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Καταπέλτης για την ελληνική κυβέρνηση
είναι η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας
με τίτλο ‘Η ελευθερία της συνάθροισης

σε ρίσκο και παράνομη χρήση βίας την εποχή
της Covid-19’. Η έκθεση κάνει λόγο για “εκτε-
ταμένα, μακροχρόνια προβλήματα επιλήψιμης
συμπεριφοράς της αστυνομίας” τα οποία “συ-
νέχισαν να αναφέρονται κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, αλλά συνδυάστηκαν με άλλες μορ-
φές υπερβολικής κρατικής παρέμβασης και
κατάχρησης εξουσίας τις οποίες εσφαλμένα οι
ελληνικές αρχές επιχείρησαν να δικαιολογή-
σουν στο όνομα της προστασίας της δημόσιας
υγείας”. 

Οι πάνω από 40 σελίδες της έκθεσης είναι
πλαισιωμένες με συνεντεύξεις οκτώ γυναικών
και δέκα αντρών που περιέγραψαν ότι ήταν
μάρτυρες “περιττής και υπερβολικής χρήσης
βίας ή άλλης κακομεταχείρισης από μέλη της
ελληνικής αστυνομίας κατά τη διάρκεια ή με-
τά από διαδηλώσεις” και τεσσάρων γυναικών
και πέντε αντρών “συμπεριλαμβανομένων
ακτιβιστριών για τα δικαιώματα των γυναικών,
δικηγόρων και μελών πολιτικών κομμάτων που
συνελήφθησαν αυθαίρετα και στους οποίους
αποδόθηκαν κατηγορίες για υποτιθέμενη πα-
ραβίαση των κανόνων δημόσιας υγείας”. Η έκ-
θεση κλείνει με τα συμπεράσματα και τις συ-
στάσεις που βρίσκονται μεταφρασμένες στα
ελληνικά εδώ (https://tinyurl.com/t2edaefh) μα-
ζί με μια σύνοψη της έκθεσης. 

Στα συμπεράσματα αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά πως “οι επιζήμιες για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα τροποποιήσεις στη νομοθεσία το
προηγούμενο έτος, οι καθολικές απαγορεύ-
σεις, η διάλυση των ειρηνικών συναθροίσεων
που εξετάστηκαν από τη Διεθνή Αμνηστία και
η αναφερθείσα χρήση μη απαραίτητης και
υπερβολικής βίας σκιαγραφούν μια ανησυχητι-
κή εικόνα για την κατάσταση του δικαιώματος
στην ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης
στην Ελλάδα. Οι αυθαίρετες συλλήψεις και η
ποινικοποίηση ειρηνικών διαδηλωτών/ριών,
υπερασπιστών/ριών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και μελών πολιτικών κομμάτων, και η επιβολή
αδικαιολόγητων και υπέρογκων προστίμων,
έχουν ιδιαίτερα αποτρεπτικές επιπτώσεις στα
δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης και
στην ειρηνική συνάθροιση”.

Απέναντι στο ψέμα των ‘μεμονωμένων περι-
στατικών’ η έκθεση είναι ξεκάθαρη. “Είναι κρί-
σιμο οι ελληνικές αρχές να σταματήσουν να
χαρακτηρίζουν τις πράξεις παράνομης χρήσης
βίας ως ‘μεμονωμένες’ και να αναγνωρίσουν τη

συστημική φύση του φαινομένου. Τέτοια επιλή-
ψιμη συμπεριφορά της αστυνομίας έχει τεκμη-
ριωθεί συχνά και δεν είναι απλώς ‘μεμονωμένα
περιστατικά’” αναφέρει μεταξύ άλλων. Ενώ πα-
ρακάτω, εξηγεί πως “το 2019 και το 2020, ο Συ-
νήγορος του Πολίτη, με τη ιδιότητά του ως
Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατι-
κών Αυθαιρεσίας (Εθνικός Μηχανισμός), έλαβε
συνολικά 471 υποθέσεις που αφορούσαν πρά-
ξεις ή παραλείψεις μελών των δυνάμεων επιβο-
λής του νόμου και προσωπικού σε χώρους
κράτησης” και προτείνει μια σειρά μεταρυθμί-
σεων σε σχέση με τη νομοθεσία, τη λογοδοσία
της αστυνομίας, την αστυνόμευση των συνα-
θροίσεων και τις συνθήκες κράτησης. 

Συστημικό φαινόμενο
Στο κείμενο η κυβέρνηση κατηγορείται ευθέ-

ως πως χρησιμοποίησε την καραντίνα για την
εντατικοποίηση της καταστολής λέγοντας ψέ-
ματα περί απόφασης της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας για απαγόρευση

των διαδηλώσεων της επετείου του
Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του 2020.
Συμπεριλαμβάνονται τεκμηριωμένες
παρουσιάσεις των αυθαιρεσιών της
ΕΛ.ΑΣ του Χρυσοχοΐδη από σχεδόν
όλες τις κινητοποιήσεις της τελευταίας
χρονιάς: 17 Νοέμβρη, 6 Δεκέμβρη,
φοιτητικά συλλαλητήρια, διαδηλώσεις
του κινήματος των γυναικών, συλλαλη-
τήρια για τον Κουφοντίνα κ.α. Μεταξύ
αυτών που συνελήφθησαν αυθαίρετα
στις 6/12 “ήταν η ηγεσία του ελληνικού
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος
(ΣΕΚ) που περιελάμβανε εκλεγμένους
δημοτικούς συμβούλους και εργαζόμε-
νους στον τομέα της Υγείας, μέλη του
αντιρατσιστικού κινήματος ΚΕΕΡΦΑ,
δύο δικηγόρους για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και αναγνωρισμένους πρό-
σφυγες”.

Δεν λείπουν οι περιπτώσεις αυθαίρε-
των συλλήψεων όπως αυτή των πέντε

μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Θεσσαλονίκη στις 14
Νοέμβρη 2020 “που έδιναν φυλλάδια του κόμ-
ματος (για το Πολυτεχνείο) στον κόσμο έξω
από την αγορά Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, στους
οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φερόμε-
νη έκκληση σε παραβίαση των κανόνων δημό-
σιας υγείας μέσω της πρόσκλησης συμμετοχής
σε διαδήλωση... και για υποκίνηση σε ανυπα-
κοή...”. 

Η έκθεση έρχεται να επιβεβαιώσει τη βία και
την καταστολή που έζησαν στο πετσί τους οι
εργαζόμενοι, οι νέες, οι φοιτητές, οι μαθή-
τριες, οι πρόσφυγες και οι μετανάστριες που
κατέβηκαν στους δρόμους την περασμένη
χρονιά ενάντια στην εργαλειοποίηση της παν-
δημίας από την κυβέρνηση που θέλησε να φι-
μώσει το εργατικό, φοιτητικό, γυναικείο και
αντιρατσιστικό κίνημα. Όσο και αν η κυβέρνη-
ση προσπαθεί να αποσιωπήσει ή να υποβιβά-
σει τα συμπεράσματα της έρευνας το κίνημα
δεν πρόκειται να την αφήσει σε χλωρό κλαρί.

Δημήτρης Δασκαλάκης
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FRONTEX
σημαίνει
πρόσφυγες
πνιγμένοι
Το Ελληνικό Λιμενικό διαπράττει εγ-

κλήματα και η Frontex σφυρίζει αδιά-
φορα. Αυτό είναι, εν ολίγοις, το συμπέ-
ρασμα της έκθεσης της ομάδας Εργα-
σίας του Ευρωκοινοβουλίου για τον
έλεγχο της Frontex.

Η έκθεση της ομάδας -την “αμερολη-
ψία” της οποίας απέναντι στην υπηρεσία
εγγυάται η συμμετοχή ευρωβουλευτών
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αλλά
και ακροδεξιών κομμάτων- δεν αφορά τη
δράση του Ελληνικού Λιμενικού αλλά την
ίδια τη Frontex. Ο διευθυντής της, Φαμ-
πρίς Λετζέρι, κατηγορείται ευθέως πως η
υπηρεσία του “απέτυχε να αντιμετωπίσει
τις παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμά-
των σε κράτη μέλη με τα οποία είχε κοι-
νή επιχείρηση, και να δώσει συνέχεια, με
τρόπο κατάλληλο, ενδελεχή και αποτελε-
σματικό. Ως αποτέλεσμα, η Frontex δεν
εμπόδισε αυτές τις παραβιάσεις, ούτε
μείωσε τον κίνδυνο μελλοντικών παρα-
βιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων”.

Διαρκές έγκλημα
Με λίγα λόγια, η Frontex -για την

οποία η έκθεση αναφέρει, παρά τις αντί-
στοιχες καταγγελίες, ότι δεν υπάρχουν
επαρκή στοιχεία πως “διέπραξε απευθεί-
ας επαναπροωθήσεις και/ή μαζικές απε-
λάσεις”- έκανε τα στραβά μάτια στις
επαναπροωθήσεις του Ελληνικού Λιμενι-
κού αγνοώντας το γεγονός πως υπήρχε
πληθώρα καταγγελιών από τον Έλληνα
και τον Ευρωπαίο Συνήγορο του Πολίτη,
το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ύπα-
τη Αρμοστεία του ΟΗΕ. 

Από τη δική τους πλευρά ο Μηταρά-
κης και ο Μητσοτάκης μπορεί να προ-
σποιούνται πως δεν ξέρουν τίποτα για
επαναπροωθήσεις, αλλά το συμπέρα-
σμα της ομάδας είναι αποστομωτικό: η
Frontex καλείται να αξιολογήσει τις πλη-
ροφορίες περί “παραβιάσεων θεμελιω-
δών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διε-
θνούς προστασίας”, ώστε να αποφασι-
στεί εάν πρέπει να ανασταλεί ή να τερ-
ματιστεί η παρουσία της στην Ελλάδα με
βάση το άρθρο 46 του κανονισμού λει-
τουργίας της, “επιτυχία” που μέχρι τώρα
έχει καταφέρει μόνο η κυβέρνηση του
Όρμπαν στην Ουγγαρία.

Όσο υποκριτική και αν είναι η στάση
της ομάδας που δεν προτείνει καν την
απομάκρυνση του διευθυντή της Fron-
tex, η πρόσφατη καταγγελία της Aegean
Boat Report, για νέα επαναπροώθηση
δέκα προσφύγων, μεταξύ των οποίων
και ένα νεογέννητο, έρχεται να επιβεβαι-
ώσει με τον πιο κυνικό τρόπο πως Μητα-
ράκης και Μητσοτάκης είναι συνένοχοι
σε ένα διαρκές έγκλημα κατά των προ-
σφύγων.

537 χρόνια φυλακή χωρίς στοιχεία για 11 πρόσφυγες
Σε συνολική ποινή 537 χρόνων καταδίκασε 11

Τούρκους και Κούρδους πρόσφυγες το Τριμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων τη Δευτέρα 19 Ιού-
λη. Οι 11 κατηγορούνταν για συμμετοχή σε τρο-
μοκρατική οργάνωση (DHKP-C), τρομοκρατικές
πράξεις, παραβίαση του νόμου περί όπλων, παρά-
νομη οπλοφορία κ.ά. 

Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 8 Ιούλη, κατά τη
διάρκεια μιας μισάωρης διακοπής, είχαν μπεί στη
δικαστική αίθουσα ειδικές δυνάμεις της αστυνο-
μίας, με κουκούλες, όρμησαν στους κατηγορού-
μενους τους γρονθοκόπησαν, τους κλώτσησαν και
τους έβρισαν και εν τέλει τους πήραν σερνόμε-
νους στα κρατητήρια. 

Το δικαστήριο τελικά αποφάσισε με μοναδικό
στοιχείο μια τσάντα με όπλα που βρέθηκε στον
πάτο ενός βόθρου στο σπίτι που διέμεναν, και πα-

ρά το γεγονός ότι ο μοναδικός μάρτυρας, ο υπάλ-
ληλος της αντιτρομοκρατικής που τους παρακο-
λουθούσε, διαβεβαίωσε ότι δεν είχε διαπιστώσει
καμία πράξη τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Απέρρι-
ψε επίσης όλα τα ελαφρυντικά συμπεριλαμβανο-
μένου και αυτού της μετεφηβικής ηλικίας ενώ κα-
ταδίκασε τον κατηγορούμενο που είχε παραδεχτεί
τη σχέση του με τα όπλα ως διευθυντή της “τρο-
μοκρατικής οργάνωσης” επιβάλλοντας του ποινή
μεγαλύτερη ακόμα και από αυτή του Μιχαλολιά-
κου. 

Η θεωρία των δύο άκρων, που ασπάζονται κυ-
βέρνηση και δικαστικό σύστημα, στην πράξη ση-
μαίνει ξυλοδαρμούς και δεκάδες χρόνια φυλακής
για τους αριστερούς αγωνιστές και τηλεοπτικές
εκπομπές από κελιά-σουίτες για τους χρυσαυγί-
τες. Τόσο αδέκαστοι. 

Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας

Βία, συλλήψεις και ψέματα
κυβέρνησης-αστυνομίας

6/12/20, Συλλήψεις στην επέτειο δολοφονίας
του Α. Γρηγορόπουλου. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

19/7, Οι 11 με υψωμένες γροθιές
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Το μόνιμο «ρεφρέν» του Μητσοτάκη και των
υπουργών του, σαν μοτίβο που συνοδεύει
κάθε κυβερνητική επίθεση στους εργαζόμε-

νους, είναι ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις
εκσυγχρονιστικές, που να ευθυγραμμίζουν την
Ελλάδα με τις «καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτι-
κές».

Με αυτό το αφήγημα προσπαθεί η Κεραμέως,
παραδείγματος χάρη, να συγκαλύψει την απειλή
για απολύσεις εκπαιδευτικών που αντιστέκονται

στην αξιολόγηση. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές
στα σχολεία απορρίπτουν με σαρωτικά ποσοστά
την επιστροφή στο θεσμό του «επιθεωρητή» -τό-
τε που η γη έπρεπε να τρέμει όταν εκείνος έμπαι-
νε στην τάξη. Αλλά η κυβέρνηση επιμένει ότι αυ-
τή η επιστροφή στο παρελθόν είναι ευρωπαϊκός
εκσυγχρονισμός.

Ο πραγματικός στόχος της ΝΔ είναι να ανοίξει
ο δρόμος για απολύσεις στο δημόσιο. Αυτό έγινε
ολοφάνερο καθώς η επίθεση της Κεραμέως
στους εκπαιδευτικούς ανακοινώθηκε την ίδια
στιγμή που εξαπολύθηκε η απειλή για απόλυση
εργαζόμενων στη δημόσια υγεία που δεν εμβο-
λιάζονται. Το βάφτισμα της απόλυσης ως «άδειας
άνευ αποδοχών» δεν αλλάζει την ουσία της επί-
θεσης. Ούτε είναι θεμιτό να ζωγραφίζεται μια επι-
στροφή στην καταναγκαστική ιατρική ως «βέλτι-
στη ευρωπαϊκή πρακτική».

«Ελλάδα 2.0»
Για να συγκαλύψει τέτοιες αντιφάσεις, η κυ-

βέρνηση προβάλλει τα «εκσυγχρονιστικά» χαρα-
κτηριστικά του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» που
θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάπτυξης
της ΕΕ. Ίντερνετ και ανεμογεννήτριες θα μας βά-
λουν σε τροχιά εξόδου από την κλιματική αλλα-
γή, όπως ήδη συμβαίνει στις πλουσιότερες χώ-
ρες της ΕΕ. 

Όμως, πριν ακόμα σβήσουν από τις οθόνες της
τηλεόρασης τα κυβερνητικά διαφημιστικά σποτ,
έρχονται οι εξελίξεις να δείξουν πόσο πλαστό εί-
ναι και αυτό το αφήγημα. Οι πλημμύρες στη Γερ-
μανία, την ατμομηχανή της ΕΕ, αφήνουν πίσω

τους περισσότερους νεκρούς από όσους είχαμε
θρηνήσει στη Μάνδρα και στο Μάτι μαζί. Η Sie-
mens και οι άλλοι κολοσσοί που ελέγχουν τη με-
τάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  ποτέ
δεν νοιάστηκαν για τις ανθρώπινες ζωές -μόνο
για τα κέρδη τους. Η τραγωδία στη Γερμανία εί-
ναι επιστέγασμα της μακρόχρονης θητείας της
Μέρκελ στην υπηρεσία αυτών των συμφερόντων.
Να μια «ευρωπαϊκή πρακτική» που ζηλεύει ο Μη-
τσοτάκης.

Και ο παραλογισμός δεν σταματάει εδώ. Την
ίδια στιγμή που διαφημίζουν τη λεγόμενη πράσι-
νη ανάπτυξή τους, τα οικονομικά επιτελεία χαιρε-
τίζουν την απόφαση του ΟΠΕΚ να αυξήσει την
παραγωγή πετρέλαιου, γιατί αυτό, λένε, θα εμπο-
δίσει την άνοδο του πληθωρισμού που επηρεάζε-
ται από την τιμή του πετρέλαιου. Το τρελοκομείο
του καπιταλισμού σε όλο του το μεγαλείο! Περισ-
σότερο πετρέλαιο για να γίνει βιώσιμη οικονομικά
η «πράσινη» ανάπτυξη.

Οι πραγματικές εξελίξεις αποδομούν τα κυβερ-
νητικά παραμύθια. Κανένας εργαζόμενος, καμιά
γυναίκα, κανένας νεολαίος δεν πρέπει να απο-
δεχθεί καμιά θυσία για τις παρανοϊκές προτεραι-
ότητες των καπιταλιστών και των κυβερνήσεων
που τους υπηρετούν. Καμιά απόλυση-θυσία στο
βωμό αυτών των σκοπιμοτήτων. Εργατική προτε-
ραιότητα είναι να απολύσουμε τον Μητσοτάκη
και τους υπουργούς του και να ανοίξουμε το
δρόμο για να πάρουν τον έλεγχο της κοινωνίας οι
δάσκαλοι, οι νοσοκόμες και όλοι οι άνθρωποι του
καθημερινού μόχθου.

Άλλα 5.900 ευρώ συγκεν-
τρώθηκαν τη βδομάδα

που πέρασε ανεβάζοντας τον
δείκτη της οικονομικής εξόρ-
μησης της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης στα 40.500 ευρώ.

Ευχαριστούμε για τις προ-
σωπικές ενισχύσεις σας που
συνεχίζονται: 250 ευρώ Δημή-
τρης Ζ. από 100 ευρώ Τάκης
Ζ., Κατερίνα Π., Δημήτρης Τ.,
Μανώλης Φ., Λευτέρης Α.,
από 50 ευρώ Εύα Τ., Κύρος
Κ., Βασίλης Μ., Γιώργος Τ.,
Μαρία Μ., 40 ευρώ Έβελυν Β.
Από 30 ευρώ Σπύρος Γ.,
Μπάμπης Κ., Γιώργος Τ., Γιάν-
νης Μ., Γιάννης Π. 25 ευρώ
Μιχάλης Β., από 20 ευρώ
Σταυρούλα Π., Νίκος Σ., Μα-
ρία Ν., Κατερίνα Θ., Κώστας
Β., Λίλιαν Μ., Αντώνης Φ.,
Πέρσα Κ., Λευτέρης Μ., Βίκυ
Α., 15 ευρώ Δήμητρα Λ., από
10 ευρώ Φωτεινή Λ., Αργυρώ
Κ., Στέλιος Γ., Μαριλένα Κ.,
Φύλλια Π., 5 ευρώ Γιώργος Β. 

Ευχαριστούμε επίσης τις
συντρόφισσες και τους συν-
τρόφους που γράφτηκαν συν-
δρομητές στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη και το περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα κάτω:
Μαρία Γ., Μανώλης Μ., Λίλιαν
Μ., Στέλιος Γ., Θοδωρής Α.,
Διονύσης Π., Μαρία Β., Αθηνά
Σ., Κώστας Β., Σοφία Β., Άρης
Ζ., Νικηφόρος Π., Αντώνης
Π., Χαρίτα Μ., Γιώργος Ρ.,
Στέλλα Μ.

Στηρίξτε την
Εργατική
Αλληλεγγύη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

«Ευρωπαίους» Αφίσα που κυκλοφόρησε το βρετανικό 
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (SWP) 

μετά τις πλημμύρες στη Γερμανία.

Κοίτα 
ποιοι 
θέλουν 
να μας 
κάνουν
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Η καθυστέρηση 
των εμβολιασμών 
δεν αντιμετωπίζεται
με …απολύσεις

Είναι σαφείς οι προθέσεις της κυβέρνησης σε σχέση
με την ρύθμιση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Εί-
ναι να χτυπήσει άλλη μια φορά τα εργασιακά δικαιώ-

ματα, να ανοίξει τον δρόμο για απολύσεις και να στοχοποι-
ήσει τους εργαζόμενους ως υπεύθυνους για την εξάπλωση
της πανδημίας. Η ρύθμιση προβλέπει υποχρεωτική άδεια
άνευ αποδοχών και χωρίς ένσημα για όσους εργαζόμενους
αρνηθούν να εμβολιαστούν σε γηροκομεία και δομές Υγεί-
ας αρχικά, με υπαρκτό το σενάριο να ακολουθήσουν τα
σχολεία, οι σχολές και η εστίαση-τουρισμός. Με λίγα λόγια
εμβολιάζεσαι με το ζόρι, αλλιώς δεν θα έχεις να φας. 

Η διαβεβαίωση από την κυβερνητική εκπρόσωπο Αρ. Πε-
λώνη ότι η άρνηση εμβολιασμού δεν θα συνδεθεί με απολύ-
σεις δεν αποτελεί καμία εγγύηση. Είχε προηγηθεί η δήλω-
ση της υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου ότι όσοι
δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν μετά από κάποιο διάστημα
θα απολυθούν, που μετά έτρεξε να την μαζέψει. Κυβερνητι-
κά στελέχη όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορί-
δης επιμένουν για τις απολύσεις, καθώς υπάρχει συγκεκρι-
μένο άρθρο που προβλέπει ότι η επιχείρηση μπορεί να επι-
καλεστεί την άρνηση εμβολιασμού ως σπουδαίο λόγο για
απόλυση (ή παραπομπή σε πειθαρχικό για το δημόσιο).

Ταξική επίθεση
Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι χρειάζεται να βγουν

μπροστά για να σταματήσουν αυτές τις μεθοδεύσεις.
Όπως καταγγέλλει η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ: “Μας
στοχοποιούν χωρίς λόγο καθότι τα ποσοστά συμμετοχής
μας στον εμβολιασμό είναι στο 90% (εάν συνυπολογι-
σθούν και όσοι συνάδελφοι διαθέτουν φυσική ανοσία).
Την ίδια ώρα δεν έχουν επιλύσει κανένα από τα εργασιακά
μας αιτήματα (Επίδομα, ΒΑΕ, μονιμοποίηση συμβασιού-
χων κλπ.)....Φανταστείτε όμως τα Νοσοκομεία το Σεπτέμ-
βρη με την κορύφωση του 4ου κύματος της πανδημίας να
μείνουν χωρίς έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό λόγω μη
εμβολιασμού. Δεν υπάρχει περίπτωση αναπλήρωσης αυ-
τών των υπαλλήλων με έκτακτο προσωπικό”. 

“Πρόκειται για μια νέα ταξική επίθεση της κυβέρνησης,
όλοι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο μου είμαστε εξαγριω-
μένοι με αυτό που πάνε να φέρουν”, διαπιστώνει ο Μιχάλης
Βερβέρης, εργαζόμενος στο Αγία Όλγα. “Επιδιώκουν να
φορτώσουν την αποτυχία τους σε σχέση με την πανδημία
ξανά στην ατομική ευθύνη και στον απλό κόσμο, που είναι
δικαιολογημένος να έχει μια σειρά από προβληματισμούς
για τον εμβολιασμό. Οι ευθύνες πέφτουν στην κυβέρνηση
που όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν αναξιόπιστη. Ανα-
ξιόπιστη και στο πλάνο των εμβολιασμών και στην ενημέρω-
ση. Δικαιολογημένα ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τις φαρμα-
κοβιομηχανίες, ξέρει για τα σκάνδαλα της Novartis και έχει
ανησυχίες, αλλά δεν παίρνει σοβαρές απαντήσεις.

Στοχοποιούν εμάς τους εργαζόμενους στην Υγεία που
δώσαμε τεράστια μάχη στην πρώτη γραμμή με την πανδη-
μία. Η προτεραιότητά τους δεν είναι η δημόσια Υγεία. Το
πιο κραυγαλέο παράδειγμα είναι ότι βγαίνει ο πρωθυ-
πουργός σε αυτή την περίοδο να πει ότι τα νοσοκομεία εί-
ναι πάρα πολλά και πρέπει να μειωθούν. Αντί για προσλή-
ψεις, ετοιμάζεται στις 31 Οκτώβρη να απολύσει όλους
τους επικουρικούς και τους συμβασιούχους, δηλαδή 15
με 20 χιλιάδες κόσμου.

Τα συνδικάτα πρέπει να βγουν μπροστά με το σύνθημα
κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους. Μπροστά μας
υπάρχει μια συνολική μάχη για τη δημόσια και δωρεάν
Υγεία, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τις απολύσεις”.

Μ.Ν.

Οι εργάτες της Υγείας
αγωνίζονται

Στα Χανιά την Πέμπτη 15/7, οργανώθηκε συγκέντρωση από
τον Σύλλογο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χα-

νίων με κύριες αιχμές την μονιμοποίηση των εργαζόμενων
στην Υγεία και την άμεση ένταξη στα ΒΑΕ. 

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημοτικής
Αγοράς και υπήρξε μικροφωνική όπου διαβάστηκαν σχετικά
κείμενα από τους εκπροσώπους του Συλλόγου και από αλλη-
λέγγυους. Ο Βαρδής Γεωργιακάκης, πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζομένων του νοσοκομείου, δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αναδείξουμε τα δια-
χρονικά προβλήματα του νοσοκομείου μας, αποτέλεσμα χρό-
νιων μνημονιακών πολιτικών. Ένα από τα κυριότερα είναι το
γεγονός ότι η πλειοψηφία του προσωπικού δουλεύει με ελα-
στικές σχέσεις εργασίας. Από τον Οκτώβρη αρχίζουν οι πρώ-
τες αποχωρήσεις. Συνάδελφοι που είναι σε ομηρία. Δεν ξέ-
ρουν αν θα έχουν δουλειά. Ήρθαν, δούλεψαν, μπήκαν στη
φωτιά και τώρα τους λένε ‘αύριο φέυγετε’. Κι εμείς που θα
μείνουμε πίσω, πώς θα συνεχίσουμε με τόσες ελλείψεις; Ταυ-
τόχρονα διεκδικούμε την ένταξή μας στα βαρέα κι ανθυγιεινά

επαγγέλματα. Αλίμονο να μην είναι οι υγειονομικοί στα ΒΑΕ,
που δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις ασθένειες. Τρίτον, δια-
μαρτυρόμαστε για τις μετακινήσεις προσωπικού από το ένα
νοσοκομείο στο άλλο. Οι ανάγκες είναι μεγάλες, δεν κάνουν
προσλήψεις ώστε να καλυφθούν τα κενά, αλλά γίνεται με μπα-
λώματα. Χρειάζεται γενναία αύξηση στη χρηματοδότηση και
προσλήψεις, αυξήσεις στους μισθούς για να μη φεύγουν οι
γιατροί στο εξωτερικό, ώστε κάθε νοσοκομείο να έχει το προ-
σωπικό που πρέπει». 

ΧΑΝΙΑ

Την Τετάρτη 14/7 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των ερ-
γαζομένων του ΓΝΘ Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. 

Όπως μεταφέρουν οι σύντροφοι/ισσες από την Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη: «ύστερα από επανειλημμένες κα-
ταγγελίες του σωματείου προς τη διοίκηση για παραβιάσεις
των ωραρίων εργασίας του προσωπικού, που δημοσιεύτηκαν
στον Τύπο και προκάλεσαν σχετικές επερωτήσεις στη Βουλή
και μετά την ανακοίνωση της σημερινής κινητοποίησης για αυ-
τά τα ζητήματα, η απάντηση της διοίκησης ήταν να καλέσει την
πρόεδρο του σωματείου σε ΕΔΕ, χωρίς μάλιστα να της επιτρέ-
πει την παρουσία δικηγόρου!

Η αντίδραση από το σωματείο ήταν άμεση και έτσι την πε-
ρασμένη Δευτέρα, ο υποδιοικητής δήλωσε πως σταματάει η
διαδικασία.

Την Τετάρτη 14/7, δεκάδες εργαζόμενοι/ες του νοσοκομείου,
μόνιμοι και συμβασιούχοι, καθώς και αντιπροσωπείες της ΑΔΕ-
ΔΥ, της ΠΟΕΔΗΝ, της ΕΝΙΘ, αλλά και άλλων νοσοκομείων της
πόλης όπως του Ιπποκράτειου, συγκεντρώθηκαν κανονικά για
να απαιτήσουν την άμεση λύση όλων των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει το νοσοκομείο και γενικότερα το ΕΣΥ, αυτά που
προκάλεσαν την απαράδεκτη αντίδραση της διοίκησης.

Πολλοί που πήραν το λόγο έκαναν λόγο για μια νίκη απέναν-

τι στην οργανωμένη προσπάθεια των διοικήσεων των νοσοκο-
μείων αλλά και της κυβέρνησης να στοχοποιηθεί και να ποινι-
κοποιηθεί ο συνδικαλισμός, όπως προηγούμενα είχε συμβεί με
τον Κ. Καταραχιά, την Α. Ρέτζιου, τον Θ. Σιούλη. Οι μάχες συ-
νεχίζονται κόντρα στην ασυδοσία των διοικήσεων και την εγ-
κληματική διαχείριση της κυβέρνησης που ετοιμάζεται για
ΣΔΙΤ και ιδιωτικοποιήσεις στα νοσοκομεία. Ξεκινούν ταυτόχρο-
να οι προετοιμασίες για τη συμμετοχή των νοσοκομείων της
πόλης στο αγωνιστικό διήμερο της ΔΕΘ, 10-11/9».

Σε νέα κινητοποίηση στην πύλη του ΑΧΕΠΑ καλεί το πρωί
της Τετάρτης 21/7 η ΠΟΕΔΗΝ, με σύνθημα «Ναι στον εμβο-
λιασμό, όχι στην υποχρεωτικότητα». Σε παάσταση διαμαρτυ-
ρίας καλεί η ΕΝΙΘ την ίδια μέρα, στις 12μ, στις ΥΠΕ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύσκεψη φορέων κάλεσε την Τετάρτη
14/7 το σωματείο εργαζομένων του

νοσοκομείο Αττικό και η συνέλευση
ενάντια στην προτεινόμενη αλλαγή του
χαρακτήρα του νοσοκομείου με ΣΔΙΤ,
κυριαρχία των πανεπιστημιακών, επιχει-
ρηματικότητα και ιδιωτικοοικονομι κή λει-
τουργία. 

Σύμφωνα με το σωματείο η σύσκεψη
αποφάσισε τις εξής δράσεις: «Να γίνει
υπόθεση όλης της Δυτικής Αθήνας και
των κατοίκων της ο αγώνας ενάντια
στην προσπάθεια αλλαγής του χαρακτή-
ρα του νοσοκομείου Αττικό. Να συζητη-
θεί το θέμα σε όλα τα Δημοτικά Συμβού-
λια της περιοχής. Να προχωρήσουμε σε
μεγάλο συλλαλητήριο στην περιοχή στις

αρχές του Σεπτέμβρη. Ξαναλέμε: Ο νέ-
ος οργανισμός είναι για μας αιτία πολέ-
μου, η θέση μας είναι πάρτε τον πίσω
άμεσα». 

Σε ανακοίνωσή του σχετικά με την
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού το
σωματείο του Αττικό υπογραμμίζει μετα-
ξύ άλλων: «Η ανάγκη για μαζικό οργα-
νωμένο εμβολιασμό απαιτεί ενίσχυση
της ΠΦΥ με μόνιμο προσωπικό, υποδο-
μές, εξοπλισμό και όχι μετακινήσεις
προσωπικού από τη μία δομή στην άλλη
όπως κάνει η κυβέρνηση… Απαιτεί εμβο-
λιαστική εκστρατεία με εξαντλητική ενη-
μέρωση και απαντήσεις στα υπαρκτά

ερωτήματα (με δυνατότητες ουσιαστι-
κής και προσωποποιημένης ενημέρω-
σης).

Η κυβέρνηση ας δει τις δικές της ευ-
θύνες στην καθυστέρηση των εμβολια-
σμών.

Απορρίπτουμε τον εκφοβισμό και τη
στοχοποίηση των υγειονομικών, που δί-
νουν με αυταπάρνηση τη μάχη δουλεύον-
τας σε συνθήκες αυξημένης εντατικοποί-
ησης. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Ατ-
τικό Νοσοκομείο και το υγειονομικό κίνη-
μα είναι ΥΠΕΡ του καθολικού, δημόσιου,
δωρεάν εμβολιασμού με όλα τα ασφαλή
και αποτελεσματικά εμβόλια. Για να μπο-
ρούμε να παλέψουμε τους αντιλαϊκούς
σχεδιασμούς υγιείς και όρθιοι».

ΑΤΤΙΚΟ

15/7, Χανιά, Συγκέντρωση των εργαζόμενων του νοσοκομείου.
Φωτό: Ειρηναίος Μαράκης

14/7, Νοσοκομείο Παπανικολάου. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
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ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Μια πρώτη νίκη
Με μια ακόμα απεργιακή κινητοποίηση συνέχισαν οι εργαζό-

μενοι και εργαζόμενες του νοσοκομείου Άγιος Σάββας τη
μάχη ενάντια στην παραχώρηση υπηρεσιών στους εργολά-

βους. Την Πέμπτη 15/7 δεκάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες συμ-
μετείχαν στην δίωρη στάση εργασίας που είχε καλέσει το σωματείο.
“Η κυβέρνηση λέει ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον
ιδιωτικό τομέα, ο οποίος όχι μόνο δεν νοσήλευσε ούτε ένα περιστα-
τικό κορονοϊού, αλλά και από τα υπόλοιπα περιστατικά δεν δεχόταν
φτωχούς, δεν δεχόταν μετανάστες κλπ. Διότι η λογική τους είναι το
κέρδος και μόνο. Ξεκινήσαμε νωρίς τη μάχη να μην μας τους φέ-
ρουν λοιπόν τώρα μέσα στα νοσοκομεία γιατί έχουμε μπροστά μας
την κλιμάκωση. Και έχουμε μπροστά μας και τη μεγάλη μάχη ενάν-
τια στο ασφαλιστικό που ετοιμάζουν”, τόνισε ο πρόεδρος του συλ-
λόγου εργαζόμενων, Κ. Καταραχιάς, στην απεργιακή συγκέντρωση.

Μετά από αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις η διοίκηση είχε αναγκαστεί
να δεσμευτεί προφορικά ότι οι συμβασιούχοι, των οποίων οι συμβά-
σεις θα έληγαν 16 Ιούλη, θα μείνουν μέχρι τις 31 Οκτώβρη. Στη συνέ-
λευση οι εργαζόμενοι/ες στα συνεργεία καθαρισμού και όχι μόνο, δή-
λωσαν ότι δεν προτίθενται να δουλέψουν ούτε με προφορικές δε-
σμεύσεις, ούτε βέβαια σε εργολάβους -που η διοίκηση επιμένει ότι θα
φέρει μετά τις 31 Οκτώβρη. “Το 2014-15 δούλεψα σε εργολάβο και
ήμουν 18 μήνες απλήρωτη. Πήραμε 800 ευρώ μόνο, δύο μηνιάτικα.
Και ο διοικητής παρίστανε ότι είναι στο πλευρό μας. Ποτέ δεν πήραμε
τα λεφτά μας. Υπέγραφες ότι πήρες μισθό, δώρο χριστουγέννων,
όλα, ενώ δεν είχες πάρει ποτέ τίποτα. Δεν υπέγραφες, έφευγες”, είπε
στη συνέλευση η Ματίνα Μπλαντή, συμβασιούχος καθαρίστρια.

Επόμενα βήματα
Οι εργαζόμενοι/ες διεκδίκησαν συνάντηση με τη διοίκηση για να

ανακοινώσουν ότι το νοσοκομείο θα μείνει χωρίς καθαριότητα το
Σαββατοκύριακο αν δεν αρχίσουν άμεσα να υπογράφονται οι ανανε-
ώσεις των συμβάσεων. Κατά την προσφιλή της τακτική, η διοίκηση
αρνήθηκε να συναντήσει το σωματείο και τους εργαζόμενους/ες.
Ωστόσο μπροστά στον κίνδυνο απεργιακής απάντησης υποχώρησε
και έτσι κανένας εργαζόμενος ή εργαζόμενη δεν δούλεψε χωρίς
σύμβαση μετά τις 16 Ιούλη. Μετά την πρώτη αυτή νίκη, η επιτροπή
αγώνα συμβασιούχων που έχει συγκροτηθεί στο νοσοκομείο οργα-
νώνει ήδη τα επόμενα βήματα, με πρώτο μια ανοιχτή σύσκεψη, την
Πέμπτη 27/7 στις 12.30μμ. 

Η Γιώτα Οικονομίδη, συμβασιούχος καθαρίστρια, είπε στην ΕΑ:
“Φτιάξουμε μια επιτροπή αγώνα για να δούμε πώς θα αντιμετωπί-
σουμε τα ζητήματα των συμβάσεων που λήγουν. Θέλουμε να συμμε-
τέχουν συμβασιούχοι από όλες τις σχέσεις, ΣΟΧ, επικουρικοί,
ΟΑΕΔ. Το σωματείο στηρίζει αυτή την κίνηση που κάνουμε. Ξεκινή-
σαμε με μαζική στάση εργασίας στις 8 Ιούλη. Με αφορμή δηλώσεις
που είχαν γίνει ότι είμαστε άχρηστοι στην καθαριότητα και ότι έχουν
μαζευτεί καταγγελίες σε βάρος μας -πράγμα για το οποίο εμείς δεν
έχουμε ακούσει τίποτα- κυκλοφορήσαμε κείμενο για το ποιος είναι
Άριστος και ποιος είναι Άχρηστος. 

Μετά από τη συζήτηση που κάναμε σήμερα στη συνέλευση απο-
φασίσαμε να πάμε στη διοίκηση και πούμε ότι δεν μπορούμε να πά-
με προφορικά μέχρι τις 31 Οκτώβρη, τη στιγμή μάλιστα που οι συμ-
βάσεις σε άλλα νοσοκομεία έχουν πάει μέχρι 31 Δεκέμβρη. Αν δεν
υπογράφαμε άμεσα θα ήμασταν στον αέρα: δεν καλυπτόμαστε σε
περίπτωση ατυχήματος, δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε τον μισθό μας.
Θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με εργαζόμενους που αγωνίζονται
και στα άλλα νοσοκομεία. Είμαστε αρκετές χιλιάδες και μπορούμε
να δώσουμε αυτή τη μάχη και να την κερδίσουμε: να μην απολυθεί
κανείς, να μην έρθουν εργολάβοι”.

Α.Φ.

Συγκέντρωση έξω
από το Υπουργείο
Εργασίας πραγμα-

τοποίησε ο Συντονισμός
Εργατικής Αντίστασης το
μεσημέρι της Τρίτης 20/7,
στο πλαίσιο της καμπά-
νιας ενάντια στο αντια-
σφαλιστικό νομοσχέδιο
του Χατζηδάκη. Στη συγ-
κέντρωση συμμετείχαν ερ-
γαζόμενοι/ες από μια σει-
ρά χώρους, ενώ με τα πα-
νό τους συμμετείχαν ο
Σύλλογος Εργαζομένων
του νοσοκομείου Αγ.Σάβ-
βας, εργαζόμενοι/ες από
το Υπουργείο Οικονομι-
κών και το αντικαπιταλι-
στικό δίκτυο στον επισιτι-
σμό-τουρισμό «Η Καμα-
ριέρα». 

«Ο νόμος που κατεβά-
ζει ο Χατζηδάκης χρειάζε-
ται σκληρούς αγώνες και
κινητοποιήσεις για να
ανατραπεί. Είδαμε τη δύ-
ναμη των εργαζομένων
στις κινητοποιήσεις για το 8ωρο. Χρει-
άζεται να βγούμε ακόμα πιο δυναμικά
αυτή τη φορά, ώστε να μη φτάσει να
ψηφιστεί καν το συγκεκριμένο νομο-
σχέδιο αλλά και να γίνει η αρχή για
την ανατροπή της κυβέρνησης», τόνι-
σε στο χαιρετισμό του ο Νίκος Τουρ-
νάς, μέλος του Δ.Σ του Σωματείου
Εργαζομένων ΑΑΔΕ. «Η ιδιωτικοποί-
ηση της επικουρικής ασφάλισης ανοί-
γει την κερκόπορτα για την ιδιωτικο-
ποίηση και της κύριας ασφάλισης. Οι
εργαζόμενοι δεν θα ξέρουν αν, πότε
και τι σύνταξη θα πάρουν. Την απάν-
τηση πρέπει να τη δώσουμε στο δρό-
μο. Όπως το 2001 με το ασφαλιστικό
του Γιαννίτση, όπως το 2007 με το
ασφαλιστικό του Μαγγίνα, θα βρουν
μπροστά τους το εργατικό κίνημα,
που θα τους στείλει σπίτια τους»,
υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Άγγε-
λος Σπανόπουλος από το Δ.Σ του Σω-
ματείου Τουριστικών Συνοδών. Ο Σπύ-
ρος Βασιλείου από το Σύλλογο Εργα-
ζομένων του νοσοκομείου Αγ. Σάβ-
βας, στο χαιρετισμό του συνέδεσε τη
μάχη ενάντια στην επίθεση του Χατζη-
δάκη με τον αγώνα ενάντια στις απο-
λύσεις των συμβασιούχων στην Υγεία.
Τη συγκέντρωση έκλεισε ο Τάσος
Αναστασιάδης, από το Συντονισμό
Εργατικής Αντίστασης. «Οι κινητοποί-
ησεις των εργαζόμενων για το ασφα-
λιστικό έχουν ρίξει κυβερνήσεις. Η
σημερινή συγκέντρωση είναι κομμάτι
μιας μεγάλης καμπάνιας για να οργα-
νώσουμε κάθε χώρο δουλειάς, για να
δώσουμε το μήνυμα ότι το νομοσχέ-
διο δεν θα περάσει. Απλώνουμε το
μήνυμα παντού, παίρνουμε απεργια-
κές αποφάσεις, δίνουμε τη μάχη μέ-
χρι τέλους ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση της επικουρικής ασφάλισης. Ο
Μητσοτάκης λέει ότι η κυβέρνηση δεν
θα κάνει διακοπές για να ετοιμάσει τις
επιθέσεις στην εργατική τάξη. Του
απαντάμε ότι θα βρει μπροστά του το

εργατικό κίνημα. Δεν θα τον αφήσου-
με να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που θα
διαλύσει τελείως μια από τις μεγαλύ-
τερες κατακτήσεις μας».

Λίγες μέρες πριν, την Παρασκευή
16/7 οργανώθηκε μεγάλη εξόρμηση
με τα υλικά του Συντονισμού στο Με-
τρό του Συντάγματος, ενώ το απόγευ-
μα της Τρίτης 13/7 έγινε κοινή συνέ-
λευση του Συντονισμού Εργατικής Αν-
τίστασης και του Συντονιστικού Νοσο-
κομείων για την οργάνωση της μάχης,
με μεγάλη συμμετοχή και πλούσια συ-
ζήτηση.

Κανένας εφησυχασμός
Οι δράσεις του Συντονισμού Εργατι-

κής Αντίστασης εντείνονται, στη λογι-
κή ότι η καθυστέρηση της κατάθεσης
του νομοσχεδίου Χατζηδάκη δεν χω-
ράει εφησυχασμό, αντίθετα χρειάζεται
απεργιακή κλιμάκωση για να μείνει μια
και καλή κλειδωμένο στο συρτάρι. Κι
όχι άδικα. Η διάσκεψη των προέδρων
της Βουλής την περασμένη εβδομάδα
μετέφερε τη διαδικασία της ψήφισης
για αργότερα καθώς η κυβέρνηση
βρέθηκε ανάμεσα σε συμπληγάδες.
Από τη μια οι δανειστές που μπροστά
στην οικονομική τρύπα που θα δημι-
ουργηθεί για τη χρηματοδότηση της
μεταρρύθμισης, πιέζουν είτε για νέα
βαριά φορολογία στην εργατική τάξη,
είτε για μνημόνιο. Από την άλλη ο κυ-
βερνητικός φόβος για μια νέα εργατι-
κή έκρηξη ανάλογη αυτών που τσάκι-
σαν επιθέσεις στην ασφάλιση και τα
ταμεία στο παρελθόν.

Ωστόσο η επιμονή του Συντονισμού
για άμεση απεργιακή κλιμάκωση ενάν-
τια στο νομοσχέδιο δικαιώνεται βάσει
των τελευταίων δημοσιευμάτων, σύμ-
φωνα με τα οποία παρά την αναβολή
της ψήφισης για τέλος καλοκαιριού –
κι όχι φθινόπωρο όπως έλεγαν οι αρχι-
κές εκτιμήσεις– οι διαδικασίες ξεκινά-
νε από αυτή την εβδομάδα. Και μπρο-

στά στην προοπτική της παράδοσης
των ταμείων στα funds, οι ευρωπαϊκοί
θεσμοί χαλαρώνουν τις πιέσεις.

Όπως γράφει ρεπορτάζ της Εφ.Συν
τη Δευτέρα 19/7: «μέχρι την Τετάρτη
αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή
το σχέδιο νόμου για τη θέσπιση νέου
κεφαλαιοποιητικού συστήματος επι-
κουρικών συντάξεων… Η κατάθεση
εντός των ημερών συμπίπτει με τις
διαβεβαιώσεις από την ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας ότι οι Βρυξέλ-
λες αίρουν τις επιφυλάξεις τους. Ο
υπουργός Εργασίας δεν το βροντο-
φωνάζει κιόλας… Οι πρόσφατες
σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης
δείχνουν ότι ο κ. Χατζηδάκης αρχίζει
να χάνει το λούστρο της δημοφιλίας
που κατείχε, εξαιτίας και του εργασια-
κού που προηγήθηκε. Δεύτερο χτύπη-
μα -χωρίς να έχει αποκλειστεί παντε-
λώς το ενδεχόμενο εθνικών εκλογών-
μέσα στο εξάμηνο δεν αντέχεται!...
Πάντως, όντως φαίνεται ότι οι εκπρό-
σωποι της Ε.Ε. αίρουν τις όποιες επι-
φυλάξεις τους… Επιφυλάξεις που εί-
χαν διατυπώσει στο περιθώριο της
πρόσφατης 11ης αξιολόγησης και
αφορούσαν το υψηλό κόστος μετάβα-
σης από το ισχύον αναδιανεμητικό
στο νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα.
Το κόστος αυτό υπολογίζεται ότι μπο-
ρεί να ανέλθει στο ποσό των 74 δισ.
ευρώ σε βάθος χρόνου. Παρότι αξιω-
ματούχοι της Ε.Ε., όταν ρωτήθηκαν
από την “Εφ.Συν”, επιβεβαίωσαν τη
συγκράτηση ως προς την τελική έγ-
κριση, οι τελευταίες πληροφορίες κα-
ταδεικνύουν ότι επήλθε συμβιβασμός
καθώς το πολιτικό ιερατείο της Ε.Ε.
δεν θέλει και δεν μπορεί να ανοίγει
πολλά μέτωπα σε αυτήν την πανδημι-
κή φάση, αντιμετωπίζοντας με χαλα-
ρά κριτήρια τις δημοσιονομικές πρω-
τοβουλίες που λαμβάνουν οι κυβερνή-
σεις των κρατών- μελών της Ε.Ε».

Στέλιος Μιχαηλίδης

Να μην αφήσουμε 
τον Χατζηδάκη να 
λεηλατήσει τις συντάξεις

20/7, Συγκέντρωση του
Συντονισμού Εργατικής

Αντίστασης στο υπ. Εργασίας. 
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

15/7, Προαύλιο Αγ. Σάββα. 
Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου



Όλο και μεγαλύτερες διαστά-
σεις παίρνει η υπόθεση της
19χρονης κοπέλας στην

Ηλιούπολη. Από την ημέρα της κα-
τάθεσής της, νέα στοιχεία έρχονται
συνέχεια στο φως. Εκτός από τον
39χρονο αστυνομικό που την είχε
αιχμάλωτη και την εξέδιδε, καθώς
και τον πατέρα της ο οποίος τη βία-
ζε από μικρή, συνελήφθη ένας τρί-
τος άνδρας. Όπως κατέθεσε η
19χρονη, και αυτός την εξέδιδε με
απειλές και βία. Διερευνάται ο ρό-
λος και άλλων συνεργών. Τουλάχι-
στον τέσσερις γυναίκες έχουν μέχρι
στιγμής καταθέσει, ενώ η συνήγο-
ρος της 19χρονης, Α. Λεγάκη, έχει
δηλώσει ότι κι άλλες έχουν επικοινω-
νήσει μαζί της και έχουν καταγγείλει
τον αστυνομικό. Ζητούν προστασία
προκειμένου να καταθέσουν. 

Το μόνο βέβαιο είναι ότι έχουμε
να κάνουμε με κύκλωμα μαστροπεί-
ας. Ένα κύκλωμα που δεν θα μπο-
ρούσε να έχει καλύτερο σύμμαχο
από την ΕΛΑΣ. Οι αστυνομικοί που
κρατούσαν τον συνάδελφό τους,
τού επέτρεψαν να κάνει ένα τηλεφώ-
νημα, δήθεν σε δικηγόρο, με αποτέ-
λεσμα αυτός να καταφέρει να επι-
κοινωνήσει με κάποιον συνεργό του
ο οποίος εξαφάνισε τον ενοχοποι-
ητικό υπολογιστή του. Ταυτόχρονα,
η εταιρία πορνογραφίας Sirina δή-
λωσε ότι το θύμα του αστυνομικού
είχε υπογράψει συμβόλαιο “με όλες
τις προβλεπόμενες διαδικασίες”, δη-
λαδή ...γνήσιο υπογραφής και ταυ-
τότητα! Τόσο διάτρητη είναι η “νομι-
μότητα”, ειδικά αν βάζει η ΕΛΑΣ το
χεράκι της με οποιονδήποτε τρόπο.

Και ενώ ο βόθρος του οργανωμέ-
νου εγκλήματος και της σεξιστικής
βίας ξεχειλίζει, μια ακόμη διάσταση
της ιστορίας αυτής παγώνει το αίμα.
Ο δράστης είχε την αποκλειστική
επιμέλεια της κόρης του, 9 ετών, την
οποία είχε αποσπάσει από την
πρώην γυναίκα του “με εκβιασμούς,
τρομοκρατία και απειλές ενωμένες
με άμεσο κίνδυνο ζωής”, όπως ανα-
φέρει η δικηγόρος της. Ο αδίστα-
κτος μαστροπός έχει καταφέρει να
πείσει τις αρχές ότι η μητέρα του
παιδιού είναι ...ακατάλληλη για να το
μεγαλώσει κι ότι είναι κατάλληλος ο
ίδιος! Η πρώην γυναίκα του έχει μι-
λήσει άλλωστε και για την κακοποί-
ηση που έχει υποστεί και η ίδια από
τον αστυνομικό. Τώρα, η οικογένεια
του αστυνομικού βάζει τα δυνατά
της για να κρατήσει την επιμέλεια
του κοριτσιού, πιθανότατα για να μη
μιλήσει για τα όσα ενδεχομένως έχει
δει στο σπίτι.

Ο Χρυσοχοΐδης μίλησε με έμφαση
για την “ενδοοικογενειακή βία” τις
επόμενες ημέρες της αποκάλυψης
αυτού του εγκλήματος. Ανακοίνωσε
μάλιστα, σε εκδήλωση στο Περιστέρι
στις 14/7, τη δημιουργία πιλοτικών

“γραφείων ενδοοικογενειακής βίας”
σε κάθε αστυνομικό τμήμα, με πρώ-
τη τη Δυτική Αθήνα. Δεν το κάνει
από ευαισθησία για το βασανιστήριο
που υπέστη η νεαρή κοπέλα από τον
πατέρα της. Το κάνει για να απομα-
κρύνει τη συζήτηση από τα όσα έκα-
νε ο αστυνομικός και στη συνέχεια η
ΕΛΑΣ. Ούτε η επιλογή της Δυτικής
Αττικής είναι τυχαία -το μήνυμα είναι
ότι η ενδοοικογενειακή βία εντοπίζε-
ται στις εργατικές οικογένειες, ότι οι
αγροίκοι είναι οι φτωχοί άντρες.

Σύγκρουση
Δεν υπάρχει αδιάφθορο κομμάτι

της αστυνομίας που μπορεί να παί-
ξει τον ρόλο που υπόσχεται ο Χρυ-
σοχοΐδης, ο ίδιος άλλωστε θα προτι-
μούσε η υπόθεση της Ηλιούπολης
να είχε προλάβει να κουκουλωθεί. Η
δημοσιότητα ήρθε μέσα από τη σύγ-
κρουση με τον κρατικό μηχανισμό.
Το αντανακλαστικό της σερβιτόρας
που βοήθησε το θύμα, να απευθυν-

θεί ταυτόχρονα σε μια φεμινιστική
συλλογικότητα, το ότι οι καταγγε-
λίες των δικηγόρων της κοπέλας
διαδόθηκαν, το ότι οι εργαζόμενοι/
ες στο Γεννηματάς στάθηκαν στο
πλευρό της κοπέλας, γνωρίζοντας

ήδη πριν φτάσει στον χώρο του νο-
σοκομείου τι έχει συμβεί, η άμεση
αντίδραση των κατοίκων της Ηλιού-
πολης με μια μεγάλη διαδήλωση, εί-
ναι όλα αποτέλεσμα ενός κινήματος
που έχει δράσει για χρόνια και έχει

εδραιωθεί. Όσοι και όσες θέλουν να
πάρουν θέση κόντρα στην κακοποί-
ηση και το έγκλημα δεν είναι
μόνοι/ες και το ξέρουν. Και γι' αυτό
μπόρεσαν να σταθούν απέναντι ακό-
μη και στο τέρας της συγκάλυψης.

Η ΝΔ είναι μέρος του προβλήμα-
τος όχι μόνο γιατί χρειάζεται την
αστυνομία για να κυβερνήσει και θα
την υπερασπιστεί πάση θυσία, αλλά
γιατί υπηρετεί συνολικά αυτό το σά-
πιο σύστημα. Το σύστημα στο οποίο
αρκεί ένα γνήσιο υπογραφής για να
πέσει μια νέα κοπέλα στα νύχια μιας
πορνογραφικής εταιρίας και να μην
γίνονται ερωτήσεις για να μη χαθούν
τα κέρδη. Το σύστημα στο οποίο η
κρίση των από πάνω μετατρέπεται
σε σκληρές επιθέσεις στην εργατική
τάξη και ιδίως τις γυναίκες, στερών-
τας τους δικαιώματα και επιλογές.
Το σύστημα που έρχεται να καλύψει
ιδεολογικά όλα αυτά που συμβαί-
νουν με σκληρή προπαγάνδα για τη
θέση της γυναίκας και για το “πα-
τρίς – θρησκεία – οικογένεια”.

Η απάντηση για το πώς θα σπάσει
αυτό το απόστημα βρίσκεται στους
αγώνες απέναντι στην καταστολή,
στην κυβέρνηση και στο σύστημα.
Το Σάββατο 17 Ιούλη εκατοντάδες
διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας
ενάντια στη σεξιστική βία και τη συγ-
κάλυψη. Η αναγκαιότητα να δοθεί
συνέχεια στη μάχη φάνηκε δυστυ-
χώς σχεδόν αμέσως, με το νέο τρα-
γικό περιστατικό γυναικοκτονίας στη
Φολέγανδρο να αποκαλύπτεται λίγες
ώρες μετά: ένας 30χρονος άνδρας
σκότωσε την κοπέλα του, χτυπώντας
την και πετώντας τη στα βράχια. Φί-
λοι/ες και γνωστοί/ες της 26χρονης
Γαρυφαλλιάς, εμφανίστηκαν στην
κηδεία της με πανό “Όχι άλλη Γαρυ-
φαλλιά – Όχι άλλοι νταήδες”.

Αφροδίτη Φράγκου
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Να τσακίσουμε το σύστημα του σεξισμού

Την Παρασκευή 16/7 πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Pri-
de διαδήλωση μετά από κάλεσμα που έβγαλε η «Πρωτο-

βουλία για PRIDE Ηρακλείου». Στο κάλεσμά της ανταποκρίθη-
καν και συμμετείχαν με πανό η «Κίνηση για την Απεργιακή 8
Μάρτη», η «Φεμινιστική Αλληλεγγύη Ηρακλείου» και πλήθος
κόσμου της πόλης. Ήταν μια μεγάλη διαδήλωση με παλμό,
συνθήματα ενάντια στον σεξισμό, την ομοφοβία, την τραν-
σφοβία και τον ρατσισμό. 

Πολύ χαρακτηριστική ήταν η συμμετοχή της νεολαίας που
έδινε τον τόνο κατά την διάρκεια της διαδήλωσης, όπως και
επίσης πολλές οικογένειες που συμμετείχαν στηρίζοντας την
κινητοποίηση. Παρόλο που σημειώθηκαν κάποιες ομοφοβικές επιθέσεις
κατά τη διάρκεια της πορείας, αυτό δεν εμπόδισε την διαδήλωση να συνε-
χίσει κανονικά, καθώς είχε πολύ μεγάλη μαζικότητα αντιμετωπίζοντας
έτσι τα μειοψηφικά αυτά σκηνικά. Συνθήματα όπως «η απελευθέρωση δε
θα 'ρθει με τους νόμους, γκέι, τρανς, λεσβίες, βγαίνουμε στους δρόμους»
και «η Zackie ζει τσακίστε τους ναζί» πρωταγωνιστούσαν καθ' όλη τη

διάρκεια της κινητοποίησης. 
Συνεχίζουμε με νέες δράσεις και κινητοποιήσεις απέναντι σε αυτό το

σύστημα και τις σάπιες ιδέες του μέχρι να τις τσακίσουμε. Με έμπνευση
τις διαδηλώσεις που γίνονται αυτή την στιγμή για τα δικαιώματα της ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κοινότητας και όχι μόνο.

Μαντώ Καλατζάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Pride διαδήλωση

17/7, Διαδήλωση στην Αθήνα ενάντια στη σεξιστική βία. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

9/7, Οι φίλοι της Γαρυφαλιάς στην κηδεία της. Φωτό: intime

16/7, Ηράκλειο. Φωτό: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ



Όχι στο σύστημα 
“βαθμολόγησης” νέων γιατρών
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ανακοινώνουν
προσλήψεις, 
απειλούν με…
απολύσεις!

Κατατέθηκε εν τέλει το νομοσχέδιο της Κεραμέως στη
Βουλή την Παρασκευή 16/7. Εκτός από τις γνωστές δια-
τάξεις για την αξιολόγηση και την επαναφορά των επιθε-

ωρητών, με νέο άρθρο που κατέβασε αιφνιδιαστικά η Υπουργός
δίνει υπερεξουσία στους διευθυντές μετατρέποντάς τους σε
σχολάρχες. Θεσμοθετεί ουσιαστικά τη θέση ενός διοικητή-μά-
νατζερ που θα λειτουργήσει τα σχολεία με όρους επιχειρήσε-
ων, όπως γίνεται και στα νοσοκομεία. 

Ο αυταρχισμός κορυφώθηκε με τη δήλωση της Υπουργού
στην Καθημερινή της Κυριακής 18/7 ότι όποιος εκπαιδευτικός
δεν δεχτεί την αξιολόγηση θα του περικοπεί ο μισθός και δεν
θα έχει μισθολογική εξέλιξη. Πρόκειται για πλήρη αναίρεση σε
όσα έλεγε ο Μητσοτάκης ότι η αξιολόγηση δεν θα είναι τιμωρη-
τική. Επίσης, χρησιμοποιούν την αποδοχή της αξιολόγησης ως
προϋπόθεση για την μονιμοποίηση και τον διορισμό των εκπαι-
δευτικών. Ψάχνουν να βρουν από παντού στηρίγματα για να
τσακίσουν την ανυποχώρητη αντίσταση που τόσα χρόνια τους
έβαζε φρένο στα σχέδιά τους.

Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκαν νέοι διορισμοί στα σχολεία. Ο Σε-
ραφείμ Ρίζος, μέλος ΔΣ του ΣΕΠΕ Χανίων και μέλος του δικτύου
εκπαιδευτικών “η Τάξη μας” σχολιάζει: “Οι 11.700 διορισμοί εκ-
παιδευτικών τους οποίους αναγκάστηκε να ανακοινώσει το ΥΠΑΙΘ
είναι μια νίκη του εκπαιδευτικού κινήματος που δεν μπορεί να με-
τριαστεί ούτε από το πώς προτίθεται να τις χρησιμοποιήσει το
Yπουργείο ούτε από τις επιμέρους κατανομές των διορισθέντων
ανά ειδικότητα και τις συνακόλουθες, καταφανείς αδικίες εις βά-
ρος ορισμένων κλάδων συναδέλφων που περιέχουν. 

Ανάγκες
...Αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη που καθιε-

ρώνει τις ελαστικές μορφές εργασίας και τις ατομικές συμβά-
σεις, το ΥΠΑΙΘ αναγκάζεται να υποκύψει έστω και μερικώς στο
αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος για μονιμοποίηση των ανα-
πληρωτών και κατάργηση της ελαστικής εργασίας. Έστω και αν
ο αριθμός αυτός απέχει πολύ από τις πραγματικές ανάγκες
αποτελεί μια παραδοχή από την πλευρά της κυβέρνησης, σε
αντίθεση με τις ιδεοληπτικές εμμονές της, ότι η εκπαίδευση δεν
μπορεί να λειτουργήσει χωρίς επαρκές, μόνιμο προσωπικό. Εί-
ναι μια μερική δικαίωση των εκπαιδευτικών και του αιτήματος
μας που διαμορφώθηκε με ακόμη πιο επιτακτικό τρόπο μέσα
στην περίοδο της πανδημίας.

...Οι διορισμοί αυτοί θα έχουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέ-
σματα από αυτά που επιδιώκει η ηγεσία του υπουργείου. Μια
υποχώρηση σε ένα εργατικό αίτημα μπορεί να ερμηνευθεί, και
ορθώς, ως αποτελεσματικότητα της συλλογικής δράσης της
βάσης των εκπαιδευτικών και άρα να μεταφραστεί σε αυξημένη
αυτοπεποίθηση από την πλευρά τους για να αποκρούσουν και
τις υπόλοιπες επιθέσεις. Το να αξιολογηθούν οι νέοι συνάδελ-
φοι προϋποθέτει ότι η αξιολόγηση θα περάσει στο σύνολο του
εκπαιδευτικού σώματος”.

Για τη μάχη που ανοίγει μπροστά δηλώνει στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη: “Συνδέουμε τη μάχη για να γίνουν όλοι οι διορισμοί που
χρειαζόμαστε με τη μάχη για την απόσυρση του ν/σ Κεραμέως
και της αξιολόγησης. Χρειάζεται η ΔΟΕ να μπει μπροστά και να
βγει από την αδράνεια. Για να οργανώσουμε ότι θα υπάρχει απερ-
γία – αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης όποτε αυτές κι
αν γίνονται. Πλέον δεν μιλάμε μόνο για την αποχή από μια διοικη-
τική διαδικασία που ίσχυε ως τώρα. Αλλά θα χρειαστεί και στάση
εργασίας που σταματάει την εκπαιδευτική διαδικασία κάθε φορά
που θα μπαίνει ο διευθυντής μέσα στην τάξη για να αξιολογήσει.
Όμως για να μην μείνει μια ατομική ιστορία, προϋπόθεση για να
πετύχει όλο αυτό είναι ένα μεγάλο συλλογικό απεργιακό βήμα τον
Σεπτέμβρη στην αρχή της σχολικής χρονιάς”. 

Μάνος Νικολάου

ΥΓΕΙΑ

Την αλλαγή στο σύστημα εξετάσεων
των γιατρών για την απόκτηση ειδι-

κότητας καταγγέλλει η ΟΕΝΓΕ, ενώ ξε-
κινά συλλογή υπογραφών για να μην
εφαρμοστεί και καλεί σε κινητοποίηση
την Τετάρτη 21 Ιούλη στις 4μμ, έξω από
το Υπουργείο Υγείας. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
Ομοσπονδίας “ανακοινώθηκε ότι ακυ-
ρώθηκαν οι εξετάσεις του Αυγούστου
και ότι όσοι δήλωσαν για Αύγουστο με-
ταφέρονται στο Σεπτέμβρη επειδή αλ-
λάζει το σύστημα εξετάσεων. Πλέον θα
συμβαδίζει με το άρθρο 166 του νόμου
4600 του 2019. Το άρθρο αυτό μετατρέ-
πει τις εξετάσεις σε πανελλαδικές με
δύο μέρη (γραπτό και προφορικό) που
θα γίνονται λιγότερες φορές το χρόνο
(τέσσερις) σε δύο κέντρα (Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη). Το μεγάλο πρόβλημα όμως

με αυτό το νόμο είναι η παγκόσμια πρω-
τοτυπία να αναγράφεται βαθμός στον
τίτλο κτήσης ειδικότητας. Συγκεκριμένα
θα αναγράφεται ο βαθμός (καλώς, λίαν
καλώς ή άριστα) που πήρε ο εξεταζόμε-
νος στην προφορική εξέταση!”

Η ανακοίνωση συνεχίζει: “O πραγμα-
τικός τους στόχος είναι η δημιουργία
«φίλτρων», να μας χωρίσει τους νέους
γιατρούς σε διαφορετικές κατηγορίες
σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες της επι-
στημονικής μας εξέλιξης, τα εργασιακά
και επαγγελματικά μας δικαιώματα.
Στόχος τους η ακόμα πιο στενή εξάρτη-
ση μας από τα επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα, τους πολυπλόκαμους μηχανι-
σμούς εξαγοράς και ενσωμάτωσης σε
όλη μας την επαγγελματική μας στα-
διοδρομία. Ταυτόχρονα αυτή η αντι-
δραστική ρύθμιση θα οδηγήσει σε ακό-

μα μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ
τμημάτων, κλινικών και νοσοκομείων.
Το χτύπημα των δικαιωμάτων μας πάει
χέρι χέρι με την επιδίωξη για ενίσχυση
της εμπορευματοποίησης – ιδιωτικοποί-
ησης της υγείας. Κάποια τμήματα και
νοσοκομεία θα γίνουν πιο «ελκυστικά»
από άλλα επειδή θα προσφέρουν πε-
ρισσότερες πιθανότητες για τον πολυ-
πόθητο βαθμό λόγω διασυνδέσεων, και
όχι απαραίτητα επειδή θα προσφέρουν
ουσιαστικότερη εκπαίδευση.”

Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που
δεν χτυπάει μόνο τους/τις νέους/νέες
γιατρούς αλλά ανοίγει συνολικά τη νοο-
τροπία της αξιολόγησης μέσα στην
Υγεία. 

Βρείτε το κείμενο υπογραφών εδώ:
oengegr.com/sign

Α.Φ.

ΑΑΔΕ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας,

πραγματοποίησαν το πρωί της
Τρίτης οι εργαζόμενοι της ΑΑ-
ΔΕ, αντιδρώντας στη μετεγκα-
τάσταση τους σέ κτίριο ακα-
τάλληλο. Κανένας εργαζόμε-
νος δεν μπήκε για δουλειά.

Η κινητοποίηση πραγματο-
ποιήθηκε μετά από καμπάνια
συλλογής υπογραφών από
τούς εργαζόμενους, την οποία
κάλυψε το σωματείο.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Μονιμοποιήστε 
τους συμβασιούχους
Συγκέντρωση έξω από το δημαρχείο της Αθήνας

πραγματοποίησαν οι συμβασιούχοι covid 19, τη
Δευτέρα 19/7, την ώρα της συνεδρίασης του δημοτικού
συμβουλίου. 

Πρόκειται για εργαζόμενους που προσελήφθησαν με
συμβάσεις για να καλύψουν κενά που δημιούργησε η παν-
δημία και κάθε τόσο βρίσκονται αντιμέτωποι με την απει-
λή της απόλυσης. Το δημοτικό συμβούλιο υιοθέτησε ομό-
φωνο ψήφισμα για την παραμονή τους στη δουλειά,
ωστόσο η διεκδίκηση παραμένει σε εκκρεμότητα καθώς
αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο Πάνος, εργαζόμενος συμβασιούχος covid 19, δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Εργαζόμαστε ως συμβασι-
ούχοι από την αρχή της πανδημίας. Έχουμε καταφέρει κι
έχουμε κερδίσει δυο επαναπροσλήψεις. Παλεύουμε για
τρίτη φορά για την παραμονή μας στη δουλειά. Καλύ-
πτουμε όλα τα πόστα του δήμου. Από την καθαριότητα
και τα κοιμητήρια μέχρι τη φύλαξη, τις αποθήκες, τα πάν-
τα. Χωρίς εμάς ο δήμος θα υπολειτουργεί. Είναι νίκη το
ότι καταφέραμε και πήραμε ομόφωνο ψήφισμα για την
παραμονή μας στη δουλειά, αλλά χρειάζεται να συνεχί-
σουμε για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα απολυθεί κανείς».

Σ.Μ.

Ο κλιματισμός 
δεν είναι πολυτέλεια
Χωρίς κλιματισμό συνεχίζει να λειτουργεί για τρίτη συνε-

χόμενη εβδομάδα το 2ο Κέντρο Κοινότητας και το Κέν-
τρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων στην οδό
Μαιζώνος 45 και Ψαρρών. 

Οι υπηρεσίες του Κέντρου απευθύνονται σε ευπαθείς και
ευάλωτες ομάδες (πρόσφυγες, δικαιούχους προνοιακών και
αναπηρικών επιδομάτων), οι οποίοι υπόκεινται σε μεγάλη τα-
λαιπωρία, καθώς η “λύση” που έχει βρει ο Δήμος είναι η υπο-
λειτουργία των Κέντρων, με συνεχείς μεταφορές των ραντε-
βού των πολιτών, λόγω της μετάβασης των εργαζομένων σε
κλιματιζόμενες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι πέραν
της θερμικής εξάντλησης που έχουν να αντιμετωπίσουν σε
συνθήκες καύσωνα, της υποστελέχωσης και του ήδη υπέ-
ρογκου φόρτου εργασίας, είναι επιφορτισμένοι με την εξυ-
πηρέτηση των πολιτών σε λιγότερες ώρες.

Αφού είναι χρονοβόρα, δύσκολη ή δαπανηρή η συντήρηση
της υπάρχουσας μονάδας κλιματισμού, γιατί δεν έχει γίνει
αγορά κλιματιστικών ή μεταφορά μη αξιοποιούμενων κλιματι-
στικών από άλλα κτίρια του Δήμου; Παρά τις διαμαρτυρίες
πολιτών και εργαζομένων, φαίνεται πως για τον Δήμο Αθηναί-
ων του Μεγάλου Περιπάτου και του ξηλώματός του και των
ζαρντινιερών, ο κλιματισμός της υπηρεσίας αποτελεί πολυτέ-
λεια. 

Αρετή Καλυβιώτη
Κοινωνική Λειτουργός, MSc Αντιμετώπισης 
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Στις 11 Ιούλη στην Κούβα έγιναν αν-
τικυβερνητικές διαδηλώσεις που
επεκτάθηκαν στις 6 από τις 14

επαρχίες του νησιού με τη συμμετοχή χι-
λιάδων. Πολλές κατέληξαν σε συγκρού-
σεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και την
αστυνομία αλλά και με φιλοκυβερνητικούς
διαδηλωτές. 

Το υπόβαθρο αυτής της έκρηξης ήταν
οι ελλείψεις σε βασικά αγαθά και η ακρί-
βεια, που φουντώνουν σε συνθήκες παν-
δημίας και ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού.
Αυτό επισημαίνει και η ανάλυση των δια-
δηλώσεων από την συντακτική ομάδα του
μπλογκ Κομουνίστας, που ασκεί αριστερή
κριτική στην κυβέρνηση της Κούβας. Γρά-
φουν:

«Ο άμεσος πυροδότης των διαδηλώσε-
ων ήταν η δυσαρέσκεια για τις φοβερές
ελλείψεις που προκαλούν η οικονομική
κρίση, οι οικονομικές κυρώσεις που έχουν
επιβάλει οι ΗΠΑ και η αμφισβητήσιμη και
αναποτελεσματική διαχείριση από την
κρατική γραφειοκρατία. 

Η έλλειψη τροφίμων και υγειονομικών
προϊόντων, η ύπαρξη καταστημάτων Ελεύ-
θερα Μετατρέψιμου Συναλλάγματος στα
οποία μπορείς να ψωνίσεις μόνο αν διαθέ-
τεις ξένο νόμισμα και τα οποία συσσω-
ρεύουν αποθέματα βασικών αγαθών, οι
ατελείωτες ουρές για την αγορά αγαθών
τόσο βασικών όσο το ψωμί, οι ελλείψεις
σε φάρμακα, ο περιορισμός των καταθέ-
σεων σε δολάρια στις τράπεζες, η αύξηση
των τιμών για δημόσιες υπηρεσίες (στην
Αβάνα το εισιτήριο στις συγκοινωνίες αυ-
ξήθηκε 500%) οι περικοπές επιδοτήσεων,
ο αλματώδης πληθωρισμός, οι πολύωρες
διακοπές ρεύματος. Αυτοί είναι οι αντικει-
μενικοί παράγοντες που δημιούργησαν το
σκηνικό για μια κοινωνική έκρηξη». 

Ιμπεριαλισμός
Η Κούβα είναι ένα νησί με 11 εκατομμύ-

ρια κατοίκους. Από το 19ο αιώνα η οικονο-
μία της βασιζόταν στην παραγωγή ζαχα-
ροκάλαμου. Αργότερα, όσο γινόταν προ-
σάρτημα της οικονομίας των ΗΠΑ, έγινε
και τουριστικός προορισμός, με τα ξενο-

δοχεία και τα καζίνο και τα πορνεία (στα
οποία «επένδυε» και η αμερικάνικη μαφία). 

Το 1959 η επανάσταση με επικεφαλής
τον Φιντέλ Κάστρο, τον Τσε Γκεβάρα και
τους συντρόφους τους στο αντάρτικο ανέ-
τρεψαν τη δικτατορία του στρατηγού
Μπατίστα. Ήταν ένα διεφθαρμένο και κα-
ταπιεστικό καθεστώς που όμως ήταν πι-
στός σύμμαχος του «ελεύθερου κόσμου»
δηλαδή του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού.
Οι ΗΠΑ επέβαλαν πρώτα ένα σκληρό εμ-
πάργκο και στη συνέχεια προσπάθησαν να
ανατρέψουν ένοπλα το επαναστατικό κα-
θεστώς με την απόβαση στο Κόλπο των
Χοίρων που κατέληξε σε φιάσκο. 

Το κουβανικό καθεστώς αναζήτησε διε-
θνή στηρίγματα. Ο Κάστρο διακήρυξε το
1962 ότι η επανάσταση είναι σοσιαλιστική,
παρόλο που μέχρι τότε το Κίνημα της 26
Ιούλη αρνιόταν οποιαδήποτε σχέση με τον
κομμουνισμό. Η στροφή είχε να κάνει με
τη συμμαχία με την ΕΣΣΔ. 

Η επανάσταση έφερε πραγματική βελ-
τίωση στη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας.
Όμως, οι αποφάσεις για την οικονομία και
την πολιτική παρέμειναν υπόθεση μιας
στενής ομάδας βετεράνων του αντάρτικου
γύρω από τον Φιντέλ Κάστρο. Για εκατομ-
μύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και
ιδιαίτερα στην Λατινική Αμερική, η Κούβα
ήταν το σύμβολο της αντίστασης στον
αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Όμως στην
πραγματικότητα δεν έγινε μια σοσιαλιστι-
κή κοινωνία γιατί ποτέ η εργατική τάξη δεν
πήρε τον έλεγχο ούτε στην οικονομία ούτε
στην πολιτική. 

Το καθεστώς ποτέ δεν κατόρθωσε να
επιτύχει το βασικό στόχο του στην οικονο-
μία. Να απαλλαγεί δηλαδή από την οικονο-
μική εξάρτηση που σήμαινε μια οικονομία
στηριγμένη ουσιαστικά στη μονοκαλλιέρ-
γεια του ζαχαροκάλαμου. Η ΕΣΣΔ αγόρα-
ζε ζάχαρη και πουλούσε βιομηχανικά και
καταναλωτικά προϊόντα στην Κούβα. 

Το 1989-91 τα καθεστώτα του λεγόμε-
νου «υπαρκτού σοσιαλισμού» κατέρρευ-
σαν στην Ανατολική Ευρώπη. Η Κούβα
βρέθηκε μόνη της απέναντι στο εμπάργκο
και την επιθετικότητα των ΗΠΑ. Η «έκτα-
κτη κατάσταση» της δεκαετίας του ’90 σή-

μαινε μεγάλες στερήσεις για τον πληθυ-
σμό. Τα αστυνομικά μυθιστορήματα του
Λεονάρντο Παδούρα αποδίδουν αυτή την
σκληρή πραγματικότητα και τις κοινωνικές
αλλαγές που άρχισαν να αναδύονται. 

Η Κούβα άντεξε. Η «παλιά φρουρά» συ-
νέχισε να κρατάει τα ηνία και το 2006 ο
Ραούλ Κάστρο, αδελφός του Φιντέλ, ανέ-
λαβε επίσημα την ηγεσία. Συνέχισε να έχει
νομιμοποίηση στα μάτια του πληθυσμού
λόγω της κληρονομιάς της Επανάστασης.
Αλλά και γιατί το αμερικάνικο εμπάργκο
θύμιζε έμπρακτα τι σημαίνει αμερικάνικος
ιμπεριαλισμός. 

Αγορά
Η ρητορική του καθεστώτος καλούσε σε

αυτοθυσία θυμίζοντας το ηρωικό παρά-
δειγμα του Τσε Γκεβάρα. Όμως, επί της
ουσίας άρχισε να αναζητάει διέξοδο για
την οικονομική κατάσταση στο άνοιγμα
στην αγορά. Το αμερικάνικο εμπάργκο πα-
ρέμενε ενεργό, αλλά για παράδειγμα
υπήρχαν ευρωπαϊκές εταιρείες που ήταν
πρόθυμες να κάνουν μπίζνες. 

Κάπως έτσι η Κούβα άρχισε να ανακάμ-
πτει οικονομικά. Τα εκατομμύρια των του-
ριστών και τα εμβάσματα των Κουβανών
της διασποράς έφερναν το πολυπόθητο
συνάλλαγμα που απαιτούνταν για να ει-
σαχθούν βασικά προϊόντα. Η Κούβα εισά-
γει το 80% των τροφίμων της. 

Η ηγεσία του ΚΚ Κίνας έκανε στροφή
από το μοντέλο της «αυτάρκειας» του
κρατικού καπιταλισμού στο άνοιγμα στην
παγκόσμια αγορά. Η Κούβα προσπάθησε
να αντιγράψει αυτό το μοντέλο. Όμως, τα
μεγέθη δεν συγκρίνονταν. 

Ένας συνδυασμός παραγόντων έφερε
τη νέα κρίση. Ο Τραμπ αυστηροποίησε το
εμπάργκο, χτυπώντας μια πηγή συναλλάγ-
ματος. Η παγκόσμια οικονομική κρίση
ακύρωσε ξένες επενδύσεις. Η Βενεζουέλα
που αντιμετωπίζει τη δική της κρίση στα-
μάτησε να είναι πηγή φτηνών καυσίμων. 

Και μετά χτύπησε η πανδημία. Η αντιμε-
τώπιση του καθεστώτος θεωρήθηκε από
πολλούς πρότυπο. Ουσιαστικά, αντιμετώ-
πισε τη πρώτη φάση με ένα σκληρό λο-
κντάουν και κλείσιμο του τουρισμού.

Όμως, αυτό είχε τεράστιο κόστος, κοινω-
νικό και οικονομικό. Τα πιο φτωχά τμήματα
του πληθυσμού πιέστηκαν στο έπακρο.
Και όταν άνοιξε ο τουρισμός φέτος (χωρίς
επιτυχία) σημειώθηκε έκρηξη στον αριθμό
των «κρουσμάτων» του Covid-19. Η Κούβα
μπορεί να έχει ζηλευτή έρευνα στην ανά-
πτυξη φαρμάκων και εμβολίων, αλλά μόλις
το 17,8% του πληθυσμού είναι πλήρως εμ-
βολιασμένο. 

Ανισότητα
Η επανάσταση μείωσε τις κραυγαλέες

ταξικές διαφορές που χαρακτήριζαν την
κουβανέζικη κοινωνία πριν από το 1959.
Όμως, η ανισότητα δεν εξαφανίστηκε. Η
γραφειοκρατία που έλεγχε τα κέντρα λή-
ψης αποφάσεων είχε πάντοτε ευκολότερη
και καλύτερη πρόσβαση σε μια σειρά υπη-
ρεσίες, αγαθά και προνόμια. Το άνοιγμα
στην αγορά των τελευταίων δεκαετιών εί-
χε σαν συνέπεια οι ανισότητες να μεγαλώ-
νουν, να γίνονται ορατές και να οδηγούν
στην ανάδυση μιας «νέας αστικής τάξης»
όπως την χαρακτήρισε σε μια ομιλία του
το 2019 ο Φρανκ Γκαρσία Χερνάντεζ του
μπλογκ Κομουνίστας. 

Είναι οι ιδιοκτήτες των «μικρομεσαίων»
επιχειρήσεων στον τουρισμό και όχι μόνο,
που από το 2011 μπορούν να έχουν υπαλ-
λήλους πέρα από τα μέλη της οικογένειάς
τους. Εκείνοι που μπορούν να συσσωρεύ-
σουν περισσότερα αμερικάνικα δολάρια
από τις δραστηριότητές τους. Και βέβαια,
οι γραφειοκράτες που διαχειρίζονται τις
«μικτές επιχειρήσεις» με το ξένο κεφάλαιο.
Η GAEVESA, η «ομπρέλα» που ελέγχει
εκατοντάδες τέτοιες εταιρείες ανήκει στον
κουβανικό στρατό. 

Αυτό το άνοιγμα στην αγορά επιταχύνε-
ται. Στις αρχές της φετινής χρονιάς για
παράδειγμα η κυβέρνηση της Κούβας
ανακοίνωσε ότι ξένες εταιρείες θα μπο-
ρούν πλέον να κατέχουν την πλειοψηφία
των μετοχών σε επιχειρήσεις στους κλά-
δους του τουρισμού, της βιοτεχνολογίας,
των φαρμάκων και του χονδρεμπορίου.
Επίσης επέτρεψε την δραστηριοποίηση
των διαβόητων «επενδυτικών funds». 

Το άνοιγμα στην αγορά δεν είναι λύση.
Δεν είναι η «νέα αστική τάξη» που θα φέ-
ρει καλύτερες μέρες στην Κούβα. Μόνο η
πάλη των εργατών μπορεί να ανοίξει το
δρόμο για τον σοσιαλισμό.
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Αντίσταση στον
αμερικάνικο αποκλεισμό

Με το που έγιναν γνωστές οι δια-
δηλώσεις, ο Μπάιντεν, ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ, έσπευσε να

ταχθεί υπέρ των διαδηλωτών, που «πα-
λεύουν για βασικά δικαιώματα όπως το
δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση»
ενάντια σε «ένα καταπιεστικό καθε-
στώς». Μίλησε για το «εγερτήριο σάλπι-
σμα της ελευθερίας». 

Οι δηλώσεις του Μπάιντεν, «ασυνήθι-
στα σκληρές» σύμφωνα με σχόλια του
διεθνούς τύπου, ωχριούν μπροστά σε
αυτές του δημάρχου του Μαϊάμι, Φράν-
σις Σουάρεζ, ο οποίος δήλωσε ότι οι
ΗΠΑ πρέπει να εξαπολύσουν αεροπορι-
κά πλήγματα στην Κούβα. Το Μαϊάμι εί-
ναι η έδρα μιας ολόκληρης γκάμας κου-
βανών νοσταλγών της «ελευθερίας» του
Μπατίστα και οι Δημοκρατικοί κι οι Ρε-
πουμπλικάνοι θέλουν τις ψήφους τους. 

Όπως και να έχει οι δηλώσεις του
Μπάιντεν είναι σκέτη υποκρισία. Καταρ-
χήν για την ίδια την Κούβα, πάει πολύ
να παριστάνει το φίλο του λαού που
υποφέρει. Γιατί ένα τεράστιο κομμάτι
των βασάνων του κουβανικού λαού
οφείλεται στο αμερικάνικο εμπάργκο. 

Το 2015 ο πρόεδρος Ομπάμα είχε
υποσχεθεί «ομαλοποίηση» των σχέσεων
με την Κούβα και σταδιακή άρση του
εμπάργκο. Τον Μάρτη του 2016 μάλιστα
έκανε την «ιστορική επίσκεψή» του στην
Αβάνα. Όμως, επί της ουσίας τίποτα
δεν έγινε. Και στην συνέχεια ο Τραμπ
έκανε ακόμα πιο ασφυκτικό το εμπάργ-
κο, με 240 νέα μέτρα και απαγορεύσεις.
Αυτά ξεκινούσαν από τον περιορισμό
της δυνατότητας αποστολής εμβασμά-
των σε συγγενείς στην Κούβα, μέχρι την
απαγόρευση εισόδου σε λιμάνια των
ΗΠΑ πλοίων που τους προηγούμενους
έξι μήνες είχαν «δέσει» σε κουβανικό λι-
μάνι. 

Κληρονομιά
Ο Μπάιντεν διατήρησε αυτή την «κλη-

ρονομιά» του Τραμπ ακόμα και σε συν-
θήκες πανδημίας. Γι’ αυτό η απάντηση
της Αριστεράς στα κροκοδείλια δάκρυα
που χύνουν από τον Μπάιντεν ή τον
Μπορέλ της ΕΕ μέχρι τους δικούς μας
ντόπιους Μητσοτάκηδες είναι απλή: εί-
στε κυνικοί υποκριτές που παριστάνετε
ότι πονάτε για τα δικαιώματα στην Κού-
βα όταν πρόσφατα έχει στηρίξει πραξι-
κοπηματίες στην Βενεζουέλα και την
Βολιβία. Να καταργηθεί κάθε τύπου εμ-
πάργκο στην Κούβα. 

Όμως, η Αριστερά δεν μπορεί να μεί-
νει μόνο σε αυτή τη διεκδίκηση. Χρει-
άζεται μια συνολικότερη αντιμετώπιση.
Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ο αμε-
ρικάνικος ιμπεριαλισμός παριστάνει το
φίλο της δημοκρατίας και των δικαιωμά-
των. Το έκανε κατά κόρον στον «Ψυχρό
Πόλεμο» όταν οι ΗΠΑ ήταν ο ηγέτης
του «ελεύθερου κόσμου» απέναντι στην
ΕΣΣΔ και τους συμμάχους της. 

Από την Αν. Γερμανία του 1953 μέχρι

την Πολωνία της Αλληλεγγύης του
1980-81, κάθε φορά που ένα μαζικό κί-
νημα ερχόταν σε σύγκρουση με τα κα-
θεστώτα εκεί, οι ΗΠΑ έσπευδαν να επαι-
νέσουν τους «μαχητές της ελευθερίας».
Ηταν βέβαια υποκριτές και τότε όπως
είναι και σήμερα. 

Στην Αριστερά, ωστόσο, διαμορφώ-
θηκαν δυο λάθος αντιμετωπίσεις απέ-
ναντι σε αυτή την υποκρισία. Η πρώτη
ήταν η σταλινική πλήρης ταύτιση με τα
καθεστώτα που προσπαθούσαν να
απαντήσουν στα κινήματα με καταστολή
και συκοφαντίες: Οι εργάτες του δυτ.
Βερολίνου το 1953 ήταν «κρυμμένοι να-
ζί», οι Ούγγροι που έφτιαχναν εργατικά
συμβούλια το 1956 «αντεπαναστάτες»,
οι Τσέχοι της Άνοιξης της Πράγας «αν-
τιδραστικοί μικροαστοί», οι εργάτες της
Αλληλεγγύης «κορόιδα που προσκυνού-
σαν τον Πάπα». Η ΕΣΣΔ «έκφραζε τον
σοσιαλισμό», ακόμα και όταν έστελνε
τανκς στην Ουγγαρία και την τσεχοσλο-
βακία ή στήριζε το πραξικόπημα του
Γιαρουζέλσκι στην Πολωνία. Το ίδιο η
Κίνα το 1989 όταν έστελνε τα τανκς
στην πλατεία Τιενανμέν. 

Η άλλη αντιμετώπιση, αυτή του «ευ-
ρωκομμουνισμού», αναγνώριζε ότι
υπήρχαν προβλήματα στο ανατολικό
μπλοκ αλλά κατέληγε στην προσαρμογή
στα ιδεολογήματα του δυτικού καπιταλι-
σμού. Ο «σοσιαλισμός με δημοκρατία»
έφτασε να σημαίνει επιστροφή στον
αστικό κοινοβουλευτισμό και άνοιγμα
στην αγορά.  

Με αυτές τις λάθος αφετηρίες και την
προοπτική που συνεπάγονταν, η Αριστε-
ρά της Δύσης απέτυχε να βοηθήσει στη
διαμόρφωση και την ανάπτυξη μιας γνή-
σιας Αριστεράς στην ανατολική Ευρώ-
πη. Όταν για παράδειγμα οι μικροί κύ-
κλοι της πολωνικής αριστεράς, που στη
δεκαετία του ’60 μιλούσαν για την εξου-
σία των εργατικών συμβουλίων, βρέθη-
καν στη δίνη της εργατικής έκρηξης του
’80, έπαιρναν αυτά τα λάθος μηνύματα
από τη αριστερά στη Δύση που τελικά
τους παρέλυσαν και τους διάλυσαν. Δεν
πρέπει να επαναληφθούν τα ίδια λάθη
στην περίπτωση της Κούβας.

Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια
στην καταστολή των διαδηλώσεων στην
Κούβα. Είναι η πιο σίγουρη συνταγή να
χαριστεί η οργή και η πίκρα των απλών
ανθρώπων που δεν έχουν δουλειά, δεν
έχουν βασικά αγαθά, στη δημαγωγία
των ακροδεξιών του Μαϊάμι και τις ψεύ-
τικες υποσχέσεις των προπαγανδιστών
της «ελεύθερης αγοράς». 

Σοσιαλισμός σημαίνει οι εργάτες και
οι εργάτριες να παίρνουν συλλογικά τις
αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή
τους. Σημαίνει η «κάθε μαγείρισα να κυ-
βερνάει το κράτος» που έγραφε ο Λένιν.
Δεν σημαίνει μια εργατική τάξη φιμωμέ-
νη. Αυτό το μήνυμα πρέπει να ακουστεί
δυνατά και στην Κούβα και στον κόσμο
ολόκληρο. 

Όχι στην καταστολή των διαδηλώσεων

Στις διαδηλώσεις της 11 Ιούλη συνελήφθησαν τέσσερις
αριστεροί αγωνιστές. Πρόκειται για τους Φρανκ Γκαρ-
σία Χερνάντεζ, ιδρυτή της ομάδας που διαχειρίζεται το

μπλοκ Κομουνίστας, τον Μαικέλ Γκονζάλεζ Βίβερο, εκδότη
του περιοδικού Tremenda Nota (για τα δικαιώματα των
LGBTQI) το οποίο έχει αναδημοσιεύσει και κείμενα των Κο-
μουνίστας. Επίσης, συνελήφθησαν ο Λεονάρντο Ρομέρο Νεγ-
κρίν, φοιτητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αβάνας και ο
Μάρκος Αντόνιο Πέρεζ Φερνάντεζ, προπανεπιστημιακός
σπουδαστής.

Οι δυο πρώτοι αφέθηκαν ελεύθεροι την επόμενη μέρα, με
περιορισμούς στις μετακινήσεις τους. Παράλληλα τους
απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «διατάραξη της δημόσιας τά-
ξης». Οι άλλοι συνεχίζουν να κρατούνται. Μάλιστα, το όνομα
του Λεονάρντο Ρομέρο Νεγκρίν δεν εμφανίζεται στον επίση-
μο κατάλογο των συλληφθέντων. 

Ο Φρανκ Γκαρσία Φερνάντεζ έχει γνωστός διεθνώς για τις
μελέτες του σχετικά με την ιστορία της κουβανικής Αριστε-
ράς. Τον Μάη του 2019 οργάνωσε ένα διεθνές ακαδημαϊκό

συνέδριο για τον Τρότσκι στην Αβάνα. Τον Οκτώβρη της
ίδιας χρονιάς ήταν ομιλητής σε ημερίδα που οργάνωσε το
θεωρητικό περιοδικό International Socialism (εκδίδεται από
το SWP, το αδελφό κόμμα του ΣΕΚ στην Βρετανία) στο Λον-
δίνο. 

Ο Λεονάρντο Ρομέρο Νεγκρίν είχε συλληφθεί ξανά πέρσι
τον Απρίλη. Το «έγκλημά» του ήταν ότι συμμετείχε σε μια μι-
κρή διαδήλωση κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε: «Σοσια-
λισμός ναι, καταστολή όχι». 

Η διεθνής καμπάνια για την απελευθέρωση των συλλη-
φθέντων και την απόσυρση κάθε κατηγορίας εναντίον τους
συνεχίζεται. Πρέπει να έχει την στήριξη όλης της Αριστεράς. 

Η περιγραφή των γεγονότων που δημοσιοποίησε η συντα-
κτική ομάδα των Κομμουνίστας ενημερώνει ότι κανένα άλλο
μέλος της δεν συνελήφθη αλλά καταλήγει ως εξής: «Ωστόσο
το γεγονός αυτό δεν μας αποτρέπει να απαιτήσουμε, με βά-
ση την στοιχειώδη αίσθηση επαναστατικής δικαιοσύνης, την
απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων της 11 Ιούλη, φτάνει
οι ενέργειές τους να μην απείλησαν ανθρώπινες ζωές». 

Απελευθερώστε τον Φρανκ Γκαρσία 
και τους συντρόφους του

Εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, έχουμε καταγγείλει τον
αποκλεισμό που επέβαλαν οι αρχές των ΗΠΑ κατά της

Κούβας. Καταγγείλαμε και συνεχίζουμε να καταγγέλλουμε τις
ποικίλες πολιτικές και μέτρα που υιοθέτησε η Ουάσιγκτον από
το 1959-1960 για να απομονώσει, να αποσταθεροποιήσει και
να επιτεθεί στην Κούβα. Είμαστε αντιιμπεριαλιστές και πεπει-
σμένοι διεθνιστές. 

Γι’ αυτούς τους λόγους, μας ανησυχεί ιδιαίτερα η είδηση
της σύλληψης κατά τη διάρκεια μιας πορείας διαμαρτυρίας
στην Αβάνα στις 11 Ιουλίου του Frank Garcia Heandez, κου-
βανού ιστορικού και μαρξιστή, του Leonardo Romero Negrin,
νεαρού σοσιαλιστή που σπουδάζει φυσική στο Πανεπιστήμιο
της Αβάνας, του Maykel Gonzalez Vivero, διευθυντή του Tre-
menda Nota (περιοδικού για τα δικαιώματα των LGBTQI) και
του Marcos Antonio Perez Feandez, προπανεπιστημιακού φοι-
τητή. Ο Frank Garcia Heandez είναι ένας σημαντικός μελετη-
τής που έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη για το έργο του σχε-
τικά με την επανεκτίμηση της ιστορίας της κουβανικής αρι-
στεράς και τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου για τον
Τρότσκι στην Αβάνα το 2019.
Ζητάμε την χωρίς όρους απελευθέρωση του Φρανκ και όλων
των συντρόφων του και τον σεβασμό των δημοκρατικών δι-
καιωμάτων όλων των κουβανών. 
Όπως είχε πει η επαναστάτρια Ρόζα Λούξεμπουργκ στη διάρ-
κεια της Ρωσικής Επανάστασης το 1918:
"...χωρίς απεριόριστη ελευθερία του Τύπου και των συγκεν-
τρώσεων, ελεύθερη πάλη των ιδεών, η ζωή γίνεται μια ζωή
επιφανειακή όπου η γραφειοκρατία απομένει ως το μόνο ζων-
τανό στοιχείο".
Και προσέθετε: 
"Η ελευθερία μόνο για τους οπαδούς της κυβέρνησης, μόνο
για τα μέλη ενός κόμματος -όσο πολυάριθμα και αν είναι- δεν
είναι ελευθερία. Ελευθερία σημαίνει αποκλειστικά και πάντα:
ελευθερία εκείνου που σκέφτεται διαφορετικά. Όχι εξαιτίας
κάποιας φανατικής αντίληψης περί ‘δικαιοσύνης’, αλλά γιατί η
εκπαιδευτική, η ολοκληρωτική και εξαγνιστική λειτουργία της
πολιτικής ελευθερίας εξαρτάται από αυτό το ουσιώδες χαρα-
κτηριστικό, και η δύναμή της χάνεται όταν η ‘ελευθερία’ γίνε-
ται ειδικό προνόμιο".

Αυτή την έκκληση υπογράφουν πολλές προσωπικότητες της
Αριστεράς διεθνώς, ανάμεσά τους:
Νoam Chomsky, Επίτιμος Καθηγητής, MIT, ΗΠΑ, Etienne Bali-
bar, Anniversary Πρόεδρος Τμήματος Μοντέρνας Ευρωπαϊκής
Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Kingston, Λονδίνο, Mike Davis, Επί-
τιμος Καθηγητής, University of Califoia Riverside, ΗΠΑ, Robert
Brenner, University of Califoia Los Angeles, ΗΠΑ, Richard

Boyd Barrett, βουλευτής της Ιρλανδικής Βουλής, Ιρλανδία,
Christine Buchholz, Μέλος του Γερμανικού Ομοσπονδιακού
Κοινοβουλίου, Die Linke, Γερμανία, Gerry Carroll, μέλος του
Κοινοβουλίου της Βορείου Ιρλανδίας, Jorge Costa, βουλευ-
τής, Μπλόκο της Αριστεράς, Πορτογαλία , Pedro Filipe Soa-
res, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Μπλόκο της Αριστεράς,
Πορτογαλία, Baba Aye, Συμπρόεδρος της Συμμαχίας για την
Επανάσταση (CORE), Νιγηρία, Eric Toussaint, University of
Liege and Paris VIII, διεθνής συγγραφέας και ακτιβιστής, Βέλ-
γιο, Alex Callinicos, Επίτιμος Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπου-
δών, King’s College London, Βρετανία, Luciana Genro, ex-
candidata a Presidente, dire o nacional do PSOL (Κόμμα του
Σοσιαλισμού και της Ελευθερίας) e deputada estadual Rio
Grande do Sul, Βραζιλία, Jess Gonzalez, μέλος της καταλανι-
κής βουλής με το En Com  Podem, Καταλονία, Philippe Pou-
tou, Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα, (NPA) υποψήφιος για τις
προεδρικές εκλογές του 2022, Γαλλία, Christine Poupin, εκ-
πρόσωπος Τύπου του Νέου Αντικαπιταλιστικού Κόμματος,
Γαλλία, Maria Carvalho Dantas, Μέλος του Κονγκρέσου των
αντιπροσώπων με την Esquerra Republicana de Catalunya,
Καταλονία, Christian Juhl, MP, Red-Green Alliance, Δανία, Μa-
risa Matias, ευρωβουλευτίνα, Μπλόκο της Αριστεράς, Πορτο-
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Για το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, η στήριξη
και η ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος που

ξεπήδησε στο Σιάτλ ήταν στρατηγικής σημασίας.
Όπως γράφαμε στην απόφαση της Συνδιάσκεψης
του Φλεβάρη του 2001, «η διαμόρφωση, η εμφάνι-
ση, η δράση και η πίεση μιας αντικαπιταλιστικής
μειοψηφίας μέσα σε συνθήκες χάσματος των ταξι-
κών ανισοτήτων και αστάθειας του συστήματος
έχει πολιτικές και ιδεολογικές επιπτώσεις». 

Πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση συγκροτήθηκε
αρχικά η Πρωτοβουλία Πράγα 2000 ενάντια στη
σύνοδο του ΔΝΤ και στη συνέχεια η Πρωτοβουλία
Γένοβα τον Μάρτη του 2001. Οι υπογραφές στήρι-
ξης κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα αγωνιστών, από
συνδικάτα, κόμματα της Αριστεράς, οικολόγους,
καλλιτέχνες, φοιτητές, πάνω στην απλή συμφωνία
ότι αντίπαλος μας είναι το σύστημα που βάζει τα
κέρδη πάνω από τους ανθρώπους, ο καπιταλι-
σμός. Επιτροπές συγκροτήθηκαν σε δεκάδες ση-
μεία και άρχισαν να οργανώνουν εκδηλώσεις, συ-
ναυλίες, εξορμήσεις σε γειτονιές, χώρους εργα-
σίας και εκπαίδευσης. Σιγά-σιγά οι εκατοντάδες
που συμμετείχαν στην καμπάνια έγιναν χιλιάδες.
Κόσμος που δεν μπορούσε να έλθει στη Γένοβα
δεν δίσταζε να ενισχύσει οικονομικά και να βάλει
το εισιτήριο σε άλλους που μπορούσαν να πάνε.

Κορυφαίος σταθμός της καμπάνιας ήταν η συμ-
μετοχή του μπλοκ της Πρωτοβουλίας Γένοβα 2001
στη πανεργατική απεργία τον Απρίλη του 2001
που γκρέμισε το ασφαλιστικό του Γιαννίτση. Επί-
σης, το διήμερο που διοργάνωσαν οι Λιμενεργά-
τες του Πειραιά με τίτλο “Πειραιάς-Γένοβα τα λι-
μάνια της Αντίστασης” με εκδήλωση στον ΟΛΠ.
Εκδηλώσεις, συζητήσεις, συναυλίες έγιναν σε δε-
κάδες πλατείες σε όλη την Ελλάδα με τεράστια
συμμετοχή, ακόμη και σε χωριά. Χιλιάδες συμμε-
τείχαν στη συναυλία αλληλεγγύης στους διαδηλω-
τές του Γκέτεμποργκ που έγινε στο Γκάζι στην
Αθήνα. 

54% υπέρ του κινήματος
Η επιρροή της καμπάνιας ήταν τόσο μαζική

ώστε στα γκάλοπ της εποχής ένα 54% δήλωνε
υπέρ του νέου κινήματος. Αυτή η δυναμική τροφο-
δότησε τις «Πρωτοβουλίες Γένοβα» που φτιάχτη-
καν μετά την ιστορική διαδήλωση σε μια σειρά
από εργασιακούς χώρους και σχολές συνεχίζον-
τας για αρκετά χρόνια την δράση τους. 

Επίσης επηρέασε, σε συνδυασμό με το διεθνές
άπλωμα το κινήματος, και την υπόλοιπη Αριστερά.
Παρά το γεγονός ότι στις προσυνεδριακές του θέ-
σεις το 2001 το ΚΚΕ είχε ξεγράψει το νέο κίνημα
γιατί είναι «θολό» και δεν μπορεί να εξελιχθεί σε
«αντιμπεριαλιστικό», τελικά έστειλε μαζική αντι-
προσωπεία στην Γένοβα. Το ίδιο έκαναν και οργα-
νώσεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς που το
υποτιμούσαν, θεωρώντας «απολίτικο» το σύνθημα
«οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη». 

Το παρών έδωσαν, όπως και στην Πράγα, ο αν-
τιεξουσιαστικός χώρος και ο Συνασπισμός (το κόμ-
μα από το οποίο προήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ) και έβλεπε το
νέο κίνημα σαν «φλέβα ανανέωσης» όπως χαρα-
κτηριστικά έλεγε ο τότε πρόεδρος του Κωσταντό-
πουλος. Ο ΣΥΝ, ενώ την προηγούμενη χρονιά συμ-
μετείχε στην Πρωτοβουλία Πράγα 2000, αποφάσι-
σε να δημιουργήσει την «Ελληνική Επιτροπή για τη
Γένοβα» σε αντιπαράθεση με την Πρωτοβουλία Γέ-
νοβα 2001 συγκολλώντας γύρω από το ΣΥΝ κομ-
μάτια της αυτονομίας και κάποιες οργανώσεις της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς σε αντινεοφιλε-
λεύθερη και όχι αντικαπιταλιστική βάση. 

Έτσι ξεκινήσαμε

Genova Libera! Γένοβα Ελεύθερη!
Αυτό ήταν το σύνθημα που συντά-
ραξε όλο τον πλανήτη στις 21 Ιου-

λίου του 2001 όταν 300.000 άνθρωποι δια-
δήλωσαν στην Γένοβα περικυκλώνοντας
την Σύνοδο των G8 με σύνθημα «είσαστε 8,
είμαστε 6 δισεκατομμύρια». 

Στις 21 Ιούλη, η Corso Ιtalia, η παραλια-
κή λεωφόρος της Γένοβα, έμοιαζε με ένα
ατέλειωτο ποτάμι διαδηλωτών, μια λαοθά-
λασσα με πολύχρωμα πλακάτ, σημαίες,
πανό, τύμπανα και τρομπέτες, κάτοικοι που
έβγαιναν από τα μπαλκόνια και πετούσαν
νερό για να δροσιστούν οι διαδηλωτές από
τον καυτό ήλιο, μπαλκόνια γεμάτα με κρε-
μασμένα εσώρουχα - η απάντηση των γε-
νοβέζων στις εκκλήσεις του Μπερλουσκόνι
για «ευπρεπή παρουσία της πόλης».

Τις προηγούμενες μέρες η Γένοβα είχε
μετατραπεί από την κυβέρνηση Μπερλου-
σκόνι-Φίνι σε μία στρατιωτικοποιημένη πόλη,
προκειμένου να αποκλείσει την είσοδο των
διαδηλωτών στο λιμάνι όπου συνεδρίαζαν οι
G8 μέσα σε κρουαζιερόπλοιο. Το 1/3 του
κέντρου μετατράπηκε σε “κόκκινη ζώνη”
που σφραγίστηκε με έναν συρμάτινο φρά-
χτη. Έξω από τον φράχτη είχαν παραταχθεί
16 χιλιάδες πάνοπλοι καραμπινιέροι, αύρες,
πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα της
αστυνομίας. Η κυβέρνηση της Ιταλίας με τη
σύμφωνη γνώμη της ΕΕ, είχε αναστείλει
προσωρινά τη συνθήκη Σέγκεν και την ελεύ-
θερη μετακίνηση των πολιτών της ΕΕ μέσα
στα σύνορά της προκειμένου να εμποδίσουν
τη συμμετοχή των διεθνών αντιπροσωπειών. 

Όλα αυτά δεν σταμάτησαν την εκκίνηση
του επταήμερου κινητοποιήσεων που είχε
αποφασίσει το «Κοινωνικό Φόρουμ της Γέ-
νοβας» και στήριζαν 1000 οργανώσεις από
την Ιταλία και όλο τον κόσμο. Στις 19 Ιούλη
μια μεγάλη διαδήλωση 30.000 ανθρώπων,
κυρίως κατοίκων της πόλης, βάδισε έχον-
τας στην κορυφή της ένα μεγάλο πανό που
έγραφε: “ελευθερία στη μετακίνηση, ελευ-
θερία χωρίς περιορισμούς”. Την προηγού-
μενη μέρα άλλος τόσος κόσμος συμμετεί-
χε στην ιστορική συναυλία του Manu Chao.

Η επόμενη μέρα, Παρασκευή 20 Ιούλη,
είχε οριστεί σαν μέρα δράσης ενάντια στην
“κόκκινη ζώνη”. Από το πρωί 60 χιλιάδες
διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί σε 7 ση-

μεία με στόχο να την σπάσουν. Όλες οι
προσυγκεντρώσεις αντιμετώπισαν τη σκλη-
ρή επίθεση της αστυνομίας με δακρυγόνα,
χημικά, αντλίες νερού, γκλομπς, αλλά και
με τζιπ που περνούσαν με μεγάλη ταχύτη-
τα μέσα από τους διαδηλωτές. Ο 23χρο-
νος αναρχικός Κάρλο Τζουλιάνι δολοφο-
νείται με μια σφαίρα αστυνομικού στο κε-
φάλι, στη συνέχεια πατιέται από ένα τζιπ
της αστυνομίας και γίνεται σύμβολο μιας
ολόκληρης εποχής. 

Συνδικάτα
Η επίθεση είχε στόχο να τρομάξει τον κό-

σμο που ετοιμαζόταν τόσο από την ίδια την
Ιταλία αλλά και δεκάδες άλλες χώρες να
φτάσουν στη Γένοβα για το μεγάλο συλλα-
λητήριο του Σαββάτου στις 21 Ιούλη. Τα νέα
της δολοφονίας αντί να τρομάξουν τους
διαδηλωτές τούς εξόργισαν ακόμα περισ-
σότερο. Τα τρένα δεν σταματούσαν να κα-
τεβάζουν διαδηλωτές η συμμετοχή των συν-
δικάτων ήταν πολύ μεγάλη. Η FIOM, η Ομο-
σπονδία των εργαζόμενων στο μέταλλο είχε
κινητοποιήσει δεκάδες χιλιάδες μεταλλερ-
γάτες, με μεγάλη αντιπροσωπεία των εργα-
ζόμενων της FIAT. Τα συνδικάτα βάδισαν
μαζί με τα μπλοκ της Κομμουνιστικής Επανί-
δρυσης, τα μπλοκ των οικολογικών οργανώ-
σεων, τις οργανώσεις κατά της παγκοσμιο-
ποίησης, οργανώσεις για την κατάργηση
του χρέους του Τρίτου Κόσμου με πλακάτ
που έγραφαν “Ακυρώστε το χρέος”. 

Στην κεφαλή της πορείας ήταν το πανό
του Κοινωνικού Φόρουμ της Γένοβα με το
σύνθημα “είστε G8, είμαστε 6 δισεκατομ-
μύρια” και λίγο πιο μετά ακολουθούσε το
μπλοκ της “Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ 2001”.
Τα συνθήματα στα ιταλικά και στα αγγλικά:
“Assassini” (Δολοφόνοι) και “L' unica solu-
zione la rivoluzione” (μία μόνο λύση επανά-
σταση) εναλλάσσονταν με επαναστατικά
τραγούδια όπως το Μπαντιέρα Ρόσα και το
Μπέλα Τσάο. Το μπλοκ της Πρωτοβουλίας
ΓΕΝΟΒΑ ξεκινούσε με το μπλοκ του σωμα-
τείου του εργοστασίου της MISKO-BARIL-
LA στην Πάτρα και ακολουθούσαν τα πανό

των Εργατικών Κέντρων Θεσσαλονίκης και
Πειραιά, της ΕΙΝΑΠ, ο Δήμος Ν. Ιωνίας, οι
Οικολόγοι Πράσινοι, το ΣΕΚ. Μεγάλη ήταν
η συμμετοχή και των φοιτητικών συλλό-
γων. Κοινό πανό με σύνθημα “Οι σχολές
μας δεν είναι για πούλημα” είχαν κατεβά-
σει οι Σύλλογοι Ηλεκτρολόγων Μηχανολό-
γων, Τοπογράφων, Φιλολογικού, Ψυχολο-
γικού, Νομικής Θεσσαλονίκης ενώ με πρω-
τοβουλία των συντρόφων της Πρωτοβου-
λίας ΓΕΝΟΒΑ αποφάσεις συμμετοχής εί-
χαν πάρει δεκάδες Γενικές Συνελεύσεις. 

Περίπου 3.500 διαδηλωτές συμμετείχαν
συνολικά από την Ελλάδα στην Γένοβα με
διάφορες αποστολές, κάνοντας όλα τα
ΜΜΕ να μιλούν για τη μεγαλύτερη διεθνή
αντιπροσωπεία. Όπως έγραφε χαρακτηρι-
στικά η Κύρα Αδάμ στην ανταπόκρισή της
στην Ελευθεροτυπία στις 24 Ιούλη: «Το ελ-
ληνικό καραβάνι που έφτασε στη Γένοβα
είχε πολλές τάσεις, εκφράσεις και από-
ψεις, με πολυπληθέστερο αυτό της Πρωτο-
βουλίας Γένοβα 2001. Το καραβάνι αυτό
συγκέντρωσε δυναμικούς νεολαίους, αν-
θρώπους της αντίστασης, της γενιάς του
114, του Μάη του ’68, του Πολυτεχνείου,
της περιόδου των καταλήψεων του 80, αλ-
λά και απλούς ανθρώπους χωρίς εμπειρίες
του παρελθόντος αλλά ανοιχτούς στις εμ-
πειρίες του μέλλοντος».

Το βράδυ της ίδιας μέρας οι καραμπινιέ-
ροι επιχείρησαν νέες εισβολές και βαρβα-
ρότητες σε χώρους που διέμεναν οι διαδη-
λωτές αλλά και στο χώρο που στεγαζόταν
το κέντρο τύπου προσπαθώντας σε μια
απέλπιδα προσπάθεια να φιμώσουν τη φω-
νή του κινήματος. Αλλά μάταια. Το μήνυμα
είχε φτάσει παντού. 

Γ.Π.

Η ταπείνωση των G8

Εκδηλώσεις - συζητήσεις
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 
πλατεία Μερκούρη 7.30μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλητές: Γιώργος Πίττας, 
Νεκτάριος Δαργάκης

21/7/2001, Η ιστορική διαδήλωση στη Γένοβα
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Η Γένοβα ήταν το έναυσμα για το νέο
αντικαπιταλιστικό κίνημα, όμως ήταν
ταυτόχρονα και το έναυσμα της πολι-

τικής αντιπαράθεσης μέσα σε αυτό, κύρια πά-
νω στο ζήτημα αν αυτό το σύστημα διορθώ-
νεται ή ανατρέπεται. Μιας αντίθεσης που το
2001 φάνταζε σε πολλούς αγωνιστές θεωρη-
τική και περιττή αλλά σήμερα, 20 χρόνια με-
τά, έχει αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας.  

Κομβικό σημείο της αντιπαράθεσης ήταν αν
το κίνημα πρέπει να είναι αντι-νεοφιλελεύθε-
ρο, να θέτει δηλαδή σαν στόχο την ανατροπή
της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης του συστή-
ματος ή αν θα πρέπει να είναι αντικαπιταλιστι-
κό, να παλεύει δηλαδή ενάντια στο σύστημα
και όχι για μια άλλη διαχείριση του καπιταλι-
σμού. 

Στην Ιταλία, πολύ γρήγορα η «άλλη» διαχεί-
ριση του συστήματος που υποσχόταν ο
Μπερτινότι της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης,
του κόμματος που μεγάλωσε πάνω στη δυνα-
μική της Γένοβας, κατέληξε στην κεντροαρι-
στερή κυβέρνηση του 2006-7 που επέβαλε λι-
τότητα και υποστήριξε τη συνέχιση της συμ-
μετοχής της Ιταλίας στον πόλεμο στο Αφγανι-
στάν. 

Διαχείριση ή ανατροπή;
Στην Ελλάδα, ο ΣΥΝ μαζί με τις οργανώσεις

που συγκολλήθηκαν μαζί του στην «Ελληνική
Επιτροπή για τη Γένοβα» έφτιαξαν λίγα χρό-
νια αργότερα τον ΣΥΡΙΖΑ με την υπόσχεση
ότι μπορούν να μεταρρυθμίσουν όχι μόνο την
Ελλάδα αλλά να συμπαρασύρουν και την ΕΕ
σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Που κατέλη-
ξε αυτό; Το 2015, ο Τσίπρας και η ηγετική
ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψαν το ΟΧΙ του δη-
μοψηφίσματος σε Ναι, ψηφίζοντας μνημόνια,
εφαρμόζοντας τη νεοφιλελεύθερη ατζέντα
την οποία θα ανέτρεπαν. Προχώρησαν στη
συμφωνία του 2016 με την ΕΕ ενάντια στους
πρόσφυγες. Απογοήτευσαν μια μεγάλη μερί-
δα του κόσμου που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ και
έδωσαν τη δυνατότητα στη ΝΔ να επιστρέψει.

Το χειρότερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε
αυτή τη γραμμή - προσπαθώντας μάλιστα να
πείσει ότι η δεξιά του μετατόπιση ανήκει στην
παράδοση της Γένοβας. Όπως έγραψε στα
ΝΕΑ αυτές τις μέρες ο βουλευτής του Μπουρ-
νούς, στα κινήματα των ευρωπαϊκών φόρουμ
«μάθαμε ότι αυτό που σε κάνει παράγοντα
κοινωνικής αλλαγής είναι η ικανότητά σου να
μετατρέπεις την αγωνία για την καθημερινότη-
τα σε συγκεκριμένες, πολιτικές εναλλακτικές
λύσεις, βασισμένες σε αυτό που ο Αλέξης Τσί-
πρας αποκάλεσε -σε μια συζήτηση με τον Έβο
Μοράλες το 2019 στην Αθήνα- "επαναστατικό
ρεαλισμό"»!

Μέσα στην άγρια περίοδο της νέας πολλα-
πλής όξυνσης της κρίσης -οικονομικής, περι-
βαλλοντικής, πανδημικής- που διανύουμε, η
απάντηση στις επιθέσεις των καπιταλιστών
δεν μπορεί να  είναι αυτός ο «ρεαλισμός» που
αποδείχθηκε ψεύτικος. Αν μας δίδαξε κάτι η
Γένοβα είναι ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος πα-
ράγοντας κοινωνικής αλλαγής από την ταξική
πάλη και το δυνάμωμα μιας Αριστεράς με την
στρατηγική της ανατροπής αυτού του συστή-
ματος. Unica soluzione la rivoluzione όπως
φωνάζαμε και πριν 20 χρόνια στη Γένοβα. 

Δυο γραμμές

Η Γένοβα αποτέλεσε μια
τεράστια τομή. Ήταν μια
πρώτη μαζική διεθνής

απάντηση στο «τέλος της Ιστο-
ρίας» του Φράνσις Φουκουγιάμα
και σε όλους εκείνους που θεω-
ρούσαν ότι η κατάρρευση του
κρατικού καπιταλισμού στην
ΕΣΣΔ και στις χώρες του ανατο-
λικού μπλοκ το 1989 θα έβαζε
την εργατική τάξη, την Αριστερά
και την ελπίδα για μια άλλη κοι-
νωνία στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας. 

Για να καταλάβουμε το μέγε-
θος της τομής αξίζει να θυμη-
θούμε ποιο ήταν το βασικό ιδεο-
λόγημα που κυριαρχούσε την δε-
καετία του 1990 ενόψει του νέου
21ου αιώνα: Η παγκοσμιοποίηση
του καπιταλισμού θα έλυνε όλα
τα προβλήματα φέρνοντας σιγά-
σιγά «ευημερία» σε όλον τον
πλανήτη. Με τον ψυχρό πόλεμο
να έχει τελειώσει, η ανθρωπότη-
τα θα έμπαινε σε μια μακρά «ει-
ρηνική περίοδο». Η καπιταλιστική
παγκοσμιοποίηση θα έλυνε όλα
τα προβλήματα από το περιβάλ-
λον μέχρι την φτώχεια. Το μεγα-
λύτερο κομμάτι των ηγεσιών της
Αριστεράς έτρεχε να προσαρμο-
στεί και να μετατοπιστεί προς τα
δεξιά σε αυτήν την κατεύθυνση.
Και όσοι δεν προσαρμόζονταν,
στη μεγάλη τους πλειοψηφία, βυ-
θίζονταν στην απογοήτευση προ-
βλέποντας ένα «μακρύ νεοσυντη-
ρητικό χειμώνα» και μια «Pax
Americana».

Επιθέσεις και αντιστάσεις
Ως συνήθως ο τυφλοπόντικας

της ιστορίας είχε άλλα σχέδια.
Οι κατά μέτωπο επιθέσεις βρέ-
θηκαν αντιμέτωπες με τις αντι-
στάσεις της εργατικής τάξης. Το
1990-93 η αντίσταση στην κυ-
βέρνηση του πατέρα Μητσοτά-
κη στην Ελλάδα και ακόμη πε-
ρισσότερο η τεράστια γενική
απεργία διαρκείας στην Γαλλία
το 1995, όχι μόνο έδειξαν ότι η
κατά μέτωπο επίθεση της «αγο-
ράς» δεν περνάει, αλλά οδήγη-
σαν σε μια νέα ριζοσπαστικοποί-
ηση.  

Τον Δεκέμβρη του 1999, τα
γεγονότα της περικύκλωσης και
της ακύρωσης της Συνόδου του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου και της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας από 60.000 διαδηλωτές στο
Σιάτλ, επισκίασαν ακόμη και τις
επερχόμενες φιέστες της νέας
χιλιετηρίδας. Το σύνθημα «οι άν-
θρωποι πάνω από τα κέρδη»
ένωσε για πρώτη φορά περιβαλ-
λοντικούς ακτιβιστές, συνδικά-
τα, ακτιβιστές ενάντια στην φτώ-

χεια, υπέρ της ειρήνης, ενάντια
στην καταπίεση των γυναικών. Η
νίκη του Σιάτλ αποτέλεσε πηγή
έμπνευσης και κινητοποίησης
για πολύ νέο κόσμο.

Μέσα στον επόμενο ενάμιση
χρόνο δημιουργήθηκε το Παγ-
κόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ στο
Πόρτο Αλέγκρε (σε αντιπαράθε-
ση με το Οικονομικό Κοινωνικό
Φόρουμ των καπιταλιστών στο
Νταβός) και πραγματοποιήθη-
καν η περικύκλωση του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου
στην Πράγα, η περικύκλωση των
συνόδων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στη Νίκαια και στο Γκέτεμ-
ποργκ και τελικά η διαδήλωση
ενάντια στους G8 στην Γένοβα.
Η επιτυχία της τελευταίας ήταν
η χειροπιαστή απόδειξη ότι οι
ηγεσίες του παγκόσμιου καπιτα-
λισμού δεν ήταν πια μόνο στο
στόχαστρο μικρών μειοψηφιών
της «άκρας αριστεράς» αλλά
ενός νέου μαζικού παγκόσμιου
αντικαπιταλιστικού κινήματος. 

Ένα χρόνο μετά, το 2002 ήρ-
θε η εξέγερση στην Αργεντινή,
σε μια χώρα που από σύμβολο
της επιτυχίας της αγοράς έγινε
σύμβολο της κρίσης -προάγγελο
εκείνης που θα ακολουθούσε 7
χρόνια αργότερα σε παγκόσμιο
επίπεδο το 2008.  

Όταν τον Μάη του 2010 η Ελ-
λάδα έμπαινε στον κύκλο των
μνημονίων, το μαζικό κίνημα που
άρχισε να αναπτύσσεται ενάντια
στην λιτότητα δεν άκουγε για
πρώτη φορά για το ΔΝΤ, την ΕΕ,
την Παγκόσμια Τράπεζα και για
τον σάπιο ρόλο που παίζουν οι
αστικοί θεσμοί. Το κίνημα των 40
πανεργατικών απεργιών, των
πλατειών, των καταλήψεων, που
από το 2010 γκρέμιζε τις κυβερ-
νήσεις τη μία μετά την άλλη,

φτάνοντας στο συντριπτικό 63%
του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα τον
Ιούλη του 2015 είχε πίσω του το
54% υπέρ της Γένοβας στις δη-
μοσκοπήσεις του 2001. 

Η Γένοβα είχε μπολιάσει το μα-
ζικό κίνημα όλα τα προηγούμενα
χρόνια:  Στη μεγάλη γενική απερ-
γία του 2001 που γκρέμισε το
ασφαλιστικό του Γιαννίτση. Στη
διεθνή κινητοποίηση και αντι-σύ-
νοδο ενάντια στη Σύνοδο της ΕΕ
στην Θεσσαλονίκη το 2003, στο
κίνημα που κόντραρε την «εθνική
επιτυχία» της Ολυμπιακής φού-
σκας το 2004. Στη διοργάνωση
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φό-
ρουμ το 2006 στην Αθήνα και
στις φοιτητικές καταλήψεις 2006-
07 που γκρέμισαν την Γιαννάκου.
Στην εξέγερση που ακολούθησε
την δολοφονία του Αλέξη Γρηγο-
ρόπουλου το 2008. Και βέβαια
στο τεράστιο αντιπολεμικό κίνη-
μα το 2002-03. 

Αντιπολεμικό κίνημα
Δύο μόλις μήνες μετά την δια-

δήλωση της Γένοβας, στις 11
Σεπτεμβρίου του 2001, έγινε η
επίθεση στους Δίδυμους Πύρ-
γους στη Νέα Υόρκη. Η ανθρω-
πότητα παρακολουθούσε τον
πρόεδρο Μπους να εξαπολύει
τον «πόλεμο ενάντια στην τρο-
μοκρατία» που μεταφράστηκε
σε στρατιωτικές επεμβάσεις στο
Αφγανιστάν το 2001 και στο
Ιράκ το 2003. Τα αντικαπιταλι-
στικά δίκτυα που είχαν πρωτα-
γωνιστήσει στη Γένοβα δεν υπέ-
κυψαν στις πιέσεις για μια στά-
ση «ουδετερότητας» απέναντι
στις ΗΠΑ και στους συμμάχους
της. Πρωτοστάτησαν στο ξεκί-
νημα ενός αντιπολεμικού κινή-
ματος που έβαζε στο στόχαστρό
του τον ιμπεριαλισμό και όμοιο

του είχε να δει ο κόσμος από
την εποχή του Βιετνάμ. Το 1ο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ
στην Φλωρεντία το φθινόπωρο
του 2002 ολοκληρώθηκε με μια
διαδήλωση 1.000.000 ανθρώπων
αποφασίζοντας σαν διεθνή μέρα
δράσης ενάντια στον επερχόμε-
νο πόλεμο στο Ιράκ, στις 15
Φλεβάρη 2003. Οι διαδηλώσεις
της 15Φ και το κύμα των αντιπο-
λεμικών διαδηλώσεων τον Μάρ-
τη του 2003, στην οργάνωση
των οποίων στην Ελλάδα πρωτο-
στάτησε η Συμμαχία Σταματή-
στε τον Πόλεμο αποτέλεσαν
ορόσημο στην ιστορία των μαζι-
κών κινημάτων. Σύμφωνα με μια
μελέτη της εποχής, 35,5 εκατομ-
μύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε
2.978 διαδηλώσεις ενάντια στον
πόλεμο στο Ιράκ ανάμεσα στις 3
Γενάρη και τις 12 Απρίλη 2003. 

Η Γένοβα κατάφερε να αναδεί-
ξει στο κέντρο του νέου κινήμα-
τος την πάλη ενάντια στον ρατσι-
σμό. Και πού αλήθεια μπήκαν για
πρώτη φορά οι βάσεις για  το κί-
νημα που σήμερα βροντοφωνά-
ζει «Αλλάξτε το σύστημα όχι το
κλίμα», που μπήκαν οι βάσεις των
κινημάτων υπεράσπισης των δι-
καιωμάτων των γυναικών και των
LGBTQΙ - αν όχι στις τεράστιες
διεργασίες αυτού του κινήματος,
μέσα στα συλλαλητήρια, στις χι-
λιάδες συζητήσεις και workshops
των κοινωνικών φόρουμ;   

Είκοσι χρόνια μετά, η Γένοβα
εξακολουθεί να δηλώνει «παρού-
σα» σε όλες τις μάχες που δίνον-
ται διεθνώς και εδώ ενάντια στις
επιθέσεις της Νέας Δημοκρα-
τίας. Όπως παρούσες εξακολου-
θούν να είναι και όλες οι αντιθέ-
σεις πάνω στην στρατηγική. 

Γιώργος Πίττας

Καμπή για το κίνημα
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ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Λευτεριά στην Παλαιστίνη από τον Ιορδάνη
στη Μεσόγειο
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Πανδημία και κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ
(μετρό Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Αντόνιο Γκράμσι – Τι είναι το επαναστατικό
κόμμα
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ
(μετρό Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση σήμερα
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 καφέ Γέφυρες 7μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ
Ασφαλιστικό: να γίνει του Γιαννίτση
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση σήμερα
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 καφέ Ανεμώλια 8μμ
Μεταρρυθμιση ή Επανάσταση σήμερα
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 καφέ Ανεμώλια 8μμ
Οργή γυναικών, κίνημα ανατροπής
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7  καφέ Γιώτης 8.30μμ
Εργατική εναλλακτική στον πράσινο καπι-
ταλισμό
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7  καφέ Γιώτης 8.30μμ
Μια μαρξιστική θεώρηση της παιδαγωγικής
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΧΑΝΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Αντόνιο Γκράμσι – Τι είναι το επαναστατικό
κόμμα

Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Οργή γυναικών, κίνημα ανατροπής
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 θεατράκι πλ. Καρύλλου,
Polis park  7.30μμ
Πανδημία και καπιταλισμός
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 Ούλαφ Πάλμε 1, Άλσος 7μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Νίκος Κουτσογιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 πλ. Σουρμένων 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση σήμερα
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 
πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 7.30μμ
Τρότσκι – Η εναλλακτική στον σταλινισμό
Ομιλητής: Τζίμης Κυριαζόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 
πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 7.30μμ
Κλιματική αλλαγή: η αντικαπιταλιστική
απάντηση
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 
ΚΕΠ, έναντι δημαρχείο 7.30μμ
Αντόνιο Γκράμσι – Τι είναι το επαναστατικό
κόμμα
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 ΚΕΠ, έναντι δημαρχείο
7.30μμ
Πανδημία και κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 Goody’s  7.30μμ 
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 Goody’s  7.30μμ 
Καπιταλισμός και ανθρώπινη φύση
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραμπάσης

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 πλατεία Ηρώων 8μμ
Αριστεράκαι καταπίεση
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 πλατεία Ηρώων 8μμ
Η Κούβα σήμερα
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 καφέ Σταθμός 8μμ 
Κλιματική αλλαγή: η αντικαπιταλιστική
απάντηση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 καφέ Σταθμός 8μμ 
Οι ζωές των προσφύγων μετράνε
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 δημαρχείο 7μμ
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ και η επανάσταση
στη Γερμανία
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 δημαρχείο 7μμ
Εργατική εναλλακτική στον «πράσινο» κα-
πιταλισμό
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

ΝΙΚΑΙΑ- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 
Πολυχώρος Μάνος Λοϊζος 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση σήμερα
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 
Πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7.30μμ
Πανδημία και κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 δημαρχείο 8μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 καφέ Μυρτίλλο 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση σήμερα
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 καφέ Μυρτίλλο 7μμ
Λένιν – Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα και η δίκη του Ζακ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 θεατράκι Φωκίωνος 7.30μμ
Οργή γυναικών, κίνημα ανατροπής
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Κουνάδη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 καφέ Μύλος 7μμ
Εργατική εναλλακτική στον πράσινο καπι-
ταλισμό
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 καφέ Off the chain 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση σήμερα
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 ιντερνέτ καφέ 7.30μμ

Μεταρρύθμιση ή επανάσταση σήμερα
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 22/7 άλσος Παγκρατίου 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 22/7 Goody’s 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
• ΠΕΜΠΤΗ 29/7 Goody’s 7.30μμ
Ποιος ευθύνεται για την έξαρση της παν-
δημίας;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 22/7 καφέ Πέτρος 8μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση σήμερα
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
• ΠΕΜΠΤΗ 29/7 καφέ Πέτρος 8μμ
Οργή γυναικών, κίνημα ανατροπής
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
• ΠΕΜΠΤΗ 22/7 Πάρκο 626, 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική στον «πράσινο»
καπιταλισμό
Ομιλήτρια: Τόνια Αντωνίου
• ΠΕΜΠΤΗ 29/7 Πάρκο 626, 7.30μμ
Οργή γυναικών, κίνημα ανατροπής
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22/7 καφέ Κήπος 7μμ
Μαρξ – Ένγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις 
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 22/7, καφέ Μέρες Ραδιόφωνου,
Μ. Μπότσαρη 35-37, 6.30μμ
Αντόνιο Γκράμσι: Τι είναι το επαναστατικό
κόμμα
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 
καφέ περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
Οργή γυναικών, κίνημα ανατροπής
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 πλ. Μερκούρη 7μμ
Μπροστά σε μια νέα «βρυχώμενη δεκαε-
τία»;
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 καφέ Ηλιόπετρα 7μμ
Κάτω τα χέρια από το ασφαλιστικό
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

Νο 1481, 21 Ιούλη 2021 Δραστηριότητεςσελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

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
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 22/7
Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ Πλατεία 7μμ

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και 
Ρήγα Φεραίου 7.30μμ

ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/7
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 7.30μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 7μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεϊκου 7μμ

A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ  ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7.45πμ

K. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 8πμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Λαϊκή 12μ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ

ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ

Ν. ΙΩΝΙΑ  ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 11πμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Πεζόδρομος Χαϊμαντά 7.30μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Μαρτίου με Παπαναστασίου 7μμ

ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη  7μμ

ΧΑΝΙΑ πεζόδρομος Χαληδών 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/7
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ

Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 10.30πμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 11.30πμ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία  11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ

Εξορμήσεις
με την
Εργατική 
Αλληλεγγύη



Την προηγούμενη εβδομάδα
η Επιτροπή Πολιτών Γειτο-
νιών Πατησίων πραγματο-

ποίησε την Τετάρτη 14 Ιούλη μαζι-
κή διαδήλωση στην γειτονιά και
την Παρασκευή 16 Ιούλη κινητο-
ποίηση έξω από το κοινοτικό συμ-
βούλιο 5ου Διαμερίσματος. 

Την Τετάρτη, κάτω από 40 βαθ-
μούς κελσίου οι κάτοικοι συγκεν-
τρώθηκαν στον χώρο του πάρκου
και εκατοντάδες υπέγραψαν το κεί-
μενο υπογραφών της Επιτροπής. Η
πορεία βάδισε στις γειτονιές των
Πατησίων έχοντας μπροστά τα πα-
νό της Επιτροπής και με συνθήμα-
τα -«δένδρα κομμένα παιδιά φυλα-
κισμένα», «εεε, οοο πάρτε τις
μπουλντόζες σας και φύγετε από
εδώ», «δώστε λεφτά για την παι-
δεία, δεν θέλουμε κοντέινερ θέ-
λουμε σχολεία», «Μεγάλο εσείς πε-
ρίπατο και εμείς ούτε μικρό πάρτε
τις μπουλντόζες σας και φύγετε
από εδώ». Το παρών στη συγκέν-
τρωση έδωσαν οι μαθητές του 8ου
Λυκείου Αθήνας με το πανό τους, η
Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, ο Σύλλογος Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνά, το
Σωματείο Εργαζομένων Αγίου Σάβ-
βα, η Ανταρσία στις Γειτονιές της
Αθήνας, η Ανοιχτή Πόλη, η Αντικα-
πιταλιστική Ανατροπή, το Π Χώρος
Κινημάτων Αλληλεγγύης και Πολι-
τισμού, η Συνέλευση Αντίστασης
και Αλληλεγγύης κ.α.

«Σήμερα είμαστε εδώ για να στα-
ματήσουν να κόβουν δέντρα, για να
μη μπουν κοντέινερς. Δεν αξίζει αυ-
τό στα μικρά παιδιά. Το συζητήσα-
με στο σχολείο, κοινοποιήσαμε το

κάλεσμα και κατεβήκαμε εδώ με το
πανό μας, είμαστε εδώ για να παλέ-
ψουμε» δήλωσαν στην εργατική αλ-
ληλεγγύη η Αθανασία και ο Νικό-
λας, μαθητές  στο 8ο Λύκειο. «Σαν
Σύλλογος Αθηνά πήραμε ομόφωνη
απόφαση να συμμετέχουμε στην κι-
νητοποίηση γιατί είναι απαράδεκτο
να θέλουν να στεγάσουν νήπια σε
κοντέινερ. Ζητάμε αξιοπρεπείς χώ-
ρους για τα παιδιά και όχι κοντέι-
νερ στις αυλές των σχολείων ή των
ελάχιστων πάρκων» μας είπε ο Νί-
κος Κουράκης, εκπαιδευτικός της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Τις προηγούμενες μέρες πραγ-
ματοποιήσαμε εξορμήσεις σε όλη
τη γειτονιά με προκήρυξη και αφίσα
και σήμερα εδώ συγκεντρωνόμαστε
καλώντας όλους τους κατοίκους να
έλθουν και να συμμετέχουν σε ένα

αγώνα που είναι για το καλό όλης
της γειτονιάς» δήλωσε στην εργατι-
κή αλληλεγγύη ο Άγγελος Ντινό-
πουλος εκ μέρους της επιτροπής. 

“Να συσπειρωθούμε”
«Θέλουμε το πάρκο μας, την

πλατεία μας όπως ήταν πριν, ελεύ-
θερο να παίζουν τα παιδιά. Αυτό
που συμβαίνει εδώ συμβαίνει και
σε άλλες γειτονιές στην περιοχή,
πρέπει να συσπειρωθούμε» μας λέ-
ει η Ελένη, κάτοικος της περιοχής.

«Όπως ξέρουμε όλοι η περιοχή
των Κάτω Πατησίων είναι υποβαθμι-
σμένη από πράσινο και όχι μόνο»
μας λέει ο Παναγιώτης Αναστόπου-
λος, παλιός κάτοικος της περιοχής,
ο οποίος μας δείχνει τον τραυματι-
σμένο του πόδι από την επίθεση
των ΜΑΤ την περασμένη Παρα-

σκευή. «Το 2000 επί θητείας Αβρα-
μόπουλου ξεκίνησε η δημιουργία
του χώρου και ολοκληρώθηκε επί
θητείας Ντόρας Μπακογιάννη το
2005. Έρχεται τώρα ο κ. Μπακο-
γιάννης, ο υιός να το καταστρέψει».  

«Έχουμε κάνει μια έρευνα μαζί
με την ομάδα μου, όλοι μηχανικοί,
πάνω στο κομμάτι της νομιμότητας
της οικοδομικής άδειας που έχει εκ-
δοθεί» μας λέει ο Νίκος Οικονομό-
πουλος, πολιτικός μηχανικός. «Η κα-
ταγγελία μας που κατατέθηκε χθες
έχει να κάνει με προβληματικά διοι-
κητικά έγγραφα που παρουσιάζον-
ται, με μελέτες που δεν έχουν καν
επισυναφθεί και με εγκρίσεις αρμό-
διων φορέων που δεν υπάρχουν». 

Στο κοινοτικό συμβούλιο της 5ης
κοινότητας την Παρασκευή 16/7, οι
κοινoτικοί σύμβουλοι του Μπακο-
γιάννη καταψήφισαν αρχικά το ψή-
φισμα των παρατάξεων Ανοιχτή
Πόλη, Λαϊκή Συσπείρωση και Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας
αλλά στη συνέχεια υπερψήφισαν
να μην κοπεί κανένα δένδρο από
το πάρκο Μηναΐδη-Φωτιάδη. Αυτή
η στάση δείχνει ότι βρίσκονται κά-
τω από την πίεση της οργής των
κατοίκων, των εκπαιδευτικών, των
γονιών και των εργαζόμενων που
δεν θέλουν “δένδρα κομμένα και
παιδιά φυλακισμένα" σε κοντέινερ.

Γ.Π.

Σε αναβρασμό βρίσκονται μια σειρά
από γειτονιές της Αθήνας ενάντια

στις μεθοδεύσεις της δημοτικής αρχής
Μπακογιάννη που μέσα στο κατακαλόκαι-
ρο κόβει δέντρα και τοποθετηθεί κοντέι-
νερ στους λιγοστούς ανοιχτούς χώρους
για να τοποθετήσει μέσα σε αυτά τα παι-
διά της προσχολικής αγωγής.

Την περασμένη Δευτέρα έξω από το
Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας συγκεντρώ-
θηκαν κάτοικοι από την Επιτροπή Γειτο-
νιών Πολιτών Πατησίων ενάντια στην κα-
ταστροφή του πάρκου Μηναΐδη-Φωτιάδη
στα Πατήσια, την Επιτροπή Κατοίκων για
το πάρκο Φαέθοντος και Κρίσσης στην
Κυψέλη καθώς και από την Πρωτοβουλία
Αγώνα για το Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνα
ενάντια στα επιχειρηματικά σχέδια «ανά-
πλασης» του πάρκου. 

Το παρών έδωσαν επίσης εργαζόμε-
νοι/ες του δήμου που διεκδικούν την πα-
ραμονή τους στη δουλειά με το πανό της
Επιτροπής Συμβασιούχων Covid19 του
Δήμου Αθήνας καθώς και ο Σύλλογος Ερ-
γαζομένων του νοσοκομείου Αγ.Σάββας
και οι δημοτικές κινήσεις Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας και Αντικαπιταλιστι-
κή Ανατροπή στην Αθήνα.

«Xαμπάρι δεν παίρνει από την κλιματική

κρίση και σχεδιάζει να κόψει δέντρα για να
εγκαταστήσει τα τσίγκινα κοντέινερ της
προσχολικής αγωγής στην Φαέθωντος και
Κρίσσης. Όπως έκανε και στην Ιακωβάτων,
προχωρώντας σε μπούλινγκ κατά της υπη-
ρεσίας Πρασίνου για να τα αποκαλεί... "θά-
μνους"» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας σχο-
λιάζοντας την στάση του δημάρχου Μπα-
κογιάννη στο δημοτικό συμβούλιο. «Κου-
βέντα για τα ΜΑΤ που έστειλε και επιτέθη-
καν κατά των υπερηλίκων της Ιακωβάτων.
Ο νέος Ομέρ Πριόνης-Μπακογιάννης επι-
καλείται την υποχρέωσή του να έχουν τα
παιδιά πρόσβαση στην προσχολική αγωγή,
κάτι που το ξεχνούσε επί δύο χρόνια. Και
βέβαια το "δεν υπάρχουν άλλοι χώροι, άλ-
λα κτίρια" είναι ένα επιχείρημα που δείχνει
πόσο κυνικά υπερασπίζονται την ιδιωτική
πρωτοβουλία, την ώρα που οι ιδιώτες βρί-
σκουν τα απαραίτητα κτίρια και τους χώ-
ρους για κερδοσκοπία. Ο πανικός για της
δημοτικής αρχής φάνηκε ξεκάθαρα με την
περιγραφή των κινητοποιήσεων ως "υποκι-
νούμενων από τον Κωνσταντίνου"… Όταν
αντί για σχολεία στοιβάζεις παιδιά σε κον-
τέινερ, όταν κόβεις δέντρα θα βρεθείς αν-
τιμέτωπος με τη δίκαιη οργή του κόσμου.
Είμαστε μαζί τους ανυποχώρητα».
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ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΤΟΠ στο
ξεπούλημα 
του ΟΑΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΨΕΛΗ

Σε συγκέντρωση ενάντια στα σχέδια
ξεπουλήματος των εγκαταστάσεων

του Ο.Α.Κ.Α., την Τρίτη 20 Ιούλη στις
7:30μμ στον σταθμό Ειρήνη καλούσαν οι
αντικαπιταλιστικές δημοτικές κινήσεις
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - Αριστερή Ριζοσπαστι-
κή Κίνηση στη Νέα Ιωνία, ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΩΓ-
ΜΗ – Αγώνας – Ρήξη – Ανατροπή στο
Ηράκλειο και Αριστερή Ριζοσπαστική Κί-
νηση ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ Αμαρουσίου. 

Όπως αναφέρουν στην κοινή τους
ανακοίνωση: «Σύμφωνα με μια σειρά δη-
μοσιευμάτων αλλά και δηλώσεις κυβερ-
νητικών παραγόντων, η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας υιοθετεί το «όραμα»
του Δημήτρη Γιαννακόπουλου (Athens
Alive) και ετοιμάζεται να προχωρήσει
άμεσα στην ολική ανάπλαση των Ολυμ-
πιακών Εγκαταστάσεων στο Μαρούσι.
Μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει
την επόμενη Τρίτη το Master Plan στον
χώρο του Ο.Α.Κ.Α. Στο όνομα της υποτι-
θέμενης «Ανάπτυξης» σχεδιάζουν να κα-
τασκευάσουν ξενοδοχεία, επαγγελματι-
κούς χώρους και χώρους γραφείων,
εστιατόρια, καταστήματα λιανικής και
πλήθος άλλων δραστηριοτήτων…

Δεν θα ανεχθούμε την εκποίηση – ξε-
πούλημα των Εγκαταστάσεων του
Ο.Α.Κ.Α. 

Δεν θα ανεχθούμε ξενοδοχεία και
επαγγελματικές – εμπορικές χρήσεις
στις αθλητικές εγκαταστάσεις τις οποίες
έχει χρυσοπληρώσει ο Ελληνικός Λαός.

Παλεύουμε για να παραμείνουν δημό-
σιες οι εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. – να
είναι ελεύθερα προσβάσιμες σε όλους.
Να διατηρηθεί αποκλειστικά ο αθλητι-
κός χαρακτήρας του χώρου. Να μετα-
τραπεί σε κέντρο για την προώθηση του
μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού, εξυ-
πηρετώντας τόσο τους κατοίκους της
περιοχής και του λεκανοπεδίου όσο και
τα ερασιτεχνικά σωματεία».

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου του Δήμου Αμαρουσίου το προ-
ηγούμενο βράδυ η δημοτική σύμβουλος
με το Εκτός των Τειχών Αφροδίτη Φράγ-
κου έθεσε το θέμα ζητώντας από το δή-
μαρχο Αμπατζόγλου να τοποθετηθεί με
τον τελευταίο να αρνείται να συζητήσει
το θέμα και να πάρει θέση - επιβεβαι-
ώνοντας ότι ο δήμος έχει καλεστεί για
να «ενημερωθεί» από την κυβέρνηση.

Εκδηλώσεις - συζητήσεις
ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 πάρκο Ιακωβάτων 7μμ
Εργατική εναλλακτική στον πράσινο κα-
πιταλισμό – Κάτω τα χέρια από τα πάρκα 
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
Θα χαιρετίσουν από την επιτροπή πολι-
τών στα Πατήσια και την Κυψέλη

“ΔΕΝΤΡΑ ΚΟΜΜΕΝΑ, ΠΑΙΔΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ”

Οι κάτοικοι αντιστέκονται

Σε συγκέντρωση-διαμαρτυρία, Τρίτη 20/7 στις 7μμ κα-
λεί η Επιτροπή κατοίκων για το πάρκο της Φαέθον-

τος και Κρίσσης στην Κυψέλη στο χώρο του πάρκου.
Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα στο κάλεσμά της: 

“Ο Δήμος Αθηναίων σχεδιάζει κρυφά να τοποθετήσει
τσίγκινα κοντέινερ στο καταπράσινο χώρο που βρίσκε-
ται στην διασταύρωση των οδών Φαέθοντος και Κρίσ-
σης στην Κυψέλη. Ανάμεσα σε πυκνές πολυκατοικίες εί-
ναι ο μόνος αδόμητος πράσινος χώρος για τη γειτονιά. 

Η δημοτική αρχή του Μπακογιάννη εκκένωσε τον χώ-
ρο και έστειλε μπουλντόζα (Σάββατο 17/7) με στόχο
την αποψίλωση για την τοποθέτηση των 6 κοντέινερ
που προορίζονται να στεγάσουν 138 παιδιά του 6ου
κοινοτικού διαμερίσματος για την δίχρονη υποχρεωτική
προσχολική εκπαίδευση. 

Το οικόπεδο αυτό παραχωρήθηκε με διαθήκη στον
Δήμο Αθηναίων ώστε να το διαχειρίζεται και να το συν-
τηρεί, υπό την προϋπόθεση να μην προβεί ποτέ στην
ανοικοδόμηση οποιουδήποτε κτίσματος εντός των
ορίων του, αφού επιθυμία του πρώην ιδιοκτήτη του
ήταν αυτό να παραμείνει ελεύθερο για χρήση από τα
παιδιά της περιοχής».

«Την Τρίτη το πρωί κάτοικοι της περιοχής κάναμε δια-
μαρτυρία την ώρα που η μπουλντόζα μάζευε τα μπάζα
από τα ξύλινα σπίτια των προσκόπων ταρακουνώντας τα
δέντρα» δήλωσε η Βίκη, κάτοικος της περιοχής στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη. «Εμείς καλούσαμε τη γειτονιά με
την ντουντούκα στη σημερινή συγκέντρωση στις 7 μμ.
στο πάρκο».

14/7, Διαδήλωση ενάντια στην καταστροφή του πάρκου Μηναΐδη-Φωτιάδη. Φωτό: Γ. Πίττας
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«Τι οχληρό βιβλίο, θα πουν,
μυρίζει χώμα κι' ιδρώτα και
σβουνιές και χνώτα»
κι' ακόμα:
«Δε βρίσκει κανείς αυτού παρά
κραυγές και μοιρολόγια...
Χαθήκαν οι ομορφιές των
Φαραώ κι' οι οβελίσκοι, τα
δειλινά, οι χουρμάδες κι' οι
Πυραμίδες;»
Ναι.Τραγουδώ την Αίγυπτο.
Αυτήν,
που δεν σας δείχνει ο Κουκ,
αυτήν,
που σκουντουφλάτε χρόνια
δίχως να τη δείτε.
Και τραγουδώ την Αίγυπτο
γιατί με τρέφει και με σκέπει
σα μητέρα,
γιατί πονάει σα μητέρα
και γιατί ελπίζει, σα μητέρα.

Στρατής Τσίρκας,
«Τραγουδώ την Αίγυπτο»,

ποιητική συλλογή Φελλάχοι, 1937

Το λογοτεχνικό έργο που άφη-
σε ο Στρατής Τσίρκας (Ιούλης
1911-Γενάρης 1980) είναι ολό-

κληρο ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι
αφιερωμένο στις αγωνίες, τις ελπί-
δες και τους αγώνες των απλών αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από τη θρη-
σκεία, την καταγωγή ή το χρώμα του
δέρματός τους. Αυτών που μπορεί
οι πλούσιοι και οι ισχυροί -οι Φαραώ
αυτού του κόσμου- να μην τους βλέ-
πουν σαν τίποτα άλλο από το “ντε-
κόρ” της ιστορίας. Αλλά που τελικά,
είναι αυτοί που τη δημιουργούν και
έχουν τη δύναμη να την αλλάξουν.

Η προσωπική του διαδρομή συ-
ναντιέται με τη δική τους. Γιος ελλη-
νικής προσφυγικής οικογένειας στην
Αίγυπτο, ο Τσίρκας (ψευδώνυμο του
Γιάννη Χατζηανδρέα) γεννιέται και
μεγαλώνει στις φτωχογειτονιές του
Καϊρου μαζί με τον ντόπιο πληθυ-
σμό. Τα παιδικά και εφηβικά του
χρόνια καθορίζονται από αυτό το
“μεικτό” περιβάλλον και συνύπαρξη.
Τα Αραβόπουλα, με τα οποία παίζει
μετά το σχολείο, θα τα περιγράψει
με μεγάλη τρυφερότητα αργότερα
στα βιβλία του.

Η αγάπη του για τα γράμματα φαί-
νεται από πολύ νωρίς. Το 1927, δεν
είναι ακόμα 17 χρόνων, δημοσιεύει
μεταφράσεις σε ελλαδικά περιοδικά
και το πρώτο του πεζό, Το Φεγγάρι.
Ένα χρόνο νωρίτερα, ο διευθυντής
της Αμπετείου Σχολής, όπου φοιτά
όπως όλα τα αγόρια της ελληνικής
παροικίας, τον έχει ρωτήσει αν θέλει
να γίνει διανοούμενος. Όμως αυτό
σημαίνει γυμνάσιο, πανεπιστήμιο
στην Αθήνα, Ευρώπη. Τα οικονομικά
της οικογένειας δεν το επιτρέπουν.
Η επιλογή είναι μία: Εμπορικό Τμήμα
και ύστερα αμέσως δουλειά.

Από το 1929 και για εννιά χρόνια
θα εργαστεί στην Άνω Αίγυπτο -στο
Αμπουτίγκ και το Ντεϊρούτ-, αρχικά
ως λογιστής και στη συνέχεια ως δι-
ευθυντής σε εργοστάσιο εκκοκιστη-

ρίων βάμβακος. Έχει ήδη έρθει σε
επαφή με τις μαρξιστικές ιδέες και
το κομμουνιστικό κίνημα, αλλά η
ζωή εκεί είναι το μεγαλύτερο σχο-
λείο. Η τριβή του με τα εργατικά και
λαϊκά στρώματα της αιγυπτιακής εν-
δοχώρας τον φέρνουν πιο κοντά με
τα θύματα της αγγλικής αποικιοκρα-
τίας. Η εμπειρία αυτή τον οδηγεί να
τραγουδά την Αίγυπτο των φτωχών
και καταπιεσμένων στην πρώτη του
ποιητική συλλογή, Φελλάχοι.

Μνήμες
Οι μνήμες από την παραμονή του

στην Άνω Αίγυπτο δεν θα τον εγκα-
ταλείψουν ποτέ. Θα τις επαναφέρει
ξανά και ξανά στα έργα του τα επό-
μενα χρόνια, αλλά και πολύ αργότε-
ρα, το 1956 όταν θα γράψει ένα από
τα πιο γνωστά και εμβληματικά διη-
γήματά του, τον Νουρεντίν Μπόμπα.
Το έργο αναφέρεται στην εξέγερση
των φελλάχων το 1919 για την ανε-
ξαρτησία τους. Όπως εξηγούσε ο
ίδιος: «Ένα σημαντικό μέρος του έρ-
γου μου είναι ένα είδος υπεράσπι-
σης για τους Αιγύπτιους αγρότες,
εργάτες, τεχνίτες, μικροεμπόρους,
για τους αγώνες τους για την ανε-
ξαρτησία και την ελευθερία... Είναι
ανεξίθρησκοι, φιλόξενοι, εύθυμοι και
γενναιόδωροι... Η νουβέλα γράφτη-
κε μέσα σε δέκα μέρες, αμέσως
ύστερα από την εθνικοποίηση της
διώρυγας του Σουέζ, μέσα στην
έξαρση και την αγωνιώδη αναμονή
της αντεπίθεσης από τις δυνάμεις
που προστάτευαν τα συμφέροντα
των ευρωπαίων μετόχων της διώρυ-
γας».

Ο αντιρατσισμός, η ανάδειξη της
αλληλεγγύης των εργατικών στρω-
μάτων της αιγυπτιακής και ελληνι-
κής κοινότητας, η αμφισβήτηση της
αποικιοκρατίας κι ο αντιφασιστικός
αγώνας στον απόηχο της χιτλερικής

επικράτησης, του Ισπανικού Εμφυλί-
ου και της μεταξικής δικτατορίας
στην Ελλάδα θα σφραγίσουν τη
δράση και το έργο του. Το 1937 το
ταξίδι του μέλιτος με την Αντιγόνη
Κερασώτη είναι μια περιοδεία στην
Ευρώπη: Ελλάδα του Μεταξά, Τσε-
χοσολοβακία υπό την απειλή του
διαμελισμού, Αυστρία που πριν τρία
χρόνια έχει πνιγεί στο αίμα από τον
δικτάτορα Ντόλφους, Ιταλία του
Μουσολίνι, Γαλλία. Στο Παρίσι παίρ-
νει ενεργό μέρος στο Β' Συνέδριο
Συγγραφέων για την Υπεράσπιση
της Κουλτούρας ενάντια στο Φασι-
σμό και στη συγγραφή του «Όρκου»
στον δολοφονημένο Λόρκα που υπο-
γράφουν 40 συγγραφείς από 16 χώ-
ρες.

Στη λογοτεχνική κληρονομιά του
Τσίρκα δεσπόζει το κίνημα της Αντί-
στασης στη Μέση Ανατολή. Οι Ακυ-
βέρνητες Πολιτείες (τίτλος δανει-
σμένος από τον Σεφέρη), η τριλογία
που έγραψε τη δεκαετία του '60,
αποτελεί το κορυφαίο έργο του, φό-
ρο τιμής στους χιλιάδες ανώνυμους
αγωνιστές που κατά τη διάρκεια του
Β'ΠΠ έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους
για μια ελεύθερη και σοσιαλιστική
κοινωνία.

Είναι περίοδος που την είχε βιώ-
σει ενεργά ο ίδιος στην Αλεξάνδρεια
όπου ζούσε από το 1939, διευθύνον-
τας το βυρσοδεψείο του Μικέ Χαλ-
κούση. Κομμάτι της Αντίστασης και
της Αριστεράς, διοχέτευε κείμενα
στον παράνομο τύπο, συμμετείχε
στη συντακτική ομάδα του περιοδι-
κού «Έλλην» -του πιο σημαντικού
αντιφασιστικού φύλλου της περιο-
χής με εκδότη τον Άγγελο Κασιγό-
νη-, πήρε μέρος στον Εθνικό Απε-
λευθερωτικό Σύνδεσμο της Αιγύ-
πτου που δημιουργήθηκε στο πρό-
τυπο του ΕΑΜ. 

Αυτό, όμως, που τον έκανε κυρίως

να γράψει την τριλογία, ήταν “η αδι-
κία που έχει γίνει στους ανθρώπους
που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν...
να δικαιωθεί ο Απρίλης, αυτό είναι
το νόημα”. Ο λόγος για το κίνημα
του Απρίλη του '44, όταν οι έλληνες
φαντάροι της Μέσης Ανατολής εξε-
γέρθηκαν δείχνοντας την υποστήρι-
ξή τους στο ΕΑΜ και στην ΠΕΕΑ,
την “κυβέρνηση του βουνού” που εί-
χε ανακηρυχθεί στην Ελλάδα, απέ-
ναντι στην “εξόριστη” κυβέρνηση
του βασιλιά Γεώργιου Β' και του
(τραπεζίτη) Τσουδερού που καλο-
περνούσε ανάμεσα σε άλλες “εξόρι-
στες” άρχουσες τάξεις από όλη την
Ευρώπη. 

Καταστολή
Η βίαιη καταστολή του κινήματος

από την ελληνική κυβέρνηση με τη
στήριξη των Άγγλων και ο εγκλει-
σμός των φαντάρων σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης στην έρημο, τα λεγό-
μενα “σύρματα”, ήταν αναμενόμενα
για τον Τσίρκα. Αυτό που δεν ήταν
αναμενόμενο ήταν η αποκήρυξή
τους από την ηγεσία της Αντίστα-
σης, υπέρ της οποίας είχαν εξεγερ-
θεί. Ένα μήνα αργότερα στη Βηρυτό
θα υπογραφόταν η “Συμφωνία του
Λιβάνου”, στην οποία γινόταν απο-
δεκτή από το ΕΑΜ η υποταγή του
ελληνικού στρατού στην “εθνική κυ-
βέρνηση” και τους Άγγλους. Ο λό-
γος για τον οποίο χιλιάδες και χιλιά-
δες αγωνιστές είχαν ενταχθεί και πε-
θάνει για την Αντίσταση, δηλαδή η
πραγματική αλλαγή της κοινωνίας,
έπρεπε να ξεχαστεί -και οι “ένοχοι”
της εξέγερσης του Απρίλη να τιμω-
ρηθούν ως «εγκληματίες κατά της
πατρίδας».

Αυτά τα γεγονότα αποτελούν το
“φόντο” στις τρεις Ακυβέρνητες Πο-
λιτείες -την Ιερουσαλήμ της «Λέ-
σχης», το Κάιρο της «Αριάγνης» και

την Αλεξάνδρεια της «Νυχτερίδας».
Εκεί διασταυρώνονται αριστεροί
επαναστάτες, αντιστασιακοί, πρό-
σφυγες από τις πιο διαφορετικές
χώρες μαζί με πράκτορες, τυχοδιώ-
κτες πολιτικάντηδες, ρουφιάνους,
σωματέμπορους και μαυραγορίτες.
Εκεί ο Μάνος Σιμωνίδης, ο κεντρι-
κός ήρωας της τριλογίας, μέλος του
Κομμουνιστικού Κόμματος και ένας
αυτούς που ελπίζουν ότι το τέλος
του πολέμου μπορεί να είναι και το
τέλος του παλιού και σιχαμερού κό-
σμου, συγκρούεται με τη σταλινική
ηγεσία, τη γραφειοκρατική λειτουρ-
γία, τη συμβιβαστική και αδιέξοδη
πολιτική της. Μια σύγκρουση που
προσωποποιείται στις “κομμένες κε-
φαλές”, όπως χαρακτηρίζει κάποια
ηγετικά στελέχη του κόμματος και
στο θρυλικό “Ανθρωπάκι”, τον καθο-
δηγητή του. 

Η καινοτομία της πολυεστιακής
αφήγησης που εισάγει στο έργο -
διαφορετικοί αφηγητές με διαφορε-
τικές οπτικές εναλλάσσονται προ-
ωθώντας τη δράση και φωτίζοντας
τα ιστορικά γεγονότα- γίνεται το πιο
δυνατό εργαλείο στην μεταφορά
του πολιτικού κλίματος, των χαρα-
κτήρων, των αναμνήσεων, των ερω-
τικών επιθυμιών, της κοινωνικής πό-
λωσης της εποχής. Ενώ όμως τα ελ-
ληνικά γράμματα υποδέχονται έναν
κορυφαίο συγγραφέα τους, ο Τσίρ-
κας χάνει την κομματική ταυτότητά
του. Διαγράφεται από το ΚΚΕ με το
που κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος το
1961, αφού πρώτα αρνείται να απο-
κηρύξει το έργο όπως του ζητήθηκε.
«Ό,τι βλέπω καταθέτω, μια μαρτυ-
ρία. Δεν είναι η συνείδησή μου καπέ-
λο να την πάρω από τούτο το καρφί
και να την κρεμάσω στο άλλο», ήταν
η απάντησή του. 

Αν και η κριτική του στο σταλινισμό
και η αναζήτηση των αιτιών που έφε-
ραν την ήττα στο μεγελειώδες κίνημα
της Αντίστασης δεν θα τον οδηγή-
σουν στην διαμόρφωση μιας διαφο-
ρετικής εναλλακτικής, ο Τσίρκας δεν
θα εγκαταλείψει ποτέ ούτε την πολι-
τική ούτε τη λογοτεχνική σκηνή. Οι
Ακυβέρνητες Πολιτείες, οι μελέτες
του για τον Καβάφη καθώς και όλο
το μεταπολεμικό του έργο θα κερδί-
σει διεθνή αναγνώριση. Ενώ, εγκατα-
στημένος από το 1963 στην Αθήνα,
θα γίνει μάρτυρας όλης της πορείας
της μετεμφυλιακής Ελλάδας: των
Ιουλιανών το 1965, της χούντας των
συνταγματαρχών, των πρώτων χρό-
νων της Μεταπολίτευσης.

Ήταν μια πορεία που θέλησε να
καταγράψει σε μια νέα τριλογία με
την ονομασία Δίσεχτα Χρόνια. Το
πρώτο μυθιστόρημα, Η Χαμένη Άνοι-
ξη, ήταν το μόνο που πρόλαβε να
ολοκληρώσει. Και το οποίο, πιστός
στη δύναμη του κινήματος, αφιέρω-
σε στα Ιουλιανά από το βασιλικό
πραξικόπημα μέχρι την μεγαλειώδη
κηδεία του Πέτρουλα, «την τελευ-
ταία διαδήλωση του Σωτήρη».

Λένα Βερδέ

110 χρόνια Στρατής Τσίρκας



Τη μεγαλύτερη κοινωνική έκρηξη της «μετά
- απαρτχάιντ» εποχής γνωρίζει τις τελευ-

ταίες ημέρες η Νότια Αφρική. Την περασμένη
εβδομάδα η κυβέρνηση του προέδρου Σίριλ
Ραμαφόσα αποφάσισε να κατεβάσει τον στρα-
τό για να καταστείλει τις «ταραχές» - που η
αστυνομία ήταν ανίκανη να ελέγξει. Διακόσιοι
περίπου άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι αυτή την
ώρα τη ζωή τους ενώ οι τραυματίες και οι συλ-
ληφθέντες μετριούνται σε χιλιάδες. Εκατοντά-
δες εμπορικά κέντρα, καταστήματα και αποθή-
κες έχουν λεηλατηθεί, αυτοκινητόδρομοι και
σιδηροδρομικές γραμμές έχουν μπλοκαριστεί
και στους δρόμους κυριαρχεί το χάος.

Η αφορμή για το ξέσπασμα της βίας ήταν η
σύλληψη, στις 7 Ιούλη, του Τζέικομπ Ζούμα. Ο
Ζούμα ήταν μέχρι πριν από τρία χρόνια ο ηγέ-
της του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου
(ANC) -του κόμματος του Νέλσον Μαντέλα,
του ιστορικού ηγέτη του αγώνα ενάντια στο
καθεστώς του απαρτχάιντ και των φυλετικών
διακρίσεων- και πρόεδρος της χώρας. Ο Ζού-
μα -που είναι βυθισμένος στα σκάνδαλα και τη
διαφθορά- εκδιώχθηκε, ουσιαστικά και από το
κόμμα και από την εξουσία το 2008 από τον
τότε εσωκομματικό του αντίπαλο, τον σημερι-
νό πρόεδρο Ραμαφόσα. Αλλά συνεχίζει μέχρι
σήμερα να έχει μεγάλες διασυνδέσεις με τον
κρατικό μηχανισμό -και ειδικότερα με τις δυνά-
μεις «ασφαλείας». 

Η κυβέρνηση έσπευσε να συνδέσει τις «τα-
ραχές» με τον Ζούμα. Εν μέρει έχει δίκιο. Οι

δημοσιογράφοι έχουν καταγγείλει πολλές πε-
ριπτώσεις βιαιοπραγιών όπου η αστυνομία, αν
και παρούσα, δεν έκανε την παραμικρή προ-
σπάθεια να τις εμποδίσει. Οι διασυνδέσεις του
Ζούμα, όμως, με την αστυνομία και τον κρατι-
κό μηχανισμό δεν αρκούν για να εξηγήσουν το
ξέσπασμα της οργής που βλέπουμε αυτές τις
μέρες στους δρόμους της Νότιας Αφρικής.

Ο πραγματικός υποκινητής των ταραχών εί-
ναι η φτώχεια. Ο πραγματικός υποκινητής είναι
η προδοσίες των κυβερνήσεων του ANC, η
αποτυχία τους να ξεριζώσουν την κληρονομία
του απαρτχάιντ. Τυπικά το καθεστώς της Νό-
τιας Αφρικής είναι ένα από τα πιο δημοκρατικά
και προοδευτικά στον κόσμο. Οι νομικοί και πο-
λιτικοί περιορισμοί της εποχής του απαρτχάιντ
έχουν ξηλωθεί εδώ και τρεις σχεδόν δεκαετίες.
Η οικονομική ανισότητα, όμως, όχι απλά ζει και
βασιλεύει – οργιάζει. Οι διάδοχοι του Νέλσον
Μαντέλα στην εξουσία συμβιβάστηκαν με τις
μεγάλες επιχειρήσεις (που ελέγχονταν και
ελέγχονται από τη μειοψηφία των λευκών εποί-
κων που στήριζε το απαρτχάιντ). Η φτώχια σα-
ρώνει στις συνοικίες της μαύρης πλειοψηφίας
όχι πλέον στο όνομα των φυλετικών διακρίσεων
αλλά στο όνομα του νεοφιλελευθερισμού. Η
ανεργία, με βάση τις επίσημες στατιστικές, βρί-
σκεται σήμερα στο 32%. Το πραγματικό νούμε-
ρο, αν συνυπολογίσει κανείς και τους εργάτες

που έχουν πάψει πλέον ακόμα και να ψάχνουν
για δουλειά, είναι κοντά στο 43%.

Η πραγματική αιτία για το ξέσπασμα των τα-
ραχών δεν ήταν η σύλληψη του Ζούμα. Ήταν η
κατάργηση, στις αρχές Απριλίου, του επιδόμα-
τος «κόβιντ» - ενός μηδαμινού στην πραγματι-
κότητα επιδόματος 20 περίπου ευρώ το μήνα,
που όμως ήταν για χιλιάδες οικογένειες το μο-
ναδικό τους εισόδημα τους τελευταίους μή-
νες. Αυτή η «επιστροφή στην κανονικότητα» -
που επιβλήθηκε ενώ τα ποσοστά εμβολιασμού
παραμένουν κοντά στο 2% και η οικονομία δεν
έχει ανοίξει πλήρως ακόμα- συνοδεύτηκε από
μια σειρά από νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμί-
σεις (ιδιωτικοποίηση του εθνικού αερομεταφο-
ρέα, ιδιωτικοποίηση της παραγωγής ενέργει-
ας) στο όνομα της πάταξης του πληθωρισμού
και της διολίσθησης του νομίσματος που χτυ-
πάνε ακόμα χειρότερα το βιοτικό επίπεδο της
εργατικής τάξης και των φτωχών.

Οι «ταραχοποιοί» που εισέβαλλαν στα σού-
περ μάρκετ και λεηλάτησαν τις αποθήκες δεν
ζητούσαν εκδίκηση για την φυλάκιση του Ζού-
μα. Έψαχναν για τρόφιμα, ρούχα και σκεπά-
σματα, προσπαθούσαν να αρπάξουν αυτά που
είναι αναγκαία για τη ζωή αλλά δεν έχουν κα-
μιά ελπίδα να τα αποκτήσουν. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Νο 1481, 21 Ιούλη 2021
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Διεθνή

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Ελεύθερη 
η Μαχενιούρ
Σε απεργία 
πείνας ο Φουάντ

Στην απελευθέρωση της δικηγόρου
Μαχενιούρ Αλ Μάσρι, γνωστή για την

δράση της στην Αριστερά, στο εργατικό
κίνημα και την αλληλεγγύη της υπέρ των
προσφύγων, καθώς και άλλων πέντε ακτι-
βιστών και δημοσιογράφων προχώρησε
το δικτατορικό καθεστώς του Σίσι στην
Αίγυπτο την περασμένη Κυριακή. 

Το καθεστώς Σίσι (που είχε συλλάβει
τη Μαχενιούρ τον Σεπτέμβριο του 2019
και από τότε βρισκόταν σε καθεστώς
προφυλάκισης) προχώρησε στην απελευ-
θέρωση τους κάτω από την πίεση των
διεθνών διαμαρτυριών για τις συλλήψεις
δικηγόρων και ακτιβιστών για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα στην Αίγυπτο - με τις κα-
τηγορίες εις βάρος τους να παραμένουν.
Απελευθερώθηκαν επίσης η Έσρα Αμ-
πντέλ Φατάχ, ακτιβίστρια για τα δημο-
κρατικά δικαιώματα, ο Γκαμάλ ελ Γκα-
μάλ, δικηγόρος, οι δημοσιογράφοι Μου-
σταφά Ελ Άσαρ και Μοατάζ Βαντνάν και
ο Αμπντέλ Νασέρ Ισμαΐλ, σοσιαλιστής. 

Στο μεταξύ, ο σοσιαλιστής Χισάμ
Φουάντ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα
απεργίας πείνας διαμαρτυρόμενος για τη
συνεχιζόμενη προφυλάκισή του ενώ μια
σειρά από δημοσιογράφοι προχωράνε σε
απεργίες πείνας λίγων ημερών σε ένδει-
ξη συμπαράστασης. Ο Φουάντ ξεκίνησε
την απεργία πείνας το Σάββατο 10/7 δια-
μαρτυρόμενος κατά της συνεχούς φυλά-
κισης του μετά τη διετή περίοδο προδι-
καστικής κράτησης. Σύμφωνα με την σύ-
ζυγο του, ο Φουάντ, που πίνει μόνο νερό,
μεταφέρθηκε σε άλλο κελί αντί να μετα-
φερθεί σε νοσοκομείο, χωρίς ιατρική πα-
ρακολούθηση.

Ήδη δεκάδες συμπαραστάτες-τριες
και από την Ελλάδα υπογράφουν το κεί-
μενο αλληλεγγύης στον Φουάντ και στα
αιτήματα των πολιτικών κρατουμένων
στην Αίγυπτο. 

Eκατοντάδες νεκρούς, πάνω
από 1000 αγνοούμενους, χιλιά-
δες τραυματίες και μια απέραν-
τη καταστροφή σε υλικούς πό-
ρους έχουν αφήσει πίσω τους
στη Βόρεια Ευρώπη οι πλημμύ-
ρες της προηγούμενης εβδομά-
δας. Το φαινόμενο της «Παγω-
μένης Λίμνης» ήταν άλλη μια δυ-
νατή καμπάνα για την ταχύτητα
με την οποία η κλιματική αλλα-
γή απειλεί  σε όλο τον πλανήτη
μετά τον παρατεταμένο καύσω-
να άνω των 50 βαθμών κελσίου
και τις πυρκαγιές που έπληξαν
την Σιβηρία, τον Καναδά και
όλες τις περιοχές γύρω από τον
αρκτικό κύκλο, τις προηγούμε-
νες εβδομάδες. Η Αφροδίτη Μα-
ραβελάκη μας μεταφέρει την ει-
κόνα της καταστροφής από την
Βαλλωνία στο Βέλγιο.

K αθώς γράφονται αυτές οι
γραμμές, η Βαλλωνία, το
νότιο γαλλόφωνο τμήμα

του Βελγίου, βρίσκεται ακόμα σε
κατάσταση ανάγκης. 

Τέσσερις από τις πέντε επαρ-
χίες έχουν πληγεί από τις βροχο-
πτώσεις της περασμένης Πέμπτης
15 Ιουλίου. Ειδικά, η επαρχία και η
πόλη της Λιέγης, στα ανατολικά
της χώρας έχουν πληρώσει τo πιο
μεγάλο τίμημα από τους συνολικά
31 νεκρούς, 163 αγνοούμενους,
με δεκάδες σπίτια εντελώς κατε-
στραμμένα, 10.000 κατοικίες χω-

ρίς ηλεκτρικό, πολλές από τις
οποίες χωρίς γκάζι και πόσιμο νε-
ρό. Την Παρασκευή 16 Ιουλίου,
μία μέρα μετά τις καταστροφικές
βροχές, ο πρωθυπουργός του
Βελγίου, μίλησε για τις χειρότερες
πλημμύρες που έπληξαν ποτέ την
χώρα και κήρυξε την 20ή Ιουλίου
μέρα εθνικού πένθους. 

Eργοστάσια χαλυβουργίας
Το χωριό που ζω είναι ένα τυπι-

κό χωριό της Βαλλωνίας. Κτισμένο
σε μία κοιλάδα, ανάμεσα σε λό-
φους, το διασχίζουν δύο ποταμά-
κια αρκετά μολυσμένα από την βα-
ριά βιομηχανία αρχικά, την εντατι-
κή γεωργική εκμετάλλευση έπειτα
κι από την άναρχη οικιστική ανά-
πτυξη πιο πρόσφατα. Για σαράντα
περίπου χρόνια, όλο το χωριό ανα-
πτύχθηκε γύρω από δύο εργοστά-
σια χαλυβουργίας και όταν αυτά

έκλεισαν, την δεκαετία του ‘80, πε-
ρισσότερος από τον μισό πληθυ-
σμό βρέθηκε στην ανεργία. Το χω-
ριό μαράζωσε, τα μαγαζιά έκλει-
σαν και στο κέντρο έμειναν μόνο
αυτοί που δεν είχαν τα μέσα για
να φύγουν. Στο κέντρο του χωρι-
ού, τα σπίτια, πρόχειρα χτισμένα
για να στεγάσουν γρήγορα τους
εργάτες, χωρίς οικιστικό σχέδιο
και υποδομές, πλημμυρίζουν κάθε
φορά που οι βροχές είναι λίγο πιο
έντονες από το κανονικό, δηλαδή
σχεδόν κάθε χρόνο. Οι ασφαλιστι-
κές εταιρείες φυσικά δεν τα ασφα-
λίζουν και γενικά, δεν έχουν καμία
αξία στην αγορά ακινήτων.  

Η τύχη του χωριού άλλαξε στα-
διακά με τη νέα χιλιετία. Οι τιμές
των ακινήτων και η σπανιότητα
τους στις Βρυξέλλες οδήγησε
πολλούς εργαζόμενους να αναζη-
τήσουν στέγη στην περιφέρεια,

κατά μήκος των βασικών οδικών
και σιδηροδρομικών αξόνων. Η ζή-
τηση ακινήτων έφερε περισσότερη
δόμηση, η δόμηση περισσότερο
τσιμέντο. Σε πολλά λιβάδια, στους
γύρω λόφους, κτίστηκαν ολόκλη-
ρες συνοικίες, τα άδεια οικόπεδα
έγιναν πάρκινγκ, το ένα από τα
δύο ποταμάκια, που περνά από το
κέντρο του χωριού, σκεπάστηκε
σε κάποια σημεία, οι όχθες του
τσιμεντώθηκαν. Τα νερά δεν έχουν
άλλη διαφυγή παρά το κέντρο του
χωριού όπου ζουν οι πιο φτωχοί

του κάτοικοι. 
Οι “επενδυτές” ενδια-

φέρονται φυσικά μόνο
για τα κέρδη τους ενώ η
χρόνια λιτότητα άφησε

τις υποδομές να ρημάζουν μερι-
μνώντας μόνο για τα τελείως απα-
ραίτητα, που όμως κάτω από την
πίεση της κλιματικής αλλαγής φαί-
νονται ως ασπιρίνη σε έναν ετοιμο-
θάνατο. Όπως κι η πανδημία έτσι
κι η κακοκαιρία μας βρήκε εντελώς
απροετοίμαστους. Αν προσθέσου-
με ένα πλήθος άλλων συστημικών
παραγόντων όπως για παράδειγμα
την απαράδεκτη μείωση, λόγω λι-
τότητας, του προσωπικού της πο-
λιτικής προστασίας και της πυρο-
σβεστικής, την καταστροφική δια-
χείριση των υδάτινων πόρων, των
αγροτικών εδαφών και της άναρ-
χης δόμησης, έχουμε την πλήρη
εικόνα ενός συστήματος κοντό-
φθαλμου και φυσικά ανίκανου να
δώσει απαντήσεις στην μεγάλη
πρόκληση της κλιματικής αλλαγής
για την οποία είναι υπεύθυνο.

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ   Κοινωνική έκρηξη

Λιέγη. Φωτό: ΑΡ/Valentin

ΒΕΛΓΙΟ Το χρονικό μιας 
προβλέψιμης καταστροφής



ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

STOP ΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άσυλο και στέγη για όλους και όλες
ΟΙΝΟΦΥΤΑ

ΙΛΙΟΝ

Το πρωί της Τετάρτης 14 Ιούλη πρόσφυγες κουρδι-
κής καταγωγής που βρίσκονται στο στρατόπεδο

των Οινοφύτων απαγόρευσαν την είσοδο στο χώρο σε
οργανώσεις και φορείς αλλά ακόμα και στον διοικητή
του στρατοπέδου. Αιτία αυτής της κινητοποίησης ήταν
οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου που πλέον διαδέ-
χονται η μία την άλλη μετά και την πρόσφατη ΚΥΑ που
ορίζει την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα. 

Οι πρόσφυγες φοβούνται ότι αυτό που τους περιμέ-
νει είναι απελάσεις και δηλώνουν σύμφωνα με την Εφη-
μερίδα των Συντακτών πως σκοπεύουν συνεχίσουν τις
κινητοποιήσεις τους τόσο για να μην προχωρήσουν οι
απελάσεις όσο και ενάντια στις συνθήκες ζωής μέσα
στη δομή, όπου πριν ένα χρόνο είχε κρεμαστεί ο Μοχά-
μεντ Ουάλι, πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, και αυτός
ύστερα από την οριστική απόρριψη της αίτησης ασύ-
λου του.

Άμεση και δυνατή απάντηση δόθηκε την Πέμπτη
15/7 από αλληλέγγυους, συλλογικότητες και δη-

μοτικές κινήσεις στην έξωση οικογένειας προσφύγων
από την ΜΚΟ ΝΟΣΤΟΣ, αλλά και την προκλητική στά-
ση της αστυνομίας απέναντι στους πρόσφυγες και
τους αλληλέγγυους.

Τη Δευτέρα 12/7, η ΜΚΟ ΝΟΣΤΟΣ είχε στείλει δικα-
στικό κλητήρα που με τη βοήθεια της αστυνομίας έκα-
νε έξωση σε οικογένεια Σύριων προσφύγων που διέμε-
ναν στην Πολυδεύκους 35 στο Ίλιον. Η οικογένεια των
προσφύγων αρνήθηκε να φύγει από το σπίτι γιατί δεν
είχαν πού αλλού να πάνε με το δίχρονο μωρό τους. Συ-
νελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για
απείθεια και παράβαση δικαστικής εντολής. Η παρου-
σία αλληλέγγυων, δημοτικών συμβούλων της περιοχής,
μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΚΕΕΡΦΑ καθώς και δικη-
γόρων του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινήμα-
τος, απέτρεψε την κράτησή τους και τελικά αφέθηκαν
ελεύθεροι. 

Η άμεση κινητοποίησή τους ανάγκασε τον Δήμο Ιλί-
ου να δώσει προσωρινή λύση στη στέγαση της οικο-
γένειας, ενώ την Πέμπτη 15/7 υπήρξε κάλεσμα σε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στην γειτονιά
όπου συμμετείχαν η τοπική ΚΕΕΡΦΑ, η Αριστερή Κίνη-
ση Ιλίου, η Ανυπότακτη Πόλη, ο Αγρός και η Πρωτο-
βουλία Αναρχικών Αγ. Αναργύρων-Καματερού.  

Η ΚΕΕΡΦΑ Αγίων Αναργύρων - Ιλίου - Πετρούπολης
συμμετείχε στη συγκέντρωση και τη μαζική πορεία με
πανό, πικέτες και προκηρύξεις. Η πορεία πέρασε μέσα
από τις γειτονιές του Ιλίου με συνθήματα αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες κι ενάντια στην κυβέρνηση και στις
εγκληματικές πολιτικές που εφαρμόζει οι οποίες βυθί-
ζουν σε απόγνωση πρόσφυγες και μετανάστες. Θέλου-
με πόλεις ανοιχτές. Χωράμε όλοι. Άσυλο, στέγη, χαρτιά
για όλους. Οι ζωές των προσφύγων μετράνε.

Ιωάννα Παυλοπούλου

15/7, Διαδήλωση στο στρατόπεδο του Σχιστού για τον θάνατο του Ράφι Αλαμιάρ. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

Μια πολύ δυναμική αντιρατσιστική
κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε
μετά από κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ

Πειραιά την Πέμπτη 15 Ιούλη στο στρατό-
πεδο του Σχιστού. Δεκάδες πρόσφυγες
και προσφύγισσες που βγήκαν από το
στρατόπεδο μαζί με εργαζόμενους της
πόλης, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά αλλά
και της Συνέλευσης Χαϊδαρίου “Πέρα από
το Ποτάμι” διαδήλωσαν μέχρι την κεντρι-
κή πύλη. 

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λί-
γες μέρες αφότου στο συγκεκριμένο
στρατόπεδο αυτοκτόνησε ο 26χρονος
Ράφι Αλαμιάρ από το Αφγανιστάν. Ο Ρά-
φι δεν άντεξε την τρίτη απόρριψη αίτη-
σης ασύλου που είχε κάνει και αποφάσι-
σε να βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στο
κοντέινερ στο οποίο ζούσε. Ήταν ο πέμ-
πτος, τουλάχιστον, πρόσφυγας που έχα-
σε τη ζωή του μέσα σε στρατόπεδο από
την αρχή της χρονιάς. 

Κατά την άφιξη τους, μέλη της ΚΕΕΡ-
ΦΑ μαζί με πρόσφυγες πραγματοποί-
ησαν μία σύντομη περιοδεία ενημέρωσης
μέσα στο χώρο του στρατοπέδου. Πέρα-
σαν μπροστά από τα περισσότερα κον-
τέινερ και από τη ντουντούκα κάλεσαν
στα φαρσί τους πρόσφυγες να βγούν
στο χώρο του πάρκινγκ ώστε να πραγμα-
τοποιηθεί η διαδήλωση διαμαρτυρίας. 

Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Όπως μας
είπε η Εϊνάζ από το Αφγανιστάν, “όλοι ξέ-
ρουμε για τον θάνατο του Ράφι. Τα παιδιά
συγκλονίστηκαν γιατί τον ήξεραν και τον
αγαπούσαν. Ήταν ήρεμος άνθρωπος και
πολύ συμπαθητικός. Δεν είχε δημιουργή-
σει ποτέ κανένα πρόβλημα. Ήθελε απλά
να ζήσει σαν άνθρωπος. Αλλά δεν μπο-
ρούσε να αντέξει άλλο εδώ πέρα. Ποιός
μπορεί να αντέξει τόσο καιρό πίσω από
φράχτες και σε κοντέινερ; Δεν είμαστε
εγκληματίες. Είναι πολύ σημαντικό που
ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα εδώ να
μας καλέσουν να φωνάξουμε για τον θά-
νατό του αλλά και για τις δικές μας ζωές.

Θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι”. 
Μετά τον γύρο ενημέρωσης και καλέ-

σματος, τον οποίο η αστυνομία παρατη-
ρούσε από κοντά αλλά διακριτικά, δεκά-
δες γυναίκες, παιδιά, νέοι συγκεντρώθη-
καν στον χώρο του πάρκινγκ από όπου
ξεκίνησαν μια διαδήλωση μερικών εκα-
τοντάδων μέτρων ως την κεντρική πύλη.
Κρατούσαν σημαίες της ΚΕΕΡΦΑ, αφίσες
της καμπάνιας της ενάντια στις ρατσιστι-
κές δολοφονίες προσφύγων στα στρατό-
πεδα με τα πρόσωπα των αδικοχαμένων
Ιμπραχίμ Εργκιούν, Μάκι Ντιαμπατέ και
Μιμί Μουκάγιε καθώς και τα πανό της
ΚΕΕΡΦΑ σε ελληνικά και φαρσί. Τα συν-
θήματα “ανοίξτε τα σύνορα - ανοίξτε τις
πόλεις” και “freedom – azanti” φωνάχτη-
καν από μικρούς και μεγάλους. 

Πρωτοφανής επίθεση
Όταν οι διαδηλωτές έφτασαν μπροστά

στην πύλη, το λόγο από την ντουντούκα
πήρε ο Πέτρος Κωσταντίνου, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ για να υπογραμμίσει
ότι “η αυτοκτονία του Ράφι Αλαμιάρ, του
26χρονου πρόσφυγα από το Αφγανιστάν,
είναι μια δολοφονία της ρατσιστικής πολι-
τικής της κυβέρνησης”. Θύμισε πως “η
κυβέρνηση άλλαξε τους ρόλους του ασύ-
λου και επέβαλε στους πρόσφυγες να
πρέπει να αποδείξουν ότι η Τουρκία δεν
είναι ασφαλής χώρα για αυτούς. Πρόκει-
ται για μια πρωτοφανή σε όλη την Ευρώ-
πη επίθεση στο δικαίωμα στο άσυλο η
οποία δημιουργεί απόγνωση και απελπι-
σία στους πρόσφυγες”. 

“Αυτή η αυτοκτονία είναι στα χέρια του
Χρυσοχοΐδη και του Μηταράκη. Πρέπει να
βάλουμε ένα τέλος στο απάνθρωπο της
κράτησης. Κλείστε τα στρατόπεδα του θα-
νάτου. Να καταργηθεί τώρα η ρατσιστική
εγκύκλιος Μηταράκη με την οποία ακυρώ-
νεται το άσυλο” είπε, δίνοντας τον λόγο

στην Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλο
Νίκαιας - Ρέντη με την Ανταρσία στην Κοκ-
κινιά. “Είμαστε σήμερα εδώ γιατί δεν πρό-
κειται για τη μόνη δολοφονία” είπε η Κατε-
ρίνα θυμίζοντας τα ονόματα των άλλων
προσφύγων που πέθαναν τους τελευταίους
μήνες στα στρατόπεδα. “Είναι όλοι θύματα
της πολιτικής του ρατσισμού, των κλειστών
συνόρων και των απελάσεων. Θα συνεχί-
σουμε στο πλευρό των προσφύγων. Απαι-
τούμε να ανοίξουν οι πόλεις, τα σχολεία, τα
νοσοκομεία για τους πρόσφυγες. Όλοι μαζί
να παλέψουμε ενάντια σε αυτή τη δολοφο-
νική κυβέρνηση. Δεν γλυτώσαμε από τον
κορονοϊό για να αφήσουμε τον Μητσοτάκη
να μας πεθάνει. Ντόπιοι, μετανάστες και
πρόσφυγες παλεύουμε όλοι μαζί για μια
κοινωνία για τις ανάγκες όλων μας”.

Μετά τις σύντομες ομιλίες η πορεία,
υπό τη στενή επιτήρηση της αστυνομίας
η οποία είχε εμφανώς εκπλαγεί από την
ανταπόκριση των προσφύγων, επέστρεψε
μέχρι το πάρκινγκ όπου και συνεχίστηκε
για αρκετή ώρα η διαμαρτυρία. “Θέλω να
φύγω από δω μέσα. Θέλουμε σχολείο,
θέλουμε ελευθερία” είπε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο 6χρονος Ισάρ. “Ήρθαμε να
διαδηλώσουμε ενάντια στις άθλιες συν-
θήκες στις οποίες κρατούνται οι άνθρω-
ποι εδώ και πολύ περισσότερο για το άγ-
χος τους για τις απελάσεις” μας είπε η
Τασούλα Δημητριάδου, εκπαιδευτικός.
“Είναι μια δολοφονική πολιτική το να τους
αναγκάζουν να επιστρέψουν στην κόλαση
από την οποία ήρθαν. Η κυβέρνηση δεν
μπορεί να τους αφήνει να πεθαίνουν στα
στρατόπεδα και εμείς να αδιαφορούμε”. 
• Στο προηγούμενο φύλλο της Εργατι-

κής Αλληλεγγύης, στο άρθρο για την αυ-
τοκτονία του Ράφι Αλαμιάρ, χρησιμοποι-
ήθηκε το όνομα Χαμίντ, με το οποίο τον
φώναζαν οι γνωστοί του. Ύστερα από
εξακρίβωση η ηλικία του ήταν 26 χρονών
και όχι 22 όπως γράφτηκε. 

Δημήτρης Δασκαλάκης

ΣΧΙΣΤΟ
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