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O Μητσοτάκης τρέχει να ανασυντάξει
την κυβέρνησή του
Εμείς πάμε να την τσακίσουμε

Το καυτό φθινόπωρο για την κυβέρνηση
Μητσοτάκη ξεκινάει με τα συλλαλητή-
ρια που θα βρει μπροστά της στις 10

και 11 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη.

Την Παρασκευή 10 Σεπτέμβρη, η ΠΟΕΔΗΝ
προχωράει σε πανυγειονομική απεργία και
πανελλαδική συγκέντρωση για την υπερά-
σπιση της δημόσιας Υγείας και την επόμενη
μέρα στις 11/9 είναι η πανεργατική κινητο-
ποίηση στη ΔΕΘ που καλούν η ΑΔΕΔΥ και
εκατοντάδες σωματεία. Η απεργιακή διαδή-
λωση των νοσοκομείων την Παρασκευή θα
ξεκινήσει στις 8πμ, από το Ιπποκράτειο Θεσ-
σαλονίκης. Την επόμενη μέρα τα συνδικάτα
καλούν σε συγκέντρωση στις 6μμ, στο Άγαλ-
μα Βενιζέλου και πορεία στο Βελίδειο. Ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το
Συντονιστικό Νοσοκομείων καλούν σε προ-
συγκέντρωση στις 5.30μμ, στην Εγνατίας και
Αγ.Σοφίας, ενώ μισή ώρα πριν θα ξεκινήσουν
και τα φοιτητικά μπλοκ με προσυγκέντρωση
από το Πολυτεχνείο.

«Η επιτυχία του διήμερου στη ΔΕΘ θα
ανοίξει το δρόμο να κλιμακώσουμε ακόμη
περισσότερο τους αγώνες μας για να ανα-
τρέψουμε την κυβέρνηση του θανάτου και
της καταστροφής», υπογραμμίζουν σε κοινή
τους προκήρυξη ο Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης και το Συντονιστικό των Νοσοκο-
μείων που ναυλώνουν πούλμαν για τις διαδη-
λώσεις. Από την Αθήνα τα λεωφορεία του
Συντονιστικού Νοσοκομείων θα ξεκινήσουν
στις 11 το βράδυ της Πέμπτης 9/9, από το
νοσοκομείο Αγ. Σάββας και του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης, στις 8 το πρωί του
Σαββάτου 11/9 από το Μουσείο.

Την ίδια μέρα με το συλλαλητήριο των
συνδικάτων, ο Μητσοτάκης θα ανέβει στα
εγκαίνια της Έκθεσης πιο στριμωγμένος από
ποτέ. Οι καταστροφικές πυρκαγιές του κα-
λοκαιριού έχουν εξοργίσει χιλιάδες που αντι-
λαμβάνονται τι σήμαινε η πολιτική που προσ-
λάμβανε μπάτσους αντί για πυροσβέστες. 

Στα νοσοκομεία -και όχι μόνο- έχει σημάνει
ξεσηκωμός για τις ξαφνικές απολύσεις

10.000 υγειονομικών με πρόσχημα τον εμβο-
λιασμό, αλλά και την ιδιωτικοποίηση που
φέρνει ο Πλεύρης στο ΕΣΥ. 

Ο κόσμος της εκπαίδευσης ετοιμάζεται
για τη συνέχεια της σύγκρουσης με την Κε-
ραμέως, μετά το σφαγείο της Ελάχιστης Βά-
σης Εισαγωγής που άφησε 40.000 παιδιά
εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και
των τιμωρητικών όρων για μαθητές κι εκπαι-
δευτικούς με τους οποίους πάνε να ανοίξουν
ξανά τα σχολεία. 

Πανεργατικά
Και μαζί με αυτά τα μεγάλα μέτωπα ενώ-

νονται κι όλοι οι εργαζόμενοι που είναι σε
ανοιχτή κόντρα με την κυβέρνηση. Οι εργά-
τες/τριες της Τέχνης που μεσοβδόμαδα, δυο
μέρες πριν τα νοσοκομεία, ετοιμάζονται να
διαδηλώσουν, οι εργαζόμενοι/ες στον τουρι-
σμό - επισιτισμό, οι εργαζόμενοι στα Λιπά-
σματα, στις συγκοινωνίες, οι συμβασιούχοι
των δήμων, οι καθαρίστριες, οι πρόσφυγες
και οι μετανάστες κλπ. 

Το διήμερο στη ΔΕΘ δίνει την ευκαιρία να
ενωθούν όλα τα διαφορετικά ρυάκια αντί-
στασης σε ένα ορμητικό ποτάμι. Όσο κι αν
προσπαθεί να επιδείξει πυγμή, ο Μητσοτά-
κης δεν μπορεί να κρύψει τον πονοκέφαλο
που του δημιουργεί η αντίσταση του κό-
σμου. Το φανερώνει η νέα οπισθοχώρηση
πάνω στο ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυ-
νομίας, με την καινούργια επ’ αόριστον ανα-
βολή της εφαρμογής του μέτρου που ανα-
κοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το φανερώνουν τα δημοσιεύματα περί
αναγγελίας παροχών και φοροελαφρύνσεων
στην ομιλία του Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη,
σε μια προσπάθεια να χρυσώσει το χάπι για
τις επιθέσεις που φέρνει σε όλα τα μέτωπα.

Ακόμα και το γεγονός ότι η ψήφιση του
αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου για την ιδιω-
τικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης έγινε
στα μουλωχτά, κρυμμένη πίσω από το θόρυ-
βο που προκάλεσε ο θάνατος του Μίκη Θεο-
δωράκη – παρότι το ίδιο νομοσχέδιο είχε ξε-

κινήσει με τυμπανοκρουσίες πριν μήνες από
το Χατζηδάκη – αυτή την αδυναμία δείχνει.

Και σίγουρα τη δείχνει το φιάσκο του ανα-
σχηματισμού. Από τη μια η ίδια η ανάγκη να
αντικαταστήσει τα πλέον προβεβλημένα στε-
λέχη του, Χρυσοχοΐδη, Κικίλια, Χαρδαλιά,
ομολογώντας την αποτυχία της κυβέρνησης
στο μέτωπο της Υγείας αλλά και της προ-
σπάθειας καταστολής. Από την άλλη η απο-
τυχία στην αναζήτηση συναίνεσης με το
αδιέξοδο που δημιουργήθηκε στην επιλογή
του πρώην υπουργού της κυβέρνησης Τσί-
πρα, Αποστολάκη, για το υπουργείο Πολιτι-
κής Προστασίας. 

Κι αν η μια πλευρά του ανασχηματισμού
φανερώνει την αδυναμία και το στρίμωγμα
της κυβέρνησης, η άλλη μπορεί μόνο να
εξοργίζει. Η τοποθέτηση δηλαδή του Πλεύ-
ρη, ενός ακροδεξιού ρατσιστή, στο υπουρ-
γείο Υγείας για να χειριστεί μια από τις μεγα-
λύτερες επιθέσεις που έχει δεχθεί το ΕΣΥ
και μάλιστα σε περίοδο πανδημίας. Οι επιλο-
γές του νέου υπουργού της αστυνομίας, Θε-
οδωρικάκου, που κατάφερε σε μέσα σε μια
μέρα να επιτεθεί σε μαθητές και φοιτητές
που διαδήλωναν για τη δημόσια Παιδεία και
σε αντιφασίστες που υπερασπίζονταν ένα
καλλιτεχνικό δρώμενο αλληλεγγύης, ενώ
ταυτόχρονα έκανε πλάτες σε μια χούφτα νε-
οναζί. Ακόμα και η επιλογή τελικά του Χ. Στυ-
λιανίδη ως υπουργού «Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας», δεν μπορεί παρά να
διαλύσει οποιονδήποτε εφησυχασμό. Ένας
τεχνοκράτης από τους μηχανισμούς της Ε.Ε,
που θα κληθεί να χειριστεί την επόμενη ημέ-
ρα μετά την καταστροφή περισσότερων από
1.200.000 στρεμμάτων, δεν μπορεί παρά να
εμπνέει ανησυχία για ένα νέο ελντοράντο
κερδών πάνω στα καμμένα.  

Όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι
πρέπει να συγκρουστούν και να τελειώνουν
με αυτή την καταστροφική κυβέρνηση. Η
επιτυχία των συλλαλητηρίων στη ΔΕΘ μπο-
ρεί να φέρει αυτό το τέλος πιο κοντά.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Η Καβάλα 
θα είναι εκεί
Θα παρευρεθούμε στη διαδήλωση στη ΔΕΘ

προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε απέ-
ναντι σε μια κυβέρνηση η οποία ξεκάθαρα
παίρνει το μέρος των εργοδοτών και είναι απο-
φασισμένη να καλύψει τις παραβατικές αντερ-
γατικές συμπεριφορές του κ.Λαυρεντιάδη. Η
κυβέρνηση ταυτίζεται με αυτές. 

Για εμάς άλλος δρόμος από τον αγώνα, συν-
δικαλιστικό και δικαστικό, δεν υπάρχει. Δεν
πρόκειται να τα παρατήσουμε, αντίθετα, θα συ-
νεχίσουμε μέχρι τη νίκη. Μέχρι να ανατρέψου-
με αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε
βάρος των εργαζομένων. Ο Μητσοτάκης, σε
συνάντηση με το σωματείο πριν λίγο καιρό, εί-
χε υποσχεθεί ότι θα επιληφθεί προσωπικά με
το ζήτημα. Προφανώς εννοούσε ότι θα ασχο-
ληθεί προσωπικά για να καλύψει τον Λαυρεν-
τιάδη. Ταυτίστηκε μαζί του, καλύπτει τις παρά-
νομες πρακτικές του. 

Αντί να ασχοληθεί με τους εργαζόμενους,
ασχολείται να εξυπηρετήσει την εργοδοσία.
Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα με επόμενο
σταθμό το Σάββατο 11/9 στη Θεσσαλονίκη.

Νίκος Βογιατζίδης, 
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων 

ΒΦΛ Καβάλας

To σωματείο των εργαζόμενων στο Μετρό
της Αθήνας (ΣΕΛΜΑ) θα ανέβει στη Θεσσα-

λονίκη να διαδηλώσει με όλο τον κόσμο. 
Απέναντι σε μια κυβέρνηση που απολύει ερ-

γαζόμενους της Υγείας, ιδιωτικοποιεί την
ασφάλιση κι ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις, με
ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, μει-
ώσεις στους μισθούς κλπ. Ανεβαίνουμε στη
διαδήλωση της ΔΕΘ και για να διεκδικήσουμε
προσλήψεις και χρηματοδότηση στις συγκοι-
νωνίες. Ο κόσμος ζητάει πύκνωση των δρομο-
λογίων, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται και-
νούργια τρένα, συντήρηση και προσωπικό. Αυ-
τή τη στιγμή είμαστε 700 άτομα λιγότεροι από
όσα προβλέπει το οργανόγραμμα. Η κυβέρνη-
ση έχει βάλει ένα πολύ ακριβό εισιτήριο και εί-
ναι απαράδεκτο να μην παρέχει τις καλύτερες
δυνατές υπηρεσίες στον κόσμο.

Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος ΣΕΛΜΑ

Mαζί και το Μετρό

2/9, Αθήνα, Απεργία στα Νοσοκομεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Σεπτέμβριος 2020, Οι εργαζόμενοι του Μετρό στη ΔΕΘ

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Οθάνατος του Μίκη Θεοδωράκη ήρθε
να υπερκαλύψει ως γεγονός όλη την
πολιτική ζωή. Η παραπαίουσα κυβέρ-

νηση της Νέας Δημοκρατίας νόμισε ότι βρήκε
την ευκαιρία να καλύψει την αμηχανία της, με-
τά τον αποτυχημένο ανασχηματισμό της, κη-
ρύσσοντας υποκριτικά «εθνικό πένθος». Τα
ΜΜΕ, αντίστοιχα, θεώρησαν ότι μπορούν να
εξαφανίσουν κάθε είδηση κάτω από τα αφιε-
ρώματα στον Μίκη. Ξαφνικά, χάθηκε η Καμ-
πούλ, οι «ασύμμετρες απειλές», οι ανεμβολία-
στοι, γιατί τάχα κάθε κίτρινος τύπος αισθάνθη-
κε την υποχρέωση να υποκλιθεί στο μεγαλείο
του Μίκη. Αλλά, όπως κάθε υποκρισία και αυτή
έχει κοντά ποδάρια. Όχι γιατί ο Μίκης δεν
έδωσε αφορμές σε όλο αυτό το συνάφι να
παίξουν με τις αντιφάσεις του, αλλά γιατί ακό-
μα και αυτές δεν τους ανήκουν. 

Ο Μίκης ήταν τεράστιος. Δεν υπάρχει αμφι-
βολία γι αυτό. Τραγουδήθηκε από εκατομμύ-
ρια στόματα στις πιο μεγάλες στιγμές τους.
Και ακριβώς γι’ αυτό, το μεγαλείο του μαζί με
όλες τις αντιφάσεις ανήκουν στον κόσμο που
πάλεψε και παλεύει, και στην Αριστερά της
οποίας τις αντιφάσεις χρεώθηκε και χρέωσε
σε όλο τους το μεγαλείο.

Νεολαίος πολέμησε με ενθουσιασμό στον
ηρωικό Δεκέμβρη του ‘44, αλλά γνώρισε και
τις συνέπειες της Βάρκιζας και του κατατρεγ-
μού. Στην επόμενη έφοδο του κινήματος, στην
«Άνοιξη της δεκαετίας του ‘60», βρέθηκε επι-
κεφαλής της νεολαίας Λαμπράκη σε μια περίο-
δο που ο κόσμος ανέβηκε στα ύψη των Ιουλια-
νών, αλλά έπεσε στα τάρταρα της Χούντας το
1967. Στη Μεταπολίτευση, όταν η εργατική τά-
ξη κατακτούσε με τους αγώνες της τις πολιτι-
κές και συνδικαλιστικές ελευθερίες της, οι συ-
ναυλίες του Μίκη ήταν πολιτικά γεγονότα, πη-
γή έμπνευσης για χιλιάδες. Αλλά οι αντιφάσεις
έφταναν πια στο σημείο του «Καραμανλής ή
τανκς» το ‘74, στη συμμετοχή στην κυβέρνηση
του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1990, ακόμα
και στην παρουσία του στα συλλαλητήρια της
δεξιάς και της ακροδεξιάς για το Μακεδονικό
πριν λίγα χρόνια.

Ο Μίκης, όμως, δεν ήταν απλά ένα μεγάλο
στέλεχος της παραδοσιακής αριστεράς. Ήταν
τεράστιο καλλιτεχνικό μέγεθος και λειτουρ-
γούσε σαν μεγεθυντικός φακός. Στα αφιερώ-
ματα που τον τιμούν, έχει γίνει σχεδόν κλισέ
ότι ο Μίκης με τη μουσική του «εκλαΐκευσε»
τους μεγάλους ποιητές. Είναι ένας απλου-

στευτικός έπαινος που χάνει από τα μάτια του
την κοινή πηγή έμπνευσης και των ποιητών και
του συνθέτη. 

Όλοι οι καλλιτέχνες δημιουργούν μέσα σε
συνθήκες που καθορίζονται από το κοινωνικό
τους περιβάλλον και τους ταξικούς αγώνες
της εποχής τους. Αν αυτό το δεχόμαστε για
τον Μπετόβεν και την «Ηρωική» του σε συν-
δυασμό με την απελευθερωτική ορμή της γαλ-
λικής αστικής επανάστασης, πρέπει να το βλέ-
πουμε και στην εποχή μας. Από πού μπήκε
στους στίχους του ποιητή ο «Ήλιος της Δι-
καιοσύνης»; Και ο Ρίτσος και ο Ελύτης και ο
Μίκης και τόσοι πολλοί άλλοι έχουν κοινή πηγή
έμπνευσης και γι’ αυτό συγκινούν το ακροατή-
ριο από το οποίο προέρχονται και στο οποίο
γυρνάνε σαν δύναμη.

Αλλά η έμπνευση επηρεάζεται και από τα
πάνω και από τα κάτω των εμπειριών και των

αναμετρήσεων. ‘Εχει μέσα της και την ορμή
του «Νάτη, νάτη πετιέται», αλλά και την πίκρα
της ήττας. «Παραπονεμένα λόγια έχουν τα
τραγούδια μας», διαπίστωνε ένας άλλος στι-
χουργός, «γιατί τ’ άδικο το ζούμε μέσα από
την κούνια μας».

Δυναμική
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύκλος αυτός είναι

μοιραίος και αιώνιος, κομμάτι της φύσης της
κοινωνίας και του ανθρώπου. Κάθε άλλο. Στις
νίκες και στις ήττες κάνει διαφορά τι ρόλο παί-
ζει η Αριστερά της εποχής. Αλλιώς ξεδιπλώνε-
ται η δυναμική όταν οι Μπολσεβίκοι οδηγούν
την εργατική επανάσταση στη νίκη στη Ρωσία
το 1917 και αλλιώς όταν επικρατούν οι συμβι-
βασμοί που χαραμίζουν τη δυναμική. Στη μια
περίπτωση έχουμε την έκρηξη της καλλιτεχνι-
κής δημιουργίας με τη «Ρώσικη Πρωτοπορία»,

ενώ στην άλλη ακόμα και ο πλούτος του Μίκη
και των ποιητών βουλιάζει στην πολιτική του
Κύρκου και του Φλωράκη του 1989.

Κρατάμε από τον Μίκη όλη την ανάταση της
μουσικής του όταν εμπνέει τον κόσμο που
βγαίνει στον αγώνα. Γιατί ο αγώνας δεν τελεί-
ωσε, όσο κι αν προσπαθούν να τον θάψουν
μαζί με το φέρετρο του Μίκη σαν «υπόθεση
μιας άλλης εποχής». Αντίθετα, είναι και εφικτό
και αναγκαίο να χτίσουμε την επαναστατική
αριστερά που θα σπάσει τον κύκλο με τα «πα-
ραπονεμένα λόγια». Και να φτάσουμε σε μια
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση,
όπου «ο μέσος άνθρωπος θα φτάνει στα ύψη
ένος Αριστοτέλη, ενός Γκέτε ή ενός Μαρξ. Και
πάνω σε αυτό, θα υψωθούν νέες κορυφές»,
για να θυμηθούμε τα λόγια του Τρότσκι στο
«Λογοτεχνία και επανάσταση». Προχωράμε πέ-
ρα από τον Μίκη. 
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Ο Πέτρος Πιζάνιας, ομότιμος καθηγητής Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο
Τάσος Κωστόπουλος, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών θα

είναι ομιλητές στην εκδήλωση-παρουσίαση του βιβλίου «Το 1821 και οι αστικές
επαναστάσεις» που οργανώνει το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο στο 49ο Φεστιβάλ
Βιβλίου στο Ζάππειο την Κυριακή19/9 στις 8μμ. Μαζί τους, οι ιστορικοί και συγ-
γραφείς του βιβλίου Σταυρούλα Πανίδου και Λέανδρος Μπόλαρης. Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί στη Σκηνή 1 "Ρήγας Φεραίος" του Φεστιβάλ.

Η μεγάλη συμμετοχή νεολαίας είναι το χαρακτηριστικό του φετινού Φεστιβάλ
Βιβλίου. Φοιτητές/τριες και μαθητές/τριες είναι και οι περισσότεροι από τους
επισκέπτες του περίπτερου 53 του ΜΒ στις τέσσερις πρώτες πολύ πετυχημένες
μέρες της παρουσίας μας στο Ζάππειο. Πρώτα σε πωλήσεις μέχρι τώρα είναι το
«1821», η «ΚΑΤΑΔΙΚΗ» της Χρυσής Αυγής, η «Ρόζα Λούξεμπουργκ» του Κλιφ, ο
«Επαναστατικός οδηγός για τον Μαρξ», η «Πάλη για την απελευθέρωση των γυ-
ναικών», η «Πανδημία-Κλιματική αλλαγή», ο «Μάης ‘68». 

Πέρα από τον Μίκη…

To Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
στο Ζάππειο
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Η Αμάλ στον Πειραιά
Εκατοντάδες ήταν οι Πειραιώτες και οι Πειραιώτισσες που υπο-

δέχτηκαν το Σάββατο 4 Σεπτέμβρη την Αμάλ στην πόλη τους. Η
ύψους 3,5 μέτρων κούκλα «Αμάλ» που στα αραβικά σημαίνει «ελπί-
δα» συμβολίζει τα προσφυγόπουλα, ξεκίνησε το ταξίδι της από τη
Συρία και θα διασχίσει την Ευρώπη, κάνοντας στάσεις σε πάνω από
70 μεγάλες και μικρές πόλεις. Στόχος του “ταξιδιού” της είναι να
θυμίσει το δράμα προσφύγων και να στείλει ένα μήνυμα ενάντια
στον ρατσισμό και την  ισλαμοφοβία.

Τις δύο προηγούμενες μέρες η Αμάλ είχε βρεθεί στην Αθήνα. Την
Πέμτη 2 Σεπτέμβρη πραγματοποίησε πορεία, ξεκινώντας με μια
γιορτή στο πεζόδρομο της Ερμού και την Πλατεία Ασωμάτων μέχρι
την Τεχνόπολη στο Γκάζι, μαζί με εκατοντάδες αντιρατσιστές και
αντιρατσίστριες, νεολαίους και παιδιά. Την Παρασκευή, οι διοργα-
νωτές αποφάσισαν να μην πραγματοποιήσει η Αμάλ την προγραμ-
ματισμένη της διαδρομή μέσα στην πόλη υπό τον φόβο των απειλών
φασιστικών ομάδων που κάτω από το μανδύα μιας δήθεν “επιτρο-
πής κατοίκων Μεταξουργείου” θα πραγματοποιούσαν συγκέντρωση
στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Παρόλο που η Αμάλ δεν εμφανίστηκε, εκατοντάδες αντιρατσιστές
και αντιφασίστες έδωσαν το παρόν. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει
ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ, “η ΕΛΑΣ, με εντολή της κυβέρνησης και
του νέου υπουργού Δημόσιας Τάξης Τ.Θεοδωρικάκου, έδωσε πλή-
ρη κάλυψη στη σύναξη μίσους μιας χούφτας τριάντα φασιστοειδών
στην Πλατεία Καραϊσκάκη που παρίσταναν τους αγανακτισμένους
κατοίκους... Η ΕΛΑΣ δεν αρκέστηκε στις φιλικές συζητήσεις με τους
φασίστες και στην παροχή κλοιού προστασίας για αρκετές ώρες
μπροστά από το θέατρο ΠΕΡΟΚΕ αλλά προχώρησε σε απροκάλυ-
πτη επίθεση με ρόπαλα και χημικά ενάντια στους αντιφασίστες και
αντιφασίστριες που είχαν συγκεντρωθεί στην Πλατεία Αυδή και
στην Πλατεία Καραϊσκάκη”.

Πόλη αντιφασιστική
Το επόμενο απόγευμα, στον Πειραιά, οι φασίστες και οι μπάτσοι

του Θεοδωρικάκου πήραν την πιο αποστωμοτική απάντηση. Με την
μαζική ενωτική τους παρουσία, η ΚΕΕΡΦΑ, κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ,
αναρχικοί, σωματεία, το ΠΑΜΕ, δεν άφησαν σπιθαμή χώρου στους
φασίστες που είχαν καλέσει σε συγκέντρωση. Όπως αναφέρει η
ΚΕΕΡΦΑ “από νωρίς εργάτες των συνδικάτων Μετάλλου και της
Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνης, νεολαίοι, η ΚΕΕΡΦΑ και αντιφασί-
στες και αντιφασίστριες δεν άφησαν περιθώρια στα ορφανά της
Χρυσής Αυγής να κάνουν το παραμικρό βήμα στους δρόμους του
Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο όπου είχαν καλέσει ρατσιστική
σύναξη μίσους. Ήταν ένα πανηγύρι η υποδοχή της Αμάλ που έδειξε
την δύναμη της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, την ανάγκη να πα-
λέψουμε ενωμένοι τώρα για ανοιχτά σύνορα, ενάντια στην ρατσιστι-
κή δολοφονική πολιτική της κυβέρνησης”.

Η Μαρία, εκπαιδευτικός από τον Πειραιά μας είπε πως, “υποδε-
χτήκαμε την Αμάλ με πολύ μεγάλη συγκίνηση, έχοντας συναίσθηση
της τεράστιας σημασίας που είχε αυτή η μέρα για το αντιρατσιστικό
και αντιφασιστικό κίνημα σε μια πόλη που έζησε στο πετσί της τη
δράση της Χρυσής Αυγής αλλά κι έδωσε τεράστιες μάχες ενάντια
στους φασίστες και στο ναζιστικό τους δηλητήριο. Η μαζική παρου-
σία εργαζόμενων και νεολαίας αποτελεί μια επικύρωση του ότι οι
προσφυγες είναι καλοδεχούμενοι στην πόλη μας”. Την επόμενη μέ-
ρα αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ βρέθηκε στο στρατόπεδο του Σχι-
στού για να καλέσει τους πρόσφυγες να συμμετέχουν στην σύσκε-
ψη της ΚΕΕΡΦΑ, στο Θέατρο Εμπρός, την Τρίτη 7/9 στις 7μμ.

Απελάστε τον Μηταράκη
Στην ολομέλεια της Βουλής, την

Παρασκευή 3/9, η κυβέρνηση
πραγματοποίησε ένα ακόμα βή-

μα στο ρατσιστικό κρεσέντο της, ψη-
φίζοντας μόνη της το νομοσχέδιο Μη-
ταράκη για τις απελάσεις και τις επι-
στροφές. 

Ο νόμος πλέον, προβλέπει την επέ-
κταση των διαδικασιών απέλασης και
για τις περιπτώσεις όπου μέχρι σήμε-
ρα εφαρμοζόταν η διαδικασία της επι-
στροφής, τη μείωση του διαστήματος
οικειοθελούς αναχώρησης και την
“απλοποίηση των κατηγοριών των δο-
μών φιλοξενίας”. Με λίγα λόγια απελά-
σεις με το τσουβάλι, περιορισμός του
χρόνου που έχουν οι πρόσφυγες για
να αντιμετωπίσουν τη γραφειοκρατία
του υπουργείου και τέλος, κατάργηση
των ανοιχτών δομών και αντικατάστα-
σή τους με “ελεγχόμενες”, δηλαδή με
στρατόπεδα-φυλακές.

Σαν όμως να μην έφταναν αυτά, ο
υπουργός Μετανάστευσης, Νότης
Μηταράκης, πρόσθεσε, μετά από το
τέλος της δημόσιας διαβούλευσης
στην οποία είχε τεθεί το νομοσχέδιο,
μια διάταξη με την οποία επιτίθεται
ευθέως σε όσες οργανώσεις επιχει-
ρούν διασώσεις. Σύμφωνα με το άρ-
θρο 40 του νομοσχεδίου, αυτές θα
μπορούν να παρέμβουν σε περιστατι-
κά “παράτυπης εισόδου προσώπων
μέσω θαλάσσης” μόνο όταν θα κρίνε-
ται “αδύνατη η δράση του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ.” και μόνο εφόσον έχει προ-
ηγηθεί ενημέρωση των αρμοδίων Λι-
μενικών Αρχών και “χορήγηση σχετι-
κής, έγγραφης, έγκρισής τους”. Θα
μπορούν δηλαδή να επεμβαίνουν, μό-
νο εάν τους αφήνει το Λιμενικό το
οποίο κατηγορείται από αυτές -αλλά
ακόμα και από διεθνή δημοσιεύματα-
για παράνομες επαναπροωθήσεις αν-
θρώπων που κινδύνευαν να πνιγούν.
Βάζουν τον καρχαρία να φυλάει τα
ψάρια. 

Ακόμα, θα αποτελεί προϋπόθεση να
είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα
ΜΚΟ του υπουργείου, να ενεργούν
υπό τις εντολές του Λιμενικού εφόσον
έχουν εκ των προτέρων συμπεριλη-
φθεί στα Τοπικά Σχέδια Έκτακτης
Ανάγκης των Λιμενικών Αρχών για πε-

ριστατικά έρευνας-διάσωσης και θα
πρέπει να μην έχουν “εκτελέσει οποι-
ονδήποτε πλου προς παροχή συνδρο-
μής χωρίς την προηγούμενη έγκριση
ενεργοποίησής τους από την αρμόδια
λιμενική αρχή». Δηλαδή, όποια οργά-
νωση διέσωσε στο παρελθόν ανθρώ-
πους χωρίς να έχει την έγκριση του
Λιμενικού, παρόλο που δεν υπήρχε
νόμος που να το επιβάλλει, θα απαγο-
ρεύεται “αναδρομικά” να σώζει ζωές. 

Προβλέπονται φυλακίσεις έως και
τρία χρόνια και τεράστια πρόστιμα
που ακόμα και η ευρωπαία επίτροπος
του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα, Ντούνια Μιγιάτοβιτς, αναγ-
κάστηκε να πει πως “το ελληνικό κοι-
νοβούλιο πρέπει να αναθεωρήσει” κα-
θώς βάζουν εμπόδια τόσο σε ένα έρ-
γο το οποίο “σώζει ζωές” όσο και στη
δυνατότητά τους (των οργανώσεων)
“να παρακολουθούν για πιθανές πα-
ραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στο Αιγαίο”.

Ευρώπη-Φρούριο
Καμία έκπληξη, από μια κυβέρνηση

που έσπευσε να ακυρώσει την -καθόλα
υποκριτική- βράβευση του διασώστη
Ιάσωνα Αποστολόπουλου από την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και που
χτυπά ειρηνικούς αντιφασίστες στο
Μεταξουργείο ενώ προστατεύει τους
φασίστες που διαδηλώνουν. Το τι ση-
μαίνουν οι “διασώσεις” του Λιμενικού
το δείχνουν με τον πιο γλαφυρό τρόπο
οι πρόσφατες εξαφανίσεις προσφύ-
γων που έχει πραγματοποιήσει σε Κύ-
θηρα και Φολέγανδρο, χωρίς καν να
τηρούνται οι απαραίτητες διαδικασίες
για να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για
αιτούντες άσυλο αλλά και η εγκατάλει-
ψη για μέρες 37 προσφύγων στη βρα-
χονησίδα Λάρος, ανοιχτά της Λέρου.

Κατά την ψήφιση αυτού του κυριο-
λεκτικά δολοφονικού νομοσχεδίου
στη Βουλή, ο Μηταράκης είπε πως
“έχουμε ξεκάθαρα διαμηνύσει ότι δεν
θα δεχτούμε, όπως την περίοδο 2015-
2019 να είμαστε η πύλη εισόδου στην
Ευρώπη για παράνομες μεταναστευτι-
κές ροές”. Στο ίδιο μοτίβο, ο Μητσο-
τάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντάβιντ
Σασόλι σε σχέση με τους πρόσφυγες

από το Αφγανιστάν, στη συζήτηση με
θέμα “Το Μέλλον της Ευρώπης”, στο
πλαίσιο του 16ου Bled Strategic Fo-
rum στη Σλοβενία, είπε πως “δεν θέ-
λουμε μια επανάληψη των ανεξέλεγ-
κτων ροών που βιώσαμε το 2015” και
πως “αυτό που συνέβη το 2015 ήταν
λάθος”. Τώρα, είπε, “αντιμετωπίζουμε
την αναγκαιότητα να στηρίξουμε τους
πρόσφυγες κοντά στην πηγή του προ-
βλήματος, δηλαδή κοντά στο Αφγανι-
στάν”.

Ο Μητσοτάκης, με σύμμαχο τον
ακροδεξιό Όρμπαν, είναι η φωνή της
σκληρής ρατσιστικής γραμμής της
ΕΕ. Μετά τα ψεύτικα μηνύματα συμ-
πόνοιας για τους αφγανούς συνεργά-
τες του ΝΑΤΟ, οι υπουργοί Εσωτερι-
κών της ΕΕ, την απόφαση των οποίων
υπερασπίστηκε ο Μητσοτάκης, απο-
φάσισαν πως “η ΕΕ θα συμμετάσχει
και θα ενισχύσει την υποστήριξή της
προς τρίτες χώρες, ιδίως τις γειτονι-
κές και τις χώρες διέλευσης, που φι-
λοξενούν μεγάλο αριθμό μεταναστών
και προσφύγων” ενώ θα “συνεργαστεί
με αυτές τις χώρες για να αποτρέψει
την παράνομη μετανάστευση από την
περιοχή”. Δήλωσαν δε αποφασισμένοι
“να δράσουν από κοινού για να απο-
τρέψουν την επανάληψη ανεξέλεγ-
κτων παράνομων μεταναστευτικών με-
τακινήσεων μεγάλης κλίμακας που αν-
τιμετωπίστηκαν στο παρελθόν... με
την υποστήριξη της Frontex... για να
προστατεύσουν αποτελεσματικά τα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ...”. 

Με το ένα χέρι σκουπίζουν τα κρο-
κοδείλια δάκρυα για τις γυναίκες και
τους “προοδευτικούς Αφγανούς που
θα πέσουν στα χέρια των Ταλιμπάν”
και με το άλλο τούς βαφτίζουν παρά-
νομους μετανάστες και δίνουν εκα-
τομμύρια ευρώ για τείχη στην Ευρώ-
πη και για στρατόπεδα συγκέντρωσης
από τη Λέσβο, την Τουρκία και το Τα-
τζικιστάν μέχρι τη Ρουάντα. Το αντι-
ρατσιστικό κίνημα όμως έχει μνήμη
και θυμάται (και) το 2015, όχι σαν “λά-
θος” που είπε ο Μητσοτάκης, αλλά
σαν χρονιά της αλληλεγγύης, από τη
Λέσβο ως τον Πειραιά και από τον
Έβρο ως την Κρήτη. 

Δημήτρης Δασκαλάκης



Τη στιγμή που αναμένεται ένα νέο
κύμα προσφύγων, η κυβέρνηση
επιλέγει να κλείσει ακόμα πιο ερ-
μητικά τα σύνορα. Ποιά πρέπει να
είναι η απάντηση του αντιρατσιστι-
κού κινήματος;

Υπάρχει μια τεράστια κλιμάκωση
της ρατσιστικής εκστρατείας της κυ-
βέρνησης. Έχουν βάλει στο στόχα-
στρο το δικαίωμα των προσφύγων
στο άσυλο, με σκοπό την πλήρη κα-
τάργηση του, ώστε να φτάσει στα
ποσοστά στα οποία ήταν πριν από
το 2007, στο 0,03%, όταν κάθε χρό-
νο έπαιρναν άσυλο 10-15 άνθρωποι.
Αυτό είναι ο στόχος όλου του νομι-
κού και θεσμικού πλαισίου που
έχουν στήσει, με πρωτοφανείς αυ-
θαιρεσίες: δεν υπαρχει ατομική εξέ-
ταση του αιτήματος αλλά γίνεται με
βάση το αν η χώρα προέλευσης
τους θεωρείται ασφαλής χώρα και
επίσης εμποδίζεται κάποιος να αιτη-
θεί ασύλου εάν δεν μπορεί να απο-
δείξει ότι η Τουρκία δεν είναι για αυ-
τόν ασφαλής χώρα.

Την εικόνα συμπληρώνει το πρό-
σφατο νομοθετικό βήμα της κυβέρ-
νησης με το οποίο οι παράνομες
απελάσεις, που μέχρι τώρα κάνανε
με βάρκες μέσα στα σκοτάδια και με
πυροβολισμούς στον Έβρο, στην
πραγματικότητα νομιμοποιούνται.
Συγχρόνως σκληραίνουν τις συνθή-
κες ζωής για τους πρόσφυγες με την
μετατροπή των ανοιχτών στρατοπέ-
δων σε κλειστά. Μέσα στο καλοκαίρι
ύψωσαν τείχη γύρω από μια σειρά
στρατόπεδα όπως στη Μαλακάσα
και τη Ριτσώνα. Δεν πρόκειται για μια
συμβολική κίνηση αλλά για μια ση-
μαντική πρακτική επιλογή καθώς
ακόμα και οι παλιοί αιτούντες άσυλο
δεν εξετάζονται πλέον με τις προ-
ηγούμενες προϋποθέσεις αλλά με
κριτήριο το “αν η Τουρκία είναι
ασφαλής χώρα για αυτούς”. Είναι χι-
λιάδες αυτοί που είναι παγιδευμένοι
στα στρατόπεδα ως άτυποι κρατού-
μενοι. Θα μετατραπούν και τυπικά σε
κρατούμενους όταν θα ανοίξουν τα
μεγάλα στρατόπεδα στη Λέσβο και
τη Χίο, χωρητικότητας έως 20.000
ατόμων, και θα αρχίσουν οι μεταφο-
ρές στις εξορίες όπως έκαναν παλιά
με τους αριστερούς και τους αντι-
στασιακούς. Ταυτόχρονα τους εξον-
τώνουν στην πείνα κόβοντάς τους
την cash-card. 

Αυτή η πολιτική της κυβέρνησης
είναι που τροφοδοτεί τους διακινη-
τές, με τραγικά αποτελέσματα, κα-
θώς προσπαθούν να περάσουν από
όλο και πιο δύσκολα σημεία στη θά-
λασσα αλλά και όλο και πιο βόρεια
από τις χερσαίες διαδρομές που
πλέον φτάνουν μέχρι την Λευκορω-
σία και την Λιθουανία. Έχουμε λοι-
πόν να κάνουμε με μια δολοφονική
πολιτική που σκοπεύει να ξαναφέρει
στην καθημερινότητα τις επιχειρή-
σεις σκούπα και όλα αυτά πίσω από
ένα ρατσιστικό αφήγημα που λέει
ότι έρχονται εκατομμύρια πρόσφυ-

γες, ντυμένο πλέον με ισλαμοφοβία,
με τις θεωρίες της ακροδεξιάς περί
ισλαμοποίησης και υποκατάστασης
από “κατώτερους πληθυσμούς που
δεν έχουν πολιτισμό”. Η ήττα των
Αμερικάνων στο Αφγανιστάν έχει εν-
τείνει αυτή την ρατσιστική εκστρα-
τεία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παίζει
ανοιχτά αυτό το χαρτί. Έφτασαν να
συνεργάζονται με τα φασιστοειδή
ενάντια στην παρουσία της κούκλας
Αμάλ και για πρώτη φορά έφτασε η
ΕΛΑΣ να δίνει τόσο απροκάλυπτα
κάλυψη σε μια χούφτα φασιστών. Το
ότι αστυνομία νομιμοποιεί με τέτοιο
τρόπο τους φασίστες των “επιτρο-
πών κατοίκων” είναι μια παρενέργεια
αυτής της ρατσιστικής εκστρατείας.

Το τελευταίο διάστημα αξιωματού-
χοι της ΕΕ “επικρίνουν” συχνά την
κυβέρνηση για την αντιμετώπιση
των προσφύγων. Ποιος είναι ο ρό-
λος που παίζει η ΕΕ και η σχέση της
με τις πολιτικές της κυβέρνησης;

Είναι σαφές πως μετά το 2015 η
ΕΕ κινήθηκε στην κατεύθυνση του
κλεισίματος των συνόρων. Αυτό εί-
ναι το νόημα της συμφωνίας ΕΕ-
Τουρκίας με την οποία απλώθηκαν
τα στρατόπεδα στα νησιά και επι-
βλήθηκε ο γεωγραφικός περιορι-
σμός. Το ότι μιλάνε για διαμοιρασμό
των προσφύγων και για το “αίσθημα
αλληλεγγύης των ευρωπαϊκών χω-
ρών” δεν αλλάζει κάτι. Οι ίδιες οι πο-
σοστώσεις είναι ρατσισμός. Τα κλει-
στά σύνορα είναι ρατσισμός. Η πα-
ρεμπόδιση της προσπάθειας των αλ-
ληλέγγυων να διασώσουν ανθρώ-

πους που πνίγονταν είναι δική τους
επιλογή και οι χιλιάδες των νεκρών
είναι στα δικά τους χέρια. Οι φρά-
χτες στα σύνορα δεν υπάρχουν μό-
νο στην Ελλάδα αλλά σε μια σειρά
από χώρες. Το πιο πρόσφατο παρά-
δειγμα είναι ο εγκλωβισμός 32 προ-
σφύγων, άρρωστων και πεινασμέ-
νων, μεταξύ Λευκορωσίας και Πολω-
νίας. Είναι δικές τους επιλογές η πε-
ριστολή του ασύλου και η επιλογή
της αποτροπής των ροών στις μεθο-
ριακές χώρες. Για να τις εφαρμό-
σουν χρηματοδοτούν εταιρείες σε-
κιούριτι και κατασκευαστικές που
κάνουν μπίζνες με τη στρατιωτικο-
ποιημένη φύλαξη των συνόρων, με
γιγαντιαίους φράχτες και τεράστια
στρατόπεδα. Η ΕΕ χειροκροτεί το
χτίσιμο ενός τείχους 150 περίπου χι-
λιομέτρων από την Τουρκία στα σύ-
νορα με το Ιράν και επιδιώκει οι πρό-
σφυγες από το Αφγανιστάν να μεί-
νουν εγκλωβισμένοι κάπου μακριά,
ενώ οι πρόσφυγες της Αφρικής θα
πεθαίνουν κάπου στην έρημο πριν
φτάσουν στις ακτές. Οι αλυσοδεμέ-

νοι πρόσφυγες στα στρατόπεδα της
Λιβύης είναι πολιτική της ΕΕ. Η κρι-
τική της στον Μητσοτάκη είναι φύλ-
λο συκής για εγκλήματα τα οποία τα
κάνουν μαζί. Η ίδια η φον ντερ Λάιεν
είχε πάει στον φράχτη του Έβρου
τον Μάρτη του 2020 νομιμοποιών-
τας τη ρατσιστική πολιτική της κυ-
βέρνησης. Η ΕΕ είναι βασική στην
κλιμάκωση της ρατσιστικής επίθε-
σης και οι πολιτικές της τροφοδο-
τούν τη φασιστική απειλή.

Ένα χρόνο μετά την καταδίκη της
Χ.Α., η ΚΕΕΡΦΑ καλεί “να δώσου-
με δυναμική συνέχεια”. Ποιές είναι
οι μάχες που έχει να δώσει το αντι-
φασιστικό κίνημα το επόμενο διά-
στημα;

Ένα χρόνο από την καταδίκη της
Χ.Α., βάζουμε στο κέντρο τη ρατσι-
στική εκστρατεία της κυβέρνησης
γιατί έχουμε επίγνωση ότι ιστορικά ο
μηχανισμός μέσα από τον οποίο νο-
μιμοποιήθηκαν και ανέβηκαν -και
εκλογικά- και οργάνωσαν τις επιθέ-
σεις τους οι φασίστες είναι η άνο-
δος του ρατσισμού, ως επιλογή από
τα πάνω, από τις κυβερνήσεις. Είμα-
στε σε ένα τέτοιο κρίσιμο σημείο
που χρειάζεται να δοθεί απάντηση
στην κυβέρνηση που τους νομιμο-
ποιεί. Η στρατιωτικοποίηση της φύ-
λαξης των συνόρων στον Έβρο νο-
μιμοποίησε ομάδες αυτόκλητων πο-
λιτοφυλακών διαφόρων φασιστοει-
δών. Το καμπανάκι της φασιστικής
απειλής χτυπάει πολύ δυνατά. Εκτός
από το κυνηγητό τον αντιφασιστών
στο Μεταξουργείο ενώ συνόδευε τα

30 φασιστοειδή, στις Θερμοπύλες,
κι ενώ η Εισαγγελία και η αστυνομία
ήταν πλήρως ενήμερες για την φιέ-
στα της εγκληματικής οργάνωσης
Χ.Α., την επέτρεψαν και της παρεί-
χαν πλήρη κάλυψη. Η είσοδος του
Πλεύρη στην κυβέρνηση είναι ακόμα
ένα πράσινο φώς στα φασιστοειδή.
Σκληραίνουν την αντιμετώπιση τους
απέναντι στο εργατικό κίνημα στα
νοσοκομεία με απολύσεις και ιδιωτι-
κοποιήσεις την ίδια ώρα που κλεί-
νουν το μάτι στο ακροδεξιό κομμάτι
των αντιεμβολιαστών.

Είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη
στιγμή και γι' αυτό κάνουμε την επι-
λογή πως στην επέτειο της καταδί-
κης της Χρυσής Αυγής πρέπει να
στείλουμε ηχηρό μήνυμα ενάντια
στη ρατσιστική εκστρατεία που
στρώνει το δρόμο στους φασίστες. 

Το πρώτο βήμα θα είναι η κινητο-
ποίηση στην επέτειο της δολοφο-
νίας του Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τις δο-
λοφονίες των ναζί και την συγκάλυ-
ψη της αστυνομίας. Είμαστε ένα δυ-
νατό και ενωμένο αντιφασιστικό κί-
νημα. Μαζί με το αντιρατσιστικό κί-
νημα συνεχίζουμε. Η σύσκεψη που
καλεί η ΚΕΕΡΦΑ την Τρίτη 7/9 είναι
ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Σε αυτό θέλουμε να είναι παρόν-
τες τα εργατικά συνδικάτα, ο κό-
σμος που παλεύει ενάντια στις απο-
λύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις στο
ΕΣΥ, οι εκπαιδευτικοί που παλεύουν
ενάντια στην Κεραμέως, οι μαθητές
που τους πέταξε η ΕΒΕ έξω από τα
πανεπιστήμια, οι φοιτητές στις σχο-
λές των οποίων η κυβέρνηση θέλει
να στείλει την πανεπιστημιακή αστυ-
νομία. Οι περικοπές στην Παιδεία
και στην Υγεία πάνε στα δισεκατομ-
μύρια που δίνουν για φράχτες, για
στρατόπεδα, συνοριοφύλακες, κα-
νόνια ήχου κτλ. Θέλουμε να είναι
εκεί μαζικά και οι πρόσφυγες από τα
στρατόπεδα, οι κοινότητες των με-
ταναστών, το κίνημα των γυναικών
που έχει τις εμπειρίες του #metoo.

Ποιός είναι ο ρόλος της ΚΕΕΡΦΑ
σε αυτές τις μάχες;

Σε κάθε χώρο δουλειάς, σχολή,
σχολείο, γειτονιά θα έρθουμε σε επι-
κοινωνία με τα συνδικάτα, την Αρι-
στερά, τα κινήματα, τους ακτιβιστές,
τους μετανάστες και τους πρόσφυ-
γες ώστε μαζί να οργανώσουμε αυ-
τή τη μάχη. Θέλουμε η μεγάλη πλει-
οψηφία, της οποίας είδαμε δείγματα
με τις εκδηλώσεις υποδοχής για την
Αμάλ, να ξαναμπεί σε κίνηση. Αυτή
είναι η προσπάθεια που κάνει πλατιά
και ανοιχτά η ΚΕΕΡΦΑ. Να χτίσουμε
ένα δυνατό αντιρατσιστικό και αντι-
φασιστικό κίνημα που να βάζει στό-
χο να τελειώνει με την ρατσιστική
πολιτική της κυβέρνησης, όσο και με
τις απόπειρες των φασιστών να ανα-
συνταχθούν ένα χρόνο μετά την κα-
ταδίκη της Χρυσής Αυγής. Γι’ αυτό
τους καλούμε όλους να συμμετέ-
χουν στη σύσκεψη μας στο Θέατρο
ΕΜΠΡΟΣ. 

Οι Αιγύπτιοι ψαράδες που είχαν χτυπηθεί από τη Χρυσή Αυγή, ομιλητές στο συλλαλήριο τη μέρα της καταδίκης των νεοναζί δολοφόνων. 
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ΝΑΙ στους πρόσφυγες
ΟΧΙ στους φασίστες

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ,
μίλησεστον Δημήτρη
Δασκαλάκη για την επέτειο
από την καταδίκη της
Χρυσής Αυγής και πώς να
την γιορτάσουμε παλεύοντας
να ανοίξουν τα σύνορα για
τους πρόσφυγες
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Μόνο με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημο-
κρατίας ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργεί-

ου Εργασίας που ιδιωτικοποιεί την επικουρική σύνταξη
την Πέμπτη 2/9. Για μήνες η κυβέρνηση και ο Χατζηδά-
κης προσπαθούν να πείσουν ότι η λύση στο συνταξιο-
δοτικό πρόβλημα, που δημιούργησαν οι ίδιοι,  τρώγον-
τας τα λεφτά των ταμείων, βρίσκεται στο να διαχειρίζον-
ται αυτά τα λεφτά τα αρπακτικά της ελεύθερης αγοράς
και όλα αυτά με εγγυήσεις και ασφάλεια που θα προ-
σφέρει το κράτος. Από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο καθεστώς θα ισχύσει υπο-
χρεωτικά για όσους μπουν στην αγορά εργασίας από
το νέο έτος και εθελοντικά για εργαζόμενους μέχρι 35
ετών. Οι εισφορές τους θα αποταμιεύονται σε έναν
προσωπικό κουμπαρά, από τον οποίο θα πληρωθούν οι
μελλοντικές τους συντάξεις. Αυτό το αποθεματικό θα
το διαχειρίζεται ένα νέο δημόσιο ταμείο, το ΤΕΚΑ (Τα-
μείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης), το
οποίο θα επενδύει αυτά τα λεφτά, τζογάροντάς τα στις
διεθνείς αγορές. Ο κάθε ασφαλισμένος θα έχει τη δυ-
νατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε «συντηρητικό», «ισορ-
ροπημένο» και «επιθετικό» επενδυτικό προφίλ, που θα
καθορίσει το ύψος της απόδοσης των εισφορών του. Η
ασφάλιση από κοινωνική και συλλογική υπόθεση γίνε-
ται ατομική επένδυση.

“Εγγυήσεις”
Και τι γίνεται αν πέσουν έξω οι επενδύσεις; Το

Υπουργείο λέει ότι το κράτος εγγυάται ότι κανείς δεν
θα πάρει επικουρική σύνταξη χαμηλότερη από τις ει-
σφορές του. Και μόνο η φράση «ακόμα και στην ΑΠΙ-
ΘΑΝΗ περίπτωση που κάτι πάει στραβά στις διεθνείς
αγορές», που τολμούν να χρησιμοποιούν το 2021 μετά
από τόσα χρόνια κρίσης και αλλεπάλληλες επενδυτικές
φούσκες να σκάνε, δείχνει πόσο σοβαρή είναι αυτή η
εγγύηση. Οι ίδιες εγγυήσεις υπήρχαν για τη 13η και
14η σύνταξη, αλλά μετά τις έκοψαν.

Ουσιαστικά, πρόκειται για χρηματοδότηση των μεγα-
λοεπενδυτών, που τη (βέβαιη, όχι απίθανη) χασούρα
τους θα την καλύπτουν τα λεφτά της φορολογίας του
κράτους, που και από κει έχουν φροντίσει να τους
απαλλάξουν. Και από ποιες εισφορές θα πληρώνονται
οι σημερινοί συνταξιούχοι; Προφανώς, νέα δημοσιονο-
μικά μέτρα, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν. Η απαλλαγή
οποιασδήποτε ποινικής ευθύνης στους υπεύθυνους του
ΤΕΚΑ, που εξασφάλισε ο Χατζηδάκης, επιβεβαιώνει ότι
οι «επενδύσεις» δεν προσφέρουν καμία ασφάλεια, παρά
μόνο νέες και μεγαλύτερες φούσκες και σκάνδαλα.

Ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή δεσμεύτηκε για άλλη
μια φορά ότι «αυτό το έκτρωμα που φέρατε σήμερα, το
ασφαλιστικό και ο πτωχευτικός νόμος και η σφαγή των
εισακτέων και τα απλήρωτα 10ωρα» θα ξηλωθούν «από
μια νέα προοδευτική κυβέρνηση». Έχουμε την εμπειρία
από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ιστο-
ρικά από αντίστοιχες κυβερνήσεις, ότι η κατάληξή τους
είναι ο συμβιβασμός και όχι η σύγκρουση. Η δέσμευσή
του τον Ιούνη για «επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στους δρό-
μους» στους δρόμους δεν κράτησε ούτε μια βδομάδα. 

Η μόνη εγγύηση για αξιοπρεπείς συντάξεις είναι ένα
δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που τον έλεγ-
χο θα έχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, με το εργατικό κί-
νημα να το επιβάλλει απέναντι στους νεοφιλελεύθε-
ρους διαχειριστές και τους πλούσιους φίλους τους. 

Και αυτή 
η λεηλασία 
θα μείνει 
στα χαρτιά

Με μια μεγάλη πανεργατική συγ-
κέντρωση έξω από τη Βουλή
απάντησαν τα συνδικάτα στον

νέο αντιασφαλιστικό νόμο του Χατζηδά-
κη, το απόγευμα της Τετάρτης 1/9, πρώ-
τη μέρα συζήτησης του νομοσχεδίου στη
Βουλή. Αντίστοιχα πραγματοποιήθηκε
εργατική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη.
Οι «οπισθοδρομικές αντιδράσεις», όπως
τις χαρακτήρισε μετέπειτα ο Χατζηδάκης,
απομόνωσαν για άλλη μια φορά την κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που πα-
ρά τις προσπάθειες δεν έπεισε κανέναν
ότι η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής
σύνταξης που προωθεί θα είναι για το κα-
λό των ασφαλισμένων.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν με τα
πανό τους δεκάδες ομοσπονδίες, εργατι-
κά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και
συλλογικότητες της Αριστεράς. Ανάμεσά
τους οι υγειονομικοί, με τα πανό του Συν-
τονιστικού των Νοσοκομείων και των Σω-
ματείων Εργαζομένων των νοσοκομείων
Αγίου Σάββα και Γεννηματάς, που την
ίδια μέρα το πρωί έδιναν πανελλαδικά τη
μάχη ενάντια στις αναστολές εργασίας
με κινητοποιήσεις στις πύλες των νοσο-
κομείων. Εκεί ήταν και οι εκπαιδευτικοί με
τους Συλλόγους Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Α’ Αθηνών και «Κ. Σωτηρίου» και
το δίκτυο εκπαιδευτικών «η Τάξη μας», οι
καθαρίστριες σχολείων του Δ. Αθήνας,
αλλά και οι φοιτητές με κοινό μπλοκ των
συλλόγων Φυσικού, Μαθηματικού, ΣΕΜ-
ΦΕ, Παντείου, ΗΜΜΥ και Φιλοσοφικής. 

Με πανό κατέβηκαν επίσης η ομοσπον-
δία εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία
(ΠΟΠΟΚΠ), το Συνδικάτο Επισιτισμού-
Τουρισμού, η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ,
η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών
Ελλάδος, το Συνδικάτο Μετάλλου, η Ομο-
σπονδία Γάλακτος-Τροφίμων-Ποτών, το
Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, η Ομο-
σπονδία Ιατρικών Επισκεπτών, το Συνδικά-
το Φαρμάκου, το Συνδικάτο Κλωστ/γιας-
Ιματισμού, η Εναλλακτική Παρέμβαση Δι-
κηγόρων, κα.

Με κεντρικό πανό «Κάτω τα χέρια από
τα ταμεία – Κλιμάκωση του αγώνα», ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης συγ-
κεντρώθηκε στην πλατεία Κλαυθμώνος
και διαδήλωσε μέχρι το Σύνταγμα. Στο
μπλοκ του βάδισαν εργατικά σωματεία, η
Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη και το
ΣΕΚ. «Κούλη, Χατζηδάκη, ακούστε το κα-
λά, αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά»
και «Αναστολή εργασίας και τρομοκρα-
τία, κάτω η Νέα Δημοκρατία» ήταν τα
συνθήματα που έδιναν τον τόνο και εξέ-
φρασαν την οργή απέναντι στην κυβέρ-
νηση της καταστροφής, των πυρκαγιών,
της διάλυσης της δημόσιας Παιδείας,
Υγείας και των ασφαλιστικών ταμείων. 

Στη μικροφωνική στο Σύνταγμα πήραν

τον λόγο πλήθος συνδικαλιστών/ριων, ερ-
γαζόμενων και φοιτητριών που έδωσαν
την εικόνα όλων αυτών των μαχών. Πιο δί-
πλα, η μικροφωνική και η συγκέντρωση
του ΠΑΜΕ. Λόγω της μαζικότητας οι συγ-
κεντρώσεις ενώθηκαν σε μια ενιαία, στέλ-
νοντας πιο δυνατά το μήνυμα της εργατι-
κής αντίστασης. 

Θεσσαλονίκη
Μαχητικά διαδήλωσαν και στη Θεσσα-

λονίκη σωματεία, εργατικές κινήσεις, συλ-
λογικότητες και οργανώσεις της Αριστε-
ράς. Με τα πανό τους συμμετείχαν οι εκ-
παιδευτικοί με ΕΛΜΕ-ΣΕΠΕ της πόλης, οι
φοιτητικοί σύλλογοι Γαλλικού και Ιστορι-
κού-Αρχαιολογικού, ο Συντονισμός Εργα-
τικής Αντίστασης, η ΛΑΕ, η Ταξική Πο-
ρεία, η ΟΚΔΕ, το ΜΛ-ΚΚΕ. Κυριάρχησαν
αντικυβερνητικά συνθήματα, καθώς και
συνθήματα ενάντια στο ξεπούλημα της
επικουρικής ασφάλισης στα ιδιωτικά
funds. Η νέα ηγεσία του υπ. ΠΡΟ.ΠΟ.
έδειξε με το καλημέρα το αυταρχικό της
πρόσωπο, εμποδίζοντας χωρίς σαφή εξή-
γηση τους διαδηλωτές να κατευθυνθούν
προς το ΥΜΑΘ, το οποίο (σαν τον κλέφτη)
θα επισκεπτόταν σήμερα ο Μητσοτάκης.

Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης
οργάνωσε με όλες του τις δυνάμεις και
υποδειγματικά τη μάχη ενάντια στο τσά-
κισμα της κοινωνικής ασφάλισης που

προωθεί η κυβέρνηση. Ξεκίνησε καμπά-
νια ενημέρωσης και ξεσηκωμού ήδη από
τα μέσα Ιούλη με αφίσα, προκήρυξη και
κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας,
θέλοντας να βάλει από νωρίς την πίεση
στις Εργατικές Ομοσπονδίες να κινηθούν
έγκαιρα. Τις μέρες πριν τη ψήφιση βρέ-
θηκε με νέα υλικά σε πολλούς χώρους
εργασίας, καλώντας τους εργαζόμενους
στην κινητοποίηση της Τετάρτης.

Η συνέχεια βρίσκεται στη σύγκρουση
με την κυβέρνηση, ώστε και αυτός ο νό-
μος να μείνει στα χαρτιά. Η απεργιακή
κλιμάκωση είναι εφικτή, έστω κι αν η
ΓΣΕΕ απείχε πλήρως από αυτή τη μάχη,
ενώ η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ που κάλεσαν τε-
λευταία στιγμή στο συλλαλητήριο, είχαν
συμβολική παρουσία. Η οργή για τις απο-
τυχίες και τις επιθέσεις της κυβέρνησης
σε όλα τα επίπεδα και η δυναμική του ερ-
γατικού κινήματος έχουν τη δυνατότητα
να βάλουν την πίεση για να κινηθούν οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες, όπως έγινε στις
πανεργατικές απεργίες του Ιούνη και στις
απεργίες της ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία
την τελευταία εβδομάδα. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση κινείται ο Συντονισμός Εργατι-
κής Αντίστασης, βάζοντας σαν πρώτο με-
γάλο σταθμό το αγωνιστικό διήμερο στη
Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Σεπτέμβρη.

Μάνος Νικολάου

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Βάλτε τον Χατζηδάκη 
στη φούσκα του!

1/9, Πανεργατικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6/9 στην
πλατεία Κλαυθμώνος η εκλογοαπολογι-
στική συνέλευση του Συνδικάτου Επισι-

τισμού-Τουρισμού Αττικής, που μέσα στο επό-
μενο διάστημα θα ανακοινώσει την ημερομη-
νία εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου από την παρά-
ταξη της ΔΑΣ (ΚΚΕ), Γιώργος Στεφανάκης,
άνοιξε τη διαδικασία με μία εισήγηση που πε-
ριέγραφε την επίθεση στα εργασιακά δικαιώ-
ματα με την ελαστική εργασία και την ουσια-
στική κατάργηση της κλαδικής σύμβασης, πά-
νω στα οποία στηρίχτηκε η μεγάλη ανάπτυξη
του κλάδου. Αναφέρθηκε στις καταστροφικές
επιλογές της κυβέρνησης στη δημόσια Υγεία
και Παιδεία και τις ευθύνες της για τις πυρκα-
γιές και τόνισε τη σημασία ενός ισχυρού και
μαζικού συνδικάτου.

Από την εισήγηση και τις υπόλοιπες τοποθε-
τήσεις της ηγεσίας του συνδικάτου σίγουρα
δεν έλλειψε η καταγγελία ενάντια στην κυβέρ-
νηση και στις δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ που έχουν
το προεδρείο της Ομοσπονδίας των εργαζόμε-
νων του κλάδου. Έλειψε όμως ο βηματισμός
με τον οποίο θα οργανωθεί η σύγκρουση με
την κυβέρνηση και τα αφεντικά του κλάδου,
που θα αναγκάσει και τη συνδικαλιστική γρα-
φειοκρατία της ομοσπονδίας να κινηθεί. Σε μια
περίοδο τρομερής οργής και μαχών ενάντια
στη Νέα Δημοκρατία, η επιλογή της ΔΑΣ ενό-
ψει των αρχαιρεσιών στο συνδικάτο είναι η
αναμονή για κλιμάκωση του αγώνα μετά.

Σε αντίθετη κατεύθυνση, οι εργαζόμενοι/ες
της Καμαριέρα, τόνισαν ότι χρειάζεται απερ-
γιακή κλιμάκωση και συντονισμός των αγώνων
εδώ και τώρα, με πρώτο μεγάλο σταθμό το
μαζικό ανέβασμα στη διαδήλωση στη ΔΕΘ.
Μοίρασαν την προκήρυξη που καλούσε στη
Θεσσαλονίκη στον κόσμο της συνέλευσης,
ενώ είχαν προηγηθεί αντίστοιχες εξορμήσεις
σε μαγαζιά επισιτισμού, ενημερώνοντας ταυ-

τόχρονα για τη συνέλευση του συνδικάτου και
για την εγγραφή μελών σε αυτό. Ενόψει των
επικείμενων εκλογών του συνδικάτου, η Καμα-
ριέρα πρωτοστατεί στη συγκρότηση ενιαίου
ψηφοδελτίου της αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς. Στη συνέλευση τον λόγο πήραν και οι εκ-
πρόσωποι των παρατάξεων Καμαριέρα, Λάν-
τζα και Αγωνιστική Συσπείρωση. Ακολουθεί η
τοποθέτηση του Βασίλη Μυρσινιά, μπουφετζή,
μέλους της Καμαριέρα, στην εκλογοαπολογι-
στική συνέλευση:

“Βρισκόμαστε όλες και όλοι εδώ, συναδέλ-
φισσες και συνάδελφοι, γιατί το συνδικάτο
μας έχει παίξει ρόλο στις εξελίξεις. Δε διαφω-
νεί κανείς σε αυτό. Βρισκόμαστε εδώ όμως,
γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί και πρέπει να παί-
ξει ακόμα μεγαλύτερο. Όχι μόνο στις οικονομι-
κές μάχες, αλλά και στις  πολιτικές. Άλλωστε η
μάχη που δώσαμε στην αρχή της πανδημίας
ήταν και πολιτική, χρειάστηκε σύγκρουση με
τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας για να

συνεχίσουμε να έχουμε εισόδημα έναντι μι-
σθού εν μέσω καραντίνας, στα ξενοδοχεία που
δεν άνοιξαν στη συνέχεια.

Στα 3 χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές
γνωρίσαμε τις πιο αντιφατικές καταστάσεις:
την ανάπτυξη του 2019 για τους λίγους μεγα-
λοξενοδόχους και το τουριστικό κεφάλαιο, τη
λαίλαπα για τους εργαζόμενους του 2020 με
τη δήθεν επανέναρξη του τουρισμού, την υπε-
ρεργασία του 2021. Τα περιοριστικά μέτρα
που οι ίδιοι εφάρμοσαν κόστισαν στο τουρι-
σμό παγκοσμίως 1 τρις ευρώ. Και η Ελλάδα
ήταν μέσα σε αυτό γιατί δεκαετίες έχτιζε και
χτίζει το τέρας του τουρισμού: με χιλιάδες νέα
ξενοδοχεία, με 5αστερα καταλύματα αντί συμ-
βατικών, με αναψυχή για τους λίγους.

Ως Καμαριέρα δώσαμε με τις δυνάμεις μας
τη μάχη για μια νέα άνοιξη του συνδικαλισμού.
Τη ζήσαμε με τις μεγάλες κινητοποιήσεις την
άνοιξη του 2020, το Σύνταγμα, συνεχίσαμε το
2021, με την εγγραφή μελών στο συνδικάτο.

Βρεθήκαμε ως κομμάτι του συνδικάτου σε
όλες τις κινητοποιήσεις. Αυτή η συνεισφορά,
μαζί με τοπικές μάχες, σε εστιατόρια το 2018
(Aleria), σε μικρότερους χώρους, με εξορμή-
σεις σε ξενοδοχεία, σε επισιτιστικά καταστή-
ματα και κέτερινγκ είναι που και θα συνεχίσου-
με δυνατότερα. Συμβάλαμε στις συνελεύσεις
και τις ανοιχτές διαδικασίες του συνδικάτου 3
χρόνια τώρα.

Δε βρισκόμαστε όμως εδώ γιατί μεταξύ μας
διαφωνούμε κυρίως στον εχθρό, όπως είπε ο
πρόεδρος, εκεί μπορεί και να συμφωνούμε,
έχουμε γνώση τι ρόλο παίζει το κεφάλαιο στον
κλάδο μας, όπως ανέφερα. Χρειάζεται να πάμε
στο πώς μπορεί να μάχεται ένας κλάδος που
είναι πια πιο δυνατός. Με απεργιακή σύγκρου-
ση και με το άπλωμά της. Γνωρίσαμε τι σημαί-
νει απεργίες των γραφειοκρατών που δε γίνον-
ται ακόμη και όταν έχουν ψηφιστεί στα χαρτιά.
Αυτό δεν απαντιέται θεωρητικά: Μπορούμε να
έχουμε νομοσχέδιο που ψηφίζεται Τετάρτη και
το συνδικάτο μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα
να μην έχει προκηρύξει την απεργία; Για να
τρέξουμε να την απλώσουμε στους χώρους και
να κερδίσουμε όλο αυτό το κομμάτι των συνα-
δέλφων στον αγώνα; Δε γίνεται να μείνουμε σε
όσα παραδοσιακά, και καλώς, οργανώναμε.

Μόνο να κερδίσουμε έχουμε. Χιλιάδες νέους
και νέες στο συνδικάτο στη διαδικασία των
εκλογών, ξενοδοχείο το ξενοδοχείο, μαγαζί το
μαγαζί, γειτονιά τη γειτονιά. Οι αγώνες που δί-
νουμε είναι η εγγύηση ότι είναι εφικτός ένας
δρόμος αντικαπιταλιστικός, να χτιστεί από την
εργατική τάξη η εναλλακτική στη φρίκη. Με
σύμβαση αξιοπρέπειας, τουρισμό για όλους,
καταλύματα για όσους έχουν ανάγκη, αυξή-
σεις παντού σε κάθε πόστο. Με αυτό τον τρό-
πο θα παρέμβουμε και ως Καμαριέρα στις
εκλογές μαζί και με άλλες αντικαπιταλιστικές
δυνάμεις, γιατί μπορούμε να νικήσουμε”.

Μ.Ν.

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρειάζεται απεργιακή κλιμάκωση

Μπορούμε να κερδίσουμε ενάντια στην κυβέρνηση του
Μητσοτάκη και τα αφεντικά του Επισιτισμού-Τουρι-
σμού. Να επιβάλουμε Συλλογική Σύμβαση με αυξήσεις,

ανθρώπινες συνθήκες δουλειας, με δυνατό ανοιχτό Συνδικάτο
και αντικαπιταλιστική δυναμική.

Ο φετινός Σεπτέμβρης σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη κρίση
και ξετσιπωσιά για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους φίλους
της. Μετά από ένα καλοκαίρι με καταστροφικές πυρκαγιές, εκ
νέου έξαρση της πανδημίας, αχαλίνωτες ενέσεις και ανέσεις
στο τουριστικό και επισιτιστικό κεφάλαιο και κυνήγι μαγισσών
για το εμβόλιο, έρχεται το Υπουργείο Εργασίας να επιτεθεί ξανά
στο ασφαλιστικό, στους ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους
συναδέλφους στους χώρους δουλειάς, στις αποδοχές και τα δι-
καιώματά μας. 

Στον κλάδο μας η εικόνα είναι πολύ καθαρή. Γλυκάθηκαν
οι από πάνω με τα νούμερα του τουρισμού να μπορούν πια να
μπουν στην προ πανδημίας κλίμακα την τουριστική περίοδο και
διψούν για αίμα. Συμβάσεις που ξεχειλώνονται σε 7ήμερα και
10ωρα με τις ευλογίες πια του αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη,
ωράρια που όλη τη χρονιά δε γνωρίζουν καύσωνες, βροχές ή
χιόνια, πληρωμές που δε γνωρίζουν υποχρεωτικότητα για την
εργοδοσία και εμβόλια που όχι μια καλή ευκαιρία για ανοσία
αλλά μια καλή ευκαιρία για απολύσεις. Σε δεκάδες χώρους
δουλειάς το δικαίωμα των εργοδοτών να γνωρίζουν το μη εμβο-

λιασμένο προσωπικό σήμανε νέο γύρο αναστο-
λών εργασίας, δουλειά με το πρόγραμμα Συν-
Εργασία της υποαμοιβής και απειλές απόλυσης.
Ακόμη και η συλλογική μας σύμβαση που η ομο-
σπονδία υπογράφει με μνημονιακούς ρυθμούς
10 χρόνια τώρα, θέλουν να την κάνουν κουρέλι. 

Στον αντίποδα όλων αυτών, η εργατική τάξη
έχει δείξει τη δύναμη, τον πλούτο της πάλης της,
την αλληλεγγύη αλλά πάνω απ' όλα και τη δυνα-
τότητά της να οργανώνεται. Από τα νοσοκομεία
και το κίνημα τους που έδιωξε έναν υπουργό και
ετοιμάζεται και για τον επόμενο, μέχρι τους ηθο-
ποιούς με μια νέα συνδικαλιστική και μαχητική
άνοιξη για τον κλάδο τους, φτάνοντας στα μεγάλα συλλαλητή-
ρια του δικού μας κλάδου τα τελευταία 2 χρόνια, καμιά πολιτι-
κή ηγεσία δε μπόρεσε να είναι σίγουρη για τις κινήσεις της. 

Ειδικά αυτό το διάστημα καθορίστηκε από μια νέα άνοιξη του
συνδικαλισμού που άγγιξε και το συνδικάτο Τουρισμού και Επι-
σιτισμού Αττικής. Οι εργάτριες και εργάτες εγγράφηκαν κατά
δεκάδες ή κατά εκατοντάδες κάποιες βδομάδες γιατί έτσι κερδί-
σαμε επιδόματα αναστολής, επαναπροσλήψεις, ένσημα και κα-

θολικότητα στις αποδοχές. Αξιοποιώντας τις εκα-
τοντάδες χιλιάδες που δουλεύουμε δίπλα δίπλα
στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα καφέ μπο-
ρούμε να χτίσουμε μια δύναμη που θα χτίσει μια
εργατική εναλλακτική στη φρίκη του συστήματός
τους. 

Η Καμαριέρα, αντικαπιταλιστική κίνηση εργα-
ζομένων στον τουρισμό – επισιτισμό, όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα παρέμβηκε με αυτό τον προ-
σανατολισμό. Από τις εργατικές νίκες στο Aleria
το 2018, μέχρι τις παρεμβάσεις σε κινητοποι-
ήσεις επιχειρησιακών σωματείων ξενοδοχείων,
παρεμβάσεις στις γειτονιές μαγαζί το μαγαζί ή

σε εταιρίες catering. Συνεχίζουμε αυτό το Σεπτέμβρη ώστε οι
αντιδραστικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί να μείνουν στα χαρτιά
και διαδηλώνουμε στη ΔΕΘ στις 11/9. Μεγάλη μάχη όμως είναι
και οι εκλογές του συνδικάτου, μια μάχη που θα δώσουμε με
όλες μας τις δυνάμεις για ένα συνδικάτο δυνατό, ανοιχτό και
όπλο κάθε συναδέλφισσας και μετανάστη. Οργανωθείτε στο
συνδικάτο. Ελάτε να παλέψουμε μαζί.

Καμαριέρα, αντικαπιταλιστική κίνηση στον Επισιτισμό-Τουρισμό

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Μπορούμε να κερδίσουμε

6/9, Πλ. Κλαυθμώνος, Εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού Αττικής
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Διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας
πραγματοποίησαν την Παρασκευή
3/9, εκατοντάδες φοιτητές/τριες

και μαθητές/τριες.

Το σφαγείο της Ελάχιστης Βάσης Εισα-
γωγής ήταν στο κέντρο των όσων κατήγ-
γειλαν οι διαδηλωτές, διεκδικώντας την
κατάργησή της και την είσοδο στις σχολές
των χιλιάδων που έμειναν απ’ έξω. Δεν έλ-
λειψαν τα συνθήματα ενάντια στην εφαρ-
μογή των νόμων Κεραμέως, με κεντρικό το
ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

«Διαδηλώνουμε ενάντια στην Ελάχιστη
Βάση Εισαγωγής αλλά και όλων των νό-
μων της Κεραμέως που έχει περάσει το
προηγούμενο διάστημα», δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη, ο Γιάννης, δευτε-
ροετής φοιτητής του ΠΑΔΑ. «Η σημερινή
κινητοποίηση στην αρχή του Σεπτέμβρη
σηματοδοτεί τη συνέχιση της σύγκρου-
σης με την κυβέρνηση και τη νέα ακαδη-
μαϊκή και σχολική χρονιά. Τα πανεπιστή-
μια ανοίγουν σε λίγο καιρό μετά από το
σφαγείο της Ε.Β.Ε που άφησε απ’ έξω
40.000 τελειόφοιτους λυκείου και ολό-
κληρα τμήματα χωρίς ούτε έναν εισα-
κτέο. Είναι μια από τις μεγαλύτερες αν-
τιεκπαιδευτικές επιθέσεις. Χρειάζεται να
δείξουμε τη δύναμή μας και να ανατρέ-
ψουμε τόσο τα μέτρα τους όσο και την
ίδια την κυβέρνηση που τα ψηφίζει. Η μά-
χη άλλωστε δεν σταματάει εκεί. Η Κερα-
μέως ανέβαλε την εφαρμογή του νόμου
για την πανεπιστημιακή αστυνομία για το
φθινόπωρο. Ήταν μια νίκη η αναβολή,
καθώς έγινε υπό το βάρος του φοιτητι-
κού κινήματος. Έρχεται όμως η ώρα που
θα βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με την
προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει

τους μπάτσους στις σχολές. Χρειάζεται
να οργανωθούμε τόσο στις σχολές όσο
και στα σχολεία και να κλιμακώσουμε τις
κινητοποιήσεις. Σήμερα διαδηλώνουμε
στο κέντρο της Αθήνας και συνεχίζουμε
με μαζική συμμετοχή στη διαδήλωση της
ΔΕΘ, στις 11 Σεπτέμβρη, μαζί με τα ερ-
γατικά συνδικάτα» συνέχισε. 

Προκλητική ήταν η στάση της αστυνο-
μίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδήλω-
σης, με διαρκείς απρόκλητες επιθέσεις
με χημικά, ξύλο και προπηλακισμούς, χω-
ρίς ωστόσο να καταφέρει να διαλύσει τη
διαδήλωση που κατέληξε στα Προπύ-
λαια, απ’ όπου και ξεκίνησε, περνώντας
μπροστά από τη Βουλή.

Το παρών έδωσε το ΣΕΚ στις σχολές
και οι Μαθητές/τριες Anticapitalista, κα-
λώντας στο διήμερο αγώνα στη Θεσσα-
λονίκη 10 και 11 Σεπτέμβρη.

Σε ανακοίνωσή του μετά τη διαδήλω-
ση, το ΣΕΚ στις σχολές σημειώνει: 

«Η σύγκρουση με τη κυβέρνηση της

Νέας Δημοκρατίας ξεκινά από τη πρώτη
μέρα! Σήμερα μαθητές/τριες και φοιτη-
τές/τριες διαδηλώσαμε ενάντια στην ελά-
χιστη βάση εισαγωγής και τις επιθέσεις
στη παιδεία στο κέντρο της Αθήνας. Δώ-
σαμε τον τόνο τι περιμένει αυτή την
άθλια κυβέρνηση που πετάει 40.000 μα-
θητές εκτός σχολών και ετοιμάζει ένα
νέο πακέτο περικοπών που συγχωνεύει
και κλείνει τμήματα και σχολές. Είναι μια
τεράστια ταξική επίθεση που έχει ως
στόχο να συρρικνώσει τη δημόσια και
δωρεάν παιδεία, και να χτίσει μια παιδεία
κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των κα-
πιταλιστών για να μπορούν να βγάζουν
κέρδος από την εκπαίδευση. Η χυδαία
επίθεση της αστυνομίας δε μπόρεσε να
διαλύσει τη διαδήλωση, αντίθετα είναι
δείγμα κρίσης και αδυναμίας αυτής της
σάπιας κυβέρνησης. Δε θα τους αφήσου-
με! Εμπρός για πανεκπαιδευτικό κίνημα
ανατροπής των νόμων Κεραμέως».

Σ.Μ.
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ΗΝΔ επιχειρεί την πιο αντιδραστική επίθεση στη δη-
μόσια Παιδεία εδώ και δεκαετίες. Γι’ αυτό και η αν-

τίσταση του κινήματος της εκπαίδευσης έχει κεντρική
σημασία. 

Η επίθεσή τους εκτείνεται γύρω από το ζήτημα των
περικοπών. Ο αποκλεισμός 40.000 τελειόφοιτων λυκείου
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση εκεί λογοδοτεί. Μαζί
με τις περικοπές στα υπόλοιπα επίπεδα της μέριμνας
ανοίγουν το δρόμο για συγχωνεύσεις και καταργήσεις
τμημάτων. Ξέρουν ότι θα βρουν μπροστά τους την οργή
και την αντίσταση του φοιτητικού κινήματος και γι’ αυτό
επιχειρούν να την αντιμετωπίσουν με την καταστολή. Το
κίνημα έδωσε από την 1η Σεπτέμβρη μια γεύση για το τι
θα ακολουθήσει, με τη διαδήλωση στο κέντρο της Αθή-
νας, μια διαδήλωση που δέχτηκε τις επιθέσεις των ΜΑΤ,
χωρίς όμως να καταφέρουν να τη διαλύσουν. Η κυβέρ-
νηση με αυτό τον τρόπο δείχνει την αδυναμία της. Το
πόσο φοβάται. Και αυτοί και εμείς έχουμε την εμπειρία
της περασμένης χρονιάς, όταν ξεκινάγαμε με συγκεν-
τρώσεις των 200 ατόμων στην πλ. Κλαυθμώνος και φτά-
σαμε σε συλλαλητήρια χιλιάδων, που οδήγησαν και στο
πάγωμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Μπορούμε
να γκρεμίσουμε την κυβέρνηση και τους αντιεκπαιδευτι-
κούς νόμους της. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η
ισχυρή σύνδεση των αγώνων μας με το εργατικό κίνημα.
Γι’ αυτό και θα δώσουμε το παρών στη ΔΕΘ μαζί με τα
συνδικάτα των εργαζομένων. 

Φίλιππος Κοντοδήμας, φοιτητής Φιλοσοφική Αθήνας 

Έξω οι μπάτσοι
απ’ τις σχολές

Ξανά στον πάγο μπήκε η είσοδος της πανεπιστημιακής
αστυνομίας στις σχολές, καθώς τη Δευτέρα 6/9, ο κυβερ-

νητικός εκπρόσωπος Οικονόμου, ανακοίνωσε τη νέα αναβολή
του μέτρου για την επόμενη άνοιξη. Υπό την πίεση του φοιτη-
τικού κινήματος, ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, η εφαρμο-
γή του νόμου Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη πάει από αναβολή σε
αναβολή.

«Είναι χειροπιαστή απόδειξη ότι οι αγώνες μας μπορούνε να
νικάνε, κόντρα σε μία κυβέρνηση που βρίσκεται σε κρίση και
δεν μπορεί να εφαρμόσει ούτε τους νόμους της» επισημαίνει
σε ανακοίνωσή του το ΣΕΚ στις Σχολές και συνεχίζει: «Φάνηκε
η δύναμη των αγώνων μαθητών- φοιτητών- εκπαιδευτικών που
όλη την προηγούμενη χρονιά συγκρουστήκαμε με τις επιθέσεις
της ΝΔ στην Παιδεία με συνελεύσεις και συλλαλητήρια χιλιά-
δων. Είναι τραγική αποτυχία της κυβέρνησης και του Χρυσο-
χοΐδη προσωπικά που προσπάθησαν να παίξουν το χαρτί της
καταστολής για να τσακίσουν τους αγώνες του φοιτητικού κι-
νήματος.

Καμία μάχη δεν έκλεισε, αντίθετα η κυβέρνηση προχώρησε
στο μεγαλύτερο ταξικό σφαγείο- την εφαρμογή της ΕΒΕ- που
άφησε εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω από 40.000 μα-
θητές και μαθήτριες. Είναι ευκαιρία για τη συγκρότηση ενός
πανεκπαιδευτικού μετώπου που να συγκρουστεί μετωπικά
από τώρα με την κυβέρνηση για να ανατρέψει συνολικά τους
νόμους της Κεραμέως. 

Αυτό σημαίνει συνελεύσεις σε κάθε σχολή-σχολείο, μαζικές
καταλήψεις και διαδηλώσεις σε συντονισμό μαθητών- φοιτη-
τών- εκπαιδευτικών.

Οργανώνουμε τη συνέχεια με τη διαδήλωση στη ΔΕΘ το
Σάββατο 11/9, με προσυγκέντρωση στις 4.30μμ στο ΑΠΘ μαζί
με τους Φοιτητικούς Συλλόγους και στη συνέχεια να ενωθού-
με με τα συνδικάτα σε ένα μεγάλο απεργιακό ποτάμι που θα
πνίξει την κυβέρνηση του ρατσισμού, του σεξισμού και της
τρομοκρατίας».

Οι φοιτητές μαζί 
με τους εργάτες

Την Παρασκευή 3/9, διαδηλώσαμε παρά την προκλητική στάση της αστυνο-
μίας, τα χημικά, την περικύκλωση από τα ΜΑΤ. 

Η καταστολή δεν δείχνει τίποτα άλλο παρά την κρίση της κυβέρνησης. Έχουμε
να δώσουμε τη μάχη ενάντια στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που πέταξε 40.000
παιδιά έξω από τα πανεπιστήμια. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς οργανώνουμε την
πανεκπαιδευτική απάντηση απέναντι σε μια κυβέρνηση που νοιάζεται μόνο για το
κέρδος των καπιταλιστών κι όχι για το δικό μας μέλλον. Οι μαθητές στη βόρεια
Αθήνα ετοιμαζόμαστε για τη μάχη, οργανώνουμε σύσκεψη κι ετοιμάζουμε νέο φύλ-
λο της εφημερίδας μας Anticapitalista. Συνεχίζουμε για να στείλουμε την κυβέρνη-
ση στον αγύριστο. Επόμενος μεγάλος σταθμός 10-11 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ.

Τζίμης, Μαθητές/τριες Anticapitalista 

Και οι μαθητές

Στο δρόμο ενάντια 
στο σφαγείο Κεραμέως

3/9, Διαδήλωση φοιτητών και μαθητών στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Σε μεγάλο παν-καλλιτεχνικό συλλαλητήριο
καλούν την Τετάρτη 8/9 στις 11.30πμ στα

Προπύλαια η ΠΟΘΑ και τα σωματεία των
καλλιτεχνών. Η πορεία θα κατευθυνθεί στο
Γενικό Λογιστήριο του κράτους, όπου θα δο-
θούν τα αιτήματά τους. Διεκδικούν συνέχιση
της επιδότησης των καλλιτεχνών για όσο συ-
νεχίζονται οι επιπτώσεις της πανδημίας,
ασφαλιστική κάλυψη όλων, επιδότηση της
ανεργίας, διεύρυνση των Δημόσιων Πολιτι-
στικών Δομών και ενίσχυση της δημόσιας
Καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Όπως τονίζουν στην κοινή τους ανακοίνω-
ση: «Τρίτη χειμερινή περίοδος που η Πανδη-
μία χτυπά τη δουλειά μας και τη ζωή μας.
Όπως φαίνεται από τα επιδημιολογικά δεδο-
μένα, το επάγγελμα μας και για αυτό το χει-

μώνα θα λειτουργήσει μέσα στην ανασφά-
λεια και την πίεση. Η πρόσβαση του κοινού
στον Πολιτισμό, είτε η πληρότητα είναι 80%,
είτε 100%, είναι και αυτή αβέβαιη…

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση ανέχει-
ας, αλλά και φόβου από την εξέλιξη της Παν-
δημίας  για τη μεγάλη πλειοψηφία των καλλι-
τεχνών, η Κυβέρνηση προσπαθεί να μεταβι-
βάσει τις ευθύνες της στις πλάτες μας. Απο-
φάσισε να κόψει όποια επιδότηση έδινε, από
τον Ιούνιο και μετά, ενώ προσπαθεί να σπεί-
ρει τη διχόνοια ανάμεσα μας, χωρίζοντας
μας σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.

Το εμβόλιο, αποτελεί αναγκαία προστασία

για την υγεία μας και είναι ένα σημαντικό
όπλο μαζί με μια σειρά άλλα. Θα έπρεπε να
συνοδεύεται από κέντρα ενημέρωσης και εμ-
βολιασμού σε όλη την επικράτεια με ευθύνη
του κράτους, με ιατρική παρακολούθηση
πριν και μετά τον εμβολιασμό, με ενίσχυση
του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Η Κυβέρ-
νηση έχει σοβαρές ευθύνες για τη  δυσπιστία
και το φόβο που αναπτύχθηκε γύρω από το
εμβόλιο.

Η Κυβέρνηση πρέπει, έστω και τώρα, να
πάρει μέτρα για την αποσυμφόρηση των
ΜΜΜ, των σχολικών τάξεων, να συνεχίσει τη
διενέργεια μαζικών δωρεάν rapid test για το

σύνολο του πληθυσμού και τέλος να ενισχύ-
σει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, και όλες τις
δομές Πρωτοβάθμιας φροντίδας και ενημέ-
ρωσης. Αυτά θα έπρεπε να κάνει και όχι να
εντείνει την καταστολή και τη μεταξύ μας δι-
χόνοια, στο όνομα της  «ατομικής ευθύνης».

Δε θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια
μπροστά σε ένα χειμώνα που θα χαρακτηρι-
στεί, από  την υπολειτουργία των χώρων ερ-
γασίας μας και τις μεγάλες πιέσεις για να
μειωθούν ακόμα περισσότερο οι αμοιβές
μας. Τέτοια σημάδια ήδη υπάρχουν. Μετα-
τρέπουμε την αγανάκτηση μας σε οργάνωση
και διεκδίκηση». Στο τέλος της πορείας θα
κατευθυνθούν στη Μητρόπολη Αθηνών για
τον τελευταίο χαιρετισμό στον Μίκη Θεοδω-
ράκη.

Συλλαλητήριο το απόγευμα της
Τετάρτης 15 Σεπτέμβρη απο-
φάσισαν να καλέσουν οι ΟΛ-

ΜΕ, ΔΟΕ και ΟΙΕΛΕ, σε σύσκεψή
τους τη Δευτέρα 6/9. 

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε
και η σύσκεψη του Δικτύου Εκπαι-
δευτικών «Η Τάξη μας» με τη συμμε-
τοχή φοιτητών/τριών του ΣΕΚ στις
Σχολές, προκειμένου να οργανω-
θούν οι μάχες που ανοίγουν με το
ξεκίνημα της νέας σχολικής και ακα-
δημαϊκής χρονιάς.

Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της
ΔΕΘ το Σάββατο 11/9, εξορμήσεις
στις πύλες των σχολείων τη Δευτέ-
ρα 13/9 πρώτη μέρα λειτουργίας
τους και συμμετοχή στο συλλαλητή-
ριο που καλούν οι ομοσπονδίες της
εκπαίδευσης, οργάνωση γενικών συ-
νελεύσεων σε όλους τους συλλό-
γους και τις ΕΛΜΕ, στήριξη της πρό-
τασης για 48ωρες επαναλαμβανόμε-
νες απεργίες, ήταν οι βασικές δρά-
σεις που αποφασίστηκαν.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Στέλιος
Γιαννούλης, μέλος του ΔΣ ΣΕΠΕ
Γλυφάδας – Βάρης - Βούλας  - Βου-
λιαγμένης:«Ανοίγουν τα σχολεία και
το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει πά-
ρει κανένα μέτρο προφύλαξης για
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Δυο
χρόνια το κίνημα φωνάζει για μεί-
ωση των μαθητών ανά τάξη με πα-
ράλληλη χρηματοδότηση των σχολι-
κών δομών για περισσότερες αίθου-
σες, μαζικούς διορισμούς εκπαιδευ-
τικών και προσλήψεις – μονιμοποι-
ήσεις προσωπικού καθαριότητας,
διαρκή δωρεάν τεστ από τον ΕΟΔΥ
κλπ. Αντ’ αυτών η κυβέρνηση ανα-
κοινώνει περικοπές, απολύει καθαρί-
στριες και εφαρμόζει την υποχρεω-
τικότητα στους εμβολιασμούς με
παράλληλες μειώσεις μισθών. Γιατί
μείωση μισθού είναι όταν πρέπει να
πληρώνεις δύο τεστ την εβδομάδα
από την τσέπη σου. 

Είναι απόλυτη ανάγκη να βγει με
μαζικούς όρους το κίνημα της εκπαί-
δευσης και να συγκρουστεί με την
κυβέρνηση. Η επίθεση στη δημόσια
εκπαίδευση είναι συνολική με στόχο
να τη συρρικνώσουν και να λειτουρ-
γήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτή-

ρια. Με την ΕΒΕ και την τράπεζα θε-
μάτων εντείνουν τους ταξικούς δια-
χωρισμούς στην εκπαίδευση. 40.000
παιδιά έμειναν εκτός τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα η αξιολό-
γηση ανοίγει το δρόμο για το χτύπη-
μα των εργασιακών σχέσεων, να αρ-
θεί η μονιμότητα και να γίνουν απο-
λύσεις. Ο διευθυντής γίνεται μάνα-
τζερ με υπερεξουσίες και χτυπιέται
η λειτουργία των συλλόγων διδα-
σκόντων – που παρότι δεν είναι συν-
δικαλιστικό όργανο, αποτέλεσε τη
ραχοκοκαλιά της αντίστασης και της
συλλογικότητας των εκπαιδευτικών
σε κάθε σχολείο. 

Κατάκτηση
Οι διορισμοί εκπαιδευτικών που

έγιναν αυτό το καλοκαίρι είναι κατά-
κτηση που κερδήθηκε μετά από χρό-
νια αγώνα, αλλά είναι σταγόνα στον
ωκεανό. Δεν φτάνουν.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε
την εικόνα ότι η κυβέρνηση δεν τα
κάνει αυτά από θέση ισχύος. Είναι
αδύναμη, βυθισμένη στην κρίση ενώ
την ίδια στιγμή το κίνημα μεγαλώνει

κι απλώνεται» σημείωσε μεταξύ άλ-
λων ο Σ. Γιαννούλης και πρότεινε
στη συνέχεια το πρόγραμμα δρά-
σης.

«Πριν λίγο η κυβέρνηση ανακοίνω-
σε το πάγωμα της πανεπιστημιακής
αστυνομίας», είπε στη συνέχεια ο
Αλέξανδρος Κοροβέσης, φοιτητής
στο ΠΑΔΑ. «Αυτό έγινε επειδή δόθη-
καν μεγάλες μάχες. Είναι μια τερά-
στια νίκη που μας δείχνει την κρίση
των από πάνω. Ο Χρυσοχοΐδης στην
τελετή παράδοσης – παραλαβής του
υπουργείου αναφέρθηκε στο σύνθη-
μα που τον χαρακτηρίζει φασίστα
και σκουπίδι, αναγνωρίζοντας ουσια-
στικά το ρόλο που έπαιξε το κίνημα
όλο το προηγούμενο διάστημα. Τον
απομόνωσε και τον πέταξε στα
σκουπίδια. Έτσι πρέπει να γίνει και
με όλη την κυβέρνηση. Η ΔΕΘ είναι
μεγάλος σταθμός. Διεκδικούμε ότι
θα είναι η τελευταία ΔΕΘ που θα μι-
λήσει ο Μητσοτάκης και είναι μια
μάχη που οι φοιτητές/τριες θα δώ-
σουμε μαζί με όλο το εργατικό κίνη-
μα».

Η Σταυρούλα Πανίδου, συνταξι-

ούχος εκπαιδευτικός, τόνισε την
ανάγκη να έρθουν τα σωματεία της
εκπαίδευσης σε επαφή με τους συλ-
λόγους γονέων προκειμένου να δο-
θεί από κοινού ο αγώνας και ανα-
φέρθηκε στη σημασία του χτυπήμα-
τος των συλλόγων διδασκόντων. 

Η Αθανασία Κατσούλη, εκπαιδευ-
τικός στην Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας και κοι-
νοτική σύμβουλος με την Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας, μεταξύ
άλλων μίλησε για τον αγώνα που δί-
νεται στις γειτονιές του κέντρου
σχετικά με τη στέγαση της προσχο-
λικής αγωγής σε κοντέινερ που επι-
χειρεί ο Μπακογιάννης, μια μάχη
που τη χαρακτήρισε «παράδειγμα
οργάνωσης από τα κάτω».

«Το σχολείο στην τέταρτη φάση
της πανδημίας θα υπολειτουργεί.
Δεν υπάρχει συνάδελφος που να μη
συζητάει την επίθεση της Κεραμέως.
Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε αυτή
την οργή για να ξεσπάσουν με επιτυ-
χία οι αγώνες μόλις ανοίξουν τα σχο-
λεία», επεσήμανε η Εύα Ηλιάδη, εκ-
παιδευτικός σε σχολείο της Σαλαμί-
νας και συνέχισε βάζοντας το ζήτημα

των προσφύγων και των στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης. «Έχουμε την εμ-
πειρία του πώς οι εκπαιδευτικοί επι-
βάλλαμε το να μπουν τα προσφυγό-
πουλα στα σχολεία. Η κυβέρνηση ξα-
ναπαίζει το χαρτί του ρατσισμού και
θα χρειαστεί να δώσουμε ξανά αυτή
τη μάχη» υπογράμμισε, ενώ στο κίνη-
μα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
αναφέρθηκε στη συνέχεια κι ο Αλέ-
ξανδρος, φοιτητής Φιλοσοφικής και
μέλος του ΣΕΚ στις σχολές.

Αντικαπιταλιστική Αριστερά
Ο Σεραφείμ Ρίζος, μέλος του ΔΣ

ΣΕΠΕ Χανίων, έφερε την εικόνα από
την οργάνωση της αντίστασης στα
Χανιά σημειώνοντας χαρακτηριστικά
ότι η κατάσταση της κυβέρνησης
θυμίζει την κυβέρνηση Σαμαρά του
2014 που είχε βαλτώσει από τις κόν-
τρες που έδινε σε όλα τα μέτωπα με
το εργατικό κίνημα, μέχρι που στο
τέλος της χρονιάς έπεσε. «Το βάρος
αυτή τη φορά πέφτει στην αντικαπι-
ταλιστική αριστερά σε κάθε κλάδο»
τόνισε.

«Το γεγονός ότι η χρονιά ξεκινάει
με την κατάκτηση μερικών χιλιάδων
μόνιμων διορισμών έχει δώσει αυτο-
πεποίθηση στους συναδέλφους. Στα
σωματεία και ειδικά στην Αριστερά
της εκπαίδευσης ξεκινάμε με μεγα-
λύτερη συμφωνία πάνω στο αγωνι-
στικό πλαίσιο σε σχέση με προηγού-
μενα χρόνια. Πρόταση για επανα-
λαμβανόμενες απεργίες έχουμε να
δούμε από το 2013-2014. Τώρα
υπάρχει και χρειάζεται να τη στηρί-
ξουμε» πρόσθεσε ανάμεσα σε άλλα
η Δώρα Κιντή, από την ΕΛΜΕ Χα-
νίων. Τα σωματεία της πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης στα Χανιά, προχωράνε σε γενι-
κές συνελεύσεις την Τετάρτη 8/9.

Η συζήτηση έκλεισε με μια συγ-
κλονιστική κι οργισμένη τοποθέτηση
της Μιμόζας Λιοσάι, μετανάστριας
σχολικής καθαρίστριας στο δήμο
της Αθήνας, που απολύθηκε μαζί με
δεκάδες συναδέλφισσές της μετά
από δεκαετίες δουλειάς. Μόνο κρι-
τήριο το ρατσιστικό. Επειδή είναι με-
τανάστριες.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Και οι εργάτες της Τέχνης

Η χρονιά αρχίζει με 
πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

10/6, Αθήνα, Οι εκπαιδευτικοί στην πανεργατική απεργία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ένας “μεταφασίστας”
στην υπηρεσία 
της ιδιωτικοποίησης

Συνάντηση με την ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ πραγματοποίησε την Τρίτη
7/9 ο Πλεύρης. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο νέος υπουργός

Υγείας επέμεινε στις απολύσεις και σε όλη την κυβερνητική πολι-
τική κατεδάφισης του ΕΣΥ.

Οι προθέσεις του είχαν φανεί από την περασμένη εβδομάδα.
Την ίδια ακριβώς ώρα που δήλωνε στην ΠΟΕΔΗΝ ότι ακόμα “ενη-
μερώνεται” και πως θα την συναντήσει τις επόμενες μέρες, κατέ-
θετε τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανά-
στευσης που παραδίδει υπηρεσίες, εξετάσεις και ασθενοφόρα
του ΕΚΑΒ στους ιδιώτες για να καλυφτούν τα κενά των αναστο-
λών. Ομολογώντας έτσι, ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν εί-
ναι τίποτα άλλο από πρόσχημα για το ξεπούλημα του ΕΣΥ.

Οι σχέσεις του με μεγάλα ιδιωτικά κέντρα Υγείας είναι άλλωστε
γνωστές. Δεν έχει παραλείψει να εκφράσει την εκτίμησή του γι'
αυτά και την άποψη ότι το μέλλον του ΕΣΥ βρίσκεται στη σύμπρα-
ξη μαζί τους. Ενώ ήταν μαζί με τον Άδωνη, τον Βορίδη και άλλα
στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ ομιλητής στο κατάπτυστο σε-
ξιστικό συνέδριο γονιμότητας και αναπαραγωγής με κεντρικούς
οργανωτές εκκλησία και μεγαλοκλινικάρχες που ακυρώθηκε μετά
την μεγάλη κατακραυγή.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης έβαλε ένα ακροδεξιό μαντρό-
σκυλο στο Υπουργείο Υγείας, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να πα-
τήσει το υγειονομικό κίνημα που δεν το πέτυχε το δίδυμο Κικίλια-
Κοντοζαμάνη και που τόσο έχει στριμώξει την κυβέρνησή του ενά-
μιση χρόνο τώρα. Από τις 7 Απρίλη του 2020 -με τις μαζικές συγ-
κεντρώσεις στις πύλες των νοσοκομείων που έσπασαν το πρώτο
λοκντάουν και έστειλαν το μήνυμα ότι τώρα θα λογαριαστούμε κι
όχι μετά- μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στα νο-
σοκομεία έχουν συμβάλλει όσο κανένας άλλος κλάδος στην κρίση
της κυβέρνησης και στην ταύτισή της με τη δολοφονική διαχείριση
της πανδημίας. Οι απεργίες, οι διαδηλώσεις, οι κινητοποιήσεις στα
προαύλια και τις διοικήσεις σημάδεψαν όλο αυτό το διάστημα.

Να πάρει σειρά ο Πλεύρης
Γι' αυτό ο Μητσοτάκης έχει ανάγκη έναν Πλεύρη στο Υγείας. Η

λογική του είναι ίδια ακριβώς με αυτή που είχε ο Σαμαράς το
2013-2014, όταν έβαζε πρώτα τον Άδωνη και μετά το Βορίδη στο
ίδιο πόστο. Όμως, παρά τα κλεισίματα και τις συγχωνεύσεις που
επιβλήθηκαν τότε, ποτέ δεν κατάφεραν να τσακίσουν τους υγει-
ονομικούς και να κάνουν πράξη τα σχέδιά τους για μαζική συρρί-
κνωση και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Ο πρώτος έφυγε κακήν κακώς
μετά από έναν χρόνο, έχοντας γίνει συμβολικά χαρτονόμισμα για
την πολιτική του που εξυπηρετούσε τα κέρδη των ιδιωτών, καθώς
και για την αποτυχημένη του προσπάθεια να επιβάλει το 25ευρο
χαράτσι για την είσοδο στα νοσοκομεία. Ο δεύτερος έφυγε μετά
από οκτώ μήνες, όταν έπεσε η κυβέρνηση... 

Το πόσο δυνατό είναι και το νέο μαντρόσκυλο φάνηκε με το κα-
λημέρα. Η πρώτη του ανακοίνωση στο Υπουργείο Υγείας ήταν η
αναστολή... της αναστολής εργασίας του Κώστα Καταραχιά από
το Έλενα Βενιζέλου. Η πρώτη του πράξη ανοιχτής τρομοκρατίας
όλων των υγειονομικών, δηλαδή η προσπάθεια να θέσει έναν εμ-
βολιασμένο και αγωνιστή συνδικαλιστή εργαζόμενο εκτός ΕΣΥ,
κατέρρευσε σε ένα 24ωρο.

Τη δύσκολη θέση του δείχνει και η εξαγγελία του για άμεση επι-
στροφή όσων εργαζόμενων κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου
κι όχι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο εκβιασμός του εμ-
βολιασμού παραμένει, αλλά με τις πιέσεις των κινητοποιήσεων και
της πανδημίας η αρχική πυγμή των αναστολών χωρίς καμιά εξαί-
ρεση υπόκειται σε εκπτώσεις. Ακόμα και η συνάντηση με την ΠΟ-
ΕΔΗΝ αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων ήταν.

Όλη του η απόπειρα για απολύσεις και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ
μπορεί να ανατραπεί. Είναι μια σκληρή μάχη αλλά ρεαλιστική σαν
προοπτική. Η πρόταση του Συντονιστικού Νοσοκομείων για απερ-
γία διαρκείας μπορεί να την εξασφαλίσει και να τον στείλει να κά-
νει παρέα με τον Κοντοζαμάνη. Οι ηγεσίες της ΠΟΕΔΗΝ, της
ΟΕΝΓΕ, της ΕΙΝΑΠ και όλων των συνδικάτων της Υγείας χρειάζε-
ται να ανταποκριθούν σε αυτό το αίτημα που δεν είναι μόνο των
υγειονομικών αλλά όλων των εργαζόμενων και της κοινωνίας. Οι
διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη θα το φωνάξουν μαζικά.

Ξεσηκωμένα βρήκε τα νοσοκομεία
όλης της χώρας η πρώτη μέρα
εφαρμογής του νόμου για τον

υποχρεωτικό εμβολιασμό την Τετάρτη 1
Σεπτέμβρη. Παντού οι υγειονομικοί
απάντησαν στις απολύσεις με μαζικές
συγκεντρώσεις στις πύλες και τα προ-
αύλια, με δυναμικές καταλήψεις σε διοι-
κήσεις και γραφεία προσωπικού. Οι κι-
νητοποιήσεις τους έγιναν, μαζί με την
πανελλαδική απεργία την επόμενη μέ-
ρα, η καλύτερη “υποδοχή” του Πλεύρη
στο Υπουργείο Υγείας. Σε μια σειρά χώ-
ρους μπλόκαραν για πολλές ώρες την
έκδοση των αναστολών εργασίας.

Η συγκέντρωση στο ΓΝΑ Γεννηματάς
ξεκίνησε από πολύ νωρίς το πρωί και
κράτησε ως το μεσημέρι. Εκατοντάδες
εργαζόμενοι/ες μαζεύτηκαν στο προαύ-
λιο, “επισκέφτηκαν” το γραφείο προσω-
πικού και, αφού το κλείδωσαν, παρέμει-
ναν απ' έξω μέχρι τη λήξη του ωραρίου.
Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, ήρ-
θαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Διοι-
κητή της 1ης ΥΠΕ Στάθη, που βρέθηκε
εκεί για τα... σαράντα ενός γιατρού που
είχε πεθάνει πριν ένα μήνα. Οι εργαζό-
μενοι/ες πολιόρκησαν τον Διοικητή και
απαίτησαν να μην γίνει καμιά απόλυση.
Η απάντησή του ήταν προκλητική, ότι θα
κάνει το καθήκον του με βάση τη συνεί-
δησή του... Οι εργαζόμενοι του ξεκαθά-
ρισαν ότι δεν πρόκειται να αφήσουν κα-
νένα διοικητή, υπουργείο και κυβέρνηση
να κάνουν τα σαράντα στο ΕΣΥ.

Αντίστοιχες μαζικές και οργισμένες κι-
νητοποιήσεις έγιναν την ίδια ώρα στον
Άγιο Σάββα, το Δρομοκαΐτειο, το Κρατι-
κό Νίκαιας, τον Ευαγγελισμό, το ΚΑΤ,
το Θριάσιο, το Αγία Όλγα, το Ασκληπι-
είο Βούλας και αλλού. Στο Νοσοκομείο

Ικαρίας οι εργαζόμενοι/ες μαζί με δεκά-
δες κατοίκους του νησιού που τους στή-
ριζαν -ανάμεσά τους και η τοπική ΕΛ-
ΜΕ- απέκλεισαν και αποδοκίμασαν τον
κοινό Διοικητή των νοσοκομείων Σάμου-
Ικαρίας. Μεγάλη συγκέντρωση στην πύ-
λη και διαδήλωση τους χώρους του νο-
σοκομείου με κατάληξη το γραφείο της
Διοίκησης, πραγματοποίησαν οι υγει-
ονομικοί στο ΠαΓΝΗ. «Μπλοκάκια, συμ-
βάσεις, συνεργεία, κάνατε γαλέρες τα
νοσοκομεία» και «Με αναστολές δεν
βγαίνει η πανδημία, μόνιμες προσλήψεις
στα νοσοκομεία» ήταν κάποια από τα
συνθήματά τους.

Σε κλοιό συγκεντρώσεων βρέθηκαν
και τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
Στο Ιπποκράτειο ο Γιάννης Κούτρας, μέ-
λος του ΔΣ του Συλλόγου και αντιπρό-
εδρος της ΕΝΙΘ, τόνισε: «Κανένας δεν
θα κερδίσει από την απόλυση των ανεμ-
βολίαστων συναδέλφων, αντίθετα χά-
νουμε τις άδειες που τόσο χρειαζόμα-
στε. Ο καθολικός εμβολιασμός είναι
όπλο της επιστήμης αλλά δεν γίνεται με
εκβιασμούς. Αυτό που θέλουν να περά-
σουν είναι η ιδιωτικοποίηση της Υγείας,
να φέρουν εργολάβους... Χρειάζεται
ενότητα μεταξύ μας, δεν θα μας δια-
σπάσουν. Μπορεί να διαφωνούμε για το
αν πρέπει να κάποιος να κάνει ή όχι το
εμβόλιο, αλλά σέβομαι την άποψη, τους
φόβους και τους ενδοιασμούς των συ-
ναδέλφων. Υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση
να πείσει, αλλά μόνο αντικρουόμενες
οδηγίες δίνει. Είναι έγκλημα οι απολύ-
σεις. Στέλνουμε πανελλαδικά μήνυμα
σήμερα, συνεχίζουμε αύριο και στη
ΔΕΘ και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να
κερδίσουμε».

Ηδεύτερη πανελλαδική απεργία των υγειονομικών μέσα σε μια
βδομάδα ήταν αυτή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Σε-
πτέμβρη με μαζικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στην Αθήνα

και άλλες πόλεις. «Πλεύρη – Μητσοτάκη ακούστε το καλά, όλοι οι εργα-
ζόμενοι θα μείνουν στη δουλειά» ήταν το κεντρικό σύνθημα των κινητο-
ποιήσεων, εκφράζοντας την μεγάλη οργή των νοσοκομειακών, τόσο για
τις απολύσεις και τη διάλυση του ΕΣΥ που φέρνει ο νόμος για τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό, όσο και για την τοποθέτηση ενός ακροδεξιού ως
υπουργού Υγείας.

Στην Αθήνα, χιλιάδες εργαζόμενοι/ες όλων των ειδικοτήτων από δεκά-
δες νοσοκομεία της Αττικής, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι μαζί,
συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Υγείας. Δίπλα στο πανό της
ΠΟΕΔΗΝ βρέθηκαν με μαζικά μπλοκ τα Σωματεία Εργαζόμενων στο
Δαφνί, το ΓΝΑ Γεννηματάς, το ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο, τον Άγιο Σάββα, το
Αγία Όλγα, το Αττικό, τον Ευαγγελισμό, το Θριάσιο, το Ασκληπιείο Βού-
λας, το ΓΟΝΚ, το Μεταξά, το Κρατικό Νίκαιας, το ΚΑΤ, το Ελπίς καθώς
και εργαζόμενοι/ες στο Έλενα Βενιζέλου και το Ιπποκράτειο, το Συντονι-
στικό Νοσοκομείων. Εντυπωσιακή είσοδο έκανε το Σωματείο Εργαζόμε-
νων στο ΕΚΑΒ ακολουθούμενο από δεκάδες ασθενοφόρα με τις σειρή-
νες ανοιχτές, κερδίζοντας τις επευφημίες όλων των συγκεντρωμένων.

Όλοι όσοι πήραν το λόγο κατήγγειλαν την τραγική κατάσταση στην
οποία βρέθηκαν πολλά από τα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία από
την προηγούμενη ημέρα, όταν άρχισαν να επιδίδονται τα χαρτιά των
αναστολών και να αποχωρεί προσωπικό, εικόνα που θα επιδεινωθεί στη
συνέχεια εν μέσω του 4ου κύματος της πανδημίας. 

“Είμαστε εδώ”
Στο πλευρό των υγειονομικών βρέθηκαν συμπαραστάτες και συμπαρα-

στάτριες από μια σειρά  χώρους. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμε-
νων στο ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ), Σπύρος Ρεβύθης, έδωσε όπως και στην προ-
ηγούμενη απεργία στις 26/8 ξανά το παρών μαζί με συναδέλφους του. Ενώ
χαιρετισμό απηύθυνε ο Γιάννης Αναγνωσταράς, μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ.

«Όπως πέρσι, με τη τεράστια φόρτιση, την πολιτική σημασία και το
συμβολισμό που είχε η δίωξη του Κώστα Καταραχιά, είμαστε εδώ για να
πούμε και φέτος ότι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες και όλοι οι εκπαιδευτι-
κοί, μαζί με τα νοσοκομεία, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», είπε. «Και
στα σχολεία δεν υπάρχει κανένα μέτρο, ανοίγουν χωρίς αραίωση των
παιδιών, μόνο με μάσκες. Η κυβέρνηση επιλέγει την ατομική ευθύνη και
το διχασμό της κοινωνίας σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Για
πρώτη φορά στην ιστορία του εργατικού κινήματος και του δημόσιου
τομέα, λέει σταματάει ο μισθός, χάνεται η δουλειά, χάνονται οι οργανι-
κές. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Δεν είναι αγώνας μόνο των νοση-

λευτών, είναι και της εκπαίδευσης και όλης της κοινωνίας».
Σε κλιμάκωση του αγώνα κάλεσε αμέσως μετά ο Κώστας Καταραχιάς,

πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας
και μέλος του Συντονιστικού Νοσοκομείων. Η πρότασή του για γενικές
συνελεύσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας στη συνέχεια, έγι-
νε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό και χειροκροτήματα. Όπως και το κά-
λεσμα για μαζική συμμετοχή στο αγωνιστικό διήμερο στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι εγκληματικό, είναι δολοφονικό να έχουμε απολυμένους συνα-
δέλφους», είπε. «Δεν τους απασχολεί η δημόσια Υγεία, το άγχος τους
είναι να διώξουν κόσμο από τα νοσοκομεία, να τα συρρικνώσουν και να
τα ιδιωτικοποιήσουν... Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την κλιμάκωση. Η
αυριανή μέρα πρέπει να μας βρει με γενικές συνελεύσεις και από Δευ-
τέρα πρέπει να πάμε σε απεργία διαρκείας. Και στη ΔΕΘ να πολιορκή-
σουμε το Μητσοτάκη μέχρι να αποτελειώσουμε αυτή την κυβέρνηση».

Ο ίδιος είχε λάβει την προηγούμενη μέρα χαρτί αναστολής εργασίας
από τη διοίκηση του Έλενα Βενιζέλου, όπου διορίστηκε πρόσφατα ως
μόνιμος γιατρός, παρότι είναι εμβολιασμένος. Ήταν μια εκδικητική κίνη-
ση για την συμμετοχή του στην απεργία-αποχή από την κατάθεση των
πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης που είχαν κηρύξει τα συνδικάτα
της Υγείας, καθώς και για την αγωνιστική του δράση που είχε οδηγήσει
στην απόπειρα απόλυσής του τους προηγούμενους μήνες. Η ανακοίνω-
ση τελικά του Υπουργείου Υγείας ότι αναστέλλει... την αναστολή εργα-
σίας του, έδειξε πόσο στριμωγμένη είναι η κυβέρνηση. Και πόσο δυνατό
είναι το υγειονομικό κίνημα για να την τσακίσει.

Ακολούθησε οργισμένη διαδήλωση στους κεντρικούς δρόμους της
Αθήνας με κατάληξη στη Βουλή. Οι σειρήνες των ασθενοφόρων του
ΕΚΑΒ, που μπλέκονταν με τα συνθήματα των απεργών, έδιναν τον τόνο.

Την ίδια ώρα στην Θεσσαλονίκη, πολλές εκατοντάδες υγειονομικών
από όλα τα νοσοκομεία της πόλης συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέν-
τρωση που στήριξε και η ΕΝΙΘ στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Ακολούθησε δυναμική πορεία στους δρόμους της πόλης, με τα πανό
του Ιπποκρατείου και του Συντονιστικού Νοσοκομείων στο κέντρο. Οι
διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στις ΥΠΕ στο κέντρο της πόλης, πολιορκών-
τας για ώρα τα γραφεία τους και απαιτώντας εξηγήσεις από τις διοική-
σεις τους. Όπως και στην Αθήνα, οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του
Συντονιστικού Νοσοκομείων κάλεσαν σε κλιμάκωση, με μεγάλο σταθμό
το αγωνιστικό διήμερο της ΔΕΘ.

Έξω από την 7η ΥΠΕ στο Ηράκλειο βρέθηκαν την ίδια μέρα από κοι-
νού οι υγειονομικοί των νοσοκομείων ΠαΓΝΗ, Βενιζέλειου και Αγίου Νι-
κολάου. Ενώ συγκέντρωση στο προαύλιο και διαδήλωση στους δρό-
μους του Αγίου Κηρύκου κάλεσε το Σωματείο Εργαζόμενων Νοσοκομεί-
ου Ικαρίας.

Το Καραβάνι της Υγείας στη Θεσσαλο-
νίκη, αυτή την Παρασκευή 10 Σεπτέμ-

βρη, είναι ο επόμενος μεγάλος απεργια-
κός σταθμός για τους εργαζόμενους στα
νοσοκομεία. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει προκηρύξει
στάση εργασίας από τις 7πμ έως τις 3μμ
για τα Νοσοκομεία της Κεντρικής Μακε-
δονίας, ενώ καλύπτει κάθε απεργιακή
απόφαση συμμετοχής από τα Σωματεία
Εργαζόμενων πανελλαδικά. Η διαδήλωση
των υγειονομικών, που θα ξεκινήσει στις
8πμ στο Ιπποκράτειο και θα καταλήξει στο
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, θα ανοί-
ξει το αγωνιστικό διήμερο της ΔΕΘ με κο-
ρύφωση το πανεργατικό συλλαλητήριο
πολιορκίας του Μητσοτάκη την επόμενη
μέρα.

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων καλεί σε
μαζική συμμετοχή στο Καραβάνι και οργα-
νώνει την επιτυχία του από την Αθήνα, με
λεωφορεία που θα ξεκινήσουν την Πέμπτη
9/11 το βράδυ, στις 11μμ, από τον Άγιο
Σάββα. Ταυτόχρονα πρωτοστατεί σε όλες
τις δράσεις που δίνουν συνέχεια στον
αγώνα μετά τις επιτυχημένες κινητοποι-
ήσεις στη 1 και 2 Σεπτέμβρη σε κάθε νο-
σοκομείο.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 3 Σε-
πτέμβρη, στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέ-
λου, δεκάδες γιατροί και νοσηλευτές αν-
ταποκρίθηκαν στο κάλεσμα στο προαύλιο
για τη συγκρότηση επιτροπής αγώνα. Η
συζήτησή τους κατέληξε σε πρόγραμμα
δράσης με ανάρτηση πανό στο χώρο, επι-
κοινωνία με τους συναδέλφους τους που
μπήκαν σε αναστολή, ενημερώσεις και
νέα συγκέντρωση στις 8/9 στη 1.30μμ.

Την ίδια μέρα στο ΓΝΑ Γεννηματάς έγι-
νε συγκέντρωση και συνάντηση μελών του
ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων και απο-
λυμένων με τη Διοίκηση. «Μέχρι στιγμής
έχουν επιδοθεί με δικαστικό κλητήρα στα
σπίτια έγγραφα αναστολης εργασιας σε
περίπου 50 συναδέλφους μας. Με ημερο-
μηνία εγγράφου την 1-9-2021 και ημερο-
μηνία παράδοσης 2-9-2021, ενώ υπάρ-
χουν υπογραφές από όλους τους υπηρε-
σιακούς παράγοντες και τελική υπογραφή
της Αναπληρώτριας Διοικήτριας», έλεγε
σε δήλωσή της προς τους εργαζόμενους
η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος του ΔΣ του
Σωματείου και του Συντονιστικού Νοσοκο-
μείων. «Ίσως το πιο ανατριχιαστικό, απα-
ράδεκτο και εξοργιστικό είναι ότι επιδόθη-
κε έγγραφο αναστολής εργασίας, σε συ-
νάδελφο νοσηλεύτρια, που βρίσκεται σε
αναρρωτική λόγω εγκυμοσύνης, χωρίς να
έχει προηγηθεί οποιαδήποτε άλλη ενημέ-
ρωση!».

«Στη συνάντηση με τη Διοίκηση, πήραμε
την απάντηση ότι “κάποια λάθη” θα διορ-
θωθούν», μας είπε ο Χρίστος Αργύρης,
γιατρός στο νοσοκομείο. «Όλες οι αναστο-
λές είναι λάθος και θα τις διορθώσουμε
εμείς με τους αγώνες μας. Σε έκτακτη συ-
νεδρίαση του ΔΣ του Σωματείου μας απο-
φασίστηκε κατά πλειοψηφία νέα στάση ερ-
γασίας στις 8/9, 8πμ-10πμ και συγκέντρω-

ση στο προαύλιο. Δυο μέρες μετά θα δια-
δηλώνουμε μαζικά στη Θεσσαλονίκη».

Απόφαση για στάση εργασίας στις 8/9
και συγκέντρωση στην πύλη έχει πάρει και
ο Σύλλογος Εργαζόμενων στον Άγιο Σάβ-
βα. «Καλούμε τα σωματεία και τους συνα-
δέλφους από τα όμορα νοσοκομεία Ελπίς
και Έλενα Βενιζέλου να βρεθούμε αγωνι-
στικά στην πύλη του Αγίου Σάββα στις
8πμ», αναφέρει. «Ξεκινάμε από Δευτέρα
περιοδείες ενημέρωσης όλων των συνα-
δέλφων στο νοσοκομείο. Συμμετέχουμε
μαζικά στο κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ για το
αγωνιστικό διήμερο στην ΔΕΘ στις 10-11
Σεπτεμβρίου με αντιπροσωπεία και το πα-
νό του Συλλόγου. Πούλμαν αναχωρεί την
Πέμπτη 9/9 στις 11μμ από τον Αγιο Σάβ-
βα».

«Νέα κινητοποίηση στις 8/9 θα γίνει και
στο Αγία Όλγα στις 1.30μμ», μας είπε ο
Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος στο νο-
σοκομείο. «Η συγκέντρωσή μας στην πύ-
λη την 1η του Σεπτέμβρη, πρώτη μέρα
αναστολών, ήταν πολύ μαζική με 60-70
εργαζόμενους, το μπλοκ μας στην απερ-
γία στις 2 του μήνα πολύ μεγάλο, ενώ και
την επόμενη μέρα έγινε συνάντηση επι-
τροπής αγώνα για τα επόμενα βήματα. Εί-
ναι ανάγκη να κλιμακώσουμε, η Θεσσαλο-
νίκη θα είναι κρίσιμη για να πιέσουμε τις
ηγεσίες των συνδικάτων μας να δώσουν
συνέχεια». 

Ενωμένοι
«Η προσπάθεια της κυβέρνησης να δι-

χάσει το προσωπικό των νοσοκομείων
ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβο-
λιαστους έπεσε στο κενό», μας είπε η Μα-
ρία Μπολοβίνα, κοινωνική λειτουργός στο
Δρομοκαΐτειο. «Διαδηλώσαμε αυτές τις
μέρες όλοι μαζί πλάι πλάι όπως ακριβώς
όλο αυτό το διάστημα παλεύουμε στα νο-
σοκομεία, μέσα σε εξουθενωτικές συνθή-
κες, να φροντίσουμε τους ασθενείς μας.
Μαζική ήταν και η συμμετοχή του Ψ.Ν.Α.
Δρομοκαΐτειο καθώς η ψυχική Υγεία “στε-
νάζει” από ελλείψεις και ο χειμώνας βρί-
σκεται μπροστά μας.

Συνάδελφοί μας και στο Δρομοκαΐτειο
έχουν τεθεί σε αναστολή, όταν χιλιάδες
οργανικές θέσεις παραμένουν κενές. Ακό-
μη αναγκαστήκαμε να αυξήσουμε σε 2 με
3 τις 24ωρες εφημερίες εβδομαδιαία.
Όλο και περισσότεροι ασθενείς προσέρ-
χονται σε εξαιρετικά δυσκολη κατάσταση.
Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις με επόμε-
νο σταθμό τη συμμετοχή μας στη ΔΕΘ. Η
απεργία διαρκείας αποτελεί το κομβικό
εκείνο αίτημα που θα διασφαλίσει και πως
οι συνάδελφοί μας οι οποίοι βρίσκονται σε
αναστολή θα επιστρέψουν στη δουλειά
τους, αλλά και πώς θα προσληφθούν οι
εκατοντάδες υγειονομικοί που είναι άνερ-
γοι εν μέσω πανδημίας».

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η ΠΟΕ-
ΔΗΝ, το Γενικό της Συμβούλιο θα συνε-
δριάσει αμέσως μετά τη διαδήλωση στη
Θεσσαλονίκη.
• Δηλώστε συμμετοχή στο πούλμαν για

τη Θεσσαλονίκη που θα ξεκινήσει την
Πέμπτη 9 Σεπτέμβρη στις 11 το βράδυ
από το νοσοκομείο Άγιος Σάββας (ΜΕΤΡΟ
Αμπελόκηποι), στο τηλ. του Κώστα Κατα-
ραχιά, προέδρου του σωματείου Άγιος
Σάββας, 6945677808.

Επόμενος
σταθμός:
Θεσσαλονίκη

Οι απολύσεις δεν θα περάσουν!

Κείμενα: Λένα Βερδέ

2/9, Απεργία των εργαζόμενων στην Υγεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης 2/9, Αθήνα, Απεργία στα Νοσοκομεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Αυτοί με την πλάτη στον τοίχο
Εμείς μαζί με όλο πιο πολύ κόσμο
Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ξαναγυρίσουν

πίσω από το 1973, όποτε αναγνωρί-
στηκε το δικαίωμα στην έκτρωση με-

τά από τεράστιες κινητοποιήσεις. Η κυβέρ-
νηση του Τέξας αποφάσισε την απαγόρευση
των εκτρώσεων και το Ανώτατο Δικαστήριο
έκρινε το μέτρο νόμιμο. Ομάδες ακροδεξιών
περιπολούν κλινικές και τις κλείνουν. Αυτό
συμβαίνει την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ “απελευ-
θερώνουν” τις γυναίκες στο Αφγανιστάν! Αυ-
τή είναι η υποκρισία τους που φτάνει μέχρι
εδώ. 

Ο Μητσοτάκης κάνει υπουργό Υγείας τον
Πλεύρη, δηλαδή υπεύθυνο μεταξύ άλλων
και για τις εκτρώσεις. Ο Πλεύρης ήταν στο
κέντρο της υποστήριξης εκείνου του πρώ-
του “συνεδρίου” που θα γινόταν για την
υπογεννητικότητα και την αναπαραγωγή. Το
οργάνωναν αντιδραστκοί καθηγητές στα
Γιάννενα και το κίνημα το σταμάτησε. Δεν εί-
ναι μικρό γεγονός. 

Οι μάχες που δίνει ο κόσμος είναι διεθνείς
και τεράστιες. Από το Αφγανιστάν στις ΗΠΑ
και στην Ελλάδα. Την ήττα που έπαθαν οι
ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, να τη φέρουμε εδώ,
μέσα στην ίδια μας τη χώρα.

Ο Μητσοτάκης πέταξε τον Χρυσοχοΐδη, το
πουλέν του που κανόνιζε ότι όλα θα λυθούν
με την καταστολή. Άλλαξε και τον Κικίλια με
τον Πλεύρη. Ο Πλεύρης είναι φασίστας, αλ-
λά είναι και η σύνδεση με τους μεγάλους κα-
πιταλιστές του φαρμάκου που θα διεκδική-
σουν τη γρήγορη ιδιωτικοποίηση. Αυτό το
συνδυάζουν με την επίθεση στους ανεμβο-
λίαστους. Είναι μια τεράστια απάτη για να
μπορέσουν να προχωρήσουν στις απολύ-
σεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, να ολοκληρώ-
σουν αυτό που ξεκίνησε ο Γεωργιάδης κλεί-
νοντας μια σειρά νοσοκομεία.

Η κίνηση του Μητσοτάκη για ανασχηματι-
σμό είναι κομμάτι της κρίσης του. Είναι η
παραδοχή ότι δεν μπορεί να πάει
παραπέρα, αλλά ταυτόχρονα ότι
θα συνεχίσει να το προσπαθεί,
με μια κυβέρνηση με χειρότε-
ρους δολοφόνους. Μια κυβέρνη-
ση που ετοιμάζεται εκτός από τα
νοσοκομεία και την εκπαίδευση
να προχωρήσει και στην ιδιωτικο-
ποίηση των καμένων εκτάσεων,
με τον Τριαντόπουλο, τον Μπένο
και τον αντικαταστάτη του Απο-
στολάκη που τον θέλανε όχι μό-
νο σαν κάλυψη αλλά και για συ-
ναίνεση από την αντιπολίτευση.
Δεν τους έκατσε ο Αποστολάκης,
αλλά ετοιμάζουν φαγοπότι στα
καμένα, στα νοσοκομεία, στην
Παιδεία και προφανώς στην πλά-
τη των γυναικών.

Η κυβέρνηση όμως είναι κολ-
λημένη στον τοίχο και αυτή η ει-
κόνα είναι διεθνής. Πριν μια βδο-
μάδα η κεντρική τράπεζα της
Αμερικής είχε την ετήσια σύνοδό
της για να δει αν θα κρατήσει την
μέχρι τώρα πολιτική της. Ο διοι-

κητής της τράπεζας είπε δεν μπορώ να
απαντήσω πριν το τέλος του χρόνου, η κα-
τάσταση δεν είναι αυτή που προβλέπαμε.
Εκείνες τις μέρες, οι μεγάλες πολυεθνικές
αυτοκινήτου μείωσαν την παραγωγή τους
κατά 40%. Αυτό επηρέασε τα χρηματιστήρια
και επηρεάζει το αν θα πάνε για επενδύσεις.
Στις 9 Σεπτέμβρη συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα με το ίδιο ερώτημα. Ενώ ελπίζανε
ότι ανεβαίνει η απασχόληση αυτή έχει κολ-
λήσει. Έχουν να κινηθούν μέσα σε συνθήκες
παρατεταμένης αβεβαιότητας και κρίσης.

Μέσα στον Σεπτέμβρη γίνονται εκλογές
στη Γερμανία, το κέντρο που πάντοτε καθό-
ριζε την πολιτική της ΕΕ. Το κόμμα της Μέρ-
κελ πέφτει, αλλά δεν  κερδίζει η Αριστερά.
Ψάχνουν τι μορφές συμμαχικών κυβερνήσε-
ων θα μπορέσουν να διαμορφώσουν ώστε
να έχει η Γερμανία μια κεντρική κυβέρνηση.
Για δεκαετίες η γερμανική χριστιανοδημο-
κρατία ήταν ο πυλώνας για τους καπιταλι-
στές σε όλο τον κόσμο και τώρα κανείς δεν
ξέρει τι μπορεί να την αντικαταστήσει. Αυτή
η εικόνα τρομοκρατεί όλες τις κυβερνήσεις,
στη Γαλλία, στην Αγγλία κλπ.

Κρίση Μητσοτάκη
Το “Μητσοτάκη έρχεται η σειρά σου” είναι

μια πραγματικότητα. Η κρίση τους δεν είναι
μόνο αντικειμενική. Είναι αποτέλεσμα του κι-
νήματος και των αγώνων μιας ολόκληρης
περιόδου. Πιο εύκολο να μετρήσουμε τις μέ-
ρες που ο κόσμος δεν βγήκε στον δρόμο το
2021 παρά τις μέρες των διαδηλώσεων. Μέ-
σα στις πυρκαγιές φούντωσαν τα συνθήμα-
τα να πέσει ο Μητσοτάκης. Στις 9 Αυγού-
στου πήραμε την πρωτοβουλία και στηρίξα-
με μια μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα. Έδω-
σε τον τόνο για το πώς αντιμετωπίζουμε αυ-
τή την κυβέρνηση πλέον μαζικά: δεν τους
φοβόμαστε, τους φοβίζουμε. Έγιναν συλλα-

λητήρια και επιτροπές στην Εύβοια. Στη μά-
χη για το περιβάλλον έχουν πλέον μπει ευ-
ρύτερες δυνάμεις όπως τα συνδικάτα της
Εύβοιας και μπορούμε να τα κερδίσουμε
παντού.

Μέσα στον Αύγουστο έγινε μια από τις με-
γαλύτερες απεργίες στην Υγεία με μαζικό
συλλαλητήριο. Μετά από μια βδομάδα έγινε
δεύτερη απεργία και κατέβηκε ακόμα περισ-
σότερος κόσμος. Ήταν  η καλύτερη «υποδο-
χή» στον Πλεύρη. Η Κεραμέως ήρθε ήδη αν-
τιμέτωπη με ένα συλλαλητήριο φοιτητικό
που συγκρούστηκε με την αστυνομία και τον
“δημοκρατικό” Θεοδωρικάκο. Αυτό τους πε-
ριμένει.

Σε όλα τα παραδείγματα της χρονιάς, μά-
χη τη μάχη, απεργία την απεργία, στις συγ-
κρούσεις με τον σεξισμό, με τις καταστρο-
φές από τις φωτιές κλπ, το κόμμα μας ήταν
εκεί, όχι μόνο να συμμετέχει αλλά και για να
οργανώνει, να προωθεί τη συνέχεια και να
συνδέει τις καθημερινές μάχες με την προ-
οπτική. Το σύστημα τρεκλίζει από διάφορες
μεριές και κρίσεις. Μέσα από την πάλη και
τη σύγκρουση τα αφεντικά αναγκάζονται να
υποχωρούν όταν στριμώχνονται. Είναι ση-
μαντικό, αλλά δεν παλεύουμε μόνο για αυτό,
αλλά για να αλλάξουμε το σύστημα.

Το υποκείμενο είναι η εργατική τάξη, όχι
στα λόγια αλλά στη πράξη και όλα κρίνονται
στο δυνάμωμά της. Τα νοσοκομεία κατάφε-
ραν να ενώσουν όλη την τάξη, παρά τα
μπερδέματα που υπάρχουν για το εμβόλιο.
Μας ενώνει ότι είμαστε ενάντια στον Πλεύ-
ρη, στους φασίστες, στην κυβέρνηση. Αυτό
χρειάζεται να το κερδίσουμε παντού.

Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τη
δημιουργία του ΣΕΚ. Θα το πανηγυρίσουμε
με μεγάλες εκδηλώσεις και θα τις αξιοποι-
ήσουμε για να φτάσουμε ένα βήμα πιο κον-
τά σε αυτό που θέλουμε: να συνδέουμε τους

αγώνες μεταξύ τους, να αναγ-
κάζουμε κυβέρνηση και αφεν-
τικά σε υποχωρήσεις και ταυ-
τόχρονα να κερδίζουμε τον κό-
σμο στην προοπτική της ανα-
τροπής. 

Έχουμε πολλά συγκεκριμέ-
να βήματα αυτούς τους μήνες:
ΔΕΘ, άνοιγμα των σχολείων
και των σχολών, μάχη ενάντια
στον ρατσισμό, την επέτειο
της 7 Οκτώβρη, μάχη για το
κλίμα, ξεκινώντας από την πο-
λιορκία των ηγετών της ΕΕ
που κάνουν σύσκεψη καλεσμέ-
νοι του Μητσοτάκη στις 17 Σε-
πτέμβρη.

Δίνουμε τις μάχες με όλο και
περισσότερο κόσμο, όλο και
μεγαλύτερα ανοίγματα και συ-
νεργασίες, όλο και πιο καθαρή
προοπτική και όλο και πιο με-
γάλο ΣΕΚ. 

Μαρία Στύλλου

Πλούσια συζήτηση έγινε στο Πανελλα-
δικό Συμβούλιο του ΣΕΚ που πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 5 Σεπτέμβρη.
Μέσα από δύο συζητήσεις, συζητήθη-
κε η κρίση του συστήματος, οι εξελί-
ξεις στο Αφγανιστάν και τα καθήκον-
τα της Αριστεράς. Δεκάδες συντρό-
φισσες και σύντροφοι από όλη την Ελ-
λάδα πήραν τον λόγο. Μπορείτε δίπλα
να διαβάσετε μια σύνοψη της εισήγη-
σης της Μαρίας Στύλλου από τη μεριά
της Κεντρικής Επιτροπής και εδώ μια
παρουσίαση παρεμβάσεων.

Όλο τον Αύγουστο δεν σταματήσαμε ούτε
δευτερόλεπτο μέσα και έξω από τα νοσο-

κομεία. Έγινε μια τεράστια διαδήλωση το κατα-
καλόκαιρο, στις 9 Αυγούστου. Ανακαλύψαμε ότι
μέσα στο νοσοκομείο είχε και πολύ κόσμο από
τις πυρόπληκτες περιοχές. Είχε μεγάλη απήχη-
ση αυτό που λέγαμε -ότι για τις καταστροφές
φταίει η κυβέρνηση- διότι είναι και εύκολη η
σύνδεση της υποστελέχωσης στην Υγεία με την
υποστελέχωση στη δασοπυρόσβεση. Όσον
αφορά τα νοσοκομεία η ΠΟΕΔΗΝ έβγαλε κινη-
τοποιήσεις διότι ξεκίνησε πρώτη η Πάτρα με
καταλήψεις και τώρα έχουμε καταλήψεις σε μια
σειρά νοσοκομεία. Κι αυτό συνεχίζεται τις επό-
μενες ημέρες. Πρέπει να το δέσουμε και με το
πόσο κόσμο ανεβάζουμε στη Θεσσαλονίκη.

Αργυρή Ε., Καλλιθέα

Επειδή ακριβώς συνδέουμε τις μάχες μεταξύ
τους, το επόμενο διάστημα αυτές θα είναι

πολύ αναβαθμισμένες και ποιοτικά. Στις εκδη-
λώσεις για το Αφγανιστάν έκανε μπαμ πόσο
ανάγκη έχει ο κόσμος την πολιτική συζήτηση,
αλλά κι εμείς οι ίδιοι. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη
και από το κόμμα αλλά και απ' έξω, συμμετείχε
πολύς κόσμος από σωματεία. Έτσι πρέπει να
οργανώνουμε τα φόρουμ μας κάθε βδομάδα -να
εξασφαλίζουμε τη συμμετοχή όλων και να ξεκα-
θαρίζουμε βήμα βήμα τα ζητήματα βάζοντας
την προοπτική και τα επιχειρήματα. Στις δυο τε-
λευταίες απεργίες των νοσοκομείων το Δρομο-
καΐτειο κατέβηκε πιο μαζικά από κάθε άλλη φο-
ρά. Αναβαθμίζονται τα καθήκοντά μας στο τι
έχουμε να οργανώσουμε με αυτόν τον κόσμο.

Λίλιαν Μ., Δυτικά

Στον Πειραιά είδαμε να κατεβαίνουν μαζικά
τα νοσοκομεία ενάντια στις απολύσεις. Νο-

σοκομεία που δεν είχαν συμμετοχή πριν, όπως
το Τζάνειο και το Μεταξά. Έχουμε παρέμβαση
και κερδίσαμε στο κόμμα και μια νοσηλεύτρια
από το Τζάνειο. Έχουμε τις διαδηλώσεις ενάν-
τια στην Cosco οι οποίες συμβαίνουν εδώ και
χρόνια αλλά τελευταία έχουν γίνει πιο έντονες.
Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε μια μαζική
συγκέντρωση στα λιπάσματα Δραπετσώνας,
διαμαρτυρία για τα καζάνια της Oil One αλλά
και για την καύση σκουπιδιών. Και αποκορύφω-
μα ήταν το Σάββατο η διαδήλωση υποδοχής
της Αμάλ με εκατοντάδες αντιρατσιστές. Βρε-
θήκαμε σε όλες τις μάχες και το κρίσιμο θα εί-
ναι να κερδίσουμε τον κόσμο στο αντικαπιταλι-
στικό κίνημα διότι έχει διαφορετικές αφετηρίες.
Η “Ανταρσία στο Λιμάνι” επίσης μας δυναμώνει.

Πέγκυ Γ., Πειραιάς
26/8, Απεργία στα νοσοκομεία. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης
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ΟΜπακογιάννης αποφάσισε να φτιάξει τα
περιβόητα κοντέινερ εν μέσω πανδημίας

και καύσωνα. Πίστευε ότι δε θα υπάρξει αντί-
δραση λόγω καλοκαιριού, αντίθετα όμως δημι-
ουργήθηκε μια οργανωμένη αντίσταση από τα
κάτω. Στην Κυψέλη με τη ντουντούκα κάθε
πρωί φωνάζαμε τον κόσμο να κατέβει να στη-
ρίξει την πρωτοβουλία για να σταματήσουμε
τα κοντέινερ. Έγιναν συνελεύσεις και είδαμε
ότι ο κόσμος είναι ριζοσπαστικοποιημένος.
Καλέσαμε τον κόσμο να συζητήσει μαζί μας
και τις υπόλοιπες μάχες και προτείναμε να ορ-
γανωθούν στο κόμμα. Η Εργατική Αλληλεγγύη
έπαιξε ρόλο γιατί συνδέει όλες τις μάχες, το
περιβάλλον με τους ελεύθερους χώρους, την
εκπαίδευση κλπ.

Βίκυ Β., Κυψέλη

Το Έλενα είναι το νοσοκομείο των γυναικών
της εργατικής τάξης, των φτωχών, των με-

ταναστριών, των τρανς. Υπάρχει ενδοκρινολο-
γικό φυλομετάβασης -βλέπουμε ακόμα και το
χτυπημένο ΕΣΥ πόσο πολύτιμο είναι. Ο Πλεύ-
ρης θέλει να το κλείσει για να θησαυρίζουν τα
ιδιωτικά μαιευτήρια. Οι απολύσεις με πρόσχη-
μα τον εμβολιασμό είναι τέτοιου τύπου χτύπη-
μα. Επικρατεί μέσα εκρηκτική κατάσταση. Πή-
ρα την πρωτοβουλία για επιτροπή αγώνα και
στην πρώτη απεργία κατεβήκαμε τουλάχιστον
30 άτομα. Την επόμενη εβδομάδα ξανακατέβη-
κε μαζικά ο κόσμος. Από την Αριστερά υπάρ-
χει ελιτίστικη αντιμετώπιση των ανεμβολία-
στων παρότι συμφωνεί να μην γίνουν απολύ-
σεις. Δεν θα οργανώνονταν αυτές οι απεργίες
χωρίς τη δική μας παρέμβαση. Εργαζόμενες
του νοσοκομείου αποφάσισαν να μην κατέ-
βουν στο κυριακάτικο συλλαλητήριο, επειδή
ακριβώς υπήρχε η απεργία στα νοσοκομεία
και οργάνωσαν αυτή. Ο κόσμος συζητάει την
εναλλακτική και μπορούμε να τον κερδίσουμε
με τον τρόπο που παρεμβαίνουμε χωρίς σε-
χταρισμούς.

Κώστας Κ., Γκύζη

Το τι τονίζεις στη συζήτηση για τα εμβόλια
δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε τσάμπα. Παίζει

ρόλο κάθε βδομάδα και εξηγούμε ότι είμαστε
ενάντια στις απολύσεις αλλά μαζί με αυτό συ-
ζητάμε για το εμβόλιο. Μπορεί να μην τους
κερδίσεις από την πρώτη στιγμή, αλλά όταν
θα επιστρέψουν νικηφόρα από αυτή τη μάχη
έχει ανοίξει αυτός ο δίαυλος. Είναι δύσκολη
δουλειά γιατί η κυβέρνηση το έχει πολώσει και
τα σωματεία που ελέγχει η Αριστερά δεν το
ανοίγουν. Χρειαζόμαστε δυνατούς και έτοι-
μους πυρήνες εφοδιασμένους με επιχειρήμα-
τα. Προτείνουμε πλέον  την κάρτα μέλους και
στις εξορμήσεις. Στις εκδηλώσεις έχουμε ομά-
δα που κοιτάει τι κόσμος έρχεται και τι συζή-
τηση θα γίνει και εξασφαλίζουμε ότι στρατο-
λογούμε. Το ίδιο χρειάζεται και στους εργατι-
κούς χώρους.

Γιάννης Σ., Χαμοστέρνα

Ηοργή έχει συσσωρευτεί. Στις 26 Αυγού-
στου είχαμε στη Θεσσαλονίκη μια μεγάλη

συγκέντρωση με χαρακτηριστική τη συμμετο-
χή νοσοκομείων που βρίσκονται έξω από την
πόλη. Πήραμε το πανό του Ιπποκρατείου και

μετατρέψαμε τη συγκέντρωση σε διαδήλωση.
Τα συνθήματα ήταν ενάντια στον Πλεύρη, τον
Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Συνάδελφοι
που είναι σε αναστολή αυτή τη στιγμή συμμε-
τέχουν στο κίνημα και ξέρουμε ότι σε καμία
περίπτωση δεν είναι αντιεμβολιαστές. Έχουν
τους φόβους τους για τα εμβόλια. Είμαστε
ταυτόχρονα υπέρ του εμβολιασμού αλλά και
δίνουμε μαζί τους τη μάχη διότι δεν θα γίνουν
καλύτερα τα νοσοκομεία αλλά χειρότερα με
τις αναστολές. Απευθυνόμαστε και στις δυο
μεριές και δεν αφήνουμε να πάρουν κεφάλι οι
φασίστες ενώ έγιναν τεράστιες προσπάθειες.
Το έχουμε σπάσει.

Γιάννης Κ., Χαριλάου

Τα τελευταία δυο χρόνια υπάρχουν ανοιχτά
μέτωπα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης,

από τα κοντέινερ για τα νήπια και την ΕΒΕ μέ-
χρι την αστυνομοκρατία, τις διαγραφές φοιτη-
τών, την επιτήρηση καθηγητών από τους διευ-
θυντές κλπ. Ως πρωτοετής δεν έχω ζήσει κα-
θόλου τη σχολή μου, αντιθέτως όμως έχω
προλάβει να ζήσω το φοιτητικό κίνημα. Η κυ-
βέρνηση προσπάθησε να μας τρομοκρατήσει
και δεν κατάφερε τίποτα. Κρατήσαμε ζωντα-
νές τις σχολές και αποτρέπαμε την εφαρμογή
νόμων όπως την πανεπιστημιακή αστυνομία.
Στείλαμε σπίτι του τον Χρυσοχοΐδη και το ίδιο
θα κάνουμε με τον Θεοδωρικάκο. Μεγαλώνου-
με τη δυναμική του ΣΕΚ στο ΠΑΔΑ. Αυτή τη
βδομάδα με πανό και εξόρμηση για τη ΔΕΘ
και σκοπεύουμε να οργανώσουμε εκδήλωση
για την Παιδεία.

Γιάννης Μπ., Ελληνικό

Στη Βαρυμπόμπη έχει ανοίξει η προσπάθεια
“ανάπλασης” της περιοχής με κέντρο τα

ανάκτορα. Παρόμοια ετοιμάζουν και για την
Εύβοια. Μιλάμε για το σύστημα και ταυτόχρο-
να πρέπει να δούμε την αυτονομία αυτού του

μετώπου. Η διαδήλωση της 9/8 έγινε γιατί μας
έσπρωξε ο κόσμος να την οργανώσουμε.
Ήταν διάχυτη η αγανάκτηση και το ότι πρέπει
να απαντήσουμε. Αν πηγαίναμε για μια συμβο-
λική κίνηση μετά τις διακοπές θα ήταν λάθος.
Ακόμη και όταν βρισκόμασταν στο Σύνταγμα
οι άλλες οργανώσεις δεν πίστευαν ότι θα κα-
ταφέρει να γίνει διαδήλωση. Αλλά ο κόσμος
ήρθε κατά χιλιάδες. Δεν πρέπει λοιπόν να κλω-
τσάμε ευκαιρίες περιμένοντας καλύτερες ορ-
γανωτικές συνθήκες.

Γιώργος Ρ., Ηράκλειο Αττικής

Στην Εύβοια ζήσαμε την εγκατάλειψη και
τον κυνισμό της κυβέρνησης. Από την άλ-

λη, είδαμε ότι αυτός που πρέπει να αναλάβει
τη σωτηρία είναι ο απλός κόσμος, οι εργάτες,
οι αγρότες που υφίστανται την καταστροφή.
Το σβήσιμο της φωτιάς στην Εύβοια ήταν μια
πολιτική πράξη που επέβαλε ο κόσμος συγ-
κρουόμενος με την τακτική των εκκενώσεων
και ανάγκασε τους μηχανισμούς να την αλλά-
ξουν. Την επόμενη συγκροτήσανε ομάδα με
δέκα άτομα αρχικά και η δεύτερη συνέλευση
έγινε μαζική. Αυτό που έλεγαν είναι ότι χρει-
αζόμαστε κάποιον να μας οργανώσει. Ο κό-
σμος χρειάζεται το κόμμα. Οι Εύβοιες υπάρ-
χουν παντού και πρέπει να τις βρούμε.

Σεραφείμ Ρ., Χανιά

Το σχέδιό τους στην εκπαίδευση είναι να
μας τινάξουν στον αέρα. Με τα τεράστια

κενά στο σύστημα φέρνουν και το 50+1, φαν-
ταστείτε πόσοι θα αρρωστήσουν. Και ταυτό-
χρονα οι αναπληρωτές θα αναπληρώνουν και
όσους νοσούν, δηλαδή μιλάμε για μια τερά-
στια υποβάθμιση. Κάνουμε την προσπάθεια να
οργανώσουμε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
στο άνοιγμα των σχολείων. Για να γίνει αυτό
χρειάζεται οργάνωση, παρέμβαση το πρωί
στις πύλες, κουβέντα και με τους γονείς. Θέ-

λουμε να ενώσουμε όλα τα κομμάτια της εκ-
παιδευτικής κοινότητας γύρω από αυτό, γο-
νείς, φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικούς, κα-
θώς και όλα τα κομμάτια της Αριστεράς. Αυτό
που πρέπει να κάνουμε είναι ένα αντίστοιχο
“Συντονιστικό των Σχολείων”.

Εύα Η., Γκύζη

Με όλη αυτή τη διαδικασία στο Αφγανιστάν
ξεκίνησε και εντάθηκε όλη η συζήτηση

της ισλαμοφοβίας. Αυτό που λένε είναι ότι τώ-
ρα οι γυναίκες δε θα έχουν καμία προστασία.
Πρέπει να δούμε ποια πρέπει να είναι η στάση
της Αριστεράς. Υπάρχουν φεμινιστικές οργα-
νώσεις, ακόμη και ριζοσπαστικές, στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό που υιοθετούν την άπο-
ψη ότι είναι απαράδεκτο που έφυγαν οι ΗΠΑ.
Έχουμε δει στη Γαλλία που η Αριστερά συμ-
φώνησε ενάντια στη μαντήλα κι αυτό τους γύ-
ρισε μπούμερανγκ. Αντίθετα στην Ελλάδα έχει
αντιστραφεί αυτό το κλίμα. Το μόνο εχέγγυο
είναι να πούμε ότι αυτές τις γυναίκες και αυ-
τούς τους άντρες τους θέλουμε εδώ να παλέ-
ψουμε μαζί όπως και να είναι ντυμένοι. Έτσι
μπορούμε να απαντήσουμε στις επιθέσεις και
στις ψευδοπροσδοκίες κάποιων που υπόσχον-
ται να τους “σώσουν”.

Μαρίζα Ψ., Νέα Σμύρνη

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το Αφγανι-
στάν και το είδαμε στις εκδηλώσεις αλλά

και στη σχολή. Όμως για τη γενιά που βρίσκε-
ται τώρα στις σχολές δεν υπάρχει η ανάμνηση
του πολέμου στο Αφγανιστάν και του αντιπο-
λεμικού κινήματος. Τώρα που άνοιξε ξανά η
συζήτηση άρχισε ένα τελείως καινούριο κεφά-
λαιο. Άρα χρειάζεται και οι δικοί μας σύντρο-
φοι να ετοιμαστούν γι' αυτό. Μέσα στις σχο-
λές δεν ανοίγει από την Αριστερά. Και εφόσον
εξελίσσεται η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία,
τον ρατσισμό και τον σεξισμό, ανοίγουν πάρα
πολλά ερωτήματα. Οι εκδηλώσεις που κάναμε
στις γειτονιές ήταν πολύτιμες και πρέπει να γί-
νουν και στις σχολές. Δεν είμαστε στις σχολές
μόνο για τα φοιτητικά, είμαστε για να μιλήσου-
με και για το σύστημα συνολικά.

Μαρία Κ., Περιστέρι

Ο“φεμινισμός από τα πάνω” στη Γαλλία
συντάχθηκε με την τακτική της απαγόρευ-

σης στα κορίτσια που θέλανε να πάνε σχολείο
με τις μαντήλες. Στο σήμερα εδώ συνάντησαν
τον πρέσβη της δοσίλογης κυβέρνησης του
Αφγανιστάν. Η άλλη τακτική είναι η εμπιστοσύ-
νη στο εργατικό κίνημα κι εκεί κι εδώ. Το πιο
σημαντικό είναι τι κάνουμε εδώ με τις προσφύ-
γισσες. Δείχνει και στις γυναίκες στο Αφγανι-
στάν ή όπου αλλού τον εργατικό πολιτισμό της
Δύσης. Σύνορα ανοιχτά όχι με μισές κουβέν-
τες και διευθέτηση της ΕΕ για το “πόσους θα
πάρουμε” και καλύτερες συνθήκες για όσες
και όσους έρχονται. Και πάνω από όλα τι μά-
χες δίνουμε εδώ και για το γυναικείο και το ερ-
γατικό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε το τι
γίνεται στη Δύση. Αν κάποιοι έχουν στραφεί
στους Ταλιμπάν είναι γιατί βλέπουν το βρώμι-
κο πρόσωπο της Δύσης. Πρέπει να φανεί η δι-
κή μας Δύση. Μπορούν να πάρουν αυτό το μή-
νυμα και έχουμε εμπιστοσύνη ότι μπορούν να
το κάνουν πράξη εκεί.

Σταυρούλα Π., Κυψέλη

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

Επιμέλεια κειμένων: Αφροδίτη Φράγκου

Μπροστά σε όλα τα μέτωπα
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ΗΠΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Υπεροψία, αυταπάτες και πανικός ΤΕΞΑΣ

Οι αντιδράσεις των Δυτικών αρχουσών
τάξεων στην εντελώς προβλέψιμη νίκη
των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν είναι

απίστευτες. Συνδυάζουν υπεροψία, αυταπά-
τες και πανικό. Μέσα στις ίδιες τις Ηνωμένες
Πολιτείες, τα πράγματα είναι κάπως πιο ήσυ-
χα για λόγους κομματικού πατριωτισμού. Τα
φιλελεύθερα γεράκια του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος δεν θέλουν να αποδυναμώσουν τον Τζο
Μπάιντεν επειδή ταυτόχρονα δέχεται ενορχη-
στρωμένη επίθεση από τους Ρεπουμπλικά-
νους (αν και ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ που, το
2018, συμφώνησε με τους Ταλιμπάν την απο-
μάκρυνση των αμερικανικών στρατευμάτων).

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Είναι στη Δυτική Ευρώπη που οι καταγγε-
λίες για την αμερικάνικη αποχώρηση έχουν ξε-
φύγει από κάθε λογική. Μια τέλεια συμπύκνω-
ση της υπεροψίας του φιλελεύθερου ιμπερια-
λισμού μάς πρόσφερε η Κονστάντσε Στεν-
τσενμίλερ από το ίδρυμα Brooking: “όλη η
προσπάθεια δεν ήταν μάταιη. Η Αλ-Κάιντα εκ-
διώχθηκε. Οι ζωές πολλών ανθρώπων βελτιώ-
θηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα των
γυναικών. Υπάρχει πλέον μια αφγανική κοινω-
νία των πολιτών που είναι πιο μορφωμένη και
πιο συνδεδεμένη με τον κόσμο από οποτεδή-
ποτε στο παρελθόν. Και αυτοί οι άνθρωποι
έχουν τους αριθμούς των κινητών μας”.

Λες και οι Αφγανοί είχαν ανάγκη την ευγενή
καθοδήγηση του ΝΑΤΟ (που πλέον φαίνεται
πως συνεχίζεται μέσω Whatsapp) για να απο-
κτήσουν κοινωνική και πολιτική ζωή.

Η Στέντσενμίλερ εκθειάζει την πανηλίθια
ομιλία στη Βουλή του δεξιού βουλευτή Τομ
Τάγκεντχατ. Ο Τάγκεντχαντ απαίτησε επανει-
λημμένα να μάθει γιατί η Βρετανία, μαζί με άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, δεν
προσπάθησαν να συνεχίσουν την κατοχή του
Αφγανιστάν. Ο Μπόρις Τζόνσον και η Άνγκελα
Μέρκελ σπάνια συμφωνούν μεταξύ τους, αλλά

ξεκαθάρισαν κι οι δυο τους πως η συνέχιση
της ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρουσίας στο
Αφγανιστάν ήταν αδύνατη χωρίς αμερικάνικη
υποστήριξη. Η Γαλλία και η Βρετανία ξεκίνη-
σαν την επέμβαση στη Λιβύη το 2001, αλλά
ξέμειναν γρήγορα από εξοπλισμό και χρει-
άστηκαν την παρέμβαση του Πεντάγωνου που
ανέλαβε τη βαριά δουλειά.

Όπως έγραψε στο τουίτερ ο, εντελώς συ-
στημικός, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Λό-
ρενς Φρίντμαν: “Το Ηνωμένο Βασίλειο και η
Γαλλία εξαπέλυσαν μια κοινή επιχείρηση στη
Μέση Ανατολή το 1956 (για να επανακαταλά-
βουν τη Διώρυγα του Σουέζ) την οποία τελικά
χρειάστηκε να εγκαταλείψουν επειδή οι ΗΠΑ
δεν ήρθαν να τους υποστηρίξουν. Από τότε
δεν έχουμε γίνει μάρτυρες καμιάς καινούρ-
γιας στρατηγικής πραγματικότητας”.

Εξάρτηση
Είναι ακριβώς η στρατιωτική εξάρτηση της

Ευρώπης από τις ΗΠΑ που αυξάνει τον πανικό
στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οι ευρωπαϊ-
κές ελίτ ανησυχούν πως αν οι ΗΠΑ είναι απα-
σχολημένες μόνο με τα εσωτερικά τους προ-
βλήματα και με την άνοδο της Κίνας, δεν θα
μπορούν να τους προσφέρουν στρατιωτική
ασφάλεια, ιδιαίτερα απέναντι στη Ρωσία.

Αυτό το άγχος υπάρχει με διάφορες εκδο-
χές από τα τέλη της δεκαετίας του ‘40. Η δημι-
ουργία του ΝΑΤΟ δεν είχε στόχο μόνο να κινη-
τοποιήσει από κοινού την Ουάσιγκτον και τους
συμμάχους της απέναντι στη Σοβιετική Ένωση
και τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους της, αλλά
και να δεσμεύσει τις ΗΠΑ στη διατήρηση
στρατιωτικής παρουσίας στη Δυτική Ευρώπη.

Είναι αλήθεια ότι ο στρατιωτικός ανταγωνι-
σμός με την Κίνα είναι η πρώτη προτεραιότη-
τα στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Αλλά
αυτό ισχύει από τότε που ο ήρωας των φιλε-
λεύθερων, Μπαράκ Ομπάμα άρχισε να “γέρ-
νει” προς την Ασία, πριν από μια δεκαετία. Μια
ακόμη “στρατηγική πραγματικότητα” που δεν
έχει αλλάξει, είναι ότι η παγκόσμια κυριαρχία

του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού έχει σαν προ-
ϋπόθεση ότι ελέγχει τα υπόλοιπα ανεπτυγμέ-
να καπιταλιστικά κράτη στη Δυτική Ευρώπη
και την Ανατολική Ασία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να
διατηρούν στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία,
τη Γερμανία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία σχετικά με
την Ουκρανία, ήταν οι ΗΠΑ που πίεσαν τους
Ευρωπαίους να επιβάλουν σκληρότερες κυ-
ρώσεις στη Μόσχα. Οργανώνουν ΝΑΤΟϊκές
ασκήσεις κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τη Ρωσία. Αντίστοιχα, η Ουάσιγ-
κτον, και επί Τραμπ και επί Μπάιντεν, σπρώ-
χνει τα ευρωπαϊκά κράτη που δίσταζαν περισ-
σότερο να χαλαρώσουν τους κερδοφόρους
οικονομικούς τους δεσμούς με την Κίνα, να
ακολουθήσουν την δική της, όλο και σκληρό-
τερη γραμμή εναντίον του Πεκίνου.

Η πανωλεθρία στο Αφγανιστάν -και ιδιαίτερα
το γεγονός ότι ο Μπάιντεν δεν είχε κρατήσει
ενημερωμένους τους Ευρωπαίους- έχει προ-
καλέσει περισσότερη συζήτηση σχετικά με την
αναπτυσσόμενη μεγαλύτερη “στρατηγική αυ-
τονομία” της ΕΕ. Ο ευρωπαίος επίτροπος Τιερί
Μπρετόν είπε στους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς πως “η
ΕΕ κατάλαβε ‘με το δύσκολο τρόπο’ μέσα από
την κρίση του Αφγανιστάν την ανάγκη να ανα-
πτύξει τις αμυντικές της δυνατότητες και να
προωθήσει “χαρακτηριστικά σκληρής ισχύος”.

Αυτό που συζητάνε είναι η δημιουργία μιας
ευρωπαϊκής “δύναμης ταχείας επέμβασης” με
5.000 ένστολους. Αυτό δεν πρόκειται να τρο-
μάξει τη Ρωσία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πυρη-
νική δύναμη του κόσμου, με στρατό ενός εκα-
τομμυρίου εφοδιασμένο με υψηλής ποιότητας
εξοπλιστικά συστήματα.

Η αλήθεια είναι πως, παρά τις τριβές μετα-
ξύ τους, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη χρειάζονται ο
ένας τον άλλο. Το πρόβλημά τους είναι ότι
τους αναλογεί ένα όλο και μικρότερο τμήμα
του παγκόσμιου οικονομικού προϊόντος. Οι
ΗΠΑ παραμένουν μακράν η μεγαλύτερη στρα-
τιωτική δύναμη, όμως η πτώση της Καμπούλ
υπενθύμισε σε όλους ότι είναι και ευάλωτες.

Το χάσταγκ #TexasTaliban έχει απλω-
θεί σε ολόκληρες τις ΗΠΑ από τα τέ-
λη Αυγούστου. Την ώρα που οι απο-

λογητές της αμερικάνικης κατοχής ισχυρί-
ζονται ότι 20 χρόνια τώρα απελευθέρωναν
τις γυναίκες στο Αφγανιστάν, η πολιτεία
του Τέξας απαγορεύει διά ροπάλου τις
εκτρώσεις, επιστρέφοντας την κατάσταση
κυριολεκτικά 50 χρόνια πίσω. Πρόκειται για
τον πιο εξωφρενικό νόμο κατά των γυναι-
κών που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. 

Ψηφίστηκε το Μάρτη αλλά μπήκε σε
εφαρμογή από 1η Σεπτέμβρη. Οι εκτρώ-
σεις απαγορεύονται εντελώς από τις έξι
μόλις βδομάδες. Το 85% των γυναικών
που κάνουν έκτρωση έχουν ξεπεράσει τις
έξι βδομάδες, αφού συνήθως νωρίτερα
δεν έχουν καταλάβει πως είναι έγκυες. Δεν
δίνεται καμιά εξαίρεση, ούτε με βάση την
ηλικία, ούτε καν σε περίπτωση βιασμού. Η
μόνη εξαίρεση είναι λόγοι υγείας, αλλά και
αυτοί πρέπει να αφορούν ζήτημα ζωής ή
θανάτου ή βλάβης σε ζωτικό όργανο.

Η “καινοτομία” όμως δεν βρίσκεται εκεί.
Αντίστοιχους νόμους έχουν περάσει και
άλλες πολιτείες στις ΗΠΑ, αλλά ακόμη και
αν ψηφίζονται, δεν μπορούν να εφαρμο-
στούν γιατί θεωρούνται αντισυνταγματικοί,
μιας και σε ομοσπονδιακό επίπεδο από το
1973, οι εκτρώσεις προστατεύονται ως δι-
καίωμα μέχρι περίπου τις 24 βδομάδες
κύησης. Οι Ρεπουμπλικάνοι της πολιτείας
του Τέξας ανακάλυψαν έναν τρόπο να ξε-
περάσουν το εμπόδιο. Δεν ορίζεται κανέ-
νας μηχανισμός του κράτους που να επι-
βάλει την απαγόρευση, κι έτσι δεν αναλαμ-
βάνουν την ποινική ευθύνη για αντισυνταγ-
ματική πράξη. 

Ρουφιάνοι
Όμως, επιτρέπουν στον οποιονδήποτε

ρουφιάνο να καταγγείλει ως ιδιώτης ότι
κάποιος πραγματοποίησε ή βοήθησε στην
πραγματοποίηση μιας έκτρωσης και να ει-
σπράξει τουλάχιστον 10 χιλιάδες δολάρια.
Οι ακροδεξιές, παραθρησκευτικές και αν-
τι-γυναικείες οργανώσεις έχουν ήδη στή-
σει τα δίκτυα των τοπικών πληροφοριοδο-
τών-εκδικητών που θέλουν να “σώσουν
ζωές”. Ποιος μπορεί να καταγγελθεί; Μια
γιατρός, ένας νοσοκόμος, ένας υπάλληλος
που έδωσε πληροφορίες, μια οδηγός ταξί
που πήγε τη γυναίκα στην κλινική γνωρί-
ζοντας πως θα κάνει έκτρωση, ο σύντρο-
φος, ο γονιός ή η φίλη που συνόδευσε.

Μέχρι τη στιγμή της εφαρμογής του νό-
μου, οι εργαζόμενοι στις κλινικές έκαναν
υπερπροσπάθεια να βοηθήσουν όσες γυ-
ναίκες μπορούσαν. Έφτασαν να περιμένουν
στα αυτοκίνητά τους μέσα στη νύχτα πέντε
και έξι ώρες πριν αρχίσει να εφαρμόζεται η
ποινικοποίηση. Μόνο 24 κλινικές για εκτρώ-
σεις είχαν απομείνει στο Τέξας, από 40 που
ήταν το 2013, όταν η κυβέρνηση πέρασε
νόμους που έβαζαν πολλά πρακτικά εμπό-
δια στις γυναίκες. Τώρα και αυτές οι 24 δη-
λώνουν ότι σεβαστούν το νόμο και πολλές
θα κλείσουν. Σε μια πολιτεία όπως το Τέ-
ξας, ήδη επίσκεψη στην κλινική σήμαινε τα-
ξίδι 150 χιλιόμετρα για πολλές γυναίκες.

Φωτό: Reuters
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Τώρα η μόνη λύση είναι να καταφύγουν
σε άλλη πολιτεία, 400 χιλιόμετρα μακριά
κατά μέσο όρο. Για τις περισσότερες
φτωχές και εργαζόμενες γυναίκες, αυτό
το ταξίδι είναι αδύνατο. Κάποιες θα
αναγκαστούν σε παράνομες και επικίν-
δυνες εκτρώσεις εκτός κλινικών. Το ίδιο
το κόστος της έκτρωσης, γύρω στα 550
δολάρια, ήταν έτσι κι αλλιώς δυσβάστα-
χτο. Οι κλινικές τώρα συμβουλεύουν
όσες μπορούν να μην κάνουν καν υπέρη-
χο στο Τέξας, γιατί αν είναι έγκυες θα εί-
ναι τσάμπα έξοδα, καθώς θα πρέπει να
ταξιδέψουν σε άλλη πολιτεία. 

Οι φτωχές γυναίκες, τα πολύ νεαρά
κορίτσια και οι Αφροαμερικανίδες είναι
αυτές που θα πληρώσουν περισσότερο
την επίθεση. 70% των εκτρώσεων στο
Τέξας γίνονταν σε Αφροαμερικανίδες.
Τα ανήλικα κορίτσια χρειάζονταν την
συγκατάθεση των γονιών τους για να
κάνουν έκτρωση, κάτι που σε πολλές
περιπτώσεις απαιτούσε δικαστήριο και
έτσι ξεπερνούσαν τις έξι βδομάδες,
ακόμη και να το ήξεραν νωρίτερα. Οι
γυναίκες με χρόνιες παθήσεις που
έχουν λόγους να φοβούνται την κύηση,
αλλά δεν μπορούν να “αποδείξουν”
βλάβη σε ζωτικά όργανα μένουν εκτε-
θειμένες. Όλες τους παραπέμπονται
από την πολιτεία σε “χριστιανικά κέν-
τρα υγείας” όπου προσπαθούν να τις
πείσουν να γεννήσουν, τους χαρίζουν
μερικές πάνες και στις πιο τυχερές ένα
καρεκλάκι αυτοκινήτου. 

Οι σεξιστές της κυβέρνησης του Τέξας
δεν προχώρησαν από μόνοι τους. Βρί-
σκεται σε εξέλιξη μια γενικευμένη επίθε-
ση στα δικαιώματα των γυναικών στις
ΗΠΑ. Το Ανώτατο Δικαστήριο που συνε-

δρίασε λίγο πριν αρχίσει η εφαρμογή
του νόμου αποφάσισε με οριακή πλει-
οψηφία 5-4 να μην βάλει εμπόδια το νό-
μο. Οι τρεις από τους πέντε δικαστές
διορίστηκαν από τον Τραμπ με βασικό
κριτήριο ότι είναι αντίθετοι στην απόφα-
ση “Ρόου εναντίον Γουέιντ” του 1973
που νομιμοποίησε τις εκτρώσεις. Τώρα,
νομικά το επόμενο βήμα υποχρεώνει κά-
ποιον γιατρό να παραβιάσει τον νόμο, να
υποστεί το πρόστιμο και μετά να καταφύ-
γει στο αστικό δικαστήριο, όπου αν βγει
το πρόστιμο άδικο, θα μπορεί να γίνει
νέα προσφυγή στο Ανώτατο δικαστήριο. 

Υποσχέσεις
Οι Δημοκρατικοί και ο Μπάιντεν δη-

λώνουν εξοργισμένοι, αλλά δεν κουνά-
νε ούτε το δάχτυλό τους. Υπόσχονται
γενικά βοήθεια στις γυναίκες που πέ-
φτουν θύματα. Υπόσχονται ότι θα φέ-
ρουν προς ψήφιση επιτέλους νόμο που
θα επισημοποιεί την απόφαση του
1973, αλλά ξέρουν ότι δεν θα περάσει

στη Γερουσία, με πολλούς Ρεπουμπλι-
κάνους να έχουν κάνει την αντίθετη
στην έκτρωση σημαία τους.

Δεν πρόκειται για “συντηρητικοποί-
ηση” της κοινωνίας, όπως ισχυρίζονται
ορισμένοι. Το 54% των Αμερικανών δη-
λώνουν σήμερα ότι οι εκτρώσεις πρέπει
να είναι νόμιμες, και 42% το αντίθετο. Το
2003 τα νούμερα ηταν αντίστροφα. Οι
γυναίκες πολιόρκησαν τον Τραμπ από
την πρώτη στιγμή της προεδρίας του με
τεράστιες κινητοποιήσεις ενάντια στο
σεξισμό. Έπαιξαν ρόλο στην ήττα του.
Τώρα οργανώνουν “Πορείες Γυναικών”
σε ολόκληρη τη χώρα για τις 2 Οκτώ-
βρη. Είναι δύο μέρες πριν συνεδριάσει
το Ανώτατο Δικαστήριο για μια αντίστοι-
χη υπόθεση που έρχεται από την πολι-
τεία του Μισισιπή. Η μάχη ενάντια στους
ρατσιστές, την ακροδεξιά και τους μισο-
γύνηδες δεν δίνεται από τον Λευκό Οίκο
και την προοδευτική πλειοψηφία του
Κογκρέσου, αλλά στους δρόμους.

Νίκος Λούντος

11 Σεπτέμβρη 
το Pride 
στην Αθήνα 

Στις 11 Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθεί η φετινή διαδή-
λωση Περηφάνιας στην Αθήνα. Η διαδήλωση αυτή έρ-
χεται ύστερα από περισσότερα από 2 χρόνια που

έχουν μεσολαβήσει από το Pride του 2019, το πιο πολιτικό
Pride που έχει γίνει ποτέ, με δεκάδες χιλιάδες κόσμο να
διεκδικούν δικαιοσύνη για τον Ζακ / τη Zackie Oh, αλλά και
να γιορτάζει τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Stonewall.
Η διαδήλωση του Σαββάτου θα είναι η πρώτη διαδήλωση
Pride που θα γίνει στην Αθήνα μέσα στη διακυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας και έρχεται μέσα σε μια περίοδο που το
κίνημα φουντώνει σε όλα τα μέτωπα.

Έρχεται επίσης αμέσως μετά την υπουργοποίηση του φα-
σίστα Θάνου Πλεύρη. Εκτός από υποστηρικτής του μαται-
ωμένου σεξιστικού “συνεδρίου” για την υπογεννητικότητα
και τη γονιμότητα, ο Πλεύρης είναι και ο συνήγορος υπερά-
σπισης των αστυνομικών που ολοκλήρωσαν τη δολοφονία
του Ζακ. Μάλιστα, είναι αυτός που κατάφερε να κερδίσει
έναν ολόκληρο χρόνο καθυστέρησης της δίκης, εκμεταλ-
λευόμενος την υπουργική απόφαση για τον αριθμό των ατό-
μων στις δικαστικές αίθουσες λόγω της πανδημίας. Σε λίγο
κλείνουν τρία χρόνια από τον άγριο μέχρι θανάτου ξυλοδαρ-
μό του Ζακ και όλοι οι κατηγορούμενοι φονιάδες κυκλοφο-
ρούν ελεύθεροι -εν μέρει και χάρη στον νέο υπουργό Υγεί-
ας. Η δε ομοφοβία του Πλεύρη είναι γνωστή.

Τα δυο χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας
έχουν σημάνει μια σκληρή προσπάθεια πισωγυρίσματος και
καταπάτησης των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων: από τις καραντί-
νες που χτύπησαν πιο σκληρά τους ανθρώπους που αντιμε-
τωπίζουν διακρίσεις μέχρι τον περιορισμό της πρόσβασης
στο ΕΣΥ -κι από την αύξηση της καταστολής και των ελέγ-
χων μέχρι τις ιδεολογικές επιθέσεις σε βάρος των γυναικών
και των ΛΟΑΤΚΙ+.

Ισλαμοφοβία
Ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να καλλιεργή-

σει την ισλαμοφοβία εργαλειοποιώντας τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώ-
ματα. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η δήλωση του
Μπογδάνου ότι “σέβεται” τους ΛΟΑΤΚΙ+ ενώ οι πρόσφυγες
από μουσουλμανικές χώρες όχι, επομένως οι τελευταίοι δεν
χωράνε εδώ. Το θράσος αυτού του καθάρματος δεν είναι
εξαίρεση, αλλά κανόνας στη ΝΔ των πλούσιων βιαστών, των
γυναικοκτόνων και των κακοποιητών.

Σε όλα αυτά η απάντηση του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος είναι ότι
μπορεί να κερδίσει αυτές τις μάχες βγαίνοντας μαζικά στον
δρόμο. Η κίνηση των εργαζόμενων και των φοιτητών/τριών
σε όλους τους χώρους, ακόμα και στις κλειστές σχολές,
ήταν αυτή που ανάγκασε την Athens Pride να προχωρήσει
σε μια διοργάνωση που ήθελε να αποφύγει αρκούμενη στο
όχι ιδιαίτερα πολιτικό pride week που διοργάνωσε τον Ιού-
λιο. Η μαζική περσινή διαδήλωση στη δεύτερη επέτειο της
δολοφονίας της Zackie Oh δείχνει πόσο λάθος ήταν να μην
οργανωθεί διαδήλωση Περηφάνιας μέσα στο 2020.

Η μάχη για τη δικαίωση του Ζακ, η σύγκρουση με τις προ-
σπάθειες να ξηλωθούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, ο αγώνας
για ακόμα περισσότερα δικαιώματα για όλες και όλους δεν
είναι μόνο υπόθεση των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, αλλά όλης
της εργατικής τάξης. Παλεύοντας για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώ-
ματα, για τα δικαιώματα των προσφύγων/ισσών, για τα δι-
καιώματα των γυναικών, η εργατική τάξη παλεύει και για την
ίδια της την ενότητα. Για να είναι δυνατή απέναντι στην κυ-
βέρνηση, αλλά και στο σύστημα της εκμετάλλευσης και της
καταπίεσης που παράγει τις διακρίσεις. Και να το τσακίσει.
Σάββατο 11 Σεπτέμβρη, 7μμ
πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς τη Βουλή

Αφροδίτη Φράγκου

Οργή ενάντια στην 
απαγόρευση της έκτρωσης

Διαμαρτυρία στο Τέξας “Όχι απαγορέυσεις στα κορμιά μας”. Φωτό: Μοντίκ Μονρό/ΝΥΤ

8/6/19, Η πορεία του Athens Pride. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 θεατράκι Φωκίωνος 7.30μμ
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 πάρκο Ιακωβάτων 7μμ
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 καφέ Off the chain 7.30μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 
καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως 99, 7μμ
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτης

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/9 
πλ. Ηούς, Κάτω Πετράλωνα 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/9 
καφέ Θύμιος, πλατεία Δουργουτίου 8μμ
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/9 ιντερνέτ καφέ 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9/9 καφέ Ενωδία 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 πλατεία Δημαρχείου 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 πλατεία Ηρώ 7.30μμ
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη
8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 πλατεία Ηρώων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/9 
ΚΕΠ, κεντρική πλατεία 7.30μμ 
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 θεατράκι πλ. Καρύλλου, Polis
park 7.30μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 Ούλαφ Πάλμε 1, Άλσος 7μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 άλσος Παγκρατίου 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 9/9 καφέ πλ. Σουρμένων 8μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 9/9 
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 δημαρχείο 7.15μμ
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 πολυχώρος Μάνος Λοΐζος,
Θηβών 243 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/9 δημαρχείο 8μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

Θεσσαλονίκη

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 καφέ Άνεμος 8μμ
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 9/9 
Καφέ Γιώτης 8μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9/9 πάρκο ΕΚΘ 8μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/9 καφέ Ζωή 8μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9 Πυρσινέλλα 1, 
4ος όρ., 8μμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/9 καφέ Γέφυρες 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9/9 Θόλος 8μμ
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 9/9
πάρκο Μεραμβέλου 7.30μμ

Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9/9 πάρκο της Αύρας, 
απέναντι από το γήπεδο ΑΟΞ, 8μμ
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΧΑΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/9 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρ-
τητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά-
ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ-
σει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέ-
σα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σο-
σιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ-
ρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω-

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

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

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα 

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Δημήτρης Δασκα-
λάκης, Σωτήρης Κοντογιάννης, Νίκος
Λούντος, Στέλιος Μιχαηλίδης, Λέανδρος
Μπόλαρης, Μάνος Νικολάου, Γιώργος
Πίττας, Αφροδίτη Φράγκου 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης

Eκτύ πω ση: News Press Hold, 
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@gmail.com
τηλ.: 210 5241001, 
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 9/9
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/9
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 7.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πλ. Πανόρμου 7.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Γαλατσίου και Βεΐκου 7.30μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
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
Ν. ΙΩΝΙΑ 
Πεζόδρομος Μικράς Ασίας 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 7μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα 
Φεραίου 7.30μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλατεία Βαρνάβα 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγίου Θεράποντα 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 10.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

Εξορμήσεις



Στις 25 Σεπτέμβρη του 1927 το
Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του
ΚΚΕ ανακοίνωσε μέσω του Ρι-

ζοσπάστη τη διαγραφή του Παντελή
Πουλιόπουλου από το κόμμα. Ήταν
η κορύφωση μια κρίσης που θα είχε
σαν αποτέλεσμα τη διαγραφή και
αποχώρηση εκατοντάδων μελών και
στελεχών. Τα μισά μέλη της ΚΕ και
τρία μέλη που είχαν εκλεχτεί από το
Τρίτο Συνέδριο έξι μήνες πριν, η
πλειοψηφία της οργάνωσης Πειραιά
βρέθηκαν εκτός. Η διαγραφή του
Πουλιόπουλου ήταν ένα σημείο καμ-
πής στην πορεία του ΚΚΕ με συνέ-
πειες που θα κρατήσουν δεκαετίες.
Ήταν το τέλος της πρώτης πράξης
στην επικράτηση του σταλινικού μη-
χανισμού. 

Και είχε άμεση σχέση με τις εξελί-
ξεις στην Ρωσία. Η εξουσία της γρα-
φειοκρατίας παγιωνόταν και το ξε-
θεμελίωμα των κατακτήσεων του
Κόκκινου Οκτώβρη επιταχυνόταν.
Τον Νοέμβρη της ίδιας χρονιάς, η
Ενωμένη Αντιπολίτευση εκεί έδωσε
τη τελευταία ανοιχτή μάχη της ενάν-
τια στη γραφειοκρατία. Οργάνωσε
τις δικές της διαδηλώσεις στην επέ-
τειο των δέκα χρόνων της νίκης της
εργατικής επανάστασης το 1917. Ο
Τρότσκι, ο Ζηνόβιεφ και ο Κάμενεφ
διαγράφτηκαν από το ρώσικο κόμμα
και οι σύντροφοί τους άρχισαν να
παίρνουν το δρόμο της φυλακής και
της εξορίας. 

Τέσσερα χρόνια μετά τη διαγρα-
φή του Πουλιόπουλου, τον Σεπτέμ-
βρη του 1931, η ηγεσία της Κομιν-
τέρν αποφάσισε να διορίσει μια νέα
ηγεσία στο ΚΚΕ. Όχι απλά να προ-
ωθήσει και να στηρίξει τους «δικούς
της» όπως έκανε το 1927, αλλά να
διορίσει κανονικά με μια απόφαση
που δημοσιεύτηκε τελικά στον Ριζο-
σπάστη τον Νοέμβρη με τη μορφή
της «Έκκλησης στα μέλη του ΚΚΕ».
Το κεντρικό πρόσωπο της νέας ηγε-
σίας ήταν ο Νίκος Ζαχαριάδης που
θα παρέμενε γραμματέας του ΚΚΕ
μέχρι το 1956. 

Επαναστατικό 
Ο Π. Πουλιόπουλος εκλέχτηκε

γραμματέας του κόμματος στο τρίτο
έκτακτο συνέδριό του τον Νοέμβρη
του 1924. Ήταν το συνέδριο που
αποφάσισε τη μετονομασία από ΣΕ-
ΚΕ(Κ) σε ΚΚΕ. Δεν έπεσε με αλεξί-
πτωτο στην ηγεσία. Είχε πάρει μέ-
ρος στους αντιπολεμικούς ομίλους
των φαντάρων στο μέτωπο της Μι-
κράς Ασίας, είχε πρωταγωνιστικό
ρόλο στο κίνημα των Παλαιών Πολε-
μιστών στη συνέχεια. 

Το κόμμα είχε ιδρυθεί το 1918 και
αγωνιζόταν να διατηρήσει τα επανα-
στατικά χαρακτηριστικά στο εσωτε-
ρικό του. Τα αμφισβητούσαν από-
ψεις που υποστήριζαν ότι η εργατι-
κή τάξη στην Ελλάδα είναι ανώριμη
για επαναστατικούς αγώνες και ου-
σιαστικά αναζητούσαν συμμαχίες με
τους «προοδευτικούς» αστούς. 

Ο Πουλιόπουλος και οι σύντροφοί

του συγκρούστηκαν με αυτές τις
απόψεις. Θέλανε ένα επαναστατικό
κόμμα ικανό να ηγηθεί στους αγώ-
νες των εργατών και των καταπιε-
σμένων ενάντια στην καπιταλιστική
επίθεση που συνόδευσε τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή. 

Η προσπάθεια προσέκρουσε σε
δυο εμπόδια. Το πρώτο ήταν η κατα-
στολή του αστικού κράτους. Η δι-
κτατορία του στρατηγού Πάγκαλου
το 1925 έβγαλε στην παρανομία το
κόμμα, και εξαπέλυσε διώξεις αρι-
στερών συνδικαλιστών. Ο Πουλιό-
πουλος φυλακίστηκε και πέρασε
στρατοδικείο επί «εσχάτη προδοσία»
για τις θέσεις του κόμματος για το
μακεδονικό. 

Όμως, το μεγαλύτερο εμπόδιο
ήταν η μετατροπή της ίδιας της Κο-
μιντέρν από σχολείο στρατηγικής
και τακτικής και επιτελείο των επα-
ναστατικών κομμάτων σε διεθνές
παράρτημα της σταλινικής γραφει-
οκρατίας. Τα κομμουνιστικά κόμμα-
τα έχασαν την επαναστατική τους
πυξίδα. 

Ο Πουλιόπουλος συγκρούστηκε
με αυτή την εξέλιξη. Για παράδειγμα
αντιτάχτηκε στα πρώτα δείγματα
που προοιώνιζαν την στροφή στην
στρατηγική των «σταδίων» στη δε-
καετία του ’30. Όμως, το ασυγχώρη-
το «έγκλημά» του το 1926-27 ήταν
ότι τάχτηκε με την Αριστερή Αντιπο-
λίτευση στην Ρωσία, που υπεράσπι-
ζε τη διεθνιστική κληρονομιά της
επανάστασης του 1917. Τα επόμενα
χρόνια ο Πουλιόπουλος έδωσε ένα
τιτάνιο αγώνα για να κρατήσει ζων-
τανή τη στρατηγική της επαναστατι-
κής ανατροπής του καπιταλισμού
που εγκατέλειψε ο σταλινισμός. 

Ο Ζαχαριάδης ήταν αυτός που

ανέλαβε να μπολιάσει στο ΚΚΕ τη
σταλινική αντίληψη του «Αρχηγού»
που κατέχει το αλάθητο και κρεμάει
ταμπέλες σε όποιον διαφωνεί. Τον
Γενάρη του 1933 για παράδειγμα ο
Ριζοσπάστης δημοσίευσε ένα «χαι-
ρετιστήριο» για τον Ζαχαριάδη
γραμμένο από ένα μέλος του ΠΓ,
τον Στ. Σκλάβαινα με τίτλο «Αυτός
μας οδηγεί». 

«Στάδια»
Η «προσωπολατρεία» όπως ονο-

μάστηκε αργότερα πήρε τεράστιες
διαστάσεις στα επόμενα χρόνια πα-
ράλληλα με τη «χαφιεδολογία». Είχε
πολιτικό ρόλο: να καλύπτει την
στρατηγική της ήττας που επιβλήθη-
κε στο κόμμα με τις πλάτες της στα-
λινικής ηγεσίας στη Μόσχα, ρίχνον-
τας το φταίξιμο στους «χαφιέδες»,
τους «πράκτορες». Το πιο γνωστό
παράδειγμα είναι η αποκήρυξη του
Άρη Βελουχιώτη τον Ιούνη του 1945
για την «ύποπτη και τυχοδιωκτική
δράση του». 

Το μεγάλο βήμα στην εγκατάλειψη
της επαναστατικής στρατηγικής έγι-
νε τον Γενάρη του 1934 με τις απο-
φάσεις της περίφημης 6ης Ολομέ-
λειας της ΚΕ. Στην ημερήσια διάταξη
δεν έμπαινε πλέον η σοσιαλιστική
επανάσταση που εξοβελιζόταν στο
μακρινό μέλλον και στο τελετουργι-
κό των κομματικών ντοκουμέντων.
Μεσολαβούσε ένα ενδιάμεσο «στά-
διο» της «αστικοδημοκρατικής». Στα
επόμενα χρόνια και δεκαετίες θα πά-
ρει πολλές ονομασίες, τυπικά πάντα
θα είχε την εργατική τάξη σαν «ηγε-
τική δύναμη», αλλά πάντα η ουσία
του θα ήταν η συνεργασία με τμήμα-
τα της αστικής τάξης για να μεταρ-
ρυθμιστεί ο καπιταλισμός.

Η αιτιολόγηση ήταν ότι ο ελληνι-
κός καπιταλισμός ήταν καθυστερη-
μένος με «μισοφεουδαρχικά υπο-
λείμματα» και άρα ανώριμος για
ανατροπή. Η αρχική φρασεολογία
του 1934 ήταν πολύ ριζοσπαστική.
Όμως, η πόρτα για τους μεγάλους
συμβιβασμούς είχε ανοίξει. Γιατί οι
αναλύσεις περί «αστοτσιφλικάδικης
Ελλάδας» στην ουσία αποδέχονταν
ότι η εργατική τάξη ήταν «ανώριμη»
και αδύναμη να πάρει την εξουσία
και να απελευθερώσει όλους τους
καταπιεσμένους.

Ο Παντελής Πουλιόπουλος απάν-
τησε, για λογαριασμό της επαναστα-
τικής οργάνωσης Σπάρτακος, άμε-
σα. Το βιβλίο ‘Δημοκρατική ή Σοσια-
λιστική Επανάσταση στην Ελλάδα;’
παραμένει και σήμερα η πιο λαμπρή
μαρξιστική ανάλυση της πορείας
του ελληνικού καπιταλισμού μέχρι
τον μεσοπόλεμο με εργαλείο τη θε-
ωρία της Διαρκούς Επανάστασης
του Τρότσκι. Και ταυτόχρονα, είναι
μια συστηματική υπεράσπιση της
επαναστατικής στρατηγικής που
έχει στο κέντρο της τη δυναμική της
εργατικής τάξης. 

Γιατί ο Πουλιόπουλος δεν περιορι-
ζόταν σε μια στείρα επανάληψη συν-
θημάτων για την ανάγκη της σοσια-
λιστικής επανάστασης. Όταν έγρα-
φε το βιβλίο, το εργατικό κίνημα
περνούσε στην αντεπίθεση κόντρα
σε μια αστική τάξη που σκόρπαγε
φτώχεια και καταστολή. Όμως, η
προοπτική με την οποία έμπαινε η
οργανωμένη Αριστερά σε αυτές τις
μάχες είχε τεράστια σημασία. Γρά-
φει:

«Η πάλη  του προλεταριάτου για
διεκδίκηση των πολιτικών και συνδι-
καλιστικών ελευθεριών της εργατικής

δημοκρατίας ενάντια στις δικτατο-
ρίες και στο φασισμό, είναι πάλη όχι
για την ‘ολοκλήρωση’ του ‘προοδευ-
τικού’ ρόλου αυτής της δημοκρατίας,
μα είναι πάλη με σκοπό την κατάχτη-
ση ενός πλατύτερου πεδίου και πε-
ρισσότερων όπλων για την ανατροπή
της Αστικής και για την εγκαθίδρυση
της Προλεταριακής Δημοκρατίας».

Στρατηγική της ήττας
Μια φράση της κριτικής του Που-

λιόπουλου ήταν προφητική. Γράφει
ότι η νέα στρατηγική επιβάλλει έναν
«ασκητικό αυτοπεριορισμό στο προ-
λεταριάτο». Αυτός ο «ασκητικός πε-
ριορισμός» ήταν η αιτία των ηττών.
Κάθε ορμητική είσοδος της εργατι-
κής τάξης στο προσκήνιο χτυπούσε
πάνω στο τοίχο της στρατηγικής
που έλεγε ότι η ανατροπή της εξου-
σίας των αστών είναι τυχοδιωκτι-
σμός. Το κίνημα πλήρωσε ξανά και
ξανά αυτή την στρατηγική. Από τις
ηρωικές «μέρες Μαγιού» στη Θεσσα-
λονίκη του ’36 μέχρι την Αντίσταση
τη «νικηφόρα επανάσταση που χάθη-
κε» και από κει στην «Χαμένη Άνοιξη»
των Ιουλιανών και ακόμα παραπέρα.

Το ΚΚΕ διακηρύσσει ότι έχει απο-
καταστήσει τον επαναστατικό του
χαρακτήρα, κάνει κριτικές στη θεω-
ρία των «σταδίων». Όμως, την ίδια
στιγμή αποκαθιστά τον Ζαχαριάδη
και υμνεί τον Στάλιν και τις Δίκες της
Μόσχας, δηλαδή την αντεπανάστα-
ση που δολοφόνησε τους παλιούς
μπολσεβίκους και έθαψε κάθε κατά-
κτηση του Οκτώβρη. 

Αυτές οι αναφορές δεν είναι γενι-
κώς «για την ιστορία». Αφορούν το
σήμερα των αγώνων μας και την
Αριστερά που χρειάζονται. Μια Αρι-
στερά που δεν κουνάει το δάχτυλο
στην εργατική τάξη δασκαλεύοντας
τον «ασκητικό περιορισμό» όταν εκ-
φράζει το μίσος της για την κυβέρ-
νηση της συμφοράς αλλά την αντι-
μετωπίζει σαν τη δύναμη που γίνεται
«τάξη για τον εαυτό της» στους
αγώνες του σήμερα. Αυτή η τάξη
χρειάζεται μια δυνατή επαναστατική
Αριστερά που θα πατάει στην κλη-
ρονομιά του Πουλιόπουλου και όχι
του κάθε Ζαχαριάδη. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Από τον Πουλιόπουλο 
στον Ζαχαριάδη



Τεράστια καταστροφή αφήνει
πίσω του φεύγοντας από τις
ΗΠΑ ο τυφώνας Άιντα. Πάνω

από 75 μέχρι στιγμής είναι οι κατα-
γεγραμμένοι νεκροί στη Λουϊζιάνα,
την Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρ-
σεϊ, ενώ εξακολουθούν να υπάρ-
χουν αγνοούμενοι. Χιλιάδες σπίτια
έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλ-
λού από τους ισχυρούς ανέμους
και αλλού από τις πλημμύρες ενώ
σοβαρό πλήγμα έχουν δεχθεί βασι-
κές υποδομές.  

Στην Λουϊζιάνα που χτυπήθηκε
πρώτη, μια βδομάδα μετά το πέρα-
σμα του τυφώνα, 600.000 κατοικίες
εξακολουθούσαν να είναι χωρίς ηλε-
κτρικό ρεύμα. Δεκάδες χιλιάδες σπί-
τια παρέμεναν χωρίς ρεύμα και στη
Νέα Υόρκη, το Νιού Τζέρσι και την
Πενσιλβάνια. Στη Νέα Υόρκη έχει
παραλύσει ακόμη και το μετρό με
πολλούς σταθμούς και σήραγγες να
έχουν πλημμυρίσει και τα σωστικά
συνεργεία να απεγκλωβίζουν κόσμο
και εργαζόμενους. 

Οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα
150 μίλια την ώρα στη Λουϊζιάνα με
την καταιγίδα Άιντα να αναβαθμίζε-
ται σε τυφώνα κατηγορίας 4 μέσα
σε μόλις 6 ώρες – κάτι εξαιρετικά
σπάνιο μέχρι σήμερα. Οι επιστήμο-
νες επισημαίνουν ότι η διαδικασία
της «ραγδαίας αύξησης της έντα-

σης» του φαινομένου εξαιτίας της
υπερθέρμανσης του πλανήτη θα
γίνει πιο συχνή και πιο καταστροφι-
κή. 

Ο πρόεδρος Μπάιντεν έσπευσε
να χαρακτηρίσει τον τυφώνα Άιντα
«μεγάλη καταστροφή», αλλά στην
πράξη το μόνο που έκανε ήταν να
στείλει αστυνομία και εθνοφρουρά
για να αποτρέψουν τάχα το «πλιά-
τσικο». Στην πραγματικότητα ήθε-
λαν να κρατήσουν σε τάξη τους χι-
λιάδες φτωχούς ανθρώπους που,
αφού έχασαν ό,τι κατείχαν, ανησυ-
χούν ότι θα μείνουν αβοήθητοι,
όπως οι πληγέντες της μεγάλης κα-
ταστροφής του τυφώνα Κατρίνα το
2005.

Όπως και τότε, αυτοί που χτυπή-
θηκαν περισσότερο από την κατα-
στροφή είναι οι φτωχοί, οι εργά-
τες, οι μετανάστες, οι άνεργοι. Ο
κυβερνήτης της Λουϊζιάνα δήλωσε
ότι αρκετοί από τους νεκρούς έχα-
σαν τη ζωή τους λόγω της ει-
σπνοής μονοξειδίου του άνθρα-

κα από τις γεννήτριες που χρησι-
μοποίησαν προκειμένου να έχουν
ηλεκτρικό ρεύμα. Δεκάδες άνθρω-
ποι βρέθηκαν πνιγμένοι στα υπό-
γεια των σπιτιών όπου διέμεναν.
Μόνο στη Νέα Υόρκη υπάρχουν
περίπου 160.000 κατοικίες -οι πε-
ρισσότερες από αυτές σε υπόγεια-
που από αποθήκες και βοηθητικοί
χώροι έχουν μετατραπεί τις τελευ-
ταίες δεκαετίες παράνομα σε κα-
τοικίες. 

Στο φινάλε της σχεδόν ομόηχης
με τον τυφώνα όπερας του Βέρντι,
η Αΐντα και ο Ρανταμές θάβονται
ζωντανοί σε μια υπόγεια κρύπτη,
με το μαρτυρικό τους τελευταίο
σφιχταγκάλιασμα να συμβολίζει τη
νίκη της αγάπης απέναντι στον θά-
νατο. Στην περίπτωσή του τυφώνα,
το σφιχταγκάλιασμα πολυεθνικών
του πετρελαίου και κυβερνήσεων
της ελεύθερης αγοράς - την αμε-
τανόητη προσήλωση να συνεχί-
σουν μέχρι τέλους το καταστροφι-
κό τους τανγκό.       
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Νεκροί από πλημμύρες
στην πρωτεύουσα
των χρηματιστηρίων

Πετρελαιοκηλίδα 
στην Κύπρο,
Κύπριος υπουργός
“Κλιματικής Κρίσης” 
στον Μητσοτάκη

Στις 23 Αυγούστου, μετά από
διαρροή σε μια δεξαμενή
15.000 τόνων πετρελαίου στο

εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας
Baniyas, στη Συρία, δημιουργήθη-
κε μια τεράστια πετρελαιοκηλίδα
που άρχισε να κινείται στην θαλάσ-
σια περιοχή ανάμεσα στην Συρία,
την Κύπρο και την Τουρκία. 

Μια πρόσφατη δορυφορική ανά-
λυση βρήκε πως η πετρελαιοκηλί-
δα κάλυπτε μία έκταση 1.000 τε-
τραγωνικών χιλιομέτρων, μία τερά-
στια διαφορά από τις αρχικές εκτι-
μήσεις που έκαναν λόγο για 26 τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα. Ήταν η δεύ-
τερη πετρελαιοκηλίδα που προκλή-
θηκε φέτος στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Τον Φεβρουάριο μια διαρροή
πετρελαίου 1.000 τόνων από τάν-
κερ γέμισε με πίσσα και τοξικές ου-
σίες εκατοντάδες χιλιόμετρα στις
ακτές του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Πως αντιμετωπίζεται η πολύ με-
γαλύτερη μόλυνση που προκλήθη-
κε από την πρόσφατη διαρροή στη
Συρία; 

Ο υπουργός Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύ-
πρου, Καδής δήλωσε  ότι το αντιρ-
ρυπαντικό σκάφος Αλεξάνδρεια
βρίσκεται σε ετοιμότητα στην πε-
ριοχή και ότι «ο κύριος όγκος της
πετρελαιοκηλίδας κινείται προς τις
ακτές της Τουρκίας και της Συρίας,
ωστόσο φαίνεται ότι μικρά κομμά-
τια της έχουν αποσπαστεί» αλλά
«δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για
το μικρό μέρος που αποσπάστηκε
από τον κύριο όγκο της». 

Η κυβέρνηση στην Λευκωσία ζή-
τησε επίσης την συνδρομή του Ευ-
ρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) μέ-
σω του Μηχανισμού Πολιτικής Προ-
στασίας της ΕΕ που απάντησε ότι
«θα στείλει» στην περιοχή ειδικό
σκάφος κατά των πετρελαιοκηλί-
δων, ενώ ενημέρωσε ότι εξετάζεται
«να ενεργοποιηθεί και το Σχέδιο
που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία
μαζί με την Ελλάδα και το Ισραήλ
για μεγάλο περιστατικό ρύπανσης». 

«Κανένα πρόβλημα στη θαλάσ-
σια περιοχή βορειοανατολικά του
Ακρωτηρίου Κάβο Γκρέκο δεν προ-
κύπτει από την πετρελαιοκηλίδα»
επιμένει ο υπουργός Γεωργίας της
Κύπρου. «Δεν εντοπίστηκε ρύπαν-
ση από την πετρελαιοκηλίδα στις
ακτές της Κερύνειας», δήλωσε αν-
τίστοιχα ο αρμόδιος υπουργός της
Βορείας Κύπρου την ίδια μέρα, ενώ

νωρίτερα, η κυβέρνησή του ζήτησε
την βοήθεια του τουρκικού κρά-
τους που έστειλε σύμφωνα με τις
δηλώσεις του υπουργού Υποδομών
της, δύο πλοία με πλωτό φράγμα.

Από τα παραπάνω, είναι προφα-
νές ότι αυτό που ενδιαφέρει τις εμ-
πλεκόμενες κυβερνήσεις -που πα-
ρακολουθούν με αγωνία τα ρεύμα-
τα και τους ανέμους- είναι να μην
φτάσει η πετρελαιοκηλίδα στις «δι-
κές» τους ακτές. “Η πετρελαιοκηλί-
δα αναμένεται να διαλυθεί με τις
μέρες, αλλά οι επιπτώσεις μπορεί
να είναι δραματικές, καθώς συγκεν-
τρωμένα κομμάτια της έχουν κολ-
λήσει στην πυθμένα, σύμφωνα με
τoν Guardian. Η συγκεκριμένη θα-
λάσσια περιοχή φιλοξενεί περίπου
17.000 διαφορετικά είδη θαλάσσιας
ζωής, τα οποία αποτελούν το 18%
όλων των θαλάσσιων ειδών του
πλανήτη”. Aλλά ποιος δίνει δεκάρα;

Σφυρίζουν αδιάφορα
Σίγουρα όχι οι κυβερνήσεις της

Κύπρου, της Ελλάδας, της Τουρ-
κίας του Ισραήλ, που σκοτώνονται
για τον έλεγχο του υπεδάφους και
για τις ΑΟΖ της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Σίγουρα όχι η Ευρωπαϊκή
Ένωση και ο Μητσοτάκης που πα-
ρουσιάζονται σαν οι «πρωτοπόροι
των πράσινων επενδύσεων» και οι
«αμύντορες» του περιβάλλοντος
απέναντι στην κλιματική αλλαγή.
Ενώ το μόνο που ξέρουν να κάνουν
είναι να «εκκενώνουν» τα χωριά και
να παρακολουθούν τα δάση να καί-
γονται, τις θάλασσες να νεκρώνον-
ται. Να βρίσκονται «σε ετοιμότητα»
(και αυτό παιζόμενο) στις ακτές και
να αφήνουν την θάλασσα να μολύ-
νεται. Μέχρι εκεί τους κόβει, μέχρι
εκεί τους νοιάζει.  

Άλλωστε, ο Μητσοτάκης διάλεξε
τον Χ. Στυλιανίδη από την Κύπρο
(και την ΕΕ) για υπουργό στο «νέο»
υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας λόγω της
εμπειρίας του. Ίσως για να είναι
έτοιμος μόλις σκάσει πετρελαιοκη-
λίδα στην Αλεξανδρούπολη από τη
μετατροπή της σε «ενεργειακό
κόμβο» παρέα με τον αμερικανό
πρέσβη.

Στη Σύνοδο των μεσογειακών
χωρών, της Med-EU που πραγμα-
τοποιείται στις 17 Σεπτεμβρίου, αυ-
τός ο καρνάβαλος θα κάνει ότι συ-
ζητάει για «πράσινη πολιτική» και
πράσινα άλογα. 

Γιώργος Πίττας

Πλημμύρες στη Νέα Υόρκη



Σε ανοιχτή σύσκεψη για το συντονισμό
της δράσης περιβαλλοντικών κινήσεων
και αγωνιστών/τριών καλεί την Παρα-

σκευή 10 Σεπτέμβρη, 8 μμ, στο Θέατρο Εμ-
πρός (Ρήγα Παλαμήδου 2 Ψυρρή), η Πρωτο-
βουλία ενάντια στην Περιβαλλοντική Κατα-
στροφή και την Κλιματική Αλλαγή. Όπως ανα-
φέρει στο κάλεσμά της:

«Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του κα-
λοκαιριού, η οργή μας ξεχειλίζει! Ενάντια στην
κυβέρνηση εμπρηστών – δολοφόνων της Νέας
Δημοκρατίας και συνολικά ενάντια στο σύστημα
που καταστρέφει τον πλανήτη για τα κέρδη μιας
χούφτας πολυεθνικών. Γίνεται ακόμα μεγαλύτε-
ρη όταν οι κάθε λογής κερδοσκόποι ετοιμάζον-
ται να “επενδύσουν” πάνω στα καμένα με τις
πλάτες της κυβέρνησης, ενώ ο κόσμος ακόμα
παλεύει να κλείσει τις πληγές του πριν ακολου-
θήσουν νέες καταστροφές από τις πλημμύρες. 

Στις 17 Σεπτέμβρη, ο Μητσοτάκης ετοιμάζε-
ται να υποδεχτεί στην Αθήνα τους ηγέτες των
μεσογειακών κρατών της Ε.Ε. Είναι πρόκληση!
Πίσω από τα παραμύθια περί «πράσινης ανά-
πτυξης», η πραγματική ατζέντα θα περιλαμβά-
νει τη λεηλασία της φύσης μετά τις φωτιές
από τα ντόπια και διεθνή αρπαχτικά της αγο-
ράς (εταιρείες ορυκτών καυσίμων, βιομηχανι-
κών αιολικών, κατασκευαστικές, μεγαλοξενο-
δόχους, real estate κλπ), αξιοποιώντας τα δι-
σεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και
Σταθερότητας της ΕΕ. 

Χρειάζεται να περικυκλώσουμε τη σύνοδό
τους με μια μεγάλη ενωτική διαδήλωση, προ-

βάλλοντας την ατζέντα και τις
διεκδικήσεις των πυρόπληκτων και
του περιβαλλοντικού κινήματος
κόντρα στην “πράσινη διπλωματία”
που θα πουλάει ο Μητσοτάκης χέ-
ρι – χέρι με τον Μακρόν. 

Μια βδομάδα πιο πριν, το Σάβ-
βατο 10 Σεπτέμβρη, περιβαλλον-

τικές κινήσεις και ακτιβιστές/
στριες θα συμμετέχουμε μαζί με
τα συνδικάτα, τους φοιτητές,
πρόσφυγες και μετανάστες, στη
διαδήλωση στη Διεθνή Έκθεση
στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα
Βενιζέλου στις 6 μμ, με προσυγ-
κέντρωση στις 5.30μμ, Αγ. Σο-
φίας και Εγνατία. 

Και να κλιμακώσουμε οργανώ-
νοντας μεγάλες κινητοποιήσεις, σε

συντονισμό με το παγκόσμιο κίνημα που ετοιμάζε-
ται να βγει μαζικά στους δρόμους στις 6 Νοέμ-
βρη, στη διάρκεια της κρίσιμης Συνόδου του ΟΗΕ
για το Κλίμα (COP26) στη Γλασκώβη, διεκδικών-
τας “ν’ αλλάξουμε το σύστημα – όχι το κλίμα”. 

Η προστασία της ζωής και του περιβάλλον-
τος είναι δική μας υπόθεση! Του κόσμου που
πάλεψε αβοήθητος με τις φωτιές και τώρα ορ-
γανώνεται σε κάθε περιοχή για να διεκδικήσει
όλα όσα δικαιούται. Των αγωνιστών/τριών που
παλεύουν ενάντια στις εξορύξεις και τις βιομη-
χανικές ανεμογεννήτριες. Ενάντια στις ιδιωτι-
κοποιήσεις της ΔΕΗ και της ενέργειας, του νε-
ρού, των λιμανιών, των μεταφορών. Ενάντια
στην επέκταση των ΧΥΤΑ και την καύση σκου-
πιδιών. Που υπερασπίζονται τα δάση και τα
ρέματα, τις παραλίες και τους αιγιαλούς, τα
πάρκα και τους ελεύθερους χώρους. Των ερ-
γαζόμενων και της νεολαίας που ξεσηκώνον-
ται ενάντια στη συνολική πολιτική της κυβέρ-
νησης κι έχουν τη δύναμη να την τσακίσουν. 

Ελάτε να συντονιστούμε όλες και όλοι μαζί
γι αυτές τις μάχες! Πάρτε μέρος στην ανοιχτή
σύσκεψη την Παρασκευή 10 /9, στις 8 μμ στο
θέατρο Εμπρός».
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KEΡΑΤΣΙΝΙ

Μεγάλη συγκέντρωση και συναυλία έγινε την Τετάρτη
1/9 στο πάρκο Λιπασμάτων στο Κερατσίνι ενάντια στα

σχέδια της κυβέρνησης για Μονάδα Επεξεργασίας Απορ-
ριμμάτων στο Σχιστό. 

Εκατοντάδες συμμετείχαν στην συγκέντρωση με κεντρι-
κό σύνθημα "Η ανάπτυξη τους δεν μας αφήνει να πάρουμε
ανάσα, όχι στη ΜΕΑ, όχι στα καζάνια. Συμμετέχουν Σύλλο-
γοι εκπαιδευτικών, Σωματείο Καθαριστριών Πειραιά, οι ερ-
γαζόμενοι στη COSCO, οι εργαζόμενοι του Δήμου Περά-
ματος, πολιτιστικοί Σύλλογοι και δημοτικές κινήσεις. Με αν-
τιπροσωπεία συμμετείχε η Ανταρσία στο Λιμάνι με τον δη-
μοτικό της σύμβουλο, Θανάση Διαβολάκη. Επίσης η Πρω-
τοβουλία ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και
την Κλιματική Αλλαγή ήταν εκεί μοιράζοντας μαζικά την
προκήρυξή της στην συγκέντρωση! 

Γιώργος Ζέρβας

ΒΡΕΤΑΝΙΑ Κλιμακώνουν για το κλίμα 

Σε διεθνή μέρα δράσης ενάντια
στην κλιματική αλλαγή καλούν το
Σάββατο 6 Νοέμβρη περιβαλλον-

τικές οργανώσεις, τις μέρες που στην
Γλασκώβη θα πραγματοποιείται η Παγ-
κόσμια Σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα
(COP26). Ήδη στην Γλασκώβη αλλά και
σε πολλές άλλες πόλεις της Βρετανίας
έχουν καλεστεί συγκεντρώσεις για τις
6/11 ενώ το Σάββατο που μας πέρασε
ολοκληρώθηκαν με διαδήλωση στο Λον-
δίνο, οι δύο εβδομάδες δράσης που ορ-
γάνωσε και φέτος το μέτωπο Extinction
Rebellion («Εξέγερση κατά της εξαφάνι-
σης»). 

Από τις 24 Αυγούστου που ξεκίνησε

το δεκαπενθήμερο δράσης έχουν πραγ-
ματοποιηθεί δεκάδες εκδηλώσεις, δια-
δηλώσεις και συμβολικές δράσεις, τις
οποίες η βρετανική κυβέρνηση προσπά-
θησε να σταματήσει με την καταστολή.
Συνέλαβε περίπου 500 ακτιβιστές – ελ-
πίζοντας ότι έτσι θα καταφέρει να φοβί-
σει τον κόσμο ενόψει των κινητοποιήσε-
ων τις μέρες της Συνόδου.

Κρατώντας πλακάτ που έγραφαν
«σταματήστε την χρηματοδότηση των
ορυκτών καυσίμων», «σταματήστε τον
πόλεμο στην φύση», το περασμένο Σάβ-
βατο, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν
στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ και βάδισαν
στο κέντρο του Λονδίνου. «Είναι επιτα-

κτική ανάγκη να εξεγερθούμε ενάντια
στο σύστημα που δημιουργεί την κλιμα-
τική αλλαγή» δήλωσε στην εφημερίδα
Socialist Worker, o Mασούντ. 

Η Μάρθα, μαθήτρια δήλωσε ότι «οι
πρόσφατες καταστροφές από τους κυ-
κλώνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η κλιματι-
κή αλλαγή χειροτερεύει» και πρόσθεσε
ότι μαζί με τους συμμαθητές-τριες της
οργανώνουν κινητοποίηση στο σχολείο
στις 24 Σεπτέμβρη, που έχει αποφασιστεί
σαν διεθνή μέρα αποχής στα σχολεία
από κινήματα όπως το Fridays for future.  

«Θα πρέπει να συνεχίσουμε να βά-
ζουμε στο στόχαστρο τις τράπεζες και
τις μεγάλες οικονομικές επιχειρήσεις»
δήλωσε ο Γκίλιαν, ενώ η Λόλα τόνισε
ότι ο αγώνας ενάντια στην κλιματική αλ-
λαγή είναι αγώνας ενάντια στην κυβέρ-
νηση των Συντηρητικών, όχι μόνο για
την πολιτική τους πάνω στο θέμα, αλλά
και για την αστυνομική βία με την οποία
αντιμετώπισαν όλες τις προηγούμενες
μέρες τους διαδηλωτές.  

Στην συγκέντρωση που είχε πραγμα-
τοποιηθεί την περασμένη εβδομάδα
έξω από το κοινοβούλιο, οι διαδηλωτές
κατήγγειλαν την κυβέρνηση για «πράσι-
νο ξέπλυμα» γιατί «ενώ παρουσιάζονται
να ηγούνται ενάντια στην κλιματική αλ-
λαγή δεν κάνουν απολύτως τίποτε, ενώ
έστειλαν την αστυνομία να μπουκάρει
και να κατεβάζει τους διαδηλωτές από
τα πούλμαν» όπως χαρακτηριστικά είπε
μια διαδηλώτρια.

Γ.Π.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Κάλεσμα σε ανοιχτή σύσκεψη

“Να πάρουμε ανάσα”

4/9, Λονδίνο, Διαδήλωση ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή. Φωτό: Extinction Rebellion UK

4/5/18, Διαδήλωση στις εγκαταστάσεις της Oil One

Στη φωτό πάνω οι Μεσογειακοί ηγέτες
της ΕΕ σε προηγούμενη σύνοδο. Κάτω ο
Μητσοτάκης αντιμέτωπος με την οργή
του πυροσβέστη.



Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ 
τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Μετά το πέρασμα από τις εκ-
δηλώσεις του Φεστιβάλ Ρε-

ματιάς –50 Νύχτες Αλληλεγγύης-
του Δήμου Χαλανδρίου, η θεα-
τρική ομάδα Συντεχνία του Γέλι-
ου ξεκινά παραστάσεις στο Σύ-
χρονο Θέατρο. 

Όπως αναφέρει η ομάδα: «Με-
τά από περισσότερο από έναν
χειμώνα χωρίς έντονα φωτισμένα
θέατρα, παραστάσεις και συνα-
παντήματα, επανερχόμαστε δρι-
μύτεροι ... και όπως πάντα απο-
φασισμένοι, χαρούμενοι, ανυπά-
κουοι, τρελοί κι ευτυχισμένοι με
μια “Γιορτή στου Νουριάν”. Η
Συντεχνία του Γέλιου επιστρέφει
με τη νέα εκδοχή της θρυλικής
της παράστασης “Μια γιορτή
στου Νουριάν” στο Σύγχρονο
Θέατρο. Η παράσταση που παί-
χτηκε στο θέατρο Πορεία από το
2011 μέχρι το 2014 και άφησε
“εποχή”, επιστρέφει ανανεωμένη
στο  Σύγχρονο Θέατρο από τις
10 Οκτωβρίου.!!! Και από Νοέμ-
βριο “Σούπερμαν” και “Μορμό-
λης”. Καλό φθινόπωρο, καλή αν-
τάμωση».

Συντεχνία
του Γέλιου

Ο«Θάλαμος Νο 6», το γνωστό
διήγημα του Τσέχωφ που

σκηνοθετεί η Νατάσα-Φαίη Κο-
σμίδου, αυτή την Παρασκευή 10
Σεπτέμβρη θα βρίσκεται στο Δη-
μοτικό Θέατρο Ηλιούπολης. 

«Μέσα από μία χιπ χοπ αισθητι-
κή, γεμάτη μουσική και τρυφερό-
τητα δημιουργείται μία παράστα-
ση - ποιητικό κολάζ που φωνάζει:
Μην ξεχνάς! Ένα έργο για τον
άνθρωπο που μέσα σε αυτήν την
βαρβαρότητα, μέσα σε αυτόν τον
άγριο κόσμο, αυτός συνεχίζει να
παλεύει, να ονειρεύεται, να τρα-
γουδάει την αλήθεια με τρυφερό-
τητα, να απλώνει το χέρι και προ-
σφέρει αγκαλιά σε όποιον την
χρειάζεται».

Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης
«Δημήτρης Κιντής»
Γαρδίκη & Σμόλικα, Ηλιούπολη,
τηλ. 210 9923840
Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 21:00
Εισιτήρια στην ιστοσελίδα
www.episkinisonlinetickets.com
Μέρος των εσόδων της παράστα-
σης θα δοθούν για την υποστήρι-
ξη του Κέντρου Διοτίμα που πα-
ρέχει νομική και ψυχοκοινωνική
βοήθεια σε επιζώσες έμφυλης /
ενδοοικογενειακής βίας.

Ο «Θάλαμος 
Νο 6» στην
Ηλιούπολη

Πολεμάμε και μελετάμε
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