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Να τελειώνουμε με την
κυβέρνηση της ακρίβειας
και των υποκλοπών

Στη φυλακή 
για πάντα 
οι χρυσαυγίτες
δολοφόνοι

Γυρίστε στις σελίδες 2 και 6, 7

ΚΑΤΩ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παρασκευή 9/9
ΑΠΕΡΓΙΑ στην ΥΓΕΙΑ
Πανελλαδική συγκέντρωση
8.30πμ Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης

ΟΛΟΙ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σάββατο 10/9
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
6μμ Αγ. Βενιζέλου
Προσυγκέντρωση 5.30μμ
Εγνατία και Αγ. Σοφίας

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

1/9, Απεργία συμπαράστασης στους εργάτες της Μαλαματίνα. Φωτό: Τάσος Αναστασιάδης

σελ. 10, 11



Στις 28 Σεπτέμβρη θα συνεχιστεί η δεύτε-
ρη δίκη της Χρυσής Αυγής. Κατά τις

τρεις πρώτες συνεδριάσεις, που έγιναν το
καλοκαίρι, η Χρυσή Αυγή μπήκε στην αίθου-
σα του δικαστηρίου κατακερματισμένη χάρη
στους αγώνες του κινήματος, χωρίς όμως
να παραιτείται από την προσπάθειά της να
υπονομεύσει την πρωτόδικη καταδικαστική
απόφαση. Ο Μιχαλολιάκος επιχείρησε να
πετύχει την αναβολή της δίκης, ισχυριζόμε-
νος ότι δεν είναι σε θέση να προετοιμάσει
την υπερασπιστική του γραμμή λόγω των
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της νόσησής
του από COVID. Ο συνήγορος Δ. Παπαδέ-
λης που μετέφερε το αίτημά του στο δικα-
στήριο είπε ότι δεν έχει επικοινωνία με το
περιβάλλον και “δεν ξέρει ο άνθρωπος γιατί
δικάζεται”!

Οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής, η πα-
ράσταση των οποίων έγινε δεκτή στην 3η
συνεδρίαση, έδειξαν ότι αυτό δεν ισχύει. Αν-
τίθετα ο Μιχαλολιάκος συνεχίζει να γράφει
και να σχολιάζει την επικαιρότητα. Το δικα-
στήριο απέρριψε το αίτημά του και του έδω-
σε χρόνο μέχρι την επόμενη δικάσιμο να διο-
ρίσει συνήγορο υπεράσπισης.

Ο Λαγός ζήτησε την αναστολή εκτέλεσης
της ποινής του. Ανάμεσα στους λόγους που
επικαλέστηκε ήταν η ανεπανόρθωτη οικονο-
μική ζημιά λόγω της φυλάκισής του και το
ότι δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του
ως ...ευρωβουλευτής: δεν ψηφίζει, δεν συμ-
μετέχει στην επιτροπή που συμμετείχε και
θα αναγκαστεί να διώξει τους συνεργάτες
του. Παραδέχτηκε έτσι ενώπιον των αντιφα-
σιστών/τριών που παρακολουθούσαν την 1η
συνεδρίαση του εφετείου ότι η νίκη της 7
Οκτώβρη έκανε ορισμένα από αυτά που δεν
τόλμησαν να κάνουν οι θεσμοί.

Για τη στήριξη του αιτήματος του Λαγού ο
Κ. Πλεύρης, συνήγορος υπεράσπισής του
μαζί με τον Ι. Ζωγράφο, αποφάσισε να παίξει
το χαρτί της “πολιτικής δίωξης” πιο χοντρά
από ποτέ. Μέσα σε ένα προκλητικό παραλή-
ρημα, τόνισε ότι ο Λαγός καταδικάστηκε
“γιατί είναι φασίστας” και “εγώ είμαι και ναζί
και φασίστας. Υπάρχει νόμος να το απαγο-
ρεύει;”. Υπερθεμάτισε μάλιστα ωρυόμενος
για “δικαιωματιστές, κομμουνιστές και μπολ-
σεβίκους” και παρακάτω συμπλήρωσε:
“Όσο περισσότερο βλέπω τους δημοκράτες
τόσο γίνομαι περισσότερο φασίστας”.

«Είσαι δολοφόνος»
Όταν, αντίστοιχα, ο Λαγός είπε ότι καταδι-

κάστηκε μόνο και μόνο για τις ...ομιλίες του,
ακούστηκε η Μάγδα Φύσσα από το κοινό να
φωνάζει “είσαι δολοφόνος!” Ο καταδικασμέ-
νος περιφερειάρχης Πειραιά δεν παρέλειψε
φυσικά να απειλήσει τους φωτορεπόρτερ
και να απαξιώσει για μια ακόμη φορά την
έδρα λέγοντας “Βγάλτε φωτογραφίες, θα το
ξεφτιλίσουμε το δικαστήριό σας”.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του.
Αντίστοιχα, απέρριψε και τα αιτήματα τριών
ακόμη κρατούμενων χρυσαυγιτών για ανα-
στολή εκτέλεσης ποινής (Ε. Καλαρίτης, Γ.
Σταμπέλος και ο πυρηνάρχης Περάματος Α.
Πανταζής), οι οποίοι είχαν επικαλεστεί οικο-
γενειακούς λόγους και λόγους υγείας. Στην
τρίτη δικάσιμο έκαναν αιτήματα αναστολής
οι κατηγορούμενοι Δ. Αγριογιάννης και Κ.
Μπαρμπαρούσης, τα οποία επίσης απορρί-
φθηκαν την ίδια μέρα.

Στην πρώτη συνεδρίαση διαβάστηκαν επί-

σης τα ονόματα των 146 μαρτύρων που πρό-
κειται να καταθέσουν. Θα εξεταστούν όλοι
οι μάρτυρες που κατέθεσαν και πρωτόδικα,
για τη δολοφονία του Π. Φύσσα, την απόπει-
ρα δολοφονίας του Α. Εμπάρακ, την επίθεση
στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, καθώς και
τις συσχετιζόμενες υποθέσεις και φυσικά
την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης.
Επιπλέον η εισαγγελία έχει καλέσει τους
μάρτυρες που πρότεινε η Πολιτική Αγωγή,
αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά τους στη
ανάδειξη της εγκληματικής δράσης της Χρυ-
σής Αυγής. Τέλος έχει καλέσει τους μάρτυ-
ρες που κλήτευσε το δικαστήριο κατά τη
διάρκεια της πρώτης δίκης.

Με την νομιμοποίηση της Πολιτικής Αγω-
γής και την απόρριψη του αιτήματος του Μι-
χαλολιάκου για αναβολή, η δεύτερη δίκη της
εγκληματικής οργάνωσης έχει πλέον ξεκινή-
σει. Και θα είναι μια πολυετής μάχη για να
καταδικαστούν ξανά οι χρυσαυγίτες. Όχι μό-
νο για να μην υπάρξει μείωση ποινής για κα-
νέναν, αλλά και για να λάβουν μεγαλύτερες
ποινές οι ηγέτες της ΧΑ και οι παρολίγον δο-
λοφόνοι του Αμπουζίντ Εμπάρακ, σε βάρος
των οποίων υπάρχει εισαγγελική έφεση.

Αφροδίτη Φράγκου

Την κεντρικότητα της μάχης ενάντια στη Νέα
Δημοκρατία τονίζει η ΚΕΕΡΦΑ στην καμπά-

νια που ανοίγει για τα συλλαλητήρια της 18 και
28 Σεπτέμβρη. Στις 18 Σεπτέμβρη το αντιφασι-
στικό κίνημα θα διαδηλώσει στις γειτονιές του
Παύλου Φύσσα για τα 9 χρόνια από τη δολοφο-
νία του: όχι επετειακά, αλλά γιατί συνεχίζεται η
μάχη για να μην μπορούν τα τάγματα εφόδου
να πατήσουν το πόδι τους πουθενά. Και στις 28
Σεπτέμβρη θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση
έξω από το Εφετείο για την 4η συνεδρίαση της
δίκης της Χρυσής Αυγής.

Όπως τονίζει ανάμεσα σε άλλα η ΚΕΕΡΦΑ
στην προκήρυξη που κυκλοφορεί μαζικά σε γει-
τονιές, εργατικούς χώρους και σχολές: “Θα δώ-
σουμε ξανά τη μάχη για να πέσουν ακόμη μεγα-
λύτερες ποινές στους δολοφόνους του Παύλου
Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, στους χρυσαυ-
γίτες που επιτέθηκαν δολοφονικά κατά των Αι-
γύπτιων αλιεργατών, των συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ, των μεταναστών και των αγωνιστών των
κινημάτων. 

Δεν θα αφήσουμε τη ΝΔ, στην κρίση της, να
στρώνει το δρόμο στους φασίστες με τις εκ-
στρατείες μίσους κατά των προσφύγων και των
μεταναστών, τις δολοφονίες και τις επαναπρο-
ωθήσεις στον Έβρο και στα νησιά, τις ρατσιστι-
κές επιχειρήσεις σκούπα στις πόλεις και τις γει-

τονιές μας και τη ρατσιστική εκκένωση της δο-
μής του Ελαιώνα.

Η κυβέρνηση, που μας βάζει βαθιά στον πό-
λεμο του ΝΑΤΟ στη Ουκρανία και στους αντα-
γωνισμούς με την Τουρκία, φορτώνοντάς μας
δυσβάσταχτα βάρη εξοπλισμών και ακρίβεια
στο ρεύμα και τα τρόφιμα, είναι η ίδια που χτί-
ζει φράχτες στον Έβρο και στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης, δαιμονοποιώντας τους πρόσφυγες
και τους αλληλέγγυους ως πράκτορες του Ερν-
τογάν. Το κλείσιμο των συνόρων με φράχτες,
συνοριοφύλακες και τη FRONTEX αλλά και οι
χιλιάδες επαναπροωθήσεις του Λιμενικού και
της Αστυνομίας κοστίζουν τις ζωές μικρών παι-
διών, όπως της πεντάχρονης από τη Συρία που
έχασε την ζωή της από την εγκατάλειψη σε νη-
σίδα του Έβρου, τσιμπημένη από σκορπιό.

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 διαδη-
λώσεων, η επίθεση στα συνδικαλιστικά και δη-
μοκρατικά δικαιώματα, η εκστρατεία «νόμος και
τάξη» είναι η ατζέντα με την οποία η ΝΔ, μαζί
το ρατσισμό και τον εθνικισμό, προσπαθεί να
συσπειρώσει την ακροδεξιά και τους φασίστες
στη δεξιά πολυκατοικία που καταρρέει. 

Εγκληματικές πολιτικές
Αυτές οι εγκληματικές πολιτικές στρώνουν το

δρόμο στους φασίστες που έχουν ξεκινήσει τις
επιθέσεις τους ξανά, στη Σταυρούπολη και τον
Εύοσμο, στο Ν. Ηράκλειο κατά συγκέντρωσης
της ΚΕΕΡΦΑ και στη Νίκαια κατά Πακιστανών
μεταναστών, ενώ φέτος είχαμε επιθέσεις στην
Αθήνα, με βόμβα σε τζαμί στα Πατήσια, πυρο-
βολισμούς και μαχαιρώματα Πακιστανών μετα-
ναστών στα Πετράλωνα, το Κόκκινο Μύλο και
την Γ’ Σεπτεμβρίου.

Η κρίση στην Ευρώπη και οι πολιτικές των κυ-
βερνήσεων έδωσαν τα περιθώρια στη Λεπέν να
δυναμώσει την παρουσία της στη Βουλή και
ένα φασιστικό κόμμα στην Ιταλία να απειλεί να
γίνει βασικός κυβερνητικός εταίρος μετά την
κατάρρευση του Ντράγκι. 

Το αντιφασιστικό κίνημα χρειάζεται να εντεί-
νει τις μάχες, ιδιαίτερα στην προεκλογική πε-
ρίοδο, ώστε να μην αφήσει να δυναμώσουν οι
φασίστες και να ξαναβγούν στο προσκήνιο τα
απομεινάρια της Χρυσής Αυγής ή οι Βελόπου-
λοι, οι Μπογδάνοι και οι Τζήμεροι. 

Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς
συλλόγους, τους μαθητές στα σχολεία, τις δη-
μοτικές κινήσεις, τις οργανώσεις της αριστε-
ράς, τις συλλογικότητες στις γειτονιές και τις
κινήσεις των γυναικών και του ΛΟΑΤΚΙ κινήμα-
τος να δώσουμε μαζί αυτές μάχες, ενωτικά και
ανυποχώρητα ώστε να μην αφήσουμε ούτε μια
σπιθαμή χώρου στους φασίστες δολοφόνους.
Να καταδικαστούν ξανά, να μείνουν στη φυλα-
κή για πάντα!”, κλείνει η ανακοίνωση. Η 
ΚΕΕΡΦΑ έχει επίσης κυκλοφορήσει αφίσα που
καλεί στις δυο κινητοποιήσεις.
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18 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι
28 Σεπτέμβρη στο Εφετείο
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Η φράση «πάμε για ένα καυτό
φθινόπωρο» μπορεί να φαί-
νεται κλισέ αλλά φέτος δεν

είναι. Χρειάζεται να προσέξουμε το
σημείο που βρισκόμαστε. Η κρίση
χειροτερεύει και στην Ελλάδα και
διεθνώς. 

Οι απαντήσεις που προσπαθούν
να δοθούν από πάνω διχάζουν την
άρχουσα τάξη για το προς τα που
πρέπει να πάνε. Να ανεβάσουν τα
επιτόκια και μέχρι που; Να κλιμακώ-
σουν τον πόλεμο σε στρατιωτικό και
οικονομικό επίπεδο και μέχρι που θα
φτάσουν εν όψει του χειμώνα; Αυτές
οι ταλαντεύσεις μεταφράζονται σε
πολιτικές κρίσεις. Όταν η άρχουσα
τάξη είναι διχασμένη, τα κόμματα
που την εκφράζουν αντιμετωπίζουν
όλα τα προβλήματα σε σχέση με τον
κόσμο και το αν μπορούν να διαχει-
ριστούν την οργή του αλλά και σε
σχέση με τις επιλογές τους για τη
διαχείριση της κρίσης. 

Το φετινό φθινόπωρο η πολιτική
κρίση έχει χτυπήσει κόκκινο ειδικά
στην ελληνική περίπτωση. Πάμε
προς την κορύφωση της κρίσης με
την πιο αδύναμη κυβέρνηση. Και την
ίδια στιγμή η ανεπάρκεια της ρε-
φορμιστικής αριστεράς υπογραμμί-
ζεται με χίλιους δυο τρόπους. Χρει-
άζεται να τα συζητήσουμε αυτά γιατί
μεγαλώνουν οι ευκαιρίες για τους
επαναστάτες αλλά μεγαλώνουν και
τα καθήκοντα.

Επίθεση με τα επιτόκια
Αρχίζοντας από το επίπεδο της Οι-

κονομίας, πάντα ήταν το υπόβαθρο,
αλλά τώρα είναι και η αιχμή της κρί-
σης. Οι Κεντρικές Τράπεζες αποφά-
σισαν να αρχίσουν να ανεβάζουν τα
επιτόκια με επιθετικούς ρυθμούς. Δύ-
σκολη επιλογή αλλά προχωρούν σε
αυτή παρά τις ταλαντεύσεις. Πρώτα
η Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα κι
ακολουθούν και οι άλλες, με την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει το
μεγαλύτερο δίλημμα για το πώς θα
προχωρήσει. 

Η άνοδος των επιτοκίων γίνεται
στο όνομα της καταπολέμησης του
πληθωρισμού. Αλλά δεν καταπολε-
μούν τον πληθωρισμό. Την εργατική
τάξη πολεμούν. Άνοδος των επιτο-
κίων σημαίνει μεγαλύτερη οικονομι-

κή ύφεση. Σημαίνει ότι η στασιμότη-
τα της οικονομίας θα ακολουθηθεί
από βουτιά. Πολλές επιχειρήσεις
ανέβασαν το δανεισμό τους για να
τα βγάλουν πέρα την περίοδο της
πανδημίας. Τώρα είναι υπερχρεωμέ-
νες και η άνοδος των επιτοκίων θα
τις οδηγήσει στη χρεοκοπία. Αυτό
σημαίνει επιτάχυνση της πορείας
προς την ύφεση, άνοδο της ανερ-
γίας και χτύπημα των μισθών. Άμεση
συνέπεια θα είναι οι απολύσεις. Και
αυτή δεν είναι η μόνη διάσταση.

Η κρίση παίρνει μεγαλύτερες δια-
στάσεις γιατί δημιουργεί κρίση χρέ-
ους σε περισσότερες χώρες. Ξέρου-
με στην Ελλάδα τι σημαίνει κρίση
χρέους, το ζήσαμε όλη την περασμέ-
νη δεκαετία των μνημονίων. Και τώρα
επανέρχεται. Η Σρι Λάνκα είναι ένα
παράδειγμα. Η εξέγερση πυροδοτή-
θηκε από τη χρεοκοπία. Στην Αφρική
οι περισσότερες χώρες έχουν κρίση
χρέους, είτε προς το ΔΝΤ, είτε προς
την Κίνα. Το Πακιστάν, την ώρα της

μεγαλύτερης κλιματικής καταστρο-
φής, την ώρα που οι πλημμύρες
έχουν καταστρέψει το ένα τρίτο της
χώρας, απειλείται με χρεοκοπία.

Η Ευρώπη δεν είναι έξω από αυ-
τά. Συζητάνε ανοιχτά την απειλή κρί-
σης χρέους στην Ευρωζώνη λόγο
ανόδου των επιτοκίων. Παράδειγμα
γι’ αυτό είναι η Ιταλία. Η τρίτη μεγα-
λύτερη οικονομία της ευρωζώνης.
Το spread, η διαφορά του επιτόκιου
που πληρώνει το ιταλικό δημόσιο
από το γερμανικό, μεγαλώνει κι
απειλεί να φτάσει στις διαστάσεις
του 2008, όταν ξέσπασε η κρίση.

Κρίση χρέους
Κι αν αυτά ισχύουν για την Ιταλία,

ισχύουν ακόμα περισσότερο για την
Ελλάδα. Το χρέος μεγάλωσε λόγω
των μέτρων της καραντίνας και σή-
μερα είναι μεγαλύτερο από το 2010.
Χρειάζονται έκτακτο πρόγραμμα για
να το αντιμετωπίσουν, το λεγόμενο
ΤΡΙ (Transition Protection Instru-
ment). H EΚΤ θα αγοράζει κατ’ εξαί-
ρεση τα ομόλογα της Ιταλίας και της
Ελλάδας για να μην ξεφύγουν. Αυτό
το πρόγραμμα είναι υπό αμφισβήτη-
ση. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί επ’
αόριστον. Οι κερδοσκόποι ήδη
έχουν αρχίσει να στοιχηματίζουν ότι
η ΕΚΤ δεν θα μπορέσει να επιδοτεί
το ιταλικό και το ελληνικό χρέος. Τα

στοιχήματα των hedge funds φτά-
νουν στα επίπεδα του ...2008.

Η κρίση χρέους  χτυπάει τη στιγμή
που οι άλλες πλευρές της κρίσης
συνεχίζουν και χειροτερεύουν: 

Η κλιματική καταστροφή. Το Πακι-
στάν είναι το μεγαλύτερο παράδειγ-
μα αυτή τη στιγμή για το τι σημαίνει
καταστροφικός καπιταλισμός. Σε
συνθήκες ανθρωπιστικής καταστρο-
φής, αντί για ανθρωπιστική βοήθεια,
επιβάλλεται μνημόνιο για να πάρει
δάνειο από το ΔΝΤ.

Ο πόλεμος. Οι συγκρούσεις Δύ-
σης - Ρωσίας στην Ουκρανία συμ-
πλήρωσαν τους 6 μήνες. Μέσα στο
καλοκαίρι άνοιξε το ενδεχόμενο πο-
λέμου στην Ταϊβάν, διευρύνοντας τη
σύγκρουση από τη μεριά των ΗΠΑ
και με την Κίνα. Μια απειλή κολοσσι-
αίων διαστάσεων. Και είναι τρομα-
κτική η κλιμάκωση και του οικονομι-
κού πολέμου. Οι κυρώσεις στη Ρω-
σία αλλά πολύ περισσότερο στην Κί-
να απειλούν με τεράστια οικονομική
αποσταθεροποίηση.

Η ενεργειακή κρίση. Ο ανταγωνι-
σμός σχετικά με τις εξορύξεις και
τους αγωγούς, το ποιος ελέγχει τί και
από πού εξασφαλίζει ενέργεια, οξύ-
νεται και το ίδιο οξύνεται και η εμ-
πλοκή του ελληνικού καπιταλισμού.

Όλα αυτά υπογραμμίζουν τη σημα-
σία της πολιτικής κρίσης. Φτάνουν σε

αυτό το σημείο καμπής με την κυβέρ-
νηση στη χειρότερη πολιτική κρίση.
Ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλο-
πών όπου ο Μητσοτάκης και οι κολ-
λητοί του έδωσαν εντολή στην ΕΥΠ
να παρακολουθεί το τηλέφωνο του
Ανδρουλάκη την περίοδο που παιζό-
ταν το αν θα είναι υποψήφιος για αρ-
χηγός του ΠΑΣΟΚ. Βγαίνουν ο Βενι-
ζέλος κι ο Αλεβιζάτος κι επιβεβαι-
ώνουν ότι αυτό που ήθελε η ΝΔ είναι
να έχει στο χέρι την ηγεσία του ΠΑ-
ΣΟΚ, για να εξασφαλίσει ότι θα μπο-
ρεί να συγκυβερνήσει μαζί του μετά
τις επόμενες εκλογές. Έσπρωχναν γι’
αυτό το σκοπό το Λοβέρδο αλλά την
πατήσανε. Το σκάνδαλο των υποκλο-
πών χειροτερεύει την πολιτική κρίση
διαλύοντας το σενάριο συγκυβέρνη-
σης της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ. 

Και τι σημαίνει να πηγαίνουμε σε
κορύφωση της κρίσης με μια τέτοια
αδύναμη κυβέρνηση; Μην πάμε μα-
κριά. Το 2012 η κυβέρνηση του Πα-
παδήμου, ήταν μια κυβέρνηση τε-
χνοκρατών, υποτίθεται από τις ισχυ-
ρότερες. Που είχε τη στήριξη ΠΑ-
ΣΟΚ και ΝΔ με πλειοψηφία 200 βου-
λευτών στη Βουλή. Και τσακίστηκαν.
Κι αν τσακίστηκαν το 2012 με μια τέ-
τοια κυβέρνηση, τι θα γίνει τώρα με
τον Μητσοτάκη σε αυτή την κρίση;

Η ρεφορμιστική αριστερά δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει την κατά-
σταση. Χιλιάδες κόσμος έχει την εμ-
πειρία του τι επιλογές κάνουν οι
ηγεσίες τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και
του ΚΚΕ. Βλέπει τον ΣΥΡΙΖΑ σε συν-
θήκες τέτοιας κρίσης να προσπαθεί
να πείσει ότι είναι «υπεύθυνη δύνα-
μη». Έχει δει πολλές φορές το ΚΚΕ
να τραβάει χειρόφρενο τις κρίσιμες
στιγμές. Υπάρχει κενό και χρειάζεται
να συζητήσουμε πως η επαναστατι-
κή αριστερά θα το καλύψει παλεύον-
τας με όλον αυτόν τον κόσμο και δί-
νοντάς του την προοπτική.

Η εργατική τάξη και 
οι επαναστάτες στο κέντρο

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο
ζητήματα: πώς οι εξελίξεις της κρί-
σης βάζουν την εργατική τάξη στο
κέντρο τους και πως ένα επαναστα-
τικό κόμμα μπαίνει να παίξει καθορι-
στικό ρόλο σε αυτές.

Στο καινούργιο τεύχος του Σοσια-
λισμός από τα Κάτω αναφέρεται μια
διεθνής έρευνα που λέει ότι το 60%
του κόσμου εμπιστεύεται τους εργα-
ζόμενους και ειδικά τους υγειονομι-
κούς και τους εκπαιδευτικούς, μόλις
το 12% εμπιστεύεται τους πολιτικούς
κι αντίστοιχα μικρά ποσοστά συγκεν-
τρώνουν οι τραπεζίτες και οι επιχει-
ρηματίες. Είναι ένα ακόμα δείγμα για
το πώς έχουν αλλάξει οι ιδέες. Όταν
αλλάζουν οι ιδέες του κόσμου οι επα-
ναστάτες πρέπει να είναι πολύ μπρο-
στά για να τις μετατρέπουν σε δράση
και για να καθορίσουν τη στρατηγική
του πως αυτός ο κόσμος μπορεί να
αλλάξει την κατάσταση που ζούμε. 

Συνέχεια στη σελ.14
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Επαναστατικές απαντήσεις
μέσα στη χειρότερη κρίση
των από πάνω

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Την Κυριακή 4 Σεπτέμβρη συνεδρίασε το Πανελλαδικό Συμβούλιο του Σοσιαλιστικού
Εργατικού Κόμματος με συμμετοχή αντιπροσώπων από τους τοπικούς πυρήνες του. 
Η συζήτηση έγινε σε δυο σκέλη, πρώτα για τις διαστάσεις τις κρίσης που συγκλονίζει το
σύστημα και στη συνέχεια για τα καθήκοντα της επαναστατικής αριστεράς. 
Εδώ παρουσιάζουμε τις εισηγήσεις που έκαναν εκ μέρους της ΚΕ οι σ. Πάνος Γκαργκάνας
και Μαρία Στύλλου και στις σελίδες 14-15 επιλογές από τις 40 παρεμβάσεις αντιπροσώπων
στη συζήτηση που ακολούθησε.

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



Με απεργιακές κινητοποιήσεις
μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη κλι-
μακώνουν οι εργαζόμενοι

στη Μαλαματίνα, ενώ την Τρίτη 6/9
το απόγευμα το Σωματείο Εργατοϋ-
παλλήλων της Μαλαματίνα καλούσε
σε μεγάλη συγκέντρωση στα γρα-
φεία του Σωματείου και της Ομο-
σπονδίας τους στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης κάνοντας πρόσκληση σε
σωματεία και αλληλέγγυους να συμ-
μετέχουν. Οι απεργοί της Μαλαματί-
να είναι αποφασισμένοι να πετύχουν
την επαναπρόσληψη των 15 συνα-
δέλφων τους, να ανατρέψουν την
απόπειρα διάλυσης του Σωματείου
τους και να κερδίσουν Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις. 

Κορύφωση του αγώνα τους -που
κρατάει από τις αρχές Αυγούστου με
καθημερινές απεργιακές φρουρές-
ήταν η 24ωρη απεργία και η συγκέν-
τρωση έξω από τις εγκαταστάσεις
της επιχείρησης που κάλεσε το Εργα-
τικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για όλο
τον νομό την Πέμπτη 1/9. Την προ-
ηγούμενη μέρα, προσπαθώντας να
στήσουν απεργοσπαστικό μηχανισμό,
ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ επιτέθη-
καν βάναυσα στους απεργούς, στέλ-
νοντας 5 από αυτούς στο νοσοκο-
μείο, ανάμεσά τους κι ο πρόεδρος
του σωματείου των εργαζομένων με
τραύματα στο κεφάλι από τις κλω-
τσιές. 

Πλήθος σωματείων και φοιτητικών
συλλόγων συμμετείχαν στη συγκέν-
τρωση της 1/9 με τα πανό τους, ερ-
γαζόμενοι από πολλούς χώρους
όπως το λιμάνι και το νερό με τις
στολές και τα μπλουζάκια του ΟΛΘ
και της ΕΥΑΘ, αγωνιστές/ίστριες από
μια σειρά συλλογικότητες όπως ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης
με τις πικέτες τους, οργανώσεις της
αριστεράς, μαζικοποιώντας την περι-
φρούρηση στην πύλη της Μαλαματί-
να. Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συν-
θήματα ενάντια στις απολύσεις και
την αστυνομική καταστολή, ενάντια
στην εργοδοσία και την κυβέρνηση
Μητσοτάκη που της κάνει πλάτες.

Προκλητική 
Παρά την προκλητική της παρου-

σία, η αστυνομία δεν τόλμησε να
χτυπήσει την απεργιακή συγκέντρω-
ση. Όσο για την συνδρομή της στον
απεργοσπαστικό μηχανισμό που
προσπαθεί βδομάδες τώρα να στή-
σει η εργοδοσία, δεν έχει φέρει κανέ-
να αποτέλεσμα. Η συμμετοχή στην
απεργία παραμένει ισχυρή, το εργο-
στάσιο εξακολουθεί να βρίσκεται
εκτός λειτουργίας. 

Η στήριξη της κυβέρνησης της ΝΔ
στα αφεντικά της Μαλαματίνα είναι
σκανδαλώδης. Σύμφωνα με τη δικα-
στική απόφαση για το σχέδιο εξυ-
γίανσης της εταιρίας, το δημόσιο
“πλήρωσε” το 70% των χρεών της

επιχείρησης, πάνω από 30 εκατομμύ-
ρια ευρώ -εις βάρος και των ασφαλι-
στικών ταμείων. Μοναδική υποχρέω-
ση της επιχείρησης ήταν να εξασφα-
λιστούν και οι 86 θέσεις εργασίας
που υπήρχαν, με το ονοματεπώνυμο
και την ειδικότητα του κάθε εργαζό-
μενου. 

Από τον Μάρτη 2022 η εταιρία με-
ταβιβάστηκε μέσω του σχεδίου εξυ-
γίανσης στον Όμιλο Mantis των
αδερφών Κρομμύδα -ο ένας εξ αυ-
τών είναι γαμπρός του υπουργού
Ενέργειας Κ. Σκρέκα. Η νέα διοίκηση
απολύει εργαζόμενους που δου-
λεύουν μια ολόκληρη ζωή στη ρετσι-
νοποιία, για να αντικατασταθούν με

ευέλικτους, κακοπληρωμένους, με
ατομικές συμβάσεις και χωρίς σωμα-
τείο και συνδικαλισμό. Και ενώ παρα-
νομεί με βάση την απόφαση του δι-
καστηρίου, αυτό που κάνουν τα ΜΑΤ
του Θεοδωρικάκου είναι να λειτουρ-
γούν καθημερινά ως μπράβοι της ερ-
γοδοσίας για να τρομοκρατήσουν
τους απεργούς.

Οι απεργοί της Μαλαματίνα ετοι-
μάζονται να δώσουν ισχυρό παρών
και στην κινητοποίηση της ΔΕΘ στις
10/9, ενωμένοι στον δρόμο μαζί με
μια εργατική τάξη που δίνει παντού
τη μάχη ενάντια στις επιθέσεις της
κυβέρνησης και των αφεντικών.

Μ.Ν.
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ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η ντροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Χρειάζεται συνέχεια

Ψηφίστηκε στις 31/8 το νομο-
σχέδιο του υπουργείου Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων για την
“εξυγίανση” των Ναυπηγείων
Ελευσίνας με τυμπανοκρουσίες,
καθώς σύμφωνα με την κυβέρνη-
ση, όχι μόνο διασφαλίζονται οι
600 θέσεις εργασίας και η βιωσι-
μότητα των ναυπηγείων, αλλά
πρόκειται για ακόμα μία επένδυ-
ση που θα δημιουργήσει νέες θέ-
σεις εργασίας και θα ενισχύσει
την ελληνική οικονομία.

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας περ-
νάνε στην ελληνοαμερικανικών
συμφερόντων εταιρία ONEX χω-
ρίς να πληρώσει δεκάρα, με με-
γάλο κούρεμα εκατομμυρίων ευ-
ρώ στα χρέη των Ναυπηγείων και
με λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης για να κάνει επενδύσεις. Ταυ-
τόχρονα, δεν διασφαλίζονται ού-
τε τα εργασιακά δικαιώματα, ούτε
το ύψος των μισθών των εργαζό-
μενων, οι οποίοι θα απολυθούν
και θα επαναπροσληφθούν σε
νέα βάση. 

Η ONEX, που έχει πάρει και το
ναυπηγείο στο Νεώριο της Σύ-
ρου, είναι γνωστή για την εργολα-
βοποίηση των εργαζομένων. Επί-
σης, η καταβολή των δεδουλευ-
μένων των εργαζόμενων, όταν γί-
νει, θα είναι κουτσουρεμένη με
παραγραφή δεδουλευμένων ενός
ολόκληρου έτους. Δηλαδή, με την
εξυγίανση εξασφάλισαν τα κέρδη
του “επενδυτή”, έστειλαν τα χρέη

στο δημόσιο και πέρασαν μια με-
γάλη αντεργατική επίθεση.  

Το ν/σ του Άδωνι Γεωργιάδη
υπερψηφίστηκε όχι μόνο από τη
ΝΔ, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ
ακόμα και το ΚΙΝΑΛ καταψήφισε
επί της αρχής μαζί με το ΚΚΕ και
το ΜέΡΑ25. Οι δύο τροπολογίες
που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ -και τις
δέχτηκε η ΝΔ- δεν αλλάζουν στο
ελάχιστο την ουσία. Πάνω στην
άσκηση της “υπεύθυνης αντιπολί-
τευσης” για το “καλό της πατρί-
δας” -βλέπε πιέσεις από τα αμερι-
κάνικα συμφέροντα- ουσιαστικά ο
ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τους συμβιβα-
σμούς που έκανε ως κυβέρνηση.
Τα Ναυπηγεία στο Νεώριο η
ONEX τα πήρε επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και πολιτικά φτάνει
να κάνει μια πολιτική χειρονομία
καλής θέλησης στην κυβέρνηση,
την ώρα που είναι πιο απομονωμέ-
νη από ποτέ, μετά από το σκάνδα-
λο των υποκλοπών και με το εργα-
τικό κίνημα στους δρόμους.

Το μέλλον των Ναυπηγείων δεν
μπορεί να είναι στα χέρια της κυ-
βέρνησης και των επενδυτών-αρ-
πακτικών. Η λύση είναι στην κρα-
τικοποίηση και τον εργατικό έλεγ-
χο και ενάντια στο φαγοπότι των
κερδοσκόπων και για καλύτερες
συνθήκες εργασίας και μισθούς,
αλλά και για το ποιανών τα συμ-
φεροντα θα δουλεύουν τα ναυπη-
γεία, από την Ελευσίνα μέχρι το
Νεώριο και τον Σκαραμαγκά. 

ΟΑΣΘ

Μετά από δύο μήνες με στάσεις εργασίας και απεργίες τον Ιούλη και
τον Αύγουστο, οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ κατάφεραν να αναγκά-

σουν το Υπουργείο Μεταφορών να φέρει πρόταση για Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας με αναδρομική ισχύ από το 2022. Η ενημέρωση από το
Συνδικάτο τους και η επικύρωση αυτής της πρότασης έγινε στις συνε-
λεύσεις τους -πρωί και απόγευμα για τις δύο βάρδιες- την Τρίτη 6/9. 

Είναι μία πρώτη νίκη που αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι οι απερ-
γίες μπορούν να κερδίζουν, τα συνδικάτα έχουν δύναμη και η συστημα-
τική λάσπη για ταλαιπωρία των επιβατών δεν περνάει. Και μάλιστα σε
μια περίοδο που κυβέρνηση και αφεντικά δίνουν τα ρέστα τους για να
τσακίσουν τις ΣΣΕ, να επιβάλουν τις ατομικές συμβάσεις και να ιδιωτι-
κοποιήσουν τις συγκοινωνίες -και όχι μόνο. Ο νόμος Χατζηδάκη πάλι
καταργήθηκε στην πράξη.

Όμως ο αγώνας χρειάζεται να συνεχιστεί. Η Συλλογική Σύμβαση πε-
ριλαμβάνει κάποιες μη μισθολογικές αυξήσεις που δεν καλύπτουν
ωστόσο τις ανάγκες λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Αυξή-
σεις στους μισθούς τυπικά δεν μπορούσαν να περιλαμβάνονται στη
σύμβαση, καθώς εντάσσονται στο Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου. Γι’
αυτό η συνέχεια βρίσκεται στον συντονισμό των σωματείων των εργα-
ζόμενων στο δημόσιο και στις ΔΕΚΟ που μαζί με την ΑΔΕΔΥ θα βγουν
μπροστά με ένα απεργιακό πρόγραμμα, απαιτώντας αυξήσεις στους μι-
σθούς, δίπλα στα υπόλοιπα αιτήματα για προσλήψεις, μονιμοποίηση
των συμβασιούχων και ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις.

Πρώτος μεγάλος σταθμός είναι η διαδήλωση στη ΔΕΘ στις 10/9. Η
καλύτερη υποδοχή του Μητσοτάκη από τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ
θα είναι να παγώσουν τη συγκοινωνία στην πόλη με απεργία.

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ

Μέχρι τη νίκη

Με την ανυποχώρητη απεργία διαρκείας, οι απεργοί της Μαλαματί-
να ξεσηκώνουν όλη την εργατική τάξη και κερδίζουν τρομερή συμ-

παράσταση, που εκφράζεται με τα ψηφίσματα συμπαράστασης από τα
δεκάδες σωματεία και φορείς μέχρι τα πανό στα γήπεδα. Επίσης, συ-
ναυλία αλληλεγγύης στην πύλη του εργοστασίου πραγματοποιήθηκε
στις 30/8 με τον τραγουδοποιό και πρόεδρο του Συλλόγου Μουσικών
Βορείου Ελλάδος, Δημήτρη Ζερβουδάκη. Όμως, η απεργία σε όλη τη
Θεσσαλονίκη που κάλεσε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης έστειλε το
πιο δυνατό μήνυμα συμπαράστασης, με τους απεργούς-συμπαραστά-
τες στην πύλη του εργοστασίου να κάνουν πράξη το σύνθημα “ο αγώ-
νας σας είναι και δικός μας”. 

Όπως τονίζει ο Ευκλείδης Μακρόγλου, μέλος του ΣΕΚ στη Θεσσαλο-
νίκη, που συμμετείχε στη συγκέντρωση: “Η επίθεση των ΜΑΤ στους
απεργούς στις 31/8 ξεσήκωσε όλη την εργατική ταξη της πόλης. Αυτό
έβαλε και την πίεση στο ΕΚΘ να βγάλει 24ωρη απεργία και κινητοποί-
ηση την επόμενη μέρα για την περιφρούρηση του αγώνα. Είναι η πρώτη
φορά μετά από 15 χρόνια που καλείται απεργία όχι για να καλύψει τους
ίδιους τους απεργούς, αλλά για όλη την εργατική τάξη που ήθελε να
βρίσκεται εκεί για συμπαράσταση. Η πολιτική στήριξη ήταν εντυπωσια-
κή: από τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης μέχρι βουλευτές όλης της Αρι-
στεράς, όλες τις δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, μέχρι
κόσμο της αναρχίας και της αυτονομίας.

Ο αγώνας στη Μαλαματίνα γίνεται σύμβολο για την εργατική τάξη,
όπως της efood και της COSCO. Και αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα ότι
με απεργίες διαρκείας μπορούμε να κοντράρουμε στα σοβαρά τις επι-
θέσεις. Η απεργία, όμως, του ΕΚΘ είναι μια νέα εξέλιξη που χρειάζεται
να γενικευτεί το επόμενο διάστημα σε κάθε μεγάλη απεργία που κάνει
ένας χώρος ή κλάδος. Ήταν καθοριστική στην απόφασή τους να συνεχί-
σουν την απεργία, γιατί μπορούν να πατάνε στις πλάτες ενός ολόκλη-
ρου εργατικού κινήματος κόντρα στους εκβιασμούς και την καταστολή”.

Γήπεδο Χαριλάου, πανό αλληλεγγύης στους απεργούς της Μαλαματίνα 
στον αγώνα Άρης-ΠΑΟΚ.
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Προειδοποιητική 24ωρη απεργία πραγματοποίησαν στις 6/9 οι
δημοσιογράφοι, οι διοικητικοί υπάλληλοι και τεχνικοί τηλεόρα-

σης, που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς πα-
νελλαδικής εμβέλειας (ΣΚΑΙ, MEGA, ALPHA, ANTENNA, STAR,
OPEN) καθώς και στις ιστοσελίδες τους, μετά από απόφαση όλων
των Ενώσεων των Δημοσιογράφων και των Εργαζόμενων στα ΜΜΕ.
Αντιδρούν ενάντια στις ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου που φέρνει
η κυβέρνηση σε διαβούλευση, που ανοίγει το δρόμο σε περαιτέρω
εργολαβοποιήσεις, πλήττοντας κατάφορα εργασιακά και ασφαλι-
στικά δικαιώματα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η κοινή ανακοίνωση των Ενώ-
σεων των εργαζομένων «Με το άρθρο 29 του νέου σχεδίου νόμου
προβλέπεται ότι οι αδειοδοτημένοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμ-
βέλειας, ενώ έλαβαν άδεια υπό την προϋπόθεση να απασχολούν οι
ίδιοι, άμεσα, 400 εργαζόμενους, θα καταλήξουν να απασχολούν
240 και θα προσμετρούν τους υπόλοιπους κατά βούληση, αφού 160
εργαζόμενοι, δηλαδή ποσοστό 40%, θα εργάζονται σε συνδεδεμέ-
νες επιχειρήσεις και εταιρείες παραγωγής και θα προσμετρώνται
στο απασχολούμενο προσωπικό των σταθμών».

«Η κυβέρνηση μας έπιασε εξαπίνης κατεβάζοντας το βράδυ της
Πέμπτης 1/9 ένα νέο σχέδιο νόμου για τα ΜΜΕ προς όφελος των κα-
ναλαρχών για άλλη μια φορά», δήλωσε στην ΕΑ ο Γιώργος Σκεπε-
τζάκης, πρόεδρος της Ένωσης των Τεχνικών (ΕΤΙΤΑ). «Η προσπά-
θεια για να ξεφορτωθούν μόνιμο προσωπικό δεν είναι καινούργια.
Σταθμοί, όπως το STAR και ο ALPHA, έχουν φτιάξει θυγατρικές εται-
ρίες εδώ και καιρό, απολύοντας συνεργεία για να δουλέψουν σε αυ-
τές. Το νέο ν/σ δίνει τη δυνατότητα στα κανάλια για νέες απολύσεις
ή/και για εξαθλίωση των συνθηκών εργασίας όσων απομείνουν. 

Μαζική συμμετοχή
Η εικόνα μέχρι στιγμής είναι η μαζική συμμετοχή στην απεργία με

τις ενημερωτικές εκπομπές να μην βγαίνουν, ακόμα και στον απερ-
γοσπαστικό ΣΚΑΙ. Πράγμα πολύ σημαντικό, γιατί η τελευταία απερ-
γία που βγήκε με τη συμμετοχή όλων των εργαζόμενων -δημοσιο-
γράφων, διοικητικών, τεχνικών- ήταν στον νόμο Παππά επί ΣΥΡΙΖΑ,
με τη διαφορά ότι τότε οι καναλάρχες στήριζαν τις κινητοποιήσεις.
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα μέσα στα οποία δουλεύου-
με εμείς οι ίδιοι δεν ανέφεραν τίποτα τις προηγούμενες μέρες για
την απεργία μας. Οι συνάδελφοι λένε ότι ‘δεν αντέχουμε άλλο, πρέ-
πει να δράσουμε’. Μετά τα μνημόνια, δύο χρόνια κόβιντ και τώρα
που δεν ξέρουν αν τον χειμώνα θα πεθάνουν από το κρύο ή την πεί-
να, όλη η ελληνική κοινωνία είναι ελατήριο που έχει πιεστεί και είναι
έτοιμο να εκτιναχθεί. Η θέση των συναδέλφων είναι να συνεχίσουμε
τις κινητοποιήσεις μέχρι αυτό το απαράδεκτο μέτρο να αποσυρθεί».

«Η ΕΣΗΕΑ χρειάζεται να δει ότι οι συνάδελφοι ακολούθησαν το κά-
λεσμά της για απεργία, να κλιμακώσει και να καλέσει απεργία για όλο
τον κλάδο και όχι μόνο στα κανάλια», μας είπε ο Νεκτάριος Δαργά-
κης, μέλος του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ. «Θα ήταν πιο δυνα-
τό το μήνυμα αν σήμερα (6/9) απεργούσαν και όλες οι εφημερίδες
και τα σάιτ. Αυτή την προοπτική θα χρειαστεί να δούμε στο Μεικτό
Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ που υπάρχει την Πέμπτη 8/9. Να βγούμε σε
έναν γύρο συνελεύσεων σε όλα τα ‘μαγαζιά’ που θα αποφασιστούν οι
κινητοποιήσεις για να παρθούν πίσω όλες οι επιθέσεις και να ανοίξει
το ζήτημα για αυξήσεις και καλύτερες σχέσεις εργασίας παντού. Κα-
θοριστικό για να γίνουν όλα αυτά είναι το ζήτημα να κερδηθεί ΣΣΕ».

Απεργία στον OVER FM
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιο-

φωνίας αποφάσισε την πραγματοποίηση 5ήμερης απεργιακής κινη-
τοποίησης από 7 μέχρι 12 Σεπτέμβρη στον ραδιοφωνικό σταθμό
«OVER FM 104.9», με αιτήματα την εξόφληση των δεδουλευμένων
στους εργαζόμενους Τεχνικούς (ηχολήπτες και ηλεκτρονικούς) του
ραδιοσταθμού καθώς και την καταβολή των παρακρατηθεισών συν-
δρομών των μελών της στη Ένωσή τους κατ’ εφαρμογή της ισχύου-
σας Διαιτητικής Απόφασης ΠΕΝΤ 2/2020.

ΜΜΕ

Ώρα για
κλιμάκωση

Σε 24ωρη απεργία και συγκέν-
τρωση έξω από το ξενοδοχείο
Τιτάνια προχώρησαν τη Δευ-

τέρα 5/9 οι εργαζόμενοι/ες του ξε-
νοδοχείου διεκδικώντας να εξασφα-
λιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και
να ανακληθούν οι απολύσεις. Η από-
φαση πάρθηκε ομόφωνα μέσα από
μαζική συνέλευση των εργαζομένων
μετά από ακόμα μία αδικαιολόγητη
απόλυση εργαζόμενου που δούλευε
στο ξενοδοχείο περίπου 30 χρόνια. 

Η ανακαίνιση από Νοέμβρη που
έχει ανακοινώσει η διοίκηση σημαί-
νει ότι, όπως στο Χίλτον, οι θέσεις
εργασίας όλων είναι στον αέρα. Στη
συνάντηση αντιπροσωπείας του επι-
χειρησιακού σωματείου του Τιτάνια,
του κλαδικού Συνδικάτου και της
Ομοσπονδίας Επισιτισμού-Τουρι-
σμού με τη διοίκηση του ξενοδοχεί-
ου, η τελευταία επιμένει στην άρνη-
σή της να δώσει γραπτές εγγυήσεις
για τη διασφάλιση των θέσεων εργα-
σίας.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που
να δικαιολογεί την απόλυση του συ-
ναδέλφου από τη ρεσεψιόν. Και δεν
υπάρχει καμία διασφάλιση ότι δεν
θα απολυθούμε κι εμείς, που επίσης
είμαστε πολλά χρόνια στη δουλειά»,
τόνισε η Νάνσυ, καμαριέρα στο Τι-
τάνια. «Γι’ αυτό αποφασίσαμε ομό-
φωνα να προχωρήσουμε στην απερ-
γία για να προστατευτούμε όλοι και
όλες μαζί. Επίσης, παλεύουμε ενάν-
τια στην εντατικοποίηση. Φτάνουμε
να κάνουμε 18 δωμάτια, με βεράν-
τες, με τζαμαρίες, κάποια από αυτά
τετράκλινα και αντιμετωπίζουμε και
την πολύ άσχημη συμπεριφορά της
προϊσταμένης. Είμαστε στη στιγμή
που έχουμε ξεπεράσει τα όριά μας
και λέμε ‘κάτι πρέπει να κάνουμε’. 

Μια ζωή μας λένε να βάλουμε
πλάτες στην επιχείρηση. Το καλοκαί-
ρι δεν πήραμε ανάσα. Μας έκοψαν
ρεπό, που τα περιμέναμε πώς και
πώς για να κάτσουμε σπίτι να ξεκου-
ραστούμε. Στο εργολαβικό συνερ-
γείο είναι ακόμα χειρότερα τα πράγ-
ματα. Έχουν κυρίες από Καμερούν
που τις εξοντώνουν στη δουλειά και
τους μιλούν πολύ άσχημα. Πρέπει
να είμαστε ενωμένοι σαν εργαζόμε-
νοι αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Και
εδώ σαν σωματείο είμαστε ενωμένοι
κι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η συ-
νέχεια πρέπει να είναι με απεργια-
κές κινητοποιήσεις αν δεν εξασφαλί-
σουν αυτά που ζητάμε».

Ίσα δικαιώματα
Στην απεργιακή συγκέντρωση

συμμετείχαν και οι εργαζόμενες του
εργολαβικού συνεργείου, που διεκ-
δικούν ίσα δικαιώματα με τους υπό-
λοιπους εργαζόμενους. Δουλεύουν
για ψίχουλα με άθλιους όρους εργα-
σίας χωρίς ρεπό και με περισσότε-
ρες ώρες δουλειά. «Μας έχουν δη-
λωμένες ως καθαρίστριες, αλλά
δουλεύουμε ως καμαριέρες», μας εί-
πε η Μάρι, εργολαβική εργαζόμενη
στο Τιτάνια. «Για να έχουμε έναν βα-
σικό μισθό των 700 ευρώ, πρέπει να
δουλεύουμε καθημερινά όλο τον μή-
να χωρίς ούτε ένα ρεπό. Ολόκληρο
τον Ιούλιο είχαμε μόνο δύο μέρες
ρεπό για να καλυφθούν οι άδειες
των άλλων εργαζόμενων. Τώρα που
επέστρεψαν και θα μειωθεί η δου-
λειά μας θα πάρουμε 450 ευρώ μι-
σθό που δεν φτάνει ούτε για τον μι-
σό μήνα. Παλεύουμε για αυξήσεις,
να δουλεύουμε με ίσους όρους.
Απεργώ σήμερα και δεν θα φοβηθώ
να ζητήσω τα δικαιώματά μου».

Όλοι και όλες μιλούσαν για συνέ-
χεια των απεργιακών κινητοποιήσε-
ων ύστερα από την επιτυχημένη
απεργία και την ανένδοτη στάση της
διοίκησης, ενώ την Παρασκευή 9/9
θα συμμετέχουν στη γενική συνέ-
λευση του Συνδικάτου Επισιτισμού-
Τουρισμού Ν. Αττικής στις 2μμ στο
Novotel. Για τη συμμετοχή στη συνέ-
λευση το Συνδικάτο καλεί για εκείνη
τη μέρα στάση εργασίας 1μμ-5μμ. 

Το αντικαπιταλιστικό δίκτυο στον
Επισιτισμό-Τουρισμό "Καμαριέρα"
συμμετείχε στη συγκέντρωση κα-
λώντας σε απεργιακή κλιμάκωση
διαρκείας μέχρι τη νίκη των αιτημά-
των τους και μοίρασαν την προκήρυ-
ξη του Συντονισμού Εργατικής Αντί-
στασης για το ανέβασμα στην πα-
νεργατική κινητοποίηση στη ΔΕΘ
στις 10/9. «Η συνέλευση του Συνδι-
κάτου στις 9/9 είναι η πρώτη μετά
από ένα καλοκαίρι που έσπασε κάθε
ρεκόρ και για τα κέρδη των αφεντι-
κών, αλλά και για την εκμετάλλευση
των εργαζόμενων», δήλωσε ο Βασί-
λης Μυρσινιάς, μπουφετζής, μέλος
της Καμαριέρας. «Οι εργαζόμενοι
και εργαζόμενες του κλάδου χρει-
άζεται να συζητήσουμε πώς αντιμε-
τωπίζουμε αυτή την κατάσταση και
οικονομικά απαιτώντας ΣΣΕ με αυ-
ξήσεις και πολιτικά απέναντι σε μια
κυβέρνηση πιο απομονωμένη και πιο
αδύναμη να ελέγξει τις κινητοποι-
ήσεις των εργαζόμενων από ποτέ. Η
πρόταση του δικτύου Καμαριέρα
στη συνέλευση θα είναι να βγει νέα
24ωρη απεργία για όλον τον κλάδο
και απόφαση για μαζική συμμετοχή
την επόμενη μέρα στη διαδήλωση
στη ΔΕΘ».

Μάνος Νικολάου

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εμπρός για συνέλευση μάχης

5/9, Απεργία στο Ξενοδοχείο Τιτάνια. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Όχι συναυλίες
φίλων Ναζί

Συνέλευση πραγματοποίησε την Παρα-
σκευή 2/9 το Συντονιστικό Δράσης

για την Υπεράσπιση των Εξαρχείων στον
λόφο του Στρέφη. Εκεί συζητήθηκαν τα
βήματα συνέχειας ενάντια στα σχέδια τό-
σο της ανάπλασης του λόφου, όσο και
της κατασκευής Μετρό στην πλατεία. 

Η Χ. Παπαγεωργίου, μέλος της πρωτο-
βουλίας “Όχι μετρό στα Εξάρχεια” τόνισε
τη σημασία του να συνδεθεί αυτή η μάχη
των κατοίκων της γειτονιάς με τα σωμα-
τεία, τόσο αυτά που έχουν τα γραφεία
τους στην περιοχή, όσο και αυτά που
σχετίζονται με το έργο, όπως το Συνδικά-
το Οικοδόμων. Σημείωσε επίσης ότι στό-
χος είναι μια στάση εργασίας στο εργο-
τάξιο με την κάλυψη του Συνδικάτου και
του ΕΚΑ, καθώς και η επικοινωνία των
αγωνιζόμενων κατοίκων με τους εργαζό-
μενους στα έργα του Μετρό. 

Επισήμανε τον ρόλο του Συλλόγου Γο-
νέων του 36ου καθώς και των γύρω σχο-
λείων (όπως το 5ο, το 35ο και το Νυχτερι-
νό) σε προηγούμενες τοπικές μάχες. Πρό-
τεινε να αναλάβουν πρωτοβουλίες, μαζί με
τον ΣΕΠΕ και την ΕΛΜΕ, που θα αναδεί-
ξουν ανάμεσα στα άλλα και τη βία που
υφίστανται τα παιδιά που πάνε σχολείο σε
αυτή τη γειτονιά, κάθε φορά που ο δήμος
βάζει μπροστά κάποιο από τα σχέδιά του.

Στη συζήτηση συμμετείχε επίσης ο Π.
Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος με
την “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας”
ο οποίος ανάμεσα σε άλλα σημείωσε πώς
συνδέεται η επιχείρηση “εξευγενισμού”
των Εξαρχείων με το σκάνδαλο των υπο-
κλοπών ως κομμάτια της συνολικότερης
όξυνσης της καταστολής. Τόνισε ότι η
πρόταση για στάση εργασίας πρέπει να
επεκταθεί και σε άλλους κλάδους, φέρ-
νοντας το παράδειγμα των πανεπιστημια-
κών της Αρχιτεκτονικής Σχολής οι οποί-
οι/ες τοποθετήθηκαν ενάντια στο σχέδιο
για τα Εξάρχεια.

Διαδήλωση 9/9
Επιπλέον έγινε αποτίμηση της μαζικής

κινητοποίησης από το δημαρχείο προς
την πλατεία την προηγούμενη εβδομάδα,
καθώς και των δράσεων που έχουν γίνει
τοπικά. Απόφαση της συνέλευσης ήταν η
πραγματοποίηση διαδήλωσης την Παρα-
σκευή 9/9, στις 8μμ, με συγκέντρωση στη
Μπενάκη και Καλλιδρομίου. Οι κάτοικοι
οργανώνουν ήδη αφισοκολλήσεις, μοιρά-
σματα και ενημερώσεις, ενώ έχει κυκλο-
φορήσει αφίσα του συντονιστικού. 

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στις
6/9 η πρωτοβουλία “Όχι Μετρό στα Εξάρ-
χεια”: «Τα πρωινά ραντεβού έξω από τo
εργοτάξιo συνεχίζονται. Από τη Δευτέρα,
5/9, και κάθε εργάσιμη ημέρα, από τις
6:30 π.μ. και για όλο το πρωί συγκεντρω-
νόμαστε έξω από τις λαμαρίνες. Στο τρα-
πεζάκι μας υπάρχουν υλικά και κόσμος
που ενημερώνει. Ταυτόχρονα, παρακολου-
θούμε τα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός
της πλατείας και παρεμβαίνουμε όπου και
όπως μπορούμε και αποφασίζουμε. 

Τελικά, δήμαρχε, σχεδόν ένα μήνα με-
τά τις λαμαρίνες εμείς είμαστε εδώ. Αυτό
για να μην κάνεις μεγαλόστομες δηλώ-
σεις και να προσέχεις στα στοιχήματα.
Όσο για το αν προχωρούν τα έργα, εκτός
από εμάς που είμαστε εμπόδιο στην κα-
ριέρα σου, ρώτα και τους οικοδόμους
όλης της γραμμής 4 που ήταν σε απεργία
Πέμπτη, Παρασκευή, τους αρχαιολό-
γους, τους εργατοτεχνίτες και τον τοπο-
γράφο της γραμμής που είναι σε απεργία
από την προηγούμενη Πέμπτη. Κάτι σά-
πιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρ-
κίας και από την μπόχα δεν κρύβεται
πια...».

Να ακυρωθούν oι συναυλίες στο Κύτταρο και το Princi-
pal του συγκροτήματος Mgla που έχει δεσμούς με

τους φασίστες, διεκδικούν αντιφασίστες και αντιφασί-
στριες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει σε
ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ: “Είναι ωμή πρόκληση, 9 χρό-
νια από τη δολοφονία του μουσικού Παύλου Φύσσα από
τους ναζί της Χρυσής Αυγής, να προσκαλείται στην Ελλά-
δα, ξανά, το συγκρότημα Mgla, που έχει όλες τις συνδέ-
σεις μελών του με τους ναζί...

Ο Mikolaj Zentara είχε παλιότερα ένα γκρουπ με το όνο-
μα Leichenhalle, το οποίο κυκλοφόρησε δίσκο με τον φα-
νερά αντισημιτικό τίτλο ‘Judenfrei’ [σ.σ: “χωρίς Εβραί-
ους”], ενώ τόσο ο Zentara, όσο και ο Maciej Kowalski, συμ-
μετείχαν για ένα διάστημα στους Clandestine Blaze με την
επίσης αντισημιτική θεματολογία, ένα γκρουπ πίσω από το
οποίο βρίσκεται ο Mikko Aspa, από τους πλέον γνωστούς
αντικομμουνιστές και αντισημίτες μουσικούς της Σκανδινα-
βίας. Αξίζει όμως να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως η
συνεργασία των Mgla και των δύο μελών τους με τον Mik-
ko Aspa δεν υπήρξε πρόσκαιρη, αλλά είναι σταθερή και
μόνιμη, εδώ και χρόνια, μέσω της δισκογραφικής Northern
Heritage Records του Aspa... O Aspa δεν θεωρείται άδικα
ως ένας από τους σημαντικότερους κρίκους στην αλυσίδα
της φινλανδικής εθνικοσοσιαλιστικής black metal σκηνής...

Σε γειτονιές, που έχουν φιλοξενήσει Πανούση και Σιδη-
ρόπουλο, σε μια κοινωνία που έχασε ανθρώπους από μα-
χαίρια φασιστών και σε μια χώρα, που το κίνημα επέβαλε
την καταδίκη των εγκληματιών της ΧΑ, τέτοιες εκδηλώσεις
είναι ανεπίτρεπτο να πραγματοποιούνται... Καλούμε το αν-
τιφασιστικό κίνημα, τους εργαζόμενος και τη νεολαία και
τους καλλιτέχνες να βάλουμε φρένο στην απειλή του φασι-
σμού. Να ακυρώσουμε τις συναυλίες του Mgla, να μπλοκά-
ρουμε την συσπείρωση των φασιστών στο Κύτταρο και το
Principal”. 

Φασίστες απείλησαν δημόσια μέσω twitter την Αντιφασι-
στική Συνέλευση Θεσσαλονίκης που ανέδειξε πρώτη το ζή-
τημα.

ΜΕ ΠΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣ
Φασιστική επίθεση 
σε μετανάστη
ντελιβερά
Νέα οργανωμένη ρατσιστική επίθε-

ση από τάγμα εφόδου φασιστών
φέρνει στη δημοσιότητα καταγγε-

λία της ΚΕΕΡΦΑ. Στις 3/9, ο 45χρονος
Πακιστανός εργάτης Μαλίκ Αλί, ντελιβε-
ράς, δέχτηκε επίθεση από ομάδα τεσσά-
ρων ατόμων στην πλατεία Αγίου Παύλου
στο κέντρο της Αθήνας. Αμέσως μετά
από απειλές τον χτύπησαν στο κεφάλι,
στα χέρια, την πλάτη και τα πόδια. Μάλι-
στα οι δυο φασίστες πήραν μαζί τους ρό-
παλα που είχαν στην πλατεία. Η επίθεση
τού προκάλεσε πολλαπλά τραύματα ενώ
χρειάστηκε να κάνει και δώδεκα ράμματα
στο κεφάλι. Η ίδια ομάδα φασιστών είχε
πριν λίγο επιτεθεί και σε μετανάστες από
το Μπανγκλαντές.

Η καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ αναδεικνύει
επιπλέον και τη συνεργασία ΕΛΑΣ – ταγ-
μάτων εφόδου, αφού οι προσπάθειες των
αστυνομικών να εμποδίσουν το θύμα από
το να κινηθεί νομικά ήταν τεράστιες.
Αφού προσήγαγαν τόσο τον ίδιο όσο και
τους δράστες στο ΑΤ Ομόνοιας, υπέδει-
ξαν στο θύμα να μην κάνει μήνυση, με τη
γνωστή απειλητική υπενθύμιση ότι μπο-
ρούν και οι δράστες να κάνουν μήνυση.
Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλει η ΚΕΕΡ-
ΦΑ, άφησε το θύμα και τους θύτες να φύ-
γουν την ίδια ώρα με αποτέλεσμα ο μετα-

νάστης να φοβηθεί για νέα επίθεση. Η
συγκάλυψη όμως δε σταματάει εκεί: όταν
το θύμα πήγε την επόμενη μέρα, όπως
του είχαν πει οι αστυνομικοί, να κάνει τη
μήνυση, του είπαν να περάσει αργά το
βράδυ. Κι όταν ο δικηγόρος του ζήτησε
απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων του
είπαν ότι θα του δοθεί σε 10 μέρες.

Απειλή
Ο Μαλίκ Αλί είπε επίσης στην ΚΕΕΡΦΑ

ότι και ο αδελφός του έχει υπάρξει θύμα
επίθεσης των ταγμάτων εφόδου. Ήταν
το 2012, όταν τα αίσχη της τότε κυβέρνη-
σης ΝΔ σε βάρος των μεταναστών άνοι-
γαν τον δρόμο στο ρατσιστικό έγκλημα
των φασιστών να αποκτήσει τεράστιες
διαστάσεις. Πρόκειται για μια απειλή που
ξανακάνει την εμφάνισή της και σήμερα,
πάλι με τη συστηματική καλλιέργεια του
ρατσισμού από την κυβέρνηση.

Όπως υπογραμμίζει ανάμεσα σε άλλα
η ΚΕΕΡΦΑ στην ανακοίνωσή της: «Οι επι-
θέσεις των φασιστών κατά μεταναστών
εργατών έχουν πυκνώσει καθώς η κυβέρ-
νηση με τις ρατσιστικές επιχειρήσεις
σκούπα της ΕΛΑΣ, με αρκετή ένταση
στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, η
επιχείριση εκκένωσης του Ελαιώνα και τα
δολοφνικά pushbacks στα σύνορα, έχουν

ανοίξει την όρεξη στους φασίστες. Η κυ-
βέρνηση των υποκλοπών τους κάνει πλά-
τη διαρκώς για να διασωθεί στις εκλο-
γές».

Η ΚΕΕΡΦΑ τονίζει επιπλέον στην ανα-
κοίνωσή της ότι οι αστυνομικοί δεν κάλε-
σαν το ασθενοφόρο όταν έπρεπε, ενώ
προσπάθησαν έντονα να πείσουν τον Μα-
λίκ Αλί να δεχτεί τη “συγγνώμη” των φα-
σιστών ώστε να λήξει το θέμα χωρίς δι-
καστική συνέχεια. Όμως ο μετανάστης
εργάτης θα κάνει καταγγελία στο τμήμα
ρατσιστικής βίας. Η ανακοίνωση κλείνει:
«Καλούμε το ΕΚΑ, το Συνδικάτο Επισιτι-
σμού Τουρισμού Αττικής, το ΣΒΕΟΔ να
καταγγείλουμε τους φασίστες υπερασπί-
ζοντας τον κοινό αγώνα ντόπιων και με-
ταναστών για μια καλύτερη ζωή».

Α.Φ.

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Επιμένουμε

Ο Μαλίκ Αλί μετά την φασιστική επίθεση
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Άλλο ένα έγκλημα
Μηταράκη-Μπακογιάννη

Ο θάνατος του 41χρονου Πακι-
στανού εργάτη Βαρές Μοχά-

μεντ είναι ακόμα ένα έγκλημα των
Μητσοτάκη - Μηταράκη, άμεσο
αποτέλεσμα των ρατσιστικών πολι-
τικών τους. 

Μέσα στο καλοκαίρι προχώρησε
κι άλλο η διάλυση του Ελαιώνα, με
τους τελευταίους κοινωνικούς λει-
τουργούς να απολύονται. Το καμπ
δεν διαθέτει υγειονομικό προσωπι-
κό, ούτε κάποια άλλη υπηρεσία
στήριξης των ευάλωτων προσφύ-
γων και προσφυγισσών που στεγά-
ζονται εκεί. Έχουν μείνει μόνο οι
σεκιουριτάδες, που δουλειά τους
είναι να τρομοκρατούν πρόσφυγες
και αλληλέγγυους, καθώς και να
εκβιάζουν τις οικογένειες ώστε να
δεχτούν να μετακινηθούν σε άλλα,
απομακρυσμένα καμπ. Η προσπά-
θεια εκκένωσης του Ελαιώνα προ-
χωρά άλλοτε με αυτούς τους εκ-
βιασμούς, άλλοτε με απροκάλυ-
πτες επιθέσεις των αστυνομικών
δυνάμεων.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο
Βαρές Μοχάμεντ κατοικούσε με την
οικογένειά του στο καμπ του Ελαι-
ώνα και δούλευε μαζεύοντας παλιο-
σίδερα και χαρτόνια για να ζήσει τα
τρία παιδιά του. Γύρισε από τη δου-
λειά του στις 2 το πρωί της 31 Αυ-
γούστου. Όταν ένιωσε έντονο πόνο
στην καρδιά βγήκε στην πύλη στις
3πμ ζητώντας ασθενοφόρο. Το
ασθενοφόρο έφτασε στις 3:45πμ,
αλλά ήταν ήδη αργά. Στο μεταξύ
ετοιμαζόταν ακόμα μια επιχείρηση
εκτοπισμού προσφύγων/ισσών από
το καμπ που θα γινόταν στις 4 τα
ξημερώματα κατά τη συνήθη τακτι-
κή των τελευταίων εβδομάδων. 

Αυτό που ακολούθησε για την οι-
κογένεια του Βαρές Μοχάμεντ είναι
το λιγότερο μια ακόμη χυδαία προ-

σπάθεια συγκάλυψης. Η αστυνομία
έφτασε στις 8πμ και προσήγαγε τη
σύζυγο του αδικοχαμένου μετανά-
στη στο ΑΤ Κολωνού. Στη συνέχεια
την ανέκρινε σαν ύποπτη για τη δο-
λοφονία του! Σαν να μην έφτανε αυ-
τή η χυδαιότητα, κι επειδή φυσικά
έπεσε στο κενό, στο τέλος τής ανα-
κοινώθηκε ότι συλλαμβάνεται για να
σταλεί στην Αμυγδαλέζα και να απε-
λαθεί επειδή δεν έχει χαρτιά. Να τη
χωρίσουν δηλαδή και από τα παιδιά
της, που όλες αυτές τις ώρες είχαν
στερηθεί την οποιαδήποτε ψυχολο-
γική υποστήριξη.

Καταστολή αντί περίθαλψης
Πρόκειται για μια γλαφυρή απο-

τύπωση της ενοχής του Υπουργείου
για θανάτους μεταναστών και προ-
σφύγων στα καμπ: οι μηχανισμοί
καταστολής είναι άφθονοι και είναι
στην ώρα τους – η υγειονομική πε-
ρίθαλψη, αντίθετα, όχι. Ο θάνατος
του Βαρές έρχεται να δώσει συνέ-
χεια στον φόρο αίματος που σημαί-
νει η αντιπροσφυγική πολιτική του
Μηταράκη – σε παρόμοιες συνθή-
κες έχουμε ήδη θρηνήσει τη Μίμι
Μουκάιε, τον Ιμπραήμ Εργκιούν και
τον Μάκι Ντιαμπατέ, πρόσφυγες
που γλίτωσαν τις φονικές επανα-
προωθήσεις και έχασαν τη ζωή
τους στα στρατόπεδα. 

Το να εκκενωθεί ο Ελαιώνας θα
σημάνει ακόμα μεγαλύτερη απομό-
νωση των ευάλωτων προσφύγων
που ζουν σε αυτόν σε μακρινότερα
καμπ με χειρότερες συνθήκες. Η
μάχη για τη δικαίωση του Βαρές
Μοχάμεντ και την υποστήριξη της
οικογένειάς του περνάει μέσα από
τη διεκδίκηση στεγαστικού προ-
γράμματος και κοινωνικών υπηρε-
σιών στην περιοχή του Ελαιώνα για
όλους και όλες.

Σύσκεψη σωματείων και αντι-
ρατσιστικών κινήσεων για τη
συνέχιση της κινητοποίησης

ενάντια στην ρατσιστική εκκένωση
του Ελαιώνα έγινε το Σάββατο 3/9
στη Γεωπονική σχολή. Οι συλλογι-
κότητες που συμμετείχαν καλούν
σε κλιμάκωση του αγώνα για να
μπει τέλος στη δολοφονική εκστρα-
τεία της κυβέρνησης με συγκέν-
τρωση αλληλεγγύης και πορεία στη
γειτονιά, την Πέμπτη 8 Σεπτέμβρη,
στις 6μμ, στην είσοδο της δομής,
Αγίου Πολυκάρπου 85.

Στη σύσκεψη μίλησαν μεταξύ άλ-
λων ο Πέτρος Κωνσταντίνου εκ μέ-
ρους της ΚΕΕΡΦΑ, ο Ηλίας Μού-
ρης εκ μέρους της Ε' ΕΛΜΕ, ο Αλέ-
ξης Καλέμης εκ μέρους του Συλλό-
γου Ρακοσυλλεκτών “Η Αλληλεγ-
γύη”, ο Παύλος Αντωνόπουλος εκ
μέρους του ΣΥ.ΠΡΟ.ΜΕ, ο Τζαβέντ
Ασλάμ εκ μέρους της Πακιστανικής
Κοινότητας Ελλάδας “Η Ενότητα”,
ο Θανάσης Βρεττός και ο Παναγιώ-
της Κεφαληνός εκ μέρους της Λαϊ-
κής Συνέλευσης Κολωνού - Σεπο-
λίων - Ακαδημίας Πλάτωνος, ο Σ.,
πρόσφυγας από το Ιράν και μέλος
του Solidarity With Migrants, ο Αλέ-
ξης Μαρτζούκος, μέλος του ΣΕΗ
και η Βιολέττα Γαλανοπούλου, αντι-
πρόεδρος του ΣΕΠΕ “Παρθενώ-
νας”. Παρουσία είχε και η Πρωτο-
βουλία Κοινωνικών Λειτουργών.

Ανάμεσα στα σημεία που έβαλαν
οι συμμετέχοντες και οι συμμετέ-
χουσες στη σύσκεψη ήταν η αντί-
σταση των προσφύγων και προσφυ-
γισσών στην εκκένωση, που έχει σαν
αποτέλεσμα να ζουν ακόμα στη δο-
μή εκατοντάδες άνθρωποι, παρότι
το κλείσιμο έχει δρομολογηθεί εδώ
και εβδομάδες. Ένας ακόμη κοινός
τόπος ήταν ότι πρόκειται για μια μά-
χη που συνδέεται με τη μάχη ενάν-
τια στον ρατσισμό της κυβέρνησης,
τη μάχη ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις (από το ΕΣΥ μέχρι τους δημό-
σιους χώρους), τη μάχη ενάντια στις
πολιτικές της ΕΕ – φρούριο.

Επιπλέον, κεντρικό νήμα της συ-
ζήτησης ήταν ότι πρόκειται για μια
υπόθεση που αφορά όλους και
όλες, καθώς στο πλαίσιό της εκτός
από τον ρατσισμό είναι και ο “εξευ-

γενισμός”: η διαδικασία τουριστικο-
ποίησης της πόλης που καταστρέ-
φει την καθημερινότητα των λαϊκών
γειτονιών που μπαίνουν στο στόχα-
στρο, όπως τα Εξάρχεια. Η περίπτω-
ση του Ελαιώνα συνδέεται με την
“ανάπλαση” που θα οδηγήσει σε ένα
τεραστίων διαστάσεων φαραωνικό
έργο – δώρο στον Παναθηναϊκό.

Μάχη
Ο Η. Μούρης εστίασε στο τι ση-

μαίνει ο εκτοπισμός των προσφύγων
για τη φοίτηση των προσφυγόπου-
λων. Όπως τόνισε, δεν γνωρίζουμε
καν αν ολοκληρώνονται οι μετεγ-
γραφές των παιδιών στα νέα τους
σχολεία -μια ήδη επώδυνη γι' αυτά
διαδικασία αφού σπάνε τους δε-
σμούς με την παλιά τους γειτονιά
και τα σχολεία τους. Η Β. Γαλανο-
πούλου θύμισε τον ρόλο του ΣΕΠΕ
“Παρθενώνα” στο να αναδειχθεί το
θέμα των άθλιων συνθηκών διαβίω-
σης του καμπ. Τόνισε ότι οι στόχοι
για τους οποίους παλεύουμε είναι
πολύ μεγαλύτεροι: όχι να διατηρη-
θεί το καθεστώς διάλυσης του καμπ,
αλλά να δοθεί μάχη για να ζήσουν οι
προσφυγικές οικογένειες σε σπίτια,
να έχουν χαρτιά και υπηρεσίες. Ο Α.
Μαρτζούκος τόνισε ότι όλοι οι κλά-
δοι πρέπει να κινητοποιηθούν και εί-
πε ότι θα προτείνει σε ΑΣΗ και ΣΕΗ
να βγάλουν σχετικό κάλεσμα.

Ο Α. Καλέμης, ένας από τους ρα-
κοσυλλέκτες που παραχώρησαν

τον χώρο του παζαριού τους για να
φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες και
τώρα αντιμετωπίζουν κι αυτοί τον
κίνδυνο συνολικής εκδίωξης από τη
γειτονιά, σημείωσε ότι η μάχη αυτή
πρέπει να συνδεθεί και με το αίτη-
μα να παραχωρήσει ο δήμος χώρο
στους Συλλόγους για να ξαναλει-
τουργήσει ένα ενιαίο παζάρι. Από
αυτό, όχι μόνο ζουν εκατοντάδες
οικογένειες, αλλά εξυπηρετούνται
εκαντοντάδες χιλιάδες άνθρωποι
κάθε χρόνο που βρίσκουν φθηνά
πράγματα που τα έχουν ανάγκη.

Το αρχικό κάλεσμα για τη διαδή-
λωση της Πέμπτης 8/9 υπέγραψαν
πρόσφυγες και προσφύγισσες της
δομής του Ελαιώνα, η Ε’ ΕΛΜΕ, η
ΚΕΕΡΦΑ, ο ΣΥΠΡΟΜΕ, ο Αντιφασι-
στικός Συντονισμός Αθήνας Πειραιά,
η Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό, το
Antinazi zone, η Πακιστανική Κοινό-
τητα Ελλάδος «Η Ενότητα», Ιρανοί
πολιτικοί πρόσφυγες, ο Σύλλογος
Ρακοσυλλεκτών Ρομά «Η Αλληλεγ-
γύη», η Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού –
Σεπολίων – Ακαδημίας Πλάτωνος, οι
δημοτικές παρατάξεις “Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας” και “Αντι-
καπιταλιστική Ανατροπή στην Αθή-
να” και η Πρωτοβουλία Κοινωνικών
Λειτουργών. Θα κυκλοφορήσει κοινό
κείμενο και αφίσα, ενώ θα γίνει
απεύθυνση και σε άλλα σωματεία να
στηρίξουν τη διαδήλωση ενάντια στη
ρατσιστική εκκένωση.

Αφροδίτη Φράγκου

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΒΑΡΕΣ ΜΟΧΑΜΕΝΤ

Όλοι/ες 
στο πλευρό 
των 
προσφύγων
του 
Ελαιώνα
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Ήταν 2 Φεβρουαρίου του 2006, όταν η
κυβέρνηση Καραμανλή πραγματο-
ποίησε την ανεκδοτολογική πλέον,

κοινή συνέντευξη Τύπου των τότε υπουργών
Ρουσόπουλου, Βουλγαράκη και Παπαληγούρα
για να δημοσιοποιήσει ότι την περίοδο 2004-
2005 γίνονταν τηλεφωνικές υποκλοπές με καρ-
τοκινητά τηλέφωνα-σκιές μέσω ειδικού λογι-
σμικού που είχε εγκατασταθεί στην εταιρία
Vodafone, σε βάρος 100 τηλεφωνικών αριθ-
μών. Η θέση των τηλεφώνων-σκιών στην πε-
ριοχή των Αμπελοκήπων φωτογράφιζε την
Αμερικάνικη πρεσβεία

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ανακοινώθηκε
ότι παρακολουθούνταν ήταν ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός Κώστας Καραμανλής και υπουργοί
του, άτομα αραβικής καταγωγής και άτομα
γνωστά για την πολιτική τους δράση όπως η
Κατερίνα Ιατροπούλου, ο Νίκος Γιαννόπουλος
και ο Γιάννης Σηφακάκης μέλος του Σοσιαλι-
στικού Εργατικού Κόμματος και συντονιστής
της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο.

Η πρωτοβουλία δημοσιοποίησης των υπο-
κλοπών εκ μέρους της ίδιας της κυβέρνησης
Καραμανλή χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον προ-
κειμένου να αναδειχτεί η ίδια ως «θύμα» και
έτσι να αποποιηθεί τις ευθύνες της. Όμως η
κυβέρνηση Καραμανλή γνώριζε το γεγονός
ήδη 11 μήνες πριν τη δημοσιοποίησή του, από
το Μάρτιο του 2005, όταν ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Vodafone είχε ενημερώσει την κυ-
βέρνηση για τις υποκλοπές. Διόλου τυχαίο, ότι
στις 10/3/2005, τη μέρα δηλαδή που ο επικε-
φαλής της Vodafone στην Ελλάδα Κορωνιάς
ενημέρωσε τον Γ. Αγγέλου και τον Γ. Βουλγα-
ράκη για τις υποκλοπές, εκδόθηκε προεδρικό
διάταγμα που επέτρεπε τις νόμιμες συνακροά-
σεις. Ούτε το ότι μια ακριβώς μέρα πριν από
αυτήν την ενημέρωση, ο υπεύθυνος λογισμι-
κού της Vodafone Κώστας Τσαλικίδης είχε
βρεθεί κρεμασμένος στο σπίτι του με την επί-
σημη εκδοχή των αρχών να είναι η «αυτοκτο-
νία».

Στην πραγματικότητα, επί 11 μήνες η κυβέρ-
νηση Καραμανλή κράταγε κουκουλωμένη την
υπόθεση με τις «έρευνες» να λιμνάζουν -χωρίς
καν να έχει ενημερωθεί η ΑΔΑΕ που είχε ήδη
συγκροτηθεί- μέχρι τη συνέντευξη Τύπου
όπου η προσπάθεια του Βουλγαράκη και των
άλλων υπουργών να θολώσουν πλέον τα νερά,
κατέληξε σε παρωδία. 

Οι παρακολουθήσεις ήταν πολιτική απόφα-
ση της κυβέρνησης ενόψει των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004 που πλησίαζαν. Σε τηλεγρά-
φημα του Associated Press (25.6.2004) που εί-
χε δημοσιεύσει ο «Ιός» αναφερόταν χαρακτη-
ριστικά: «Ξεκίνησε η άσκηση οκτώ κρατών
προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια των Αγώ-
νων της Αθήνας και η κυβέρνηση επιθυμεί να
επεκτείνει τις αρμοδιότητες επιτήρησης στον
έλεγχο των τηλεφωνικών κλήσεων … η Αθήνα
ξοδεύει περισσότερο από 1,2 δισ. δολάρια για
την ασφάλεια των αγώνων. Η κυβέρνηση επι-
θυμεί να ελέγχει καλύτερα τις κλήσεις των κι-
νητών και των σταθερών τηλεφώνων». Στη συ-
νέχεια ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Βουλγα-
ράκης είχε οργανώσει σύσκεψη με τους εκ-
προσώπους των εταιριών κινητής τηλεφωνίας
για να συζητήσει το θέμα των «νόμιμων συνα-
κροάσεων».

Κάτω από την πίεση των αμερικάνικων υπη-
ρεσιών, τα πράγματα πήραν το δρόμο τους.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, «στις 4 Αυγού-
στου του 2004, μία σειρά εντολών έκτασης
6.500 γραμμών προστίθενται στον πηγαίο κώ-

δικα του λειτουργικού συστήματος που χρησι-
μοποιούσε η Vodafone. Κατασκευαστής του
λειτουργικού είναι η Ericsson και ενεργοποιεί-
ται ένα από τα υποσυστήματα του λειτουργι-
κού, το Lawful Interception που δίνει στις εται-
ρίες δυνατότητα νόμιμων συνακροάσεων. Από
εκεί, οι υποκλαπείσες συνομιλίες προωθούνται
σε 14 κινητά τηλέφωνα-σκιές».

Η «αποκάλυψη» της κυβέρνησης Καραμανλή
έγινε συγκάλυψη μέσω των γνωστών δικαστι-
κών διαδρομών με την υπόθεση να μπαίνει στο

αρχείο τον Αύγουστο του 2008. Αλλά ξανάνοι-
ξε το 2010 κάτω από νέες πιέσεις - αφενός με
την επιβολή προστίμου  στην Vodafone  από το
ΣτΕ και μέσω της δίωξης που διατάχτηκε εναν-
τίον ατόμων που έκαναν τις υποκλοπές. Το
2015 προέκυψαν νέα ευρήματα από το αρχείο
Σνόουντεν. Στα έγγραφα αναφερόταν ότι
υπήρξε «στενή συνεργασία των μυστικών υπη-
ρεσιών τόσο στην Αμερικανική πρεσβεία στην
Αθήνα όσο και στην ΕΥΠ». Όπως αναφέρει χα-
ρακτηριστικά ο Άγγελος Πετρόπουλος στο άρ-

θρο του με τίτλο  «Αμερικάνοι και Έλληνες ξε-
κίνησαν μαζί τις υποκλοπές του 2004»: 

«Οι Έλληνες υπέδειξαν δίκτυα τρομοκρα-
τών, οπότε η NSA έβαλε αυτές τις συσκευές
εκεί μέσα και είπε στους Έλληνες, εντάξει,
όταν τελειώσει θα το κλείσουμε. Ουσιαστικά οι
συσκευές μπήκαν στο ελληνικό τηλεφωνικό δί-
κτυο με τη γνώση και την έγκριση της ελληνι-
κής κυβέρνησης», ήταν η χαρακτηριστική φρά-
ση ενός πρώην αμερικανού πράκτορα.

Όλο αυτό το διάστημα την δική της μάχη
έδινε η οικογένεια Τσαλικίδη, θεωρώντας ότι ο
Κώστας Τσαλικίδης δολοφονήθηκε γιατί γνώ-
ριζε πράγματα. Και το 2018, για τρίτη φορά,
13 χρόνια μετά το θάνατό του, ξανάνοιξε με
νέα δίωξη ο φάκελος της υπόθεσης, όταν νέο
πόρισμα της εισαγγελίας εφετών διαπίστωσε
σωρεία παραλήψεων κατά την ποινική προδι-
κασία καταλήγοντας ότι δεν πρόκειται για αυ-
τοκτονία, μέσα από την παρουσίαση πλήθους
στοιχείων. Χρειάστηκε βέβαια, η οικογένεια
Τσαλικίδη προηγουμένως να υποβάλει 17 αιτή-
σεις εκταφής της σορού του και να δικαιωθεί
το 2017 από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου με την οποία «καταδεικνύονται οι
πλημμέλειες στην ποινική διερεύνηση των συν-
θηκών και των αιτίων του θανάτου». 

Η κυβέρνηση Καραμανλή έχει ακέραια την
ευθύνη για τις παρακολουθήσεις που έγιναν
με συνεργασία των αμερικανικών υπηρεσιών,
της ΕΥΠ και της Vodafone. Επιπλέον, το σκάν-
δαλο των υποκλοπών δεν ήταν το μοναδικό
σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονταν οι μυστικές
υπηρεσίες επί Καραμανλή. 

Το καλοκαίρι του 2005 μετά από βομβιστική
επίθεση στο μετρό του Λονδίνου (στη συνέ-
χεια αποδείχτηκε ότι οι βομβιστές ήταν εγχώ-
ριοι) μεικτές ομάδες της ΕΥΠ και της ΜΙ6 έκα-
ναν επιδρομές στα σπίτια Πακιστανών σε Αθή-
να και Γιάννενα. Απήγαγαν 28 από αυτούς και
τους οδήγησαν σε μυστικές φυλακές-σταθ-
μούς της ΕΥΠ, όπου τους ανέκριναν για ημέ-
ρες για να τους αφήσουν τελικά, απειλώντας
τους να μην αποκαλύψουν τίποτα για την
γκανγκστερική απαγωγή τους. 

Η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο μαζί με
την Πακιστανική Κοινότητα βρέθηκαν στην
πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων για την
αποκάλυψη και καταγγελία του σκανδάλου
των απαγωγών. Η συμβολή τους ήταν τόσο
σημαντική, ώστε ο πρόεδρος της Πακιστανι-
κής Κοινότητας, Τζαβέντ Ασλάμ, μπήκε στο
στόχαστρο, φυλακίστηκε και χρειάστηκε μια
μαχητική καμπάνια για να απελευθερωθεί και
να μην απελαθεί. 

Γιώργος Πίττας
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Ανάμεσα στα 100 περίπου τηλέφωνα που παρακολουθούνταν το 2004-05 ήταν και εκείνο
του Γιάννη Σηφακάκη, συντονιστή της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο. Η αμερικανική

πρεσβεία, η CIA, η ΕΥΠ και οι άλλες μυστικές υπηρεσίες είχαν κάθε λόγο να παρακολουθούν
το τηλέφωνό του: Από τη δημιουργία της το φθινόπωρο του 2002, η Συμμαχία είχε πρωτοστα-
τήσει ενάντια στον “πόλεμο κατά της τρομοκρατίας” με κορυφαία στιγμή της, την έμπνευση
και την οργάνωση σε συνεργασία με διεθνείς ακτιβιστές της παγκόσμιας μέρας δράσης στις
15 Φλεβάρη 2003 ενάντια στην εισβολή στο Ιράκ που κατέβασε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώ-
πους στον δρόμο. 

Το επίμαχο διάστημα, το καλοκαίρι του 2004, όταν ξεκίναγαν οι παρακολουθήσεις, η Συμμα-
χία διαδήλωνε ενάντια στα “μέτρα ασφαλείας” που έστηναν οι αμερικανοί πράκτορες. Τον Αύ-
γουστο, κάλεσε σε μαχητική διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας που οδήγησε στην ακύρωση
της επίσκεψης του τότε υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Κόλιν Πάουελ στην Ελλάδα. 

Ο Γιάννης Σηφακάκης -όπως και μια σειρά άλλοι αγωνιστές που βρέθηκαν να παρακολου-
θούνται- κατέθεσε αγωγή κατά της Vodafone, η οποία εκδικάστηκε τελικά το 2017! Παρά τις
προσπάθειες της πολυεθνικής να αποφύγει τις ευθύνες της αξιοποιώντας τις πλούσιες δυνα-
τότητες που διαθέτει, το δικαστήριο καταδίκασε τελικά την εταιρεία. 

Κοίτα ποιοι μιλάνε 
για “άπλετο φως”
Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί, λέει η παροιμία. Αλλά αυτό θα
ήθελε να το ξεχάσουμε ο Κώστας Καραμανλής, στη διάρκεια της διακυβέρνησης του
οποίου το 2004-05 πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο τεράστιο σκάνδαλο
υποκλοπών. Είναι πρόκληση ο Καραμανλής να παρουσιάζεται σήμερα ως
υπέρμαχος των δημοκρατικών δικαιωμάτων. 
Οι πρόσφατες δηλώσεις του μόνο δύο πράγματα αποδεικνύουν: Το μέγεθος της
κρίσης στο εσωτερικό της ΝΔ και το ότι ο Μητσοτάκης βαδίζει στα δικά του χνάρια,
«πέρα από κάθε όριο νοσηρής φαντασίας και πολιτικής ανοησίας». 
Οι τελευταίες αποκαλύψεις για τις συμβάσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
και την εταιρεία KRIKEL για συστήματα παρακολουθήσεων, αντιγράφουν τα αίσχη
των υπουργών του Καραμανλή τον καιρό των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
Και γι’ αυτό είναι απαράδεκτο ο Καραμανλής να λιβανίζεται ολημερίς από τον
ΣΥΡΙΖΑ σαν μια δημοκρατική δύναμη «κάθαρσης» και ακόμη περισσότερο
πολιτικής συνεργασίας ενόψει της επερχόμενης πτώσης του Μητσοτάκη.



Βγαίνει ο κόσμος στους δρό-
μους για να προστατέψει τα
δημοκρατικά του δικαιώματα

από τις «εκτροπές», την υπονόμευσή
τους από κυβερνήσεις και «βαθύ
κράτος»; Ρίχνει κυβερνήσεις το «πε-
ζοδρόμιο»; Η απάντηση είναι ναι και
στα δυο ερωτήματα. Το πιο συγκλο-
νιστικό και μεγάλο παράδειγμα είναι
η έκρηξη των Ιουλιανών του 1965. 

Στις 15 Ιούλη εκείνης της χρονιάς
ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου
υπέβαλε την παραίτησή του στο Πα-
λάτι, τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Ο βα-
σιλιάς αρνιόταν να υπογράψει το
διάταγμα με το οποίο ο Παπανδρέου
αναλάμβανε το υπουργείο Άμυνας
στη θέση του Π. Γαρουφαλιά μεγι-
στάνα της μπύρας και εκλεκτού του
Παλατιού. Στην ουσία, το Παλάτι,
παραβιάζοντας το Σύνταγμα, απέ-
λυε τον πρωθυπουργό του κόμμα-
τος που ενάμιση χρόνο πριν, τον
Φλεβάρη του ’64, είχε κερδίσει τις
εκλογές με 52%. Επρόκειτο δηλαδή
για ένα προκλητικό παλατιανό πρα-
ξικόπημα. 

Η απάντηση ήρθε την ίδια μέρα.
Τεράστια πλήθη συνόδευαν την κά-
θοδο του Γ. Παπανδρέου από το Κα-
στρί στα Ανάκτορα και στις πρώτες
συγκρούσεις με την Αστυνομία
υπήρχαν περίπου 90 τραυματίες.
Ήταν η έναρξη των «100 ημερών
που συγκλόνισαν την Ελλάδα» (τίτ-
λος του συγκλονιστικού χρονικού
των Ιουλιανών από τον Φώντα Λάδη). 

Το Παλάτι διόρισε την πρώτη κυ-
βέρνηση των «αποστατών», δηλαδή
βουλευτών της Ένωσης Κέντρου
που ήταν σε συνεννόηση με τους μη-
χανισμούς του. Πρωθυπουργός ορί-
στηκε ο ανεκδιήγητος πρόεδρος της
Βουλής Νόβας. Και εγκέφαλός της,
όπως όλων των επόμενων κυβερνή-
σεων των αποστατών ήταν ο Μητσο-
τάκης, ο μπαμπάς του Κούλη. 

Αυτή η κυβέρνηση κατέρρευσε
στις 5 Αυγούστου όταν δεν κατάφε-
ρε να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης.
Την έριξε το «πεζοδρόμιο» με ένα ει-
κοσαήμερο όπου ανθρώπινα ποτά-
μια πλημμύριζαν τους δρόμους, πο-
λιορκούσαν τη Βουλή, τα Ανάκτορα,
τα γραφεία των βουλευτών που ετοι-
μάζονταν να αποστατήσουν. 

Στις 20 Ιούλη σε μια μεγάλη δια-
δήλωση η αστυνομία δολοφόνησε
τον Σωτήρη Πέτρουλα, φοιτητή μέ-
λος των Λαμπράκηδων (της αριστε-
ρής οργάνωσης νεολαίας) και γνω-
στό για τις αριστερές κριτικές του
στην ηγεσία της ΕΔΑ. 

Η κηδεία του Πέτρουλα μετατρά-
πηκε σε μια γιγάντια διαδήλωση και
ντε φάκτο γενική απεργία. Η «επίση-
μη» Γενική Απεργία ήρθε τέσσερις
μέρες μετά, στις 27 Ιούλη. Κηρύχτη-
κε από την ΓΣΕΕ αλλά υλοποιήθηκε
από τον κόσμο που αρνήθηκε να πά-
ει σπίτι μετά την πολύωρη συγκέν-
τρωση και διαδήλωσε στο κέντρο
της Αθήνας για ώρες. 

Η επόμενη προσπάθεια να σταθεί
μια κυβέρνηση αποστατών είχε επι-

κεφαλής τον μέχρι τότε αντιπρό-
εδρο της κυβέρνησης, τον Ηλ. Τσιρι-
μώκο. Στην Κατοχή ο Τσιριμώκος
ήταν στην ηγεσία του ΕΑΜ και στην
«κυβέρνηση του Βουνού». Υποτίθε-
ται ότι μια τέτοια «προσωπικότητα»
θα εξασφάλιζε πιο ευρεία υποστήρι-
ξη και την πολυπόθητη ψήφο εμπι-
στοσύνης. 

Οδοφράγματα
Στις 20 Αυγούστου, την επόμενη

του διορισμού του Τσιριμώκου, οι
εργαζόμενοι και η νεολαία πλημμύ-
ρισαν τους δρόμους της Αθήνας και
του Πειραιά. Η αστυνομία εξαπέλυ-
σε μια τεράστια επίθεση για να αδει-
άσει τους δρόμους από τα οργισμέ-
να πλήθη. Οι διαδηλωτές όμως δεν
τρόμαξαν από το όργιο βίας. Εκείνη
τη νύχτα οι δρόμοι γέμισαν οδο-
φράγματα και φωτιές. 

Την επόμενη μέρα οι εφημερίδες
της ΕΡΕ (της Δεξιάς) ήταν γεμάτες
με τρομοκρατικά ρεπορτάζ απ’ τη
«νύχτα της αναρχίας» και φωτογρα-
φίες του Π. Κανελλόπουλου, του αρ-
χηγού της ΕΡΕ, μπροστά σε αναπο-
δογυρισμένα αυτοκίνητα να καταγ-
γέλλει την απόπειρα «κομμουνιστι-
κής ανταρσίας». 

Όμως, κι αυτή η προσπάθεια να
απομονωθεί το κίνημα απέτυχε. Μια
βδομάδα μετά, στις 28 Αυγούστου,
η κυβέρνηση Τσιριμώκου δεν κατά-
φερε να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης.
Ήταν η δεύτερη κυβέρνηση αποστα-
τών που κατέρρεε σε ένα μήνα. 

Στην αρχή των Ιουλιανών το αίτη-
μα που κυριαρχούσε ήταν η αποκα-
τάσταση της συνταγματικής νομιμό-
τητας, δηλαδή η επιστροφή του Γ.
Παπανδρέου στην πρωθυπουργία.
Όμως, σε τέτοιες συνθήκες μέσα σε

λίγες μέρες ο κόσμος που παλεύει
κάνει πολιτικά άλματα. Αυτό έγινε
και στα Ιουλιανά. 

Από ένα σημείο και μετά τα συν-
θήματα που άρχισαν να προβάλλον-
ται αυθόρμητα από τα ανθρώπινα
ποτάμια που πλημμύριζαν το κέντρο
των μεγάλων πόλεων έβαζαν στο
στόχαστρο το Παλάτι και το θεσμό
της μοναρχίας. «Δημοψήφισμα» (για
να φύγει ο βασιλιάς), «Η Αυλή να
μαντρωθεί», «Έξω η Γκεσταπίτισα»
(η «βασιλομήτωρ» Φρειδερίκη που
στα νιάτα της φωτογραφιζόταν με
τη στολή της Χιτλερικής Νεολαίας). 

Με άλλα λόγια, το κίνημα έβαζε
«πολιτειακό», «καθεστωτικό» ζήτημα.
Αυτή η εξέλιξη προκαλούσε τρόμο
στα επιτελεία της άρχουσας τάξης.
Το Παλάτι ήταν ο συνεκτικός ιστός
του μετεμφυλιακού κράτους της Δε-
ξιάς. Το κράτος του χωροφύλακα
και των «πιστοποιητικών κοινωνικών
φρονημάτων», με ένα ολόκληρο νο-
μικό οπλοστάσιο ενάντια στην Αρι-
στερά και το εργατικό κίνημα, με

τους πολυπλόκαμους μηχανισμούς
που ονομάστηκαν «παρακράτος» και
συνέδεαν το Παλάτι με τον στρατό,
τα σώματα ασφαλείας, τη «Δικαιο-
σύνη», την ΚΥΠ και κάθε λογής
ακροδεξιές συμμορίες «αγανακτι-
σμένων πολιτών». 

Τρικλοποδιές
Όμως, το αυθόρμητο προχώρημα

των διαδηλωτών βρήκε εμπόδιο τις
τρικλοποδιές και τους συμβιβα-
σμούς των ηγεσιών. Ο Γ. Παπανδρέ-
ου πήγαινε στο Συμβούλιο του Στέμ-
ματος που είχε καλέσει ο Κωσταντί-
νος στις αρχές Σεπτέμβρη για να ζη-
τήσει εκλογές, οι οποίες όπως είπε
χαρακτηριστικά θα ήταν «κατα-
πραϋντικόν για το ‘πεζοδρόμιο’». 

Το πρόβλημα ήταν ότι η ηγεσία της
ΕΔΑ δεν είχε καμιά διαφορετική
στρατηγική. Μετά τις εκλογές του
1958 ο κοινοβουλευτικός της εκπρό-
σωπος Η. Ηλιού είχε πει στη βουλή τη
φράση που έμεινε στην ιστορία: «Θα
σας ταράξουμε στη νομιμότητα». 

Ετσι, στα Ιουλιανά η ηγεσία της
EΔA προσπάθησε από την αρχή να
συγκρατήσει τις διαδηλώσεις. Όταν
φλεγόταν η Ομόνοια στις 20 Αυγού-
στου κατάγγειλε τους διαδηλωτές
ως «προβοκάτορες».

Έξι μήνες μετά τα Ιουλιανά, η
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΑ συ-
νεδρίασε τον Γενάρη του 1966, εκτί-
μησε την κατάσταση και κατέληξε
σε προτάσεις που απευθύνονταν
προς τα μέλη του κόμματος και
προς τις άλλες πολιτικές δυνάμεις.
Ήταν το περίφημο «πρόγραμμα των
πέντε σημείων». Αφού καταδίκαζε
οποιαδήποτε απειλή πραξικοπήμα-
τος και ζητούσε ελεύθερες εκλογές,
προχωρούσε στην δημόσια διαβε-
βαίωση ότι δεν βάζει θέμα μοναρ-
χίας: «Η 15 Ιουλίου εδημιούργησε
σάλο εις την πολιτικήν ζωήν. Αι
ενέργειαι του Στέμματος έχουν θέ-
σει εις την συνείδηση της μεγάλης
πλειοψηφίας του λαού ακόμα και
προβλήματα πολιτεύματος. Η ΕΔΑ
παρά ταύτα,... θεωρεί, εκτιμημένης
της καταστάσεως εις το σύνολον
της, ότι μπορεί να συμφωνηθεί και
να διακηρυχθεί από τα πολιτικά κόμ-
ματα ότι δεν θέτουν πολιτειακόν ζή-
τημα..». 

Το κίνημα μπορούσε να βάλει αυ-
θόρμητα τα αιτήματα που πήγαιναν
«το μαχαίρι στο κόκκαλο», όμως το
αυθόρμητο δεν αρκούσε για να ορ-
γανώσει τη δύναμη και τις μάχες για
να τα επιβάλλει. Όσο οι «ηγεσίες»
διαβουλεύονταν, παζάρευαν και
συμβιβάζονταν, άρχισε να επικρατεί
η κόπωση και η σύγχυση. 

Τον Σεπτέμβρη μια τρίτη κυβέρνη-
ση αποστατών, με επικεφαλής τον
Στεφανόπουλο κατάφερε να πάρει
την πολυπόθητη ψήφο εμπιστοσύ-
νης. Επιφανειακά, η «κανονικότητα»
επέστρεφε. Στην πραγματικότητα
άνοιγε ο δρόμος για την χούντα της
21 Απρίλη του 1967. 

Οι σημερινές ηγεσίες της Αριστε-
ράς, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του
ΚΚΕ, ακολουθούν την ίδια «ρεαλιστι-
κή» στρατηγική με αυτή της ΕΔΑ
στα Ιουλιανά. Ο Τσίπρας μιλάει για
«θεσμικό» ανένδοτο αγώνα και
έφτασε να ψηφίζει μαζί με τη ΝΔ για
το πούλημα των Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας. Ούτε σε μια διαδήλωση για
τις υποκλοπές δεν τολμάνε να καλέ-
σουν. 

Όμως, η ιστορία δεν επαναλαμβά-
νεται. Υπάρχουν πολλές διαφορές
από το 1965, αλλά η πιο σημαντική
είναι ότι η ριζοσπαστική, επαναστα-
τική Αριστερά είναι μια πραγματική
δύναμη με πολιτική εμπειρία και πα-
ρουσία στους αγώνες. Αυτή την Αρι-
στερά να δυναμώσουμε, για να μπο-
ρέσει το κίνημα να ξηλώσει την κυ-
βέρνηση των υποκλοπών και να πάει
πιο μακριά, στο γκρέμισμα του «βα-
θέως κράτους» της ΕΥΠ, των χαφιέ-
δων και των μπάτσων, και όλων των
«άδυτων» της πολιτικής και οικονομι-
κής εξουσίας των καπιταλιστών. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Νο 1537, 7 Σεπτέμβρη 2022των υποκλοπών εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

Η απάντηση ήταν και είναι
το “πεζοδρόμιο”

Ιουλιανά 1965
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Κάτω η Νέα Δημοκρατία

Παγκόσμια στο χώρο του πολιτισμού υπάρχει αυ-
τή τη στιγμή η τάση της αποαποικιοποίησης ή

αλλιώς αυτό που ονομάζεται η ηθική των μουσείων.
Με τι έχει να κάνει; Είναι η πάταξη του διεθνούς πα-
ρεμπορίου και λαθρεμπορίου αρχαιοτήτων, της αρ-
χαιοκαπηλείας. 

Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Στην καρδιά του κα-
πιταλισμού, τη Νέα Υόρκη, το 2018, ο εισαγγελέας
του Μανχάταν, γιος γνωστού πολιτικού και υπουρ-
γού Εξωτερικών της χώρας, μπήκε στην βίλα του με-
γιστάνα, διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων, Μάικλ
Στάινχαρντ και κατάσχεσε την αρχαιολογική του
συλλογή η οποία ήταν παράνομη.

Τώρα μπαίνει στην ελληνική Βουλή ένα νομοσχέδιο
από τη Λίνα Μενδώνη που ξεπλένει μία παράνομη
συλλογή που βρίσκεται στην Αμερική. Μας παρου-
σιάζει διαστρεβλωμένα εντελώς το γεγονός ότι έναν
αρχαιοκάπηλο πάνε να τον ονομάσουν δωρητή, με-
γάλο ευεργέτη, φιλέλληνα κλπ. Πρόκειται για τη συλ-
λογή του Στερν, αποτελούμενη από 161 κυκλαδικές
αρχαιότητες που υποτίθεται επαναπατρίζονται ενώ
παραμένουν στην Αμερική, μπλέκοντας το Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης που είναι ιδιωτικό με το ΜΕΤ της
Νέας Υόρκης, επίσης ιδιωτικό και ένα Ίδρυμα Ελλη-

νικού Πολιτισμού, επίσης ιδιωτικό, για να νομιμοποι-
ήσει αυτή την παράνομη διακίνηση προϊόντων λα-
θροανασκαφής. Τα σωματεία του ΥΠ.ΠΟ αντιδράμε
με στάση εργασίας την Πέμπτη 8/9 από την έναρξη
του ωραρίου έως τις 12μ με συγκέντρωση στο
ΥΠ.ΠΟ στις 10πμ.

Οργανώνουμε τις μάχες που μας έκαναν σαν Συν-
τονισμό Εργατικής Αντίστασης μια υπολογίσιμη δύ-
ναμη μέσα στο ΥΠ.ΠΟ. Μέσα στο κατακαλόκαιρο,
στην πανσέληνο του Αυγούστου, σηκώσαμε ένα πα-
νό πάνω στη Βασιλίσσης Σοφίας με σύνθημα «Τα
κρατικά μουσεία δεν πουλιούνται». Μετά τις αντι-
δράσεις η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ακύρωσε
την κατάθεση νομοσχεδίου που λογάριαζε να μετα-
τρέψει τα μουσεία σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-
καίου. Τώρα συντονιζόμαστε για να μεταφέρουμε
αυτό τον αγώνα στην ΔΕΘ το Σάββατο 10 Σεπτέμ-
βρη, για να ενωθούμε με τους συναδέλφους της
Θεσσαλονίκης, να σηκώσουμε τρία πανό και να διεκ-
δικήσουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους την
πτώση αυτής της κυβέρνσησης. 

Θωμάς Κατσαρός, 
εργαζόμενος στο Βυζαντινό Μουσείο

Όλοι οι δρόμοι του αγώνα οδηγούν στην Θεσσαλονίκη

Παλεύουμε για τα δημοκρατικά δικαιώ-
ματα της εργατικής τάξης, για την

ισότητα, ενάντια στον πόλεμο και την ακρί-
βεια, για καλύτερους μισθούς και συνθή-
κες δουλειάς, με σταθερό ωράριο. 

Οι εργαζόμενοι είναι αντιμέτωποι με τις
χαμηλές αμοιβές, τις καθυστερήσεις των
δεδουλευμένων, τις υπερωρίες που δεν
πληρώνονται. Με τη μαζική κινητοποίηση
μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, η
Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο μεγάλο βήμα
να εκφράσουμε πανελλαδικά την οργή μας.

Άγγελος Παπαδάκης, 
νέος οικοδόμος

Την προηγούμενη χρονιά οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ και στο
Υπουργείο Οικονομικών ήρθαν αντιμέτωποι με τα πιο σκληρά

μέτρα κυβέρνησης και Διοίκησης. 
Αρνήθηκαν στους νέους συναδέλφους του Υπουργείου το επίδο-

μα της Προσωπικής Διαφοράς, υποβιβάζοντάς τους μισθολογικά σε
υπαλλήλους β’ κατηγορίας. Εφαρμόστηκε Ειδικό Μισθολόγιο στην
ΑΑΔΕ που ορίζει διαφορετικές απολαβές ανά εργαζόμενο και συν-
δέει τον μισθό με την Αξιολόγηση και την επίτευξη προσωπικών
στόχων. Μεταφέρανε την Γεν. Δ/νση Ηλ. Διακυβέρνησης σε νέο κτί-
ριο με χειρότερες συνθήκες εργασίας. Αποφάσισαν να μεταφέρουν
τις τηλεφωνικές υπηρεσίες και τα τμήματα Ελέγχου σε νέες κεντρι-
κές δομές, συγκεντροποιώντας και συρρικνώνοντας έτσι τις υπηρε-
σίες της Αρχής σε πανελλαδικό επίπεδο. Για πρώτη φορά προχώρη-
σαν στην πρόσληψη συμβασιούχων προγραμματιστών, τελωνειακών
(αναμένεται και εφοριακών) ορισμένου χρόνου, επεκτείνοντας πιο
βαθιά τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Όλα αυτά σε συνδυασμό με
τις γενικότερες επιθέσεις της ακρίβειας, των ιδιωτικοποιήσεων, της
τραγικής διαχείρισης της πανδημίας κ.ά.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το φετινό συλλαλητήριο στην ΔΕΘ
είναι το πλέον κρίσιμο των τελευταίων χρόνων, και ταυτόχρονα η
ευκαιρία για την καλύτερη έναρξη κινητοποιήσεων της χρονιάς που
έρχεται. Ειδικά για το Υπουργείο μας, η συμμετοχή στα μεγάλα κι-
νηματικά ραντεβού των συνδικάτων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η
σύνδεση του κλάδου μας με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, πόσω
μάλλον με τον ιδιωτικό, υποβαθμίζονταν συστηματικά από την ηγε-
σία της Ομοσπονδίας μας. Πλέον όμως γίνεται όλο και περισσότερο
αντιληπτό ότι ο συντονισμός με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα
είναι απαραίτητος για να καταφέρουμε να σταματήσουμε την πολι-
τική της κυβέρνησης.

Στην υπηρεσία μας, χάρη στην πίεση μιας ομάδας συναδέλφων η
οποία δραστηριοποιείται στην Επιτροπή Αγώνα, έχουμε καταφέρει την
τελευταία χρονιά να εμφανίζεται πανό του Συλλόγου στις μεγάλες ερ-
γατικές κινητοποιήσεις. Το ίδιο θα επιδιώξουμε να κάνουμε και στην
ΔΕΘ, επιδιώκοντας παράλληλα να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς
για όλους τους εργαζόμενους του Υπουργείου, ανεξαρτήτως κλάδου.
Επίσης, παρότι η πλειοψηφία του ΔΣ δεν ενδιαφέρεται να οργανώσει
την συμμετοχή των συναδέλφων, οι σύντροφοι του Συντονισμού Εργα-
τικής Αντίστασης προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό έχοντας
ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα να κάνουμε γύρες ενημέρω-
σης και εξορμήσεις στην πύλη του κτιρίου, ώστε να είμαστε όσο περισ-
σότεροι γίνεται στις 10/9 στο μεγάλο πανεργατικό συλλαλητήριο.

Νίκος Τουρνάς, 
μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων πρ. ΓΓΔΕ (νυν ΑΑΔΕ)

Στους δήμους απαιτούμε κατάργηση
όλων των ιδιωτικοποιήσεων, μονιμο-

ποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς
όρους και προϋποθέσεις, μαζικές προσλή-
ψεις. 

Αυτή τη στιγμή το μεγάλο κεφάλαιο για
τα κέρδη του θέλει να αρπάξει όλο και με-
γαλύτερα κομμάτια του κοινωνικού κρά-
τους που έχει ανάγκη ο κόσμος για να ζή-
σει. Εμείς παλεύουμε για φτηνές και ποι-
οτικές υπηρεσίες στους δημότες, ενάντια
στους ιδιώτες και τους εργολάβους που
«χτυπάνε» πράσινο, καθαριότητα, τεχνικές
υπηρεσίες κλπ φορτώνοντας το λογαρια-
σμό στον κόσμο και μη προσφέροντας αυ-
τά που πρέπει. 

Παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δου-
λειά, γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρ-
χουν εργαζόμενοι αορίστου στους δή-
μους. Ήδη αυτή τη στιγμή οι μόνιμοι είναι
όπως εγώ 60 χρονών. Γι’ αυτό ενημερώ-
νουμε και καλούμε στις διαδηλώσεις στη
ΔΕΘ, για να ξεκινήσουμε όλη αυτή τη μά-
χη. Σε περιοδεία στο δήμο, μάς έπαιρναν
την Εργατική Αλληλεγγύη από τα χέρια.

Δημήτρης Καλπίδης, 
εργαζόμενος στο δήμο Κορυδαλλού

Η Καβάλα 
θα είναι εκεί
Στο Σωματείο μας ζυγίσαμε όλα τα

δεδομένα της περιόδου σε συ-
νάρτηση με τον πόλεμο που δεχόμα-
στε εδώ και οκτώ-εννιά μήνες και
ομόφωνα αποφασίσαμε να μετέχου-
με στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας της
εργατικής τάξης της χώρας στη
ΔΕΘ, συνεργαζόμενοι με όλα τα σω-
ματεία και τους συνδικαλιστές που
θα βρίσκονται εκεί. 

Η αλληλεγγύη είναι το μόνο όπλο
που απομένει στους εργαζόμενους
ενάντια σε όσα σχεδιάζουν κυβέρνη-
ση και εργοδότες, τα οποία βλέπου-
με τώρα και στη Μαλαματίνα και άλ-
λους χώρους. Δίπλα ο ένας στον άλ-
λο θα υπερασπιστούμε τα εργασιακά
μας δικαιώματα. Μαζί μας θα είναι
και τα Λιπάσματα Καβάλας για να
στείλουν το μήνυμα ότι ένας αγώνας,
όσο χρόνια κι αν διαρκέσει, όταν εί-
ναι ενωμένος και αποφασισμένος ο
κόσμος και δεν παζαρεύει τις αξίες
και τις αρχές του, μόνο κερδισμένος
μπορεί να βγει.

Σε μας τον Οκτώβριο ξεκινάνε ξανά
οι εργατικές αγωγές. Μπορεί η εται-
ρία να τις αναβάλει, μια πάγια τακτι-
κή της εργοδοσίας, όπως έκανε και ο
Λαυρεντιάδης στα Λιπάσματα, αλλά
κάποια στιγμή θα εκδικαστούν. Και το
θέμα είναι ότι δεν μπορούν να σβή-
σουν την αλήθεια, τα επιχειρήματα,
τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι’
αυτό όλοι μαζί ενωμένοι το Σάββατο
θα διαδηλώσουμε για να υπερασπι-
στούμε τα δίκια μας. Είναι επιτακτική
ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι της χώ-
ρας απ’ όπου κι αν προέρχονται, ό,τι
κι αν πρεσβεύουν, να ενώσουν τις
φωνές τους, γιατί ο εχθρός είναι κοι-
νός και κοινή πρέπει να είναι και η
μάχη που πρέπει να δώσει η εργατική
πλευρά μέσα από τα πρωτοβάθμια
σωματεία της και τα συνδικάτα της. 

Η τακτική της εταιρίας είναι να κά-
νει τον κόσμο να υποφέρει και να
σπάσει, ώστε έστω και μετά από τό-
σους μήνες να υπογράψει ότι δέχεται
να γυρίσει στη δουλειά του χωρίς
σωματείο και συμβάσεις. Σε αυτό,
εμείς συντονισμένα συνεχίζουμε τον
αγώνα, λειτουργούμε καθημερινά τα
δύο στέκια μας, ένα απέναντι από το
εργοστάσιο και ένα μέσα στην πόλη
που συλλέγουμε υπογραφές συμπα-
ράστασης από τους πολίτες. Και με
ένα πρόγραμμα βαρδιών κρατάμε
ζωντανή τη μάχη, λύνουμε τα προ-
βλήματα που προκύπτουν, συσπειρώ-
νουμε τους συναδέλφους.

Μανώλης Κελαϊδάκης, 
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων 

στα Πετρέλαια Καβάλας

Πριν λίγες μέρες, στο Αγλαΐα Κυρια-
κού, το χέρι εργαζόμενης που δού-

λευε στον εργολάβο καθαριότητας πιά-
στηκε σε μηχάνημα στα πλυντήρια. Το
αποτέλεσμα ήταν να ακρωτηριαστεί μία
γυναίκα 36 χρονών, με τρία παιδιά, που
έπαιρνε μισθό 480 ευρώ. Αυτό σημαίνει
εργολάβοι στα νοσοκομεία. Ένα συγ-
κλονιστικό γεγονός που μας ξεσήκωσε
για να πούμε ξανά «Έξω οι εργολάβοι
από τα νοσοκομεία, προσλήψεις τώρα
μόνιμες και σταθερές, με ΒΑΕ».

Είναι ένα εργατικό ατύχημα που πρέ-
πει να βάλει φωτιά σε όλα τα νοσοκο-
μεία. Έτσι κι αλλιώς αυτό το καλοκαίρι
ήταν από τα δυσκολότερα που ζήσαμε.
Ήμασταν νοσοκομεία για όλη τη χώρα
με ασθενείς που έρχονταν από την Πε-
λοπόννησο, τη Στερέα και αλλού, γιατί
προφανώς εκεί δεν μπορούσαν καν να
αντιμετωπίσουν ούτε βασικά περιστατι-
κά, συν το βάρος της νοσηρότητας που
έμεινε πίσω λόγω κορονοϊού.

Τα νοσοκομεία είναι πραγματικά δια-
λυμένα. Στο Γεννηματάς, από τα μεγα-
λύτερα της χώρας, δύο από τις τρεις
παθολογικές κλινικές δεν μπορούν να
βγάλουν πρόγραμμα εφημέρευσης γιατί

δεν υπάρχουν γιατροί. Φτάσαμε στις
δυο τελευταίες γενικές εφημερίες να πε-
ριμένουν 30 άνθρωποι, πολλοί σε κρίσι-
μη κατάσταση, για ένα κρεβάτι. Και κά-
ποιοι να πεθαίνουν περιμένοντας, για να
ξυπνήσει επτά ώρες μετά η διοίκηση του
νοσοκομείου και να δώσει έγκριση να
ανοίξει μία κλινική. Έχουμε φτάσει στο
σημείο να περιμένουμε τον κάθε μάνα-
τζερ να δώσει έγκριση για το αν διατε-
θούν κρεβάτια να μπούνε οι άρρωστοι.

Οι κινητοποιήσεις της Θεσσαλονίκης
πρέπει να βγάλουν όλη την οργή και
αγανάκτηση που υπάρχει μέσα στα νο-
σοκομεία. Και να δεσμεύσουμε τις Ομο-
σπονδίες μας ότι δεν μπορεί να συνεχι-
στεί άλλο αυτή η κατάσταση. Πρέπει να
σημάνει απεργιακή σύγκρουση διαρ-
κείας για δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις.
Στο Συντονιστικό Νοσοκομείων έχουμε
εμπειρία από τις μάχες, θα είμαστε ξανά
στην πρώτη γραμμή στη Θεσσαλονίκη
και σε όλους τους αγώνες ενάντια στη
δολοφονική κυβέρνηση.

Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων 

ΓΝΑ Γεννηματάς

H διαδήλωση των συνδικάτων στην ΔΕΘ σηματοδο-
τεί την έναρξη της αγωνιστικής χρονιάς για ολό-

κληρη την εργατική τάξη. Από αυτήν την σκοπιά αποτε-
λεί και για την Ιδιωτική Υγεία ευκαιρία για να βρεθούμε
στο πεζοδρόμιο μαζί με τους συναδέλφους υγειονομι-
κούς στα Δημόσια Νοσοκομεία, με τους απεργούς στο
εμφιαλωτήριο της Μαλαματίνα, με τους εργαζόμενους
από τα Πετρέλαια και τα Λιπάσματα της Καβάλας, τους
εργάτες της τέχνης και τους εργαζόμενους σε Τουρι-
σμό επισιτισμό.

Ενωμένοι και σε συντονισμό μπορούμε να παλέψουμε
ενάντια στα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Να διεκδικήσουμε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με
αυξήσεις ενάντια στον πληθωρισμό που συρρικνώνει το
εργατικό εισόδημα. Να βάλουμε μπροστά το αίτημα για
Κρατικοποίηση της Ιδιωτικής Υγείας χωρίς αποζημίωση
για τα αρπακτικά funds και τους μετόχους που κερδο-
σκοπούν με το αγαθό της υγείας. Να καταργήσουμε
στον δρόμο τον αντεργατικό και αντισυνδικαλιστικό νό-
μο του Χατζηδάκη και να ανατρέψουμε την κυβέρνηση
των υποκλοπών, της ακρίβειας και του ρατσισμού.

Για την ΑΣΚΥ, το αντικαπιταλιστικό δίκτυο των εργα-
ζομένων στην Ιδιωτική Υγεία, η οργάνωση του πανεργα-
τικού διημέρου στην Θεσσαλονίκη περνάει μέσα από
εξορμήσεις και συσκέψεις στους χώρους δουλειάς με
στόχο την συμμετοχή των συναδέλφων στο συλλαλητή-
ριο. 

Κώστας Πολύδωρος, 
μέλος ΔΣ Σωματείου Προσωπικού 

Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας

Στις 9 και 10 Σεπτέμβρη όλοι οι δρό-
μοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, στις
κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ. Είναι ο

πρώτος μεγάλος σταθμός ενάντια στην ΝΔ
και τις επιθέσεις της μετά το καλοκαίρι, το
πρώτο κρίσιμο ραντεβού της εργατικής τά-
ξης και της νεολαίας για να φύγει η κυβέρ-
νηση της ακρίβειας, των υποκλοπών, της
καταστολής και του ρατσισμού.

Την πολιορκία Μητσοτάκη ανοίγουν την
Παρασκευή 9/9 τα νοσοκομεία με πανυγει-
ονομική απεργία και διαδήλωση που θα ξε-
κινήσει στις 8.30πμ στο Ιπποκράτειο Νοσο-
κομείο και θα βαδίσει στο Υπουργείο Μα-
κεδονίας Θράκης. Και κλιμακώνεται το
Σάββατο 10/9 με το μεγάλο πανεργατικό
συλλαλητήριο των συνδικάτων στις 6μμ
στο Άγαλμα Βενιζέλου, που έγινε απεργια-
κό μετά την απόφαση του Εργατικού Κέν-
τρου Θεσσαλονίκης να προκηρύξει παν-
θεσσαλονίκεια 24ωρη απεργία την ίδια μέ-
ρα (προσυγκέντρωση Συντονισμού Εργατι-
κής Αντίστασης, 5.30μμ, Εγνατία και Αγίας
Σοφίας). 

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων και ο Συν-
τονισμός Εργατικής Αντίστασης βρίσκον-
ται επί ποδός για την επιτυχία των απερ-
γιακών διαδηλώσεων. Την περασμένη Πέμ-
πτη 1 Σεπτέμβρη οργανώσαν σύσκεψη στο
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ενώ αντί-
στοιχη σύσκεψη γινόταν την Τρίτη 6 Σε-
πτέμβρη το απόγευμα στο Εργατικό Κέν-
τρο της Αθήνας. Παράλληλα προχωρούν

σε περιοδείες και αφισοκολλήσεις ξεσηκώ-
νοντας εργατικούς χώρους, σχολές και
γειτονιές.

Σε αυτό το δισέλιδο δημοσιεύουμε τοπο-
θετήσεις αγωνιστών από τη σύσκεψη στη
Θεσσαλονίκη, καθώς και δηλώσεις συνδι-
καλιστών/στριών από μια σειρά χώρους
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που κα-
λούν μαζικά στο απεργιακό διήμερο.

9-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Η Θεσσαλονίκη απεργεί
Το κλίμα στα νοσοκομεία της

Θεσσαλονίκης είναι αγωνι-
στικό. Λίγο μετά την πανεργατι-
κή απεργιακή συγκέντρωση στη
Μαλαματίνα, είχαμε κινητοποί-
ηση στο ΑΧΕΠΑ για τον ένα
χρόνο από τις αναστολές εργα-
σίας που παραμένουν μέχρι τέ-
λος του έτους. Την κινητοποί-
ηση κάλυψαν με στάσεις εργα-
σίας πολλά σωματεία.

Οι αναστολές είναι υπενθύμιση
για τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνη-
ση στο χώρο της Υγείας. Την ίδια
ώρα που η πανδημία παγκόσμια
έδειξε ότι χρειαζόμαστε ενισχυ-
μένο δημόσιο σύστημα Υγείας,
αυτή στερεί πολύτιμο προσωπικό
από το ΕΣΥ, προωθεί τους εργο-
λάβους και τις ιδιωτικοποιήσεις.
Την ίδια μέρα προσωπικά εφημέ-
ρευα στον Πολύγυρο γιατί δεν
έχει ακτινολόγους, ενώ δεν προ-
λαβαίνουμε να βγάλουμε τις
εφημερίες στην πόλη.

Στο ΔΣ της ΕΝΙΘ πήραμε από-
φαση να είμαστε στη ΔΕΘ μαζί
με τα σωματεία των νοσοκομείων
την Παρασκευή και μαζί με όλα
τα συνδικάτα στο Άγαλμα Βενιζέ-
λου το Σάββατο. Είναι η συνέ-
χεια των αγώνων που δώσαμε
δυο χρόνια τώρα, σπάζοντας τη
συναίνεση Μητσοτάκη στην αρχή
της πανδημίας και από τότε κάθε
βδομάδα με απεργίες και διαδη-
λώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ει-
σαγγελία ζήτησε τώρα από την
ΕΝΙΘ την απόφασή της για την
απαγορευμένη διαδηλώση του
Πολυτεχνείου το ’20. Συνεχίζουν
τον αντιδημοκρατικό και αυταρ-
χικό τους κατήφορο στοχοποιών-
τας τα αγωνιστικά σωματεία και
εξοργίζουν ακόμα περισσότερο
τον κλάδο.

Με αυτή την εικόνα, οργανώ-
νουμε περιοδείες στα νοσοκο-
μεία με την αφίσα και την προ-
κήρυξη του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων. Για να δώσουμε τον
τόνο και τις δυο μέρες στη ΔΕΘ
και να ανοίξουμε το δρόμο για
τη συνέχεια. Για να διεκδικήσου-
με θωράκιση του ΕΣΥ, αλλά και
αυξήσεις μετά από δέκα ολό-
κληρα χρόνια περικοπών και λε-
ηλασίας. Όπως σε όλους τους
χώρους, έτσι και σε μας ανοίγει
στην ΟΕΝΓΕ το ζήτημα της υπο-
γραφής ΣΣΕ. Η επιτυχία των
διαδηλώσεων θα είναι βήμα για
να την κερδίσουμε.

Γιάννης Κούτρας, 
γιατρός στο Ιπποκράτειο 

Θεσσαλονίκης, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ

Δείγμα ότι η ΔΕΘ φέτος είναι διαφορετική
αποτελεί το γεγονός ότι η ΠΟΕ-ΟΤΑ ήδη

από τα μέσα Αυγούστου κυκλοφορεί υλικά για
τη διαδήλωση, έχοντας σαν κεντρικό ζήτημα αυ-
τό των αυξήσεων. Ο κόσμος αντιμετωπίζει πρό-
βλημα να βγάλει νοίκι, τρόφιμα, θέρμανση κλπ.
Δεν μιλάμε μόνο για τους συνταξιούχους των
300 και 400 ευρώ που έχουμε στο πρόγραμμα
Βοήθεια στο Σπίτι. Μιλάμε για όλους τους εργα-
ζόμενους.

Το καλοκαίρι ήταν εκρηκτικό, από τις φωτιές
μέχρι τις υποκλοπές. Κανείς δεν περιμένει ότι με
αυτή την κυβέρνηση θα δοθεί οποιαδήποτε λύ-
ση. Και στη Θεσσαλονίκη, από τον ΟΑΣΘ και τη
Μαλαματίνα μέχρι τα νοσοκομεία, η αντίσταση
ήταν γεγονός. Και στο Βοήθεια στο Σπίτι υπάρ-
χει οργή, τόσο σε όσους είμαστε μέσα στην
προκήρυξη που έχει βγει εδώ και ένα χρόνο αλ-
λά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, όσο σε όσους
μένουν εκτός και κινδυνεύουν να πεταχτούν στο
δρόμο μετά από 18 και 20 χρόνια δουλειάς.

Το Πανελλαδικό Συντονιστικό μας καθώς και το
τοπικό Σωματείο Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέ-
χουν με απόφασή τους στη διαδήλωση στη ΔΕΘ.
Πρέπει να πέσει αυτή η κυβέρνηση και ο μόνος
τρόπος είναι οι αγώνες μας, οι απεργίες και οι
διαδηλώσεις μας. Εμπνεόμαστε από την Αγγλία
που έχει παραλύσει από τις απεργίες για ΣΣΕ και
αυξήσεις. Και οργανώνουμε τη μάχη εδώ.

Νίκος Χατζάρας, 
εργαζόμενος στο Βοήθεια στο Σπίτι, 

μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων Δήμου 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Σήμερα το πρωί (1/9) ήμασταν στη Μαλαματί-
να, στην απεργία του ΕΚΘ. 

Είδαμε πώς μπορούν οι αγώνες, όταν οργανώ-
νονται με αυτοπεποίθηση και άνοιγμα προς τα
έξω, να επηρεάσουν μια πόλη και μια ολόκληρη
χώρα. Το ίδιο έγινε το προηγούμενο διάστημα με
την COSCO και την efood. Αυτή είναι η περίοδος
που ζούμε. Η κυβέρνηση τρέχει και δεν φτάνει
και οι υποκλοπές δυναμιτίζουν ακόμα περισσότε-
ρο το κλίμα. Είμαστε στην επίθεση και ο καλύτε-
ρος τρόπος να το δείξουμε είναι η ΔΕΘ. Ελπίδα
είναι οι αγώνες μας, ενωτικά και αλληλέγγυα.

Νίκος Κοκκίνης,
πρόεδρος Συλλόγου Έκτακτου Προσωπικού

ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

Η κυβέρνηση ακολουθεί την πολιτική της κα-
ταστολής, στη Μαλαματίνα, στα πανεπιστή-

μια, στα Εξάρχεια, στον Έβρο με τις επαναπρο-
ωθήσεις, παντού. 

Σε όλα αυτά προστίθονται τώρα οι υποκλοπές.
Η ατζέντα της είναι ακροδεξιά. Χρειάζεται τα ερ-
γατικά συνθήματα στη ΔΕΘ να τα ενισχύσουμε
με αυτά ενάντια στο ρατσισμό και τους φασί-
στες. Πάμε για μια μαζική κινητοποίηση από σω-
ματεία και συλλογικότητες, για να είναι η αρχή
για να ξεδιπλωθούν οι απεργίες. Ο αγώνας στη
Μαλαματίνα είναι ο τρόπος που μπορεί να οδη-
γήσει σε κάτι συντονισμένο και συλλογικό.

Χρύσα Καλογεράκη,
ιδιωτική υπάλληλος, Θεσσαλονίκη

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

Τα νοσοκομεία στην πρώτη γραμμή
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Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος
ηγέτης της «Σοβιετικής Ένωσης», δεν
ήταν το «σύμβολο της ελευθερίας»

όπως λένε οι απολογητές της Δύσης που
σπεύδουν τώρα να θυμίσουν τις «τεράστιες»
υποτίθεται, διαφορές ανάμεσα στον «Γκόρμ-
πι» και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον «αιμοσταγή»
«νέο τσάρο» της Ρωσίας. Ούτε ήταν ο «ηγέτης
της αντεπανάστασης που ανέτρεψε τον σο-
σιαλισμό και παλινόρθωσε τον καπιταλισμό
στη Ρωσία», όπως υποστηρίζει ο Ριζοσπάστης.
Και βέβαια δεν ήταν ο ηγέτης που «προσπάθη-
σε … να εμφυσήσει ζωή στον υπαρκτό σοσια-
λισμό, συνενώνοντάς τον με τη δημοκρατία
και τη διαφάνεια» όπως έγραψε ο Αλέξης Τσί-
πρας στην Αυγή. Ήταν ο τελευταίος διαχειρι-
στής ενός καθεστώτος που είχε πάψει να είναι
σοσιαλιστικό από τον καιρό του Στάλιν και είχε
γίνει ένας κρατικός καπιταλισμός σε βαθιά
κρίση. Για την διάλυση της ΕΣΣΔ ευθύνεται ο
Γκορμπατσόφ τόσο όσο ευθύνονται και οι πυ-
ροσβέστες για τις πυρκαγιές που δεν κατα-
φέρνουν να σβήσουν.

Η ΕΣΣΔ βρισκόταν ήδη σε θανάσιμη κρίση
το 1985, όταν ο Γκορμπατσόφ εκλέχτηκε «Γε-
νικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος της Σοβιετικής Ένωσης» (ΚΚΣΕ). Οι δυο
άμεσοι προκάτοχοί του, ο Κονσταντίν Τσερ-
νιένκο και ο Γιούρι Αντρόποφ είχαν, σημαδια-
κά, πεθάνει και οι δύο λίγους μόνο μήνες μετά
την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η οικονο-
μία βρισκόταν σε κακό χάλι. «Φανταστείτε μια
χώρα που πετάει στο διάστημα, εκτοξεύει
Σπούτνικ, δημιουργεί ένα φοβερό αμυντικό
σύστημα… αλλά δεν υπάρχει οδοντόπαστα,
δεν υπάρχει σκόνη πλυσίματος, δεν υπάρχουν
τα βασικά που είναι απαραίτητα για τη ζωή»,
έλεγε πολλά χρόνια αργότερα σε μια συνέν-
τευξή του ο ίδιος ο Γκορμπατσόφ.

Παρά τη ρητορική του Γκορμπατσόφ, για
την ηγεσία του ΚΚΣΕ το πραγματικό πρόβλη-
μα δεν ήταν ούτε η φτώχεια, ούτε οι ελλείψεις,
ούτε τα προβλήματα του απλού κόσμου. Το
πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι ακόμα και το
πάλαι ποτέ «φοβερό αμυντικό σύστημα» είχε
και αυτό αρχίσει να καταρρέει. Το 1979 ο
«Κόκκινος Στρατός» είχε εισβάλλει στο Αφγα-
νιστάν για να αποκαταστήσει τη φιλορωσική
πτέρυγα «Παρτσάμ» του Λαϊκού Δημοκρατικού
Κόμματος στην εξουσία. Η εισβολή, όμως,
εξελίχθηκε σε έναν εφιάλτη για το Κρεμλίνο.
Το 1985, όταν ο Γκορμπατσόφ ανέβηκε στην
εξουσία, ήταν πλέον πασιφανές ότι η Ρωσία
ζούσε το δικό της Βιετνάμ – είχε εμπλακεί σε
έναν πόλεμο με έναν από τους πιο φτωχούς
λαούς του κόσμου τον οποίο δεν μπορούσε με
τίποτα να κερδίσει.

Στο μεταξύ ο Ψυχρός Πόλεμος -που είχε ξε-
κινήσει τρία μόνο χρόνια μετά την νίκη των
«Συμμάχων» (ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετανία) στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο- βρισκόταν στο απόγειό
του: τον Μάρτιο του 1983 ο πρόεδρος Ρέιγκαν
είχε ανακοινώσει ένα νέο «αμυντικό δόγμα»
που έμεινε στην ιστορία με το όνομα «ο πόλε-
μος των άστρων» με έναν προϋπολογισμό δε-
κάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων – ένα κο-
λοσσιαίο ποσό ακόμα και για τις ΗΠΑ την επο-
χή εκείνη. 

Οι ΗΠΑ θα έθεταν, σύμφωνα με τα οράματα
του Ρέιγκαν, σε τροχιά έναν πολεμικό διαστη-
μικό σταθμό εξοπλισμένο με ακτίνες λέιζερ και
άλλα φουτουριστικά (για την εποχή) όπλα που
θα ήταν σε θέση (υποτίθεται) να καταρρίψουν
στον αέρα οποιονδήποτε ρωσικό πυρηνικό πύ-
ραυλο πριν αυτός χτυπήσει την Αμερική. Το

νέο δόγμα δεν είχε τίποτα το αμυντικό: με την
ασπίδα του «πολέμου των άστρων» οι ΗΠΑ θα
μπορούσαν να πλήξουν πλέον την Ρωσία με
πυρηνικά χωρίς να κινδυνεύουν να αφανιστούν
από τα ρωσικά πυρηνικά. Από «στρατηγικοί» οι
αμερικανικοί βαλιστικοί πύραυλοι θα γίνονταν
«ταχτικοί».

Αναταραχή
Ο «διαστημικός σταθμός» δεν φτιάχτηκε πο-

τέ. Ούτε μπορούσε να φτιαχτεί με το επίπεδο
της τότε τεχνολογίας. Παρόλα αυτά το «νέο
δόγμα» προκάλεσε αναταραχή στη Μόσχα. Οι
στρατιωτικές δαπάνες εκτοξεύθηκαν στα ου-
ράνια. Οι ελλείψεις, η φτώχεια και η δυστυχία
πολλαπλασιάστηκαν. Αλλά παρόλες τις «θυ-
σίες» η Ρωσία ήταν σαφές ότι δεν θα μπορού-
σε να αντέξει τις πιέσεις του Ψυχρού Πολέμου
χωρίς μια «επανάσταση» στην οικονομία. Ο Αν-
τρόποφ προσπάθησε να αυξήσει την παραγω-
γικότητα της εργασίας με τις μεθόδους που
ήξερε -την KGB, τους χαφιέδες και την τρομο-
κρατία. Χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Γκορμπατσόφ προσπάθησε να αντιμετω-
πίσει την κρίση με μια επίθεση σε όλα τα μέ-
τωπα: αναβίωσε τις συνομιλίες για την ειρήνη
και τον αφοπλισμό, εισήγαγε στη ρωσική οι-
κονομία τις «μοντέρνες» τότε συνταγές της
«ελεύθερης αγοράς» και του νεοφιλελευθερι-

σμού και προσπάθησε να κερδίσει τους πλη-
θυσμούς στην πλευρά του και να αντιπαλέψει
τις αντιστάσεις της σκληροπυρηνικής πτέρυ-
γας της ηγεσίας με ένα πρόγραμμα δημοκρα-
τικών ανοιγμάτων -την «γκλασνόστ» και την
«περεστρόικα». Το σχέδιό του, όμως, γύρισε
πολύ γρήγορα μπούμερανγκ: οι εργάτες άρ-
παξαν αμέσως την ευκαιρία που τους προσέ-
φεραν τα δημοκρατικά ανοίγματα και η απο-
διοργάνωση της γραφειοκρατίας για να προ-
ωθήσουν τα δικά τους αιτήματα, να διεκδική-
σουν αυξήσεις, καλύτερες συνθήκες δουλειάς
και ζωής και περισσότερες ελευθερίες. Οι κα-
ταπιεσμένες εθνότητες -γιατί η Ρωσία του
Στάλιν είχε ξαναγίνει η «φυλακή των λαών»
(ανατρέποντας τις κατακτήσεις  της  Οκτω-
βριανής επανάστασης)- ξεσηκώθηκαν. Οι ερ-
γάτες απεργούσαν και μαζικές διαδηλώσεις
άρχισαν να κατακλύζουν τις  μεγάλες πόλεις
της ΕΣΣΔ.

Μαζί με τις εθνότητες άρχισαν να εξεγείρον-
ται και οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης -της
Ανατολικής Γερμανίας, της Ουγγαρίας, της
Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας, του «Συμφώ-
νου της Βαρσοβίας». Το 1956 τα ρωσικά τανκς
είχαν πνίξει στο αίμα την επανάσταση στην
Ουγγαρία. Το 1968 είχαν σταματήσει βίαια την
«Άνοιξη της Πράγας». 

Το 1989 ξεσηκώθηκε η Ανατολική Γερμανία.

Το μισητό τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε,
ανοίγοντας τον δρόμο για την επανένωση
των δυο Γερμανιών. Η Ρωσία αυτή τη φορά
δεν έστειλε τα τανκς. Τα αφιερώματα των φι-
λοδυτικών εφημερίδων αποδίδουν αυτή την
αυτοσυγκράτηση στον Γκορμπατσόφ και τα
υψηλά του ιδανικά. «Το πιο σημαντικό», γρά-
φει η εφημερίδα Financial Times, «αυτή η
ιδέα του Γκορμπατσόφ για την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια επεκτεινόταν και έξω από τα σύ-
νορα της Ρωσίας. Η πιο σημαντική, σύμφωνη
με τις αρχές του, απόφαση που πήρε ήταν να
μη στείλε τα σοβιετικά τανκς στην Πολωνία,
την Ουγγαρία ή την Ανατολική Γερμανία όταν
αυτές ξεσηκώθηκαν». 

Η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία δεν ήταν πια
σε θέση να «αποκαταστήσει την τάξη» το
1989 όπως το 1956 ή το 1968. Με την εξέ-
γερση να σιγοβράζει μέσα σε όλη τη Ρωσία
ήταν αδύνατο να διατάξει τον στρατό να κα-
ταπνίξει μια εξέγερση σε οποιοδήποτε ση-
μείο χωρίς να διακινδυνεύσει μια ανοιχτή αν-
ταρσία. 

Εξέγερση
Αλλά ούτε η αυτοσυγκράτηση βοήθησε. Η

Σοβιετική Ένωση δεν διαλύθηκε ούτε από τα
λέιζερ του Ρέιγκαν ούτε από τα τανκς της Δύ-
σης: έπεσε από την εξέγερση των ίδιων των
λαών της. Και αυτό είναι κάτι που σκόπιμα ξε-
χνάνε όλοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο
Γκορμπατσόφ «παλινόρθωσε» τον καπιταλισμό
στη Ρωσία. Η Ρωσία είχε πάψει να έχει οποι-
αδήποτε σχέση με τον σοσιαλισμό πολλές δε-
καετίες πριν, από την εποχή της σταλινικής αν-
τεπανάστασης που ξήλωσε όλες τις κατακτή-
σεις του Οκτώβρη και έστειλε τους στενούς
συνεργάτες του Λένιν στο απόσπασμα. 

Η Σοβιετική Ένωση του Στάλιν, του Μπρέζ-
νιεφ, του Αντρόποφ, του Τσερνιένκο και του
Γκορμπατσόφ δεν ήταν σοσιαλιστική: κρατι-
κός καπιταλισμός ήταν. Ένα σύστημα κατ’ ει-
κόνα και ομοίωση της Δύσης, με τη μόνη δια-
φορά ότι στο τιμόνι δεν είχε μια «ιδιωτική» άρ-
χουσα τάξη αλλά μια «συλλογική» γραφει-
οκρατία οργανωμένη με κέντρο το κράτος. 

Η ίδια η ιστορία της κατάρρευσης του 1989
είναι αποκαλυπτική: έπεσε από μια εξέγερση
των φτωχών και των καταπιεσμένων, των ερ-
γατών, του «ιστορικού νεκροθάφτη» του καπι-
ταλισμού όπως ονόμαζε την εργατική τάξη ο
Μαρξ. Και έπεσε ύστερα από μια συνολική κρί-
ση που είχε την αφετηρία της στην οικονομία –
που είναι, όπως και πάλι έλεγε ο Μαρξ, κατα-
δικασμένη να πέφτει ξανά και ξανά σε κρίσεις
στον καπιταλισμό.

Τον Οκτώβρη του 1957, η Ρωσία έστειλε τον
Σπούτνικ 1, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο σε
τροχιά γύρω από τη γη. Τέσσερα χρόνια αργό-
τερα, ο Γιούρι Γκαγκάριν, έγινε ο πρώτος άν-
θρωπος που πέταξε στο διάστημα. Η ΕΣΣΔ
έμοιαζε «να φτάνει και να ξεπερνάει» τους κα-
πιταλισμούς της Δύσης. Αλλά αυτός ο αντα-
γωνισμός γινόταν στο γήπεδο και με τους
όρους του καπιταλισμού: προτεραιότητα στην
πολεμική βιομηχανία και όχι στις ανάγκες των
εργατών. Ήδη από το 1960, ο τότε πρωθυ-
πουργός είχε ανακηρύξει το ποσοστό κέρδους
σαν το ανώτερο κριτήριο για τις κρατικές επι-
χειρήσεις της ΕΣΣΔ. Στη δεκαετία του 1980
φάνηκε ανάγλυφα που οδηγούν αυτά. Κρίση
οικονομική, λαϊκή αγανάκτηση που ο μεταρ-
ρυθμιστής Γκορμπατσώφ δεν μπόρεσε να στα-
ματήσει.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Ένας μεταρρυθμιστής 
που δεν κατάφερε 
να αντιμετωπίσει 
την κρίση του κρατικού
καπιταλισμού

Μάρτης 1988, διαδήλωση Τατάρων που διεκδικούσαν τον επαναπατρισμό τους στην Κριμαία.
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Μερικές χιλιάδες κόσμου
αποχαιρέτησαν τον τελευ-
ταίο ηγέτη της ΕΣΣΔ Μι-

χαήλ Γκορμπατσόφ στις 3 Σεπτεμ-
βρίου στην Μόσχα. Η τελετή πραγ-
ματοποιήθηκε στην μεγάλη Αίθουσα
των Κιόνων όπως γινόταν με όλους
τους ηγέτες της ΕΣΣΔ. Ο Πούτιν πε-
ριορίστηκε να καταθέσει λουλούδια
στο φέρετρο του Γκορμπατσόφ στο
νοσοκομείο της Μόσχας όπου πέθα-
νε. Οι τυπικές εκδηλώσεις του καθε-
στώτος Πούτιν δεν διέφεραν πολύ
από τις δηλώσεις των αρχηγών των
κρατών της Δύσης. 

Πόσο «άδοξο» τέλος για έναν πο-
λιτικό που την δεκαετία του ’80 με-
σουρανούσε όχι μόνο διεθνώς αλλά
και στο εσωτερικό, όπως κατέγραφε
θαυμάσια με το πενάκι του ο σκιτσο-
γράφος Ιωάννου το 1987 με τους
ηγέτες της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του
ΚΚΕ να ερίζουν ο καθένας για δια-
φορετικούς λόγους στην Βουλή για
τον σε ποιον πραγματικά ανήκει ο
Γκορμπατσόφ. 

Ήταν η περίοδος που ο πατέρας
Μητσοτάκης έριχνε τις γέφυρες
προς την Αριστερά προκειμένου να
ακολουθήσει η συγκυβέρνηση Τζα-
νετάκη με τον ενιαίο Συνασπισμό
δύο χρόνια αργότερα, ενώ ταυτό-
χρονα μιλούσε για την «ανωτερότη-
τα» της οικονομίας της αγοράς που
έκανε ακόμη και τους κομμουνιστές
να αναζητούν τον «σοσιαλισμό της
αγοράς» όπως λεγόταν τότε. Ο ηγέ-
της του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέ-
ου αισθανόταν ότι δικαιωνόταν το
δικό του μοντέλο του «τρίτου δρό-
μου προς τον σοσιαλισμό». Και ο
ηγέτης του ΚΚΕ Φλωράκης μπορού-
σε να κορδώνεται ότι με τον «Γκόρμ-
πι» η κομμουνιστική αριστερά σε
όλο τον κόσμο μπαίνει σε φάση ανα-
νέωσης και η ΚΕ του ΚΚΕ να εκτιμά
ακόμη και το 1990 ότι «η επιτυχία
της “περεστρόικα”, το ξεπέρασμα
των δυσκολιών και των αντιστάσεων
που συναντά, θα κάνει ελκυστικότε-
ρο το όραμα του σοσιαλισμού». 

Ο Γκορμπατσόφ βέβαια δεν «ανή-
κε» σε κανέναν τους. Άνηκε στην άρ-
χουσα τάξη της Ρωσίας, της οποίας
ήταν γέννημα-θρέμμα: την κρατική
γραφειοκρατία που ήδη από την δε-
καετία του ’30 με την σταλινική αντε-
πανάσταση είχε πάρει τα ηνία στην
ΕΣΣΔ, ξηλώνοντας μια προς μια τις
κατακτήσεις της Οκτωβριανής Επα-
νάστασης και εγκαθιδρύοντας ένα
καθεστώς κρατικού καπιταλισμού,
κάτω από την δική της συλλογική
ιδιοκτησία και απόλυτη εξουσία.

Αυτά τα συμφέροντα θέλησε να
υπηρετήσει ο Γκορμπατσόφ όταν
εκφράζοντας πλειοψηφικά την γρα-
φειοκρατία έκρινε ότι ο μόνος τρό-
πος για να μην καταρρεύσει η ΕΣΣΔ
και τα υπόλοιπα κρατικο-καπιταλιστι-
κά καθεστώτα από τον οικονομικό
και στρατιωτικό ανταγωνισμό με την
Δύση ήταν ο εξής: Να ανοίξει ελεγ-
χόμενα τις οικονομίες τους στην
αγορά και ταυτόχρονα να κερδίσει

στην εσωκομματική διαμάχη με τα
πιο συντηρητικά κομμάτια της γρα-
φειοκρατίας, κερδίζοντας την υπο-
στήριξη της εργατικής τάξης με
υποσχέσεις για αλλαγές στο βιοτικό
επίπεδο και την δημοκρατία. Κάτι
αντίστοιχο είχε επιχειρηθεί ξανά τις
προηγούμενες δεκαετίες από την
γραφειοκρατία στην ΕΣΣΔ αλλά και
στην Κίνα. 

Στην Κίνα η τότε απόπειρα μεταρ-
ρύθμισης άφησε τα περιθώρια για
να ξεδιπλωθεί ένα τόσο μεγάλο κίνη-
μα διεκδίκησης από τα κάτω που ο
μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί
ήταν η σφαγή της Τιενανμέν το 1989
και η άγρια καταστολή που ακολού-
θησε. Η άρχουσα τάξη στην Κίνα κα-
τάφερε να προχωρήσει στη συνέ-
χεια το ελεγχόμενο άνοιγμά της
στην αγορά. 

Στις ελεγχόμενες από την ΕΣΣΔ
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης τα
μηνύματα αλλαγής που έρχονταν
από την Μόσχα έγιναν οι σπινθήρες
για εξεγέρσεις και κοινωνικά κινήμα-
τα που οδήγησαν στην κατάρρευση
των καθεστώτων, με κορυφαία στιγ-
μή την πτώση του τείχους στο Βερο-
λίνο το 1989. Το ίδιο έγινε και στο
εσωτερικό της ΕΣΣΔ που άρχισε να
συγκλονίζεται σε όλη της την έκτα-

ση από απεργίες και διαδηλώσεις.
Βλέποντας το καράβι να βουλιά-

ζει, άλλα κομμάτια της γραφειοκρα-
τίας ήθελαν μια καταστολή α λά Κί-
να, άλλα κομμάτια σε μια σειρά από
σοβιετικές δημοκρατίες έβλεπαν την
κατάσταση σαν μια ευκαιρία για το
σπάσιμό τους από τον κεντρικό
έλεγχο της Ρωσίας, άλλα άρχισαν
να κοιτάζουν περισσότερο για στή-
ριξη προς την Δύση. 

Γραφειοκρατία
Το που θα γείρει η πλάστιγγα κρί-

θηκε τελικά τον Αύγουστο του 1991
όταν μια συμμαχία τμημάτων της
σοβιετικής γραφειοκρατίας που αν-
τιτίθετο στις πολιτικές του Γκορμπα-
τσόφ, αποτελούμενες από μονάδες
της KGB και τοπικές ηγεσίες του
ΚΚΣΕ στο Αζερμπαϊτζάν, στη Λευκο-
ρωσία, στο Καζακστάν, το Κιργι-
στάν, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενι-
στάν και το Ουζμπεκιστάν εξαπέλυ-
σαν πραξικόπημα για να τον εκδιώ-
ξουν. Στη Μόσχα, ο μεταρρυθμιστής
Γιέλτσιν, ο οποίος είχε ήδη εκλεγεί
πρόεδρος του ρωσικού τμήματος
της Σοβιετικής Ένωσης, τοποθετή-
θηκε επικεφαλής της αντίστασης
στο πραξικόπημα στους δρόμους.
Το πραξικόπημα απέτυχε και τον Δε-

κέμβριο του 1991, με τις πρώην σο-
βιετικές δημοκρατίες να κηρύσσον-
ται ανεξάρτητες, η ΕΣΣΔ διαλύθηκε
και ο Γκορμπατσόφ παραιτήθηκε. 

Αλλά η κοινωνική αλλαγή που ζη-
τούσε ο κόσμος στους δρόμους δεν
ήρθε. Όλα ανεξαιρέτως τα κομμάτια
της γραφειοκρατίας του παλιού κα-
θεστώτος είχαν ένα κοινό στόχο: Να
κρατήσουν με κάθε τρόπο στα χέρια
τους τον οικονομικό έλεγχο της πα-
ραγωγής και την εξουσία μέσα στην
καινούργια κατάσταση. Οι γραφει-
οκράτες πέταξαν το κομματικό τους
κουστούμι ή την στολή τους και αυ-
τοανακηρύχθηκαν «δημοκράτες πο-
λιτικοί», «επιχειρηματίες» και «μάνα-
τζερ». 

Όλοι αυτοί που ακόμη και σήμερα
απαρτίζουν την κυρίαρχη τάξη στη
Ρωσία είναι σαρξ εκ της σαρκός του
Γκορμπατσόφ - όσο και αν ο Πούτιν
τον σνόμπαρε ακόμη και στην κη-
δεία του θεωρώντας τον μελανό ση-
μείο στο εθνικιστικό ιδεολόγημα της
«χιλιόχρονης ιστορίας» της Ρωσίας. 

Ο Γιέλτσιν, που διαδέχτηκε τον
Γκορμπατσόφ στην εξουσία, πλέον
σαν πρόεδρος της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας, ήταν νωρίτερα το δεξί του
χέρι. O Πούτιν ήταν στέλεχος της
KGB στην Ανατολική Γερμανία από

την οποία επέστρεψε για να γίνει
σύμβουλος του δημάρχου της Αγίας
Πετρούπολης Σομπτσάκ, που ήταν
επίσης σύμβουλος του Γκορμπα-
τσόφ. Στην απόπειρα πραξικοπήμα-
τος του 1991, ο Σομπτσάκ και ο
Πούτιν εργάστηκαν με επιτυχία δί-
πλα-δίπλα για να εξασφαλίσουν την
πίστη της τοπικής αστυνομίας στον
Γκορμπατσόφ. 

Ο Βίκτορ Τσερνομίρντιν που ήταν
υπουργός φυσικού αερίου από την
εποχή του Μπρέζνιεφ, πριν την πε-
ρεστρόικα, το 1990 συγκέντρωσε
όλη την βιομηχανία φυσικού αερίου
σε μια επιχείρηση, την Gazprom, της
οποίας έγινε πρόεδρος για να την
ιδιωτικοποιήσει λίγα χρόνια αργότε-
ρα. Στη συνέχεια έγινε πρωθυπουρ-
γός του Γιέλτσιν και το 2001 είχε γί-
νει πλέον δισεκατομμυριούχος. 

Το όνομα του οικονομολόγου Ανα-
τόλι Τσουμπάις, ακούστηκε ξανά
πρόσφατα γιατί μετά τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, διαφώνησε με
τον Πούτιν και έφυγε στην Τουρκία.
Το 1987 συμμετείχε στην ίδρυση του
κλαμπ Περεστρόικα στο Λένινγκραντ,
το 1990 έγινε υπεύθυνος ιδιωτικοποι-
ήσεων στο πλευρό του Σομπτσάκ στη
μετονομασμένη Αγία Πετρούπολη. Το
1992 έγινε υπουργός ιδιωτικοποιήσε-
ων του Γιέλτσιν μέχρι και το 1999, πε-
τυχαίνοντας το ρεκόρ των 800 ιδιωτι-
κοποιήσεων σε ένα μήνα. 

Παρόμοιες πορείες έχουν διανύ-
σει και όσοι έγιναν ολιγάρχες και κυ-
βερνήτες στις χώρες που αποσπά-
στηκαν από την ΕΣΣΔ. Στο Καζακ-
στάν, π.χ. ο Ναζαρμπάγιεφ έγινε το
1989 γραμματέας του κομμουνιστι-
κού κόμματος για να ανακηρυχθεί
στην συνέχεια ισόβιος πρόεδρος
της χώρας. Η οικογένειά του κρα-
τούσε τον έλεγχο μέχρι να φύγει το
2019 κάτω από το βάρος της κοινω-
νικής έκρηξης.

Οι ξινισμένοι σήμερα ηγέτες της
Δύσης, που θα ήθελαν ένα Γκορμπα-
τσόφ στην θέση του Πούτιν, όλες
αυτές τις δεκαετίες συνεργάζονταν
με όλους αυτούς τους «ολιγάρχες»
στο πλιάτσικο του ρωσικού λαού.  Το
μόνο που κατάφεραν οι δυτικοί θια-
σώτες της αγοράς στην πρώην ΕΣΣΔ
ήταν να εκπαιδεύσουν στα γρήγορα
τους παλιούς και αναδυόμενους
γραφειοκράτες στα άγρια κόλπα της
αγοράς και τον Πούτιν ότι άμα θέ-
λεις να παίξεις μπάλα στην παγκό-
σμια σκηνή αυτό δεν μπορεί να γίνει
χωρίς ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις,
Τσετσενία όπως Αφγανιστάν, Ουκρα-
νία όπως Ιράκ, και πάει λέγοντας.

Για την Αριστερά το δίδαγμα θα
έπρεπε να είναι ένα: Ο σοσιαλισμός
δεν χτίζεται από τα πάνω, ούτε από
μεταρρυθμιστές και μάστορες των
συμβιβασμών, ούτε χτίζεται πάνω
στα τανκς που τάχα θα εμπόδιζαν
την «καπιταλιστική παλινόρθωση»
μπουκάροντας στην Τιενανμέν το
1989  ή το 1991 στην Κόκκινη Πλα-
τεία.    

Γιώργος Πίττας

Ο σοσιαλισμός δεν έρχεται 
από τα πάνω

Γελοιογραφία του Γ. Ιωάννου τον Φλεβάρη του 1987.
Παπανδρέου, Φλωράκης και Μητσοτάκης στη Βουλή,
όλοι διεκδικούν τον Γκορμπατσόφ σαν “δικό τους”

Φεστιβάλ της ΚΝΕ δοξάζει την Περεστρόϊκα

Πρ
ω

το
σέ

λι
δο

 τ
ης

 Ε
ργ

ατ
ικ

ής
 Α

λλ
ηλ

εγ
γύ

ης
, 

4 
Σε

πτ
έμ

βρ
η 

19
91

. “
Ού

τε
 τ

αν
κς

, ο
ύτ

ε 
Γκ

ορ
μπ

ατ
σό

φ
 -

Γι
έλ

τσ
ιν

, Σ
οσ

ια
λι

σμ
ός

 α
πό

 τ
α 

Κά
τω

”



Νο 1537, 7 Σεπτέμβρη 2022 Πανελλαδικό Συμβούλιο του Σοσιαλιστικούσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Επαναστατικές
απαντήσεις παντού
Συνέχεια από τη σελ.3

Δεν είναι μια απλή δημοσκόπηση. Όπου
και να κοιτάξει κανείς παγκόσμια θα το
δει. Στη Λατινική Αμερική για παράδειγμα.
Στο Λίβανο, που ταλανίζεται από κρίση
χρέους κι ο κόσμος είναι στο δρόμο ενάν-
τια στους τραπεζίτες. Παντού ανοίγει το
ζήτημα αν σε αυτές τις εκρηκτικές συνθή-
κες θα υπάρξει ένα επαναστατικό κόμμα
που θα καθορίσει τη συνέχεια. 

Τη θέληση του κόσμου χρειάζεται όχι
απλά να την οργανώσουμε αλλά και να
της δώσουμε κατεύθυνση. Σημαντικό να
βγαίνει αυθόρμητα ο κόσμος στους δρό-
μους. Αλλά δεν φτάνει. Θέλουμε τον κό-
σμο μέσα στους εργατικούς χώρους, τις
σχολές και τις γειτονιές να οργανώνει ότι
παλεύει ενάντια σε αυτό το σύστημα. Ότι
μπορεί κι έχει τη δύναμη να χτίσει μια νέα
κοινωνία. Χρειάζεται να οργανώσουμε μα-
ζί, να παλέψουμε και να τραβήξουμε με τη
μεριά μας όλους αυτούς που έχουν αυτα-
πάτες για τους ρεφορμιστές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που χτυπάει
αυτό το καμπανάκι. Χρειάζεται να γυρί-
σουμε στον Λένιν. Έδινε τη μάχη για το
ότι η ελπίδα είναι στα πρωτοπόρα κομμά-
τια της εργατικής τάξης που παλεύουν και
που πρέπει να οργανωθούν σε επαναστα-
τικό κόμμα για να μπορέσουν να τινάξουν
το σύστημα στον αέρα. Ήταν ανοιχτό το
ερώτημα για το ποιος μπορεί να δώσει συ-
νέχεια μετά την Κομμούνα του Παρισιού.
Και μια σειρά σοσιαλδημοκρατικά κόμμα-
τα, με πιο ισχυρό το γερμανικό SPD, υπο-
στήριζαν ότι «δεν χρειάζεται επανάσταση.
Μπορούμε να χτίσουμε μαζικά κόμματα
που θα παλεύουν για μέτρα μέσα στο κοι-
νοβούλιο και τους θεσμούς που παρέχει η
αστική δημοκρατία». Κι έμοιαζε ρεαλιστικό
τότε. Αλλά δεν ήταν και φάνηκε στη συνέ-
χεια. Ο Λένιν απαντούσε λοιπόν ότι χρει-
άζεται επαναστατικό κόμμα της εργατικής
πρωτοπορίας. Χρειάζεται να συγκρου-
στούμε με τους θεσμούς και το κράτος
της άρχουσας τάξης. Η αστική δημοκρα-
τία είναι δημοκρατία της μειοψηφίας.
Χρειάζεται στη θέση της να χτίσουμε τη
δημοκρατία της πλειοψηφίας.

Το σκάνδαλο με την ΕΥΠ δεν είναι μικρό.
Η ΕΥΠ είναι το κομμάτι του κράτους που
ελέγχει και καθοδηγεί όλο τον κατασταλτι-
κό μηχανισμό. Γι’ αυτό η μάχη που δώσαμε
για το συλλαλητήριο ενάντια στις υποκλο-
πές στις 25 Αυγούστου ήταν από τις πιο
σημαντικές που έχουμε δώσει. Για δύο λό-
γους: Ανοίξαμε κεντρικά μια πολιτική μάχη
που κανείς από τους ρεφορμιστές δεν τόλ-
μησε να το κάνει παρά μόνο με ερωτήσεις
στη Βουλή. Και την ανοίξαμε ενωτικά. Κι
αυτό παίζει ρόλο. Γιατί ο ρόλος ενός επα-
ναστατικού κόμματος δεν είναι μόνο να δί-
νει τις μάχες αλλά να κερδίζει σε αυτές
όλο τον κόσμο που θέλει να παλέψει. 

Η συνέχεια είναι στις 9 και 10 Σεπτέμ-
βρη στη ΔΕΘ. Να οργανώσουμε μαζί με

τον κόσμο που παλέψαμε στις 25 Αυγού-
στου και να διαδηλώσουμε μαζί του στη
Θεσσαλονίκη. Θα είναι ένα ακόμα βήμα
στο τσάκισμα αυτής της κυβέρνησης και
στο πώς οργανώνουμε τις οικονομικές και
πολιτικές μάχες. 

Ο Λένιν μέσα σε 15 χρόνια – από το
1902 έως το 1917 – έδωσε την εικόνα πως
μπορείς να χτίσεις ένα επαναστατικό κόμ-
μα, τι σημαίνει ενιαίο μέτωπο, πως κερδί-
ζεις τον κόσμο των ρεφορμιστών στην κοι-
νή δράση και τις επαναστατικές ιδέες. Αυ-
τοί είναι και δικοί μας στόχοι. Κι άμα βά-
ζουμε τέτοιους στόχους το βασικό είναι
να μπορέσεις να μεγαλώσεις. Να έχεις το
μέγεθος για να μπορείς να καθορίσεις σε
όλους τους χώρους πώς δίνουμε τις μά-
χες σε όλα τα επίπεδα.

Πιο δυνατοί
Στις σχολές για παράδειγμα. Με όλη η

νεολαία που κατεβαίνει στο δρόμο, θα πα-
λέψουμε μαζί της ενάντια στην πανεπιστη-
μιακή αστυνομία αλλά και θα την κερδίσου-
με και στον μαρξισμό, στη σύγκρουση με
τις χρεοκοπημένες ιδέες της κυρίαρχης ιδε-
ολογίας που σερβίρονται στα αμφιθέατρα.
Αντίστοιχα και στους εργατικούς χώρους. Η
προσπάθεια δεν περιορίζεται στο αν ο κό-
σμος εκεί θα οργανώσει τη μάχη του. Αλλά
στο αν μετά τη μάχη, αυτοί που θα την
έχουν δώσει θα έχουν βγει πιο δυνατοί
αριθμητικά, πολιτικά και πιο οργανωμένοι.
Αυτό σημαίνει κόμμα της εργατικής πρωτο-
πορίας. Ο ρόλος που έχουμε να παίξουμε
σε κάθε χώρο δεν είναι μόνο συνδικαλιστι-
κός, είναι πολιτικός, οργανωτικός και στο-
χεύει στο να βγει το μαχητικό κομμάτι του
κόσμου πιο δυνατό και πιο οργανωμένο.

Αυτό σημαίνει στρατολογίες, δυνάμωμα
και ρίζωμα σε κάθε εργατικό χώρο. Τώρα
κι όχι αργότερα. Οι τοπικοί πυρήνες έχουν
να παίξουν βασικό ρόλο σε αυτό. Δεν είναι
μια καλή παρέα. Τους καθορίζει το τι συμ-
βαίνει έξω, στους εργατικούς χώρους και
στη γειτονιά τους. Είναι πυρήνες επανα-
στατών που χτίζουν τη σχέση τους με την
κίνηση της τάξης. Κι αλλάζοντας τις συν-
θήκες απ’ έξω αλλάζεις κι εσύ ο ίδιος. 

Είμαστε ένα κόμμα 50 ετών και λόγω
αυτής της πορείας μας έχουμε τη δυνατό-
τητα να έχουμε καθαρές ιδέες και καθαρή
στρατηγική. Μέσα στην κρίση των από πά-
νω έχεις τη δυνατότητα να μιλάς γι’ αυτά
ακόμα περισσότερο. Να βάζεις σαν απάν-
τηση την εργατική εναλλακτική. Με αυτή
την προοπτική θα πάμε να οργανώσουμε
τις άμεσες επόμενες μάχες:

Στις 9 και 10 Σεπτέμβρη στις διαδηλώ-
σεις στη Θεσσαλονίκη. Στις 18 και 28 Σε-
πτέμβρη ενάντια στους φασίστες. Τη μάχη
για αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Και
στις 6 Νοέμβρη να φέρουμε όλον τον κό-
σμο που δώσαμε μαζί αυτές τις μάχες σε
ένα μεγάλο μονοήμερο συζητήσεων για
την Επαναστατική εναλλακτική στην κρίση
του συστήματος.

«Τ ο 2022 ξεκίναγε με την άρχουσα τάξη
σε κλίμα ενθουσιασμού για την ανά-
καμψη που ερχόταν. Αυτά πλέον

έχουν καταρρεύσει. Η οργή του κόσμου μεγα-
λώνει και οι υποσχέσεις της ΝΔ δεν μακιγιάρουν
την αποτυχία της. Το δρόμο το δείχνει η απερ-
γία διαρκείας στη Μαλαματίνα» τόνισε ο Κώ-
στας Π. από τον πυρήνα του Περιστερίου. 

«Η κρίση τους είναι ευκαιρία για να τους ξε-
φορτωθούμε» υπογράμμισε η Ελένη Τ. από τον
πυρήνα Νίκαιας - Κορυδαλλού. «Δεν θα κάνουμε
άλλες θυσίες. Χρειάζεται να χτίσουμε κινητοποι-
ήσεις από τα κάτω. Δουλεύω σε ΟΤΑ και στις
εκλογές που έρχονται στα σωματεία και την
ομοσπονδία χρειάζεται να δώσουμε μάχη να φύ-
γουν οι συνδικαλιστές που μας ξεπουλάνε. Να
συνεχίσουμε με απεργία διαρκείας» συνέχισε
μεταξύ άλλων.

Για το κρίσιμο ζήτημα της περιβαλλοντικής
καταστροφής και της κλιματικής αλλαγής μίλη-
σε ο Γιώργος Ρ. από τον πυρήνα Ηρακλείου Ατ-
τικής. Αναφέροντας παραδείγματα από την
Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική κατέληξε ότι
«το συγκεκριμένο μέτωπο πρέπει να το βάλουμε
προτεραιότητα. Το ιεραρχούμε ψηλά και το συν-
δέουμε με τα άλλα μέτωπα. Αυτό σημαίνει ανοι-
χτά σύνορα για όλους τους περιβαλλοντικούς
πρόσφυγες. Μάχη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις
της ενέργειας και του νερού και διεκδίκηση επα-
νακρατικοποιήσεων».

Στην ανεπάρκεια των ρεφορμιστικών ηγεσιών
αναφέρθηκε ο Γιώργος Π. από τον πυρήνα του
Γαλατσίου: «Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο των
υποκλοπών, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν κάλεσαν
καν σε πτώση της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ προ-
σπαθεί να πείσει την άρχουσα τάξη ότι είναι
υπεύθυνη δύναμη και θέλει μια ισχυρή οικουμε-
νική κυβέρνηση. Αλλά και το ΚΚΕ άμα δείτε ποια
αφίσα του κυριαρχεί στους δρόμους, είναι αυτή
για τη συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη και το
Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Παρ’ όλη αυτή τη στάση των
ηγεσιών της αριστεράς δεν βλέπουμε αδράνεια
του κόσμου. Η απεργία στη Μαλαματίνα οδήγη-
σε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης σε κήρυ-
ξη πανεργατικής απεργίας για στήριξη σε απερ-

γιακή φρουρά. Η ΑΔΕΔΥ μιλάει για απεργία με-
τά τη ΔΕΘ. Είναι δείγμα των πιέσεων του κό-
σμου. Εμείς δεν μπορούμε να περιοριστούμε
στην κριτική στους ρεφορμιστές αλλά να πά-
ρουμε πρωτοβουλίες».

Συνέχισε ο Γιάννης Κ. από τον πυρήνα Χαρι-
λάου: «Τελευταία φορά που το ΕΚΘ έβγαλε
24ωρη απεργία συμπαράστασης ήταν το 2005
για τον αγώνα που έδιναν τότε οι εργάτες των
Λιπασμάτων Θεσσαλονίκης. Στην πύλη της Μα-
λαματίνας ήταν όλη η αριστερά κι έγιναν κι αλ-
λού κινητοποιήσεις. Οι υγειονομικοί του ΑΧΕΠΑ,
οι φοιτητές κλπ. Στη ΔΕΘ θα δοθεί η συνέχεια.
Παλεύουμε για να ενωθούν οι διαφορετικές
συγκεντρώσεις».

«Η Μαλαματίνα να γίνει κέντρο, γιατί είναι η
μοναδική απεργία διαρκείας αυτή τη στιγμή και
είναι παράδειγμα για όλους» πρότεινε ο Σταμά-
της Χ. από τον πυρήνα της Αγίας Παρασκευής,
ενώ η Τιάνα Α. από τον πυρήνα του Πειραιά
σχολίασε στην τοποθέτησή της ότι «οι γραφει-
οκράτες δεν έχουν την ίδια ευκολία να σταματά-
νε τους αγώνες όπως παλιά».

Παρέμβαση
Στις μάχες των εργαζόμενων στα νοσοκομεία

και την παρέμβαση του ΣΕΚ σε αυτές αναφέρ-
θηκαν μια σειρά σύντροφοι/ισσες. «Ο ακρωτη-
ριασμός της καθαρίστριας στο Παίδων Αγλ. Κυ-
ριακού δεν ήταν ατύχημα αλλά αποτέλεσμα των
εγκληματικών επιλογών της κυβέρνησης που
επιμένει στους εργολάβους» σημείωσε η Κατε-
ρίνα Σ. από την περιφέρεια των Νοτίων Αθήνας.
«Χρειάζεται να λειτουργήσει σαν τη σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι. Έχει αλλάξει η σχέση
μας και η παρέμβασή μας με τους εργαζόμε-
νους στα Παίδων. Ξέρουν πλέον ότι υπάρχει ένα
κόμμα που ασχολείται μαζί τους. Να οργανώ-
σουμε τη μαζική συμμετοχή στη ΔΕΘ αλλά να
βάλουμε και τη συνέχεια» συμπλήρωσε.

«Οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων έχουν
στερέψει από τον Ιούλιο. Εκεί μας έφτασαν σή-
μερα οι περικοπές των 800 εκατομμυρίων από
την Υγεία που καταγγέλαμε πριν ένα χρόνο» εί-
πε η Κατερίνα Π. από τον πυρήνα της Πετρού-

Στους εργατικούς χώρους,     σ    

29/8, Διαδήλωση με αφορμή τον ακρωτηριασμό εργαζόμενης στο Αγλαΐα Κυριακού. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Εργατικού Κόμματος Τα Νοσοκομεία μπροστά

Το ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ στις 9 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη έρχεται
μετά από ένα καλοκαίρι που στα νοσοκομεία μας πέρα από τις

αυξανόμενες ελλείψεις κλιμακώθηκαν και οι επιθέσεις της κυβέρνη-
σης φέρνοντας μας αντιμέτωπους ακόμα και με μπάτσους να μας
εκβιάζουν μέσα σ αυτά.

Οι υγειονομικοί απάντησαν κατά τόπους με συνελεύσεις και κινη-
τοποιήσεις από την Παμμακάριστο, το Γεννηματάς, το Έλενα, το
Αττικό, τον Ευαγγελισμό μέχρι τις Φιλιατές Θεσπρωτίας, τον Άγιο
Αντρέα, το Λασίθι, τη Θεσσαλονίκη κλπ πυκνώνοντας τη γραμμή
της απεργιακής σύγκρουσης.

Το διήμερο 9-10/9 στη Θεσσαλονίκη είναι το μεγάλο ραντεβού
όλων. Οι δυνάμεις του Συντονιστικού των Nοσοκομείων έχουν
απλώσει το δίκτυό τους προκειμένου να βρεθούμε όλες και όλοι
μαζί απεργιακά με τον κλάδο μας την πρώτη μέρα και να συντονι-
στούμε με τους υπόλοιπους κλάδους τη δεύτερη μέρα ενάντια στη
σιχαμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλο το μηχανισμό τους.

Η απεργιακή σύγκρουση είναι ένας μονόδρομος που χρειάζεται
σταθμούς κι οργάνωση. Γι’ αυτό διεκδικούμε και τη μαζικότητα στα
πούλμαν και τις διαδηλώσεις της ΔΕΘ και την απόφαση από τη με-
ριά της ΠΟΕΔΗΝ για πανελλαδική, πανυγειονομική 24ωρη απεργία
τέλη Σεπτέμβρη-αρχές Οκτώβρη, μαζί με την ΟΕΝΓΕ και την υπό-
λοιπη εργατική τάξη.

Ζαννέτα Λυσικάτου, 
μέλος ΓΣ ΠΟΕΔΗΝ, Ενωτικό Κίνημα Υγειονομικών για την Ανατροπή

Προχωράμε σε Γενική Συνέλευση την Τρίτη 13/9 στο νοσοκομείο
Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για να αποφασίσουμε τις επόμενες

δράσεις μας απέναντι στη διάλυση των νοσοκομείων. Λίγες μέρες
μετά το εργοδοτικό έγκλημα με τον ακρωτηριασμό εργολαβικής ερ-
γαζόμενης από μηχάνημα ως αποτέλεσμα των ιδιωτικοποιήσεων
στα νοσοκομεία, το καταστροφικό έργο της κυβέρνησης συνεχίζε-
ται. 

Η 1η ΥΠΕ αποφάσισε να μετακινηθούν αναισθησιολόγοι και νοση-
λευτές από το Αγλαΐα Κυριακού και το Παίδων Πεντέλης στο Αγία
Σοφία, στο οποίο έχουν σταματήσει τα τακτικά ιατρεία λόγω των
ελλείψεων. Απλά μεταφέρουν το πρόβλημα στα άλλα νοσοκομεία
με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν οι ζωές των παιδιών με τις αναβο-
λές των χειρουργείων.  

Το πρώτο βήμα είναι η συμμετοχή στο αγωνιστικό διήμερο στη
ΔΕΘ και μετά, με απόφαση της συνέλευσης και με συντονισμό με
τους εργαζόμενους του δίπλα νοσοκομείου του Αγία Σοφία, θα κλι-
μακώσουμε γιατί τα δημόσια νοσοκομεία ανήκουν στους από τα κά-
τω, εργαζόμενους και ασθενείς, ντόπιους και μετανάστες.

Μαρία Αλιφιέρη, πρόεδρος του Σωματείου

Για τα προβλήματα στα δημό-
σια νοσοκομεία αλλά και συνο-
λικότερα στην κοινωνία με την
ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση
και τον αυταρχισμό, συζήτησαν
και πήραν αποφάσεις οι εργα-
ζόμενοι του νοσοκομείου Άγιος
Σάββας στη γενική τους συνέ-
λευση στις 6/9.

Ανανέωσαν την απόφασή
τους για συμμετοχή στις κινητο-
ποίησεις στη ΔΕΘ. Με αφορμή
το τραγικό ατύχημα στο Αγλαΐα
Κυριακού με ευθύνη του εργο-
λάβου, απαιτούν να σταματήσει
κάθε διαγωνιστική διαδικασία
σε Φύλαξη και Καθαριότητα.
Επίσης, ζητούν πραγματικές
αυξήσεις, ένταξη στα ΒΑΕ και
την άμεση επιστροφή των συνα-
δέλφων τους σε αναστολή.

Για όλα τα παραπάνω καλούν
να αποφασίσει άμεσα η ΠΟΕ-
ΔΗΝ απεργιακές κινητοποι-

ήσεις και να πρωτοστατήσει
ώστε να υπάρξει άμεσα μέσα
στον Οκτώβρη Πανεργατική
Πανδημοσιοϋπαλληλική απερ-
γία. Τέλος, πήραν αποφάσεις
συμμετοχής στις διαδηλώσεις
στις 18/9 για τον Φύσσα και
στις 28/9 με 2ωρη στάση εργα-
σίας στη δίκη της ΧΑ στο Εφε-
τείο Αθηνών.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
με αφορμή τη συμπλήρωση
ενός χρόνου από την επιβολή
της αναστολής εργασίας σε
υγειονομικούς πραγματοποιήθη-
κε την Πέμπτη 1/9 στην είσοδο
του ΑΧΕΠΑ. Με αποφάσεις στή-
ριξης και με συμμετοχή στη
συγκέντρωση ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα των υγειονομικών
σε αναστολή πολλά σωματεία
εργαζομένων στα νοσοκομεία
της Θεσσαλονίκης.

πολης και το νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Συνέχισε τονί-
ζοντας ότι «το περιστατικό με τον ακρωτηριασμό της συ-
ναδέλφισσας στο Αγλ. Κυριακού δεν πρέπει να αντιμετω-
πιστεί σαν εξαίρεση. Χρειάζεται πρωτοβουλία σε όλα τα
νοσοκομεία που να απαιτεί να φύγουν οι εργολάβοι».

Ο Νεκτάριος Χ. γιατρός στο Δαφνί από τον πυρήνα
Ηρακλείου Αττικής μετέφερε την αγανάκτηση των συνα-
δέλφων/ισσών του για την υποστελέχωση που έχει επι-
βάλλει η κυβέρνηση στο νοσοκομείο. «Στο σωματείο βά-
ζουμε συνεχώς το τί παραπάνω πρέπει να κάνει. Κερδί-
ζοντας κόσμο θα βάζουμε μεγαλύτερες πιέσεις και στο
σωματείο να κινητοποιείται».

Για τις επιθέσεις και τις κινητοποιήσεις στον κλάδο των
ΜΜΕ μίλησε η Φύλλια Π. από τον πυρήνα των Πατησίων,
για τις συνθήκες στις οποίες ανοίγουν τα σχολεία και την
προσπάθεια για απεργιακή απάντηση των εκπαιδευτικών
μίλησε η Εύα Η. από τον πυρήνα του Γκύζη, ενώ ο Αλέ-
ξανδρος Μ. από τον πυρήνα του Κεραμεικού συνέχισε με
τις διεκδικήσεις στον κλάδο του πολιτισμού και τη συμβο-
λή της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών στη δράση
του ΣΕΗ. 

«Οι επιθέσεις της Κεραμέως συνεχίζονται. Ετοιμάζεται
να φέρει την πανεπιστημιακή αστυνομία στις σχολές και
θα πρέπει να οργανώσουμε την απάντησή μας» τόνισε ο
Αλέξανδρος Κ. φοιτητής από τον πυρήνα της Νέας Ιω-
νίας. 

«Θα δώσουμε τη μάχη ενάντια στην πανεπιστημιακή
αστυνομία αλλά το ενδιαφέρον της νεολαίας δεν περιορί-
ζεται εκεί. Απλώνεται σε όλα τα ζητήματα. Έχει μεγάλη
σημασία να μην είμαστε απλά οι συνδικαλιστές της σχο-
λής μας αλλά οι επαναστάτες που οργανώνουν και συν-
δέουν όλες τις μάχες και γίνονται η φωνή κάθε καταπιε-
σμένου. Το Κόμμα, οι πυρήνες, τα έντυπά μας είναι καθο-
ριστικά» υπογράμμισε ο Αλέκος Κ. φοιτητής από τον πυ-
ρήνα του Ελληνικού.

Στη μάχη ενάντια στην Κεραμέως από τη μεριά των μα-
θητών/ριών αναφέρθηκε το Ντάνι από τον πυρήνα της
Νέας Ιωνίας κι έφερε εικόνες σεξιστικής καταπίεσης μέ-
σα στις σχολικές αίθουσες ενάντια σε γυναίκες και ΛΟ-
ΑΤΚΙ άτομα, που ενθαρρύνονται από την πολιτική του
υπουργείου. «Με την Εργατική Αλληλεγγύη έξω από κάθε
σχολείο να γίνουμε η φωνή αυτών των παιδιών» τόνισε.
«Ως τρανς άτομο χρειάζεται να αναδείξουμε τις διεκδική-
σεις των τρανς δικαιωμάτων ως ζήτημα της εργατικής τά-
ξης» συμπλήρωσε η Άρια από τον πυρήνα των Πατησίων,
ενώ έθεσε παρατηρήσεις για τη σημασία και την αναβάθ-
μιση της διακίνησης του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα
Κάτω.

«Η ιδεολογική κρίση φέρνει τα πάνω κάτω στις σχολές.
Χρειάζεται μάχη για να κερδίσουμε κόσμο που μένει ακά-
λυπτος κι αυτό πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένες πρω-
τοβουλίες» σημείωσε ο Τάσος Τ. από το Βόλο. «Όλες οι
πτυχές της πολύπλευρης κρίσης του συστήματος ανοί-
γουν με συγκεκριμένο τρόπο σε κάθε πόλη. Στο Βόλο
έχουμε το κίνημα ενάντια στην καύση απορριμάτων, όσον
αφορά το περιβαλλοντικό ζήτημα, έχουμε την επανέναρ-
ξη της δίκης για τη δολοφονία του Μάγγου όσον αφορά
το κράτος και τη δικαιοσύνη κλπ», συνέχισε. 

Για τη μάχη ενάντια στο Μετρό της πλατείας Εξαρχεί-
ων μίλησαν ο Βασίλης Μ. κι ο Σωκράτης Τ. από τον τοπι-
κό πυρήνα. «Μετρό στην πλατεία, ανάπλαση Στρέφη, κα-
ταστολή, μάχες στον επισιτισμό, είναι ανοιχτά μέτωπα
στη γειτονιά μας. Έχουμε παρέμβαση σε όλα αλλά χρει-
άζεται να δούμε πως θα τα καθορίσουμε. Να φέρουμε το
εργατικό κίνημα σε αυτές τις μάχες. Έτσι θα νικήσουν»
τόνισε ο Σωκράτης Τ.  

«Χρειάζεται να σπάσουμε τις αυταπάτες “να ψηφίσου-
με ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει ο Μητσοτάκης”. Δεν λύνονται
έτσι τα ζητήματα. Είδαμε στις ΗΠΑ για παράδειγμα ότι
παρά την εκλογή Μπάιντεν “για να φύγει ο Τραμπ” ψηφί-
στηκε η κατάργηση του δικαιώματος στις εκτρώσεις»

επεσήμανε το Καλ από τον πυρήνα των Πατησίων. 
Aναφορά στο συγκεκριμένο γεγονός έκανε κι ο Σωτή-

ρης Κ. από τον πυρήνα του Αμαρουσίου: «Έχουμε μια
κατάσταση περιφρόνησης της Δημοκρατίας σε όλα τα
επίπεδα. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Στις ΗΠΑ εννιά δι-
καστές αποφάσισαν ενάντια στη θέληση του κόσμου,
σχετικά με τις αμβλώσεις. Αυτή η κατάσταση είναι συνέ-
πεια της πολλαπλής κρίσης του συστήματος. Η περίοδος
θυμίζει τη δεκαετία του ’30 αλλά τότε δεν είχαμε μόνο
τον Χίτλερ στη Γερμανία. Είχαμε κι επαναστάσεις». 

«Το ενιαιομετωπικό κάλεσμα για συλλαλητήριο στις 25
Αυγούστου σχετικά με τις υποκλοπές είναι μια πρωτο-
βουλία που πρέπει να συνεχιστεί» έβαλε ο Χρήστος Ν.
από τον πυρήνα του Βύρωνα, συμπληρώνοντας ότι «χρει-
άζεται μεγαλύτερη συμμετοχή στα αντικαπιταλιστικά δη-
μοτικά σχήματα καθώς έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη σχέ-
ση με τον κόσμο της κάθε γειτονιάς». 

Από τον πυρήνα του Περιστερίου, η Λίλιαν Μ. θύμισε
ότι «είμαστε σε καινούργια περίοδο αλλά το ΣΕΚ δεν εί-
ναι καινούργιο. Έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας κι αξίζει να
τη χρησιμοποιήσουμε. Η πρωτοβουλία για συλλαλητήριο
στις 25 Αυγούστου έχει πίσω αντίστοιχες πρωτοβουλίες,
π.χ την κινητοποίηση για τις αμβλώσεις στην πρεσβεία
των ΗΠΑ, τις διαδηλώσεις με αφορμή τις πυρκαγιές κλπ.
Χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί σε όλο τον κόσμο που θέ-
λει να παλέψει και ταυτόχρονα να συζητάς και να ξεκαθα-
ρίζεις μαζί του. Χρειάζεται να προσέξουμε τις συνεδριά-
σεις των πυρήνων να παίζουν αυτό το ρόλο».

Κοινή δράση
«Η τάξη μας αντιλαμβάνεται τις πολλαπλές διαστάσεις

της κρίσης κι εγείρει ερωτήματα. Παράλληλα με την κοι-
νή δράση, χρειάζεται σύγκρουση με τις ρεφορμιστικές
ιδέες και βάθεμα της συζήτησης για την επαναστατική
προοπτική» είπε ανάμεσα σε άλλα ο Σπύρος Γ. από τον
πυρήνα του Περιστερίου.

«Ο Μητσοτάκης απομονώνεται περισσότερο και οι
απαντήσεις του εξοργίζουν όλο και πιο πολύ τον κόσμο.
Έχουμε τις απαντήσεις όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει
και λέγεται μεταβατικό πρόγραμμα» συνέχισε ο Γιάννης
Μ. από τον πυρήνα των Πετραλώνων κι έφερε εικόνες
από την οργή που επικρατεί στη γειτονιά για την ακρί-
βεια.

«Όταν μπαίνουμε μπροστά ο κόσμος μας εμπιστεύε-
ται» σημείωσε ο Μήτσος Κ. από τον πυρήνα Νίκαιας - Κο-
ρυδαλλού, φέρνοντας παραδείγματα από επιτυχημένες
μάχες στο δήμο που εργάζεται και τη σύνδεσή τους με
τη διακίνηση της Εργατικής Αλληλεγγύης. «Με την πα-
ρέμβαση των πυρήνων στις κινητοποιήσεις των συμβασι-
ούχων Covid ΟΤΑ κερδίσαμε νέους συντρόφους. Η στα-
θερή παρέμβαση με τις εξορμήσεις στη γειτονιά και τους
εργατικούς χώρους έχει μεγαλώσει την εκτίμηση στο
ΣΕΚ» υπογράμμισε ο Γιάννης Σ. από τον πυρήνα της Χα-
μοστέρνας. 

«Έχουμε ήδη ρίζες σε γειτονιές κι εργατικούς χώρους
και χρειάζεται να δούμε τη λειτουργία των πυρήνων μας.
Η πρωτοβουλία που πήραμε να κάνουμε εκδήλωση ενάν-
τια στον πόλεμο στην Ουκρανία, αναζωογόνησε τον πυ-
ρήνα μας» μετέφερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Τ. από
τον πυρήνα της Καλλιθέας. 

«Οι μάχες δεν σταμάτησαν δευτερόλεπτο όλο το καλο-
καίρι. Πολλές από αυτές τις ανοίξαμε εμείς. Χρειάζεται οι
πυρήνες μας να είναι οργανωμένοι ώστε να υποδέχονται
τα νέα μέλη και να τα βοηθάνε να εξελιχτούν» ήταν η πα-
ρατήρηση της Ελπίδας Ζ. από το Ίλιον. Ανάλογη ήταν και
η παρέμβαση του Γιάννη Μ. από τον πυρήνα της Ηλιού-
πολης: «Ο Αύγουστος απέδειξε ότι δεν υπάρχει νεκρή πε-
ρίοδος. Ο πυρήνας μας λειτούργησε κανονικά. Χρειάζε-
ται εμπιστοσύνη στους νέους συντρόφους» είπε ανάμεσα
σε άλλα.

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης

       στις σχολές, στις γειτονιές

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΧΕΠΑ
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ΠΑΤΗΣΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Φωτεινού

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Ηλιόπετρα. Θησέως και
Αγίων Πάντων (στη στοά) 7.30μμ 
Ομιλητής: Κώστας Καραγιαννάκης

ΚΥΨΕΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης,
Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
καφέ Glendora, Μεγ. Αλεξάνδρου 81, 8μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 7.30μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη, 7μμ
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Ψωμί και Μέλι, 
πλ. Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7.30μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Τρομπέτα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
θέατρο Εθνικής Αντίστασης, 
απέναντι ΟΤΕ, 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 7.30μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 δημαρχείο, 
5ος ορ., γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραγιαννόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
πολιτιστικό κέντρο «Μάνος Λοΐζος»,
Θηβών 245, προαύλιο 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 δημαρχείο 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ aberto, 

Ρήγα Φερραίου 48-50 (πλ. Όλγας) 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 πάρκο 626, 7.30μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 Θόλος 8μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μπακούσι

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ., 4μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Θεσσαλονίκη

ΤΟΥΜΠΑ - ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ - ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Ποέτα 8.30μμ
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 καφέ Πέτρος 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 καφέ Διορώφου 6μμ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
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ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Λατινική Αμερική – η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλήτρια: Μαριάννα Χρονοπούλου

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Μια κρίση χωρίς τέλος;
Ομιλήτρια: Μαρία Μπολοβίνα

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 7.30μμ

Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 θέατρο Εθνικής Αντίστα-
σης, απέναντι ΟΤΕ, 7.30μμ
Η μάχη για τη δίκη-καταδίκη των νεοναζί
της Χ.Α.
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Στασιμοπληθωρισμός, γεροντική ασθένεια
του καπιταλισμού
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 7.30μμ
Η μάχη για τη δίκη-καταδίκη των νεοναζί
της Χ.Α. 
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –

σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

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. 

Παλεύουμεγια
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ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 8/9 
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9
ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Λεωφ. Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ 
Άνω Πετράλωνα Σταθμός 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ. Κάτω Πετράλωνα 7μ 
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργάκη Ολυμπίου 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρκετ Ιν 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 6.30μμ
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 Πλατεία Γεωργίου 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Χάληδων 7.30μμ 
ΒΟΛΟΣ Παραλία, Θόλος 7.30μ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαική 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Λαϊκή Ν.Κόσμου 12μ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σάββατο 11.30
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλατεία Βαρνάβα 12μ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία 11.30 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
Αμφιάλη μνημείο Φύσσα 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. ΑΓ. Θεράποντα 11.30πμ 
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11.30

ΕξορμήσειςΚρίση που δεν μπορούν να ελέγξουν – Εργατικές μάχες που
κλιμακώνονται - Καθήκοντα για το επαναστατικό κόμμα
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Μαθητές, καθηγητές μαζί
σε σχολεία αγώνα
Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από το

άνοιγμα των σχολείων για τους μα-
θητές και τις μαθήτριες και αυτό που κυ-
ριαρχεί είναι οι ελλείψεις. Οι διορισμοί
είναι σταγόνα στον ωκεανό, ενώ οι ανα-
πληρωτές -32.000 στην πρώτη φάση- κα-
λούνται να καλύψουν κενά σε πάρα πολ-
λά σχολεία, ακόμα και πέντε με έξι σχο-
λεία ο καθένας. Σε έναν χειμώνα ενεργει-
ακής κρίσης, οι συνάδελφοι αναπληρω-
τές θα βρίσκονται σε ένα αμάξι για να
πηγαίνουν από το ένα σχολείο στο άλλο.
Θέλουν να επιβάλουν ακόμα περισσότε-
ρο την εντατικοποίηση και την επισφά-
λεια, καθώς και τη διάλυση της συλλογι-
κότητας των εκπαιδευτικών. 

Ταυτόχρονα, υπάρχει πλήρης αυθαιρε-
σία στην τοποθέτηση συναδέλφων (μονί-
μων, νεοδιοριστων, αναπληρωτών). Τα
σχολεία δεινοπαθούν από την υποχρημα-
τοδότηση, το ίδιο και οι εκπαιδευτικοί
από τους παγωμένους μισθούς που
έχουν να αντιμετωπίσουν την εκτόξευση
της ακρίβειας, όπως και το σύνολο της
κοινωνιας, μαζί με τη δυσκολία μετακινή-
σεων/μετεγκατάστασης και ενοικίασης
κατοικίας. Όλοι/ες οι συνάδελφοι/ες
έχουν οργή καθώς την ίδια στιγμή έχου-
με να αντιμετωπίσουμε την αξιολόγηση
σχολικών μονάδων, την ατομική αξιολό-

γηση, τους μέντορες, τους συντονιστές
και τα ωράρια με το διευρυμένο ολοήμε-
ρο. 

Αυτή την οργή χρειάζεται να οργανώ-
σουμε ώστε να μετατραπεί σε οργανω-
μένη δράση. Οι περισσότεροι σύλλογοι
κάνουν συνελεύσεις αυτήν την εβδομά-
δα. Οι εκπαιδευτικοί του δικτύου “η Τάξη
μας” θα βρισκόμαστε στις πύλες των
σχολείων με προκηρύξεις για να μιλή-
σουμε με τους συναδέλφους μας. Στον
Σύλλογο Π.Ε. “Αριστοτέλη” έχουμε συνέ-
λευση την Πέμπτη 8/9, στις 6μμ, στα
39ο-141ο συστεγαζόμενα δημοτικά σχο-
λεία Αθηνών στον Άγιο Ελευθέριο, με θέ-
ματα την απεργία-αποχή από την αξιολό-
γηση, τη διεκδίκηση αυξήσεων, την επα-
ναφορά 13ου και 14ου μισθού και τη
συμπαράσταση στους αγώνες -Μαλαμα-
τινα, ΔΕΘ.

Έχουν προηγηθεί σχήματα και πανελ-
λαδικά συντονιστικά των Παρεμβάσεων,
που σωστά βάζουν τη γραμμή της απερ-
γιακής σύγκρουσης με την κυβέρνηση
της φτώχειας, του ρατσισμού και του πο-
λέμου. Για να τσακίσουμε τα αντιεκπαι-
δευτικα νομοσχέδια της Κεραμέως, για
μαζικούς και μόνιμους διορισμούς.

Μαριάννα Χρονοπούλου, δασκάλα
στο 144ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Η χρονιά στα σχολεία ξεκινάει με τα
μέλη του ΣΕΚ στις πύλες των σχο-

λείων για να οργανώσουμε όλες τις μά-
χες που ανοίγουν μπροστά. 

Ακόμα λιγότεροι μαθητές πέρασαν
στις σχολές φέτος με την Ελάχιστη Βά-
ση Εισαγωγής, οδηγώντας όσους έμει-
ναν εκτός στις ιδιωτικές σχολές και τα
κολέγια. Σε μια τέτοια περίοδο, με τους
γονείς μας να έχουν να πληρώσουν τους
λογαριασμούς του ρεύματος μέχρι και
τα τρόφιμα που έχουν φτάσει οι τιμές
τους στα ύψη, πρέπει να πληρώνουμε
και φροντιστήρια για να ανταπεξέλθουμε
στον ανταγωνισμό που μας αναγκάζουν
να μπαίνουμε. Ειδικά εμείς οι μαθητές
των ΕΠΑΛ, που είναι πολύ υποβαθμισμέ-
να, πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα πε-

ρισσότερο καθώς οι θέσεις για μας είναι
λιγότερες.

Ταυτόχρονα, οργανώνουμε τις μάχες
ενάντια στους φασίστες, τον ρατσισμό
και τον σεξισμό. Ξεκινάμε με τη διαδήλω-
ση στο Κερατσίνι στις 18/9 στην επέτειο
δολοφονίας για τον Φύσσα. Είναι σημαν-
τική η σταθερή παρέμβασή μας στα σχο-
λεία με την Εργατική Αλληλεγγύη, γιατί
χρειάζεται και η οργάνωση των μαχών,
αλλά και η πολιτική και οι ιδέες. Ειδικά
στο δικό μου σχολείο, το κλίμα είναι πο-
λωμένο, με πολλά παιδιά με ριζοσπαστι-
κές αριστερές ιδέες, αλλά και με άλλα
που ήταν οργανωμένα στη Χρυσή Αυγή.

Τζίμης Κυριαζόπουλος, 
μαθητής, 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου

Μετά από τις αποτυχημένες προσπάθειές
της εδώ και δυο χρόνια, η κυβέρνηση θε-
ώρησε ότι θα καταφέρει να βάλει την πα-

νεπιστημιακή αστυνομία (ΟΠΠΙ) στις σχολές, αν το
επιχειρούσε αιφνιδιαστικά, με το ξεκίνημα της εξε-
ταστικής στις αρχές Σεπτέμβρη. Το προσπάθησε
τη Δευτέρα 5/9 αλλά πάλι έφαγε τα μούτρα της.
Βρήκε μπροστά της την άμεση κινητοποίηση εκα-
τοντάδων φοιτητών/ριών και εργαζομένων. ΜΑΤ
και ΟΠΠΙ αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν και το
μόνο που κατάφεραν Θεοδωρικάκος και Μητσοτά-
κης ήταν να βάλουν φωτιά στην πανεπιστημιακή
κοινότητα με το που ξεκίνησε η νέα ακαδημαϊκή
χρονιά. Γενικές συνελεύσεις προγραμματίζονται
την Τετάρτη 7/9 (μέχρι την ώρα που γραφόταν αυ-
τό το άρθρο είχαν οριστικοποιηθεί συνελεύσεις σε
ΕΚΠΑ και ΕΜΠ στις 12μεσ). Στις συνελεύσεις
μπαίνει πρόταση για συλλαλητήριο την Πέμπτη
8/9 στα Προπύλαια.

«Τη Δευτέρα με το που βγήκε η ανακοίνωση ότι
θα αρχίσουν οι πρώτες περιπολίες της πανεπιστη-
μιακής αστυνομίας στο ΕΚΠΑ αμέσως σήμανε συ-
ναγερμός» περιγράφει στην Εργατική Αλληλεγγύη
η Μαρία Καστελιώτη, φοιτήτρια στη Φιλοσοφική
Αθήνας και μέλος του ΣΕΚ στις Σχολές. «Από το
απόγευμα είχαν πάει κλούβες με ΜΑΤ και ΟΠΠΙ
έξω από την πανεπιστημιούπολη αλλά η απάντηση
ήταν άμεση. Φοιτητές και φοιτήτριες μπλόκαραν
τις πύλες και παρέμειναν μέχρι αργά το βράδυ.
Όσο πέρναγε η ώρα γινόμασταν όλο και περισσό-
τεροι/ες. Οι μπάτσοι είχαν μπροστά τους μια δυ-
ναμική συγκέντρωση εκατοντάδων φοιτητών/ριών
και εργαζομένων που τους εμπόδιζε να μπουν στο
πανεπιστήμιο. Παρά τις επιθέσεις των ΜΑΤ με χη-
μικά, τελικά το βράδυ τα μέλη της πανεπιστημια-
κής αστυνομίας αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.
Συγκέντρωση στην πύλη έγινε ξανά το επόμενο
πρωί όπου δεν εμφανίστηκε η αστυνομία αυτή τη
φορά. Κινητοποίηση έγινε και στην πύλη του ΕΜΠ.

Στις κινητοποιήσεις μπήκαν και οι εργαζόμενοι του
πανεπιστημίου με στάση εργασίας των διοικητικών
και συμμετοχή των καθηγητών. 

Χρειάζεται να κλιμακώσουμε. Ήδη προγραμμα-
τίζονται γενικές συνελεύσεις σε πολλές σχολές
την Τετάρτη 7/9 και συλλαλητήριο την Πέμπτη 8/9.
Οι φοιτητές/ριες του ΣΕΚ στις Σχολές στηρίξαμε
τις κινητοποιήσεις και καλούμε σε μαζική συμμε-
τοχή στις γενικές συνελεύσεις και στο συλλαλητή-
ριο και σε αγωνιστική συνέχεια. Να προχωρήσου-
με σε καταλήψεις από τη μεριά των φοιτητικών
συλλόγων και σε απεργίες από τη μεριά των εργα-
ζομένων. Είναι πολύ πρόσφατες άλλωστε οι απερ-
γίες της ΠΟΣΔΕΠ μέσα στο καλοκαίρι όπου άνοι-
γε η συζήτηση για συνέχιση των κινητοποιήσεων
με το άνοιγμα των σχολών. 

Έτσι θα εμποδίσουμε πραγματικά την εισβολή
της αστυνομίας. Είναι αγώνας συνολικά ενάντια
στην κυβέρνηση γι’ αυτό κι από τη μεριά μας συν-
δέουμε τη μάχη ενάντια στην ΟΠΠΙ με όλες τις
επιθέσεις της κυβέρνησης. Με τις υποκλοπές, την
ακρίβεια, το ρατσισμό, τις αντεργατικές επιθέσεις.
Με τον αγώνα των προσφύγων στον Ελαιώνα και
τον Έβρο, των απεργών στη Μαλαματίνα, των
υγειονομικών, όλων όσων θα διαδηλώσουν στη
ΔΕΘ που βάζουμε από τη μεριά μας και σαν επό-
μενο μεγάλο σταθμό».

Ανακοίνωση ενάντια στην ΟΠΠΙ εξέδωσαν και οι
καθηγητές της Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ μέσω του Συλ-
λόγου Διδακτικού Προσωπικού ο οποίος «τονίζει
εκ νέου την αντίθεσή του με την δημιουργία του
θεσμού της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας αμφι-
σβητώντας τόσο τη χρησιμότητά του, όσο και τη
δυνατότητα του σώματος να δράσει εντός της Πα-
νεπιστημιούπολης» και ανάμεσα σε άλλα καλεί
«τους συναδέλφους να υπερασπιστούν το Ελληνι-
κό πανεπιστήμιο απέναντι σε κάθε απόπειρα εργα-
λειοποίησης και στον αυταρχισμό».

Σ.Μ.

ΕΞΩ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

Σύγκρουση 
από την πρώτη μέρα

5/9, Φοιτητές/τριες στην πύλη του ΕΚΠΑ μπλοκάρουν την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Φωτό: Μάριος Λώλος

Εκπαιδευτικοί στην διαδήλωση της Πρωτομαγιάς. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Το Δημοψήφισμα της περασμένη Κυρια-
κής στη Χιλή εξελίχθηκε σε ήττα για την
αριστερή κυβέρνηση. 62% είπαν Όχι στο

νέο Σύνταγμα και 38% είπαν Ναι. Σε ολόκληρη
τη χώρα, μόνο στους δυο πιο πολυπληθείς δή-
μους της πρωτεύουσας Σαντιάγο κέρδισε το
Ναι. Η Δεξιά και τα αφεντικά πανηγυρίζουν για
τη νίκη που κατάφεραν. Οι πιο σκληροί λένε
πως τώρα θα στείλουν στα σκουπίδια ολόκλη-
ρη τη διαδικασία της αλλαγής του Συντάγμα-
τος και πως θα καταφέρουν να κρατήσουν όρ-
θιο το Σύνταγμα της δικτατορίας του Πινο-
τσέτ. Άλλοι λένε πως με την ήττα στο Δημοψή-
φισμα μπαίνει τέρμα στον κύκλο της εξέγερ-
σης που άνοιξε το 2019 και ελπίζουν πως η
αριστερή κυβέρνηση για όσο παραμείνει στην
εξουσία θα είναι ένα πολιτικό πτώμα που θα
έχει ηττηθεί στη βασική της πολιτική πρωτο-
βουλία. Τα αφεντικά σίγουρα πήραν μια ανάσα
και νιώθουν ότι θα μπορέσουν να χρησιμοποι-
ήσουν το επιχείρημα της “σιωπηλής πλειοψη-
φίας” απέναντι σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση.

Η εκστρατεία φόβου των αφεντικών απέναντι
στο νέο Σύνταγμα ήταν τεράστια. Όμως, η ήτ-
τα δεν είναι αποτέλεσμα του φόβου, αλλά της
ίδιας της πολιτικής της αριστερής κυβέρνησης,
του προέδρου Μπόριτς και του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος με το οποίο συγκυβερνάει.

Το δημοψήφισμα για το νέο Σύνταγμα δεν
ήταν ούτε επιλογή του κινήματος, ούτε καν της
Αριστεράς. Η ιδέα ότι ένα νέο Σύνταγμα είναι η
λύση για κάθε πρόβλημα ήρθε στο αποκορύ-
φωμα της εξέγερσης το Νοέμβρη του 2019,
από τον δεξιό πρόεδρο Πινιέρα όταν έψαχνε
σανίδα σωτηρίας. Η ρεφορμιστική Αριστερά
αποδέχθηκε την πρόταση και προχώρησε στη
Συμφωνία της 15ης Νοέμβρη. Ο σκοπός του
Πινιέρα ήταν να αδειάσουν οι δρόμοι, να μην
γενικευτούν οι γενικές απεργίες, να μη συνεχι-
στεί η σύνδεση του μαζικού κινήματος στις πό-
λεις με τα κινήματα των ιθαγενών στο Νότο
που ριζοσπαστικοποιούνταν. Ένα μεγάλο μέ-
ρος της άρχουσας τάξη στη Χιλή είχε αναγκα-
στεί να παραδεχθεί ότι πρέπει να ξεφορτωθεί
το βάρος της κληρονομιάς του Πινοτσέτ, των
μαζικών σφαγών του και της οικονομικής πολι-
τικής της “Σχολής του Σικάγο” που μετέτρεψαν

τη Χιλή στο βασικό πειραματόζωο του νεοφιλε-
λευθερισμού μετά το πραξικόπημα που ανέ-
τρεψε τον Αλιέντε το 1973. Αυτή την ανάγκη
αλλαγής από τα πάνω για να σωθεί η σταθερό-
τητα της χώρας την “αποδέχθηκε” η Αριστερά
με αντάλλαγμα να συγκρατήσει το κίνημα.

Το κίνημα είχε ξεσπάσει με αφορμή την αύ-
ξηση των εισιτηρίων στις συγκοινωνίες του
Σαντιάγο, αλλά επεκτάθηκε και γενικεύτηκε λέ-
γοντας “Δεν είναι 30 πέσος, είναι 30 χρόνια”.
Αυτή τη διεκδίκηση για αλλαγή σε όλα, η ρε-
φορμιστική Αριστερά προσπάθησε να την κα-
τευθύνει σε μια λογική αλλαγής μέσα από το
Σύνταγμα. Οι συνομοσπονδίες ανέστειλαν τις
απεργίες τους, ήρθε αναπάντεχα και η πανδη-
μία με τα λοκντάουν και έτσι όλα υποτάχθηκαν
σε ένα περίπλοκο πρόγραμμα αλλαγής του
Συντάγματος σε βάθος χρόνου. Ακολούθησε
το Δημοψήφισμα τον Οκτώβρη του 2020 για το
αν θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα, στο
οποίο σχεδόν το 80% ψήφισε υπέρ. Και τέλος,
ήρθαν και οι γενικές εκλογές το Δεκέμβρη του
2021 οπότε και εκλέχθηκε πρόεδρος ο Μπό-
ριτς, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος μετά τον
Αλιέντε, σε βάρος του ακροδεξιού Καστ που εί-
χε περάσει στο δεύτερο γύρο.

Όμως, η προσπάθεια του Μπόριτς ήδη πριν
έρθει στην εξουσία ήταν να στείλει το μήνυμα
στην άρχουσα τάξη ότι ο στόχος του είναι η
συναίνεση. Ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε η
διαδικασία σύνταξης του Συντάγματος έβαζε
τη Δεξιά σαν συνομιλητή με δικαίωμα βέτο.
Πηγαίνοντας προς το δημοψήφισμα, ο Μπό-
ριτς έλεγε ότι είτε περάσει, είτε δεν περάσει
το Σύνταγμα, θα ακολουθήσει κι άλλος διάλο-
γος. Δεν ήταν γενικές διακηρύξεις, αλλά πρά-
ξεις που μετέτρεπαν την κυβέρνηση σε όμηρο
της Δεξιάς. Η εξέγερση του ‘19-’20 κόστισε 36

νεκρούς, πάνω από 10.000 τραυματίες και δε-
κάδες χιλιάδες συλλήψεις. Πολλοί διαδηλωτές
έχασαν τα μάτια τους από τις ευθείες βολές
της χωροφυλακής του Πινιέρα. Κανείς δεν έχει
τιμωρηθεί, ούτε βέβαια ο ίδιος ο Πινιέρα. Αντί-
θετα, υπάρχουν διαδηλωτές που παραμένουν
στη φυλακή. Η κυβέρνηση Μπόριτς έστειλε κι
άλλο στρατό στο Νότο, στις εξεγερμένους πε-
ριοχές των ιθαγενών. Την περασμένη βδομάδα
απέλυσε μια υπουργό του επειδή μαθεύτηκε
πως εκείνη είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον
φυλακισμένο ηγέτη μιας οργάνωσης ιθαγενών
Μαπούτσε. Αντί για τολμηρές μεταρρυθμίσεις
για την εργατική τάξη που τον έφερε στην
εξουσία, αφιέρωσε τους έξι μήνες της προ-
εδρίας του για να καθησυχάζει τη Δεξιά.

Έτσι, η Δεξιά πήγε καβάλα στο άλογο στο
Δημοψήφισμα, λέγοντας πως αφού το μέλλον
είναι ο διάλογος, καλύτερα να απορριφθεί αυ-
τό το Σύνταγμα και να συνεχίσουμε από το μη-
δέν. Από το μηδέν φυσικά για τη Δεξιά είναι το
Σύνταγμα του Πινοτσέτ και με ακόμη μεγαλύ-
τερες δυνατότητες απομονωμένοι από τον κό-
σμο μέσα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Συμβιβασμοί
Το προτεινόμενο Σύνταγμα είχε κομμάτια

που εξέφραζαν κατακτήσεις του κινήματος
στο συμβολικό επίπεδο και κάποια στο πρακτι-
κό. Συμβολικά όπως η αναγνώριση της πολευ-
θνικότητας και πολυπολιτισμικότητας της Χι-
λής. Αλλά και πρακτικά όπως η αναγνώριση
του δικαιώματος στην έκτρωση, το δικαίωμα
στο συνδικαλισμό και την απεργία, ή περιορι-
σμός της ασυδοσίας των αφεντικών στην εμ-
πορευματοποίηση του νερού. Ακόμη όμως και
για τα πιο προοδευτικά συγκεκριμένα μέτρα, η
εκτίμηση ήταν πως θα έπρεπε να επικυρωθούν

με εφαρμοστικούς νόμους σε μια διαδικασία
που με βάση τις διακομματικές συμφωνίες θα
σερνόταν για τρία χρόνια και θα ήταν ανοιχτή
σε όλους τους συμβιβασμούς με τη Δεξιά.

Ενώ, στην ουσία του Συντάγματος, δεν θα
αμφισβητούνταν στο παραμικρό ο πυρήνας
του κράτους, οι δικαστές, ο στρατός, οι μυστι-
κές υπηρεσίες. Σε μερικές περιπτώσεις γίνον-
ταν αλλαγές ονομάτων, όπως στη Γερουσία ή
στη Χωροφυλακή που θα μετατρεπόταν σε κα-
νονική αστυνομία. Ενώ στο παραμικρό δεν έμ-
παιναν σε αμφισβήτηση οι προτεραιότητες
του χιλιάνικου καπιταλισμού. Καμιά κίνηση για
κρατικοποίηση των ορυχείων του χαλκού και
του λιθίου, αντίθετα συνταγματική δέσμευση
ότι οι κρατικοποιήσεις θα γίνονται με αποζη-
μίωση. Η ρήτρα αυτή δεν έχει να κάνει μόνο
με τις πολυεθνικές εταιρείες που ανησυχού-
σαν αν θα χάσουν τα προνόμιά τους, αλλά και
με το κίνημα των ιθαγενών που σε κάθε διεκδί-
κηση γης που τους ανήκει έχουν μπροστά
τους τις εταιρείες και τους γαιοκτήμονες που
ζητάνε αποζημίωση από το κράτος.

Τώρα, είναι ο ίδιος ο Μπόριτς που λέει πως
τα επόμενα βήματα για να μείνει ζωντανή η
αναθεώρηση του Συντάγματος είναι να “λη-
φθούν υπόψη οι ανησυχίες όλων”. Δηλαδή
προαναγγέλλει ακόμη μεγαλύτερες υποχωρή-
σεις προς τα δεξιά. Ο “κοινοβουλευτικός δρό-
μος προς το σοσιαλισμό” βρήκε στη Χιλή του
1973 την πιο τραγική του διάψευση. Ο Μπό-
ριτς και τα πολιτικά κόμματα που τον στηρί-
ζουν παρουσιάζονταν σαν μοντέρνα εναλλα-
κτική και διαφήμιζαν τους πολιτικούς τους χει-
ρισμούς σαν έξυπνες κινήσεις που ζορίζουν τα
αφεντικά και τα αναγκάζουν να αποδέχονται
την αλλαγή. Αντί γι’ αυτό, τώρα κατάφεραν να
σπείρουν την απογοήτευση. Ο κόσμος που
πλημμύρισε τους δρόμους την περασμένη
βδομάδα για να στηρίξει το νέο Σύνταγμα δεν
πρέπει να αποδεχθεί τη ρεφορμιστική θεωρία,
ότι για όλα φταίει ότι το κίνημα ήταν “υπερβο-
λικά ριζοσπαστικό”. Η δύναμη που έφερε τα
πράγματα μέχρι εδώ ήταν η εξέγερση. Η κοι-
νωνική αλλαγή δεν έρχεται από τα κοινοβου-
λευτικά παζάρια, αλλά από τους δρόμους.

Νίκος Λούντος

Το Ιράκ επιβεβαιώνει πως έχει διαρκώς αναμμένο το φιτίλι
της εξέγερσης. Η “δημοκρατία” που κληροδότησε η αμε-

ρικάνικη κατοχή δεν έχει καταφέρει να εκλέξει κυβέρνηση
εδώ και ένα χρόνο, μετά τις εκλογές του περασμένου Οκτώ-
βρη. 

Όμως, αν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των πολιτικών και
θρησκευτικών μπλοκ είναι η μία πλευρά αυτού του αδιέξο-
δου, η άλλη είναι η ενεργητική παρέμβαση των απλών αν-
θρώπων. Στα τέλη Αυγούστου ξαναξέσπασαν μαζικές συγ-
κρούσεις και στη Βαγδάτη που απλώθηκαν και στο Νότο της
χώρας. Η περιβόητη “Πράσινη ζώνη” στην οποία φυλάσσον-
ται τα κυβερνητικά κτήρια έγινε για ακόμη μια φορά σουρω-
τήρι από τους διαδηλωτές, οι οποίοι όχι μόνο μπήκαν μέσα,
αλλά και έφτασαν να μπουν στο μέγαρο του Υπουργικού
Συμβουλίου, όπου, ακολουθώντας το παράδειγμα της εξέ-
γερσης στη Σρι Λάνκα, κάθισαν στις ακριβές πολυθρόνες και
έκαναν εντυπωσιακές βουτιές στις τεράστιες πισίνες. Στα τέ-
λη Ιούλη είχαν ξεσπάσει αντίστοιχες κινητοποιήσεις που
έφτασαν δυο φορές σε μαζική κατάληψη του Κοινοβουλίου.

Αυτή τη φορά αναφέρονται καταλήψεις και σε τοπικά κυ-
βερνεία στο Νότο, όπου οι διαδηλωτές έγραψαν “Κλειστό
από τις Λαϊκές Δυνάμεις Ασφαλείας”. Ο Μούκταντα αλ-
Σαντρ, τον οποίο στηρίζουν πολιτικά οι διαδηλωτές, αναγκά-
στηκε να κηρύξει την παραίτησή του από την πολιτική, για να
ζητήσει από τον κόσμο να φύγει από τους δρόμους και να

επιστρέψει η ηρεμία. Η αστάθεια όμως είναι πολύ βαθύτερη.
Στις εκλογές του ‘21, το κόμμα του Σαντρ βγήκε πρώτο, αλλά
με μόλις 10% και με πολύ μειωμένη συμμετοχή. Το πολιτικό
σκηνικό πολυδιασπάστηκε. Το κόμμα του Μάλικι, ο οποίος φι-
λοδοξεί να συνεχίζει να κινεί τα νήματα, πήρε 6%. Οι συμμα-

χίες και οι ισορροπίες έγιναν ακόμη πιο δύσκολες. Ο απλός
κόσμος που ζει πάνω σε κάποια από τα μεγαλύτερα κοιτά-
σματα πετρελαίου στον κόσμο πέρασε ακόμη ένα καλοκαίρι
με διακοπές στο ρεύμα και χωρίς καθαρό νερό.

Οι φτωχοί της Βαγδάτης και της Βασόρας έβλεπαν στον
Σαντρ μια φωνή που ζητάει να σπάσει η μοιρασιά της εξου-
σίας και του πλούτου ανάμεσα στα κόμματα που ελέγχουν
τις ένοπλες πολιτοφυλακές. Σε αυτές τις πολιτοφυλακές βα-
σίστηκαν και οι ΗΠΑ για να εξασφαλίσουν κάποια σταθερότη-
τα, παρότι αυτό ταυτόχρονα σήμανε πως παρέδιδαν τον πο-
λιτικό έλεγχο του Ιράκ στον βασικό ανταγωνιστή τους στην
περιοχή, το Ιράν. Γι’ αυτό και οι αμερικάνικες εφημερίδες,
που συνήθως ανησυχούν μπροστά στις εξεγέρσεις, προσπά-
θησαν να πουν κάποια “καλά λόγια” το καλοκαίρι, ελπίζοντας
ότι ο Σαντρ θα λειτουργήσει σαν αντίβαρο στο Ιράν. Όμως,
αυτή τη φορά, όλοι είδαν ότι ούτε ο Σαντρ ελέγχει το πεζο-
δρόμιο. 

Η εμπειρία της εξέγερσης του 2019 είναι πολύ πρόσφατη
και όλοι θυμούνται ότι απλώθηκε πάνω από τους παλιούς
διαχωρισμούς. Η δύναμη της εξέγερσης σαρώνει Πράσινες
ζώνες και Μέγαρα. Χρειάζεται πολιτική που θα τη βοηθήσει
να σαρώσει όλα τα εμπόδια και τους διχασμούς.
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ΧΙΛΗ Όταν η Αριστερά
υιοθετεί τις προτάσεις 
των αστών, χάνει

ΙΡΑΚ Στις υπουργικές πισίνες

Βαγδάτη, διαδηλωτές στην πισίνα 
κυβερνητικου μεγάρου. Φωτό: Reuters
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“Σιδηρά κυρία”
από τενεκέ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η Λιζ Τρας είναι η νέα πρωθυπουργός
στην Βρετανία μετά την εκλογή της

στην ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος με-
τά από ψηφοφορία στην οποία συγκέντρω-
σε 81.326 ψήφους έναντι 60.399 του εσω-
κομματικού της αντιπάλου Ρίσι Σούνακ. Η
εκλογή της χαιρετίστηκε στα δημοσιεύματα
στον αστικό τύπο με αναφορές στη «νέα σι-
δηρά κυρία», έναν χαρακτηρισμό που την
δεκαετία του ’80 είχε πάρει η Μάργκαρετ
Θάτσερ που σαν πρωθυπουργός της Βρετα-
νίας ηγήθηκε μιας μεγάλης νεοφιλελεύθε-
ρης επίθεσης με αποκορύφωμα το τσάκι-
σμα της απεργίας των ανθρακωρύχων. Πρό-
κειται το λιγότερο για υπερβολές.

Η Τρας μπροστά της έχει να αντιμετωπί-
σει μια παρατεταμένη κρίση στην οποία έχει
περιέλθει ο βρετανικός καπιταλισμός σε μια
συγκυρία που διεθνώς αγριεύει όλο και πε-
ρισσότερο. Υπόσχεται ότι θα μειώσει τα
έσοδα από τους φόρους στα κέρδη και τις
επιχειρήσεις, θα αυξήσει τις δαπάνες στους
εξοπλισμούς και θα καλύψει την ακρίβεια
στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με ενέ-
σεις στις εταιρείες ενέργειας. Πρόκειται για
ένα πρόγραμμα που μεταφράζεται σε επίθε-
ση περικοπών και περαιτέρω συρρίκνωση
του κράτους πρόνοιας, των μισθών και των
συντάξεων - πάνω ακριβώς στην στιγμή που
ένας νέος παράγοντας, αυτός των απερ-
γιών, έχει κάνει την εμφάνισή του μετά από
δεκαετίες στην Βρετανία.

«Η κυβέρνηση Τζόνσον αποδείχτηκε κατα-
στροφική για τον βρετανικό καπιταλισμό»
αναφέρει σε άρθρο του στην εφημερίδα So-
cialist Worker, o Άλεξ Καλίνικος. «Το κύριο
επίτευγμα του Τζόνσον -με την βοήθεια της
ΕΕ- ήταν να προχωρήσει στο σκληρό Brexit
σε ένα περιβάλλον που αποδείχτηκε ακόμη
πιο δύσκολο λόγω του Covid19 και της αύξη-
σης του πληθωρισμού. Αλλά η απότομη ανα-
χώρηση της Βρετανίας από την ευρωπαϊκή
κοινή αγορά ήταν καταστροφική οικονομικά. 

Και τι γίνεται με τη διάδοχό του, Λιζ Τρας;
Αν υπήρχε κάποια συνοχή στην εκστρατεία
της ήταν ότι έμοιαζε με αφιέρωμα στην
Μάργκαρετ Θάτσερ. Όμως η Βρετανία αντι-
μετωπίζει μια τεράστια οικονομική και πολιτι-
κή καταιγίδα καθώς οι αυξανόμενες τιμές του
φυσικού αερίου επιφέρουν μια άγρια   αναδια-
νομή του εισοδήματος από την εργατική τάξη
στις ενεργειακές εταιρείες. Πώς υποτίθεται
ότι θα την αντιμετωπίσει το θατσερικό «man-
tra» των φορολογικών περικοπών;

H εμπειρία των τελευταίων 15 ετών είναι
αντίθετη, ο καπιταλισμός βρίσκεται στη μέγ-
γενη μιας μακροχρόνιας κρίσης που τον κα-
θιστά ολοένα και περισσότερο εξαρτημένο
από την κρατική υποστήριξη. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο οι δημόσιες δαπάνες
και η φορολογία αυξήθηκε την περίοδο του
Τζόνσον. Το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπε-
ζες αντέδρασαν στον εκτοξευόμενο πληθω-
ρισμό μειώνοντας τη στήριξή τους στις χρη-
ματοπιστωτικές αγορές και αυξάνοντας τα
επιτόκια δεν το αλλάζει αυτό».

Γ.Π.

ΠΑΚΙΣΤΑΝ Αντί για βοήθεια, εκβιασμοί του ΔΝΤ

Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί
από τις πλημμύρες στο
Πακιστάν ξεπερνάνε πλέ-

ον τους 1.300. Η μεγάλη πλειονό-
τητα είναι παιδιά. Ολόκληρες πε-
ριοχές της χώρας παραμένουν
αποκλεισμένες και η κυβέρνηση
δεν έχει καν φτάσει για να κάνει
απολογισμό. 5.000 χιλιόμετρα
δρόμων είναι κατεστραμμένα,
ανάμεσά τους 14 μεγάλες οδικές
αρτηρίες, πάνω από 200 γέφυρες
έχουν πέσει. Μεγάλα κομμάτια
του ηλεκτρικού δικτύου και 500
κεραίες κινητής τηλεφωνίας πα-
ραμένουν σε διάλυση. Με τέτοια
κατάσταση, είναι σίγουρο ότι οι
πραγματικοί αριθμοί της τραγω-
δίας είναι πολύ μεγαλύτεροι, αλ-
λά δεν έχουν καταγραφεί. 

Η κυβέρνηση λέει πως ένα εκα-
τομμύριο σπίτια έχουν υποστεί
ζημιές μέχρι και ολική καταστρο-
φή. Οι ασταμάτητες βροχές
έπληξαν 33 εκατομμύρια ανθρώ-
πους. Η καταστροφή απλώνεται
σε μεγάλο μέρος της χώρας από
το Βορρά ως το Νότο. Μόνο το
Σιντ (η περιοχή του Καράτσι, στο
νότο) ζήτησε ένα εκατομμύριο
αντίσκηνα για τους καταυλι-
σμούς.

Υποτίθεται πως οι πλημμύρες
του 2010 που κόστισαν τη ζωή σε
σχεδόν δύο χιλιάδες ανθρώπους
ήταν ένα ανεπανάληπτο γεγονός,
μια σύμπτωση που δεν θα επανα-
λαμβανόταν για γενιές. Τώρα
όμως, μόλις 12 χρόνια μετά, η
βροχόπτωση ήταν ακόμη πιο σφο-
δρή. Η αύξηση της συχνότητας
τέτοιων ακραίων φαινομένων είναι
συνδεδεμένη με την κλιματική αλ-
λαγή. Η ίδια διαδικασία που προ-
καλεί ξηρασία στην Ευρώπη και
το Κέρας της Αφρικής, η αύξηση
της παγκόσμιας θερμοκρασίας,
αυξάνει την χωρητικότητα σε νε-
ρό του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Ακραίες βροχές
Οι θερινοί μουσώνες (νοτιοδυ-

τικοί άνεμοι που φέρνουν μεγάλη
αύξηση της βροχόπτωσης μεταξύ
Ιούνη και Σεπτέμβρη στη Νότια
και Νοτιοανατολική Ασία) όλο και
περισσότερο περιλαμβάνουν
ακραίες βροχές. Ο στρατός του
Πακιστάν, προφανώς για να δι-
καιολογηθεί, λέει πως η μετεωρο-
λογική υπηρεσία είχε προβλέψει
αύξηση βροχοπτώσεων 20-25%
και τελικά ήρθε αύξηση 190%. Σε
ορισμένες περιοχές με μέσο όρο
βροχόπτωσης 2-3 εκατοστά, έπε-
σε 1,5 μέτρο νερό.

Οι ζημιές στις καλλιέργειες και
την κτηνοτροφία είναι ανυπολόγι-
στες. 735 χιλιάδες οικόσιτα ζώα
πνίγηκαν, σύμφωνα με μια πρώτη
εκτίμηση της κυβέρνησης. Η κα-

ταστροφή αφορά και όσους έχα-
σαν τα προς το ζην, αλλά και την
παραγωγή τροφίμων από την
οποία εξαρτώνται κι άλλα εκατομ-
μύρια άνθρωποι.

Η κυβέρνηση και ο στρατός
ισχυρίζονται ότι η προτεραιότητά
τους αυτές τις μέρες είναι να σώ-
σουν ζωές και να ψάχνουν τρό-
πους για το πώς θα υπάρξει ανοι-
κοδόμηση. Στην πραγματικότητα
άλλα πράγματα συμβαίνουν. Την
περασμένη βδομάδα ολοκλήρω-
σαν τις διαπραγματεύσεις με το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το
οποίο θα εκταμιεύσει 1,2 δισεκα-
τομμύρια δολάρια, τα οποία είναι
μία δόση από μια ευρύτερη συμ-
φωνία. Το ΔΝΤ εκταμιεύει τη δό-
ση, όχι γιατί ανησύχησε για το
μέλλον των ανθρώπων που έπλη-
ξαν οι πλημμύρες, αλλά ακριβώς
για τον αντίθετο λόγο. Γιατί πήρε
τις δεσμεύσεις από την κυβέρνη-
ση ότι θα αυξηθεί η λιτότητα, θα
αυξηθούν οι φόροι με στόχο να
“κρυώσει” η οικονομία της χώρας
η οποία θεωρείται υπερθερμα-
σμένη, ώστε να φτάσει ο προϋπο-
λογισμός να έχει πλεόνασμα μέ-
χρι τον Ιούνη του 2023.

Τα χρήματα της δόσης του
ΔΝΤ δεν θα πάνε για να ανακου-
φιστεί ο κόσμος ούτε για να γί-
νουν επενδύσεις, απλώς είναι ένα
μικρό μέρος των ποσών που πρέ-
πει να πληρώνει το Πακιστάν για
την αποπληρωμή των τόκων από
προηγούμενα δάνεια. Η ρουπία,
το πακιστανικό νόμισμα, πέφτει,
τα αποθεματικά σε ξένο νόμισμα
(τα οποία σε μεγάλο μέρος κα-
τευθύνονται στην αποπληρωμή
χρεών) μειώνονται, και είναι ορα-
τός ο κίνδυνος της χρεοκοπίας. Η
Σρι Λάνκα, μια πολύ μικρότερη
χώρα, χρεοκόπησε την περασμέ-
νη Άνοιξη και μπήκε σε μια φάση
εξέγερσης και αστάθειας που συ-
νεχίζεται μέχρι σήμερα. Το Πακι-
στάν είναι η πέμπτη μεγαλύτερη

σε πληθυσμό χώρα του πλανήτη,
με 235 εκατομμύρια. Είναι επίσης
μια από τις λίγες χώρες με πυρη-
νικό οπλοστάσιο. Αυτό που νοι-
άζει τους ιμπεριαλιστές και τους
διεθνείς τραπεζίτες είναι να συνε-
χίζουν να το ξεζουμίζουν αλλά
ταυτόχρονα να μην τους ξεφύγει
πολιτικά από τα χέρια.

Πολιτική κρίση
Όμως τα πράγματα δεν είναι

κάτω από τον έλεγχό τους. Ο κό-
σμος χτυπήθηκε από τις πλημμύ-
ρες ενώ ήταν ήδη εξουθενωμέ-
νος από τις επιπτώσεις της παν-
δημίας, της επακόλουθης κρίσης
και από τον πληθωρισμό. Αλλά
ταυτόχρονα έβλεπε γύρω του μια
τεράστια πολιτική κρίση την
οποία προκάλεσαν οι ισχυροί της
χώρας. Η κυβέρνηση του Ιμράν
Χαν ανατράπηκε τον περασμένο
Απρίλη μέσα από ένα κοινοβου-
λευτικό-δικαστικό πραξικόπημα.
Πολύς κόσμος πιστεύει πως οι
ΗΠΑ ήταν αυτές που έριξαν την
κυβέρνηση, και πως η μηχανορ-
ραφία στήθηκε στην αμερικάνικη
πρεσβεία. 

Δεν χρειάζονται θεωρίες συνω-
μοσίας για να δούμε πως ο ξένος
παράγοντας έβαλε το χέρι του.
Το ΔΝΤ, για παράδειγμα, πίεζε
και απειλούσε την κυβέρνηση του
Χαν να αποδεχθεί τους όρους
της λιτότητας για να εκταμιεύσει
τις δόσεις. Τώρα που πήραν την
εξουσία τα δυο παραδοσιακά με-
γάλα κόμματα (η Μουσουλμανική
Λίγκα και το Λαϊκό Κόμμα), ξαφνι-
κά ξανακάθισαν στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων, μιας και τους
θεωρεί πιο αξιόπιστους ότι θα
επιβάλουν λιτότητα. Είναι “αξιόπι-
στοι” γιατί τους στηρίζει ο στρα-
τός, που είναι κράτος εν κράτει
στο Πακιστάν, όταν δεν κυβερνά-
ει από μόνος του μέσω δικτατο-
ριών. Και ο Ιμράν Χαν είχε τη στή-
ριξη της ηγεσίας του στρατού

στη φάση της ανόδου του κόμμα-
τός του (PTI - Κίνημα Δικαιοσύ-
νης). Όμως, πρόσφατα οι στρα-
τηγοί τον εγκατέλειψαν. 

Τώρα, η ηγεσία του στρατού
κάνει ό,τι μπορεί για να στείλει
μήνυμα στις ΗΠΑ ότι στέκεται
στο πλευρό του δυτικού ιμπερια-
λισμού και ότι δεν θα επιτρέψει
παραπέρα “λαϊκισμό” σαν του Ιμ-
ράν Χαν, τον οποίο οι Δυτικοί
έβλεπαν να γέρνει υπερβολικά
προς την Κίνα. Η τελική φάση για
την ανατροπή του ήρθε εξάλλου
όταν δεν ακύρωσε την προγραμ-
ματισμένη συνάντησή του με τον
Πούτιν, τη μέρα που ξεκινούσε ο
πόλεμος στην Ουκρανία. Οι μηχα-
νισμοί συνεχίζουν να στήνουν
πλεκτάνες, πηγαίνοντας τον Χαν
στα δικαστήρια με τον αντιτρομο-
κρατικό νόμο και άλλες αφορμές.

Όμως, οι τελευταίες πολιτικές
συγκεντρώσεις του Ιμράν Χαν
ήταν μαζικότατες, σε κάποιες
υπολογίζουν πάνω από 100 χιλιά-
δες κόσμο και οι δημοσκοπήσεις
αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο
να κερδίσει τις εκλογές με μεγά-
λη πλειοψηφία. Οι εκλογές είναι
προγραμματισμένες για τα τέλη
του 2023, αλλά ο ίδιος και οι οπα-
δοί του απαιτούν να γίνουν άμε-
σα, μιας και η σημερινή κυβέρνη-
ση προέκυψε από μαγείρεμα στο
κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση και ο
στρατός ήλπιζαν ότι μέχρι το
2023 θα βρουν λύση για να στα-
θεροποιήσουν τη χώρα, αλλά τώ-
ρα έχουν επιπλέον λιτότητα να
επιβάλουν και μια καταστροφή
από τις πλημμύρες να διαχειρι-
στούν. Το ζήτημα είναι αν θα κα-
ταφέρουν να αποφύγουν να ζή-
σουν εξέγερση σαν της Σρι Λάν-
κα, όπου οι διαδηλωτές μπήκαν
στα μέγαρα των ισχυρών και τους
πέταξαν όλους έξω, φτάνοντας
να κάνουν μπάνιο στις πισίνες
του έκπτωτου προέδρου.

Ν.Λ.

Φωτό: AP
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ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ

Δίψα 
για
απαντήσεις
Πλήθος κόσμου δημιούργησε το αδιαχώρητο στο

Ζάππειο τις τρεις πρώτες μέρες του 50ού Φε-
στιβάλ Βιβλίου (ξεκίνησε την Παρασκευή 2/9),

επιβεβαιώνοντας ότι η αυξημένη συμμετοχή που είχε
φανεί από πέρσι δεν ήταν ένα συγκυριακό φαινόμενο.
Και η πολιτική συζήτηση άναψε στο περίπτερο 115 του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου με τις εκδόσεις μας να γί-
νονται ξανά «μαγνήτης» για πολλούς και πολλές που
αναζητούν απαντήσεις από τη σκοπιά των ιδεών του
μαρξισμού σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα.

«Σας γνώρισα πέρσι στην Έκθεση. Μένω στην Κάρυ-
στο, είναι δύσκολο να έρχομαι στο βιβλιοπωλείο σας,
αλλά η Έκθεση είναι ευκαιρία για αγορές βιβλίων και
είχα προγραμματίσει και φέτος να περάσω από το πε-
ρίπτερό σας για να δω τι καινούργιο έχετε βγάλει», μας
είπε μια ιδιωτική υπάλληλος που αγόρασε τα βιβλία
μας για την Ουκρανία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν στο κέντρο της συ-
ζήτησης και είναι ενδεικτικό ότι τα σχετικά βιβλία του
ΜΒ έρχονται μπροστά σε πωλήσεις αυτές τις τρεις
πρώτες μέρες του Φεστιβάλ. Αλλά το εντυπωσιακό εί-
ναι ότι οι αναζητήσεις απλώνονται σε κάθε θέμα, πράγ-
μα που αποτυπώνεται και στο ότι το φάσμα των βιβλίων
που αγοράζονται είναι πλατύτερο από κάθε προηγού-
μενη φορά: Από το «Ελλάδα-Τουρκία – Η σύγκρουση
των υποϊμπεριαλισμών» στο αντιπολεμικό κίνημα στη
Μικρασιατική Εκστρατεία και το βιβλίο για το ΣΕΚΕ. 

Από τον «Κρατικό Καπιταλισμό στη Ρωσία», με αφορ-
μή το πρόσφατο θάνατο του Γκορμπατσόφ, στο «Πώς
χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση». Από την «Πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών» στη «Μαζική απεργία»
της Ρόζας Λούξεμπουργκ. Από την «Πανδημία/Κλιματι-
κή Αλλαγή» στο «Μαρξισμός, Πολιτική, και Ψυχική Δυ-
σφορία». Από την «ΚΑΤΑΔΙΚΗ – Εγκληματική οργάνω-
ση Χρυσή Αυγή» στο βιβλίο με τα κείμενα του Τρότσκι
για την «Πάλη ενάντια στο φασισμό στη Γερμανία». 

Και βέβαια τα ζητήματα των υποκλοπών, της ακρίβει-
ας, της οργής για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, για
την κρίση της και την κρίση του συστήματος που υπη-
ρετεί, με το νέο τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα κάτω που μόλις κυκλοφόρησε να έρχεται πρώ-
το σε πωλήσεις από το περίπτερο.

Ένα δυναμικό ξεκίνημα του Μαρξιστικού Βιβλιοπω-
λείου στο Φεστιβάλ Βιβλίου (διακινήθηκαν περίπου 100
βιβλία μέσα σε τρεις μέρες), με στόχο να σπάσουμε το
περσινό ρεκόρ πωλήσεων. 

Μη χάσετε την ευκαιρία μέχρι τις 18/9 που διαρκεί το
Φεστιβάλ να επισκεφθείτε το περίπτερο 115 στο Ζάπ-
πειο. Και σημειώστε στο ημερολόγιό σας την Πέμπτη
15/9, στις 8μμ, να παρακολουθήσετε την εκδήλωση
που οργανώνει το ΜΒ με αφορμή την επέτειο των 100
χρόνων από το τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας
του ελληνικού καπιταλισμού για το βιβλίο «ΣΕΚΕ – Οι
επαναστατικές ρίζες της Αριστεράς στην Ελλάδα» με
ομιλητές τον ιστορικό Μιχάλη Λυμπεράτο και τον συγ-
γραφέα Λέανδρο Μπόλαρη, στη σκηνή «Διδώ Σωτηρί-
ου» του Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο.

Κώστας Πίττας

Το περίπτερο του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου στο Ζάππειο
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