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Όλοι/ες στη
Θεσσαλονίκη

σελ. 2 
Για να τελειώνουμε με την
κυβέρνηση της απάτης,
τους ΕΥΠατζήδες και τους
κερδοσκόπους φίλους της

ΤΩΡΑ Ο ΛΟΓΟΣ
ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
ΤΩΡΑ Ο ΛΟΓΟΣ
ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
STOP στα
εγκλήματα 
εργολάβων-
Πλεύρη

σελ. 5

25/8, Διαδήλωση στην Αθήνα ενάντια στην κυβέρνηση των υποκλοπών.



Φουντώνει η οργή και η αγανάκτηση
του εργαζόμενου λαού από την

ακρίβεια, τις συνεχιζόμενες αυξήσεις
στην ενέργεια και τις αποκαλύψεις για
τον μαζικό χαφιεδισμό της ΕΥΠ. Μετά
από 14 χρόνια πολύπλευρης κρίσης (οι-
κονομική, υγειονομική, ενεργειακή, πε-
ριβαλλοντική) εντείνονται οι πολιτικές
των ιδιωτικοποιήσεων, της κατάργησης
των εργασιακών και κοινωνικών δικαιω-
μάτων, της διάλυσης των κοινωνικών
δομών, του παγώματος μισθών που μα-
ζί με την εντεινόμενη ακρίβεια έχει οδη-
γήσει την πλειοψηφία των εργαζόμενων
στη φτώχεια και εξαθλίωση. 

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έχουν
χάσει πάνω από το 40% των μισθών
τους και η κυβέρνηση συνεχίζει να τους
στοχοποιεί στο πλαίσιο του κοινωνικού
αυτοματισμού. Η Νέα Δημοκρατία και ο
Μητσοτάκης έχουν αποδείξει ότι μισούν
τον Δημόσιο τομέα και θέλουν να τον
χαρίσουν στα πλούσια αφεντικά τους.
Μέσα στην υγειονομική κρίση αντί να
στελεχώσουν και να στηρίξουν τα νοσο-
κομεία, μείωσαν τα κονδύλια της υγείας
για το 2021 και 2022 και έδωσαν πλού-
σια δώρα σε κλινικάρχες φίλους τους.
Διέλυσαν τον χώρο της παιδείας, μει-
ώνοντας τον αριθμό εισακτέων στα πα-
νεπιστήμια κατά 40.000, δίνοντας πα-

ράλληλα ισοτιμία πτυχίων σε ιδιωτικά
κολέγια και νοσταλγούν την εποχή της
δικτατορίας με την είσοδο της αστυνο-
μίας στα πανεπιστήμια. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο διατηρούν τις δημόσιες υπη-
ρεσίες υποστελεχωμένες και σχεδιά-
ζουν να ιδιωτικοποιούν σταδιακά κομ-
μάτια του δημοσίου τομέα. Παράλληλα
η κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη την παν-
δημία κατήργησε βασικά εργασιακά δι-
καιώματα όπως η απεργία με το νόμο
Χατζηδάκη και περιόρισε δραστικά τις
δημοκρατικές ελευθερίες. 

Η διαδήλωση στη ΔΕΘ στις 10 Σε-
πτέμβρη είναι η καλύτερη ευκαιρία να
δώσουμε την μαζική και δυναμική απάν-
τηση του εργατικού κινήματος στην
ετοιμόρροπη αντιδραστική κυβέρνηση
της ΝΔ του Μητσοτάκη. Ήδη τα Εργατι-
κά Κέντρα Έδεσσας και Γιαννιτσών και
το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Πέλλας έχουν πάρει
σχετικές αποφάσεις και ετοιμάζουν τη
μαζική συμμετοχή τους στη διαδήλωση
της ΔΕΘ. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή την κυ-
βέρνηση δεν θα την ρίξει η «σκληρή»
αντιπολίτευση στη Βουλή αλλά οι εργα-
ζόμενοι με τους αγώνες τους κλιμακώ-
νοντας με απεργίες σε κάθε κλάδο και
σε κάθε χώρο δουλειάς.

Μάκης Γεροντίδης 
Μέλος της Ε.Γ. του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Πέλλας
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Ξεκινάμε από όλους τους χώρους

Φέτος οι υγειονομικοί ανεβαίνουμε
στη Θεσσαλονίκη στο διήμερο κι-

νητοποιήσεων στη ΔΕΘ πιο οργισμένοι
και πιο μαχητικοί από κάθε άλλη χρονιά.
Την Παρασκευή 9/9 χρειάζεται να γίνει
το πιο μαζικό συλλαλητήριο υγειονομι-
κών. Από τις αρχές Αυγούστου έχουμε
πάρει απόφαση σαν σωματείο εργαζο-
μένων στο Γεννηματάς ότι στηρίζουμε
το ανέβασμα στη Θεσσαλονίκη. Παρά
τις αντικειμενικές δυσκολίες λόγω των
βαρδιών, η διάθεση του κόσμου είναι
μεγαλύτερη για να συμμετέχει.  

Κλείνει ένας χρόνος από τότε που η
κυβέρνηση έβγαλε συναδέλφους μας
σε αναστολή, μια τιμωρία άνευ προ-
ηγουμένου από την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη. Τα νοσοκομεία βρίσκονται στο
χειρότερο σημείο από ποτέ. Από την
πανδημία μέχρι τώρα άπειρες φορές η
κατάσταση χτυπάει «κόκκινο» και ό,τι
λειτουργεί είναι χάρη στο κουράγιο και
στη δύναμη των υγειονομικών. Ξέρουμε
όμως πολύ καλά ότι αυτό δεν αρκεί. 

Οι καταστάσεις που βιώνουν το προ-
σωπικό, οι ασθενείς και οι συγγενείς εί-
ναι απερίγραπτες λόγω των ελλείψεων.
Ματώσαμε για να μπορέσουμε να πά-
ρουμε άδειες για δέκα μέρες. Σαν να
μην έφταναν αυτά, ζούμε την εκτόξευση
της ακρίβειας και την κατάργηση κάθε
έννοιας κράτους δικαίου μέχρι και πα-
ρακολουθήσεις τώρα με τις υποκλοπές.
Αυτά πρέπει να σταματήσουν τώρα. 

Το υγειονομικό κίνημα ήταν πρωτοπό-
ρο μέσα στην πανδημία και θα συνεχί-

σουμε τώρα στη ΔΕΘ για να δώσουμε
τη χαριστική βολή στην κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη. Και να χτίσουμε ένα ισχυρό κί-
νημα που θα επιβάλει το αιτήματά του
σε όποια κυβέρνηση κι αν προκύψει. Για
μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού, μονιμοποίηση όλων των συμβασι-
ούχων, επιστροφή των συναδέλφων σε
αναστολή, ενάντια στους εργαλάβους
και την ιδιωτικοποίηση, ένταξη στα ΒΑΕ
και αύξηση των δαπανών για τη δημό-
σια Υγεία.

Μαρία Χαρχαρίδου, 
εργαζόμενη στο νοσοκομείο 

Γεννηματάς

Εξορμήσεις 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
για την απεργία 9 Σεπτέμβρη

Τετάρτη 31 Αυγούστου:
Αγία Όλγα, 1μμ 
Έλενα Βενιζέλου, 1μμ 

Πέμπτη 1 Σεπτέμβρη:
Ερυθρός, 11πμ 
Άγιος Σάββας, 12 μες.
Γεννηματάς 1μμ 

Παρασκευή 2 Σεπτέμβρη:
Σωτηρία, 11πμ 

Δευτέρα 5 Σεπτέμβρη:
Αγλαΐα Κυριακού – Αγία Σοφία, 11πμ 
Κρατικό Νίκαιας, 11πμ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Στις 9 και 10 Σεπτέμβρη η
καρδιά της εργατικής τά-
ξης που παλεύει ενάντια

στην κυβέρνηση της ΝΔ και τις
επιθέσεις της θα χτυπά στη Θεσ-
σαλονίκη, στις διαδηλώσεις για
τη ΔΕΘ. Το αγωνιστικό διήμερο
ανοίγει την Παρασκευή 9/9 η πα-
νυγειονομική απεργιακή διαδή-
λωση των εργατών/τριών της
Υγείας, στις 8.30πμ, στο Ιππο-
κράτειο Νοσοκομείο με πορεία
στο Υπουργείο Μακεδονίας Θρά-
κης. Και συνεχίζεται το Σάββατο
10/9 με το πανεργατικό συλλα-
λητήριο των συνδικάτων, στις
6μμ, στο Άγαλμα Βενιζέλου με
πορεία στην Έκθεση (προσυγ-
κέντρωση Συντονισμού Εργατι-
κής Αντίστασης 5.30μμ, Εγνατία
και Αγίας Σοφίας).

Ο Συντονισμός Εργατικής Αν-
τίστασης και το Συντονιστικό Νο-
σοκομείων έχουν ξεκινήσει την
οργάνωση του αγωνιστικού διη-
μέρου εδώ και βδομάδες. Ήδη
από τα τέλη Ιούλη κυκλοφόρη-
σαν προκήρυξη και αφίσα που
έφτασαν σε μια σειρά εργατι-
κούς χώρους και γειτονιές, κα-
λώντας σε μαζική συμμετοχή
στα λεωφορεία που ναυλώνουν
από την Αθήνα για τη ΔΕΘ. Τώ-
ρα, στην τελική ευθεία για τις
διαδηλώσεις, προχωρούν σε δυο
συσκέψεις με σωματεία, συνδι-
καλιστές/ίστριες, εργαζόμε-
νους/ες για την επιτυχία τους.

Η πρώτη σύσκεψη θα γίνει στη
Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 1 Σε-
πτέμβρη στις 7μμ στο Εργατικό
Κέντρο της πόλης. «Στο πλαίσιο
της προετοιμασίας της πανεργα-
τικής κινητοποίησης στη ΔΕΘ το
Σάββατο 10 Σεπτέμβρη, ο Συντο-
νισμός Εργατικής Αντίστασης
στη Θεσσαλονίκη μπαίνει μπρο-

στά καλώντας σε σύσκεψη που
θα συμβάλει στον ξεσηκωμό της
πόλης», μας είπε ο Νίκος Χατζά-
ρας, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργα-
ζόμενων δήμου Αμπελοκήπων-
Μενεμένης. «Το αγωνιστικό κλί-
μα που υπήρχε σε όλη τη χώρα
και μέσα στο καλοκαίρι, το είδα-
με και εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Από τις στάσεις εργασίας των
εργαζόμενων του ΟΑΣΘ για Συλ-
λογική Σύμβαση με αυξήσεις μέ-
χρι τις απεργιακές κινητοποι-
ήσεις διαρκείας των εργατών
στη Μαλαματίνα ενάντια στις
απολύσεις και όλες τις επιθέσεις
της εργοδοσίας, ο Αύγουστος
μόνο “νεκρός” μήνας δεν ήταν.
Η πανεργατική διαδήλωση στη
ΔΕΘ έχει τώρα τη δυνατότητα να
ενώσει όλα αυτά τα κομμάτια και
όλη την εργατική τάξη.

Μαζική απάντηση 
Απευθύνουμε λοιπόν ανοιχτή

πρόσκληση σε σωματεία, συνδι-
καλιστές/ίστριες, εργαζόμε-
νους/ες από κάθε χώρο και κλά-
δο να βρεθούμε μαζί. Με πρώτο
στόχο να δώσουμε μια πολύ μα-
ζική και δυναμική απάντηση στις
ψεύτικες υποσχέσεις σε μας και
στα δώρα στα αφεντικά που θα
έρθει να μοιράσει ο Μητσοτάκης
στην Έκθεση. Και δεύτερο να
συντονιστούμε για τη συνέχεια
των αγώνων μετά τη ΔΕΘ, καθώς
αναμένουμε ένα πολύ θερμό φθι-
νόπωρο με κέντρο τη μάχη για
Συλλογικές Συμβάσεις με αυξή-
σεις, αλλά και την κόντρα με το
νόμο Χατζηδάκη, ενάντια στις
απολύσεις, ενάντια στην προ-
σπάθεια να εφαρμοστούν ξανά
ατομικές συμβάσεις, για την υπε-
ράσπιση όλων των εργασιακών
και δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Οι περισσότεροι χώροι έχουν

άλλωστε πάρει ήδη αποφάσεις
συμμετοχής στη ΔΕΘ: οι εργαζό-
μενοι στον ΟΑΣΘ από τη μαζική
γενική τους συνέλευση στα τέλη
Ιούλη, οι απεργοί στη Μαλαματί-
να μέσα από τις συνελεύσεις και
τις απεργίες των τελευταίων ημε-
ρών. Εμείς στο δήμο έχουμε ΔΣ
την Πέμπτη για να το αποφασί-
σουμε, αλλά η ΠΟΕ-ΟΤΑ έχει
εδώ και δυο βδομάδες κυκλοφο-
ρήσει υλικό, προκήρυξη και αφί-
σα, με κεντρικό το ζήτημα των
αυξήσεων, οπότε η κατεύθυνση
υπάρχει. Πάμε για ένα πολύ δυ-
νατό συλλαλητήριο στις 10/9 και
σίγουρα η απεργιακή διαδήλωση
των νοσοκομείων την προηγού-
μενη ημέρα θα δώσει μεγαλύτε-
ρη ώθηση. Στο μεταξύ αναμένου-
με και τις αποφάσεις των εργαζό-
μενων στη Μαλαματίνα για το αν
θα συνεχίσουν την απεργία τους,
αλλά και αποφάσεις άλλων σω-
ματείων και ομοσπονδιών».

Η δεύτερη σύσκεψη θα γίνει
την Τρίτη 6 Σεπτέμβρη στις
6.30μμ στο Εργατικό Κέντρο
Αθήνας. Όπως αναφέρει το κάλε-
σμα του Συντονισμού: «Ο Σε-
πτέμβρης μπαίνει χωρίς ουσια-
στικά να έχουν σταματήσει ούτε
λεπτό μέσα στο καλοκαίρι οι μά-
χες. Δεν είναι μονάχα η Μαλαμα-
τίνα που απεργεί όλον τον Αύ-
γουστο. Μία σειρά χώροι βρί-
σκονται σε αγώνες δικεδικώντας
κατα κύριο λόγο αυξήσεις ενάν-
τια στο κύμα ακρίβειας που τσα-
κίζει το εργατικό εισόδημα. Η μά-
χη για αυξήσεις που ξεκίνησε τον
Μάη με την απεργία στην CO-
SCO και κέρδισε Συλλογική Σύμ-
βαση, πλέον απλώνται σε όλους
τους χώρους τόσο του Ιδιωτικού
όσο και του Δημόσιου τομέα». 

Συνέχεια στη σελ.14

Η καρδιά της τάξης μας 
χτυπάει στη Θεσσαλονίκη

Σεπτέμβρης 2021, Διαδήλωση στην ΔΕΘ. Φωτό: Αρχείο ΕΑ
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Το μήνυμα των ημερών είναι ξεκάθα-
ρο. Καθώς η Βουλή κλωθογυρίζει για
άλλη μια φορά στις ατέρμονες διαδι-

κασίες μιας «εξεταστικής επιτροπής» που
όλο ψάχνει και ποτέ δεν βρίσκει, ο λόγος
τώρα περνάει στη δύναμη που μπορεί να
δώσει λύση- στο πεζοδρόμιο. Όπως υπο-
γραμμίζει το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
σε ανακοίνωσή του μετά τη διαδήλωση της
περασμένης Πέμπτης, που έγινε αψηφών-
τας την απαγόρευση της πορείας από την
ΕΛΑΣ:

«Η οργή βγήκε στους δρόμους με τη μα-
ζική ανταπόκριση στο συλλαλητήριο, στο
Σύνταγμα κατά της συγκάλυψης των υπο-
κλοπών από την κυβέρνηση, που καλούσαν
16 οργανώσεις της ριζοσπαστικής, αντικα-
πιταλιστικής και επαναστατικής αριστεράς,
σωματεία, δημοτικές και περιφερειακές κι-

νήσεις, πρωτοβουλίες δικηγόρων και δημο-
κρατικών δικαιωμάτων. 

Προκλητική ήταν η στάση της κυβέρνη-
σης των υποκλοπών να επιβάλει περιορισμό
με απαγόρευση πορείας (!) στους δρόμους
από την ΕΛΑΣ, κάτι που ακυρώθηκε στην
πράξη με την μαζική συμμετοχή στην δια-
δήλωση. Γι’ άλλη μια φορά, η ΕΛΑΣ με την
προφορική θετική γνώμη του Δημάρχου
Αθήνας επιχείρησε και απέτυχε να βάλει
στον γύψο το δικαίωμα στη διαδήλωση. 

Η διαδήλωση έστειλε το μήνυμα ότι είναι
ώρα να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη που με τις υποκλοπές έδειξε ότι εί-
ναι αδίστακτη και συνεχίζει να χρησιμοποιεί
την καταστολή για να φορτώσει στις πλάτες
των εργαζόμενων και της νεολαίας τα βάρη
της κρίσης, της ακρίβειας, των πολεμοκά-
πηλων και ρατσιστικών εκστρατειών, των
ιδιωτικοποιήσεων και της λεηλασίας της
Παιδείας και της Υγείας. 

Να ξηλωθεί η ΕΥΠ
Έστειλε το μήνυμα ότι η ΕΥΠ δεν εκδημο-

κρατίζεται με κοινοβουλευτικό έλεγχο αλλά
χρειάζεται να διαλυθεί από το μαζικό κίνημα
των εργαζόμενων και της νεολαίας. Να ξη-
λωθεί η ΕΥΠ, να διαλυθούν τα ΜΑΤ, να κα-
ταργηθούν οι αντισυνδικαλιστικοί νόμοι του
Χατζηδάκη, να μην μπει η αστυνομία στις

σχολές και να δοθεί η μάχη ενάντια στην
“δικαιοσύνη” που αποφυλακίζει βιαστές σαν
τον Λιγνάδη και δολοφόνους αστυνομικούς. 

Ο επόμενος μεγάλος σταθμός είναι οι μα-
ζικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη στη
ΔΕΘ, στις 9 Σεπτέμβρη των νοσοκομειακών
και στις 10 Σεπτέμβρη όλων των συνδικά-
των για να πολιορκηθεί ο Μητσοτάκης με το
μήνυμα “τελειώσατε”. Είναι η οργάνωση
των αντιφασιστικών κινητοποιήσεων στα 9
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα, στις 18 Σεπτέμβρη και στη συνέχιση της
δίκης της Χρυσής Αυγής σε β’ βαθμό στις
28 Σεπτέμβρη. Είναι οι μάχες στους χώ-
ρους δουλειάς για αυξήσεις, στα πανεπι-
στήμια και τα σχολεία ενάντια στους νό-
μους Κεραμέως και στις γειτονιές για να
σώσουμε τους ελεύθερους χώρους. Ήταν
μόνο η αρχή για να ξηλώσουμε την κυβέρ-
νηση της ΕΥΠ, τον Μητσοτάκη και το άθλιο
σύστημα τους που βουλιάζει στη κρίση!».

Ο Μητσοτάκης βιάζεται να κουκουλώσει
το σκάνδαλο των υποκλοπών και να γυρίσει
την πολιτική ατζέντα σε άλλα θέματα, όπως
την ακρίβεια για την οποία, λέει, πραγματι-
κά «νοιάζεται» ο κόσμος. Αν η κυβέρνηση
νομίζει ότι ο κόσμος είναι λιγότερο οργι-
σμένος για τους κερδοσκόπους φίλους της
που φουσκώνουν τους λογαριασμούς, είναι
διπλά γελασμένη. Δεν περιμένουμε κανένα
«αντίδοτο» για την ακρίβεια από τις «επιδο-
τήσεις» του Μητσοτάκη και την κυβέρνηση
των υποκλοπών. Η απαίτηση να ξηλωθεί η
ΕΥΠ πάει χέρι-χέρι με το αίτημα για κρατι-
κοποίηση των εταιρειών ενέργειας. Και η
μόνη δύναμη που μπορεί να τα επιβάλει εί-
ναι η μαζική δράση της εργατικής τάξης με
απεργίες και διαδηλώσεις και με την επανα-
στατική Αριστερά μπροστά. Ελάτε να βαδί-
σουμε μαζί σ’ αυτόν το δρόμο.

Δυναμικό συλλαλητήριο και διαδήλωση,
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Πέμπτη

25 Αυγούστου, απαιτώντας «Καμιά συγκάλυψη
των υποκλοπών, ξήλωμα της ΕΥΠ και των μηχα-
νισμών καταστολής», μετά από το κάλεσμα 16
οργανώσεων της ριζοσπαστικής, αντικαπιταλι-
στικής και επαναστατικής αριστεράς. 

Η μαζική παρουσία νεολαίας και εργαζομέ-
νων, φοιτητικών συλλόγων και σωματείων έσπα-
σε την τρομοκρατία του Μητσοτάκη και του Θε-
οδωρικάκου που -για μια ακόμη φορά λίγες
ώρες πριν- είχαν «απαγορέψει» τη διαδήλωση,
έχοντας μάλιστα τη σύμφωνη γνώμη του δημάρ-
χου Αθήνας Μπακογιάννη στέλνοντας τα ΜΑΤ να
παραταχθούν μπροστά στο χώρο της συγκέν-
τρωσης. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κα-
νονικά όπως και η διαδήλωση που βάδισε μέσω
Πανεπιστημίου στην Ομόνοια κόντρα στην από-
φαση «επιβολής περιορισμών σε δημόσια υπαί-
θρια συνάθροιση με πρωτοβουλία μελών του
ΣΕΚ και συμμετοχή μέλων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του
ΑΡΑΝ-ΑΡΑΣ-ΑΡΙΣ, του ΝΑΡ, της ΔΕΑ, της Λαϊκής
Ενότητας, της ΟΚΔΕ και της ΚΕΕΡΦΑ με κεντρι-
κό σύνθημα: “ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ-
ΚΛΟΠΩΝ”», όπως έγραφε χαρακτηριστικά.

«Μια καταπληκτική διαδήλωση σήμερα, μέσα
στο καλοκαίρι. Η κυβέρνηση έπεσε έξω, δεν την
περίμενε να είναι τόσο μαζική και μαχητική, πε-
ρίμενε 100-200 άτομα, και την απαγόρευσε κά-
νοντας και δεύτερο λάθος. Η απαγόρευση
έσπασε σχετικά εύκολα και η πορεία αναπτύχ-
θηκε σε όλη την Πανεπιστημίου» δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη, ο Δημήτρης Ζώτος, δικη-
γόρος. «Mάλλον ο Μητσοτάκης θα είπε στον Γε-
ραπετρίτη ότι “η απαγόρευση της πορείας ήταν
νομικά ορθή αλλά αποδείχτηκε πολιτικά λά-
θος”… Ήταν μια μεγάλη νίκη η σημερινή και
έδειξε τι σημαίνει ενωτικές, μαζικές πρωτοβου-
λίες, με τέτοιες μπορούμε να κερδίζουμε». 

Mαζικότατη ήταν η παρουσία των φοιτητικών
συλλόγων. «Διαδηλώνουμε ενάντια στα πολλά
σκάνδαλα της κυβέρνησης: τις υποκλοπές, την
επίθεση στους εργάτες της Μαλαματίνας, την
εκκένωση του Ελαιώνα, που το μόνο χαρτί που
της έχει απομείνει είναι η καταστολή, που σήμε-
ρα ούτε αυτό της πέρασε», μας είπε Γιάννης,
φοιτητής στο ΠΑΔΑ. «Με τις υποκλοπές αυτή η
κυβέρνηση επιτίθεται στα δημοκρατικά δικαιώ-
ματα, μιλάμε για πρακτικές που μαζί με την
αστυνομοκρατία και τον αυταρχισμό, σε εμάς
στη νεολαία θυμίζουν σκοτεινές εποχές» μας
λέει ο Χάρης Τσιμιτάκης, φοιτητής Ιατρικής.
«Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε την αστυνομο-
κρατία ούτε στις σχολές μας ούτε στις ζωές
μας και να αφήσουμε να καταπατάται κάθε δη-
μοκρατικό δικαίωμα. Σήμερα οι φοιτητές στέλ-
νουν μαζικό μήνυμα αγώνα για την χρονιά που
ανοίγει, θα πάμε την αντιπαράθεση μέχρι τέ-
λους».

Συνέχεια στη σελ.10

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελ.18

Τώρα, ο λόγος στο πεζοδρόμιο

Μαζικό
συλλαλητήριο
ενάντια στην
κυβέρνηση 
των υποκλοπών

25/8, Διαδήλωση στην Αθήνα ενάντια στην κυβέρνηση των υποκλοπών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Η ιστορία ξεκινάει από τότε
που η εταιρία άρχισε να πα-
ρουσιάζει προβλήματα οικο-

νομικής φύσεως. Η προηγούμενη
Διοίκηση είχε πάει κάποια δάνεια,
τα οποία ουσιαστικά χάθηκαν. Δεν
“έπεσε” ποτέ κάτι στην επιχείρηση
για να γίνει η ανάπτυξη που περίμε-
ναν και διατυμπάνιζαν όλοι. Αποτέ-
λεσμα ήταν η εταιρία να μην πηγαί-
νει καλά. Έφτασε στο σημείο, για
να μην πτωχεύσει, να βάλουμε πλά-
τη για δυο χρόνια υπογράφοντας
μια Συλλογική Σύμβαση με μείωση
20% στους μισθούς μας. Ούτε και
αυτό αποδείχτηκε αρκετό λόγω της
διαχείρισης από την τότε Διοίκηση. 

Ακολούθησε μια διαδικασία εξυ-
γίανσης, έπεσαν κάποιες προσφο-
ρές στο τραπέζι και αποφασίστηκε
ότι θα την πάρει η εταιρία Όμιλος
Mantis που ανήκει στους αδελφούς
Κρομμύδα. Και μέσα σε αυτό το
πρόγραμμα εξυγίανσης υπήρχε η
διασφάλιση με απόφαση δικαστηρί-
ου των θέσεων εργασίας, των κτι-
ριακών εγκατάστασεων, της εργα-
σιακής ειρήνης.

Η εταιρία περιήλθε στα χέρια των
νέων ιδιοκτητών από 1η Μαρτίου
2022. Τα πράγματα όμως δεν πήγαι-
ναν έτσι όπως φανταζόμασταν. Δεν
είδαμε να γίνεται κάτι στην επιχεί-
ρηση. Αντίθετα με ό,τι έλεγαν -ότι
έχουν επενδύσει ενάμιση εκατομμύ-
ριο- οι κινήσεις της νέας διοίκησης
ήταν ένα κερασάκι απολύσεων πέν-
τε συναδέλφων που δούλευαν στο
τμήμα παραγωγής που είχαν υπο-
γράψει σύμβαση αορίστου στις 1/1,
αλλά δούλευαν από το καλοκαίρι
του ’21. Η λογική για την εταιρία
έλεγε ότι έγινε αξιολόγηση, δεν εί-
ναι απαραίτητοι κι άρα πρέπει να
απολυθούν. Από τότε, 21-22 Μαΐου,
έχει ξεκινήσει αυτός ο αγώνας που
δίνουμε μέχρι σήμερα.

«Ασύμφορο»
Στις 28 Μαϊου μας δίνει η επιχεί-

ρηση ένα χαρτί το οποίο λέει ότι θα
φτάσουμε να καταργήσουμε το τμή-
μα διακίνησης πωλητών, οδηγών και
βοηθών, γιατί «είναι ασύμφορο», εί-
ναι «μεγάλο το κόστος», το επόμενο
βήμα θα είναι το τμήμα χειριστών
κλαρκ και θα γίνει και η αναδιοργά-
νωση στο κομμάτι της παραγωγής.
Την επόμενη μέρα 29 Μαϊου απο-
λύει τέσσερις οδηγούς, πωλητές,
βοηθούς και τη Δευτέρα 1 Αυγού-
στου άλλους έξι. Πριν ξεκινήσει αυ-
τή η ιστορία είχε βγάλει και ένα
πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, κα-
τά τα λεγόμενά της με «γενναία κί-
νητρα», τα οποία δεν ήταν τίποτα
περισσότερο από τα κλασικά που
ορίζει ο νόμος και με κάποιες προ-
σαυξήσεις που μόνο αυτή μπορεί να
φανταστεί ως «γενναίες».

Από τότε λοιπόν έχουμε ξεκινήσει
τις απεργιακές κινητοποιήσεις, οι
οποίες είναι συνεχόμενες και ανανε-
ώνονται κάθε εβδομάδα. Η επιχεί-
ρηση προσπάθησε να κάνει απεργο-

σπαστικό μηχανισμό, στην αρχή με
το να έχουν τα διευθυντικά στελέχη
μέσα 3-4 εργαζόμενους που είχαν
υπογράψει, κάτω από πιέσεις, συμ-
βάσεις ατομικές. Δεν πέρασε την
πρωτη φορά και συλλάβανε τον
πρόεδρο του Σωματείου μας και τον
πρόεδρο της Ένωσης Εργατοϋπαλ-
λήλων Εμφιαλωμένων Ποτών Βορεί-
ου Ελλάδας. Την επόμενη φορά ξα-
ναπροσπάθησαν αλλά δεν έγιναν
συλλήψεις. Την τελευταία φορά
όμως έφεραν λεωφορείο με όλους
τους εργαζόμενους με ατομικές
συμβάσεις και έγιναν ξανά συλλή-
ψεις. Μηνύσεις έχουν γίνει εκατέ-
ρωθεν ως είθισται. Και αυτή τη στιγ-
μή η εταιρία κάνει μια πολιτική ανα-
κοινώσεων σε διάφορα Μέσα, που
μας παρουσιάζουν σαν μια χούφτα
συνδικαλιστές που θέλουμε να κλεί-
σουμε το εργοστάσιο και μας κατη-
γορούν ότι καταπατάμε «το δικαίω-
μα της εργασίας», ενώ οι ίδιοι το κα-
ταπάτησαν βάζοντας την υπογραφή
τους να απολυθούν 15 συνάδελφοι.

Η Μαλαματίνα είναι ένα εργοστά-
σιο που έχει τη δυνατότητα να παρά-
γει μέσο όρο σε κανονικές συνθήκες
εργασίας περίπου 150 παλέτες την
ημέρα, που σημαίνει γύρω στις 90 χι-
λιάδες μπουκάλια μισού λίτρου την
ημέρα. Το συγκεκριμένο εργοστά-
σιο, γιατί δεν υπάρχει άλλο εμφιαλω-
τήριο, τροφοδοτεί όλη την Ελλάδα,
όπου υπάρχει Μαλαματίνα. Έχει ένα
μεγάλο δίκτυο σε πωλήσεις εξωτερι-

κού, Γερμανία, Καναδά, Αμερική, Αυ-
στραλία, Κύπρο, μέχρι και Νέα Ζη-
λανδία έχει στείλει. Που σημαίνει ότι
υπάρχει δυνατότητα να δουλεύει.
Απλώς η συγκεκριμένη διοίκηση δεν
θέλει να υπάρχει σωματείο. Όσοι
απολύθηκαν ήταν μέλη του σωματεί-
ου. Δεν θέλουν εργαζόμενους που
να είναι οργανωμένοι, να έχουν άπο-
ψη και γνώση και να ζητάνε αυτά για
τα οποία η εταιρία έχει βάλει την
υπογραφή της στο σχέδιο εξυγίαν-
σης. Στο οποίο σχέδιο υπάρχει δέ-
σμευση ονομαστικά για τον κάθε ένα
εργαζόμενο εδώ, που πάει πακέτο με
τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Συλλογική Σύμβαση
Αυτή τη στιγμή είμαστε στην τέ-

ταρτη βδομάδα των κινητοποιήσε-
ων, το εργοστάσιο είναι κλειστό,
δεν υπάρχει παραγωγική διαδικα-
σία. Αυτό που θέλουμε -και είναι για
μας κόκκινη γραμμή- είναι να παρ-
θούν πίσω οι παράνομες, εκβιαστι-
κές και τρομοκρατικές απολύσεις
των 15 συναδέλφων. Και αφού γίνει
αυτό, να καθίσουμε στο τραπέζι και
να υπογράψουμε μια δίκαιη και
αξιοπρεπή συλλογική σύμβαση η
οποία να είναι αντάξια και της ιστο-
ρίας της εταιρίας και της ιστορίας
του σωματείου. 

Να σημειώσω ότι μετά τις πρώτες
πέντε απολύσεις, η εταιρία σε διά-
στημα μιας εβδομάδας προσέλαβε
άλλους επτά εργαζόμενους, ανειδί-

κευτους από 23 μέχρι 32 χρονών,
για σύμβαση ορισμένου χρόνου μέ-
χρι τέλος Αυγούστου. Τους οποίους
αργότερα χρησιμοποίησε ως μηχα-
νισμό για υπερωρίες, για ατομικές
συμβάσεις των οποίων ούτε τους
όρους γνώριζαν, ούτε αντίγραφα
τους έδινε -ακόμα κι εκεί παρανο-
μούσε.

Ο κόσμος είναι μάχιμος, μπαρου-
τοκαπνισμένος. Εγώ δουλεύω σε
αυτή την επιχείρηση 22 χρόνια.
Υπάρχουν συνάδελφοι που είναι 56
χρονών και δουλεύουν 37 χρόνια, τη
μισή τους και πλέον ζωή. Δεν μπο-
ρεί να λες σε έναν τέτοιο εργαζόμε-
νο ότι είναι αντιπαραγωγικός. 

Είναι μεγάλη υπόθεση ότι υπάρχει
ένας αγώνας όπως των Λιπασμάτων
Καβάλας που δικαιώθηκε. Μας δίνει
το θάρρος, αλλά και μας πεισμώνει
να συνεχίσουμε να διεκδικούμε την
ανάκληση των απολύσεων. Είναι με-
γάλη υπόθεση η αλληλεγγύη που ει-
σπράττουμε καθημερινά από δεκά-
δες χώρους και κλάδους. Δεν είναι
ένας αγώνας συντεχνιακός, έχει βά-
ση σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ένα
φάκελο γεμάτο με ψηφίσματα συμ-
παράστασης και καθημερινά το πο-
τάμι γίνεται πιο ορμητικό.

Αν δικαιωθούμε, το όφελος θα εί-
ναι και των υπολοίπων. Να γίνουμε
το επόμενο λιθαράκι στην πίεση που
δεχόμαστε ως εργατική τάξη. Γιατί
ξέρουμε ότι στις εταιρίες όσα και να
τους δώσεις, δεν πρόκειται να χορ-
τάσουν. Όπως κάθε χρόνο, θα είμα-
στε και φέτος στη ΔΕΘ με τα μπλοκ
και τα πανό μας. Και κάθε μέρα εδώ
για ενημέρωση, για στήριξη από τον
καθένα, για περιφρούρηση. Και πι-
στεύω ότι ο αγώνας θα λήξει με ένα
βήμα μπροστά.
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Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗ “ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ”

Είναι υπόθεση όλων μας
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Στο Σύνταγμα 
την Τετάρτη

Έξω από τη Βουλή θα βρεθούν
την Τετάρτη 31 Αυγούστου στις

4μμ οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων
Ελευσίνας, ύστερα από κάλεσμα του
Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Η κι-
νητοποίηση απαιτεί την απόσυρση
του νομοσχεδίου «εξυγίανσης» των
Ναυπηγείων που η κυβέρνηση φέρ-
νει την ίδια μέρα προς ψήφιση. Το
νομοσχέδιο αποτελεί μια συνολική
επίθεση στους εργαζόμενους, προς
ικανοποίηση της εταιρίας ΟΝΕΧ
στην οποία η κυβέρνηση ετοιμάζεται
να παραδόσει τα Ναυπηγεία.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ κλιμακώνει
την επίθεση σε βάρος των εργαζο-
μένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας»,
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το
Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής που
καλεί σωματεία και εργαζόμενους
του κλάδου και της ευρύτερης πε-
ριοχής να συμπαρασταθούν. «Ετοι-
μάζεται να φέρει άμεσα για ψήφιση
στην Βουλή το εκτρωματικό νομο-
σχέδιο, που είναι κομμένο και ραμ-
μένο στα μέτρα του επενδυτή και σε
βάρος των πάνω από 600 εργαζομέ-
νων στα Ναυπηγεία.

Το ίδιο το περιεχόμενο του νομο-
σχεδίου που διαμόρφωσε η κυβέρ-
νηση, αλλά και η θέση της ΟΝΕΧ
στην επιτροπή της Βουλής επιβεβαί-
ωσαν ότι καμία δέσμευση δεν υπάρ-
χει για την διασφάλιση των θέσεων
εργασίας – χωρίς απολύσεις, για την
κατοχύρωση των συγκροτημένων
εργασιακών δικαιωμάτων που απο-
τυπώνονται στη ΣΣΕ του Ναυπηγεί-
ου και κατακτήθηκαν με αγώνες.
Ασφαλιστικά δικαιώματα και η απο-
πληρωμή των δεδουλευμένων βρί-
σκονται στον αέρα, χωρίς συγκεκρι-
μένο χρονοδιάγραμμα, όπως απαι-
τούν οι εργαζόμενοι».

Οι εργαζόμενοι απαιτούν να εξα-
σφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας,
μόνιμη και σταθερή δουλειά με αυξή-
σεις στους μισθούς και Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας, να μην χαθεί ού-
τε ευρώ από τα δεδουλευμένα τους.

Ο Γιώργος Λιάκας, γραμματέας του Σωματείου
Εργατοϋπαλλήλων Επιχείρησης Μαλαματίνα, μίλησε στον
Ευκλείδη Μακρόγλου και τον Νίκο Κοκκίνη από την
Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη, για τον πολυήμερο
απεργιακό αγώνα των εργατών της οινοποιίας

Εργαζόμενοι/ες στην “Μαλαματίνα” βρίσκονται σε κινητοποιήσεις εδώ και βδομάδες.  Φωτό: Alerthess

Από παλιότερη κινητοποίηση
εργαζόμενων των ναυπηγείων.
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STOP στα εγκλήματα εργολάβων-Πλεύρη
Με την οργή να ξεχειλίζει και με κεντρικό

σύνθημα «Έξω οι εργολάβοι από τα
νοσοκομεία», υγειονομικοί του νοσοκο-

μείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού πραγματοποί-
ησαν κινητοποίηση στο προαύλιο του νοσοκο-
μείου τη Δευτέρα 29/8. Στάση εργασίας κάλεσε
το Σωματείο Εργαζομένων. Ζητούν δικαιοσύνη
για τη συναδέλφισσά τους από το εργολαβικό
συνεργείο που την Τετάρτη 24/8 ακρωτηριά-
στηκε κατά τη διάρκεια χειρισμού μηχανήματος
στα πλυντήρια του νοσοκομείου. Το παρών στη
συγκέντρωση προς ένδειξη αλληλεγγύης έδω-
σαν αντιπροσωπείες από άλλα νοσοκομεία και
εργατικούς χώρους, ενώ ΠΟΕΔΗΝ και ΕΙΝΑΠ
έβγαλαν ψηφίσματα συμπαράστασης. 

Διεκδικούν τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική
κάλυψη της εργαζόμενης, να εξασφαλιστεί η
βοήθεια στο σπίτι για τα παιδιά της, καθώς και
μόνιμη προσωποπαγή θέση στο νοσοκομείο
για να εξασφαλιστεί η εργασία της. «Όχι άλλο
αίμα εργατών» ήταν το κεντρικό σύνθημα στο
πανό του σωματείου εργαζομένων του Αγλαΐα
Κυριακού, ενώ με πανό συμμετείχαν στην κινη-
τοποίηση και τα σωματεία εργαζομένων του
νοσοκομείου Άγιος Σάββας και του Γεννημα-
τάς, οι καθαρίστριες σχολείων Δ. Αθήνας και
το Συνδικάτο Καθαριστριών Αττικής.

Η Μαρία Αλιφιέρη, πρόεδρος του Σωματεί-
ου Εργαζομένων του Αγλαΐα Κυριακού, άνοιξε
τη συγκέντρωση: «Αυτό το εργατικό ατύχημα
είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής
της κυβέρνησης που αποδυναμώνει τα νοσο-
κομεία και ανοίγει τις πόρτες στους εργολά-
βους, που στον βωμό του κέρδους θυσιάζουν
ανθρώπινες ζωές. Στα πλυντήρια ήταν 33 ερ-
γαζόμενοι, έγιναν 20, μετά 15 και τώρα έμει-
ναν 4. Τη μέρα του δυστυχήματος ήταν πέντε
άτομα, από αυτά μόνο ένας μόνιμος και οι
υπόλοιποι εργολαβικοί. Για να μην έχουμε άλ-
λα εργατικά ατυχήματα απαιτούμε να φύγει η
«Ανοδική» και όλοι οι εργολάβοι από το νοσο-
κομείο με τους εργαζόμενους να παραμένουν
με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Επόμενο
αγωνιστικό ραντεβού στη Θεσσαλονίκη στο
διήμερο κινητοποιήσεων στη ΔΕΘ».

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν συνδικαλί-
στριες/ες από σωματεία και ομοσπονδίες. Η
Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος ΔΣ του Σωματεί-
ου Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς, επισήμανε:
«Οι εργολάβοι σημαίνουν χαμένες ανθρώπινες
ζωές. Μια νέα γυναίκα δουλεύει κάτω από αυ-
τές τις συνθήκες χωρίς να παίρνει Βαρέα και

Ανθυγιεινά. Αυτές είναι οι επιλογές της κυβέρ-
νησης και ενός ολόκληρου συστήματος που
θέλουν τη Δημόσια Υγεία ιδιωτικοποιημένη, με
πενιχρούς μισθούς και χωρίς ασφάλεια για
τους εργαζόμενους».

«Πρόκειται για έγκλημα της εργοδοσίας, της
διοίκησης, του υπουργείου και της κυβέρνη-
σης. Συνάδελφοι παθαίνουν εμφράγματα την
ώρα της δουλειάς από την εντατικοποίηση,
όπως στο ΑΧΕΠΑ. Να επιβάλλουμε με τους
αγώνες μας ότι οι συνθήκες που θα δουλεύου-
με θα είναι ανθρώπινες, ότι θα γίνουν μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού», ανέφερε ο
Κώστας Καταραχιάς από το ΔΣ του Σωματείου
Εργαζομένων του νοσοκομέιου Έλενα βενιζέ-
λου και μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, ενώ ο Τάσος Αντω-
νόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζο-
μένων του Λαϊκού και μέλος ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ
τόνισε ότι τα εργατικά ατυχήματα πρέπει να
μπουν στο κέντρο του αγώνα και να πάρουν
θέση τα συνδικάτα όλου του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα.

«Το μοναδικό κριτήριο που μπαίνει για τον
κάθε εργολάβο είναι το χαμηλό κόστος και οι
ευθύνες είναι στη διοίκηση που συμβιβάζεται
με την υποχρηματοδότηση και πρωτίστως
στην κυβέρνηση», είπε η Χριστίνα Καλαμπαλί-
κη από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων.
Η Γιάννα Σαρρή από το Συνδικάτο Καθαρι-

στριών Αττικής σημείωσε ότι: «Καθημερινά
συμβαίνουν ατυχήματα γιατί δεν έχουν τον κα-
τάλληλο εξοπλισμό, αλλά δεν αναφέρονται,
γιατί τους τρομοκρατούν για να μην το δηλώ-
σουν ως εργατικό ατύχημα. Το μηχάνημα που
έγινε το ατύχημα είναι από τότε που φτιάχτηκε
το νοσοκομείο πριν 50 χρόνια. Η κυβέρνηση
αφήνει να λυμαίνονται οι εργολάβοι τα χρήμα-
τα και αφήνονται οι καθαριστές απλήρωτοι
τέσσερις και πέντε μήνες».   

Ζήτημα ζωής
«Το να εξασφαλίσουμε ασφαλείς συνθήκες

για τους εργαζόμενους, να ενισχυθούν τα δη-
μόσια νοσοκομεία με μόνιμους διορισμούς και
έξωση των εργολάβων είναι ζήτημα ζωής. Θα
επιδιώξουμε να βγει αντίστοιχη απόφαση και
από την ΑΔΕΔΥ», τόνισε ο Κώστας Τουλγαρί-
δης από την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ. «Στον δικό μου
χώρο καταφέραμε με αγώνες να καταργήσου-
με το καθεστώς των εργολάβων. Αν γινόταν
μία έρευνα για να δούμε αναλογικά πόσα ατυ-
χήματα -και θανατηφόρα- γίνονται σε εργολα-
βικούς εργαζόμενους, θα φαινόταν καθαρά ότι
δεν πρόκειται για ατυχήματα, αλλά για προ-
διαγεγραμμένο έγκλημα», επισήμανε η Γιώτα
Λαζαροπούλου, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζο-
μένων Εθνικής Τράπεζας. 

Ο Σπύρος Βασιλείου, αντιπρόεδρος του Συλ-

λόγου Εργαζομένων του Αγίου Σάββα είπε: «Εί-
μαστε εδώ με απόφαση του σωματείου μας για
να στηρίξουμε τον αγώνα σας. Τώρα είμαι
ΣΟΧ, αλλά για 13 χρόνια δούλευα σε εργολάβο
και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να δουλεύεις
με εντατικοποίηση, απληρωσιά και τρομοκρα-
τία με αποτέλεσμα τραγικά ατυχήματα όπως
συνέβη εδώ», ενώ η Λίντιτα Μπούζι, σχολική
καθαρίστρια στον Δήμο Αθηναίων, υπογράμμι-
σε: «Θα είμαστε δίπλα στον αγώνα σας μέχρι
τέλους. Είμαστε κι εμείς μετανάστες από την
Αλβανία, όπως και αυτή. Όχι άλλο αίμα εργα-
τών. Μόνιμη δουλειά, έξω οι εργολάβοι».

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμ-
βουλος Αθήνας τόνισε: «Είναι τραγικό να είσαι
μετανάστρια εργολαβική καθαρίστρια, να πη-
γαίνεις στη δουλειά σου και μετά να μην γυρ-
νάς στα παιδιά σου, γιατί πρέπει να σου κό-
ψουν το χέρι για να γλιτώσεις τη ζωή σου.
Όλοι αυτοί που μας λένε ότι οι μηχανισμοί της
αγοράς και οι ιδιώτες θα σώσουν τις δημόσιες
υπηρεσίες είναι κοινοί απατεώνες». 

«Είπαν ότι θα ξεκινήσει ΕΔΕ. Όταν πρόκειται
για το προσωπικό, η ΕΔΕ σημαίνει απόλυση.
Όταν πρόκειται για τον εργολάβο, φταίνε όλα
τα άλλα εκτός από τα αφεντικά, την κυβέρνηση
και το κυνήγι του κέρδους. Κάτω η δολοφονική
κυβέρνηση που χαλάει όλα τα λεφτά μας σε
εξοπλισμούς», είπε ο Χρίστος Αργύρης, μέλος
ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς,
ενώ ο Τάσος Αναστασιάδης, από τον Συντονι-
σμό Εργατικής Αντίστασης θύμισε τον νικηφό-
ρο αγώνα της COSCO μετά το θανατηφόρο
εργατικό ατύχημα του λιμενεργάτη Δ. Δαγκλή.  

Μετά τη συγκέντρωση στο προαύλιο, βάδι-
σαν με πορεία στο διπλανό νοσοκομείο Παίδων
Αγία Σοφία, όπου αντιπροσωπεία ανέβηκε στο
γραφείο του διοικητή για να απαιτήσουν να
ικανοποιηθούν τα αιτήματα της κινητοποίησης.
Κάτω από την πίεση, τελικά ο διοικητής αναγ-
κάστηκε να τους δεχθεί. Δεσμεύτηκε για την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη της εργαζόμε-
νης και ότι θα ψάξει τον τρόπο να για μια μόνι-
μη θέση στο νοσοκομείο, αλλά αρνήθηκε να
διακόψει τη σύμβαση με τον εργολάβο.

Άμεσα το Σωματείο Εργαζομένων του
Αγλαΐα Κυριακού θα συνεδριάσει για να απο-
φασιστούν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα,
ενώ ταυτόχρονα οργανώνει το ανέβασμα στο
διήμερο κινητοποιήσεων στη ΔΕΘ στις 9 και
10 Σεπτέμβρη.

Μάνος Νικολάου

Σε γενική εφημερία στο Αγία Όλγα στις 27 Ιούλη τα ξημερώματα, έσπασε το συρματόσκοινο της
πόρτας του ασανσέρ με αποτέλεσμα να κινδυνεύσω να με χτυπήσει. Το λάθος μου ήταν ότι δεν

το δήλωσα σαν καταγγελία. Ενημερώθηκε η διοίκηση και οι υπεύθυνοι του τεχνικού ελέγχου. Τρεις
ημέρες μετά έμαθα ότι ο διοικητής με απειλεί με εξώδικο για συκοφαντική δυσφήμιση και ότι λέω
ψέματα για το περιστατικό.

Η έλλειψη προσωπικού μας αναγκάζει να υπερβαίνουμε τα όριά μας, και μαζί με την κακοδιαχείρι-
ση και την συντήρηση που δεν γίνεται όπως πρέπει -καθημερινά χαλάνε τα ασανσέρ-, έχουν σαν
αποτέλεσμα να μην δουλεύουμε σε ασφαλείς συνθήκες. Ακόμα και τα φορεία μας έχουν πρόβλημα
βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών. Μετρημένες στα δάχτυλα είναι επίσης οι άδειες που
παίρνουμε. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ένας νοσηλευτής πέθανε στο ΑΧΕΠΑ από την κόπωση
και μία εργαζόμενη στο Αγλαΐα Κυριακού έχασε το χέρι της. Με αρχή τις κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ να
πάμε για ένα νέο γύρο αγωνιστικών κινητοποιήσεων με τους υγειονομικούς από όλα τα νοσοκομεία.

Γιάννης Κουκουδάκης, τραυματιοφορέας στο Αγία Όλγα

Σε γενική συνέλευση καλεί το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιος Σάββας
την Τρίτη 6 Σεπτέμβρη στη 1μμ στο Αμφιθέατρο. Τα θέματα της συνέλευσης είναι η

μάχη ενάντια στην είσοδο των εργολάβων, οι ελλείψεις προσωπικού και το καθηκοντολό-
γιο των νοσηλευτριών/ων ΔΕ. Επίσης, το σωματείο πήρε απόφαση να καλέσει στο διήμερο
κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη στις 9 και 10 Σεπτέμβρη και κάλυψη όλων των εργαζό-
μενων που θέλουν να συμμετέχουν. 

«Με δοσμένο ότι στις 30 Σεπτέμβρη λήγουν οι συμβάσεις των Συμβασιούχων Ορισμένου
Χρόνου, ξανανοίγει η μάχη για την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και για να κλεί-
σουμε τον δρόμο στις εργολαβοποιήσεις που προωθούν η διοίκηση και το υπουργείο
Υγείας. Το εργοδοτικό έγκλημα στην εργολαβική εργάτρια στο Αγλαΐα Κυριακού, αλλά και
η ίδια η εμπειρία του προσωπικού του νοσοκομείου που ήταν πριν λίγα χρόνια σε εργολά-
βο, δείχνουν καθαρά ότι το μόνο που εξυπηρετούν είναι το κέρδος τους εις βάρος όλων
μας», δηλώνει η Κατερίνα Πατρικίου, πρόεδρος του σωματείου.

ΑΓ. ΟΛΓΑ ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

29/8, Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Mε κείμενό τους πρώην Κοινωνι-
κοί/ές Λειτουργοί της Δομής του
Ελαιώνα, μέλη της Πρωτοβουλίας

Εργαζομένων στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξε-
νίας Ελαιώνα, καταγγέλλουν τις διαδικα-
σίες εκκένωσης του Ελαιώνα και τις βίαιες
επιθέσεις των ΜΑΤ σε βάρος προσφυγισ-
σών κι αλληλέγγυων. Οι συμβάσεις των
εργαζόμενων έληξαν στις 30 Ιουνίου, κα-
τόπιν απόφασης του Δήμου Αθηναίων και
της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Τότε διεκόπη εξ ολοκλή-
ρου και η λειτουργία της βασικής Κοινωνι-
κής Υπηρεσίας της δομής, μέσω της οποί-
ας λάμβανε καθημερινή ψυχοκοινωνική
υποστήριξη το μεγαλύτερο ποσοστό των
φιλοξενούμενων ανθρώπων.

Η καταγγελία των Κοινωνικών Λειτουρ-
γών που εργάζονταν μέχρι πρότινος στον
Ελαιώνα αναφέρει:

«Εργαζόμενοι/ες στα πλαίσια των αρχών
και αξιών της Κοινωνικής Εργασίας, όπως
παγκόσμια έχουν αναγνωριστεί, αμφισβη-
τούμε και καλούμε σε αναδιαμόρφωση
των υφιστάμενων άδικων πολιτικών και
πρακτικών σχετικά με τη Δομή Φιλοξενίας
Αιτούντων Ασύλου στον Ελαιώνα Αττικής. 

Από την αρχή της αντίστασης στη βίαιη
εκκένωση του Ελαιώνα στεκόμαστε δίπλα
στα διαμένοντα άτομα και στηρίζουμε το
αναφαίρετο δικαίωμα τους να διεκδικούν
κοινωνική δικαιοσύνη για τα ίδια και τις
κοινότητές τους. Συνεργαζόμαστε, όπως
προτάσσει το επάγγελμά μας, με κινήματα
και αλληλέγγυες οργανώσεις για την ανά-
πτυξη ενός δικτύου που καλύπτει τα συ-
στημικά κενά του Ελληνικού κοινωνικοπο-
λιτικού πλαισίου και μας επιτρέπει να με-
τασχηματίζουμε τη κοινωνία που ζούμε σε
μία χωρίς αποκλεισμούς.

Ως πρώην εργαζόμενοι/ες Κοινωνικοί/ές
Λειτουργοί στη Δομή γνωρίζουμε πόσο με-
γάλος είναι ο αριθμός των διαμαρτυρόμε-
νων ανθρώπων σχετικά με τη μετεγκατά-
σταση τους, οπότε αναπόφευκτα διαψεύ-
δουμε την δήλωση του Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου, κου Μηταράκη. Δια-
μαρτυρόμενοι/ες μαζί με τους/τις προ-
σφυγ(ισσ)ες: 

Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες πρακτι-
κές "πειθούς" που χρησιμοποιούνται από
κλιμάκια του Υπουργείου και συνεργατών
του ώστε τα διαμένοντα άτομα να συναινέ-
σουν στην μετακίνηση τους. Κατά τη διάρ-
κεια της εργασίας μας στη Δομή του Ελαι-
ώνα αλλά και του συνεχόμενου feedback
που λαμβάνουμε εκ των υστέρων, από τα
ίδια τα διαμένοντα άτομα, γινόταν και γίνε-
ται τεράστια προσπάθεια χειραγώγησης
τους, εργαλειοποιώντας βασικά θεμελιώδη
δικαιώματα. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα

που δεν συναινούν στην ενδεχόμενη μετακί-
νησή τους δεν έχουν το δικαίωμα στη συνέ-
χιση του οικονομικού βοηθήματος (cash
card), αφού διαγράφονται αυτόματα από τη
Δομή, ενώ αντίστοιχα η επιτάχυνση της δια-
δικασίας του ασύλου λαμβάνει τη μορφή
υπόσχεσης για όσα άτομα συναινούν. Μέ-
χρι και σήμερα, σε μια προσπάθεια άτυπης
τιμωρίας των διαμαρτυρόμενων διαμενόν-
των και καταστολής της αντίστασης τους,
προσωπικό της διοίκησης αρνείται την οποι-
αδήποτε εξυπηρέτηση τους, π.χ. άρνηση
παράδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων λόγω
άρνησης μεταφοράς σε άλλη Δομή.

Διαστρέβλωση 
Καταγγέλλουμε την κυβερνητική προ-

σπάθεια διαστρέβλωσης των γεγονότων
και αντιστροφής του ρόλου θύτη-θύματος
δημοσιεύοντας απομονωμένα στιγμιότυπα
σε βίντεο. Αναγνωρίζουμε δε, ότι τα ανα-
φερόμενα βίντεο έχουν τραβηχτεί από το
χώρο που στεγάζει εργασιακά προσωπικό
του Υπουργείου και της Διοίκησης της Δο-
μής, αφού στον ίδιο χώρο εκλιπαρούσαμε
το καινούργιο προσωπικό της διοίκησης να
επιτρέψει την είσοδο στη Δομή του Ελαι-
ώνα σε διαμένοντα άτομα που αποφάσισε,
ως "δια μαγείας", ότι δεν διαμένουν πια. Σε
άτομα με πολύ σοβαρά ζητήματα υγείας
δεν τους επετράπη να παραλάβουν ούτε
τα προσωπικά τους αντικείμενα, όπως μας
ενημέρωσαν. Για άτομο με οπτική αναπη-
ρία, εν αναμονή πιθανού χειρουργείου, η
στάση της καινούργιας διοίκησης της Δο-
μής, στο αίτημα μας να μην μείνει άστεγο,
ήταν σαφής: "Τι είμαστε εδώ να τους μα-
ζεύουμε όλους;" Γνωστή ΜΚΟ παρενέβη
και το φιλοξενεί σε ξενώνα. 

Τι συνέβη όμως με τα υπόλοιπα άτομα;
Πού κατέληξαν μονογονεϊκές οικογένειες
και έγκυες γυναίκες, οι οποίες επίσης εκ-
διώχθηκαν κατά τέτοιο τρόπο; 

Καταγγέλλουμε την απροκάλυπτη αστυ-
νομική βία με εισβολή των ΜΑΤ, ΟΠΚΕ και
ΕΚΑΜ στο χώρο του καμπ στις 18 και
19/08/22, το ξυλοφόρτωμα καθήμενων, τη
χρήση χημικών, την καταστολή αλληλέγ-
γυων - για τη σύλληψη των οποίων εκφρά-
ζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και
αλληλεγγύη μας για τις άδικες κατηγορίες
και ζητάμε την αθώωσή τους -και ειδικότε-
ρα, τη βία που δέχθηκαν οι ίδιοι οι άνθρω-

ποι που διαμένουν στη Δομή του Ελαιώνα
και δουλεύαμε μαζί τους, για μήνες ή και
χρόνια. Γυναίκες χτυπήθηκαν, παιδιά εκτέ-
θηκαν σε σκηνές βίας, για την προστασία
και τη ψυχοκοινωνική στήριξη των οποίων
εργαζόμασταν μέχρι πρότινος. 

Καταγγέλλουμε την κυβερνητική προ-
σπάθεια αποδυνάμωσης και εξαθλίωσης
των διαμενόντων του camp μέσω της δια-
κοπής όλων των ψυχοκοινωνικών και νομι-
κών υπηρεσιών καθώς και των εθελοντι-
κών οργανώσεων που δραστηριοποιούν-
ταν μέχρι πρότινος. Αντιλαμβανόμαστε ότι
οι παραπάνω πρακτικές αποσκοπούν στην
σταδιακή αυτοεκκένωση της Δομής με
στόχο τη μείωση του πολιτικού κόστους
της κυβέρνησης. Απαιτούμε την άμεση
επαναπρόσληψη του αντίστοιχου προσω-
πικού για το βέλτιστο συμφέρον των προ-
σφυγ(ισσ)ων.

Καλούμε όλες τις οργανώσεις που
ασχολούνται με το προσφυγικό πεδίο,
ενώσεις Κοινωνικών Λειτουργών και επαγ-
γελματιών πρώτης γραμμής όλων των ειδι-
κοτήτων, πολιτικές δυνάμεις κοκ να καταγ-
γείλουν αυτή τη κατάφωρη παραβίαση δι-
καιωμάτων των προσφυγ(ισσ)ών, να στη-
ρίξουν τα αιτήματά τους και να πάρουν
θέση για την απαξίωση και συρρίκνωση
της κοινωνικής πρόνοιας και ματαίωση της
δουλειάς μας.

Έχοντας διανύσει δύο μήνες από την
λήξη της σύμβασής μας και κατόπιν επι-
κοινωνιών μας με υπηρεσίες και οργανώ-
σεις που συνεργαζόμασταν για την ολιστι-
κή υποστήριξη των ανθρώπων, οι εργαζό-
μενοι/ες αυτών εκτίμησαν πως οι ωφελού-
μενοι/ες ξεκίνησαν να παρουσιάζουν μια
σταθερά αρνητική πορεία (όπως, διακοπή
ιατρικής και ψυχιατρικής αγωγής, σύγχυ-
ση αναφορικά με ραντεβού και διαδικα-
σίες στην Υπηρεσία Ασύλου, μείωση σω-
ματικού βάρους). 

Πόσα σώματα χρειάζεται να χτυπηθούν;
Πόσα νεκρά παιδιά; Πόσες πνιγμένες οι-
κογένειες χρειάζεται να μετρήσουμε για
να υπάρξει δικαίωση;

Από τον Έβρο και τα Δωδεκάνησα μέχρι
τον Ελαιώνα και τα Κύθηρα, γινόμαστε
μάρτυρες μιας ρατσιστικής μεταναστευτι-
κής πολιτικής που δολοφονεί ή/και εγκλω-
βίζει τα εκτοπισμένα σώματα σε μια συν-
θήκη αργού θανάτου. Ως πότε;»
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Κάτω τα χέρια από 
τους πρόσφυγες!

Τον προπηλακισμό τους από τους σεκιουριτάδες της
δομής προσφύγων του Ελαιώνα καταγγέλουν καθη-

γητές πανεπιστημίου και κοινωνικοί ερευνητές που επι-
σκέφτηκαν την περιοχή στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρί-
ου το Σάββατο 27/8.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελία των συμμετε-
χόντων επιστημόνων που δημοσίευσε η ΚΕΕΡΦΑ, είχαν
μεταβεί στην περιοχή και σε απόσταση λίγων μέτρων
από την πύλη, όταν άντρας της φύλαξης της δομής του
Ελαιώνα άρχισε τους προπηλακισμούς, τις απειλές και
την βιντεοσκόπηση με το κινητό του: 

«Ενώ η ομάδα των καθηγητών πανεπιστημίου και των
ερευνητών από διάφορες χώρες της Ευρώπης βρίσκον-
ταν έξω από το καμπ Ελαιώνα, τουλάχιστον πέντε μέ-
τρα από την είσοδο της δομής, οι άνδρες της υπηρε-
σίας ασφαλείας κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος
τους. Ένας εξ αυτών άρχισε να φωτογραφίζει παρανό-
μως τους συμμετέχοντες αναφέροντας αρχικώς ότι
“έχουμε τον τρόπο να σας ταυτοποιήσουμε”. Όταν ο
συντονιστής της δράσης ανέφερε στην υπηρεσία
ασφαλείας ότι πρόκειται για ακαδημαϊκή δράση, ότι οι
συμμετέχοντες είναι καθηγητές πανεπιστημίου που εν-
διαφέρονται να μάθουν την ιστορία της δομής και ότι
είναι παράνομο να φωτογραφίζει τους συμμετέχοντες,
όταν αυτοί μάλιστα δεν βρίσκονται ούτε καν στην είσο-
δο της δομής αλλά παραπλεύρως του καμπ, εκείνος
συνέχισε να απειλεί την ομάδα και να αναφέρει ότι
“εγώ θα στείλω τις φωτογραφίες εκεί που πρέπει και
θα σας τακτοποιήσουμε”» τονίζουν οι καταγγέλοντες
πανεπιστημιακοί.

Το συμβάν δεν είναι τυχαίο, σημειώνει η ΚΕΕΡΦΑ:
«Είναι μέρος της αντιμετώπισης του παραμηχανισμού
του Μηταράκη που πρόσφατα προκάλεσε την έφοδο
των ΜΑΤ μέσα στη δομή για να κατασταλεί με τη βία
και τα χημικά η διαμαρτυρία των προσφυγισσών και
των προσφύγων που δεν θέλουν να εκτοπιστούν έξω
από τη πόλη και τα παιδιά τους να απομακρυνθούν από
τα σχολεία στα οποία φοιτούν. Είναι μια άθλια πολιτική
την οποία στηρίζει με υπερβάλλοντα ρατσιστικό ζήλο
και ο Δήμαρχος Αθήνας Κώστας Μπακογιάννης, ο οποί-
ος έφτασε να δηλώνει πρόσφατα ότι στις κινητοποι-
ήσεις για τους ελεύθερους χώρους συμμετέχουν μερι-
κές δεκάδες που δεν είναι καν Έλληνες… Οι πανεπι-
στημιακοί και οι κοινωνικοί ερευνητές πήραν από πρώ-
το χέρι υλικό και τεκμηρίωση για την ρατσιστική πολιτι-
κή της κυβέρνησης της ΝΔ και της δημοτικής αρχής.
Ας μην αναμένουν δείγμα αβροφροσύνης από ένα
υπουργείο που ετοιμάζεται να κλιμακώσει τους εκβια-
σμούς και τις απειλές σε βάρος των προσφύγων για να
υποκύψουν και να μπουν στα πούλμαν της εκκένωσης
κάπου στις 4πμ στα σκοτάδια. Γιατί ως γνωστό μόνο
στα σκοτάδια επιβιώνει ο ρατσισμός. Όσο η κυβέρνηση
των υποκλοπών μένει στη θέση της τόσο η τρομοκρα-
τία, ο ρατσισμός και η χυδαιότητα δεν έχουν τέλος».

Στοχοποίηση
ερευνητών!

27/8, Ελαιώνας. Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ

22/7, Κινητοποίηση προσφύγων στον Ελαιώνα ενάντια στην εκκένωση. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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Οι έξι μήνες από την έναρξη
της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία, είναι γεμάτοι από

ανθρώπινες τραγωδίες και ανυπολό-
γιστες καταστροφές. O OHE έχει
καταγράψει περίπου 5.500 νεκρούς
αμάχους αλλά επισημαίνει ότι ο
αριθμός είναι σίγουρα πολύ, μα πο-
λύ, μεγαλύτερος. 

Οι στρατιωτικές απώλειες είναι
επίσης πολύ μεγάλες αν και η κάθε
πλευρά φουσκώνει τους αριθμούς
για τον αντίπαλο και υποβαθμίζει τις
δικές της. Η ουκρανική κυβέρνηση
μιλάει για 9.500 νεκρούς στρατιώτες
της. Η Ρωσία έχει πάψει να δίνει
στοιχεία από τον Μάρτη, αλλά οι δυ-
τικές υπηρεσίες εκτιμούν τους νε-
κρούς Ρώσους στρατιώτες σε 20 χι-
λιάδες. 

Σε αυτούς τους αριθμούς πρέπει
να προστεθούν οι δεκάδες χιλιάδες
των τραυματιών, οι ισοπεδωμένες
πόλεις και χωριά, τα 6,6 εκατομμύ-
ρια προσφύγων. Η Ουκρανία είναι
μια κατεστραμμένη και χρεοκοπημέ-
νη χώρα και ο οικονομικός πόλεμος
ανάμεσα στους δυτικούς ιμπεριαλι-
σμούς και το ρωσικό ιμπεριαλισμό
εντείνει την ενεργειακή και διατρο-
φική κρίση προκαλώντας κύμα φτώ-
χειας παγκόσμια. 

Παρόλα αυτά, ο πόλεμος συνεχί-
ζεται και όλοι οι «πρωταγωνιστές»
του δεν δείχνουν καμιά διάθεση να
τον τερματίσουν. Αντίθετα, όσο το
καλοκαίρι δίνει τη θέση του στο φθι-
νόπωρο οι αντίπαλοι ετοιμάζονται
για νέες «αποφασιστικές» αναμετρή-
σεις, για περισσότερο «κρέας για τα
κανόνια». 

Τους προηγούμενους μήνες ο ρω-
σικός στρατός είχε ρίξει το βάρος
του στο Ντονμπάς, τη βιομηχανική
καρδιά της Ουκρανίας στα ανατολι-
κά, με σκοπό να το θέσει πλήρως
υπό τον έλεγχό του. Η προώθηση
του ρωσικού στρατού συνεχίζεται με
ρυθμούς σαλιγκαριού και μάχες που
θυμίζουν τα χαρακώματα του Πρώ-
του Παγκοσμίου Πολέμου. «Είναι μια
καλή μέρα για τους Ρώσους όταν
προχωράνε 500 μέτρα» έλεγε ένας
Αμερικάνος «ειδικός» στο αφιέρωμα
των Νιου Γιορκ Τάιμς την περασμέ-
νη βδομάδα. 

Τώρα τα φώτα της προσοχής
έχουν μεταφερθεί αλλού, στη νότια
Ουκρανία και συγκεκριμένα στην πε-
ριοχή της Χερσώνας. Αυτή είναι η
μεγαλύτερη πόλη που έχει καταλά-
βει, ήδη από την αρχή της εισβολής,
ο ρωσικός στρατός. Βρίσκεται σε
στρατηγική θέση στις αρχές του
δέλτα του Δνείπερου, διαθέτει μεγά-
λα ναυπηγεία. 

Και εκεί, σύμφωνα με τις δηλώ-
σεις και υποσχέσεις των Ουκρανών
αξιωματούχων πρόκειται να εκδηλω-
θεί η μεγάλη τους αντεπίθεση. Ο
στόχος, να διώξουν το ρωσικό στρα-
τό στην αντίπερα όχθη του Δνείπε-
ρου και γιατί όχι, να προελάσουν μέ-
χρι την Κριμαία που είναι στα χέρια
της Ρωσίας από το 2014. 

Ο χρόνος πιέζει την κυβέρνηση
του Κιέβου τόσο στο στρατιωτικό
όσο και στο πολιτικό επίπεδο. Αν
μπει για τα καλά ο χειμώνας χωρίς
μια νικηφόρα μάχη στο νότο, ο ρω-
σικός στρατός θα έχει την ευκαιρία
να ολοκληρώσει τις οχυρώσεις του
και σε συνδυασμό με το ναυτικό
αποκλεισμό, να σιγουρέψει τον
έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους
της ακτογραμμής της Ουκρανίας. 

Σκεπτικισμός
Μια τέτοια εξέλιξη θα εντείνει τον

σκεπτικισμό στις δυτικές πρωτεύου-
σες. Την περασμένη βδομάδα η Α.
Μπέρμποκ δήλωσε ότι «Δεν είμαστε
σίγουροι ότι η Ουκρανία θα κερδίσει
τον πόλεμο». Προς το παρόν τέτοιες
δηλώσεις συνοδεύονται με διαβεβαι-
ώσεις ότι «θα κάνουμε ότι είναι δυ-
νατόν για να…». Αλλά η συνέχιση
ενός πολέμου φθοράς και το 2023
μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. 

Η ουκρανική κυβέρνηση λέει ότι
ξεκίνησε η αντεπίθεση, αλλά είναι
ασαφής η πραγματική έκτασή της.
Πολύ απλά η ουκρανική κυβέρνηση
δεν διαθέτει τους αριθμούς, τα
όπλα, τα πυρομαχικά και ακόμα πιο
σημαντικό την εμπειρία για μια τέ-
τοια επιχείρηση. Αυτό που κάνει εί-
ναι να αξιοποιεί τα υπερσύγχρονα
συστήματα πυροβολικού που έχουν
στείλει η ΗΠΑ για να χτυπάει στό-
χους στα ρωσικά μετόπισθεν. Τα πε-
ρίφημα Himars έχουν πλήξει στό-

χους στην ίδια την Κριμαία. «Νόμιμοι
στόχοι» πλέον για τις ΗΠΑ, όπως
έσπευσε να δηλώσει εκπρόσωπος
του υπουργείου «Άμυνας». 

Όμως, ο χρόνος πιέζει και το ρω-
σικό ιμπεριαλισμό. Όχι γιατί φοβάται
ότι η κυβέρνηση του Κιέβου θα προ-
ελάσει στην Κριμαία και τα σύνορα
του Ντονμπάς με την Ρωσία. Αλλά
γιατί κάθε μέρα που περνάει το κό-
στος του πολέμου γίνεται βαρύτερο.
Μπορεί το ρούβλι να έχει αποφύγει
την κατάρρευση και το ρωσικό πε-
τρέλαιο να βρίσκει καινούργιες αγο-
ρές (με έκπτωση 20% στις τιμές, ευ-
καιρία για κάθε λογής λαμόγια όπως
οι έλληνες εφοπλιστές). 

Όμως, οι κυρώσεις των ΗΠΑ και
της Δύσης είναι δηλητήριο σχεδια-
σμένο να παραλύει σταδιακά. Σιγά-
σιγά, οι ρωσικές βιομηχανίες, βρί-
σκονται στερημένες από ανταλλα-
κτικά και προϊόντα υψηλής τεχνολο-
γίας που ούτε η Κίνα μπορεί να προ-
μηθεύσει. Οι «εφοδιαστικές αλυσί-
δες» γίνονται, πάλι βαθμιαία, περισ-
σότερο περίπλοκες, δύσκολες και
ακριβές. 

Τα τάγματα των πεζικάριων που
καταβροχθίζονται στις μάχες χαρα-
κωμάτων μπορεί να μην κοστίζουν
πολλά, από οικονομικής άποψης,
στη ρωσική άρχουσα τάξη. Αλλά οι
υπερσύγχρονοι πύραυλοι Ισκαντάρ
με τα λεγόμενα πλήγματα ακριβείας
(όπως των Αμερικάνων στο Αφγανι-
στάν και το Ιράκ, δηλαδή σφαγές)

δεν παράγονται με αέρα κοπανιστό. 
Ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας της Ζαπορίζια,
είναι η συμπύκνωση της εφιαλτικής
επικινδυνότητας αυτής της αναμέ-
τρησης. Είναι ο μεγαλύτερος στην
Ευρώπη με έξι πυρηνικούς αντιδρα-
στήρες. Ο ρωσικός στρατός κατέλα-
βε την περιοχή στις πρώτες φάσεις
της εισβολής. Όμως, το προσωπικό
του σταθμού συνεχίζουν να είναι
Ουκρανοί που υπακούν την κυβέρ-
νηση του Κιέβου. 

Σκοτάδι
Αν ο ρωσικός στρατός διασφαλί-

σει τον έλεγχο του σταθμού, τότε
μπορεί ανά πάσα στιγμή να βυθίσει
την Ουκρανία στο σκοτάδι και την
παγωνιά. Οι ανταλλαγές πυρών πυ-
ροβολικού και οι μάχες στην γύρω
περιοχή έχουν φέρει κοντά το κίνδυ-
νο για μια πυρηνική καταστροφή
που θα κάνει αυτήν του Τσερνόμπιλ
να ωχριά. Και οι επιθεωρητές της
Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας που φτάνουν αυτή τη βδομά-
δα εκεί λίγα μπορούν να κάνουν. 

Οι έξι μήνες του πολέμου έχουν
διαψεύσει και όλα τα παραμύθια
που λέγανε οι αντιμαχόμενοι ιμπε-
ριαλιστές για να δικαιολογήσουν τη
σφαγή. 

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ πολεμάνε
στην Ουκρανία και ο ισχυρισμός ότι
η ουκρανική κυβέρνηση διεξάγει ένα
πόλεμο «εθνικής αντίστασης» δεν

πείθουν πια. Ο ρυθμός και η έκταση
των στρατιωτικών της επιχειρήσεων
καθορίζονται από το ρυθμό και το εί-
δος της στρατιωτικής βοήθειας των
ΗΠΑ, της Βρετανία και των ΝΑΤΟϊ-
κών συμμάχων. Το ίδιο και η οικονο-
μική της επιβίωση. Όποιος έχει τα
όπλα και το χρήμα έχει και τον πολι-
τικό έλεγχο. 

Για τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό
ο πόλεμος που διεξάγει «δι’ αντιπρο-
σώπου» στην Ουκρανία έχει κόστος.
Πολιτικό κόστος: Δεδομένοι σύμμα-
χοι από την Τουρκία μέχρι τις μο-
ναρχίες του Κόλπου κάνουν τα δικά
τους παιχνίδια. Επίσης, τα δισεκα-
τομμύρια δολάρια και ο πανάκριβος
εξοπλισμός που στέλνει εκεί βυθί-
ζονται στη μαύρη τρύπα ενός πολέ-
μου φθοράς χωρίς ορατό τέλος, την
ίδια στιγμή που το κύριο μέτωπο του
είναι στον Ειρηνικό Ωκεανό και την
Ν.Α Ασία απέναντι στην Κίνα. 

Όμως, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να κά-
νουν πίσω στην Ουκρανία, γιατί κάτι
τέτοιο θα έστελνε σήμα αδυναμίας
διεθνώς. Για παράδειγμα η αξιοπι-
στία των υποσχέσεων του Μπάιντεν
ότι θα πολεμήσει για την Ταϊβάν θα
δεχτεί μεγάλο πλήγμα. 

Όταν ξεκινούσε ο Πρώτος Παγκό-
σμιος Πόλεμος οι κυβερνήσεις και
των δυο ιμπεριαλιστικών συνασπι-
σμών υπόσχονταν ένα γρήγορο τέ-
λος. Οι στρατηγοί του Κάιζερ ήταν
σίγουροι για μια ταχεία προέλαση
μέχρι το Παρίσι. Οι Βρετανοί και οι
Γάλλοι υπόσχονταν ότι «τα Χριστού-
γεννα θα πίνουμε καφέ στο Βερολί-
νο». Αυτό που ακολούθησε ήταν ένα
εφιαλτικό σφαγείο που κράτησε
χρόνια. 

Σε αυτό το μονοπάτι βαδίζει σήμε-
ρα ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην
Ουκρανία. Η ελπίδα για τον τερματι-
σμό του δεν βρίσκεται στα παζάρια
και τη διπλωματία των κυβερνήσεων.
Βρίσκεται στους δικούς μας αγώνες
ενάντια στον εχθρό που βρίσκεται
στην ίδια μας τη χώρα: την κυβέρνη-
ση και την άρχουσα τάξη. 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ

Ετοιμάζουν νέες επιθέσεις 
και αντεπιθέσεις

Διαβάστε επίσης

Εκατομμύρια είναι οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες μέσα και έξω από την Ουκρανία. Φωτό: Getty Images
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Γενική απεργία οργάνωσαν τα συνδικάτα στη Νότια Αφρική
την περασμένη Τετάρτη 24 Αυγούστου, ενάντια στην ακρί-
βεια, την ανεργία, αλλά και την ξενοφοβία. Οι δύο μεγαλύ-

τερες συνομοσπονδίες της χώρας, η Cosatu και η Saftu έκαναν
από κοινού κάλεσμα, κάτι που δεν συνηθίζουν. Η Cosatu είναι η
παλιότερη συνομοσπονδία που συνδέεται με το κυβερνών Αφρικα-
νικό Εθνικό Κογκρέσο (ANC). Η Saftu διασπάστηκε από την Cosa-
tu το 2017.

Η συμμετοχή στην απεργία και τις διαδηλώσεις ξεπέρασαν τις
προσδοκίες. Οργανώθηκαν διαδηλώσεις σε 11 μεγάλες πόλεις, με
μεγαλύτερη εκείνη στην Πρετόρια. Οι πιέσεις πάνω στις συνομο-
σπονδίες έρχονται από τα κάτω και είναι εκρηκτικές. Η Νότια
Αφρική είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη κοινωνική ανισότητα στον
πλανήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κατάργηση του απαρτχάιντ, το
χρώμα του δέρματος καθορίζει την πρόσβαση στον πλούτο. 

Τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας συλλέχθηκαν πριν από
την πανδημία. Σήμερα, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Σύμ-
φωνα με τα συνδικάτα, τα αφεντικά και η κυβέρνηση κατέστρεψαν
τρία εκατομμύρια θέσεις εργασίας στη διάρκεια της πανδημίας. Η
ανεργία των νέων είναι κοντά στο 60%. Οι πιο χαμηλόμισθοι και
ιδιαίτερα οι γυναίκες χτυπήθηκαν συγκριτικά ακόμη περισσότερο.
Οι γυναίκες παίρνουν κατά μέσο όρο 60% του μισθού για την ίδια
εργασία. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τρέχει με 8% επίσημα. Ο
κόσμος αναγκάζεται να περιορίσει το φαγητό του. Οι τιμές για
συγκοινωνίες και καύσιμα έχουν πάει στα ύψη. 

“Μας γδέρνουν”
Μια διαδηλώτρια στην απεργία μιλώντας στο BBC είπε πως

“Παίρνω 210 ευρώ το μήνα και τα μισά πηγαίνουν στη συγκοινω-
νία για να πάω στη δουλειά”. Μια άλλη δήλωσε πως “μήνα παρά
μήνα μένω χωρίς λεφτά και αναγκάζομαι να πηγαίνω στους τοκο-
γλύφους που μας γδέρνουν”. Οι δημόσιες υπηρεσίες βρίσκονται
σε διάλυση. Οι εργαζόμενοι στα ταχυδρομεία καταγγέλλουν πως
είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν πολλές ώρες μέσα στα κέντρα
διαλογής, χωρίς θέρμανση το χειμώνα, χωρίς κλιματισμό το καλο-
καίρι, με πολύ κακό φωτισμό που καταστρέφει την όραση και με
τουαλέτες σε αηδιαστική κατάσταση. Μια από τις αφίσες των συν-
δικάτων που καλούσαν στην απεργία έγραφε “Δεν θρηνούμε.
Αγωνιζόμαστε ή πεθαίνουμε της πείνας”.

Αποτέλεσμα της όξυνσης της ανισότητας και της φτώχειας, εί-
ναι η αύξηση της βίας κατά των γυναικών και γενικότερα η αύξη-
ση της εγκληματικότητας. Η κυβέρνηση και τα αφεντικά εκμεταλ-
λεύονται την κατάσταση και προωθούν το σεξισμό αλλά και την
ξενοφοβία σε βάρος μεταναστών από φτωχότερες γειτονικές χώ-
ρες. Η Cosatu στο κάλεσμά της προειδοποίησε την κυβέρνηση να
μην παίξει το χαρτί του ξενοφοβικού ψέματος. Η καμπάνια Kopa-
nang ενάντια στην ξενοφοβία κάλεσε στην απεργία με αφίσα “Οι
καπιταλιστές μάς παίρνουν τις δουλειές, όχι οι μετανάστες. Οχι
στην ανεργία, την αστεγία και τη διάλυση των δημόσιων υπηρε-
σιών”. 

Συνέχεια στη σελ.19

Με μια μαζική συγκέντρωση
έξω από το Δημαρχείο της
Αθήνας συνεχίστηκαν οι κινη-

τοποιήσεις ενάντια στα έργα του Με-
τρό στην Πλατεία Εξαρχείων, τις επι-
θέσεις της αστυνομίας στη γειτονιά
και τα καταστροφικά επενδυτικά σχέ-
δια σε μια σειρά ελεύθερους χώρους
του δήμου Αθήνας. Η συγκέντρωση
έγινε το απόγευμα της Δευτέρας 29/8
την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου,
ενώ την τελευταία εβδομάδα είχαν
προηγηθεί κι άλλες κινητοποιήσεις και
μουσικά δρώμενα στη γειτονιά των
Εξαρχείων. 

«Η πλατεία είναι αποκλεισμένη από
τις 9 Αυγούστου με τα ΜΑΤ», μας λέει
η Χρυσούλα Παπαγεωργίου, κάτοικος
των Εξαρχείων και μέλος της καμπά-
νιας ενάντια στα έργα του Μετρό. «Κά-
θε πρωί διαδηλώνει κόσμος έξω από
το εργοτάξιο, ενώ ταυτόχρονα γίνεται
καμπάνια ενημέρωσης του κόσμου για
τις καταστροφικές συνέπειες που θα
έχει η κατασκευή του σταθμού Μετρό
στην Πλατεία Εξαρχείων. Παράλληλα
δίνεται η μάχη και για την υπεράσπιση
του λόφου Στρέφη ενάντια στην ανά-
πλαση και την καταστροφή ενός ακό-
μη ελεύθερου χώρου. Ο λόφος Στρέ-
φη δίνεται σε μια ιδιωτική εταιρία την
Prodea με την προοπτική να φτιαχτεί
κάτι τελείως στυλιζαρισμένο που δεν
αντιστοιχεί σε έναν λόφο ανοιχτό κι
ελεύθερο για τους κατοίκους».    

Οι διαδηλωτές παρέμειναν στην
Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως για αρ-
κετή ώρα με τραγούδια και συνθήμα-
τα, παρά την προκλητική και πολυά-
ριθμη παρουσία των ΜΑΤ. Το παρών
έδωσαν και τα μέλη της Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας με πανό που κα-
λούσε σε απεργία ενάντια στα έργα. 

«Είναι μια μάχη όχι μόνο με τη δημο-
τική αρχή και την κυβέρνηση αλλά συ-
νολικά με τα σχέδια των καπιταλιστών
για τις γειτονιές μας. Νομίζουν ότι δί-
νοντάς τα όλα για το τουριστικό κεφά-
λαιο θα ξεπεράσουν την κρίση και την
ίδια στιγμή θα ξεμπερδεύουν και με το
τι συμβολίζει η γειτονιά των Εξαρχείων
και η πλατεία της για την πολιτικοποί-
ηση και το κίνημα. Με το άπλωμα του
Airbnb, τις αυξήσεις των ενοικίων, τον
εξευγενισμό, οι γειτονιές θα είναι ακα-
τάλληλες για την εργατική τάξη, τη νε-
ολαία, τους φτωχούς» τονίζει στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη ο Σωκράτης Ταγ-
κόπουλος, κάτοικος Εξαρχείων και
κοινοτικός σύμβουλος Α’ διαμερίσμα-
τος με την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας. 

«Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή
την επίθεση. Χρειάζεται να μεγαλώσει
αυτό το κίνημα, να μπουν σε αυτό τα

εργατικά συνδικάτα, να συνδεθεί με
όλες τις άλλες μάχες. Η διαδήλωση
στη ΔΕΘ για παράδειγμα πρέπει να εί-
ναι ένας επόμενος κινηματικός σταθ-
μός και γι’ αυτό το κίνημα. Ταυτόχρο-
να έχουν να παίξουν ρόλο και τα εργα-
τικά κομμάτια που εμπλέκονται άμεσα
σε αυτή την υπόθεση. Οι εργάτες στα
έργα του Μετρό να απαντήσουν με
απεργία ενάντια στα έργα. Οι εργαζό-
μενοι του δήμου κόντρα στις επιθέσεις
του δημάρχου. Άλλωστε το αν οι γει-
τονιές της Αθήνας θα είναι βιώσιμες
για τους εργαζόμενους ή θα είναι μό-
νο για τον τουρισμό μας αφορούν
όλους/ες. 

“Αλλού αποσκοπούν”
Τα έργα δεν έχουν να κάνουν με τις

συγκοινωνίες και την πρόσβαση των
κατοίκων στα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς. Αλλού αποσκοπούν. Στην τελική
δεν θα υπάρχουν κάτοικοι για το χα-
ρούν το μετρό. Η γειτονιά έχει ήδη
πρόσβαση στις συγκοινωνίες. Είναι πε-
ρικυκλωμένη από σταθμούς – Βικτώ-
ρια, Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Αμπελό-
κηποι κλπ. Αν η κυβέρνηση νοιαζόταν
πραγματικά για την μετακίνηση του
κόσμου θα έκανε μετρό σε γειτονιές
που δεν υπάρχει τίποτα κι αλλάζεις
δυο τρία λεωφορεία για να πας στη
δουλειά σου». 

Οι διαδηλωτές συνέχισαν με μια δυ-
ναμική πορεία που κατέληξε στην
Πλατεία Εξαρχείων.

«Η σημερινή κινητοποίηση είναι μό-
νο η αρχή. Υπερασπιζόμαστε τους
ελεύθερους χώρους και το πράσινο,
κόντρα στα ψέματα του Μητσοτάκη
και του Μπακογιάννη που παριστά-
νουν ότι τάχα μου κάνουν πράσινη
ανάπτυξη. Πράσινη ανάπτυξη δεν γίνε-
ται καταστρέφοντας το πράσινο. Οι
λαμαρίνες στην Πλατεία Εξαρχείων θα
πέσουν. Είναι κομμάτι όλης της δρά-

σης του εργατικού και φοιτητικού κι-
νήματος» δήλωσε ο Πέτρος Κωνσταν-
τίνου, δημοτικός σύμβουλος με την
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.

Στο δημοτικό συμβούλιο η αντιπολί-
τευση αποχώρησε διαμαρτυρόμενη
για την άρνηση του Μπακογιάννη να
συζητηθεί το θέμα των υποκλοπών. Η
δημοτική αρχή χρειάστηκε την ψήφο
των χρυσαυγιτών προκειμένου να συγ-
κροτήσει απαρτία.

«Μετά την αποχώρηση της αντιπολί-
τευσης, ο κατήφορος έφτασε στον πά-
το αφού με την εξασφάλιση της πα-
ρουσίας δύο πρόθυμων χρυσαυγιτών,
έστησαν συνεδρίαση με απαρτία: σύσ-
σωμη η δεξιά πολυκατοικία μέσα σε 10
λεπτά, με πλήρη ομοφωνία, ολοκλήρω-
σε τη διαδικασία μέσα σε χειροκροτή-
ματα ορισμένων παρόντων, που θεώ-
ρησαν τους εαυτούς τους δικαιωμέ-
νους» τονίζει ο Π. Κωνσταντίνου. «Δεν
μας προκαλεί έκπληξη η κατρακύλα
τους, να προτιμάνε λειτουργία του δη-
μοτικού συμβουλίου της Αθήνας με τις
συναινέσεις των χρυσαυγιτών. Ετούτη
η κυβέρνηση και ο Μπακογιάννης παί-
ζουν την ατζέντα "νόμου και τάξης" με
διαρκείς απαγορεύσεις πορειών και
ρατσιστικές εκστρατείες, όπως η εκκέ-
νωση της δομής προσφύγων του Ελαι-
ώνα για να συσπειρώσουν τους φασί-
στες στην καταρρέουσα δεξιά πολυκα-
τοικία. Ο Μπακογιάννης έχει μετατρα-
πεί σε φρούραρχο των ΜΑΤ, δίνοντας
ακόμη και σήμερα έγκριση για να πε-
ριοριστεί η διαδήλωση των κινήσεων
των ελεύθερων χώρων που ήρθαν για
να υπερασπίσουν την πλατεία των
Εξαρχείων από την καταστροφική επι-
λογή να μετατραπεί σε σταθμό του με-
τρό και τον Λόφο Στρέφη από την εγ-
κατάλειψη και την παράδοση στη PRO-
DEA… Θα μας βρούνε μπροστά τους!».

Σ.Μ.

Αντίσταση στα σχέδια
του Μπακογιάννη

NΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Γενική απεργία

Aπεργιακή συγκέντρωση

29/8, Δημαρχείο Αθήνας. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Πέντε χρόνια έκλεισαν αυτό το
καλοκαίρι από τη φωτιά στον
πύργο Γκρένφελ του δυτικού

Λονδίνου. Το συγκρότημα κοινωνι-
κών κατοικιών, που όπως αντίστοιχα
σε πολλές περιοχές του Λονδίνου
βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία του το-
πικού δημοτικού συμβουλίου, είχε
μέχρι την πολύνεκρη φωτιά ως συν-
ιδιοκτήτη ένα μεσιτικό fund1. Μετά
τις αρχές του 2000 το πλάνο εξευγε-
νισμού των Νέων Εργατικών του
Μπλερ σήμανε για μια σειρά κτίρια
και γειτονιές ολόκληρες την “ανάγκη
προσαρμογής τους”, επι της ουσίας
δεκάδες συγκροτήματα κατοικιών
έπρεπε να αλλάξουν αισθητική, πρό-
γραμμα στέγασης κατοίκων ή και,
κυριολεκτικά, τύπο κατοίκων. 

Το κτίριο απέκτησε σταδιακά μια
συνολική πρόσοψη με στόχο να δεί-
χνει πιο σύγχρονο στις περιοχές
που το “έβλεπαν”: την πιο ακριβή
περιοχή του Λονδίνου, 1.5 χιλιόμε-
τρο μακριά, και τα νέα installation
τέχνης δημιουργημένα για τουριστι-
κή αξιοποίηση ακριβώς ενδιάμεσα.
Η πρόσοψη όχι μόνο δεν ήταν μέρος
κάποιας ενεργειακής αναβάθμισης
του κτιρίου όπως γίνεται συνήθως,
ήταν και εύφλεκτη κοστίζοντας τη
ζωή σε δεκάδες κατοίκους. Θα περί-
μενε κανείς το Λονδίνο που έχει
έναν διαχρονικό και όχι εποχικό του-
ρισμό, να μη βασίζεται τόσο σε τέ-
τοιες πολιτικές διαχείρισης των κοι-
νωνικών κατοικιών, αλλά το σχέδιο
ήταν βαθύτερο: εξευγενισμός.

Ο όρος που ακούγεται όλο και πιο
δυνατά την τελευταία δεκαετία, 
gentrification στα αγγλικά, έγινε συ-
νώνυμο μίσους για τους φτωχούς
και ευκαιρίας για την άρχουσα τάξη
να διευρύνει το οικονομικό της πε-
δίο. Με διαφορετικούς ρυθμούς οι
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ή έστω
όσες δε το είχαν κάνει ήδη, διώ-
χνουν τους φτωχούς από το αστικό
κέντρο προσπαθώντας να κάνουν με
αυτό τον τρόπο υποτίθεται πιο
όμορφο το κέντρο τους. Πέρα από
τα ψέματα περί ποιότητας ζωής, κα-
θαριότητας και πολιτισμικών ανα-
γεννήσεων, το σχέδιο είναι μια ανα-
διάταξη των κατοίκων στο εσωτερι-
κό τους. Κι όπου δεν είναι εφικτή, η
εικόνα μιλάει μόνη της: τουλάχιστον
ας μείνουν άδεια κτίρια για την αγο-
ρά Real Estate να τα κάνει ό,τι θέλει. 

Εδώ έρχεται η Αθήνα με μια δια-
δρομή 50 χρόνων που καταλήγει σε
γειτονιές που πρακτικά πλέον δεν
έχουν κατοίκους όπως του Ψυρρή.
O χώρος ανάμεσα στου Ψυρρή και
την Πλάκα, το Γκάζι, τα Χαυτεία, δη-
μιουργούν νεκρές ζώνες ανάμεσα
σε Εξάρχεια, Κουκάκι, Θησείο, Κο-
λωνάκι, Πλάκα, Μεταξουργείο και
Πετράλωνα.

Τα νέα σχέδια του Μετρό, προεξέ-
χοντος του Μετρό στην Πλατεία
Εξαρχείων, εντάσσονται σε αυτή τη
λογική που άλλες πρωτεύουσες εί-
δαν να εφαρμόζεται 20 χρόνια πριν:
“mixed” communities τις έλεγαν στα

αγγλικά, εννοώντας ταξικά ανάμει-
κτες γειτονιές, όμως το ύψος των
ενοικίων, η διαδικασία επανάκτησης
του σπιτιού σου από το κράτος μετά
τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό το-
μέα και η άνοδος των αξιών ακινή-
των λόγω επιθετικών fast track έρ-
γων όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες (ή
τα Μουντιάλ κ.ο.κ.) σήμαναν ένα
πράγμα: φέρτε πίσω τους πλούσι-
ους στο κέντρο, στείλτε τους φτω-
χούς μακρiά. 

Οι πόλεις φάνηκε ότι δεν κινδύνε-
ψαν να γίνουν “μοντέρνες φυλακές”
όπως λέει λανθασμένα ένα σύνθη-
μα: σίγουρα οι πλούσιοι δε θέλουν
να μένουν σε φυλακές. Τι μένει για
όσους φύγουν όμως; Η μετακίνηση
κατοίκων στο παράδειγμα του Λον-
δίνου σήμαινε ότι 14 χιλιάδες κάτοι-
κοι από λίγο πριν την Ολυμπιάδα
του 2012 μέχρι το 2014 βρέθηκαν να
μένουν 5 και 10 χιλιόμετρα μακρυά
από το ανατολικό Λονδίνο και το ευ-
ρύτερο κέντρο του Λονδίνου παρά
τη θέλησή τους2. Ό,τι δε γκρέμισε η
Θάτσερ από τις κοινωνικές κατοικίες

του '70, ερχόταν η ανάπτυξη να το
διαλύσει τώρα. 

Η περίπτωση του Μετρό Εξαρχεί-
ων είναι μια αντίστοιχη περίπτωση.
Στην περιοχή ο τουρισμός έχει σπά-
σει κάθε φραγμό, αλλά ακόμη και
φέτος που επανήλθε στο ανώτερο
επίπεδό του υπάρχουν διαθέσιμα
φτηνά και ακριβά καταλύμματα για
τουρίστες. Η κυβέρνηση και η άρ-
χουσα τάξη δε θεωρούν ότι απλά θα
βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία, που
έτσι κι αλλιώς ένα Mετρό τη βοηθά,
θεωρούν θα γίνει μια γειτονιά ελκυ-
στική για την φανταστική περίπτωση
μια νέας μεσαίας τάξης ή εναλλακτι-
κών αστών, μια γειτονία με λίγα λό-
για που αξίζει να επενδύσει το κεφά-
λαιο οριζόντια. 

Τουριστικό κεφάλαιο
Η γειτονική πλατεία Ομόνοιας άλ-

λωστε μετά από δυο lock down βρέ-
θηκε με πολλαπλάσια ξενοδοχεία με
τον ίδιο μηχανισμό όπου και αλλού:
μετατρέποντας κουφάρια σε τουρι-
στικό κεφάλαιο. Όπως το νέο ποδη-

λατοδρόμιο στην απέναντι όχθη του
Τάμεση βλέπει ένα ξενοδοχείο της
εταιρείας Moxy αντί για κοινωνικές
κατοικίες3, έτσι τελειώνει και ο -ο θε-
ός να τον κάνει- ποδηλατόδρομος
του νέου μεγάλου περιπάτου του
Μπακογιάννη στο σύμπλεγμα των
Χαυτείων στο νέο παράρτημα της
εταιρείας του κλάδου. Δυο χρόνια
δακρύβρεχτων απαιτήσεων για ελα-
φρύνσεις από τις επιχειρήσεις του
τουρισμού, για να βρεθούμε με πολ-
λές περισσότερες και πιο ακριβές
στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές. 

Σε αυτό το πλαίσιο προκύπτουν οι
αντιδράσεις, με όρους μαζικού κινή-
ματος, των κατοίκων. Η Αθήνα δεν
είναι Βενετία, δεν είναι μια πόλη με-
ρικών δεκάδων χιλιάδων κατοίκων
που απειλείται κυριολεκτικά από
τους τουρίστες, αλλά το σχέδιο για
αυτή δεν είναι λιγότερο νοσηρό:
εξορία για μέρος των κατοίκων. Εί-
ναι όμως μονόδρομος αυτή η εξέλι-
ξη; Χρειάζεται να σκάψουμε στο
πρόσφατο και μη παρελθόν για να
βρούμε αντίδοτα. Δέκα χρόνια πριν,

ο ήδη παροπλισμένος Οργανισμός
Εργατικής Κατοικίας δεχόταν άλλο
ένα πλήγμα από το δεύτερο μνημό-
νιο μετατρεπόμενος πλέον απλά σε
ένα παράρτημα του ΟΑΕΔ που εγ-
κρίνει δάνεια για στέγη ή ανακατα-
νέμει τους φτωχότερους κατοίκους
στα ήδη υπάρχοντα κτίρια4. Οι ίδιες
οι κατοικίες προέρχονται από τις
δεκαετίες του '70 και του '80 και
έχουν να κατασκευαστούν νέες 30
χρόνια τώρα. Ο Δήμος της Αθήνας
σε αυτή τη διαδικασία ήταν ουρα-
γός από παλιά. Με υπαρκτές (δεί-
κτης δόμησης σε σημεία του ιστορι-
κού κέντρου) ή ανύπαρκτες δικαιο-
λογίες, οι λίγες εργατικές κατοικίες
βρίσκονται μόνο στo βορειότερο
τμήμα του ή ιστορικά συγκροτήμα-
τα όπως τα προσφυγικά της Αλε-
ξάνδρας πολεμούνται από σενάρια
ιδιωτικοποίησης. 

Η λύση θα ήταν απλή με τη δημι-
ουργία εργατικών κατοικιών στα
κουφάρια των κτιρίων που γίνονται
ή σχεδιάζονται να γίνουν ξενοδο-
χεία ή πολυτελείς κατοικίες για
πλούσιους. Μέρος της λύσης θα
ήταν και ένα οριζόντιο πλαφόν στα
ενοίκια, στα 4 ευρώ ανά τετραγωνι-
κό για παράδειγμα. Κομμάτι της μά-
χης του εργατικού κινήματος συλ-
λογικές συμβάσεις παντού με μι-
σθούς ανώτερους των 850 ευρώ και
με προσαρμογή τους στο ρυθμό
του πληθωρισμού που απειλεί σχε-
δόν κάθε μισθό. Για να επιβληθεί
όμως χρειάζεται σύγκρουση με την
κυβέρνηση και τους φίλους της που
έχουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο ξε-
ριζωμού.

Γι’ αυτό θέλουμε όχι μόνο εργατι-
κές κατοικίες, αλλά έλεγχό τους τη
συνέλευσή των κατοίκων και τα συν-
δικάτα, κρατικοποίηση των κτιρίων
που δεν έχουν αξιοποιηθεί για πάνω
από 10 χρόνια, δημιουργία χώρων
υψηλού πρασίνου και όχι διάλυση με
κάθε κόστος όσων έχουν απομείνει.
Τα 70 δέντρα της Πλατείας Εξαρχεί-
ων, και όσα έχουν ήδη φύγει από τις
υπόλοιπες, άλλωστε θα είναι ένα έγ-
κλημα που δε θα το πληρώσουμε
μόνο στην τσέπη μας ή στο σπίτι
μας. Τραγική ειρωνεία: ο Μπόρις
Τζόνσον μετά την παραίτησή του
από πρωθυπουργός της Μ. Βρεττα-
νίας αγοράζει πολυτελές σπίτι στην
πλούσια, ιδιωτική στην ουσία, περιο-
χή του Λονδίνου που για να διατηρή-
σει το πράσινο σε υψηλά επίπεδα
αρνείται τη δημιουργία μετρό. Κάτι
θα ξέρει.

Βασίλης Μυρσινιάς
μπουφετζής-μουσικός, 

κάτοικος Εξαρχείων
μέλος “Καμαριέρα” και Συνδικάτου

Τουρισμού-Επισιτισμού Αττικής

1. Guardian, bit.ly/grenfell_gua
2. Dan Hancox, Vice, bit.ly/vice_exiles
3. Top Boy Netflix Series, Season 3
4. Το Βήμα, bit.ly/oek_tovima

“ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ”

Η ταξική επίθεση 
στις γειτονιές μας
και πώς απαντάμε

29/8, Διαδήλωση από το Δημαρχείο της Αθήνας στην πλατεία Εξάρχειων. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Συνέχεια από τη σελ. 3

Εργαζόμενοι από μια σειρά χώρους έδωσαν το παρών
πολλοί από αυτούς με πανό σωματείων και σχημάτων.
«Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας παρουσιάσει σαν νόμι-
μη την παρακολούθηση των κινητών τηλεφώνων των δη-
μοσιογράφων, των πολιτικών προσώπων. Συμμετέχουμε
σήμερα εδώ σαν σωματείο και νομίζω ότι η παρουσία
του κόσμου στέλνει ένα μήνυμα», μας είπε ο Σπύρος Βα-
σιλείου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Αγί-
ου Σάββα. «Επόμενο ραντεβού στις 9-10 Σεπτέμβρη
στην ΔΕΘ στην Θεσσαλονίκη», συνέχισε.  

«Ο τρόπος για να απαντήσουμε στις υποκλοπές και
για να πέσει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση προτού ροκα-
νίσουν τα πάντα είναι να δημιουργηθούν μέτωπα από
όλες τις πλευρές, από τους δικηγόρους από τα σωμα-
τεία, από την ερευνητική δημοσιογραφία, στους δρό-
μους και μέσα στο κοινοβούλιο», μας είπε ο Βασίλης
Κουκαλάνι, ηθοποιός.

«Δεν είναι ωραία αυτά που βλέπουμε να κάνει η κυ-
βέρνηση με τις παρακολουθήσεις», μας είπε η Λίντιτα
Μπούζι από τις Καθαρίστριες Σχολείων του Δ. Αθήνας.
«Γι’ αυτό είμαστε εδώ σήμερα, και γιατί θέλουμε ψωμί
και τριαντάφυλλα, όχι ρατσισμό. Μέσα από πολύ αγώνα,
καταφέραμε να έχουμε σύμβαση και μπήκαμε στα σχο-
λεία. Και αυτός είναι ο μόνος δρόμος, ο αγώνας».  

«Ζητάμε εδώ λεφτά για την Υγεία και όχι για την αστυ-
νομία, θέλουμε ανοιχτά σύνορα για να σταματήσουν να
σκοτώνονται οι πρόσφυγες, να μην κλείνουν τα camp
που μένουν μέσα οι πρόσφυγες, είμαστε άνθρωποι
έχουμε δικαιώματα τα οποία καταπατά αυτή η κυβέρνη-
ση και γι’ αυτό θέλουμε να φύγει», μας λέει ο Μαμαν-
τού, από την Ακτή Ελεφαντοστού.  

«Βρισκόμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε ενάντια στην
κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και το καθεστώς που έχει
επιβάλλει απέναντι στην κοινωνία, την δημοκρατία και
τους θεσμούς. Απαιτούμε να παραιτηθεί εδώ και τώρα
για να αναλάβει πράγματι έτσι την ευθύνη και να σταμα-
τήσει η εντεινόμενη επίθεση στα δικαιώματα των πολι-
τών», δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Μιχάλης
Κριθαρίδης εκπρόσωπος τύπου του ΜέΡΑ25 που αντα-
ποκρίθηκε στο ανοιχτό κάλεσμα των οργανώσεων και
των σωματείων και συμμετείχε στο συλλαλητήριο.

Μετά τις ομιλίες, οι διοργανωτές κάλεσαν τον κόσμο
να βγει στον δρόμο και η «απαγορευμένη» πορεία ξεκί-
νησε με την αστυνομία να κάνει πίσω και τους διαδηλω-
τές να κατεβαίνουν μέσω της Πανεπιστημίου στην Ομό-
νοια βροντοφωνάζοντας συνθήματα, όπως: «Η τρομο-
κρατία δεν θα περάσει», «Ακρίβεια, ανεργία, τρομοκρα-
τία, κάτω η Νέα Δημοκρατία», «Δώστε λεφτά για την
Υγεία και όχι για χαφιέδες και την αστυνομία», «Η ΕΥΠ
να διαλυθεί, είναι ο χαφιές του καπιταλιστή», «Κούλη,
Μηταράκη σας ξέρουμε καλά, σε Έβρο και Αιγαίο πνί-
γετε παιδιά», «Χτυπάνε απεργούς, αφήνουν τον Λιγνά-
δη, ώρα να πάνε στο μαύρο το σκοτάδι», «Το “κράτος
δικαίου” είναι μια απάτη, νόμος είναι το δίκιο του εργά-
τη». κ.α.

Με τα πανό τους συμμετείχαν στη συγκέντρωση το
Σύλλογος Εργαζομένων Αγίου Σάββα, το Σωματείο Ερ-
γαζομένων Νοσοκομείου ΓΝΑ Γεννηματάς, η ΑΣΚΙ Ιδιω-
τικής Υγείας, οι Καθαρίστριες Σχολείων του Δήμου Αθή-
νας, εργαζόμενοι στο ΥΠΠΟ, οι Φοιτητικού Σύλλογοι
Βιολογικού, Φυσικού και ΣΕΜΦΕ, η Πρωτοβουλία Δικη-
γόρων και Νομικών για τα Δημοκρατικά Δικαιώματα, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, το Μέ-
ΡΑ25, η ΟΡΜΑ, η ΟΚΔΕ, η Αναμέτρηση, η ΔΕΑ, η Αρι-
στερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης, το 
«Solidarity with Migrants” κ.α.

Η συζήτηση των υποκλοπών στην Βουλή την περα-
σμένη Παρασκευή ήρθε να αναδείξει με περίτρανο

τρόπο δύο βασικά πράγματα. Την βαθιά κρίση στην
οποία βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και την απο-
λύτως ανεπαρκή στάση των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης απέναντι σε ένα πρωθυπουργό που θα έπρεπε να
είναι ήδη φευγάτος. 

Ξεκινώντας από το πρώτο, δεν υπήρχε μεγαλύτερη
απόδειξη από το χάος της ίδιας της ομιλίας του πρωθυ-
πουργού. Αφού ζήτησε «από όλους να πέσουν οι τόνοι»,
όχι μόνο δεν απάντησε σε κανένα από τα ερωτήματα,
ποιοι και γιατί παρακολουθούνται από την ΕΥΠ, αλλά
επιτέθηκε σε όλους και όλα εκτοξεύοντας ψέματα, απει-
λές και ύβρεις και «επιχειρήματα» που προσβάλουν την
λογική, λες και δεν είναι ο ίδιος που πιάστηκε «με το κα-
τσίκι στην πλάτη». 

Η εικόνα του και τα όσα είπε, θύμιζαν τους έκπτωτους
άρχοντες που αναίσχυντα μάχονται μέχρι το τέλος να
μείνουν στην εξουσία, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, ψέ-
μα, εκβιασμό και απειλή, όπως αυτές εναντίον των ξένων
ανταποκριτών που μεταφέρουν την εικόνα της κρίσης.

Είπε ότι «τα όποια κακώς κείμενα στην ΕΥΠ έχουν δια-
χρονική διαδρομή» λες και τα σκάνδαλα των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων θα μπορούσαν να αθωώσουν τον ίδιο.
Ενώ είναι ακριβώς η ατιμωρησία πολλών από αυτά στο
παρελθόν που κάνουν άμεση την ανάγκη να φύγει τώρα
ο ίδιος και η κυβέρνησή για να σταλεί το μήνυμα προς
κάθε αποδέκτη. Για τον ίδιο λόγο άμεση και επιτακτική
είναι η αποκάλυψη όλης της αλήθειας, ποιοι και γιατί πα-
ρακολουθούνταν και η απόδοση ποινικών ευθυνών.

Κατηγόρησε όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ,
του οποίου τον αρχηγό πιάστηκε η ΕΥΠ να παρακολου-
θεί, ότι «επιχειρεί να εργαλειοποιήσει ένα πραγματικό θέ-
μα, διαμορφώνοντας δήθεν σκηνικό πολιτικής κρίσης»!

Έφτασε στο τελευταίο σημείο της αθλιότητας, να πιά-
σει στο στόμα του το μικρό κοριτσάκι που σκοτώθηκε
στον Έβρο επιχειρώντας να περάσει τους φράχτες αμ-
φισβητώντας το όνομά του και καταγγέλλοντας αυτούς
που «το βαφτίζουν και Μαρία τις ημέρες της Παναγίας».
Ο ίδιος συνήθως αποκαλεί τους πρόσφυγες «υβριδική
απειλή». 

Ψέματα
Για να δικαιολογήσει τον εαυτό του, ο Μητσοτάκης,

επικαλέστηκε ψευδώς το «πώς εξαρθρώθηκε η Χρυσή
Αυγή», ενώ, όπως γνωρίζουμε από την δικογραφία, κα-
νείς βουλευτής της Χ.Α. δεν παρακολουθήθηκε για λό-
γους «εθνικής ασφάλειας» αλλά μόνο από σπόντα μέσα
από το άνοιγμα τηλεφωνικών συνομιλιών Χρυσαυγιτών
που δεν ήταν βουλευτές.

Επιτέθηκε σε όσους «σε αυτό το περιβάλλον αστάθει-
ας, ζητάτε να μπει η χώρα σε μια δίμηνη ή τρίμηνη περι-
πέτεια, χωρίς να αναλογίζεστε τι μπορεί να σημαίνει αυ-
τό για την πατρίδα», ενώ το επιτελείο του μέχρι τις αρ-
χές του καλοκαιριού διέρρεε αφειδώς ότι ετοιμάζεται
να εξαγγείλει ο ίδιος εκλογές το φθινόπωρο και έψαχνε
την ημερομηνία. 

Αλλά η κορωνίδα των επιχειρημάτων του ήταν η φρά-
ση της δευτερολογίας: «Κανείς πρωθυπουργός δεν έχει
τη δυνατότητα και το δικαίωμα να γνωρίζει ποιους πα-
ρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εγώ δεν
γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πλη-
ροφοριών. Και δεν θα έπρεπε να το γνωρίζω». Πρόκειται
για μια κυνική ομολογία ότι η υπηρεσία πληροφοριών εί-
ναι πάνω ακόμη και από τον εκλεγμένο πρωθυπουργό
που έχει αναλάβει την ευθύνη της. Επιτέλους η θρυλού-
μενη ερώτηση του αρχηγού της ΕΡΕ Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή «ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο» μετά την δο-
λοφονία Λαμπράκη, πήρε την απάντησή της. 

Η παρουσία του Μητσοτάκη στην Βουλή ήταν μια τε-
ράστια πρόκληση που όμως έμεινε διπλά αναπάντητη
από τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης.

Έμεινε αναπάντητη γιατί κανένα από τα κόμματα δεν

θέτει το ζήτημα της διάλυσης της ΕΥΠ. Όλα τα κόμματα
της αντιπολίτευσης στην Βουλή θεωρούν δεδομένη ως
αναγκαία την ύπαρξη της ΕΥΠ σαν ένα μηχανισμό που
έχει ανάγκη κάθε κυβέρνηση αλλά θα πρέπει να λει-
τουργεί με «περισσότερη διαφάνεια» και «περισσότερο
κοινοβουλευτικό έλεγχο» για «εθνικούς λόγους». 

Είναι ακριβώς η ίδια η ύπαρξη της ΕΥΠ και παλιότερα
της ΚΥΠ που εδώ και δεκαετίες δεν έχουν κάνει τίποτε
άλλο από το να δημιουργούν πραξικοπήματα και επιθέ-
σεις εναντίον του «εσωτερικού εχθρού», δηλαδή της
Αριστεράς, του εργατικού κινήματος, των μειονοτήτων,
των προσφύγων, των μεταναστών. Γι’ αυτό και η εργατι-
κή τάξη και ο λαός δεν την έχουν ανάγκη, είναι ενάντια
στα συμφέροντά τους, καλύτερα να διαλυθεί.

Αναπάντητη έμεινε όμως και η πρόκληση του Μητσο-
τάκη να μην «φυγομαχήσει» και να εξαντλήσει την τε-
τραετία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
δεν ζήτησε καν να παραιτηθεί η κυβέρνηση αλλά είπε
ότι πρώτα πρέπει να λάμψει η αλήθεια για την παρακο-
λούθηση Ανδρουλάκη και μετά να γίνουν εκλογές. Ο
Τσίπρας, μπορεί να μην τσιγκουνεύεται τις αντικυβερνη-
τικές «κορώνες» εντός και εκτός βουλής, αλλά δεν είχε
να προτείνει το παραμικρό για το πώς θα μπορούσε να
φύγει αυτή η κυβέρνηση, προτού ολοκληρώσει την κα-
ταστροφική της τετραετία.

Περισσότερο ενδιαφέρει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να
παραμένει και να φθείρεται η ΝΔ στην κυβέρνηση ενώ
στο μεταξύ θα χτίζεται η νέα εκλογική συμμαχία που θα
την αντικαταστήσει (περιλαμβάνοντας από το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ μέχρι δυσαρεστημένους δεξιούς ή και όλη την
δεξιά παράταξη στη μετά-Μητσοτάκη εποχή) παρά το
να ανατραπεί άμεσα από τα κάτω, κάτι που θα δυσαρε-
στούσε και τους «εταίρους» και θα δημιουργούσε πε-
ρισσότερες και αυξημένες προσδοκίες στον κόσμο. Με
μια παρόμοια προσέγγιση παρακολουθεί τα γεγονότα
και η ηγεσία του ΚΚΕ, θεωρώντας ότι το να θέσει κανείς
ζήτημα να πέσει η κυβέρνηση παίζει το χαρτί του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ούτε
ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΚΚΕ, μέσα σε συνθήκες που η εργατι-
κή τάξη και ο κόσμος κυριολεκτικά βράζει ενάντια στην
κυβέρνηση, δεν πήρε την πρωτοβουλία να κατεβάσει
τον κόσμο κάτω στον δρόμο για τις υποκλοπές (πόσο
μάλλον να αποφασίσει απεργίες, να καλέσει σε ανένδο-
το για να ρίξει αυτήν την κυβέρνηση), ενώ το ΜέΡΑ25
απλώς ανταποκρίθηκε με μια τυπική παρουσία στο κά-
λεσμα για το συλλαλητήριο που καλέστηκε με πρωτο-
βουλία των οργανώσεων και των κομμάτων της ριζο-
σπαστικής-αντικαπιταλιστικής αριστεράς. 

Ήταν αυτό το συλλαλητήριο στις 25 Αυγούστου στην
Αθήνα που έσπασε την αδράνεια των ηγεσιών της κοινο-
βουλευτικής αριστεράς αλλά και την απαγόρευση της
συγκέντρωσης που κήρυξε ανεπιτυχώς ο Θεοδωρικά-
κος θεωρώντας αυτό το κομμάτι της αριστεράς εύκολο
στόχο. Και το ίδιο θα γίνει ξανά με ακόμη πιο μαζικό,
πολλαπλάσιο τρόπο σε λιγότερο από δεκαπέντε μέρες
στην ΔΕΘ, όπου τα συνδικάτα ετοιμάζονται να διαδηλώ-
σουν – και είναι ευκαιρία να ενωθούν όλα τα μέτωπα της
αντίστασης και όλοι οι αγωνιστές/τριες που δεν σταμά-
τησαν να διαδηλώνουν όλο το καλοκαίρι, στη Μαλαματί-
να, στα Εξάρχεια, στον Ελαιώνα, στην efood, στο
Αγλαΐα Κυριακού, στα λιπάσματα και τα πετρέλαια της
Καβάλας. 

Μαζικό
συλλαλητήριο

Η Βουλή 
δεν δίνει 
απαντήσεις

Γκρεμίστε την κυβέρνηση,
ξηλώστε την ΕΥΠ
Στη συγκέντρωση  ενάντια στις

υποκλοπές στο Σύνταγμα πραγ-
ματοποιήθηκαν ομιλίες από μια

σειρά αγωνιστές και αγωνίστριες. Τον
λόγο πήραν ο Χρίστος Αργύρης, μέλος
του ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων στο
νοσοκομείο Γεννηματά, ο Κώστας
Τουλγαρίδης, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕ-
ΔΥ, η Μαριάννα Τσίχλη, περιφερειακή
σύμβουλος Αττικής, ο Θανάσης Καμ-
παγιάννης από την Πρωτοβουλία Δικη-
γόρων και Νομικών για τα Δημοκρατι-
κά Δικαιώματα και μέλος του ΔΣ του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, ο Δη-
μήτρης Χατζηπαναγιώτου από την
ΚΕΔΔΑ, ο Θωμάς Κατσαρός εργαζόμε-
νος στο ΥΠΠΟ η Μαργαρίτα Κουτσα-
νέλου, γραμματέας του Σωματείου Ελ-
ληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δή-
μητρα» και ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία
στις Γειτονιές της Αθήνας.

«Έχουμε απέναντί μας ένα κράτος
ανίκανο να βοηθήσει εμάς στα νοσοκο-
μεία ενάντια στην πανδημία, ένα κρά-
τος που μέσα στον Αύγουστο μέτραγε
30 νεκρούς τη μέρα. Που κοντράρει τις
αυξήσεις μισθών απέναντι στη ακρί-
βεια. Και ένα κράτος ικανό να φέρνει
μέσα στον Αύγουστο τα ΜΑΤ στα
Εξάρχεια, να πνίγει τους πρόσφυγες
στο Αιγαίο και να παρακολουθεί
15.000 άτομα για λόγους “εθνικής
ασφάλειας”», τόνισε ο Χρίστος Αργύ-
ρης. «Οι μηχανισμοί του βαθέος κρά-
τους, που δολοφόνησαν τον Λαμπρά-
κη, φέρανε την χούντα και πιο πρό-
σφατα παρακολουθούσαν αγωνιστές
και Πακιστανούς εργάτες, δεν μεταρ-
ρυθμίζονται, μόνο ανατρέπονται, στο
δρόμο. Επόμενο μεγάλο ραντεβού
στην Θεσσαλονίκη στις 9 και 10 Σε-
πτέμβρη».

«Η μπόχα που αναβλύζει από τις πα-
ρακολουθήσεις αποκαλύπτει την προ-
σπάθεια να θωρακιστεί το κράτος και
το σύστημα απέναντι στους αγώνες
των εργαζόμενων», υπογράμμισε ο Κώ-
στας Τουλγαρίδης. «Αποτελεί συνέχεια
των τρομονόμων, της καταστολής στο
κίνημα, της λειτουργίας του συνδικαλι-
στικού και του φοιτητικού της ασφά-
λειας. Οι παρακολουθήσεις και η κατα-
στολή δεν μας τρομάζουν. Το επόμενο
διάστημα να ξεδιπλώσουμε ένα κίνημα
ανατροπής απέναντι στην ακρίβεια, τη
λιτότητα, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις
επιθέσεις στα δικαιώματα του κόσμου,
για να ζήσει ο λαός όπως του αξίζει».

«Δεν είναι μια καθόλου απλή υπόθε-
ση, οι υποκλοπές. Ο Μητσοτάκης απο-
φάσισε ο ίδιος να βάλει κάτω από την
φτερούγα του την ΕΥΠ, ο ίδιος διόρισε
τους εκλεκτούς του να επιβλέψουν ένα
παρακρατικό μηχανισμό που κανείς
δεν ξέρει μέχρι που φτάνουν τα ποδά-
ρια του», επισήμανε η Μαριάννα Τσί-
χλη. «Είναι η συνέχεια μιας πολιτικής
που απαγορεύει συγκεντρώσεις, μετα-
ξύ αυτών και τη σημερινή, απαγορεύ-
σεις που το κίνημα θα πετάξει στον κά-
λαθο των αχρήστων, όπως κάναμε και
ένα χρόνο νωρίτερα».

«Όλα τα προηγούμενα χρόνια ξέρα-
με ότι υπήρχε ένα τεράστιο κύκλωμα
παρακολουθήσεων, νομότυπων ή πα-
ράτυπων, για το οποίο ήταν υπεύθυνες
όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες πέρα-
σαν», θύμησε ο Θανάσης Καμπαγιάν-
νης. «Αλλά το σημερινό είναι μια τομή.
Υπάρχει ένα σύστημα παρακολουθήσε-
ων στου οποίου το επίκεντρο βρίσκεται
το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρ-
νηση πρέπει να πάει σπίτι της και το
σκάνδαλο δεν πρέπει να κουκουλωθεί.
Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι θα
αποκαλυφθεί όλη η λίστα  των παρακο-
λουθήσεων, ότι θα σπάσει το απόστη-
μα της ΕΥΠ, το απόστημα των εισαγγε-
λικών διατάξεων για λόγους “εθνικής
ασφάλειας”. Για να το κάνουμε αυτό
δεν αρκούν οι κοινοβουλευτικές διαδι-
κασίες, θα χρειαστεί να μιλήσει ο κό-
σμος του αγώνα. Το απόρρητο των επι-
κοινωνιών αποτελεί βασική προϋπόθε-
ση για κάθε δημοκρατικό δικαίωμα. Δεν
υπάρχει δικαίωμα στη συνάθροιση και
δικαίωμα στον συνδικαλισμό, δεν υπάρ-
χει ιδιωτικότητα της προσωπικής ζωής,
χωρίς απόρρητο των επικοινωνιών».

«Απαιτούμε να διαλυθεί τώρα η ΕΥΠ
και κάθε μηχανισμός κρατικής και πα-
ρακρατικής παρακολούθησης της πο-
λιτικής δράσης των πολιτών. Να δο-

θούν όλα τα στοιχεία στους πολίτες
που ήταν και είναι υπό παρακολούθη-
ση. Να σταματήσουν οι παρακολουθή-
σεις και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυ-
νοι. Κατάργηση του νομοθετικού πλαι-
σίου που επιτρέπει παρακολουθήσεις
για λόγους “εθνικής ασφάλειας”. Να
ανατραπεί ο κυπατζής Μητσοτάκης»
τόνισε ο Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου.

«Απαιτούμε την πτώση αυτής της κυ-
βέρνησης για όλη αυτή τη σαπίλα των
υποκλοπών που ζέχνει από παντού και
φτάνει μέχρι τη Νέα Υόρκη, τους New
York Times και τους Financial Times»,
συνέχισε ο Θωμάς Κατσαρός. «Και δεν
είναι ο μόνος λόγος. Στο υπουργείο
Πολιτισμού η κυβέρνηση ετοιμάζεται
να μετατρέψει τα πέντε μεγαλύτερα
μουσεία της χώρας σε ΝΠΔΔ με προ-
οπτική την ιδιωτικοποίηση τους. Προ-
ωθεί διορισμό των διευθυντών και των
ΔΣ τους κατευθείαν από μια υπουργό
που όχι μόνο έκανε πως δεν ήξερε την
υπόθεση Λιγνάδη αλλά διόρισε τον
πρώην υφυπουργό Εξωτερικών Δια-
μαντάρη σαν αναπληρωτή γενικό διευ-
θυντή του Μουσείου Ακρόπολης ενώ
είχε ήδη παραιτηθεί από το υπουργικό
του αξίωμα λόγω της υπόθεσης των
πλαστών του πτυχίων. Αυτά επιφυλάσ-
σει η κυβέρνηση των αρίστων».

«Η συνδικαλιστική δράση και η σω-
ματειακή οργάνωση βρίσκεται ψηλά
στην ατζέντα ενδιαφέροντος μιας
σκληρής αντεργατικής κυβέρνησης και
ενός σκληρά αντεργατικού κράτους»,
είπε η Μαργαρίτα Κουτσανέλου, δια-
βάζοντας την απόφαση του σωματείου
της. «Το βαθύ κράτος της ΕΥΠ δεν εκ-
δημοκρατίζεται αλλά χρειάζεται ξεθε-
μελίωμα. Μόνο το λαϊκό, εργατικό και
φοιτητικό κίνημα μπορεί να υπερασπι-
στεί τις δημοκρατικές ελευθερίες και
να ανοίξει το δρόμο για μια άλλη προ-
οπτική με βάση τις ανάγκες των εργα-
ζόμενων και της κοινωνίας».

«Αυτή είναι η πρώτη απάντηση στην
κυβέρνηση των υποκλοπών. Μια κυ-
βέρνηση τελειωμένη, που πρέπει να
φύγει, αλλά η ΕΕ την θέλει στην θέση
της για να επιβάλει τα προγράμματα
σταθεροποίησης την ώρα που βουλιά-
ζουν στην κρίση και ο πληθωρισμός
κλέβει τους μισθούς των εργαζομέ-
νων», ξεκαθάρισε ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου. «Είναι πρόβλημα ότι αντιπολίτευ-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ δεν βάζει το θέμα να
πέσει αυτή η κυβέρνηση, δεν ψηφίζουν
πανεργατικές απεργίες και συγκεντρώ-
σεις στα συνδικάτα. Δεν αρκεί να φω-
νάζουν μέσα στην Βουλή ζητώντας κοι-
νοβουλευτικό έλεγχο στην ΕΥΠ. 

Λένε οι μπακογιάννηδες “είσαστε κά-
ποιες δεκάδες που διαδηλώνουν και
δεν είναι καν έλληνες”. Ναι, τι να κά-
νουμε, είμαστε Αφγανοί, Πακιστανοί,
από κάθε φυλή σε αυτήν την πόλη, εί-
μαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες, είμα-
στε ό,τι διαφορετικό που σιχαίνεστε,
αυτή είναι η εργατική τάξη της πόλης
και θα την βλέπετε και θα τρέμετε γιατί
είναι πιο δυνατή από εσάς. Εσείς είστε
οι δεκάδες, οι λίγοι, πλούσιοι, οι άρπα-
γες, που θέλετε να ξεπουλήσετε τα
πάντα. Δεν θα σας αφήσουμε, θα μας
βρείτε μπροστά σας».    

Χ. Αργύρης

Μ. Τσίχλη

Κ. Τουλγαρίδης Θ. Καμπαγιάννης

Θ. Κατσαρός

Μ. Κουτσανέλου

Π. Κωνσταντίνου

Δ. Χατζηπαναγιώτου

Κείμενα: Γιώργος Πίττας, Φωτογραφίες: Στέλιος Μιχαηλίδης



«Μπάλμπο μπορεί να πέρασες τον
Ατλαντικό αλλά δεν μπόρεσες να
περάσεις το ρέμα της Πάρμας».

Αυτό το σύνθημα είναι ακόμα και σήμερα
γραμμένο με κόκκινα γράμματα σε μια μάντρα
της Πάρμας. Ο Ίταλο Μπάλμπο, ήταν φασί-
στας, πρωτοπαλίκαρο του Μουσολίνι, που είχε
γίνει γνωστός διεθνώς για τις πτήσεις του ως
αεροπόρος πάνω από τον Ατλαντικό. Πριν από
100 χρόνια, τον Αύγουστο του 1922, αυτός και
τα φασιστικά τάγματα εφόδου του έφευγαν
ντροπιασμένοι από την Πάρμα. Η αντιφασιστι-
κή αντίσταση μιας ολόκληρης πόλης τούς είχε
νικήσει.

Τον Αύγουστο του ’22 η Ιταλία ήταν στα
πρόθυρα της φασιστικής επικράτησης. Μόλις
δυο χρόνια πριν, η αγανάκτηση από τις συνέ-
πειες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και ο επα-
ναστατικός αέρας που φύσηξε διεθνώς μετά
τη νίκη του Οκτώβρη του 1917 στη Ρωσία, εί-
χαν φέρει και την Ιταλία στο κατώφλι της ερ-
γατικής επανάστασης. Η Κόκκινη Διετία, όπως
έμεινε στην ιστορία το ξέσπασμα του 1919-
1920, σήμαινε καταλήψεις εργοστασίων και
οργάνωση εργατικών συμβουλίων. Αλλά το
1922 η ευκαιρία αυτή είχε χαθεί. Η άρχουσα
τάξη, τρομαγμένη, ακούμπαγε στο -νέο τότε-
κίνημα του Φασισμού, τις ελπίδες της για “επι-
βολή της τάξης”, για τσάκισμα των συνδικά-
των και της αριστεράς, ώστε να αποφύγει πα-
ρόμοιες περιπέτειες στο μέλλον. 

Η Πάρμα παρέμενε μια πόλη με ισχυρή ερ-
γατική παράδοση. Οι σοσιαλιστές, οι κομμου-
νιστές, οι αναρχικοί και οι επαναστάτες συνδι-
καλιστές συνέχιζαν να έχουν ισχυρή παρου-
σία. Λειτουργούσαν τρία εργατικά κέντρα. Η
παρουσία των φασιστών ήταν περιορισμένη αν
και δεν είχαν λείψει οι δολοφονικές επιθέσεις,
συνήθως από φασιστικά τάγματα που έρχον-
ταν από τις γύρω περιοχές. Στην εμπροσθοφυ-
λακή των εργατών/ριών της Πάρμα ήταν το το-
πικό τμήμα των Arditi del Popolo (ΑDP). Οι 
Arditi del Popolo (στα ιταλικά οι Γενναίοι του
Λαού) ήταν η πρώτη αντιφασιστική οργάνωση.
Είχε φτιαχτεί μόλις ένα χρόνο πριν από βετε-
ράνους Arditi – σώμα ειδικών δυνάμεων του
ιταλικού στρατού στον Α’ Π.Π – που κερδήθη-
καν στην αριστερά και έθεσαν τους εαυτούς
τους στη μάχη ενάντια στους φασίστες. 

Ενιαίο μέτωπο
Στην ηγεσία των ADP της Πάρμα και βασι-

κός οργανωτής τους ήταν ο Γκουίντο Πιτσέλι.
Επαναστάτης αγκιτάτορας, αγαπημένο παιδί
της εργατικής τάξης της πόλης του. To 1921,
ενώ βρισκόταν φυλακή για αντιπολεμική δρά-
ση, η πόλη τον εξέλεξε βουλευτή του Σοσιαλι-
στικού Κόμματος προκειμένου να ενεργοποι-
ηθεί ο νόμος που επέβαλε την αποφυλάκιση
των εκλεγμένων βουλευτών. Την επόμενη των
εκλογών ένα τεράστιο πλήθος τον παρέλαβε
από την πύλη της φυλακής και τον σήκωσε
στα χέρια, διαδηλώνοντας σε όλη την πόλη.
Βασικό χαρακτηριστικό της γραμμής του Πι-
τσέλι ήταν το ενιαίο μέτωπο απέναντι στους
φασίστες. Παρότι στην υπόλοιπη Ιταλία τα ορ-
γανωμένα κομμάτια της αριστεράς αντιμετώπι-
ζαν – τουλάχιστον – διστακτικά τους Arditi del
Popolo, ο Πιτσέλι επέμενε ότι τη μάχη ενάντια
στους φασίστες έπρεπε να τη δώσουν όλοι οι
εργάτες ενωμένοι, παρά τις ιδεολογικές τους
διαφορές. Στην Πάρμα το είχε καταφέρει. Κι
αυτό αποδείχτηκε καθοριστικό όταν οι φασί-
στες του Μουσολίνι και του Μπάλμπο προσπά-
θησαν να πάρουν την πόλη.

Στις 31 Ιούλη είχε καλεστεί γενική απεργία
σε όλη την Ιταλία. Η απεργία ματαιώθηκε μια
μέρα πριν και παντού ακολούθησαν αντίποινα
από τους φασίστες. Στην Πάρμα όμως η απερ-
γία δεν ματαιώθηκε. Ο ίδιος ο Μπάλμπο παρα-
δεχόταν ότι: «Η πόλη έχει παραμείνει σχεδόν
απόρθητο φρούριο για τον φασισμό. Λόγω
αδυναμίας μας, αυτή η γενική απεργία δεν
μπόρεσε να ματαιωθεί [στην Πάρμα]. Οι επι-
χειρηματικές δραστηριότητες και οι κρατικές
υπηρεσίες έχουν σταματήσει τις τελευταίες
τρεις μέρες. Τα μαγαζιά είναι κλειστά. Ακόμα
και ο σιδηροδρομικός σταθμός έχει καταλη-
φθεί από ανατρεπτικά στοιχεία».

Οι φασίστες επέλεξαν να χτυπήσουν. Πάνω
από 20.000 φασίστες συγκεντρώθηκαν από
την Εμίλια Ρομάνια, την Τοσκάνη, το Βένετο,
το Μάρτσες κι άλλες περιοχές υπό τις διατα-
γές του Μπάλμπο. Η αστυνομία υποτίθεται δεν
θα τους βοήθαγε, αλλά αποσύρθηκε τελείως
από τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής για
να τους δώσει ελευθερία κινήσεων.     

Η σημασία που έδιναν οι φασίστες στην
επερχόμενη μάχη φαίνεται από τα δικά τους
λόγια: «Η μάχη που έχουμε να δώσουμε είναι
πολύ πιο σημαντική απ’ οποιαδήποτε άλλη
προηγήθηκε» έλεγε ο Μπάλμπο. «Αν ο Πιτσέλι
νικήσει, όλα τα ανατρεπτικά στοιχεία στην Ιτα-
λία θα σηκώσουν κεφάλι ξανά. Αν οι κόκκινες
στρατιές οπλιστούν και οργανωθούν, κάθε φα-
σιστική επίθεση θα εξουδετερωθεί. Και το πα-
ράδειγμα αυτό θα επαναληφθεί σε πολλές ιτα-
λικές πόλεις», συνέχιζε. Πράγματι, παρότι οι
οπλισμένοι Arditi del Popolo δεν ξεπερνούσαν
τους 400, οι φασίστες βρήκαν απέναντί τους
μια ολόκληρη πόλη.               

Ο Πιτσέλι περιγράφει τον ξεσηκωμό: «Το ξη-
μέρωμα, όταν δόθηκε η εντολή να πάρουν τα

όπλα και να ξεκινήσει η εξέγερση, οι εργάτες
ξεχύθηκαν στους δρόμους –με την ίδια ορμή
που ξεσπούν τα νερά ενός ποταμού στις όχ-
θες του. Με φτυάρια, αξίνες, λοστούς και ό,τι
εργαλεία έβρισκαν βοηθούσαν τους Arditi del
Popolo να ξηλώσουν τις πλάκες από τα πεζο-
δρόμια και τις ράγες από τις γραμμές του
τραμ, να σκάψουν χαντάκια και να υψώσουν
οδοφράγματα από καρότσες, πάγκους, κορ-
μούς, σιδερένια δοκάρια και οτιδήποτε άλλο
μπορούσαν να μαζέψουν. Άντρες, γυναίκες,
ηλικιωμένοι, νέοι απ’ όλα τα κόμματα ή ανέν-
ταχτοι ήταν όλοι παρόντες, ενωμένοι με μια σι-
δερένια θέληση –να αντισταθούν και να παλέ-
ψουν… Δημιουργήθηκε μια πραγματικά οχυ-
ρωμένη ζώνη και μέσα σ’ αυτήν, άντρες, γυναί-
κες, νέοι και γέροι περίμεναν όλοι μια εντολή
των Arditi del Popolo, έτοιμοι για μάχη». 

Στα χέρια εργατών
Η Πάρμα - και ειδικά οι γειτονιές του Ολτρε-

τορέντε και του Ναβίλιο- είχαν περάσει στα χέ-
ρια των εργατών. Η άμυνα ήταν οργανωμένη
δημοκρατικά κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτε-
ρο λόγο στρατιωτικά. Τον έλεγχο της πόλης
τον είχε η διοίκηση των ADP που αποτελούταν
από εκλεγμένους εκπροσώπους των ομάδων
που είχαν κατανεμηθεί στις αμυνόμενες γειτο-
νιές. 

«Οι γυναίκες συμμετείχαν ενεργά σ’ όλα αυ-
τά» συνεχίζει ο Πιτσέλι. «Βόμβες κατασκευά-
ζονταν στα σπίτια, ρόπαλα με ξυράφια, μαχαί-
ρια και καρφιά, όπως βόμβες με οξέα. Φορτία
γεμάτα βενζίνη παραλαμβάνονταν από γυναί-
κες γιατί σύμφωνα με το σχέδιο άμυνάς μας,
αν οι φασίστες κατάφερναν να μπουν στο Ολ-
τρετορέντε, η μάχη θα μεταφερόταν από σπίτι
σε σπίτι, από σοκάκι σε σοκάκι, από δρόμο σε

δρόμο. Δεν θα δείχναμε έλεος –θα πετούσαμε
στους φασίστες εύφλεκτο υλικό και οι θέσεις
μας θα καίγονταν και θα καταστρέφονταν» . 

Οι φασίστες τα βρήκαν σκούρα. Για τέσσε-
ρις ημέρες κατέβαιναν από τα τραίνα κι εφορ-
μούσαν αλλά αποκρούονταν. Την πέμπτη ημέ-
ρα ο νομάρχης έδωσε την εξουσία της πόλης
στο στρατό, αλλά οι φαντάροι είχαν απέναντί
τους τους δικούς τους ανθρώπους. Δεν θα σή-
κωναν όπλο εναντίον τους. Ο Πιτσέλι έγραφε
αργότερα: «Η διάθεση των στρατιωτών ήταν
τέτοια που δεν επέτρεψε στους αξιωματικούς
ούτε καν να τους επιπλήξουν. Δυο ώρες μετά
το τάγμα υποχώρησε. Οι προσπάθειες για
συμβιβασμό απέτυχαν, όπως και η προσπά-
θεια να αφοπλιστούν οι εργάτες». Η τελική
επίθεση των φασιστών έγινε την επόμενη ημέ-
ρα. Στο τέλος της ημέρας οι φασίστες αντί να
πάρουν την πόλη κατέληξαν να τρέχουν για να
σωθούν. «Δεν ήταν μια τακτική υποχώρηση…
σκαρφάλωναν σε ό,τι μέσο μεταφοράς έβρι-
σκαν… πηδώντας σε τρένα που έφευγαν, σε
φορτηγά, με ποδήλατα, ή με τα πόδια». Οι ερ-
γάτες και οι εργάτριες της Πάρμα είχαν ταπει-
νώσει τον Μουσολίνι. Ο ίδιος θα έλεγε αργότε-
ρα σε έναν βιογράφο του ότι αν το παράδειγ-
μα της Πάρμα είχε ακολουθηθεί κι αλλού, «το
δικαίωμα» των φασιστών «να ελέγχουν τη δη-
μόσια ζωή θα ήταν υπό συζήτηση». 

Αλλά το παράδειγμα δεν ακολουθήθηκε. Η
επιμονή του Πιτσέλι για ενότητα απέναντι στο
φασισμό δεν εισακούστηκε. Το Σοσιαλιστικό
Κόμμα παρέμενε μέχρι τελευταία στιγμή προ-
σκολλημένο στις αυταπάτες για λύση μέσα
από τους θεσμούς και το κοινοβούλιο. Το νέο
τότε Κομμουνιστικό Κόμμα από την άλλη, προ-
σκολημένο στη σεχταριστική πολιτική της ηγε-
σίας του αρνιόταν την οικοδόμηση ενός μαζι-
κού ενιαίου αντιφασιστικού κινήματος. Όπως
το έθετε ο ηγέτης του PCI Αμαντέο Μπορντίγ-
κα: «Οι φασίστες και οι σοσιαλδημοκράτες εί-
ναι οι δυο όψεις του αυριανού μοναδικού εχ-
θρού». Ο Μουσολίνι λιγότερο από τρεις μήνες
μετά το στραπάτσο στην Πάρμα θα έπαιρνε
την εξουσία και θα επέβαλλε την εικοσαετή δι-
κτατορία του μέχρι να καταλήξει κρεμασμένος
ανάποδα στην πλατεία Λορέτο του Μιλάνου. 

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Διαβάστε επίσης

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΜΑ

Μια αντιφασιστική νίκη
που δεν ολοκληρώθηκε

Αντιφασιστικά οδοφράγματα στην Πάρμα τον Αύγουστο του 1922
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Μεγάλο αντιφασιστικό συλλα-
λητήριο στο Κερατσίνι οργα-

νώνεται την Κυριακή 18 Σεπτέμ-
βρη, ημέρα που συμπληρώνονται 9
χρόνια από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα. Δέκα μέρες μετά ακο-
λουθεί ο επόμενος σημαντικός
σταθμός για το αντιφασιστικό κίνη-
μα με τη συνέχεια της δικής της
Χρυσής Αυγής σε β’ βαθμό. Η
ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε μαζική κινητοποί-
ηση και τις δύο ημέρες. Στις 18/9,
στις 5:30μμ, στο μνημείο του Παύ-
λου Φύσσα και στις 28/9, στις
8:30πμ στο Εφετείο.

«Στις 18 Σεπτέμβρη διαδηλώνου-
με στο Κερατσίνι στα 9 χρόνια από
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
από τους χρυσαυγίτες. Η επέτειος
δεν είναι μόνο μέρα μνήμης αλλά

και αφετηρία για να κλιμακώσουμε
την αντιφασιστική δράση μπροστά
στην απειλή του φασισμού που ξε-
προβάλλει ξανά ενισχυμένη από τις
πολιτικές της κυβέρνησης των υπο-
κλοπών, του ρατσισμού, της κατα-
στολής και της ακρίβειας. Η κινητο-
ποίηση στις 28 Σεπτέμβρη στο Εφε-
τείο, μέρα που συνεχίζεται η δίκη
της Χρυσής Αυγής σε β’ βαθμό έχει
τεράστια σημασία, για να στείλουμε
το μήνυμα ότι δεν αφήνουμε περι-
θώρια στη κυβέρνηση να παίζει με
την ατζέντα του ρατσισμού που
ανοίγει ξανά το δρόμο στα ορφανά
της Χρυσής Αυγής και τους υπόλοι-
πους φασίστες», υπογραμμίζει η

ΚΕΕΡΦΑ στο κάλεσμά της. 
«Δεν χωρά κανένας εφησυχα-

σμός! Θα δώσουμε ξανά τη μάχη
για να πέσουν ακόμη μεγαλύτερες
ποινές στους δολοφόνους του
Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ
Λουκμάν, στους φονιάδες χρυσαυ-
γίτες που επιτέθηκαν δολοφονικά
κατά των Αιγύπτιων αλιεργατών,
των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, των
αγωνιστών, των μεταναστών, των
αγωνιστών των κινημάτων. 

Δεν θα αφήσουμε την ΝΔ στη κρί-
ση της να στρώνει το δρόμο στους
φασίστες με τις εκστρατείες μίσους
κατά των προσφύγων και των μετα-
ναστών, τις δολοφονίες και τις επα-

ναπροωθήσεις στον Έβρο και στα
νησιά, τις ρατσιστικές επιχειρήσεις
σκούπα στις πόλεις και τις γειτονιές
μας, την ρατσιστική εκκένωση της
δομής του Ελαιώνα.

Η εκστρατεία καταστολής της
κυβέρνησης, με τους κοριούς της
ΕΥΠ, τις επιθέσεις των ΜΑΤ από τα
Εξάρχεια και τα πανεπιστήμια μέ-
χρι τον Ελαιώνα, οι απαγορεύσεις
των διαδηλώσεων, η επίθεση στα
συνδικαλιστικά και δημοκρατικά δι-
καιώματα, η εκστρατεία “νόμος και
τάξη” είναι η ατζέντα με την οποία
η ΝΔ, μαζί τον ρατσισμό και τον
εθνικισμό, συμπληρώνει τα εργα-
λεία για να συσπειρώσει την ακρο-

δεξιά και τούς φασίστες στην δεξιά
πολυκατοικία που καταρρέει. Αυτά
τα εγκλήματα στρώνουν το δρόμο
στους φασίστες που έχουν ξεκινή-
σει τις επιθέσεις τους ξανά», συνε-
χίζει το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ και
καταλήγει: 

«Καλούμε τα συνδικάτα, τους
φοιτητικούς συλλόγους, τους μα-
θητές στα σχολεία, τις δημοτικές
κινήσεις, τις οργανώσεις της αρι-
στεράς, τις συλλογικότητες στις
γειτονιές, τις κινήσεις των γυναι-
κών και του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, να
δώσουμε μαζί αυτές μάχες, ενωτι-
κά και ανυποχώρητα ώστε να μην
αφήσουμε ούτε μια σπιθαμή χώρου
στους φασίστες δολοφόνους. Nα
καταδικαστούν ξανά, να μείνουν
στη φυλακή για πάντα».

Στο δρόμο 18 και 28 Σεπτέμβρη

Στη Λεωφόρο Τανάρα στην Πάρμα υπάρ-
χει μια πινακίδα που γράφει «Μάριο,
ένας κομμουνιστής μετανάστης εργά-

της, που σκοτώθηκε από το μίσος και τη βία
των φασιστών».

Ο Μάριο Λούπο ήταν ένας 19χρονος εργά-
της. Oικοδόμος, πλακάς. Μετανάστης από τη
Σικελία στην Πάρμα, είχε ακολουθήσει τη δια-
δρομή από το φτωχό ιταλικό νότο στον βιο-
μηχανικό βορρά όπως και χιλιάδες εργάτες
πριν από αυτόν. Ήταν αντιφασίστας και μέ-
λος της Lotta Continua, οργάνωση της επανα-
στατικής αριστεράς της εποχής, γεννημένη
μέσα από τη ριζοσπαστικοποίηση του παγκό-
σμιου Μάη '68.

Ο Mάριο Λούπο έπεσε νεκρός στις 25 Αυ-
γούστου του 1972, από μαχαίρι φασιστών του
MSI, του Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος. Δεν
ήταν η πρώτη φορά που τους έβρισκε μπρο-
στά του. Τον ήξεραν. Λιγότερο από ένα μήνα
πριν, στις 28 Ιουλίου είχε δεχθεί επίθεση από
τους ίδιους δύο φασίστες που τον δολοφόνη-
σαν, τον Ρινγκότσι και τον Μπονάτσι. Οι φασί-
στες απειλούσαν τότε έναν σύντροφο του
Λούπο, μέλος της ομάδας Manifesto που δού-
λευε ταμίας στον κινηματογράφο Ρόμα. Ο Μά-
ριο Λούπο και άλλοι σύντροφοί του πήγαν
στον κινηματογράφο το βράδυ της 25ης Αυ-
γούστου για συμπαράσταση στο φίλο τους. Οι
φασίστες είχαν οργανώσει ενέδρα. Ο Ρινγκό-
τσι και ο Μπονάτσι κι άλλοι τέσσερις φασί-
στες, επιτίθενται σε έναν από τους αντιφασί-
στες. Ενώ τον χτυπούν, ο Μάριο Λούπο, σπεύ-
δει να τον υπερασπιστεί. Χτυπιέται στην καρ-
διά με ένα στιλέτο και βρίσκει ακαριαία το θά-
νατο. Μετά τη δολοφονία, οι φασίστες τρέπον-
ται σε φυγή. Τους σταματά η αστυνομία μετά
από λίγο αλλά τους αφήνει ελεύθερους. «Καυ-
γάς για τις γυναίκες», είπαν αρχικά.

Η εργατική τάξη της Πάρμα όμως ξεσηκώ-
νεται. Η οργάνωση του Λούπο καλεί σε συγκέν-
τρωση στο σημείο της δολοφονίας την ίδια μέ-
ρα. Το επόμενο πρωί, ημέρα Σάββατο, αχθο-
φόροι, οδηγοί τραμ, εργαζόμενοι στα νοσοκο-
μεία και οδοκαθαριστές κατεβαίνουν σε απερ-
γία και διαδηλώνουν προς το αστυνομικό τμή-
μα. Οι απεργοί πετυχαίνουν ένα τοπικό στέλε-
χος των φασιστών του ΜSI και τον ξυλοφορτώ-
νουν για τα καλά. Την Κυριακή οργανώνεται

νέα διαδήλωση με κυρίαρχες τις δυνάμεις της
επαναστατικής αριστεράς που βαδίζει προς τη
φυλακή που κρατείται ο δολοφόνος του Λούπο
(ο ξεσηκωμός είχε αναγκάσει τις αρχές να εκ-
δώσουν εντάλματα σύλληψης). Στη συνέχεια
κατευθύνεται προς τα κεντρικά γραφεία του
MSI και τα καταστρέφει. Η διαδήλωση καταλή-
γει μπροστά στο σπίτι του Γκουίντο Πιτσέλι,
του θρυλικού επικεφαλής των Arditi del Popolo,
που είχε ηγηθεί της νικηφόρας αντίστασης της
Πάρμα απέναντι στους φασίστες του Ίταλο
Μπάλμπο και του Μουσολίνι, ακριβώς 50 χρό-
νια πριν τη δολοφονία του Λούπο.

Η κηδεία του Μάριο Λούπο θα γίνει δυο μέ-
ρες μετά, τη Δευτέρα 28 Αυγούστου. Τελείται
υπό την αιγίδα του Δήμου, ο οποίος είναι στον
έλεγχο του Σοσιαλιστικού και του Κομμουνι-

στικού Κόμματος. Η κηδεία γίνεται σε μια
Πάρμα που έχει παραλύσει από την απεργία
που έχουν κηρύξει τα συνδικάτα. Η Πλατεία
Γκαριμπάλντι ξεχειλίζει από οργή. Η πομπή ξε-
κινά για να καταλήξει στην Πλατεία Πιτσέλι. Η
συμμετοχή των εργαζομένων είναι εντυπωσια-
κή. Δεκάδες χιλιάδες κόσμου παρελαύνουν
στη νεκρώσιμη ακολουθία, για ώρες υπό το
βλέμμα ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Η μέ-
ρα της κηδείας του Λούπο είναι το περιβάλλον
μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται το εκπληκτικό βι-
βλίο του Πίνο Κακούτσι “Ολτρετορέντε” (εκδό-
σεις Απρόβλεπτες), όπου ένας παλιός αντιφα-
σίστας Ardito del Popolo, εξιστορεί στους νεό-
τερους συντρόφους πως ταπείνωσαν τους με-
λανοχίτωνες τον Αύγουστο του 1922.

Στους δολοφόνους του Λούπο δεν καταλο-

γίστηκε το προσχεδιασμένο της επίθεσης. Ο
Μπονάτσι καταδικάστηκε σε 11 χρόνια, ωστό-
σο οι μαρτυρίες του γέμισαν τις δικογραφίες
για τις επιθέσεις των νεοφασιστών από την
Πιάτσα Φοντάνα μέχρι αυτή του σταθμού της
Μπολόνια. Ο Ρινγκότσι έφαγε 6 χρόνια κι ο Σα-
πορίτο 4 χρόνια, ο οποίος ωστόσο συνέχισε να
είναι ενεργός στην ιταλική πολιτική σκηνή.

Η ιστορία της δολοφονίας του Μάριο Λούπο
έχει εντυπωσιακές ομοιότητες με αυτή του
Παύλου Φύσσα. Η φασιστική ενέδρα από τάγ-
μα εφόδου. Το μαχαίρι στην καρδιά. Ο Μάριο,
όπως κι ο Παύλος, που έπεσε υπερασπιζόμε-
νος τους φίλους του. Ο “καυγάς για τις γυναί-
κες” στη μια και “τον σκότωσαν για το ποδό-
σφαιρο” στην άλλη περίπτωση.

Αλλά κι ο ξεσηκωμός. Τα νέα για τη δολοφο-
νία του Φύσσα εκείνο το πρωινό της 18 Σε-
πτεμβρίου 2013, βρήκαν τους εκπαιδευτικούς
σε απεργιακές φρουρές έξω από τα σχολεία.
Η προγραμματισμένη απεργία της ΑΔΕΔΥ λί-
γες ώρες μετά γέμισε με αντιφασιστικά συνθή-
ματα και πανό όσο διαδίδονταν τα νέα. Το
απόγευμα το Κερατσίνι φλέγεται. Το βράδυ το
Πολυτεχνείο γέμισε με τη συναυλία που οργά-
νωσαν οι καταληψίες εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Λί-
γες μέρες μετά τα συνδικάτα κηρύσσουν αντι-
φασιστική απεργία και η διαδήλωση βαδίζει
προς την κεντρική γιάφκα της Χρυσής Αυγής
στη Μεσογείων, αναγκάζοντας να σπάσει η
κρατική ασυλία στους νεοναζί και να αρχίσουν
οι συλλήψεις. 

Ο διαρκής αγώνας όλα τα χρόνια που ακο-
λούθησαν και κορυφώθηκε με το σεισμό της
7ης Οκτώβρη 2020 στο Εφετείο, εξασφάλισε
ένα κελί για κάθε έναν από την ηγεσία της να-
ζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. Μόνο που
η μάχη για να μην πέσουν στα μαλακά ο Μιχα-
λολιάκος και η συμμορία του συνεχίζεται. Η δί-
κη σε β' βαθμό έχει ξεκινήσει. Και οι πλάτες
του κράτους στα φασιστοειδή είναι εδώ, όπως
και ο δολοφονικός ρατσισμός της κυβέρνησης
που τους βοηθάει να ξανασηκώσουν κεφάλι.

Ο Σεπτέμβρης έχει δυο ραντεβού: Στις 18
του μήνα στα 9 χρόνια από τη δολοφονία του
Παύλου, να σειστεί ξανά το Κερατσίνι. Και δέ-
κα μέρες μετά στις 28 Σεπτέμβρη, στο Εφε-
τείο, στη συνέχεια της δίκης των νεοναζί.

Σ.Μ.

28 Αυγούστου 1972, Η κηδεία του δολοφονημένου από τους φασίστες Μάριο Λούπο.

ΠΑΡΜΑ ΞΑΝΑ ΠΡΙΝ 50 ΧΡΟΝΙΑ

Μια παράδοση 
που συνεχίζεται
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Απόλυση λόγω
μητρότητας!

Νέα σκάνδαλα ιδιωτικοποιήσεων
Προς μεγάλη μου απογοήτευση και πικρία, την 1η

Αυγούστου 2022 δέχτηκα τηλεφώνημα από τον νο-
μικό εκπρόσωπο του ιδιωτικού σχολείου (Εκπαιδευτή-
ρια Κωστέα-Γείτονα), όπου εργαζόμουν τα τελευταία 6
χρόνια, με το οποίο μου ανακοινώθηκε, άνευ αιτιολο-
γίας, η απόλυσή μου. 

Ο λόγος που μου ανακοινώθηκε τη συγκεκριμένη
στιγμή είναι διότι αυτή ακριβώς είναι η ημερομηνία που
η κόρη μου έγινε 18 μηνών και μίας ημέρας. Είναι η
ημερομηνία που ο νόμος «επέτρεψε» στον εργοδότη
μου να με απολύσει και να με «τιμωρήσει» που έγινα
μητέρα. Αυτό υπήρξε το μοναδικό μου «παράπτωμα»
δεδομένου ότι ο εργοδότης μου είχε όλο τον χρόνο να
προβεί σε απόλυση, εφόσον δεν ήταν ικανοποιημένος
από τις επαγγελματικές μου επιδόσεις, πολύ πριν μείνω
έγκυος. Επικουρικά αναφέρω ότι το ίδιο το σχολείο
ανανέωσε τη σύμβασή μου σε αορίστου (2018-2022),
μετά την αρχική διετή ορισμένου χρόνου (2016-2018),
καθώς και ότι η ανατροφοδότηση από τους μαθητές
μου και τους γονείς τους υπήρξε πάντα πολύ θετική.
Δεν μου δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να αποδείξω αν διατη-
ρώ τις επαγγελματικές μου δεξιότητες και ως μητέρα
πλέον δασκάλα, αφού αυτούς τους τελευταίους 18 μή-
νες ήμουν σε άδεια μητρότητας και ανατροφής τέκνου
και θα επέστρεφα στην εργασία μου για πρώτη φορά,
μετά την άδεια, την 1η Σεπτεμβρίου του 2022.

Μια μικρή σύνοψη της προσπάθειάς μου να γίνω μη-
τέρα, μια προσπάθεια για την οποία σήμερα φοβάμαι
ότι «τιμωρούμαι»: χρειάστηκε να λείψω δύο σχολικές
χρονιές (επιπλοκές πλακούντα/αιμορραγία που με κρά-
τησαν σχεδόν όλους τους μήνες της κύησης στο κρε-
βάτι, άδεια μητρότητας, άδεια ανατροφής τέκνου).
Χρειάστηκε να κάνουμε τρεις φορές εξωσωματική γονι-
μοποίηση, απείχα από τα καθήκοντά μου ελάχιστα, το
πολύ μία μέρα κάθε φορά. Το σχολείο γνώριζε τον λό-
γο. Είχα μοιραστεί με τη συντονίστρια του τμήματός
μου την αγωνία και τον πόνο μου μετά την αποβολή
που είχα.

Πέρα από το προσωπικό και βιοποριστικό ζήτημα
που θέτει η απόλυσή μου καθώς και η ανακοίνωσή της
την τελευταία στιγμή πριν την έναρξη της σχολικής
χρονιάς, με πρόσθετες ψυχολογικές και οικονομικές
προεκτάσεις και θέματα, όπως η προετοιμασία του παι-
διού και η δική μου, ο αποθηλασμός, το κόστος φύλα-
ξης του παιδιού που έχει ήδη δρομολογηθεί, η απόρρι-
ψη άλλων επαγγελματικών προτάσεων, η αδυναμία εύ-
ρεσης νέας εργασίας για την τρέχουσα σχολική χρο-
νιά, κλπ, την ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευσή μου προ-
καλεί (τόσο σε εμένα όσο, θέλω να πιστεύω, και σε κά-
θε γυναίκα, άντρα και παιδί αυτής της χώρας/κοινω-
νίας) το αντιφατικό και οξύμωρο γεγονός ότι ένα αυτο-
αποκαλούμενο ευνομούμενο κράτος (και μάλιστα με
έντονο δημογραφικό πρόβλημα) δημιουργεί νόμους τι-
μωρητικούς προς τη μητρότητα. 

Το αντιφατικό και οξύμωρο γεγονός ότι ένας εκπαι-
δευτικός φορέας, ένα σχολείο(!), επιλέγει να τιμωρήσει
τη μητρότητα. Το αντιφατικό και οξύμωρο γεγονός ότι
μια συνάδελφος, μητέρα και η ίδια, διευθύντρια του
σχολείου, συνηγορεί ή επιτρέπει να τιμωρηθεί η μητρό-
τητα. Το αντιφατικό και οξύμωρο γεγονός ότι μια συνά-
δελφος, μητέρα και η ίδια, συντονίστρια τμήματος, συ-
νηγορεί ή επιτρέπει να τιμωρηθεί η μητρότητα. Το γε-
γονός ότι ένας επιχειρηματίας, πατέρας ο ίδιος, συνη-
γορεί ή επιτρέπει να τιμωρηθεί η μητρότητα. Τέλος, πιο
πολύ με απογοητεύει το γεγονός ότι θα αναγκαστώ να
μεγαλώσω ένα παιδί σε μία κοινωνία με σοβαρό έλλειμ-
μα ευαισθησίας και αξιοκρατίας, που γηράσκει αλλά
δεν φαίνεται διδάσκεται.

Έλσα Γεωργούση, καθηγήτρια ισπανικής γλώσσας

Το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση μιας
σειράς εταιριών του δημοσίου, ανά-
μεσά τους των Μέσων Μαζικής Με-

ταφοράς, ανοίγει η κυβέρνηση της ΝΔ με
νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομι-
κών. Το νομοσχέδιο, που αφορά Ανώνυ-
μες Εταιρίες του Δημοσίου και θυγατρικές
της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και
Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), βάζει στο στόχατρο
τις ΔΕΚΟ Μεταφορών (ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ
κ.α.) με πλήρη ανατροπή του δημόσιου
χαρακτήρα τους, χτύπημα των εργασια-
κών τους σχέσεων, σαρωτικές αλλαγές
στη λειτουργία τους.

Όλες οι διατάξεις του νομοσχεδίου συ-
νιστούν μια έμμεση ιδιωτικοποίηση, ένα
βήμα πριν το οριστικό ξεπούλημα. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι τέθηκε σε μια fast track δια-
δικασία διαβούλευσης ελάχιστων ημερών
συμπεριλαμβανομένης της εβδομάδας
του 15αύγουστου. Το πιο χαρακτηριστικό
είναι, σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα,
ότι στο εξής «ο υπουργός Οικονομικών θα
μπορεί με απόφασή του να αξιοποιεί τις
πάσης φύσεως κινητές αξίες που έχουν
περιέλθει στο ελληνικό Δημόσιο και να εκ-
ποιεί ελευθέρως, είτε κατόπιν εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από τους λοιπούς μετό-
χους ή οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, είτε
κατόπιν προτάσεώς του, μετοχές που κα-
τέχει σε ανώνυμες εταιρείες μη εισηγμέ-
νες σε χρηματιστήριο αξιών, καθώς επί-
σης και να εκποιεί μετοχές που κατέχει σε
εταιρείες που είναι υπό εκκαθάριση, ανε-
ξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής».

Παράλληλα, για αυτές τις εταιρίες κα-
ταργούνται οι βασικότερες διατάξεις του
ν. 3429/2005 για το πλαίσιο λειτουργίας
των ΔΕΚΟ (έλεγχος Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, έλεγχος από τον εποπτεύον-
τα υπουργό, εφαρμογή δημόσιου λογιστι-

κού, υποχρεώσεις ΔΕΚΟ, πρακτικά όλες οι
διατάξεις που όριζαν τον δημόσιο έλεγχο
και την εποπτεία του κράτους στις δημό-
σιες επιχειρήσεις όπως έγκριση των στρα-
τηγικών σχεδίων, του προϋπολογισμού,
των συλλογικών συμβάσεων και υπογρα-
φή, έγκριση προσλήψεων, κρατική επιχο-
ρήγηση μέσω κρατικού προϋπολογισμού
σε περίπτωση που χρειάζεται κ.λπ.). 

Καταργούνται οι διατάξεις για προσλή-
ψεις προσωπικού σύμφωνα με τον νόμο
για τις ΔΕΚΟ. Καταργείται η μονιμότητα
των υπαλλήλων τους. Ενώ δίνεται η δυνα-
τότητα για υπογραφή συμβάσεων με απευ-
θείας αναθέσεις χωρίς διαγωνισμούς μέχρι
του κατώτατου ορίου των 5,38 εκατ. ευρώ.

Καταστροφικές συνέπειες
Πρόκειται για μια μεγάλη επίθεση που

θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τις
συγκοινωνιακές εταιρίες. Η κατάληξη του
ΟΣΕ αποτελεί πλέον το πιο τρανταχτό πα-
ράδειγμα για το τι σημαίνει η ιδιωτικοποί-
ηση των δημόσιων μεταφορών, με δίκτυο
μειωμένο και κακοδιατηρημένο, με προ-
σωπικό αποψιλωμένο, με τρένα και εξοπλι-
σμό επικίνδυνα για εργαζόμενους και επι-
βάτες. Ούτε ένας μήνας δεν έχει περάσει
από την κατάρρευση του μεγαλύτερου
τμήματος του σιδηροδρομικού δικτύου
που άφησε τους επιβάτες του ETR-470,
του πολυδιαφημισμένου «βέλους» που
εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσα-
λονίκη, επί δυόμιση ώρες σε ένα χωράφι
έξω από τη Δεκέλεια, λόγω βλάβης.

Αυτά αναδεικνύουν επανειλημμένα και οι
μηχανοδηγοί του ΟΣΕ, όπως με την τελευ-
ταία τους ανακοίνωση (27/8) που κατήγγει-
λε «την Διοίκηση του ΟΣΕ και την Διεύθυν-
ση Κυκλοφορίας για την "εγκληματική" της
απόφαση να δίνει εντολές (με εγκύκλιο) σε
τρένα να αλλάζουν πορεία και γραμμές μέ-

σω διαγωνίων σε κλειστό σταθμό, χωρίς
φωτοσήματα και παρουσία σταθμάρχη. Να
εναλλάσσουν τα τρένα την πορεία τους
και  σε μονές γραμμές κυκλοφορίας (από
την άνοδο στην κάθοδο και το ανάποδο)
μεταξύ Οινόης - Τιθορέας, χωρίς κανένα
σύστημα και δικλίδα ασφαλείας να λει-
τουργούν, θέτοντας τις προϋποθέσεις για
ένα μεγάλο ατύχημα...

Η Διοίκηση του ΟΣΕ και ο Διευθυντής
Κυκλοφορίας, ζητούν από τους μηχανοδη-
γούς πράγματα που δεν υφίστανται ούτε
ως σκέψη σε καμία άλλη προηγμένη χώ-
ρα, ενώ η Διεύθυνση Λειτουργίας της Hel-
lenic Train παρακολουθεί παθητικά απο-
στέλλοντας εγκυκλίους στους μηχανοδη-
γούς που προκαλούν θυμηδία και θυμό
στο προσωπικό, που νοιώθει διαρκώς
εκτεθειμένο». Το νέο νομοσχέδιο της κυ-
βέρνησης πρέπει να μείνει στα χαρτιά.

Λένα Βερδέ

Συνέχεια από τη σελ.2

Θα είναι η σημαντικότερη μάχη τους επόμενους μήνες, να μην
αφήσουμε την κυβέρνηση και τα αφεντικά να φορτώσουν στις
πλάτες των εργατών αυτό το νέο βάθεμα της κρίσης που έρχεται
με την μορφή της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Το Συλλαλητη-
ριο στην ΔΕΘ στις 10 Σεπτέμβρη πρέπει να μας βρει όλους και
όλες να διαδηλώνουμε στην Θεσσαλονίκη, ενώ την προηγούμενη
μέρα στις 9 Σεπτέμβρη, έχουν πανελλαδική απεργιακή κινητοποί-
ηση οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων. Με τη σύσκεψη στο Εργα-
τικό Κέντρο την Τρίτη 6 Σεπτέμβρη, οργανώνουμε την συμμετοχή
μας στην ΔΕΘ αλλα και συζητάμε για την συνέχεια των αγώνων
που πρέπει να δώσουμε».

Η συνέχεια της μάχης ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει
ήδη ανοίξει σε όλα τα συνδικάτα και χώρους. Οι κλάδοι που βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων για αυξήσεις και
Συλλογικές Συμβάσεις με απεργίες και διαδηλώσεις γίνονται το πα-
ράδειγμα για όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Αυτό
μεγαλώνει την πίεση στις συνδικαλιστικές ηγεσίες να ανταποκρι-
θούν. Στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ που έγινε τη Δευτέρα 29
Αυγούστου, μαζί με τις κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ, η συζήτηση για τη
μάχη ενάντια στην ακρίβεια που πλήττει και θα πλήξει ακόμα πε-
ρισσότερο την εργατική τάξη το επόμενο διάστημα, ήταν κεντρική.

Με εξαίρεση την κυβερνητική ΔΑΚΕ που στηρίζει τις επιλογές
Μητσοτάκη, όλες οι άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις ήταν αναγ-
κασμένες να μιλήσουν για αυτό το μέτωπο αλλά και όλες τις επι-
θέσεις της κυβέρνησης. Μόνο οι Παρεμβάσεις όμως, κατέθεσαν
συγκεκριμένη αγωνιστική πρόταση που καλούσε σε πανεργατική
προειδοποιητική απεργία στις αρχές Οκτώβρη με προοπτική κλι-
μάκωσης. Η πλειοψηφία του οργάνου κατέληξε να μεταθέσει μια
τέτοια απόφαση για το επόμενο ΓΣ, μιλώντας για περιφερειακές
συσκέψεις, μαζέματα, συνελεύσεις κλπ που στο μεταξύ θα
αφουγκραστούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για απεργία.

Απέναντι σε αυτούς τους δισταγμούς, η βάση των εργαζόμε-
νων σε όλους τους χώρους του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Το-
μέα χρειάζεται να δώσει ηχηρή απάντηση. Η μαζική συμμετοχή
στις διαδηλώσεις στη ΔΕΘ είναι το πρώτο βήμα για να σταλεί δυ-
νατό μήνυμα κλιμάκωσης του αγώνα.

Δηλώστε συμμετοχή στα πούλμαν για τη ΔΕΘ
• Για το πανυγειονομικό συλλαλητήριο στις 9 Σεπτέμβρη, 
αναχώρηση την Πέμπτη 8/9, στις 11πμ, από τον Άγιο Σάββα 
(τηλ. επικοινωνίας 6945677808)
• Για το πανεργατικό συλλαλητήριο στις 10 Σεπτέμβρη, αναχώρη-
ση την ίδια μέρα στις 8πμ από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Πατησίων 44 (τηλ. επικοινωνίας 6944058157 και 6942894311)

Όλοι-όλες στη Θεσσαλονίκη

Τιθορέα, αρχές Αυγούστου, με τα πόδια στις ράγες
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Ο πληθωρισμός, που έχει
σπάσει σε όλες σχεδόν τις
χώρες του πλανήτη τα επί-

πεδα των τελευταίων σαράντα ετών,
ήταν -όπως ήταν αναμενόμενο- το
κεντρικό θέμα του «συμποσίου» των
κεντρικών τραπεζιτών του πλανήτη
που έγινε, όπως κάθε χρόνο, πριν
από λίγες μέρες στο Τζάκσον Χό-
ουλ, ένα θέρετρο στην πολιτεία του
Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ.

Τον Ιούλιο ο πληθωρισμός έφτασε
στο 8,7% στις ΗΠΑ. Στην Ευρωζώνη
στο 8,9%. Στην Ρωσία (που προφα-
νώς δεν είχε προσκληθεί στο συμπό-
σιο) στο 15,1%. Στην Τουρκία, μια
χώρα που ανήκει στους G20, το
κλαμπ των 20 ισχυρότερων οικονο-
μιών του πλανήτη στο 79,6%. Από
τις αναπτυγμένες χώρες μόνο η Ια-
πωνία και η Κίνα εξακολουθούν να
έχουν χαμηλά ποσοστά πληθωρι-
σμού.

Στο Τζάκσον Χόουλ ο Τζέρομ Πά-
ουελ, ο διοικητής της FED επιβεβαί-
ωσε για μια ακόμα φορά την πρόθε-
ση της αμερικανικής κεντρικής τρά-
πεζας να συνεχίσει την «επίθεση»
στον πληθωρισμό με νέες αυξήσεις
στα επιτόκια και ακόμα μεγαλύτερη
αυστηροποίηση της νομισματικής
της πολιτικής. Οι προβλέψεις που εί-
χαν κάνει τις προηγούμενες εβδομά-
δες κάποιοι οικονομολόγοι (και εί-
χαν ακολουθήσει μερικοί κερδοσκό-
ποι) ότι στο Τζάκσον Χόουλ η FED
θα ανακοίνωνε από τώρα την χαλά-
ρωση της νομισματικής πολιτικής
από τις αρχές της επόμενης χρο-
νιάς, αποδείχτηκαν καθαρές αυτα-
πάτες. Ο Πάουελ ήταν «γεράκι»: τα
υψηλά επιτόκια ήρθαν για να μεί-
νουν, όσο σκληρές και αν είναι οι
συνέπειες για την οικονομία και την
ανεργία.

Το ίδιο μήνυμα έστειλε και η Ίζαμ-
πελ Σνάμπελ, η εκπρόσωπος της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (η
Κριστίν Λαγκάρντ, η διοικητής της
ΕΚΤ δεν πήγε φέτος στο Τζάκσον
Χόουλ, όπως δεν πήγε και ο διοικη-
τής της Τράπεζας της Αγγλίας).
«Ακόμα και αν μπει η οικονομία σε
ύφεση», είπε, «δεν έχουμε άλλη επι-
λογή από το να συνεχίσουμε στον
δρόμο της ομαλοποίησης».

Το φετινό συμπόσιο (που έγινε για
πρώτη φορά μετά την έκρηξη της
πανδημίας με φυσική παρουσία) έγι-
νε στη σκιά του Πολ Βόλκερ –του
κεντρικού τραπεζίτη των ΗΠΑ της
δεκαετίας του 1980. Ο Βόλκερ θεω-
ρείται από πολλούς ιστορικούς και
οικονομολόγους «ο άνθρωπος που
πάταξε τον πληθωρισμό» της δεκαε-
τίας του 1970. 

Ο πληθωρισμός είχε αρχίσει να
ανεβαίνει στις ΗΠΑ από τα τέλη της
δεκαετίας του 1960 κιόλας. Το 1980

είχε φτάσει, ύστερα από μερικά
απότομα σκαμπανεβάσματα, στο
15%. Ο Βόλκερ, ένας δεξιός, Ρε-
πουμπλικάνος οικονομολόγος που
είχε διατελέσει υφυπουργός Οικονο-
μικών στην διαβόητη κυβέρνηση του
Νίξον, τοποθετήθηκε το 1979 από
τον τότε Δημοκρατικό πρόεδρο των
ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ στο τιμόνι της
FED. Ο Βόλκερ ήταν οπαδός της νε-
οφιλελεύθερης Σχολής του Σικάγο.
Η μοναδική χώρα που είχε μέχρι
εκείνη τη στιγμή εφαρμόσει τις συν-
ταγές της ήταν η Χιλή του δικτάτορα
Πινοσέτ που είχε «προσλάβει» τον
Μίλτον Φρίντμαν, τον «πάπα» της
Σχολής του Σικάγο, για σύμβουλό
του. 

Χρεοκοπία
Ο Βόλκερ διπλασίασε σχεδόν μέ-

σα σε μια νύχτα τα επιτόκια της αμε-
ρικανικής κεντρικής τράπεζας -από
το 10,7% στο 19,5%. Η απότομη
άνοδος έσπρωξε εκατοντάδες χιλιά-
δες μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυ-
ριά στην χρεοκοπία, καθώς αδυνα-
τούσαν πλέον να πληρώσουν τους
τόκους για τα δάνεια που είχαν πά-
ρει. Η ανεργία και η φτώχεια τινά-
χτηκαν στα ουράνια. Ο πληθωρι-
σμός, όμως, άρχισε να πέφτει. Το
1983 είχε πέσει πλέον κάτω από το
3% και ο Βόλκερ κέρδισε τον τίτλο
του «μάγου της οικονομίας». 

Ο Βόλκερ πέθανε πριν από τρία
περίπου χρόνια (διαψεύδοντας για
μια ακόμα φορά το λαϊκό ρητό «κα-
κό σκυλί ψόφο δεν έχει»). Αλλά το
φάντασμά του καθόταν στα πρώτα
έδρανα στο φετινό συμπόσιο των
τραπεζιτών. Ο ένας μετά τον άλλο οι
κεντρικοί τραπεζίτες και οι «μεγά-
λοι» οικονομολόγοι που είχαν προ-
σκληθεί στο Τζάκσον Χόουλ επανα-

λάμβαναν μονότονα την ανάγκη να
σφίξει ακόμα περισσότερο η νομι-
σματική πολιτική, όποιες και αν είναι
οι συνέπειες. 

Ο μοναδικός αντίλογος που υπήρ-
χε στο Τζάκσον Χόουλ ήταν από
τους «σκληρούς» οικονομολόγους,
τα δηλωμένα γεράκια της αγοράς,
που κατηγορούσαν τον Πάουελ για
τα μέχρι τώρα πεπραγμένα του.
Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, στο
περσινό (διαδικτυακό) συμπόσιο των
κεντρικών τραπεζιτών ο Πάουελ αντί
να αρχίσει να σφίγγει την νομισματι-
κή πολιτική (όπως θα έπρεπε να είχε
κάνει σύμφωνα με τα γεράκια), άλ-
λαξε τους στόχους της κεντρικής
τράπεζας για τον πληθωρισμό: αντί
να έχει σαν στόχο η FED να τον δια-
τηρεί τον πληθωρισμό «κοντά αλλά
κάτω από το 2%» (ένα δόγμα πολ-
λών ετών για όλες σχεδόν τις κεντρι-
κές τράπεζες) έθεσε σαν στόχο να
παραμένει ο «μέσος πληθωρισμός
κοντά στο 2%». 

Η διαφορά μπορεί να μοιάζει λε-
κτικά μηδαμινή. Αλλά δεν είναι: η
νέα κατευθυντήρια γραμμή του Πά-
ουελ (που υιοθετήθηκε με διαφορε-
τική φρασεολογία τότε και από την
ΕΚΤ) σήμαινε ότι οι κεντρικές τράπε-
ζες ήταν διατεθειμένες να ανεχθούν
πληθωρισμούς, ακόμα και πολύ πά-
νω από το 2%, για μεγάλα χρονικά
διαστήματα – με την πεποίθηση ότι
ο πληθωρισμός θα πέσει κάποια
στιγμή στη συνέχεια και έτσι ο «μέ-
σος όρος» θα παραμείνει τελικά κον-
τά στο 2%. Πέρσι ο Πάουελ, όπως
και οι περισσότεροι οικονομολόγοι
και κεντρικοί τραπεζίτες, πίστευε ότι
η άνοδος του πληθωρισμού ήταν
προσωρινή: οφειλόταν απλά στην
ανισορροπία που είχε δημιουργήσει
η ξαφνική έξοδος της οικονομίας

από το πάγωμα της πανδημίας. Σύν-
τομα θα προσγειωνόταν στα «φυσιο-
λογικά» του επίπεδα. Αλλά έπεσε
έξω.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Πά-
ουελ είναι «λίγος». Το πραγματικό
πρόβλημα είναι ότι κανένας από
τους 100 περίπου τραπεζίτες και οι-
κονομολόγους  που μαζεύτηκαν στο
Τζάκσον Χόουλ δεν έχει ιδέα που
οφείλεται ο πληθωρισμός. Ούτε πώς
μπορεί να καταπολεμηθεί. Όχι γιατί
είναι αστοιχείωτοι ή βλάκες. Κάθε
άλλο: η Ίζαμπελ Σνάμπελ, η εκπρό-
σωπος της ΕΚΤ, ήταν καθηγήτρια
πανεπιστημίου πριν ενταχθεί στην
ΕΚΤ. Το ίδιο ισχύει για τα περισσό-
τερα στελέχη των κεντρικών τραπε-
ζών. Αυτό που τους λείπει δεν είναι
η μόρφωση ή η εξυπνάδα. Τα έχουν
και τα δυο με το παραπάνω. Αλλά
δεν μπορούν ούτε να δουν, ούτε να
καταλάβουν. Το πραγματικό πρό-
βλημα είναι οι ταξικές παρωπίδες
που κρατάνε τα μάτια τους (και τα
μυαλά τους) κλειστά.

Αποτέλεσμα κρίσης
Ο πληθωρισμός δεν είναι απλά

ένα «νομισματικό φαινόμενο» όπως
ισχυριζόταν ο Μίλτον Φρίντμαν. Δεν
οφείλεται στην υπερβολική προ-
σφορά χρήματος -στα χαμηλά επι-
τόκια και τα προγράμματα ποσοτι-
κής χαλάρωσης. Είναι αποτέλεσμα
της κρίσης του καπιταλισμού. Είναι
αποτέλεσμα της συγκέντρωσης του
κεφαλαίου σε λίγα χέρια –της δημι-
ουργίας των τεράστιων πολυεθνι-
κών που μπορούν να καθορίζουν τις
τιμές σχεδόν αυθαίρετα σύμφωνα
με τα συμφέροντά τους. Είναι απο-
τέλεσμα της παντοδυναμίας των κά-
θε λογής κερδοσκόπων που μετα-
τρέπουν σε ευκαιρία για κέρδος κά-

θε ανθρώπινη καταστροφή. Είναι
παραπροϊόν του γερασμένου καπι-
ταλισμού με άλλα λόγια – αλλά αυ-
τό κανένας Πάουελ και καμιά Λαγ-
κάρντ δεν πρόκειται να το παραδε-
χτεί.

Στον Μεσαίωνα η ιατρική είχε μια
απλή εξήγηση για όλες σχεδόν τις
ασθένειες: έφταιγε η ανισορροπία
ανάμεσα στους «χυμούς» του σώμα-
τος. Η θεραπεία για «πάσα νόσο»
ήταν η ίδια: οι βδέλλες. Ο «γιατρός»
έβγαζε τα σιχαμερά σκουλήκια από
το βάζο και τα ακουμπούσε στο σώ-
μα του ασθενή. Και αυτά άρχιζαν
αμέσως τη «θεραπεία»: αφαίμαξη.
Ρουφούσαν το αίμα του ασθενή που
«περίσσευε» σύμφωνα με τον για-
τρό. Σε κάποιες περιπτώσεις η πρω-
τόγονη αυτή αφαίμαξη λειτουργού-
σε και ο γιατρός βαφτιζόταν «ο άν-
θρωπος που πάταξε τον πυρετό».
Στις πιο πολλές περιπτώσεις ο ασθε-
νής πέθαινε, είτε γιατί η αφαίμαξη
δεν μπορούσε να βοηθήσει στην πε-
ρίπτωσή του, είτε απλά από την μό-
λυνση από τις βδέλλες.

Οι οικονομολόγοι δίνουν διάφορα
επιστημονικοφανή ονόματα στην πο-
λιτική της πάταξης του πληθωρι-
σμού που εφαρμόζουν σήμερα οι
κεντρικές τράπεζες: μείωση του ισο-
λογισμού της κεντρικής τράπεζας,
περιορισμός της νομισματικής κυ-
κλοφορίας, αύξηση των επιτοκίων
βάσης και πάει λέγοντας. Οικονομι-
κές βδέλλες είναι το πραγματικό
τους όνομα. Τα αποτελέσματα τους
πάνω στον πληθωρισμό είναι τυχαία
και αβέβαια. Ο κίνδυνος να «σκοτώ-
σουν» τον ασθενή (την οικονομία)
βυθίζοντάς την ανθρωπότητα σε μια
νέα μεγάλη ύφεση είναι πολύ πιο πι-
θανός από την «γιατριά».

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η τύφλα των κεντρικών τραπεζιτών

Τζέρομ Πάουελ, διοικητής της FED Ο Πάουελ, η Λαγκάρντ, και τα «γιατροσόφια» τους, σαν B-movie δεκαετίας του ‘50



ΠΑΤΗΣΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Η πολύτιμη κληρονομιά του Λ. Τρότσκι
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Πώς νίκησε η Οκτωβριανή επανάσταση
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
82 χρόνια από τη δολοφονία του: η πολύτιμη
κληρονομιά του Λ. Τρότσκι
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Η μάχη της ΔΕΘ ενάντια στην κυβέρνηση
των υποκλοπών και της ακρίβειας 
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Φωτεινού

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 καφέ Ηλιόπετρα. Θησέως και
Αγίων Πάντων (στη στοά) 7.30μμ 
Η μάχη της ΔΕΘ ενάντια στην κυβέρνηση
των υποκλοπών και της ακρίβειας 
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

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/9 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Η πολύτιμη κληρονομιά του Λ. Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 1/9 καφέ Σαόρσα, πλ. Αυδή 7μμ
Η μάχη της ΔΕΘ ενάντια στην κυβέρνηση
των υποκλοπών και της ακρίβειας 
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΘΗΣΕΙΟ 
• ΠΕΜΠΤΗ 1/9 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Η μάχη της ΔΕΘ ενάντια στην κυβέρνηση
των υποκλοπών και της ακρίβειας 
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 8/9 καφέ Περιβολάκι 8μμ

Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/9 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Η μάχη της ΔΕΘ ενάντια στην κυβέρνηση
των υποκλοπών και της ακρίβειας 
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7μμ
Κρατικοποίηση και εργατικός έλεγχος στην
ενέργεια
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 πλ. Φελέκη, 
Ελευθερούπολη, Νέα Ιωνία 8μμ
Κρατικοποίηση και εργατικός έλεγχος στην
ενέργεια
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 πλ. Φελέκη, 
Ελευθερούπολη, Νέα Ιωνία 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Κρατικοποίηση και εργατικός έλεγχος στην
ενέργεια
Ομιλητής: Λουκιανός Βρανάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Κρατικοποίηση και εργατικός έλεγχος στην
ενέργεια
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 Sweet Home 7.30μμ
82 χρόνια από τη δολοφονία του: η πολύτιμη
κληρονομιά του Λ. Τρότσκι
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ

Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και του
πολέμου
Ομιλητής: Χρήστος Νοβακόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και του
πολέμου
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 καφέ Βαρνάβα 7.30μμ
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και του
πολέμου
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 1/9 καφέ Ψωμί και Μέλι, 
πλ. Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7μμ
82 χρόνια από τη δολοφονία του: η πολύτιμη
κληρονομιά του Λ. Τρότσκι
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 1/9 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Γυναίκες – η διαλεκτική της απελευθέρω-
σης
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 1/9 
καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και του
πολέμου
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 θέατρο Εθνικής Αντίστασης,
απέναντι ΟΤΕ, 7.30μμ
82 χρόνια από τη δολοφονία του: η πολύτιμη
κληρονομιά του Λ. Τρότσκι
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 7μμ
Η μάχη για τη νέα δίκη-καταδίκη των νεοναζί
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
Η μάχη για τη νέα δίκη-καταδίκη των νεοναζί
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
πλατεία Ηρώ 7μμ
Η μάχη για τη νέα δίκη-καταδίκη των νεοναζί
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Η μάχη για τη νέα δίκη-καταδίκη των νεοναζί
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 πολιτιστικό κέντρο «Μάνος
Λοϊζος», Θηβών 245, προαύλιο 7μμ
Η μάχη για τη νέα δίκη-καταδίκη των νεοναζί
Ομιλήτρια: Ελένη Τσαγανού

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/9 δημαρχείο 7μμ
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και του
πολέμου
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 καφέ aberto, 
Ρήγα Φερραίου 48-50 (πλ. Όλγας) 7μμ
Παλεύουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, της ακρίβειας και του
πολέμου
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Στασιμοπληθωρισμός – η γεροντική ασθέ-
νεια του καπιταλισμού
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 πάρκο 626, 7.30μμ
Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 Θόλος 8μμ
82 χρόνια από τη δολοφονία του: η πολύτιμη
κληρονομιά του Λ. Τρότσκι
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

Θεσσαλονίκη

ΤΟΥΜΠΑ - ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 καφέ Κονάκι 7μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 καφέ Ανεμώλια 7μμ
Ουκρανία – πόλεμος φθοράς
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 καφέ Πέτρος 7μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας 
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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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ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9
ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 6.30μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Λεωφ. Γαλατσίου και Βείκου

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ Σάββατο  
Άνω Πετράλωνα Σταθμός 7μμ

ΘΗΣΕΙΟ Κάτω Πετράλωνα 7μ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 7μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρκετ Ιν 7μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 7μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ

Ν.ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ 

Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Κάτω πλατεία Everest 6.30μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ 7μ

ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζαντε 7μ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Γούναρη και Σβώλου 7μ

ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 7μμ

ΧΑΝΙΑ Πλατεία Χάληδων 7.30μμ 

ΒΟΛΟΣ Παραλία, Θόλος 7.30μ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/9
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαική 12μ

ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ

ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ

N. KΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ 

ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία 11.30 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραϊσκου 12μ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
Αμφιάλη μνημείο Φύσσα 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ

ΤΟΥΜΠΑ Πλ. ΑΓ. Θεράποντα 11.30πμ 

ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30

Εξορμήσεις



Το φετινό καλοκαίρι «σημαδεύτηκε» από
«ιστορικά» κύματα καύσωνα, ξηρασίας
και πλημμυρών σε όλο τον πλανήτη με

χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες κατα-
στροφές. Ήδη, οι επιστήμονες μιλάνε για μία
εποχή «νέων καιρικών συνθηκών», με κύρια χα-
ρακτηριστικά τις έντονες και αντιφατικές καιρι-
κές διακυμάνσεις. Συνθήκες που θα επικρα-
τούν σχεδόν σε όλες τις εποχές του χρόνου
και σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

Πρόκειται για τυπικές εκφάνσεις της κλιματι-
κής αλλαγής, για τις οποίες οι επιστήμονες, τα
κινήματα και η επαναστατική αριστερά εδώ και
χρόνια προειδοποιούν.

Η αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των
Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA) μέτρη-
σε τη συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαι-
ρα, φέτος τον Μάιο: 50% υψηλότερη από την
προβιομηχανική εποχή. Στην ανακοίνωσή της
η NOAA τονίζει: «το CO2 είναι αέριο που προ-
καλεί το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του
πλανήτη, καθώς παγιδεύει τη ζέστη και παρα-
μένει στην ατμόσφαιρα και στους ωκεανούς
για εκατομμύρια χρόνια. Η υπερθέρμανση του
πλανήτη έχει ήδη δραματικές συνέπειες, ανά-
μεσά τους τον πολλαπλασιασμό των κυμάτων
καύσωνα, των ξηρασιών, των πυρκαγιών και
των πλημμυρών». 

Σήμερα, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έχει
αυξηθεί κατά 1,2ΟC, σε σχέση με τα προβιομη-
χανικά επίπεδα (1850-1900), αλλά, τα τελευταία
5 χρόνια, η μέση θερμοκρασία της Ευρώπης εί-
ναι κατά 2ΟC υψηλότερη και θα συνεχίσει να
ανεβαίνει με ρυθμό που θα ξεπερνά τον αντί-
στοιχο της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας. 

Η πρόσφατη μελέτη της World Weather Attri-
bution (WWA, διεθνή ερευνητική ομάδα που
αναλύει σε πραγματικό χρόνο τα καιρικά φαινό-
μενα) για τον φετινό Βρετανικό καύσωνα, ανα-
φέρει ότι «οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν
θα ήταν “στατιστικά αδύνατες” να είχαν συμβεί
χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή». 

Η αύξηση της θερμοκρασίας φέρνει ξηρα-
σίες. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητη-
ρίου για την Ξηρασία (EDO), για τον Αύγου-
στο, αναφέρει ότι «το 47% της Ευρώπης βρί-
σκεται σε συνθήκες προειδοποίησης για ξηρα-
σία, με πολύ χαμηλή υγρασία του εδάφους και
το 17% σε κατάσταση συναγερμού… η έλλει-
ψη νερού θα αποτελέσει τη νέα κανονικότητα
στην Ευρώπη». 

Η λίμνη Λακ ντε Μπρενέ/ντε Σαγιεξό, που
βρίσκεται στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας,
αποτελεί, ίσως, το πιο χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα της φετινής ξηρασίας. Εμφανίστηκε
πριν από 12.000 χρόνια στους πρόποδες των
Άλπεων και είχε βάθος 18 μέτρων. Φέτος το
καλοκαίρι εξαφανίστηκε.

Η βρετανική κυβέρνηση κήρυξε επίσημα σε
ξηρασία τη νότια και κεντρική Αγγλία και «κά-
λεσε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να χρη-
σιμοποιούν το νερό με σύνεση». Στη Γαλλία,
μπήκαν περιορισμοί στη χρήση νερού σε 93
από τα 96 διαμερίσματα. Στην Ιταλία, η κυβέρ-
νηση κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης
λόγω ξηρασίας» σε πέντε βόρειες περιοχές με
χορήγηση Δελτίου (!) για το πόσιμο νερό. H
στάθμη του νερού στον Ρήνο και στον Δούνα-
βη έχει πέσει τόσο χαμηλά που σχεδόν έχει
σταματήσει η διέλευση των εμπορευματικών
πλοίων. Ο κατάλογος είναι μακρύς.

Στην Αφρική, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογι-
κός Οργανισμός (WMO) ανακοίνωσε ότι το
Κέρας της Αφρικής (Αιθιοπία, Κένυα και Σομα-
λία) πλήττεται από τη χειρότερη ξηρασία των

τελευταίων 40 ετών. 
Ούτε η Κίνα έχει ξαναβιώσει τόσο μεγάλο

και παρατεταμένο καύσωνα. Στο νοτιοδυτικό
τμήμα της, σε μια ζώνη έκτασης 4,5 εκατ. τε-
τραγωνικών χιλιομέτρων και συνολικού πληθυ-
σμού άνω των 370 εκατ., το φαινόμενο κρατά
από τα μέσα Ιουνίου με τις θερμοκρασίες να
είναι από 40 - 45ΟC. 

Πάνω από 6,6 εκατ. στρέμματα έχουν καεί,
μόνο στα κράτη της Ε.Ε., φέτος και μέχρι τον
Ιούλιο. Η μελέτη της WWA υποστηρίζει ότι:
«κατέστησαν πιθανότερα γεγονότα όπως οι
πλημμύρες του φετινού καλοκαιριού και η αύ-
ξηση της έντασης των βροχοπτώσεων». 

Όσο πιο ζέστη κάνει, τόσο περισσότερο νε-
ρό μπορεί να απορροφήσει ο αέρας και ό,τι
μαζεύεται στην ατμόσφαιρα, πέφτει κάτω ως
βροχή. Σε περιοχές με χαμηλό βαρομετρικό,
κύματα πλημμυρών μπορούν να δημιουργη-
θούν σε σύντομο διάστημα. Σε περιοχές όπου
οι φυσικές αντιπλημμυρικές προστασίες έχουν
αφαιρεθεί (είτε για καλλιέργειες είτε για την
κατασκευή δρόμων και κτηρίων), οι πλημμύρες
γίνονται ακόμα χειρότερες. Το είδαμε στην Ελ-
λάδα, στην Ευρώπη, στη Βόρεια Κίνα και κυ-
ρίως στο Πακιστάν.

Το Πακιστάν βιώνει μία πρωτοφανή τραγω-
δία. Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών
του Πακιστάν (NDMA) ανακοίνωσε, την Κυριακή
28/8, ότι ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύ-
ρες έφτασε τους 1.033. Περισσότεροι από 33
εκατ. άνθρωποι έχουν πληγεί και καταστράφη-
καν σχεδόν 1 εκατ. σπίτια, 800.000 στρέμματα
καλλιεργήσιμης γης, 3.400 χιλιόμετρα οδο-
στρώματος οδικού δικτύου και 149 γέφυρες.

Η καταστροφή στις καλλιέργειες επιτείνει την
επισιτιστική κρίση και αυτό θα προκαλέσει ακό-
μη μεγαλύτερη έλλειψη βασικών τροφίμων και
αύξηση των τιμών τους. Από τα χειμερινά λαχα-
νικά και το σιτάρι της Αριζόνα μέχρι το ρύζι, το
σιτάρι και το καλαμπόκι στην Κίνα και στην Ευ-

ρώπη. Στο Κέρας της Αφρικής, η Παγκόσμια
Τράπεζα ανακοίνωσε ότι τον Ιούνιο 66,4 εκατ.
άνθρωποι αντιμετωπίζουν ήδη επισιτιστική κρί-
ση, έκτακτη ανάγκη ή λιμό. Αυτό το νούμερο θα
μεγαλώσει δραματικά τους επόμενους μήνες.

Ενέργεια
Η μείωση της στάθμης του νερού έχει μει-

ώσει και την παραγωγή ενέργειας. Η υδροηλε-
κτρική ενέργεια στην Ιταλία μειώθηκε κατά
40% σε σύγκριση με πέρυσι, στην Πορτογαλία
κατά 75%, στην Κίνα, στο φράγμα Three 
Gorges, το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό φράγ-
μα στον κόσμο, κατά 40%. 

Η χαμηλή στάθμη του Ρήνου, σύμφωνα με
τον Κάρστεν Μπρζέσκι από το οικονομικό
ίδρυμα ING, θα επιφέρει μείωση του γερμανι-
κού ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 0,5% (!) το δεύτε-
ρο εξάμηνο του 2022. Ο Χόλγκερ Λοτζ, ανα-
πληρωτής διευθυντής της Ομοσπονδίας Γερ-
μανικών Βιομηχανιών δηλώνει ότι: «είναι
απλώς ζήτημα χρόνου να κλείσουν εργοστά-
σια στη χημική ή τη χαλυβουργική βιομηχανία,
τα ορυκτέλαια και τα οικοδομικά υλικά να μην
φτάσουν στον προορισμό τους ή να μην μπο-
ρούν πλέον να πραγματοποιούνται μεγάλες
και βαριές μεταφορές». 

Δεν είναι μόνο ο Ρήνος. Σε όλο τον κόσμο,
όλα τα μεγάλα ποτάμια – πλωτοί οδοί στε-
ρεύουν, εμποδίζοντας τη διακίνηση των εμπο-
ρευμάτων, επηρεάζοντας τα συστήματα άρ-
δευσης και καθιστώντας δυσκολότερη την
εξασφάλιση ψύξης στους σταθμούς παραγω-
γής ενέργειας και τα εργοστάσια.

Στη Κίνα, η πτώση της στάθμης στον ποταμό
Γιανγκτσέ, τον μεγαλύτερο στην Ασία, έχει
προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην παγκό-
σμια εφοδιαστική αλυσίδα και στην κινεζική οι-
κονομία. Ταυτόχρονα, οι αρχές  αναγκάζονται
να κλείνουν περιοδικά τα εργοστάσια, για να
εξοικονομήσουν ενέργεια, μεταξύ των οποίων

και της Foxconn που είναι κύριος προμηθευ-
τής της Apple, της Toyota και της Tesla. Ως
αποτέλεσμα, οι προβλέψεις για την οικονομία
της Κίνας υποβαθμίζονται. Οι αναλυτές της
Goldman Sachs χαμήλωσαν την πρόβλεψή
τους για αύξηση του ΑΕΠ στο 3%, πολύ κάτω
από τον στόχο του 5.50% της κυβέρνησης. 

Το CNN γράφει ότι: «Οι εκτιμήσεις για το πό-
σο καταστροφική μπορεί να αποβεί η κλιματική
αλλαγή για την παγκόσμια οικονομία δεν έχουν
αποδειχθεί εύκολες. Όμως αυτό το καλοκαίρι
του καύσωνα και της ξηρασίας έχει έλθει να
καταδείξει την διογκούμενη απειλή με την
οποία βρίσκονται αντιμέτωπες ταυτόχρονα οι
μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, εν μέσω
δε της παράλληλης ενεργειακής κρίσης που
ήδη οδηγεί την Γερμανία σε τροχιά ύφεσης, με
κίνδυνο να συμπαρασύρει την Ευρώπη». 

Η απάντηση, όμως, των κυβερνήσεων σε αυ-
τή την «απειλή», για να σώσουν τα κέρδη των
καπιταλιστών, είναι ακόμα μεγαλύτερη στρο-
φή σε αυτό που προκαλεί την κλιματική αλλα-
γή. Την καύση ορυκτών καυσίμων. Ο τέλειος
φαύλος κύκλος καταστροφής.

Ακόμα και αυτή η ρητορική στη Διάσκεψη
του ΟΗΕ για το Κλίμα στη Γλασκώβη, για να
«κρατήσουν ζωντανό τον στόχο του 1.5ΟC» εί-
ναι σήμερα «εκτός ατζέντας». 

Οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων προχωρούν
σε σχέδια για επέκταση της εξόρυξης πετρε-
λαίου και Φυσικού Αερίου. Η ΕΕ στρέφεται
στον «βρώμικο» άνθρακα όπως και ο «πρωτο-
πόρος στην πράσινη μετάβαση» Μητσοτάκης,
που «καυχιόταν» ότι θα έκλεινε τα λιγνιτωρυ-
χεία πρώτος σε όλη την ΕΕ. Ο κινέζος αντι-
πρόεδρος, Χαν Ζενγκ, δήλωσε ότι το Πεκίνο
θα αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας με καύση άνθρακα. 

Δεν υπάρχει γρήγορη λύση. Χρειάστηκαν
εκατό χρόνια καταστροφικής «καπιταλιστικής
ανάπτυξης» για να φτάσουμε στο σημερινό
επίπεδο κρίσης και θα χρειαστούν ριζικές ανα-
τροπές για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση.
Ο χρόνος δεν είναι «υπέρ» μας αλλά αυτό δεν
πρέπει να μας οδηγήσει στην αδράνεια. Το αν-
τίθετο. Θα πρέπει να μας κινητοποιήσει. 

Απέναντι σε αυτήν την απειλή, πρέπει να συν-
δέσουμε τους αγώνες μας. Οι αγώνες ενάντια
στη χρήση ορυκτών καυσίμων ή/και πυρηνικής
ενέργειας συνδέονται άμεσα με τους αγώνες
για το κόστος ζωής, για τη κρατικοποίηση χω-
ρίς αποζημίωση και με εργατικό έλεγχο όλων
των επιχειρήσεων ενέργειας και όλων των δη-
μόσιων αγαθών, για προσλήψεις και υποδομές
που θα προστατεύουν από τις καταστροφές.
Παλεύουμε ενάντια στους κερδοσκόπους που
φουσκώνουν τους λογαριασμούς και ταυτόχρο-
να καταστρέφουν τα δάση. Παλεύουμε για
προσλήψεις πυροσβεστών και δασονόμων,
ενάντια στην κυβέρνηση και την ΕΕ που κάνουν
περικοπές. Παλέυουμε για να ανοίξουμε τον
δρόμο για να απαλλαγούμε από το φαύλο και
καταστροφικό σύστημα του καπιταλισμού. 

Γιώργος Ράγκος
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Από τις φωτιές στις πλημμύρες. 
Ο φαύλος κύκλος του 
καταστροφικού καπιταλισμού

Τζαφαραμπάτ, Κάτω Πακιστάν. 
Το 1/3 του Πακιστάν βρίσκεται κάτω από το νερό. 
Φωτό: ΑP
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Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Νο 154 του πε-
ριοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω με
εξώφυλλο φωτογραφία από τη μαζική

διαδήλωση ενάντια στην κυβέρνηση των υπο-
κλοπών που κατάφερε να βαδίσει στο κέντρο
της Αθήνας παρά την απαγόρευση. Αυτός ο
αέρας της αντίστασης και της νίκης διαπνέει
το νέο τεύχος μαζί με τις πολύτιμες ιδέες για
να ανατρέψουμε αυτό το σύστημα της κατα-
στροφής και της βαρβαρότητας. 

Τις νέες διαστάσεις της κρίσης περιγράφει
στο άρθρο του «Μια κρίση χωρίς τέλος;»  ο
Πάνος Γκαργκάνας, μετά και το τελευταίο
σκάνδαλο των υποκλοπών. Όπως ισχυρίζεται,
η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, όπως και οι κυ-
βερνήσεις παγκόσμια, κλονίζονται από τις πο-
λύπλευρες και μακρόσυρτες κρίσεις του καπι-
ταλισμού. Η μεγάλη εικόνα διεθνώς καθορίζε-
ται από την πολεμική έξαρση των ιμπεριαλιστι-
κών ανταγωνισμών και την επισιτιστική και
ενεργειακή κρίση μέχρι τη νέα οικονομική κάμ-
ψη και τη σκλήρυνση της νομισματικής πολιτι-
κής με την αύξηση των επιτοκίων. Και καμία
χώρα δεν μένει ανεπηρέαστη, από την Αμερική
μέχρι τη Σρι Λάνκα και την Ευρωζώνη. Στην Ελ-
λάδα «πίσω από τους πανηγυρισμούς του Σταϊ-
κούρα ότι η Ελλάδα βγαίνει και από τη “μετα-
μνημονιακή” εποπτεία, η αλήθεια είναι ότι η
Τρόικα έχει αντικατασταθεί σε μόνιμη βάση
από την ΕΚΤ». Η στήριξη της Λαγκάρντ στον
Μητσοτάκη και οι εκκλήσεις για ενότητα μπρο-
στά στον κοινό εχθρό την Τουρκία δεν αρκούν
για να βγάλουν τη Νέα Δημοκρατία από την
απομόνωση, ενώ το εργατικό κίνημα ετοιμάζε-
ται για ένα καυτό απεργιακό φθινόπωρο και με
την επαναστατική αριστερά μπροστά στην ορ-
γάνωση των μαχών με την προοπτική της εργα-
τικής εναλλακτικής.

Στη συζήτηση που ανοίγει για τη σχέση ανά-
μεσα στο κράτος, την οικονομία και τη δημο-
κρατία παρεμβαίνει με το άρθρο της «Κράτος,
“παρακράτος”, δημοκρατία και επανάσταση» η
Μαρία Στύλλου. Με οδηγό τον Λένιν και τη θε-
ωρία του για το κράτος, θυμίζει ότι «η δημο-
κρατία συμπιέζεται πάντοτε από τα στενά πλαί-
σια της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και έτσι,
στην πραγματικότητα, μένει πάντα δημοκρατία
για μια μειοψηφία, μόνο για τις εύπορες τά-
ξεις, μόνο για τους πλούσιους». Ο Λένιν έδωσε
μάχη στις αρχές του 20ού αιώνα ενάντια στην
άποψη που προβάλλεται μέχρι και σήμερα -και
με αφορμή τις υποκλοπές- ότι δηλαδή μπορεί
να αλλάξει αυτή η κατάσταση μέσα από κοινο-
βουλευτικές διαδικασίες και με ένα μεγάλο σο-
σιαλδημοκρατικό κόμμα. Όπως υπογραμμίζει η
Μ. Στύλλου, ο Λένιν προχώρησε στη ρήξη με
το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο του κόμματος,
ξεκαθαρίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά των
επαναστατικών κομμάτων: τη σύνδεση με την
τάξη και τους αγώνες της, την επαναστατική
θεωρία και τη δημοκρατική συγκεντρωτική λει-
τουργία. Με στρατηγική «που βάζει στόχο να
ξηλώσει τα προνόμια της άρχουσας τάξης
στην παραγωγή και να κατεδαφίσει τον κρατι-
κό μηχανισμό που της τα εξασφαλίζει». Όχι μό-
νο για να ικανοποιηθούν τα οικονομικά αιτήμα-
τα, αλλά και να σβήσουν όλες οι μορφές δια-
κρίσεων και καταπίεσης.

Με ένα νέο κύμα απεργιών και αντιστάσεων
ενάντια στην ακρίβεια, η εργατική τάξη στην
Ευρώπη και διεθνώς δίνει τη μάχη για να μην
πληρώσει η ίδια την κρίση με κεντρικό αίτημα
τις αυξήσεις και τις συλλογικές συμβάσεις. Στο
άρθρο του «Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσε-
ων Εργασίας», ο Τάσος Αναστασιάδης περι-
γράφει αυτό το πανόραμα των αγώνων με το
εργατικό κίνημα στην Ελλάδα να δίνει μάχες
σχεδόν σε όλο τον ιδιωτικό τομέα και πλέον και
τον δημόσιο. Με καθοριστική τη μάχη στην
COSCO, που απέδειξε ότι «με απεργία διαρ-
κείας κερδίζεις», τα παραδείγματα από μια σει-
ρά χώρους αποδεικνύουν ότι «οι αγώνες που
έχουν ξεκινήσει δεν είναι απλά μια ενστικτώδης
αντίδραση των εργαζόμενων», αλλά προχω-
ρούν παραπέρα. Μαζικοποιούν τα σωματεία
τους, φτιάχνουν νέα εκεί που δεν υπήρχαν,
στρέφονται στην αριστερά και μάλιστα στην
αντικαπιταλιστική αριστερά, τσακίζοντας «αντι-
συνδικαλιστικά οπλοστάσια», όπως ο νόμος
Χατζηδάκη. Η αριστερά συνολικά αλλά και η
αντικαπιταλιστική αριστερά ειδικότερα, κατα-
λήγει ο αρθρογράφος, χρειάζεται να πρωτο-
στατήσει για να ξεδιπλωθούν οι απεργίες και η
αλληλεγγύη κόντρα στους συμβιβασμούς των
συνδικαλιστικών ηγεσιών και να γενικευτούν με
πανεργατική απεργία.

Για τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από το δεύ-
τερο κύμα προοδευτικών κυβερνήσεων στη Λα-
τινική Αμερική και τις προοπτικές που ανοίγον-
ται γράφει στο άρθρο του «Λατινική Αμερική –
Η επιστροφή της Αριστεράς» ο Νίκος Λούντος.
Όπως επισημαίνει, από την Κολομβία και τη
Βολιβία μέχρι τη Χιλή και τη Βραζιλία, τα εκλο-
γικά πίσω-μπρος καταγράφουν την τεράστια

πόλωση. Το «μαύρο κύμα», που είχε επικρατή-
σει το προηγούμενο διάστημα, οπισθοχωρεί
πάνω στην αποτυχία των δεξιών κυβερνήσεων
να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση, αλλά
και να σταματήσουν τους αγώνες, με την παν-
δημία να φουντώνει και τα δύο. Οι νέες «προ-
οδευτικές» κυβερνήσεις ήρθαν «πατώντας πά-
νω σε κινήματα με πολύ μεγάλη ζωτικότητα και
διάρκεια που ρίσκαραν τη σύγκρουση με τις
πιο αντιδραστικές και επικίνδυνες δυνάμεις»,
όμως αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τις αρχές
του 2000, «δεν υπόσχονται καν ριζοσπαστικές
αλλαγές, πόσο μάλλον τον σοσιαλισμό…». Απέ-
ναντι στο στρατηγικό αδιέξοδο των ρεφορμι-
στών, τα κινήματα στη Λατινική Αμερική χρει-
άζονται μια αριστερά που να οργανώσει την
επανάσταση «αξιοποιώντας τη δυναμική των
δρόμων και των εργατικών χώρων».

Περιβάλλον
Για τις καταστροφικές συνέπειες στο περι-

βάλλον που έχει το σύστημα του καπιταλισμού
γράφει ο Γιώργος Ράγκος στο άρθρο του «Κλι-
ματική καταστροφή: ο καπιταλισμός δεν είναι
βιώσιμος». Χαρακτηρίζει ως «ζήτημα ζωής ή
θανάτου» τη μάχη ενάντια στην περιβαλλοντική
καταστροφή, παραθέτοντας πληθώρα πολύτι-
μων στοιχείων σχετικά με το μέγεθος της κλι-
ματικής κρίσης, αλλά και σχετικά με τα ψέματα
περί “καθαρής ενέργειας” των κυβερνήσεων
και των καπιταλιστών που κερδοσκοπούν από
την ενέργεια εις βάρος όλης της ανθρωπότη-
τας. «Το αίτημα της κρατικοποίησης των εται-
ριών ενέργειας και ύδρευσης έχει γίνει κεντρι-
κό σε όλη την Ευρώπη», σημειώνει. Και κατα-
λήγει προτείνοντας «να παλέψουμε για ένα ενι-

αίο δημόσιο σύστημα ενέργειας με εργατικό
και κοινωνικό έλεγχο» με πρόσβαση όλων σε
«καθαρή ενέργεια που δεν θα παράγεται με
ρυπογόνες διαδικασίες», ενώ απαντάει και στο
πώς θα μπορούσαμε να φτάσουμε εκεί.

«Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέ-
σεις αντίστασης και αλλοτρίωσης» είναι ο τίτ-
λος του άρθρου του Γιώργου Πίττα, που πα-
ρεμβαίνει στη συζήτηση που άναψε το προ-
ηγούμενο διάστημα γύρω από την τραπ και τις
ανησυχίες για το «πού βαδίζει η νεολαία μας».
Μετά από μια αναδρομή στα μουσικά ρεύματα
που επικράτησαν τις προηγούμενες δεκαετίες
και πυροδοτούσαν αντίστοιχες «ανησυχίες»,
φτάνει στη σύγχρονη εποχή για να εξηγήσει τι
είναι αυτό που κάνει τόσο δημοφιλή την hip
hop κουλτούρα: προσπαθεί «να εκφράσει τα
αδιέξοδα και να καταγράψει την πραγματικότη-
τα μιας νεολαίας χωρίς μέλλον, χωρίς δουλειά
και μονίμως στο στόχαστρο της αστυνομίας».
Αντίστοιχα η τραπ «δημιουργεί την αυταπάτη
ότι απέναντι σε ένα σύστημα που σε εξαφανί-
ζει, μπορείς να βγεις νικητής». Όπως υπογραμ-
μίζει ο Γ. Πίττας, χρειάζεται να καταλάβουμε
τις αυταπάτες, όχι για την ωραιοποίηση του
σεξισμού ή της ματσίλας, αλλά «για να ξεσκε-
πάσουμε την υποκρισία ενός συστήματος που
συστηματικά φορτώνει στους τελευταίους τρο-
χούς της αμάξης τα δικά του εγκλήματα». Πα-
ράλληλα, χρειάζεται η μάχη ενάντια στην εμπο-
ρευματοποίηση που «σκοτώνει» την καλλιτεχνι-
κή ελευθερία. Οι εργάτες της Τέχνης μπορούν
να απελευθερωθούν μόνο παλεύοντας μαζί με
την υπόλοιπη εργατική τάξη.

Στις σελίδες της βιβλιοκριτικής, ο Πάνος
Γκαργκάνας γράφει για το βιβλίο του Αλέξη
Ηρακλείδη «Πολυκύμαντες σχέσεις, Έλληνες-
Αλβανοί 1821-2021», η Λίλιαν Μπουρίτη για το
«Μεταξύ έθνους και τάξης. Αριστερές και Κυ-
πριακό, 1920-1974» (Συλλογικό), ο Σωτήρης
Κοντογιάννης για το «Το Δουργούτι της Κατο-
χής και της Αντίστασης 1941-1944» του Νίκου
Αμπανάβα και ο Λέανδρος Μπόλαρης για το
«Αστυνομία Πόλεων. Τα πρώτα βήματα στην Ελ-
λάδα του Μεσοπολέμου» του Αχιλλέα Φωτάκη. 

Μάνος Νικολάου 

ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ “ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ”

Επαναστατικές απαντήσεις με οδηγό τον Λένιν
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Συνέχεια από τη σελ.8

Όλοι ξέρουν πόσος συσσωρευμένος θυμός
υπάρχει στη Νότια Αφρική. Πέρσι το καλοκαίρι,
η κατάσταση οδήγησε σε ταραχές με πολλές
δεκάδες νεκρούς. Ξεκινώντας από το Ντέρμ-
παν, φτωχός κόσμος άρχισε να μπαίνει στα κα-
ταστήματα και να κάνει πλιάτσικο ή απλά να
παίρνει τα απαραίτητα για να ζήσει. 

Μια αυτόπτης μάρτυρας έλεγε πως “Για πολύ
κόσμο ήταν ωραία κατάσταση. Τουλάχιστον εί-
χαμε φαγητό και άλλα πράγματα. Δεν έχουμε
δουλειές, πεινάμε, τα παιδιά και οι γέροντες
πεινάνε. Ο Covid σήμανε θανάτους, πολλούς
θανάτους, και είμαστε φτωχότεροι από ποτέ λό-
γω των λοκντάουν. Το πλιάτσικο άρχισε από τη
νεολαία, αλλά συμμετείχαν και μεγαλύτεροι. Τις
περισσότερες φορές αυτό που έπαιρναν ήταν
απλά πράγματα, ρύζι, λάδι, λαχανικά. Αλλά το
είδαν και σαν ευκαιρία να πάρουν κάτι που πάν-
τα ήθελαν, ένα καλό κρεβάτι, έναν ανεμιστήρα,
ένα ψυγείο ή κάτι ωραίο να φορέσεις. Τώρα η
αστυνομία ανοίγει πυρ πάνω στον κόσμο και ρί-
χνει δακρυγόνα.” 

Το κίνημα των κατοίκων των παραγκουπόλε-
ων και αστέγων, Abahlali baseMjondolo, κυρίως
γύρω από το Ντέρμπαν, κάλεσε κι αυτό στην
απεργία. Τέσσερις μέρες πριν από την κινητο-
ποίηση, δολοφονήθηκε ένας από τους ηγέτες
του, το τρίτο δολοφονημένο στέλεχός του μέσα
στη χρονιά. Τον περασμένο Απρίλη, πρωτοφα-
νείς καταρρακτώδεις βροχές πλημμύριζαν το
Ντέρμπαν για σχεδόν ένα μήνα. Οι παραγκου-
πόλεις και οι άστεγοι ήταν αυτοί που ξανά βγή-
καν πιο χτυπημένοι, με εφτά χιλιάδες κόσμο να
χάνει ό,τι σπίτι είχε.

Δυναμική
Η επιτυχία της απεργίας και των διαδηλώσε-

ων είναι βήμα ώστε η εργατική τάξη και η Αρι-
στερά να μπει επικεφαλής της οργής και της
αντίστασης, να δώσει αντικαπιταλιστική λύση
στην κρίση που χτυπάει και τη Νότια Αφρική.
Όπως λέει ανακοίνωση της KeepLeft, αδελφής
οργάνωσης του ΣΕΚ στη Νότια Αφρική: “Η γενι-
κή απεργια ήταν μήνυμα ότι υπάρχει δυναμική
για ολοένα μεγαλύτερη αντίσταση. Τώρα είναι η
ώρα για περισσότερες απεργίες, περισσότερες
μαζικές διαδηλώσεις και για ισχυρή σοσιαλιστι-
κή εναλλακτική απέναντι στο ANC”.

Νίκος Λούντος

Πανεργατική
απεργία στη
Νότια Αφρική

Συνεχίζονται οι απεργίες στη Βρετανία

Οι απεργίες συνεχίζονται στη Βρετα-
νία, με μια σειρά κλάδους να απαι-
τούν αυξήσεις που να αντισταθμί-

ζουν την ακρίβεια, αλλά και παλεύουν για να
σώσουν θέσεις εργασίας από τις επιθέσεις
και τις περικοπές. 

Μετά την 8ήμερη απεργία των λιμενεργα-
τών στο Φέλιξστοου, τις απεργίες των σιδη-
ροδρομικών και των εργαζόμενων στο με-
τρό, αυτή τη βδομάδα οι εργαζόμενοι στις
τηλεπικοινωνίες πήραν τη σκυτάλη. Την Τρί-
τη 30 Αυγούστου βγήκαν σε διήμερη απερ-
γία στην British Telecoms (BT), που οργανώ-
θηκε από την ομοσπονδία CWU. Οι εργαζό-
μενοι καταγγέλλουν ότι οι “αυξήσεις” που
προσφέρει η εργοδοσία είναι στην πραγματι-
κότητα μειώσεις με βάση τον πληθωρισμό. Η
απεργία έρχεται μετά από δύο ακόμη μέρες
απεργίας πριν από ένα μήνα. Εκείνες οι
απεργίες ήταν οι πρώτες απεργίες στην BT
από το 1987. Για την τεράστια πλειοψηφία
των εργαζόμενων ήταν η πρώτη φορά που
συμμετείχαν σε απεργιακή κινητοποίηση στη
ζωή τους.

Η εργοδοσία το παίζει σκληρή και ακόμη
και τώρα αρνείται να κάτσει στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων με το συνδικάτο. Ο Ουίν-
στον Ρίτσαρντς, συνδικαλιστής στο Νότιο
Λονδίνο, δηλώνει στην εφημερίδα Socialist
Worker: “Τον περασμένο μήνα υπήρχαν ακό-
μη συνάδελφοι που δεν ήθελαν την απεργία.
Αλλά αφού την κάναμε, όλοι είπαν ναι, έτσι
θα τους αναγκάσουμε να διαπραγματευ-
τούν.”

“Η τακτική μας είναι πιο δυναμική αυτή τη
φορά”, λέει μια εργαζόμενη, “Είναι μόνο οι
περιορισμοί που μας βάζει η αντισυνδικαλι-
στική νομοθεσία που δεν μας αφήνουν να
κάνουμε αυτά που μας επιτρέπει η αριθμητι-
κή μας δύναμη”.

Την Τετάρτη, 31 Αυγούστου, μαζί τους
απεργούν και οι εργαζόμενοι στα Ταχυδρο-
μεία που επίσης ανήκουν στο CWU. Μαζί,
πρόκειται για 155 χιλιάδες κόσμο που θα
απεργεί την ίδια μέρα για αυξήσεις. Η συνδι-
καλιστική ηγεσία ωστόσο προσπαθεί να απο-
φύγει τις συνδέσεις και τις κοινές διαδηλώ-
σεις. Αποφεύγει να καλέσει διαδήλωση για
τους εργαζόμενους της BT, οι οποίοι βλέ-
πουν με ενθουσιασμό τις ζωντανές κινητο-
ποιήσεις που οργανώνουν οι συνάδελφοί
τους στα Ταχυδρομεία. Ο Ντάρεν, απεργός
της BT από το Κεντρικό Λονδίνο, λέει: “Αυτό
που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στις
απεργιακές φρουρές των ταχυδρομικών και
εκείνοι να έρθουν στις δικές μας”.

“Για όσο χρειαστεί”
Με τα αφεντικά της BT να μην υποχωρούν

μέχρι στιγμής, η μάχη αναμένεται μακριά.
“Πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι να τους αναγ-
κάσουμε”, λέει ο Ντάρεν. “Δυο μέρες απερ-
γία είναι σημαντικές, αλλά πρέπει να πάμε
και για πιο στρατηγικές απεργίες.” Υπάρχουν
ενδείξεις ότι η αλαζονική στάση της εργοδο-
σίας έχει εξοργίσει τον κόσμο ακόμη περισ-
σότερο. “Διαμορφώνεται ένα μοτίβο στην
εταιρεία, ότι τα αφεντικά μπορούν να κάνουν
ό,τι θέλουν χωρίς να ρωτήσουν κανένα..
Πρέπει να ξεσηκωθούμε. Είμαι έτοιμος να
στηρίξω την απεργία όσο κι αν χρειαστεί για
να πάρουν το  μήνυμα”.

Στις 11-14 Σεπτέμβρη οργανώνει το συνέ-
δριό της η συνομοσπονδία όλων των συνδι-
κάτων, TUC. Πλέον, δεν μπορεί να επικαλε-
στεί τη “χαμηλή διάθεση για αγώνες” για να
δικαιολογήσει την αδράνειά της. Τα ίδια τα
έντυπα των αφεντικών κυκλοφορούν με τίτ-
λους για “το καλοκαίρι των απεργιών” και
τώρα για “το χειμώνα της οργής”, θυμίζον-

τας τις απεργίες της δεκαετίας του ‘70 που
τρομοκράτησαν τα αφεντικά. Δύο μεγάλες
ομοσπονδίες έχουν καταθέσει ψήφισμα ζη-
τώντας “κοινές και συντονισμένες απεργίες”.
Ομως και η ηγεσία της TUC και άλλες ομο-
σπονδίες αποφεύγουν να συντονίσουν, δεν
θέλουν οι αγώνες να πάρουν “πολιτικό χαρα-
κτήρα” και ούτε να αφήσουν τον αγωνιστικό
ενθουσιασμό να φτάσει και σε άλλα σημεία.
Η ηγεσία του Εργατικού Κόμματος βρίσκεται
σε ανοιχτή εκστρατεία ενάντια στις απερ-
γίες.

Όσο και να αποφεύγουν την “πολιτικοποί-
ηση” των απεργιών, πρόκειται στην πράξη
για μια κοινή μάχη ενάντια στην κρίση, στην
κυβέρνηση και στις κομπίνες των αφεντικών.
Την ώρα μάλιστα που μετά τη φυγή του
Μπόρις Τζόνσον, στην ηγεσία των Συντηρητι-
κών ανταγωνίζονται η Λιζ Τρας με τον Ρίσι
Σούνακ για το ποιος είναι μεγαλύτερος νο-
σταλγός της Θάτσερ και πιο αντεργατικός
στις τοποθετήσεις του. Η Τρας, που είναι
σχεδόν σίγουρο ότι θα γίνει πρωθυπουργός,
ακούγεται σε μια συνομιλία της που διέρρευ-
σε να λέει ότι το πρόβλημα στη Βρετανία εί-
ναι η τεμπελιά των εργατών. “Είναι βασικό
πρόβλημα της βρετανικής εργατικής κουλ-
τούρας. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος
είναι να ιδρώσει κι άλλο”. Τα λεέι αυτά η άρ-
χουσα τάξη και οι πολιτικοί της στη Βρετανία
που δεν έχουν ιδρώσει ποτέ. Τα ποσοστά
της Τρας και του Σούνακ έχουν φτάσει πλέον
να βρίσκονται χαμηλότερα και από του Μπό-
ρις Τζόνσον που έφυγε με ένα 19%. Έχοντας
να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση, τον
πόλεμο στην Ουκρανία, τις επιπτώσεις του
Μπρέξιτ και την πρωτοφανή κρίση στη Βό-
ρεια Ιρλανδία, τρέμουν για το τι θα σημάνει
αν οι απεργίες κρατήσουν τη δυναμική τους
μέσα στο φθινόπωρο.

Συγκέντρωση Ταχυδρομικών στο Λονδίνο. Φωτό: Guy Smallman



ΒΙΒΛΙΟ εργατικη αλληλεγγυη 

Το 50ο Φεστιβάλ Βιβλίου Αθήνας ανοίγει τις πύλες
του στο Ζάππειο την Παρασκευή 2/9 και θα διαρ-

κέσει 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 συμ-
βαίνει και με την επέτειο των 100 χρόνων της Μικρα-
σιατικής Εκστρατείας. 

Την Πέμπτη 15/9 στις 8μμ το ΜΒ οργανώνει στα

πλαίσια του Φεστιβάλ στο Ζάππειο εκδή-
λωση-παρουσίαση του βιβλίου του «ΣΕΚΕ –
Οι επαναστατικές ρίζες της Αριστεράς στην
Ελλάδα» που περιγράφει και αναλύει τον
καθοριστικό ρόλο των επαναστατών στο χτί-
σιμο του αντιπολεμικού κινήματος που συγ-
κρούστηκε τότε με την καταστροφική πολεμι-
κή εκστρατεία του ελληνικού καπιταλισμού. 

Ομιλητές θα είναι ο ιστορικός Μιχάλης Λυμ-
περάτος και ο συγγραφέας του βιβλίου Λέαν-
δρος Μπόλαρης.

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ • τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr

Μ. Λυμπεράτος, ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2022. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

Ξεκινάει η Έκθεση Βιβλίου στο Ζάππειο

Τα βιβλία είναι όπλα
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