Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.
611

Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα

της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

Νο 1482, 28 Ioύλη 2021

www.sekonline.gr

τιμή 2 ευρώ

Ανοίγουν δρόμο για νέο γύρο
απολύσεων στα νοσοκομεία

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η Ασφάλιση
δεν είναι για πούλημα
σελ. 2

Όχι στο νομοσχέδιο
Κεραμέως
σελ. 9

ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Κάτω τα χέρια
από τα πάρκα
σελ. 4

Oτέλο ντε Καρβάλιο
(1936 - 2021)
σελ. 2

Κινητοποίηση διαμαρτυρίας του Συντονιστικού Νοσοκομείων
στο Υπ. Υγείας, Πέμπτη 29 Ιούλη, 3.30μμ Γυρίστε στη σελίδα 5

Καπιταλισμός
και Δημοκρατία
σελ. 6-7

σελ.2 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1482, 28 Ιούλη 2021

Aσφαλιστικό

Ν

Τα ταμεία δεν είναι για πούλημα

Παρότι η κοινωνική ασφάλιση είναι διαρκής
στόχος επιθέσεων από τις κυβερνήσεις – όχι
πάντα επιτυχημένων – το συγκεκριμένο νομοσχέδιο φέρνει ίσως μια από τις μεγαλύτερες
επιθέσεις που έχει επιχειρηθεί εδώ και δεκαετίες. Ξεκινώντας από την επικουρική ασφάλιση,
αλλάζει συνολικά το χαρακτήρα του συστήματος. Συνεπής στη γραμμή της εξατομίκευσης
σε όλα τα επίπεδα, η κυβέρνηση μετατρέπει τα
ταμεία των επικουρικών συντάξεων (αρχικά),
από συλλογική υπόθεση των εργαζόμενων, σε
ατομικούς κουμπαράδες όπου ο κάθε εργαζόμενος θα συναινεί υποχρεωτικά στο τζογάρισμα
των εισφορών του από κερδοσκοπικά funds. Το
μόνο περιθώριο επιλογής για τον εργαζόμενο
είναι αν η ιδιωτική εταιρεία που θα διαχειρίζεται
τον «κουμπαρά» του θα τζογάρει τις εισφορές
του με υψηλό ή χαμηλό ρίσκο. Τα χαμηλού ρίσκου δεν θα έχουν καμία απόδοση και η επικουρική θα είναι ψίχουλα. Αντίθετα τα υψηλού ρίσκου θα έχουνε μεγαλύτερες αποδόσεις, αλλά
και τον κίνδυνο να τα χάσεις όλα και να μην πάρεις ποτέ τίποτα, όπως έχει γίνει πολλές φορές
με ιδιωτικές εταιρίες που χρεοκόπησαν και οι
ασφαλισμένοι έχασαν τα πάντα.
Η κυβέρνηση προσπαθώντας να αποφύγει
τις αντιδράσεις και βασικά αυτές που θα έρ-

θουν από τα δυνατά συνδικάτα, αυτό που λέει
στους εν ενεργεία εργαζόμενους είναι λίγο
πολύ «μην ανησυχείτε, εσείς δεν θα πάθετε τίποτα», καθώς οι αλλαγές θα αφορούν όσους
ενταχτούν στο ασφαλιστικό σύστημα από
1/1/22. Λένε ψέματα, γιατί χωρίς χρήματα να
εισρέουν στο ταμείο επικούρησης από τους
νεότερους ασφαλισμένους, θα υπάρχει ετήσια
τρύπα κοντά στα 2 δις ευρώ. Στην πραγματικότητα για τους ήδη ασφαλισμένους έρχονται
μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις. Αν περάσει η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης θα ανοίξει ο δρόμος για να ιδιωτικοποιηθεί και η κύρια σύνταξη και συνολικά το
ασφαλιστικό σύστημα. Ακόμα και να ίσχυε το
«εσείς δεν θα πάθετε τίποτα», ο ξεσηκωμός
δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει σύσσωμη
την εργατική τάξη, καθώς καταδικάζεται το
ήδη χτυπημένο ασφαλιστικό μέλλον των νέων
εργαζομένων, των παιδιών όσων πάλεψαν και
υπερασπίστηκαν την κοινωνική ασφάλιση απέναντι στις επιθέσεις ξανά και ξανά στο παρελθόν. Και σίγουρα αφορά τη νεολαία, τον διαρκή στόχο της κυβέρνησης.
Άλλωστε οι συνέπειες της αντιδραστικής μεταρρύθμισης δεν αφορούν μόνο την τύχη των
συντάξεων στο μέλλον. Οι εργαζόμενοι θα
πληρώσουν πολύ άμεσα την ίδια την εφαρμογή των αλλαγών που φέρνει το νομοσχέδιο. Η
αλλαγή στην επικουρική ασφάλιση δημιουργεί
μια δημοσιονομική τρύπα που ξεπερνά τα 70

ύχτα και στα μουλωχτά την περασμένη
Παρασκευή, η κυβέρνηση κατέθεσε το
νομοσχέδιο που ξεπουλάει την επικουρική ασφάλιση. Αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε
να συζητιέται στις επιτροπές της Βουλής με
προοπτική να πάει προς ψήφιση στην Ολομέλεια, μόλις ξανανοίξει η Βουλή στο τέλος Αυγούστου.

δισεκατομμύρια. Οι δανειστές έθεσαν δύο επιλογές για την κάλυψη της τρύπας: Είτε δάνειο
με νέο μνημόνιο, είτε νέα φορολογία. Η επιλογή της κυβέρνησης πάει στο δεύτερο, χωρίς
όμως να αποκλείεται και το πρώτο ενδεχόμενο
σε επόμενο βήμα. Οι εργαζόμενοι θα πληρώσουν από την τσέπη τους την καταλήστευση
των εισφορών τους, όπως τα θύματα της μαφίας που αναγκάζονται να σκάψουν τον ίδιο
τους το λάκκο.

Καμπάνια
«Μπορούμε να τους σταματήσουμε» υπογραμμίζει ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης που ήδη έχει σε εξέλιξη μια μεγάλη καμπάνια ενάντια στο νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο.
«Η διάλυση και η ιδιωτικοποίηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είναι σταθερή
επιδίωξη όλων των κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες. Καμία κυβέρνηση δεν τα κατάφερε,
παρόλα τα χτυπήματα που επέφεραν στην κοινωνική ασφάλιση. Τους σταμάτησε κάθε φορά
ένα δυνατό εργατικό κίνημα που τίναξε στον
αέρα όλες τις επιθέσεις τους. Με τους αγώνες
μας για την υπεράσπιση του ασφαλιστικού, ξηλώσαμε υπουργούς (Γιαννίτσης, Μαγγίνας) και
βοηθήσαμε να ανατραπούν κυβερνήσεις. Το
ίδιο μπορούμε να κάνουμε και τώρα» θυμίζει.
«Οι εργαζόμενοι δείξαμε ότι έχουμε μεγάλη
δύναμη με τις πιο μαζικές απεργιακές κινητο-

ποιήσεις των τελευταίων χρόνων ενάντια στην
κατάργηση του 8ωρου. Μέσα σε ένα μήνα
προχωρήσαμε σε τρείς πανεργατικές απεργίες και δεκάδες χιλιάδες απεργοί νέκρωσαν
τους χώρους δουλειάς και βγήκαν μαζικά
στους δρόμους σε μεγάλα απεργιακά συλλαλητήρια.
Είναι λάθος η αναμονή από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες για το πότε θα το φέρει η κυβέρνηση για ψήφιση. Να σημάνει συναγερμός σε
κάθε χώρο δουλειάς. Σημείο το σημείο, σωματείο το σωματείο να οργανώσουμε τους χώρους μας για να αναγκάσουμε τις ηγεσίες να
προχωρήσουν σε νέα πανεργατική απεργία.
Να προχωρήσουμε σε συνελεύσεις σε κάθε
σωματείο και χώρο. Να συζητήσουμε με τους
συναδέλφους, να συγκροτήσουμε παντού επιτροπές αγώνα, να πάρουμε αποφάσεις για
απεργία. Να απαιτήσουμε από την ΑΔΕΔΥ και
όλα τα Εργατικά Κέντρα να προχωρήσουν από
τώρα στην οργάνωση του αγώνα.
Απέναντι στα ψέματα της ΝΔ, ότι τάχα έτσι
θα σώσει τις συντάξεις μας, διεκδικούμε διαγραφή του χρέους. Να πάψουμε να αποπληρώνουμε δις. ευρώ κάθε χρόνο. Να πάρουμε από
τους εργοδότες τα εκατομμύρια που χρωστάνε
και δεν έχουν αποδώσει στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή τη μάχη δίνει ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων και σε καλούν να την δώσουμε μαζί».

Στέλιος Μιχαηλίδης

Αποχαιρετισμός στον Οτέλο ντε Καρβάλιο

Τ

ην περασμένη Κυριακή 25
Ιούλη έφυγε από τη ζωή ο
Οτέλο ντε Καρβάλιο. Το όνομά του ταυτίστηκε όσο κανένα άλλο με την επανάσταση που το 1974
ανέτρεψε στην Πορτογαλία την πιο
μακρόχρονη δικτατορία που είχε
γνωρίσει η Ευρώπη.
Στις 25 Απρίλη εκείνης της χρονιάς η αναμετάδοση από το ραδιόφωνο ενός απαγορευμένου από τη
δικτατορία τραγουδιού, του ‘Grandola Vila Morena’, ήταν το σύνθημα για ένα πραξικόπημα περίπου
400 μεσαίων αξιωματικών του
στρατού ενάντια στη δικτατορία. Ο
κόσμος βρέθηκε γρήγορα στους
δρόμους αγκαλιάζοντας τους φαντάρους, βάζοντας κόκκινα γαρύφαλλα στις κάνες των τουφεκιών
τους, σκαρφαλώνοντας στα τανκς
στη διάρκεια αυθόρμητων διαδηλώσεων, οδηγώντας τους στρατιώτες στα κρησφύγετα των χαφιέδων
της μυστικής αστυνομίας. Ο παγκόσμιος τύπος ανακήρυξε αυτή
την ανατροπή σαν την ειρηνική
«επανάσταση των γαρυφάλλων».
Όμως, οι επόμενοι δεκαοκτώ μήνες αποδείχθηκε ότι ήταν κάθε άλλο παρά «ειρηνικοί». Η 25η Απρίλη
του 1974 ήταν το ξεκίνημα μιας

Ο Οτέλο ντε Καρβάλιο (αριστερά) με τον Πάνο Γκαργκάνα στα γραφεία της ΟΣΕ το 1979

πραγματικής επανάστασης σε μια
χώρα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Ακολούθησαν μαζικές απεργίες, καταλήψεις και εργατικός
έλεγχος σε χώρους δουλειάς, τεράστιες διαδηλώσεις φαντάρων με
εργάτες και νεολαία, επιτροπές
αυτοοργάνωσης στις γειτονιές και
καταλήψεις αγροκτημάτων από
άκληρους αγρότες.
Ο Οτέλο ντε Καρβάλιο, στρατιωτικός ο ίδιος, ήταν ο βασικός οργανωτής του Κινήματος των Ενόπλων Δυνάμεων (MFA) που ανέτρεψε τη δικτατορία. Ο πόλεμος
στις πορτογαλικές αποικίες στην
Αφρική ενάντια στα απελευθερωτικά κινήματα τον είχε οδηγήσει,

όπως και πολλούς αξιωματικούς,
να μισεί το φασιστικό καθεστώς.

Επικεφαλής
Τον Ιούλη του 1974, οι αξιωματικοί του MFA δημιούργησαν μια
στρατιωτική δύναμη κάτω από το
δικό τους έλεγχο, την COPCON,
που καθήκον είχε να «διατηρεί την
τάξη» – αφήνοντας έτσι απ’ έξω τη
μισητή αστυνομία. Επικεφαλής της
ήταν ο Οτέλο, που πολύ σύντομα
έκφρασε την «αριστερή πτέρυγα»
του MFA κι άρχισε να αποκτά δεσμούς με τις οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς και ιδιαίτερα με το Επαναστατικό Κόμμα του
Προλεταριάτου (PRP-BR). Όταν η

COPCON κλήθηκε το Σεπτέμβρη
να σταματήσει τη διαμαρτυρία στο
ναυπηγείο Λισνάβε ενάντια σε ένα
αντιαπεργιακό νόμο, οι φαντάροι
αρνήθηκαν να δράσουν ενάντια
στη διαδήλωση και ο Οτέλο ντε
Καρβάλιο υποστήριξε ότι «με τέτοιες ενέργειες το MFA σκάβει τον
ίδιο του το λάκκο». Με εντολή του,
επίσης, η COPCON επέτρεψε να
πραγματοποιηθεί η διαδήλωση
ενάντια στην ανεργία και την επίσκεψη του ΝΑΤΟικού στόλου,
έστω κι αν την είχε απαγορεύσει ο
Κυβερνήτης της Λισαβόνας, που
ήταν υποστηρικτής του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Στις 11 Μάρτη 1975, η αντίδραση
αποφάσισε να χτυπήσει. Ο δεξιός
στρατηγός Σπίνολα επιχείρησε ένα
πραξικόπημα. Οι αριστεροί αξιωματικοί του MFA στάθηκαν αμήχανα
και διστακτικά. Όμως, την απάντηση την έδωσαν οι εργάτες που κινητοποιήθηκαν παντού και το πραξικόπημα κατέρρευσε. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τρομαγμένα ξεκίνησαν μια υστερική εκστρατεία
ενάντια στον Καρβάλιο παρουσιάζοντάς τον ως «επίδοξο δικτάτορα».
Η πορτογαλική επανάσταση ηττήθηκε το Νοέμβρη του 1975. Η

άρχουσα τάξη δεν χαρίστηκε ούτε
στην εργατική τάξη που της προκάλεσε τέτοιο τρόμο, ούτε στον
Καρβάλιο, στήνοντας το 1985 μια
σκευωρία εναντίον του και φυλακίζοντάς τον. Απελευθερώθηκε μετά
από μια μαζική και παγκόσμια καμπάνια συμπαράστασης.
Το 1979 o Καρβάλιο είχε επισκεφθεί την Ελλάδα. Εκτός από τις
μεγάλες ανοικτές εκδηλώσεις που
μίλησε, είχε συμμετάσχει και σε
μια ουσιαστική συζήτηση με συντρόφους της επαναστατικής αριστεράς στα γραφεία της ΟΣΕ (της
οργάνωσης από την οποία προέρχεται το ΣΕΚ). Ανάμεσα σε άλλα είχε δηλώσει τότε: «Καθορίζομαι
πάντα από τη στρατηγική επιλογή
της σοσιαλιστικής επανάστασης,
από την αντίληψη ότι σοσιαλισμός
σημαίνει ότι η εξουσία ανήκει
στους εργάτες και ασκείται δημοκρατικά από αυτούς».

Κώστας Πίττας

• Τη συνέντευξη του Καρβάλιο
από το 1979 στην εφημερίδα της
ΟΣΕ «Εργατική Πρωτοπορία» μπορείτε να διαβάσετε on line στο τεύχος 8 του περιοδικού «Η Μαμή»
στο sekonline.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στηρίξτε την
Εργατική
Αλληλεγγύη

Στις φιέστες στο Προεδρικό Μέγαρο και στις επιθέσεις της κυβέρνησης απαντάμε με απεργίες και διαδηλώσεις

Δυο κόσμοι σε σύγκρουση
Δ

υο κόσμοι σε σύγκρουση «έλαμψαν» στο
στερέωμα των εξελίξεων τις τελευταίες
μέρες του Ιούλη. Στη μια μεριά ο κόσμος της άρχουσας τάξης, της υποκρισίας,
των επιθέσεων της κυβέρνησης στην υγεία,
την εκπαίδευση, στις συντάξεις, στο περιβάλλον, στις ζωές μας.
Δεν είχαν ακόμα στεγνώσει τα ποτήρια της
σαμπάνιας στο προεδρικό μέγαρο στην τελετή
για την «Αποκατάσταση της Δημοκρατίας» -με
τον Μπογδάνο να πανηγυρίζει και να χύνει ρατσιστικό δηλητήριο για τον αποκλεισμό του
διασώστη προσφύγων Ι. Αποστολόπουλου- και
οι υπουργοί του Μητσοτάκη έπιασαν αμέσως
δουλειά για να καταστρέψουν όλες τις κατακτήσεις που κέρδισαν με τους αγώνες τους οι

εργαζόμενοι στη Μεταπολίτευση.
Ο Χατζηδάκης ξημερώματα Σαββάτου κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό που ξεπουλάει τα επικουρικά ταμεία σε
κερδοσκοπικά funds, ενώ ο Σταϊκούρας προετοιμάζει νέους φόρους, που θα πληρώσουν
πάλι οι εργαζόμενοι, για να καλύψει τα 72 δις
που χρειάζεται η εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού -με τη συμφωνία της ΕΕ.
Υποταγμένοι
Ο Κικίλιας απειλεί με νέο γύρο απολύσεων
στην Υγεία με πρόσχημα τους ανεμβολίαστους
στα νοσοκομεία, την ίδια ώρα που στο μέτωπο
της πανδημίας καθυστερούν οι εμβολιασμοί,
υποταγμένοι στις προτεραιότητες των πολυεθνικών του φάρμακου. Η Κεραμέως ψηφίζει
μέσα στη βδομάδα νόμο που διαλύει τα δημόσια σχολεία.
Ο ίδιος ο Μητσοτάκης ξεπερνάει κάθε όριο
υποκρισίας, δηλώνοντας σε πανηγυρικούς τόνους ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί κατά
2% από το 2022 -δηλαδή οι εργαζόμενοι θα
πάρουν τη «γενναία» αύξηση …50 λεπτά τη
μέρα!
Κι από δίπλα ο δήμαρχος της Αθήνας Μπακογιάννης, σαν άλλος περιβαλλοντικός δολοφόνος με το πριόνι, κατεβάζει τα ΜΑΤ και τις
μπουλντόζες και καταστρέφει τα ελάχιστα
παρκάκια που έχουν απομείνει σε Κυψέλη και

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

www.socialismfrombelow.gr

Πατήσια για να στριμώξει τα παιδάκια της προσχολικής εκπαίδευσης σε κοντέινερ.
Υπολογίζουν ότι θα προλάβουν να τα κάνουν
όλα αυτά μέχρι το φθινόπωρο, ευελπιστώντας
ότι κάποια στιγμή θα πάρουν και κάποια δις
από το διαβόητο Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ που ακόμα, όμως, τα βλέπουν με το κανοκιάλι.
Είναι γελασμένοι. Γιατί απέναντί τους έχουν
τον κόσμο της αντίστασης. Τους εργαζόμενους στην Υγεία που κινητοποιούνται στα προαύλια των νοσοκομείων τους και οργανώνουν
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο
Υγείας την Πέμπτη 29 Ιούλη στις 3.30μμ, μετά
από κάλεσμα του Συντονιστικού των Νοσοκομείων.
Τους εκπαιδευτικούς που διαδήλωσαν μαζικά στις 22/7 και κατεβαίνουν ξανά στους δρόμους την Τετάρτη 28/7 την ώρα που στη Βουλή
θα συζητιέται το νομοσχέδιο της Κεραμέως.
Τον κόσμο στις γειτονιές της Κυψέλης και των
Πατησίων που με τοπικές συγκεντρώσεις και
συνελεύσεις περιφρουρούν τα δέντρα που θέλει να ξεριζώσει ο Μπακογιάννης.
Οι εργαζόμενοι δεν τσιμπούν στα κυβερνητικά παραμύθια και αρνούνται να γίνουν θυσία
στις προτεραιότητες των καπιταλιστών και της
κυβέρνησης που τους υπηρετεί. Η θέση της
Αριστεράς είναι δίπλα στους αγώνες τους, μαζί σε κάθε μάχη που δίνουν, να οργανώνει και
να συντονίζει, να κλιμακώνει -και όχι στις φιέστες στα προεδρικά μέγαρα μαζί με τους ρατσιστές και τη Γιάννα Αγγελοπούλου.
Οι διαδηλώσεις των συνδικάτων στη ΔΕΘ
στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Σεπτέμβρη θα
είναι το επόμενο μεγάλο βήμα που πρέπει να
οργανώσουμε για να πούμε καλά ξεκουμπίδια
στο Μητσοτάκη και το συρφετό του και ν’ ανοίξουμε το δικό μας δρόμο -το δρόμο της εργατικής εναλλακτικής.

Στα 45.400 ευρώ ανέβηκε ο
δείκτης της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης, μια ανάσα πριν τον στόχο των 50.000 ευρώ.
Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συντρόφους
που έστειλαν την ενίσχυσή
τους:
150 ευρώ Δημήτρης Δ., από
100 ευρώ Θράσος Τ. και Φωτεινή Τ., 80 ευρώ Αφροδίτη Μ., 70
ευρώ Λεωνίδας Λ., από 50 ευρώ Μάνος Τ., Αποστόλης Α.,
Κώστας Π., Τζέρι Μ., από 30
ευρώ Γιώργος Π., Εύα Κ., Γιώργος Τ., Θένια Α., Νίκος Π., Βασίλης Κ., Γιώργος Φ., 25 ευρώ
Κώστας Τ. Από 20 ευρώ Νίκος
Π., Ηλίας Κ., Μαργαρίτα Π.,
Γιώργος Κ., Εύα Ν., Χρήστος
Κ., Αργυρώ Μ., Αντώνης Φ.,
Βαγγέλης Π., Χρήστος Μ., από
15 ευρώ Πάνος Κ., Χουάνα Σ.,
από 10 ευρώ Μαρία Ρ., Αντρέας Π., Μαρία Α., Παναγιώτης
Ζ., Άννα Μ., Κώστας Κ., Δημήτρης Κ., Μανώλης Σ., Ιωάννα
Π., Μαρία Μ., Κωνσταντίνος Δ.,
Νίκος Κ., Σοφία Κ., Μαρία Τ.,
Κώστας Σ., Δημήτρης Θ., Βίκυ
Β., από 5 ευρώ Μήτσι Μ., Ειρηναίος Μ., Κοσμάς Ρ., Παναγιώτης Π., Αναστασία Π., Βάσω Ν.,
Γιώργος Γ.
Ευχαριστούμε επίσης τους
Δημήτρη Τ., Κατερίνα Τ. Δημήτρη Σ., Αντώνη Π., Δημήτρη Ρ.,
Γιάννη Λ., Βασίλη Μ., Διονύση
Π., Γιάννη Σ., Νίκο Σ., Γιώργο
Κ., Τάκη Θ. που ανανέωσαν τη
συνδρομή τους στην εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη και
το περιοδικό Σοσιαλισμός από
τα κάτω.
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Περιβάλλον

Πάρκα πρασίνου - Όχι αποθήκες παιδιών
Α

ντιστεκόμαστε ως Επιτροπή Πολιτών Γειτονιών Πατησίων ενάντια στην απόφαση
του Δήμου Αθηναίων να εγκαταστήσει κοντέινερ για τη στέγαση μαθητών νηπιαγωγείου
και να κόψει δέντρα στον ελεύθερο και πράσινο χώρο του πάρκου της οδού Ιακωβάτων.
Έχουμε οργανώσει κινητοποιήσεις με εκατοντάδες κόσμου που μέχρι στιγμής έχουν
καθυστερήσει τις εργασίες, αλλά δεν τις
έχουν σταματήσει. Πάνω από 200 κάτοικοι
γύρω από το πάρκο συνυπογράφουμε αίτηση
ανάκλησης της άδειας των εργασιών, βάζοντας 11 σημεία με παρατυπίες που γίνονται.
Επίσης, έχουν κατατεθεί 33 διαφορετικές
προτάσεις στο δημοτικό συμβούλιο για χώρους που θα μπορούσαν να στεγάσουν το νηπιαγωγείο, αλλά απορρίφθηκαν. Μόνο τα
κοντέινερ αποδέχτηκαν και αφήνουν κτίρια
να ερημώνουν.
Την Τρίτη 27/7 το πρωί, αιφνιδιαστικά και
παρά τις διαβεβαιώσεις και τα ομόφωνα ψηφίσματα της δημοτικής αρχής ότι καμία κοπή
δέντρων δεν θα γίνει τελικά, η καταστροφή
συνεχίστηκε. Ήρθε μπουλντόζα με παρουσία
αστυνομίας και έκοψε δέντρα, ενώ εμείς
πραγματοποιήσαμε παράσταση διαμαρτυρίας.
Την προηγούμενη μέρα το βράδυ πραγματοποιήσαμε με πάνω από 75 άτομα συνέλευση της Επιτροπής, με μαζική συμμετοχή πολιτών και εκπροσώπων δημοτικών κινήσεων και
συλλογικοτήτων. Χαιρέτησαν εκπρόσωποι
από την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας,
την Ανοιχτή Πόλη, το ΜέΡΑ 25, τη Λαϊκή Συσπείρωση, το Μέτωπο Ανατροπής στην Αθήνα, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας «Αριστοτέλης», το ΣΕΚ και την Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή. Όλες οι
συλλογικότητες βοήθησαν πολύ στη μάχη
που δίνουμε.
Δίνουμε συνέχεια την Τρίτη 27/7 το απόγευμα στη συνέλευση της επιτροπής κατοίκων στην Κυψέλη για το πάρκο στην Φαέθοντος, ενώ την Τετάρτη 28/7 στις 6μμ συμμετέχουμε στη συγκέντρωση γονέων και κατοίκων
Πλατείας Θυμαρακίων - Σεπολίων - Αγίου Νικολάου και στις 7μμ στην εκδήλωση του ΣΕΚ
στο πάρκο Ιακωβάτων «Εργατική Εναλλακτική στον πράσινο καπιταλισμό».

Γιάννης Ροζάκης,
μέλος Επιτροπής Πολιτών Γειτονιών Πατησίων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μαζικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν την
Πέμπτη 22 Ιούλη στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην
απόσπαση των αρχαιοτήτων από τον χώρο του
Σταθμού Βενιζέλου στο Μετρό Θεσσαλονίκης.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) είχε
προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία και
πραγματοποίησε συγκέντρωση το πρωί, ενώ το
απόγευμα οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν μετά
από κάλεσμα της Κίνησης Πολιτών Θεσσαλονίκης
για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Ο ΣΕΑ μιλάει για καταστροφή του ιδιαίτερα σημαντικού βυζαντινού αρχαιολογικού χώρου του
Σταθμού Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης σε
περίπτωση απόσπασής του.

Τ

Τη μάχη ενάντια στη λεηλασία των πάρκων με τη συνολικότερη μάχη ενάντια στον καταστροφικό για το
περιβάλλον καπιταλισμό επιχειρεί να συνδέσει η εκδήλωση των πυρήνων του ΣΕΚ σε Πατήσια-Γαλάτσι-Κυψέλη,
που θα γίνει την Τετάρτη 28/7 στο Πάρκο της Ιακωβάτων.

Κ

άτω τα χέρια από τα πάρκα και τα δέντρα,
όχι παιδιά νηπιαγωγείου εγκλωβισμένα σε
κοντέινερ. Με αυτόν τον διπλό στόχο, κάτοικοι στην Κυψέλη και στα Πατήσια έφτιαξαν
επιτροπές που πρωταγωνιστούν στον αγώνα
ενάντια στα σχέδια της δημοτικής αρχής του
Μπακογιάννη, η οποία καταστρέφει χώρους πρασίνου για να κάνει νηπιαγωγεία με κοντέινερ. Η
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας βρέθηκε από
την πρώτη στιγμή σε αυτόν τον αγώνα.
Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η ανακοίνωσή της, ο Μπακογιάννης «θεωρεί αξιοπρεπές η
πρώτη επαφή των παιδιών μας με την εκπαίδευση να είναι σε χώρο αντάξιο για αποθήκη κι όχι
για αίθουσα διδασκαλίας, με αμφιβόλου ποιότητας αέρα, κάτι ιδιαίτερα ανεπίτρεπτο στην πανδημία που διανύουμε… Σε μια περιοχή με ελάχιστους χώρους πρασίνου, όπως η Άνω Κυψέλη,
είναι εγκληματικό να κόβεις ακόμα κι ένα θάμνο».
Ταυτόχρονα με την καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος, κάνει δώρο στους ιδιώτες, οι οποίοι θα ενισχυθούν από αυτή την υποβάθμιση της
προσχολικής εκπαίδευσης. Σε αντίθεση με τον
Μπακογιάννη, αυτοί βρίσκουν κτίρια για ιδιωτικούς
παιδικούς σταθμούς. «Ο Μπακογιάννης όπως και
το Υπουργείο Παιδείας ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα ιδιωτικά συμφέροντα στην εκπαίδευση και
τίποτε άλλο. Χρησιμοποιούν τον νόμο για τη 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή», σχολιάζει ο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
με σύνθημα “Όχι στο ξεπούλημα του ΟΑΚΑ – Αθλητικό κέντρο δημόσιο και ελεύθερο για
όλο τον λαό” πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20/7 στο ΟΑΚΑ
ενάντια στην αιφνιδιαστική φιέστα για την παρουσίαση του
νέου master plan “ανάπλασης”
του, παρουσία Μητσοτάκη,
υφυπουργού Αθλητισμού Αυγενάκη και δημάρχου Αμαρουσίου Αμπατζόγλου. Και με μπόλικη αστυνομία.
Η Δημοτική Κίνηση “Εκτός
των Τειχών” συμμετείχε στην

Σεραφείμ Ρίζος, εκπαιδευτικός του δικτύου «η Τάξη μας» και μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Χανίων.
Σύμφωνα με στοιχεία από παλιότερο άρθρο
των εκπαιδευτικών της «Τάξης μας», η εφαρμογή
του ενός χρόνου υποχρεωτικής προσχολικής
αγωγής το 2008, σε συνδυασμό με τις περικοπές
στη δημόσια προσχολική εκπαίδευση σήμανε
εκτόξευση των ιδιωτικών νηπιαγωγείων που μέσα
σε εφτά χρόνια τετραπλασιάστηκαν με υπερδιπλασιασμό των μαθητών. Στα ίδια χρόνια τα αντίστοιχα δημόσια μειώθηκαν σε αριθμό παρά τη μικρή αύξηση των παιδιών σε αυτά.
Συγχωνεύσεις και κλεισίματα
Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση που ψηφίστηκε το 2018 μεγάλωσε ακόμα περισσότερο αυτή την ψαλίδα. «Οι συγχωνεύσεις
και τα κλεισίματα δημόσιων νηπιαγωγείων καλά
κρατούν και έχουν οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο συνωστισμό σε συνθήκες πανδημίας», συνεχίζει ο Σεραφείμ. «Οι εργαζόμενοι θα έχουν να επιλέξουν ή να στείλουν το παιδιά τους να συνωστίζονται στα κοντέινερ, να ξεπαγιάζουν το χειμώνα
και να σκάνε από τη ζέστη το καλοκαίρι ή να πληρώσουν, όσοι μπορούν, τους ιδιώτες. Παλεύουμε
παντού για αξιοπρεπή, ασφαλή και δημόσια σχολική στέγη, ενάντια στους αποκλεισμούς παιδιών
από την εκπαίδευση και ταυτόχρονα για ποιότητα ζωής και πράσινο στις γειτονιές μας».

ΟΑΚΑ
κινητοποίηση και στο δελτίο
Τύπου που δημοσίευσε αναφέρει: «Οι κάτοικοι του Μαρουσιού, αλλά και των γύρω περιοχών όπως το Νέο Ηράκλειο, η
Νέα Ιωνία και αλλού, επισκέπτονται το ΟΑΚΑ για τη βόλτα
και την άθλησή τους. Ιδιαίτερα
μέσα στην περίοδο της καραντίνας, η εργατική τάξη εκτίμησε ακόμα περισσότερο τους
δημόσιους ανοιχτούς χώρους
που ήταν η μόνη διέξοδος.
Το master plan δεν έχει σκο-

ο πάρκο στη Φαέθοντος και Κρίσσης αποτελεί τον τελευταίο εναπομείναντα πράσινο χώρο ανάμεσα σε τόσες πολυκατοικίες σε μια ολόκληρη περιοχή. Μέσα στο πλάνο τους είναι να
εγκατασταθούν 6 κοντέινερ στα οποία
θα στεγαστεί το 155ο Νηπιαγωγείο
Αθηνών και να κοπούν και δέντρα. Αυτό
το πρόγραμμα σύμφωνα με το ΦΕΚ είναι για 4 μέχρι 6 χρόνια. Δηλαδή για μια
προσωρινή λύση, θα κοπούν δέντρα
ενός αιώνα. Επίσης, ποια θα είναι η μετέπειτα λειτουργία αυτών των χώρων;
Θα γίνουν πάλι χώροι πρασίνου, θα είναι δημόσιοι και ανοιχτοί για τους πολίτες;
Σε συνεργασία δήμος και εργολάβοι
βγάζουν άδειες για την αλλοίωση των
γειτονιών μας με fast track διαδικασίες.
Μέσα σε ελάχιστες μέρες έβγαλαν
άδεια για την κοπή των δέντρων. Έχουν
γίνει οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές
μελέτες; Ψάχνοντας στη διαύγεια και
στο site του δήμου Αθηναίων δεν φαίνεται καμία μελέτη. Δίπλα στο οικόπεδο
υπάρχει ρέμα. Δεν χρειάζονται αντιπλημμυρικά έργα; Επίσης, δεν φαίνεται
πουθενά ποιος είναι ο εργολάβος.
Τίθεται ταυτόχρονα και το ζήτημα της
υποβάθμισης της δημόσιας Παιδείας.
Μιλάμε για 2 τετραγωνικά μέτρα ανά
παιδί. Όσο έκτακτα κι αν είναι αυτά τα
μέτρα, είναι απαράδεκτο ένας χώρος
με κοντέινερ να θεωρείται νηπιαγωγείο.
Είχαν πολύ καιρό για να βρουν χώρους
καλύτερους. Αυτό είναι πρόβλημα και
για τους εκπαιδευτικούς που δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο η δουλειά
τους κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν
και να καταστείλουν τη δράση μας, γι’
αυτό μας έχουν καθημερινά αντιμέτωπους με δυο-τρεις διμοιρίες ΜΑΤ. Δεν
θα τους περάσει! Την Τρίτη 27/7 στις
7μμ οργανώνουμε νέα συνέλευση της
επιτροπής που θέλουμε να καταλήξει
και σε κινητοποίηση με το πανό μας
στους δρόμους της γειτονιάς για να
ενημερωθούν ακόμα περισσότεροι.

Μάνος Νικολάου

πό να αναβαθμίσει τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις προς
όφελος αυτής της εργατικής
τάξης. Σκοπό έχει να εντείνει
την εμπορευματική δραστηριότητα της περιοχής και να ενοποιήσει τη ζώνη υπερτοπικών
χρήσεων που απλώνεται από
το Mall μέχρι τη λ. Κηφισίας κι
από κει μέχρι την Κύμης και το
ΟΑΚΑ.
Μέσα σε αυτό το πλάνο εντάσσεται και το Καζίνο, κι ας
παριστάνει η δημοτική αρχή
ότι “αντιστάθηκε” στη μετεγκατάστασή του».

Θανάσης, μέλος της Επιτροπής
Κατοίκων της Κυψέλης

ΓΑΥΔΟΣ
Πάνω από 100 άνθρωποι, σε
συνέχεια των κινητοποιήσεων
τους για την ελεύθερη παροχή
νερού στις παραλίες του νησιού, συγκεντρώθηκαν μπροστά
από το Δημαρχείο Γαύδου την
Τετάρτη 21/7, διαμαρτυρόμενοι
έντονα για την αδιάλλακτη στάση της Δημάρχου σχετικά με
την τοποθέτηση κερματοδεκτών
στις παραλίες.

Ανοιχτή Συνέλευση
Κατασκηνωτ(ρι)ών Γαύδου
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Νοσοκομεία

Ψ

ηφίστηκε στις 22 Ιούλη η
τροπολογία που προβλέπει
αναστολή εργασίας χωρίς
αποδοχές για τους/τις εργαζόμενους/ες της Υγείας και της Πρόνοιας που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ενάντια σε αυτή τη νέα επίθεση της ΝΔ,
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων
καλεί σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας την Πέμπτη 29 Ιούλη
στις 3:30μμ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της
ΠΟΕΔΗΝ με απόφασή της καλούσε
επίσης σε κινητοποίηση των συνδικαλιστικών στελεχών την Τρίτη 27
Ιούλη καθώς και σε “κλιμάκωση των
κινητοποιήσεων την Πέμπτη 26 Αυγούστου με Πανελλαδική Κινητοποίηση με Στάση Εργασίας 10πμ – 3μμ.
Συγκέντρωση στην Αττική στο
Υπουργείο Υγείας στις 11πμ & στην
Θεσσαλονίκη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης”. Τα Σωματεία των
εργαζόμενων του Θριάσιου και του
Άγιου Σάββα ήδη καλούν στις κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ.
Η τροπολογία οδηγεί στην ανεργία τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που δεν έχουν εμβολιαστεί
ενώ προβλέπει επίσης ότι ο υπουργός Υγείας μπορεί να επεκτείνει τη
λίστα των επαγγελμάτων για τα
οποία ισχύει η υποχρέωση εμβολιασμού. Πρόκειται καθαρά για ένα
πρόσχημα για απολύσεις. Και φυσικά, είναι ταυτόχρονα μια ακόμη προκλητική προσπάθεια μετακύλισης
των ευθυνών για την εξάπλωση της
πανδημίας από τους πραγματικούς
υπεύθυνους, την κυβέρνηση και το
Υπουργείο Υγείας, στους/στις εργαζόμενους/ες.

Χυδαίοι
Όπως τονίζει στην προκήρυξη
που έχει ήδη διακινήσει σε δεκάδες
νοσοκομεία το Συντονιστικό των Νοσοκομείων: “Η κυβέρνηση αξιοποιεί
το ζήτημα της πανδημίας και των εμβολιασμών με χυδαίο τρόπο έτσι
ώστε να απολύσει εκατοντάδες εργαζόμενους από τα δημόσια νοσοκομεία...
Αν πράγματι νοιάζονταν για την
δημόσια Υγεία θα είχαν προσλάβει
προσωπικό, ενώ η πραγματικότητα
είναι ότι δεν έχουν προσλάβει ούτε
ένα μόνιμο εργαζόμενο αυτούς τους
17 μήνες της πανδημίας. Θα είχαν
μονιμοποιήσει τους πάνω από 20.000
συμβασιούχους που για ενάμιση
χρόνο δίνουν ηρωικά τη μάχη με τον
κορονοϊό. Αντίθετα ετοιμάζονται να
απολύσουν χιλιάδες συμβασιούχους
σε τρεις δόσεις. Στις 31 Οκτώβρη,
στις 31 Δεκέμβρη και τον Φλεβάρη
του 2022. Κόπτεται δήθεν η κυβέρνηση για τις ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού τη στιγμή το 97% των
προσφύγων στα στρατόπεδα παραμένουν ανεμβολίαστοι. Θα είχαν αυξήσει τα δρομολόγια για να μην στριμώχνονται οι εργαζόμενοι καθημερινά στα ΜΜΜ για να πηγαίνουν στις
δουλειές τους. Θα είχαν ανοίξει τα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ανοίγουν τον δρόμο για απολύσεις
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σχολεία με 15 μαθητές στην τάξη
όπως ζητούσαν οι εκπαιδευτικοί”.
Η ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή της
τονίζει ότι οι εργαζόμενοι/ες που
έχουν ανοσία φτάνουν στο 90% του
συνόλου, καθώς και ότι όλοι, εμβολιασμένοι και μη, τηρούν τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας.
“Σε μεγάλο βαθμό η εικόνα της διασποράς του ιού, αποδίδεται σε παράγοντες που σχετίζονται με την ελλιπή ιχνηλάτηση και τις παθογένειες
του Εθνικού Συστήματος Υγείας”,
τονίζει.
Η ΟΕΝΓΕ συμπληρώνει ότι τα μέτρα που χρειάζεται να παρθούν για
την ενίσχυση του εμβολιαστικού
προγράμματος, είναι μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ. “Δωρεάν πλήρης προληπτικός ιατρικός έλεγχος πριν τον
εμβολιασμό και κατοχύρωση για

όσους πρέπει να εξαιρεθούν ότι δε
θα υφίστανται καμία συνέπεια ή διάκριση. Εξασφάλιση της αναγκαίας
φαρμακοεπαγρύπνησης με σταθερή
παρακολούθηση των εμβολιασμένων
για έγκαιρη παρέμβαση σε τυχόν
παρενέργειες και επιστημονική καταγραφή των αποτελεσμάτων του
εμβολιασμού”. Ανακοίνωση ενάντια
στον υποχρεωτικό εμβολιασμό
έβγαλε και το Κλαδικό Σωματείο
Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Γηροκομείων, Εργαστηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων και Συναφών Χώρων
Αθήνας, καθώς και η ΑΔΕΔΥ.

Κλιμακώνουμε στην ΔΕΘ
Με την κατάθεση της τροπολογίας
στις 21 Ιούλη έγιναν οι πρώτες κινητοποιήσεις. Δεκάδες εργαζόμενοι/ες
συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστημια-

κό Νοσοκομείο της Λάρισας και εκατοντάδες, από όλα τα νοσοκομεία
της
Θεσσαλονίκης,
στο
ΑΧΕΠΑ. Όπως τονίζουν μέλη του
Συντονιστικού που διακινούσαν την
Εργατική Αλληλεγγύη: “Η απάντηση
που δίνει η Εργατική Αλληλεγγύη αυτή τη βδομάδα «Απολύστε τον Μητσοτάκη και όχι τους εργάτες της
Υγείας, της Πρόνοιας και της Παιδείας» βρήκε μαζική αποδοχή. Κοινός
τόπος μεταξύ των συγκεντρωμένων
ήταν η ανάγκη για αγωνιστική κλιμάκωση, με μεγάλο ραντεβού το διήμερο της ΔΕΘ στην πόλη, 10-11/9”.
Σε αντίθεση με τις χυδαιότητες
της κυβέρνησης, οι εργαζόμενοι/ες
στο ΕΣΥ έχουν παίξει καθοριστικό
ρόλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τόσο σε επίπεδο περίθαλψης, όσο και σε επίπεδο αγώνων.

Οι υγειονομικοί αντιστέκονται

Αφροδίτη Φράγκου

ΙΚΑΡΙΑ
Τετράωρη στάση εργασίας
πραγματοποίησε ο Σύλλογος
Εργαζόμενων του Νοσοκομείου Ικαρίας στις 26/7, καθώς
και συγκέντρωση στην πλατεία του Αγίου Κηρύκου.

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Με στάση εργασίας την Τρίτη 3/8 6πμ-9πμ συνεχίζουν οι εργαζόμενοι/ες του Άγιου Σάββα τον αγώνα με
αιτήματα όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, καμία
απόλυση και μαζικές μόνιμες προσλήψεις. Είχε προηγηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στις 26/7, μετά από
κάλεσμα του Συλλόγου Εργαζόμενων και της Επιτροπής Αγώνα Συμβασιούχων και Μόνιμων Εργαζόμενων.
Η διοίκηση του Αγίου Σάββα οδήγησε σε παραίτηση
7 εργαζόμενους της καθαριότητας μέσα από τον εκβιασμό για το εμβόλιο. Τώρα ζητάει από όσες και
όσους έχουν μείνει, να “βάλουν πλάτη” για να καλυφθούν τα κενά και να βγουν οι άδειες, πράγμα που σημαίνει να μην παίρνουν ρεπό! Την ίδια στιγμή βέβαια
συνεχίζει τις απειλές για αντικατάσταση των συμβασιούχων εργαζόμενων με συνεργείο καθαρισμού από εργολάβο, αντί να προχωρήσει σε άμεσες προσλήψεις
από τη λίστα των επικουρικών. Όσο για τις άδειες είναι

Με απεργίες, κινητοποιήσεις και οργανωμένες καταγγελίες μέσα από τα
σωματεία τους κέρδισαν ατομικά μέτρα προστασίας και περιόρισαν τη
διασπορά του ιού όσο γινόταν, κάτω
από τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν στα νοσοκομεία. Αυτοί
είναι που μπορούν να βοηθήσουν να
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο εμβόλιο στο σύνολο της κοινωνίας. Και
αν υπάρχει κάτι που στέκεται εμπόδιο σε αυτό, δεν είναι παρά η διάλυση του ΕΣΥ, η υποστελέχωση και η
λειτουργία του σε μόνιμη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό η επιτυχία του εμβολιασμού συνδέεται με
τις απεργιακές μάχες για την ενίσχυση του ΕΣΥ συνολικά.
Όμως η μάχη ενάντια στην πανδημία δεν θα κριθεί μόνο από το εμβόλιο. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι
είναι “το μόνο όπλο”, “ο δρόμος
προς την ελευθερία” και άλλα τέτοια
γλαφυρά -κι αυτή είναι μια ακόμα
σκοπιμότητα που εξυπηρετεί η επίθεση σε βάρος των εργαζόμενων
που δεν εμβολιάζονται. Στην πραγματικότητα η μάχη ενάντια στην
πανδημία είναι μια μάχη για την ενίσχυση του ΕΣΥ, των συγκοινωνιών,
των σχολείων, των δομών πρόνοιας
για τα μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας, για την συστηματική
ιχνηλάτηση κ.ο.κ. Είναι δηλαδή η μετωπική σύγκρουση με όλες τις επιλογές της κυβέρνησης. “Το μόνο
όπλο” ενάντια στην πανδημία είναι
να πάρουν οι εργάτες και οι εργάτριες τον έλεγχο στα χέρια τους.
Όπως λέει και το σύνθημα: “Φέρτε
το εμβόλιο και φύγετε από δω”.

26/7, Στην διοίκηση του Αγ.Σάββα. Φωτό: Νίκη Αργύρη

πολύ λιγότερες από τις κανονικά οφειλόμενες.
Για μια ακόμη φορά η απάντηση της διοίκησης στα
ερωτήματα και τα αιτήματα των εργαζόμενων ήταν να
τους κλείσει την πόρτα. Το μήνυμα που στέλνει είναι
ότι δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι/ες του νοσοκομείου θα συνεχίσουν τη μάχη τους
στις 3 Αυγούστου.

Οι εργαζόμενοι/ες αγωνίζονται ενάντια στην τραγική
κατάσταση που έχει περιέλθει
το νοσοκομείο Ικαρίας και γενικά οι υγειονομικές δομές
του νησιού εν μέσω πανδημίας, καθώς επίσης και ενάντια στην υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού. Την Πέμπτη
29/7 ο Σύλλογος καλεί σε
ανοιχτή συνέλευση για την
αποτίμηση της κινητοποίησης
και την οργάνωση της δράσης
του το επόμενο διάστημα.

σελ. 6-7 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1482, 28 Ιούλη 2021

Ο

ύτε η σαββατιάτικη
πανσέληνος δεν
μπόρεσε να “σώσει” τη
θλιβερή δεξίωση στο
Προεδρικό Μέγαρο για
την 47η επέτειο από την
Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
Όλα τα υποκριτικά
κλισέ που κάθε χρόνο
χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη φιέστα είχαν
την τιμητική τους. Ανάμεσα, βέβαια, στους
Βορίδηδες και τους
Μπογδάνους -με τον τελευταίο να μην παραλείπει για άλλη μια φορά να εκφράσει τα “δημοκρατικά” του αισθήματα, ανακοινώνοντας
με χαρά την ακύρωση
της βράβευσης του διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλου ύστερα από
τις αντιδράσεις ακροδεξιών.
Η πραγματικότητα είναι ότι όσους όρκους
πίστης στη δημοκρατία
κι αν κάνουν, όσες τιμές στους αγωνιστές
της ελευθερίας κι αν
αποδώσουν, το τελευταίο πράγμα που ενδιαφέρει την ΠτΔ και την
κυβέρνηση της ΝΔ είναι
όσα πάλεψε ο κόσμος
που έριξε τη χούντα και
συνεχίζει να παλεύει
σήμερα. Το μόνο που
τους νοιάζει είναι αντίθετα να τσακίσουν όλες
τις κατακτήσεις του εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος της Μεταπολίτευσης. Για να
εξυπηρετήσουν ένα σύστημα που μπροστά
στα κέρδη των καπιταλιστών -της Γιάννας Αγγελοπούλου και των άλλων “υψηλών προσκεκλημένων”- γράφει τη
δημοκρατία στα παλιά
του τα παπούτσια.
Αυτή η συζήτηση -για
τη σχέση καπιταλισμού
και δημοκρατίας- ήταν
κεντρική στο φεστιβάλ
«Μαρξισμός 2021». Ομιλητές ήταν ο Κώστας
Παπαδάκης, δικηγόρος
Πολιτικής Αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής
και ο Ευκλείδης Μακρόγλου, μέλος ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης. Τα κείμενα που ακολουθούν
βασίζονται στις ομιλίες
τους.

Καπιταλισμός και Δημοκρατία

Ένα απόλυτα αντιδημοκρατικό
σύστημα...
Ο

καπιταλισμός ούτε είναι σύμφυτος με τη δημοκρατία, ούτε
γεννάει τη δημοκρατία, ούτε
βεβαίως η δημοκρατία από μόνη της
γεννά καπιταλισμό. Η άρχουσα τάξη
έχει ανάγκη να καθιερώσει τόση δημοκρατία όση χρειάζεται για να εδραιώσει την κυριαρχία της απέναντι στις
τάξεις από τις οποίες απέκτησε την
εξουσία, και, κυρίως, όση χρειάζεται
για να την προστατεύσει απέναντι στον
προοδευτικό της ανταγωνιστή: την εργατική τάξη, που είναι εκείνη η οποία
πρωτοποριακά έχει τη δύναμη να επαναστατήσει και να την αντικαταστήσει,
αφού η εργατική τάξη μπορεί να διαχειριστεί την παραγωγή και να καταργήσει την υπεραξία. Οι δημοκρατικές
ελευθερίες και τα δικαιώματα τα οποία
έχουν καθιερωθεί ή καθιερώνονται ή
καταργούνται παράλληλα είναι αποτέλεσμα της έκβασης της ταξικής πάλης
ανάλογα με τον συσχετισμό των δυνάμεων και την πολιτική συγκυρία κάθε
φορά.
Δύο βασικά ιδεολογήματα, με τα
οποία η άρχουσα τάξη επιχειρεί να παραστήσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει την κοινωνία ως δημοκρατία,
είναι τα ιδεολογήματα της ισότητας και
του δικαίου.
Η ισότητα είναι
ένα ψευδές ιδεολόγημα, το οποίο
δεν παριστά σε
καμία περίπτωση,
ούτε αποκαθιστά,
τις οικονομικές και
κοινωνικές ανισότητες. Είναι, για
παράδειγμα ίσος
ο Καταραχιάς απέναντι στον εργοδότη που τον απολύει; Είναι ίσος ο
διαδηλωτής απέναντι στα ΜΑΤ την
ώρα της διαδήλωσης; Είναι ίσος ο πολίτης απέναντι στο
αστικό κράτος; Ακόμα και στην ψήφο,
που είναι «ίση», στο υπάρχον εκλογικό
σύστημα η ψήφος εκείνου που ψηφίζει
ένα κόμμα της τάξης του 35% έχει πολλαπλάσια ισχύ, διότι εκλέγει μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών και συγκρότηση
κοινοβουλευτικών ομάδων σε κυβέρνηση αυτοδυναμίας, ενώ εκείνος που ψηφίζει ένα κόμμα κάτω από 3% δεν εκλέγει βουλευτή.
Άλλωστε, το ζήτημα της ισότητας το
έχει απομυθοποιήσει πρώτα απ’ όλα ο
ίδιος ο Μαρξ, ο οποίος επισημαίνει, και
ορθά, ότι κάθε ίσο δίκαιο οδηγεί σε

ανισότητες, αφού δεν λαμβάνει υπόψη
τις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου, όπως
ταλέντα, παραγωγικότητα κλπ. Η διακήρυξη «από τον καθένα ανάλογα με
τις ικανότητές του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του» αποτελεί, αντίθετα, άρνηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και τοποθετεί στο επίκεντρο
της διανομής του κοινωνικού προϊόντος το κάθε συγκεκριμένο άτομο με
τους δικούς του ειδικούς προσδιορισμούς. Θέτει δηλαδή στο επίκεντρο όχι
την ισότητα, αλλά τη διαφορά, και αυτά στην προοπτική της σοσιαλιστικής
κοινωνίας, όπως ο Μαρξ διατυπώνει
στις σκέψεις του στην «Κριτική στο
Πρόγραμμα Γκότα». Πολύ περισσότερο στην καπιταλιστική κοινωνία είναι
εμφανές ότι η υποτιθέμενη κοινωνική
και πολιτική ισότητα δεν είναι παρά
αναπαραγωγική δύναμη της κοινωνικοοικονομικής ανισότητας η οποία
υπάρχει στην οικονομία και στην κοινωνία.
Όσον αφορά το δίκαιο, η ίδια η έννοια του δικαίου έχει έναν πολύ επικίνδυνο ηθικό και ιδεολογικό ορισμό με
τον οποίο επιχειρείται από κάθε άρχουσα τάξη σε κάθε χώρα να διατυπωθεί το σύνολο των κανόνων με τους
οποίους ασκείται η εξουσία και ρυθμίζονται οι σχέσεις
των πολιτών μεταξύ τους και η σχέση τους απέναντι
στο κράτος. Είναι
προφανές ότι το
δίκαιο αποτελεί
δημιούργημα ανθρώπινο, εντελώς
ιστορικού και κοινωνικού-συγκυριακού χαρακτήρα
και δεν αποτελεί
καμία αποτύπωση
ή απεικόνιση οποιουδήποτε προπλάσματος ηθικών
κανόνων, προαιώνιων επιταγών ή φυσικών νόμων, όπως οι διάφορες σχολές του αστικού δικαίου επιχειρούν να
πείσουν. Πρόκειται για ένα θεσμικό
δημιούργημα το οποίο εμφανίζεται
ταυτόχρονα με τη συγκρότηση των
πρώτων κοινωνιών και της οργάνωσης
της παραγωγής, και φυσικά οι κανόνες του δεν ακολουθούν πάντοτε τις
ίδιες ηθικές επιταγές, οι οποίες, ανάλογα με την ιστορική περίοδο, αλλάζουν.
Το δίκαιο δεν είναι αυτό που διαμορφώνει την οργάνωση της παραγωγής
και της εκμετάλλευσης, αλλά αυτό που
την ακολουθεί και την αναπαράγει. Και

Το σύνθημα στο πανό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα μπορούσε κάλλιστα να απευθύνεται
και στην θλιβερή δεξίωση για την “Αποκατάσταση της Δημοκρατίας” στο Προεδρικο Μέγαρο.

ανεξάρτητα από τις αποκλίσεις, τις παραλλαγές, τις ερμηνευτικές ασάφειες,
τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται
και ερμηνεύεται, δεν μπορεί, σε τελική
ανάλυση, παρά να υπηρετεί το εκάστοτε κυρίαρχο κοινωνικοοικονομικό σύστημα και την αντίστοιχη εξουσία. Αποτελεί το θεσμικό εποικοδόμημα της οικονομικής παραγωγικής βάσης και της
κοινωνικής οργάνωσης και έχει και μια
πολύ σημαντική ιδεολογική λειτουργία
-γι’ αυτό άλλωστε και το χαρακτηρίζουν και «δίκαιο»- η οποία συνίσταται
στη συγκρότηση και στη διαμόρφωση
συνείδησης, πειθαρχίας και υποταγής
όσων υπόκεινται στους κανόνες τους
και συμμορφωτικές επενέργειές τους
σε αυτούς.

Το νόμιμο και το δίκαιο
Είναι γεγονός ότι έχουμε ένα καθήκον ιδεολογικό να αποκρούσουμε την
φιλοσοφία περί του ότι ένα σύστημα
νόμων που ισχύει ανά πάσα στιγμή σε
μια χώρα συνιστά δίκαιο. Εάν καθετί
νόμιμο ήταν δίκαιο, δεν θα είχαμε κανένα λόγο να είμαστε αντίθετοι σ’ αυτήν την κοινωνία. Αν πάλι καθετί δίκαιο
γινότανε νόμιμο θα είχαμε φτάσει ήδη
σε ένα άλλο μοντέλο κοινωνίας, σοσιαλιστικής, όπως αυτό που θέλουμε.
Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει ισότητα
και δικαιοσύνη, όταν υπάρχει ταξική
ανισότητα, ταξική εκμετάλλευση, οικονομικοκοινωνική οργάνωση της παραγωγής, της διανομής και της κοινωνίας με υπεραξία και ανισότητα στη
γέννησή του.

Σημαίνει αυτό ότι είμαστε αδιάφοροι απέναντι στα δικαιώματα και τις
ελευθερίες; Όχι. Ασφαλώς και παλεύουμε γι’ αυτά. Και αυτό δεν το κάνουμε μόνο για να μπορούμε να ζούμε καλύτερα. Το κάνουμε γιατί μέσα
από την κατάκτησή τους, πάμε ένα
βήμα μπροστά την κατάκτηση της
προόδου για μια επαναστατική ανατροπή και για μια άλλη κοινωνία με
εργατική εξουσία. Αν για την αστική
τάξη τα δικαιώματα σημαίνουν το μερίδιο εκείνης της εξουσίας που της είναι αναγκαίο για να εδραιώνει την κυριαρχία της και να συμμορφώνει και
να πειθαρχεί, για μας είναι αναγκαίο
το σύνολο η το μεγαλύτερο δυνατό
μέρος του συνόλου εκείνων των δικαιωμάτων και ελευθεριών που να
μπορούν να νομιμοποιούν και να ενισχύουν τις μορφές πάλης μας, την
απεργία, την διαδήλωση και οτιδήποτε άλλο, και να μας βοηθάνε στον
αγώνα για την ανατροπή.
Δεν είναι τυχαίο ότι η Μεταπολίτευση είναι στο ιδεολογικό στόχαστρο
όλων των επιτελείων των think tanks
του συστήματος. Είναι η μόνη περίοδος στην Ελλάδα που μπόρεσε η Αριστερά να πετύχει μεγάλες νίκες, να κατακτήσει τη νομιμότητα της πολιτικής
της ύπαρξης και δράσης, να κατοχυρώσει το δικαίωμα της απεργίας, να
μπορέσει να πετύχει καλύτερες υλικές
συνθήκες, μεροκάματα, κοινωνικό κράτος κλπ, να κατοχυρώσει το δικαίωμα
του συνδικαλισμού, όσο μπόρεσε να το
κατοχυρώσει.

Κατά συνέπεια, όταν μας λένε για
δημοκρατία, οφείλουμε να θέτουμε το
ερώτημα: Δημοκρατία για ποιον; Διότι
είναι άλλο πράγμα η δημοκρατία για
την αστική τάξη, είναι η εξασφάλιση
των κανόνων δικαίου οι οποίοι διασφαλίζουν την ταξική της κυριαρχία στην
παραγωγή και την προφυλάσσουν από
τις άλλες τάξεις. Και είναι άλλο πράγμα η δημοκρατία για τον λαό και την
εργατική τάξη, τα δικαιώματα και οι
ελευθερίες, τα οποία δεν μας τα χαρίσανε, τα κατακτήσαμε. Είναι αυτά που
σε περιόδους ανόδου του κινήματος
διευρύνονται, θεσπίζονται, νομοθετούνται, ή αντίστοιχα, ανελεύθεροι νόμοι πέφτουν σε αχρησία και καταργούνται, συνήθως στο πεζοδρόμιο και
έπειτα στη Βουλή. Αντίθετα, σε περιόδους πτώσης και κινηματικής άμπωτης,
έχουμε περιορισμό και συρρίκνωση
ελευθεριών και δικαιωμάτων και αυτό
είναι ένα φαινόμενο το οποίο, εν πάση
περιπτώσει λειτουργεί και από χώρα σε
χώρα, ανάλογα με την έκβαση της ταξικής πάλης.
Κατά συνέπεια, απομυθοποιούμε την
αστική έννοια της δημοκρατίας, απομυθοποιούμε και αμφισβητούμε την ταύτιση της δημοκρατίας με τον καπιταλισμό, βάζουμε το ερώτημα «Δημοκρατία
για ποιον;», δίνουμε την απάντηση «Δημοκρατία για την εργατική τάξη», αγωνιζόμαστε για τις ελευθερίες του σήμερα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση αύριο.

Κώστας Παπαδάκης

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

Ο

ι θέσεις του μαρξισμού για τη δημοκρατία και το κράτος επιβεβαιώνονται
συνεχώς. Παρά τις απόψεις για τη
συρρίκνωσή του στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού και της παγκοσμιοποίησης, βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα το κράτος να
επιστρέφει για να εξασφαλίσει την κερδοφορία των καπιταλιστών σε νέες συνθήκες. Και
γι' αυτό θωρακίζεται αυταρχικά.
Όλο και περισσότερο γίνεται κατανοητό ότι
το κράτος δεν είναι ένας ουδέτερος μηχανισμός, γενικά υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Αυτό που έλεγαν ο
Μαρξ και ο Λένιν, ότι το κράτος είναι βασικά
το «όργανο ταξικής κυριαρχίας για την εκμετάλλευση της καταπιεζόμενης τάξης από τους
καπιταλιστές» παραμένει βασική αφετηρία για
να εξηγήσουμε την παρούσα κατάσταση.
Αυτή τη στιγμή τα κράτη διεθνώς δίνουν τρισεκατομμύρια στους πλούσιους για να μη μειωθούν
τα κέρδη τους και η δυνατότητα να κερδοσκοπούν,
την ώρα που οι άρρωστοι
στην Ινδία έψαχναν φιάλες οξυγόνου στη μαύρη
αγορά και όσοι ανάρρωναν στις ΗΠΑ έβλεπαν το
μπιλιετάκι του νοσοκομείου να φτάνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε νοσήλεια.
Εδώ η κατάσταση είναι
λίγο-πολύ γνωστή. Εκατομμύρια σε καναλάρχες,
Aegean, Fraport, εξωφρενική ανακεφαλαιοποίηση της Πειραιώς με το Δημόσιο να παραιτείται από κάθε δικαίωμα. Τα “χιλιάδες νήματα”
που συνδέουν το κράτος με τους καπιταλιστές
γίνονται όλο και πιο φανερά. Και βέβαια οι καπιταλιστές, ο ΣΕΒ και τα αφεντικά, υπαγορεύουν τις διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη,
τις επιθέσεις στις συντάξεις και όλα τα αντιδραστικά νομοσχέδια.
Κομμάτι αυτής της εικόνας είναι οι παλινωδίες με το πρόγραμμα εμβολιασμού και τις
πατέντες, το “γη και ύδωρ” στους ανταγωνισμούς των φαρμακευτικών και η σπέκουλα για
τις παρενέργειες, η συνολική εγκληματική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση,
την ώρα που εμβολιασμοί διεθνώς δεν μπορούν να “προλάβουν” τις μεταλλάξεις του ιού.
Η κυβέρνηση ως κορυφή της γραφειοκρατίας της δημόσιας διοίκησης, το επιτελικό
κράτος που μας διαφημίζουν, είναι όπως
έγραφε ο Λένιν «η εκτελεστική επιτροπή για
τη διαχείριση των υποθέσεων της κυρίαρχης
τάξης». Εφαρμόζει τις γενικές κατευθύνσεις
ως ένα κομμάτι μόνο του σύνθετου πλέγματος
εξουσίας στον καπιταλισμό. Αυτή η εξουσία
συμπληρώνεται από «σχηματισμούς ένοπλων
ατόμων», δηλαδή από την αστυνομία, τον
στρατό, τα δικαστήρια και τις φυλακές.
Η τυπική αστική δημοκρατία δεν αφορά αυτόν τον σκληρό πυρήνα. Δεν εκλέγουμε τον
αρχηγό της ΕΛΑΣ, που μπορεί να απαγορεύει
διαδηλώσεις και συναθροίσεις χωρίς βάση
στο νόμο, το Σύνταγμα κλπ. Ούτε τους “επιτελείς” της κρατικής διοίκησης, ούτε τα αφεντικά που υπαγορεύουν τα νομοσχέδια όπως αυτό του Χατζηδάκη. Ούτε βέβαια τα δικαστήρια
που μπορεί σε λίγους μήνες να πουν ότι όλα
αυτά είναι μια χαρά.
Μπορούμε να εντοπίσουμε διάφορες πα-

...με ένα σκληρά
ταξικό κράτος
ραλλαγές στο πόσο “δημοκρατικά” είναι τα
κράτη διαχρονικά, αλλά και μεταξύ τους.
Όμως εξετάζοντας τη μεγάλη εικόνα, μπορεί
κανείς να διαπιστώσει πως η αυταρχική θωράκιση του κράτους και η ένταση της καταστολής παντού είναι σήμερα ένα επεισόδιο, ένα
σύμπτωμα της ακραίας κρίσης και των τεράστιων αντιφάσεων που αντιμετωπίζουν οι από
τα πάνω συνολικά. Δεν είναι “χρυσή ευκαιρία”
των κυβερνήσεων, είναι
σημάδι της αδυναμίας
τους να αποσπάσουν τη
συναίνεση με άλλα μέσα,
ιδιαίτερα όσο οι κοινωνικές αντιστάσεις αυξάνονται. Σε τέτοιες συνθήκες,
η όξυνση της καταστολής
παραμένει βασικό εργαλείο που το εργατικό κίνημα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ξανά και ξανά.
Ξεκινάμε λοιπόν από
την αφετηρία ότι οι επιθέσεις δεν έρχονται από θέση ισχύος. Ακόμα και οι
ιδεολογικές/πολιτικές επιθέσεις της κυβέρνησης συναντούν τεράστια προβλήματα και οδηγούν σε υποχώρηση και αναδίπλωση. Δείτε τι
έγινε με την πανεπιστημιακή αστυνομία, με το
νόμο για τις διαδηλώσεις, με την προσπάθειά
της να απολύσει τον Καταραχιά. Η εικόνα αυτή βασίζεται στο ότι υπάρχει μια δύναμη στα
συνδικάτα και τους φοιτητικούς συλλόγους
που δεν αντιλαμβάνεται την ήττα της “πρώτη
φορά αριστεράς” σαν δική του αδυναμία, δεν
δέχεται να κάτσει στη γωνία και το έδειξε από
την πρώτη φάση της καραντίνας 1,5 χρόνο
πριν.

Συλλογική πάλη
Οι απαγορεύσεις και η καταστολή δεν συνάντησαν το φόβο, αλλά την οργή. Η επαναστατική αριστερά είχε δίκιο να επιμείνει σπάζοντας μαζικά τις απαγορεύσεις στις 17/11 και
τις 6/12, χωρίς να μένει σε συμβολικές εκδηλώσεις για λίγους, σε εκκλήσεις και καταγγελίες από τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Αυτό
που τελικά έκανε τη διαφορά ήταν η οργάνωση της συλλογικής πάλης, των συνδικάτων.
Όπως η 7/4/2020 ήταν κομβική για το ότι δεν
“θα λογαριαστούμε μετά”, έτσι και η απεργία
της 15/12/2020 ενάντια στον προϋπολογισμό,
ήταν η αρχή μαχών που έδωσε τη σκυτάλη
στο φοιτητικό κίνημα να ξεδιπλωθεί και να
ενωθεί με τους αγώνες των εκπαιδευτικών αλλά και των νοσοκομειακών που δεν σταμάτησαν τις απεργίες τόσους μήνες.
Έτσι φτάσαμε στις ακόμα μεγαλύτερες
απεργιακές κινητοποιήσεις 6/5, 10/6 και 16/6,
με χιλιάδες να διαδηλώνουν ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης. Έτσι φτάσαμε και
στην αναβολή της νέας επίθεσης για το ξεπούλημα του ασφαλιστικού που πάει για Σεπτέμβρη. Και είναι η καλύτερη στιγμή για

απεργιακή κλιμάκωση, για ένα καυτό φθινόπωρο με αρχή το διήμερο της ΔΕΘ 10-11/9.
Αυτή είναι η εικόνα που πραγματικά έκανε
σμπαράλια τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις
της κυβέρνησης. Η εργατική τάξη διεκδικώντας τα δικά της αιτήματα, το δικό της περιεχόμενο για τη δημοκρατία, την προάσπιση των
συνδικάτων και του δικαιώματος στην απεργία, σάρωσε την καταστολή, τους νόμους για
τις διαδηλώσεις. Αυτή η συλλογική δύναμη
της εργατικής τάξης είναι η καλύτερη εγγύηση ότι οι επιθέσεις θα μείνουν στα χαρτιά, ότι
οι νόμοι θα καταργηθούν πρώτα στην πράξη,
και μετά και τυπικά. Αυτή είναι η σειρά των
πραγμάτων.
Αυτό μας φέρνει στην κουβέντα για τη
στρατηγική. Πού μπορεί και πρέπει να πάει
αυτό το κίνημα;
Το κράτος αυτό δεν μεταρρυθμίζεται από
τα μέσα. Μόνο ανατρέπεται από τα έξω. Η κυβέρνηση δεν είναι η κατάκτηση του κρίσιμου
κρίκου της αλυσίδας για να συνεχιστεί η μάχη
από καλύτερες θέσεις. Είναι κομμάτι του κράτους που πρέπει να τσακιστεί συνολικά, να γίνει κομμάτια όπως λέει ο Λένιν, για να αντικατασταθεί από την εργατική δημοκρατία.
Ακόμα και οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα
καταργήσει τους αντιδραστικούς νόμους της
ΝΔ μετριάζονται την επόμενη μέρα από της
σελίδες της Αυγής που προειδοποιεί πως η
συνέχεια του κράτους και το “πολιτικό κεφάλαιο” της κάθε κυβέρνησης βάζει στενά όρια
σε τέτοιες προσπάθειες. Τα όρια για πιο βαθιές παρεμβάσεις είναι ακόμα στενότερα.
Χρειάζεται να αντιληφθούμε, 6 χρόνια μετά
το δημοψήφισμα, τι εννοούσε ο τότε πρόεδρος της ΝΔ όταν έλεγε πως «αν δεν έχουμε συμφωνία μέχρι την Τετάρτη η αστική τάξη θα αντιδράσει πολύ διαφορετικά». Χρειάζεται να θυμηθούμε τη Χιλή του Αλιέντε αν
θέλουμε να σκεφτούμε τι μπορεί να είναι αυτή η αντίδραση.
Χρειαζόμαστε μια Αριστερά που να αρπάζει
τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που δίνει η
εργατική αντίσταση. Να οργανώνει από τη μία
τις απεργιακές μάχες σε πείσμα των φωνών
του ρεαλισμού και του ώριμου φρούτου, και
ταυτόχρονα να τις συνδέει. Να συνδέει τα αιτήματά τους και να μπολιάζει τους αγώνες με
τη συνολική προοπτική της ανατροπής αυτού
του εγκληματικού συστήματος, για το τσάκισμα του κράτους των αστών, για την προοπτική της εργατικής δημοκρατίας.
Χρειαζόμαστε μια αριστερά βασισμένη στις
επαναστατικές παραδόσεις του Μαρξ και του
Ένγκελς, του Λένιν και του Τρότσκι. Την Αριστερά που συνδέει τις μάχες του σήμερα με
την προοπτική της επανάστασης. Η πάλη
ενάντια στο απολυταρχικό καθεστώς του
Τσάρου ήταν μάχη για το σοσιαλισμό. Έτσι
και τώρα. Παλεύουμε ενάντια στη δεξιά, και
ταυτόχρονα παλεύουμε για τον σοσιαλισμό.
Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας και
καμία.

Ευκλείδης Μακρόγλου

σελ. 8 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1482, 28 Ιούλη 2021

Τ

α αφιερώματα που έγιναν τις προηγούμενες μέρες για τα 20 χρόνια
από την Γένοβα, είτε με διάθεση
κριτικής από τα δεξιά είτε με διάθεση
νοσταλγίας καταλήγαν σε ένα κοινό
συμπέρασμα: ότι λίγο πολύ οι «Γένοβες» ανήκουν σε ένα μακρινό παρελθόν.
«Μοιάζει σαν να συνέβη χθες, αλλά
αν το δει κάποιος από μια άλλη οπτική
γωνία είναι σαν να έχουν περάσει πολύ
περισσότερα από είκοσι χρόνια. Διότι,
από συλλογικής απόψεως, ήταν ίσως
ένα από τα τελευταία γεγονότα με εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχοντες που
ήλπιζαν και πίστευαν ότι μπορούσαν να
αλλάξουν την κατάσταση, κάποιες ισορροπίες και αδικίες σε όλο τον πλανήτη»
έγραψε στην ΕφΣυν ο Θεόδωρος Ανδρεάδης-Συγγελλάκης, ένας από τους
δημοσιογράφους που κάλυπταν τότε τα
γεγονότα στην Γένοβα.
«Είκοσι χρόνια μετά, όλα είναι αλλιώς… μέσα από τις φλόγες της αντικαπιταλιστικής ανυπακοής, ενισχύθηκε
στην Ελλάδα η πολιτική δύναμη εκείνη
που μετέπειτα θα κυβερνούσε και μέσω
του 2015 θα έκανε στροφή. Την όλη μετατόπιση συμβολίζει ένας διαδηλωτής:
Ο Αλέξης Τσίπρας…» γράφει ο Δ. Μανιάτης στα Νέα.
«Το κίνημα ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση έβαλε τις βάσεις για την ανανέωση της σκέψης και
του τρόπου δράσης της Αριστεράς…
οδήγησε δε στη συγκρότηση ενωτικών
πολιτικών εγχειρημάτων, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα ή το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο» δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μπουρνούς. «Στο πολιτικό επίπεδο,
το κίνημα της εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης ήταν η κύρια πηγή έμπνευσης των αριστερών δυνάμεων
που ήρθαν στην εξουσία στις περισσότερες χώρες της Νότιας Αμερικής στη
δεκαετία του 2000. Σε ένα μικρότερο
βαθμό, το ίδιο συνέβη στην Ευρώπη,
όπως στην Ελλάδα ή στην Ισπανία»
έγραψε ο Κριστόφ Αγκιτόν, που την
περίοδο της Γένοβας εξέφραζε την
γαλλική Attack.
Είναι λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και μια
επιστροφή του στην κυβέρνηση, ό,τι
απέμεινε να ελπίζουμε (ή να μην ελπίζουμε) από το μεγάλο εκείνο κίνημα της
Γένοβας;
Η απάντηση είναι ένα διπλό όχι. Όχι,
καταρχήν, γιατί τα ζητήματα που άνοιξε
η Γένοβα απέναντι στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό εξακολουθούν να είναι εδώ. Το σύνθημα «Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη» και η αντικαπιταλιστική προοπτική που έθετε το κίνημα τότε
είναι σήμερα πιο επίκαιρη από το 2001,
καθώς μέσα στην κρίση του ο καπιταλισμός σκορπάει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή -κλιματική αλλαγή, πανδημία,
φτώχεια, πόλεμο- σε όλο και περισσότερες γωνιές του πλανήτη.
Το ότι ο Μπουρνούς και οι δυνάμεις
του ΣΥΡΙΖΑ και τότε και σήμερα σθεναρά διαφωνούσαν μέσα στο κίνημα για
τον αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα και
προοπτική του (προσπαθώντας να το
περιορίσουν σε ένα «κίνημα ενάντια

20 χρόνια από την Γένοβα

Μια δυναμική που
συνεχίζεται σήμερα
Γένοβα 21 Ιούλη 2001. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση») βασίστηκε στην στρατηγική του
ΣΥΡΙΖΑ που καλλιέργησε την ελπίδα ότι
μπορεί να διαχειριστεί και να μεταρρυθμίσει το σύστημα εδώ και στην Ευρώπη.
Αυτή η στρατηγική απέτυχε παταγωδώς
το 2015 και δεν μπορεί να ξανάρχεται
σήμερα και μάλιστα σαν «αποκρυστάλλωμα» της Γένοβας.

Αντικαπιταλιστική προοπτική
Αλλά δεν επιβεβαιώνεται μόνο σε ιδεολογικό επίπεδο η σημασία της αντικαπιταλιστικής προοπτικής που έθεσε η
Γένοβα.
Είκοσι χρόνια πριν, το σύνθημά της
«Παγκοσμιοποιήστε την αντίσταση»
ήταν απλά ένας ευσεβής πόθος των δυναμικών αντικαπιταλιστικών μειοψηφιών
που ένωναν διεθνώς τις δυνάμεις τους.
Αυτό το σύνθημα έγινε πράξη. Η αντίσταση παγκοσμιοποιήθηκε περιλαμβάνοντας μεγαλειώδη διεθνή κινήματα και
μεγαλειώδεις τοπικές εξεγέρσεις και
ανατροπές σε όλο τον πλανήτη.
Παγκοσμιοποιήθηκε στην αντιπολεμική έκρηξη των 35 εκατομμυρίων που
διαδήλωσαν ενάντια στον πόλεμο το
2003 οδηγώντας σε ένα αντιπολεμικό
κίνημα που μέσα στις ίδιες ΗΠΑ άνοιξε
το δρόμο για την ήττα τους στο Ιράκ και
στο Αφγανιστάν.
Παγκοσμιοποιήθηκε στις επαναστάσεις της Αραβικής Άνοιξης που ξεκινώντας από την Τυνησία και την Αίγυπτο το
2011 απλώθηκαν στα κινήματα των
«πλατειών» στη Μαδρίτη, στην Αθήνα,
στην Ταξίμ για να καταλήξει στη Νέα
Υόρκη και στο Occupy Wall Street που
έλεγε «είμαστε 99% είστε 1%» -μια παράφραση του «είσαστε G8, είμαστε 6
δις» της Γένοβας.
Παγκοσμιοποιήθηκε στο διεθνές κύμα
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και
τους μετανάστες που το 2015 πέτυχε να
ανοίξει τα σύνορα της ΕΕ για εκατομμύρια ανθρώπους –υλοποιώντας στην

πράξη ένα από τα συνθήματα της Γένοβας. Που συνεχίστηκε με το σύνθημα
«είστε καλοδεχούμενοι» στις πόλεις της
Γερμανίας το 2019 και το Βlack Lives
Matter στις ΗΠΑ και ξανά σε όλο τον
πλανήτη το 2020.
Παγκοσμιοποιήθηκε το 2018-19 στο
παγκόσμιο ξέσπασμα ενάντια στην κλιματική αλλαγή που συντάραξε από
άκρη σε άκρη τον πλανήτη με σύνθημα
«Αλλάξτε το σύστημα όχι το κλίμα».
Παγκοσμιοποιήθηκε όλη την τελευταία
διετία με το κίνημα #metoo και την πάλη ενάντια στην καταπίεση των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+.
Θα χρειαζόταν πολύς χώρος για να
αναφέρει κανείς όλα τα συγκλονιστικά
κινήματα και εξεγέρσεις που ξέσπασαν
από την Αργεντινή το 2002 μέχρι τα Κίτρινα Γιλέκα που συντάραξαν την Γαλλία το 2019. Στην Ελλάδα, το 54% της
υποστήριξης στα γκάλοπ για τη Γένοβα
το 2001, μέσα από το εκρηκτικό εργατικό κίνημα των σαράντα γενικών απεργιών, έφτασε στο 63% του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα το 2015 κάνοντας τους πολιτικούς εκφραστές του συστήματος σε
Ελλάδα και ΕΕ να λυσσάξουν από το
κακό τους.
Αυτή η δυναμική παραμένει. Μια ματιά στην τελευταία χρονιά, αποδεικνύει
περίτρανα ότι η παγκοσμιοποίηση της
πανδημίας εξακολουθεί να προκαλεί
την παγκοσμιοποίηση της αντίστασης
από τη Νιγηρία και τη Βραζιλία μέχρι
την Ελλάδα και την Ινδία του ενός δισεκατομμυρίου απεργών. Ο αντικαπιταλισμός κινητοποίησε στη Γένοβα μερικές
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Σήμερα οι άνθρωποι που ξεσηκώνονται
ενάντια στο σύστημα μετριούνται σε
εκατοντάδες εκατομμύρια. Οι αριθμοί
μεγαλώνουν, η αντίσταση απλώνεται, ο
κόσμος ριζοσπαστικοποιείται, η ταξική
πόλωση βαθαίνει, η Γένοβα είναι παντού.

Γιώργος Πίττας

ΡΩΣΙΑ Νέα οργάνωση

για την Διεθνιστική
Σοσιαλιστική Τάση

Την ένταξή της στην Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση (στην
οποία ανήκει και το ΣΕΚ) ανακοίνωσε η Σοσιαλιστική Τάση
από τη Ρωσία. Mεταξύ άλλων σημειώνει:
«Η δράση του τελευταίου ενάμιση χρόνου ήταν στενά συνδεδεμένη με τη δράση της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης… Η οργάνωσή μας αναπτύχθηκε μέσα από έναν μικρό
τροτσκιστικό κύκλο και σε συγκεκριμένες στιγμές μεγάλωσε
την εμβέλειά της. Κάναμε κινητοποιήσεις στήριξης των διαμαρτυριών και του εργατικού κινήματος της Λευκορωσίας,
κινήσεις αλληλεγγύης με τους διαδηλωτές στη Νιγηρία και
παρεμβήκαμε σε αντικαθεστωτικές διαμαρτυρίες στη Ρωσία.
Ταυτόχρονα είχαμε πολιτική δράση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Οργανώσαμε ανοιχτές συζητήσεις για τις θεμελιώδεις κατευθύνσεις της θεωρίας του Τόνι Κλιφ και των συντρόφων
του. Βοηθήσαμε σε εκδηλώσεις συντρόφων από άλλες περιοχές της χώρας, τόσο δικών μας υποστηρικτών όσο και
μαρξιστικών – φεμινιστικών συλλογικοτήτων. Δουλέψαμε μαζί με το συνδικάτο των μεταφορών, συμμετείχαμε σε συνδικαλιστικό σχολείο στη Μόσχα και οργανώσαμε καμπάνια
στήριξης του συγκεκριμένου σωματείου στην πόλη μας.
Αυτή τη στιγμή η Σοσιαλιστική Τάση είναι μια ομάδα με πλήρη δράση στο Νίζνι Νόβγκοροντ. Έχουμε επίσης μέλη στη Μόσχα και το Γιακούτσκ και υποστηρικτές στην περιοχή του Λιπέτσκ. Προσδοκούμε την ακόμα στενότερη συνεργασία με τη
Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση και την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη της ομάδας μας όσο και ολόκληρου του επαναστατικού
σοσιαλιστικού κινήματος... Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε
προκειμένου να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους στις γραμμές μας και στο σοσιαλιστικό κίνημα».

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Παγκόσμια αλληλεγγύη
στον Χισάμ Φουάντ
Ο Χισάμ Φουάντ, δημοσιογράφος και σοσιαλιστής στην Αίγυπτο, ξεκίνησε απεργία πείνας στις 10 Ιούλη, διαμαρτυρόμενος για τη συνεχιζόμενη για πάνω από δύο χρόνια παράνομη και χωρίς δίκη, φυλάκισή του. Ο Χισάμ είναι γνωστός
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Αίγυπτο και για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στις εκστρατείες
αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Είναι ένας από τους περίπου
60.000 πολιτικούς κρατούμενους στην Αίγυπτο -θύματα της
κρατικής καταστολής που έχει εξαπολύσει ο δικτάτορας Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι.
«Αποφάσισα να ξεκινήσω απεργία πείνας, από το Σάββατο
10 Ιουλίου, υπερασπιζόμενος το κράτος δικαίου και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και για να σταματήσω αυτόν τον ατελείωτο κύκλο», έλεγε ο ίδιος μέσα από τη φυλακή. Ο Χισάμ
στηρίζεται στην αλληλεγγύη. Όπως συνέχιζε, ο μόνος τρόπος για να κερδίσει είναι με το «να ενώσω όλους εκείνους
που στέκονται αλληλέγγυοι με τις δυνάμεις της ζωής μέσα
στην κοινωνία και με τους ανθρώπους που αγαπούν την
ελευθερία σε όλο τον κόσμο».
Η καμπάνια, την οποία συντονίζει η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στην Αίγυπτο, έχει στόχο την άσκηση πίεσης στο αιγυπτιακό καθεστώς. Όπως αναφέρει το κείμενο: «Καθιστούμε
τις αιγυπτιακές αρχές υπεύθυνες για την υγεία και την ασφάλειά του. Η δίωξη του Χισάμ και άλλων πολιτικών ακτιβιστών,
δημοσιογράφων, εργαζομένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και ερευνητών που κρατούνται άδικα στην Αίγυπτο, πρέπει
να τερματιστεί. Οι αιγυπτιακές αρχές πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την “προδικαστική κράτηση” για να
φυλακίζουν και να φιμώνουν επικριτικές φωνές».
Εκατοντάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη υπογράψει το κείμενο που απαιτεί την άμεση απελευθέρωσή
του και συμπαραστέκεται στους πολιτικούς κρατούμενους
στην Αίγυπτο, ανάμεσά τους και 55 συνδικαλιστές, δικηγόροι και ακτιβιστές στην Ελλάδα. Δείτε και στηρίξτε την καμπάνια εδώ bit.ly/3fjYXIX.
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Eκπαίδευση

Να μην περάσει η επίθεση στο Δημόσιο Σχολείο

Μ

ε ένα μαζικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 22/7 στην Αθήνα, εκπαιδευτικοί,
γονείς, φοιτητές/τριες και μαθητές/
τριες είπαν όχι στο νέο νομοσχέδιο της Κεραμέως που πάει προς ψήφιση αυτές τις ημέρες
στη Βουλή. Το παρών έδωσαν μια σειρά ΕΛΜΕ
και ΣΕΠΕ, φοιτητικοί σύλλογοι, ενώσεις γονέων αλλά και μαθητικά μπλοκ. Συμμετοχή είχαν
και σωματεία πέραν του εκπαιδευτικού κλάδου, όπως το Συνδικάτο Οικοδόμων και το Σωματείο Επισιτισμού Τουρισμού, ενώ τη δική
τους ξεχωριστή παρουσία είχαν το ΣΕΚ στις
Σχολές και οι Μαθητές/τριες Anticapitalista.
Νέα κινητοποίηση καλούν ΟΛΜΕ και ΔΟΕ
την Τετάρτη 28/7, στις 6μμ, στο Σύνταγμα,
ημέρα που αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο στη Βουλή.
Σε «πανεκπαιδευτικό ξεσηκωμό για να μην
περάσει η επίθεση στο δημόσιο σχολείο, τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς» καλεί το Δίκτυο Εκπαιδευτικών «Η Τάξη μας» σε προκήρυξη που μοιράστηκε στη διαδήλωση. «Με
απεργιακό αγώνα και πανεκπαιδευτικό συντονισμό μπορούμε να ανατρέψουμε τα σχέδια
της Κεραμέως» σημειώνει και καλεί ΟΛΜΕ και
ΔΟΕ να μπουν μπροστά στη μάχη ενάντια στο
νομοσχέδιο. «Στην περίπτωση που ψηφιστεί,
να κηρύξουν απεργιακό αγώνα για τον Σεπτέμβρη με το άνοιγμα των σχολείων. Με γύρο μαζικών γενικών συνελεύσεων πριν το άνοιγμα
των σχολείων, να πάρουμε απόφαση για απεργία και κλιμάκωση του αγώνα σε συντονισμό
με φοιτητές, μαθητές και γονείς. Οι εκπαιδευτικοί να σηκώσουμε για μια ακόμη φορά το
γάντι», προτείνει το Δίκτυο «Η Τάξη μας».
Σχολιάζοντας τα μέτρα του νομοσχεδίου συνεχίζει: «Κάθε άρθρο του νομοσχεδίου είναι
σκέτη πρόκληση, έρχεται να κουμπώσει με
όλες τις αντιδραστικές αλλαγές που η Κεραμέως έχει προχωρήσει μέχρι τώρα. Μας γυρίζει
πολλές δεκαετίες πίσω, τότε που η μόρφωση
αποτελούσε προνόμιο λίγων και εκλεκτών. Το
κυρίαρχο δόγμα του είναι ο αποκλεισμός της
πλειοψηφίας των μαθητών από το αγαθό της
μόρφωσης. Σύμφωνα με τα λόγια του Μητσο-
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τάκη, στο νέο αναβαθμισμένο σχολείο “δεν
μπορούν και δεν πρέπει να πάνε όλοι στο Πανεπιστήμιο”.
Μια “μικρή” γεύση από το τι μας επιφυλάσσει το σχολείο της Κεραμέως πήραμε φέτος
στις πανελλαδικές εξετάσεις, με το σφαγείο
της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ) στα
πανεπιστήμια. Μέχρι τώρα κοντά στα 27.000
παιδιά πετιούνται έξω από το πανεπιστήμιο.
Ακόμα και οι “άριστοι” “αποτύχανε” με τους
κόφτες της Κεραμέως.
Αυτή την διαδικασία έρχεται το νομοσχέδιο
να την απλώσει σε κάθε βαθμίδα και δομή της
εκπαίδευσης. Με εξετάσεις παντού, κατηγοριοποίηση μαθητών και σχολείων. Φιλοδοξούν
να διαμορφώσουν ένα ασφυκτικά εξετασιοκεντρικό σύστημα και στις χαμηλότερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης με τη δημιουργία μιας “ελληνικής PISA”.

Σχολεία επιχειρήσεις
Με τη λεγόμενη αυτονομία της σχολικής μονάδας, το κράτος αποχωρεί από τη χρηματοδότηση των σχολείων. Επιβάλλουν τη λειτουργία των σχολείων με όρους επιχειρήσεων, με
αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων, εύρεση χορηγιών κλπ.
Με το πολλαπλό βιβλίο επιδιώκουν να ανοί-

ξουν την εκπαίδευση ως αγορά για τους εκδοτικούς οίκους και τις εταιρίες παροχής ψηφιακών
προγραμμάτων ιδιωτικοποιώντας τον τομέα παροχής εκπαιδευτικού υλικού. Η λεγόμενη “ανεστραμμένη τάξη” καθιερώνει τηλεκπαίδευση ως
την καθημερινή “κανονικότητα” της σχολικής
τάξης αποκλείοντας χιλιάδες φτωχότερα παιδιά.
Όλα αυτά για να υλοποιηθούν, έχουν σαν
προϋπόθεση να σφίξουν τα λουριά και ο έλεγχος στους εκπαιδευτικούς. Με την ατομική
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στοχεύουν στην
εξατομικοποίηση των εκπαιδευτικών, τη διάλυση της συλλογικότητας και την κάμψη της αντίστασης των συνδικάτων. Η μη συμμετοχή στην
αξιολόγηση, ατομικά ή συλλογικά, επισείει την
ποινή της στέρησης μισθού (ενός μήνα), αλλά
και αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης.
Ενώ οι αλλαγές στις δομές και στην διοίκηση διογκώνουν τους μηχανισμούς ελέγχου, οι
σύλλογοι διδασκόντων χάνουν σχεδόν κάθε
δυνατότητα επιρροής στα σχολεία, ενώ οι διευθυντές αποκτούν υπερεξουσίες και αυξάνεται ο χρόνος της θητείας τους.
Στην πραγματικότητα η ανάθεση στους διευθυντές και τους σχολικούς συμβούλους ρόλου παιδαγωγικού και διοικητικού ελεγκτή
επαναφέρει με τους χειρότερους όρους τον
αναχρονιστικό θεσμό του επιθεωρητή και στο-

Όχι στο ταξικό κόσκινο της ΕΒΕ
Η Κεραμέως εφάρμοσε την
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.) στα πανεπιστήμια που
ψηφίστηκε το προηγούμενο
διάστημα. Το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση συνεχίζουν το σχέδιο συρρίκνωσης
της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας με αποτέλεσμα η εφαρμογή της Ε.Β.Ε. να αφήσει
εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω από 25.000 μαθητές
και μαθήτριες σπρώχνοντας
τους είτε στην ιδιωτική εκπαίδευση είτε στην ανεργία και την επισφάλεια.
Πέρασε μία χρονιά που στο μεγαλύτερο μέρος της δεν κάναμε δια ζώσης μάθημα αλλά τηλεμαθήματα. Αυτό σήμανε τεράστιους ταξικούς
φραγμούς και αποκλεισμούς από την
εκπαίδευση για τα παιδιά που δεν εί-

χαν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Σε
μία χρονιά που τα σχολεία ήταν κλειστά, όχι μόνο δώσαμε πανελλήνιες
εξετάσεις αλλά ήρθε και δεύτερο ταξικό κόσκινο από την Ε.Β.Ε., με τη Κεραμέως να δηλώνει προκλητικά ότι
«το πρόβλημα δεν είναι πόσοι μπαίνουν στις σχολές αλλά πόσοι τις τελειώνουν».

Συνεχίζουμε όπως παλέψαμε όλη τη χρονιά
στον αγώνα για δημόσια
και δωρεάν Παιδεία για
όλους/ες ενάντια στην
ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μαθητές, φοιτητές,
εκπαιδευτικοί έχουμε τη
δύναμη να τους ανατρέψουμε και να χτίσουμε
την Παιδεία των αναγκών
μας. Δίνουμε τη μάχη για
δημόσια-δωρεάν Παιδεία
και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης, συνεχίζουμε από τώρα μαζί με τους φοιτητές και τους καθηγητές μας τις μάχες, με απεργίες και καταλήψεις να
τσακίσουμε τους αντιδραστικούς νόμους της Κεραμέως!

Μαθητές/τριες Anticapitalista

χεύει στη διάσπαση του εκπαιδευτικού σώματος και την κατατρομοκράτηση των εκπαιδευτικών μέσω του ασφυκτικού ελέγχου εφαρμογής των επιταγών της κυβέρνησης.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηγεσία του
ΥΠΑΙΘ επιχειρεί να επιβάλλει ανάλογα μέτρα.
Διαμορφώνουν στην εκπαίδευση ένα σκηνικό
πολέμου αποφασίζοντας ότι θα συγκρουστούν
κατά μέτωπο με το σύνολο της εκπαιδευτικής
κοινότητας. Ξεχνούν όμως ότι το επιχείρησαν
και την προηγούμενη χρονιά, με τις ηλεκτρονικές εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια και
την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας
και έχασαν συντριπτικά. Ξεχνούν ότι ο κλάδος
έχει εμπειρία από μεγάλους απεργιακούς αγώνες. Το ίδιο θα πάθουν και τώρα. Είμαστε το
95% των εκπαιδευτικών που βρήκαν μπροστά
τους όταν τόλμησαν να βάλουν το δίλημμα “με
τα συνδικάτα ή με την κυβέρνηση”.
Έχουμε το καθήκον και τη δύναμη να υπερασπίσουμε τη δημόσια εκπαίδευση από τα αρπακτικά της αγοράς και του νέου συντηρητισμού.
Μπορούμε να κερδίσουμε μαζί μας, το σύνολο
της εργαζόμενης πλειοψηφίας, που παλεύει
ενάντια σε αυτή την αντιδραστική κυβέρνηση
και σίγουρα όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Η οργή και η αγανάκτηση σε κάθε εκπαιδευτικό, μαθητή, φοιτητή, γονιό ξεχειλίζει. Πέρσι
οι μαθητές κάνανε καταλήψεις ενάντια στην
εγκληματική πολιτική της Κεραμέως για την
πανδημία, φέτος έχουν μπροστά τους, όχι μόνο μία από τα ίδια, αλλά και το “αυτόνομο”
σχολείο με τις αλλεπάλληλες εξετάσεις και
την ελάχιστη βάση εισαγωγής, που θα πετάξει
και άλλες χιλιάδες έξω από την εκπαίδευση. Οι
φοιτητές διαδηλώνανε μαζικά και κάνανε κίνημα με κλειστά πανεπιστήμια, φέτος τι θα γίνει
που τα πανεπιστήμια δεν θα μπορέσει η Κεραμέως να τα κρατήσει κλειστά. Σήμερα χιλιάδες
εργαζόμενοι γονείς είναι οργισμένοι και με το
δίκιο τους. Μπροστά στα μάτια τους υπονομεύεται το δημόσιο σχολείο της γειτονιάς και
τα παιδιά τους σπρώχνονται μαζικά έξω από
την εκπαίδευση».

Σ.Μ.

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
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Επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου
που έγινε την Πέμπτη 22/7 στην πλατεία Εξαρχείων με θέμα «Αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας – Στοπ στο εμπάργκο – Όχι στην καταστολή των διαδηλώσεων» με ομιλητές τον συγγραφέα Λέανδρο
Μπόλαρη και τον δημοσιογράφο Τάσο Αναστασιάδη. Μπορείτε να
δείτε βίντεο με τις εισηγήσεις των δύο ομιλητών στο sekonline.gr.
Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο οργανώνει 15θήμερο εκπτώσεων
από τη Δευτέρα 26/7 μέχρι και το Σάββατο 7 Αυγούστου, ως και
30% στις εκδόσεις. Ευκαιρία για επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο για να
διαλέξετε τα εφόδιά σας για το καλοκαιρινό διάβασμα.
Το ΜΒ θα μείνει κλειστό τη βδομάδα 8-15 Αυγούστου.
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση σήμερα
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/8
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΙΛΙΟΝ

Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8 πλατεία Ηρώων 8μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 πλατεία Ηρώων 8μμ
Κλιματική αλλαγή: Η αντικαπιταλιστική
απάντηση
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 καφέ Σταθμός 8μμ
Οι ζωές των προσφύγων μετράνε
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Οργή γυναικών, κίνημα ανατροπής
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 πλ. Μερκούρη 7μμ
Μπροστά σε μια νέα «βρυχώμενη δεκαετία»;
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8 πλ. Μερκούρη 7μμ
Πανδημία και κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/8 πλ. Μερκούρη 7μμ
Αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ
(μετρό Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση σήμερα
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ
(μετρό Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Μπροστά σε μια νέα
«βρυχώμενη δεκαετία»;
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ
(μετρό Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7
Πολυχώρος Μάνος Λοϊζος 7.30μμ
Πανδημία και κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8
Πολυχώρος Μάνος Λοϊζος 7.30μμ
Για ποια παιδεία παλεύουμε
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση σήμερα
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7
Ούλωφ Πάλμε 1, Άλσος 7μμ
Πανδημία και καπιταλισμός
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 καφέ Ανεμώλια 8μμ
Οργή γυναικών, κίνημα ανατροπής
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 καφέ Μύρτιλλο 7μμ
Λένιν – Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης
• ΠΕΜΠΤΗ 5/8
πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Λέυτερη Παλαιστίνη από τον Ιορδάνη έως
την Μεσόγειο
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής
• ΠΕΜΠΤΗ 19/8
καφέ Μύρτιλλο 7μμ
Μαρξ – Ένγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΠΕΜΠΤΗ 29/7 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Μια μαρξιστική θεώρηση της παιδαγωγικής
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7
πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 7.30μμ
Κλιματική αλλαγή: η αντικαπιταλιστική
απάντηση
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7
ΚΕΠ, έναντι δημαρχείο 7.30μμ
Πανδημία και κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 Goody’s 7.30μμ
Καπιταλισμός και ανθρώπινη φύση
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραμπάσης
• ΠΕΜΠΤΗ 5/8 Goody’s 7.30μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΠΕΜΠΤΗ 19/8 Goody’s 7.30μμ
Κλιματική αλλαγή: Η αντικαπιταλιστική
απάντηση
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7
πλατεία Ηρώων 8μμ
Η Κούβα σήμερα
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 δημαρχείο 7μμ
Εργατική εναλλακτική στον «πράσινο» καπιταλισμό
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου
ΝΙΚΑΙΑ- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 καφέ Off the chain 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση σήμερα
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος
ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7
καφέ περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμεγια

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω-

• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7
καφέ Ηλιόπετρα 7μμ
Κάτω τα χέρια από το ασφαλιστικό
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
• ΠΕΜΠΤΗ 5/8
καφέ Ηλιόπετρα 7μμ
Μπροστά σε μια νέα «βρυχώμενη δεκαετία»;
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Οργή γυναικών, κίνημα ανατροπής
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Μπροστά σε μια νέα «βρυχώμενη
δεκαετία»;
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, 7.30μμ
Η Κούβα σήμερα
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
ΧΑΝΙΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29/7 καφέ Πέτρος 8μμ
Οργή γυναικών, κίνημα ανατροπής
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση

Tον διεθνισμό

Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν.
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα.
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναικών και για το τέλος όλων των διακρίσεων

Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε
όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε
να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνατούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει μόνο εάν είναι παγκόσμια.
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας
αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της
Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότε-

• ΠΕΜΠΤΗ 29/7
Πάρκο 626, 7.30μμ
Η Εργατική εναλλακτική
στον “πράσινο” καπιταλισμό
Ομιλήτρια: Τόνια Αντωνίου
• ΠΕΜΠΤΗ 5/8 Πάρκο 626, 7.30μμ
Οργή γυναικών, κίνημα ανατροπής
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/7 Goody’s 7.30μμ
Ποιος ευθύνεται
για την έξαρση της πανδημίας;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8
θεατράκι Φωκίωνος Νέγρη 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ – Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8
θεατράκι Φωκίωνος Νέγρη 7.30μμ
20 χρόνια από τη Γένοβα
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΚΥΨΕΛΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8 πάρκο ΕΚΘ 8μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 πάρκο ΕΚΘ 8μμ
Γένοβα 2001,
η έκρηξη του αντικαπιταλιστικού
κινήματος
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 θεατράκι πλ. Καρύλλου,
Polis park 7.30μμ
Ο Μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8 θεατράκι
πλ. Καρύλλου, Polis park 7.30μμ
Αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8 θεατράκι
πλ. Καρύλλου, Polis park 7.30μμ
Γένοβα 2001
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΚΟΥΚΑΚΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8
καφέ Θύμιος,
πλατεία Δουργουτίου 8μμ
Πανδημία και κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει 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 πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλισμό.

Εξορμήσεις
με την
εργατική
αλληλεγγύη
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 29/7
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ Πλατεία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/7
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Τζάντε – Πετρουπόλεως 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Νέγρη (Γερμανός) 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Βαρνάβα 7μμ
A. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
K. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λ. Ηρακλείου, 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Πεζόδρομος Χαϊμαντά 8.00 μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Μαρτίου με Παπαναστασίου 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ
Σβώλου με Γούναρη 7μμ
ΧΑΝΙΑ πεζόδρομος Χαληδών 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πάρκο Γεωργιάδη 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/5
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30 πμ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 10.30 πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σωτήρος με Καραΐσκου 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Ξηροκρήνης
11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μ
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Διεθνή

Ο

ι φονικές πλημμύρες που σκόρπισαν
τον θάνατο στη Γερμανία και το Βέλγιο
την περασμένη εβδομάδα έχουν εξιχνιαστεί. Ο δράστης έχει εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί. Το όνομά του: Κλιματική Αλλαγή.
Λίγες μέρες αργότερα οι κυβερνήσεις της
Γερμανίας και των ΗΠΑ ήρθαν σε συμφωνία
για τον Nord Stream 2, τον νέο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία στη Γερμανία. Ο Nord Stream 2 έχει τη δυνατότητα να
μεταφέρει 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου κάθε χρόνο.
Το φυσικό αέριο δεν έχει τίποτα το «καθαρό». Παράγει τεράστιες ποσότητες διοξειδίου
του άνθρακα όταν καίγεται. Και δημιουργεί τεράστια μόλυνση όταν διαρρέει στην ατμόσφαιρα. Το μεθάνιο (το φυσικό αέριο της Ρωσίας
αποτελείται σε ποσοστό τουλάχιστον 75% από
μεθάνιο) είναι 86 φορές πιο «ικανό» στον εγκλωβισμό της θερμότητας στην ατμόσφαιρα
από ότι το διοξείδιο του άνθρακα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αν οι εκπομπές των
αερίων του θερμοκηπίου δεν φτάσουν σε μηδενικά επίπεδα μέσα στην επόμενη εικοσαετία
το κλίμα θα αποσταθεροποιηθεί σε παγκόσμιο
επίπεδο με δραματικές επιπτώσεις για την ίδια
την επιβίωση του ανθρώπινου είδους.
Ο Nord Stream 2 έχει στοιχίσει σχεδόν 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 50% περίπου από
αυτά τα χρήματα τα έχουν επενδύσει πέντε
μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας -η
Engie (Γαλλία), η OMV (Αυστρία), η Shell (Ολλανδία, Βρετανία), η Uniper (Γερμανία) και η
Wintershall Dea (Γερμανία). Το υπόλοιπο 50%

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ NORD STREAM 2

Ανταγωνισμοί και λυκοσυμμαχίες
γών της Ουκρανίας. Η Ουκρανία κερδίζει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο
από την μεταφορά/μεταπώληση του Ρωσικού
αερίου. Η συμφωνία ανάμεσα στην Ρωσική
Gasprom και την Ουκρανία λήγει σε τρία χρόνια. Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Ρωσία δεν έχει
στόχο να μην ανανεώσει αυτή τη συμφωνία –
αρκεί οι όροι να είναι ανταγωνιστικοί.
Μέρκελ και Μπάιντεν

προέρχεται από την Ρωσία.
Η κατασκευή του αγωγού είχε διαταράξει
σοβαρά τις διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα
στις ΗΠΑ και τη Γερμανία τα προηγούμενα
χρόνια. Ο πρόεδρος Τραμπ θεωρούσε ότι ο
αγωγός είχε κύρια πολιτική και δευτερευόντως οικονομική σημασία για τη Ρωσία. Οι
ΗΠΑ προέβαλαν δυο βασικά επιχειρήματα:
πρώτον, με τον νέο αγωγό η Ευρώπη εξαρτάται ουσιαστικά ενεργειακά από την Ρωσία.
Δεύτερον, ο πραγματικός στόχος του Πούτιν
δεν είναι να αυξήσει τις εξαγωγές αερίου
προς την Ευρώπη αλλά να στραγγαλίσει την
Ουκρανία.
Ένα μεγάλο μέρος του ρωσικού αερίου
φτάνει σήμερα στην Ευρώπη μέσω των αγω-

Κυρώσεις
Ο Τραμπ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι
του για να σταματήσει τον Nord Stream 2.
Επέβαλε κυρώσεις στα στελέχη της κοινοπραξίας και απείλησε με πρόστιμα και αποκλεισμούς τις εταιρείες που συμμετείχαν. Αλλά οι
ΗΠΑ δεν κατάφεραν τελικά να τον ακυρώσουν. Ο Μπάιντεν απέσυρε την περασμένη
εβδομάδα ουσιαστικά όλους τους περιορισμούς και όλες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει
ο Τραμπ. Η αλλαγή στάσης των ΗΠΑ, όμως,
δεν οφείλεται στις πιο δημοκρατικές και πιο
συναινετικές υποτίθεται αντιλήψεις του νέου
προέδρου. Απλά οι ΗΠΑ «πούλησαν» τους φίλους τους -τις κυβερνήσεις της Ουκρανίας και
της Πολωνίας. Η Γερμανία είναι μια από τις
ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου. Το ειδικό
της βάρος είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από
της Ουκρανίας και της Πολωνίας μαζί.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: οι ΗΠΑ απέτυχαν
να σταματήσουν τον Nord Stream 2. Η συμφωνία που υπέγραψαν με τη Γερμανία την περασμένη εβδομάδα είναι στην ουσία η παραδοχή
αυτής της αποτυχίας.
Η Γερμανία αποδέχτηκε κάποιες από τις «δικλείδες ασφαλείας» που πρότειναν οι ΗΠΑ:
την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας
εάν αυτή απειλήσει την «ενεργειακή πολιτική»
της Ουκρανίας και της Πολωνίας. Η Γερμανία
δεσμεύτηκε ακόμα να στηρίξει την Ουκρανία
στις διαπραγματεύσεις της για την επέκταση
της συμφωνίας με την Gasprom και μετά το
2024.
Στην πραγματικότητα οι δικλείδες αυτές δεν
έχουν κανένα απολύτως αντίκρισμα. Οι δυο
αγωγοί που μεταφέρουν το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Βαλτικής στη Γερμανία (ο υπάρχων Nord Stream και ο νέος Nord Stream 2)
μπορούν να καλύψουν μαζί το 1/3 των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης. Η Γερμανία, με
άλλα λόγια, γίνεται η «ενεργειακή» πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η συμφωνία Μέρκελ-Μπάιντεν δεν θα είναι παρά μόνο μια μικρή ανάπαυλα στους ολοένα και πιο οξυμένους ανταγωνισμούς ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Φτώχεια, ανεργία και κορονοϊός
πυροδοτούν την κρίση

ΤΥΝΗΣΙΑ

Ο

πρόεδρος της Τυνησίας έπαυσε την
κυβέρνηση μετά από μεγάλες διαδηλώσεις για τη φτώχεια, την ανεργία και
την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού. Οι
διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε πόλεις όλης
της χώρας το Σαββατοκύριακο απαιτώντας
την παραίτηση της κυβέρνησης. Πολλοί πανηγύρισαν αφότου ο πρόεδρος Καΐς Σαϊέντ ανακοίνωσε ότι απολύει τον πρωθυπουργό και
κλείνει το κοινοβούλιο. Ωστόσο ο Σαϊέντ –
εκλεγμένος ως ανεξάρτητος πρόεδρος – έχει
κάνει κινήσεις προκειμένου να συγκεντρώσει
περισσότερη πολιτική εξουσία στα χέρια του.
Οι διαδηλώσεις που έγιναν σε μια σειρά πόλεις το Σαββατοκύριακο σε πολλές περιπτώσεις κατέληξαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι διαδηλωτές σε διάφορα σημεία εισέβαλλαν ή επιχείρησαν να εισβάλουν σε γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Ennahda. Η
οργή έχει να κάνει με την υψηλή ανεργία, την
άνοδο των κρουσμάτων κορονοϊού και τις περικοπές των εμβολίων. Οι τωρινές διαδηλώσεις έρχονται μετά από ένα κύμα αναταραχών
κατά της φτώχειας, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, που με τη σειρά τους διαδέχτηκαν τις κινητοποιήσεις που γίνονταν ενάντια στην αστυνομική βία. Ένας διαδηλωτής, ο Νουρεντίν
Σέλμι, άνεργος, δήλωσε στο Reuters: «Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Δεν υπάρχει διέξοδος για τους ανέργους. Δεν μπορούν να ελέγ-

ξουν την επιδημία. Δεν μας δίνουν εμβόλια».
Η φτώχεια και η ανεργία ήταν βασικοί παράγοντες στο ξέσπασμα της επανάστασης που
ανέτρεψε τον δικτάτορα της Τυνησίας Μπεν
Αλί το 2010.
Το κυβερνών κόμμα, το ισλαμικό Ennahda,
κέρδισε λαϊκή υποστήριξη καθώς ήταν απαγορευμένο από το καθεστώς του Μπεν Αλί και
πολλοί το τοποθετούσαν με τη μεριά της επανάστασης. Παρόλα αυτά οι κυβερνήσεις του
Ennahda προώθησαν νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις με αντάλλαγμα τον δανεισμό από το
ΔΝΤ. Περικοπές στην επιδότηση καυσίμων,
άνοδο των τιμών και τερματισμό των προσλήψεων στο δημόσιο ήταν μερικές από αυτές.

Δέκα χρόνια μετά
Σήμερα, δέκα χρόνια μετά την επανάσταση,
το ποσοστό της ανεργίας στην Τυνησία πλησιάζει το 18%.
Ο Σαϊέντ εκλέχθηκε πρόεδρος το 2019 ως
ανεξάρτητος, ισχυριζόμενος ότι θα υπερασπιστεί τον απλό κόσμο απέναντι στη διαφθορά.
Όμως από τότε που εκλέχθηκε προσπάθησε
να συγκεντρώσει την εξουσία στα χέρια του –
συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου του
«ανώτατου διοικητή του στρατού και των ένοπλων πολιτοφυλακών». Ταυτόχρονα μπλόκαρε
τη συγκρότηση συνταγματικού δικαστηρίου
τον Απρίλη. Και τον Μάη, η ειδησεογραφική
ιστοσελίδα Middle East Eye αποκάλυψε μια
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επιστολή των συμβούλων του, που τον παρότρυναν να καταλάβει την εξουσία.
Σύμφωνα με την επιστολή έπρεπε να συλλάβει τους ηγέτες της αντιπολίτευσης και να
ανακηρύξει μια «συνταγματική δικτατορία»
χρησιμοποιώντας την «έκτακτη κατάσταση»
της πανδημίας ως δικαιολογία. Προκειμένου
να κερδίσει τη λαϊκή στήριξη στο πραξικόπημα, η επιστολή έλεγε ότι θα ανακηρυσσόταν
το πάγωμα των λογαριασμών ηλεκτρισμού, νερού, τηλεφώνου, ίντερνετ, τα τραπεζικά δάνεια και η φορολογία για 30 μέρες και οι τιμές
στα βασικά αγαθά και τα καύσιμα θα κόβονταν
κατά 20%.

Δέκα χρόνια μετά την ανατροπή του Μπεν
Αλί, ένα μεγάλο κομμάτι του απλού κόσμου αισθάνεται ότι οι διάδοχες κυβερνήσεις απέτυχαν να ικανοποιήσουν τις διεκδικήσεις της
επανάστασης. Τώρα κάποιοι στην κορυφή θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την οργή προκειμένου να πισωγυρίσουν κάποιες από τις δημοκρατικές κατακτήσεις της επανάστασης. Αλλά κάθε κυβέρνηση μετά την επανάσταση ήρθε αντιμέτωπη με την κρίση και τις διαδηλώσεις. Αυτή η κρίση δεν θα φύγει όποιος κι αν
βρίσκεται επικεφαλής – το ίδιο και η οργή
απλού κόσμου στην Τυνησία.

Nικ Κλαρκ, εφημερίδα Socialist Worker

εργατικη αλληλεγγυη

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΣΧΙΣΤΟ

Φωνή οργής
Ο Χαλάτ Αλασουάντ, 32χρονος πρόσφυγας από
τη Συρία και ΑμεΑ μίλησε στον Δημήτρη Δασκαλάκη
για τον αγώνα του για χαρτιά και τις συνθήκες ζωής
στο στρατόπεδο του Σχιστού.
Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο στρατόπεδο και πόσο δύσκολη είναι για
έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο η ζωή εδώ;
Ήρθα στην Ελλάδα πριν από τέσσερα χρόνια. Το ταξίδι ήταν από μόνο του πολύ επικίνδυνο για μένα. Δεν σκόπευα να μείνω εδώ. Ήθελα να πάω στη Γαλλία.
Όμως με συλλάβανε και από τότε βρίσκομαι εδώ γιατί αρνούνται να μου δώσουν
χαρτιά. Έχω κλείσει τρία χρόνια στο στρατόπεδο του Σχιστού. Η ζωή εδώ είναι
βασανιστική. Αν δεν ήταν η γυναίκα μου δεν θα είχα επιβιώσει. Η Χαμάμα (32 χρονών) με κουβαλάει παντού. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αναπηρικό αμαξίδιο
ούτε για κάποια βοήθεια. Εγώ δεν μπορώ να κινήσω ούτε τα πόδια μου ούτε τα
χέρια. Αυτή με πλένει, αυτή με βοηθάει για να πάω στην τουαλέτα, αυτή με βγάζει
βόλτα αλλά είναι όλο και πιο δύσκολο. Το αμαξίδιό μου είναι παμπάλαιο και βαρύ
και πλέον έχει μεγάλους πόνους στην πλάτη από το κουβάλημα. Το στρατόπεδο
εκτός από λίγα σημεία είναι όλο χώμα και η μετακίνηση είναι δύσκολη. Για να ζήσουμε κάθε Πέμπτη πάει στη λαϊκή και μαζεύει τα πεταμένα λαχανικά και φρούτα.

Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ

Με χέρια βαμμένα
στο αίμα προσφύγων
και μεταναστών

Α

πύθμενο το θράσος της κυβέρνησης που
έχει τα χέρια της βαμμένα με το αίμα των
Ιμπραήμ Εργκιούν, Μάκι Ντιαμπάτε, Μίμι
Μουκάγιε, Ράφι Αλαμιάρ και πολλών άλλων ανώνυμων μεταναστών και προσφύγων που έχασαν τη
ζωή τους από τις ρατσιστικές πολιτικές της, να
βγαίνει και να χειροκροτάει το θρίαμβο του Γιάννη
Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ.
“Αν δεν ήταν στο ΝΒΑ, ίσως ήταν νεκρός στο
Α.Τ. Ομόνοιας”, γράφει το σύνθημα που είχε προστεθεί στο γήπεδο στα Σεπόλια δίπλα από το γκράφιτί του όταν ο 34χρονος Εμπουκά Μαμασουμπέκ
είχε χάσει τη ζωή του στο συγκεκριμένο Α.Τ.
“Δεν μπορούν να ξεπλύνουν τις ευθύνες τους
για τα τεράστια εμπόδια που έβαλαν στον Αντετοκούνμπο και σε κάθε νέο μετανάστη ή πρόσφυγα,
προκειμένου όχι μόνο να τον αποκλείσουν από
τον αθλητισμό και τη δημόσια εκπαίδευση, αλλά
να τον πετάξουν στο περιθώριο της κοινωνίας επιφυλάσσοντας ένα μέλλον γεμάτο ρατσιστικές διακρίσεις και αποκλεισμούς” αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΚΕΕΡΦΑ που από την ίδρυσή της πάλευε
για “ιθαγένεια για όλα τα παιδια”. Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο την απέκτησε μόνο όταν και επειδή
επιλέχθηκε στα draft του ΝΒΑ.
Ήταν η ίδια ΝΔ, παρέα με τους φασίστες της
Χρυσής Αυγής, που είχε πραγματοποιήσει καμπάνια για την κατάργηση του νόμου 3838/2010 ο
οποίος διευκόλυνε την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας και έφτασε μέχρι την υποβολή αίτησης ακύρωσής του λόγω αντισυνταγματικότητας στο ΣτΕ
και στο “πάγωμα” του νόμου με την κυβέρνηση
Σαμαρά το 2012.
Δεν αρκέστηκαν όμως σε αυτό. “Ψήφισαν ρατσιστικούς νόμους και ρυθμίσεις που αυστηροποίησαν την διαδικασία απόδοσης ιθαγένειας, επιβάλλοντας εξετάσεις σε ανθρώπους που έχυσαν
ιδρώτα και αίμα σε εργασιακά κάτεργα, νόμους
που δολοφονούν πρόσφυγες στα σύνορα και στα

στρατόπεδα του θανάτου”, όπως αναφέρει η
ΚΕΕΡΦΑ.
“Αυτό τον καιρό”, συνεχίζει η ανακοίνωση, “η
κυβερνητική προπαγάνδα στοχοποιεί τις γυναίκες
για την 'υπογεννητικότητα' στην Ελλάδα. Γι' αυτούς τα χιλιάδες προσφυγόπουλα, οι μικροί Αντετοκούνμπο, που φτάνουν στη χώρα με χίλια βάσανα στην αγκαλιά των γονιών τους, τρομαγμένα
από τους πολέμους και το πέρασμα των συνόρων,
γεμάτα από οπλισμένους λιμενικούς και στρατιώτες, είναι παιδιά δεύτερης κατηγορίας” όπως ήρθε να επιβεβαιώσει και πάλι, με τον πιο τραγικό
τρόπο, ο θάνατος ενός μωρού 12 μηνών στο ΚΥΤ
του Καρά Τεπέ την Τετάρτη 21 Ιούλη.

Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά
Η επιτυχία του όμως, συνεχίζει η ΚΕΕΡΦΑ, “είναι ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα του αντιρατσιστικού κινήματος, για να παλέψουμε για ιθαγένεια
για όλα τα παιδιά και τους γονείς τους με κατάργηση των εξετάσεων, όλα τα προσφυγόπουλα να
μπουν στα σχολεία από την επόμενη χρονιά, να
έχουν δημόσια και δωρεάν υγεία, ΑΜΚΑ, εμβόλια,
να ζήσουν στις πόλεις με άσυλο, στέγη, χαρτιά
και όχι στα στρατόπεδα φυλακές. Και όλοι μαζί να
μπορούμε να παλεύουμε για μία καλύτερη ζωή
ενάντια σε αυτή τη δολοφονική κυβέρνηση που
σκοτώνει τόσο με τη δολοφονική διαχείριση της
πανδημίας όσο με το ρατσισμό και το σεξισμό”.
Οι Μητσοτάκηδες και οι Μηταράκηδες μπορεί
να υμνούν τον Γιάννη όταν θέλουν να πουλήσουν
εθνική ομοψυχία, αλλά τον Γιάννη που ήταν στη
πρώτη γραμμή του κινήματος Black Lives Matter
ενάντια στο ρατσισμό του αγαπημένου τους
Τραμπ, φορώντας μπλουζάκι με το “δεν μπορώ να
αναπνέυσω” του δολοφονημένου από μπάτσους
Τζορτζ Φλόιντ, τον μισούν ακριβώς γιατί τους θυμίζει τα δικά τους εγκλήματα.

Δ.Δ.

Πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στην Υγεία για σένα;
Η πρόσβαση είναι δύσκολη για όλους, για εμένα όμως ακόμα περισσότερο.
Πρόσφατα χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο γιατί έπεσα από το αμαξίδιο και
χτύπησα. Είχα μια πληγή που χρειαζόταν φροντίδα. Με άφησαν να πάω αλλά δεν
μου δόθηκε καμία βοήθεια. Η Χαμάμα δεν μπορούσε να με κουβαλήσει σε όλα τα
μέρη που χρειαζόταν να πάω και τελικά έμεινα εδώ και με φρόντισε αυτή. Πρέπει
να παλέψουμε για να μπορέσουμε να δούμε ένα γιατρό, γιατί η αστυνομία αδιαφορεί.
Πρόσφατα ξεκίνησες μια διαμαρτυρία. Ποια είναι τα αιτήματα σου;
Πριν από ένα χρόνο, τον Ιούλη του 2020 μου είπαν πως δεν θα μπορούσα να
πάω στη Γαλλία γιατί δεν με δέχονται από εκεί. Κάθε φορά που πάω στον διευθυντή του στρατοπέδου ή στην Πέτρου Ράλλη με αφήνουν να περιμένω τελευταίος και πάντα παίρνω την ίδια αρνητική απάντηση.
Δεν μου έχουν εξηγήσει όμως τι σημαίνει αυτό. Γιατί δεν με δέχονται στη Γαλλία; Δεν ξέρω καν αν είναι αλήθεια. Εγώ το μόνο που ζητάω είναι να μου δοθούν
χαρτιά για να μπορέσω να
πάω, έστω στη Γερμανία που
έχω οικογένεια. Γι αυτό ξεκίνησα μια διαμαρτυρία με τον
μόνο τρόπο που μπορούσα.
Με το αμαξίδιο μου κάτω
από τον ήλιο μέχρι να δεχτούν τα αιτήματα μου ή τουλάχιστον να μου εξηγήσουν
ακριβώς τι γίνεται. Δεν αντέχω άλλο. Ζητάω ένα καινούριο αμαξίδιο και ένα επίδομα
για να μπορούμε να ζήσουμε.
Αν μπορούσα να δουλέψω θα
το έκανα αλλά είμαι ανάπηρος.
Πρόσφατα έγινε μια
διαδήλωση μπροστά
από το στρατόπεδο.
Γνωρίζεις για αυτήν;
Κάθε μέρα που περνάει μέσα στο κοντέινερ μου φαίνεΦωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης
ται σαν ένας ολόκληρος χρόνος. Έχω σκεφτεί να βάλω
τέλος στη ζωή μου, να αυτοκτονήσω. Αν δεν ήταν η γυναίκα μου, θα το είχα κάνει. Η διαδήλωση αυτή που έγινε μου έδωσε θάρρος. Ήθελα να συμμετέχω αλλά
δεν μπορούσα. Τα στρατόπεδα είναι άθλια. Δεν γίνεται να ζουν άνθρωποι, παιδιά
μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε, να παλέψουμε με
όσους μας στηρίζουν για να κλείσουν. Να μπορέσουμε να ζήσουμε σε σπίτια μέσα στις πόλεις, μαζί με όλους τους άλλους. Θέλουμε ελευθερία. Θέλουμε χαρτιά.

