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ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ
ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
των υποκλοπών, της ακρίβειας, 
του πολέμου και του ρατσισμού

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Όλοι στο Σύνταγμα
Πέμπτη 25 Αυγούστου 7μμ

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
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Επόμενος σταθμός Θεσσαλονίκη
Το αγωνιστικό διήμερο στις 9

και 10 Σεπτέμβρη στη Θεσσα-
λονίκη είναι διαφορετικό απο

καθε προηγούμενη χρονιά. Ειναι η
ευκαιρία για την κλιμάκωση των
αγώνων, για να διώξουμε την κυβέρ-
νηση του Μητσοτάκη. Για να μετα-
τρέψουμε την οργή και την αγανά-
κτηση  που φουντώνει σε κάθε χώρο
δουλειάς και σε κάθε γειτονιά, σε
ένα δυνατό μαζικό απεργιακό κύμα
που θα αποτελειώσει την κυβέρνηση
και την εγκληματική της πολιτική.

Την Παρασκευή 9 Σεπτέμβρη την
αυλαία ανοίγουν οι εργάτες της
Υγείας με πανελλαδική απεργιακή
κινητοποίηση στις 8.30πμ στο νοσο-
κομείο Ιπποκράτειο και πορεία στο
Υπ. Μακεδονίας Θράκης. Η κεντρική
μάχη στην Υγεία ειναι ο αγώνας για
μαζικές προσλήψεις στα νοσοκο-
μεία, για να σώσουμε το ΕΣΥ και αν-
θρώπινες ζωές. 

Το νεο κύμα της πανδημίας αφή-
νει 40 νεκρούς καθημερινά, αλλά η
κυβέρνηση όχι μόνο δεν νοιάζεται,
γιατί πάνω απ’ όλα γι’ αυτούς είναι ο
τουρισμός, η «βαριά βιομηχανία της
χώρας», αλλα αντίθετα, προσπαθεί
να το κουκουλώσει μιλώντας κυνικά
για «λάθος τρόπο υπολογισμού των
νεκρών». 

Το εξουθενωμένο απο δύο και
πλέον χρόνια πανδημίας προσωπικό,
με το ζόρι μπορεί να πάρει λίγες μέ-
ρες άδεια, γιατί οι ελλείψεις προσω-
πικού έχουν φτάσει στα  ύψη. Η ΠΟ-
ΕΔΗΝ έχει καταγγείλει οτι το προ-
σωπικό στα νοσοκομεία είναι κατα
10.000 λιγότερο, απο όσο ήταν όταν
ξεκινούσε η πανδημία. Γι’ αυτό ειναι
πλέον καθημερινότητα  οι πολύωρες
αναμονές των ασθενών, αλλα και η
φροντίδα τους δεν είναι πλέον
ασφαλής. 

Ομως η κυβέρνηση Μητσοτακη,
συνεχίζει την προσπάθεια για τη διά-
λυση του ΕΣΥ. Αντί για προσλήψεις
εδώ και τώρα, καλύπτει τα μαζικά
κενά με υποχρεωτικές μετακινήσεις
προσωπικού, όπως έγινε με τα Παί-
δων μέσα στο καλοκαίρι για να κρα-
τηθεί ανοιχτό το Καραμανδάνειο της
Πάτρας. Και συνεχίζοντας στο ίδιο
μοτίβο, πέρασε μέσα στον Αύγου-
στο, υπουργικές αποφάσεις που
στοχοποιούν τους νοσηλευτές. Από
τη μια υποβαθμίζεται ο ρόλος των
ΔΕ νοσηλευτών/τριών και από την
άλλη επιφορτίζονται οι ΤΕ–ΠΕ νοση-
λευτές με αρμοδιότητες και καθή-
κοντα που τους φέρνουν αντιμέτω-
πους με σοβαρές νομικές και εργα-
σιακές συνέπειες.

Ενώ όλα είναι ορθάνοιχτα, χωρίς
κανένα μέτρο για τον κορονοϊό, την
ίδια ώρα παραμένουν πάνω 4.000
εργαζόμενοι της Υγείας σε αναστο-
λή και σε ένα μήνα θα βγούν και άλ-
λοι, γιατί στο μεταξύ, λήγουν τα πι-

στοποιητικά νόσησης τους. Και οι
4.000 χιλιάδες προσλήψεις υγειονο-
μικών που έχει ανακοινώσει πανηγυ-
ρικά τουλάχιστον δύο φορές μέχρι
σήμερα το Υπ. Υγείας, παραμένουν
όνειρο θερινής νυκτός.

Την ίδια ώρα τα δίνουν όλα για να
ενισχύσουν την ιδιωτική Υγεία. Μέσα
στον Ιουλη προώθησαν τη «συνερ-
γασία» της παιδιατρικής του Αττικού
με το ΙΑΣΩ στα πλαίσια των ΣΔΙΤ.
Έφτασε ο Πλεύρης να προτείνει να
παίρνουν οι ιδιωτικές κλινικές ειδι-
κευόμενους γιατρούς (φτηνό εργα-
τικό δυναμικό δηλαδή), πράγμα για
το οποίο ακόμη και ο Πατούλης τον
«έκραξε» και αναγκάστηκε να το πά-
ρει πίσω. 

Οργή
Ολα αυτά έχουν γεμίσει με οργή

τους εργάτες της Υγείας γι’ αυτο
στις 9 Σεπτέμβρη η κινητοποίηση
της ΠΟΕΔΗΝ θα είναι από τις πιο
μαζικές των τελευταίων χρόνων.
Έτσι και αλλιώς καμία απο τις επιθέ-
σεις του Πλεύρη δεν πέρασε χωρίς
απάντηση από τους υγειονομικούς.
Έγιναν δεκάδες κινητοποιήσεις στα
νοσοκομεία που εμπόδισαν αυτά τα
μέτρα. Στο Γεννηματάς, στο Αγλαΐα
Κυριακού, στον Άγιο Σάββα, στην
Πάτρα, στο Δρομοκαΐτειο, στο Έλε-
να Βενιζέλου, στην Παμακάριστο. 

Η 9 Σεπτέμβρη δεν θα είναι απλά
η συνέχεια αυτων των κινητοποιήσε-
ων. Θα είναι η κλιμάκωση τους και
το ξεκίνημα των κινητοποιήσεων των
εργατών της Υγείας για το Φθινόπω-
ρο. Για να επιβάλλουμε ότι τα νοσο-
κομεία θα κερδίσουν μαζικές προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού και να
ανοίξει ο δρόμος για να ανατρέψου-
με την κυβέρνηση της ακρίβειας και
του πολέμου.

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων ορ-
γανώνει την μαζική συμμετοχή όχι
μονάχα από τα νοσοκομεία της Β.
Ελλάδας αλλά από παντού. Από την
Αθήνα ήδη μια σειρά νοσοκομεία
όπως το Γεννηματός έχουν αποφα-
σίσει την συμμετοχή τους. Τα πούλ-
μαν του Συντονιστικού Νοσοκομείων
θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 8 Σεπτέμ-
βρη στις 11μμ από τον Άγιο Σάββα. 

Στις 10 Σεπτέμβρη θα ενωθούν
όλα τα εργατικά ρυάκια στο μεγάλο
πανεργατικό συλλαλητήριο την ημέ-
ρα των εγκαινίων της ΔΕΘ. Και αυτά
τα ρυάκια είναι πολλά, γιατί οι μάχες
των εργαζόμενων για να σπάσουν
την λιτότητα και την ακρίβεια δεν
έχουν σταματήσει. 

Από τις αρχές Μάη που οι εργαζό-
μενοι της COSCO με την απεργία
τους κέρδισαν αυξήσεις, δεν έχει
σταματήσει η σύγκρουση με κυβέρ-
νηση και εργοδότες για Συλλογικές
Συμβασεις με αυξήσεις σαν απάντη-
ση στην ακρίβεια.

Στην ίδια τη Θεσσαλονίκη που θα
γίνει το Συλλαλητήριο στις 10/9, οι
εργαζόμενοι στην Μαλαματίνα έχουν
προχωρήσει απο τις αρχές Αυγού-
στου σε απεργία διαρκείας, δικεδι-

κώντας σύμβαση με αυξήσεις, αλλά
και να παρθούν πίσω οι απολύσεις 15
συναδέλφων. Στον ΟΑΣΘ, όλο το κα-
λοκαίρι το σωματείο κράτησε ανοιχτή
την μάχη για συλλογική σύμβαση και
αυξήσεις, με συνεχείς στάσεις εργα-
σίας, παρα την προσπάθεια να τους
σταματήσουν με τα δικαστήρια.

Παντού
Αλλά η μάχη για τις αυξήσεις δεν

περιορίζεται στην Θεσαλονίκη, έχει
ανοιξει παντού. Στους εργαζόμενους
στα ΜΜΕ, στους εργάτες της Τέ-
χνης, και τους εργαζόμενους στον
Τουρισμό-Επισιτισμό, μέχρι τους χώ-
ρους του Δημοσίου και δεκάδες επι-
χειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Όλοι
αυτοί οι χώροι και οι κλάδοι θα βρε-
θούν στη Θεσαλλονίκη για να διαδη-
λώσουν με τον πιο καθαρό τρόπο,
ότι η απάντηση στην ακρίβεια και τον
πληθωρισμό δεν είναι τα «επιδόμα-
τα» του Κούλη αλλά οι εργατικοί
αγώνες που κερδίζουν πραγματικές
αυξήσεις στους μισθούς. Η διαδήλω-
ση στη ΔΕΘ θα είναι βήμα κλιμάκω-
σης για όλες αυτές τις μάχες.

Όμως οι συγκρούσεις της εργατι-
κής τάξης, δεν αφορούν μόνο στον

αγώνα για τις αυξήσεις, παρόλο που
είναι η κεντρική μάχη με την κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη. Είναι ανοιχτή η σύγ-
κρουση ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις
που όλους τους προηγούμενους μή-
νες έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν
οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ. Μαζί με τα Λι-
πάσματα και τα Πετρέλαια της Καβά-
λας ξεσήκωσαν όλη την Αθήνα όταν
κατέβηκαν να διαδηλώσουν. 

Τώρα που οι εργάτες στα Λιπά-
σματα κέρδισαν μια πρώτη δικαστική
νίκη και ξαναγυρίζουν στις δουλειές
τους, είναι η ώρα να ξεσηκώσουν τη
Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, όλοι μα-
ζί ξανά, διεκδικώντας ότι το πανηγύ-
ρι των ιδιωτικοποιήσεων που χαρίζει
εταιρίες του Δημοσίου στα αρπακτι-
κά της αγοράς θα σταματήσει. Αντί-
θετα είναι η ώρα να ανοίξει η μάχη
για την επανακρατικοποίηση αυτών
των εταιριών που ξεπουλήθηκαν, χω-
ρίς καμιά αποζημίωση στα αφεντικά. 

Και είναι μια συζήτηση που έχει
ανοίξει για παντού. Προφανώς για
τη ΔΕΗ που η ιδιωτικοποίησή της
έχει σημάνει την εκτίναξη των τιμών
του ρεύματος, μέχρι τον ΟΣΕ που τα
πολυδιαφημισμένα «ασημένια βέλη»
όχι μόνο είναι πανάκριβα, αλλά μέ-
νουν στη μέση της διαδρομής. 

Και μαζί ειναι οι ανοιχτές μάχες
των εργαζόμενων στο δημόσιο. Των
εκπαιδευτικών για να μην αφήσουν
την Κεραμέως να συνεχίσει τη διά-
λυση των δημόσιων σχολείων, των
εργατών στους δήμους για μονιμο-
ποίηση των συμβασιούχων, και  μαζι-
κές προσλήψεις ενάντια στους ερ-
γολάβους που λυμαίνονται τις δημο-
τικές υπηρεσίες. 

Η ΔΕΘ μπορεί να γίνει το σημείο
που θα ενώσει όλες τις μάχες όλων
των εργατικών κομματιών, όχι μόνο
σε ενα ενιαίο πανεργατικό συλλαλη-
τήριο, αλλά και κλιμακώνοντας πολι-
τικά, βάζοντας με ξεκάθαρο τρόπο
ότι αυτήν την κυβέρνηση θα την
ανατρέψουν οι εργαζόμενοι με τους
αγώνες τους. Έτσι  θα δώσει το
έναυσμα για κλιμάκωση σε καθε χώ-
ρο και κάθε κλάδο. 

Αυτην την προσπάθεια κάνει ο Συν-
τονισμός Εργατικής Αντίστασης γι’
αυτό ναυλώνει πούλμαν για τη διαδή-
λωση στη ΔΕΘ, που θα ξεκινήσουν
απο την Αθήνα το Σάββατο 9 Σεπτέμ-
βρη στις 8πμ από το Μουσείο.

Καλούμε όλες και όλους που θα
βρίσκονται στο Σύνταγμα για το
συλλαλητήριο ενάντια στην κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, να δώσουν
συνέχεια οργανώνοντας το ανέβα-
σμα στη Θεσσαλονίκη.

Χρίστος Αργύρης,
γιατρός, μέλος ΔΣ Σωματείου 

Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς 

Τάσος Αναστασιάδης,
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης

22/6, Απεργία υγειονομικών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

10/6/21, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κά-
νει αγωνιώδεις προσπάθειες για να
ξεφύγει από τη δίνη της πολιτικής κρί-

σης που επιδεινώθηκε με το σκάνδαλο των
υποκλοπών. Πρώτα ο Μητσοτάκης έκανε διάγ-
γελμα ζητώντας υποκριτικά συγγνώμη για το
"πολιτικό λάθος" της παρακολούθησης Αν-
δρουλάκη και προσπάθησε να κρυφτεί πίσω
από κορώνες για τη "μεγάλη προσφορά της
ΕΥΠ στην εθνική ασφάλεια". Αλλά το μοτίβο
ότι ένα στέλεχος που έγινε αρχηγός του ΠΑ-
ΣΟΚ μπορεί να ήταν απειλή για την εθνική
ασφάλεια ήταν αυτογκόλ για τη ΝΔ.

Γρήγορα ο Μητσοτάκης προσπάθησε να
αλλάξει την ατζέντα με ένα δεύτερο διάγγελ-
μα για τις "οικονομικές επιτυχίες" της κυβέρ-
νησης που μας "βγάζει από την μνημονιακή
επιτήρηση". Σε αυτό το μοτίβο έχει τη στήρι-
ξη της ΕΕ που έστειλε επιστολή στον Σταϊ-
κούρα με συγχαρητήρια. Αλλά λέει ξανά ψέ-
ματα.

Η αλήθεια είναι ότι η ΕΕ βρίσκεται ξανά
στα πρόθυρα μιας κρίσης χρέους όπως πριν
από δέκα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα έχει αρχίσει να ανεβάζει τα επιτόκια
για να καταπολεμήσει, λέει, τον πληθωρισμό.
Αλλά η άνοδος των επιτοκίων ξαναφέρνει το
ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους και της
Ιταλίας και της Ελλάδας. Η φούσκα που δημι-
ούργησε η πολιτική του φθηνού χρήματος
για τις τράπεζες όλα τα προηγούμενα χρόνια
έχει σημάνει ότι το χρέος σε όλες τις χώρες
είναι μεγαλύτερο. Για την Ιταλία και την Ελ-
λάδα η απειλή είναι άμεση.

Απειλή
Η απειλή αυτή κουκουλώνεται προς το πα-

ρόν με παρεμβάσεις της ΕΚΤ που αγοράζει
ιταλικά και ελληνικά ομόλογα. Αλλά προϋπό-
θεση για να συνεχιστεί αυτή η παρέμβαση εί-
ναι η επιτήρηση της οικονομικής πολιτικής
της ελληνικής κυβέρνησης από την ΕΚΤ. Αν
η Λαγκάρντ κρίνει ότι η οικονομική πολιτική
δεν είναι «σωστή», το σωσίβιο με την αγορά
ομολόγων θα αποσυρθεί.

Το τι σημαίνει «σωστή» οικονομική πολιτι-
κή από μεριάς της ΕΕ και των «θεσμών» της
το ξέρουμε καλά, όχι μόνο από τους εκβια-
σμούς του 2015, αλλά και σήμερα. 

«Σωστή» πολιτική είναι να ξοδεύει ο Μη-
τσοτάκης δισεκατομμύρια για την αγορά των
Ραφάλ, αλλά να κόβονται τα κονδύλια για
προσλήψεις στο Δημόσιο, όπου όλες οι κοι-
νωνικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες.

Τη γραμμή την έδωσε η γερμανική κυβέρνη-
ση που αποφάσισε ότι θα ξοδέψει 100 δις
έξτρα για "αμυντικές" δαπάνες.

«Σωστή» πολιτική είναι να κόβονται τα λε-
φτά για τα δημόσια νοσοκομεία και να επιδο-
τεί το κράτος τις μεγάλες φαρμακοβιομηχα-
νίες που όλο βρίσκουν νέα εμβόλια για την
αντιμετώπιση της πανδημίας και όλο αποτυ-
χαίνουν στην καταπολέμηση του κορονοϊού.

«Σωστή» πολιτική είναι οι ιδιωτικοποιήσεις
που έχουν οδηγήσει τους λογαριασμούς του
ηλεκτρικού, του φυσικού αέριου και της βεν-
ζίνης στα ύψη, ενώ οι κρατικοποιήσεις είναι
«λαϊκισμός».  

«Σωστή» πολιτική είναι να κυνηγάει η
Φρόντεξ, το λιμενικό, η αστυνομία και ο
στρατός τους πρόσφυγες μέχρι θανάτου και
ο Μητσοτάκης να επεκτείνει ξανά τον φρά-
χτη στον Έβρο.

«Σωστή» πολιτική είναι να δίνει η Δικαιοσύ-
νη την έγκριση για τις υποκλοπές της ΕΥΠ
κατασκευάζοντας «ύποπτους» όπως βολεύει
την κυβέρνηση και ταυτόχρονα να αποφυλα-
κίζουν οι δικαστές τον κάθε Λιγνάδη.

Η οργή για το σκάνδαλο των υποκλοπών
είναι αξεδιάλυτα δεμένη με τους αγώνες που
έχει ξεδιπλώσει το εργατικό και τα άλλα κι-
νήματα ενάντια σε όλες αυτές τις επιθέσεις.
Τα επιτελεία της ΕΕ και οι έλληνες καπιταλι-
στές μαζί τους πολύ θα ήθελαν μια σταθερή
κυβέρνηση που να συνεχίζει τα φορτώνει τα
βάρη των πολλαπλών κρίσεων και αποτυχιών
του καπιταλισμού στις πλάτες μας. Όσο και
να προσπαθούν, όμως, δεν τους βγαίνει.
Στηρίζουν τις ελπίδες τους σε μια σαπισμένη
κυβέρνηση. Είναι η ώρα να πούμε: Φτάνει
πια! Και να κάνουμε την ανατροπή του Μη-
τσοτάκη αφετηρία για όλες τις ανατροπές
που λαχταράει ο κόσμος της δουλειάς.
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Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα την Πέμπτη
25/8, στις 7μμ, καλούν 15 οργανώσεις

της ριζοσπαστικής, αντικαπιταλιστικής και
επαναστατικής αριστεράς με στόχο να εκ-
φραστεί μαζικά στον δρόμο η οργή ενάντια
στην κυβέρνηση των υποκλοπών. Με ανακοί-
νωση που συνυπογράφουν οι Αναμέτρηση/
οργάνωση για μία νέα κομμουνιστική αριστε-
ρά, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΑΡΑΝ-Αριστερή Ανασύνθε-
ση, ΑΡΑΣ-Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συ-
σπείρωση, ΑΡΙΣ-Αριστερή Συσπείρωση, Αρι-
στερό Ρεύμα, ΔΕΑ-Διεθνιστική Εργατική Αρι-
στερά, ΕΕΚ-Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα,
ΕΚΚΕ, Λαϊκή Ενότητα, ΝΑΡ για την Κομμου-
νιστική Απελευθέρωση, ΟΚΔΕ, ΟΚΔΕ-Σπάρ-
τακος, ΣΕΚ-Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
Σύγχρονο Κομμουνιστικό Σχέδιο, τονίζουν:

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι ένα
καθαρό δείγμα ότι δεν έχει τέλος ο αντιδη-
μοκρατικός κατήφορος και ο αυταρχισμός
της κυβέρνησης της ΝΔ», αναφέρει ανάμεσα
σε άλλα η κοινή ανακοίνωση των οργανώσε-
ων. «Δεν υπάρχει καμία ελευθερία και δι-
καίωμα που να μην έχει καταπατήσει η κυ-
βέρνηση επιστρατεύοντας τον σκοτεινό μη-
χανισμό της ΕΥΠ, παράλληλα με την αστυ-
νομοκρατία και την επίθεση σε θεμελιώδεις
ελευθερίες, τη διαδήλωση και την απεργία.

Η κυβέρνηση βουλιάζει μέσα στα αδιέξο-
δα της κρίσης του συστήματος με την ακρί-
βεια στην ενέργεια και τα τρόφιμα να απει-
λούν τις ζωές μας, με τον συνεχιζόμενο πό-
λεμο στην Ουκρανία, την κλιματική κρίση, τις
πυρκαγιές και τη ξηρασία στην Ευρώπη, το
ρατσισμό με τις απροκάλυπτες δολοφονίες
προσφύγων στα σύνορα.  

Το “βαθύ κράτος” της ΕΥΠ δεν εκδημο-
κρατίζεται αλλά χρειάζεται ξεθεμελίωμα. Εί-
ναι υποκριτική η στάση του μνημονιακού ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που μιλάει για “επανίδρυση της ελληνι-
κής δημοκρατίας”, ενώ έχει ο ίδιος επανει-
λημμένα υπηρετήσει, θωρακίσει, χρησιμο-
ποιήσει τους μηχανισμούς του σημερινού
καθεστώτος.

Μόνο η μαζική λαϊκή κινητοποίηση και οι
αγώνες των εργαζομένων, του κινήματος για
τις λαϊκές ελευθερίες και της νεολαίας, μπο-
ρούν να υπερασπιστούν τις δημοκρατικές
ελευθερίες και να ανοίξουν το δρόμο για μια
άλλη προοπτική με βάση τις ανάγκες των ερ-
γαζομένων και της κοινωνίας, και όχι τις
προτεραιότητες του κέρδους, του κεφαλαί-
ου, των Τραπεζιτών της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ”.

Συνέχεια στη σελ.8

Μητσοτάκης-Λαγκάρντ: H στήριξη της ΕΚΤ είναι για την κυβέρνηση, η μούντζα είναι για μας.
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Με μηδενικές μισθολογικές αυξή-
σεις έκλεισε η Συλλογική Σύμβα-

ση Εργασίας που υπέγραψαν ΕΣΗΕΑ
και ΕΣΠΗΤ με ισχύ για το 2022 και
2023 για τους δημοσιογράφους που
απασχολούνται σε φορείς του δημοσί-
ου. Το ότι κέρδισαν περιορισμένες μη
μισθολογικές παροχές σε προπληρω-
μένες ατομικές κάρτες δεν είναι λό-
γος για να πανηγυρίζει η πλειοψηφία
των ΔΣ των δύο Ενώσεων τη στιγμή
που ο πληθωρισμός είναι πάνω από
11% και οι τιμές στο ρεύμα εκτινάσ-
σονται ακόμα περισσότερο από Σε-
πτέμβρη.

Την ίδια ώρα που δεν επιτρέπονται
αυξήσεις στους μισθούς για τους ερ-
γαζόμενους, αλλά ούτε και προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού, παρά μόνο

συμβάσεις ομηρείας και εργολαβοποι-
ήσεις, η κυβέρνηση δίνει το πράσινο
φως για να γίνονται όσες προσλήψεις
στελεχών χρειάζεται, με μισθούς και
μπόνους που δεν έχουν όρια. 

Όπως σημειώνει το πανελλαδικό συν-
δικαλιστικό σχήμα Μέτωπο για την Ανα-
τροπή: «Λέμε όχι στις δωροκάρτες και
τα κουπόνια. Οι δημοσιογράφοι δεν εί-
ναι επαίτες στις αυλές σουπερμάρκετ
ΜΜΕ. Επιμένουμε και συνεχίζουμε στη
διεκδίκηση για την υπογραφή ενιαίας
ΣΣΕ σε όλα τα ΜΜΕ χωρίς εξαιρέσεις,
σε αυξήσεις στους μισθούς, που θα
αναπροσαρμόζονται, ώστε να υπερκα-
λύπτουν τον πληθωρισμό, καθώς και
την επιστροφή των 13ου -14ου μισθών.

Στις γελοιότητες που ακούστηκαν
από τη διοίκηση της ΕΡΤ, ότι δήθεν η
συμφωνία αυτή μάς συμφέρει, γιατί
δεν ανεβαίνουμε κλιμάκιο στη φορο-
λογία, απαντάμε: δώστε μας τις αυξή-
σεις που ψηφίσατε για τους εαυτούς
σας και τις φοροαπαλλαγές των εφο-
πλιστών, και τότε θα “συνεισφέρουμε”
αυτό που μας αναλογεί».

Σε παράσταση διαμαρτυρίας προ-
χώρησαν οι εργαζόμενοι του Βυ-

ζαντινού Μουσείου στην Βασιλίσσης
Σοφίας στις 12 Αυγούστου το πρωί. 

Οι εργαζόμενοι σήκωσαν πανό «Τα
κρατικά μουσεία δεν πωλούνται» ενάν-
τια στο επερχόμενο νομοσχέδιο που
ετοιμάζεται να κατεβάσει η κυβέρνηση
Μητσοτάκη με προοπτική την ιδιωτικο-
ποίηση των μεγάλων μουσείων μέσω
της μετατροπής σε ΝΠΔΔ, την υπο-

βάθμιση όλων των υπολοίπων και το
χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις ορ-
γανώθηκαν την ίδια μέρα στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο στην 28ης
Οκτωβρίου και στα Αρχαιολογικά Μου-
σεία σε Ηράκλειο Κρήτης και Ρόδο.  

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρω-
ση το νομοσχέδιο του υπουργείου Πο-
λιτισμού για τα δημόσια μουσεία ανα-
μένεται να εισαχθεί στις αρμόδιες επι-
τροπές στις 24/8 και στην ολομέλεια
της Βουλής στις 31/8. 
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ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ακύρωση των ομαδικών απολύσεων

Μια τεράστια δικαίωση του
αγώνα των 133 απολυμέ-
νων εργαζομένων στα Λι-

πάσματα Καβάλας και ένα ηχηρό
χαστούκι στην κυβέρνηση του
Μητσοτάκη ήταν η απόφαση του
Πρωτοδικείου Καβάλας. Ακυρώνει
τις απολύσεις τους που ξεκίνησαν
το 2016, αλλά και τον ίδιο τον
υπουργό Εργασίας Χατζηδάκη
που τις ενέκρινε τον Αύγουστο
του 2021. Ταυτόχρονα, στο στό-
χαστρο έρευνας μπαίνει το “αφεν-
τικό” των Λιπασμάτων, Λαυρέντης
Λαυρεντιάδης, για απάτη κατ'
εξακολούθηση σε βαθμό κακουρ-
γήματος.

Ο Νίκος Βογιατζίδης, πρόεδρος
του Σωματείου Εργαζομένων στα
Λιπάσματα Καβάλας δηλώνει στην
Εργατική Αλληλεγγύη:  

«Δεν είναι “απλά” ακύρωση κά-
ποιων απολύσεων. Ακυρώνονται
στην ουσία οι πρώτες ομαδικές
απολύσεις που είχαν την έγκριση
του Ανώτατου Συμβουλίου Εργα-
σίας (ΑΣΕ). Μάλιστα γίνεται λόγος
μέσα στην απόφαση για το γεγο-
νός ότι το ΑΣΕ δεν στάθηκε στο
ύψος που απαιτούσαν οι περιστά-
σεις και δεν μελέτησε επί της ου-
σίας τον φάκελο που κατέθεσε η
πλευρά του κ. Λαυρεντιάδη. 

Πρακτικά η απόφαση σημαίνει
ότι είμαστε πλέον πάλι πίσω στη
δουλειά. Τώρα μένει στην πλευρά
του Λαυρεντιάδη να δείξει αν σέ-
βεται τις δικαστικές αποφάσεις.
Είναι προσωρινά εκτελεστή από-
φαση, που σημαίνει ότι άμεσα θα
πρέπει να συμμορφωθεί. Επίσης,
επιδικάζει την πλήρη καταβολή μι-
σθών υπερημερίας (μισθοί για
όσο διάστημα ήταν απολυμένοι)
και 5.000 ευρώ για ηθική βλάβη
σε κάθε εργαζόμενο. Σήμερα
(23/8) πραγματοποιήσαμε συνέ-
λευση εργαζομένων πανηγυρικού
χαρακτήρα και για την ενημέρωση
όλων σχετικά με την απόφαση
που μας δικαίωσε,
αλλά και για το
πώς πρέπει από δω
και πέρα να δρά-
σουμε σαν σωμα-
τείο. 

Στην απόφαση
γίνεται πρώτη φο-
ρά μνεία για το γε-
γονός ότι όλες τις
παρένθετες εται-
ρίες που δρουν μέ-
σα στα Λιπάσματα
τις διαχειρίζεται ο
ίδιος ο Λαυρέντης
Λαυρεντιάδης. Και
προχωράει ένα βή-
μα παραπέρα το δι-
καστήριο ζητώντας

να ξεκινήσει έρευνα σε βάθος για
να δει αν τελέστηκαν εγκλήματα
σε βάρος του Ελληνικού Δημοσί-
ου. Και μάλιστα σε βαθμό κακουρ-
γήματος, διότι υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο συνέβη.
Αυτό το φωνάζαμε συνέχεια εμείς
ως εργαζόμενοι, ότι δηλαδή θα
πρέπει άμεσα να μπουν οικονομι-
κοί εισαγγελείς και να βρουν τον
λόγο ύπαρξης τόσων πολλών πα-
ρένθετων εταιριών. Από την πλευ-
ρά του κ. Λαυρεντιάδη επιχειρή-
θηκε όλο το προηγούμενο διάστη-
μα προσπάθεια φίμωσης της αλή-
θειας, ο οποίος έστελνε εξώδικα
σε όποιον ανέφερε το όνομά του
και το συσχέτιζε με τον χώρο των
Λιπασμάτων. Πλέον όμως υπάρχει
δικαστική κρίση. Η “ομερτά” που
προσπάθησε να επιβάλει έχει
σπάσει. 

«Μακρύ χέρι»
Έκθετοι είναι η κ. Στρατινάκη

(γ.γ. του υπ. Εργασίας), ο κ. Χα-
τζηδάκης, αλλά και ο ίδιος ο Πρω-
θυπουργός. Αντί να λειτουργή-
σουν ως προασπιστές του δημό-
σιου συμφέροντος, λειτούργησαν
και έδρασαν ως το μακρύ χέρι
του κ. Λαυρεντιάδη. Έδωσαν το
πράσινο φως και επέτρεψαν στο
ΑΣΕΠ να βγάλει λανθασμένη από-
φαση. Για μένα υπάρχει πλήρης
παράβαση καθήκοντος από τη με-
ριά της κ. Στρατινάκη. Για τον
Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση
τα μέχρι τώρα στοιχεία συνηγο-
ρούν ότι τάχθηκαν υπέρ του κ.
Λαυρεντιάδη σε βάρος εργαζομέ-
νων και του δημόσιου συμφέρον-
τος. Πρέπει να δοθούν επιπλέον
απαντήσεις για ποιο λόγο οι τοπι-
κοί βουλευτές της κυβέρνησης
δεν έχουν καταδικάσει τις πρακτι-
κές του κ. Λαυρεντιάδη, γιατί προ-
σπαθούσαν να τον καλύψουν και
τι όφελος είχαν. Για ποιο λόγο δεν
τελούν και το κύριο καθήκον τους
που είναι η διασφάλιση του δημό-

σιου συμφέροντος. 
Η απόφαση του δικαστηρίου δι-

καιώνει όχι μόνο εμάς, αλλά και
το σύνολο των εργαζομένων. Αξί-
ζουν συγχαρητήρια όλοι όσοι σή-
μερα αγωνίζονται. Ανοίγει ο δρό-
μος πλέον προκειμένου να ακυ-
ρωθούν και οι ομαδικές απολύ-
σεις στη ΛΑΡΚΟ -που κι αυτές πέ-
ρασαν από το ΑΣΕ-, στα Πετρέ-
λαια Καβάλας, στη Μαλαματίνα
και οπουδήποτε αλλού συντελεί-
ται έγκλημα σε βάρος των εργα-
ζομένων. 

Στα Πετρέλαια Καβάλας είναι
μέγα σκάνδαλο το ότι εγγυήθηκε
το Ελληνικό Δημόσιο δάνειο 100
εκατομμύρια ευρώ σε μια εταιρία
προκειμένου να κάνει επενδύσεις
και αντί αυτών προέβη σε ομαδι-
κές απολύσεις. Επιδοτήθηκε δη-
λαδή χωρίς καμία διασφάλιση για
το μέλλον των εργασιακών θέσε-
ων και σχέσεων. Μέσα σε αυτήν
τη μεγάλη ενεργειακή και επισιτι-
στική κρίση, οι δύο αυτές μεγάλες
εταιρίες στην Καβάλα, τα Πετρέ-
λαια και τα Λιπάσματα, αντί να εί-
ναι πρότυπα εφαρμογής κανόνων
εργατικού δικαίου και Ασφάλειας
και Υγιεινής, έχουν μετατραπεί σε
μέσο φτωχοποίησης των κοινω-
νιών και των εργαζομένων στην
πόλη της Καβάλας και γενικότερα.  

Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει
ανάγκη τέτοιων αποφάσεων. Εμείς
δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα έξι
χρόνια τώρα στον δρόμο, επίπονο
για εμάς και τις οικογένειές μας.
Για να πετύχουμε αυτό το αποτέ-
λεσμα, βασιστήκαμε πάρα πολύ
στην αλληλεγγύη όλων των σωμα-
τείων. Μία αλληλεγγύη που κάθε
εργαζόμενος πρέπει να επιδει-
κνύει σε όποιον παλεύει. Να συ-
σπειρωθούν επιτέλους όλες οι φω-
νές των εργαζομένων προκειμέ-
νου να παλέψουμε για να αποκτή-
σουμε ουσιαστικά δικαιώματα». 

Μ.Ν.

Μακραίνει και άλλο η λίστα με νέο περιστατικό λογοκρισίας δημοσιογράφου,
αυτή τη φορά στο περιφερειακό site της ertnews Ιωαννίνων, το οποίο δεν

ανάρτησε ως όφειλε ολόκληρο το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου της ΕΡΤ Ιωαν-
νίνων, Σωτήρη Αργύρη, αποκρύπτοντας τη δήλωση του πρώην προέδρου της
Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Φαίνεται πως ο έλεγχος της ενημέρωσης και η λογοκρισία, τείνουν να γίνουν
το αγαπημένο σπορ κυβέρνησης και διορισμένης διοίκησης της ΕΡΤ», τονίζει σε
ανακοίνωσή της η ΠΟΣΠΕΡΤ. «Τα λόγια είναι περιττά, και μόνο ντροπή μπορεί
να αισθάνεται σύσσωμο το εργατικό δυναμικό της ΕΡΤ, μπροστά στις καταφα-
νείς επαναλαμβανόμενες αντιδημοκρατικές πρακτικές των υπεύθυνων της Σύν-
ταξης, της Διοίκησης και των εντολοδόχων τους απ’ όπου κι αν προέρχονται. Ει-
δικά μάλιστα στην τρέχουσα περίοδο, που η κατάλυση των δημοκρατικών Θε-
σμών και της δημοκρατίας λόγω και του σκανδάλου των υποκλοπών, παίρνουν
πλέον πρωτοφανείς διαστάσεις», συνεχίζει.

«Οι έχοντες την ευθύνη ας αναλογιστούν ότι η ΕΡΤ είναι Δημόσιος Ενημερωτι-
κός Φορέας και η ελευθερία του κάθε συντάκτη δεν είναι διαπραγματεύσιμη»,
τονίζει ο Σ. Αργύρης, καταγγέλλοντας ότι η είδηση κόπηκε από τη Συντακτική
Ομάδα των Αθηνών.

…Όχι λογοκρισία

Θέλουμε
αυξήσεις…
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Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο
Εργασίας πραγματοποίησαν οι διανο-

μείς της efood την Τετάρτη 17 Αυγούστου
για τα αλλεπάλληλα εργατικά ατυχήματα,
απαιτώντας την άμεση έκδοση της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για τα Μέσα Ατομι-
κής Προστασίας, τον έλεγχο της efood από
τον ΣΕΠΕ και την ένταξή τους στα Βαρέα
και Ανθυγιεινά. Επίσης, το Σωματείο Εργα-
ζομένων efood Π. Αττικής καλεί την εταιρεία
και το ΣΕΠΕ να απαντήσουν σχετικά με την
ταυτότητα του διανομέα που σκοτώθηκε
στις 27 Ιούλη, κάτω από ποιες συνθήκες έγι-
νε το «ατύχημα» και ποια ήταν η σχέση ερ-
γασίας του. 

Στο κάλεσμά του για την κινητοποίηση
στις 17/8, το Σωματείο αναφέρει ότι: «Το τε-
λευταίο διάστημα έχουμε γίνει όλοι μάρτυ-
ρες εργατικών ατυχημάτων με νεκρούς και
βαρύτατα τραυματισμένους συναδέλφους
μας. Στον ατέλειωτο κατάλογο της καθημε-
ρινής φρίκης υπάρχουν κοινά χαρακτηριστι-
κά. Τα ατυχήματα επί το πλείστων συμβαί-
νουν κοντά στη λήξη της βάρδιας, και οι επι-
πτώσεις των ατυχημάτων κατά κύριο λόγο
είναι οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις παρό-
λο που οι συνάδελφοί μας φορούσαν το
κράνος Jet (τύπος κράνους με ακάλυπτο το
πρόσωπο) που χορηγεί η efood για μέσο
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

Η εφαρμογή με καταιγιστικούς ρυθμούς
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της βάρδιας
χτυπά ασταμάτητα με ήχο που προσομοιάζει
με αντίστροφη μέτρηση ωρολογιακής βόμ-
βας και μας παρενοχλεί αποσπώντας μας

την προσοχή από την οδήγηση, σε εξοντωτι-
κές αποστάσεις που απαιτούν πλοήγηση πα-
ράλληλα. Οι ατέλειωτες ηχητικές παρενο-
χλήσεις είναι στο σύνολό τους αχρείαστες
και ο μόνος λόγος ύπαρξης είναι να διατη-
ρούνται οι διανομείς σε «εγρήγορση».

Η efood αδιαφορώντας για τις ζωές μας
έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικά στρεσογό-
νο περιβάλλον μέσα από κρυφές και φανερές
αξιολογήσεις που μας οδηγεί στο θάνατο.

ΜΑΠ
Αρνείται να μας χορηγήσει τα κατάλληλα

ΜΑΠ που απαιτούνται για την κατά το δυνα-
τόν ασφαλή πλοήγηση και μας διαθέτει κρά-
νη παντελώς ακατάλληλα για το είδος της
εργασίας που η ίδια έχει δημιουργήσει (Αχα-
νείς γεωγραφικές ζώνες εξυπηρέτησης –
Διελεύσεις από δρόμους ταχείας κυκλοφο-
ρίας – Οδήγηση με ασταθή οχήματα λόγω
του ογκώδους δολοφονικού κουτιού με τα
ανεξέλεγκτα βάρη και είδη φορτίων κα)».

Λίγες ημέρες πριν είχαν ξανακατέβει στον
δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενάντια
στον νέο τρόπο που θα δουλεύουν και θα
αμείβονται οι «freelancers» της εταιρίας, που
θα σημάνει επιβολή βαρδιών και λιγότερες
απολαβές. Έτσι καταρρίπτεται περίτρανα
ότι το «συνεργατικό» μοντέλο σημαίνει ελευ-
θερία στο πότε και πού θα δουλέψεις, αλλά
επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για εξαρτημένη
εργασία και «πληρωμή με το κομμάτι χωρίς
ασφάλιση, χωρίς άδειες, χωρίς δώρα και ερ-
γοδοτικές υποχρεώσεις», όπως τονίζει σε
ανακοίνωσή του το σωματείο.

Και συνεχίζει: «Με τη νέα απόφαση της
efood… καθορίζονται τα λεγόμενα slots,
όπου στην ουσία θα είναι προκαθορισμένες
βάρδιες στο πλήθος, σε περιοχές και ώρες
όπου ένας αλγόριθμος θα προβλέπει ότι θα
υπάρχει ανάγκη για εργατικό δυναμικό και
κατ’ επέκταση δουλειά. Οι διανομείς θα πρέ-
πει να προλάβουν να δηλώσουν κάθε βδο-
μάδα διαθεσιμότητα…». Ταυτόχρονα ανα-
κοινώθηκε νέος πίνακας αμοιβών με σημαν-
τική μείωση στην αμοιβή κάθε παραγγελίας. 

Το κόκκινο ποτάμι των διανομέων που
κέρδισε τον περασμένο φθινόπωρο συμβά-
σεις αορίστου για όλους δεν γυρνάει πίσω
και το απέδειξε με τις δύο κινητοποιήσεις
μέσα στον Αύγουστο. Είναι ώρα να ξανα-
βγούν μαζικά αποφασίζοντας στη συνέλευ-
ση που θα κάνουν τον Σεπτέμβρη απεργιακή
κλιμάκωση για να κερδίσουν τις ασφαλείς
συνθήκες, τις αποδοχές και τα δικαιώματα
που δικαιούνται.

Με 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες
μέχρι τις 31/8, οι εργαζόμενοι στην οινο-

ποιία «Μαλαματίνα» συνεχίζουν ανυποχώρητα
τον απεργιακό αγώνα διαρκείας -για τέταρτη
βδομάδα- με νέα απόφαση Γενικής Συνέλευ-
σης την Πέμπτη 18/8. Παλεύουν για να επι-
στρέψουν στη δουλειά οι 15 εργαζόμενοι που
απολύθηκαν αδικαιολόγητα και ενάντια στο
σχέδιο αναδιάρθωσης της διοίκησης που προ-
βλέπει μαζικές απολύσεις, δραστικές μειώσεις
μισθών και αναδιάρθρωση των εργασιακών
σχέσεων, καταργώντας τις Συλλογικές Συμβά-
σεις Εργασίας. Στη συνέντευξη Τύπου στις
23/8 ανακοίνωσαν και τη συμμετοχή τους στις
κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ, ενώ για την ενίσχυση
της απεργίας τους διοργανώνουν λαϊκή βρα-
διά στις 30/8.

Από την πρώτη στιγμή, οι κινητοποιήσεις
τους βρέθηκαν αντιμέτωπες με την εργοδοτι-
κή τρομοκρατία και την καταστολή, με προσα-
γωγές και συλλήψεις συνδικαλιστών, με το δι-
καστήριο που έκρινε παράνομη την απεργία,
αλλά και με απεργοσπαστικό μηχανισμό στη-
μένο από την εταιρία. Όπως σημειώνει καταγ-
γελία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
στις 5/8: «Παραβιάζοντας κάθε δικαίωμα των
εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις,
συνοδεία των αστυνομικών δυνάμεων τα διευ-
θυντικά στελέχη της επιχείρησαν να εισέλθουν
στις εγκαταστάσεις της εταιρίας με ανειδίκευ-
το προσωπικό, προκειμένου να βάλουν μπρος
την γραμμή παραγωγής». 

Αποκορύφωμα της προσπάθειας να σπάσει
η απεργία ήταν στις 17/7, κατά τη διάρκεια
της απεργιακής περιφρούρησης και με την
παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ, όπου
συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Σωματείου
Εργατοϋπαλλήλων Επιχείρησης Μαλαματίνα
και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋ-
παλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών, Γιάννης
Φραγκίδης, και ο πρόεδρος της Ένωσης Ερ-
γατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών Βορεί-
ου Ελλάδας και μέλος της Διοίκησης της
ΓΣΕΕ, Γιάννης Νιβορλής. Η τρομοκρατία δεν
πέρασε και την επόμενη μέρα η συνέλευση
αποφάσισε απεργία διαρκείας για όλο τον Αύ-
γουστο. 

Το εμφιαλωτήριο της «Μαλαματίνα», στο Κα-
λοχώρι Θεσσαλονίκης, είναι ένα από τα μεγα-
λύτερα της Ευρώπης με παραγωγή 50 εκατομ-
μύρια φιάλες τον χρόνο. Aπό τον περασμένο
Μάρτιο, η ρετσινοποιία έχει περάσει στα χέρια
του Ομίλου Mantis των αδελφών Αλέξανδρου
και Χαράλαμπου Κρομμύδα. Η νέα εργοδοσία
έχει ανακοινώσει επενδύσεις ύψους 15 εκα-
τομμυρίων ευρώ σε βάθος δεκαετίας με σκοπό
την αναβάθμιση της παραγωγής. 

Σύμφωνα με το σωματείο εργαζομένων, η
εταιρία είναι κερδοφόρα, ενώ εξασφαλίστηκε
και περικοπή κατά μέσο όρο του 70% των χρε-
ών της εταιρείας σε δημόσιο και πιστωτές και
εξόφληση των υπολοίπων σε 20 χρόνια με την
υποχρέωση να διασφαλιστούν οι θέσεις εργα-
σίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι
οποίοι έχουν ήδη δεχθεί μείωση των μισθών
τους κατά 20%. 

Κερδοσκοπία
Μαζί με την αναβάθμιση της παραγωγικής

μονάδας, στοχεύουν και στην αναβάθμιση της
κερδοσκοπίας τους με αντεργατικές επιθέ-
σεις. Η νέα διοίκηση απολύει εργαζόμενους
που δουλεύουν πάνω από 20 χρόνια, έχουν
συλλογικές συμβάσεις και είναι συνδικαλισμέ-
νοι -οι πρώτες 15 απολύσεις ήταν σε εργαζό-
μενους μέλη του σωματείου- για να τους αντι-
καταστήσει με ευέλικτους ασυνδικάλιστους
εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις. Ταυτό-
χρονα, σκοπεύει να εργολαβοποιήσει ολόκλη-
ρα τμήματα της εταιρίας. 

Οι εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα δεν είναι μό-
νοι. Η μάχη ενάντια στις απολύσεις και για την
υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων και
του δικαιώματος στον συνδικαλισμό και την
απεργία, ξεδιπλώνεται αυτή τη στιγμή σε δεκά-
δες εργατικούς χώρους. Από τη ΛΑΡΚΟ, τον
Τουρισμό και τον ΟΑΣΘ μέχρι την efood, τα
ΜΜΕ και τα λιμάνια. Γι’ αυτό είναι κρίσιμος ο
συντονισμός όλων σε ένα μεγάλο πανεργατικό
ποτάμι ενάντια στην κυβέρνηση του Μητσοτά-
κη με πρώτο μεγάλο σταθμό τη διαδήλωση στη
ΔΕΘ στις 10/9.

Μάνος Νικολάου
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΠΟ
Σε διαμαρτυρία προχώρησαν οι εργαζόμενοι-ες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ

στη Μπουμπουλίνας στις 12/8, για την παρουσία της αστυνομικής δύναμης που έχει δη-
μιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στο Υπουργείο και στη γειτονιά των Εξαρχείων. Όπως
τονίζει ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ Αττικής, Στερεάς και Νήσων:

«Τις τελευταίες μέρες 3 κλούβες και η αύρα της αστυνομίας βρίσκονται μονίμως παρκα-
ρισμένες έξω από το κτίριο του ΥΠΠΟΑ στην οδό Μπουμπουλίνας! Το ισόγειο του κτιρίου,
όπου δουλεύουν οι υπάλληλοι και δέχονται κοινό, δεν έχει πλέον πρόσβαση σε φυσικό φω-
τισμό, γεμίζει καυσαέριο από τις εξατμίσεις, έχει μόνιμο θόρυβο, ενώ όλο το κτίριο της
Μπουμπουλίνας έχει μετατραπεί σε παράρτημα του αστυνομικού Τμήματος, με τους ένστο-
λους να μπαινοβγαίνουν στους ορόφους, πολλοί από αυτούς οπλισμένοι!

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία, με την κάλυψη της πολιτικής ηγεσίας, επιχει-
ρούν να μετατρέψουν το κτίριο της Μπουμπουλίνας σε επιχειρησιακό κέντρο της ΓΑΔΑ.
Δεν ξεχνάμε ότι στο ΥΠΠΟΑ υπηρέτησε για ένα διάστημα και ο δολοφόνος Κορκονέας. 

Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε σκοπό να ανεχτούμε άλλο την υποβάθμιση της εργασίας μας
και της καθημερινότητάς μας από τις δυνάμεις καταστολής. Η Μπουμπουλίνας είναι έδρα
του Υπουργείου Πολιτισμού, χώρος εργασίας και χώρος εξυπηρέτησης κοινού».

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ  Απεργία διαρκείας EFOOD Όχι στο πισωγύρισμα
11/8, Απεργιακή φρουρά στη Μαλαματίνα

17/8, Κινητοποίηση των διανομέων της efood. Φωτό: 902.gr
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Πρωταθλήτριες ενάντια 
σε σεξισμό και ρατσισμό

Τις εντυπώσεις έκλεψαν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου δύο αθλή-
τριες που αγωνίστηκαν με την Ελλάδα και κέρδισαν χρυσά μετάλλια. Η

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, που κέρδισε δύο χρυσά μετάλλια στα 35 χλμ και
στα 20 χλμ βάδην και η Ελίνα Τζένγκο, που πήρε το χρυσό μετάλλιο στον
ακοντισμό. Παρόλη την υποκρισία της κυβέρνησης που μοιράζει συγχαρη-
τήρια στους αθλητές και τις αθλήτριες που κατέκτησαν μετάλλια η πραγ-
ματικότητα ήταν πολύ σκληρή για τις δύο αθλήτριες που κατάφεραν να
κερδίσουν παρά τις αντιξόοτητες και τις σεξιστικές και τις ρατσιστικές
διακρίσεις που βίωσαν.

Η Αντιγόνη Μπρισμπιώτη κέρδισε τα δύο χρυσά μετάλλια την ώρα που
οι μεγαλοπαράγοντες του αθλητισμού την είχαν ξεγραμμένη λόγω της ηλι-
κίας της! Μόλις λίγους μήνες πριν, κινδύνευσε να χάσει την ολυμπιακή
υποτροφία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι λόγω
“μεγάλης” ηλικίας! Τον περασμένο Νοέμβρη κατήγγειλε την Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή για ταξικά και ρατσιστικά κριτήρια στην κατανομή
των ολυμπιακών υποτροφιών. «Ευτυχώς που εργάζομαι σε μια οικογενει-
ακή επιχείρηση. Θα ήταν πολύ δύσκολο, αν δούλευα κάπου αλλού. Δεν εί-
ναι καθόλου εύκολο για κάποιον που κάνει πρωταθλητισμό παράλληλα να
εργάζεται. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν γίνεται να ζήσεις από τον αθλητι-
σμό. Όχι τουλάχιστον από το άθλημα με το οποίο ασχολούμαι. Σε αυτό εί-
μαστε εντελώς μόνοι. 

Κάποια στιγμή μάλιστα παραλίγο να χάσω λόγω ηλικίας και την Ολυμ-
πιακή υποτροφία. Είχε μπει ηλικιακό όριο στους αθλητές που θα έπαιρναν
τα χρήματα. Θεώρησα ότι αυτό ήταν άδικο. Πώς ήταν δυνατόν, από την
στιγμή που έφερα στην Ελλάδα την όγδοη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες, να λένε από την Ολυμπιακή Επιτροπή ότι δεν μπορούσα λόγω ηλικίας
να πάρω την υποτροφία για να συνεχίσω την προσπάθειά μου; Μου “χτύ-
πησε” πολύ άσχημα. Ήταν πολύ υποτιμητικό και γι’ αυτό και αντέδρασα.
Κι όπως φάνηκε από την απόφαση που πάρθηκε λίγες ημέρες αργότερα,
κάποιες φορές πρέπει να αντιδράς για να πετυχαίνεις πράγματα, όχι μόνο
για σένα αλλά και για το μέλλον του αθλητισμού. Κι ας μην σε βλέπουν με-
τά με καλό μάτι» είχε δηλώσει στο Athletestories,gr. 

Αντίστοιχα η Ελίνα Τζίνγκο με καταγωγή από την Αλβανία που κέρδισε
το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό περιγράφει: «Πρώτος έφυγε ο πατέ-
ρας μου, όταν η μητέρα μου ήταν έγκυος στη μεγάλη μου αδερφή. Εφτα-
σε πεζός από την Αλβανία στη Χαλκιδική κι όταν βρήκε δουλειά ως οικοδό-
μος ακολούθησε η μητέρα μου». 

«Το μόνο πρόβλημα που είχαμε, το οποίο επηρέασε αρκετά τις ζωές
μας ήταν το θέμα της υπηκοότητας. Ενώ και τα τρία κορίτσια έχουμε γεν-
νηθεί στην Ελλάδα ταλαιπωρηθήκαμε, κυρίως ψυχολογικά, μέχρι να πά-
ρουμε τα χαρτιά μας. Εγώ τα πήρα μόλις πριν δύο χρόνια. Η μεσαία αδερ-
φή μου ακόμα περιμένει. Η μεγάλη δε, η οποία ήταν αθλήτρια στη σφαιρο-
βολία, πάλευε χρόνια! Τόσο που λόγω της κατάστασης στο τέλος παράτη-
σε τον αθλητισμό! Δεν άντεχε άλλο. Είχε επηρεαστεί πολύ από το γεγονός
που δεν μπορούσε να αγωνιστεί σε καμία διοργάνωση εκτός από αυτές
που διεξάγονταν στην Ελλάδα. Το 2018, έφτασα κι εγώ στα όρια μου! Δύο
χρόνια πριν είχα κάνει πανελλήνιο ρεκόρ, όμως στη συνέχεια έμεινα κολ-
λημένη στην ίδια κατάσταση. Δεν μπορούσα να αγωνιστώ σε καμία διορ-
γάνωση εκτός Ελλάδας γιατί δεν είχα την υπηκοότητα...».

Οι νίκες των δύο αθλητριών είναι ένα γερό χαστούκι που υπενθυμίζει τις
σεξιστικές και ρατσιστικές διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες και οι με-
τανάστες παντού, και μέσα στον αθλητισμό. Δεν ξεχνάμε ότι η καταγγελία
της ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου για βιασμό από τον Αδαμόπουλο Αρ.,
στέλεχος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιστιοπλοϊας και μέλος της Νέας Δη-
μοκρατίας άνοιξε τους ασκούς του αιόλου στα ζητήματα σεξισμού και που
υφίστανται οι γυναίκες. Και στη
συνέχεια το ελληνικό “metoo”
βγήκε ορμητικά να παλέψει ενάν-
τια στη γυναικεία καταπίεση με
τα συνδικάτα μπροστά. Κι αυτό
είναι μόνο η κορυφή του παγό-
βουνου. Εκατομμύρια γυναίκες
της τάξης μας παλεύουν μαζί με
τους άντρες συναδέλφους τους
ενάντια στο βάρβαρο σύστημα
που χρησιμοποιώντας το σεξι-
σμό και το ρατσισμό διαλύει τις
ζωές τους. 

Λίλιαν Μπουρίτη

Κάτω τα χέρια από τους/τις 
πρόσφυγες του Ελαιώνα

Μέσα στην άδεια Αθήνα του
15αύγουστου, η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη έδειξε ξα-

νά το πιο χυδαίο ρατσιστικό της
πρόσωπο επιχειρώντας με αλλε-
πάλληλες νυχτερινές εφόδους των
ΜΑΤ ενάντια σε γυναίκες και παιδιά
να κλείσει τη δομή και να εκκενώ-
σει τον Ελαιώνα από τους πρόσφυ-
γες μετακινώντας τους αναγκαστι-
κά σε καμπ άλλων πόλεων. 

Την Δευτέρα 22 Αυγούστου οι
πρόσφυγες και οι προσφύγισσες
κατήγγειλαν την στάση της αστυ-
νομίας στην συνέντευξη Τύπου
που πραγματοποίησαν δημοτικοί
σύμβουλοι και εκπρόσωποι παρα-
τάξεων της αντιπολίτευσης του δη-
μοτικού συμβουλίου της Αθήνας
μαζί με απολυμένους εργαζόμε-
νους και δικηγόρους, μπροστά στη
πύλη της δομής προσφύγων του
Ελαιώνα.

Προσφύγισσα κατήγγειλε ότι δέ-
χτηκαν απρόκλητη βίαιη επίθεση
από τα ΜΑΤ ενώ ανέφερε ότι η αν-
τικαταστάτρια του διοικητή της δο-
μής εκβιάζει τις προσφύγισσες και
τους πρόσφυγες ότι θα πάρουν
διαβατήρια μόνο αν δεχτούν την
μετακίνηση!

Στο ίδιο μήκος κύματος, η απο-
λυμένη κοινωνική λειτουργός δή-
λωσε ότι το ίδιο πρόσωπο ουσια-
στικά είναι υπεύθυνο γιατί έχουν
σπρωχτεί στην εξαφάνιση και την
αστεγία στο δρόμο ιδιαίτερα ευά-
λωτες περιπτώσεις, άνθρωποι που
τους παρακολουθούσαν και τους
παρείχαν στήριξη για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα

Στη συνέντευξη, συμμετείχαν οι
δημοτικοί σύμβουλοι της Ανοικτής

Πόλης, Έφη Γιαννουπούλου και
Κυριάκος Αγγελάκος, ο Χάρης
Βουρδουμπάς από τη Λαϊκή Συ-
σπείρωση, ο Πέτρος Κωνσταντίνου
από την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας, η Κική Μένου από την
Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην
Αθήνα, ο Παναγιώτης Αντωνίου, δι-
κηγόρος των έξι συλληφθέντων αλ-
ληλέγγυων και ο Θανάσης Καμπα-
γιάννης, μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ. Οι
εκπρόσωποι των παρατάξεων στη-
λίτευσαν την αυταρχική πολιτική
καταστολής και ζήτησαν να μην
κλείσει η δομή προσφύγων μέχρι
να δοθεί άμεση λύση για την στέ-
γαση όλων των προσφύγων μέσα
στην πόλη, σε διαμερίσματα και ξε-
νοδοχεία και να επαναπροσλη-
φθούν οι απολυμένοι εργαζόμενοι.

Άμεσα βήματα
«Στα άμεσα βήματα είναι η συνέ-

χιση της στήριξης της κινητοποί-
ησης των προσφύγων κατά της
αναγκαστικής μετακίνησης, η συμ-
μετοχή στην κινητοποίηση την Πέμ-
πτη 25/8, 7μμ στο Σύνταγμα, μπρο-
στά από τη Βουλή, όπου θα συζη-
τηθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών
και η κινητοποίηση στη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου, πιθανά
την επόμενη Δευτέρα 29 Αυγού-
στου» αναφέρει στην ανακοίνωσή
της η ΚΕΕΡΦΑ. «Καλούμε τα συνδι-
κάτα, τις δημοτικές κινήσεις, την
αριστερά και το αντιρατσιστικό κί-
νημα να βάλουμε φρένο στην κατα-
σταλτική εξόρμηση και να απαιτή-
σουμε να μην προχωρήσει η ρατσι-
στική εκκένωση της δομής του
Ελαιώνα. 

Μετά από ένα μπαράζ πολύμη-
νων εκβιασμών σε βάρος των προ-

σφύγων και των προσφυγισσών -
που αρνούνται να πεταχτούν στο
δρόμο ή να βρεθούν σε κλειστές
δομές έξω από την Αθήνα, να δουν
τα παιδιά τους έξω από τα σχολεία
όπου φοιτούν σταθερά, να βρεθούν
μακριά από νομική και ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη- έφτασαν να
βγάζουν τα γκλομπ για να καταστεί-
λουν την μαζική κινητοποίηση των
προσφύγων. Λέμε όχι στον “εξευγε-
νισμό” της Αθήνας για χάρη των
κερδοσκόπων του real estate και
της τουριστικής βιομηχανιας, με
καταστροφή ελεύθερων χώρων και
πρασίνου, με διάλυση κοινωνικών
δομών, με αχρείαστους σταθμούς
του μετρό στα Εξάρχεια».

Νωρίτερα, το Σάββατο 23/8
ελεύθεροι αφέθηκαν οι έξι συλλη-
φθέντες αλληλέγγυοι μετά την
βάρβαρη εισβολή των ΜΑΤ στη δο-
μή προσφύγων του Ελαιώνα, την
Πέμπτη 28/8. Το δικαστήριο διέκο-
ψε και θα συνεχιστεί την 1η Σε-
πτεμβρίου, αφού δεν υπήρχαν
διερμηνείς, ούτε ήταν παρόντες οι
αστυνομικοί που συνέλαβαν τους
αλληλέγγυους και τους φόρτωσαν
ανυπόστατες κατηγορίες. Στο χώ-
ρο των δικαστηρίων συγκεντρώθη-
κε κόσμος που υποδέχτηκε τους
συλληφθέντες στην έξοδο αφού
δεν επετράπη από την Αστυνομία η
είσοδος στα δικαστήρια. Την Πέμ-
πτη 18 Αυγούστου τα ΜΑΤ επιτέθη-
καν στις 4 το πρωί με χημικά και
ρόπαλα σε γυναικες, προσφυγισ-
σες και αλληλέγγυες του Solidarity
with migrants που βρίσκονταν στη
πύλη φωνάζοντας συνθήματα κατά
της αναγκαστικής μετακίνησης. 

Γ.Π.

22/8, Συνέντευξη Τύπου στον Ελαιώνα. Φωτό: Μάριος Λώλος

Ελίνα Τζένγκο
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Κυβέρνηση
φονικού
ρατσισμού
Οωμός ρατσισμός είναι το μοναδικό καταφύγιο

που έχει απομείνει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Κάθε μέρα βουλιάζει όλο και περισσότερο όχι μόνο
στο σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και στην ντόπια
και διεθνή κατακραυγή για τα συνεχιζόμενα δολοφο-
νικά pushbacks, που κορυφώθηκαν με τον θάνατο
της πεντάχρονης προσφυγοπούλας Μαρίας εξαιτίας
της εγκληματικής απόφασης της κυβέρνησης να
αφήσει τους πρόσφυγες επί μέρες σε μια νησίδα του
Έβρου. 

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αρνούνταν να κάνει
διάσωση λέγοντας -τι ειρωνεία αλήθεια- ότι οι νησί-
δες δεν είναι σε ελληνικό έδαφος, οι εικόνες με τις
εκκλήσεις της μητέρας της και της εννιάχρονης αδελ-
φής της που κινδύνευε να χάσει τη ζωή της επίσης
από τσίμπημα σκορπιού έφταναν παντού ξεμπροστιά-
ζοντας την ίδια και το αίσχος της ΕΕ-φρούριο.

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε τελικά κάτω από τις αν-
τιδράσεις του κόσμου να περισυνελέξει τους πρό-
σφυγες (και να  εκτελέσει την απόφαση του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να προ-
χωρήσει σε διάσωση των 40 αποκλεισμένων στη νησί-
δα από τις 9/8) αλλά την Τρίτη 23/8 προχώρησε σε
έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ παρουσία του πρω-
θυπουργού με βασικό θέμα τη φύλαξη των συνόρων
ενάντια «στην υβριδική επίθεση που δέχεται η χώρα»
στον Έβρο ενώ πριν λίγες μέρες ο υπουργός Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, Μηταράκης, ανακοίνωσε επέ-
κταση του φράχτη στον Έβρο μέχρι και την περιοχή
του Σουφλίου. 

Δεν υπάρχει τίποτε το «έκτακτο» πέρα από την άμε-
ση ανάγκη της κυβέρνησης να στρέψει αλλού το εν-
διαφέρον παίζοντας για ακόμη μια φορά το χαρτί του
ρατσισμού ανοίγοντας το δρόμο σε κάθε ακροδεξιό
και φασίστα να βγει στο δρόμο όπως συνέβη τον
Μάρτιο του 2020 στον Έβρο.

Αλλά το καλοκαίρι του 2022 δεν είναι άνοιξη του
2020. Όχι γιατί δεν συνεχίζονται τα ρατσιστικά εγκλή-
ματα στον Έβρο και στο Αιγαίο -όπου παραμονές του
Δεκαπανταύγουστου δεκάδες πρόσφυγες πνίγηκαν
όταν βυθίστηκε το πλοιάριό τους ανοιχτά της Ρόδου
σε ένα μακελειό που ακόμη μια φορά πέρασε στα ψι-
λά.

Αλλά γιατί πλέον δεν περνάνε τα ρατσιστικά ψέμα-
τα, τα «no you haven’t been to Samos» του πρωθυ-
πουργού (πέρσι στην ολλανδέζα δημοσιογράφο Ίνγ-
κεμποργκ) και τα περί πρακτόρων. Και γιατί η αλλη-
λεγγύη βγαίνει δυνατά στο προσκήνιο από τον Ελαι-
ώνα μέχρι τα Κύθηρα όπου στις 18 Αυγούστου, 237
πρόσφυγες βρήκαν σαν μόνο τους στήριγμα τους κα-
τοίκους και τους παραθεριστές του νησιού που προ-
σπαθούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τρόφι-
μα και ρουχισμό και στέγαση μετατρέποντας προσω-
ρινά ένα παλιό camping σε χώρο φιλοξενίας. 

«Η αλληλεγγύη είναι εντυπωσιακή» δήλωσε στην
Φύλλια Πολίτη, στο in.gr η Αριστέα Πρωτονοτάριου
από τα Κύθηρα. «Κόσμος μας δίνει τρόφιμα και χρή-
ματα για να αγοράσουμε τα στοιχειώδη. Ξεπερνάει
και τα όρια του νησιού μας. Επικοινωνούν μαζί μας
από διάφορα μέρη της χώρας, από την Πελοπόννησο
μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Μας προσέγγισαν από τον
περιβαλλοντικό πολιτιστικό όμιλο Μάνης για να ρωτή-
σουμε τι χρειαζόμαστε. Μέχρι και Ελληνίδα που ζει
στη Γερμανία έστειλε χρήματα για να βοηθήσει αυ-
τούς τους ανθρώπους».

Τα Εξάρχεια αντιστέκονται
Πάνω από 15 μέρες έχουν

περάσει από την πρώτη
επιχείρηση της αστυνο-

μίας να ξεκινήσει ξημερώματα
αρχές του Αυγούστου τα «έργα»
για το ΜΕΤΡΟ στην πλατεία
Εξαρχείων. Αλλά το πλήθος των
ΜΑΤατζήδων που από τότε βρί-
σκονται μόνιμα εκεί -έχοντας με-
τατρέψει το κέντρο της συνοι-
κίας κυριολεκτικά σε στρατόπε-
δο- είναι καθημερινά περικυκλω-
μένα από κόσμο που αντιδρά,
παρά το ξύλο, τα χημικά και τις
συλλήψεις στην καταστροφή
της πλατείας και την ιδιωτικο-
ποίηση του Στρέφη. 

Η απόπειρα της κυβέρνησης
και του Μπακογιάννη συναντά την σθεναρή
αντίσταση των κατοίκων, που μόλις τώρα
αρχίζουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους.
Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε και η μα-
ζική συγκέντρωση και διαδήλωση που
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης
9 Αυγούστου στα Εξάρχεια καταγγέλλοντας
την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την απόφα-
σή της που θεώρησε το κατακαλόκαιρο ιδα-
νική περίοδο για να επιτεθεί γιατί φοβάται
και τις αντιδράσεις των κατοίκων. Πολλές
συλλογικότητες και εκατοντάδες κάτοικοι,
ανάμεσά τους η Ανταρσία στις Γειτονιές της
Αθήνας και το ΣΕΚ διαδήλωσαν με συνθή-
ματα: «Τα Εξάρχεια έχουν ιστορία, έξω το
μετρό και η αστυνομία», «Λιτότητα, Ανεργία,
Τρομοκρατία - Κάτω η Νέα Δημοκρατία»,
«Μετρό για τους εργάτες και τους φοιτητές

- Όχι για τους πλούσιους επενδυτές», «Μου-
σείο, Στρέφη, Πολυτεχνείο - τα Εξάρχεια
δεν μπαίνουν σε μουσείο».

Διαμαρτυρία
Σε διαμαρτυρία προχώρησαν οι εργαζό-

μενοι-ες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ-
ΠΟΑ στη Μπουμπουλίνας τις επόμενες μέ-
ρες καταγγέλλοντας την παρουσία της
αστυνομικής δύναμης που έχει δημιουργή-
σει πολλαπλά προβλήματα στο Υπουργείο
και στη γειτονιά των Εξαρχείων. 

Πριν λίγες μέρες και το ΔΣ του Συλλόγου
Εκτάκτων Αρχαιολόγων, με απόφαση της
πλειοψηφίας του καλεί «την Ελληνική Κυ-
βέρνηση, να μη στραφούν με τις ενέργειές
τους, για μία ακόμη φορά, ενάντια στα δί-
καια αιτήματα των κατοίκων και επιχειρημα-

τιών της περιοχής των Εξαρχεί-
ων».

Πίσω από την επίθεση της κυ-
βέρνησης, βρίσκονται από τη
μια τα συμφέροντα που θέλουν
να μετατρέψουν τα Εξάρχεια σε
τουριστική ζώνη και η εμμονή
της κυβέρνησης να εξαφανίσει
τον ρόλο της πλατείας στην
σύγχρονη ιστορία εξαφανίζον-
τας την ίδια την πλατεία. Όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά η Αν-
ταρσία στις Γειτονιές της Αθή-
νας: «Ετοιμάζονται να κατα-
στρέψουν την μοναδική πλατεία
κόβοντας όλα τα δένδρα και
αποκλείοντας την με λαμαρίνες
για οκτώ χρόνια για μια στάση

μετρό περιττή αφού η περιοχή εξυπηρετεί-
ται από άλλα και πολλά σημεία (Ομόνοια,
Πανεπιστήμιο) ενώ και στη Μαυρομματαίων
στήνεται άλλο εργοτάξιο Μετρό. Οι εργατο-
γειτονιές μπορούν να περιμένουν αλλά η
ιστορική πλατεία των Εξαρχείων για την Δε-
ξιά χρειάζεται να εξαφανιστεί αφού αποτε-
λεί διαχρονικά συμβολικό τόπο έκφρασης
των πιο ριζοσπατικών κομματιών της νεο-
λαίας και της εργατικής τάξης απο την επο-
χή των καταλήψεων της Νομικής και του
Πολυτεχνείου το 1973, στη μεταπολίτευση
των μαχητικών εργατικών αγώνων αλλα και
στα χρόνια που ακολούθησαν με τις δολο-
φονίες του Καλτεζά το 1985 και του Αλέξη
Γρηγορόπουλου το 2008». 

Γιώργος Πίττας

Παραστάσεις και συναυλίες οργής
Συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού οι παρεμ-

βάσεις με πανό στα θέατρα και στους συναυλιακούς χώρους
σε όλη τη χώρα με κέντρο την αποφυλάκιση Λιγνάδη αλλά και την
δολοφονική πολιτική της κυβέρνησης στα σύνορα εναντίον των
προσφύγων. Υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη όπως η Μενδώνη,
ο Γιατρομανωλάκης και ο Μηταράκης ήρθαν αντιμέτωποι με τις
αποδοκιμασίες του κόσμου και αποχώρησαν ως βρεγμένες γάτες
από τις εκδηλώσεις.

Η κατακραυγή -με την καταγγελία του Σωματείου Ελλήνων Ηθο-
ποιών να διαβάζεται σε δεκάδες θέατρα, και μάλιστα από γνω-
στούς ηθοποιούς- είχε αποτέλεσμα να ασκηθεί στις 22/7 εισαγγε-
λική έφεση σε βάρος του Λιγνάδη με το ένα σκέλος της να αφορά
την αθωωτική απόφαση για τον έναν από τους τρεις βιασμούς και
το δεύτερο τα 12 χρόνια φυλάκισης για τους άλλους δυο βια-
σμούς, με ανοιχτό πλέον το ενδεχόμενο ο Λιγνάδης να λάβει μεγα-
λύτερη ποινή στο εφετείο. Αλλά η κυβέρνηση δεν φαίνεται να συμ-
μερίζεται αυτές τις ανησυχίες.  

Όπως ανέφερε το ΣΕΗ στην ανακοίνωσή του: «Μένουμε άναυ-
δοι, καθώς υπουργός και υφυπουργός της Ελληνικής Κυβέρνησης
αποχωρούν από μία παράσταση όταν πληροφορούνται ότι θα βγει
πανό με το σύνθημα, “Οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή”. Κα-
τά τη γνώμη τους που θα έπρεπε να βρίσκονται οι πρωτοδίκως κα-
ταδικασμένοι βιαστές; Στη φυλακή ή στο Εθνικό θέατρο; Τελικά, κ.
Μενδώνη και κ. Γιατρομανωλάκη, είναι ο Δημήτρης Λιγνάδης ένας
“επικίνδυνος άνθρωπος”; Όσο για το αφήγημα του “δάκτυλου του
ΣΥΡΙΖΑ” δεν μας αγγίζει. Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέ-
ρες, είναι μεγαλύτερο απ’ όσο πιστεύετε, μεγαλύτερο απ’ όσο
προσπαθείτε να πείσετε τον κόσμο».

Η διαπίστωση του ΣΕΗ ταιριάζει απόλυτα και στα όσα συνέβη-
σαν στην Χίο. Το ρεπορτάζ  του Αστραπάρη είναι χαρακτηριστικό:
«Θα την θυμάται πολλά χρόνια την… αποκοτιά του ο υπουργός

Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, ο οποίος εν μέ-
σω μείζονος κρίσης με τις παρακολουθήσεις και τις επαναπρο-
ωθήσεις προσφύγων και μεταναστών την… άκουσε για τα καλά
στη Χίο, το βράδυ του Σαββάτου 13 Αυγούστου 2022. Πήγε στην
συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη στο θέατρο Καστρομηνά, στη
Χίο, όπου η πρώτη ψυχρολουσία του ήταν το πλακάτ “stop push
pack” που σήκωσαν ομάδα θεατών, εν μέσω χειροκροτημάτων
από το πλήθος.

Στην λήξη της συναυλίας  φαινόταν ότι την είχε… μυριστεί και
πριν καλά καλά σταματήσει το χειροκρότημα για τους καλλιτέχνες
ο κ. Μηταράκης τινάχθηκε από την θέση του προς την έξοδο, οπό-
τε και εισέπραξε έντονες αποδοκιμασίες από ομάδα θεατών. Κυ-
ριολεκτικά έφυγε τρέχοντας με την συνοδεία του κι ούτε που γύρι-
σε να κοιτάξει πίσω του...».

9/8, Διαδήλωση στα Εξάρχεια. Φωτό: Γιώργος Πίττας

13/8, Χίος. Φωτό: Αstraparis.gr
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Συνέχεια από τη σελ. 3

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα καλεί τα συνδικάτα,
τις οργανώσεις της αριστε-
ράς, τις πρωτοβουλίες των
κινημάτων να πάρουν απο-
φάσεις συμμετοχής στο
συλλαλητήριο:

«H κυβέρνηση των “άρι-
στων” και του “επιτελικού
κράτους” αναγκάστηκε να
παραδεχτεί ότι η ΕΥΠ κάνει
παρακολουθήσεις βαφτί-
ζοντάς τες “νόμιμες επισυν-
δέσεις”». «Στα μάτια εκα-
τομμυρίων εργαζομένων
και νέων αποκαλύπτεται η
εικόνα του δύσοσμου οχε-
τού του “βαθέως κράτους”
που φτάνει να παρακολου-
θεί τον Ανδρουλάκη, τον
αρχηγό ενός κόμματος που
κυβέρνησε τα περισσότερα
χρόνια της μεταπολίτευ-
σης… 

Ετούτη η πολιτική κρίση
που βαθαίνει έχει την σφρα-
γίδα του ίδιου του καπιταλι-
στικού συστήματος που κα-
ταστρέφει τις ζωές εκα-
τομμυρίων σε όλο τον πλα-
νήτη, με τον πληθωρισμό
και την ακρίβεια, την πείνα,
την κλιματική κρίση, τους
πολέμους, την πανδημία. Η
ΝΔ μόνο παραπέρα συμφο-
ρές και καταστροφές μπο-
ρεί να εξασφαλίσει για χάρη
των κερδών μιας μικρής μει-
οψηφίας καπιταλιστών. 

Είναι ώρα να χτίσουμε
την εργατική εναλλακτική
πέρα από τους συμβι-
βασμούς της κοινοβουλευτι-
κής αντιπολίτευσης με ένα
δυνατό κίνημα απεργιών,
καταλήψεων και διαδηλώσε-
ων που θα ξηλώσει όλες τις
επιθέσεις της κυβέρνησης
των υποκλοπών. Για να υπε-
ρασπίσουμε τις ζωές μας
και το βιοτικό επίπεδο. Για
να υπερασπίσουμε τις
δημοκρατικές ελευθερίες
και να ξηλώσουμε όλο το οι-
κοδόμημα της καταστολής
των κινητοποιήσεων, των
παρακολουθήσεων, των αν-
τισυνδικαλιστών νόμων και
της πανεπιστημιακής αστυ-
νομίας. 

Για να ανοίξουμε το
δρόμο για μια κοινωνία που
θα καθορίζει τις αποφάσεις
για την οικονομία και τη πο-
λιτική με κριτήριο τις ανάγ-
κες της πλειοψηφίας των
εργαζόμενων και όχι του
κέρδους».

Η “εθνική ασφάλεια” 
και η επιχείρηση συγκάλυψης
«Πριν από λίγες μέρες, ενημερώθη-

κα ότι τον Σεπτέμβριο του 2021, η
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προ-
βεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τη-
λέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη…Ήταν
τυπικά επαρκής, όμως πολιτικά μη απο-
δεκτή. Ακριβώς γι’ αυτό απομακρύνθηκε
αμέσως ο Διοικητής της ΕΥΠ. Ενώ και ο
Γενικός Γραμματέας του Γραφείου του
Πρωθυπουργού ανέλαβε την αντικειμενι-
κή πολιτική ευθύνη. Η υπόθεση ανέδειξε,
ωστόσο, την έλλειψη πρόσθετων “φίλ-
τρων” στη λειτουργία των υπηρεσιών
πληροφοριών… Η προσφορά της ΕΥΠ
αποτυπώνεται εμφατικά στην ετοιμότητα
της Ελλάδος να αντιμετωπίσει προκλή-
σεις όπως αυτές στον Έβρο ή στο Αι-
γαίο… Υπάρχουν πολλοί εχθροί της πα-
τρίδας που καραδοκούν… Και αν κάποι-
ες σκοτεινές δυνάμεις εκτός Ελλάδας
απεργάζονται οποιοδήποτε σχέδιο απο-
σταθεροποίησης της χώρας, να ξέρουν
ότι η Ελλάδα είναι και ισχυρή και θεσμι-
κά θωρακισμένη...»

Πώς τα φέρνει αλήθεια έτσι η ζωή και
ο Μητσοτάκης αντί να κάνει διάγγελμα
για εκλογές το φθινόπωρο βρέθηκε, κα-
ταμεσής του Αυγούστου, να απολογείται
σαν βρεγμένη γάτα για το σκάνδαλο των
υποκλοπών, με στόχο τον αρχηγό του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Στο οποίο μάλιστα ήλπιζε
για μια κυβέρνηση συνεργασίας μιας και
η κατρακύλα της ΝΔ έχει κόψει εδώ και
καιρό τις ελπίδες για αυτοδυναμίες. 

Και όχι μόνο αυτό αλλά η μούρη του
να φιγουράρει στους New York Times,
εκεί στη χώρα που τρεις μήνες πριν όλοι
του ζητάγανε αυτόγραφα με μτις ομιλίες
του, μέσα από μια κλειδαρότρυπα κάτω
από τον τίτλο: «Η σαπίλα στην καρδιά
της Ελλάδας είναι τώρα ολοφάνερη για
να την βλέπει ο καθένας». 

Και τις μας είπε αλήθεια στο διάγγελ-
μά του ο πρωθυπουργός; Ότι «δεν ήξε-
ρε», ότι «όλα ήταν νόμιμα», σύμφωνα μά-
λιστα με το νόμο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ,
ότι ήταν πολιτικό λάθος για το οποίο
φταίνε ο πρώην αρχηγός της ΕΥΠ και ο
πρώην γραμματέας του, που τους «πα-
ραίτησε». Και ότι θα προχωρήσει στη σύ-
σταση Εξεταστικής Επιτροπής και θα
προτείνει «αυστηρότερες δικλίδες» όπως
«ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΥΠ και
της εποπτείας του κοινοβουλίου μέσω
της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας»,
«θωράκιση του πλαισίου νομίμων επισυν-
δέσεων για πολιτικά πρόσωπα» κλπ.

Σε όλο το διάγγελμα δεν υπάρχει ούτε
μια λέξη αλήθειας. Η πρώτη κίνηση που
έκανε ο Μητσοτάκης, που προβλήθηκε
δια τυμπανισμού στα ΜΜΕ αμέσως μετά
την ορκωμοσία του ήταν να αναλάβει ο
ίδιος την ΕΥΠ. Τόση ήταν η πρεμούρα
του. Αλλά τώρα ο ίδιος «δεν έχει ιδέα», η
«ΕΥΠ έκανε του κεφαλιού της» και την
πολιτική ευθύνη φέρει το ανηψούδι του

που είχε για γραμματέα και έχει και το
θράσος να απειλεί με μηνύσεις τους δη-
μοσιογράφους που έβγαλαν το σκάνδα-
λο! Που ακόμη και έτσι να ήτανε, ποιος
φέρει την ευθύνη; Μήπως ο ίδιος που
ανέλαβε την αρχηγία και επέλεξε τα πρό-
σωπα;

Αλλά δεν είναι έτσι. Η κυβέρνηση ήξε-
ρε πολύ καλά τι έκανε και πήγε να τα
κουκουλώσει. Αλλιώς οι δηλώσεις των
κυβερνητικών για το θέμα δεν θα αρνιό-
ταν όλο τον Ιούλη πεισματικά την παρα-
κολούθηση πολιτικών προσώπων στα
ΜΜΕ και στην επιτροπή διαφάνειας της
Βουλής. Στην πραγματικότητα, από την
πρώτη μέρα που ανέλαβε την ΕΥΠ ο Μη-
τσοτάκης επεδίωξε να ελέγξει, να ανα-
βαθμίσει και να αξιοποιήσει κατά το δο-
κούν την ΕΥΠ. 

Μέσα στην τριετία που είχε την πολιτι-
κή ευθύνη, οι παρακολουθήσεις της ΕΥΠ
για «λόγους εθνικής ασφαλείας», από
11.680 το 2019 ανέβηκαν στις 15.475 το
2021 ενώ ήταν μόλις 406 το 2005 – γέμι-
σε «ξένους πράκτορες η χώρα». Και όταν
τα θύματα των υποκλοπών θέλησαν να
μάθουν γιατί παρακολουθούνται, τι έγινε;

Τον Μάρτιο του 2021 -και ενώ υπήρχε
αίτημα του δημοσιογράφου Θανάση
Κουκάκη στην ΑΔΑΕ που αναζητούσε να
μάθει γιατί παρακολουθείται, η κυβέρνη-
σης έσπευσε να τροποποιήσει, με ανα-
δρομική ισχύ, τη νομοθεσία απαγορεύον-
τας για λόγους «εθνικής ασφάλειας» τη
δυνατότητα γνωστοποίησης των υποκλο-
πών στους θιγόμενους που παρακολου-
θούνταν! Όπως αναφέρει ο Δημήτρης
Αγγελίδης στην ΕφΣυν, το Νοέμβρη του
2021 «σε μια προσπάθεια να συσκοτίσει
το θέμα, η κυβέρνηση, μέσω επιστολών
του Γ. Γεραπετρίτη προς το Γαλλικό
Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διαβεβαί-
ωνε ότι δήθεν “στην Ελλάδα δεν διενερ-
γείται καμία παρακολούθηση δημοσιο-
γράφων”.

Κατασκοπία
Το χρονικό το γεγονότων σούμαρε

στην αναδρομή της (6/8) στο Inside sto-
ry, η Ελίζα Τριανταφύλλου: «Όλα ξεκίνη-
σαν στα μέσα Δεκεμβρίου του 2021,
όταν δύο ξεχωριστές έρευνες, η μία από
το το εργαστήριο του Πανεπιστημίου του
Τορόντο Citizen Lab και η άλλη από τη
META (facebook), έκαναν λόγο για ένα
«νέο» λογισμικό κατασκοπίας ονόματι
Predator με πελάτες και στόχους (και)
στην Ελλάδα. Οι δύο εκθέσεις θεωρού-
σαν πιθανό το spyware να έχει αγορα-
στεί από την κυβέρνηση και να χρησιμο-
ποιείται κατά δημοσιογράφων και πολιτι-
κών… Το πρώτο μας δημοσίευμα αποκά-
λυψε την εταιρική δομή που έχει στηθεί
στην Ελλάδα για την εμπορία του Preda-
tor… Τον  Απρίλιο αποκαλύπτουμε ποιος
παρακολουθούσε το κινητό του δημοσιο-

γράφου Θανάση Κουκάκη… Η πρώτη αν-
τίδραση της κυβέρνησης ήταν να αρνη-
θεί οποιαδήποτε ανάμειξη… Λίγες ημέ-
ρες μετά την πρώτη αποκάλυψη, δημοσί-
ευμα από τους Reporters United αποκα-
λύπτει ότι ο  Κουκάκης προτού μολυνθεί
με το Predator παρακολουθούνταν νόμι-
μα (δηλαδή με εντολή εισαγγελέα) από
την ΕΥΠ…

Ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται
κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη
αποκαλύπτουμε τη γραμμή που συνδέ-
ει μέσα από ένα πλέγμα νομικών και φυ-
σικών προσώπων το ελληνικό Δημόσιο
με την εταιρεία Intellexa, η οποία εμπο-
ρεύεται το spyware Predator και είναι εγ-
κατεστημένη (και) στην Ελλάδα. Ακολου-
θεί νέο δημοσίευμα από τους Reporters
United που βάζει στο «κάδρο» και τον
ανιψιό του πρωθυπουργού και (πρώην)
Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου… Σε μια
ατυχή συγκυρία, λίγα 24ωρα προτού γί-
νει γνωστή η στοχοποίηση Ανδρουλάκη,
η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εκδίδει το πό-
ρισμά της για την υπόθεση Κουκάκη, στο
οποίο δεν αναφέρει κάτι μεμπτό για την
κυβέρνηση…». 

Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του
έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους
για να κουκουλωθεί το σκάνδαλο και μό-
νο όταν είδαν ότι πλέον δεν μαζεύεται,
αποφάσισαν να θυσιάσουν δύο υπαλλή-
λους τους και να πουν στους υπόλοι-
πους να το βουλώσουν γιατί υπάρχουν
«σκοτεινές δυνάμεις» -υποσχόμενοι, τι
θράσος, τη συνέχιση αυτής της κατάν-
τιας όχι με κατάργηση αλλά με «θωράκι-
ση του πλαισίου νομίμων επισυνδέσεων
για πολιτικά πρόσωπα»! Να υποθέσουμε
με «επιτροπές» σαν και αυτές που πριν
από μερικούς μήνες κλήθηκαν να εξετά-
σουν τις εκατοντάδες καταγγελίες για
τις κατασταλτικές επιχειρήσεις και τις
ρατσιστικές δολοφονίες της Ελληνικής
Αστυνομίας για να καταλήξουν ότι «όλα
βαίνουν καλώς». Ή τοποθετώντας άλλον
ένα δικαστικό στην βιομηχανία εγκρίσε-
ων παρακολούθησης της ΕΥΠ. 

Δεν σταματάει μέχρι τέλους ο Μητσο-
τάκης να επικαλείται «τους εχθρούς της
πατρίδας που καραδοκούν» - τους ίδιους
που επικαλέστηκε κάθε φορά που βρέ-
θηκε στο στόχαστρο για τις συστηματι-
κές δολοφονίες προσφύγων και μετανα-
στών στα σύνορα και τώρα έφτασαν να
βάλουν στο στόχαστρο ακόμη και τον
Ανδρουλάκη. Αλλά κάθε μέρα που περ-
νάει δεν μπορούν να πείσουν κανένα –
ούτε καν τους «φιλικά προσκείμενους»
και άλλους που σαν τα ποντίκια ετοιμά-
ζονται να εγκαταλείψουν ένα πλοίο που
βυθίζεται. Τώρα ήρθε το πλήρωμα του
χρόνου να φύγει και να μην ξαναγυρίσει,
όχι μόνο ο ίδιος, αλλά σύσσωμη η κυβέρ-
νηση που τον στηρίζει και μαζί τους και
οι «λόγοι εθνικής ασφάλειας». 

Μεταρρύθμιση ή ξήλωμα;
Στην Βουλή μεταφέρεται το σκάνδα-

λο των υποκλοπών της κυβέρνησης
Μητσοτάκη τις επόμενες μέρες. Η

Διάσκεψη των Προέδρων που συνεδρίασε
με το άνοιγμα της Βουλής αποφάσισε να
συνεδριάσει την Τετάρτη 24/8 η Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα τον διο-
ρισμό νέου διοικητή της ΕΥΠ, την Παρα-
σκευή 26/8 να διεξαχθεί η προ ημερησίας
διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτι-
κών αρχηγών, την Δευτέρα 29/8 να διε-
ξαχθεί στην ολομέλεια η συζήτηση για
την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για
το θέμα της παρακολούθησης του κινη-
τού τηλεφώνου του Ανδρουλάκη, ενώ
σχετικά με το αίτημα για ακρόαση των εμ-
πλεκομένων στην παρακολούθηση Αν-
δρουλάκη, σύμφωνα με την Καθημερινή,
επικρατέστερες είναι οι ημερομηνίες Τε-
τάρτη 31/8 ή Πέμπτη 1/9. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη δηλώσει ότι θα ψη-
φίσει την πρόταση για εξεταστική επιτρο-
πή που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
σχετικά με την παρακολούθηση Ανδρου-
λάκη και χρειάζεται 120 ψήφους. Αίτη-
μα άμεσης σύγκλησης της Επιτροπής Θε-
σμών και Διαφάνειας της Βουλής κατέθε-
σε επίσης το ΚΚΕ ενώ το ΜέΡΑ25 απαιτεί
να υπάρξει άμεσα, όσο δυνατόν νωρίτερα
η συζήτηση στη Βουλή. Ήδη με κοινή
τους ανακοίνωση 15 οργανώσεις και κόμ-
ματα της αντικαπιταλιστικής, ριζοσπαστι-
κής αριστεράς έχουν καλέσει σε συλλα-
λητήριο στο Σύνταγμα την Πέμπτη 25 Αυ-
γούστου.

Επίσης σε κοινή ανακοίνωσή τους με
τίτλο «Ώρα μηδέν, Πρωτοβουλία για την
Υπεράσπιση της Δημοκρατίας και του
Κράτους Δικαίου», μια σειρά από πανεπι-
στημιακοί, νομικοί και άλλοι αναφέρουν
ανάμεσα σε άλλα ότι «η απαράδεκτη αυτή
ενέργεια πρέπει να διερευνηθεί άμεσα και
αποτελεσματικά για να μην επαναληφθεί.
Να μην ξεχαστεί σαν κάτι που μπορεί να
συμβαίνει χωρίς κόστος, ανέλεγκτα και
ατιμώρητα» τονίζοντας ότι «πέρα όμως
από τις πολιτικές ευθύνες, υπάρχουν πει-
θαρχικές και, πρωτίστως, ποινικές οι
οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν». 

Οι διαδικασίες στην Βουλή μπορούν να
ασκήσουν πίεση ώστε να ανοίξουν περισ-
σότερα στόματα μέσα και έξω από αυτήν
-και όχι μόνο για τον Ανδρουλάκη- σχετι-
κά με τα προφανή ερωτήματα: Ποιοι πολι-
τικοί, δημοσιογράφοι, αγωνιστές-τριες,
ακτιβιστές του αντιρατσιστικού κινήματος
και απλοί πολίτες παρακολουθούνται (το
πόσοι το γνωρίζουμε -βλ. πίνακα δίπλα)
από την κυβέρνηση Μητσοτάκη; Μέσα
από τι είδους διαδικασίες και εντολές και
βέβαια για ποιους λόγους – πέρα από το
ρεφρέν περί «εθνικής ασφαλείας»; Και
ταυτόχρονα είναι μια μεγάλη ευκαιρία,
για να εκφραστεί η συσσωρευμένη οργή
των εργαζομένων και της νεολαίας ενάν-
τια στην κυβέρνηση της ΝΔ για να φύγει
εδώ και τώρα απαιτώντας να αποδοθούν
όχι μόνο οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες

αλλά και να σταματήσει τώρα το κάτεργο
των παρακολουθήσεων και να καταργη-
θούν όλες οι διατάξεις που το καθιστούν
νόμιμο.

Φυσικά, κρίνοντας από την τύχη και την
κατάληξη που είχαν στο τέλος μια σειρά
από επιτροπές θεσμών και εξεταστικές
επιτροπές για διάφορα σημαντικά ζητήμα-
τα τις προηγούμενες δεκαετίες, γνωρίζου-
με πόσο δύσκολο είναι να φτάσει το «μα-
χαίρι στο κόκκαλο», ιδιαίτερα όταν το θέ-
μα είναι η «εθνική ασφάλεια» και η ΕΥΠ. 

Δημοκρατικός έλεγχος;
Η ΚΥΠ, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφο-

ριών, το 1986 επί της δεύτερης κυβέρνη-
σης Ανδρέα Παπανδρέου μετονομάστηκε
σε ΕΥΠ, προκειμένου να δείξει ότι κάτι
έχει αλλάξει, ότι μπορεί να υπάρξει ένας
δημοκρατικός έλεγχος των μυστικών υπη-
ρεσιών. Ακολούθησαν σκάνδαλα επί
σκανδάλων. Στα τέλη της δεκαετίας του
’80 και στις αρχές του ’90, η κυβέρνηση
Ανδρέα Παπανδρέου και η κυβέρνηση
του πατέρα Μητσοτάκη που ακολούθησε
βρέθηκαν αναμεμειγμένες σε ένα πελώ-
ριο σκάνδαλο παρακολουθήσεων που
αφορούσε την ΕΥΠ. 

Το 2004-5 ήταν η σειρά της κυβέρνη-
σης Καραμανλή να βρεθεί μπλεγμένη σε
ένα σκάνδαλο παρακολουθήσεων που ξε-
κινούσε από τον ίδιο και έφτανε μέχρι τον
Συντονιστή της Συμμαχίας Σταματήστε
τον Πόλεμο, με εμπλοκή ξένων μυστικών
υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Βήμα της
εποχής, «η εμπλοκή της ΕΥΠ στις υπο-
κλοπές αποδόθηκε από στελέχη του
υπουργείου Δημόσιας Τάξης στην αντιπα-
λότητα δύο φατριών στον χώρο των μυ-
στικών υπηρεσιών». 

Αλλά αντί για να μπει τέλος στις παρα-
κολουθήσεις αυτό που ακολούθησε ήταν

μια σειρά από νομοθετήματα που τις έκα-
ναν νόμιμες και ολοένα και περισσότερο
πιο αδιαφανείς και ανεξέλεγκτες, με την
δημιουργία μιας νόμιμης βιομηχανίας
υποκλοπών. Από 406 «νόμιμες παρακο-
λουθήσεις για λόγους εθνικής ασφαλεί-
ας» το 2005 ανέβηκαν σταδιακά στις
7.907 το 2011 με κυβέρνηση ΓΑΠ, έφτα-
σαν τις 9.876 το 2013 με κυβέρνηση Σα-
μαρά, τις 11.113 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το
2018 και τις 15.475 με κυβέρνηση Μητσο-
τάκη το 2021. 

Και ενώ όσον αφορά στις παρακολου-
θήσεις για θέματα του ποινικού δικαίου,
«προβλέπεται συγκεκριμένη και σοβαρή
αιτία, διασταυρούμενες δικαστικές εγγυή-
σεις, υποχρέωση αιτιολόγησης, χρονικό
όριο και σχετική διαφάνεια», όπως αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά σε άρθρο του ο Κώ-

στας Παπαδάκης, «στις διατάξεις οι οποί-
ες προβλέπουν  τηλεφωνικές υποκλοπές
χάριν προστασίας της εθνικής ασφάλειας
εκλείπει κάθε ίχνος κράτους δικαίου».
Προστίθεται «μόνο η επένδυση του κύ-
ρους της εισαγγελικής υπογραφής στις
σκοτεινές επιλογές των μυστικών υπηρε-
σιών». Παραφράζοντας τα λόγια του
πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ για «συνέ-
χεια του κράτους», αυτό που έχουμε δει
να συμβαίνει την τελευταία δεκαπενταε-
τία με την ΕΥΠ είναι η συνέχεια και η κλι-
μάκωση του βαθέος κράτους. 

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών δι-
καιωμάτων και τα αιτήματα να σταματή-
σουν οι υποκλοπές, να καταργηθεί στην
πράξη η παραβίαση του απόρρητου και οι
νόμοι που την καλύπτουν, να βγει όλη η
αλήθεια στον ήλιο, είναι ένα μεγάλο μέ-

τωπο για την εργατική τάξη και τη νεο-
λαία,  που δίνουν τη μάχη για καλύτερους
μισθούς και για την υπεράσπιση των δη-
μοσίων αγαθών. Πώς παλεύουμε σε αυτό
το μέτωπο;

Οι υποκλοπές, τα πρακτοριλίκια και οι
παρακολουθήσεις της ΕΥΠ δεν πρόκειται
να σταματήσουν στην Βουλή μέσα από
τις εξεταστικές ούτε μέσα από την δικα-
στική εξουσία με την οποία η ΕΥΠ συνερ-
γάζεται, αλλά μέσα από το μαζικό κίνημα.
Δεν μπορεί τα κόμματα της Αριστεράς να
θεωρούν ότι έχουν κάνει το καθήκον τους
με τις κοινοβουλευτικές τους παρεμβά-
σεις. 

Γι’ αυτό και έχει σημασία αυτό το μέτω-
πο για τα δημοκρατικά δικαιώματα να μπει
στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων,
των συνδικάτων και των φοιτητικών συλ-
λόγων, απαιτώντας ριζικά μέτρα, όπως
την κατάργηση της πανεπιστημιακής
αστυνομίας αλλά και τη διάλυση των ΜΑΤ,
τον αφοπλισμό της αστυνομίας, τη φυλά-
κιση των αστυνομικών δολοφόνων του
Σαμπάνη και τόσων προσφύγων, το σπάσι-
μο της προστασίας που απολαμβάνουν οι
Λιγνάδηδες και τόσοι άλλοι σεξιστές και
φτάνοντας στη διάλυση της ΕΥΠ.  

Αυτός ο αγώνας δεν έχει ανάγκη αυτα-
πάτες για την μεταρρύθμιση της ΕΥΠ. Με
τις παρακολουθήσεις της, τις μυστικές
υπηρεσίες, τα αδιαφανή κονδύλια και τα
απόρρητά της η ΕΥΠ δεν αποτελεί ένα
απόστημα, ένα ξένο σώμα στην αστική δη-
μοκρατία αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της.
Το γεγονός ότι, ενίοτε χρησιμοποιείται για
να πέσει κάποιο χτύπημα «κάτω από τη
μέση» μεταξύ των πολιτικών της διαχειρι-
στών, όπως υπήρξαν από κοινού η ΝΔ και
το ΠΑΣΟΚ, είναι μόνο μια πλευρά. 

Οι μυστικές υπηρεσίες, όπως και ο
στρατός και η αστυνομία είναι οι σκληροί
μηχανισμοί που χρησιμοποιεί το αστικό
κράτος -θεσμοθετημένα αδιαφανείς και
ανεξέλεγκτες- για να υπερασπίζει τα συμ-
φέροντα της άρχουσας τάξης. Βάζοντας
στο στόχαστρο όχι μόνο τον «εξωτερικό»
εχθρό αλλά κατά βάση τον «εσωτερικό
εχθρό», δηλαδή όσους-ες θεωρεί ότι αμ-
φισβητούν την κυριαρχία της: Την αριστε-
ρά, τους αγωνιστές της εργατικής τάξης,
τις μειονότητες,  τους πρόσφυγες, τους
περιβαλλοντικούς αγωνιστές, ό,τι και αν
αποφασίζεται στο κοινοβούλιο, ό,τι και αν
λένε οι νόμοι, όποια κυβέρνηση και να
’ναι. Γι’ αυτό και οι προτεινόμενες μεταρ-
ρυθμίσεις στην ΕΥΠ, από την αλλαγή
προσώπων (στην ηγεσία της ή και την βά-
ση της) μέχρι τον «θεσμικό έλεγχο» και
τον «εκδημοκρατισμό» της, είναι αργά ή
γρήγορα καταδικασμένες να αποτύχουν.
Από την CIA και την MI6 μέχρι την ΕΥΠ,
δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική από την
διάλυσή τους μαζί με το αστικό κράτος
και τους υπόλοιπους θεσμούς του και την
αντικατάστασή τους από την εργατική δη-
μοκρατία, το εργατικό κράτος και τους δι-
κούς τους θεσμούς.

Κείμενα: Γιώργος Πίττας

10/6/21, Πανεργατική απεργία, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για
γνήσια επαναστατική στρατηγι-
κή της εργατικής τάξης, αν δεν

μιλήσουμε για τον Τρότσκι. Ο Τρότσκι
ήταν ο πρωταγωνιστής μαζί με τον Λέ-
νιν στο κύμα των επαναστάσεων του
1917-23. Ήταν ο πρόεδρος του Σοβιέτ
και της Επαναστατικής Στρατιωτικής
Επιτροπής της Πετρούπολης τις παρα-
μονές του Οκτώβρη του '17 και από αυ-
τή τη θέση έπαιξε κεντρικό ρόλο για να
οργανωθεί η νικηφόρα εργατική επανά-
σταση στη Ρωσία.

Ήταν ο επικεφαλής της αντιπροσω-
πείας των σοβιέτ, ως Επίτροπος για τις
Εξωτερικές Υποθέσεις, που υπέγραψε
εκ μέρους του ρώσικου εργατικού κρά-
τους τη συνθήκη που σταμάτησε το
σφαγείο του A'ΠΠ στο Μπρεστ-Λι-
τόφσκ. Ήταν ο οργανωτής του Κόκκι-
νου Στρατού που κατάφερε το '18-'21
να σταματήσει τις αντεπαναστατικές
δυνάμεις των Λευκών και των 16 ιμπε-
ριαλιστικών χωρών που είχαν εισβάλει
στη Ρωσία για να πνίξουν την επανά-
σταση. Συγκροτώντας έναν επαναστα-
τικό στρατό από το μηδέν, μέσα στη
φωτιά της μάχης, συσπειρώνοντας εκα-
τομμύρια εργάτες και αγρότες. Δίκαια
οι σύντροφοί του τον χαρακτήρισαν το
ξίφος της επανάστασης.

Ταυτόχρονα ήταν και ένας λαμπρός
θεωρητικός, η πένα της επανάστασης.
Από τα στρατιωτικά χειρόγραφα την
περίοδο του εμφυλίου μέχρι τα κείμενά
του για τον φασισμό τη δεκαετία του
'30 και από την ιστορία της Ρώσικης
Επανάστασης στο τέλος της δεκαετίας
του '20 -την καλύτερη καταγραφή της
από έναν από τους πρωταγωνιστές
της- μέχρι το Λογοτεχνία και Επανά-
σταση, οι καθαρές, στέρεες ιδέες τρο-
φοδοτούσαν την επαναστατική του
δράση.

Ο Τρότσκι ήταν ο πρώτος που σήκω-
σε τη σημαία ενάντια στη σταλινική αν-
τεπανάσταση και έγινε η γέφυρα για τη
διάσωση της επαναστατικής παράδο-
σης μέχρι σήμερα. Ξεχωριστή θέση εί-
χε και τη δεκαετία του '30 όταν από τη
μια πλευρά μέσα στη Ρωσία είχε επι-
κρατήσει ο σταλινισμός και από την άλ-
λη ο Χίτλερ και ο φασισμός. Στα μεσά-
νυχτα του αιώνα, που η νύχτα ήταν πο-
λύ σκοτεινή όπως λέει ο Τόνι Κλιφ στη
βιογραφία του, το άστρο του Τρότσκι
μπορούσε να φωτίζει ακόμα περισσότε-
ρο.

Ο ίδιος διαγράφηκε από το μπολσε-
βίκικο κόμμα το 1927, εξορίστηκε το
1929 και όλα τα επόμενα χρόνια, είτε
ήταν εξόριστος στην Πρίγκηπο στην
Τουρκία και τις γαλλικές Άλπεις, είτε
στη Νορβηγία και το Μεξικό όπου δο-
λοφονήθηκε στις 20 Αυγούστου του
1940 από έναν πράκτορα του Στάλιν,
έδωσε μεγάλες μάχες με καταπληκτική
οξυδέρκεια επαναστατικής τακτικής και
στρατηγικής για το πώς μπορεί η εργα-
τική τάξη να νικήσει. Αξίζει να σταθού-
με σε τρία βασικά αγκωνάρια της θεω-
ρίας και της δράσης του: τη Διαρκή
Επανάσταση, το Ενιαίο Μέτωπο και την
κριτική του στον σταλινισμό.

Η θεωρία της Διαρκούς Επανά-
στασης πρωτοδιατυπώθηκε

σε ένα κείμενό του με τίτλο 'Αποτε-
λέσματα και Προοπτικές' αμέσως
μετά την επανάσταση του 1905 στη
Ρωσία, την “πρόβα τζενεράλε” του
1917 όπως την χαρακτήριζε ο Λέ-
νιν. Είναι το κορυφαίο έργο του
που εμπλουτίστηκε τη δεκαετία
του '20 μετά την ήττα της επανά-
στασης στην Κίνα.

Μια ολόκληρη νέα γενιά επανα-
στατών ερχόταν εκείνη την περιό-
δο σε ρήξη με τις κυρίαρχες ιδέες
μέσα στην Αριστερά, τις ιδέες της
Δεύτερης Διεθνούς και των σο-
σιαλδημοκρατικών κομμάτων. Δεν
ήταν εύκολο. Στις αρχές του προ-
ηγούμενου αιώνα τα Σοσιαλδημο-
κρατικά Κόμματα διεκδικούσαν ότι
ήταν οι κληρονόμοι του Ένγκελς.
Το SPD, το Γερμανικό Σοσιαλδημο-
κρατικό Κόμμα, είχε θεωρητικούς
αναμφισβήτητου κύρους, όπως τον
Κάουτσκι που αργότερα ο Λένιν
χαρακτήριζε “αποστάτη” αλλά εκεί-
νη την περίοδο ήταν “ο πάπας του
Μαρξισμού”.

Τί έλεγε η Δεύτερη Διεθνής; Ότι
η ανάπτυξη του καπιταλισμού θα
οδηγήσει στον σοσιαλισμό. Οι προ-
ηγμένες χώρες δείχνουν το δρόμο
για τις υπανάπτυκτες, η ανάπτυξη
του καπιταλισμού θα οδηγήσει στην
ενίσχυση της εργατικής τάξης, η
οποία θα κατακτήσει την πλειοψη-
φία στο κοινοβούλιο και θα φέρει
τον σοσιαλισμό. Μία γραμμική ανά-
λυση για την ιστορία, μία ρεφορμι-
στική στρατηγική επί της ουσίας.

Επαναστάτες σαν τον Λένιν, τη
Ρόζα, τον Τρότσκι συγκρούονται
με αυτή τη θεωρία. Ο Λένιν είναι
γνωστός για το “Κράτος και Επα-
νάσταση” και το “Τι να κάνουμε”.
Έλεγε ότι οι επαναστάτες χτίζουν
ένα κόμμα που δεν περιμένει παθη-
τικά πότε η πλειοψηφία της εργατι-
κής τάξης θα το αναδείξει στην
ηγεσία στο κοινοβούλιο. Παρεμβαί-
νει για να κερδίζει τα πρωτοπόρα
κομμάτια της τάξης στην κατεύθυν-
ση να τσακίσει το παλιό αστικό
κράτος και να αρχίσει να χτίζει ένα
καινούργιο εργατικό κράτος τύπου
Κομμούνας.

Η Ρόζα, έχοντας και η ίδια την
εμπειρία του 1905, γράφει το “Μα-
ζική Απεργία, Κόμμα, Συνδικάτα”.
Μια κριτική στις ηγεσίες του SPD,
τους κοινοβουλευτικούς και συνδι-
καλιστικούς του παράγοντες, που
προσπαθούσαν να διαχωρίσουν
τον αγώνα, ότι οι μεν είναι για τα
πολιτικά ζητήματα οι δε για τα συν-
δικαλιστικά. Αυτά είναι παραμύθια,
έλεγε η Ρόζα, η εργατική τάξη
βγαίνει, παλεύει και συνδέει τους

οικονομικούς με τους πολιτικούς
αγώνες σπάζοντας τα σινικά τείχη.

Ο Τρότσκι συνολικεύει την εικό-
να. Με τη Διαρκή Επανάσταση βά-
ζει δυο αιχμές. Η πρώτη αφορούσε
στο πώς εξελίσσεται ο καπιταλι-
σμός. Η διαφορά των προηγμένων
και των υπανάπτυκτων χωρών δεν
είναι χρονική. Μπορεί η Ινδία να εί-
ναι 40 χρόνια πίσω από τη Ρωσία
και 100 από την Αγγλία, όμως χρει-
άζεται να βλέπουμε τον καπιταλι-
σμό σαν ένα παγκόσμιο σύστημα
που αναπτύσσεται ανισόμερα και
συνδυασμένα.  

Ανισόμερα, καθώς κάποια κράτη
βρίσκονται μπροστά συγκριτικά με
άλλα, τα οποία με τη σειρά τους
μπαίνουν στον διεθνή ανταγωνισμό
και προσπαθούν να ξεπεράσουν τα
πρώτα. Στην αυγή του καπιταλι-
σμού ήταν η Ολλανδία και η Αγγλία
τα πρώτα μεγάλα κέντρα συσσώ-
ρευσης, στο τέλος του 19ου-αρχές
του 20ου αυτή τη θέση είχε αρχίσει
να διεκδικεί η Γερμανία. Υπάρχει
ανισομέρεια στο χώρο και τον χρό-
νο, αλλά υπάρχει και συνδυασμένη
ανάπτυξη. Με την έννοια ότι στις
χώρες που έχουν μείνει πίσω στον
ανταγωνισμό συνυπάρχουν τα
στοιχεία της καθυστέρησης αλλά
και της ανάπτυξης.

Και έφερνε το παράδειγμα της
Ρωσίας. Στην ίδια χώρα, κάτω από
το τσαρικό καθεστώς, συνυπήρχαν

μια λαοθάλασσα αγροτών που
μπορούσε να δουλεύει με ξύλινα
άροτρα, μαζί με μια συγκεντρωμέ-
νη εργατική τάξη χιλιάδων εργα-
τών που δούλευε σε τεράστια ερ-
γοστάσια στις πόλεις, τα μεγαλύτε-
ρα στην Ευρώπη, με την τελευταία
λέξη της τεχνολογίας της εποχής.

Εργατική τάξη 
Η δεύτερη αιχμή της Διαρκούς,

αφορούσε στην εργατική τάξη και
πώς εξελίσσεται. Κι αυτή προχωρά
με άλματα. Δεν είναι δεδομένο ότι
η εργατική τάξη στις καθυστερημέ-
νες χώρες θα πρέπει να περιμένει
πότε θα γίνουν επαναστάσεις στις
προηγμένες για ν' ακολουθήσει.
Μπορεί να γίνει και ανάποδα. Το
θέμα δεν είναι αν αντικειμενικά ο
καπιταλισμός έχει προχωρήσει, αλ-
λά αν υποκειμενικά η εργατική τά-
ξη έχει τη δύναμη και την εμπειρία
να προχωρήσει.

Μπορεί στη Ρωσία η εργατική
τάξη να ήταν 6 εκατομμύρια ανάμε-
σα σε 150 εκατομμύρια αγρότες,
αλλά ήταν πιο προχωρημένη από
ότι πχ στην Γαλλία ή τη Βρετανία.
Στη Βρετανία χρειάστηκε ένας αι-
ώνας μετά τις αστικές επαναστά-
σεις για να υιοθετήσει η εργατική
τάξη τη διεκδίκηση του 8ωρου. Στη
Ρωσία το έκανε μέσα σε μερικούς
μήνες. Η επανάσταση του 1905 εί-
χε σαν αιτήματα “το 8ωρο και ένα

όπλο”. Στην Αγγλία οι γυναίκες
μπήκαν στο συνδικάτο μετάλλου
90 χρόνια μετά τις αστικές επανα-
στάσεις. Στη Ρωσία ήταν από την
πρώτη στιγμή. 

Επιπλέον, όταν η εργατική τάξη
μπαίνει σε κίνηση δεν χωρίζεται σε
στάδια ο αγώνας της. Δεν μπορεί
να προχωράει πολιτικά, να συγ-
κρούεται με την αστυνομία του Τσά-
ρου και να χτίζει σοβιέτ όπως το
1905, αλλά μετά να γυρίσει στο ερ-
γοστάσιο και να δεχτεί την οικονομι-
κή της υποδούλωση, το βούρδουλα
του καπιταλιστή και του επιστάτη.
Τα αστικοδημοκρατικά καθήκοντα
για την ανατροπή του τσαρισμού
συνδέονται με τη σοσιαλιστική προ-
οπτική ότι κουμάντο στα εργοστά-
σια θα κάνει η εργατική τάξη.

Και απέναντι στα υπαρκτά ζητή-
ματα για το πώς θα επιβιώσει η
επανάσταση σε μια καθυστερημένη
χώρα, ο Τρότσκι απαντούσε ότι η
λύση βρίσκεται στο άπλωμά της.
Μπορεί να ξεκινήσει στα εθνικά σύ-
νορα, να εξαπλωθεί στη διεθνή
αρένα και να επικρατήσει παγκό-
σμια. Ήταν μια εξαιρετικά διαλεκτι-
κή αντίληψη, πρωτοπόρα, τομή
στην αριστερά της εποχής, η οποία
επιβεβαιώθηκε νικηφόρα το 1917.

Αυτήν υιοθέτησε στην πράξη ο
Λένιν με τις “Θέσεις του Απρίλη”
και το “Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ”,
για να μπορέσει το Μπολσεβίκικο

Η πολύτιμη κληρονομιά του   Λ  

7 Νοέμβρη 1919, Λένιν και Τρότσκι στους εορτασμούς για τη Δεύτερη Επέτειο της Επανάστασης
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Τί απέγινε η Ρώσικη Επανάσταση; Τί την διαδέχτηκε; Κι αυτό
έχει σημασία γιατί υπάρχουν πολλές επιθέσεις από τα δεξιά

που λένε ότι αναπόφευκτα οι επαναστάσεις καταλήγουν στα γκού-
λαγκ. Αλλά και από αριστερές δυνάμεις που κάνουν μια ιδεαλιστι-
κή κριτική στον σταλινισμό, ότι το πρόβλημα ήταν οι αυταρχικές
απόψεις του Στάλιν που τις κληρονόμησε από τον ίδιο τον Λένιν.

Ο Τρότσκι έκανε την πρώτη προσπάθεια με ιστορικούς υλιστι-
κούς όρους να εξηγήσει τι έγινε. Δεν ήταν εύκολο, ήταν πρωτό-
γνωρο καθήκον να εξηγήσει την εξέλιξη ενός εργατικού κράτους
που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του. Η μόνη προηγούμενη
εμπειρία ήταν η Κομμούνα του Παρισιού που κράτησε μόλις 100
μέρες. Αφετηρία του ήταν οι δυσκολίες που βρέθηκε να αντιμετω-
πίζει η εργατική τάξη στη Ρωσία εξαιτίας του εμφύλιου και της
απομόνωσης. Η Ρώσικη Επανάσταση προκάλεσε εξεγέρσεις αλλά
έχασαν. Και μετά το '23 έμεινε μόνη, γεγονός που έβαλε τεράστια
διλήμματα και πιέσεις στο εσωτερικό της.

Ταυτόχρονα, η εργατική τάξη που ήταν πρωτοπόρα το 1917, το
'23 είχε δεχτεί μεγάλα πλήγματα. Οι εργάτες είχαν πάει να πολεμή-
σουν στον εμφύλιο και τα καλύτερά τους στοιχεία είχαν σκοτωθεί.
Ένα κομμάτι για να επιβιώσει από τις δυσκολίες της πείνας και του
αποκλεισμού που είχε προκαλέσει ο πόλεμος, είχε καταφύγει στην
ύπαιθρο για να επιβιώσει. Η εργατική τάξη στις πόλεις και μαζί της
τα εργατικά συμβούλια, τα σοβιέτ, είχαν αρχίσει να μαραζώνουν.

Σε αυτές τις συνθήκες και μετά το θάνατο του Λένιν το '24, η
γραφειοκρατία που αρχίζει να αναπτύσσεται γύρω από τον Στάλιν
ανατρέπει, για πρώτη φορά, βασικές επιλογές των Μπολσεβίκων:
Δεν θέλουμε επαναστατικές περιπέτειες στο εξωτερικό στο όνομα
του διεθνισμού, ο “Σοσιαλισμός σε μια μόνο χώρα” γίνεται το νέο
δόγμα. Στο εσωτερικό η οικονομία θα προχωρήσει με κέντρο τους
πλούσιους αγρότες. Κόντρα στην γραφειοκρατία, ο Τρότσκι συγ-
κροτεί την Αριστερή Αντιπολίτευση και ξεκινάει τη μάχη παρά τις
συκοφαντίες που είχαν αρχίσει ήδη τότε, ότι ήταν εχθρός του Λέ-
νιν, ότι υποτιμούσε την αγροτιά κλπ.

Aριστερή Αντιπολίτευση
Χρειάζεται να ξαναγεννηθεί η εργατική και εσωκομματική δημο-

κρατία που ο εμφύλιος την είχε σταματήσει, έλεγε η Αριστερή Αν-
τιπολίτευση. Να προχωρήσουμε σε ένα σχέδιο εκβιομηχάνισης της
οικονομίας, να λειτουργήσουν ξανά τα εργοστάσια και μαζί τους
να ξαναδυναμώσει η εργατική τάξη και τα σοβιέτ. Και μαζι με αυτά
ο διεθνισμός, μια πολιτική που βοηθάει να νικήσουν οι εξεγέρσεις
και οι επαναστάσεις στις άλλες χώρες, που ξέσπασαν στην Κίνα το
'25-'27, τη δεκαετία του '30 στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελλάδα
και οδηγήθηκαν όλες στην ήττα εξαιτίας της καταστρφικής γραμ-
μής της σταλινικής γραφειοκρατίας.

Το 1927, στα δέκα χρόνια της Ρώσικης Επανάστασης, οι οπαδοί
του Τρότσκι προσπαθούν να κάνουν διαδηλώσεις. Μικρή συμμετο-
χή, μεγάλη καταστολή, διαγραφή, εξορίες. Ακολούθησαν τα πεντά-
χρονα πλάνα, βίαιη εκβιομηχάνιση με σπάσιμο της συλλογικότητας
της εργατικής τάξης, αναγκαστική κολεκτιβοποίηση στους αγρό-
τες που οδηγεί σε εκατομμύρια νεκρούς από την πείνα. Στη δεκαε-
τία του '30, η γραφειοκρατία έχει πια ξεμπερδέψει με την εργατική
τάξη και την αγροτιά κι έχει αναδυθεί η ίδια σε κυρίαρχη τάξη.

Στην “Προδομένη Επανάσταση”, το δεύτερο σε σημασία έργο
του μετά τη Διαρκή Επανάσταση που γράφει το 1936, ο Τρότσκι
κάνει μια ανελέητη κριτική στην σταλινική γραφειοκρατία περιγρά-
φοντας τα προνόμιά της σε αντίθεση με την φτώχεια και την κατα-
πίεση των εργατών. “Αν θυμηθούμε ότι το καθήκον του σοσιαλι-
σμού είναι να δημιουργήσει μια κοινωνία χωρίς τάξεις θεμελιωμένη
στην αλληλεγγύη και την αρμονική ικανοποίηση όλων των αναγ-
κών, με αυτή την έννοια δεν υπάρχει ίχνος σοσιαλισμού στην σο-
βιετική ένωση”, έγραφε. Μπορεί να χαρακτήριζε τη Ρωσία του Στά-
λιν σαν ένα παραμορφωμένο εργατικό κράτος, αλλά έβαζε το στοι-
χείο του χρόνου: είτε η γραφειοκρατία θα μετατραπεί σε μια κυ-
ρίαρχη τάξη είτε η εργατική τάξη θα την ανατρέψει με επανάστα-
ση.

Ο Τρότσκι δεν πρόλαβε να δει τη συνέχεια. Το νήμα της ζωής
του κόπηκε βίαια με τη δολοφονία του. Παρόλες τις εξαιρετικά δύ-
σκολες συνθήκες -η πρώτη του γυναίκα, τα παιδιά του και οι συ-
νεργάτες του δολοφονημένοι, οι οπαδοί του κυνηγημένοι και συκο-
φαντημένοι- δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει στη δυνατότητα της
εργατικής τάξης να αλλάξει τον κόσμο. Στις πλάτες ενός τέτοιου
γίγαντα πατάμε για να βλέπουμε μακρύτερα!

Κόμμα να παίξει ρόλο και να νικήσει
ο Οκτώβρης. Και ταυτόχρονα ο Τρό-
τσκι, που μέχρι τότε πίστευε ότι οι
Μπολσεβίκοι και οι Μενσεβίκοι ήταν
απλά διαφορετικές τάσεις στο ίδιο
κόμμα, αναγνωρίζει ότι η διαφορά
τους είναι επί της ουσίας η διαφορά
ανάμεσα στην επανάσταση και τον
ρεφορμισμό. Γίνεται μέλος των
Μπολσεβίκων -με αυτοκριτική χρόνια
αργότερα ότι η αργοπορημένη του
απόφαση να ενταχθεί στο κόμμα
ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής
του- και μαζί με τον Λένιν γίνεται ο
πρωτεργάτης της επανάστασης.

Κομιντέρν
Η νίκη της Ρώσικης Επανάστασης

πυροδότησε επαναστάσεις και εξε-
γέρσεις σε όλο τον κόσμο, επιβεβαι-
ώνοντας τον Τρότσκι. Το Μάιο του
1919, οι Μπολσεβίκοι ιδρύουν την
Τρίτη Διεθνή, την Κομιντέρν, “το παγ-
κόσμιο επιτελείο της επανάστασης”
όπως έλεγαν, με στόχο να επηρεά-
σουν και να κερδίσουν ολόκληρα
κομμάτια που έσπαγαν μαζικά από
τους ρεφορμιστές της Δεύτερης Διε-
θνούς σε μια σειρά χώρες. Για τα
επόμενα πέντε χρόνια, μέσα από τα 4
πρώτα συνέδριά της, η Τρίτη Διεθνής
αναδείχθηκε σε πραγματικό σχολείο
στρατηγικής και τακτικής για τους
επαναστάτες και την προσπάθειά
τους να τραβήξουν προς την μεριά
τους χιλιάδες αγωνιστές χτίζοντας
νέα επαναστατικά κόμματα. 

Και σ' αυτή τη μάχη, ο Λένιν και ο
Τρότσκι ήταν μαζί. Για να ξεκαθαρί-
σουν δυο κυρίως ζητήματα. Το πρώ-
το, το πώς αυτά τα κόμματα θα ξεκό-
ψουν οριστικά από τις ρεφορμιστικές
επιρροές. Τα δυο πρώτα συνέδρια
της Κομιντέρν είχαν στο κέντρο τους
αυτή τη συζήτηση. Σοβιέτ ή Κοινο-
βούλιο; Διεθνισμός ή στήριξη της
“δικής μας” αστικής τάξης; Εργατική
τάξη στο κέντρο ή όχι; Χρειάζεται
κόμμα και τι είδους; Οι περίφημοι 21
όροι που έβαζε η Διεθνής για την έν-
ταξη στις γραμμές της ήταν η οργα-
νωτική έκφραση της προσπάθειας να
δυσκολέψουν τους παράγοντες,
τους κοινοβουλευτικούς αστέρες,
τους γραφειοκράτες συνδικαλιστές,
να έχουν το πάνω χέρι σε βάρος των
απλών μελών του κόμματος.

Και το δεύτερο ζήτημα, το πώς θα
κερδίσουν την πλειοψηφία της εργα-
τικής τάξης. Μπορεί να ξεκόψαμε
από τους ρεφορμιστές, έλεγαν ο Λέ-
νιν και ο Τρότσκι, αλλά δεν τελειώσα-
με, χρειάζεται μια ολόκληρη προ-
σπάθεια να κερδίσουμε την πλειοψη-
φία της εργατικής τάξης που ακόμα
τους ακολουθεί έχοντας μεγαλύτε-
ρες ή μικρότερες αυταπάτες. Ήταν
σκληρή αντιπαράθεση, κυρίως στο

τρίτο και τέταρτο συνέδριο της Κο-
μιντέρν, γιατί διάφορα κομμάτια που
πριν συγκρούονταν με το ρεφορμι-
σμό τραβάγανε τώρα προς τον αρι-
στερισμό: «Δεν χρειαζόμαστε τα
υπάρχοντα συνδικάτα, είναι συμβιβα-
σμένα και γραφειοκρατικά, να φτιά-
ξουμε τα δικά μας “ταξικά”, “κόκκι-
να” συνδικάτα. Δεν χρειάζεται να πα-
ρεμβαίνουμε στις εκλογές, ο κοινο-
βουλευτισμός είναι ιστορικά ξεπερα-
σμένος». Δεν ήταν κάποιοι περιθω-
ριακοί όσοι υποστήριζαν τέτοιες
απόψεις. Ο Μπορντίγκα, για παρά-
δειγμα, ήταν ηγέτης του Ιταλικού ΚΚ
και είχε τεράστιο κύρος. 

Κόντρα σ' αυτές τις απόψεις, ο Λέ-
νιν και ο Τρότσκι βάζουν τη στρατη-
γική του ενιαίου μετώπου. Ο Λένιν
γράφει το “Αριστερισμός, Παιδική
Αρρώστια του Κομμουνισμού” εξη-
γώντας ότι αυτό που είναι ξεπερα-
σμένο για μας δεν είναι για τις μά-
ζες. Κι ο Τρότσκι, σ΄ενα κείμενο του
το 1922 για το ενιαίο μέτωπο που
υπογραμμίζει: Πρώτον, οι επαναστά-
τες πρέπει να είναι οργανωμένοι σε
ξεχωριστό επαναστατικό κόμμα με
στόχο να κερδίσουν την πλειοψηφία
της εργατικής τάξης. Δεύτερον, μας
ενδιαφέρει η ενότητα της εργατικής
τάξης γιατί μόνο έτσι η τάξη κερδί-
ζει. Ενότητα για κοινή δράση κι όχι
για συνομιλίες μεταξύ των αντιπρο-
σωπειών των σοσιαλιστικών και κομ-
μουνιστικών κομμάτων.

Τρίτον, απευθύνουμε τις προτά-
σεις μας για κοινή δράση και στην
ηγεσία και στη βάση των ρεφορμιστι-
κών κομμάτων. Στόχος μας είναι να
τραβήξουμε αυτές τις ηγεσίες έξω
από τα γραφεία και τους κοινοβου-
λευτικούς διαδρόμους που είναι το
αγαπημένο τους πεδίο και να τους
βγάλουμε στη δράση. Όχι με τελεσί-
γραφα, αν θέλετε ακολουθείστε μας,
αν όχι σας καταγγέλλουμε. Αλλά με
πρωτοβουλίες κοινής δράσης. Κι εκεί
να αναγνωρίζει ο κόσμος τα όριά
τους και να κερδίζεται στις γραμμές
των επαναστατών. Και τέταρτον, χτυ-
πάμε μαζί, βαδίζουμε χώρια. Δεν δια-
λυόμαστε στα ενιαία μέτωπα, οι επα-
ναστάτες κρατάνε την πολιτική και
οργανωτική αυτονομία τους.

Θεμελιώδη ζητήματα όχι μονάχα
για τότε, που βοήθησαν να μαζικο-
ποιηθούν τα νεαρά επαναστατικά
κόμματα, αλλά και για σήμερα, για
τα συνδικάτα και τις απεργίες, το αν-
τιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνη-
μα, όλες τις μάχες.

Τα κείμενα στηρίζονται 
στην εισήγηση του 

Γιάννη Σηφακάκη στο Φεστιβάλ
ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2022

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

      Λ. Τρότσκι



ΠΑΤΗΣΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη
Ομιλητή: Cal Leonhart
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Λένιν: Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 24/8 καφέ Κουτσό 7.30μμ 
Η νέα δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 καφέ Μύλος 8μμ 
Στασιμοπληθωρισμός, η νέα φάση της κρί-
σης
Ομιλητής : Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ - ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 θεατράκι Φωκίωνος 7.30μμ
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και
του πολέμου
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 7.30μμ
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και
του πολέμου
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και
του πολέμου
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 καφέ Ηλιόπετρα.
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά)
7.30μμ 
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και
του πολέμου
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

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

ΚΥΨΕΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης,
Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Γυναίκες - Η διαλεκτική της απελευθέρω-
σης
Ομιλητής: Πάνος Γιαννακάκης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 πλ. Φελέκη, 
Ελευθερούπολη, Νέα Ιωνία 8μμ
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και
του πολέμου
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 
δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7μμ
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και
του πολέμου
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7μμ
Κρατικοποίηση και εργατικός έλεγχος στην
ενέργεια
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 πλ. Φελέκη, 
Ελευθερούπολη, Νέα Ιωνία 8μμ
Κρατικοποίηση και εργατικός έλεγχος στην
ενέργεια
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Κρατικοποίηση και εργατικός έλεγχος στην
ενέργεια
Ομιλητής: Λουκιανός Βρανάς

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Κρατικοποίηση και εργατικός έλεγχος στην
ενέργεια
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΒΥΡΩΝΑΣ – ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 καφέ Σμύρνης 7.30μμ
Το ΣΕΚΕ και το αντιπολεμικό κίνημα του
1922
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 καφέ Ψωμί και Μέλι, 
πλ. Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7μμ
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και
του πολέμου
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και
του πολέμου
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 θέατρο Εθνικής Αντίστα-
σης, απέναντι ΟΤΕ, 7.30μμ
Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΙΛΙΟΝ
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

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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

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

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 πάρκο 626, 7.30μμ
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και
του πολέμου
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 Θόλος 7μμ
Αριστερή απάντηση στα αδιέξοδα της Ν.Δ.
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

Θεσσαλονίκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 ΕΔΟΘ, 5ος ορ. 8μμ
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και
του πολέμου – Οργανώνουμε την απεργία
της Υγείας στις 9/9 και το συλλαλητήριο
στη ΔΕΘ στις 10/9
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 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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TΕΤΑΡΤΗ 24/8
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Ζωοδόχου Πηγής 
και Βαλτετσίου 6.30μμ

Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Κάτω πλατεία Everest 6.30μμ

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

Ν.ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 6μμ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Πασαλιμάνι Σκλαβενίτης 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 25/8
ΣΥΝΤΑΓΜΑ Μετρό 7.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Γούναρη και Σβώλου 7μ

ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 7μμ

ΧΑΝΙΑ Πλατεία Χάληδων 7.30μμ 

ΒΟΛΟΣ Παραλία, Θόλος 7.30μ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/8
ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 6.30μμ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 7μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρκετ Ιν 7μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 7μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ 7μ

ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/8
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ 
Λαϊκή Πανόρμου 12μ 

ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ

Ν. ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ

ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30

Εξορμήσεις
με την
Εργατική 
Αλληλεγγύη



Ένα χρόνο πριν, συγκεκριμέ-
να στις 15 Αυγούστου, η
Καμπούλ, η πρωτεύουσα

του Αφγανιστάν έπεφτε στα χέρια
των Ταλιμπάν χωρίς μάχη. Οι ΗΠΑ
είχαν ξεκινήσει ήδη την εκκένωση
των στρατιωτικών τους δυνάμεων.
Αυτή η εκκένωση εξελίχτηκε, τις
επόμενες δυο βδομάδες σε άτακτο
φευγιό, με τις σκηνές αλλοφροσύ-
νης στο αεροδρόμιο να κάνουν το
γύρο του κόσμου και τα ελικόπτερα
να απογειώνονται από την ταράτσα
της αμερικάνικης πρεσβείας. 

Ήταν μια μεγάλη ταπείνωση για
τις ΗΠΑ, οι οποίες διεξήγαγαν πόλε-
μο στο Αφγανιστάν από το 2001 για
να απαλλαγούν από τους Ταλιμπάν.
Κέρδισαν τον αρχικό πόλεμο της ει-
σβολής του 2001 και εγκατέστησαν
μια κυβέρνηση ελεγχόμενη από τις
ΗΠΑ και στηριγμένη σε ισχυρή αμε-
ρικανο-νατοϊκή παρουσία. Υποτίθεται
ότι τα αμερικάνικα στρατεύματα και
οι σύμμαχοί τους από το ΝΑΤΟ ήταν
εκεί για να εξασφαλίσουν την ειρήνη,
την ευημερία και τα δικαιώματα του
βασανισμένου αφγανικού λαού, ιδιαί-
τερα των γυναικών. Όμως, δεν ήταν
απελευθέρωση, ήταν κατοχή. 

Για τις γυναίκες ιδιαίτερα έφερε
πείνα, βιασμούς, πορνεία, και το
θρήνο των ανθρώπων τους που χά-
νονταν από τις εκκαθαριστικές επι-
χειρήσεις των κατοχικών δυνάμεων
και των συνεργατών τους. 

Όπως ανέφερε η ανακοίνωση της
Κίνησης για την Απεργιακή 8 Μάρτη
στις 17 Αυγούστου πέρσι:

«Είναι χυδαίο ψέμα ο ισχυρισμός
ότι η αμερικανο-νατοϊκή κατοχή σή-
μαινε 'απελευθέρωση' των γυναικών.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσι-
εύει το αμερικανικό περιοδικό ΤΙΜΕ
για το έτος 2018, ύστερα από δε-
καεφτά χρόνια κατοχής το 87 τοις
εκατό των γυναικών στο Αφγανιστάν
παρέμεναν αναλφάβητες, τα δυο
τρίτα των νέων κοριτσιών δεν πάνε
σχολείο, 70-80 τοις εκατό των γυναι-
κών πάνω από την ηλικία των 16 εξα-
ναγκάζονται σε υποχρεωτικό γάμο.
Οι συνθήκες ενδοοικογενειακής βίας
είναι εξουθενωτικές και ο ρυθμός
αυτοκτονιών γυναικών είναι πολλα-
πλάσιος του μέσου όρου.

Αυτά δεν ήταν αποτελέσματα 'αρ-
γών ρυθμών των μεταρρυθμίσεων',
αλλά καρποί της ίδιας της κατοχικής
βίας σε βάρος ιδιαίτερα των αγροτι-
κών πληθυσμών. Τον Φλεβάρη του
2018 η ίδια η κατοχική κυβέρνηση
αφαίρεσε από την μεταρρύθμιση του
Ποινικού Κώδικα την ενότητα που
αφορούσε την άσκηση βίας σε βάρος
των γυναικών. Το 'υπουργείο δικαιο-
σύνης' πρότεινε ακόμη και τον λιθο-
βολισμό ως ποινή για τη μοιχεία!».

Οι Αφγανοί -ιδιαίτερα στις αγροτι-
κές περιοχές- παρέμειναν εξαθλιω-
μένοι, ενώ οι άνθρωποι στην κορυφή
της κυβέρνησης πλούτιζαν από την
αμερικάνικη βοήθεια. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο οι Ταλιμπάν

μπόρεσαν να αντισταθούν στην κα-
τοχή της Δύσης για 20 χρόνια. Το μί-
σος για την κατοχή φούσκωσε τις
τάξεις τους. Και όσο για τους υπό-
λοιπους, που δεν προσχώρησαν
στους Ταλιμπάν, αυτοί δεν είχαν κα-
μιά όρεξη να πεθάνουν για τη διε-
φθαρμένη κυβέρνηση της Καμπούλ. 

Επίθεση
Λίγες μόνο βδομάδες πριν την

πτώση της Καμπούλ ο πρόεδρος
Μπάιντεν δήλωνε ότι η προγραμματι-
σμένη απόσυρση των αμερικάνικων
δυνάμεων θα γινόταν ομαλά, μιας
και η κυβέρνηση που είχαν στήσει οι
ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους διέθετε
πλέον και στρατό και εμπειρία για να
αντιμετωπίσει το αντάρτικο των Τα-
λιμπάν. Την ώρα που έκανε αυτές τις
δηλώσεις οι Ταλιμπάν ξεκινούσαν
μια σαρωτική επίθεση. Οι μονάδες
του κυβερνητικού στρατού γίνονταν
καπνός -αν δεν προσχωρούσαν
στους Ταλιμπάν- και οι επαρχιακές
πρωτεύουσες έπεφταν σαν ντόμινο.
Η πτώση της Καμπούλ ολοκλήρωσε
την ταπείνωση των ΗΠΑ.

Ωστόσο, στον απόηχο της ήττας
τους, οι ΗΠΑ πέρασαν τον τελευταίο
χρόνο στραγγαλίζοντας το Αφγανι-

στάν με οικονομικές κυρώσεις που
προκαλούν εκτεταμένη δυστυχία και
πόνο.

Το Human Rights Watch, που δεν
μπορεί να κατηγορηθεί για «αντιαμε-
ρικανισμό» δημοσίευσε μια έκθεση
στις αρχές Αυγούστου για την «Οικο-
νομική Κρίση που φέρνει μαζική πεί-
να» στο Αφγανιστάν. Eπέρριψε μεγά-
λο μέρος της ευθύνης στις κυρώσεις
των ΗΠΑ. «Από την αποχώρηση των
ΗΠΑ και την κατάληψη της εξουσίας
από τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο
του 2021, το Αφγανιστάν υποφέρει
από μια επιδεινούμενη ανθρωπιστική
κρίση», αναφέρει. «Ο οξύς υποσιτι-
σμός έχει πλέον εδραιωθεί σε ολό-
κληρη τη χώρα. Εδώ και σχεδόν ένα
χρόνο, πάνω από το 90% των νοικο-
κυριών δεν είναι σε θέση να προμη-
θευτούν αρκετά τρόφιμα».

Και προσθέτει: «Δεκάδες χιλιάδες
παιδιά εισάγονται για επείγουσα ια-
τρική περίθαλψη λόγω οξέος υποσι-
τισμού κάθε μήνα. Πολλά άλλα σε
απομακρυσμένες περιοχές δεν μπο-
ρούν να λάβουν βοήθεια και έχουν
πεθάνει από την πείνα. Πάνω από
ένα εκατομμύριο παιδιά κάτω των
πέντε ετών -που κινδυνεύουν ιδιαίτε-

ρα να πεθάνουν όταν στερούνται
τροφής- υποφέρουν από παρατετα-
μένο οξύ υποσιτισμό, πράγμα που
σημαίνει ότι ακόμη και αν επιβιώ-
σουν, αντιμετωπίζουν σημαντικά
προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβα-
νομένης της καχεξίας».

Το Human Rights Watch εξηγεί ότι
η κρίση προκλήθηκε σε μεγάλο βαθ-
μό από την απόφαση των ΗΠΑ να
αποκόψουν την κεντρική τράπεζα
του Αφγανιστάν από το παγκόσμιο
τραπεζικό σύστημα. Επίσης, πάγω-
σαν τα συναλλαγματικά αποθέματά
της ύψους 9 δις δολαρίων, που ήταν
κατατεθειμένα στην Αμερικάνικη
Κεντρική Τράπεζα. Και διέκοψε τη
βοήθεια με την οποία πληρώνονταν
οι εργαζόμενοι στο δημόσιο. 

Κρίση
Ο Τζον Σίφτον, συντονιστής του

Human Rights Watch για την Ασία
δήλωσε ότι «Η  εντεινόμενη υγειονο-
μική κρίση και η πείνα στο Αφγανι-
στάν αποκτούν επείγουσες διαστά-
σεις. Ανεξάρτητα από το στάτους ή
την αξιοπιστία των Ταλιμπάν με τις
κυβερνήσεις στο εξωτερικό, οι διε-
θνείς οικονομικοί περιορισμοί εξακο-

λουθούν να ωθούν τη χώρα στην κα-
ταστροφή και να πλήττουν το λαό
του Αφγανιστάν». 

Πρόσφατα η αμερικάνικη κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε κάποια μέτρα χα-
λάρωσης στις κυρώσεις, όχι λόγω
ανθρωπισμού αλλά για να προλάβει
ανταγωνιστές της όπως η Κίνα να
προβάλλουν σαν «ανθρωπιστές» στο
Αφγανιστάν. Όμως όπως εξηγεί το
Human Rights Watch: 

«Η Κεντρική Τράπεζα του Αφγανι-
στάν εξακολουθεί να μην έχει πρό-
σβαση στα συναλλαγματικά της απο-
θέματα ή τη δυνατότητα να πραγμα-
τοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των
διεθνών συναλλαγών. Σαν αποτέλε-
σμα η χώρα συνεχίζει να υποφέρει
από μια μεγάλη κρίση ρευστότητας
και απουσία χαρτονομισμάτων. Επι-
χειρήσεις, ανθρωπιστικές οργανώ-
σεις και ιδιωτικές τράπεζες αναφέ-
ρουν εκτεταμένους περιορισμούς
στις επιχειρησιακές τους δυνατότη-
τες. Την ίδια στιγμή, επειδή οι εξωτε-
ρικοί δωρητές έχουν περικόψει δρα-
στικά τα κονδύλια για την ενίσχυση
του συστήματος Υγείας, εκπαίδευ-
σης και άλλων κρίσιμων τομέων, εκα-
τομμύρια Αφγανών έχουν χάσει τα
εισοδήματά τους». 

Όλα αυτά δείχνουν ότι -ακόμη και
μετά την υποχώρηση των ΗΠΑ- οι
απλοί άνθρωποι στο Αφγανιστάν
εξακολουθούν να πληρώνουν το τί-
μημα της αμερικανικής κατοχής. Γι’
αυτό είναι και υποκριτικά τα δάκρυα
και το ενδιαφέρον της «διεθνούς κοι-
νότητας» για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα στο Αφγανιστάν που καταπα-
τούνται από την αντιδραστική κυβέρ-
νηση των Ταλιμπάν. Τα κορίτσια, που
τους απαγορεύτηκε να πηγαίνουν
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση- δεν
θα τα στείλουν πίσω στο σχολείο οι
εκβιασμοί της Παγκόσμιας Τράπεζας
και οι κυρώσεις των ΗΠΑ. 

Το 2001 οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο
Αφγανιστάν εγκαινιάζοντας τον «πό-
λεμο κατά της τρομοκρατίας». Ο
αμερικάνικος ιμπεριαλισμός ήθελε
να ελέγξει ένα κρίσιμο σημείο στην
Κεντρική Ασία και να δείξει σε εχ-
θρούς αλλά και φίλους ότι συνεχίζει
να είναι ο παγκόσμιος ηγεμόνας. Εί-
κοσι χρόνια μετά, αφού ξοδεύτηκαν
μερικά τρισεκατομμύρια δολάρια και
μεσολάβησαν απέραντες ανθρώπι-
νες τραγωδίες, αυτή η εξόρμηση
γνώρισε μια ταπεινωτική ήττα. 

Η πρώτη επέτειος από αυτή την
ήττα πέρασε στα ψιλά των διεθνών
και ντόπιων ΜΜΕ. Σε μια περίοδο
που οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
οξύνονται από τον πόλεμο στην Ου-
κρανία μέχρι την Ταϊβάν, ο αμερικά-
νικος ιμπεριαλισμός θα ήθελε το αι-
ματοβαμμένο φιάσκο του Αφγανι-
στάν να γίνει μια υποσημείωση της
ιστορίας. Εμείς χρειάζεται να το θυ-
μόμαστε σαν ένα ακόμα ιμπεριαλι-
στικό έγκλημα που συνεχίζεται. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Διανομή ψωμιού στην Καμπούλ. Φωτό: Αλί Χάρα/Reuters
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Η φριχτή εκδίκηση 
του ιμπεριαλισμού

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - Ένας χρόνος 
από την αποχώρηση των ΗΠΑ
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Το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο
στην Έκθεση
Βιβλίου στο
Ζάππειο

Το 50ο Φεστιβάλ Βιβλίου Αθήνας
ανοίγει τις πύλες του στο Ζάππειο

σε μιάμιση βδομάδα. Ξεκινά την Παρα-
σκευή 2/9 και θα διαρκέσει μέχρι την
Κυριακή 18/9. Το Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο σάς περιμένει στο Περίπτερο
115 με όλες του τις εκδόσεις.

Η ιστορία και οι ιστορικές επέτειοι
είναι κάτι που οι κυρίαρχες τάξεις
προτιμούν να ξεχνούν όταν δεν βο-
λεύει τους εκάστοτε σχεδιασμούς
τους. Αυτό συμβαίνει και με την επέ-
τειο των 100 χρόνων της Μικρασιατι-
κής Εκστρατείας. 

Την Πέμπτη 15/9 στις 8μμ το ΜΒ ορ-
γανώνει στα πλαίσια του Φεστιβάλ στο
Ζάππειο εκδήλωση-παρουσίαση του βι-
βλίου του «ΣΕΚΕ – Οι επαναστατικές
ρίζες της Αριστεράς στην Ελλάδα» που
περιγράφει και αναλύει τον καθοριστι-
κό ρόλο των επαναστατών στο χτίσιμο
του αντιπολεμικού κινήματος που συγ-
κρούστηκε τότε με την καταστροφική
πολεμική εκστρατεία του ελληνικού κα-
πιταλισμού. 

Ομιλητές θα είναι ο ιστορικός Μιχά-
λης Λυμπεράτος και ο συγγραφέας
του βιβλίου Λέανδρος Μπόλαρης.

Φειδίου 14 
πίσω από 

Τιτάνια-ΡΕΞ 
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www.marxistiko.gr

Το
πρ

οτ
εί

νε
ι

Μ. Λυμπεράτος



Νο 1535, 24 Αυγούστου 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Η προηγούμενη φορά

Το φάντασμα της μαύρης, για
τα αφεντικά και τα επιτελεία
τους, δεκαετίας του 1970 σκιά-

ζει και πάλι τον ουρανό του παγκό-
σμιου καπιταλισμού. Οι ομοιότητες
ανάμεσα στο τότε και το σήμερα εί-
ναι αδύνατο να περάσουν απαρατή-
ρητες.

Ο πληθωρισμός, η «μάστιγα της
δεκαετίας του 1970», βρίσκεται, στις
περισσότερες αναπτυγμένες οικονο-
μίες, στο υψηλότερο σημείο των τε-
λευταίων τεσσάρων δεκαετιών. «Ο
ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού»,
γράφει η οικονομική ιστοσελίδα Tra-
ding Economics, «επιταχύνθηκε τον
Ιούνιο στις ΗΠΑ στο 9,1%, την υψη-
λότερη τιμή από τον Νοέμβριο του
1981… και υψηλότερα από το 8,8%
που προέβλεπαν οι αγορές… Στην
Ευρωζώνη επιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο
στο 8,6%, την υψηλότερη τιμή όλων
των εποχών (από την ίδρυσή της το
1998)... Η μεγαλύτερη συμβολή ήρ-
θε και πάλι από τις τιμές της ενέρ-
γειας, αλλά ισχυρές ανατιμήσεις πα-
ρατηρήθηκαν και στα τρόφιμα, το
αλκοόλ, τον καπνό και τα μη ενερ-
γειακά βιομηχανικά αγαθά…». 

Την ίδια στιγμή που οι τιμές απο-
γειώνονται, οι οικονομίες δείχνουν
έτοιμες να βυθιστούν ξανά στη στα-
σιμότητα ή και την ύφεση. Τα στοι-
χεία είναι καταιγιστικά: οι «δείκτες
διευθυντών προμηθειών» που στηρί-
ζονται στις εκτιμήσεις των ιδιωτικών
εταιριών για τις αγορές που πρόκει-
ται να κάνουν μέσα στο άμεσο μέλ-
λον, δείχνουν μια σημαντική συρρί-
κνωση της ζήτησης τόσο στις ΗΠΑ
όσο και στην Ευρώπη – ένα χαρα-
κτηριστικό σημάδι επερχόμενης
ύφεσης. Οι αποθήκες των εργοστα-
σίων έχουν ξεχειλίσει από απούλητα
προϊόντα – η Ευρώπη βρίσκεται αν-
τιμέτωπη «με τη μεγαλύτερη διόγ-
κωση απούλητων προϊόντων από τό-
τε που άρχισε η καταγραφή» σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της S&P.

Το ίδιο σήμα στέλνουν και οι αγο-
ρές των ομολόγων: στις αρχές Ιούλη
οι αποδόσεις των διετών ομολόγων
του αμερικανικού δημοσίου ξεπέρα-
σαν για τρίτη φορά μέσα στο 2022
τις αποδόσεις των 10ετών ομολό-
γων. Με απλά λόγια οι «επενδυτές»
απαιτούν μεγαλύτερα επιτόκια για
να δανείσουν στο αμερικανικό δημό-
σιο τα χρήματά τους για δυο χρόνια
από ότι για να τα δανείσουν για δέ-
κα. Δεν είναι η πρώτη φορά που πα-
ρατηρείται αυτή η «αντιστροφή». «Η
αντιστροφή της καμπύλης (απόδο-
σης) είχε παρατηρηθεί πριν από
όλες τις υφέσεις που έχουν χτυπή-
σει την οικονομία από το 1955 μέχρι
σήμερα», γράφει το πρακτορείο Ρόι-
τερς. «Μόνο μια φορά μέσα σε αυτά
τα χρόνια έστειλε λανθασμένο σήμα
κινδύνου…», δηλαδή αντιστράφηκε
χωρίς να ακολουθήσει ύφεση.

Ο συνδυασμός υψηλού πληθωρι-
σμού και ύφεσης ήταν κάτι που δεν
προβλεπόταν από τις επίσημες οικο-
νομικές θεωρίες της δεκαετίας του

1970. Η περιβόητη «καμπύλη Φί-
λιπς», ο μπούσουλας με βάση τον
οποίο ρύθμιζαν την νομισματική
τους πολιτική οι κεντρικές τράπεζες
της εποχής, έλεγε ότι όταν αυξάνει
η ανεργία πέφτει ο πληθωρισμός και
αντίστροφα -όταν μειώνεται η ανερ-
γία αυξάνει ο πληθωρισμός. Να ανε-
βαίνουν ταυτόχρονα και τα δυο ήταν
απλά, σύμφωνα με τη θεωρία, αδύ-
νατο. Αλλά συνέβαινε τη δεκαετία
του 1970 μπροστά στα μάτια τους.
Και συμβαίνει και πάλι σήμερα. 

Δικαιολογίες
Οι δικαιολογίες φυσικά δεν έλει-

ψαν – όπως δεν λείπουν και σήμερα.
Τον Οκτώβρη του 1973 ο ΟΠΕΚ, ο
σύνδεσμος των (Αραβικών) πετρε-
λαιοπαραγωγών χωρών αποφάσισε
να διακόψει τις εξαγωγές πετρελαί-
ου προς τις ΗΠΑ και τους συμμά-
χους τους, σε ένδειξη διαμαρτυρίας
για την αμερικανική υποστήριξη
προς το Ισραήλ στον πόλεμο του
«Γιομ Κιπούρ». Μέσα σε λίγους μή-
νες η τιμή του πετρελαίου τετρα-
πλασιάστηκε. Η κρίση ήταν «πετρε-
λαϊκή» έλεγαν (και λένε μέχρι σήμε-
ρα) οι απολογητές του συστήματος. 

Τα ίδια λένε και σήμερα: ο στασι-
μοπληθωρισμός οφείλεται στον
Πούτιν που «χρησιμοποιεί τις εξαγω-
γές φυσικού αερίου σαν πολεμικό
όπλο». Η τιμή του φυσικού αερίου
έχει πράγματι εκτοξευθεί στα ουρά-
νια – από τα 4 δολάρια/MMBtu τον
Ιανουάριο στα 8.3 δολάρια/MMBtu

σήμερα. Αλλά για την αύξηση αυτή
δεν φταίει μόνο ο Πούτιν, φταίνε εξί-
σου και οι κυρώσεις σε βάρος της
Ρωσίας. 

Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι
αυτό: οι ελλείψεις στην αγορά, πχ
ημιαγωγών, παρουσιάστηκαν στα τέ-
λη του 2021, πολύ πριν ξεσπάσει ο
πόλεμος στην Ουκρανία. Το ίδιο
ακριβώς ισχύει και για τον στασιμο-
πληθωρισμό της δεκαετίας του
1970: οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν τον κα-
νόνα του χρυσού το 1971. Η πρώτη
μεγάλη υποτίμηση του αμερικανικού
νομίσματος έγινε τον Ιανουάριο του
1973, δέκα μήνες πριν το κλείσιμο
της στρόφιγγας του πετρελαίου από
τον ΟΠΕΚ. Η κρίση της δεκαετίας
του 1970 δεν ήταν «πετρελαϊκή»:
ήταν «καπιταλιστική», κρίση του συ-
στήματος. Και το ίδιο ισχύει σήμερα.

Οι συνέπειες του στασιμοπληθω-
ρισμού δεν περιορίστηκαν στο επί-
πεδο της οικονομίας τη δεκαετία
του 1970: «ξεχείλισαν» και στο επί-
πεδο των αγώνων. Στις ΗΠΑ η δε-
καετία «άνοιξε» με τη μεγάλη απερ-
γία των ταχυδρομικών τον Μάρτιο
του 1970 και «έκλεισε» με την ήττα
και την συντριβή της PATCO, του
συνδικάτου των ελεγκτών εναέριας
κυκλοφορίας το 1983 από την κυ-
βέρνηση του Ρόναλντ Ρέιγκαν. Σύμ-
φωνα με το αμερικανικό περιοδικό
Jacobin «στάσεις εργασίας, άγριες
απεργίες και καταλήψεις σάρωναν
από το ένα μέχρι το άλλο άκρο τη
χώρα και απλώνονταν σε όλους

τους κλάδους». 
Η κατάσταση ήταν ακόμα «πιο

άγρια» στον υπόλοιπο κόσμο. Η Ελ-
λάδα είναι ένα από τα πιο χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα: τον Νοέμβρη
του 1973 ξέσπασε η εξέγερση του
Πολυτεχνείου ενάντια στην δικτατο-
ρία των συνταγματαρχών. Τον Ιούλη
του 1974 ξέσπασε η ανταρσία ενάν-
τια στην επιστράτευση -που έμεινε
στην ιστορία σαν «η επιστράτευση
της σαγιονάρας»- που έδιωξε τη
Χούντα και άνοιξε το δρόμο για το
φοβερό εργατικό κίνημα της μετα-
πολίτευσης. Στην Πορτογαλία ξέ-
σπασε η «επανάσταση των γαρυ-
φάλλων». 

Εργατικοί χώροι
Η καρδιά του κινήματος της δε-

καετίας του 1970 ήταν οι μεγάλοι
εργατικοί χώροι που, αντιμέτωποι με
το κύμα της ακρίβειας του «στασιμο-
πληθωρισμού», οργανώνονταν και
πάλευαν για αυξήσεις. Κάθε επίθεση
στην εργατική τάξη -γύρω από τις
συνθήκες δουλειάς, τις άδειες, τα
ρεπό, τα μεροκάματα, τα δικαιώμα-
τα, την απασχόληση- είναι ένα μεγά-
λο ρίσκο για τα αφεντικά. Δεν χρει-
άζεται να πάμε μακριά: το φιάσκο
της eFood είναι χαρακτηριστικό. Τα
αφεντικά «πήγαν για μαλλί και βγή-
καν κουρεμένα». Αλλά δεν είναι, αν-
τικειμενικά, όλες οι επιθέσεις εξίσου
επικίνδυνες: ο πληθωρισμός χτυπάει
αδιάκριτα τους φτωχούς. Αλλά χτυ-
πάει και τα κομμάτια της εργατικής

τάξης που δουλεύουν – που έχουν
πολύ πιο μεγάλη «φυσική» δυνατό-
τητα να οργανωθούν και να απαντή-
σουν από ότι πχ οι άνεργοι ή οι απο-
λυμένοι. Αυτό έγινε τη δεκαετία του
1970. Οι απεργίες άρχισαν να απλώ-
νονται από το ένα εργοστάσιο στο
άλλο. Χωρίς σταματημό.

Τα αφεντικά προφανώς προσπά-
θησαν να μετακυλήσουν το κόστος
των αυξήσεων που κέρδιζαν οι εργά-
τες πίσω στην εργατική τάξη – αυξά-
νοντας και άλλο την ακρίβεια. Οι
κονδυλοφόροι του συστήματος αντί
να επιτεθούν στους εργοδότες για
την αύξηση του πληθωρισμού επιτί-
θονταν στους εργάτες και στις «πα-
ράλογες απαιτήσεις» τους να αντι-
σταθμίζονται οι αυξήσεις των τιμών
από αντίστοιχες αυξήσεις στα μερο-
κάματα. Ακόμα και σήμερα που οι
αυξήσεις των μισθών είναι μηδαμι-
νές σε όλο τον κόσμο και όπου οι
ίδιες οι επίσημες μελέτες λένε ότι ο
πληθωρισμός δεν οφείλεται στις
(ανύπαρκτες) μισθολογικές αυξή-
σεις, τα φερέφωνα των αφεντικών
μιλάνε για την «ανάγκη συγκράτη-
σης των μισθών για να μην υπάρξει
σπιράλ ανατιμήσεων που θα εκτο-
ξεύσει τον πληθωρισμό».

Υπάρχει μια ακόμα τελευταία
ομοιότητα ανάμεσα στη δεκαετία
του 1970 και τη σημερινή: ο πόλε-
μος και η κρίση του αμερικάνικου ιμ-
περιαλισμού. Τη δεκαετία του 1970
ήταν το Βιετνάμ. Σήμερα είναι το
Αφγανιστάν και η Ουκρανία. Η βό-
ρεια Ευρώπη κινδυνεύει να περάσει
έναν κρύο χειμώνα με διακοπές στο
ρεύμα και τη θέρμανση και τις τιμές
της ενέργειας στα ύψη. Οι δυτικές
κυβερνήσεις προσπαθούν να ρίξουν
το φταίξιμο αποκλειστικά στον Πού-
τιν αλλά ο κόσμος δύσκολα «το χά-
φτει»: ο πόλεμος δεν γίνεται ανάμε-
σα στην «καημένη, φτωχή Ουκρα-
νία» και την «ρωσική αρκούδα»: γίνε-
ται ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία
για τη μοιρασιά της Ουκρανίας. Χι-
λιάδες άνθρωποι κινδυνεύουν να πε-
θάνουν από το κρύο τον ερχόμενο
χειμώνα στην Πολωνία, τη Γερμανία
ή την Ουγγαρία, όχι για την «εθνική
ανεξαρτησία της Ουκρανίας» αλλά
για την επέκταση του ΝΑΤΟ «προς
Ανατολάς». 

Το κίνημα ενάντια στον πόλεμο
του Βιετνάμ «μπόλιασε» με τον ριζο-
σπαστισμό του και τις ιδέες του το
εργατικό κίνημα και την αριστερά
της δεκαετίας του 1970 από τη μια
μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Το
ίδιο μπορεί να γίνει και σήμερα. Αυ-
τό τρέμουν τα αφεντικά. Η όξυνση
της καταστολής, η περιστολή της
δημοκρατίας, η συρρίκνωση της
ελευθερίας του Τύπου – όλα αυτά
που ζούμε αυτόν τον καιρό- δεν εί-
ναι παρά «προληπτικά μέτρα» για να
προλάβουν το «κακό» που βλέπουν
να έρχεται. Αλλά δεν θα το προλά-
βουν.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η εργατική
απάντηση 
στον “στασιμο-
πληθωρισμό”

Απεργία στην κλωστοϋφαντουργία Τριαντέξ το 1975. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

Απεργία στην AEG το 1977. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη
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Κύμα απεργιών σαρώνει την Βρετανία
Περίπου 2 χιλιάδες λι-

μενεργάτες γεμάτοι
αυτοπεποίθηση ξεκί-

νησαν την Κυριακή 21 Αυ-
γούστου την οχταήμερη
απεργία τους στο λιμάνι του
Φέλιξστοου στο Σαφολκ στη
νοτιοανατολική Αγγλία. Είναι
το μεγαλύτερο λιμάνι για
κοντέινερ στην Βρετανία,
από κει περνάει σχεδόν το
μισό των εισαγωγών και εξα-
γωγών με κοντέινερ. Τρεις
σιδηροδρομικές γραμμές το
συνδέουν με τεράστια ζώνη
αποθηκών και άλλων εγκατα-
στάσεων. Κάθε μέρα απερ-
γίας κοστίζει στην εταιρεία
περίπου 1,5 εκατομμύριο λί-
ρες. 

Ο Φιλ,  εκπρόσωπος του
συνδικάτου Unite,  δήλωσε
στην εφημερίδα Socialist
Worker: «Δεν έχουμε άλλη
επιλογή από το να αναλά-
βουμε δράση. Τα μισθολογι-
κά αιτήματα που καταθέσα-
με είναι πολύ προσιτά αν
αναλογιστεί κανείς την αύξη-
ση 1,38% που πετύχαμε πέ-
ρυσι. Και οι ισολογισμοί της
εταιρείας των δύο τελευταί-
ων ετών δείχνουν λειτουργι-
κά κέρδη της τάξης των 250 εκατομμυρίων λι-
ρών».

«Η διάθεση ήταν φανταστική», λέει ο Χιου,
συνδικαλιστής στο λιμάνι: «Όταν το αφεντικό
ήρθε με την κουστωδία του, το πλήθος γύρω
του είδε όλα τα ψέματά του. Οι εργαζόμενοι
έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στη διοί-
κηση. Ένας απεργός είπε ότι συνήθιζε να
απολαμβάνει να έρχεται στη δουλειά, αλλά
όχι πια. Το αφεντικό γύρισε και είπε: 'Δεν
χρειάζεται να μείνεις, μπορείς να φύγεις'.

Έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο από
την πρώτη μέρα».

Επί του παρόντος, η συνδικαλιστική επιτρο-
πή του λιμανιού απαιτεί αυξήσεις 10%-αλλά
με τον πληθωρισμό στα ύψη και τις συνομιλίες
που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο για το επό-
μενο μισθολογικό έτος, οι απεργοί θα μπο-
ρούσαν να ζητήσουν πολύ υψηλότερα.

Η πανδημία αποτέλεσε κεντρικό σημείο της
οργής των λιμενεργατών, καθώς έπρεπε να
εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της περιό-

δου. Οι απεργοί περιγράφουν τις προσπάθει-
ες της εργοδοσίας να επιβάλλει το «διαίρει
και βασίλευε» στο λιμάνι.

Στους νέους λιμενεργάτες είχε ειπωθεί να
μη μιλούν με τους παλαιότερους λιμενεργά-
τες και τους είχαν δοθεί ξεχωριστές καντίνες,
αλλά αυτό κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του
Covid. Τώρα, το 92% των ψήφων υπέρ των
απεργιών δείχνει ότι οι εργάτες, «νέοι» και
«παλιοί» είναι σαφώς ενωμένοι.

Οι γερανοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον

αέρα ανενεργοί, ενώ μόνο
ένα πλοίο βρίσκεται στην
αποβάθρα. Τα πλοία θα στρί-
ψουν τώρα μακριά από το
Φέλιξστοου, αλλά ορισμένα
είναι πολύ μεγάλα για να εκ-
φορτωθούν οπουδήποτε κον-
τά.

Η εργοδοσία λέει στους
εργαζόμενους ότι η μετακί-
νηση των πλοίων αλλού θα
διώξει δουλειές και θα πλή-
ξει τελικά τους ίδιους. Αλλά
λιμενεργάτες στις ΗΠΑ και
την Ευρώπη έχουν ανακοι-
νώσει την άρνησή τους να
χειριστούν οποιαδήποτε εμ-
πορεύματα που εκτρέπονται
από το Φέλιξστοου

Μόλις 21 απεργοσπάστες
πήγαν στη δουλειά την πρώ-
τη ημέρα της απεργίας - πο-
λύ λιγότεροι από τους 500
που απαιτούνται για να δια-
τηρηθεί η λειτουργία της
αποβάθρας. Αυτό φέρνει
τους εργαζόμενους σε πολύ
ισχυρή θέση και η εταιρεία
χάνει περίπου 1,5 εκατομμύ-
ριο λίρες την ημέρα από το
κλείσιμο των αποβάθρων.

Από μόνη της η απεργία
στο Φέλιξστοου θα αρκούσε

για να γίνει διεθνής είδηση, όπως άλλωστε έχει
γίνει. Όμως, δεν είναι η μοναδική. Η Βρετανία
ζει το «καλοκαίρι των απεργιών» όπως το έχουν
ονομάσει διάφορες εφημερίδες και σχολια-
στές. Ξαφνικά διάφοροι διαπιστώνουν έκπλη-
κτοι ότι η «εργατική τάξη επιστρέφει». Βέβαια η
εργατική τάξη δεν είχε πάει πουθενά, τώρα
όμως μετά από δεκαετίες, εκτός από θυμό έχει
και αυτοπεποίθηση να παλέψει συλλογικά με το
συνδικάτο και την απεργία. 

Λ.Μ.

Το κοινό αίτημα είναι οι αυξήσεις και η πάλη ενάντια στη
χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας. Ο πληθωρισμός

καλπάζει, βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από το 1982. Οι
εργαζόμενοι δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαρια-
σμούς τους για ηλεκτρικό και όλα δείχνουν ότι ο χειμώνας
θα είναι ακόμα πιο άγριος από αυτή την άποψη. 

Για παράδειγμα, την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Αυ-
γούστου σε απεργία κατέβηκαν 40 χιλιάδες εργαζόμενοι σε
σιδηροδρόμους, το μετρό, τον προαστιακό και εταιρείες λε-
ωφορείων του Λονδίνου. Είχαν προηγηθεί και άλλες 24ωρες
απεργίες. Στο Εδιμβούργο της Σκοτίας οι εργαζόμενοι στην
καθαριότητα κατεβαίνουν σε 11ημερη απεργία. Θα τους
ακολουθήσουν σε κυλιόμενες απεργίες οι εργαζόμενοι στην
καθαριότητα των δήμων όλης της Σκοτίας.

Ακόμα και οι δικηγόροι στην Αγγλία και την Ουαλία αποφά-
σισαν να ξεκινήσουν αποχή από τα ποινικά δικαστήρια διεκδι-
κώντας αυξήσεις. Έχουν ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις τους
από τον Ιούνη και αυτή τη βδομάδα αποφάσισαν με συντρι-
πτική πλειοψηφία επ’ αόριστον αποχή από τις 5 Σεπτέμβρη. 

Σειρά για 24ωρες απεργίες, στα τέλη Αυγούστου και στις
αρχές Σεπτέμβρη, παίρνουν 115 χιλιάδες ταχυδρομικοί. Το
συνδικάτο τους κυκλοφορεί αφίσα που ζητάει σε συμπαρά-

σταση κανείς/καμιά να μη δεχτεί αλληλογραφία από απεργο-
σπάστες εκείνες τις μέρες. 

Η δεξιά κυβέρνηση των Τόρηδων προσπαθεί να αντιμετω-
πίσει το κύμα των απεργιών με ένα συνδυασμό υπεκφυγών,
συκοφαντιών και απειλών. Αυτόν τον συνδυασμό τον ξέρου-
με καλά και εδώ. Για την ακρίβεια φταίει ο Πούτιν που εισέ-
βαλε στην Ουκρανία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’
αυτό παρά να σφίξουμε το ζωνάρι στο όνομα της ελευθερίας
και τις δημοκρατίας. Οι απεργοί είναι «υψηλόμισθοι», πχ οι
λιμενεργάτες στο Φέλιξστοου έχουν μεγαλύτερους μισθούς
από τους νοσοκομειακούς και όλα τα γνωστά. 

Και επειδή αυτές οι συκοφαντίες δεν πολυπερνάνε, αρχί-
ζουν οι απειλές. Ο υπουργός Μεταφορών έδωσε μια συνέν-
τευξη στην οποία θυμίζει ότι η Θάτσερ συγκρούστηκε με τα
συνδικάτα και νίκησε και πρότεινε μια «δέσμη» αντισυνδικα-
λιστικών νόμων και διατάξεων για να σταματήσουν οι απερ-
γίες (στη χώρα με την πιο σκληρή αντιαπεργιακή νομοθεσία,
κληρονομιά της Θάτσερ). 

Αυτό που φοβάται η δεξιά κυβέρνηση της Βρετανίας είναι
ότι οι απεργίες θα γιγαντωθούν και θα συντονιστούν, δηλαδή
θα μετατραπούν σε μια κατευθείαν πολιτική αναμέτρηση που
μπορεί να την γονατίσει. Μέχρι στιγμής οι συνδικαλιστικές
ηγεσίες δεν κάνουν τέτοια βήματα, παρά τις υποσχέσεις εκ
μέρους κάποιων τμημάτων τους για «συγχρονισμένες» απερ-
γίες. Όμως, η πίεση από τα κάτω μεγαλώνει προς αυτή την
κατεύθυνση μαζί με το μίσος για την κυβέρνηση των Τόρη-
δων. Όπως δήλωσε ένας απεργός σιδηροδρομικός στην
εφημερίδα Socialist Worker:

«Θα ήθελα η TUC να ορίσει ημερομηνία κατά την οποία θα
απεργήσουν μαζί οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους, τη
BT, τα ταχυδρομεία, στους δήμους, στην εκπαίδευση και
στην υγειονομική περίθαλψη. Αντιμετωπίζουμε όλοι μας μια
παρόμοια επίθεση στους μισθούς μας και ο αντίκτυπος της
απεργίας όλων μας θα έδειχνε πόση δύναμη έχουμε ως τά-
ξη. Θα μπορούσε να είναι ό,τι πιο κοντινό σε γενική απεργία
από το 1926».

Πάλη για αυξήσεις

21/8, Φέλιξστοου. Απεργία λιμενεργατών στο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Βρετανίας. Φωτό: Guy Smallman
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