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Η επίθεση της κυβέρνησης
στους "ανεμβολίαστους" με
το πρόσχημα, δήθεν, της δη-

μόσιας υγείας δεν πρέπει να περά-
σει. Είναι μία επίθεση που στόχο
έχει από τη μία να κρύψει την εγκλη-
ματική κυβερνητική διαχείριση της
πανδημίας (και του εμβολιασμού)
και από την άλλη να διαιρέσει την
εργατική τάξη και να ανοίξει τον
δρόμο για απολύσεις και ιδιωτικο-
ποιήσεις.

Η Ελλάδα μετράει ήδη 13.600 νε-
κρούς από την πανδημία και, σύμφω-
να με τα ΝΕΑ, "η εικόνα παρουσιάζει
σταθερή επιδείνωση και η Ελλάδα εί-
ναι δεύτερη σε θνητότητα στην ΕΕ
με 23,14 νεκρούς ανά εκατομμύριο
(μέσος όρος των 14 πρώτων ημερών
του Αυγούστου), ενώ ο μέσος όρος
των 29 χωρών της ΕΕ είναι μόλις 7,4
θάνατοι ανά εκατομμύριο". Και οι
"επιτυχίες" της κυβέρνησης δεν στα-
ματάνε εδώ. Αναλυτικά στοιχεία για
την υπερβάλλουσα θνησιμότητα εν
μέσω πανδημίας στα κράτη μέλη της
ΕΕ, έδωσε στη δημοσιότητα η Euro-
stat. Τον Ιούνιο οι επιπλέον θάνατοι
ήταν αυξημένοι κατά 5,8% σε σχέση
με τη μέση μηνιαία θνησιμότητα την
περίοδο 2016-2019. Πρώτη ήταν η
Λετονία με 20,5%, ενώ ακολούθησε η
Ελλάδα με 18,2%.

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Αυγούστου, η παραπάνω εικόνα έγι-
νε ακόμα χειρότερη. Ενδεικτικός εί-
ναι ο δείκτης της πληρότητας των
απλών κλινών και των ΜΕΘ Covid
στα νοσοκομεία. Στα τέλη Ιουλίου, η
πληρότητα των απλών κλινών ήταν
στο 27% και των κλινών ΜΕΘ Covid
ήταν στο 38%. Σήμερα είναι 45% και
70% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τους
επιδημιολόγους, η απότομη αύξηση
των κρουσμάτων στο δεύτερο δεκα-
πενθήμερο του Αυγούστου θα οδη-
γήσει τον Σεπτέμβριο σε απότομη
αύξηση των νοσηλειών και των δια-
σωληνώσεων. Είναι θέμα χρόνου να
φτάσουμε στην εξάντληση της πλη-
ρότητας. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο
υποκριτική και εγκληματική είναι η
κυβέρνηση.

Είναι υποκριτική όταν λέει, όπως
για την αντιμετώπιση των πρόσφα-
των καταστροφικών πυρκαγιών, ότι
το "κύριο μέλημα είναι η προστασία
της ανθρώπινης ζωής". Από την
έναρξη της πανδημίας μέχρι τώρα,
έχουμε και ένα θάνατο κάθε μία
ώρα.

Είναι εγκληματική γιατί όχι μόνο
δεν στήριξε και δεν ενίσχυσε το
ΕΣΥ, όχι μόνο δεν πήρε μέτρα για να
αντιμετωπίσει το αναμενόμενο "τέ-
ταρτο κύμα" εξαιτίας της μεταλλά-
ξης Δ αλλά, αντίθετα, δήλωνε την
πρόθεση να κλείσει "κοντινά νοσοκο-
μεία" και τώρα θέλει να διώξει από
το ΕΣΥ, σε περίοδο της έξαρσης,

γιατρούς, νοσηλευτικό και διοικητι-
κό προσωπικό με πρόσχημα τον μη
εμβολιασμό τους. 

Ξέρουμε ότι υπεύθυνες για τα χα-
μηλά ποσοστά εμβολιασμού είναι οι
κυβερνήσεις και οι φαρμακοβιομη-
χανίες και όχι ο κόσμος που δεν εμ-
βολιάζεται.

Πανάκεια;
Συμπληρώνουμε ένα χρόνο που

όλες οι κυβερνήσεις "επένδυσαν" (κυ-
ριολεκτικά και μεταφορικά) στα εμ-
βόλια ως το Άγιο Δισκοπότηρο για
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τα
εμβόλια αντιμετωπίστηκαν από τη μία
ως εμπόρευμα και από την άλλη ως
πανάκεια για την εξάλειψη της παν-
δημίας και την "επιστροφή στην κα-
νονικότητα". Πουθενά, και ιδιαίτερα
στην Ελλάδα, δεν πάρθηκαν ουσια-
στικά μέτρα για την πρόληψη, ιχνη-
λάτηση και αντιμετώπιση της πανδη-
μίας ακόμα και όταν η επιστημονική
κοινότητα (όσοι δεν ήταν σε διάφο-
ρες κυβερνητικές επιτροπές) φώναζε
ότι ο εμβολιασμός είναι μεν ανα-
γκαίος αλλά θα πρέπει να αφορά όλο
τον πλανήτη και να συνοδεύεται από
μέτρα πρόληψης και ενίσχυσης των
συστημάτων Υγείας. Σήμερα, όλα τα
μεγαλεπίβολα σχέδια εμβολιασμού
των κυβερνήσεων έχουν πάει άπατα.

Θεωρητικά, στο τέλος του φετινού
καλοκαιριού θα έπρεπε ήδη να έχει
χτιστεί το περίφημο "τείχος της ανο-
σίας" αλλά, σύμφωνα με μία πρό-
σφατη μελέτη από την Ιατρική Σχο-
λή του ΕΚΠΑ (που δημοσιεύει το
ΒΗΜΑ), "το ποσοστό (του εμβολια-
σμού στην Ελλάδα) απέχει σημαντι-
κά από τον στόχο, που ολοένα αυξά-

νεται λόγω του ιδιαίτερα μολυσματι-
κού στελέχους Δέλτα, με αποτέλε-
σμα η δημιουργία μιας ισχυρής
ασπίδας προστασίας έναντι του παν-
δημικού ιού να μοιάζει ανέφικτη. Αρ-
χικά εκτιμούσαμε ότι περίπου 60%-
70% του συνολικού πληθυσμού της
χώρας θα έπρεπε να αποκτήσει ανο-
σία μέσω εμβολιασμού ή νόσησης
για να ελεγχθεί η μετάδοση. Με τη
μετάλλαξη Δέλτα, οι εκτιμήσεις αυ-
τές αναπροσαρμόζονται προς τα πά-
νω – άνω του 80% και ίσως 90% του
πληθυσμού θα πρέπει να αποκτήσει
ανοσία. Αν σκεφτούμε ότι τα παιδιά
έως 12 ετών που δεν εμβολιάζονται
αποτελούν περίπου τo 13% του πλη-
θυσμού, βλέπουμε πόσο δύσκολο εί-
ναι να επιτευχθεί συλλογική ανοσία
μέσω εμβολιασμού. Στα παραπάνω
προστίθενται επιπλέον προβληματι-
σμοί, όπως η διάρκεια της ανοσίας
και η διστακτικότητα του πληθυσμού
απέναντι στο εμβόλιο".

Στην Ελλάδα έχει εμβολιαστεί μό-
λις το 55% του πληθυσμού. Στην ΕΕ
το ποσοστό είναι 57% και στις ΗΠΑ
51%. Το παγκόσμιο ποσοστό είναι
σχεδόν το μισό, 27%, με την Αφρική
στο 4,7%, την Λ. Αμερική στο 29%, τη
Ρωσία στο 25% και την Ινδία στο
10%. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν δεσμεύ-
σει από τις πολυεθνικές φαρμάκων
πολλαπλάσιες δόσεις σε σχέση με
τους πληθυσμούς τους, στερώντας
ταυτόχρονα την πρόσβαση στον εμ-
βολιασμό από τους λαούς του λεγό-
μενου Τρίτου Κόσμου. Με αυτά τα
(παγκόσμια και τοπικά) ποσοστά εμ-
βολιασμού, οι μεταλλάξεις του ιού θα
διαδέχονται η μία την άλλη κάνοντας
τα εμβόλια να είναι πάντα ένα βήμα

πίσω ως προς την αποτελεσματικότη-
τα ή/και την αντιμετώπισή τους.

Αυτός ο φαύλος κύκλος φαίνεται
ιδιαίτερα στο Ισραήλ και στη Μ.
Βρετανία, στις δύο χώρες που κάνα-
νε (σχετικά) γρήγορους και (σχετι-
κά) μαζικούς εμβολιασμούς, με δια-
φορετικά εμβόλια, ως προς την αύ-
ξηση των κρουσμάτων και των νοση-
λειών εξαιτίας της μετάλλαξης Δ. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας
του Ισραήλ, η προστασία που παρέ-
χει το εμβόλιο των BioNTech/Pfizer,
του οποίου το Ισραήλ έχει κάνει
αποκλειστική χρήση, ξεθωριάζει με
την πάροδο του χρόνου γρηγορότε-
ρα από το αναμενόμενο, αυξάνον-
τας τον κίνδυνο σημαντικών λοιμώ-
ξεων. Έως τον Αύγουστο, η αποτε-
λεσματικότητα για το εμβόλιο της
Pfizer σε ό,τι αφορά τη μόλυνση μει-
ώθηκε στο 39% και ακόμα και στο
16% για όσους είχαν λάβει τη δεύτε-
ρη δόση τον Ιανουάριο. Ακόμα πιο
ανησυχητικό, η αποτελεσματικότητα
έναντι της σοβαρής νόσησης για
τους ευάλωτους (ηλικίες άνω των 65
ετών), οι περισσότεροι εκ των οποί-
ων εμβολιάσηκαν τον Ιανουάριο,
υποχώρησε στο 55%. Το Ισραήλ ξε-
κίνησε την χορήγηση της καθολικής
τρίτης "αναμνηστικής" δόσης του εμ-
βολίου από τις 30 Ιουλίου. Στη Βρε-
τανία, όπου το 75% του (ενήλικου)
πληθυσμού έχει εμβολιαστεί με
AstraZeneca, ο ανοσολόγος Άντριου
Πόλαρντ, διευθυντής του Oxford
Vaccine Group, πρόεδρος της βρε-
τανικής Κοινής Επιτροπής Εμβολια-
σμού και Ανοσοποίησης (JCVI) και
επικεφαλής ερευνητής των δοκιμών
για το εμβόλιο AstraZeneca, ενημε-

ρώνοντας τη διακομματική επιτροπή
της Βουλής των Κοινοτήτων, δήλω-
σε ότι "το εμβόλιο μπορεί να επιβρα-
δύνει απλά την εξάπλωση της παν-
δημίας...η μετάλλαξη Δ καθιστά μυ-
θική έννοια την ανοσία αγέλης...η
μετάλλαξη Δ θα εξακολουθήσει να
μολύνει και ανθρώπους που έχουν
εμβολιαστεί».

Εργατικός έλεγχος
Με αυτή την εικόνα, χρειάζεται

πολύ θράσος από την κυβέρνηση να
ισχυρίζεται ότι η τωρινή έξαρση της
πανδημίας οφείλεται στους ανεμβο-
λίαστους. Ο εμβολιασμός είναι μεν
αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη
για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Για να δουλέψει ο εμβολιασμός
θα πρέπει να φύγει από τον κατα-
στροφικό έλεγχο κυβερνήσεων και
φαρμακευτικών και να περάσει στα
χέρια των εργαζόμενων και των επι-
στημόνων κάτω από κοινωνικό έλεγ-
χο. Μόνο έτσι μπορούν να δημιουρ-
γηθούν ασφαλή και αποτελεσματικά
εμβόλια μακριά από εμπορικές και
κυβερνητικές σκοπιμότητες και την
λογική του κέρδους. Αυτό απαιτεί να
δοθεί ο αναγκαίος και ικανός χρό-
νος για έρευνα και δοκιμές, να "σπά-
σουν" οι πατέντες και να υπάρχει συ-
νεργασία και διαφάνεια όλων των
ερευνητικών ομάδων. Μόνο μαζικά
κοινωνικοποιημένα δημόσια συστή-
ματα υγείας μπορούν να ενημερώ-
σουν σωστά τον πληθυσμό, να κερ-
δίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου
και να οργανώσουν ένα αναγκαίο
πρόγραμμα εμβολιασμού σε κάθε
χώρα του πλανήτη. Αλλά και αυτό
από μόνο του δεν αρκεί γιατί το εμ-
βόλιο δεν είναι πανάκεια.

Η αντιμετώπιση και η εξάλειψη
της πανδημίας χρειάζεται, πρώτα
από όλα, ενίσχυση των συνθηκών
πρόληψης που σχετίζονται με τις
συνθήκες διαβίωσης, εργασίας, με-
τακίνησης, ψυχαγωγίας και πάνω
από όλα με ενίσχυση (με προσωπι-
κό, τεχνολογία και κλίνες) όλων των
καθολικά προσβάσιμων δημόσιων
δομών υγείας, από την πρωτοβάθ-
μια φροντίδα μέχρι τις κλίνες ΜΕΘ.

Η συνολική εξάλειψη της εμφάνι-
σης των πανδημιών δεν είναι επιστη-
μονικό – ιατρικό ζήτημα αλλά κοινω-
νικό. Οι αιτίες των πανδημιών δεν
βρίσκονται στους παθογόνους ιούς
αλλά στο σύστημα που γεννάει τις
συνθήκες ώστε αυτοί οι ιοί να κυκλο-
φορούν μέσα μας. Η εργατική τάξη
είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να
ξηλώσει το σύστημα που τις γεννά.
Αυτή τη δύναμη είναι που φοβούνται
οι Μητσοτάκηδες και αυτή τη δύνα-
μη χρειάζεται να οργανώσουμε για
να απαλλαγούμε από τις θανατερές
αποτυχίες του καπιταλισμού.

Γιώργος Ράγκος

Ναι στον εμβολιασμό, όχι στις απολύσεις

26/8, Απεργιακή κινητοποίηση στα νοσοκομεία. Φωτό: Λένα Βερδέ
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Οανασχηματισμός που ανακοινώθηκε
την Τρίτη το μεσημέρι είναι η επιβε-
βαίωση για την κρίση και τα αδιέξοδα

που έχει φτάσει η κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας. Όσες φορές και να παινευτεί από
μόνος του ο Μητσοτάκης για την «πετυχημέ-
νη» αντιμετώπιση κρίσεων που έχει κάνει, η
ανάγκη να αλλάξει βασικούς υπουργούς μι-
λάει από μόνη της. 

Το τέλος του Χρυσοχοΐδη σηματοδοτεί την
κατάληξη της κεντρικής εκστρατείας αυτής
της κυβέρνησης που θα έφερνε «ασφάλεια»
για όλους με την καταστολή. Η νεολαία και οι
απεργοί με τις διαδηλώσεις τους έκαναν τον
Χρυσοχοΐδη τον πιο μισητό υπουργό και τελι-
κά ο υπουργός των μπάτσων κάηκε μαζί με
τα καμένα δάση. 

Η αποχώρηση του Κικίλια από το Υγείας εί-
ναι επίσης ομολογία αποτυχίας στην αντιμε-
τώπιση της πανδημίας. Ο κορονοϊός σαρώνει
και ο Μητσοτάκης φέρνει άλλον ένα «μεταφα-
σίστα» στο υπουργείο Υγείας, όπως παλιότε-
ρα πέρασε από εκεί ο Βορίδης και ο Γεωργιά-
δης. Ίδια ατζέντα περικοπών, απολύσεων και
ιδιωτικοποιήσεων στα Νοσοκομεία, αλλά και
προσπάθεια να βρει ο Πλεύρης συνομιλητές
με τους φασίστες που επιχειρούν να δημαγω-
γήσουν στις πλάτες των ανεμβολίαστων.

Αυτές οι τρανταχτές σφραγίδες αποτυχίας
δεν καλύπτονται με την προσπάθεια δημι-
ουργίας νέου υπουργείου Πολιτικής Προστα-
σίας. Μήνες τώρα με τον Χαρδαλιά αυτός ο
μηχανισμός λειτουργούσε σαν «ξεχωριστό»
υπουργείο και έγινε «υπόδειγμα» της κατα-
στροφής που φέρνει το «επιτελικό» κράτος. 

Η απόπειρα να αναλάβει αυτό το «νέο»
υπουργείο ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρ-
χος Αποστολάκης που ήταν υπουργός Άμυ-
νας στην τελευταία κυβέρνηση  του Αλέξη

Τσίπρα, σηματοδοτεί  πόσο ανάγκη έχει ο
Μητσοτάκης την συναίνεση από την αξιωμα-
τική αντιπολίτευση. Η αποτυχία αυτής της κί-
νησης έδειξε ότι οι διαστάσεις της πολιτικής
κρίσης που ξεδιπλώνεται είναι τεράστιες.

Τυχόν αποδοχή αυτής της υπουργοποί-
ησης θα ήταν άνοιγμα της πόρτας προς μια
μελλοντική συγκυβέρνηση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυ-
χώς, τα πράγματα δεν έχουν φτάσει εκεί. Δυ-
στυχώς, όμως, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προσφέ-
ρει απλόχερα συναινετική αντιπολίτευση. Ού-
τε μια απεργία, ούτε ένα συλλαλητήριο δεν
έχει την στήριξη από τον Τσίπρα και τα στε-
λέχη του, την ώρα που ο κόσμος εξοργίζεται
μαζικά από τις επιθέσεις της Νέας Δημοκρα-
τίας και δίνει μάχες.

Στην πρώτη γραμμή
Στην πρώτη γραμμή αυτών των αγώνων

βρίσκονται οι εργάτες της Υγείας με τις απερ-
γίες τους. Χρειάζονται την υποστήριξη όλων
μας, ιδιαίτερα στον αγώνα ενάντια στις απο-
λύσεις με πρόσχημα τους ανεμβολίαστους.  

Η εκστρατεία εμβολιασμών δεν καταφέρ-
νει να σταματήσει την πανδημία (όπως δεν
κατάφερε πιο πριν και η εκστρατεία των λο-
κντάουν) με ευθύνη των κυβερνήσεων και
των πολυεθνικών της φαρμακοβιομηχανίας.
Αυτά τα συμφέροντα και οι κυβερνήσεις που
τα υπηρετούν άργησαν να ασχοληθούν με
την ανάπτυξη σωστών εμβολίων, απέκλεισαν
από τη χρήση τους τους φτωχούς πληθυ-
σμούς του πλανήτη και τώρα εισπράττουν
την ανυπαρξία «τείχους ανοσίας» ακόμα και
στις πλουσιότερες χώρες. Θερίζει ο κορο-
νοϊός μέσα στις ΗΠΑ και την ίδια καταστρο-
φή φέρνει ο Μητσοτάκης με την ίδια πολιτι-
κή. Είναι μεγάλη πολιτική απάτη να ρίχνουν
τις ευθύνες στους ανεμβολίαστους και να

τους βαφτίζουν «ψεκασμένους» ταυτίζοντας
τους με όλους τους ακροδεξιούς απατεώ-
νες.

Η απεργία στα Νοσοκομεία είναι η πιο άμε-
ση απάντηση, αλλά δεν είναι η μόνη. Το πρώ-
το πανεργατικό συλλαλητήριο ενάντια στην
«ανασχηματισμένη» κυβέρνηση γίνεται την
Τετάρτη το απόγευμα, την ώρα που η Βουλή
συζητάει το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για την
ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων.
Και ακολουθεί το διήμερο στη Θεσσαλονίκη
στις 10-11 Σεπτέμβρη με τα Νοσοκομεία
μπροστά την πρώτη μέρα και την πανεργατι-
κή πολιορκία του Μητσοτάκη το Σάββατο. 

Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη με αέρα νίκης
ενάντια σε μια ξεφτιλισμένη κυβέρνηση. Μια
κυβέρνηση που θα έφτιαχνε «νέο επιτελικό»
υπουργείο, αν το έπαιρνε ο Αποστολάκης,
αλλά τελικά το αφήνει πίσω στο υπουργείο
των μπάτσων. Μια κυβέρνηση με στελέχη
που δεν έχουν κάνει ούτε ένα μεροκάματο,
ούτε μια μέρα στον στρατό αλλά καταγγέλ-
λουν έναν πρώην αρχηγό ΓΕΕΘΑ ότι αρνήθη-
κε να υπηρετήσει την πατρίδα επειδή δεν
μπήκε στην κυβέρνησή τους. Κυβέρνηση κυ-
ριολεκτικά σε τρικυμία.

Οι σχολιαστές που έχουν τους ορίζοντές
τους περιορισμένους στο κοινοβουλευτικό
παιχνίδι λένε ότι ο ανασχηματισμός ανοίγει
την τελική ευθεία προς τις εκλογές. Η Αρι-
στερά που έχει πολύ ευρύτερους ορίζοντες
βλέπει ότι μπορούμε να αποτελειώσουμε αυ-
τή τη μισητή κυβέρνηση και να ανοίξουμε την
προοπτική για εργατική εναλλακτική. Σε αυτή
την προσπάθεια καλούμε να συστρατευτούν
όλοι και όλες αψηφόντας τις συναινετικές
ηγεσίες. Είναι ώρα για ανατροπή και για δυ-
νατή επαναστατική Αριστερά.

Ηεπιτυχία της απεργίας των υγειονομι-
κών στις 26/8 ενάντια στις απολύσεις

(βλέπε σελίδες 8-9) άνοιξε αμέσως το δρό-
μο για την κλιμάκωση. Την ίδια μέρα συνε-
δρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-
ΔΗΝ αποφασίζοντας τα επόμενα βήματα
της μάχης, ενώ σε μια σειρά νοσοκομεία τα
Σωματεία κυκλοφόρησαν ανακοινώσεις που
εξειδίκευαν το αγωνιστικό τους πρόγραμμα.

Τα επόμενα μεγάλα ραντεβού είναι, σύμ-
φωνα με την απόφαση της Ομοσπονδίας, οι
συγκεντρώσεις στις πύλες όλων των νοσο-
κομείων την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρη το
πρωί, πρώτη ημέρα εφαρμογής του νόμου
για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και τις
απολύσεις. Καθώς και η νέα πανελλαδική
στάση εργασίας 10πμ-3μμ την επόμενη μέ-
ρα, Πέμπτη 2 Σεπτέμβρη, με συγκεντρώ-
σεις στις 11πμ, στο υπουργείο Υγείας, στο
υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, στις κατά
τόπους ΥΠΕ και στις πύλες των νοσοκομεί-
ων, αν εκδοθεί έστω και μία πράξη αναστο-
λής εργασίας υγειονομικού.

Η απόφαση πρότεινε επίσης δράσεις και
για τις προηγούμενες μέρες σε κάθε νοσο-
κομείο, όπως γενικές συνελεύσεις, συνέχι-
ση της απεργίας-αποχής από την κατάθεση
των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόση-
σης, καταλήψεις στις Διοικήσεις. Αυτό
αξιοποίησαν οι εργαζόμενοι και τα Σωμα-
τεία τους, ανοίγοντας την εβδομάδα των
αναστολών με μπαράζ κινητοποιήσεων.

Κατάληψη
Έτσι, τη Δευτέρα 30 Αυγούστου τα γρα-

φεία της διοίκησης του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου στην Πάτρα βρέθηκαν κατει-
λημμένα από διοικητικούς υπαλλήλους,
που ταυτόχρονα γέμισαν το προαύλιο με
μαύρες σημαίες και συγκεντρώθηκαν μαζι-
κά έξω από το γραφείο του Διοικητή. Η κί-
νησή τους είχε τη στήριξη του Σωματείου,
αν και δεν ήταν δική του απόφαση, αλλά
πρωτοβουλία των ίδιων από τα κάτω.

Όπως είπε ο Δημήτρης Μπελιάς, τραυ-
ματιοφορέας στο Πανεπιστημιακό, στη σύ-
σκεψη του Συντονιστικού Νοσοκομείων και
του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης
που έγινε την ίδια μέρα το απόγευμα:
«Ήταν μια αυθόρμητη δράση των συναδέλ-
φων χωρίς να περιμένουν πότε θα γίνει η
πρώτη απόλυση. Και είχε ανταπόκριση σε
όλους τους εργαζόμενους από όλες τις ει-
δικότητες και κλινικές που κατέβαιναν όλη
μέρα ανά ομάδες για βάρδιες στην κατάλη-
ψη. Κι αυτό σε μέρα γενικής εφημερίας και
χωρίς να καλύπτονται από κάποια στάση
εργασίας του Σωματείου. Με αυτό τον τρό-
πο μπλοκάρεται πρακτικά η διαδικασία
συλλογής και επεξεργασίας των πιστοποι-
ητικών εμβολιασμού ή νόσησης. Είναι ένα
πολύ καλό ξεκίνημα και για μας εδώ και για
όλους. Θέλουμε πολύ περισσότερα. Πρέπει
να προχωρήσουμε σε απεργία διαρκείας
στα νοσοκομεία, αυτό πρέπει να κάνουμε».

Συνέχεια στη σελ.4

10/6, Αθήνα, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Ούτε ο ανασχηματισμός, ούτε το «κυνήγι μαγισσών» 
ενάντια στους ανεμβολίαστους δεν σώζει την κυβέρνηση

ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ!

Οι εργάτες της
Υγείας επιμένουν
απεργιακά



Συνέχεια από τη σελ.3

Την ίδια μέρα έγινε γενική συνέ-
λευση στο νοσοκομείο Ικαρίας, απο-
φασίζοντας κατάληψη των διοικητι-
κών υπηρεσιών του νοσοκομείου και
του ΚΥ Ευδήλου την 1/9, καθώς και
συμμετοχή στην πανελλαδική στάση
εργασίας στις 2/9. Ενώ ενημέρωση
στην πύλη κάλεσε το Σωματείο Ερ-
γαζόμενων στο νοσοκομείο Ξάνθης.

Την επόμενη μέρα, Τρίτη 31 Αυ-
γούστου, παραμονή της εφαρμογής
των απολύσεων, την ίδια ώρα που η
κυβέρνηση ανακοίνωνε την τοποθέ-
τηση του φασίστα Θάνου Πλεύρη
ως υπουργού Υγείας, οι κινητοποι-
ήσεις απλώνονταν. Ακολουθώντας
το παράδειγμα των συναδέλφων
τους στο Πανεπιστημιακό Πάτρας,
οι εργαζόμενοι/ες στο νοσοκομείο
Άγιος Ανδρέας προχωρούσαν σε κα-
τάληψη των γραφείων της διοίκη-
σης. Στο Ασκληπιείο Βούλας, με
απόφαση γενικής συνέλευσης μια
ημέρα μετά την απεργία στις 26/8,
γινόταν στάση εργασίας 7πμ με 3μμ
και συγκέντρωση στη διοίκηση -κινη-
τοποίηση που θα επαναλαμβανταν
την επόμενη μέρα.

Στο ΓΝΑ Γεννηματάς η γενική συ-
νέλευση που καλούσε ο Σύλλογος
Εργαζόμενων με απόφαση της πλει-
οψηφίας του είχε μεγάλη συμμετοχή
και πολλή οργή για την επίθεση. Οι
εργαζόμενοι/ες αποφάσισαν συγκέν-
τρωση στην πύλη την επόμενη μέρα
στις 7πμ, οποιαδήποτε στιγμή εκδο-

θεί έστω και μια αναστολή κατάληψη
στο γραφείο προσωπικού με στάση
εργασίας καθώς και συμμετοχή στην
κεντρική απεργία της ΠΟΕΔΗΝ. Το
νέο της τοποθέτησης Πλεύρη στο
Υπουργείο Υγείας συζητήθηκε επί-
σης πολύ, με όλους να συμφωνούν
ότι το μόνο που δείχνει είναι πόσο
πιεσμένη αισθάνεται η κυβέρνηση
από τους αγώνες των υγειονομικών.
«Οι εργάτες της Υγείας ξέρουν από

απεργίες. Ξέρουν και από αντιφασι-
σμό», ήταν το πρώτο σχόλιο της Αρ-
γυρής Ερωτοκρίτου, γιατρού στο νο-
σοκομείο.

Η ίδια συζήτηση γινόταν ταυτό-
χρονα σε γενική συνέλευση στον
Άγιο Σάββα, με συμμετοχή δεκάδων
εργαζόμενων. «Ακόμα και συνοδοί
ασθενών σταματούσαν επί τόπου
για να δηλώνουν πόσο προκλητικό
είναι να γίνουν απολύσεις στα νοσο-

κομεία και πόσο εξοργιστική είναι η
υπουργοποίηση Πλεύρη», μας είπε η
Νίκη Αργύρη από το συνεργείο της
Εργατικής Αλληλεγγύης που παρα-
βρέθηκε στη συνέλευση. «Εξαγριω-
μένοι εργαζόμενοι πήραν το λόγο
για να εκφράσουν την αντίθεσή τους
στις απολύσεις, καλώντας στις κινη-
τοποιήσεις των επόμενων ημερών
στην πύλη και το υπουργείο Υγείας».

Γενική συνέλευση καλούσε την

ίδια ώρα και το Σωματείο Εργαζόμε-
νων στο ΠΑΓΝΗ, έχοντας ήδη απο-
φασίσει να ακολουθήσει το απεργια-
κό πρόγραμμα της ΠΟΕΔΗΝ. Ενώ
περιοδείες σε όλα τα τμήματα με
στόχο την ενημέρωση όλων των ερ-
γαζόμενων γίνονταν στο Αγία Όλγα.
Αντίστοιχες ενημερώσεις οργανώ-
νονταν στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονί-
κης αλλά και σε άλλα νοσοκομεία
της πόλης για την επιτυχία των νέων
κινητοποιήσεων Τετάρτη 1 και Πέμ-
πτη 2 Σεπτέμβρη.

«Μόνο στο Ιπποκράτειο Θεσσαλο-
νίκης απειλούνται με απόλυση περί-
που 150 εργαζόμενοι», είπε στη σύ-
σκεψη του Συντονιστικού Νοσοκο-
μείων και του Συντονισμού Εργατι-
κής Αντίστασης τη Δευτέρα ο Γιάν-
νης Κούτρας, αντιπρόεδρος ΕΝΙΘ
και μέλος του ΔΣ του Σωματείου στο
νοσοκομείο. «Καταλαβαίνουμε τι ση-
μαίνει τόσος κόσμος να χάνει τη
δουλειά του, αλλά και τις συνέπειες
που θα έχει αυτό στο νοσοκομείο,
σε ένα Σεπτέμβρη με νέο κύμα παν-
δημίας. Θα γίνει ξανά μιας νόσου,
με κλεισίματα-συγχωνεύσεις κλινι-
κών, μετακινήσεις προσωπικού, ανα-
βολές χειρουργείων κλπ. Το ίδιο θα
συμβεί παντού. Είναι μια μεγάλη επί-
θεση που πρέπει και μπορούμε να
την σταματήσουμε».

Λ.Β.

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
το Δημαρχείο της Αθήνας προχώρησαν
δεκάδες κάτοικοι από τις γειτονιές της

Αθήνας και εκπαιδευτικοί τη Δευτέρα 30/8 την
ώρα του δημοτικού συμβουλίου. Παλεύουν
ενάντια στη στέγαση της δίχρονης προσχολι-
κής αγωγής σε κοντέινερ και την καταστροφή
των ελεύθερων χώρων πρασίνου που υλοποιεί
η δημοτική αρχή του Μπακογιάννη.

Συμμετείχαν η Επιτροπή Πολιτών Γειτονιών
Πατησίων, το 8ο Λύκειο Αθηνών, ο ΣΕΠΕ Αρι-
στοτέλης, η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας και κόσμος από την επιτροπή γονέων και
κατοίκων Θυμαρακίων-Σεπολίων-Αγ. Νικολά-
ου, από τη συνέλευση Μιχαήλ Νομικού και εκ-
παιδευτικοί του ΣΕΠΕ Α’ Αθήνας.

Με συνθήματα όπως «Κώστα Μπακογιάννη,
παραιτήσου, μέσα στα κοντέινερ βάλε το παιδί
σου», «Δέντρα κομμένα, παιδιά φυλακισμένα»
και «Πάρτε τα κοντέινερ και φύγετε από δω», οι
συγκεντρωμένοι μετέφεραν την οργή των κα-
τοίκων στις γειτονιές της Αθήνας, που ακόμα
και μέσα στο κατακαλόκαιρο κινητοποιήθηκαν
μαζικά ενάντια στην καταστροφή των πάρκων
και την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

«Η δημαρχία Μπακογιάννη ακόμα και μετά
τις αντιδράσεις γονέων, εκπαιδευτικών και κα-
τοίκων της περιοχής, επιμένει να στοιβάζει τα
παιδιά σε ντενεκέδες-κοντέινερ, να κόβει δέν-
τρα, να επιτάσσει πάρκα, να υποβαθμίζει την
ποιότητα της προσχολικής αγωγής, με στόχο
να εξυπηρετήσει ένα αντιδραστικό σχέδιο που

θα καταντήσει τα παιδιά και τους γονείς πελά-
τες στην ιδιωτική εκπαίδευση», δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη ο Γιώργος Παζάλος,
πρόεδρος ΣΕΠΕ Αθηνά.

«Παλεύουμε για τη διατήρηση και την κήρυ-
ξη του πάρκου ως χώρος πρασίνου, ο οποίος
καταπατήθηκε για να τοποθετηθούν τα κλου-
βια για τα παιδιά», τόνισε η Εύη, μέλος της
επιτροπής για το πάρκο Μιναΐδη-Φωτιάδη (Ια-
κωβάτων) στα Πατήσια. «Δεν είναι δυνατόν
παιδάκια που δεν μπορούν να τηρήσουν τα
απαιτούμενα μέτρα εν μέσω πανδημίας, να το-
ποθετηθούν σε κοντέινερ 34 τετραγωνικών μέ-
τρων, με 25 παιδιά στο καθένα. 

Ο δήμαρχος Μπακογιάννης μας έχει ταρά-
ξει. Από τα έργα βιτρίνας στην Πανεπιστημίου

πάει σε φτηνές προσωρι-
νές λύσεις, αντί για μόνιμες
και ασφαλείς, και με σεβα-
σμό στο πράσινο, σε περιο-
χές που πάσχουν από την
έλλειψή του. Τα παιδιά
έχουν ανάγκη αυτούς τους
χώρους για να παίξουν κι
όχι για να στεγαστούν σαν
έγκλειστοι σε φυλακές. 

Μέσα σε αυτές τις συν-
θήκες φτιάχτηκε το καλο-
καίρι η επιτροπή μας και

φάνηκε ότι υπάρχει αγωνιστικότητα στον κό-
σμο. Σε αυτή την επιτροπή είμαστε όλοι μαζί,
έλληνες, πρόσφυγες και αλλοδαποί, καθώς
εκτός από πολυπληθής, είμαστε και πολυπολι-
τισμικός δήμος. Και αυτά τα σχολεία προορί-
ζονται για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτου εθνικό-
τητας».

«Χρειαζόμαστε περισσότερα σχολεία και πε-
ρισσότερο πράσινο», τόνισε ο Σωκράτης Ταγ-
κόπουλος, κοινοτικός σύμβουλος 1ου διαμερί-
σματος με την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας. «Και στα δύο, η δημοτική αρχή μαζί
με την κυβέρνηση παίρνουν βαθμό υπό του
μηδενός. Τελικά τα παιδιά αποκλείονται και
στα πανεπιστήμια και στην προσχολική αγωγή.
Ο κόσμος βράζει με αυτή την πολιτική και την

κυβέρνηση, από την Εύβοια μέχρι τις γειτονιές
της Αθήνας και ούτε οι δημοσκοπήσεις δεν
μπορούν να το κρύψουν πλέον αυτό. Είναι χα-
ρακτηριστικό ο κόσμος από τις γειτονιές που
βρίσκεται εδώ, ο οποίος μέσα στο καλοκαίρι
έφτιαξε επιτροπές για να παλέψει». 

«Στο 8ο Λύκειο Αθηνών, το μοναδικό μέρος
της αυλής που είχε πράσινο, αντί να επεκταθεί
όπως είχαμε αίτημα, τώρα έχει καταληφθεί από
τέσσερα κοντέινερ για τα παιδιά και ένα για
τους εκπαιδευτικούς», δηλωσε η Αθανασία Κα-
τσούλη, εκπαιδευτικός στο σχολείο. Το πρόβλη-
μα θα είναι και στα ίδια τα νήπια, που θα είναι
80 για να μοιράζονται ένα μηδαμινό χώρο, μέσα
και έξω από τις αίθουσες με μόνη σκιά αυτή που
κάνουν τα κοντέινερ. Όσοι μπορούν, λένε ότι θα
πάρουν τα παιδιά τους να τα πάνε σε ιδιωτικά.
Γκετοποιούν ουσιαστικά τον πιο φτωχό πληθυ-
σμό και θα υπάρξουν αντιδράσεις από όλους. 

Δεν θα τους αφήσουμε να κρατήσουν για έξι
χρόνια τα κοντέινερ μέσα στο σχολειο και σε
ελεύθερους χώρους πρασίνου. Είναι πολύς ο
κόσμος στις επιτροπές κατοίκων που δεν έχει
κατέβει ποτέ του σε διαδήλωση, αλλά έφτασε
να συγκρούεται με τα ΜΑΤ στις γειτονιές και
να γίνονται μαζικότατες τοπικές κινητοποι-
ήσεις. Την προηγούμενη βδομάδα, η κινητο-
ποίηση που κάναμε στο σχολείο μας ήταν
εξαιρετική. Παρόλο που λείπουν με άδειες
ακόμα οι περισσότεροι, έχοντας το οκ από το
Σύλλογο διδασκόντων, τυπώσαμε αφίσες, οι
μαθητές του σχολείου έκαναν αφισοκόλληση
στην περιοχή, μοιράσαμε στη λαϊκή και η γει-
τονιά ευαισθητοποιήθηκε και συμμετείχε».

Μ.Ν.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Οι υγειονομικοί κλιμακώνουν

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Κανένα παιδί σε κοντέινερ
– κανένα δέντρο κομμένο

31/8, Συνέλευση στο ΓΝΑ Γεννηματάς. Φωτό: Χρίστος Αργύρης

30/8, Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο δημαρχείο Αθηνών. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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40.000 ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
Να καταργηθεί τώρα 
η Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής

Επιβεβαιώθηκαν και με το παραπάνω οι προβλέψεις για τις φε-
τινές πανελλήνιες. Το αποκορύφωμα σε μια χρονιά τηλεκπαί-
δευσης, ατομικής ευθύνης και κυβερνητικής αδιαφορίας ήταν

οι 40.000 αποκλεισμένοι μαθητές από την τριτοβάθμια εκπαίδευση,
πλήθος σχολών με ελάχιστους ή μηδέν εισακτέους, 16.000 κενές
θέσεις, με πρόσχημα τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Το αφή-
γημα της κυβέρνησης ότι ψηφίσαμε την Ε.Β.Ε. για να μη μπαίνουν
στις σχολές μαθητές που έγραψαν 3.000 μόρια κατέρρευσε καθώς
ακόμα και φοιτητές που έγραψαν μέχρι και 14.000 έμειναν εκτός. 

Η Κεραμέως υποκριτικά δηλώνει πώς όλο αυτό είναι για το καλό
των υποψηφίων καθώς «οι νέοι μας δεν εγκλωβίζονται πλέον στα πα-
νεπιστήμια». Αυτό πρακτικά σημαίνει είτε φοίτηση σε ιδιωτικά κολλέ-
για είτε στο εξωτερικό για όσους έχουν τη δυνατότητα και οι υπόλοι-
ποι θα πρέπει να δουλεύουν με τους δυσμενείς όρους του νομοσχε-
δίου Χατζηδάκη για να πληρώνουν τα δίδακτρα. Η κυβέρνηση εγκλω-
βίζει τη νέα γενιά στην ανεργία, την επισφάλεια και τη διάλυση κάθε
προοπτικής. Εξοργιστικό είναι ακόμη ότι, μετά την ολοφάνερη αδια-
φορία της κυβέρνησης στο θέμα των πυρκαγιών, οι εισακτέοι σε όλα
τα τμήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, τη δασολογία και
την πυροπροστασία είναι μόλις 125 στις 3.033 θέσεις.

Παρά τις δηλώσεις για το αντίθετο, η εφαρμογή της ΕΒΕ ήταν κα-
ταστροφική για τους μαθητές και άλλη μια παταγώδης αποτυχία για
την κυβέρνηση. Για να μετριάσει την οργή προαναγγέλλει αλλαγές
για τις εξετάσεις του χρόνου και τάζει περισσότερες θέσεις στα Δη-
μόσια ΙΕΚ. Συνολικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται στη χειρό-
τερη κρίση της, καθώς δέχεται χτυπήματα από τον κόσμο που δια-
μαρτύρεται. Οι εκπαιδευτικοί όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα
από τα συνδικάτα τους απάντησαν στις επιθέσεις του Υπουργείου,
σημειώνοντας σημαντικές νίκες. Οι μαθητές και φοιτητές το ίδιο μέ-
σα από καταλήψεις και διαδηλώσεις. Καθώς όμως δεν μπορεί η κυ-
βέρνηση να πείσει την κοινωνία και να εξασφαλίσει συναίνεση, από
την αρχή αντιμετώπιζε το κίνημα με καταστολή και συκοφαντίες.
Όμως το μόνο που κατάφερε ήταν να προκαλέσει ακόμα περισσότε-
ρη οργή, φουντώνοντας το κύμα των καταλήψεων, απεργιών και πα-
νεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων. 

Μαζί με τους εργάτες
Αυτή τη στιγμή είναι σε χειρότερους όρους για να επιβάλουν μέ-

τρα που θέλουν. Μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, έχουμε
να παλέψουμε με κοινά αιτήματα την κατάργηση του ταξικού σφα-
γείου της Ε.Β.Ε, της πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά και για μαζι-
κές προσλήψεις στην παιδεία, ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης, χωρίς ταξικούς αποκλεισμούς. Μπορούμε να
επιβάλλουμε τα δικά μας αιτήματα για να τελειώνουμε με την κυβέρ-
νηση των πυρκαγιών και των περικοπών, αλλά και για να ανατρέψου-
με το καταστροφικό σύστημα του καπιταλισμού. Ώστε να διαμορφώ-
σουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δε θα λειτουργεί με βάση τις
ανάγκες της αγοράς (όπως περήφανα δηλώνει ότι επιτυγχάνει η Κε-
ραμέως), αλλά με βάση τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και που
θα δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να αναπτύξει τα ταλέντα του. 

Τους περιμένει νέο κύμα αντίστασης. Οι αγώνες μας να συνδε-
θούν με τους υπόλοιπους αγώνες της εργατικής τάξης, με πρώτο
σταθμό την αντικυβερνητική διαδήλωση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης το Σάββατο 11 Σεπτέμβρη. Δίπλα στους εργαζόμενους στην
Υγεία που ο Μητσοτάκης απειλεί με απολύσεις, δίπλα στους εργα-
ζόμενους στις δασικές υπηρεσίες, την πυροσβεστική, στη ΔΕΗ και
ΕΥΔΑΠ και όλους τους πυρόπληκτους που διεκδικούν να προασπί-
σουν το περιβάλλον, τα σπίτια και τις δουλειές τους. Και  να συνεχί-
σουμε αμέσως μετά οργανώνοντας την αντίσταση σε κάθε σχολείο
και σχολή με όλον τον κόσμο που αντιστέκεται, με απεργίες και κα-
ταλήψεις ενάντια στην κυβέρνηση και το σύστημα που υπηρετεί.

Φίλιππος Κοντοδήμας

Λίγες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων, το
υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να μην παίρνει κα-
νένα μέτρο ώστε αυτά να λειτουργήσουν με ασφά-

λεια μέσα στη συνεχιζόμενη πανδημία. Μείωση του αριθ-
μού των μαθητών/τριών ανά τάξη, με τις απαιτούμενες μα-
ζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών, τακτικά τεστ και προσλή-
ψεις στην καθαριότητα είναι ανάμεσα στα αιτήματα που
ανέδειξε το μαθητικό και εκπαιδευτικό κίνημα με το περσι-
νό άνοιγμα των σχολείων. Η κυβέρνηση κάνει ότι δεν
ακούει. Το μόνο μέτρο που δέχεται ότι μπορεί να πέσει στο
τραπέζι για να συζητηθεί είναι η υποχρεωτικότητα του εμ-
βολιασμού.

Ταυτόχρονα παρουσιάζει τον διορισμό 11.700 εκπαιδευτι-
κών σαν σημαντικό μέτρο. Στην πραγματικότητα όμως είναι
σταγόνα στον ωκεανό. Οι περσινές συνταξιοδοτήσεις σε
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ξεπέρασαν τις 7.000,
αριθμός ρεκόρ εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Οι φετινοί διο-
ρισμοί είναι άλλωστε οι πρώτοι εδώ και 12 χρόνια, πράγμα
που σημαίνει ότι τα κενά που δημιουργούνται από τις συν-
ταξιοδοτήσεις όλου αυτού του διαστήματος είναι ακόμα με-
γαλύτερα και φυσικά καλύπτονται με αναπληρωτές/τριες. 

Το ποσοστό της ελαστικής εργασίας στην εκπαίδευση
αυξάνεται έτσι χρόνο με τον χρόνο. Οι προσλήψεις ανα-
πληρωτών τη σχολική χρονιά 2020-2021 έφτασαν τις
45.000 και οι αναπληρωτές/τριες αποτελούν πια το 27%
του συνόλου των εκπαιδευτικών! Όπως έδειξε και η μέχρι
τώρα εμπειρία της πανδημίας, η λειτουργία του εκπαιδευτι-
κού συστήματος με τόσο μεγάλο αριθμό αναπληρωτών ση-
μαίνει ευκολότερη διάδοση και δυσκολότερη ιχνηλάτηση
του κορονοϊού. Χώρια τα υπόλοιπα προβλήματα, ανεξαρτή-
τως πανδημίας, που δημιουργεί τόσο στην εκπαιδευτική
διαδικασία όσο και στις ζωές των ίδιων των εργαζόμενων
αυτή η κατάσταση.

Την αδιαφορία του υπουργείου για την ουσιαστική αντι-
μετώπιση της πανδημίας στα σχολεία δείχνει και η καταγ-
γελία των εκπαιδευτικών του 39ου ΓΕΛ Αθήνας. Σύμφωνα
με την καταγγελία, με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας και σε αντίθεση με τις
υποσχέσεις του γ.γ του υπουργείου για μικρότερα τμήμα-
τα “για την τρέχουσα σχολική χρονιά προβλέπεται μείωση
των τμημάτων του σχολείου μας από 22 που λειτουργού-
σαν μέχρι και πέρυσι σε 17 και αντίστοιχος διαμοιρασμός
των μαθητών ανά 27 άτομα στις μεγαλύτερες και 22 στις

μικρές αίθουσες του σχολείου, με ενδεχόμενο αυξητικής
τάσης, χωρίς μείωση του καταγεγραμμένου μαθητικού δυ-
ναμικού ούτε κατ’ ελάχιστον. Υπενθυμίζουμε στο σημείο
αυτό ότι οι μικρές αίθουσες προήλθαν από διχοτόμηση των
μεγάλων σε παλαιότερο χρόνο και ότι ήδη οριακά ανταπο-
κρίνονταν στους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής για μαθη-
τές και εκπαιδευτικούς, όσο και στις εκπαιδευτικές μας
ανάγκες”. Το ίδιο το 39ο, όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί,
έχει προκύψει από προηγούμενη συγχώνευση δυο μεγά-
λων σχολείων, του 30ού και του 39ου Λυκείου.

Παράλληλη στήριξη
Η υποβάθμιση των σχολείων δεν περιορίζεται στα όσα

αφορούν την προστασία από την πανδημία. Μεγάλο πλήγ-
μα δέχεται το εκπαιδευτικό σύστημα και μέσα από τις περι-
κοπές στην παράλληλη στήριξη. Όπως ανακοίνωσε ο Σύλ-
λογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκρά-
της»: “Πραγματοποιήθηκε, εχθές Τετάρτη 25/8/21, στη Δι-
εύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
η προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας του Συλλό-
γου Π.Ε. «Ο Σωκράτης», για τις περικοπές στην Παράλλη-
λη Στήριξη, για τις υπηρεσιακές μεταβολές με κλειστά σχο-
λεία, για την ανάγκη δεύτερου κύκλου αποσπάσεων, για
τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
Αναφορικά με το σοβαρό πρόβλημα των περικοπών στην
παράλληλη στήριξη, επιβεβαιώθηκε από το Διευθυντή Εκ-
παίδευσης ότι δόθηκε προφορική οδηγία από το Υπουρ-
γείο Παιδείας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για κόφτη
στις προσλήψεις εκπαιδευτικών... Πρόκειται για ουσιαστικό
χτύπημα στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών με ιδιαί-
τερες μαθησιακές ανάγκες. Οι γονείς θα χρειαστεί να βά-
λουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν τα κενά, τη
στιγμή που χιλιάδες αναπληρωτές θα μπορούσαν να τα κα-
λύψουν, αντί να βρεθούν στην ανεργία.”

Το άνοιγμα των σχολείων στις 13 Σεπτέμβρη πρέπει να
βρει την Κεραμέως αντιμέτωπη με όλη αυτή την οργή εκ-
παιδευτικών και μαθητών/τριών οργανωμένη. Για να βάλει
μπροστά αυτά τα απεργιακά βήματα, το Δίκτυο Εκπαιδευτι-
κών “Η Τάξη Μας” καλεί σε σύσκεψη τη Δευτέρα 6 Σεπτέμ-
βρη, στις 7μμ, στην ταράτσα της Αιόλου 47. Υπάρχει δυνα-
τότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης στο:
tinyurl.com/ef9zay9s

Αφροδίτη Φράγκου

Απεργιακό άνοιγμα σχολείων
28/7, Αθήνα, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στον νόμο “Κεραμέως”. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Οργάνωση της σύγκρουσης με κυβέρνηση-εργοδότες

Χιλιάδες συμβασιούχοι COVID στους Δήμους να μείνουν στη δουλειά

Συνέλευση εργαζομένων στον
Επισιτισμό -Τουρισμό πραγμα-
τοποίησε το μεσημέρι της Κυ-

ριακής 29/8 η αντικαπιταλιστική κί-
νηση «Καμαριέρα». Η Καμαριέρα θα
ξεκινήσει παρεμβάσεις σε μεγάλα
μαγαζιά για να καλέσει τους εργαζό-
μενους στις μάχες που ανοίγουν και
στην εκλογοαπολογιστική συνέλευ-
ση του Συνδικάτου Επισιτισμού-Του-
ρισμού νομού Αττικής τη Δευτέρα
6/9, στις 6μμ, στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος. 

Εισηγητικά μπήκε ότι το ζήτημα
του υποχρεωτικού εμβολιασμού
ανοίγει και στους χώρους του Επισι-
τισμού και του Τουρισμού. Μπορεί η
κυβέρνηση να λέει ότι δεν θα προ-
χωρήσει σε αναστολές εργασίας σε
άλλους κλάδους πέρα από τους
υγειονομικούς, αλλά παραμένει ότι
οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι θα
πρέπει να κάνουν και να πληρώνουν
δύο rapid test τη βδομάδα. Τονίστη-
κε ότι αυτή η αντιμετώπιση, είτε με
την εργοδοτική τρομοκρατία, είτε με
το κόστος που φτάνει τα 100 ευρώ
το μήνα, έχει ξεσηκώσει τον κόσμο,
ο οποίος δεν είναι ψεκασμένος, αλ-
λά ανησυχεί γιατί δεν εμπιστεύεται
την κυβέρνηση και τις φαρμακοβιο-
μηχανίες. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι η
Καμαριέρα μπαίνει μπροστά να ορ-
γανώσει τη συμμετοχή των εργαζό-
μενων του κλάδου στις κινητοποι-
ήσεις που αφορούν το σύνολο των
εργαζομένων, όπως την απογευματι-
νή πορεία της Τετάρτης 1/9 στην
Κλαυθμώνος ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση της επικουρικής ασφάλισης
και τη διαδήλωση στη ΔΕΘ στις
11/9. Ζητούμενο είναι ένα μαζικό και
αγωνιστικό συνδικάτο και γι’ αυτό
υπογραμμίστηκε η σημασία της
εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης
του Συνδικάτου την ερχόμενη Δευ-
τέρα, στην οποία η Καμαριέρα επι-

διώκει να καθορίσει το κλίμα ώστε
να βγουν αγωνιστικές πρωτοβου-
λίες.

Πίεση
«Ήταν ένα καλοκαίρι πολύ υψη-

λής πίεσης για τους εργαζόμενους
στο Επισιτισμό-Τουρισμό, από την
Αθήνα μέχρι και το πιο απομακρυ-
σμένο νησί», είπε ο Βασίλης Μυρσι-
νιάς, μπουφετζής. «Η διάλυση του
ΣΕΠΕ και ο νόμος Χατζηδάκη έπαι-
ξαν ρόλο για να μην υπάρχει πλέον
κανένας έλεγχος πάνω στην εργο-
δοσία. Το ότι υπάρχει η συλλογική
σύμβαση εργασίας είναι δύναμη για
μας, αλλά είναι μάχη να καλύπτει
όλες και όλους και να εφαρμόζεται
παντού. Υπάρχουν εργαζόμενοι σε

ξενοδοχεία που τον ένα μήνα είχαν
υποχρεωτική άδεια, μετά μπήκαν
στο πρόγραμμα Συνεργασία με μει-
ωμένο μισθό και τώρα μπαίνει προ-
ϋπόθεση ότι πρέπει να κάνουν το εμ-
βόλιο αν θέλουν να δουλέψουν.

Οι εργοδότες έχουν ήδη ξεκινήσει
να έχουν εικόνα για το ποιοι εργαζό-
μενοι έχουν εμβολιαστεί και ποιοι
όχι. Είναι λάθος της ηγεσίας του
Συνδικάτου -που είναι ΠΑΜΕ- ότι δεν
παίρνει πρωτοβουλίες ενάντια σε
αυτό. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο
δεν είναι ανεύθυνοι, παίρνουν παν-
τού όλα τα μέτρα προστασίας, μά-
σκες, αντισηπτικά κ.α.  

Βγαίνουν οι πρώτες δημοσκοπή-
σεις και η ΝΔ είναι σε πτώση. Αυτό
δεν συνέβη μόνο αυτόματα από τις

εικόνες κακής διαχείρισης, αλλά σε
συνάρτηση με τους αγώνες που
βγαίνουν. Είναι ευκαιρία μπροστά
στην εκλογοαπολογιστική συνέλευ-
ση και τις εκλογές του Συνδικάτου,
να το μαζικοποιήσουμε και να πα-
ρέμβουμε σε περισσότερο κόσμο
ως Καμαριέρα».

Δυνατό συνδικάτο
«Στους μεγάλους φούρνους δου-

λεύουμε 12ωρο, αλλά τα ένσημα εί-
ναι για 4ωρο», ανέφερε ο Παναγιότ
Σκούρτι, εργαζόμενος σε αρτοποι-
εία. «Αναγκάζεσαι να συμφωνήσεις
με αυτό, γιατί έχουν τη στήριξη της
κυβέρνησης. Πάω να κάνω καταγγε-
λία, αλλά δεν βγάζω άκρη. Επίσης,
όταν γίνεσαι μεγάλος σε ηλικία και

άχρηστος για αυτούς, σε διώχνουν.
Τα αφεντικά έχουν δικηγόρους και
λογιστές, ενώ εμείς τις περισσότε-
ρες φορές δεν ξέρουμε καν τα δι-
καιώματά μας. Γι’ αυτό είναι πολύ
βασικό να έχεις δυνατό συνδικάτο».

«Τις υπερωρίες τις πληρωνόμαστε
με ρεπό, που το παίρναμε όταν δεν
είχε δουλειά. Αυτό που γινόταν κάτω
από το τραπέζι τώρα το νομιμοποι-
ούν με τον νόμο Χατζηδάκη», τόνισε
η Βάσια Τσώνη, εργαζόμενη στη σί-
τιση. «Οι βάρδιες δεν τηρούνται, τε-
λευταία στιγμή μπορεί να μας κα-
λούσαν να πάμε να δουλέψουμε.
Προσπαθήσαν πολλές φορές να ρί-
ξουν τις ευθύνες πάνω μας όταν εί-
χε προβλήματα το μαγαζί και να μας
κόψουν δικαιώματα, όπως το να μας
κόψουν το δωρεάν φαγητό -που
ήταν ήδη περιορισμένο-, αλλά πολ-
λά δεν πέρασαν επειδή συντονιστή-
καμε οι εργαζόμενοι μεταξύ μας.
Χρειάζεται η οργάνωση στους χώ-
ρους δουλειάς και να δυναμώσουμε
το δίκτυο της Καμαριέρας».

«Στο μαγαζί που δουλεύω, συνά-
δελφος που χτύπησε πολύ άσχημα
με το μηχανάκι καλέστηκε και ήρθε
την αμέσως επόμενη μέρα για δου-
λειά», είπε ο Μιχάλης, εργαζόμενος
στη σίτιση. «Δεν το αφήσαμε να πε-
ράσει, συγκρουστήκαμε με το μαγα-
ζί και επιβάλαμε ότι δεν θα δουλέψει
χτυπημένος. Δικιά τους η ευθύνη
που δεν έχουν περισσότερο προσω-
πικό. Ανοίγει επίσης το ζήτημα ότι
θέλουν να μας κάνουν μπάτσους για
τους ανεμβολίαστους. Μας έβαλαν
να παίρνουμε τηλέφωνα να ρωτάμε
τους πελάτες αν έχουν εμβολιαστεί
και να σκανάρουμε τα πιστοποιητικά
στην είσοδο. Δεν θέλουμε να κάνου-
με αυτή τη δουλειά».

Μάνος Νικολάου

• Εξορμήσεις της Καμαριέρας 
Πέμπτη 2/9 6.30μμ Γκάζι-Μεγ. Αλεξάνδρου
Παρασκευή 3/9 6.30μμ Εξάρχεια

Όχι στις απολύσεις των χιλιάδων εργα-
ζόμενων με συμβάσεις covid στους
Δήμους λέει η Επιτροπή Συμβασιού-

χων Covid19 του Δήμου Αθηναίων. 400 εργαζό-
μενοι του Δήμου της Αθήνας και πάνω από
2.500 σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρει-
ες που προσλήφθηκαν για να εργασθούν ειδι-
κά για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας απολύονται το πρώτο δεκαήμερο
του Σεπτέμβρη.

«Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι με συμ-
βάσεις covid - 19 συμπληρώνουμε 16 μήνες
εργασίας, με διαδοχικές συμβάσεις, από τον
Μάιο του 2020. Βρισκόμαστε από την αρχή
της εργασίας μας στην πρώτη γραμμή της αν-

τιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας,
αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το Δελτίο Τύπου
της Επιτροπής. «Στελεχώσαμε (χωρίς ειδικές
άδειες, τηλεργασία, πληρωμή των υπερωριών)
νευραλγικές θέσεις σε όλες τις υπηρεσίες για
την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που είχε
και έχει ο Δήμος τόσο για την ασφάλεια και
την εξυπηρέτηση όσων ζουν στην επικράτειά
του όσο και για την ασφάλεια των εργαζόμε-
νων.

Όλο το διάστημα της πανδημίας που εργα-
ζόμαστε στον Δήμο Αθήνας, σε καθεστώς
ομηρίας ολιγόμηνων συμβάσεων, διαπιστώσα-
με τις τεράστιες ελλείψεις του Δήμου σε εργα-
τικό δυναμικό και μαζί με τους/τις υπόλοι-

πους/ες μόνιμους/ες και συμβασιούχους συνα-
δέλφους/φισσες συμβάλλαμε στην ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών υπηρε-
σιών. Καθημερινά αποδεικνύεται ότι η συνέχι-
ση της εργασίας μας είναι αναγκαία για την
λειτουργία των υποστελεχωμένων, κρίσιμων
υπηρεσιών του Δήμου, όπως η καθαριότητα,
οι υπηρεσίες πρασίνου, οι κοινωνικές υπηρε-
σίες, τα κοιμητήρια, κ.α.»

Δίκαιο αίτημα
Και συνεχίζει: «Σε αυτές τις κρίσιμες συνθή-

κες τόσο για την εξέλιξη της πανδημίας όσο
και για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών
Υπηρεσιών το αίτημά μας για παραμονή στην

εργασία είναι πέρα για πέρα ΔΙΚΑΙΟ.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ από το Υπουργείο Εσωτερι-

κών και τον Υπουργό Μ. Βορίδη, να προχωρή-
σει άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει
λύση στο ζήτημα της παραμονής μας στην ερ-
γασίας.

… ΚΑΛΟΥΜΕ όλες τις συναδέλφισσες και
όλους τους συναδέλφους στο Δήμο Αθήνας
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για το δίκαιο αί-
τημα της παραμονής μας στην εργασία. Να
παλέψουμε ενάντια στην ανεργία και το καθε-
στώς ομηρίας των ολιγόμηνων συμβάσεων. Να
δώσουμε τον αγώνα μαζί με τους συμβασιού-
χους όλων των Δήμων της χώρας υπερασπιζό-
μενοι το δικαίωμα στην εργασία». 

Συνέλευση Συνδικάτου Αττικής - Δευτέρα 6 Σεπτέμβρη 6μμ, πλ. Κλαυθμώνος

20/4, Απεργία στον Επισιτισμό-Τουρισμό. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Στην ψήφιση του νέου αντιασφαλιστικού νο-
μοσχεδίου προχωράει η κυβέρνηση στις 2
Σεπτέμβρη. Μεγάλο εργατικό συλλαλητή-

ριο την Τετάρτη 1 Σεπτέμβρη, 7:30μμ στο Σύν-
ταγμα με κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ και του ΕΚΑ. Προ-
συγκέντρωση οργανώνει ο Συντονισμός Εργατι-
κής Αντίστασης στις 6.30μμ στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος. Αντίστοιχο συλλαλητήριο στη Θεσσαλο-
νίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 7μμ.

Τις ημέρες πριν το συλλαλητήριο ο Συντονι-
σμός Εργατικής Αντίστασης κυκλοφόρησε και
διακίνησε στους χώρους εργασίας σχετική
προκήρυξη: «Πρόκειται για μια μετωπική επίθε-
ση απέναντι στην εργατική τάξη που θα οδηγή-
σει στη μείωση των επικουρικών συντάξεων,
στην ιδιωτικοποίησή τους και ταυτόχρονα θα

δώσει ένα μεγάλο δώρο στα κερδοσκοπικά
Funds», τονίζει.

Και συνεχίζει: «Θέλουν να μας πάνε σε ένα
ασφαλιστικό σύστημα όπου η ασφάλιση, αντί να
είναι η συλλογική προσπάθεια να στηριχτούν
αυτοί που δεν μπορούν να δουλέψουν, γίνεται
πλέον ατομική ευθύνη του κάθε εργαζόμενου.
Σχεδιάζουν να δώσουν στα κοράκια της ιδιωτι-
κής ασφάλισης τα επόμενα χρόνια, 70 δις ευρώ
από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομέ-
νων για να τα τζογάρουν στα χρηματιστήρια...
Για τους παλιότερους εργαζόμενους, η κυβέρ-
νηση υπόσχεται ότι θα παίρνουν τη σύνταξή
τους κανονικά. Λένε ψέματα, γιατί χωρίς χρήμα-
τα να εισρέουν στο ταμείο επικούρησης από
τους νεότερους ασφαλισμένους, θα υπάρχει

ετήσια τρύπα 2 δις ευρώ. Στην πραγματικότητα
για τους ήδη ασφαλισμένους έρχονται μειώσεις
στις επικουρικές συντάξεις. Αν περάσει η ιδιωτι-
κοποίηση της επικουρικής ασφάλισης θα ανοίξει
ο δρόμος για να ιδιωτικοποιηθεί και η κύρια σύν-
ταξη και συνολικά το ασφαλιστικό σύστημα».

Η κυβέρνηση έχει ήδη καθυστερήσει την ψή-
φιση του νομοσχεδίου Χατζηδάκη για το ασφα-
λιστικό. Την απέτρεψαν από το να προχωρήσει
γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι οι τρεις πανεργα-
τικές απεργίες του Μάη και του Ιούνη. Όμως το
φούντωμα του απεργιακού κινήματος και της
οργής του κόσμου συνολικά για τις κυβερνητι-
κές πολιτικές συνεχίστηκε. Οι επικείμενες απο-
λύσεις στην Υγεία με το πρόσχημα του εμβολια-
σμού, η καταστροφική διαχείριση των πυρκα-
γιών και η συνέχιση της θανατερής διαχείρισης
της πανδημίας, οι δεκάδες χιλιάδες αποκλει-
σμένοι/ες υποψήφιοι/ες από τα πανεπιστήμια,
όλες οι επιθέσεις της κυβέρνησης συνάντησαν
μαζικές αντιστάσεις και έχουν δημιουργήσει
ένα καυτό κλίμα αντίστασης για την εβδομάδα
που τελικά επιλέγει η ΝΔ να φέρει το νομοσχέ-
διο στην ολομέλεια της Βουλής.

Γι' αυτό και είναι λάθος από τη μεριά των
συκδικαλιστικών ηγεσιών κάτω από αυτές τις
συνθήκες να μην καλέσει σε απεργιακή κινητο-
ποίηση την Τετάρτη και την Πέμπτη. Σε σύσκε-
ψη οργάνωσης των επόμενων βημάτων που ορ-
γάνωσε ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης
τη Δευτέρα 30/9, ο Τάσος Αναστασιάδης τόνι-
σε: «Οι ηγεσίες των συνδικάτων αντιμετωπί-
ζουν αυτή τη μέρα λες και ισχύουν οι ρυθμοί
του καλοκαιριού. Στην πραγματικότητα ούτε
μέσα στο καλοκαίρι δεν σταμάτησαν οι εργαζό-
μενοι να παλεύουν. Ότι θέλουν να συγκρου-
στούν το έδειξαν με τη μαζική συμμετοχή στην
απεργία των νοσοκομείων την προηγούμενη
βδομάδα, αλλά και στις μεγάλες κινητοποι-
ήσεις μετά τις φωτιές. Μέσα στο διήμερο της
ψήφισης του νομοσχεδίου άλλωστε θα γίνει και
η νέα απεργία των νοσοκομείων που θα δώσει
μεγάλη ώθηση στην αντίσταση του κόσμου στη
ΝΔ. Όχι μόνο είναι το εργατικό κίνημα στα κάγ-
κελα, αλλά και η κυβέρνηση είναι πιο απομονω-
μένη από ποτέ». Και πραγματικά, ο ανασχημα-
τισμός που έγινε την επόμενη μέρα απέδειξε
αυτόν ακριβώς τον πανικό της κυβέρνησης.

Αφροδίτη Φράγκου
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Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις

Όχι στις απολύσεις
των εργολαβικών της ΔΕΣΦΑ

Με αφορμή τη λήξη των συμβάσεων 90 εργαζόμενων μέσω εργολάβου στον ΔΕΣΦΑ,
πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά γραφεία της

εταιρείας στις 30/8/2021. Η εταιρεία έχοντας αποκομίσει σημαντικά κέρδη το προηγούμε-
νο διάστημα, επιλέγει να δαπανά χρήματα για νέο λογότυπο και να προσλαμβάνει αθρόα
νέο προσωπικό, αγνοώντας επιδεικτικά έμπειρο και εκπαιδευμένο τεχνικό και διοικητικό
προσωπικό (οι περισσότεροι έχουμε 10 έως 22 χρόνια εργασίας στον ΔΕΣΦΑ).

Να σταματήσει οριστικά το ντροπιαστικό καθεστώς της σύγχρονης δουλείας
Άμεση απορρόφηση του συνόλου των εργαζόμενων μέσω εργολάβου

Δελτίο Τύπου ΠΣΕΦΑ, 31/8/21

16/6, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης Εργατική Πρωτομαγιά 2021. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Εκδόθηκε η εφαρμοστική εγκύκλιος
για τον αντισυνδικαλιστικό νόμο Χατζη-
δάκη που ψηφίστηκε την περασμένη
άνοιξη με σκοπό να χτυπήσει το δικαίω-
μα στην απεργία και τα ίδια τα συνδικά-
τα. Τα συνδικάτα υποχρεώνονται σε προ-
ειδοποιήσεις για τις απεργίες, οι ομο-
σπονδίες απαγορεύεται να καλύψουν
απεργιακά κλάδους ή χώρους των οποί-
ων η απεργία έχει κριθεί παράνομη, απα-
γορεύονται οι απεργιακές φρουρές και
οι οργανωτές τους απειλούνται με ψηλά
πρόστιμα, θεσπίζεται η “ελάχιστη εγγυη-
μένη υπηρεσία” και ο “δημόσιος διάλο-
γος” πριν την κήρυξη απεργίας, ενώ από
1/1/22 τα σωματεία και τα συνδικάτα
πρέπει να εγγραφούν στον ΓΕΜΗΣΟΕ,
δηλώνοντας όλα τα στοιχεία λειτουργίας
τους καθώς και τα μέλη των εκλεγμένων
οργάνων. Στο κατάστιχο αυτό θα έχει
πρόσβαση το υπουργείο Εργασίας. Σω-
ματεία και συνδικάτα που δεν το κάνουν
δεν θα έχουν δικαίωμα διαπραγμάτευ-
σης των ΣΣΕ, δηλαδή λόγο να υπάρχουν.

Με τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τις
σκληρές ποινές για τους απεργούς και
τους συνδικαλιστές που προβλέπει ο νό-
μος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις
απεργίες, η εγκύκλιος αποτελεί το μήνυ-
μα ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να
αναχαιτίσει με τη βία το απεργιακό κύμα
που ξέρει πολύ καλά ότι θα αντιμετωπί-
σει μέσα στο φθινόπωρο. Αυτή η δυναμι-
κή των απεργιών όμως μπορεί να εξα-
σφαλίσει ότι η εγκύκλιος θα μείνει στα
χαρτιά.

Όπως σημειώνει κλείνοντας η προκή-
ρυξη του Συντονισμού Εργατικής Αντί-
στασης, η απάντηση είναι η οργάνωση
και η κλιμάκωση στην επόμενη μεγάλη
απεργιακή μάχη: «Να σημάνει συναγερ-
μός σε κάθε χώρο δουλειάς. Σημείο το
σημείο, σωματείο το σωματείο να οργα-
νώσουμε τους χώρους μας και να συμμε-
τέχουμε μαζικά στο συλλαλητήριο την
Τετάρτη 1/9 με προσυγκέντρωση στις
6:30μμ στην πλ. Κλαυθμώνος». 

Η απεργοσπαστική
εγκύκλιος να μείνει
στα χαρτιά
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Το φούντωμα του απεργιακού κινήματος
ενάντια στην δολοφονική κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη σηματοδότησε η απεργία των

εργαζόμενων στα νοσοκομεία την περασμένη
Πέμπτη 26 Αυγούστου. Οι μαζικές συγκεντρώ-
σεις στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις έστειλαν
ισχυρό μήνυμα ότι οι απολύσεις και η διάλυση
του ΕΣΥ που φέρνει η εφαρμογή του νόμου για
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό δεν θα περάσουν.

Στην Αθήνα η επιτυχία της απεργίας ήταν εμ-
φανής από νωρίς το πρωί, καθώς οι απεργοί
συγκεντρώνονταν έξω από το Υπουργείο Υγεί-
ας. Με μαζικά μπλοκ συμμετείχαν από την Αττι-
κή τα Σωματεία Εργαζόμενων σε Άγιο Σάββα,
ΓΝΑ Γεννηματά, Αγία Όλγα, Δρομοκαΐτειο,
Θριάσιο, Ευαγγελισμό, ΚΑΤ, Αττικό, ΕΚΑΒ,
Ασκληπιείο Βούλας, Ελπίς, Τζάνειο, Μεταξά,
Αμαλία Φλέμινγκ, ΓΟΝΚ, Κέντρο Αποκατάστα-
σης, καθώς και εργαζόμενοι/ες σε Ερυθρό και
Έλενα Βενιζέλου. Το παρών έδωσε η πρωτο-
βουλία “Support Health Workers – Στηρίξτε
τους εργάτες της Υγείας” με το πανό της, κα-
θώς και δεκάδες ακόμη συμπαραστάτες/τριες.

Με δυνατά χειροκροτήματα, σφυρίγματα και
συνθήματα καλωσόρισαν όλες και όλοι το Σω-
ματείο Εργαζόμενων και την Επιτροπή Αγώνα
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας
που ναύλωσαν λεωφορεία για να συμμετέχουν
στην κινητοποίηση στην Αθήνα. Ανάμεσά τους
βρισκόταν και ο Λάμπρος Τσάπαλης, ο τραυμα-
τιοφορέας που είχε προχωρήσει σε απεργία
πείνας ενάντια στην εγκληματική κυβερνητική
διαχείριση της πανδημίας και για ενίσχυση του
ΕΣΥ, ο οποίος τώρα προσπάθησε να φτάσει με
τα πόδια στην Αθήνα ως ένδειξη διαμαρτυρίας
για τη νέα επίθεση στους υγειονομικούς.

«Είμαστε κατά αυτού του κατάπτυστου νόμου
που παραβιάζει όλα τα συνταγματικά δικαιώμα-
τα και ελευθερίες», μας είπε εργαζόμενη από
την Επιτροπή Αγώνα του νοσοκομείου. «Σήμερα
είμαστε εμείς, αύριο θα είναι άλλοι κλάδοι. Αυ-
τή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
δεν πήραμε άδειες κανονικές, υποστήκαμε πο-
λύ εκφοβισμό το τελευταίο διάστημα. Είμαστε
εδώ όλοι μαζί, εμβολιασμένοι και μη, είμαστε
υπέρ των υγειονομικών μέτρων, αλλά σεβόμα-
στε το δικαίωμα του καθενός να επιλέξει τι θα
κάνει με το εμβόλιο». 

Με τον ίδιο ενθουσιασμό έγινε η είσοδος και
του Σωματείου Εργαζόμενων στο νοσοκομείο
Πύργου. «Ήρθαμε σήμερα με λεωφορείο από
το Πύργο για να πούμε βροντερά ένα όχι στο
διχασμό με την υποχρεωτικότητα και σε όλα τα
βάναυσα μέτρα που θέλει να επιβάλλει η κυ-
βέρνηση», μας είπε ο Αντώνης Ντόας, τραυμα-
τιοφορέας. «Οι άνθρωποι θέλουν την ελευθερία
τους να αποφασίσουν. Είμαστε απαραίτητοι για
τους ασθενείς, πήραμε τα χειροκροτήματα πριν
ενάμιση χρόνο και τώρα θέλουν να μας διώ-
ξουν. Είμαστε αποφασισμένοι να μην τους αφή-
σουμε».

Οι ομιλίες των συνδικαλιστών της ΠΟΕΔΗΝ,
που κατάγγειλαν τη νέα μεγάλη επίθεση της κυ-
βέρνησης στο ΕΣΥ και μάλιστα εν μέσω του
4ου κύματος της πανδημίας και απαιτούσαν
άμεση ενίσχυση των νοσοκομείων σε προσωπι-
κό και υποδομές, κέρδιζαν τις επευφημίες των
απεργών. Αντίθετα γιουχαΐσματα συνόδευαν
κάθε αναφορά στο όνομα του Μητσοτάκη και
των υπουργών του.

Η απεργία είχε τη συμπαράσταση του Σωμα-
τείου Εργαζόμενων στο ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ). Πα-
ρών στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας, ο
Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος του Σωματείου ευ-
χήθηκε «Καλή δύναμη» στους μαχόμενους υγει-
ονομικούς και τόνισε: «Οι εργαζόμενοι στο ΜΕ-
ΤΡΟ είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα σας. Λέ-
με καμιά απόλυση, καμιά διαθεσιμότητα για το
λόγο της υποχρεωτικότητας. Όλοι είμαστε στο
πλευρό σας, όλοι θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο
πρόβλημα. Συνεχίστε και είμαστε δίπλα σας».
Χαιρετισμό απηύθυνε και εκπρόσωπος της
ΟΕΝΓΕ.

Από το Συντονιστικό Νοσοκομείων, που έδω-
σε όλες του τις δυνάμεις για την επιτυχία της
απεργίας, το λόγο πήρε ο Χρίστος Αργύρης,
γιατρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς. «Η κυβέρνηση
έψαχνε πολύ καιρό ένα τρόπο να απολύσει δε-
κάδες χιλιάδες», είπε. «Νομίζει ότι τον βρήκε.
Τάχαμου ότι είναι οι ανεμβολίαστοι το πρόβλη-
μα. Ενώ την 1η Σεπτέμβρη κάνει αναστολή των
αδειών μας, δηλαδή ομολογεί ότι μας χρειάζε-
ται όλους, ταυτόχρονα απειλεί ότι θα απολύσει
δέκα χιλιάδες. Τί ισχύει τελικά; Ισχύει αυτό που
λέμε εμείς. Δεν περισσεύει κανένας, δεν θα
αφήσουμε κανένα να απολυθεί. Στις 10 Σεπτέμ-
βρη θα πάμε Θεσσαλονίκη να πολιορκήσουμε
το Μητσοτάκη. Και από 1η Σεπτέμβρη, αν δεν
πάρουν πίσω την τροπολογία, επαναλαμβανό-
μενες στάσεις εργασίας κάθε μέρα στα νοσο-
κομεία, να μην χάσουμε κανέναν συνάδελφο,
ενάντια στην κυβέρνηση που διαλύει τις ζωές
μας».

Κλειστές πόρτες
Το ίδιο πρωί ο Κικίλιας μιλούσε προκλητικά

στα καλοπληρωμένα από την κυβέρνηση ΜΜΕ
για «ισχνές μειοψηφίες που αντιδρούν», αλλά
στο υπουργείο του δεν τόλμησε να πάει ούτε
για να δει το μέγεθος της συγκέντρωσης ούτε
για να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των
εργαζόμενων. Για άλλη μια φορά επέλεξε να
τους κλείσει την πόρτα, όπως το ίδιο έκανε όλη
η κυβέρνηση όταν οι υγειονομικοί αποφάσισαν
να φτάσουν με διαδήλωση στο Μέγαρο Μαξί-
μου και να ζητήσουν συνάντηση με τον Μητσο-
τάκη. Τους απεργούς “υποδέχτηκαν” στη Βου-
λή οι δυνάμεις των ΜΑΤ, οι κλούβες και μια αύ-
ρα νερού, κλείνοντας το δρόμο προς το Μαξί-
μου καθώς και όλα τα γύρω στενά.

Εκεί η οργή των υγειονομικών ξεχείλισε, με
το σύνθημα “Αναστολή συμβάσεων και τρομο-
κρατία - Κάτω η Νέα Δημοκρατία” να φωνάζεται
από εκατοντάδες εργαζομένους και όλες και
όλους να μιλούν για κλιμάκωση του αγώνα από
την επόμενη βδομάδα. «Ήταν μια οργισμένη,
αποστομωτική απάντηση - χαστούκι στην λαομί-
σητη κυβέρνηση Μητσοτάκη που από τη μια
αναστέλλει επ’ αόριστο τις άδειες των υγειονο-
μικών για την κάλυψη των αναγκών του κορο-
νοϊού που ξαναφουντώνει και από την άλλη
ετοιμάζει χιλιάδες απολύσεις σε όσους παρα-
μένουν ανεμβολίαστοι», ανέφερε η ανακοίνωση
του Συντονιστικού Νοσοκομείων αμέσως μετά
την απεργία. «Όλοι γνωρίζουν πια ότι προχωρά-
νε στην επαναφορά των εργολάβων, την ιδιωτι-
κοποίηση του ΕΣΥ, τις απολύσεις χιλιάδων συμ-
βασιούχων αλλά πλέον και μόνιμου προσωπι-
κού».

Λένα Βερδέ

Ενωμένοι μαζικά -     Αθήνα

Αθήνα

Αθήνα

Θεσσαλονίκη
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«Πολλές εκατοντάδες εργαζόμενων σε όλα
τα νοσοκομεία της πόλης αλλά και γενι-
κότερα της Β. Ελλάδας συμμετείχαν στη

στάση εργασίας και στην απεργιακή κινητοποίηση
της ΠΟΕΔΗΝ έξω από το ΥΜΑΘ στις 26/8», αναφέρει
για την απεργία η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσα-
λονίκη. «Με πούλμαν από τα μακρινότερα νοσοκο-
μεία από το κέντρο, όπως από το ΨΝΘ και το Παπα-
γεωργίου, αλλά και από το Κιλκίς, την Κατερίνη, τη
Γουμένισσα, την Έδεσσα και τα Γιαννιτσά, τον Πολύ-
γυρο και άλλα νοσοκομεία, εργαζόμενες και εργαζό-
μενοι έδωσαν αγωνιστικό παρών, δηλώνοντας με τον
πιο εμφατικό τρόπο ότι τα σχέδια της κυβέρνησης,
του Κικίλια και του Κοντοζαμάνη για απολύσεις στην
Υγεία δεν πρόκειται να περάσουν.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις των προέδρων και με-
λών των ΔΣ των Σωματείων Εργαζομένων καθώς και
της ΕΝΙΘ. Από την πλευρά του Συντονιστικού Νοσο-
κομείων τοποθετήθηκε ο Γιάννης Κούτρας, αντιπρό-
εδρος της ΕΝΙΘ και μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργαζο-
μένων Ιπποκράτειου ΓΝΘ, δηλώνοντας «πως οι εργά-
τες της Υγείας έδειξαν ότι έχουν τη δύναμη και κάλε-
σε σε κλιμάκωση του αγώνα, με απεργίες από 1η Σε-
πτεμβρίου αν τολμήσουν και απολύσουν υγειονομι-
κούς και καταλήψεις των διοικήσεων όπως έχει απο-
φασίσει ήδη το σωματείο εργαζομένων του ΨΝΘ».

«Περισσότεροι από 300 υγειονομικοί συμμετείχαν
στη συγκέντρωση - παράσταση διαμαρτυρίας στην
6η ΥΠΕ στην Πάτρα», μας είπε ο Δημήτρης Μπελιάς,
εργαζόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της
πόλης. «Με μαζική συμμετοχή εργαζόμενοι από το
ΠΓΝΠ, το Γ.Ν. Πατρών "Αγ. Ανδρέας", το Καραμαν-
δάνειο παιδιατρικό νοσοκομείο, το ΕΚΑΒ, αλλά και
από τα νοσοκομεία του Μεσολογγίου και του Αιγίου,
συμμετέχοντας στην πανελλαδική απεργιακή κινητο-
ποίηση της ΠΟΕΔΗΝ. Με τη συγκέντρωσή τους έξω
από τα γραφεία της 6ης ΥΠΕ απαίτησαν να μην απο-
λυθεί ή τεθεί σε αναστολή κανένας εργαζόμενος, να
μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι και να γίνουν μαζι-
κές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού». 

Στην πλατεία του Αγίου Κηρύκου έγινε η απεργια-
κή συγκέντρωση των εργαζόμενων στο νοσοκομείο
Ικαρίας, με τη συμμετοχή κατοίκων του νησιού που
είχαν ενημερωθεί τις προηγούμενες μέρες από το
Σύλλογο για τη νέα κυβερνητική επίθεση. Στην πύλη
συγκεντρώθηκαν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο
Ξάνθης, ενώ παγκρήτια ήταν η συγκέντρωση που έγι-

νε έξω από την 7η ΥΠΕ στο Ηράκλειο. Όπως αναφέ-
ρει η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζόμενων στο
ΠαΓΝΗ: «Με μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η
παγκρήτια παράσταση διαμαρτυρίας υγειονομικών
εργαζομένων στις 26/8 στη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ κα-
τά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και των
αναστολών εργασίας. Στην κινητοποίηση συμμετεί-
χαν Σωματεία Εργαζομένων από όλες τις μονάδες
υγείας του νησιού». 

Στην ανταπόκρισή της από τα Χανιά, η Άννα Μαμα-
τσή από την Εργατική Αλληλεγγύη, μας έγραψε:
«Επιτυχημένη ήταν η απεργία στο νοσοκομείο Χανίων
ενάντια στις αναστολές εργασίας λόγω μη εμβολια-
σμού. Οι εργαζόμενοι -με νοικιασμένο από το σωμα-
τείο πούλμαν- παραβρέθηκαν στην κινητοποίηση που
έγινε έξω από την 7η ΥΠΕ στο Ηράκλειο, που συμμε-
τείχαν υγειονομικοί από τα νοσοκομεία όλης της
Κρήτης. Οι αναστολές εργασίας θα δημιουργήσουν
επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία του υποστελε-
χωμένου νοσοκομείου σε έναν νομό που τελεί ένα
μήνα υπό καθεστώς “μερικού” λοκντάουν λόγω δρα-
ματικής αύξησης κρουσμάτων και διασωληνωμένων.
Την ημέρα της απεργίας 26/8, η ΜΕΘ covid (7 κλίνες
εκ των οποίων οι 6 χορηγία του ιδρύματος Σ.Νιάρ-
χος) ήταν πλήρης.

Στις πρόσφατες εξορμήσεις με την Εργατική Αλλη-
λεγγύη στο νοσοκομείο, εργαζόμενοι όλων των ειδι-
κοτήτων, εμβολιασμένοι και μη, συμβασιούχοι και μό-
νιμοι, εξέφρασαν την οργή τους για την εγκληματική
κυβερνητική πολιτική της ΝΔ στον τομέα της Υγείας
τον 1,5 χρόνο πανδημίας. Η οργή αυτή έχει μετατρα-
πεί σε συλλογικούς αγώνες που αποδεικνύονται από
τη δυναμική παρουσία των εργαζομένων του νοσοκο-
μείου σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις του τε-
λευταίου χρόνου. Όπως είπε μια νοσηλεύτρια την
ημέρα της απεργίας, κάνοντας την ανάλογη χειρονο-
μία, ‘Έκανα το εμβόλιο με το μαχαίρι στον λαιμό’.

Το “μαχαίρι” της κυβέρνησης όμως βρίσκει “κόκαλο”
στους μαζικούς και συνεχείς αγώνες όλο και μεγαλύτε-
ρου κομματιού της εργατικής τάξης, της νεολαίας, των
συλλογικοτήτων απέναντι σε όλες αυτές τις επιθέσεις
και που θα δώσουν και πάλι ένα ηχηρό και δυναμικό
παρόν στη Θεσσαλονίκη στο διήμερο της ΔΕΘ».

Πανελλαδικά

Ένα και μοναδικό είναι το αίτημα σήμερα, να πέσει ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι
απών, ενώ εμείς δουλεύουμε κι έχει το θράσος να μας κατηγορεί. Κανείς

τους δεν στάθηκε από όλους αυτούς σε μας. 170 ρεπό μου χρωστάνε. Αν φύγει
κόσμος από τα νοσοκομεία θα καταρρεύσει το σύστημα, δεν θα αντέξει. Η ανα-
στολή των αδειών είναι τραγικό μέτρο. Δεν θέλουμε να φύγει κόσμος και δεν θα
αφήσουμε να φύγει.

Κατερίνα Κατσούλη, νοσηλεύτρια, ΓΝΑ Γεννηματάς

Αισθάνομαι μεγάλη οργή, για τα πάντα. Μας έχουν πάρει όλα μας τα δικαιώ-
ματα. Ζούμε σε ένα Αφγανιστάν, λίγο πιο εκπολιτισμένο. Απλά οι εδώ Ταλιμ-

πάν δεν φοράνε παραδοσιακές ενδυμασίες, φοράνε κοστούμια. Κατά τα άλλα εί-
ναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, σε άλλη μορφή. Μπορεί να μην εκτελούνε με το
όπλο, αλλά όταν απολύουν, εκτελούν με την πείνα. Στα τριανταπέντε χρόνια
υπηρεσίας, η τελευταία χρονιά ήταν ό,τι πιο αισχρό έχω βιώσει. Άνθρωποι να ξε-
ροσταλιάζουν εκτός νοσοκομείου εκτεθειμένοι σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
Άνθρωποι να πεθαίνουν μόνοι τους μέσα γιατί δεν επέτρεπαν σε συνοδούς και
συγγενείς να τους χαιρετίσουν. Οι δικές μας συνθήκες; Απάνθρωπες. Δουλεύα-
με χωρίς άδειες. Οι περισσότεροι συνάδελφοι όπως κι εγώ δεν έχουμε πάρει την
άδεια του '21 και από 1η Σεπτέμβρη μας το απαγορεύουν. Και μάλιστα κάποιοι
θα βρεθούμε χωρίς δουλειά. Το να φύγει κόσμος από τα νοσοκομεία αυτή τη
στιγμή είναι καταστροφή. Βασικά προσπαθούν να διαλύσουν όλη την Υγεία, να
πάνε όλοι στον ιδιωτικό τομέα, να πλουτίσουν αυτοί. Δεν θα τους αφήσουμε, εί-
μαστε αποφασισμένοι να πέσουμε, να δώσουμε τη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς δεν
μας έχουν αφήσει τίποτα άλλο. Καταστρέψανε τα δάση, την οικονομία, την παι-
δεία, δεν άφησαν τίποτα όρθιο.

Ιφιγένεια, παρασκευάστρια, Άγιος Σάββας

Πίσω από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, υπάρχουν άλλοι σκοποί: η
άρση της μονιμότητας, η συγχώνευση των νοσοκομείων, η απόλυση συνα-

δέλφων. Όσοι υγειονομικοί δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, δεν έχουν ποτέ κολλήσει
ασθενή. Το αντίθετο έχει γίνει και έχουμε χάσει δεκάδες συναδέλφους. Εμείς
προσέχουμε πάρα πολύ τα μέτρα ατομικής προστασίας, είναι θρησκεία, ιερό δι-
σκοπότηρο για μας. Ουσιαστικά προσπαθούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα
του '11 και του '12 που θέλαν να κλείσουν 43 νοσοκομεία. Αυτό είναι το θέμα,
καμιά σχέση με λόγους δημόσιας υγείας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους
την 1η Σεπτέμβρη να μην επιδείξουν κανένα πιστοποιητικό εμβολιασμού, να στα-
θούν όλοι στις πύλες του νοσοκομείου και έτσι, με ομοψυχία, δεν θα περάσει
αυτό το μέτρο.

Σπυριδούλα Λαμπροκωνσταντάκη, 
προϊσταμένη σε διοικητικό τμήμα, μαιευτήριο Έλενα

Η σημερινή απεργία είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν μπορεί ως κυβέρνηση εν
καιρώ τέτοιας πανδημίας να απολύεις κόσμο χωρίς να έχεις κάνει μια σωστή

καμπάνια ενημέρωσης και μόνο με το φόβο να εκβιάζεις. Τα νοσοκομεία είναι ήδη
υποστελεχωμένα, οπότε, αν μπει σε αναστολή σύμβασης όλος αυτός ο αριθμός
συναδέλφων, θα σταματήσουν να λειτουργούν. Και να προσθέσουμε ότι ξεκινάνε
να λήγουν και οι συμβάσεις των επικουρικών από Οκτώβρη. Άρα πάνε να ιδιωτι-
κοποιήσουν το ΕΣΥ, δεν τους ενδιαφέρει η δημόσια δωρεάν Υγεία. Συν ότι αυτή η
υποχρεωτικότητα ανοίγει το δρόμο και για άλλα είδη υποχρεωτικότητας. Πρέπει
να αντισταθούμε. Σήμερα η κινητοποίηση είναι δυναμική και χαίρομαι πάρα πολύ
που οι συνάδελφοι κατέβηκαν τόσο μαζικά. Πρέπει να συνασπιστούμε σαν κλά-
δος αλλά και με άλλους κλάδους που θα αντιμετωπίσουν τα ίδια. Να συνεχίσουμε
ενωμένοι, για ενίσχυση της Υγείας, της Παιδείας, της οικονομίας.

Ανδριάννα Αγραπίδη, επικουρική κοινωνική λειτουργός, Δρομοκαϊτειο

Στο νοσοκομείο μας δημιουργήθηκε μια ομάδα εργαζόμενων που, σε συνερ-
γασία και με τη βοήθεια του Σωματείου που έβαλε το λεωφορείο και οργά-

νωσε τη διαδικασία, συμμετέχουμε σήμερα στην πορεία για να δείξουμε την αν-
τίθεσή μας στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Είμαστε εδώ εμβολιασμένοι και ανεμ-
βολίαστοι, από όλες τις ειδικότητες. Λέμε για κανέναν υποχρεωτικότητα και ανα-
στολή. Ήδη τα νοσοκομεία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην πίεση που ασκεί-
ται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατα-
βάλλει μεγάλη προσπάθεια χωρίς ρεπό, με πολλά ξενύχτια. Με τις αναστολές θα
παραλύσει το σύστημα Υγείας. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τη σημερινή κινη-
τοποίηση και τη μεγάλη συμμετοχή, αυτό με ενθαρρύνει. Έτσι πρέπει να συνεχί-
σουμε, στο Ασκληπιείο έχουμε γενική συνέλευση αύριο για να αποφασίσουμε τα
επόμενα βήματα.

Ελένη Καλαμάκα, 
διοικητική υπάλληλος-προϊσταμένη τμήματος κίνησης, Ασκληπιείο Βούλας
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 απεργιακά οι εργαζόμενοι στην Υγεία



Διήμερο αγώνα είναι η
10η και 11η Σεπτέμβρη
στη Θεσσαλονίκη. Την

Παρασκευή 10 Σεπτέμβρη, η
ΠΟΕΔΗΝ προχωράει σε πα-
νυγειονομική απεργία και πα-
νελλαδική συγκέντρωση για
την υπεράσπιση της δημό-
σιας Υγείας και την επόμενη
μέρα στις 11/9 είναι η πανερ-
γατική κινητοποίηση με αφορ-
μή την καθιερωμένη ομιλία
του πρωθυπουργού στη Διε-
θνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η
απεργιακή διαδήλωση των νο-
σοκομείων την Παρασκευή θα
ξεκινήσει στις 8πμ από το Ιπ-
ποκράτειο. Την επόμενη μέ-
ρα, η ΑΔΕΔΥ και μια σειρά
εργατικά σωματεία καλούν σε
συγκέντρωση στις 6μμ στο
Άγαλμα Βενιζέλου και πορεία
στο Βελίδειο. Ο Συντονισμός
Εργατικής Αντίστασης και το
Συντονιστικό Νοσοκομείων
καλούν σε προσυγκέντρωση
στις 5:30μμ στην Εγνατίας και
Αγ.Σοφίας, ενώ μισή ώρα πριν
θα ξεκινήσουν και τα φοιτητι-
κά μπλοκ με προσυγκέντρω-
ση από το Πολυτεχνείο.

Σε όλη τη χώρα τα μέλη
του Συντονισμού οργανώνουν
την επιτυχία του αγωνιστικού
διημέρου στη Θεσσαλονίκη
καθώς αποτελεί κρίσιμο βήμα
κλιμάκωσης της σύγκρουσης
με την κυβέρνηση. Ο Μητσο-
τάκης στριμωγμένος από τα
αδιέξοδα της καταστροφικής
του πολιτικής προσπάθησε να
θολώσει τα νερά κάνοντας
ανασχηματισμό. Η σύνθεση
του νέου υπουργικού συμ-
βουλίου, όσο κι αν ομολογεί
την αποτυχία της κυβέρνησης
σε όλα τα μέτωπα, δεν παύει
να είναι ακόμα πιο εξοργιστι-
κή. Γιατί μετά από δεκατρισί-
μιση χιλιάδες νεκρούς λόγω
ελλείψεων στο ΕΣΥ, μόνο
αγανάκτηση μπορεί να προ-
καλεί η τοποθέτηση ενός
ακροδεξιού ρατσιστή στο
Υπουργείο Υγείας. 

Είναι μια κυβέρνηση που
δεν ανασχηματίζεται παρά
μόνο ανατρέπεται. Η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη είναι περισ-
σότερο στριμωγμένη από πο-
τέ από την οργή, τον θυμό και
τη διάθεση του κόσμου να
παλέψει. Φάνηκε αυτή η δύ-
ναμη αλλά και η οργή των ερ-
γαζόμενων, με τις μαζικές
απεργιακές κινητοποιήσεις
ενάντια στην κατάργηση του
8ωρου. Μέσα σε ένα μήνα
τρεις πανεργατικές απεργίες
και δεκάδες χιλιάδες απεργοί
νέκρωσαν τους χώρους δου-
λειάς και βγήκαν μαζικά
στους δρόμους σε μεγάλα
απεργιακά συλλαλητήρια.
Φαίνεται από τα τεράστια

απεργιακά συλλαλητήρια των
Υγειονομικών, από τις μαζικές
διαδηλώσεις ενάντια στις
πυρκαγιές. 

Η αντικυβερνητική οργή εί-
ναι τεράστια, απλώνεται σε
όλα τα μέτωπα και το διήμερο
αντίστασης στη Θεσσαλονίκη
δίνει τη δυνατότητα να ενω-
θούν όλα ποτάμια αντίστασης
σε ένα συλλαλητήριο σεισμό:

Πρόσχημα
Οι εργαζόμενοι των νοσο-

κομείων που αντί για προσλή-
ψεις κι ενίσχυση της δημό-
σιας Υγείας, έρχονται αντιμέ-
τωποι με άμεσες μαζικές απο-
λύσεις με πρόσχημα τον εμ-
βολιασμό. Η κυβέρνηση που
δεν έκανε το παραμικρό για
να δυναμώσει το δημόσιο σύ-
στημα Υγείας στα δυο χρόνια
πανδημίας, εκβιάζει και κου-
νάει το δάκτυλο σε αυτούς
που έδωσαν τη μάχη. Αντί για
εκστρατεία αξιόπιστης ενημέ-
ρωσης για τα εμβόλια, επέν-
δυσε για άλλη μια φορά στην
ατομική ευθύνη και στον φό-
βο ενισχύοντας με τον τρόπο
της την ακροδεξιά. Οι εργα-
ζόμενοι στην Υγεία συνεχίζον-
τας στη διαδήλωση της Θεσ-
σαλονίκης, μετά από ένα μπα-
ράζ κινητοποιήσεων από τον

περασμένο Απρίλη
μέχρι σήμερα, επιμέ-
νουν ότι η διαχείριση
του εμβολιασμού θα
πρέπει να περάσει
στα χέρια των ίδιων
των υγειονομικών και
η κυβέρνηση των
απολύσεων να φύγει.

Μαζί με τους υγει-
ονομικούς θα ενωθεί ο
κόσμος της εκπαίδευ-
σης. Οι φοιτητές/
τριες που ετοιμάζονται
για σύγκρουση ενάντια
στην είσοδο της αστυ-
νομίας στις σχολές,
τους μαθητές/τριες
που ήρθαν αντιμέτω-
ποι με το σφαγείο των
εξετάσεων και της
Ελάχιστης Βάσης Ει-
σαγωγής, τους εκπαι-
δευτικούς που αντί για
ικανοποίηση των αιτημάτων
τους για ασφαλείς και βιώσι-
μες συνθήκες εργασίας στα
σχολεία έρχονται κι αυτοί αντι-
μέτωποι με τον εκβιασμό της
υποχρεωτικότητας. 

Το συλλαλητήριο της Θεσ-
σαλονίκης θα είναι και η επό-
μενη μαζική απάντηση, λίγες
μέρες μετά τα πανεργατικά
συλλαλητήρια αυτής της Τε-
τάρτης, ενάντια στο αντια-

σφαλιστικό νομοσχέδιο του
Χατζηδάκη που ψηφίζεται αυ-
τές τις μέρες στη Βουλή,
ενάντια στη μείωση και το
τζογάρισμα των επικουρικών
συντάξεων στα χρηματιστή-
ρια. Ενάντια στην κατάργηση
του 8ωρου που ψήφισαν πριν
λίγους μήνες, ενάντια στην
επίθεση στο δικαίωμα στην
απεργία που προσπαθούν να
υλοποιήσουν αυτές τις μέρες.

Μια μάχη που δεν πε-
ριορίζεται σε έναν
κλάδο αλλά αφορά κι
ενώνει όλη την εργατι-
κή τάξη.

Ταυτόχρονα δίνεται
η ευκαιρία να ενωθεί
με το εργατικό κίνημα,
όλη η οργή για τις κα-
ταστροφικές πυρκα-
γιές αυτό το καλοκαί-
ρι. Όλοι/ες που επλή-
γησαν αλλά και οι χι-
λιάδες που εξοργίζον-
ται για μια καταστρο-
φή που έχει το υπόβα-
θρό της στις επιλογές
της κυβέρνησης και
του συστήματος. Ενός
συστήματος που κα-
ταστρέφει τον πλανή-
τη και μιας κυβέρνη-
σης που δεν σταμάτη-
σε να προσλαμβάνει

μπάτσους τη στιγμή που οι
ελλείψεις στην πυροσβεστική
είχαν χτυπήσει κόκκινο. Θα εί-
ναι τεράστια δύναμη αν οι πυ-
ρόπληκτοι ενωθούν μαζί με
τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ
και την ΕΥΔΑΠ που με αυτο-
θυσία κράτησαν ζωντανή την
ηλεκτροδότηση και την υδρο-
δότηση την ώρα της πυρκα-
γιάς και τους εργαζόμενους
σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο

τομέα που η κυβέρνηση απει-
λεί με νέες ιδιωτικοποιήσεις.

Στη Θεσσαλονίκη θα διαδη-
λώσει και το αντιρατσιστικό κι
αντιπολεμικό κίνημα. Η ήττα
του αμερικάνικου ιμπεριαλι-
σμού στο Αφγανιστάν, πάνω
στη συμπλήρωση 20 χρόνων
από την έναρξη του πολέμου,
φέρνει στην πρώτη γραμμή
του αγώνα τους πρόσφυγες
και το κίνημα που απαιτεί
ανοιχτά σύνορα, κλείσιμο των
στρατοπέδων συγκέντρωσης,
άσυλο, στέγη, χαρτιά για
όλες και όλους.

Και μαζί με τα μεγάλα μέ-
τωπα ενάντια στην κυβερνητι-
κή διαχείριση της πανδημίας,
τα αντεργατικά νομοσχέδια,
τις περικοπές, το ρατσισμό,
ενώνονται όλα τα κινήματα
που αναδεικνύονται σε τοπικό
επίπεδο. Από τις επιτροπές
κατοίκων που υπερασπίζονται
τους ελεύθερους χώρους και
τα πάρκα στο δήμο Αθήνας,
μέχρι τους ακτιβιστές/τριες
ενάντια στις ανεμογεννή-
τριες, το ξεπούλημα του νε-
ρού, την καύση σκουπιδιών.

Το διήμερο 10 και 11 Σε-
πτέμβρη, όλων η θέση βρίσκε-
ται στους δρόμους της Θεσ-
σαλονίκης για ένα συλλαλητή-
ριο – σφαλιάρα στην κυβέρνη-
ση, που θα σημάνει την αρχή
του τέλους για τον Μητσοτά-
κη και την έναρξη ενός καυ-
τού φθινοπώρου για το εργα-
τικό κίνημα και τους αγώνες.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Νο 1486, 1 Σεπτέμβρη 2021
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Θεσσαλονίκη 10-11 Σεπτέμβρη

Εργατική πολιορκία 
του Μητσοτάκη

Σε συνελεύσεις οργάνωσης του αγωνιστι-
κού διημέρου στη ΔΕΘ προχώρησαν, σε

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι εργαζόμενοι/ες
που συσπειρώνονται στο Συντονισμό Εργα-
τικής Αντίστασης και στο Συντονιστικό Νο-
σοκομείων. Στη συνέλευση της Αθήνας, τη
Δευτέρα 30/8, είτε με φυσική παρουσία, είτε
διαδικτυακά, συμμετείχαν δεκάδες αγωνι-
στές/τριες από τα νοσοκομεία (Αγ.Σάββας,
Γεννηματάς, Αγ.Όλγα, Έλενα, ΠΓΝΠ, Ιππο-
κράτειο Θεσσαλονίκης κ.α), την εκπαίδευση,
τον τουρισμό, τις ταχυμεταφορές, το ΥΠΠΟ,
τα ΜΜΕ, τους ΟΤΑ, την ενέργεια, την
ιδ.Υγεία κ.α. 

Το πρώτο μέρος της συζήτησης επικεν-
τρώθηκε στην οργάνωση της μάχης στην
Υγεία, την αντίσταση στις απολύσεις υγει-
ονομικών που ετοιμάζει η κυβέρνηση από
την αρχή του Σεπτέμβρη και τα επιχειρήμα-
τα σχετικά με την αποτυχία του εμβολιαστι-
κού προγράμματος της κυβέρνησης και τη
σύγκρουση από τα αριστερά με την υποχρε-
ωτικότητα. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Κώστας Καταρα-
χιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων
στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας, που έφερε την
εικόνα της επίθεσης με την επιχειρούμενη
απόλυση 10 χιλιάδων υγειονομικών αλλά και
του αναβρασμού που επικρατεί στα νοσοκο-
μεία, όπως εκφράστηκε και στην απεργία
της 26ης Αυγούστου.

«Ο εμβολιασμός θα πρέπει να περάσει
στα χέρια των εργαζόμενων της Υγείας…
αλλά από μόνος του δεν φτάνει» σημείωσε
μεταξύ άλλων η Αργυρή Ερωτοκρίτου από
το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΑ
Γεννηματάς και συνέχισε: «Χρειάζονται χι-
λιάδες προσλήψεις εργαζομένων στην
Υγεία, ταυτόχρονα με την υλοποίηση των
μέτρων που διεκδικούν οι εκπαιδευτικοί και
όλοι οι άλλοι κλάδοι εργαζομένων. Η κυβέρ-
νηση όχι μόνο δεν κάνει τίποτα από αυτά,
αλλά ετοιμάζεται να κάνει απολύσεις… Χρει-
άζεται να προχωρήσουμε παντού σε συνε-
λεύσεις, να συζητήσουμε με όλους τους συ-
ναδέλφους, να σπάσουμε τον διαχωρισμό
εμβολιασμένοι – ανεμβολίαστοι που προ-
σπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση, να οργα-
νώσουμε απεργιακά την παραμονή όλων
στη δουλειά, να συμμετέχουμε μαζικά στις
κινητοποιήσεις αυτής της εβδομάδας και
στα συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη».

Αξιοσημείωτη ήταν η παρέμβαση του Χρί-
στου Αργύρη, γιατρού στο Γεννηματάς, που
επεσήμανε ανάμεσα σε άλλα: «Γιατί υπάρχει
τέτοιος σκεπτικισμός στο ζήτημα του εμβολί-
ου; Γιατί η κυβέρνηση, οι φαρμακευτικές και

συνολικότερα το σύστημα δεν έχουν εμπνεύ-
σει καμία αξιοπιστία όσον αφορά την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας. Από την αρχή δίνουν
αλλοπρόσαλλες οδηγίες, από το “αρκεί να
πλένουμε τα χέρια μας” στο “χρειάζεται – δε
χρειάζεται μάσκα”, “χρειάζεται – δε χρειάζε-
ται καραντίνα”, ”χρειάζεται – δε χρειάζεται
εμβόλιο”. Έχουν τρελάνει τον κόσμο. Αλίμο-
νο αν χαρίσουμε αυτόν τον κόσμο στην
ακροδεξιά και τους ψεκασμένους. Συζητάμε
μαζί τους υπερασπιζόμενοι την επιστήμη και
τον ορθολογισμό κόντρα στον παραλογισμό
και τον φόβο, ενώ ταυτόχρονα είμαστε μαζί
τους κόντρα στην οποιαδήποτε περιστολή
δικαιωμάτων, τις απολύσεις και την υποχρε-
ωτικότητα. Και κερδίζουμε τους συναδέλ-
φους, ότι τη μάχη δεν τη δίνουμε παρέα με
τους ακροδεξιούς και τους φασίστες σε συ-
νάξεις σαν της Κυριακής, αλλά με τα σωμα-
τεία μας και όλη την εργατική τάξη σε απερ-
γιακά συλλαλητήρια σαν αυτά που οργανώ-
νουμε στις 10 και 11 Σεπτέμβρη».

Στη συνέχεια η κουβέντα προχώρησε
στην οργάνωση της επιτυχίας του διημέρου
10-11 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη αλλά και
των συλλαλητηρίων ενάντια στο αντιασφαλι-
στικό νομοσχέδιο αυτή την εβδομάδα. 

Διαφορά
«Υπάρχουν στιγμές που κάνουν τη διαφο-

ρά. Τα συλλαλητήρια στη ΔΕΘ, το πόσο μαζι-
κά και δυναμικά θα είναι, κάνουν διαφορά. Εί-
μαστε σε μια περίοδο που η κυβέρνηση πιέ-
ζεται, προχωράει σε ανασχηματισμό, είναι
στριμωγμένη. Ξεκινάει η χρονιά με την εκπαί-
δευση στα κάγκελα, με τους νοσοκομειακούς
σε ανοιχτή σύγκρουση με την κυβέρνηση, με
τους καλλιτέχνες, τους εργαζόμενους στον
επισιτισμό – τουρισμό και μια σειρά χώρους
να είναι σε αναβρασμό. Ένα δυνατό διήμερο
στη ΔΕΘ θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη δύνα-
μη να ξεδιπλωθεί, να κλιμακωθεί και να νική-
σει κάθε αγώνας που θα ενωθεί με τα άλλα
μέτωπα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης»
είπε στο κλείσιμο της συνέλευσης ο Τάσος
Αναστασιάδης, εκ μέρους του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης.

Ο Συντονισμός και το Συντονιστικό Νοσο-
κομείων θα ναυλώσουν λεωφορεία για το
μαζικό ανέβασμα στη Θεσσαλονίκη με ανα-
χώρηση την Πέμπτη 9/9 στις 11μμ από το
νοσοκομείο Αγ.Σάββας και το Σάββατο 11/9,
στις 8πμ από το Μουσείο. 

Ανάλογη συνέλευση έγινε την Τετάρτη
25/8 στη Θεσσαλονίκη, για την οποία μπο-
ρείτε να διαβάσετε την ανταπόκριση του Ευ-
κλείδη Μακρόγλου στις διπλανές στήλες.

Ετοιμαζόμαστε σε Αθήνα… …και Θεσσαλονίκη

10/9 - Πανελλαδική
κινητοποίηση στηνΥγεία
Συγκέντρωση -
Ιπποκράτειο Θεσ., 8πμ

11/9 - Πανεργατική
διαδήλωση στη ΔΕΘ
Συγκέντρωση - 
Άγαλμα Βενιζέλου, 6μμ
Προσυγκέντρωση - 
Εγνατία & Αγ. Σοφίας, 5.30μμ

Aναχωρήσεις πούλμαν
από την Αθήνα
• Για την απεργία των 
Νοσοκομείων στις 10/9: 
αναχώρηση 9/9, 
11μμ από Αγ. Σάββα 
• Για την διαδήλωση στη
ΔΕΘ στις 11/9: αναχώρηση
11/9, 8πμ από Μουσείο

Σημαντική για τους μεγάλους αγώνες που
έρχονται ήταν η ανοιχτή συνέλευση που

οργάνωσε από κοινού ο Συντονισμός Εργατι-
κής Αντίστασης και το Συντονιστικό των Νο-
σοκομείων στη Θεσσαλονίκη. Συμμετείχαν
εργαζόμενοι/ες από νοσοκομεία, δήμους,
από την εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες, την
ΕΡΤ, την ΕΛΣΤΑΤ.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Γιάννης Κούτρας από
το Συντονιστικό Νοσοκομείων, μέλος ΔΣ του
Συλλόγου Εργαζομένων του ΓΝΘ Ιπποκράτει-
ου και αντιπρόεδρος της ΕΝΙΘ. Στάθηκε στην
τελευταία πρόκληση της κυβέρνησης που φα-
νερώνει την πλήρη αποτυχία της, αυτή της
ανάκλησης όλων των αδειών από 1η Σεπτέμ-
βρη. “Έρχεται μετά τα υποτιθέμενα χειροκρο-
τήματα να επιτεθεί στους ‘ήρωες της Υγείας’,
αυτούς/ες που κράτησαν το ΕΣΥ όχι μόνο
πριν εμβολιαστούν, αλλά και χωρίς τα στοιχει-
ώδη μέσα προστασίας. Η απάντηση των διοι-
κήσεων των νοσοκομείων μπροστά στο κίνδυ-
νο που προκύπτει από χιλιάδες εργαζόμενους
εκτός ΕΣΥ ενώ βρισκόμαστε μπροστά στο 4ο
κύμα της πανδημίας είναι ‘θα τα βολέψουμε’.
Πώς; με μετακινήσεις-μπαλώματα, κλείσιμο
τμημάτων ή και ολόκληρων νοσοκομείων, με
εργολάβους και ιδιωτικοποιήσεις. Πρόκειται
για επίθεση και στη Δημόσια Υγεία και στους
εργαζόμενους που προσπαθεί να διασπάσει. 

Σηκώνουν το γάντι
Όμως οι εργάτες της Υγείας σηκώνουν το

γάντι. Στη Θεσσαλονίκη έγιναν τέσσερις μαζι-
κές κινητοποιήσεις μέσα στο κατακαλόκαιρο
και συνελεύσεις εργαζομένων σε όλα τα νο-
σοκομεία. Μαζί έρχεται και η απεργία-αποχή
της ΠΟΕΔΗΝ, για την οποία έχουν ήδη μοιρα-
στεί ενημερωτικό υλικό και αιτήσεις στους ερ-
γαζόμενους και προγραμματίζονται καμπάνιες
ενημέρωσης από τα σωματεία. Ξεκινάει μια
μεγάλη μάχη που πρέπει να συνεχιστεί και να
κλιμακωθεί, με μεγάλους σταθμούς το αγωνι-
στικό διήμερο στη ΔΕΘ και με σύνδεση με τα
μάχη ενάντια στο ν/σ Χατζηδάκη για το ασφα-
λιστικό”.

Τη σκυτάλη πήρε ο Νίκος Χατζάρας από τον
Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης, μέλος ΔΣ
του σωματείου εργαζομένων Δήμου Αμπελο-
κήπων-Μενεμένης, εργαζόμενος στο Βοήθεια
στο Σπίτι. Όπως τόνισε, η επίθεση και οι απο-
λύσεις με πρόσχημα τον εμβολιασμό αφο-
ρούν ολόκληρο τον τομέα της πρόνοιας, ενώ
αυξάνονται οι απειλές και οι εκβιασμοί και
στον ιδιωτικό τομέα. Από αυτήν την άποψη, η
μάχη των υγειονομικών είναι πολύ σημαντική.
Στάθηκε αρκετά στη σχεδιαζόμενη επίθεση
στο ασφαλιστικό που πρέπει να σημάνει το
καμπανάκι για τα συνδικάτα και συγκεκριμένο

απεργιακό κάλεσμα. Αφού εξήγησε ότι οι κυ-
βερνητικές διαβεβαιώσεις για το νέο σύστημα
είναι απλά παραμύθια που θέλουν θα οδηγή-
σουν σε λιγότερες συντάξεις για όλους, θύμι-
σε πως οι μεγάλες απεργίες για το ασφαλιστι-
κό τις τελευταίες δεκαετίες έχουν τη δύναμη
να ρίχνουν κυβερνήσεις και γι’ αυτό χρειάζε-
ται να προχωρήσουμε με απεργίες-σεισμό. 

“Το μαζικό κλίμα οργής κατά της κυβέρνη-
σης, με τις επιθέσεις στα εργασιακά, τις πυρ-
καγιές, τις γυναικοκτονίες, πρέπει να εκφρα-
στεί σε μαζική δράση και πρόγραμμα διεκδι-
κήσεων. Είδαμε τις μαζικές κινητοποιήσεις
του καλοκαιριού για τις πυρκαγιές στην Αθή-
να και την Εύβοια, χρειάζεται όλον αυτόν τον
κόσμο να τον βρει μπροστά του ο Μητσοτά-
κης στη ΔΕΘ, μαζί με όλους τους εργαζόμε-
νους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα,
τους φοιτητές, τους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες. Όλες οι μάχες συγκλίνουν στη
ΔΕΘ. Προχωράμε να οργανώσουμε μια μεγά-
λη διαδήλωση που θα ενώσει όλα τα κομμάτια
που αγωνίζονται στο δρόμο για να τελειώνου-
με με την εγκληματική κυβέρνηση της ΝΔ”.

Ακολούθησαν αρκετές παρεμβάσεις και
πλούσια συζήτηση, αλλά και οργάνωση των
επόμενων αγωνιστικών βημάτων. Η Κατερίνα
Α., εργαζόμενη στο ΨΝΘ, μετέφερε το αγωνι-
στικό κλίμα στο νοσοκομείο, όπου έγινε μαζι-
κή συνέλευση εργαζομένων μετά από μήνες,
με συμμετοχή εμβολιασμένων και μη, αλλά και
την απόφαση της ΓΣ των εργαζομένων να
προχωρήσουν σε κατάληψη της διοίκησης για
να μπλοκάρουν τη διαδικασία συγκέντρωσης
και αποστολής των πιστοποιητικών εμβολια-
σμού. Η Δήμητρα Κ., εργαζόμενη στον ΟΣΕΘ,
θύμισε τις μεγάλες μάχες του προηγούμενου
διαστήματος, τις τρεις πανεργατικές μέσα σε
1,5 μήνα, τις μάχες των προσφύγων που συμ-
μετείχαν μαζικά στη διαδήλωση της Πρωτομα-
γιάς, τονίζοντας ότι μπορούμε να προχωρή-
σουμε σε ένα καυτό φθινόπωρο. Η Κική Ι., ερ-
γαζόμενη στην ΕΛΣΤΑΤ για την απογραφή,
επεσήμανε πως οι καταστροφές και οι προ-
κλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι
μεγάλες, και γι’ αυτό η ΔΕΘ πρέπει να είναι η
σύνδεση όλων των κινημάτων, του εργατικού,
του αντιρατσιστικού, του περιβαλλοντικού. Ο
Πέτρος Π., εργαζόμενος στην ΕΡΤ, τόνισε
πως η κυβέρνηση είναι μπροστά στη μεγαλύ-
τερη κρίση της, ενώ αντιμετωπίζει λίγη ή κα-
θόλου πίεση από την κοινοβουλευτική Αριστε-
ρά. Το μήνυμα αισιοδοξίας έρχεται από την
μάχη των συνδικάτων που πρέπει να αγκαλιά-
σει η επαναστατική Αριστερά, να την προωθή-
σει και να την γενικεύσει, αξιοποιώντας όλη
την παράδοση των εργατικών αγώνων.

Ευκλείδης Μακρόγλου

30/8, Συνέλευση του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης και του Συντονιστικού Νοσοκομείων στην Αθήνα
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12/9/20, Διαδήλωση στη ΔΕΘ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

25/8, Συνέλευση του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης στη Θεσσαλονίκη. Φωτό: Ευκλείδης Μακρόγλου
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Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται

Πέμπτη 2/9, 8μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/9 
Πάρκο Ειρήνης 
και Φιλίας 7μμ
Ομιλητής:
Ειρηναίος
Μαράκης
ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/9
καφέ Γέφυρες 7μμ
Ομιλητής:
Δημήτρης Μπελιάς

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9
πάρκο
Μεραμβέλου
7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος
Λουκίσας
ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/9 
Θόλος 8μμ
Ομιλητής: 
Τάσος Τσιούνης

Τα οικονομικά 
ενός χαμένου πολέμου

Η ήττα στο Αφγανιστάν έχει πυροδοτήσει μεγάλη συζήτη-
ση στις ελίτ του Αμερικανικού κατεστημένου. Χαρακτηρι-
στικά, ο ιστότοπος Project Syndicate φιλοξένησε την

εβδομάδα που πέρασε τις απόψεις των οικονομολόγων Daron
Acemoglou (ΜΙΤ) και Jeffry Sachs (Columbia) για το θέμα. Τα άρ-
θρα είναι άξια μνείας και για τις πληροφορίες που περιέχουν αλ-
λά και σαν ένδειξη πιθανών εξελίξεων στις πολιτικές του αμερι-
κάνικου ιμπεριαλισμού.

Αμφότεροι οι αρθρογράφοι παραδέχονται απερίφραστα ότι η
εμπλοκή των Αμερικάνων στο Αφγανιστάν ήταν καταστροφή. Ο
Acemoglou ξεκινά λέγοντας ότι: «η τραγωδία που εξελίσσεται
στη διάρκεια αυτού του μήνα προαλειφόταν τα τελευταία 20
χρόνια», ενώ ο Sachs υπερθεματίζει λέγοντας ότι «για δεκαετίες
το αμερικανικό πολιτικό κατεστημένο έχει παρέμβει σε χώρες
τους κατοίκους των οποίων περιφρονεί». Η προσέγγιση και των
δύο εκθέτει το πολιτικό σύστημα και τα μέσα ενημέρωσης στην
Αμερική που προσπαθούν να αποδώσουν την επικράτηση των
Ταλιμπάν στο διεφθαρμένο Αφγανικό κράτος του Καρζάι και του
Γκάνι.

Η χρέωση της αποτυχίας στους ίδιους του Αφγανούς έχει να
κάνει και με ευθύνες που μπορεί να αποδοθούν στο πολιτικό
προσωπικό των ΗΠΑ το επόμενο διάστημα. Κρατηθείτε, σύμφω-
να με τον Acemoglou, οι Αμερικανοί ξόδεψαν 2 τρις δολάρια, ή
12,5% του μέσου ΑΕΠ των ΗΠΑ 2001-2020, και είχαν 100.000 νε-
κρούς το ίδιο διάστημα. Η εικόνα γίνεται χειρότερη από τις λε-
πτομέρειες που δίνει ο Sachs για την κατανομή των κονδυλίων.
Σύμφωνα με τον τελευταίο το ένα από τα δύο τρις δαπανήθηκε
για τη συντήρηση των στρατιωτών και τις πολεμικές δαπάνες. Το
υπόλοιπο ένα τρις δαπανήθηκε κατά 86% (816 δις) σε στρατιωτι-
κές εγκαταστάσεις (κυρίως για τους Αμερικανούς στρατιώτες),
83 δις δαπανήθηκαν για τις Αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας, 10
δις για την αντιμετώπιση του εμπορίου ναρκωτικών και 15 δις για
«υπηρεσίες» που επιχειρούσαν στο Αφγανιστάν (κοινώς για κατα-
σκοπεία). Για οποιαδήποτε έργα υποδομής ή κοινωνικές και αν-
θρωπιστικές δαπάνες περισσεύουν κάπου 25 δις που πολύ αμφι-
βάλω αν έφτασαν ποτέ στους Αφγανούς. Κοντολογίς, η μίζα και
η διαπλοκή πήγε σύννεφο, αλλά κυρίως για τους ίδιους τους
Αμερικάνους και όχι τα ντόπια ενεργούμενά τους. Αυτό κάποιοι
στις ΗΠΑ μπορεί να μην το αφήσουν έτσι.

Αποτυχία
Το σκεπτικό των Αμερικανικών δυνάμεων κατοχής τόσο στο Ιράκ

όσο και στο Αφγανιστάν ήταν η άνωθεν επιβολή. Δεν προχώρησαν
σε κανένα συμβιβασμό η συνεργασία με οποιοδήποτε τμήμα εγχώ-
ριων δυνάμεων κοινωνικών ή πολιτικών. Το σύνολο των κρατικών
θεσμών που επιχείρησαν να επιβάλλουν στελεχώθηκε είτε από
ντόπια ενεργούμενα (κοινώς χαφιέδες) είτε από Αμερικανούς που
τοποθετήθηκαν απ’ ευθείας σε θέσεις «κλειδιά». Η λογική ήταν η
επιβολή άνωθεν ενός κράτους με ισχυρούς θεσμούς. Αυτοί σύμ-
φωνα με το Φουκουγιάμα (2005) είναι «ισχυρή» αστυνομία, «αδιά-
βλητη» δικαιοσύνη, «ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες» κλπ. Με δύο
λόγια στο Αφγανιστάν επιβλήθηκε ένα μνημόνιο διαρκείας από
μανδαρίνους και εγχώρια ενεργούμενα. Το αποτέλεσμά του ήταν
η διάλυση των όποιων υποδομών είχε η χώρα και η παραπέρα κα-
ταρράκωση του λαού. Στη χώρα το προσδόκιμο ζωής είναι στα 63
χρόνια, η παιδική θνησιμότητα στο 38% και πολλές μητέρες χά-
νουν τη ζωή τους κατά την κύηση ή τον τοκετό.

Η πολιτική της άνωθεν επιβολής βασίσθηκε στην υπόθεση του
Hadington: Εάν μπορείς να ασκήσεις πλήρη στρατιωτικό έλεγχο
σε μια περιοχή και να υποτάξεις όλα τα άλλα κέντρα εξουσίας
τότε μπορείς να επιβάλλεις τη θέλησή σου. Είναι μια υπόθεση
που εδώ και αρκετά χρόνια αποδείχθηκε λανθασμένη. Σε ένα άρ-
θρο γραμμένο το 2011 με το χαρακτηριστικό τίτλο «Μπορούν να
Εξαγορασθούν οι καρδιές και τα Μυαλά;» τρεις ιδιαίτερα συντη-
ρητικοί οικονομολόγοι (Berman, Shapiro, Felter)  καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι η τακτική της «αγριάδας» που επέλεξαν οι ιμπε-
ριαλιστές στο Ιράκ και Αφγανιστάν δεν δουλεύει και θα πρέπει
να επανέλθουν οι πολιτικές «στήριξης σε εγχώριες δυνάμεις».

Νίκος Στραβελάκης, οικονομολόγος

Διδάγματα και καθήκοντα
Με μεγάλη συμμετοχή ολοκλη-

ρώθηκε ο πρώτος γύρος τοπι-
κών εκδηλώσεων που οργάνω-

σε το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα με
τίτλο “Αφγανιστάν-Παταγώδης ήττα
του ιμπεριαλισμού - Σύνορα ανοιχτά,
καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες και οι
προσφύγισσες” σε Χαλάνδρι, Αμπελό-
κηπους, Πετράλωνα, Πειραιά, Παγκρά-
τι και Περιστέρι και θα συνεχιστεί αυτή
την εβδομάδα σε άλλες πόλεις και γει-
τονιές.

Στην εισήγηση του στην πλατεία του
μετρό της Πανόρμου, ο Πάνος Γκαργ-
κάνας, διευθυντής της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης, ξεκίνησε λέγοντας πως “εί-
ναι μια συζήτηση που η Αριστερά δεν
μπορεί να την αποφεύγει γιατί έχει να
κάνει με τον κόσμο που αλλάζει γύρω
μας. Είναι τεράστιο το φιάσκο για τις
ΗΠΑ στο Αφγανιστάν. Μπορεί αυτό να
είναι μια φτωχή χώρα αλλά έχει μεγά-
λη ιστορία και πάντα τη διεκδικούσαν
οι υπερδυνάμεις λόγω της θέσης της.
Όσο υπάρχει ιμπεριαλισμός, πάντα κά-
ποια δύναμη ήθελε να το ελέγξει. Και
όλοι ηττήθηκαν. Είναι ένας φτωχός λα-
ός, αλλά έχει παράδοση στο να αντι-
στέκεται στους εισβολείς.

Η ήττα λοιπόν των ΗΠΑ δεν είναι μια
περιθωριακή υπόθεση. Τους δημιουρ-
γεί τεράστιο πρόβλημα γιατί είμαστε
σε περίοδο που οι ανταγωνισμοί ανά-
μεσα στις μεγάλες δυνάμεις οξύνονται.
Όλες οι εφημερίδες γράφουν πως οι
ΗΠΑ προσπαθούν να ανακόψουν τη
φόρα της Κίνας. Και είναι πραγματικό.
Όλοι λένε πως η Κίνα και η Ρωσία θα
βάλουν πόδι στο Αφγανιστάν. Χάνει
τον έλεγχο η υπερδύναμη και οξύνον-
ται οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις ιμπε-
ριαλιστικές δυνάμεις.

Είναι όμως λάθος η αντιμετώπιση
πως δεν πρόκειται για ήττα αλλά πως
τα είχαν βρεί ΗΠΑ και Ταλιμπάν, και
τώρα παίζουν θέατρο. Το σχέδιο για
ένα πιστό στους Αμερικάνους καθε-
στώς στην Καμπούλ, που θα έβαζε
τους Ταλιμπάν να παρακαλάνε για μια

θέση στην κυβέρνηση έχει αντιστρα-
φεί. Στην Καμπούλ είναι οι Ταλιμπάν
και παρακαλάνε οι φίλοι των ΗΠΑ. Εί-
ναι ήττα και για τον στρατό των
300.000 που Τραμπ και Μπάιντεν έλε-
γαν πως άφηναν πίσω τους εξοπλισμέ-
νο και εκπαιδευμένο. Διαλύθηκε με μα-
ζικές λιποταξίες. Αντίθετα οι Ταλιμπάν
που το 2001 είχαν διαλυθεί έφτασαν να
έχουν έναν στρατό 100.000 νέων αγο-
ριών που οι περισσότεροι δεν είχαν
γεννηθεί όταν ξεκινούσε ο πόλεμος.
Νέα αγροτόπαιδα που πέρασαν με
τους Ταλιμπάν ενάντια στην κατοχή.

Κρίση του ΝΑΤΟ
Οι επιπτώσεις από αυτήν την ταπεί-

νωση δεν περιορίζονται στις ΗΠΑ. Συ-
νεχίζουν να είναι η μεγαλύτερη δύναμη
στο στρατόπεδο της Δύσης και όσο κι
αν οι Ευρωπαίοι κάνουν κριτική στον
Μπάιντεν επειδή αποχώρησε, κανένας
δεν έχει τη δυνατότητα να τις αντικα-
ταστήσει, να στείλει στρατό. Η κρίση
μεταφέρεται σε όλες τις πρωτεύουσες
του ΝΑΤΟ αλλά και στα τσιράκια τους,
χούντες ή φιλόδοξους δικτάτορες στη
Βολιβία, στη Βενεζουέλα και αλλού.
Αυτό που έγινε τους κόβει τα φτερά.
Και για τον Μητσοτάκη είναι σφαλιάρα.
Πρόβαλλαν τον αμερικανό πρέσβη
στην Ελλάδα που μιλούσε για τις βά-
σεις και τη Σούδα σαν μια θαυμάσια
συνεργασία προς όφελος των λαών.
Τώρα όμως είναι σαφές ότι αυτές οι
βάσεις εξυπηρετούσαν μια βάρβαρη
κατοχή”.

“Το 2001, χρησιμοποίησαν το ιδεολό-
γημα του πολέμου του πολιτισμού
ενάντια στον σκοταδισμό. Χρησιμοποί-
ησαν τις γυναίκες και το κάνουν ακόμα
σήμερα” είπε στην αρχή της εισήγησής
της στα Πετράλωνα η Μαρία Στύλλου,
υπεύθυνη έκδοσης του περιοδικού "Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω". “Το ισλάμ εί-
ναι σκοταδιστική αντίληψη γιατί στηρί-
ζεται στη θρησκεία, ενώ εμείς πι-
στεύουμε στον δυτικό πολιτισμό, ο
οποίος είναι φιλελεύθερος” έλεγαν.

'Θα τους απελευθερώσουμε εισβάλ-
λοντας'. Αυτό το επιχείρημα χρησιμο-
ποιούν και σήμερα. Ποιοι; Αυτοί που
υποστηρίζουν την Σαουδική Αραβία.
Μια χώρα που πρωτοστατεί στην υπο-
χρέωση να φοράνε οι γυναίκες μπούρ-
κα, απαγορεύει στις γυναίκες ακόμα
και να οδηγούν, να δουλεύουν κτλ. Αυ-
τό ισχύει και για άλλες ‘φίλες' χώρες
όπως το Εμιράτα.

Ας δούμε όμως και τι γίνεται στην
Ελλάδα. Τις γυναικοκτονίες που έχουν
γίνει τους τελευταίους μήνες, από “οι-
κογενειάρχες” όπως ο ‘πολιτισμένος'
αεροπόρος στα Γλυκά Νερά. Μία προς
μία αν τις δούμε, δεν έχει γίνει τίποτα
για αυτές. Επιπλέον, οι γυναίκες στην
Ελλάδα τραβήξανε μέσα στην πανδη-
μία το σκληρότερο κουπί για να κρατή-
σουν τα παιδιά, τα σπίτια, τα σχολεία.
Ποιος τολμάει να λέει ότι πήγε στο Αφ-
γανιστάν για την καταπίεση των γυναι-
κών; Δεν δίνουν δεκάρα.

Δεν υποστηρίζουμε τους Ταλιμπάν ή
πως αυτοί θα φέρουν την απελευθέρω-
ση. Αλλά αν θέλουμε να καταλάβουμε
το πώς νίκησαν πρέπει να δούμε την
ιστορία της χώρας. Τη δεκαετία του
70, σε όλη την περιοχή είχε το μεγαλύ-
τερο ΚΚ και τη μεγαλύτερη Αριστερά.
Τι λάθη έκανε ώστε να διαλυθεί και να
δώσει τη δυνατότητα στους Ταλιμπάν
να πάρουν τον έλεγχο; Ένα βασικό:
όταν οι αγρότες είχαν ξεσηκωθεί ενάν-
τια στους φεουδάρχες το ζήτημα ήταν
ποιος θα τους στήριζε. Το ΚΚ δεν είχε
σχέση μαζί τους αλλά ούτε και προ-
σπάθησε να αποκτήσει. Συνδέθηκε μό-
νο με δημοκρατικά κομμάτια του στρα-
τού που όμως δεν ήταν με τους ξεση-
κωμένους αγρότες. Έτσι ήρθε σε σύγ-
κρουση με τους τελευταίους, στηρίζον-
τας κομμάτια του στρατού τα οποία πί-
στευε πως θα απελευθέρωναν τη χώρα
από τον βασιλιά ανοίγοντας τον δρόμο
στη δημοκρατία. 

Αντί να οργανώσει την μάχη στηριγ-
μένη στον κόσμο των πόλεων και των
χωριών, στηρίχθηκε στον στρατό που

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - Παταγώδης ήττα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
Σύνορα ανοιχτά, Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες/προσφύγισσες
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κάποια στιγμή έχασε τη μάχη, δια-
σπάστηκε μεταξύ προοδευτικού και
συντηρητικού κομματιού και στο τέ-
λος το ζήτημα το έλυσε η ΕΣΣΔ με
εισβολή στο τέλος της δεκαετίας
του '70. 10 χρόνια κατοχής από την
ΕΣΣΔ με βία, καταπίεση και στρατό,
το αποτέλεσμα ήταν να ξεσηκωθεί ο
κόσμος της επαρχίας και των πόλε-
ων και να βρεί στους Μουτζαχεντίν
τους εκφραστές του. Ένας κόσμος
αντιιμπεριαλιστής έφτασε να πι-
στεύει ότι το Ισλάμ, στις διάφορες
μορφές του, μπορούσε να τον βοη-
θήσει στη μάχη με τον ιμπεριαλισμό.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το
πιο οργανωμένο κομμάτι των ισλαμι-
στών, οι φοιτητές των θεολογικών
σχολών, οι μελλοντικοί μουλάδες,
έκαναν πέρα όλους τους άλλους και
το 1996 απέκτησαν τον έλεγχο της
χώρας. Μέσα από αυτή την ήττα του
εργατικού κινήματος και της Αριστε-
ράς -όπως και σε άλλες χώρες της
Μ. Ανατολής- έφτασαν τα εθνικοα-
πελευθερωτικά κινήματα που έδιω-
ξαν τους ιμπεριαλιστές να είναι σή-
μερα στα χέρια των ισλαμιστών.
Γι’ αυτό επιμένουμε ότι επανάσταση
δεν γίνεται «από πάνω», μόνο “από
τα κάτω” και την εργατική τάξη.

Δολοφονίες αντρών 
και γυναικών 

Πρέπει όμως να δούμε και τι σή-
μαναν 20 χρόνια κατοχής. 100.000
αμερικανών στρατιωτών και προ-
σπάθεια να δημιουργήσουν μια δική
τους πολιτική δύναμη, μια μόνιμη
κατάσταση βάζοντας για πρόεδρο
στην αρχή τον Καρζάι και μετά τον
Γάνι, και φτιάχνοντας ένας ντόπιο
στρατό 300.000 αντρών. Κρατούσαν
τον έλεγχο στέλνοντας τον στρατό
στα χωριά για να σκοτώσει τους άν-
τρες που θα πήγαιναν με τους Τα-
λιμπάν. Σε αυτή τη διαδικασία τρο-
μοκράτησης οι δολοφονίες αντρών
και γυναικών ήταν καθημερινές. Νό-
μισαν πως με τη βία μπορούσαν να
ελέγξουν τον κόσμο. Όμως το 2010
οι ΗΠΑ έστειλαν ξανά στρατό διότι ο
παλιός είχε φτάσει στα όρια του. Και
πάλι δεν τα κατάφεραν, παρά τα
εκατομμύρια δολάρια που πηγαίναν
με κοντέινερ. Το Φλεβάρη του 2020
ο Τραμπ συμφώνησε και με τους Τα-
λιμπάν και με την κυβέρνηση πως οι
ΗΠΑ θα αποχωρούσαν, αλλά θα
άφηναν πίσω τους τον στρατό των
300.000. Άρχισαν όμως να ξεσηκώ-
νονται οι πόλεις, τα χωριά, ο στρα-
τός άρχισε να φοβάται, άρχισαν οι
μαζικές λιποταξίες και εκεί που λο-
γαριάζανε πως στις 11 Σεπτέμβρη

θα γιορτάζανε γιατί θα φεύγανε
έχοντας αφήσει μια κατάσταση υπό
τον έλεγχο τους, τα χάσανε όλα...”. 

Κλείνοντας η Μ. Στύλλου τόνισε
πως “η στάση της Αριστεράς πρέπει
να είναι ξεκάθαρη. Όταν μπήκε ο
Μπους στο Αφγανιστάν το 2001 κα-
λέσαμε μια μεγάλη σύσκεψη και εί-
παμε πως έπρεπε να διαδηλώσουμε
όλοι. Η τότε πρόεδρος του Συνασπι-
σμού, Δαμανάκη, απάντησε πως δεν
μπορούσαμε να διαδηλώσουμε
ενάντια στο ότι οι ‘πολιτισμένοι έμ-
παιναν στο Αφγανιστάν'. Τώρα κά-
ποιοι ανησυχούν που οι ‘πολιτισμέ-
νοι' φεύγουν. 

Χρειάζεται να δώσουμε κόντρα με
αυτές τις ιδέες. Αλλά πάνω απ όλα
πρέπει να δώσουμε μάχη με την κυ-
βέρνηση για ανοιχτά σύνορα, για
όλους τους πρόσφυγες και τις προ-
σφύγισσες. Να κλείσουν τα στρατό-
πεδα και να έρθει ο κόσμος στις πό-
λεις. Αυτοί που δολοφονούσαν κό-
σμο και τον ανάγκαζαν να φύγει τώ-
ρα λένε πως οι πρόσφυγες πρέπει
να μείνουν στις γειτονικές χώρες.
Πρέπει να ξεκινήσουμε μια μεγάλη
καμπάνια ενάντια στον Μητσοτάκη
που θα είναι κομμάτι αυτής της επί-
θεσης. Για να κλείσει η βάση στη
Σούδα. Είναι η αρχή της ήττας για
τους ιμπεριαλιστές στο Αφγανιστάν.
Θέλουμε να την φτάσουμε μέχρι το
τέλος. Για την ήττα του ιμπεριαλι-
σμού, του Μητσοτάκη, αυτού του
συστήματος που το μόνο που προ-
σφέρει είναι ρατσισμό, σεξισμό και
πολέμους. 

Στα Πετράλωνα, στη συζήτηση

πήραν το λόγο καλλιτέχνες, συνταξιού-
χοι, φοιτητές, εργαζόμενες στα νοσοκο-
μεία. Η συζήτηση, μετά από ερώτηση
του Γιώργου, επικεντρώθηκε στη σημα-
σία ενός δυνατού αντιπολεμικού κινήμα-
τος, της πάλης ενάντια στην ισλαμοφο-
βία, τον ρατσισμό, για τα ανοιχτά σύνο-
ρα, ενάντια στις δικές μας κυβερνήσεις
ως το καλύτερο μήνυμα αλληλεγγύης
στους Αφγανούς και τις Αφγανές που
θα θελήσουν να παλέψουν ενάντια και
στους Ταλιμπάν σε αντίθεση με τις κα-
ταστροφικές συνέπειες των επεμβάσε-
ων και των κυρώσεων. Συγκίνηση προ-
κάλεσε η τοποθέτηση του Νταβούτ, Αφ-
γανοϊρανού πρόσφυγα, που μίλησε για
το 2015 που βρισκόταν για 3 μήνες στην
πύλη Ε2 στον Πειραιά ως την καλύτερη
περίοδο της ζωής του λόγω της αλλη-
λεγγύης που συνάντησε. 

Από την πλατεία δημαρχείου στο Πε-
ριστέρι, η Ιωάννα μας είπε πως “ήταν
μια πολύ πλούσια συζήτηση με κόσμο
από τη γειτονιά, μαθητές, εκπαιδευτι-
κούς, εργαζόμενους στα νοσοκομεία
αλλά και μετανάστες, ένας εκ των οποί-
ων, από το Αφγανιστάν, μίλησε για τις
ανησυχίες του για τις εξελίξεις στη χώ-
ρα του, ενώ η Αθηνά, εκπαιδευτικός, τό-
νισε πως όπως και εδώ, έτσι και στο
Αφανιστάν η πάλη ενάντια στον ιμπερια-
λισμό είναι και πρέπει να είναι υπόθεση
της τάξης μας. Πολλοί περαστικοί στε-
κόντουσαν όρθιοι για αρκετή ώρα από
ενδιαφέρον για τη συζήτηση ενώ συμμε-
τείχαν πάνω από 40 άνθρωποι”. 

Από την εκδήλωση στον Πειραιά, ο
Μήτσος μάς είπε πως “παρόλο που έγι-
νε μέσα στο καλοκαίρι, ήταν μια πολύ
βοηθητική εκδήλωση γιατί την κάναμε
ανοιχτά. Για πολλούς είναι θέματα ταμ-
πού όσα έχουν να κάνουν με το Αφγανι-
στάν και με τους πρόσφυγες, αλλά
εμείς επιλέξαμε παρά την ‘αδιάκριτη' και
συνεχή παρουσία της αστυνομίας να
την κάνουμε σε δημόσιο χώρο για να
μπορούν να την παρακολουθήσουν και
οι περαστικοί. Η παρουσία μεταναστών
από το Πακιστάν ήταν σημαντική καθώς
μπορέσαμε να συζητήσουμε τις συνέ-
πειες που έχουν οι εξελίξεις για την ευ-
ρύτερη περιοχή και πιο συγκεκριμένα
για τη χώρα τους”.

“Η συζήτηση ήταν σημαντική γιατί
βοήθησε να καταλάβουμε τι είναι οι Τα-
λιμπάν σαν κίνημα, τον ρόλο που έπαιξε
η κατοχή στη διαμόρφωση τους, ώστε
να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα κίνημα
αλληλεγγύης που δεν θα είναι φύλο συ-
κής για τις επεμβάσεις”, είπε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη η Μαρίζα, γιατρός, που
συμμετείχε στην εκδήλωση στην πλατεία
Βαρνάβα στο Παγκράτι. “Σε αυτή την
προσπάθεια είναι χρήσιμο που ξαναβρί-
σκουμε τα άρθρα εκείνης της εποχής,
ιδιαίτερα το περιοδικό Σοσιαλισμός από
τα Κάτω νο41 που γράφτηκε λίγο μετά
την εισβολή στο Αφγανιστάν”. 
• Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολό-

κληρη τη συζήτηση από την Πλατεία του
Μετρό της Πανόρμου στο sekonline.gr.

Δημήτρης Δασκαλάκης

Διαδήλωση της “Συμμαχίας Σταματήστε τον πόλεμο” στο Λονδίνο. 
“Φέρτε τους φαντάρους πίσω” γράφει το κεντρικό πανό από την αρχή του πολέμου
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για την Αριστερά από την ήττα
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού



20 χρόνια πριν, το Σεπτέμβρη
του 2001, οι ΗΠΑ ξεκινού-
σαν έναν πόλεμο για να

ανατρέψουν το καθεστώς των Ταλιμ-
πάν στο Αφγανιστάν. Στις 31 Αυγού-
στου του 2021, οι ΗΠΑ παρέδωσαν
επίσημα τον έλεγχο της χώρας στους
Ταλιμπάν. Πρόκειται για το απόλυτο
ιμπεριαλιστικό φιάσκο, και οι επιπτώ-
σεις του ήδη συγκλονίζουν βαθιά το
αμερικάνικο κατεστημένο. 

Το αεροδρόμιο της Καμπούλ, το μό-
νο σημείο της χώρας όπου είχε μείνει
αμερικάνικη στρατιωτική παρουσία πέ-
ρασε στα χέρια των Ταλιμπάν, την
ώρα που το τελευταίο αεροσκάφος
έπαιρνε μαζί του και τον Αμερικανό
πρέσβη. Οι ένοπλες ομάδες των Τα-
λιμπάν ανακατέλαβαν το χώρο με πα-
νηγυρικούς πυροβολισμούς. Εκπρό-
σωπός τους είπε θριαμβευτικά: “ο τε-
λευταίος Αμερικάνος στρατιώτης εγ-
κατέλειψε το Αφγανιστάν. Η χώρα μας
κέρδισε την πλήρη ανεξαρτησία της”.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πίεζαν μέχρι
και την τελευταία στιγμή τους Αμερικά-
νους να παρατείνουν την παρουσία τους γιατί
δεν προλάβαιναν να κάνουν όλες τις πτήσεις
που είχαν προγραμματισμένες. Σύμφωνα με
γερμανικές εφημερίδες, από τις 100 χιλιάδες
αιτήσεις διάσωσης και διαφυγής που είχε δε-
χτεί η γερμανική κυβέρνηση, τελικά πήρε στα
αεροσκάφη της μόνο 5.000. Αντίστοιχη αποτυ-
χία και για άλλους συμμάχους, όπως η Ελλά-
δα. Το αεροσκάφος που είχε στείλει η ελληνική
κυβέρνηση στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν “για
τον απεγκλωβισμό 20 ατόμων ελληνικού ενδια-
φέροντος”, τελικά γύρισε στην Αθήνα άδειο.

Όσο και να παραπονούνταν οι νατοϊκές κυ-
βερνήσεις, ο πανικός έπνιγε τον Λευκό Οίκο. Η
βομβιστική επίθεση στο αεροδρόμιο στις 26
Αυγούστου κόστισε τη ζωή σε 13 Αμερικάνους
στρατιώτες. Ήταν οι πρώτοι Αμερικανοί που
σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν από το Φλεβάρη
του 2020. Γι’ αυτούς τουλάχιστον έκανε πως
κλαίει ο Μπάιντεν στην τελευταία του δημόσια
εμφάνιση. Δίπλα τους όμως είχαν σκοτωθεί

τουλάχιστον 170 Αφγανοί άμαχοι. Εκατοντά-
δες ακόμη είχαν τραυματιστεί. Η επίσημη εξή-
γηση ήταν πως πρόκειται για επίθεση του “Ισ-
λαμικού Κράτους - Χορασάν”, μιας ακραίας
τζιχαντιστικής οργάνωσης που κατηγορεί τους
Ταλιμπάν για συμβιβασμούς. Όμως, όλο και
περισσότερες πληροφορίες δείχνουν πως
πολλοί από τους αμάχους δεν έπεσαν θύματα
της ίδιας της βομβιστικής επίθεσης, αλλά των
πυρών που άνοιξαν οι Αμερικάνοι καθώς έβλε-
παν να παγιδεύονται μέσα στο αεροδρόμιο.
Και ποια ήταν η απάντηση της “υπερδύναμης”
μετά την επίθεση; Να σκοτώσουν μια ολόκλη-
ρη οικογένεια αθώων, καθώς ισχυρίζονται ότι
στόχευαν μέλη του Ισλαμικού Κράτους. 

Η περιγραφή των Τάιμς του Λος Άντζελες δί-
νει την πραγματικότητα του διαρκούς τρόμου
του να ζεις υπό αμερικάνικη κατοχή και υπό τη
σκιά των αμερικάνικων βομβαρδιστικών. Ας
κρατήσουμε τη μνήμη από αυτό το τελευταίο
έγκλημα των ΗΠΑ απέναντι σε όσους ψάχνουν
να βρουν “θετικά” στα 20 χρόνια κατοχής: “Με-

τά από μια μέρα στη δουλειά, ο Ζεμαρί Αχμαντί
γυρνούσε στο σπίτι του σε μια εργατογειτονιά
δυτικά του αεροδρομίου της Καμπούλ. Καθώς
έφτανε να παρκάρει περίπου στις 4.30 το από-
γευμα, πολλά παιδιά -τα δικά του, αλλά και ανί-
ψια και άλλων συγγενών του- έτρεξαν και περι-
κύκλωσαν το Τογιότα Κορόλα. Ο 12χρονος
γιος του, Φαρζάντ, ρώτησε αν μπορεί να παρ-
κάρει αυτός. Ο Αχμαντί δέχτηκε, έβαλε τον
Φαρζάντ στη θέση του οδηγού και κάθησε
στου συνοδηγού. Και ήταν τότε, λέει η οικογέ-
νεια, που ένας αμερικάνικος πύραυλος εκτο-
ξεύτηκε από ένα ντρόουν, διέτρησε το αμάξι,
χτύπησε το έδαφος από κάτω και εξερράγη. Σε
μια στιγμή, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανά-
μεσά τους τουλάχιστον εφτά παιδιά. Ανάμεσα
στους νεκρούς, ο 40χρονος Αχμαντί, που η οι-
κογένειά του λέει πως δούλευε για μια φιλαν-
θρωπική οργάνωση με έδρα την Καλιφόρνια, ο
25χρονος ανιψιός του που ετοίμαζε το γάμο
του και πέντε παιδιά κάτω από 5 χρονών.”

Φεύγουν ηττημένοι
Έτσι φεύγουν οι ΗΠΑ, με τον τρόπο που πή-

γαν, με τον τρόπο που έδρασαν τα τελευταία
20 χρόνια. Δολοφονώντας αμάχους. Όμως φεύ-
γουν και φεύγουν ηττημένες, και αυτή είναι η
μεγάλη αλλαγή που σηματοδοτεί η 31η Αυγού-
στου.

Στηρίζονται ανοιχτά πλέον στους Ταλιμπάν
για να διατηρηθεί η όποια τάξη στο Αφγανι-
στάν. Ο Ζαλμάι Χαλιλζάντ, πολυδιαφημισμένο
στέλεχος της αμερικάνικης κατοχής, άρχισε να
κοινοποιεί τα προπαγανδιστικά βίντεο των Τα-
λιμπάν και τις ανακοινώσεις των στελεχών τους,
για να καθησυχάσει πως θα γίνουν σεβαστές οι
συμφωνίες και μετά την αμερικάνικη αποχώρη-
ση. Στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ εξαρτώνται
ακόμη περισσότερο πλέον από τους τοπικούς
προστάτες και επίδοξους πάτρονες του νέου
καθεστώτος που θα προκύψει στο Αφγανιστάν.
Παρά τις ανακοινώσεις τους πριν από μόλις ένα
μήνα, οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν εντελώς την πρε-

σβεία και λένε πως θα χρησιμοποιούν
τους απεσταλμένους τους στην Ντόχα
του Κατάρ ως ενδιάμεσους για οτιδή-
ποτε έχει να κάνει με το Αφγανιστάν. Ο
Υπουργός Εξωτερικών του Μπάιντεν
κλείνει το μάτι στους Ταλιμπάν λέγον-
τάς τους ότι “χρειάζεστε νομιμοποίηση
και διεθνή υποστήριξη. Το μήνυμά μας
είναι ότι τη νομιμοποίηση και την υπο-
στήριξη πρέπει να την αξίζεις”. Μάλι-
στα δεν παρέλειψε να απευθυνθεί στο
Πεκίνο και να απαιτήσει από την κινέζι-
κη κυβέρνηση να είναι αυστηρή με
τους Ταλιμπάν. Ο Κινέζος ομόλογός
του είπε πως “οι δυο χώρες μαζί, Κίνα
και ΗΠΑ, θα κατευθύνουν θετικά” τη
νέα κυβέρνηση και θα τη βοηθήσουν να
σταθεροποιήσει τη χώρα.

Κυβέρνηση δεν έχει ανακοινωθεί
ακόμη από πλευράς Ταλιμπάν, αλλά
όλοι όσοι διεκδικούν μερίδιο στη πίτα
ήδη πιέζουν ο καθένας από τη μεριά
του. Όροι της Κίνας, επίδειξη δύναμης
του Πακιστάν, έλεγχο στο αεροδρόμιο
ανακοινώνουν η Τουρκία με το Κατάρ.
Στα δεξιά του αμερικάνικου κατεστη-

μένου υπάρχουν φωνές που καλούν για νέες
κυρώσεις, τιμωρία και αποκλεισμό στο καθε-
στώς των Ταλιμπάν. Οι σύμβουλοι του Μπάιν-
τεν τους απαντάνε πως κάτι τέτοιο θα χάριζε
κατευθείαν τους Ταλιμπάν στην Κίνα και τη
Ρωσία που κάθε άλλο παρά έχουν αποσύρει
τις πρεσβείες τους. 

Οποιεσδήποτε επιπλέον κυρώσεις θα τις
πληρώσουν οι πιο φτωχοί και πιο αδύναμοι
στο Αφγανιστάν. Ήδη ο ΟΗΕ, πριν τις τελευ-
ταίες εξελίξεις, προειδοποιούσε πως 14 εκα-
τομμύρια Αφγανοί πεινάνε και πως δεν υπάρ-
χει στον ορίζοντα κάποια προοπτική ώστε να
μην υπάρχουν υποσιτισμένα παιδιά στη χώρα.
Η νέα κυβέρνηση δεν θα έχει πρόσβαση σε 9
δισεκατομμύρια αποθεματικά σε ξένο νόμι-
σμα, μιας και τον έλεγχο τον έχουν Αμερικάνοι
τραπεζίτες. Οι περισσότερες “δωρήτριες” χώ-
ρες, αλλά και το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπε-
ζα έχουν ήδη διακόψει τη χρηματοδότηση. Η
διεθνής “βοήθεια” δεν είναι ασήμαντο ποσό,
αντιστοιχεί σε 40% του ΑΕΠ τη χώρας. Το νό-
μισμα έχει πέσει 10% τις τελευταίες βδομάδες
και υπάρχουν προβλέψεις για νέα σοκ. Το
σαββατοκύριακο οι Ταλιμπάν επέβαλαν όριο
200 δολάρια τη βδομάδα στις αναλήψεις για
να περιορίσουν τη φυγή κεφαλαίων.

Και, παρότι τα διεθνή ΜΜΕ θέλουν να πα-
ρουσιάσουν εκ των προτέρων, μια εικόνα από-
λυτου ελέγχου των Ταλιμπάν, τις ίδιες μέρες
που έπεφταν νεκροί στο αεροδρόμιο, κατα-
γράφονταν διαδηλώσεις τραπεζοϋπάλληλων
στην Καμπούλ, αλλά και άλλων εργαζόμενων
που διεκδικούν να γυρίσουν στη δουλειά τους
και να συνεχίσουν να πληρώνονται. Πολλοί
βρίσκονται απλήρωτοι εδώ και μήνες. Κάποια
από τα χρήματά τους δεν τα πήραν οι Ταλιμ-
πάν, αλλά τα στελέχη της κατοχικής κυβέρνη-
σης που έφυγαν τρέχοντας με όσα μετρητά
μπόρεσαν να αρπάξουν για να βρουν καταφύ-
γιο στις χώρες του Κόλπου.

Νίκος Λούντος
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η AΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ 

Δολοφονώντας αμάχους μέχρι την τελευταία στιγμή

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση το μόνο που έχει να πει για όλα αυτά είναι ότι θα κάνει
το παν για να μην φτάσουν Αφγανοί πρόσφυγες μέχρι εδώ. Η ίδια ΕΕ που έστειλε δε-

κάδες χιλιάδες πρόσφυγες πίσω στο Αφγανιστάν επειδή ήταν υποτίθεται “ασφαλής χώρα”,
τώρα αρνείται να ανταποκριθεί ακόμη και στα στοιχεία που της δίνει η Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. 

Μισό εκατομμύριο πρόσφυγες και προσφύγισσες αναμένονται μέχρι το τέλος του χρό-
νου να έχουν διαβεί τα σύνορα του Αφγανιστάν. Η ΕΕ ζητάει από το Ιράν και το Πακιστάν
να περιορίσουν την “κινητικότητα”, δηλαδή να υψώσουν τείχη και να καταστείλουν τον κό-
σμο που ψάχνει ένα μέρος να ζήσει ειρηνικά, με ασφάλεια και με ψωμί. Ο ανεκδιήγητος
“Υπουργός Εξωτερικών” της ΕΕ, Τζοζέπ Μπορέλ, είπε μάλιστα ότι το συμπέρασμα από την
κρίση στο Αφγανιστάν είναι πως η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει τα σχέδιά της να φτιάξει ένα
στρατό που θα μπορεί να παρεμβαίνει μόνος του και να βάζει τάξη όταν χρειάζεται. Αμετα-
νόητοι ιμπεριαλιστές, που ακόμη κι όταν φεύγουν κυνηγημένοι, ονειρεύονται νέους πολέ-
μους, και όταν βλέπουν πρόσφυγες σκέφτονται τείχη και βομβαρδισμούς. Το φάντασμα
των 20 χρόνων των εγκλημάτων τους στο Αφγανιστάν θα τους κυνηγά μέχρι να τους διώ-
ξουμε από παντού. 

Ε.Ε. Αμετανόητοι ιμπεριαλιστές
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Όχι υποκρισίες για τους πρόσφυγες
Ηκυβέρνηση και η ΕΕ, εκφράζουν

διαρκώς την ανησυχία τους για τους
αφγανούς “συνεργάτες” τους που έχουν
μείνει πίσω. Η αλήθεια είναι πως, όσοι
εγκλωβίστηκαν στο αεροδρόμιο της Καμ-
πούλ και άλλοι που δεν έφτασαν ποτέ,
δεν “έμειναν πίσω”. Τους εγκατέλειψαν.

Τους εγκατέλειψαν γιατί δεν τους ήταν
πλέον χρήσιμοι και ο μόνος λόγος για
τον οποίο κόπτονται να εκκενώσουν μόνο
κάποιους από αυτούς είναι γιατί αλλιώς
το υποκριτικά ανθρωπιστικό τους αφήγη-
μα θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Πόσο
απάνθρωποι θα φαινόντουσαν οι “αν-
θρωπιστές” αν εγκατέλειπαν ακόμα και
αυτούς που συνεργάστηκαν και πολέμη-
σαν μαζί τους; Ποιος ντόπιος θα τολμού-

σε ξανά να συνεργαστεί με τις δυνάμεις
τους σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου
αν, πέρα από την πιθανότητα της ήττας,
ήξερε πως στο τέλος θα μείνει εγκατα-
λειμμένος και εγκλωβισμένος;

Πρόκειται για μια κίνηση που δεν έχει
να κάνει σε τίποτα με “ανθρωπισμό”. Άλ-
λωστε αυτός εξαντλείται καθημερινά στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης της Λέσβου,
της Ριτσώνας, της Μαλακάσας και αλ-
λού.

Εκεί που η ελευθερία των εγκλωβισμέ-
νων δεν έχει καμία αξία κι ας είναι και αυ-
τοί πρόσφυγες που έτρεξαν να ξεφύγουν
από καθεστώτα όπως του Ασάντ, του αλ
Σίσι ή από εμπόλεμες περιοχές, όπως εί-
ναι το Αφγανιστάν εδώ και 20 χρόνια.

Πολλοί από τους φυλακισμένους στα
στρατόπεδα είναι Αφγανοί και Αφγανές,
από αυτούς που το 2019, ο Άδωνις Γεωρ-
γιάδης μας έλεγε πως δεν είναι πρόσφυ-
γες διότι “το Αφγανιστάν δεν είναι χώρα
εμπόλεμη... το 93% είναι μη πρόσφυγες,
είναι λαθρομετανάστες, έρχονται για οι-
κονομικούς λόγους”.

Γι' αυτούς, οι Ευρωπαίοι ηγέτες όχι
απλά δεν πρόκειται να στείλουν αεροπλά-
να, αλλά συναινούν ώστε να παραμένουν
φυλακισμένοι, με απλές διοικητικές απο-
φάσεις, για 12, 24 ή και 36 μήνες με μόνη
παράβαση την “παράνομη είσοδο στη χώ-
ρα”. Η είσοδος των νατοϊκών στρατευμά-
των ήταν, καθώς φαίνεται, καθ' όλα νόμι-
μη.

Η Αμάλ στην Αθήνα
Στις 2 Σεπτέμβρη, η μικρή Αμάλ, η μεγάλη

μαριονέτα ύψους 3,5 μέτρων, που αντι-
προσωπεύει τα εκατομμύρια προσφυγόπου-
λα, φτάνει για δύο μέρες στην Αθήνα, αφού
θα έχει περάσει την 1/9 από την Ελευσίνα. 

Η Αμάλ έχει ήδη περάσει από τη Χίο, τα
Γιάννενα, τα Τρίκαλα και τη Λάρισα. Ντρο-
πιαστική εξαίρεση ο δήμαρχος Μετεώρων,
Θοδωρής Αλέκος που μετά και το ρατσιστικό
παραλήρημα – επιστολή του Μητροπολίτη
Σταγών και Μετεώρων απαγόρευσε το πέρα-
σμα της από την Καλαμπάκα. 

“Το μήνυμα που στέλνει το ‘ταξίδι' της
Αμάλ είναι αυτό της αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες και τα προσφυγόπουλα”, είπε η
σπουδάστρια δραματικής σχολής, Αλεξάν-
δρα Μαρτίνη, που με το πρώτο έτος της σχο-
λής θεάτρου ‘δήλος' και την ομάδα ‘Κινητή-
ρας', θα πλαισιώσει, μαζί και με
πρόσφυγες/ισσες από το στρατόπεδο της
Μαλακάσας, την παρουσία και την πορεία
της Αμάλ στην Αθήνα. 

“Σε μια εποχή που ορθώνονται τείχη και
φράχτες, που οι κυβερνήσεις κλείνουν τα σύ-
νορα όλο και πιο ερμητικά, το μήνυμα της

παράστασης είναι αυτό των ανοιχτών συνό-
ρων. Όπως υποδεχόμαστε την Αμάλ έτσι θέ-
λουμε να καλωσορίσουμε και τους πρόσφυ-
γες, τις προσφύγισσες και τα προσφυγόπου-
λα στις πόλεις μας. Θέλουμε οι πόλεις μας
να είναι ανοιχτές σε όλους” δήλωσε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη. 

Το 8.000 χιλιομέτρων ταξίδι της είναι ένα
διεθνές φεστιβάλ “εν κινήσει” που ξεκίνησε
από την Γκαζιαντέπ στα σύνορα Συρίας –
Τουρκίας και πραγματοποιεί στάσεις σε πά-
νω από 70 πόλεις στην Τουρκία, την Ελλάδα,
την Ιταλία, τη Γαλλία και αλλού, με θέατρο,
χορό, μουσική, συναυλίες, σινεμά και εκπαι-
δευτικά δρώμενα, αφιερωμένα στα προσφυ-
γόπουλα.

Στην Αθήνα, η πορεία της θα ξεκινήσει στις
8μμ από το Μοναστηράκι για να καταλήξει
στις 9μμ στην Τεχνόπολη.

Στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου η Αμάλ θα πραγ-
ματοποιήσει την τελευταία στάση της στην
Ελλάδα στον Πειραιά. Εκεί που το 2015
απλώθηκε ένα πρωτόγνωρο κίνημα αλληλεγ-
γύης και υποδοχής των προσφύγων από χι-
λιάδες κατοίκους της περιοχής.

Ρεκόρ ισλαμοφοβίας 
ΕΛΑΣ στην Καλαμάτα

Δέκα Γάλλοι και τρείς Γερμανοί πολίτες συνελή-
φθησαν στις 26/8 από την ΕΛ.ΑΣ ενώ περπατού-

σαν στην επαρχιακή οδό Καλαμάτας - Μελιγαλά με
μοναδική αιτολογία... την παραδοσιακή “μουσουλ-
μανική” ενδυμασία τους. Σύμφωνα με την τοπική
αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., οι προσαγωγές μετα-
τράπηκαν -άγνωστο το γιατί- σε συλλήψεις, ενώ
τους απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα και κινήθη-
καν σε βάρος τους διαδικασίες διοικητικής απέλα-
σης - χωρίς καμία αιτιολογία.

Σε ανακοίνωση της, η ΚΕΕΡΦΑ τονίζει πως “η
απέλαση λόγω μουσουλμανικής ενδυμασίας 13 Γάλ-
λων και Γερμανών υπηκόων είναι πράξη ακραίου
ρατσισμού των λαγωνικών του Χρυσοχοΐδη... για κα-
κή τους τύχη τόλμησαν να κάνουν αυτό το ταξίδι σε
μία στιγμή που η κυβέρνηση του Μητσοτάκη θυμή-
θηκε να ξαναπαίξει το χαρτί της ισλαμοφοβίας και
του ρατσισμού, που βαφτίζει τρομοκράτη και εισβο-
λέα, όποιον τολμάει να φοράει ενδυμασία που πα-
ραπέμπει σε ενδυμασίες χώρας Μ. Ανατολής και
Ασίας. Έτσι τους ανακοίνωσαν ότι είναι ανεπιθύμη-

τοι στην Ελλάδα και ότι έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση απέλασης!” 

“Η κυβέρνηση Μητσοτάκη” συνεχίζει η ανακοίνω-
ση “θυμήθηκε ξανά όλα τα γνωστά παραμύθια που
πουλούσε μαζί με την κυβέρνηση Μπους και όλες
τις χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, περί απολίτιστων
μουσουλμάνων τότε για να δικαιολογήσουν την ει-
σβολή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και αργότερα στο
Ιράκ και τώρα για να δικαιολογήσουν την εγκληματι-
κή ενέργεια κλεισίματος των συνόρων για τον κό-
σμο που θέλει να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή στις
χώρες της Ευρώπης. Η κυβέρνηση που κόπτεται τά-
χα για τις ακρότητες των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν
κατά των γυναικών κάνει τα στραβά μάτια για τους
φίλους και συμμάχους της στην Σαουδική Αραβία”. 

“Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να χρησιμοποι-
ήσουν τη χυδαία ρατσιστική εκστρατεία υποκρισίας,
ρατσισμού και ισλαμοφοβίας που τροφοδοτεί τους
φασίστες και κοστίζει ανθρώπινες ζωές” καταλήγει
η ΚΕΕΡΦΑ.

Δ.Δ.
Στιγμιότυπο με τους 13 να οδηγούνται στο Τμήμα.

26/6/2020, Αντιρατσιστική διαδήλωση στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

10/8, Η “μικρή” Αμάλ στο λιμάνι της Χίου



ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ
(μετρό Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 πλατεία Ηρώ 7.30μμ
Ενάντια στην ισλαμοφοβία – Ανοιχτά σύ-
νορα για τους πρόσφυγες
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 
πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 7.30μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 καφέ Σταθμός 7.30μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9, Goody’s 7.30μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 ΚΕΠ 7.30μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 Goody’s 7.30μμ 
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 πλατεία Ηρώων 7.30μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 
θεατράκι πλ. Καρύλλου, Polis park  7.30μμ
Ενάντια στην ισλαμοφοβία – Ανοιχτά σύ-
νορα για τους πρόσφυγες
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 Ούλαφ Πάλμε 1, Άλσος 8μμ
Ενάντια στην ισλαμοφοβία – Ανοιχτά σύ-
νορα για τους πρόσφυγες
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 καφενείο πλ. Σουρμενών 8μμ
Ενάντια στην ισλαμοφοβία – Ανοιχτά σύ-
νορα για τους πρόσφυγες
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7μμ
Ενάντια στην ισλαμοφοβία – Ανοιχτά σύ-
νορα για τους πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 2/9  άλσος Παγκρατίου 7.30μμ
Ενάντια στην ισλαμοφοβία – Ανοιχτά σύ-

νορα για τους πρόσφυγες
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 πάρκο της Αύρας, 
απέναντι από το γήπεδο ΑΟΞ, 7.30μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 
καφέ Μυρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 καφέ Ενωδία 7.30μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 θεατράκι Φωκίωνος 7.30μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 πάρκο Ιακωβάτων 7μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 καφέ Off the chain 7.30μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 ιντερνέτ καφέ 7.30μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9  
πλ. Ηούς, Κάτω Πετράλωνα 7.30μμ

Ενάντια στην ισλαμοφοβία – Ανοιχτά σύ-
νορα για τους πρόσφυγες
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Η Κούβα σήμερα
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 
καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως 99, 6.30μμ
Ναι στον εμβολιασμό – όχι στις απολύσεις
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 καφέ Θύμιος, πλατεία Δουρ-
γουτίου 8μμ
Ενάντια στην ισλαμοφοβία – Ανοιχτά σύ-
νορα για τους πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 δημαρχείο 7μμ
Ενάντια στην ισλαμοφοβία – Ανοιχτά σύ-
νορα για τους πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 πολυχώρος Μάνος Λοΐζος,
Θηβών 243 7.30μμ
Ενάντια στην ισλαμοφοβία – Ανοιχτά σύ-
νορα για τους πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κοτσουδάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9 δημαρχείο 7μμ
Ενάντια στην ισλαμοφοβία – Ανοιχτά σύ-
νορα για τους πρόσφυγες
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
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Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανε-
ξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώ-
σεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργα-
τική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτι-
κός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Το
κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η
δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λει-
τουργεί για να προστατεύσει τα συμφέ-
ροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλού-
το μέσα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοι-
νωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλ-
λευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημι-
ουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πάρουν
συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο
όλου του κοινωνικού πλούτου και προ-
γραμματίσουν την παραγωγή και την
διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες
ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν
οι μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέ-
ψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο,
μπορούμε να σταματήσουμε τους πλού-
σιους και δυνατούς που κυριαρχούν πά-
νω 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 απο-
μονωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώ-

βρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από την
πίεση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό
άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση
του Στάλιν και την μετατροπή της Ρω-
σίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αρ-
γότερα στην Ανατολική Ευρώπη και την
Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προ-
σπάθεια που έχει στόχο την διαίρεση
της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι
σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας
Ε.Ε – φρούριο, που καταδικάζει πρό-
σφυγες 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, φυ-
λή και φύλο καθώς και όλους τους κατα-
πιεσμένους να οργανώνουν την αντίστα-
σή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντι-
κά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνι-
κή, πολιτική και οικονομική ισότητα των
γυναικών και για το τέλος όλων των δια-
κρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους,
γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που
καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το
κυνήγι του κέρδους και τους ανταγωνι-
σμούς.

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 Σοσια-
λιστικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο
να φέρει τους ακτιβιστές του κινήματος
μαζί με την εργατική τάξη. Το επαναστα-
τικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κό-
σμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να
αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες
οι στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’
ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλισμό. 
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ΠΕΜΠΤΗ 2/9
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/9
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Γαλατσίου και Βεΐκου 7.30μμ

A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ  ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ

Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ Πλατεία 7μμ

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ

ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπολέως 7μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 7μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λαϊκή 12μ

Ν. ΙΩΝΙΑ  Οργανισμός Νεότητας
(Ηρακλείου) 7μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 8μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα 
Φεραίου 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/9
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 11πμ

ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ

ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ

Ν. ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ

Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11πμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 11.30πμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλατεία Βαρνάβα 11πμ

ΜΑΡΟΥΣΙ 
Πεζόδρομος Ερμού 11.30πμ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία  11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ

ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη  11πμ

ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγίου Θεράποντα 11πμ

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 10.30πμ

ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ

ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 12μ

Εξορμήσεις
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Τα βιβλία είναι όπλα ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Πώς κατάντησε 
ο “Ωραίος Μπρούμελ”
αποδιοπομπαίος
καταχραστής;

Στο πρόσωπο του Άκη Τσοχατζόπουλου, που πέθανε στις
27 Αυγούστου σε ηλικία 82 χρονών, καθρεφτίζεται με τον
πιο συμβολικό τρόπο η πορεία του ΠΑΣΟΚ και τα αδιέξο-

δα του κοινοβουλευτικού δρόμου. Η εξέλιξη ενός κόμματος
που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 με την υπόσχεση ότι θα
έφερνε με εκλογές τον «σοσιαλισμό», εξελίχθηκε σε ένα κόμμα
που πρωτοστάτησε στην επιβολή της λιτότητας και των μνημο-
νίων και τελικά οδηγήθηκε στην κατάρρευση μέσα από την προ-
δοσία των ελπίδων εκατομμυρίων κόσμου και με την ηγεσία του
να εμπλέκεται σε κάθε είδους οικονομικά σκάνδαλα.

Αγωνιστής του αντιδικτατορικού κινήματος, ο Τσοχατζόπου-
λος οργανώθηκε στη Φρανκφούρτη στο Πανελλήνιο Απελευ-
θερωτικό Κίνημα (ΠΑΚ), την οργάνωση του Ανδρέα Παπαν-
δρέου. Το 1974, μετά την πτώση της δικτατορίας, ήταν από τα
ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και εκλεγόταν βουλευτής από το
1981 μέχρι το 2004, ενώ βρέθηκε πολλές φορές σε υπουργι-
κές θέσεις. Όταν έγινε υπουργός Δημοσίων Έργων στην πρώ-
τη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ανθούσαν οι υποσχέσεις ότι επιτέ-
λους οι εργολάβοι θα βρουν τον τιμωρό αυτών που τρώνε τα
λεφτά και αφήνουν τα δημόσια έργα να γίνονται παγίδες. 

Ο ‘Άκης’ πάντα καλλιεργούσε για τον εαυτό του την εικόνα
του εκφραστή της «αριστερής πτέρυγας» του κόμματος. Για
παράδειγμα, το 1996, μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου, διεκδίκησε στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο συνέδριο
του κόμματος την ηγεσία απέναντι στον «εκσυγχρονιστή» Ση-
μίτη, προβάλλοντας ως ο εκπρόσωπος του «παλιού καλού ΠΑ-
ΣΟΚ», αλλά απέτυχε με μικρή διαφορά. Βολεύτηκε με τη θέση
του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Κατρακύλα
Το κύκνειο άσμα του ήρθε το 2010 μετά το ξέσπασμα της

πρόσφατης οικονομικής κρίσης και τις αποκαλύψεις για εμπλο-
κή του σε οικονομικά σκάνδαλα και ξέπλυμα βρώμικου χρήμα-
τος την περίοδο που διαχειριζόταν τα μεγάλα εξοπλιστικά προ-
γράμματα ως υπουργός ΥΠΕΘΑ ανάμεσα στο 1996 και το
2001. Καταδικάστηκε το 2013 σε 20 χρόνια φυλακή και το ΠΑ-
ΣΟΚ τον διέγραψε. Το γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα βρήκε
στο πρόσωπό του έναν αποδιοπομπαίο τράγο για όλες τις
βρωμιές που ξερνούσε η πολιτική κρίση, δεν αναιρεί την πραγ-
ματικότητα της κατρακύλας του ανθρώπου που δήλωνε σοσια-
λιστής και διακήρυχνε στην ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ
την «κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο»,
στον πάτο του βαρελιού με τις μίζες των εκατομμυρίων από τα
εξοπλιστικά.

Τον Απρίλη του 2013, όταν ξεκινούσε η δίκη του, γράφαμε
στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Η δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου
που ξεκίνησε τη Δευτέρα φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δια-
φθορά που βασιλεύει στο πολιτικό σύστημα. Φέρνει όμως και
άλλο ένα ερώτημα: πώς καταντάνε έτσι άνθρωποι που ξεκίνη-
σαν δηλώνοντας σοσιαλιστές;… Με πόση θλίψη άραγε θα πα-
ρακολουθούν και οι εναπομείναντες ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ
αυτό το ντόμινο της κατάρρευσης, την πρώην ηγεσία του κόμ-
ματος να καρφώνει ο ένας την πλάτη του άλλου… Το αστικό
κράτος και οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί του είναι σαν ένας βρι-
κόλακας που χρειάζεται διαρκώς νέο αίμα για να συνεχίζει. Οι
νέοι τότε υπουργοί του ΠΑΣΟΚ του 1981 ήταν η πρώτη εναλ-
λαγή με τη δεξιά μετά από δεκαετίες. Αλλά χωρίς ρήξη με το
κεφάλαιο, κατάντησαν σκέτο φρεσκάρισμα σε ένα σάπιο σύ-
στημα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχει σημασία να χτί-
σουμε όχι την Αριστερά της νέας “ρεαλιστικής” διαχείρισης,
αλλά την Αριστερά της ρήξης και της ανατροπής».

Κώστας Πίττας

Την άλλη βδομάδα ξεκινάει το φετινό 49ο Φε-
στιβάλ Βιβλίου της Αθήνας στο Ζάππειο, που

θα διαρκέσει από 3 έως 19 Σεπτέμβρη. Το Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο συμμετέχει με δικό του περί-
πτερο, στο Νο 53.

Την Κυριακή 19/9 στις 8μμ, το ΜΒ στα πλαίσια
του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ οργα-
νώνει εκδήλωση-παρουσίαση της πρόσφατης έκ-
δοσής του «Το 1821 και οι αστικές επαναστάσεις»
στη Σκηνή 1.

Στα δυο χρόνια που πέρασαν από το προηγού-

μενο Φεστιβάλ (πέρσι ακυρώθηκε λόγω του λο-
κντάουν) το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο έχει εκδώ-
σει μια σειρά καινούργια βιβλία για όλα τα κρίσι-
μα 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 Ανα-
τολή, την επανάσταση του 1821. Όλα αυτά θα τα
βρείτε στο περίπτερο 53 μαζί με πάνω από εκατό
τίτλους με όλο τον πλούτο της μαρξιστικής σκέ-
ψης.



«Θα κλείσω με μια γενική
παρατήρηση που αφο-
ρά τη μεγάλη πρόκληση

αντιμετώπισης της κλιματικής κρί-
σης. Αποτέλεσε από την πρώτη
στιγμή προτεραιότητα αυτής της
κυβέρνησης. Με μια σειρά από τολ-
μηρές παρεμβάσεις, όπως η απολι-
γνιτοποίηση στην Δυτική Μακεδο-
νία, βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή
της ευρωπαϊκής μάχης για τη μεί-
ωση των εκπομπών του αερίου του
θερμοκηπίου… εξασφαλίσαμε 18,5
δισ. ευρώ από το σχέδιο Ελλάδα 2.0
και από τους πόρους του ΕΣΠΑ…
Θα συμμετέχουμε στη μεγάλη ευ-
ρωπαϊκή προσπάθεια να είμαστε η
πρώτη ήπειρος μηδενικών εκπομ-
πών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι
το 2050…» 

Χρειάζεται πραγματικά θράσος -
και έχει μπόλικο από αυτό- ο Μη-
τσοτάκης για να ξεστομίζει τα παρα-
πάνω λόγια στην Βουλή την περα-
σμένη εβδομάδα. Όχι μόνο γιατί τα
είπε στη συζήτηση για τις φετινές
πυρκαγιές, στις οποίες αποδείχθηκε
με τον πλέον ζοφερό τρόπο η διάλυ-
ση στην οποία έχει οδηγήσει όλες
τις δημόσιες υπηρεσίες (πυροσβε-
στική, δασική υπηρεσία, ΟΤΑ, ΔΕΗ)
η πολιτική των περικοπών, των μηδενικών
προσλήψεων, των ιδιωτικοποιήσεων, του απο-
χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων και των αν-
τιπεριβαλλοντικών νόμων που ψήφισε. Αλλά
και γιατί η «προτεραιότητα» που έχει θέσει η
κυβέρνησή του «στην αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής» δεν αποτελεί τίποτε περισσό-
τερο από μια ευκαιρία για ένα νέο κύκλο -κα-
ταστροφικών για το περιβάλλον και κερδοφό-
ρων για τους καπιταλιστές- «πράσινων επενδύ-
σεων». 

Σύμφωνα με την είδηση που μετέδωσε το
ΑΠΕ-ΜΠΕ την περασμένη εβδομάδα: «Ιστορι-
κό ρεκόρ στη διεθνή κατάταξη ως προς την
ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων σε Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας πέτυχε η χώρα μας
σύμφωνα με την 57η έκδοση του δείκτη του
οίκου Ernst and Young για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Συγκεκριμένα η Ελλάδα κα-
τατάσσεται εφέτος στην 26η θέση (από 31η)...
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ.
Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος και επικεφαλής του
Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής
και Συναλλαγών της Ε.Υ. Ελλάδος, αναφέρει:
«Η πρόκληση πλέον έγκειται στην υλοποίηση
του σχεδιασμού, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της
αξιοποίησης των πόρων που φέρνει το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Δεν θα σταθούμε εδώ στην εμπλοκή του λο-
γιστικού οίκου Ernst and Young σε πρόσφατα
σκάνδαλα όπως της γερμανικής Wirecard, αλ-
λά στην ουσία της ανακοίνωσης: Στο ενδιαφέ-
ρον που δείχνουν τα παγκόσμια και εγχώρια
αρπακτικά της «πράσινης ανάπτυξης» για την
«αξιοποίηση των πόρων που φέρνει το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». 

Είναι προφανές -και έγινε ακόμη πιο προφα-
νές μετά τις πυρκαγιές στην Εύβοια- ότι η
«υλοποίηση των επενδύσεων» βρίσκεται αντι-
μέτωπη με ένα μεγάλο κύμα αντίθεσης και αν-
τίστασης των τοπικών κοινωνιών που δηλώ-
νουν με κάθε τρόπο ότι δεν επιθυμούν την εγ-
κατάσταση των χιλιάδων ανεμογεννητριών
που εταιρίες και κυβέρνηση σχεδιάζουν σε κά-

θε βουνοπλαγιά, νησί και βραχονησίδα αυτής
της χώρας. Αυτόν τον κόσμο η κυβέρνηση και
τα παπαγαλάκια της προσπαθούν να τον πα-
ρουσιάσουν σαν «ψεκασμένο» που δεν κατα-
λαβαίνει την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για
μνημείο υποκρισίας. 

Σχέδια καταστροφής
Οι κινητοποιήσεις των κατοίκων -που έχουν

την αμέριστη συμπαράστασή μας, δεν είναι
ενάντια στις ΑΠΕ, αλλά στα συγκεκριμένα σχέ-
δια των ιδιωτικών ομίλων της ενέργειας και
της κυβέρνησης, σχέδια εχθρικά προς το περι-
βάλλον, σχέδια που το καταστρέφουν ανεπα-
νόρθωτα χωρίς καν να εξασφαλίζουν παραγω-
γή ενέργειας, με μόνο στόχο τα κέρδη των
ομίλων που ενίοτε συμπίπτουν με τους ομί-
λους που συνεχίζουν τις επενδύσεις στα ορυ-
κτά καύσιμα.

«Για να έχουμε μία εικόνα, μιλάμε για εγκα-
τάσταση ανεμογεννητριών “παλιάς τεχνολο-
γίας” με συνολικό ύψος 150 μέτρα που για να
εγκατασταθούν χρειάζονται 770 κυβικά μπετόν
αρμέ και πλατφόρμα έως και 2 στρεμμάτων»
γράφει ο Γιώργος Ράγκος (Εργατική Αλληλεγ-
γύη 1423). «Για τη μεταφορά και τη λειτουργία
τους απαιτούνται, κατά τόπους, διανοίξεις πολ-
λών νέων χωμάτινων οδών, εκσκαφές για κα-
λωδιώσεις, εκσκαφές θεμελίων, διαμορφώσεις
πλατειών μεγάλων διαστάσεων, εργοταξιακούς
χώρους χιλιάδων τ.μ. που δημιουργούν, ταυτό-
χρονα, μεγάλες συγκεντρώσεις μπάζων και
διαφόρων άχρηστων υλικών. Κάθε "αιολικό
πάρκο" θα διαλύσει εντελώς το φυσικό
τοπίο. Επιπλέον, επειδή οι ανεμογεννήτριες
δεν είναι ανακυκλώσιμες, ήδη έχουν αρχίσει να
δημιουργούνται σ’ όλο τον κόσμο “νεκροτα-
φεία Α/Γ”, εκεί που πριν υπήρχαν αιολικά πάρ-
κα. Επιπλέον, αυτά τα έργα δεν θεωρούνται
αποδοτικά όσο αφορά την παραγωγή ενέργει-
ας. Οι ανεμογεννήτριες, όταν φυσάει παρά-
γουν ρεύμα όλες μαζί, όταν έχει άπνοια δεν
παράγουν τίποτα. Αυτό, σε συνδυασμό με την
ανελαστικότητα των άλλων μονάδων να αυξο-

μειωθεί η ισχύς τους, καθιστά μεγάλο μέρος
της παραγωγής άχρηστο, καθώς δεν μπορεί
ούτε να περάσει στο δίκτυο ούτε να αποθηκευ-
τεί. Στη Γερμανία, με περισσότερες από 5.000
ανεμογεννήτριες, παράγεται από αυτές λιγότε-
ρο από το 1% του απαιτούμενου ηλεκτρισμού». 

Αυτή ακριβώς την εικόνα ήρθε να επιβεβαι-
ώσει το καλοκαίρι η ενεργοποίηση των λιγνιτι-
κών μονάδων (τις οποίες με τυμπανοκρουσίες
πριν από λίγους μήνες είχε κλείσει ο Μητσοτά-
κης) προκειμένου να μην υπάρξει μπλακ άουτ
τις μέρες του καύσωνα. Ούτως ή άλλως, την
ίδια στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη που-
λάει σαν «πράσινη πολιτική» τα βιομηχανικά αι-
ολικά πάρκα, κάθε άλλο παρά έχει απεμπολή-
σει τα τεράστια σχέδια εξορύξεων στο Ιόνιο,
στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο -σχέ-
δια για τα οποία έχει μπλεχτεί σε ένα επικίνδυ-
νο ανταγωνισμό διαρκείας με την Τουρκία-
ενώ συνεχίζονται όλα τα σχέδια αγωγών φυσι-
κού αερίου και η μετατροπή του λιμανιού της
Αλεξανδρούπολης σε διαμετακομιστικό κέν-
τρο ορυκτών καυσίμων.  

Αυτή η διπροσωπία δεν αποτελεί προνόμιο
της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όλες οι κυβερ-
νήσεις που πριν έξι χρόνια (σήμερα μαζί τους
και ο Μπάιντεν που αντικατέστησε τον αρνητή
της κλιματικής αλλαγής Τραμπ) είχαν αποφα-
σίσει στη συμφωνία του Παρισιού να προχω-
ρήσουν στην άμεση μείωση των ρύπων που
προκαλούν τα ορυκτά καύσιμα, στην πράξη το
μόνο που πέτυχαν ήταν να αυξήσουν την όρε-
ξη των κολοσσών των ορυκτών καυσίμων για
επιδοτούμενες «πράσινες επενδύσεις».

Όσον αφορά στην ίδια την κλιματική αλλαγή
και τον στόχο του Παρισιού να περιοριστεί μέ-
χρι το 2025 η αύξηση της μέσης θερμοκρα-
σίας στο 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προ-
βιομηχανικά επίπεδα, είναι χαρακτηριστικά τα
όσα δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογι-
κός Οργανισμός, τον Ιούνιο: "Είναι πιθανόν κα-
τά 40% η ετήσια μέση θερμοκρασία παγκο-
σμίως να είναι προσωρινά ανώτερη του 1,5
βαθμού Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχα-

νικά επίπεδα για τουλάχιστον μία
από τις πέντε επόμενες χρονιές…".
Εξάλλου "υπάρχει 90% πιθανότητα
τουλάχιστον μια χρονιά μεταξύ του
2021 και του 2025 να είναι η πιο ζε-
στή που έχει καταγραφεί ποτέ και
να ρίξει έτσι από τον θρόνο του το
2016".

Η κλιματική αλλαγή καλπάζει, αυ-
τό είναι το μήνυμα που μέσα στους
τελευταίους μήνες έστειλαν στις κυ-
βερνήσεις διαδοχικά οι πυρκαγιές
στην Σιβηρία και τον Καναδά, οι
πλημμύρες στην Βόρεια Ευρώπη και
την Ιαπωνία, οι πυρκαγιές στη Με-
σόγειο και στην Καλιφόρνια – και  οι
βροχές που έπεσαν για πρώτη φορά
στις κορυφές των βουνών της Γροι-
λανδίας. Το ίδιο μήνυμα αναμένεται
να στείλουν τον Νοέμβρη, οι χιλιά-
δες διαδηλωτές που θα υποδεχτούν
τη νέα Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλί-
μα (COP26), στη Γλασκώβη απαι-
τώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα. Τι
είδους;

«Το “Στοπ στις εξορύξεις” είναι αί-
τημα που ενώνει πάνω από σύνορα.
Αλλά είναι και τεράστια μάχη, όχι
μόνο γιατί απαιτεί σύγκρουση με τα
πολυεθνικά μεγαθήρια του πετρέλαι-
ου και του φυσικού αέριου, αλλά και
με τις ενεργοβόρες πολεμικές εξορ-

μήσεις των κυβερνήσεων για τον έλεγχο των
κοιτασμάτων» γράφει ο Πάνος Γκαργκάνας
(περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω τεύχος
136). Επίσης παγκόσμιο αίτημα είναι όχι μόνο
να μην αυξάνεται η χρήση ορυκτών καυσίμων
αλλά και να αρχίσει να μειώνεται η κατανάλω-
σή τους.

Υπάρχουν τρόποι και τεχνολογίες για να πά-
με προς τα εκεί με γοργούς ρυθμούς για να
προλάβουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Δημόσιες και δωρεάν συγκοινωνίες στις πό-
λεις για να μειωθεί η χρήση αυτοκινήτων. Προ-
τεραιότητα στις ηλεκτροκίνητες συγκοινωνίες,
στο μετρό αλλά και στο σιδηρόδρομο απέναν-
τι στα φορτηγά και τους αυτοκινητόδρομους.
Μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές για τους ερ-
γαζόμενους σε συνδυασμό με μείωση των αε-
ροπορικών πτήσεων που επιβαρύνουν δυσα-
νάλογα την ατμόσφαιρα. Δεν είναι ανάγκη να
έρχονται με τσάρτερ οι τουρίστες για να ξε-
κουραστούν. Πρόγραμμα εργατικών κατοικιών
με σύγχρονες προδιαγραφές μόνωσης και
συλλογικής θέρμανσης για να μειωθεί η κατα-
νάλωση ενέργειας. Στήριξη αγροτικών συνε-
ταιρισμών με προσανατολισμό τη βιώσιμη καλ-
λιέργεια ποιοτικών προϊόντων με μείωση της
σπατάλης σε λιπάσματα, νερό και ενέργεια. 

Και βέβαια, στροφή της παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας προς τις ανανεώσιμες πη-
γές. Αυτό δεν σημαίνει πράσινο φως για τον
κάθε Μυτιληναίο να σπέρνει ανεμογεννήτριες
όπου γουστάρει καταστρέφοντας τα βουνά
και τα δάση. Ακριβώς το αντίθετο: βασικό αί-
τημα είναι ο δημόσιος και εργατικός έλεγχος
στη ΔΕΗ και σε όλο τον τομέα ενέργειας. Οι
τεχνολογικές δυνατότητες για να προχωρή-
σουμε σε αντικατάσταση της χρήσης ορυ-
κτών καυσίμων με την προγραμματισμένη
ανάπτυξη εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών
υπάρχουν. Το θέμα είναι ποιος έχει τον έλεγ-
χο και πόσο σέβεται τις ανάγκες των ανθρώ-
πων και της φύσης».

Γιώργος Πίττας
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Εργατική εναλλακτική 
στην “πράσινη” απάτη

21/8, Πανευβοϊκό συλλαλητήριο στον κόμβο της Στροφιλιάς μετά τις πυρκαγιές
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Στη σύνοδο των υπουργών των Μεσογειακών χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στις 11

Ιούνη στην Αθήνα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η
Σύνοδος Κορυφής των EU-Med9 θα γίνει «στην πόλη
του, τα Χανιά», σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες από
σήμερα, στις 17 Σεπτέμβρη. 

Στο κέντρο της ομιλίας του Μητσοτάκη (αφού καμά-
ρωσε ενόψει της εκκίνησης της τουριστικής περιόδου
για την «ανοσία της αγέλης που ελπίζουμε ότι θα συμ-
βεί κάποια στιγμή στη διάρκεια του καλοκαιριού»!)
βρέθηκαν, όπως διαβάζαμε στα ρεπορτάζ των ημε-
ρών: «ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, η πορεία της εμβολιαστικής εκστρα-
τείας, αλλά και η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος
του Ψηφιακού Πιστοποιητικού». 

Οι μοναδικές αναφορές του πρωθυπουργού πάνω
στο περιβάλλον αφορούσαν στις πιέσεις για εκκίνηση
της «διαδικασίας για την υλοποίηση του προγράμμα-
τος Νext Generation EU μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας»: «Έχουμε όλοι υποβάλει τα σχέ-
διά μας. Αναμένουμε την έγκρισή τους για να κάνουμε
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και την πράσινη
μετάβαση, αναπόσπαστα μέρη αυτών των σχεδίων…
Να εγγυηθούμε ότι αυτά τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν
σωστά». 

Μπίζνες στα καμένα
Λίγες μόλις εβδομάδες μετά από τη σύνοδο των

υπουργών, η μια μετά την άλλη οι χώρες της Μεσογεί-
ου, είτε μέλη της ΕΕ είτε όχι, άρχισαν να παραδίνονται
στις φλόγες -Ιταλία, Ισπανία, Αλβανία, Τουρκία, Αλγε-
ρία- με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή του ευ-
ρωπαϊκού πίνακα όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις.
Και ο Μητσοτάκης, εκεί που λίγο πριν καλούσε τα αρ-
πακτικά της «πράσινης ανάπτυξης» να επενδύσουν
(βλέπε στη διπλανή σελίδα) εφορμώντας πάνω στα δις
ευρώ που περιμένει από τα πακέτα στήριξης, βρέθηκε
να παρακαλάει όλη την υφήλιο για λίγα πυροσβεστικά
αεροπλάνα, οχήματα και πυροσβέστες, μπας και σβή-
σει καμιά φωτιά. 

Είναι μια τραγική επιβεβαίωση για το πόσο αξιόπι-
στος μπορεί να είναι ο πρωθυπουργός όταν λέει θα
«εγγυηθούμε ότι αυτά τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν
σωστά…». Και για το πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι
συνολικά η πολιτική των χωρών της ΕΕ, είτε του Βορ-
ρά είτε του Νότου, που βλέπει την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής μόνο σαν ευκαιρία για μπίζνες και
ξεκοκαλίσματα προγραμμάτων – όταν δεν ασχολείται
με το να κυνηγάει πρόσφυγες και μετανάστες στα σύ-
νορα ή με το να στέλνει αεροπλανοφόρα, φρεγάτες
και μαχητικά να περιπολούν την Ανατολική Μεσόγειο.  

Στο μεταξύ, στην έκθεση της Διακυβερνητικής Διά-
σκεψης για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) ενόψει της
συνόδου στην Γλασκώβη τονίζεται ότι τα φαινόμενα
υπερθέρμανσης στην ατμόσφαιρα και στην θάλασσα
της Μεσογείου θα είναι 20% μεγαλύτερα από τον μέσο
όρο «προκαλώντας ανησυχία για την άνοδο της στάθ-
μης της θάλασσας, τις απώλειες στη χερσαία και θα-
λάσσια βιοποικιλότητα, τους κινδύνους από την ξηρα-
σία, τις πυρκαγιές και τις μεταβολές του υδάτινου κύ-
κλου, την απειλούμενη παραγωγή τροφίμων, τους κιν-
δύνους για την υγεία που συνεπάγεται η ζέστη τόσο
σε αστικές όσο και αγροτικές περιοχές, καθώς και την
αλλοίωση της διαδικασίας μετάδοσης των νοσημά-
των».

ΧΑΝΙΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
Φιέστα Μητσοτάκη 
με τους EU-Med

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Να κάνουμε την οργή οργανωμένη δράση

“Μετά τις καταστροφικές πυρ-
καγιές…Να κάνουμε την ορ-
γή μας οργανωμένη δράση!»

Aυτό είναι το κάλεσμα που απευθύνει η
Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντι-
κή καταστροφή και την κλιματική αλλα-
γή» ενόψει των κινητοποιήσεων στην
ΔΕΘ, την σύνοδο των Μεσογειακών χω-
ρών στα Χανιά στις 17 Σεπτέμβρη και την
Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP26)
στην Γλασκώβη. Όπως αναφέρει ανάμε-
σα σε άλλα στην ανακοίνωσή της: 

«Να αλλάξουμε το σύστημα, όχι το
κλίμα! Η προστασία της ζωής και του
περιβάλλοντος είναι δική μας υπόθεση!
Του κόσμου που πάλεψε αβοήθητος με
τις φωτιές και τώρα οργανώνεται σε κάθε
περιοχή για να διεκδικήσει όλα όσα δι-
καιούται. Από την άμεση ενίσχυση από το
κράτος για να εξασφαλιστούν η στέγαση,
η διατροφή, η δουλειά, η εκπαίδευση, η
περίθαλψη και όλες οι ανάγκες των πυρό-
πληκτων, μέχρι την αποκατάσταση των
καμένων με αναδασώσεις και αντιπλημμυ-
ρικά έργα, που πρέπει να γίνουν με τον
έλεγχο των ίδιων των εργαζόμενων και
των κατοίκων και όχι των μεγαλοεργολά-
βων και των κατασκευαστικών, των κολ-
λητών του Γεραπετρίτη και του Χατζηδά-
κη. Με ενίσχυση των δασαρχείων, της πυ-
ροσβεστικής, των δήμων και των περιφε-
ρειών με προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. 

Χρειάζεται να συνδέσουμε τους αγώ-
νες και τις διεκδικήσεις μας. Οι πυρόπλη-
κτοι μαζί με τον κόσμο που αντιστέκεται
στις βιομηχανικές ανεμογεννήτριες από
την Εύβοια μέχρι την Τήνο και τα Άγρα-
φα. Μαζί με τις κινήσεις που παλεύουν
για να σώσουν τα δάση, τα ρέματα, τις
παραλίες και τους αιγιαλούς από τα μπα-
ζώματα των «επενδυτών». Σε όλη την Ελ-
λάδα τα περιβαλλοντικά κινήματα αντι-
στέκονται και μπλοκάρουν μία προς μία
όλες τις επιθέσεις: ενάντια στις εξορύ-
ξεις, τα αιολικά και τις ΒΑΠΕ, ενάντια
στις χωματερές και στην καύση των
σκουπιδιών από τη Φυλή μέχρι το Βόλο
και τη Θεσσαλονίκη, ενάντια στο Master

Plan της Cosco στις γειτονιές του Πει-
ραιά, ενάντια στην καταστροφή των πάρ-
κων και των ελεύθερων χώρων από το Ελ-
ληνικό μέχρι τις γειτονιές της Αθήνας. 

Πιο δυνατοί
Όλοι αυτοί οι αγώνες γίνονται πιο δυ-

νατοί όταν συνδέονται με τις μάχες που
δίνει η εργατική τάξη, που έχει τη δύναμη
αλλά και το συμφέρον να οργανώσει τις
ζωές μας με βάση τις ανθρώπινες ανάγ-
κες και όχι το κέρδος. Με τις μάχες που
δίνουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
και τα σχολεία ενάντια ση δολοφονική κυ-
βερνητική διαχείριση της πανδημίας. Με
τις διεκδικήσεις των δασοπυροσβεστών
και των εργαζόμενων στους ΟΤΑ που
κέρδισαν το χειροκρότημα του κόσμου
σβήνοντας τις φωτιές αλλά και των εργα-
ζομένων της ΔΕΔΔΗΕ και της ΕΥΔΑΠ που
φρόντιζαν την αποκατάσταση των δι-
κτύων ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. 

Η στήριξη των συνδικάτων της ενέργει-
ας και των εργαζόμενων στη ΔΕΗ, τα ΕΛ-
ΠΕ, τη ΔΕΣΦΑ για δημόσιο εργατικό έλεγ-
χο στην ενέργεια κόντρα στα παραμύθια
της «απολιγνιτοποίησης» πρέπει να είναι
υπόθεση κάθε πρωτοβουλίας που παλεύει
ενάντια στις εξορύξεις ή στην καταστροφή
των βουνών από τις ανεμογεννήτριες. Η
σύνδεση με τους αγώνες των εργαζόμε-
νων στους δήμους ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων δυ-
ναμώνει κάθε κινητοποίηση ενάντια στους
ΧΥΤΑ. Το περιβαλλοντικό κίνημα μπορεί να

παλέψει από κοινού με τους εργαζόμε-
νους στις συγκοινωνίες για δημόσιες και
δωρεάν συγκοινωνίες με προτεραιότητα
στο μετρό και τον σιδηρόδρομο,  μαζί με
τους λιμενεργάτες και τους ναυτεργάτες
για δημόσιο λιμάνι και όχι τσιφλίκι της CO-
SCO. 

Έχουμε άμεσες μάχες μπροστά μας!
Στις 10 και 11 Σεπτέμβρη, να συμμετέ-
χουμε στο διήμερο κινητοποιήσεων στη
ΔΕΘ… Στις 17 Σεπτέμβρη να πολιορκή-
σουμε τη σύνοδο κορυφής των μεσογει-
ακών κρατών της Ε.Ε. (MED9EU) στην
Κρήτη. Ο Μητσοτάκης θα πουλάει «πρά-
σινη διπλωματία» χέρι – χέρι με τον Μα-
κρόν και τα κινήματα θα διαδηλώνουμε
με τη δική μας ατζέντα, απαιτώντας «να
αλλάξουμε το σύστημα, όχι το κλίμα». Με
αυτό το σύνθημα ετοιμάζονται να διαδη-
λώσουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο
τον πλανήτη στις αρχές Νοέμβρη, στη
διάρκεια της κρίσιμης Συνόδου του ΟΗΕ
για το Κλίμα (COP26) στη Γλασκώβη. 

Η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλ-
λοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλ-
λαγή είμαστε ενεργό κομμάτι αυτού του
παγκόσμιου κινήματος που βάζει το περι-
βάλλον πάνω από τα κέρδη των καπιταλι-
στών και των κυβερνήσεων τους και θα
οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις και
στην Ελλάδα τις ίδιες μέρες, σε συντονι-
σμό με περιβαλλοντικές κινήσεις και αγω-
νιστές/τριες, σωματεία, φοιτητικούς συλ-
λόγους, συλλογικότητες και μαζικούς φο-
ρείς». 

Διαμαρτυρία πραγ-
ματοποιήθηκε την

Τρίτη 31/8 έξω από το
Πρωτοδικείο Πειραιά όπου το Παρατηρη-
τήριο Πειραϊκής με 24 πολίτες και την συμ-
παράσταση του Δικηγορικού Συλλόγου
Πειραιά κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα κα-
τά της COSCO. Όπως αναφέρει ανάμεσα
σε άλλα σε ανακοίνωσή του το Παρατηρη-
τήριο:

«Στο δικαστήριο της 31η Αυγούστου θα
αποδειχθεί: Η καθημερινή, διαρκής, συνε-
χιζόμενη επι 14 μήνες ρύπανση της Πειραϊ-
κής θάλασσας από χύδην μπάζωμα και δια-
σκορπισμό υλικών που επιφέρει ανυπολό-
γιστη βλάβη στο φυσικό, πολιτιστικό περι-
βάλλον και στην δημόσια Υγεία. 

Καλούμε τους Πειραιώτες που όλο αυτό
το διάστημα προσφέρουν ανελλιπώς υλική
βοήθεια, χρόνο, μαρτυρίες, δεκάδες φωτο-
γραφίες και βίντεο, να συνεχίσουν να αγωνί-
ζονται και να μην απογοητεύονται από την
φαινομενική παντοδυναμία της COSCO και
την συγκάλυψη της από τους αρμόδιους. 

Ήδη με τον αγώνα μας έχουμε κερδίσει
πολλά. Έχει αναγνωριστεί ήδη το δικαίωμα
της πρόσβασής μας στα κατεχόμενα μνη-
μεία, δικαίωμα που απέκρυπτε τόσο καιρό
η δημοτική αρχή και η COSCO.

Ήδη με τους αγώνες μας πετύχαμε να
καθυστερήσουμε πολύ τις εργασίες της

COSCO και να παρέλθει η διορία εκτέλε-
σης του έργου, που παρανόμως με φιλι-
κούς διακανονισμούς προσπαθεί η κυβέρ-
νηση να ανανεώσει. Ενδεικτικό είναι ότι
έχουν τοποθετηθεί μόνο 7 τσιμεντοκιβώτια
από τα 92 που προβλέπονται.

Συνεχίζουμε να συλλέγουμε υλικό και
μαρτυρίες των παρανομιών. Συνεχίζουμε
με ακλόνητη θέληση να αγωνιζόμαστε για
την ζωή μας, το περιβάλλον, την προστα-
σία των μνημείων μας για να μην μετατρα-
πεί η πόλη μας σε μια βιομηχανική ζώνη
ακατάλληλη για την διαβίωσή μας».

Γ.Π.

ΠΕΙΡΑΪΚΗ Aσφαλιστικά μέτρα κατά Cosco

9/8, Διαδήλωση στο Σύνταγμα για τις πυρκαγιές. 
Φωτό: Γιάννης Σουμπάσης



ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Αντίσταση στην κλιμάκωση
του ρατσισμού μετά την ήττα 
των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν
Ένα χρόνο μετά την καταδίκη 
της Χρυσής Αυγής, να κλείσουμε
το δρόμο στην φασιστική απειλή 

Ανοιχτή Σύσκεψη, 
Τρίτη 7 Σεπτέμβρη,7μμ, 
Ταράτσα Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ

Οι δραματικές εξελίξεις στο Αφγανι-
στάν, με την ταπεινωτική ήττα των
ΗΠΑ και την άνοδο των Ταλιμπάν,

ανέδειξαν ξανά τον κυνισμό των κυβερνή-
σεων που με την επέμβαση τους και την κα-
τοχή οδήγησαν εκατομμύρια στο θάνατο
και την προσφυγιά. Τώρα διαλαλούν σε
όλους τους τόνους ότι θα κλείσουν τα σύ-
νορα στους πρόσφυγες του Αφγανιστάν
μετά την εκκένωση του αεροδρομίου της
Καμπούλ. 

Ο Μηταράκης και ο Χρυσοχοΐδης σπεύ-
δουν να ελέγξουν το φράχτη στον Έβρο με
το δολοφονικό λεπιδοφόρο σύρμα του ΝΑ-

ΤΟ στην κορυφή του, ενώ ο Μητσοτάκης
συνεργάζεται με τον Ερντογάν για να καθη-
λωθούν οι πρόσφυγες μακριά από τα ευρω-
παϊκά σύνορα. 

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ απλώνουν φρά-
χτες παντού και στέκονται με βαρβαρότητα
απέναντι στα θύματα των δικών τους «αν-
θρωπιστικών επεμβάσεων». Την ώρα που
χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τα δικαιώ-
ματα των γυναικών πνίγουν τις προσφύγισ-
σες και τα παιδιά τους στη Μεσόγειο και με
μεγαλοψυχία συνεργάζονται με δικτάτορες
και αντιδραστικές κυβερνήσεις για να τους
μαντρώσουν σε στρατόπεδα στις όμορες
χώρες. Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, οι
κατοχικές κυβερνήσεις δεν φέρνουν δικαιώ-
ματα και ελευθερίες στους λαούς και τις
γυναίκες.

Η κυβέρνηση της ΝΔ άφησε να καούν τα
δάση, να μείνουν τα νοσοκομεία χωρίς
ΜΕΘ και προσωπικό, να συνωστίζονται μα-
θητές στις τάξεις και κόσμος στα μέσα συγ-
κοινωνίας, γέμισε τις γειτονιές και τα πανε-
πιστήμια με αστυνομικούς, σπαταλώντας
εκατομμύρια για ένα ρατσιστικό σαφάρι κα-
τά των προσφύγων, με το στήσιμο φράχτη

χιλιομέτρων στον Έβρο, με προσλήψεις συ-
νοριοφυλάκων αντι για δασοφύλακες, πυ-
ροσβέστες, υγειονομικούς και εκπαιδευτι-
κούς. Πνίγουν πρόσφυγες και προσφύγισ-
σες στο Αιγαίο, προχωράνε απροκάλυπτα
σε παράνομες απελάσεις, στοιβάζουν χιλιά-
δες σε στρατόπεδα θανάτου και τώρα προ-
ωθούν νόμο για άμεσες μαζικές απελάσεις
με επιχειρήσεις σκούπα και μαζικές φυλακί-
σεις των προσφύγων και μεταναστών χωρίς
χαρτιά. Οδηγούν στην πείνα και στην εξα-
θλίωση οικογένειες προσφύγων με παιδιά,
αποστερώντας τους από το επίδομα των
ελάχιστων ευρώ (cash card) και τους πετά-
νε στο δρόμο με εξώσεις.

Κάλυψη στους φασίστες
Στις 7 Οκτώβρη κλείνει ένας χρόνος από

την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκλη-
ματική οργάνωση νεοναζί δολοφόνων.
Ήταν μια νίκη του αντιφασιστικού κινήμα-
τος που πάλεψε για χρόνια ενάντια στις φα-
σιστικές δολοφονικές επιθέσεις και τις ρα-
τσιστικές πολιτικές που τους έστρωσαν το
δρόμο. Όμως, η ρατσιστική πολιτική της
κυβέρνησης ανοίγει ξανά το δρόμο στους
φασίστες και επιχειρούν να ξαναβγούν στο
προσκήνιο. Οι υστερικές ρατσιστικές κραυ-
γές των Μπογδάνων δίνουν κάλυψη στους
Βελόπουλους και τους Κασιδιάρηδες να χύ-
νουν ρατσιστικό δηλητήριο και να επιχει-
ρούν ακόμη και επιθέσεις και εμφανίσεις
στο δρόμο στις αντιδραστικές συνάξεις με-
ρίδας αντιεμβολιαστών.

Για να τους σταματήσουμε χρειάζεται να
κλείσουμε το δρόμο στην κλιμάκωση της
ρατσιστικής εκστρατείας της κυβέρνησης,
να στηρίξουμε τους παλιούς και νέους πρό-
σφυγες και προσφύγισσες, να βροντοφω-
νάξουμε είναι καλοδεχούμενοι, ανοιχτά σύ-
νορα για την προσφυγιά, να πέσουν οι φρά-
χτες, να κλείσουν τα στρατόπεδα του θανά-
του, να διεκδικήσουμε άσυλο, στέγη, παι-
δεία και υγεία για όλους και όλες!

Οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες και η νε-
ολαία, στα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα
σχολεία, πλάι στα αιτήματα για να μην πε-
ράσουν οι περικοπές, οι απολύσεις και οι
ιδιωτικοποιήσεις, οι επιθέσεις στο περιβάλ-
λον, την κοινωνική ασφάλιση, τα δικαιώμα-
τα των γυναικών και τις δημοκρατικές ελευ-
θερίες χρειάζεται να αποκρούσουμε την
ρατσιστική εκστρατεία της κυβέρνησης που
μετατρέπει τους κατατρεγμένους πρόσφυ-
γες σε αποδιοπομπαίους τράγους για να
συγκαλύψει τις δικές της ευθύνες για τους
νεκρούς της πανδημίας, την φτώχεια και
την εξαθλίωση.

Να βρεθούμε στις αντιφασιστικές κινητο-
ποιήσεις στο Κερατσίνι, οκτώ χρόνια από
την δολοφονία του Παύλου Φύσσα και να
δώσουμε δυναμική συνέχεια στις 7 Οκτώ-
βρη, στον ένα χρόνο από την καταδίκη της
Χρυσής Αυγής, στις 7 Οκτώβρη, με συλλα-
λητήρια αλληλεγγύης στους πρόσφυγες,
μαζί με τις κοινότητες μεταναστών και τους
πρόσφυγες από τα στρατόπεδα. 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην ανοι-
κτή σύσκεψη την Τρίτη 7 Σε-
πτέμβρη στις 7μμ στη Ταράτσα
του θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ.

ΚΕΕΡΦΑ, 
Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδος «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», 
Πρόσφυγες από 
τα στρατόπεδα, 
Άνθρωποι των γραμμάτων 
και των τεχνών, 
Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης 

Σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά
ΑΘΗΝΑ ΚΑΜΠΟΥΛ

7 ΟΚΤΩΒΡΗ 2020 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
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