουσιακών του στοιχείων (δηλαδή των εισφορών των ερθείας μάλιστα καθήκοντα. Η προσέγγιση αυτή δεν θα συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία
γαζομένων) και με εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων» θα «πρέπει να αποφεύγονται η
της Ε.Κ. θα δημιουργήσει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, λόγω της αύξησης του διοικητικού
υπέρμετρη εξάρτηση από συγκεκριμένο στοιχείο ή εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων, καθώς και
φόρτου, ενώ θα επιφέρει επιπλέον οικονομικό κόστος ...».
η υπέρμετρη συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά», η «εποπτεία» έχει καταρΚαλοπληρωμένοι λοιπόν σύμβουλοι από τη μία και από την άλλη οι εργαζόμενοι που θα αγωνιγηθεί πριν ακόμη καν ξεκινήσει.
ούν για τη θέση τους. Η προχειρότητα και η αδιαφάνεια με την οποία λειτούργησε η εν λόγω επιΌσον αφορά τώρα στην βασική «φιλοσοφία» του νομοσχεδίου, τη σύνδεση δηλαδή της σύντροπή των εμπειρογνωμόνων είναι από μόνη της μία απόδειξη ότι το τελικό σχέδιο προτάσεων
ταξης
με την χρηματοπιστωτική επένδυση των αποθεματικών των ταμείων και στην βεβαιότηπου κατέθεσε προς τον Υπουργό έχει μία και μόνη θέση: στο καλάθι των αχρήστων. Ο υπουργός
τα των σχετικών “μελετών” των ειδικών του Χατζηδάκη ότι το τζογάρισμα των εισφορών των
πρέπει άμεσα να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας τα οποία τα γνωρίζει πολύ καλά γιατί όταν η ΝΔ
νεοασφαλισμέων στο ΤΕΚΑ στις διεθνείς αγορές θα οδηγήσει σε σίγουρη αύξηση των συντάήταν στην αντιπολίτευση τα άκουγε με πολύ μεγάλη ευαισθησία. Όμως για να δείξει τώρα την
ξεων «43%, 68%, το λιγότερο 11% σε σχέση με τις υφιστάμενες» - τι να πει κανείς... Αν αυτοί
ίδια «ευαισθησία» χρειάζεται απεργιακή κλιμάκωση. Η στάση εργασίας ήταν μία πρώτη άμεση
γνωρίζουν τι θα γίνεται στην παγκόσμια οικονομία και στην ελληνική οικονομία μετά από είκοδιαμαρτυρία με πολύ καλή συμμετοχή. Χρειάζεται απεργία διαρκείας ώστε να μη φτάσει ποτέ να
σι ή τριάντα χρόνια, ας μας το πούνε και εμάς να το ξέρουμε. Μπορούν πάλι και να κοιτάξουν
κατατεθεί στις επιτροπές της Βουλής αυτό το έκτρωμα.
τις αντίστοιχες προβλέψεις των προκατόχων τους πριν απο είκοσι ή τριάντα χρόνια.

Τιάνα Ανδρέου,

Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων Ε.Κ., μέλος Δ.Σ. ΟΣΥΟ

Γιώργος Πίττας

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 5
Νο 1485, 25 Αυγούστου 2021

ΔΕΘ 10-11/9
10/6, Πανεργατική απεργία στην Αθήνα. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λ
ιγότερο από τρεις εβδομάδες
απομένουν μέχρι το μεγάλο αντικυβερνητικό συλλαλητήριο στα
εγκαίνια της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη
στις 11 Σεπτέμβρη με τα συνδικάτα,
εργατικά κέντρα, φορείς και οργανώσεις να ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό παρών.
Η ΑΔΕΔΥ έχει αποφασίσει ήδη στο
γενικό της συμβούλιο να καλέσει στις
11/9 συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη,
ενώ η ΠΟΕΔΗΝ καλεί τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία σε διήμερο κινητοποίησης ξεκινώντας με διαδήλωση
για την υπεράσπιση της δημόσιας
Υγείας, την Παρασκευή 10 Σεπτέμβρη
και συνεχίζοντας την επόμενη μέρα
στη ΔΕΘ. Το παρών στις 11 Σεπτέμβρη
έχουν αποφασίσει να δώσουν οι εργαζόμενοι στα Λιπάσματα της Καβάλας
όπως και οι εργαζόμενοι του Μετρό
Αθήνας μετά από απόφαση του ΣΕΛΜΑ.
Στην κατεύθυνση της οργάνωσης
του αγωνιστικού διημέρου στη ΔΕΘ, ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων καλούν όλα τα σωματεία να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής, ενώ οργανώνουν
συνέλευση την Τετάρτη 25 Αυγούστου
στη Θεσσαλονίκη. Το φετινό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ είναι η ευκαιρία για να
ενωθούν σε ένα μεγάλο ποτάμι όλα τα
ρυάκια της αντίστασης ενάντια στις αντιδραστικές επιθέσεις της κυβέρνησης.
Για να στείλουμε μια ώρα αρχύτερα
στον αγύριστο τον Μητσοτάκη και όλη
την καταστροφική του ατζέντα.
Θα διαδηλώσουμε μαζικά κόντρα
στο αντι-ασφαλιστικό νομοσχέδιο του
Χατζηδάκη που η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα φέρει για ψήφιση τις
πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, κόντρα
στο τζογάρισμα των επικουρικών συντάξεων στα χρηματιστήρια. Απαντάμε
με Πανεργατική Απεργία μόλις αυτό
έρθει στην ολομέλεια της Βουλής και
κλιμακώνουμε με μαζική συμμετοχή
στην ΔΕΘ -είτε έχει ήδη ψηφιστεί είτε
όχι. Στέλνουμε το μήνυμα ότι και αυτός
όπως και ο αντισυνδικαλιστικός-αντια-

περγιακός νόμος που η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει να εφαρμόσει, θα καταργηθούν στην πράξη με απεργίες και
διαδηλώσεις.
Κόντρα στην πολιτική περικοπών, μηδενικών προσλήψεων και ιδιωτικοποιήσεων στα νοσοκομεία που αφήνει αθωράκιστο το ΕΣΥ και το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού απέναντι στη νέα
έξαρση της πανδημίας και τις υπόλοιπες
ασθένειες, στεκόμαστε στο πλευρό των
εργαζόμενων της Υγείας, που η κυβέρνηση έχει το θράσος να απειλεί με αναστολή εργασίας προωθώντας τον υποχρεωτικό εμβολιασμό με μια και μοναδική σκοπιμότητα: τις απολύσεις.

Διάψευση
Το δόγμα «έχω βαρεθεί να ακούω
για προσλήψεις» που ξεστόμισε ο Μητσοτάκης στις αρχές του καλοκαιριού
είναι η απόλυτη διάψευση όχι μόνο των
εργαζομένων στην δημόσια Υγεία αλλά
και των καθαριστριών/στών και όλων
εκείνων των χιλιάδων συμβασιούχων
που παλεύουν για μόνιμη και σταθερή
εργασία σε μια σειρά από υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Είναι το ίδιο δόγμα που έκαψε φέτος την Αττική, την
Εύβοια, την Ηλεία, τα Γρεβενά.
Η ΔΕΘ είναι η ευκαιρία πρώτης τάξης για να διαδηλώσουν οι πυροσβέστες, οι εργαζόμενοι στις δασικές υπηρεσίες, στις περιφέρειες και τους ΟΤΑ,
η οργανωμένη εργατική τάξη που πάλεψε τη φωτιά, δίπλα στους ρυτινοπαραγωγούς, τους μελισσοπαραγωγούς,
τους αγρότες - όλους τους πυρόπληκτους που έδειξαν στην Β. Εύβοια ότι
είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν
και να προασπίσουν το περιβάλλον, τα
σπίτια τους και τις δουλειές τους. Είναι
η ευκαιρία να διαδηλώσουν μαζί όλες
οι περιβαλλοντικές και τοπικές πρωτοβουλίες που δίνουν τις μάχες ενάντια
στην καταστροφή που δημιουργούν οι
«αναπτυξιακές επενδύσεις» εξορύξεις
και οι ανεμογεννήτριες στη θάλασσα,
στα βουνά και στα νησιά.
Να κατέβουν στο δρόμο, οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ που με

αυτοθυσία κράτησαν ζωντανή την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση την
ώρα της πυρκαγιάς και σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα που η κυβέρνηση απειλεί με νέες ιδιωτικοποιήσεις. Οι
εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό και τόσους άλλους κλάδους
του ιδιωτικού τομέα που παλεύουν
ενάντια στην εργασιακή επισφάλεια,
την κακοπληρωσιά, τις απολύσεις
απαιτώντας συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές
και οι μαθητές που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις επιθέσεις της Κεραμέως,
τις συγχωνεύσεις σχολείων, την αξιολόγηση, την πανεπιστημιακή αστυνομία, τις κλειστές σχολές και το πέταγμα δεκάδων χιλιάδων μαθητών έξω
από τα πανεπιστήμια μετά την εξεταστική λαιμητόμο του Ιουνίου.
Η φετινή ημερομηνία της διαδήλωσης
στην ΔΕΘ συμπίπτει με τα είκοσι χρόνια
από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και την αφετηρία των αιματηρών
πολέμων και της κατοχής στο Ιράκ και
στο Αφγανιστάν που άφησαν πίσω τους
κυριολεκτικά συντρίμμια. Είναι η ευκαιρία να βροντοφωνάξουμε ότι είμαστε
ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση και στην αναβάθμιση του ρόλου της
Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς -απαιτώντας να κλείσουν τώρα οι βάσεις, να παγώσουν οι εξοπλισμοί, να σταματήσουν τα πολεμικά παιχνίδια με την Τουρκία που κινδυνεύουν
ανά πάσα στιγμή να τινάξουν την περιοχή στον αέρα. Απέναντι στην υποκριτική
ισλαμοφοβική προπαγάνδα της κυβέρνησης των Λιγνάδηδων που τρέχει να
βάλει στο στόχαστρο τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες μετά την ήττα των
συμμάχων της στο Αφγανιστάν, η
ΚΕΕΡΦΑ καλεί τις κοινότητες μεταναστών και τους πρόσφυγες να διαδηλώσουν στην ΔΕΘ απαιτώντας ανοικτά σύνορα, να πέσουν οι φράχτες, να κλείσουν τα στρατόπεδα, να σταματήσουν
οι παράνομες απελάσεις στο Αιγαίο και
τον Εβρο.

Γιώργος Πίττας

εργαζόμενοι στο εργοστάσιο Λιπασμάτων Καβάλας,
συμφερόντων Λ. Λαυρεντιάδη, οι μοναδικοί με συμβάσεις αορίστου χρόνου στην επιχείρηση, πετάχτηκαν στην ανεργία
με τις ευχές του Μητσοτάκη, ο οποίος είχε υποσχεθεί στους εργαζόμενους ότι «θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα» τους. Οι
εργαζόμενοι στα Λιπάσματα, που ηγήθηκαν της συγκλονιστικής
πανεργατικής απεργίας στις 10/6 στην Αθήνα, θα συνεχίσουν τις
κινητοποιήσεις, με επόμενο μεγάλο σταθμό την πανεργατική διαδήλωση στη ΔΕΘ στις 11 Σεπτέμβρη.
Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Λιπασμάτων Καβάλας, Νίκος Βογιατζίδης, δηλώνει στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Οι
απολύσεις αυτές είναι παράνομες και εκδικητικές και δεν τις αποδεχόμαστε. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να λειτουργεί επιχείρηση χωρίς κανέναν εργαζόμενο αορίστου χρόνου, όπως γίνεται
πλέον στην επιχείρηση του Λαυρεντιάδη. Η κυβέρνηση τον στηρίζει αντί να ελέγξει το γεγονός ότι δημιουργούνται συνεχώς παρένθετες εταιρίες στη μοναδική λιπασματοβιομηχανία της χώρας, οι οποίες δημιουργούν και χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Το
Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, με επικεφαλής τη γραμματέα του
Υπουργείου Εργασίας κ. Στρατινάκη, χωρίς κανένα οικονομικό
στοιχείο που να δικαιολογεί τις μαζικές απολύσεις, έβγαλε
εσπευσμένα θετική γνωμοδότηση δίνοντας το πράσινο φως στον
Λαυρεντιάδη να προχωρήσει σε αυτές.
Πρόκειται για εμπαιγμό της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού απέναντί μας. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης που τον συναντήσαμε στην Ξάνθη, όπως και ο Χατζηδάκης ως Υπουργός
Εργασίας, δεσμεύτηκαν, κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεών
μας και της μαζικής μας συμμετοχής στην πανεργατική απεργία
στις 10/6, ότι θα παρέμβουν ώστε να μην υπάρξουν απολύσεις
δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι είναι γνώστες της παραβατικότητας
του Λαυρεντιάδη. Όταν ήταν αντιπολίτευση μιλούσαν ανοιχτά για
τα σκάνδαλα του Λαυρεντιάδη, αλλά τώρα που είναι στην κυβέρνηση δίνουν πλήρη κάλυψη στις επιχειρηματικές του πρακτικές.

Εργολαβοποίηση
Το πρόβλημα είναι πιο συνολικό. Βλέπουμε μια τάση φτωχοποίησης όλης της κοινωνίας και εργολαβοποίησης όλου του εργατικού δυναμικού. Παρόμοιες καταστάσεις βιώνουν και οι συνάδελφοί μας στα Πετρέλαια Καβάλας. Εμείς ως εργαζόμενοι στα Λιπάσματα Καβάλας τους στηρίζουμε, τους επισκεπτόμαστε συχνά και
συμμετέχουμε στις περιφρουρήσεις τους. Οι εργοδότες θέλουν
τους εργαζόμενους εργολαβικούς, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εις βάρος της ασφάλειας και των εγκαταστάσεων, αλλά και
της ίδιας της πόλης. Θεωρούμε ότι οι βαριές χημικές βιομηχανίες
είναι ανεπίτρεπτο να λειτουργούν με τέτοια εντατικοποίηση της
εργασίας.
Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στις απολύσεις και
στα δικαστήρια και συνδικαλιστικά συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις. Θα διαδηλώσουμε μαζικά και φέτος στην πορεία στη ΔΕΘ,
όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι χρέος των εργαζομένων να
αναδείξουν και να παλέψουν τις αντεργατικές πολιτικές που
εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά μετά και την ψήφιση
του νόμου Χατζηδάκη, που μας φέρνει σε ακόμα δυσκολότερη
θέση. Επίσης, με συνεννόηση με αρκετά εργατικά σωματεία οργανώνουμε πρόγραμμα κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα και
εδώ στην Καβάλα».
Την ίδια ώρα, μαζικές απολύσεις μέσα από πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προωθεί και η εταιρία Πετρέλαια Καβάλας. Το Σωματείο Εργαζομένων στην Καβάλα Oil “Το Βαρέλι” ζητά την άμεση
πρόσληψη μόνιμου και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού,
ενώ εδώ και βδομάδες πραγματοποιεί 24ωρες περιφρουρήσεις
ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων πετρελαίου απέναντι
στις ανασφαλείς συνθήκες λειτουργίας που θέλει να επιβάλει η
εταιρία. Αρνούμενη να τηρήσει τον Κανονισμό Εργασίας και το Οργανόγραμμα εξουθενώνει τους εργαζόμενους με 12ωρα εργασίας,
καταπατά εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και βάζει σε
κίνδυνο τη ζωή των εργαζόμενων, αλλά και των κατοίκων της περιοχής.

Μ.Ν.
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Όχι άλλα ψέματα!
Ανακοίνωση
της Κίνησης
για την απεργιακή
8 Μάρτη
Οχι άλλα ψέματα!
“Η ιμπεριαλιστική κατοχή
του Αφγανιστάν δεν σήμαινε
απελευθέρωση των γυναικών
Ανοίξτε τα σύνορα για τους
πρόσφυγες και τις προσφύγισσες, άσυλο και στέγη για
όλους και όλες
Οι κυβερνήσεις των κρατών που οργάνωσαν την εισβολή και κατοχή του Αφγανιστάν το 2001, μαζί τους και
η ελληνική, έχουν το θράσος
να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τις γυναίκες του
Αφγανιστάν τώρα που οι Ταλιμπάν επιστρέφουν. Είναι
χυδαίο ψέμα ο ισχυρισμός
ότι η αμερικανο-νατοϊκή κατοχή σήμαινε 'απελευθέρωση' των γυναικών. Σύμφωνα
με στοιχεία που δημοσιεύει
το αμερικανικό περιοδικό ΤΙΜΕ για το έτος 2018, ύστερα
από δεκαεφτά χρόνια κατοχής, το 87% των γυναικών
στο Αφγανιστάν παρέμεναν
αναλφάβητες, τα δυο τρίτα
των νέων κοριτσιών δεν πάνε
σχολείο, 70-80% των γυναικών πάνω από την ηλικία των
16 εξαναγκάζονται σε υποχρεωτικό γάμο. Οι συνθήκες
ενδοοικογενειακής βίας είναι
εξουθενωτικές και ο ρυθμός
αυτοκτονιών γυναικών είναι
πολλαπλάσιος του μέσου
όρου. Αυτά δεν ήταν αποτεΑπεργιακή 8 Μάρτη 2021. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
λέσματα 'αργών ρυθμών των
μεταρρυθμίσεων', αλλά καρΗ κυβέρνηση του Μητσοτάκη, εκτός από
ποί της ίδιας της κατοχικής βίας σε βάρος τις απελάσεις και επαναπροωθήσεις, έχει
ιδιαίτερα των αγροτικών πληθυσμών.
μετατρέψει τη ζωή των προσφύγων και
Τον Φλεβάρη του 2018 η ίδια η κατοχι- των προσφυγισσών σε κόλαση με τον εγκή κυβέρνηση αφαίρεσε από την μεταρ- κλεισμό σε στρατόπεδα-φυλακές.
ρύθμιση του Ποινικού Κώδικα την ενότητα
Δεν ξεχνάμε τα λόγια της προσφυγοπου αφορούσε την άσκηση βίας σε βάρος πούλας στη Μόρια που είχε δηλώσει: «Είτων γυναικών. Το ‘Υπουργείο Δικαιοσύ- μαι η Α.Μ. Είμαι 19 ετών. Είμαι από το Αφνης' πρότεινε ακόμη και τον λιθοβολισμό γανιστάν. Γεννήθηκα στην Χεράτ του Αφως ποινή για τη μοιχεία! Δυόμιση εκατομ- γανιστάν. Τώρα ζω με την οικογένειά μου
μύρια Αφγανοί και Αφγανές αναγκάστη- στο καμπ της Μόριας, ως πρόσφυγας. Είκαν να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. μαι καθηγήτρια αγγλικών στο καμπ της
Η απάντηση των κυβερνήσεων της 'πολιτι- Μόριας. Διδάσκω αγγλικά σε ανθρώπους
σμένης Ευρώπης' ήταν οι απελάσεις ακό- στο καμπ της Μόριας…. Θέλω να ξέρετε
μη και για όσους και όσες κατάφερναν να για τη φρικτή και αγχωτική κατάσταση
περάσουν τα σύνορα της Ευρώπης-φρού- του καμπ της Μόριας. Ένας άνθρωπος δε
ριο και να φτάσουν μέχρι τις χώρες της μπορεί να αντέξει αυτή την κατάσταση,
ΕΕ. Η ΕΕ έστειλε πίσω στο Αφγανιστάν και δε μπορεί να ζήσει σε ένα μέρος σαν
ως 'ασφαλή χώρα' 70.000 πρόσφυγες τα αυτό, αλλά όλοι οι πρόσφυγες (είναι)
τελευταία δώδεκα χρόνια. Περίπου αναγκασμένοι να ζουν σε αυτές τις φρι20.000 ήταν γυναίκες. Η Ελλάδα κατέχει χτές και αγχωτικές συνθήκες. Είμαστε άντην τέταρτη θέση ανάμεσα στις χώρες θρωποι, δεν είμαστε; Αλλά γιατί δε ζούμε
της ΕΕ σε αυτόν τον τραγικό απολογισμό. σαν άνθρωποι σε αυτό τον κόσμο; (…)

Οι πρόσφυγες αναγκάζονται να αφήνουν τα μωρά και
τα παιδιά τους μόνα στη
σκηνή, απλά για να πάνε
στην ουρά του συσσιτίου,
και αφού περιμένουν για
τρεις ή τέσσερις ώρες στην
ουρά, οι μητέρες μπορούν
να πάρουν το φαγητό και το
νερό τους. Το μωρό κλαίει
για 3-4 ώρες, γιατί η μητέρα
του δεν είναι στη σκηνή. Οι
πρόσφυγες (συμπεριλαμβανομένων των μανάδων) πρέπει να πάνε στην ουρά του
συσσιτίου τρεις φορές τη
μέρα – πρωί, μεσημέρι, απόγευμα. Τι πιστεύετε; Τι θα
συμβεί σε αυτά τα μωρά ή
τα παιδιά, αφού κλάψουν για
3-4 ώρες;»
Αυτή την ώρα, οι κυβερνήσεις που ευθύνονται για την
εικοσάχρονη κατοχή του Αφγανιστάν και τα μαρτύρια
των προσφύγων προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν
τις γυναίκες για να μεταθέσουν τις ευθύνες τους. Δεν
πρέπει να τους αφήσουμε.
Πρέπει να συνδέσουμε και
να δυναμώσουμε την πάλη
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις μαζί με την πάλη
ενάντια στην καταπίεση των
γυναικών. Ο αμερικάνικος
στρατός δεν είναι δύναμη
απελευθέρωσης, είναι μηχανισμός που υπηρετεί τη σεξιστική κυρίαρχη τάξη των
Γουάινστάιν και των Έπστάιν.
Οι υπουργοί του Μητσοτάκη που κλείνουν τα σύνορα
και μαντρώνουν τους πρόσφυγες είναι οι φίλοι των Λιγνάδηδων και των άλλων
πλούσιων (εκ)βιαστών. Το βατερλό τους
στο Αφγανιστάν είναι βατερλό για το σύστημα που χρησιμοποιεί τον σεξισμό για
να εκμεταλλεύεται πιο σκληρά την εργατική τάξη, γυναίκες και άντρες. Το δρόμο
της απελευθέρωσης από αυτό το σύστημα τον δείχνει πάντα το παράδειγμα της
εργατικής επανάστασης στη Ρωσία το
1917, τότε που η Κλάρα Τσέτκιν μπορούσε να γράφει πώς οι επαναστάτριες βοηθούσαν τις γυναίκες του Ισλάμ να σπάσουν τα δεσμά: 'Η Λέσχη των Μουσουλμάνων Γυναικών στην Τιφλίδα συμβολίζει
για τις γυναίκες την τεράστια αλλαγή στις
ζωές τους από τη στιγμή που ο σοβιετικός νόμος δεν αναγνωρίζει την κυριαρχία
των αντρών πάνω στις γυναίκες και καμιά
υπεροχή του ενός φύλου πάνω στο άλλο… Η επανάσταση ήρθε σαν καταιγίδα
και τσάκισε την αδικία και τη σκλαβιά αιώνων'.

Φωτό: presidency.gr

Κοίτα ποιες θέλουν να “απελευθερώσουν” τις γυναίκες του Αφγανιστάν

Όχι άλλα
κροκοδείλια
δάκρυα
Σ

ε μια δακρύβρεχτη ανάρτηση της, η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου,
εξέφρασε την “αλληλεγγύη” της στις γυναίκες του
Αφγανιστάν. “Αυτές τις μέρες που ο τρόμος κυριαρχεί στο Αφγανιστάν, ο νους και η καρδιά μας βρίσκεται κοντά στις γυναίκες της χώρας, αυτές που είναι
στο στόχαστρο των Ταλιμπάν... Τις γυναίκες που υφίστανται τη βία και το μίσος των φανατικών ισλαμιστών ενάντια στην ίδια τη ζωή” των οποίων οι φωνές,
σύμφωνα με την Πρόεδρο “ηχούν σήμερα στα αυτιά
μας σαν τύψη και είναι χρέος μας να μην τις αγνοήσουμε”.
Η πρόεδρος μπορεί και πρέπει να έχει τύψεις. Για
τους εκατοντάδες βιασμούς κοριτσιών -και αγοριώνστο Αφγανιστάν από στρατιώτες των ΗΠΑ και από
τους ντόπιους συμμάχους τους τα τελευταία είκοσι
χρόνια. Για τις χιλιάδες γυναίκες που σκοτώθηκαν
από “συμμαχικά” πυρά ή που έχασαν τις οικογένειες
τους. Για όλες αυτές που δεν σταμάτησαν να παλεύουν ενάντια στη σεξιστική καταπίεση μέσα στην
κατοχή παρόλες τις βόμβες που τους κατέστρεφαν
τα σπίτια. Για όλες αυτές, για τις οποίες δεν είχε πει
ποτέ λέξη και που τις θυμήθηκε τώρα.
Η στάση της Προέδρου είναι πέρα ως πέρα υποκριτική. Προπαντός, όταν λίγους μήνες νωρίτερα φωτογραφιζόταν περήφανη με θέα τον φράχτη του
Έβρου, πίσω από τον οποίο πνίγονται κυριολεκτικά
οι φωνές και οι ζωές των προσφυγισσών. Η ίδια, τον
περασμένο Νοέμβρη, καλωσορίζοντας τον δικτάτορα
της Αιγύπτου αλ Σίσι αναφερόμενη στην κυβέρνηση
του και την Αίγυπτο είχε μιλήσει για μια “πραγματική
ηγέτιδα δύναμη του μουσουλμανικού και αραβικού
κόσμου”. Οι φυλακισμένες δικηγορίνες και ακτιβίστριες της Αιγύπτου δεν της δημιουργούν, καθώς
φαίνεται, τύψεις. Στην πραγματικότητα, η Πρόεδρος
λειτουργεί σαν “φεμινιστικό” προπέτασμα για τη ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης.
Οι γυναίκες του Αφγανιστάν χρειάζονταν και χρειάζονται και σήμερα την έμπρακτη αλληλεγγύη μας
και όχι ισλαμοφοβικές υποκρισίες. Χρειάζονται να
ανοίξουμε τα σύνορα για όσες έφυγαν και θα φύγουν από τη χώρα αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Χρειάζεται να παλέψουμε ενάντια στον ρατσιστικό αποκλεισμό από τις υπηρεσίες, την εκπαίδευση
και την Υγεία. Για να μπορούν με ή χωρίς μαντίλα να
παλέψουν εδώ, μαζί με τις ντόπιες εργάτριες και
τους εργάτες, ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση του
σεξισμού και του ρατσισμού.

Δ.Δ.
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Σύνορα ανοιχτά για τους πρόσφυγες
Τ

ην ίδια στιγμή που θρηπη. Η κυβέρνηση και η ΕΕ
νούν για την επιστροφή
παίζουν πάνω στην πλάτη
των Ταλιμπάν στην εξουτους ένα ρατσιστικό παιχνίδι
σία και τις επιπτώσεις που θα
που στόχο έχει να αποπροέχει για τα δημοκρατικά δισανατολίσει, την ίδια στιγμή
καιώματα, ολόκληρη η ΕΕ, πίπου τα αντεργατικά τους μέσω από τα δάκρυα, στάζει δητρα πληθαίνουν και που τα
λητήριο για τις Αφγανές και
καταστροφικά αποτελέσματους Αφγανούς πρόσφυγες,
τα των πολιτικών τους γίνονακόμα και τους ίδιους τους
ται όλο και πιο ξεκάθαρα
συνεργάτες τους που περιμέορατά.
νουν ακόμα στο αεροδρόμιο
Προτιμάνε να ξοδεύουν
της Καμπούλ.
εκατομμύρια για τους φράχτες, χερσαίους και πλωΟ Αυστριακός υπουργός
τούς, αντί να δίνουν τα λεΕσωτερικών, Καρλ Νεχάμερ,
φτά για την δασοπροστασία,
επιμένει πως η Αυστρία θα συτην πυρόσβεση, την Υγεία,
νεχίσει να απελαύνει πρόσφυώστε να σώσουν ζωές από
γες/ισσες από το Αφγανιστάν,
τις πυρκαγιές και την πανδηπαρά την πρόσφατη αντίθετη
μία.
απόφαση του Συνταγματικού
Όπως θυμίζει ανακοίνωση
Δικαστηρίου της χώρας του
ΚΕΕΡΦΑ “Ο ρατσισμός
της
και ζητά να φτιαχτούν “κέντρα
και
η
ισλαμοφοβία έγιναν το
απελάσεων” στις όμορες με
μοτίβο
της αντιμετώπισης
το Αφγανιστάν χώρες για να
των
θυμάτων
των ιμπεριαλικρατούνται όσοι απελαύνονται
στικών επεμβάσεων για αυτό
από την Ευρώπη.
και από την αρχή το αντιποΟι τρεις από τις 6 χώρες
λεμικό κίνημα ήταν η ασπίδα
που προχωρούσαν σε απελάΌπως οι γιαγιάδες της Λέσβου το 2015, πρέπει να υποδεχτούμε και τώρα τους πρόσφυγες και τις προσφύγισσες από το Αφγανιστάν. Φωτό: SOOC/Λευτέρης Παρτσάλης
προστασίας των κατατρεγσεις στο Αφγανιστάν θεωρώνμένων
προσφύγων και το αντιτας το “ασφαλή χώρα” -Γερμανία,
και πως “δεν χρειάζεται να φοβόμα- το υπενθυμίζει ο Γκέραλντ Κνάους, τους υπουργούς Προστασίας του φασιστικό κίνημα ήταν η ασπίδα
Ολλανδία και Δανία- αποφάσισαν να
εμπνευστής της συμφωνίας ΕΕ - Πολίτη και Άμυνας, θέλοντας να πε- ενάντια στις ρατσιστικές επιθέσεις
στε για τις ροές”.
αναστείλουν προσωρινά αυτή τους
Από την Ισπανία, η πρόεδρος της Τουρκίας “το 2021, τα κράτη ελέγ- ράσει το μήνυμα πως οι πρόσφυγες της Χρυσής Αυγής και των φασιτην απόφαση. Οι άλλες τρείς, -ΕλλάΕυρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα χουν τα σύνορά τους με ισχύ και βα- αποτελούν απειλή για τον κάθε στών. Χρειάστηκαν σκληροί αγώνες
δα, Βέλγιο και Αυστρία- επιμένουν
Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε πως χρει- ναυσότητα που δεν είχαν το 2015”. “απλό πολίτη”. “Στηρίζουμε τα δημο- των προσφύγων το 2008-2010, με
στην απόφαση τους, την ίδια στιγμή
άζονται “νόμιμες και ασφαλείς δίο- Οι “νόμιμες και ασφαλείς δίοδοι” κρατικά δικαιώματα και τις ελευθε- μαζικές απεργίες πείνας και ραμμέπου μοιρολογούν για τις γυναίκες
δοι παγκοσμίως, οργανωμένες από σημαίνουν απλά ότι αυτοί που θα ρίες των ανθρώπων, αλλά δεν μπο- να στόματα γυναικών στα Προπύστο Αφγανιστάν. Οι δηλώσεις Μηταμας, τη διεθνή κοινότητα, για όσους έρχονται, θα είναι ελάχιστοι και θα ρούμε να επιτρέψουμε την εργαλει- λαια για να αρχίσει η Ελλάδα να δίράκη πως “είναι ξεκάθαρο ότι η χώχρειάζονται προστασία”, ενώ η Επί- περνάνε από διαλογή.
οποίηση των μεταναστευτικών ροών νει άσυλο στους Αφγανούς και Ιραρα μας δεν θα είναι πύλη εισόδου
Από την Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντο- που μπορεί να προκύψουν” δήλωσε νούς πρόσφυγες.
τροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλγια ένα νέο κύμα προσφύγων” και
γάν ανακοίνωσε πως επιταχύνει την
βα Γιόχανσον, είπε πως “δεν πρέπει
χαρακτηριστικά ο Χρυσοχοΐδης.
Συνεχίζουμε απαιτώντας ανοιχτά
του ακροδεξιού Μπογδάνου που είνα περιμένουμε μέχρι να φτάσουν οι κατασκευή τείχους, ύψους τριών μέσύνορα
για τους πρόσφυγες και δηπε πως “δεν χωράει στην Ελλάδα
Ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
άνθρωποι στα εξωτερικά σύνορα τρων, με συρματόπλεγμα στην κολώνοντας
ότι οι Αφγανοί πρόσφυγες
ούτε ένας παραπάνω Αφγανός” είναι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης... Θα πρέ- ρυφή, σε όλο το μήκος των συνόΗ αλήθεια είναι πως, κυβέρνηση όπως και όλοι οι κατατρεγμένοι είναι
η κυνική έκφραση αυτής της ρατσιπει να αποτρέψουμε τους ανθρώ- ρων με το Ιράν. “Πρέπει να πω ότι και ΕΕ είναι αυτές που εργαλειοποι- καλοδεχούμενοι. Αυτός που πρέπει
στικής υποκρισίας.
πους να κατευθύνονται προς την Ευ- υπάρχουν και στα 109 χιλιόμετρα ούν τους πρόσφυγες με τον πιο χυ- να απελαθεί είναι ο Μηταράκης που
Ο Μακρόν έσπευσε να μιλήσει για
ρωπαϊκή Ένωση μέσω μη ασφαλών, θερμικές κάμερες και συστήματα δαίο τρόπο. Οι Αφγανοί πρόσφυγες ευθύνεται για χιλιάδες παράνομες
την ανάγκη να “προστατευτούμε
παράτυπων και ανεξέλεγκτων δια- φωτισμού”, κόμπαζε σε συνέντευξη και προσφύγισσες, εγκαταλείπουν απελάσεις στο Αιγαίο και τον Έβρο.
από τις σημαντικές παράνομες μεδρομών...”.
του στο τουρκικό KANAL 7.
μια χώρα που την έχουν καταστρέ- Ευθύνεται μαζί με τους φίλους του
ταναστευτικές ροές”, ενώ ο Ιταλός
Καμία από τις δύο δεν νοιάστηκε
Στην Ελλάδα, ο Μητσοτάκης, την ψει οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, στην ΕΕ για τον πνιγμό χιλιάδων
υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι
ξαφνικά για την ασφαλή προσέλευ- ίδια στιγμή που συνομιλούσε με τον στις οποίες συμμετείχε και η Ελλά- προσφύγων στο Αιγαίο και την ΜεΜάγιο διευκρίνισε πως οι εκκενώση των προσφύγων. Στέλνουν μήνυ- Ερντογάν και τα ΜΜΕ αναφέρονταν δα. Μεταναστεύουν κυρίως στις γει- σόγειο”.
σεις Αφγανών θα αφορούσαν μόνο
μα στους πρόσφυγες να μην προ- στο “θετικό κλίμα της συνάντησης”, τονικές τους χώρες και μια μόνο με“όσους συνεργάστηκαν μαζί μας”
Δημήτρης Δασκαλάκης
σπαθήσουν να έρθουν γιατί, όπως έστελνε στον φράχτη του Έβρου ρίδα κατευθύνεται προς την Ευρώ-

Η

θέρμη με την οποία υποδέχτηκαν τα
ΜΜΕ στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες
χώρες της Ευρώπης τις διαδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν αυτές τις μέρες από ορισμένες ομάδες από Αφγανούς πρόσφυγες
και προσφύγισσες ήταν βαθιά υποκριτική.
Από τη διαδήλωση της Αθήνας στις 19 Αυγούστου έλειπαν τα συνθήματα για “χαρτιά,
άσυλο και στέγη” που οι ίδιοι οι πρόσφυγες
έχουν υπερασπιστεί σε τόσες πολλές κινητοποιήσεις. Όσο όμως και αν τα ΜΜΕ προσπάθησαν να αποδώσουν στην κινητοποίηση
έναν ομοιογενή χαρακτήρα αποκλειστικά

Άσυλο και στέγη είναι
τα αιτήματα των προσφύγων
ενάντια στους Ταλιμπάν, η πραγματικότητα
ήταν διαφορετική, παρά και την έντονη προσπάθεια θεσμικών παραγόντων να καθορίσουν το περιεχόμενο τους.
Στην Αθήνα τα συνθήματα “Σταματήστε να
μας σκοτώνετε”, “Θέλουμε ειρήνη”, “Ελεύθερο Αφγανιστάν” ακούγονταν συνεχώς. “Η

χώρα μας ταλαιπωρείται από τότε που γεννήθηκα. Σήμερα από τους Ταλιμπάν, αλλά
μέχρι εχθές από τους Αμερικάνους και πριν
γεννηθώ εγώ, από άλλους, τους Ρώσους.
Εμείς θέλουμε απλά να ζήσουμε ειρηνικά”,
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Ταράνι
από το Αφγανιστάν.

Οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν
σε μια σειρά χώρες και πόλεις έγιναν την
ημέρα της εθνικής γιορτής του Αφγανιστάν,
τη 19η Αυγούστου. Τα διεθνή Μέσα βιάστηκαν να υπερθεματίσουν τον συμβολισμό της
ημέρας αλλά ξέχασαν πως στις 19 Αυγούστου οι Αφγανοί και οι Αφγανές δεν γιορτάζουν την απελευθέρωση τους ούτε από τους
“σκοταδιστές Ταλιμπάν”, ούτε από τους Ρώσους, αλλά από την Βρετανική Αυτοκρατορία, την οποία πολέμησαν τρείς φορές (1838,
1878 και 1919) μέχρι να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους.

σελ. 8-9 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1485, 25 Αυγούστου 2021

Απεργία 26 Αυγούστου

Κείμενα: Λένα Βερδέ

ΟιεργάτεςτηςΥγείαςπαλεύουνγιαόλουςμας
Ο

λοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η απεργία στην Υγεία στις 26 Αυγούστου. Σε πολλά νοσοκομεία οι εργαζόμενοι/ες
ξεσηκώνονται ενάντια στη νέα επίθεση της κυβέρνησης με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και προετοιμάζουν τη συμμετοχή
τους. Μπροστά στη μάχη βρίσκονται οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του Συντονιστικού Νοσοκομείων, της Εργατικής Αλληλεγγύης και
της πρωτοβουλίας Στηρίξτε τους εργάτες της
Υγείας – Support Health Workers. Με περιοδείες, αφισοκολλήσεις, καλέσματα για συνελεύσεις και συσκέψεις, παντού οργανώνουν την
επιτυχία της και τη μαζική παρουσία στις απεργιακές συγκεντρώσεις.
«Παραμονές 15αύγουστου, με τους μισούς
εργαζόμενους να λείπουν με άδεια η διοίκηση
του ΓΝΑ Γεννηματάς ζητούσε λίστες με τους
ανεμβολίαστους», περιέγραψε ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο νοσοκομείο, σε έκτακτη
ανοιχτή σύσκεψη που οργάνωσε στο Συντονιστικό Νοσοκομείων το περασμένο Σάββατο
21/8. «Χρειάζεται να ενημερώσουμε και να εξηγήσουμε στους συναδέλφους ότι η ΠΟΕΔΗΝ
έχει κηρύξει απεργία-αποχή από το καθήκον
κατάθεσης πιστοποιητικών, όπως το κάναμε με
την αξιολόγηση επί Μητσοτάκη και Γεροβασίλη
παλιότερα.
Είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, αλλά δεν
αφήσουμε αυτό να γίνει λόγος απόλυσης για
κανέναν. Εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι
απεργούμε όλοι μαζί στις 26/8. Στο Γεννηματάς συγκεντρωνόμαστε στην πύλη του νοσοκομείου στην έναρξη της στάσης εργασίας στις
10πμ και κατεβαίνουμε οργανωμένα με το πανό μας».
Ανοιχτή σύσκεψη εργαζόμενων στο προαύλιο του νοσοκομείου Έλενα θα γινόταν την Τρίτη 24/8. Ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα, που
πλέον υπηρετεί εκεί ως μόνιμος γιατρός, είπε
για αυτή την πρωτοβουλία: «Η απεργία στις
26/8, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση
με την πιο μισητή και απομονωμένη κυβέρνηση
με όλη την καταστροφή που προκαλεί, αποκτά
πολύ μεγαλύτερη σημασία τώρα από ότι όταν
προκηρύχτηκε.
Και στο Έλενα ισχύει η ίδια δυναμική για
σύγκρουση με την κυβέρνηση. Σε εξόρμησή
μας αυτές τις μέρες στο νοσοκομείο, οι συνάδελφοι έδειχναν μεγάλη ανάγκη για συζήτηση.
Με πρωτοβουλία μας και τη στήριξη όλων των
παρατάξεων της Αριστεράς, υπάρχει σύσκεψη
στο προαύλιο για την οργάνωση της συμμετοχής. Και οργανώνουμε τη συνέχεια. Διεκδικούμε γενική απεργία για όλα, όπως για το ασφαλιστικό, διεκδικούμε μαζικό ανέβασμα στη ΔΕΘ».
«Η κυβέρνηση το παίζει σκληρά με τον Κοντοζαμάνη να λέει ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί,
παρότι και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στα νοσοκομεία», τόνισε ο Γιάννης Κούτρας, από το
ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. «Αλλά δεν θα κάνουν μόνοι
τους πίσω. Πρέπει να τους αναγκάσουμε. Τα
νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη βράζουν. Το
έδειξαν οι κινητοποιήσεις τις προηγούμενες

Με το Συντονιστικό
στην πρώτη γραμμή
μέρες, στην καρδιά του Αυγούστου, έξω από
το Παπαγεωργίου και το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Χτες 20 Αυγούστου έγινε συνέλευση στο Ιπποκράτειο με 60 άτομα και παρέμβαση του Συντονιστικού Νοσοκομείων. Στο Ψυχιατρείο, το ΔΣ του Σωματείου που δεν είχε τοποθετηθεί για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
πήρε θέση ενάντια και αποφάσισε συνέλευση,
κάτω από την πίεση των εργαζόμενων που μάζευαν υπογραφές. Η επιτυχία της απεργίας είναι που θα κρίνει αν η κυβέρνηση θα οδηγηθεί
σε υποχώρηση. Την παραμονή έχουμε κοινή
σύσκεψη του Συντονιστικού Νοσοκομείων και
του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης, όπου
θα συζητήσουμε και για τον επόμενο κεντρικό
σταθμό, τις κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ στις 10
και 11 Σεπτέμβρη. Οι υγειονομικοί κάνουμε ξανά την έναρξη του φθινοπώρου σύγκρουσης
με την κυβέρνηση».

Ενάντια στην υποχρεωτικότητα
Σε εξόρμηση των εργαζόμενων του νοσοκομείου Ικαρίας βρισκόταν ο Σωτήρης Δρούλιας,
πρόεδρος του Συλλόγου, όταν πήρε διαδικτυακά το λόγο. «Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη
εξόρμηση του Συλλόγου μας στην πλατεία του
Αγίου Κηρύκου», είπε. «Ο Σύλλογός μας με
σειρά αποφάσεων, ανακοινώσεων και συνελεύσεων το τελευταίο διάστημα τάσσεται κι αυτός
ενάντια στην υποχρεωτικότητα. Το σύνθημά
μας είναι ναι στα εμβόλια, όχι στην υποχρεωτικότητα, ναι σε ένα δυνατό σύστημα Υγείας.
Το νοσοκομείο Ικαρίας έχει κρατηθεί με αγώνες ανοιχτό όλα αυτά τα χρόνια, μαζί με την
τοπική κοινωνία. Αυτή η προσπάθεια τώρα ξηλώνεται. Έχουμε συμβασιούχους διαφόρων ειδικοτήτων, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν
από τον επόμενο μήνα και αυτό θα σημάνει ότι

κοντά στο 40% της συνολικής δύναμης του νοσοκομείου θα απολυθεί. Η υποχρεωτικότητα
έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή. Βγαίνουμε ανοιχτά και προπαγανδίζουμε την απεργία
στις 26/8 και τη συγκέντρωσή μας στις 12μ
στην πλατεία του Αγίου Κηρύκου. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε την κοινωνία, με περιοδείες στα χωριά της Ικαρίας. Τη Δευτέρα θα είμαστε στο Καραβόσταμο, την Τρίτη στον Εύδηλο, την Τετάρτη στις Ράχες. Και θα συνεχίσουμε για να κορυφώσουμε όσο πλησιάζει η
1η Σεπτέμβρη».
Γενική συνέλευση την Τετάρτη 25/8 και στο
Αγία Όλγα. «Ήταν μάχη να αποφασιστεί η συνέλευση από το ΔΣ του Σωματείου και η πρόταση είναι να επισκεφτούμε επί τόπου το διοικητή», ενημέρωσε ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος στο νοσοκομείο. «Θα φτιάξουμε εκείνη τη ώρα πανό για την απεργία. Η μάχη ενάντια στις απολύσεις μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ στην κυβέρνηση και σίγουρα το να την
χάσει θα τροφοδοτήσει και όλες τις άλλες μάχες, σε όλους τους χώρους και όλα τα μέτωπα
όπως το ασφαλιστικό. Άρα είναι πολύ κρίσιμη
αυτή η απεργία και με αυτή τη διάσταση την
οργανώνουμε».
Στάση εργασίας 1μμ με 3μμ και συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου κάλεσε τη Δευτέρα 23/8 το Σωματείο Εργαζόμενων στο
Αγλαϊα Κυριακού. «Δεκάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν, από όλες τις ειδικότητες και σχέσεις
εργασίας, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι
που απειλούνται με την αναστολή εργασίας»,
μας είπε η Κατερίνα Σεβαστάκη από την Εργατική Αλληλεγγύη που παραβρέθηκε στην κινητοποίηση. «Ενημερώσαμε για την απεργία στις
26/8 με την προκήρυξη του Συντονιστικού και
τη στήριξη του αγώνα τους».

21/5/2020, Κινητοποίηση εργατών Υγείας στο υπ. Υγείας. Φωτό: Λένα Βερδέ
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ην Πέμπτη 26 Αυγούστου οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στα
δημόσια νοσοκομεία απεργούν και διαδηλώνουν ενάντια στην κυβέρνηση που συνεχίζει τη δολοφονική πολιτική της. Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ με μαζικές προσλήψεις και μονιμοποιήσεις, με αύξηση
της χρηματοδότησης για υποδομές και εξοπλισμό που να καλύπτουν
όλες τις ανάγκες των ασθενών, η κυβέρνηση επιμένει στη διάλυση της
δημόσιας Υγείας προχωρώντας σε απολύσεις.
Η απάντηση των εργαζόμενων είναι με απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ απεργιακή, με πανελλαδική στάση εργασίας (10πμ-3μμ) και κινητοποιήσεις σε
όλη τη χώρα. Η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11 πμ
έξω από το Υπουργείο Υγείας και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα έξω
από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στην Ικαρία η κινητοποίηση θα
γίνει στις 12μ στην πλατεία του Αγίου Κηρύκου και στη Ξάνθη στις 11πμ
στην είσοδο του νοσοκομείου. Σε όλες τις πόλεις οι Σύλλογοι Εργαζόμενων θα βρεθούν έξω από τις κατά τόπους ΥΠΕ και στις πύλες των νοσοκομείων. Την απεργία στηρίζει η ΑΔΕΔΥ.
«Η κυβέρνηση αξιοποιεί το ζήτημα των εμβολιασμών με χυδαίο τρόπο
έτσι ώστε να απολύσει εκατοντάδες εργαζόμενους από τα δημόσια νοσοκομεία», αναφέρει η προκήρυξη που κυκλοφορεί το Συντονιστικό Νοσοκομείων και μοιράζεται μαζικά αυτές τις μέρες στους χώρους. «Οι επιλογές της προβλέπουν το άγριο πετσόκομμα των κοινωνικών δαπανών,
ακόμη και για την Υγεία εν μέσω πανδημίας και ψάχνουν αποδιοπομπαίο
τράγο, τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, για να φορτώσουν την δολοφονική τους διαχείριση της πανδημίας.
Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία της αναστολής εργασίας στις προνοιακές
μονάδες, ενώ στα νοσοκομεία η τρομοκρατία και οι μεθοδεύσεις των διοικήσεων χτυπάνε κόκκινο, εξοργίζοντας το σύνολο του προσωπικού και
όχι μόνο τους ανεμβολίαστους συνάδελφους... Είναι οι βαλτές αυτές διοικήσεις που την ίδια ώρα που απειλούν με καταγγελία της σύμβασης
των ανεμβολίαστων, την ίδια ώρα “ετοιμάζουν” τα νοσοκομεία μας για το
4ο κύμα του κορονοϊού, δηλαδή ξανά καταργούν ολόκληρους ορόφους
και κλινικές...».

Απεργία-αποχή
Η απεργία της Πέμπτης ενισχύεται με την απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ για
απεργία-αποχή από τη διαδικασία της προσκόμισης πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης ή εξαίρεσης, καλύπτοντας το σύνολο των εργαζομένων (νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού μη ιατρικού προσωπικού),
συμπεριλαμβανομένων και των προϊσταμένων τμημάτων που θα πρέπει
να συλλέξουν αυτά τα πιστοποιητικά.
«Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι για όλα φταίνε οι ανεμβολίαστοι», συνεχίζει η ανακοίνωση του Συντονιστικού. «Το πρόβλημα
όμως ΔΕΝ είναι αυτό, αλλά η κατάσταση στα ίδια τα νοσοκομεία μας. Αν
πράγματι νοιάζονταν για την δημόσια Υγεία θα είχαν προσλάβει προσωπικό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουν προσλάβει ούτε ένα μόνιμο εργαζόμενο αυτούς τους 17 μήνες της πανδημίας. Θα είχαν μονιμοποιήσει τους πάνω από 20.000 συμβασιούχους που για ενάμιση χρόνο
δίνουν ηρωικά τη μάχη με τον κορονοϊό. Αντίθετα ετοιμάζονται να απολύσουν χιλιάδες συμβασιούχους σε τρεις δόσεις. Στις 31 Οκτώβρη, στις
31 Δεκέμβρη και τον Φλεβάρη του 2022».
Η απεργία της Πέμπτης είναι η συνέχεια όλων των σκληρών αγώνων
που έχουν δώσει οι υγειονομικοί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο της πανδημίας. Των κινητοποιήσεων στις πύλες των νοσοκομείων για μέσα προστασίας και μαζική ιχνηλάτηση, για νέες κλίνες ΜΕΘ, για προσλήψεις και
μονιμοποιήσεις. Των απεργιών και των συγκεντρώσεων στο υπουργείο
Υγείας και τις ΥΠΕ ενάντια στα υποκριτικά χειροκροτήματα του Κικίλια
και του Κοντοζαμάνη, την ώρα που άφηναν τα δημόσια νοσοκομεία να
καταρρέουν και τον κόσμο να πεθαίνει ενώ πριμοδοτούσαν με κάθε δυνατό τρόπο τους ιδιώτες κλινικάρχες. Των μεγάλων κινητοποιήσεων
ενάντια στη στοχοποίηση και τις διώξεις συνδικαλιστών και εργαζόμενων
για την αγωνιστική τους δράση με κορυφαία την απόπειρα απόλυσης
του προέδρου του Συλλόγου Εργαζόμενων στο Άγιο Σάββα, Κώστα Καταραχιά, που ανατράπηκε κάτω από ένα δυνατό κύμα αλληλεγγύης.
Αυτοί οι αγώνες απέτρεψαν μια σειρά επιθέσεις της κυβέρνησης που
θα οδηγούσαν σε διάλυση το ΕΣΥ και ακόμα μεγαλύτερες τραγωδίες.
Την ίδια σημασία έχει η απεργία της Πέμπτης για να μην περάσει το νέο
κυβερνητικό χτύπημα με τις απολύσεις, Και γι' αυτό χρειάζεται να έχει τη
στήριξη και τη συμπαράσταση όλων των εργαζόμενων και της κοινωνίας.

Τ

ην ώρα που το 4ο κύμα της πανδημίας φουντώνει, η κυβέρνηση της ΝΔ και το υπουργείο
Υγείας προσπαθούν να πείσουν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη διάδοση του κορονοϊού είναι
οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί.
Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει καμιά επιστημονική
βάση για τη θέση ότι οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί ευθύνονται για τη διασπορά του κορονοϊού
στα νοσοκομεία. Για έναν ολόκληρο χρόνο από τη
στιγμή που ξέσπασε η πανδημία μέχρι την έγκριση
και τη διάθεση των εμβολίων στη χώρα μας, δηλαδή στο πρώτο, το δεύτερο και το μεγαλύτερο μέρος του τρίτου κύματος, οι εργαζόμενοι στην
Υγεία ήταν προφανώς όλοι ανεμβολίαστοι. Κανείς
όμως δεν τολμούσε -και ούτε τώρα τολμά- να
ισχυριστεί ότι όλο αυτό το διάστημα οι υγειονομικοί ευθύνονταν για την έξαρση των κρουσμάτων,
των διασωληνωμένων, των νεκρών.
Αντίθετα, ήταν αυτοί που πάλευαν ενάντια στην
πανδημία. Έσωζαν ζωές ακόμα και με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και τα πενιχρά μέσα
που είχαν στη διάθεσή τους, με εξαντλητικά ωράρια και σε ανοχύρωτα νοσοκομεία που το υπουργείο αρνούνταν πεισματικά να ενισχύσει. Έδιναν
μάχη για να μην μετατρέπονται τα νοσοκομεία, λόγω της εγκληματικής αυτής κυβερνητικής πολιτικής,
σε εστίες μετάδοσης. Απαιτούσαν από τις διοικήσεις
και το υπουργείο μαζικά συχνά δωρεάν τεστ και μέσα ατομικής προστασίας για όλους ανεξάρτητα από
ειδικότητα και θέση. Και τελικά γίνονταν κι οι ίδιοι
θύματα της δολοφονικής διαχείρισης της κυβέρνησης που ευνοούσε την μετάδοση του κορονοϊού, νοσώντας κατά χιλιάδες και μετρώντας ήδη σαν κλάδος 28 νεκρούς.
Επιπλέον, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία είναι αυτή τη στιγμή
εμβολιασμένοι σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%.
Στην πραγματικότητα είναι αυτοί που πρώτοι από
όλους όχι μόνο έκαναν μαζικά το εμβόλιο αλλά και
αγωνίστηκαν για τη σωστή ενημέρωση του κόσμου.
Ενάντια στις αντικρουόμενες οδηγίες και συστάσεις
της κυβέρνησης και της επιτροπής των επιστημόνων
της. Ενάντια στα παιχνίδια της με τις ηλικιακές ομάδες και το είδος του εμβολίου που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν. Ενάντια στις φαρμακοβιομηχανίες
και τα δικά τους συμφέροντα.
Είναι λοιπόν προκλητική υποτίμηση της νοημοσύνης μας η προσπάθεια της κυβέρνησης να μας πείσει ότι μέσα στα νοσοκομεία κινδυνεύουμε να κολλήσουμε κορονοϊό από το μικρό ποσοστό εργαζόμενων που δεν έχει κάνει το εμβόλιο (και που τηρεί

6/2, Κινητοποίηση του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ικαρίας

Εμβολιασμένοι και
ανεμβολίαστοι μαζί
όλα τα μέτρα προστασίας και υγειονομικά πρωτόκολλα) κι όχι από τη δική της πολιτική που συνεχίζει
να τσακίζει το ΕΣΥ. Όπως έγραψε η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός στο Γεννηματάς, για τις πραγματικές αιτίες διασποράς στα νοσοκομεία:
«Ανύπαρκτη ιεράρχηση κινδύνων για τη μετάδοση
του κοροναϊού στα δημόσια νοσοκομεία: 1. Στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών δεν τηρούνται ποτέ
οι αποστάσεις διότι πολύ απλά δεν χωράει κανείς. 2.
Το επισκεπτήριο δεν απαγορεύτηκε ποτέ διότι πολύ
απλά οι επισκέπτες κάνουν δουλειά νοσηλευτών:
ταϊζουν, καθαρίζουν τους ασθενείς που δεν φτάνει
ούτε κατά διάνοια το προσωπικό των νοσοκομείων.
3. Οι υγειονομικοί δουλεύουν εξοντωτικά ωράρια.
Έχουν να πάρουν ρεπό από το 2020 και την έναρξη
της πάνδημίας -κάποιοι και πριν από αυτό. Κουρασμένο προσωπικό= κίνδυνος λάθους. 4. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων σε πανικό σπέρνουν κλινικές
covid-19 όπου να ναι διότι πολύ απλά 18 μήνες τώρα δεν φτιάχτηκε ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΛΙΝΗ για

Κόντρα στην τρομοκρατία
Η

τακτική της κυβέρνησης για να επιβάλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους
υγειονομικούς μπορεί να περιγραφεί μόνο με δυο λέξεις: Ωμή τρομοκρατία.
Οι απειλές και οι πιέσεις έχουν αρχίσει εδώ και βδομάδες, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση στον Άγιο Σάββα όπου εργαζόμενοι οδηγήθηκαν από τη Διοίκηση σε παραίτηση λόγω του εμβολιασμού. Οι εκβιασμοί συνεχίστηκαν με τις
οδηγίες για συλλογή πιστοποιητικών εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων υγειονομικών, ακόμα και χωρίς τη δική τους γνώμη ή γνώση. Στο μεταξύ οι Διοικήσεις των ΥΠΕ έστελναν έγγραφα στις Διοικήσεις για κατάρτιση επιχειρησιακών
σχεδίων λειτουργίας των νοσοκομείων χωρίς τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους (με συγχωνεύσεις κλινικών και τμημάτων, μείωση χειρουργείων κλπ, που
θα φέρουν τα νοσοκομεία σε νέα ασφυξία και το προσωπικό και τους ασθενείς

την πανδημία. Έτσι στον ίδιο όροφο υπάρχουν κλινικές covid και non-covid. στους ίδιους διαδρόμους
κυκλοφορούν θετικοί και αρνητικοί ασθενείς. 5. Πόσο χρόνο αφιέρωσε η πολιτεία στους συναδέλφους
με τους ενδοιασμούς περί εμβολιασμού για να γίνει
πραγματική συζήτηση; 6. Αν κάποιος φταίει για τα
παραπάνω σίγουρα δεν είναι οι λίγοι, ανεμβολίαστοι
συνάδελφοι. Αν κάποιος πρέπει να απολυθεί είναι η
κυβέρνηση που φέρει ακέραια την ευθύνη για τα παραπάνω».
Στην πραγματικότητα η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού δεν είναι τίποτα άλλο από το όχημα για
απολύσεις εργαζόμενων στα νοσοκομεία, επιστροφή των εργολάβων και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Το
υπουργείο Υγείας ετοιμάζεται για κλεισίματα και
συγχωνεύσεις τμημάτων, για παράδοση ολόκληρων
κομματιών ξανά στα εργολαβικά συνεργεία, για ακόμα μεγαλύτερη είσοδο των ιδιωτών στο ΕΣΥ.
Είναι μια μεγάλη επίθεση που πρέπει και μπορεί
να ανατραπεί με αρχή την απεργία της Πέμπτης.

σε χειρότερη θέση). Και ο Κοντοζαμάνης έβγαινε με πυγμή να δηλώσει ότι «ο
νόμος θα εφαρμοστεί».
Η δυσκολία της κυβέρνησης να κάνει πράξη το νόμο και να πετάξει προσωπικό έξω από τα νοσοκομεία, την ώρα που η πανδημία ξαναφουντώνει, είναι μεγάλη. Γι' αυτό και δεν έχει άλλο τρόπο από τις απειλές και τους εκβιασμούς. Τώρα
κυκλοφορούν σενάρια για παράκαμψη της απεργίας-αποχής της ΠΟΕΔΗΝ από
την κατάθεση των πιστοποιητικών με νέα πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών που θα καταγράφει απευθείας τους ανεμβολίαστους και θα τους παύει αυτόματα από τα καθήκοντά τους. Αλλά και πληροφορίες ότι για την αντικατάστασή τους εξετάζεται το ενδεχόμενο της γενικής επιστράτευσης στα νοσοκομεία
με ανάκληση όλων των αδειών του Σεπτέμβρη(!) ώστε να καλυφτούν τα κενά
που θα προκύψουν.
Η απεργία της Πέμπτης θα κόψει τη φόρα στην κυβέρνηση και θα στείλει το
μήνυμα ότι οι υγειονομικοί δεν τρομοκρατούνται.

σελ. 10 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1485, 25 Αυγούστου 2021

Αφιέρωμα Αφγανιστάν

Παραμύθια μιας
“Χρυσής Εποχής”
Υ
πήρξε μια χρυσή εποχή για τις
γυναίκες στο Αφγανιστάν; Είναι διαδεδομένη μια άποψη που
αναπαράγεται σε διάφορες εκδοχές η οποία υποστηρίζει ότι ναι,
υπήρξε μια τέτοια εποχή, «πριν».
Δηλαδή πριν εμφανιστούν οι ισλαμιστές μοτζαχεντίν που βύθισαν τη
χώρα και πρώτα απ’ όλα τις γυναίκες στο θεοκρατικό σκοτάδι. Στο
διαδίκτυο συναντάμε συχνά, φωτογραφίες που υποτίθεται αναδεικνύουν αυτή την αντίθεση. Η πιο
γνωστή έχει απαθανατίσει τρεις
χαμογελαστές κοπέλες που κάνουν τη βόλτα τους φορώντας μίνι
φούστες και συνοδεύεται από φωτογραφίες του «μετά» με γυναίκες
σκεπασμένες με την μπούργκα.
Η φωτογραφία, όπως και άλλες,
είναι γνήσια. Όμως, η χρήση της
είναι παραπλανητική και βασίζεται
σε εκούσια ή ακούσια παραχάραξη
της ιστορίας του Αφγανιστάν.
Πράγματι, στις αρχές της δεκαετίας του ’70 κυκλοφορούσαν γυναίκες ντυμένες «δυτικά» στην
Καμπούλ, την πρωτεύουσα του
Αφγανιστάν. Η συγκεκριμένη φωτογραφία για παράδειγμα έχει ληφθεί το 1972 σε δρόμο ενός ευκατάστατου βορεινού προαστείου
της Καμπούλ όπου ήταν συγκεντρωμένα μοντέρνα σούπερ-μαρκετ, τράπεζες και ξενοδοχεία.
Ο Άλεξ Σαμς από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια σε ένα άρθρο
του γραμμένο τον Σεπτέμβρη του
2017, επισήμαινε και πολύ σωστά:
«Η ιδέα ότι οι αυτές οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν μια εποχή
όπου ‘οι γυναίκες ήταν ελεύθερες’
τείνουν να ταυτίζουν την ‘γυναικεία
ελευθερία’ με τις μίνι φούστες.
Πρόκειται για το ίδιο, έστω αντεστραμμένο, κριτήριο που επιστρατεύουν όσοι μετράνε την ελευθερία
των γυναικών με βάση πόσο καλυμμένες είναι.
Αντί η ελευθερία των γυναικών
να ορίζεται με όρους κοινωνικών,
πολιτικών και οικονομικών δικαιωμάτων, όπως ο αλφαβητισμός,
πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας
κλπ, και οι δυο θέσεις ανάγουν την
‘ελευθερία’ στην έκταση του δέρματος που εκτίθεται ή κρύβεται.
Πράγματι, κάποιοι άνθρωποι στο
Αφγανιστάν ζούσαν όπως δείχνουν
οι φωτογραφίες. Όμως, αποτελούσαν ένα μικροσκοπικό ποσοστό
του πληθυσμού, το οποίο αποτελούσε η μεσαία τάξη της Καμπούλ.
Αυτή η μεσαία τάξη απολάμβανε
την υποστήριξη και την προστασία
ενός βασιλιά που είχε δημιουργήσει μια φούσκα ευημερίας στην
πρωτεύουσα, ενώ η υπόλοιπη χώ-

ρα ζούσε σε τρομερή φτώχεια».
Το 1979, στο τέλος αυτής της λεγόμενης «χρυσής εποχής» (τίτλος
άρθρου των Νιου Γιορκ Τάιμς), μόνο το 18% όλων των Αφγανών ήταν
εγγράμματοι. Το μέσο προσδόκιμο
ζωής ήταν τα 40 χρόνια, δηλαδή πιθανόν ο μισός πληθυσμός πέθαινε
πριν φτάσει καν αυτή την ηλικία.
Η συντριπτική πλειοψηφία του
πληθυσμού ήταν αγρότες και βοσκοί. Επιβίωναν στα όρια της πείνας ενώ οι Χαν, οι μεγάλοι γαιοκτήμονες, ζούσαν στις επαύλεις
τους, με τις ένοπλες φρουρές
τους που επέβαλαν κάθε λογής
αυθαιρεσία και βαρβαρότητα
στους χωρικούς. Οι γυναίκες δούλευαν στα χωράφια, δεν ήταν κλεισμένες στο σπίτι, και ήταν καταπιεσμένες.

Εισβολή
Όλα αυτά ήταν ψιλά γράμματα
βέβαια για τους προπαγανδιστές
του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» όταν το 2001 ο αμερικάνικος
ιμπεριαλισμός και οι σύμμαχοί του
του ΝΑΤΟ εισέβαλαν στο Αφγανιστάν. Λίγες βδομάδες μετά την
χερσαία εισβολή η Λόρα Μπους,
σύζυγος του προέδρου, μίλησε
στη θέση του στο βδομαδιάτικο
ραδιοφωνικό μήνυμα για να πει ότι
ο πόλεμος γίνεται για την «απελευθέρωση και την αξιοπρέπεια των
γυναικών». Και τα περιοδικά και οι
εφημερίδες άρχισαν να γεμίζουν
με φωτογραφίες Αφγανών γυναικών με την μπούργκα και άλλες
της «χρυσής εποχής».
Τα χρόνια περνούσαν, η κατοχή
γινόταν πιο βάρβαρη, η κατάσταση
του πληθυσμού γενικά και των γυναικών συγκεκριμένα γινόταν χειρότερη και το καλοκαίρι του 2017
ο πρόεδρος, πλέον, Τραμπ αποφάσισε να στείλει ενισχύσεις στο Αφγανιστάν γιατί η αντίσταση των
νέο-ταλιμπάν φούντωνε. Αρχικά δίσταζε, γιατί προεκλογικά είχε υποσχεθεί αποχώρηση από το Αφγανιστάν. Όμως, την πλάστιγγα την
έγειρε ο Χ. Ρ. Μακμάστερ, πρώην
στρατηγός και πλέον σύμβουλος
Εθνικής Ασφαλείας του προέδρου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ουάσιγκτον Ποστ, του έδειξε τη γνωστή φωτογραφία του 1972 για να
τον πείσει ότι το Αφγανιστάν μπορεί να γυρίσει στην «χρυσή εποχή»
για τα δικαιώματα των γυναικών.
Απύθμενη υποκρισία: ο Τραμπ, ο
πιο χτηνώδης σεξιστής πρόεδρος
στην ιστορία των ΗΠΑ, «συγκινήθηκε» για τα δικαιώματα των γυναικών του Αφγανιστάν.

ΟΧΙ στον Πόλεμο
Τ

ον Σεπτέμβρη του 2001, λίγες μέρες μετά την επίθεση
στους Δίδυμους Πύργους
στη Ν. Υόρκη, ο πρόεδρος Τζορτζ
Μπους ο νεότερος κήρυξε, μιλώντας στο αμερικάνικο Κογκρέσο, τον
«πόλεμο κατά της τρομοκρατίας».
Τον ίδιο μήνα οι ΗΠΑ έστειλαν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση των
Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν να παραδώσουν τον Μπιν Λάντεν και τα άλλα στελέχη της Αλ-Κάιντα που είχαν βρει καταφύγιο εκεί.
Στις 7 Οκτώβρη ξεκίνησε ο πόλεμος, με τα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ
και των συμμάχων του ΝΑΤΟ να
σπέρνουν το θάνατο. Οι βομβαρδισμοί κράτησαν ένα μήνα. Τα πιο
εξελιγμένα όπλα και οι πιο φονικές
βόμβες και πύραυλοι ισοπέδωναν
ότι είχε μείνει όρθιο σε μια από τις
πιο φτωχές χώρες του κόσμου, κατεστραμμένη ήδη από είκοσι χρόνια πολέμων. Η χερσαία εισβολή
τον Νοέμβρη ήταν ο επίλογος.
Μόνο λίγοι μήνες είχαν περάσει
από την συγκλονιστική διαδήλωση
στη Γένοβα. Το αντικαπιταλιστικό κίνημα που είχε γράψει στην σημαία
του το σύνθημα «Οι άνθρωποι πάνω
από τα κέρδη» βρέθηκε αντιμέτωπο
με την πίεση του «πολέμου ενάντια
στην τρομοκρατία». Είκοσι χρόνια
μετά είναι δύσκολο να αποδώσουμε
το κλίμα της πολεμικής υστερίας και
της ισλαμοφοβίας που αναπαρήγαγαν κυβερνήσεις και ΜΜΕ.
Κι όμως, εκείνους τους μήνες
αναπτύχθηκε ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα διεθνώς και στην Ελλάδα. Στο κέντρο του ήταν αντικαπιταλιστικά δίκτυα και πρωτοβουλίες,
όπως η Πρωτοβουλία Γένοβα 2001Παγκοσμιοποιήστε την Αντίσταση
στην οποία βασικό ρόλο έπαιζαν οι
σύντροφοι και οι συντρόφισσες του
ΣΕΚ.

Διαδηλώσεις
Μια εικόνα των αντιπολεμικών κινητοποιήσεων εδώ δημοσίευε το
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κά-

τω στο τεύχος 41, τον Δεκέμβρη
του 2001:
«Στις 27 Σεπτέμβρη, πριν ακόμα
ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί στο
Αφγανιστάν, χιλιάδες διαδηλώνουν
στην Αθήνα ξεκινώντας οπό τα
Προπύλαια και καταλήγοντας έξω
από την αμερικάνικη πρεσβεία. Την
ίδια μέρα, 1.000 διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους της Πάτρας, εκατοντάδες στο Ηράκλειο
της Κρήτης. Στις 2 Οκτώβρη ήταν η
σειρά της Θεσσαλονίκης και των
Ιωαννίνων να διαδηλώσουν ενάντια
στον πόλεμο του Μπους.
Το βράδυ της Κυριακής 7 Οκτώβρη τα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ
άρχισαν το αιματοκύλισμα του λαού του Αφγανιστάν. Η απάντηση
ήταν άμεση. Την επόμενη μέρα το
απόγευμα, χιλιάδες αντιπολεμικοί
διαδηλωτές διαδήλωσαν στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στο Γιάννενα, στην Πάτρα.
Η κλιμάκωση του πολέμου πήρε
την απάντηση με την κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων. Αυτό σήμαιναν οι διαδηλώσεις της 8 Νοέμβρη.
Συνδικάτα, πρωτοβάθμια σωματεία
κινήσεις ειρήνης, φοιτητικοί σύλλογοι, αντιπολεμικές επιτροπές από
μια σειρά χώρους, καλούσαν στις
διαδηλώσεις εκείνης της μέρας σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 15.000 βάδισαν στην αμερικάνικη πρεσβεία
στην Αθήνα. Χιλιάδες στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα το Γιάννενα. Αν
αθροίσουμε τους διαδηλωτές εκείνης της μέρας σε όλη την Ελλάδα
φτάνουμε σε αριθμούς που ξεπερνούν, αναλογικά με τον πληθυσμό,
όλες τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις, εκτός από της Ιταλίας. Την
επόμενη μέρα στην Ζάκυνθο ο κόσμος του νησιού διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο αλλά και ενάντια
στον ρατσισμό, για ν' ανοίξουν τα
σύνορα για τους 700 πρόσφυγες
που βρίσκονταν στο πλοίο που είχε
φτάσει στο νησί».
Οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις
συνεχίστηκαν. Η πορεία του Πολυ-

Και ο Τραμπ ήθελε “να σώσει τις γυναίκες” στο Αφγανιστάν

τεχνείου εκείνη τη χρονιά ήταν αντιπολεμική διαδήλωση. Δυο βδομάδες μετά, στις 30 Νοέμβρη, επέτειο
της διαδήλωσης που «έκλεισε» τον
ΠΟΕ στο Σιάτλ το 1999, χιλιάδες
αντιπολεμικοί διαδηλωτές/τριες βάδισαν πάλι στην αμερικάνικη πρεσβεία.
Όμως, το αντιπολεμικό κίνημα
δεν περιορίστηκε στις κεντρικές
διαδηλώσεις κάθε δυο βδομάδες.
Συσπείρωσε χιλιάδες ανθρώπους
στους χώρους δουλειάς, στις σχολές τα σχολεία και τις γειτονιές.
Διαβάζουμε στο ίδιο τεύχος του
περιοδικού:

Επιτροπές
«14 Αντιπολεμικές Επιτροπές
έχουν συγκροτηθεί σε σχολές. Συζητούν, ενημερώνουν, έχουν συμμετέχει σε όλα τα αντιπολεμικά
συλλαλητήρια. Στις 18 Οκτώβρη
1.000 φοιτητές και φοιτήτριες οπό
6 σχολές της Αθήνας έκαναν αντιπολεμική διαδήλωση στην αμερικάνικη πρεσβεία. Μαθητές από σχολεία της Πετρούπολης έκαναν αντιπολεμική διαδήλωση στην γειτονιά
τοuς και μετέτρεψαν τον εορτασμό
του Πολυτεχνείου σε αντιπολεμικήαντικαπιταλιστική εκδήλωση. Μαθητές και καθηγητές έφτιαξαν κοινή αντιπολεμική επιτροπή στο Νυχτερινό του Περάματος.
Στα νοσοκομεία, όπως το Ιπποκράτειο, το Μεταξά, το Κρατικό Νίκαιας, γιατροί και νοσηλευτές συγκροτούν αντιπολεμικές επιτροπές.
Το ίδιο και εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς, στους Λιθογράφους. Οι ‘Εργαζόμενοι στα ΜΜΕ
ενάντια στον πόλεμο’ οργάνωσαν
εκδήλωση για τον πόλεμο αλλά και
ενάντια στη λογοκρισία και τις απολύσεις. Οι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν που ζουν στην Αθήνα
έφτιαξαν και αυτοί τη δικιά τους
επιτροπή που βρέθηκε στην πρώτη
γραμμή των αντιπολεμικών κινητοποιήσεων μαζί με τους εργαζόμενους μετανάστες οπό το Μπαγκλαντές. Οι ‘Μουσικοί Ενάντια στον
Πόλεμο’ μετέτρεψαν τα κρουστά
και τα πνευστά τους σε όπλα κατά
του πολέμου, δίνοντας νέα πνοή
στις διαδηλώσεις».
Η συμμετοχή των συνδικάτων
ήταν κρίσιμη για την ανάπτυξη του
αντιπολεμικού κινήματος. Αυτή η
συμμετοχή δεν ήταν αυτόματη.
Χρειάστηκε η πίεση από κάτω, των
εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς που ήταν ενάντια στον πόλεμο και στην συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν. Λίγους μήνες πριν,
σε μια δημοσκόπηση το 54% των
ερωτηθέντων δήλωνε την υποστήριξη του στους διαδηλωτές που
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– χωρίς “ναι μεν, αλλά”…
ετοιμάζονταν να πάνε στην
Οι «ίσες αποστάσεις» οδηΓένοβα. Τον χειμώνα, αυτό
γούσαν στην πράξη σε αποτο ρεύμα γινόταν αντιπολεμιχή και παράλυση. Ο Συνακό.
σπισμός δεν συμμετείχε
Κυβέρνηση τότε ήταν το
στο συλλαλητήριο της 27
ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον
Σεπτέμβρη επειδή στο πλαίΣημίτη. Ηταν πλήρως ευθυσιό του δεν περιλαμβανόγραμμισμένη με τους «αμεριταν η «καταδίκη της τρομοκάνους συμμάχους». Πρόκρατίας». Στις σχολές, τα
σφερε κάθε δυνατή διευκόσχήματα της νεολαίας του
λυνση στους αμερικάνικους
καταψήφιζαν για τον ίδιο
βομβαρδισμούς, όπως την
λόγο την συμμετοχή στο
κομβική βάση της Σούδας.
φοιτητικό αντιπολεμικό
Όμως η βάση του ΠΑΣΟΚ
συλλαλητήριο της 18 Οκτώήταν με το κίνημα του Σιάτλ
βρη. Στις 8 Νοέμβρη την τεκαι της Γένοβας και το αντιλευταία στιγμή δήλωσε
πολεμικό κίνημα. Η παρέμβασυμμετοχή. Ακόμα και το
ση της Πρωτοβουλίας ΓένοΚΚΕ που συμμετείχε στις κιβα έπαιξε κρίσιμο ρόλο για
νητοποιήσεις ταλαντεύτηκε:
να πάρει αυτή η υποστήριξη
στην πρώτη διαδήλωση τα
οργανωμένη έκφραση και να
μπλοκ του δεν βάδισαν
κερδηθούν τα συνδικάτα στα
στην αμερικάνικη πρεσβεία.
οποία πλειοψηφούσε η ΠΑΔιεθνές
ΣΚΕ στις αντιπολεμικές διαδηλώσεις.
Το αντιπολεμικό κίνημα
Στη Θεσσαλονίκη η ΠΑήταν διεθνές. Μεγάλες διαΤο εξώφυλλο του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα κάτω Νο41,
ΣΚΕ πλειοψηφούσε στη διοίδηλώσεις έγιναν στην ΒρεΝοέμβρης-Δεκέμβρης 2001
κηση του Εργατικού Κέντρου.
τανία και την Ιταλία. Ακόμα και
Όμως, το αντιπολεμικό συλλαληστις ΗΠΑ όπου το κίνημα αντιτήριο της 8 Νοέμβρη οργανώθηκε πρόεδρος του Συνασπισμού της Αρι- μετώπιζε μια τεράστια πίεση μετά
στεράς (από όπου προήλθε ο ΣΥΡΙ- τους Δίδυμους Πύργους έγιναν διαμε κάλεσμα του ΕΚΘ. Στην Πάτρα
ΖΑ)
έσπευσε να υπογράψει στο βι- δηλώσεις χιλιάδων, όπως στην Ουάίσχυαν οι ίδιοι συσχετισμοί, αλλά το
βλίο
των συλλυπητηρίων που είχε σιγκτον στο τέλος του Σεπτέμβρη. Η
Εργατικό Κέντρο οπό την πρώτη
ανοίξει
στην αμερικάνικη πρεσβεία διαδήλωση είχε καλεστεί αρχικά
στιγμή συμμετείχε στις αντιπολεμιμετά
την
11η Σεπτέμβρη.
κές κινητοποιήσεις. Το ΕΚΑ αποφάενάντια στη σύνοδο του ΔΝΤ και της
Στη συνέχεια, στο μαζικό κίνημα, Παγκόσμιας Τράπεζας. Αλλά μετασισε να καλέσει στο συλλαλητήριο
της 8 Νοέμβρη, και ο πρόεδρός του το κυρίαρχο ζήτημα που αναδείχτη- τράπηκε σε αντιπολεμική.
έδωσε συνέντευξη τύπου μαζί με το- κε ήταν αυτό των «ίσων αποστάσεΌπου οι αντιπολεμικοί αγωνιuς εκπροσώπους της ΕΕΔΥΕ (της κί- ων» που συχνά έπαιρνε τη μορφή στές/τριες ήταν ξεκάθαροι για το
νησης ειρήνης του ΚΚΕ) και της του συνθήματος «Ούτε ΝΑΤΟ ούτε ποιος είναι ο εχθρός τόσο μεγαλύτεΤαλιμπάν». Αυτό που υποστήριζε ρο και δυναμικό ήταν το αντιπολεμιΠρωτοβουλίας Γένοβα 2001.
εκείνη η άποψη, που η ηχώ της κό κίνημα. Χαρακτηριστικό παράΠολιτική
ακούγεται και σήμερα, ήταν δυο δειγμα ήταν η Ιταλία. Εκεί ο Μπερλουσκόνι, με τα χέρια του βουτηγμέΟ Μαρξ έγραφε στην Κριτική στο πράγματα. Ότι μαζί με τον πόλεμο
Πρόγραμμα της Γκότα ότι «κάθε βή- πρέπει να καταδικάζουμε και την να ακόμα στο αίμα του Τζουλιάνι
μα του πραγματικού κινήματος είναι τρομοκρατία. Και ότι οι Ταλιμπάν και από τη Γένοβα έσπευσε πρώτοςπιο σπουδαίο από μια ντουζίνα προ- ο Μπιν Λάντεν ήταν εξίσου επικίνδυ- πρώτος να κάνει εμετικές δηλώσεις
γράμματα». Όντως, στο αντιπολεμι- νοι με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό υπέρ του πολέμου και της «υπεράκό κίνημα τότε, όπως και στο αντικα- και το ΝΑΤΟ.
σπισης του δυτικού πολιτισμού».
Ήταν μια άποψη λάθος και αδιέπιταλιστικό, συμμετείχαν αγωνιστές
Στο μέσο του Νοέμβρη, 250.000
και αγωνίστριες από όλα τα ρεύμα- ξοδη σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν, μεταλλεργάτες της FIOM κατέβηκαν
τα της Αριστεράς και την σοσιαλδη- ήταν αυτογκόλ από την αρχή γιατί σε απεργία και πανεθνική διαδήλωμοκρατία. Το κίνημα δεν θα είχε το έβαζε την Αριστερά και το κίνημα να ση στην Ρώμη. Τα αντιπολεμικά συνεύρος, την ζωντάνια και τη δυναμική απολογείται στους πιο χυδαίους θήματα ήταν στο κέντρο της κινητοπου πήρε χωρίς αυτό το χαρακτηρι- υποστηρικτές του πολέμου στους ποίησης δίπλα στα άλλα αιτήματά
πιο δηλητηριώδεις ισλαμόφοβους τους. Στη διαδήλωση συμμετείχαν
στικό.
Όμως, ταυτόχρονα χρειαζόταν να ρατσιστές. Όμως κίνημα δεν χτίζεται και Κοινωνικά Φόρουμ που είχαν
δοθούν, άμεσα, πολιτικές απαντή- με απολογίες στην άρχουσα τάξη. στηθεί με βάση το πρότυπο εκείνου
σεις στα διλήμματα και τις πιέσεις Ταυτόχρονα, η εξίσωση του αμερι- της Γένοβας με σύνθημα «Γενική
που αντιμετώπιζε ο κόσμος που τασ- κάνικου ιμπεριαλισμού με τους Τα- Απεργία ενάντια στον πόλεμο». Λίσόταν ενάντια στον πόλεμο. Γιατί η λιμπάν ήταν εντελώς λάθος. Τίποτα γες μέρες μετά, ο Μπερλουσκόνι
πίεση των αρχουσών τάξεων μετα- δεν συγκρίνεται με τη βαρβαρότητα έστησε μια φιλοπόλεμη φιέστα για
των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Οι τους οπαδούς του. Κατάφερε να μαφερόταν στις ηγεσίες των ρεφορμιστικών κομμάτων. Αν δεν ταχθούμε, Ταλιμπάν ήταν το προϊόν αυτής της ζέψει 30 χιλιάδες. Την ίδια ώρα η ανέλεγε η συλλογιστική τους, με τον ιστορίας στο Αφγανιστάν. Όμως, οι τιπολεμική διαδήλωση ξεπερνούσε
«πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» θα ΗΠΑ θέλανε να επιβάλλουν την παγ- τις 100 χιλιάδες.
μας ταυτίσουν με τους Ταλιμπάν και κόσμια ηγεμονία τους, όχι οι ΤαλιμΤο άλλο κέντρο του αντιπολεμικού
η «κοινή γνώμη» θα μας τιμωρήσει πάν.
κινήματος ήταν η Βρετανία που άλΔεν ήταν «θεωρητικά» ζητήματα. λωστε ήταν ο βασικός συνεταίρος
στις κάλπες. Έτσι η Δαμανάκη, τότε

27 Σεπτέμβρη 2001, Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

15 Φλεβάρη 2003, Αθήνα, Διεθνές αντιπολεμικό συλλαλητήριο. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

του Μπους στους βομβαρδισμούς
και την εισβολή στο Αφγανιστάν.
Μια πρώτη μεγάλη διαδήλωση 50 χιλιάδων «αιφνιδίασε τους υπουργούς
της κυβέρνησης» όπως έγραφε η
εφημερίδα Γκάρντιαν. Ένα μήνα μετά, στις 18 Νοέμβρη οι αντιπολεμικοί διαδηλωτές στο Λονδίνο έφτασαν τις 100 χιλιάδες.
Εκείνο το διεθνές κίνημα ενάντια
στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, με τις
πολιτικές εμπειρίες που το συνόδευσαν έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την
συνέχεια. Ένα χρόνο μετά, τον Νοέμβρη του 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ στη Φλωρεντία τέλειωνε με μια γιγάντια αντιπολεμική
διαδήλωση.
Ο Μπους και οι «πρόθυμοι σύμμαχοι» του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού ετοίμαζαν τον πόλεμο στο
Ιράκ. Τη θέση του Μπιν Λάντεν την
είχε πάρει ο Σαντάμ Χουσεϊν Όμως
ο στόχος ήταν ο ίδιος. Η εξασφάλιση της παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας
των ΗΠΑ απέναντι στους ανταγωνιστές τους.
Το ΕΚΦ στην Φλωρεντία αποφάσισε να καλέσει σε μια ευρωπαϊκή και
παγκόσμια μέρα δράσης ενάντια

στον πόλεμο στις 15 Φλεβάρη του
2003. Οι αγωνιστές της Γένοβας και
της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο που μόλις είχε συγκροτηθεί
μαζί με τους συντρόφους από την
Βρετανία έπαιξαν το βασικό ρόλο
για αυτή την απόφαση. Κέρδισαν
την υποστήριξη των Ιταλών αγωνιστών. Ένα σύνθημα ξεχώριζε, από
το συνδικάτο COBAS: “Νon a la
Guerra senza se e senza ma”, δηλαδή “Όχι στον πόλεμο χωρίς ναι μεν
αλλά…”.
Το αντιπολεμικό κίνημα του 2003
έγινε μια «παγκόσμια υπερδύναμη».
Εκατομμύρια διαδήλωσαν σε όλον
τον κόσμο και στις ίδιες τις ΗΠΑ.
Σήμερα η πλειοψηφία της αμερικάνικης εργατικής τάξης, είτε είναι
λευκοί είτε μαύροι είτε ισπανόφωνοι, είτε ψηφίζουν Μπάιντεν είτε
Τραμπ, είχαν φτάσει να είναι ενάντια
στον «παντοτινό πόλεμο» του Αφγανιστάν. Το σημείο καμπή που άρχισε να διαμορφώνει αυτή την πλειοψηφία ήταν το αντιπολεμικό κίνημα
που ξεκίνησε το 2003 και οι απαρχές
του βρίσκονται στο κίνημα ενάντια
στον πόλεμο στο Αφγανιστάν.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Δραστηριότητες
Εξορμήσεις με
την εργατικη

Eκδηλώσεις-συζητήσεις
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ -

αλληλεγγυη

Παταγώδης ήττα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
Σύνορα ανοιχτά, Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες/
προσφύγισσες

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 7μμ

Τετάρτη 25/8, 7µµ

Πέµπτη 26/8, 7µµ

Τετάρτη 1/9, 8µµ

Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ
Σκλαβενίτης Πατησίων 7.30μμμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πλατεία Δημαρχείου
Ομιλητής:
Νίκος Λούντος,
Εργατική Αλληλεγγύη

Πλ. Κοραή, δημαρχείο (Σκάκι)
Ομιλητής:
Γιάννης Σηφακάκης,
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Πλατεία Μετρό Πανόρμου
Ομιλητής:
Πάνος Γκαργκάνας,
Εργατική Αλληλεγγύη

Πλατεία, Παιδική Χαρά
Ομιλητής:
Πέτρος Κωνσταντίνου,
Συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠAΓΚΡATI

Πλατεία Μερκούρη
Ομιλήτρια:
Μαρία Στύλλου,
Σοσιαλισμός από τα Κάτω

Πλατεία Βαρνάβα
Ομιλητής:
Λέανδρος Μπόλαρης,
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Καφέ Γιώτης
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού,
ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης
ΚΕΝΤΡΟ
Πάρκο ΕΚΘ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χάινταρ,
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Καφέ Ζωή
Ομιλητής:
Νίκος Χατζάρας, Συντονισμός
Εργατικής Αντίστασης

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/8
ΠΕΜΠΤΗ 26/8

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΧΑΝΙΑ

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/8
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, 7μμ
Προσλήψεις και όχι
απολύσεις σε Υγεία
και Παιδεία
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΠΕΜΠΤΗ 26/8
Θόλος, 8μμ
Κλιματική αλλαγή και
πυρκαγιές
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/8
Πάρκο 626, 7.30μμ
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Αγγέλα
Χαραλαμπάκη

ΧΑΝΙΑ

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/9
Καφέ Γέφυρες (Πατρέως 86),
7μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/9
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 2/9
Θόλος, 8μμ

Πανστρατιά για τη Θεσσαλονίκη! Το ΣΕΛΜΑ εξέδωσε ανακοίνωση – κάλεσμα για τις διαδηλώσεις της
ΔΕΘ και καλεί όλα του τα μέλη να στηρίξουν το συλλαλητήριο διεκδικώντας αληθινές αυξήσεις κι όχι ψίχουλα για τους μισθούς των εργαζομένων, υπογραφή
συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πρόσληψη μόνιμου
και τακτικού προσωπικού για όλες τις ειδικότητες της
λειτουργίας και της συντήρησης της ΣΤΑ.ΣΥ.

Νίκος Σμπαρούνης, εργαζόμενος στο Μετρό
Είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, αλλά κατά του υποχρεωτικού και ενάντια στις ποινές. Βλέπω μονογονεϊκές οικογένειες για παράδειγμα, που δεν μπορούν να
τεθούν σε διαθεσιμότητα, να αναγκάζονται να κάνουν
το εμβόλιο. Θεωρώ ότι αυτό είναι τρομοκρατία. Στους
συμβασιούχους υπάρχει και επιπλέον άγχος γιατί ού-

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-

ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 7μμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγίου Θεράποντα 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 7μμ

τως ή άλλως δεν είμαστε μόνιμοι. Θα ανέβουμε στο
διήμερο της ΔΕΘ. Πάντα είμαστε ο ένας δίπλα στον
άλλο. Παλεύουμε, εκτός από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, για τις μονιμοποιήσεις. Κανείς δεν περισσεύει
στην Υγεία. Αντιμετωπίσαμε την πανδημία μόνοι μας.
Μπήκαμε χωρίς εμπειρία και αποκτήσαμε εμπειρία,
θεωρώ ότι είμαστε οι κατάλληλοι για να μείνουμε στη
δουλειά. Οι δε 4000 του ΟΑΕΔ μπαίνουμε στο πέμπτο
έτος μας. Είμαστε πλέον εξειδικευμένοι, και στην covid. Αυτή η κυβέρνηση, με όλα της τα μέτρα, στην
Υγεία, στην Παιδεία και αλλού, είναι λες και προσπαθεί να μην ξαναψηφιστεί! Ο κόσμος τη μισεί, ακόμα
και αυτοί που την ψήφισαν το μετάνιωσαν. Ό,τι κάνει,
κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα.

Μαρία Μακούση, νοσηλεύτρια, από τους 4.000
εργαζόμενους/ες ΟΑΕΔ, νοσοκομείο Γεννηματάς

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-

ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 7.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ
Γαλατσίου και Βεΐκου 7.30μμ
A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ Πλατεία 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7.30μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Τζάντε Πετρουπολέως 7μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ Οργανισμός Νεότητας
(Ηρακλείου) 7.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γιατί ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/8
πάρκο της Αύρας, 8μμ
Κλιματική αλλαγή και
πυρκαγιές
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/8

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.

ΠΑΤΡΑ

Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου
7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/8
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σωτήρος με Καραΐσκου 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλατεία Βαρνάβα 11πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ
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Ιστορία

Δ

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.

Στην υπεράσπιση του Οκτώβρη
Καταρχάς η αντιπαράθεση Τρότσκι – Στάλιν
ή Σταλινισμού και Αντιπολίτευσης δεν ήταν μια
αντιπαράθεση μεταξύ δύο προσωπικοτήτων
που πρότειναν δύο διαφορετικές τακτικές για
τον σοσιαλισμό, αλλά διαφορετικών τάξεων
που η καθεμιά είχε την πολιτική της έκφραση.
Για να το καταλάβουμε αυτό θα πρέπει να
εξηγήσουμε πρώτα απ’ όλα ποιά ήταν η κατάσταση στη Ρωσία μετά την επανάσταση και
τον εμφύλιο που ακολούθησε.
Μετά την επανάσταση ακολούθησε ένας αιματηρός εμφύλιος πόλεμος, μεταξύ του νέου
εργατικού κράτους και των Λευκών, του στρατού δηλαδή που συγκρότησαν οι παλιοί τσαρικοί μαζί με κομμάτια της αστικής τάξης και με
τη βοήθεια 14 στρατών άλλων χωρών, που
έσπευσαν να τους συνδράμουν. Η εργατική
τάξη της Ρωσίας κέρδισε τον εμφύλιο πόλεμο
απέναντι στους Λευκούς και τους ιμπεριαλιστικούς στρατούς αλλά ήταν μια πύρειος νίκη.
Βγήκε από αυτόν τον πόλεμο αποδεκατισμένη
τόσο με φυσικούς όρους όσο και με ποιοτικούς. Με φυσικούς όρους σημαίνει ότι εκατομμύρια εργάτες είχαν σκοτωθεί υπερασπιζόμενοι το νέο εργατικό κράτος κι άρα η εργατική
τάξη είχε μικρύνει. Με ποιοτικούς όρους σημαίνει ότι τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία, οι εργάτες που έκαναν την επανάσταση, που έφτιαξαν
τα σοβιέτ, που τα λειτούργησαν, που ανέτρεψαν πρώτα τον Τσάρο και μετά την κυβέρνηση
Κερένσκι είχαν τσακιστεί στα πεδία της μάχης.
Η βιομηχανική παραγωγή είχε πέσει στο
13% σε σχέση με πριν τον πόλεμο, εργοστάσια είχαν κλείσει, η ανεργία ανέβαινε ραγδαία,
η φτώχεια και η πείνα στις πόλεις είχαν επιδεινωθεί καθώς δεν παράγονταν αγαθά από τα
εργοστάσια των πόλεων ώστε να ανταλλαχθούν με τροφή που παραγόταν στα αγροτικά
πεδία. Αυτό τροφοδοτούσε με τη σειρά της τη
δυσαρέσκεια τόσο στις πόλεις όσο και στον
αγροτικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα οι επαναστάσεις στη δύση, στις οποίες στήριζε την επιβίωσή του το νέο εργατικό κράτος της Ρωσίας,
χάνονταν.
Οι Μπολσεβίκοι εφάρμοσαν τη Νέα Οικονομική Πολιτική, τη ΝΕΠ, ως αναγκαστικό βήμα
πίσω προκειμένου να ξεκολλήσει η κατάσταση. Η ΝΕΠ άφηνε το περιθώριο στην ιδιωτική
πρωτοβουλία όσον αφορά το εμπόριο και τη
βιοτεχνία και επέτρεπε στους αγρότες να εμπορεύονται κομμάτια της αγροτικής παραγωγής.
Αυτά σήμαιναν τη σταδιακή διαμόρφωση
μιας νέας ταξικής διάρθρωσης στη Ρωσία.
Διαμορφωνόταν μια Ρωσία που υποτίθεται ότι
ήταν ένα εργατικό κράτος αλλά από τη μιά η
εργατική τάξη πείναγε κι από την άλλη ζούσαν
καλά οι ΝΕΠμεν, οι κουλάκοι -πλούσιοι αγρότες και μαζί με αυτούς η γραφειοκρατία, το
νέο στρώμα που διαμορφωνόταν και είχε τα
ηνία του κρατικού μηχανισμού. Τα σοβιέτ λόγω του αποδεκατισμού της εργατικής τάξης

Η πολύτιμη κληρονομιά
του Τρότσκι
καταντούσαν σιγά σιγά σφραγίδες στα χέρια
των γραφειοκρατών. Ο Στάλιν και η ηγεσία γύρω από αυτόν αποτελούσαν την πολιτική έκφραση αυτής της γραφειοκρατίας που διαμορφωνόταν ως μια νέα άρχουσα τάξη με ξεχωριστά συμφέροντα.
Ο Τρότσκι και η αντιπολίτευση από την άλλη
πρότειναν ένα πρόγραμμα που είχε στο κέντρο της την εργατική τάξη και τη διάσωση του
εργατικού χαρακτήρα του κράτους. Ουσιαστικά έλεγαν τα εξής:
Σχεδιασμένη εκβιομηχάνιση προκειμένου να
ξαναφτιαχτεί η παραγωγή, να μεγαλώσει η εργατική τάξη, να αναζωογονηθούν τα σοβιέτ ως
όργανα εξουσίας του εργατικού κράτους.
Σκληρή φορολόγηση των ΝΕΠμεν και των
κουλάκων που πλούτιζαν.
Εκδημοκρατισμός του κόμματος και του
κράτους στηριγμένη στην εργατική δημοκρατία.
Βοήθεια στο χτίσιμο των επαναστατικών
κομμάτων στις άλλες χώρες μέσω της Γ' Διεθνούς ώστε οι νέες επαναστάσεις που θα έρχονταν -και ήρθαν λίγο αργότερα, στην Κίνα,
την Ισπανία, τη Γαλλία κλπ- να λήξουν νικηφόρα για τις εργατικές τάξεις.
Η σταλινική ηγεσία υιοθέτησε το δόγμα του
Σοσιαλισμού σε μια μόνο χώρα. Κι αυτό σήμαινε κανένας σοσιαλισμός. Σήμαινε πεντάχρονα
πλάνα εκβιομηχάνισης και βίαιη κολλεκτιβοποίηση της αγροτικής παραγωγής που δεν κατέληγε στην εργατική δημοκρατία, αλλά στη
διαμόρφωση ενός νέου συστήματος, αυτού
που αργότερα ο Τόνι Κλιφ ονόμασε Κρατικό
Καπιταλισμό. Οι εργάτες όχι μόνο δεν είχαν
κανέναν έλεγχο στην παραγωγή και τις ζωές
τους, αντίθετα ο πλήρης έλεγχος βρισκόταν
στη γραφειοκρατία και τους διευθυντάδες.
Από το σύνθημα “η κάθε μαγείρισα να μπορεί να κυβερνάει”, πάνω στο οποίο έγινε η

επανάσταση του Οκτώβρη και στο οποίο βασιζόταν και η εναλλακτική του Τρότσκι, περάσαμε στο “όταν μπαίνει ο διευθυντής στο εργοστάσιο η γη κάτω από τα πόδια των εργατών
θα τρέμει”, που ήταν το μότο του σταλινικού
καθεστώτος.
Κι αυτό πήγαινε παρέα με την καταστολή.
Το άγριο κυνήγι και την εξόντωση κάθε αντιπολιτευτικής φωνής, του ίδιου του Τρότσκι και
του συνόλου της παλιάς φρουράς των Μπολσεβίκων. Για μια αντεπανάσταση που ξερίζωσε
βήμα βήμα όλες τις κατακτήσεις του Οκτώβρη.
Ο Τρότσκι διαγράφηκε από το κόμμα το
1927, εξορίστηκε, το 1929 απελάθηκε από τη
Ρωσία και κατέληξε να δολοφονηθεί το 1940
από τον πράκτορα του Στάλιν, Μερκαντέρ, στο
Μεξικό.

Ενιαίο μέτωπο ενάντια στο φασισμό
Το κυνήγι του Τρότσκι δεν σήμαινε και την
πολιτική του απενεργοποίηση. Παρά τις δυσκολίες, τη λάσπη και την απομόνωση έδωσε
σκληρές μάχες τη δεκαετία του '30 προσπαθώντας να εξοπλίσει πολιτικά τους επαναστάτες στις μάχες που έδιναν.
Ο φασισμός είχε ήδη επικρατήσει μετά την
ήττα της κόκκινης διετίας στην Ιταλία και στις
αρχές της δεκαετίας του '30 απειλούσε να επικρατήσει και στη Γερμανία όπως και έγινε. Για
τον Τρότσκι αυτή δεν ήταν μια αναπόφευκτη
εξέλιξη. Καταρχήν κατάφερε να εξηγήσει το
νέο τότε φασιστικό φαινόμενο, ως ένα αντιδραστικό αντεπαναστατικό κίνημα που δρα
προς όφελος της άρχουσας τάξης στρατολογώντας μικροαστικά στοιχεία σε περιόδους
κρίσης προκειμένου να τσακίσουν τη συλλογικότητα της εργατικής τάξης, τα συνδικάτα και
την αριστερά. Η απάντηση των επαναστατών
απέναντί τους θα πρέπει να είναι η τακτική του
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ενιαίου εργατικού μετώπου. Οργανωτική ανεξαρτησία και καθαρές ιδέες για τους επαναστάτες, αλλά και πρωτοβουλίες μάχης που θα
αγκαλιάζουν και τους εργάτες που βρίσκονται
στα ρεφορμιστικά κόμματα. Μια τακτική που
έμπαινε και νωρίτερα από τους ρώσους επαναστάτες προς τους συντρόφους τους των
άλλων χωρών στην Γ Διεθνή, προκειμένου τα
νέα επαναστατικά κόμματα να κερδίσουν τις
εργατικές μάζες.
Ο Τρότσκι πίστευε ότι η συλλογική απάντηση των εργατών μπορεί να τσακίσει τους φασίστες αρκεί να παλέψουν ενωμένα απέναντί
τους. Οι φασίστες μπορεί να τρομοκρατούν
αλλά μπορούν να διαλυθούν σαν ανθρώπινη
σκόνη μπροστά στην ενιαία απάντηση της εργατικής τάξης. Αυτό σήμαινε ότι οι κομμουνιστές και οι σοσιαλδημοκράτες εργάτες έπρεπε να παλέψουν ενωμένα τους φασίστες. Κάτι
που όμως δεν έγινε.
Από τη μια οι σοσιαλδημοκρατικές ηγεσίες
βασίζονταν στις αυταπάτες τους ότι εργατική
δράση δεν χρειάζεται. Οι φασίστες θα σκοντάψουν πάνω στους θεσμούς της αστικής δημοκρατίας. Από την άλλη η ηγεσία του σταλινικού
ΚΚ είχε τη γραμμή της τρίτης περιόδου, που
σήμαινε ακραίος σεχταρισμός και υποτίμηση
του φασιστικού κινδύνου. Οι σοσιαλδημοκράτες χαρακτηρίζονταν “σοσιαλφασίστες” και ισάξιος αν όχι μεγαλύτερος εχθρός από τους ναζί.
Αργότερα η σταλινική γραμμή άλλαξε στο
άλλο άκρο. Από την γραμμή της Τρίτης Περιόδου που οδήγησε στην ήττα της γερμανικής
εργατικής τάξης περάσαμε στη γραμμή των
Λαικών Μετώπων. Της αποφυγής και του φρεναρίσματος από τις σταλινικές ηγεσίες των
επαναστατικών προσπαθειών για χάρη της
συμμαχίας με αστικά και μικροαστικά κόμματα
που οδήγησε στην ήττα τις επαναστάσεις στη
Γερμανία και τη Γαλλία το '36 και όχι μόνο.
Η εναλλακτική που πρόσφερε ο Τρότσκι
απέναντι στις επιλογές της σταλινικής ηγεσίας
θα μπορούσε να είχε καθορίσει διαφορετικά
την ιστορία. Αλλά οι δυνάμεις των επαναστατών που την υιοθετούσαν ήταν πάρα πολύ μικρές για να παίξουν αυτό τον ρόλο. Ωστόσο
αποτελούν όπλα για τους επαναστάτες του
σήμερα προκειμένου να νικήσουμε. Τόσο η θεωρία της Διαρκούς Επανάστασης απέναντι
στις λογικές των ρεφορμιστών που βάζουν
στάδια. Το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις το τι
σήμαινε η λογική της ψωροκώσταινας με πιο
χαρακτηριστική ίσως την περίπτωση των συμβιβασμών του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Τα όπλα που
παρέχει η θεωρία της Διαρκούς είναι η βάση
του συνθήματος ΟΧΙ μέχρι τέλους που βάζει η
επαναστατική αριστερά. Κι όχι μόνο σε αυτό
το παράδειγμα αλλά σε κάθε εργατική μάχη
που φιλοδοξεί να φτάσει μέχρι τη νίκη.
Αντίστοιχα η αντίληψη περί κεντρικότητας
της εργατικής τάξης. Και σίγουρα πιο νωπή
για όλους μας είναι η βοήθεια αυτής της παράδοσης στη μάχη ενάντια στους φασίστες
της ΧΑ. Χωρίς την ανάλυση του Τρότσκι για το
φασισμό και την τακτική του ενιαίου μετώπου
είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα είχε εξελιχθεί με
τον ίδιο τρόπο η αντιπαράθεση για το πως αντιμετωπίζουμε τους νεοναζί, φτάνοντας τελικά
στην καταδίκη τους.
• To άρθρο στηρίχτηκε στην εισήγηση του
Στέλιου Μιχαηλίδη στον Μαρξισμό 2021. Το
πρώτο μέρος του, που δημοσιεύσαμε στο
φύλλο 1484, στηρίχτηκε στην εισήγηση της
Διονυσίας Πυλαρινού.

σελ. 14 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1485, 25 Αυγούστου 2021

Το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο
στο Ζάππειο
Σ

ε δέκα μέρες ξεκινάει το φετινό 49ο Φεστιβάλ Βιβλίου
της Αθήνας στο Ζάππειο, που θα διαρκέσει από 3 έως
19 Σεπτέμβρη. Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο συμμετέχει με
δικό του περίπτερο, στο Νο 53.
Την Κυριακή 19/9 στις 8μμ, το ΜΒ στα πλαίσια του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ οργανώνει εκδήλωση-παρουσίαση της πρόσφατης έκδοσής του «Το 1821 και οι
αστικές επαναστάσεις» στη Σκηνή 1.
Στα δυο χρόνια που πέρασαν από το προηγούμενο Φεστιβάλ (πέρσι ακυρώθηκε λόγω του λοκντάουν) το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο έχει εκδώσει μια σειρά καινούργια βιβλία για
όλα τα κρίσιμα ζητήματα που άνοιξαν συζητήσεις μέσα στο
κίνημα και την Αριστερά –από την Πανδημία και την Κλιματική Αλλαγή μέχρι την Καταδίκη της Χρυσής Αυγής, τα Ελληνοτουρκικά, τη Μέση Ανατολή, την επανάσταση του 1821.
Όλα αυτά θα τα βρείτε στο περίπτερο 53 μαζί με πάνω από
εκατό τίτλους με όλο τον πλούτο της μαρξιστικής σκέψης.

Διεθνή
ΑΪΤΗ-ΕΛΛΑΔΑ

Μαζί στην επανάσταση πριν 200 χρόνια,
μαζί στις τραγωδίες σήμερα

11

χρόνια μετά τον προηγούμενο μεγάλο σεισμό, η Αϊτή
χτυπήθηκε και πάλι, στις 14
Αυγούστου, από έναν, ακόμα πιο ισχυρό, μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας
ρίχτερ. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους
2.200 ενώ αγνοούνται ακόμα 344 άτομα. 12.270 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τα κατεστραμμένα σπίτια είναι
πάνω από 53.000. Ο σεισμός του 2010,
αν και λιγότερο ισχυρός (7,0 βαθμών)
είχε αφήσει πίσω του 230.000 νεκρούς
και 300.000 τραυματίες. Και οι δύο σεισμοί ήταν ισχυροί. Στη ρίζα όμως της
καταστροφής βρίσκονται ο ιμπεριαλισμός, ο νεοφιλελευθερισμός και τα
προγράμματα αναδιάρθρωσης του
ΔΝΤ.
Η Αϊτή είναι μια από τις πιο φτωχές
χώρες του κόσμου. Το 2010 χρωστούσε
205 εκατομμύρια δολάρια μόνο στο
ΔΝΤ. Μετά από εκείνον τον σεισμό, το
Ταμείο χρέωσε τη χώρα με άλλα 62
εκατομμύρια δολάρια “ανθρωπιστικής
βοήθειας”. Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ,
Μπάρακ Ομπάμα αντί για γιατρούς,
έστειλε 17.000 στρατιώτες. Μια πραγματική δύναμη κατοχής στο όνομα της
καταπολέμησης των συμμοριών και του
εγκλήματος.
Το 2020, στρατιώτες των ΗΠΑ και της
αποστολής MINUSTAH των Ηνωμένων
Εθνών κατηγορήθηκαν από έρευνα
βρετανικού πανεπιστημίου πως είχαν
παρενοχλήσει και βιάσει πάνω από 250
γυναίκες και κορίτσια ηλικίας μέχρι και
11 ετών, κάποια από τα οποία βρέθηκαν
να έχουν γεννήσει ή να κυοφορούν.
Δυο χρόνια νωρίτερα, το 2018, είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο της βρετανικής ανθρωπιστικής οργάνωσης Oxfam. Στελέχη της ξόδευαν τα λεφτά από τις δωρεές για χλιδάτα πάρτι με ντόπιες “συνοδούς” σε ενοικιαζόμενες βίλες, την ίδια
ώρα που πάνω από 320.000 Αϊτινοί και
Αϊτινές μένανε στις σκηνές των καταυλισμών.
Τα χρέη και η απομύζηση της Αϊτής
όμως, ξεκινάνε από την εποχή της απελευθέρωσης της. Πριν από ακριβώς
230 χρόνια, στις 21 Αυγούστου του
1791, οι μαύροι σκλάβοι του νησίου
εξεγείρονται ενάντια στους Γάλλους
αποικιοκράτες. Με ηγέτες τους Τουσέν
Λουβερτίρ και Ζαν-Ζακ Ντεσαλίν οι
μαύροι σκλάβοι νίκησαν διαδοχικά τον
γαλλικό, τον ισπανικό και τον αγγλικό
στρατό και, το 1804, ίδρυσαν την πρώτη “μαύρη δημοκρατία”.
Οι μεγάλες δυνάμεις όμως, προχώρησαν σε οικονομικό αποκλεισμό της
νεαρής χώρας και απαίτησαν να δοθούν αποζημιώσεις(!) 150 εκατομμυρίων φράγκων. Η αποπληρωμή των δανείων ήταν εξουθενωτική και οδήγησε
τη χώρα να δανείζεται από τις τράπεζες

των ΗΠΑ. Το 1915, αμερικάνικες στρατιωτικές δυνάμεις εισέβαλαν στη χώρα,
όπου και έμειναν μέχρι το 1934 ως δύναμη κατοχής για να εξασφαλίζουν την
αποπληρωμή του χρέους προς τις τράπεζες τους και την προστασία των αμερικάνικων εταιρειών. Από τότε, οι ΗΠΑ
επενέβησαν στρατιωτικά άλλες δύο φορές (1957 και 1959) για να προστατέψουν τον εκλεκτό τους πρόεδρο Φρανσουά Ντιβαλιέ, ξανά το 2004 επί Μπιλ
Κλίντον για να ρίξουν τον αριστερό
πρόεδρο Αριστίντ και άλλη μία φορά το
2010 με πρόφαση τον σεισμό.

Εξέγερση
Το 1986, όταν οι Αϊτινοί είχαν εξεγερθεί ενάντια στον γιό του Φρανσουά, τον
Ζαν-Ζακ Ντιβαλιέ, ο οποίος εφάρμοζε
τις νεοφιλελεύθερες επιταγές των ΗΠΑ
με τον πιο βίαιο τρόπο, οι τελευταίες
τον εγκατέλειψαν, αλλά πέρασαν τη
σκυτάλη στο ΔΝΤ. Το ταμείο θα έδινε
δάνεια στη χώρα και τη νέα κυβέρνηση
με αντάλλαγμα τα γνωστά προγράμματα αναδιάρθρωσης των οποίων οι όροι
περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την κατάργηση πρόσφατα ψηφισμένου νόμου
που έδινε αυξήσεις 10% στους εργάτες
και τις εργάτριες, απαγόρευση των επιδοτήσεων στους αγρότες και άνοιγμα
της αγοράς στα -επιδοτούμενα- προϊόντα των ΗΠΑ. Μέσα σε λίγα χρόνια οι κατεστραμμένοι αγρότες εγκατέλειπαν ο
ένας μετά τον άλλον την ύπαιθρο κάνοντας την πρωτεύουσα, Πορτ-ο-Πρενς,
μια πόλη με πάνω από ένα εκατομμύριο
κατοίκους -από 230.000- μέσα σε μια εικοσαετία.
Η πρωτεύουσα, όπως και το Λε Κάιγ
που χτύπησε ο πρόσφατος σεισμός,
χτίστηκαν όπως-όπως, παρά την πλούσια σε ισχυρούς σεισμούς ιστορία της
χώρας. Η αποπληρωμή του χρέους
ήταν πιο σημαντική από την αντισεισμι-

κή προστασία και από τις ζωές των
απλών ανθρώπων.
Πάνω στα συντρίμια των σεισμών και
του ΔΝΤ, όπου ανθίζουν σήμερα συμμορίες που πουλάνε προστασία σε πόλεις και καταυλισμούς και έχουν στα χέρια τους το λαθρεμπόριο των προϊόντων της ανθρωπιστικής βοήθειας, οι ιμπεριαλιστές έρχονται και πάλι να πουλήσουν προστασία. Οι Αϊτινοί όμως
έδειξαν με την εξέγερση τους, τον Φλεβάρη του 2019, πως έχουν τη διάθεση
να παλέψουν τόσο ενάντια στις επεμβάσεις, όσο και ενάντια στη δική τους διεφθαρμένη άρχουσα τάξη και την κυβέρνηση του Ζοβενέλ Μουάζ.
Η Αϊτή χτυπήθηκε από τον σεισμό τις
ίδιες μέρες που στην Ελλάδα οι πυρκαγιές έκαιγαν παντού. 199 χρόνια πριν,
το 1822, η Αϊτή ήταν η πρώτη χώρα που
αναγνώριζε το ανεξάρτητο ελληνικό
κράτος. “Πολίτες, μεταφέρετε στους
συμπατριώτες σας τις θερμότερες ευχές για απελευθέρωση, που σας στέλνει ο λαός της Αϊτής”, έγραφε μεταξύ
άλλων ο Αϊτινός ηγέτης Ζαν Πιερ
Μπουαγέ. Πνιγμένη από τον πόλεμο και
τα χρέη, η Αϊτή έστειλε στην επαναστατημένη Ελλάδα 45 τόνους καφέ προς
πώληση, για να αγοραστούν όπλα και
100 Αϊτινούς εθελοντές, που πέθαναν
όλοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
προς την Ελλάδα.
Κι όμως, η επίσημη πολιτική ηγεσία
δεν βρήκε ούτε δυο λόγια συμπαράστασης να πει για τη σημερινή τραγωδία
της Αϊτής. Ο Μητσοτάκης σαν γνήσιος
ανιστόρητος ρατσιστής, δεν άρθρωσε
ούτε καν ένα υποκριτικό μήνυμα αλληλεγγύης των δύο λαών. Η ανατροπή
του είναι το καλύτερο μήνυμα αλληλεγγύης που μπορούμε να στείλουμε στον
κόσμο της Αϊτής.

14/2, Αντικυβερνητική διαδήλωση στο Πορτ-ο-Πρενς. Φωτό: Valerie Baeriswyl

Δ.Δ.

Νέα από τους χώρους
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ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

Ανοιχτή συνέλευση

Κ

υριακή 29/8, 12 μες, Αιόλου 47 – 5ος όροφος, Συνέλευση της
Αντικαπιταλιστικής Κίνησης στον Επισιτισμό-Τουρισμό «Καμαριέρα».
Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι
της για να διευκολύνει τα μεγάλα αφεντικά του Τουρισμού και του
Επισιτισμού, ώστε να μην χάσουν τα υπερκέρδη των προηγούμενων χρόνων προ πανδημίας. Οι επιλογές της αυτές όχι μόνο επιβάρυναν τη δημόσια Υγεία, την ώρα που τα κρούσματα και οι διασωληνωμένοι ανέβαιναν σταθερά, αλλά άνοιξαν και τον δρόμο για περαιτέρω εκμετάλλευση των εργαζόμενων, που κλήθηκαν να δουλέψουν μέσα στον καύσωνα του καλοκαιριού στις πιο αντίξοες συνθήκες και με τα πιο ελαστικά ωράρια.
Ταυτόχρονα από την αρχή της πανδημίας μεγάλωσε και η αντίσταση και η οργάνωση των εργαζόμενων στον Επισιτισμό-Τουρισμό. Το Συνδικάτο του Ν. Αττικής μαζικοποιήθηκε με πολλά νέα μέλη το προηγούμενο διάστημα. Η ηγεσία του όμως άφησε αναξιοποίητη αυτή τη δυναμική. Στο μαζικό ανοιχτό ΔΣ που έγινε τον Ιούλιο δεν προχώρησε σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέσα στην
καρδιά του καλοκαιριού, που η εκμετάλλευση απογειώνεται, κατεύθυνση που είχε η Καμαριέρα και την έβαλε ανοιχτά στη διαδικασία.
Στις 6 Σεπτέμβρη στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 6μμ, το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού καλεί σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση. Για την οργάνωση αυτής της συνέλευσης και των αγώνων
του επόμενου διαστήματος, η Καμαριέρα καλεί σε ανοιχτή συνέλευση την Κυριακή 29/8, στις 12 το μεσημέρι, στην Αιόλου 47, 5ος
όροφος.

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ

Παράσταση στη Ρεματιά

Η

θεατρική ομάδα Συντεχνία του Γέλιου συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ρεματιάς -50 Νύχτες Αλληλεγγύης- του
Δήμου Χαλανδρίου με την παιδική -και όχι μόνο- αντιρατσιστική θεατρική παράσταση «Μια γιορτή στου Νουριάν» την Παρασκευή
27/8 στις 8.30μμ στο Ευριπίδειο Θέατρο.
Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους με προαιρετική συνεισφορά
σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για το Ταμείο
Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ).

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Έκθετα παιδιά
αγχωμένοι γονείς

Λ

ίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, μία στις
τρεις αιτήσεις απορρίφθηκαν για δωρεάν παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ).
Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), 83 χιλιάδες παιδιά -αριθμός ρεκόρ- μένουν εκτός
της δημόσιας δωρεάν παιδείας, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες οικογένειες να πληρώσουν ακριβά ιδιωτικές δομές για να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους εκπαίδευση και απασχόληση, την ώρα που τα
ωράρια των εργαζόμενων συνεχώς ελαστικοποιούνται και αυξάνονται.
Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ρεκόρ σημειώθηκε και στις αιτήσεις, οι οποίες αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Σε αντίθετη κατεύθυνση είναι η πολιτική της κυβέρνησης που αντί για προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού και περισσότερες δημόσιες εγκαταστάσεις
για τα παιδιά -σε κατάλληλους χώρους και όχι κοντέινερ σε ελεύθερους χώρους πρασίνου-, αφήνει υποστελεχωμένες τις δημόσιες
δομές, φορτώνοντας το βάρος στους λιγοστούς εργαζόμενους,
στην πλειοψηφία τους συμβασιούχοι, που κάθε χρόνο κινδυνεύουν
να πεταχτούν στην ανεργία. Ουσιαστικά, είναι η πολιτική που στρώνει το έδαφος για να θησαυρίζουν ιδιώτες που έρχονται να καλύψουν αυτά τα κενά με το αζημίωτο.

22/8, Διαδήλωση μπροστά από το εργοστάσιο της Nabisco στο Πόρτλαντ

Π

άνω από 1.000 εργάτες της πολυεθνικής εταιρίας σνακ Nabisco -παρασκευάστρια των
Oreo- έχουν κατέβει σε απεργία διαρκείας σε τέσσερις πολιτείες των ΗΠΑ.
Από τα τέλη Μάη εργάζονται χωρίς
συμβόλαιο καθώς οι διαπραγματεύσεις
της μητρικής εταιρίας Mondelez με την
εργατική ένωση BCTGM, η οποία καλύπτει τους εργαζόμενους, δεν προχώρησαν. Ο λόγος είναι ότι η εταιρία ήθελε,
ως άλλος Χατζηδάκης, να επιβάλλει τη
μετατροπή του 8ωρου σε 12ωρο με
απλήρωτες υπερωρίες, καθώς και ότι
οι νεοπροσληφθέντες θα επωμίζονταν
επιπλέον έξοδα ασφάλισης.
Είναι η πρώτη απεργία στη Nabisco
εδώ και 52 χρόνια -η προηγούμενη
ήταν το 1969 και είχε κρατήσει 56 μέρες. Η απεργία ξεκίνησε όταν 200 εργαζόμενοι απήργησαν στις 10 Αυγούστου στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.
Ακολούθησε συγκέντρωση από εκατοντάδες εργαζόμενους που συγκεντρώθηκαν μπροστά από το εργοστάσιο του Πόρτλαντ για να υποστηρίξουν τους απεργούς. Εργαζόμενοι
στο εργοστάσιο του Σικάγου, στη Βιρτζίνια και στο κέντρο διανομής στο Άντισον του Ιλινόις βγήκαν και αυτοί
στην απεργία.
Με την αλλαγή που ήθελε να επιβάλει η εργοδοσία στα νέα συμβόλαια,
οι εργάτες θα έχαναν δεκάδες χιλιάδες δολλάρια ετησίως καθώς οι υπερωρίες που δουλεύουν είναι πάρα
πολλές. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της
πανδημίας αναγκάστηκαν να δουλεύουν 12 με 16 ώρες τη μέρα. Την
ίδια στιγμή, σύμφωνα με την Guardian, η Mondelez International έχει καταγράψει δισεκατομμύρια κέρδη. Το
δεύτερο τρίμηνο του 2021, η εταιρεία
ανέφερε κέρδη άνω των 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενώ ξόδεψε 1,5
δισεκατομμύρια δολάρια σε εξαγορές
μετοχών το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Η Mondelez είναι μια πολυεθνική
που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 160 χώρες. Το 2016, απέλυσε
εκατοντάδες εργαζόμενους σε όλη τη

Απεργία στη Nabisco
χώρα και έκλεισε τις γραμμές παραγωγής στο Σικάγο, απολύοντας 400 εργαζομένους. Τον περασμένο μήνα, έκλεισε τις εγκαταστάσεις της Nabisco
στην Ατλάντα της Τζόρτζια και στο Fair
Lawn του Νιου Τζέρσεϊ. Συνολικά, πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας έχουν
μειωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια.
Οι συνθήκες για τους εργαζόμενους
στις εγκαταστάσεις της Nabisco σε
άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου
του Μεξικού, είναι εξίσου βάναυσες,
με αμοιβές τόσο χαμηλές όσο 2 δολλάρια την ώρα και υψηλό κύκλο εργασιών. Σε πλήρη αντίθεση, η συνολική
αποζημίωση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας το 2020 ήταν
16,8 εκατομμύρια δολάρια, 544 φορές
παραπάνω από την ετήσια αποζημίωση του μέσου εργαζόμενου.

Αγώνας όλων
Η απεργία των εργαζομένων στη
Nabisco είναι μέρος μιας ευρύτερης
εξέγερσης των εργαζομένων σε όλη
τη χώρα ενάντια στην κοινωνική ανισότητα και την πανδημία, από τους εργαζόμενους της Frito-Lay/Pepsi έως
τους αυτοκινητιστές της Volvo, τους
μηχανικούς αυτοκινήτων, τους δασκάλους, τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους της Deere. Γι’ αυτό η απεργία βρήκε μεγάλη συμπαράσταση. Η
αδερφή οργάνωση του ΣΕΚ στις ΗΠΑ,
Marx21, μεταφέρει αυτή την εικόνα:
“Μετά την απεργία των αρτοποιών
στο εργοστάσιο, εκπροσωπούμενοι
από την ένωση Bakery, Confectionery,
Tobacco and Grain Millers (BCTGM),
οι απεργιακές φρουρές ενώθηκαν με
μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και οδηγούς... Αυτή η επίδειξη συμπαράστασης ήταν ζωτικής σημασίας, μας λέει
η Ντόνα, «Οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι, παντού, αλλά εδώ έχουμε μια ενότητα, είμαστε όλοι ένα στον αγώνα. Οι
μηχανικοί είναι έξω μαζί μας, οι ηλεκτρολόγοι το ίδιο, οι οδηγοί δεν σπάνε

τις απεργιακές φρουρές».
Το τοπικό μέλος των teamsters και
το μέλος του DSA Jesse μίλησε στο
συλλαλητήριο (22/8) για την ανάγκη
εμβάθυνσης αυτού του αγώνα και γενίκευσης του σε όλους τους τομείς.
«Δεν είμαι εδώ επειδή γνωρίζω τον
αγώνα σας, είμαι επειδή ο αγώνας
σας είναι ο αγώνας μου, είναι ο αγώνας όλης της εργατικής τάξης... πρέπει να κερδίσουμε γιατί αυτό δεν θα
είναι μόνο νίκη για τους αρτοποιούς,
αλλά νίκη για την τάξη μας".
Οι εργαζόμενοι έδωσαν έμφαση
στον τρόπο που η αλληλεγγύη και η
δουλειά τους ένωσαν. Το εργατικό δυναμικό είναι ποικιλόμορφο. Όπως και
σε πολλές βιομηχανίες παραγωγής,
έτσι και εδώ οι εργαζόμενοι προέρχονται από όλη την κοινότητα, αλλά οι
μετανάστες και οι έγχρωμοι εργάτες
αποτελούν ένα μεγάλο μέρος.
Ο απεργός εργαζόμενος Βίκτορ είπε στο συλλαλητήριο, «Μου αρέσει να
λέω ότι είμαστε ένα ενωμένο έθνος
εργατών, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. H Mondelez δεν μας δείχνει σεβασμό. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ,
θα παλέψουμε μαζί».
Η απεργία συνεχίζεται και θα χρειαστεί η υποστήριξη της κοινότητας
για να κερδίσει. Για τους εργαζόμενους στο Nabisco, και εκείνους στο
συλλαλητήριο, είναι σαφές ότι μια νίκη
εδώ θα ήταν σημαντική, όχι μόνο για
την κοινότητα, αλλά για την εργατική
τάξη στο σύνολό της. Αυτός είναι ο
λόγος που εμείς ως σοσιαλιστές πρέπει να υποστηρίξουμε τον αγώνα.
Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των εργαζομένων στη Nabisco.
Μπορούμε να μάθουμε από αυτούς
και να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμά τους για να δείξουμε σε άλλους εργαζόμενους ότι αν αγωνιστούν
θα υποστηριχθούν, αλλά ακόμη περισσότερο ότι μπορούν να κερδίσουν”.

Μάνος Νικολάου

εργατικη αλληλεγγυη

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
G7, ΡΩΣΙΑ, ΚΙΝΑ, “ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΙ”

Όλοι θέλουν μερίδιο
στην κυβέρνηση Ταλιμπάν
Ο
εξευτελισμός των ιμπεριαλιστών
στο Αφγανιστάν συνεχίζεται. Η
υπερδύναμη ηττήθηκε και αποχωρεί χωρίς σχεδιασμό. Ο Μπάιντεν κάνει το
ένα διάγγελμα μετά το άλλο για να δικαιολογηθεί. Δεν είναι καθόλου συνηθισμένη εικόνα ο ένοικος του Λευκού Οίκου να απευθύνεται “στο έθνος” όχι για να απειλήσει και
για να μιλήσει για την αμερικάνικη ισχύ, αλλά για να εξηγήσει πόσο αδύναμες είναι οι
ΗΠΑ να ελέγξουν την κατάσταση.

Τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν στο
αεροδρόμιο της Καμπούλ, από όπου συνεχίζονται οι εκκενώσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Υποτίθεται πως είναι το μόνο
σημείο που ελέγχουν οι Αμερικάνοι. Στην
πραγματικότητα οι πολιτοφυλακές των Ταλιμπάν είναι αυτές που εξασφαλίζουν τις
προϋποθέσεις για να μπορούν οι ιμπεριαλιστές να σηκώσουν τα αεροπλάνα τους. Χωρίς αυτούς, δεν θα υπήρχε «εκκένωση». Το
αμερικάνικο υπουργείο εξωτερικών ξέρει την
αλήθεια, γι’ αυτό και το μόνο που κάνει είναι
να παρακαλάει τους Ταλιμπάν για παράταση
στις πτήσεις και μετά τις 31 Αυγούστου.
Την ίδια ώρα που οι Αμερικάνοι παρακαλούν τους Ταλιμπάν, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, παρακαλάει
τους Αμερικάνους να διατηρήσουν στρατεύματα στην Καμπούλ μέχρι να αποχωρήσουν όλοι οι συνεργάτες της βρετανικής κατοχικής δύναμης. Ο Τζόνσον κάλεσε τους
G7 την Τρίτη 24 Αυγούστου για μια ύστατη
προσπάθεια, αλλά είναι αργά για δάκρυα.
Η αμερικάνικη κατοχή δεν ηττήθηκε στις
15 Αυγούστου “κατά λάθος”, όταν οι Ταλιμπάν μπήκαν στην Καμπούλ. Αποτυχία ήταν
τα 20 χρόνια πολέμου και κατοχής. Αποτυχία που την πλήρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με τη ζωή τους. Αποτυχία
που την πλήρωσαν εκατομμύρια άνθρωποι
που εγκατέλειψαν τα χωριά τους, τις πόλεις
τους, τη χώρα τους. Δολοφόνοι, από τον
Μπλερ που ξεκίνησε τον πόλεμο μαζί με τον
Μπους το 2001, μέχρι στελέχη του αμερικάνικου στρατού, έχουν βγει από τις τρύπες
τους για να καταγγείλουν το θανάσιμο “λάθος” της αμερικανικής αποχώρησης. Ο
Μπάιντεν τους απαντάει πως ένας μήνας
παραπάνω δεν θα έκανε διαφορά.
Αυτό που ψάχνουν τώρα είναι πώς θα διαχειριστούν την επόμενη μέρα μετά την ήττα.
Στο μεταξύ, αναμένουν την κυβέρνηση που
θα σχηματίσουν οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ.
Οι Δυτικοί προβάλλουν για λόγους προπαγανδιστικούς «όρους» όπως δικαιώματα γυναικών, μη-φιλοξενία τρομοκρατών κλπ, αλλά ξέρουν ότι αν δεν θέλουν να χάσουν
οποιαδήποτε σχέση με τις εξελίξεις στην
Κεντρική Ασία, θα έρθουν σε συνεννόηση
με το νέο καθεστώς. Ο “Υπ. Εξωτερικών”
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τζοζέπ Μπορέλ,
το λέει καθαρά: "Αυτό που δεν μπορούμε να

Η πείνα που αφήνει πίσω της η κατοχή είναι η άμεση απειλή για τους φτωχούς του Αφγανιστάν. Φωτό: Sidiqullah Khan

κάνουμε είναι να αφήσουμε τους Κινέζους
και τους Ρώσους να πάρουν τον έλεγχο της
κατάστασης”.
Το ίδιο κάνουν από τη μεριά τους και οι
Ταλιμπάν. Βρίσκονται σε εξέλιξη συνεννοήσεις με την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και το
Πακιστάν, τις δυνάμεις που πλέον έχουν μεγαλύτερη επαφή με την πραγματικότητα
στην περιοχή, για να σχηματίσουν κυβέρνηση που θα κρατάει ισορροπίες με όλους.

Παζάρια
Τα ΜΜΕ προβάλλουν την “αντίσταση” στο
Παντζσίρ, στα βόρεια της Καμπούλ, όπου
διατηρούν τον έλεγχο πολέμαρχοι όπως ο
Μασούντ σε συνεργασία με υπολείμματα
του καθεστώτος Γάνι που ανέτρεψαν οι Ταλιμπάν. Όμως το μήνυμα που στέλνει ο Μασούντ δεν είναι ότι πήρε τα όπλα για την
ανατροπή των Ταλιμπάν, αλλά για τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση. Το ίδιο μήνυμα
στέλνουν τα περισσότερα στελέχη των κατοχικών κυβερνήσεων που “αντιστέκονται”,
όπως ο έκπτωτος αντιπρόεδρος Αμρουλάχ
Σάλεχ κι ο προκάτοχός του, Ντοστούμ. Το
ίδιο κάνει και ο Χαμίντ Καρζάι, o κατοχικός
πρόεδρος που έστησαν οι Αμερικάνοι το
2001, ο οποίος τώρα βρίσκεται σε συνομιλίες με τους Ταλιμπάν. Ακόμη κι ο Γάνι, ο
πρόεδρος που έφυγε τρέχοντας αφού πρώτα γέμισε το πορτ-μπαγκάζ με μετρητά,
πριν ακόμη μπουν οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ, δηλώνει πως είναι “παρών” από τα
Εμιράτα που του πρόσφεραν “άσυλο”.
Η συζήτηση για τα δικαιώματα στο Αφγανιστάν και τα ξαφνικά δάκρυα για τον “σκοταδισμό” των Ταλιμπάν είναι λοιπόν σκέτη
υποκρισία. Αυτοί οι τύποι που κυβερνούσαν
μέχρι σήμερα, κάτω από την προστασία των
αμερικάνικων όπλων, και τώρα παζαρεύουν
για να ξαναγίνουν υπουργοί, δεν είναι καλύτεροι από τους Ταλιμπάν.
Οι εκκλήσεις για “απομόνωση” των Ταλιμπάν, το μόνο πραγματικό πιθανό αντίκρυσμα

που έχουν είναι μια πιθανή εκστρατεία οικονομικού στραγγαλισμού. Ο λαός του Αφγανιστάν όμως ήδη πληρώνει το τίμημα πάνω
από 40 ετών πολέμου. Τα όποια αποθεματικά της αφγανικής κυβέρνησης τα ελέγχουν
οι Αμερικάνοι τραπεζίτες και έχουν κλείσει
την πρόσβαση. Το ΔΝΤ πάγωσε τη βοήθεια.
Όχι μόνο οι 300 χιλιάδες στρατιώτες του
στρατού που έστησαν οι ΗΠΑ, αλλά και όλοι
οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες βρίσκονται
αντιμέτωποι με την πείνα. Οι τιμές των βασικών τροφίμων (λάδι, αλεύρι, ρύζι) έχουν
ανέβει 20% τις τελευταίες μέρες. Έχουν
μπλοκαριστεί οι δυνατότητες να στέλνουν
βοήθεια οι Αφγανοί μετανάστες και πρόσφυγες προς τις οικογένειές τους.
Οι απλοί άνθρωποι που έχουν ζωή και
ανάγκες στο Αφγανιστάν δεν είναι μόνο οι
χιλιάδες που έχουν συσσωρευτεί στο αεροδρόμιο ελπίζοντας να φύγουν, αλλά εκατομμύρια που ζουν κατά 75% στην ύπαιθρο.
Από τον Ιούνη, καταγράφεται πρωτοφανής
ξηρασία. Δώδεκα εκατομμύρια άνθρωποι
βρίσκονταν σε κατάσταση “επισιτιστικής
ανασφάλειας” όπως λέγεται ευγενικά η πείνα, πριν από την κατάληψη της Καμπούλ
από τους Ταλιμπάν. Πολλοί από αυτούς ήδη
κατευθύνονταν στις πόλεις προς αναζήτηση
μεροκάματου.
Είναι άνθρωποι που στην πλειοψηφία
τους έχουν δει κάποιον συγγενή τους να
σκοτώνεται, να βασανίζεται, να φυλακίζεται
μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια κατοχής. Δεν θα
τους αφήσουμε να τιμωρηθούν από όσες
μεγάλες δυνάμεις θέλουν να εκβιάσουν
τους Ταλιμπάν. Οι ιμπεριαλιστές άφησαν
ακόμη και τους στενούς τους συνεργάτες
μέσα στις πρεσβείες τους αβοήθητους. Δεν
νοιάστηκαν ούτε στιγμή για τους φτωχούς,
γυναίκες και άντρες. Ξέρουμε ποιοι είναι,
όσα ανθρωπιστικά περιτυλίγματα και να βάλουν στις βόμβες τους. Γι’ αυτό πανηγυρίζουμε την ήττα και την αποχώρησή τους.

Νίκος Λούντος

Πανικός για
τα αμερικάνικα
τσιράκια παντού

Η

ανεξέλεγκτη τροπή που πήρε η αποχώρηση των Αμερικάνων από το Αφγανιστάν τινάζει στον αέρα σχεδιασμούς πολύ ευρύτερους από το τι συμβαίνει
στα περίχωρα της Καμπούλ. Η αξιοπιστία της
υπερδύναμης έχει δεχτεί τεράστιο πλήγμα. Οι
δυνάμεις που νόμιζαν πως οι φτερούγες του
αμερικάνικου αετού είναι αρκετές για να απειλούν με πραξικοπήματα, εκβιασμούς και πολέμους βρίσκονται εκτεθειμένες. Τι έρεισμα
έχουν οι διάφοροι Γκουαϊντό ή οι ολιγάρχες
των Άνδεων που ονειρεύονταν επεμβάσεις
στη Βενεζουέλα και τη Βολιβία, όταν τα αμερικάνικα μεταγωγικά αφήνουν αβοήθητους
τους ομολόγους τους στο Αφγανιστάν; Το
ίδιο ισχύει για τη Βαλτική, την Ουκρανία αλλά
και τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία
Ο Μόντι και η ακροδεξιά της Ινδίας έχουν
στηριχτεί στο ρόλο τους σαν αντίβαρο της Κίνας, παίρνοντας τα τελευταία χρόνια σκυτάλη
από το Πακιστάν που ήταν παραδοσιακά το
υποτακτικό στις ΗΠΑ καθεστώς. Πήραν αέρα
ακόμη και να καταργήσουν την αυτονομία του
Κασμίρ και να επιβάλουν στρατιωτικό νόμο.
Τώρα όμως βλέπουν τις μυστικές υπηρεσίες
του Πακιστάν έτοιμες να αποκτήσουν υπουργούς στη νέα κυβέρνηση του Αφγανιστάν και
την Κίνα να διατηρεί την πρεσβεία της, την
ώρα που οι Ινδοί γραφειοκράτες φεύγουν κυνηγημένοι. Στις 11 Αυγούστου, γινόταν είδηση το παράπονο του Πακιστανού πρωθυπουργού, Ιμράν Χαν, ότι ο Μπάιντεν δεν του
έχει μιλήσει ούτε μια φορά. Τώρα, ο Μπάιντεν
θα αναγκαστεί να πάρει πολλά τηλέφωνα.
Από την άλλη μεριά, η “περικύκλωση” του
Ιράν θα μπει σε αναγκαστική αναθεώρηση.

Αντιστροφή
Για την όποια σταθερότητα του Αφγανιστάν, οι ιμπεριαλιστές θα χρειαστούν κάποια
συνεννοήση με την Τεχεράνη, και για τον
έλεγχο των συνόρων και για τα τμήματα των
Ταλιμπάν με τα οποία έχει επαφές το Ιράν.
Πριν από 20 χρόνια, οι νεοσυντηρητικοί γύρω
από τον Μπους προπαγάνδιζαν πως ο βομβαρδισμός του Αφγανιστάν και του Ιράκ θα
ήταν το πρώτο βήμα για την εισβολή στο
Ιράν. Η κατάσταση έχει αντιστραφεί εντελώς.
Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτό το
ντόμινο εξελίξεων που φτάνει ως το Ισραήλ
και τις χώρες του Κόλπου. Οι σχεδιασμοί του
Μητσοτάκη, ο άξονας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, που έφτασε μέχρι τη Σαουδική Αραβία
και τα Εμιράτα, όπου μέχρι και ελληνική αεροπορία έστειλαν, θα υποστεί τους κραδασμούς αυτής της στροφής.
Το σίγουρο είναι ότι η Αριστερά πρέπει να
λάβει υπόψη της την αλλαγή που σηματοδότησε η ήττα των Αμερικάνων στο Αφγανιστάν.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 2001 μέχρι
σήμερα έδεσαν και αυτές τις τύχες τους με
τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και με το
Αφγανιστάν συγκεκριμένα. Πρέπει να αναδείξουμε αυτήν τη μεγάλη ήττα, όχι να την υποτιμήσουμε. Για να καταφέρουμε να φύγει κυνηγημένος ο Μητσοτάκης, όπως έφυγαν και
οι φίλοι των Αμερικάνων από την Καμπούλ.

