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Μια μεγάλη νίκη του γυναικείου κινήματος ήταν
το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που έγι-
νε στο Κάνσας με αντικείμενο την τροποποί-

ηση του πολιτειακού συντάγματος ώστε να μην ανα-
γνωρίζει το δικαίωμα στην έκτρωση. Με 59% καταψή-
φισαν οι κάτοικοι της πολιτείας την αλλαγή του συν-
τάγματος. Τον περασμένο Ιούνη, το Ανώτατο Δικα-
στήριο των ΗΠΑ είχε ανατρέψει τη δικαστική απόφα-
ση “Roe εναντίον Wade” του 1973 που αναγνώριζε
την έκτρωση ως συνταγματικό δικαίωμα, ανοίγοντας
τον δρόμο στις πολιτείες να νομοθετήσουν την απα-
γόρευσή της.

Η απόπειρες επίθεσης στο δικαίωμα στην έκτρωση
στο Τέξας, αλλά και η ίδια η ανατροπή της δικαστι-
κής απόφασης του '73 είχαν ξεσηκώσει αντιδράσεις
τόσο μέσα στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Μέρος του διε-
θνούς κινήματος ενάντια στην απαγόρευση της
έκτρωσης είναι και το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα,
που με πρωτοβουλία της Κίνησης για την Απεργιακή
8 Μάρτη και τη συμμετοχή σωματείων, συνδικάτων
και γυναικείων και ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων, πραγματο-
ποίησε στις 28/6 μια μαζική κινητοποίηση μπροστά
από την αμερικάνικη πρεσβεία.

Το Κάνσας ήταν η πρώτη πολιτεία στην οποία θα
δοκιμαζόταν εκλογικά ο δρόμος που προσπαθεί το
Ανώτατο Δικαστήριο να στρώσει για την απαγόρευση
των εκτρώσεων. Πολλές πολιτείες προχώρησαν σε
άμεση νομοθέτηση ενάντια στο δικαίωμα στην έκτρω-
ση, αλλά το γεγονός ότι στο Κάνσας αυτό προστα-
τευόταν από το σύνταγμα σήμαινε ότι μόνο με δημο-
ψήφισμα μπορoύσε να αλλάξει. Η πολιτειακή Βουλή
ελέγχεται από Ρεπουμπλικανούς και η δεξιά προκά-
λεσε το δημοψήφισμα, ποντάροντας ότι η συντηρητι-
κή παράδοση της πολιτείας θα οδηγήσει στην απαγό-
ρευση των εκτρώσεων.

Όμως η καμπάνια, που διάρκεσε εβδομάδες, δεν
είχε την εξέλιξη που περίμεναν. Η Ρέιτσελ Σουίτ,
υπεύθυνη της καμπάνιας υπέρ του δικαιώματος στην
έκτρωση, περιγράφει στο κανάλι MSNBC: “Φτιάξαμε
μια πλατιά συμμαχία που συνέδεε τις οργανώσεις
που έκαναν ήδη δουλειά σε επίπεδο βάσης. Δεν πε-
ριοριστήκαμε στους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών
γιατί στο Κάνσας δεν μπορείς να κερδίσεις με απεύ-
θυνση μόνο σε αυτούς”. Η Yasmin Bruno Valdez τονί-
ζει: “Χτυπήσαμε πόρτες, κάναμε κλήσεις, στείλαμε
μηνύματα, ενημερώσαμε για να ξέρει ο κόσμος τι ψη-
φίζει. Το δημοψήφισμα ήταν επίτηδες διατυπωμένο
δύσκολα, οι επιλογές τους ήταν στρατηγικές”. Εκα-
τομμύρια δολλάρια διατέθηκαν σε εκστρατείες παρα-
πληροφόρησης. Η Καθολική Εκκλησία, που έβαλε το
μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων, έκανε λει-

τουργίες κατά των εκτρώσεων.
Παραμονή της ψήφου στάλθηκαν μαζικά παραπλα-

νητικά μηνύματα που έλεγαν ότι η ψήφος ΝΑΙ “προ-
στατεύει την υγεία των γυναικών” και θα τους “δίνει
την επιλογή” – ενώ ίσχυε το αντίθετο. Η εφημερίδα
Washington Post αναφέρει ότι εντόπισε την πηγή του
μαζικού μηνύματος σε μια εταιρία ψηφιακών εκστρα-
τειών συνδεδεμένη με ρεπουμπλικανικές καμπάνιες.
Επιπλέον οι ρεπουμπλικανοί που προκάλεσαν το δη-
μοψήφισμα επέλεξαν ημερομηνία που αναμενόταν
χαμηλή συμμετοχή στην ψηφοφορία και μια εκλογική
διαδικασία που περιόριζε τη συμμετοχή, θεωρητικά
προς το συμφέρον τους.

Υψηλή  συμμετοχή
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με επίσημες πηγές, η συμ-

μετοχή στο δημοψήφισμα ήταν πολύ υψηλότερη από
το αναμενόμενο. Η συντριπτική διαφορά των σχεδόν
18 μονάδων, δείχνει ότι η υποστήριξη στο δικαίωμα
στην έκτρωση είναι πλατιά και πράγματι δεν περιορί-
ζεται στους/στις ψηφοφόρους των Δημοκρατικών. Το
αποτέλεσμα του Κάνσας μπορεί να αποδειχθεί καθο-
ριστικό σε άλλες προσπάθειες απαγόρευσης των
εκτρώσεων. Όχι μόνο σαν εκλογικό προηγούμενο,
αλλά σαν απόδειξη ότι η αμφισβήτηση του δικαιώμα-
τος στην έκτρωση δεν έρχεται από τα κάτω και δεν
εκφράζει τους από κάτω, αλλά είναι ξεκάθαρα μια
επίθεση που ενορχηστρώνεται από το σύστημα.

Γι' αυτό είναι σημαντικές και φέρνουν αποτελέσμα-
τα σαν αυτό του Κάνσας πρωτοβουλίες των γυναι-
κείων οργανώσεων σε κάθε πολιτεία, που δεν περιμέ-
νουν από τους Δημοκρατικούς να σταματήσουν τις
σεξιστικές επιθέσεις θεσμικά αλλά μιλάνε στον κό-
σμο. Και φυσικά σημαντικές είναι και οι πρωτοβου-
λίες του γυναικείου κινήματος σε όλο τον πλανήτη,
που συνδέεται με την οργανωμένη εργατική τάξη και
παλεύει ενάντια σε αυτές τις προκλήσεις.

Νο 1534, 9 Αυγούστου 2022 Καταπίεση και απελευθέρωσησελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Τρεις μέρες, 
τρεις γυναικοκτονίες

Άλλες τρεις γυναίκες έπεσαν
θύματα γυναικοκτονιών τη
βδομάδα που πέρασε, με τον

τραγικό απολογισμό να ανεβαίνει
στις 15 δολοφονημένες μέσα σε 7
μήνες. Στο Ρέθυμνο μια 56χρονη δο-
λοφονήθηκε από τον σύζυγό της μό-
λις του ζήτησε διαζύγιο. Στη Ζάκυν-
θο, μια 41χρονη δολοφονήθηκε με
μαχαιριές από τον σύζυγό της που
την είχε επανειλημμένα κακοποιήσει
στο παρελθόν, κι αφού η ίδια είχε κα-
ταφύγει χωρίς αποτέλεσμα στο τοπι-
κό τμήμα. Τέλος, στο Περιστέρι μια
17χρονη κοπέλα βρέθηκε νεκρή με
σημάδια πάλης και πνιγμού. Λίγες
μέρες μετά συνελήφθη ο 20χρονος
σύντροφός της ο οποίος ομολόγησε
ότι την είχε σκοτώσει.

Σε αυτές τις συγκλονιστικές πρώ-
τες εικόνες ήρθαν να προστεθούν τις
επόμενες ώρες τα στοιχεία από τις
συνθήκες στις οποίες έγιναν τα εγ-
κλήματα – αναδεικνύοντας, όπως
πάντα, συστημικές ευθύνες πίσω από
αυτά. Στη γυναικοκτονία της Ζακύν-
θου είδαμε για πολλοστή φορά τα τε-
λευταία χρόνια τη φονική αδιαφορία
της ΕΛΑΣ. Η γυναίκα, έχοντας υπο-
στεί άγριο ξυλοδαρμό από τον άντρα
της, ζήτησε την προστασία της αστυ-
νομίας και δεν την έλαβε, αλλά ακό-
μα χειρότερα ο γυναικοκτόνος ειδο-
ποιήθηκε για την καταγγελία της
αμέσως μετά. Όταν αυτή γύρισε στο
σπίτι δολοφονήθηκε. Ο υπουργός
Προ.Πο Θεοδωρικάκος έκανε πλάτες
στους αστυνομικούς: όταν ρωτήθηκε
σχετικά, δήλωσε ότι η απόφαση της
δολοφονίας ήταν ειλημμένη και ου-
σιαστικά δεν γινόταν τίποτα.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ζακύν-
θου (ΔΣΖ) τονίζει: “προκύπτουν αμεί-
λικτα ερωτήματα για τη συμπεριφο-
ρά των αρχών σε σχέση με την ορθό-
τητα της τήρησης της αυτόφωρης
διαδικασίας και τα μέτρα που λήφθη-
καν για την προστασία του θύματος”.
Kαι συνεχίζει ρωτώντας: πώς κατα-
διώχθηκε ο δράστης, αν αναζητήθη-
κε ή απλά ειδοποιήθηκε να προσέλ-
θει αυτοβούλως (!), πώς έμαθε ο
δράστης ότι αναζητείται αν δεν ειδο-
ποιήθηκε, γιατί δεν συνόδευσαν το
θύμα στο νοσοκομείο οι αστυνομικοί,
αν λήφθηκαν μέτρα για την προστα-
σία του θύματος στο σπίτι.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Ζακύνθου είχε το θράσος να
απαντήσει με ένα χυδαίο δελτίο τύ-
που με το οποίο ούτε λίγο ούτε πο-
λύ ζητάει τα ρέστα από τον ίδιο τον
ΔΣΖ, λέγοντας ότι ο δικηγόρος της
γυναίκας της έδωσε λανθασμένες
συμβουλές και έβγαλε την ανακοί-
νωση για να εξιλεωθεί! Δικαιολογεί
δε τη στάση του αρμόδιου τμήματος
αναφερόμενη στη δήλωση Θεοδωρι-

κάκου. Ο ΔΣΖ απάντησε με νέα ανα-
κοίνωση στην οποία τονίζει ότι τα
ερωτήματα που έχει θέσει δεν έχουν
διερευνηθεί.

Η ευθύνη του κράτους και των αρ-
χών προβάλλει ακόμα πιο έντονη αν
κανείς λάβει υπόψη το γεγονός ότι
το θύμα είχε απευθυνθεί ξανά στις
αρχές και είχε κερδίσει ασφαλιστικά
μέτρα σε βάρος του θύτη. Ακόμα πε-
ρισσότερο όμως συγκλονίζει το γε-
γονός ότι ο θύτης είχε μείνει άστε-
γος και η γυναίκα του τον λυπήθηκε
και τον δέχτηκε πίσω στο σπίτι.

Πιέσεις
Σε αυτή την κίνηση συνοψίζεται με

τον πιο τραγικό τρόπο αυτά που τονί-
ζει και παλεύει το εργατικό κίνημα
για την απελευθέρωση των γυναικών:
με φόντο ένα διαλυμένο κοινωνικό
κράτος, οι γυναίκες καλούνται να
συντηρήσουν την οικογένειά τους με
κάθε κόστος – αυτό μάλιστα θεωρεί-
ται έμφυτο ένστικτο και, ειδικά στην
επαρχία, είναι ο μόνος πραγματικά
αποδεκτός κοινωνικός ρόλος. Από
εκεί πηγάζουν οι πιέσεις, ενδεχομέ-
νως ακόμα και εσωτερικές, που οδή-
γησαν αυτή τη γυναίκα να δεχτεί πί-
σω τον κακοποιητή και μελλοντικό
δολοφόνο της.

Η υπόθεση της 17χρονης που δο-
λοφονήθηκε από τον 20χρονο σύν-
τροφό της έχει επίσης συγκλονίσει.
Ο πατέρας της έφερε στη δημοσιό-
τητα ότι η κοπέλα καθώς και ο αδελ-
φός της έχουν πέσει θύματα ομαδι-
κού βιασμού στο Μακροχώρι Ημα-
θίας όπου μεγάλωσαν. Δράστες ήταν
τρεις άντρες που ανήκαν σε κύκλωμα
μαστροπείας. Ενώ στην πρώτη δίκη
τους είχαν αθωωθεί, ασκήθηκε αναί-
ρεση από τον Άρειο Πάγο και καταδι-
κάστηκαν σε νέα εκδίκαση. Σαν να
μην έφτανε αυτός ο δικαστικός Γολ-
γοθάς, τα παιδιά δέχτηκαν bullying
στο σχολείο και δεν μπορούσαν να
συνεχίσουν. 

Εκτός από τον συστημικό σεξισμό,
φάνηκε και ο συστημικός ρατσισμός.
Το ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυ-
σε η ΕΛΑΣ για τον 20χρονο αξιοποι-
ήθηκε σαν ευκαιρία για μαζικούς ρα-
τσιστικούς ελέγχους και σε άλλους
Πακιστανούς. Από την άλλη μεριά τα
ΜΜΕ, που συνήθως σπεύδουν να το-
νίσουν όταν οι δράστες είναι Ρομά
σε κάποια εγκληματική πράξη, το γε-
γονός ότι η οικογένεια της 17χρονης
είναι Ρομά, το εμφάνισαν σαν υποση-
μείωση σε μερικά μόνο ρεπορτάζ.
Μια οικογένεια Ρομά, θύμα μακρο-
χρόνιας και οργανωμένης εγκληματι-
κής δράσης και αδιαφορίας από το
κράτος πρόνοιας, φαίνεται δεν είναι
το ίδιο άξια αναφοράς.

Αφροδίτη Φράγκου

ΗΠΑΝίκη υπέρ των εκτρώσεων
Αθήνα 28/6, Διαδήλωση μπροστά από την αμερικάνικη πρεσβεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Πανηγυρισμοί στο Κάνσας
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Το σκάνδαλο των τηλεφωνικών παρακο-
λουθήσεων –ή «νόμιμων επισυνδέσεων»
σύμφωνα με την κυβερνητική διάλεκτο-

έσκασε σαν βόμβα στα χέρια του Μητσοτάκη
και της κυβέρνησής του αποκαλύπτοντας όλο
το δύσοσμο οχετό του «βαθέως κράτους» και
κάνοντας ακόμα πιο σκληρή την απομόνωση
και την κρίση της. 

Οι δικαιολογίες και οι υποσχέσεις του Μητσο-
τάκη και των εκπροσώπων του είναι κυριολεκτι-
κά για γέλια. Στο διάγγελμά του τη Δευτέρα πέ-
ταξε μερικές εθνικιστικές και ρατσιστικές κορώ-
νες για τις «σκοτεινές δυνάμεις» και τους «εχ-
θρούς της πατρίδας» που απεργάζονται «σχέ-
δια αποσταθεροποίησης». Κατά τ’ άλλα, για την
«τυπικά επαρκή» πλην «πολιτικά μη αποδεκτή»
παρακολούθηση φταίει ο «Χατζηπετρής», δηλα-
δή η «έλλειψη φίλτρων» στις παρακολουθήσεις!

Για μήνες η κυβέρνηση παρίστανε ότι δεν
τρέχει τίποτα με τις παρακολουθήσεις, ότι δεν
ξέρει τίποτα για το λογισμικό υποκλοπών pre-

dator και όλα τα σύνεργα της ΕΥΠ για το «εθνι-
κό όφελος». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπο-
σχόταν ότι θα «λάμψει η αλήθεια» και διερρή-
γνυε τα ιμάτιά του για το πόσο απαράδεκτες εί-
ναι οι «παρακολουθήσεις ιδιωτών» (όπως του
δημοσιογράφου Κουκάκη). Όλα αυτά μέχρι την
περασμένη  βδομάδα όταν οι αποκαλύψεις και
οι καταγγελίες για τις παρακολουθήσεις του κι-
νητού του Ανδρουλάκη, του προέδρου του ΚΙ-
ΝΑΛ, οδήγησαν στις παραιτήσεις του Δημη-
τριάδη, του ανηψιού «προσωπάρχη» του Μη-
τσοτάκη και του Κοντολέοντα, διοικητή της
ΕΥΠ, άλλη «άριστη» επιλογή του «Μωυσή». 

Συγκρίσεις
Οι συγκρίσεις με το σκάνδαλο Γουοτεργκέητ

του Νίξον δίνουν και παίρνουν. Τότε, το 1972,
οι «υδραυλικοί του Λευκού Οίκου», τα δεξιά χέ-
ρια της καμπάνιας του Νίξον  είχαν οργανώσει
τις παρακολουθήσεις στο αρχηγείο των Δημο-
κρατικών. Σήμερα οι «υδραυλικοί» του Μητσο-
τάκη, με την επίσημη βούλα της ΕΥΠ, έφτασαν
να παρακολουθούν το κινητό του Ανδρουλάκη.
Δηλαδή του αρχηγού του κόμματος στο οποίο
υπολόγιζε ως μετεκλογικό δεκανίκι η ΝΔ.  

Είναι μια κυβέρνηση πολιορκημένη και απο-
μονωμένη από την οργή και την περιφρόνηση
της εργατικής τάξης και της νεολαίας. Το σύν-
θημα «Μητσοτάκη γ..σαι», δεν είναι ατάκα στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γεννήθηκε και γι-
γαντώθηκε μέσα σε τρία χρόνια αγώνων, απερ-
γιών και διαδηλώσεων που γκρέμισαν το προ-
σωπείο της κυβέρνησης της «αριστείας» και
του «επιτελικού κράτους». 

Τα αδιέξοδα και η κρίση αυτής της κυβέρνη-
σης θα μεγαλώνουν όσο και αν παριστάνει ότι
δεν τρέχει τίποτα. Είναι καιρός να την αποτελει-
ώσουμε. Κι αυτή η μάχη δεν πρόκειται να δοθεί
στα έδρανα της βουλής από μια αντιπολίτευση
που αρκείται σε ευχές του στυλ «θα έπρεπε να
παραιτηθεί», ζητάει να λάμψει η αλήθεια από τις
…εξεταστικές επιτροπές και περιμένει η κυβέρ-
νηση να πέσει σαν «ώριμο φρούτο».

Οι εργατικοί αγώνες, οι απεργίες και οι δια-
δηλώσεις,  είναι η εναλλακτική απέναντι στα
σκάνδαλα και τα καθημερινά εγκλήματα αυτής
της κυβέρνησης της καταστροφής. Για να υπε-
ρασπιστούμε τη ζωή και το βιοτικό μας επίπεδο
απέναντι στην ακρίβεια, τις περικοπές και τις
ιδιωτικοποιήσεις που σκορπάνε φτώχεια και
θάνατο. Για να  ξηλώσουμε όλο το οικοδόμημα
της καταστολής, των παρακολουθήσεων και
των επιθέσεων στο συνδικαλισμό, στα δημο-
κρατικά δικαιώματα. Για να ανοίξουμε το δρό-
μο για μια κοινωνία που «κάθε μαγείρισσα θα
κυβερνάει το κράτος» και τις αποφάσεις για
την οικονομία και την πολιτική θα τις παίρνει η
εργαζόμενη πλειοψηφία με κριτήριο τις ανάγ-
κες της, έχοντας ρίξει στο σκουπιδοτενεκέ της
ιστορίας τους ΕΥΠΑτζήδες, τους ασφαλίτες και
τους «κοριούς» τους.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν
στις 8 Αυγούστου οι πρόσφυγες

και οι προσφύγισσες που ζουν στο
καμπ του Ελαιώνα, για να καταγγεί-
λουν την νέα προσπάθεια που γίνεται
να κλείσει το καμπ μέσα στον Αύγου-
στο. 

Γίνονται εβδομαδιαίες εξώσεις, με
πούλμαν να έρχονται στην είσοδο της
δομής για να πάρουν οικογένειες τις
οποίες έχει φροντίσει να εκφοβίσει η
διοίκηση του καμπ όλες τις προηγού-
μενες ημέρες. Το δεύτερο πούλμαν
για τον Αύγουστο έφτασε στις 4 το
πρωί της 8/8. Πληροφορίες από το
καμπ λένε ότι στις 16 του μήνα προ-
γραμματίζεται η μεγαλύτερη επιχεί-
ρηση έξωσης.

Οι πρόσφυγες/ισσες, μιλώντας
στην κινητοποίηση περιέγραψαν τη
χειροτέρευση των συνθηκών λόγω
των απολύσεων εργαζόμενων της δο-
μής. Είναι πλέον ελάχιστοι/ες αυτοί/
ές που δικαιούνται φαγητό από το
καμπ με αποτέλεσμα ακόμη και μικρά
παιδιά να μην έχουν να φάνε. Ζήτη-
σαν από τον κόσμο τη συμπαράστασή
του καθώς και από τους δημοσιογρά-
φους να κάνουν γνωστό το μήνυμά
τους. Τέλος, κάλεσαν σε συγκέντρω-
ση στην είσοδο του καμπ στις 5πμ
της 16 Αυγούστου, ώστε να εμποδι-
στεί η προσπάθεια έξωσης.

Η ΚΕΕΡΦΑ έβγαλε ανακοίνωση –
προκήρυξη, την οποία μοίρασε και
στη συγκέντρωση στον Ελαιώνα. Ανα-
φέρει μεταξύ άλλων: “Καλούμε τα
συνδικάτα να μπουν μπροστά. Οι εκ-
παιδευτικοί έχουν ήδη πάρει ξεκάθα-
ρη θέση «κανένα προσφυγόπουλο
εκτός σχολικής μονάδας». Να πάρουν
θέση τα Σωματεία των εργαζομένων
στο Δήμο της Αθήνας και όλους τους
υπόλοιπους Δήμους. Κάτω τα χέρια
από τους πρόσφυγες. Σχολεία, Νοσο-
κομεία, Δουλειές για όλες και όλους”.
Χαιρετίζοντας εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ
τη συγκέντρωση, η Τάνια Βριζάκη, κά-
λεσε επίσης όλους και όλες στη ΔΕΘ.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ 

Κυβέρνηση σε σήψη, να την αποτελειώσουμε

Όχι στη
ρατσιστική
εκκένωση
του Ελαιώνα

Δευτέρα 8/8, Κινητοποίση προσφύγων στον Ελαιώνα. Φωτό: Τάνια Βριζάκη



Νο 1534, 9 Αυγούστου 2022
σελ.4-5 εργατικη αλληλεγγυη Το εργατικό κίνημα

Τα κείμενα που ακολουθούν στηρίχθηκαν στις ομιλίες της Νίκης Αργύρη, του Νίκου Τουρνά και 
του Τάσου Αναστασιάδη από τον Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης, στο τριήμερο Μαρξισμός 2022
που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλη στη Νομική

Νίκη Αργύρη

Πού βρίσκεται το εργατικό κίνημα
σήμερα; Εδώ και εβδομάδες

στην Βρετανία υπάρχει ένα κίνημα
σε αναβρασμό με κορυφαίο παρά-
δειγμα την απεργία στους σιδηρο-
δρόμους με αίτημα για αυξήσεις
στους μισθούς. Την σκυτάλη παίρ-
νουν οι εργαζόμενοι στην Easyjet
και άλλους χώρους εργασίας. Τα
ΜΜΕ κρούουν τον κώδωνα του κιν-
δύνου για μια περίοδο όπως εκείνη
της απεργίας των ανθρακωρύχων
την δεκαετία του ‘80.

Αυτοί οι αγώνες εξαπλώνονται σε
όλη την Ευρώπη. Μέσα στο καλο-
καίρι, οι απεργίες με αιτήματα για
αυξήσεις στους μισθούς και προσ-
λήψεις κόντρα στην εντατικοποίηση
της εργασίας στις αεροπορικές
εταιρίες και στα αεροδρόμια έχουν
πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας στην
Γαλλία, την Ισπανία, την Γερμανία.
Και δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Στις
ΗΠΑ, είδαμε –και μάλιστα μέσα
στην πανδημία– απεργίες σε μεγά-
λες πολυεθνικές όπως η Amazon
και η Google. Πριν ένα μήνα στην
Αυστραλία είχαμε απεργίες διαρ-
κείας των δασκάλων, τεράστιες
απεργίες από την Ινδία ως τη Νότιο
Κορέα.

Στην Ελλάδα, έχουμε δει τα τε-
λευταία χρόνια μια αύξηση του συν-
δικαλισμού. Εργάτες και εργάτριες
γράφονται στα συνδικάτα, κόντρα
στα ιδεολογήματα της άρχουσας
τάξης περί «ατομικής ευθύνης» και
αναζητώντας την συλλογική δράση.
Στον ιδιωτικό τομέα, η πολυήμερη
απεργία των λιμενεργατών μετά το
εργατικό «ατύχημα» στην COSCO
ήταν παράδειγμα για όλο το εργατι-
κό κίνημα και κατέληξε σε μια, έως
ένα βαθμό, πετυχημένη διεκδίκηση
αυξήσεων και συλλογικών συμβάσε-
ων εργασίας στο μισθό. Είδαμε
τους εργάτες στην ΛΑΡΚΟ, στα Λι-
πάσματα και στα Πετρέλαια της Κα-
βάλας να κατεβαίνουν σε κοινό συλ-
λαλητήριο στην Αθήνα διεκδικώντας
το δικαίωμά τους σε αξιοπρεπή ερ-
γασία.

Σε «δύσκολους» κλάδους, όπως η
efood και όχι μόνο, έχουν φτιαχτεί
σωματεία που προχωρούν σε μαζι-
κές κινητοποιήσεις ξεσηκώνοντας
τον κλάδο του επισιτισμού και του
τουρισμού που έδωσε το αγωνιστι-

κό παρών μέσα στις
συνθήκες της πανδη-
μίας - όπως και οι ερ-
γάτες της τέχνης και
του χώρου του θεάμα-
τος. Σήμερα που συζη-
τάμε, η απεργία των
εργαζομένων στο
Εθνικό σήμανε τη μα-
ταίωση παράστασης
στην Επίδαυρο. Οι ερ-
γαζόμενοι κάνουν συνελεύσεις και
συζητάνε σε χώρους που είχαμε να
δούμε χρόνια τέτοια πράγματα, πχ
στα ΜΜΕ. Ποια είναι τα νήματα που
συνδέουν τις περισσότερες κινητο-
ποιήσεις; Είναι οι αυξήσεις, οι συλ-
λογικές συμβάσεις εργασίας, η κόν-
τρα ενάντια στην εντατικοποίηση
της εργασίας και τις μειώσεις προ-
σωπικού.

Κίνημα Υγειονομικών
Αντίστοιχες είναι οι εικόνες και

στον δημόσιο τομέα. Το κίνημα των
υγειονομικών από το ξέσπασμα της
πανδημίας την άνοιξη του 2020 μέ-
χρι σήμερα, έχει βρεθεί στο κέντρο
της αντίστασης, με αιτήματα προσ-
λήψεις, μονιμοποίηση των συμβασι-
ούχων, να γυρίσουν πίσω στην δου-
λειά οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε
αναστολή. Την σκυτάλη πήραν οι
εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές και μό-
νιμοι, ξεσηκώνοντας μετά από πολ-
λά χρόνια ένα πανεκπαιδευτικό κίνη-
μα που πέρσι τον Οκτώβρη γέμιζε
τους δρόμους της Αθήνας. Η ηγε-
σία της ΠΟΕ ΟΤΑ αναγκάστηκε τον
Μάιο να καλέσει απεργιακές κινητο-
ποιήσεις με αίτημα να σταματήσουν
οι απολύσεις των εργαζόμενων που
προσλήφθηκαν με σύμβαση για την
covid19, με αποτέλεσμα να κερδί-
ζονται παρατάσεις των συμβάσεων.
Ένα χαρακτηριστικό των εργαζομέ-
νων που συμμετέχουν και οργανώ-
νονται είναι ότι πρόκειται για αγωνι-
στές/τριες, νέους/ες σε ηλικία, σε
νέους χώρους εργασίας.

Τα αιτήματα που έχει ανοίξει αυτό
το κίνημα δεν είναι μόνο τα οικονο-
μικά. Όπως έλεγε και η Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ δεν υπάρχουν σινικά τεί-
χη ανάμεσα στις οικονομικές και τις
πολιτικές διεκδικήσεις. Την χρονιά
που περάσαμε οι μάχες για την απε-
λευθέρωση της γυναίκας -για ίσα δι-
καιώματα, ενάντια στη επίθεση στο
δικαίωμα της έκτρωσης, για κοινωνι-

κές υπηρεσίες που
αφορούν τις γυναί-
κες- δόθηκαν με την
Απεργιακή 8 Μάρτη
για ακόμη μια φορά
να αποτελεί κέντρο
στο εργατικό κίνημα.
Η κρίση βαθαίνει και
μαζί της η ιδεολογική
επίθεση τη άρχουσας
τάξης που θέλει να

διαχωρίσει την εργατική τάξη σε γυ-
ναίκες και άνδρες, σε ΛΟΑΤΚΙ+ και
στρέιτ. Το φετινό pride ήταν το με-
γαλύτερο που έχει γίνει, με βασικό
χαρακτηριστικό την μαζικότητα με
νεολαιϊστικα αλλά και εργατικά κομ-
μάτια. Υπήρχανε πανό της ΟΕΝΓΕ,
του σωματείου του Άγιου Σάββα.

Σε αυτό το πλαί σιο εντάσσονται
και οι μάχες ενάντια στον ρατσισμό
και τους φασίστες. Φέτος στο συνέ-
δριο της ΔΟΕ, όταν μετά από πρω-
τοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ κατατέθηκε
το ψήφισμα με αίτημα “καλοδεχού-
μενοι οι πρόσφυγες – να μην κλείσει
η δομή στον Ελαιώνα”, οι πρόσφυ-
γες έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό.
Όταν η αστυνομία ήρθε έξω από το
ξενοδοχείο Novotel που γινόταν το
συνέδριο, ακόμη και η ηγεσία που
ανήκε στην ΔΑΚΕ της ζήτησε να φύ-
γει. Η πανεργατική απεργία στις 6
Απρίλη ήταν επίσης ένα πολιτικό
προχώρημα καθώς πήρε αντιπολε-
μικά χαρακτηριστικά μέσα σε συν-
θήκες πολέμου στην Ουκρανία, με
συνθήματα “ούτε ΝΑΤΟ ούτε Πού-
τιν, να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑ-
ΤΟ, να σταματήσει κάθε ελληνική
εμπλοκή”.

Όλα αυτά δεν έγιναν από μόνα
τους, χρειάστηκε να παρθούν πρω-
τοβουλίες. Η αντικαπιταλιστική και
επαναστατική αριστερά έπαιξε ρόλο
για να ξεδιπλωθούν οι οικονομικές
και πολιτικές μάχες της εργατικής
τάξης σε μια σειρά χώρους και είναι
χαρακτηριστικό ότι υπήρξαν εκλογι-
κές επιτυχίες σε πρωτοβάθμια σω-
ματεία, στα νοσοκομεία, στους εκ-
παιδευτικούς, στους ηθοποιούς και
αλλού. Μπροστά σε μια παρατετα-
μένη προεκλογική περίοδο, δεν πε-
ριμένουμε τις εκλογές αλλά οργα-
νωνόμαστε σε κάθε χώρο για να πέ-
σει αυτή η κυβέρνηση με απεργίες,
στον δρόμο. Και βέβαια προβάλλου-
με την εργατική εναλλακτική, τον
εργατικό έλεγχο.

Επιμέλεια: Γιώργος Πίττας

Με απεργίες και διαδηλώσεις μπήκε και ο Αύγουστος. Σε μια σει-
ρά χώρες της Ευρώπης οι απεργίες συνεχίστηκαν στις αερομε-
ταφορές, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρόμους και στις συγ-

κοινωνίες ενώ απλώθηκαν σε χώρους όπως η Amazon στην Βρετανία -
όπου η απεργία ξεκίνησε από τα κάτω - με βασικό αίτημα αυξήσεις και
προσλήψεις. Μόλις λίγες μέρες πριν τον δεκαπενταύγουστο, παρόμοιες
εικόνες έρχονται από την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Την Παρασκευή 5 Αυγούστου, οι εργαζόμενοι της efood πραγματο-
ποίησαν μαζικότατες μοτοπορείες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. «Ανάκλη-
ση του συστήματος βαρδιών στους freelancers, καμιά μείωση απολα-
βών, είμαστε εργαζόμενοι όχι σκλάβοι» έγραφε το πανό των διαδηλω-
τών στην Θεσσαλονίκη όπου η efood ξεκινάει άλλη μια επίθεση με μεί-
ωση κατά 30% της αμοιβής ανά παράδοση στους freelancers, ενώ επι-
χειρεί να τους επιβάλει “ωράριο εργασίας”. Στις 5 Αυγούστου, οι free-
lancers στην Θεσσαλονίκη αποφάσισαν να μην ανοίξουν την εφαρμογή
και να απεργήσουν, ενώ οι μισθωτοί συνάδελφοί τους έκαναν τετράωρη
στάση εργασίας σε συμ-
παράσταση. Με ανακοί-
νωσή του το Σωματείο
Eργαζομένων efood Αττι-
κής απαιτεί «Κατάργηση
του νόμου Χατζηδάκη και
της Freelance Εργασίας.
Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας με ουσιαστικές
αυξήσεις μισθού για
όλους τους εργαζόμε-
νους στην efood, ένσημα
βαρέα και ανθυγιεινά».  

Το Σωματείο Εργατοϋ-
παλλήλων της Επιχείρη-
σης Μαλαματίνα στην
Θεσσαλονίκη καλεί σε
πέντε επαναλαμβανόμε-
νες 24ωρες απεργίες την
εβδομάδα 8-12 Αυγού-
στου με αιτήματα την
επαναπρόσληψη απολυ-
μένων εργαζομένων κόν-
τρα στις ατομικές συμβά-
σεις εργασίας και την εργολαβοποίηση τμημάτων του εργοστασίου,
διεκδικώντας παράλληλα την υπογραφή ΣΣΕ. Στην απεργία που προ-
ηγήθηκε στις 4/8, η εταιρία είχε καλέσει τα ΜΑΤ για να σπάσουν την
συγκέντρωση των εργαζομένων στο εργοστάσιο, οδηγώντας στην σύλ-
ληψη του προέδρου του Σωματείου και δύο ακόμη συνδικαλιστών.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το φετινό πανεργατικό συλλαλητήριο
που οργανώνουν τα συνδικάτα στις 10 Σεπτέμβρη στην Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς μπορεί να γί-
νει το σημείο αγωνιστικής συνάντησης όλων των κομματιών που πα-
λεύουν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ήδη οι εργαζόμενοι στην Υγεία
απεργούν και διαδηλώνουν μαζικά στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 9
Σεπτέμβρη, ξεκινώντας μια μέρα νωρίτερα την "πολιορκία" της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, απαιτώντας μαζικές προσλήψεις και μονιμο-
ποιήσεις στα νοσοκομεία, να φύγουν οι εργολάβοι και όλοι οι ιδιώτες
από το ΕΣΥ, να επιστρέψουν άμεσα όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται
σε αναστολή.

Με κεντρικό σύνθημα «Κάτω η κυβέρνηση της ακρίβειας, της φτώχει-
ας και του πολέμου» καλεί στη φετινή διαδήλωση στη ΔΕΘ στις 10 Σε-
πτέμβρη ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης με προσυγκέντρωση
στις 5.30μμ, Εγνατία και Αγίας Σοφίας και συμμετοχή στη συγκέντρωση
των συνδικάτων στις 6μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου. Επίσης ο Συντονισμός
καλεί σε σύσκεψη για την οργάνωση της ΔΕΘ την Τρίτη 30 Αυγούστου
στις 7μμ, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Γ.Π.

• Για την ΔΕΘ, τα πούλμαν του Συντονισμού θα ξεκινήσουν από την
Αθήνα στις 10/9, 8πμ από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων
44. (Κλείστε θέσεις στα τηλέφωνα 6944058157 και 6942894311). Για το
πανυγειονομικό συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη, το Συντονιστικό Νο-
σοκομείων ναυλώνει πούλμαν από την Αθήνα, με αναχώρηση την Πέμ-
πτη 8/9, 11μμ, από τον Άγιο Σάββα (δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφω-
νο 6945677808). 

Νίκος Τουρνάς

Τους τελευταίους μήνες, βλέ-
πουμε σε μια σειρά από χώ-

ρους να γίνονται αγώνες για Συλ-
λογικές Συμβάσεις Εργασίας
(ΣΣΕ) και αυξήσεις. Άλλοι εξελίσ-
σονται ακόμη και άλλοι μας εμπνέ-
ουν επειδή κέρδισαν, στην CO-
SCO, στην efood, πιο πρόσφατα
στην Εθνική Τράπεζα. Αυτό θα εν-
ταθεί το επόμενο διάστημα. Ζούμε
σε μια περίοδο που η ακρίβεια
εκτινάσσεται λόγων των εξελίξεων
και ο αγώνας για αυξήσεις αποκτά
καθοριστική σημασία για την ζωή
κάθε εργαζόμενου.  

Ειδικά στην Ελλάδα, τα χρόνια
των μνημονίων έγινε μια μισθολο-
γική σφαγή σε ιδιωτικό και δημό-
σιο τομέα, από τον οποίον και
προέρχομαι, όπου είδαμε να κόβε-
ται ο 13ο και ο 14ος μισθός, να γί-
νονται τεράστιες μειώσεις που σή-
μανε ότι άνθρωποι της γενιάς μου,
που έπιασαν δουλειά μετά τα μνη-
μόνια, ξεκίνησαν με 700 ευρώ κα-
θαρό μισθό. Ήδη το πρώτο μνημό-
νιο του ΓΑΠ είχε τσακίσει τα επι-
δόματα που για πολλά χρόνια εί-
χαν αντικαταστήσει έστω και κου-
τσουρεμένα τις αυξήσεις. Σήμερα
λοιπόν, υπάρχει και ανάγκη, και
οργή αλλά και ο απαραίτητος χώ-
ρος μετά από τόσα χρόνια πίεσης,
για να απλωθεί απεργιακά το αίτη-
μα των εργαζομένων για αυξήσεις.  

Φυσικά δεν ξεκινάμε από το μη-
δέν. Αγώνες για αυξήσεις δίνονταν
όλη την προηγούμενη δεκαετία.
Στο χώρο που εργάζομαι, στο
υπουργείο Οικονομικών δόθηκε το
προηγούμενο διάστημα η μάχη
της λεγόμενης «προσωπικής δια-
φοράς». Όταν ο ΓΑΠ προχώρησε
στο κόψιμο των μισθών στο δημό-

σιο, υπήρξε κάτω
από την πίεση των
μεγάλων κινητοποι-
ήσεων ο συμβιβα-
σμός της προσωπι-
κής διαφοράς, οι
παλιοί εργαζόμενοι
να πάρουν πίσω κά-
τι από τις μειώσεις
και οι νέοι να δου-
λεύουν με μισθούς
πείνας, μια δυστο-
πία. Στον δικό μου χώρο, οι νέοι
εργαζόμενοι οργανώθηκαν και πα-
λέψαμε για να παίρνουμε την
«προσωπική διαφορά» που πρακτι-
κά αύξανε το μισθό μας. Τρεις σει-
ρές κατάφεραν να πάρουν αυτήν
την αύξηση την δεκαετία που πέ-
ρασε στο υπουργείο Οικονομικών
και κάποια άλλα υπουργεία. Ήταν
αγώνες που δόθηκαν και κερδήθη-
καν από τα κάτω. Στη δικιά μου
σειρά, οι νέοι εργαζόμενοι αποφα-
σίσαμε και φτιάξαμε συντονιστικό,
συνεδριάζαμε, πιέζαμε τις ηγεσίες
των συνδικάτων να αποφασίσουν
απεργίες, ανοίγοντας ταυτόχρονα
και πολιτικά ζητήματα.  

Η ΝΔ και τα αφεντικά δεν μπό-
ρεσαν να βάλουν φρένο στο αίτη-
μα για αυξήσεις. Στην ΑΑΔΕ όπου
και εργάζομαι πέρασε ένα ειδικό
μισθολόγιο με το οποίο η κυβέρνη-
ση αναγκάστηκε να δώσει αυξή-
σεις. Αυτή είναι η θετική εικόνα. Η
κακή είναι ότι χάρη στις συνδικαλι-
στικές ηγεσίες υπήρξαν δύο ιδιαί-
τερα αρνητικά στοιχεία: Πρώτο, οι
αυξήσεις να συνδεθούν με την
αποδοτικότητα, να είναι σαν μπό-
νους. Και δεύτερο ότι διαφοροποι-
ούνται για κάθε εργαζόμενο. Δη-
λαδή η πολιτική της κυβέρνησης
ήταν δώστε κάποια χρήματα αλλά
όχι σαν μόνιμες αυξήσεις και σπά-
στε την ενότητα των εργαζομένων.

Υπάρχουν αντιδρά-
σεις πλέον απέναντι
σε αυτό. Δεν θέλου-
με μισθολογικά μον-
τέλα που θα χτυπά-
νε την ενότητα και
τη μονιμότητα των
αυξήσεων. Θέλουμε
αυξήσεις σοβαρές,
σταθερές, μέσα από
ΣΣΕ και για όλους –
πχ έχουμε σήμερα

νέους συμβασιούχους συναδέλ-
φους που τους κρατάνε στον βα-
σικό μισθό– και αυτό το μέτωπο
πρέπει να το ανοίξουμε σε όλο το
δημόσιο.

Τρία είναι τα χαρακτηριστικά
που πρέπει να έχει αυτό το μέτω-
πο. Να πάρουμε πίσω ό,τι μας
έκλεψαν στα μνημόνια –επαναφο-
ρά 13ου και 14ου μισθού, αυξή-
σεις– για όλους τους εργαζόμε-
νους. Να παλέψουμε απεργιακά
αυτά τα αιτήματα ακολουθώντας
και τα παραδείγματα του ιδιωτικού
τομέα. Και τρίτο, να αλλάξουμε
τους συσχετισμούς μέσα στο συν-
δικαλιστικό κίνημα.

Στον χώρο που εργάζομαι, μαζί
με την δικιά μου σειρά εμφανίστη-
κε και η αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά στην ΑΑΔΕ, παίζοντας ρόλο
στην διεκδίκηση των αυξήσεων αλ-
λά ανοίγοντας και άλλα πολιτικά
ζητήματα, π.χ τον σεξισμό. Κατα-
φέραμε να εκλεγούμε από την
πρώτη εκλογική μάχη στον χώρο,
εκλέξαμε στις εκλογές της ομο-
σπονδίας και αυτή τη στιγμή έχου-
με μια βάση ώστε να επηρεάζουμε
και άλλους κλάδους στο υπουρ-
γείο. Οι διασπαστικές επιθέσεις με
τα αστικά ιδεολογήματα περί «δη-
μοσίων υπαλλήλων» έχουν πλέον
ξεφτίσει, μπορούμε να βγούμε επι-
θετικά και να νικήσουμε.

Τάσος Αναστασιάδης

Το ζήτημα της ακρίβειας διαλύει
τους εργαζόμενους παντού, είναι

γενικευμένο το πρόβλημα και είναι κρί-
σιμο ποια θα είναι η απάντηση από την
πλευρά του κινήματος,
γιατί υπάρχουν πολλές
απαντήσεις.

Εκ μέρους της ΝΔ η
απάντηση είναι τα επιδό-
ματα, για την βενζίνη
π.χ, ένα επίδομα power
pass οι χαμηλόμισθοι
και τέρμα - «αυτές είναι
οι δυνατότητες». Δεν θα
λυθεί έτσι το πρόβλημα,
γελάει ο κόσμος που τα
βλέπει, αλλά αυτή είναι
η πολιτική πρόταση της ΝΔ. Υπάρχει
μια άλλη πολιτική πρόταση που λέει
«έρχονται εκλογές» μπροστά, θα ψη-
φίσουμε ΣΥΡΙΖΑ και θα αλλάξουν τα
πράγματα, θα φέρουν αυξήσεις και
στο μεταξύ εσείς αυτό που έχετε να
ασχοληθείτε είναι να κάνετε προπα-
γάνδα για τις εκλογές. Και υπάρχει και
μια τρίτη πρόταση που λέει ότι για να
παλέψουμε την ακρίβεια, να φτιάξου-
με μια «επιτροπή κατά της ακρίβειας»,
όπως γινόταν για τους πλειστηρια-
σμούς και άλλα ζητήματα τα προηγού-
μενα χρόνια.

Απέναντι σε αυτές τις προτάσεις
που έρχονται από την κυρίαρχη τάξη
αλλά και από την ρεφορμιστική αρι-
στερά, η μόνη ρεαλιστική απάντηση
που έχει να δώσει η εργατική τάξη
στην ακρίβεια είναι οι μαχητικές απερ-
γίες για συλλογικές συμβάσεις με αυ-
ξήσεις στους μισθούς.

Και ανοίγεται μπροστά μας η δυνα-
τότητα για ένα απεργιακό κίνημα με
αυτό το κέντρο. Πρώτον, αφορά σε
όλους τους χώρους, από χώρους που
μπορεί να είναι πιο καλά αμειβόμενοι
μέχρι τους χώρους που μπορεί να
έχουν ελαστικές σχέσεις, σε χώρους
του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού
τομέα, σε παραδοσιακά εργατικά κομ-
μάτια όπως στο ΜΕΤΡΟ ή την ΕΥΔΑΠ
αλλά και σε χώρους που έχουν χρόνια
να ανοίξουν μέτωπα. Στην απεργία
στην Επίδαυρο οι εργαζόμενοι ζητούν
15 ευρώ παραπάνω –που τους το αρ-
νήθηκαν– για να καλύψουν τα έξοδα
μετακίνησης και διαμονής που έχουν
εκτιναχθεί στα ύψη. 

Δεύτερο, δεν έχουμε καμιά αμφιβο-
λία ότι η αφετηρία για αυτή τη νέα μα-
χητικότητα είναι οι απεργίες που έγι-
ναν το προηγούμενο διάστημα. Η
απεργία της COSCO τσαλάκωσε το
επιχείρημα ότι οι ιδιωτικοποιήσεις
φέρνουν περισσότερες θέσεις εργα-
σίας και καλοπληρωμένους εργαζόμε-
νους. Έφεραν νεκρούς. Τσαλάκωσε το
νόμο που έφερε πέρσι ο Χατζηδάκης
και επιδίωκε να τσακίσει τον συνδικαλι-
σμό. Οι νόμοι τους αποδείχτηκαν αδύ-
ναμοι μπροστά στην οργανωμένη συλ-
λογικότητα των εργατών στην CO-
SCO. Πάνω απ’ όλα κατάφερε να κερ-
δίσει σε δύο δόσεις, μια τον Οκτώβριο
πέρσι και μια στις αρχές του Μάη, αυ-

ξήσεις με 20%, και αυτό λειτούργησε
σαν μήνυμα για όλους. Ότι αν μπο-
ρούν να το κάνουν στην COSCO ενάν-
τια στην πιο ισχυρή πολυεθνική, μπο-
ρεί αυτό να γίνει παντού.

Το τρίτο στοιχείο είναι ότι μιλάμε για
μια μάχη που ταυτό-
χρονα με τις συμβά-
σεις, χτίζει ξανά τον
συνδικαλισμό στους
χώρους δουλειάς. Στην
efood αυτό ήταν φανε-
ρό. Έγινε απεργία που
διεκδικούσε σταθερή
δουλειά με ΣΣΕ απέναν-
τι στους εργολάβους
και τα μπλοκάκια και
αυτό οδήγησε σε δημι-
ουργία σωματείου στον

χώρο. Η απεργία έχτισε σωματείο σε
ένα χώρο δουλειάς όπου οι εργαζόμε-
νοι δούλευαν εξατομικοποιημένα: ο
κάθε εργαζόμενος με το δικό του μη-
χανάκι κλπ. Είχε χρόνια να γίνει συνέ-
λευση σε κάποιο ΜΜΕ, αλλά τώρα έγι-
ναν, στην ΕΡΤ, στο in.gr. Και στην CO-
SCO, η απεργία για τη συλλογική σύμ-
βαση, καθόρισε ποιο είναι το πραγμα-
τικό σωματείο στον χώρο και το δυνά-
μωσε.

Κλάδο τον κλάδο
Η μάχη των ΣΣΕ και των αυξήσεων

μπορεί να παίζεται χώρο τον χώρο,
κλάδο τον κλάδο αλλά απλώνεται κα-
θώς ο ένας χώρος παρασύρει τον άλ-
λο και ενοποιείται σε μια μεγάλη μάχη
ενάντια στην κυβέρνηση. Αυτό μετα-
φράζεται σε συγκεκριμένα καθήκοντα
για το Συντονισμό Εργατικής Αντίστα-
σης αλλά και για το Σοσιαλιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα.

Οι μάχες που ξεσπάνε χρειάζονται
όλες την στήριξή μας και την αλληλεγ-
γύη μας, να φτάνει το μήνυμα της κά-
θε απεργίας, σε κάθε χώρο εργασίας
και σε κάθε γειτονιά. Ότι απεργούν πχ
μεθαύριο στον επισιτισμό οι εργαζόμε-
νοι που παίρνουν 600 ευρώ για δώδε-
κα ώρες δουλειάς –και τα αφεντικά
γκρινιάζουν από πάνω ότι η δουλειά
δεν βγαίνει γιατί “οι νέοι δεν έρχονται
να δουλέψουν”. Άρα στήριξέ τους, πά-
ρε το πανό του δικού σου σωματείου
που δίνει τις ανάλογες μάχες και κατέ-
βα στην απεργία τους.

Αλλά πάνω από όλα έχει σημασία να
χτίσουμε σε κάθε χώρο ομάδες αγωνι-
στών/τριών γύρω από την Εργατική
Αλληλεγγύη που να πάνε τον αγώνα
μέχρι τέλους. Να στηρίξουν, να οργα-
νώσουν στον χώρο τους και να απλώ-
σουν κάθε απεργιακή κινητοποίηση
που θα καλέσει το σωματείο τους, εξα-
σφαλίζοντας ότι αυτή θα καταλήξει σε
νίκες. Πραγματικές αυξήσεις που δεν
θα καταλήγουν σε συμβάσεις 7% όταν
ο πληθωρισμός τρέχει με 13% και η
αγοραστική δύναμη των εργαζομένων
έχει πέσει στο 20%. Διεκδικούμε αυξή-
σεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που
είναι διατεθειμένα να δώσουν τ’ αφεν-
τικά.  Είναι μια δύσκολη μάχη που μπο-
ρεί να είναι νικηφόρα, για την τάξη μας
και για την προοπτική της.

Όλοι/ες στην ΔΕΘ! Απεργιακό κίνημα για Συλλογικές Συμβάσεις
- πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς

5/8, Αθήνα, Μοτοπορεία διανομέων efood. Φωτό: Γιώργος Πίττας



ΚΥΨΕΛΗ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 θεατράκι Φωκίωνος
Νέγρη, Κυψέλη 7.30μμ
Η μάχη για τη νέα δίκη-καταδίκη της Χ. Α.
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 θεατράκι Φωκίωνος 7.30μμ
Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη 
Ομιλητής: Γιάννης Φουφουδάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ
Γυναίκες - Η διαλεκτική της απελευθέρωσης
Ομιλητής: Πάνος Γιαννακάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ
Ο Γκράμσι και ο “μοντέρνος πρίγκιπας”
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ
Η νέα δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη
Θα μιλήσει: Βι Mercury

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/8 καφέ Μύλος 7.30μμ
Στασιμοπληθωρισμός,
η νέα φάση της κρίσης

Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Γυναίκες – Η διαλεκτική της απελευθέρωσης
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφίρα

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 πλατεία Μερκούρη
6.30μμ
Ο Γκράμσι και ο “μοντέρνος πρίγκιπας”
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 καφέ Ηλιόπετρα. 7.30μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 Πλ. Φελέκη, 
Ελευθερούπουλη 7μμ
Τρότσκι, το ξίφος της Επανάστασης
Ομιλητής: Τζίμης Κυριαζόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 Πλ. Φελέκη, 
Ελευθερούπουλη 7μμ
Στασιμοπληθωρσιμός: γεροντική 
ασθένεια του καπιταλισμού
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 
Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7μμ
Ο Λένιν σήμερα
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Στασιμοπληθωρσιμός: γεροντική 
ασθένεια του καπιταλισμού
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 Δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Ο Λένιν σήμερα
Ομιλητής: Νεκτάριος Χάινταρ

ΒΥΡΩΝΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 καφέ Πλατεία Σμύρνης
7.30μμ
Στασιμοπληθωρισμός, γεροντική ασθένεια
του καπιταλισμού
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 καφέ Πλατείας Σμύρνης
7.30μμ
Το ΣΕΚΕ και το αντιπολεμικό κίνημα του 1922

Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 Ψωμί και Μέλι, 
Πλ. Εθν. Αντ. Ηλιούπολη 7μμ
Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
“Πράσινη Ανάπτυξη” και εργατικές αντιστάσεις
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 δημαρχείο, 5ος ορ., γρ.
Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Στασιμοπληθωρισμός, γεροντική ασθέ-
νεια του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 δημαρχείο, 5ος ορ., γρ.
Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Αριστερή απάντηση στα αδιέξοδα της ΝΔ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 πολιτιστικό κέντρο
«Μάνος Λοϊζος», Θηβών 245, προαύλιο
7μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Σύρος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 πολιτιστικό κέντρο
«Μάνος Λοϊζος», Θηβών 245, προαύλιο
7μμ
Αριστερή απάντηση στα αδιέξοδα της ΝΔ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 Θέατρο Εθνικής Αντίστα-
σης, απέναντι ΟΤΕ, 7μμ
Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΙΛΙΟΝ
• ΤΡΙΤΗ 9/8 Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
Ελλάδα – Τουρκία, ο εχθρός μας είναι εδώ

Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8 Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
Ο Λένιν οδήγησε στον Στάλιν;
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 πλατεία Ηρώ 7μμ
Γυναίκες - η διαλεκτική της απελευθέρω-
σης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΧΑΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας
7.30μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας
7.30μμ
Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 καφέ aberto, Ρήγα Φερ-
ραίου 48-50 (πλ. Όλγας) 7μμ
Λένιν: Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 πάρκο 626, 7.30μμ
Ο Γκράμσι και ο “μοντέρνος πρίγκιπας”
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 πάρκο ΕΚΘ 8μμ
Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 καφέ Ποέτα 8μμ
Πόλεμος φθοράς - η ιμπεριαλιστική 
σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
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Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρ-
τητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά-
ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ-
σει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα 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 ανθρώ-
πινες 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
επαναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να
δυναμώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κό-
σμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να ανα-
πτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι
στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέ-
ψουν συνολικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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TΕΤΑΡΤΗ 10/8
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 11/8
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ  7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου και Γαλατσίου 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σβώλου με Γούναρη 7μμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 7.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/8
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Πλατεία 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Νέγρη 7.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πάρκο Γεωργιάδη 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ13/8
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μίνωος 10πμ

Εξορμήσεις 
με την εργατική 
αλληλεγγύη

Το επόμενο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 24/8

Συνέντευξη τύπου για την
αστυνομική βία, τις αυ-

θαίρετες συλλήψεις πολιτών,
ανάμεσά τους και του δημο-
τικού συμβούλου Σωτήρη
Λαπιέρη πραγματοποιήθηκε
την περασμένη Τετάρτη 3/8
στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Χα-
λανδρίου. Το παρών έδωσαν
ανάμεσα σε άλλους και δη-
μοτικές κινήσεις της πόλης. 

Ο Σωτήρης Λαπιέρης -που
μαζί με άλλους 3 διαδηλω-
τές συνελήφθη αναίτια στην
διαδήλωση της 28 Ιούλη για
το περιβάλλον και τον Γ. Μι-
χαηλίδη- υποστήριξε ότι η
σύλληψή του ήταν αποτέλε-
σμα των διαμαρτυριών του
για την αστυνομική βία κατά
των διαδηλωτών, ενώ εν συ-
νεχεία χαρακτήρισε ως «στη-
μένο» το κατηγορητήριο που
του απαγγέλθηκε. Η εκδίκα-
ση της υπόθεσης έχει ανα-
βληθεί για τις 12 Αυγούστου
στα δικαστήρια Ευελπίδων. 

Σε συγκέντρωση στα γρα-
φεία της Prodea (Χρυσο-

σπηλιωτίσσης 9 και Αιόλου)
καλεί την Τετάρτη 10 Αυγού-
στου στις 5μμ η Ανοιχτή Συ-
νέλευση Υπεράσπισης Λό-
φου Στρέφη. Όπως αναφέ-
ρει στο κάλεσμα: 

«Μέσα στο κατακαλόκαιρο
και με τα ΜΑΤ αποφάσισε ο
δήμαρχος Μπακογιάννης να
εισβάλει στον Λόφο Στρέφη
ώστε να ξεκινήσει την ανά-
πλαση που ο Δήμος παρα-
χώρησε στην κτηματομεσιτι-
κή PRODEA. Γιατί όταν είσαι
δημοτική αρχή και σχεδιά-
ζεις δίχως να ρωτήσεις τους
κατοίκους, όταν διαβουλεύε-
σαι μόνο με τους εργολά-
βους, τους επενδυτές και τις
εταιρίες… τότε μόνο με τα
ΜΑΤ μπορείς να επιβάλεις το
σχέδιο σου. 

Κι όμως είμαστε εδώ – δε
φεύγουμε! Συνεχίζουμε τον
αγώνα για έναν Λόφο Στρέ-
φη πράσινο, ζωντανό, ελεύ-
θερο και με τις εταιρίες έξω
απ’ αυτόν. Έναν αγώνα για
την υπεράσπιση του δημόσι-
ου χώρου και ενάντια στις
πολιτικές εξευγενισμού των
Εξαρχείων».

Στημένο
κατηγορητήριο

Περιβάλλον

Συγκέντρωση
για τον λόφο
του Στρέφη
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Καμιά φορά το να λες το σωστό για
τους λάθος λόγους είναι σα να
επαναλαμβάνεις το λάθος. 

Ο Michael Roberts εμφανίσθηκε στο
δημόσιο διάλογο με τη κρίση του 2008. Η
παρουσία του μέσα από Blog που έχει
δημιουργήσει είναι θετική αφού προσπα-
θεί να δώσει απαντήσεις στα σύγχρονα
οικονομικά προβλήματα με τα εργαλεία
της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα καταφέρ-
νει πάντα. 

Στην τελευταία του ανάρτηση «Παρα-
δέχονται την Ύφεση και την Αποδίδουν
στα Επιτόκια» (31/07/2022) επιχειρεί να
απαντήσει στους ορθόδοξους οικονομο-
λόγους που προσπαθούν να υποβαθμί-
σουν τη νέα φάση όξυνσης της καπιταλι-
στικής κρίσης  που διανύουμε. 

Οι ορθόδοξοι οικονομολόγοι αρέσκον-
ται να αποδίδουν τις καπιταλιστικές κρί-
σεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα ώστε
να αποκρύπτουν την αντιφατικότητα του
κινήτρου του κέρδους. Είναι χαρακτηρι-
στικό το ακόλουθο απόσπασμα του Μαρξ
από τις «Θεωρίες για την Υπεραξία» που
έφερε στη προσοχή μας o Heinryk Gros-
smann. 

«Ερευνώντας γιατί η γενική πιθανότητα
κρίσης γίνεται μια πραγματική κρίση,
ερευνώντας τις συνθήκες της κρίσης εί-
ναι εντελώς επιφανειακό να ασχολούμα-
στε με τις μορφές της κρίσης που ανα-
δύονται από τη λειτουργία του χρήματος
ως “μέσου πληρωμών” (σημ. δηλαδή τα
δάνεια και την πίστη). Αυτός είναι και ο
λόγος που οι οικονομολόγοι αρέσκονται
να θεωρούν αυτή τη προφανή μορφή ως
αιτία των κρίσεων».    

Όμως στην προσπάθειά του να αναδεί-
ξει τα πραγματικά αίτια της κρίσης, ο 
Roberts πάει στο αντίθετο όριο. Χειρίζε-
ται το επιτόκιο σαν μια τυχαία μεταβλητή
που ως τέτοια δεν παίζει κανένα ρόλο
στην πυροδότηση των καπιταλιστικών
κρίσεων. Αυτό είναι λάθος όπως γράφει
ο Μαρξ πάλι χαρακτηριστικά στο 3ο Τό-
μο του Κεφαλαίου «…μια αύξηση των επι-
τοκίων διαχωρίζει την ευημερία από το
αντίστροφό της…». Είναι μια ιδιαίτερα
επίκαιρη αναφορά. Στο γράφημα που
ακολουθεί βλέπουμε τη σημασία της με
πραγματικά δεδομένα από τις ΗΠΑ του
20ού και 21ου αιώνα.

Μας δείχνει τη διαφορά του ποσοστού
κέρδους στις νέες επενδύσεις (IROP) από

το πραγματικό επιτόκιο από 1960 μέχρι το
2019. Είναι μια προσέγγιση του μεγέθους
που ο Μαρξ ονομάζει «ποσοστό κέρδους
της επιχείρησης». Βλέπουμε ότι το μέγε-
θος αυτό παίρνει ιδιαίτερα αρνητικές τι-
μές τόσο στη κρίση του 1970 όσο και στη
κρίση του 2008. Ενώ παίρνει αρνητικές τι-
μές και σε μικρότερες υφέσεις όπως το
1990 και το 2000. Το πιο ενδιαφέρον είναι
όμως ότι το «ποσοστό κέρδους της επι-
χείρησης» αδυνατίζει μετά το 2015 και
μηδενίζεται το 2019 όταν και ξεκινά η τρέ-
χουσα όξυνση της καπιταλιστικής κρίσης.

Αυτό οφειλόταν στη μείωση του ποσο-
στού κέρδους στις νέες επενδύσεις,
αφού μετά το 2017 τα επιτόκια ήταν χα-
μηλά, ακόμη και αρνητικά. Όμως με την
αύξηση των τιμών τα επιτόκια εκτινάχθη-
καν  τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη
πυροδοτώντας τη σημερινή όξυνση.
Όπως  παρατηρεί ο Μαρξ από το 19ο αι-
ώνα, τα επιτόκια είναι θετική συνάρτηση
των τιμών. Ο λόγος είναι ότι και το επιτό-
κιο είναι μια ιδιότυπη «τιμή» που ακολου-
θεί τις τιμές των εμπορευμάτων. Είναι μια
θεωρία του επιτοκίου που βρίσκεται στον
αντίποδα της έννοιας του «φυσικού επι-
τοκίου» (δηλ. της αυστηρής συνάρτησης
ή/ και εξίσωσης του επιτοκίου με το πο-
σοστό κέρδους) και εξηγεί γιατί τα «κύ-
ματα τιμών Κοντράτιεφ» επιβεβαιώνουν
τη Μαρξιστική θεωρία των κρίσεων.

Με άλλα λόγια, αγνοώντας ή/και απορ-
ρίπτοντας αυτή την πλευρά της μαρξιστι-
κής θεωρίας του finance o Roberts οδη-
γείται στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυ-
τό που επιδιώκει. Αποτυγχάνει να αναδεί-
ξει τις βαθύτερες αιτίες και τον εγγενή
χαρακτήρα των κρίσεων στο καπιταλι-
σμό. Στον Μαρξ η καπιταλιστική μεγέθυν-
ση είναι μια αλληλουχία περιόδων κανονι-
κής συσσώρευσης και κρίσης. Οι περίο-
δοι κανονικής συσσώρευσης χαρακτηρί-
ζονται από ένα ανοδικό κύμα των τιμών
σε όρους χρυσού. Όμως σε όλη τη διάρ-
κεια της ανοδικής φάσης το ποσοστό
κέρδους πέφτει οι επενδύσεις αδυνατί-
ζουν και σε κάποια φάση που οι τιμές
έχουν αυξηθεί σημαντικά τα επιτόκια
εκρήγνυνται, το «ποσοστό κέρδους της
επιχείρησης» γίνεται αρνητικό και η κανο-
νική συσσώρευση δίνει τη θέση της στη
κρίση. Για να κατανοήσουμε αυτή τη δυ-
ναμική η θεωρία του χρήματος και του fi-
nance είναι απαραίτητο εργαλείο.

Nίκος Στραβελάκης, Πανεπιστημιακός

Έχουν περάσει 3 χρόνια
από την πρώτη εξαγ-
γελία της μετατροπής

σε ΝΠΔΔ των μεγαλύτερων
μουσείων της χώρας: του
Εθνικού Αρχαιολογικού Αθή-
νας, του Βυζαντινού Μουσεί-
ου, του Μουσείου Ηρακλείου,
του Βυζαντινού Πολιτισμού και
του Αρχαιολογικού της Θεσ-
σαλονίκης. Όμως κάθε φορά
οι αγώνες μας το ματαίωναν!

Τώρα που βλέπουν πως οι
μέρες τους λιγοστεύουν, το
θυμήθηκαν πάλι. Έτσι, μέσα
στο κύμα των σκανδάλων, μέ-
σα στις φωτιές, στον πόλεμο
και την ακρίβεια η υπουργός
«που εξαπατήθηκε, που δεν
ήξερε», θέλει να φέρει στη
βουλή καλοκαιριάτικα (χωρίς
διαβούλευση φυσικά!) το νο-
μοσχέδιο για τη μετατροπή
των κρατικών μουσείων σε Νο-
μικά Πρόσωπα Δημόσιου Δι-
καίου με προοπτική την μελ-
λοντική πλήρη ιδιωτικοποίηση
τους.

Κρυφά κι αθόρυβα τοποθε-
τήθηκε, η μάλλον πιο σωστά
«βολεύτηκε» στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Μουσείου
Ακρόπολης, «στη θέση του κ.
Σταμπολίδη, ο πρώην υφυ-
πουργός Εξωτερικών Αντώνης
Διαματάρης», που είχε παραι-
τηθεί γιατί οι τίτλοι σπουδών
του ήταν οι μεν πλαστοί… οι
δε υπόλοιποι ανύπαρκτοι. Αυ-
τά είναι λοιπόν τα «νέα ευέλι-
κτα μουσεία» που θέλει η Λίνα
Μενδώνη, η οποία από τη μια
δεν γνωρίζει κι όταν γνωρίζει
βλέπουμε όλοι τι κάνει.

Μαγαζιά κομματικής πελα-
τείας λοιπόν, με παχυλούς μι-
σθούς στους εκλεκτούς «αρί-

στους» της κυβέρνησης και
από κάτω συνθήκες γαλέρας,
με τρομοκρατία και καταστρα-
τήγηση κάθε εργασιακού κε-
κτημένου, όπως με το παρά-
δειγμα της κατάργησης του
ανθυγιεινού επιδόματος σε
συναδέλφους στο Μουσείο
Ακρόπολης. Και σαν μην έφτα-
ναν όλα αυτά, έχουν εξαπολύ-
σει και μια παραληρηματική
προπαγάνδα εθνικισμού για
την επιστροφή των «μάρμα-
ρων του Παρθενώνα».

Εμείς οι εργαζόμενοι στα
μουσεία δίνουμε τους αγώνες
μας μαζί με τους υγειονομι-
κούς στο δύσκολο τιτάνιο
αγώνα τους, μαζί με τους εκ-
παιδευτικούς που αντιπα-
λεύουν μια υπουργό με σκοτα-
διστικές απόψεις και απολυ-
ταρχική πολιτική, μαζί με
όλους όσους εναντιώνονται σε
αυτό το σάπιο και ξεχαρβαλω-

μένο πια σύστημα που καταρ-
ρέει μέρα με τη μέρα. Οι πα-
ραιτήσεις του εκλεκτού του
Κυριάκου Μητσοτάκη Γρηγό-
ρη Δημητριάδη και του διοικη-
τή της ΕΥΠ «άριστου» Πανα-
γιώτη Κοντολέοντος (με πλα-
στά πτυχία και αυτός!) είναι
ίσως η τελευταία σταγόνα!

Οι εργαζόμενοι είναι οι μό-
νοι που ξέρουν το πώς λει-
τουργούν τα μουσεία τόσα
χρόνια και αυτό αποδεικνύεται
από τις πολυάριθμες βραβεύ-
σεις από διεθνείς οργανι-
σμούς. Αντίθετα τα «μουσεία
μαγαζάκια» που θέλει ο κυβερ-
νητικός σχεδιασμός να επιβά-
λει, δεν είναι τίποτα άλλο από
«άσυλο» αποκαλυμμένων
άχρηστων «αρίστων» για την
εξυπηρέτηση ενός σάπιου
κομματικού κράτους.

Θωμάς Κατσαρός, 
εργαζόμενος στο ΥΠΠΟΑ

Ο ρόλος των επιτοκίων στην κρίση

Αυξήσεις -
όχι «κουπόνια»

«Λέμε όχι στις δωροκάρτες και τα
κουπόνια. Οι δημοσιογράφοι

δεν είναι επαίτες στις αυλές σουπερ
μάρκετ ΜΜΕ. Επιμένουμε και συνεχί-
ζουμε στη διεκδίκηση για την υπο-
γραφή ενιαίας ΣΣΕ σε όλα τα ΜΜΕ
χωρίς εξαιρέσεις, σε αυξήσεις στους
μισθούς, που θα αναπροσαρμόζονται,
ώστε να υπερκαλύπτουν τον πληθω-
ρισμό, καθώς και την επιστροφή του
13ου -14ου μισθού» αναφέρει ανάμε-
σα σε άλλα η ανακοίνωση που εξέδω-
σε την Πέμπτη 4/8 το Μέτωπο για την
Ανατροπή στα ΜΜΕ, απευθυνόμενη
προς την πλειοψηφία του ΔΣ της
ΕΣΗΕΑ που παζαρεύει κουπόνια φα-
γητού αντί για αυξήσεις στους δημο-
σιογράφους της ΕΡΤ, στο ΑΠΕ, στα
δημοτικά ραδιόφωνα, στα γραφεία
τύπου και στη ΓΓ  Επικοινωνίας.

Τα κρατικά μουσεία
ούτε πουλιούνται
ούτε χαρίζονται

«Ηεργοδοσία του φωτοειδησεογραφικού πρακτο-
ρείου INTIMEnews προχώρησε εκ νέου σε από-

λυση συναδέλφου μέλους της Ένωσης Φωτορεπόρ-
τερ Ελλάδας. Είναι πρόκληση της εργοδοσίας να απο-
λύει έναν εργαζόμενο όταν στο ίδιο πρακτορείο έγινε
εκδικητική απόλυση ενός άλλου συναδέλφου για συν-
δικαλιστική δραστηριοποίηση, πριν από τρεις μήνες.
Απόλυση που ξεσήκωσε τον κλάδο των ΜΜΕ και είχε
ως αποτέλεσμα να γίνουν πολλαπλές κινητοποιήσεις,
στάσεις εργασίας και καταγγελίες από σωματεία του
κλάδου» καταγγέλλει το ψήφισμα που πέρασε κατά
πλειοψηφία από το ΔΣ της Ένωσης Φωτορεπόρτερ
Ελλάδας. 

«Διεκδικούμε: Να επιστρέψουν και οι δύο συνάδελ-
φοι στην θέση τους τώρα, με αύξηση μισθών και απο-
ζημίωση βενζινών και σέρβις των ιδιοκτητών μέσων.
Την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις
και υποχρεωτική εφαρμογή. Να φύγουν όλοι οι εργο-
δότες από την ΕΦΕ τώρα. Άμεση σύγκληση ΓΣ για να
διαγραφεί από την ΕΦΕ ο εργοδότης του Intime για
αντικαταστατική συμπεριφορά».

ΕΦΕ: Όχι στις απολύσεις

ΜΜΕ

Η διαφορά
ποσοστού
κέρδους στις
νέες επενδύσεις
από το
πραγματικό
επιτόκιο. 
ΗΠΑ, 1960-2019

Αθήνα, Πρωτομαγιά. Φωτό: Αρχείο ΕΑ



«Δυο ανασφαλείς υπερ-
δυνάμεις σκουντου-
φλάνε προς μια επι-

κίνδυνη σύγκρουση». Με αυτή
τη φράση συνόψιζε την κρίση
στην Νοτιοανατολική Ασία και
συγκεκριμένα στα Στενά της
Ταϊβάν ο Στέφεν Ρόατς, καθη-
γητής του Πανεπιστημίου Γιέηλ
σε άρθρο του στους Φαινάνσιαλ
Τάιμς στις 4 Αυγούστου. 

Όταν δημοσιεύονταν αυτές οι
γραμμές τα στρατιωτικά γυμνά-
σια που πραγματοποιούσε η Κί-
να σε αντίποινα για την επίσκε-
ψη της Ν. Πελόζι, προέδρου της
Βουλής των Αντιπροσώπων των
ΗΠΑ στην Ταϊβάν, συνεχίζονταν. 

Η Κίνα δέσμευσε, για τα γυ-
μνάσια, έξι μεγάλες περιοχές
γύρω από το νησί που απέχει
περίπου 120 χιλιόμετρα από την
ηπειρωτική χώρα. Αυτό σήμαινε
ουσιαστικά αποκλεισμό της Ταϊ-
βάν. Δεκάδες κινέζικα μαχητικά
αεροσκάφη πέρασαν επανει-
λημμένα το ανεπίσημο σύνορο
της λεγόμενης «μέσης γραμ-
μής», ανάμεσα στις κινέζικες
ακτές και το νησί. Πολεμικά
πλοία άνοιξαν πυρ μέσα στα
«χωρικά ύδατα» της Ταιβάν. 

Για πρώτη φορά, κινέζικοι
βαλλιστικοί πύραυλοι «πέταξαν»
πάνω από την πρωτεύουσα του
νησιού, την Ταϊπέι, και κάποιοι
προσθαλασσώθηκαν στην ΑΟΖ

της Ιαπωνίας. Για πρώτη φορά
επίσης, το ναυτικό και η αερο-
πορία της Κίνας εκτέλεσαν τα
γυμνάσιά τους και σε περιοχές
στα ανοιχτά των ανατολικών
ακτών της Ταϊβάν (που μέχρι
τώρα θεωρούταν απροσπέλα-
στες) και στο σημείο που θα
ανασυντασσόταν ο στρατός της
σε περίπτωση κινέζικης εισβο-
λής. 

Η αμερικάνικη κυβέρνηση και
οι σύμμαχοί της, όπως οι G7,
διαμαρτυρήθηκαν για αυτή την
«αδικαιολόγητη κλιμάκωση». Η
Κίνα, λένε, εκμεταλλεύτηκε μια
«αθώα επίσκεψη μιας αμερικανί-
δας αξιωματούχου» για να κάνει
επίδειξη δύναμης. Βέβαια, η Πε-
λόζι δεν είναι μια οποιαδήποτε
αξιωματούχους, είναι η δεύτερη
στη σειρά διαδοχής στην προ-
εδρία των ΗΠΑ. Και η επίσκεψη
κάθε άλλο παρά «αθώα» ήταν,
έστω και αν διήρκεσε λίγες
ώρες. 

Τον Μάη ο πρόεδρος Μπάιν-
τεν είχε κάνει περιοδεία στην
νοτιοανατολική Ασία στην οποία
δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα υπερα-
σπιστούν ένοπλα την Ταϊβάν σε
περίπτωση επίθεσης. Στη συνέ-
χεια ο Λευκός Οίκος προσπάθη-
σε να υποβαθμίσει τη σημασία
αυτής της δήλωσης. Τώρα η
Πελόζι την υπογράμμισε απλά
με την παρουσία της.

ΗΤαϊβάν (τότε Φορμόζα) ήταν από
το 1895 μέχρι το 1945 αποικία της

Ιαπωνίας, που την εκμεταλλεύτηκε με
τον πιο βάρβαρο τρόπο. Το 1949 η Κι-
νέζικη Επανάσταση θριάμβευσε και το
ΚΚ της Κίνας με επικεφαλής τον Μάο
Τσετούνγκ πήρε τον έλεγχο όλης της
ηπειρωτικής χώρας. Τα υπολείμματα
του καθεστώτος και του στρατού του
Κουομιτάνγκ με επικεφαλής τον
Τσιανγκ Κάισεκ κατέλαβαν την Ταιβάν,
με την υποστήριξη των ΗΠΑ. 

Για δεκαετίες η «Δημοκρατία της Κί-
νας» κατείχε την έδρα της χώρας στον
ΟΗΕ και αναγνωριζόταν ως η νόμιμη
κυβέρνηση όλης της Κίνας από τις
ΗΠΑ και τη Δύση. Βέβαια, δεν ήταν
δημοκρατία, ήταν μια στρατιωτική δι-
κτατορία με πολύ αίμα στα χέρια της.
Το 1947, 30 χιλιάδες ταιβανέζοι είχαν
δολοφονηθεί στην καταστολή μιας
λαϊκής εξέγερσης. Και μέχρι τα μέσα
της δεκαετίας του ’80 περίπου 140 χι-
λιάδες πέρασαν από τις φυλακές και 4
χιλιάδες εκτελέστηκαν. 

Το 1972 όμως η κατάσταση άλλαξε.
Οι ΗΠΑ προσέγγισαν την Κίνα κόντρα
στην ΕΣΣΔ. Και αναγνώρισαν την ΛΔ
της Κίνας ως νόμιμη κυβέρνηση. Όσον
αφορά στην Ταϊβάν οι ΗΠΑ «αναγνωρί-
ζουν» (λαμβάνουν υπόψη) τη θέση της
Κίνας ότι το νησί είναι έδαφός της, μια
επαρχία που πρέπει να επανέλθει στον
«εθνικό κορμό». 

Εντωμεταξύ η Ταϊβάν μετατράπηκε
σε μια από τις «ασιατικές τίγρεις» μια
ανερχόμενη οικονομία με πρωταγωνι-
στικό ρόλο σε τεχνολογίες αιχμής
όπως η παραγωγή ημιαγωγών για όλες
τις ηλεκτρονικές συσκευές και εφαρμο-
γές. Παράλληλα, τα Στενά της Ταϊβάν
έγιναν μια από τις πιο πολυσύχναστες
και σημαντικές θαλάσσιες εμπορικές
οδούς, ιδιαίτερα μετά την ενσωμάτωση
της Κίνας στην παγκόσμια αγορά. 

Επεισόδια
Η κινέζικη και αμερικάνικη οικονομία

απέκτησαν μια συμβιωτική σχέση. Και
αυτή η εξέλιξη έμοιαζε να σβήνει τις
εντάσεις σχετικά με το μέλλον της Ταϊ-
βάν. «Επεισόδια» υπήρχαν -όπως το
1997 όταν ο τότε πρόεδρος της Βου-
λής των Αντιπροσώπων, ο ρεπουμπλι-
κάνος Νιουτ Γκίνκριτζ, επισκέφτηκε το
νησί. Αλλά ο κανόνας ήταν οι εμπορι-
κές συμφωνίες και η αποκλιμάκωση. 

Το 1997 η Βρετανία παρέδωσε ειρη-
νικά το Χονγκ Κονγκ στην Κίνα. Η πρό-
βλεψη ήταν ότι το ίδιο θα γινόταν και
με τη Ταϊβάν. Το εμπόριο κάνει στην
άκρη τους πολέμους έλεγε η νεοφιλε-
λεύθερη -και όχι μόνο- «ορθοδοξία». 

Αυτές οι εκτιμήσεις διαψεύστηκαν.
Η Κίνα έγινε ένας παγκόσμιος οικονο-
μικός γίγαντας που απειλεί να εκθρο-
νίσει τις ΗΠΑ. Η απάντηση του αμερι-
κάνικου ιμπεριαλισμού ήταν η «στρο-
φή στον Ειρηνικό», για να ανασχέσει
την Κίνα με την υπεροπλία του. Και η
ανταπάντηση του κινέζικου ιμπεριαλι-
σμού που θέλει τη δικιά του σφαίρα
επιρροής ήταν ο «εκσυγχρονισμός»
των ενόπλων δυνάμεών του.

Τον Οκτώβρη του 2021 ήταν τα πο-
λεμικά ναυτικά των ΗΠΑ, της Βρετα-
νίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της
Ολλανδίας και της Ν. Ζηλανδίας που
έκαναν πολεμικά «παιχνίδια» στα ανοι-
χτά της Ταϊβάν με τον κινέζικο στόλο
να απαντά με τις δικές του ασκήσεις. 

Πριν τρεις βδομάδες ο πρόεδρος  Σι
Τζιπίνγκ της Κίνας προειδοποίησε τον
Μπάϊντεν σε τηλεφωνική τους συνομι-
λία ότι «όποιος παίζει με τη φωτιά θα
καεί». Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
οξύνονται και μια πολεμική σύγκρουση
στην νοτιοανατολική Ασία μπορεί να
κάνει το ιμπεριαλιστικό σφαγείο στην
Ουκρανία να μοιάζει με λεπτομέρεια. 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Ένα κύμα «ανεπίσημων» απεργιών σάρωσε τις
αποθήκες και τα κέντρα διαλογής της Ama-

zon στη Βρετανία την περασμένη βδομάδα. 
Η αρχή έγινε στο Τίντμπουρι του Εσεξ, όπου οι

εργαζόμενοι κατέβηκαν σε απεργία μόλις τους
ανακοινώθηκαν οι «αυξήσεις» ψίχουλα, 50 πένες
την ώρα. Όπως δήλωσε ένας απεργός στην εφη-
μερίδα Socialist Worker «Ο κόσμος παραπονιέται
για τους λογαριασμούς που ακριβαίνουν αλλά μας
δίνουν μόλις 50 πένες. Δουλέψαμε στη διάρκεια
της πανδημίας και η εταιρεία έβγαλε τόσο πολύ
χρήμα. Όμως, στη διάρκεια αυτών των τριών χρό-
νων έχουμε πάρει μόνο 75 πένες την ώρα αύξηση
και σε αυτή περιλαμβάνονται οι 50 που μας δίνουν
τώρα». 

Όταν ο προϊστάμενος πήγε με μια ντουντούκα
στο κυλικείο που ήταν συγκεντρωμένοι για να
τους εκβιάσει τον υποδέχτηκαν με γιουχαΐσματα. 

Το παράδειγμά τους απλώθηκε και σε άλλα κέν-
τρα της Amazon. Αλλού οι εργαζόμενοι έκαναν
στάσεις εργασίας, αλλού αποφάσισαν να ελαττώ-
σουν τους ρυθμούς δουλειάς. Ένας άλλος εργα-
ζόμενος σε κέντρο διαλογής στο Κόβεντρι εξηγεί
ότι υπάρχει πολύς θυμός συσσωρευμένος:

«Η Amazon έκανε 20 δις λίρες κέρδη την περα-
σμένη χρονιά αλλά για μας ακρίβεια και φουσκω-
μένοι λογαριασμοί. Οι προϊστάμενοι και οι διευ-
θυντές μάς παρακολουθούν συνεχώς μήπως πέσει
η παραγωγικότητα. Αν πιάσουν κάποιον να μιλάει
στο τηλέφωνο ακόμα και αν πρόκειται για ζήτημα
υγείας, τον στέλνουν κατευθείαν στη διεύθυνση». 

Την ίδια στιγμή σε απεργία για αυξήσεις κατε-
βαίνουν οι οδηγοί των (ιδιωτικών) λεωφορείων στη
βορειοδυτική Αγγλία. Απέρριψαν μια προσφορά
της εργοδοσίας για αυξήσεις 8.5% και απαιτούν
πάνω από 10% αυξήσεις στους μισθούς τους.

ΤΑΪΒΑΝ

Μια επικίνδυνη 
ιμπεριαλιστική
αντιπαράθεση

Η «στροφή στον Ειρηνικό» 
και το τέλος μιας «συμβίωσης»

ΒΡΕΤΑΝΙΑ “Ανεπίσημες” απεργίες στην Amazon

Κινέζικες στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στην Ταϊβάν. Φωτό: AP/Lin Jang

Απεργιακή φρουρά εργαζόμενων της Amazon στο Κόβεντρι.


