
25/2/20, Αντιφασιστική μαθητική συναυλία στην Κυψέλη. 
Περισσότερα στις σελίδες 8, 9

Η ΝΔ σπέρνει ρατσισμό,
λιτότητα και πολεμοκαπηλεία
ΝΑ ΤΗΝ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ

Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.
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Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία ετοιμάζουν ήδη τη συνέχεια της Πανεργατικής με απεργία στις 5 Μάρτη. Περισσότερα στη σελίδα 5

STOP στη ρατσιστική
κυβερνητική
εκστρατεία σελ. 8, 9, 10, 11

Να απλώσουμε την
απεργιακή 8 Μάρτη

σελ. 6, 7
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Πάμε για μια καυτή Άνοιξη
Η άποψή μας

σελίδα 3



Νο 1410, 18 Φλεβάρη 2020 Η Αριστεράσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Ο «απολογισμός 2012-2019», ένα κείμε-
νο 84 σελίδων ήταν η εισήγηση που
συζητήθηκε στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ την

περασμένη βδομάδα. Ο Τσίπρας δήλωσε εκεί
ότι είναι πρώτη φορά που κόμμα που κυβέρ-
νησε δείχνει τέτοια «πολιτική γενναιότητα» και
μάλιστα με «τόσο αυτοκριτική διάθεση». Ο Γ.
Δραγασάκης, ο ένας από τους τρεις συγγρα-
φείς του κειμένου, είπε ότι πρόκειται για ένα
«απολογισμό ειλικρινή και τολμηρό». Η αλή-
θεια είναι ότι η «αυτοκριτική διάθεση» δεν εί-
ναι καθόλου γενναία και τολμηρή αλλά είναι
πολύ δεξιά. 

Το τμήμα του κειμένου που «διέρρευσε»
στα ΜΜΕ και σχολιάστηκε έντονα είναι αυτό
που αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2015 όταν
η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διαπραγμα-
τευόταν με την τρόικα. Από ένα κείμενο 38 χι-
λιάδων λέξεων η μοναδική συγκεκριμένη κρι-
τική αφορά τον Γ. Βαρουφάκη. Το σχετικό
απόσπασμα είναι το εξής:

«Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τα λάθη
μας. Λάθη βεβαίως συλλογικά,
αλλά ως προς τα οποία, και σε
ό,τι αφορά την πρώτη περίοδο
της αρχικής διαπραγμάτευσης,
δεν δικαιούμαστε να μην απο-
δώσουμε ιδιάζουσα ευθύνη
στον τότε Υπουργό Οικονομι-
κών. Υπό το φως μιας ειδικού
τύπου δικής του υπερεπένδυ-
σης στην επικοινωνία έναντι
μιας σχολαστικά επεξεργασμέ-
νης διαπραγματευτικής τακτι-
κής, φάνηκε τότε σαν να υποτι-
μούσαμε όλοι μαζί την ανάγκη
να οικοδομήσουμε συμμαχίες ή
γέφυρες με χώρες που ενδεχο-
μένως θα μπορούσαν, λόγω δι-
κών τους προβλημάτων, να συγ-
κλίνουν με δικά μας αιτούμενα,
να ανοίγαμε μέτωπα εκεί που
δεν χρειάζονταν, να υπερτιμού-
σαμε την ισχύ σχετικά αφηρημέ-
νων ιδεών ή γενικών θεωρητικών
σχημάτων έναντι επεξεργασμέ-
νων επιχειρημάτων επί πολύ
συγκεκριμένων θεμάτων, υποτι-
μώντας έτσι την ανάγκη για λε-
πτομερή τεχνική δουλειά, να μη
συνδέουμε απτά τη στρατηγική
μας για έναν αμοιβαίως γόνιμο συμβιβασμό
με τα τακτικά βήματα της διαπραγμάτευσης
και, τελικά, να υποβαθμίζουμε το καθαυτό πο-
λιτικό έργο σε διαπάλη –και κάποτε καυγά–
μεταξύ αφηρημένων ιδεών». 

Καταρχήν ο Βαρουφάκης δεν μπήκε από το
παράθυρο στο Υπουργείο Οικονομικών τον
Γενάρη του 2015. Ήταν επιλογή του στενού
πυρήνα της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και-
ρό πριν. Από την άνοιξη του 2014 όταν το
όνομά του συζητιόταν για το ευρωψηφοδέλτιο
του ΣΥΡΙΖΑ. Κι ο Βαρουφάκης δεν ήταν «αρι-
στερίστικη» επιλογή, κάθε άλλο: τον Νοέμβρη
του 2013 για παράδειγμα και με το κύρος του
καθηγητή δήλωνε σε εκπομπή στην τηλεόρα-
ση ότι η «κατάργηση των πολιτικών λιτότη-
τας» είναι ένα «πυρηνικό κουμπί» που «δεν
πρέπει να το πατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ» ενώ τον Φλε-
βάρη του 2015 δήλωνε, από το Βερολίνο ότι
συμφωνεί «με το 60%-70% των μεταρρυθμίσε-
ων του προγράμματος» δηλαδή του 2ου μνη-
μονίου. Με άλλα λόγια, οι επιλογές του Βα-
ρουφάκη ήταν οι επιλογές του Τσίπρα και του
επιτελείου του. 

Το κείμενο αναφέρεται σε κάποια σημεία
στην εκτίναξη της εκλογικής επιρροής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ από τις διπλές εκλογές του Μάη-Ιούνη
του 2012. Θεωρεί ότι στη ρίζα της βρισκόταν
«το κίνημα που δημιούργησε ‘από τα κάτω’ το
κοινωνικό μέτωπο ενάντια στα μνημόνια».
Όμως, για τη συνέχεια, για το διάστημα που
μεσολάβησε μέχρι το καλοκαίρι του 2015 και
την υπογραφή του 3ου μνημονίου, το κείμενο
του απολογισμού δεν έχει να πει και πάρα
πολλά, πέρα από υμνολογίες για την «αδιαμε-
σολάβητη σχέση» του «ελληνικού λαού» με
τον «Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ». 

Σε όλο αυτό το διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ επεδίω-
κε τον περίφημο «αμοιβαίως γόνιμο συμβιβα-
σμό». Δηλαδή ότι η κυβέρνηση της Αριστε-
ράς, θα καθόταν στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων και θα έπειθε, με διάφορους τρό-
πους, τους «απέναντι» να της επιτρέψουν να
προχωρήσει σε φιλολαϊκά μέτρα και σε ρύθμι-
ση του χρέους. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτ-
λος του άρθρου του Γ. Δραγασάκη στους
Φαινάνσιαλ Ταιμς τον Μάρτη του 2015 με τίτ-

λο All we ask is Europe give Greece a chance
(“Το μόνο που ζητάμε είναι: Ευρώπη δώσε
στην Ελλάδα μια ευκαιρία”, το συνυπέγραφαν
ο Τσακαλώτος και ο Βαρουφάκης). 

Κυνηγώντας αυτόν τον συμβιβασμό ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ «στρογγύλευε» βήμα το βήμα τις όποιες
ριζοσπαστικές διακηρύξεις μέχρι σημείου
εξαφάνισης. Έκανε μικρές «κωλοτούμπες»
πολύ πριν φτάσει στη μεγάλη του Ιούλη του
2015. Στο επίπεδο της οικονομίας από τη
«διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του επο-
νείδιστου χρέους» έφτασε δια της διολίσθη-
σης στη διεκδίκηση της «επιμήκυνσης απο-
πληρωμής του με ρήτρα ανάπτυξης». Από το
«σοκ ανακούφισης» για τους εργαζόμενους
με το «σκίσιμο» των μνημονιακών νόμων, ήδη
από τον Μάη του 2014 ο Τσίπρας δήλωνε: «Το
σχέδιο, δηλαδή, αντιμετώπισης της ανθρωπι-

στικής κρίσης δεν θα εμπεριέχει
την αποκατάσταση των μισθών
του 13ου και 14ου. Αυτά λέω, λοι-
πόν, και είμαι ειλικρινής όταν τα
λέω, θα έρθουν στην πορεία, μό-
λις η οικονομία ξαναπάρει μπρος
και θα μπορέσουμε να αρθούμε
στα πόδια μας».

Και βέβαια δεν ήταν μόνο η οι-
κονομία που ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητούσε
«γόνιμο συμβιβασμό». Όταν ο Τσί-
πρας συναντιόταν με τον Αβραμό-
πουλο (τότε υπουργό Άμυνας) και
τους στρατηγούς στο Πεντάγωνο
τον Οκτώβρη του 2014 με το στό-
μα του να στάζει μέλι για τις «συγ-
κλίσεις» στα «εθνικά θέματα»
έστελνε ένα μήνυμα για την «συνέ-
χεια του κράτους» που δεν θα δια-
ταράξει η Αριστερά όταν κερδίσει
τις εκλογές. 

Προσαρμογή
Και μόνο η απαρίθμηση όλων

των προσαρμογών στη «μετριοπά-
θεια» από το 2012 και μετά θα
έπαιρνε κάμποσες σελίδες. Είναι
πράγματα γνωστά, και αν κάτι έχει
περισσότερη σημασία σήμερα εί-

ναι να δούμε την αιτία αυτής της προσαρμο-
γής που ήδη από το 2012 ο Δραγασάκης την
περιέγραφε ως «βίαιη ωρίμανση». 

Η αιτία βρίσκεται στη στρατηγική του κοινο-
βουλευτικού δρόμου πάνω στην οποία συγ-
κροτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινωνική αλλαγή έρ-
χεται μέσα από την κάλπη και με την άνοδο
της Αριστεράς στην κυβέρνηση. Και ο στόχος
δεν είναι η σύγκρουση με την άρχουσα τάξη
και τους μηχανισμούς της, αλλά η διαχείρισή
τους, η μεταρρύθμισή τους. 

Κι επειδή, σύμφωνα με τη ρεφορμιστική
στρατηγική, η αλλαγή θα έρθει από το κοινο-
βούλιο, για να αποκτήσουμε την πλειοψηφία
σε αυτό πρέπει να βγούμε από το «γκέτο» του
υποτιθέμενου στενού αριστερού ακροατήριου
και να μετακινηθούμε προς το κέντρο, προς
τους «συντηρητικούς» ψηφοφόρους, με θέ-
σεις που δεν θα «τρομάζουν». 

Τον Σεπτέμβρη του 2015 ένα άρθρο στο πε-
ριοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω με τίτλο
«γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ» εξηγούσε τα αδιέξο-
δα μιας στρατηγικής που απορρίπτει την επα-

ναστατική ανατροπή του συστήματος: 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε και έχει ως θεμέλιό του την

απόρριψη της επανάστασης ως προοπτικής
για την αλλαγή της κοινωνίας. Όχι μόνο γιατί
είχε ως κορμό τον παλιό Συνασπισμό όπου κυ-
ριαρχούσαν οι προσανατολισμοί της πιο δε-
ξιάς ρεφορμιστικής πολιτικής με εκφραστές
σαν τον Κύρκο, τη Δαμανάκη και τον Κουβέλη.
Αλλά και γιατί και στη «ριζοσπαστική» του πε-
ρίοδο, με ηγεσία τον Αλέξη Τσίπρα μιλούσε
περιφρονητικά για την προοπτική της «Δευτέ-
ρας Παρουσίας»: ‘Εάν μοιρολατρικά πρέπει
να δεχτούμε ότι μονάχα στη δεύτερη παρου-
σία του σοσιαλισμού μπορεί να υπάρξει ελπί-
δα και ζωή, τότε θα καταντήσουμε να περιμέ-
νουμε δευτέρα παρουσία’.

Όσοι αποδέχονται αυτή την ‘ανυπομονησία’
για ελπίδα και ζωή διαζευκτικά από την πάλη
για την ανατροπή της κοινωνίας που μας τα
στερεί, οδηγούνται σε αναζήτηση ‘ρεαλιστικών’
εναλλακτικών λύσεων, σε ‘έντιμους’ συμβιβα-
σμούς με την υπάρχουσα δομή της κοινωνίας.
Αυτό είναι το υπόβαθρο της συλλογιστικής που
είπε ‘καλύτερα να πάρουμε νέο δάνειο αντί να
μπλέξουμε στην περιπέτεια της διαγραφής του
χρέους’, ‘καλύτερα να το πάρουμε από τους
θεσμούς της ευρωζώνης αντί να μπλέξουμε με
την περιπέτεια της εξόδου’, ‘καλύτερα να ζητή-
σουμε από τον κόσμο να υποστεί άλλο ένα
μνημόνιο αντί να μπλέξουμε σε συγκρούσεις
με αυτούς που φυγαδεύουν τα κεφάλαιά τους
και είναι δύσκολο να ελεγχθούν’».

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα («προεδρικοί»
και μη) δεν ανοίγει τη συζήτηση για αυτή την
στρατηγική. Αντίθετα, θεωρεί ότι δεν την ακο-
λούθησε με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή, δεν
έκανε όσο γρήγορα χρειαζόταν τους «επώδυ-
νους συμβιβασμούς». Οι αναφορές στα «γενι-
κά θεωρητικά σχήματα» που υποτίθεται πήραν
προτεραιότητα απέναντι στη «λεπτομερή τε-
χνική δουλειά» αυτό σημαίνουν. Κομμάτι της
«γενναίας» αυτοκριτικής του κειμένου είναι
και αυτή που αφορά το «δημόσιο λόγο» του
ΣΥΡΙΖΑ στα τέλη του 2014 και αρχές του
2015. «Ο δημόσιος λόγος οφείλει, μολαταύτα,
να μην αφήνεται να καλλιεργεί τυφλές και
αβάσιμες προσδοκίες που μπορεί να οδηγή-
σουν εκ των υστέρων σε παραλυτική απογοή-
τευση». 

Η σημερινή «συναινετική αντιπολίτευση»
του ΣΥΡΙΖΑ είναι το αποτέλεσμα. Μπορεί το
κείμενο να διανθίζεται με αιθέριες αναζητή-
σεις «για το τι σημαίνει να κυβερνάς εντός και
ταυτόχρονα εναντίον του νεοφιλελευθερι-
σμού…με προοπτική τον σοσιαλισμό», αλλά η
πραγματικότητα δείχνει ένα ΣΥΡΙΖΑ που βαδί-
ζει πιο δεξιά ακόμα και από τη διάρκεια της
κυβερνητικής του θητείας. Και γι’ αυτό το λό-
γο δεν προκαλεί εντύπωση ότι στον ποταμό
λέξεων του κειμένου δεν υπάρχει η παραμι-
κρή αναφορά στο ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ στις μά-
χες ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης
της ΝΔ. 

Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι μια Αρι-
στερά που θα αντιμετωπίζει τους αγώνες και
την οργή της εργατικής τάξης σαν «τυφλές
και αβάσιμες προσδοκίες» αλλά σαν τη δύνα-
μη που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μια Αρι-
στερά αντικαπιταλιστική και επαναστατική. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Το πρόβλημα του
ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν 
ο Βαρουφάκης-
ήταν και είναι η
στρατηγική 
του «αμοιβαίου
συμβιβασμού» με το
σημερινό καθεστώς

ΣΥΡΙΖΑ: Παραμύθια “αυτοκριτικής”

Ο ΣΥΡΙΖΑ κυνήγησε τη στρατηγική του αμοιβαίου συμβιβασμού 
με όλα τα κατεστημένα συμφέροντα από την Τρόικα και τον ΣΕΒ 

μέχρι τον Τραμπ και τον αρχιεπίσκοπο.
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4 Φλεβάρη 2016, Πανεργατική όταν ψηφιζόταν ο νόμος Κατρούγκαλου

Η ΓΣΕΕ ανήκει
στους εργάτες

Η ΓΣΕΕ ανακοίνωσε ότι η πραγ-
ματοποίηση του Συνεδρίου της
θα γίνει την Τρίτη 25 Φλεβάρη.

Πρόκειται για κοροϊδία από τη μεριά
της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, να εμφανί-
ζει ένα συνέδριο παρωδία, για μία μέ-
ρα, με μοναδικό περιεχόμενο το να
στηθούν κάλπες για να εκλεγεί νέα δι-
οίκηση. 

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που οι
εργαζόμενοι συγκρούονται με τις επι-
θέσεις της κυβέρνησης, η πλειοψηφία
όμως της ηγεσίας της ΓΣΕΕ βρίσκεται
μακριά από αυτές τις μάχες. Για δεύτε-
ρη φορά σε λίγους μήνες, προχωράμε
σε πανεργατική απεργία με πρωτοβου-
λία Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών
και Σωματείων και η ηγεσία της ΓΣΕΕ
την σαμποτάρει, όπως έκανε και στις
24 του Σεπτέμβρη. 

Η δεξιά μετατόπιση της ηγεσίας της
ΓΣΕΕ, σε αντιδιαστολή με την διάθεση
των εργαζόμενων που έδωσαν και δί-
νουν μάχες ενάντια στα μνημόνια και
στη “μεταμνημονιακή” περίοδο, είναι
και η αιτία για την παρατεταμένη κρίση
στην τριτοβάθμια οργάνωση. Οι μόνοι
που βγαίνουν ωφελημένοι  από την κρί-
ση και την αδράνεια της ΓΣΕΕ είναι η
κυβέρνηση και οι εργοδότες που κλιμα-
κώνουν καθημερινά τις επιθέσεις τους. 

Παγιδευμένη
Η αδυναμία της ΓΣΕΕ να υπογράψει

Εθνική Συλλογική Σύμβαση, μια που με
τα μνημόνια ο κατώτερος μισθός καθο-
ρίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση
και όχι από τις συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις, έχει στερήσει από την συνδι-
καλιστική ηγεσία το βασικό της όπλο,
που της έδινε κύρος. Παγιδευμένη σε
αυτό το πλαίσιο, η δεξιά πτέρυγα της
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας προ-
σπαθεί να γαντζωθεί στην ηγεσία της
ΓΣΕΕ.  

Η πραγματική απάντηση στην κρίση
των γραφειοκρατών δεν βρίσκεται στα
δικαστήρια. Αντίθετα βρίσκεται στο
συντονισμό των σωματείων, των ομο-
σπονδιών και των εργατικών κέντρων
από τα κάτω που βγάζει απεργιακό
πρόγραμμα που απαντάει στις επιθέ-
σεις κυβέρνησης και αφεντικών και αλ-
λάζει έτσι και τους συσχετισμούς. Βρί-
σκεται στο ξεδίπλωμα μεγάλης καμπά-
νιας μέσα στους χώρους δουλειάς, με
γενικές συνελεύσεις των σωματείων
που παίρνουν αποφάσεις για τους αγώ-
νες και την κλιμάκωσή τους. 

Μπροστά μας έχουμε άμεσα βήματα
σε αυτή την κατεύθυνση με κλιμάκωση
μετά την Πανεργατική της 18 Φλεβάρη,
όσο και με τη δράση των συνδικάτων
για την παγκόσμια ημέρα των γυναικών
στις 8 Μάρτη και την αντιρατσιστική -
αντιφασιστική  21 Μάρτη.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΗΠανεργατική απεργία της Τρίτης 18
Φλεβάρη ενάντια στο νομοσχέδιο
του Βρούτση που κλιμακώνει τη λεη-

λασία των συντάξεων και των ασφαλιστικών
ταμείων είναι η αρχή μιας μεγάλης πορείας
εργατικών αντιστάσεων που προμηνύουν
μια καυτή άνοιξη.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πάνε για
πανελλαδική απεργία και συλλαλητήριο
στην Αθήνα στις 5 Μάρτη και αμέσως μετά
η 8 Μάρτη των Γυναικών εξελίσσεται σε πα-
νεργατική κινητοποίηση. Παράλληλα, η νεο-
λαία σε σχολεία και σχολές ξεσηκώνεται και
ενάντια στα σχέδια της Κεραμέως που χτυ-

πούν τη δημόσια εκπαίδευση για χάρη των
ιδιωτικών “κολεγίων” και “χορηγών”, αλλά
και ενάντια στη ρατσιστική εκστρατεία της
ΝΔ που θέλει τα προσφυγόπουλα και τους
γονείς τους φυλακισμένα. Η αντιρατσιστική
και αντιφασιστική δράση κορυφώνεται στις
21 Μάρτη με συλλαλητήρια σε πολλές πό-
λεις που συντονίζονται με τις διεθνείς δρά-
σεις εκείνη τη μέρα από την Ευρώπη ως την
Αμερική και την Αυστραλία. 

Μάχες
Και δίπλα σε αυτό το κύμα εργατικών αν-

τιστάσεων ξεδιπλώνονται οι μάχες των ερ-
γατών της ΛΑΡΚΟ αλλά και της ΔΕΗ ενάν-
τια στα κλεισίματα που απειλούν να διαλύ-
σουν τη Δυτική Μακεδονία και την Ανατολι-
κή Στερεά, ενώ μετά τα Άγραφα και την Τή-
νο ξεσηκώνονται τοπικές κοινωνίες η μια με-
τά την άλλη ενάντια στην καταστροφή που
φέρνουν τα σχέδια για βιομηχανικές περιο-
χές με ανεμογεννήτριες.

Τίποτα από τη ζωή των απλών ανθρώπων
δεν μένει ανέγγιχτο από τη μανία των καπι-
ταλιστών και της κυβέρνησής τους να ξεπε-

ράσουν την κρίση τους σε βάρος της εργα-
τικής τάξης. Αυτή είναι η πραγματικότητα
και δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από την
προπαγάνδα για το “ιστορικό ρεκόρ” στα
επιτόκια των ελληνικών ομολόγων που έπε-
σαν κάτω από το 1%.

Η αλήθεια είναι ότι οι μόνοι που βγαίνουν
κερδισμένοι από αυτή την εξέλιξη είναι οι
κερδοσκόποι που κατέχουν ελληνικά ομόλο-
γα ενώ το δημόσιο εξακολουθεί να πληρώ-
νει δισεκατομμύρια για τόκους πάνω στα
μνημονιακά δάνεια που έχουν επιτόκιο τρι-
πλάσιο και τετραπλάσιο. Πραγματικό περι-
θώριο για καλύτερους μισθούς, συντάξεις
και κοινωνικές υπηρεσίες μπορεί να κατα-
κτηθεί μόνο σταματώντας να πληρώνουμε
αυτό το ληστρικό χρέος.

Ένας λόγος παραπάνω γιατί δίπλα στα
άμεσα αιτήματα κάθε απεργίας και κάθε
λαϊκής κινητοποίησης πρέπει να έχουμε
πάντα τα αιτήματα της αντικαπιταλιστικής
ανατροπής. Κόψτε το χρέος, όχι τις συντά-
ξεις! Κλείστε τις πολεμικές βάσεις, όχι τις
συλλογικές συμβάσεις! Να αλλάξουμε το
σύστημα, όχι το περιβάλλον!

Όσα ΜΑΤ και κατασταλτικά νομοσχέδια κι
αν στέλνει η κυβέρνηση στις απεργίες, στις
διαδηλώσεις, στα νησιά, στους πρόσφυγες,
στη νεολαία, εμείς θα απαντάμε οργανώ-
νοντας το ανοιξιάτικο φούντωμα του κινή-
ματος. Και δυναμώνοντας την Αριστερά που
παλεύει για μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι
θα είναι πάνω από τα κέρδη.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr
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ΑΑΔΕ

Την Τετάρτη 12/2 η κυβέρνηση ψήφισε μια “κατάπτυστη” τροπολογία η
οποία δίνει την δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να εφαρμόσει δικό της μισθολό-

γιο – βαθμολόγιο, κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλι-
κού κώδικα. Πρόκειται για μια ιστορική αντιδραστική τομή από πλευράς
ΝΔ, η οποία για πρώτη φορά δίνει νομοθετική στήριξη στη διάλυση της μι-
σθολογικής συλλογικότητας του Δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο για εξα-
τομικοποιημένους μισθούς στο πρότυπο των ατομικών συμβάσεων που θε-
ρίζουν στον ιδιωτικό τομέα.

Ως τώρα οι μισθολογικές απολαβές στο Δημόσιο υπολογίζονταν με ενι-
αίο τρόπο βάσει κατηγορίας πτυχίου, χρόνια προϋπηρεσίας και επιδομά-
των. Με τη συγκεκριμένη τροπολογία ουσιαστικά δίνεται το “πράσινο φως”
για την υλοποίηση ενός σκληρά νεοφιλελεύθερου σχεδίου αξιολόγησης
που θα οδηγεί στην διαμόρφωση του μισθού ανάλογα με την εντατικοποί-
ηση που θα αντέχει ο κάθε εργαζόμενος, την επίτευξη ατομικών στόχων
και την κατηγοριοποίηση σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας, που θα ορί-
ζονται αναλόγως των διαθέσεων της Διοίκησης.

Είναι απαράδεκτο αυτή η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΑΑΔΕ να
προβάλλεται από κυβέρνηση και ΜΜΕ ως “εκσυγχρονισμός της διαχείρι-
σης του ανθρώπινου δυναμικού” και “αναγνώρισης του ιδιαίτερου κόπου
των εργαζομένων της Αρχής”. Ειδικά όταν, την ίδια στιγμή, ο Σταϊκούρας
αρνείται να εντάξει 600 νέους συναδέλφους στο καθεστώς της προσωπι-
κής διαφοράς, η οποία παρέχεται οριζόντια για όλους τους υπαλλήλους
του ΥΠΟΙΚ, χωρίς ατομικές διαφοροποιήσεις και εξαιρέσεις.

Ήδη οι Ομοσπονδίες του Υπουργείου έχουν προβεί σε ανακοινώσεις και
προσανατολίζονται σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Θα χρειαστεί αγώνας
διαρκείας για την κατάργηση της τροπολογίας στην πράξη, καθώς είναι
βέβαιο ότι μετά την ΑΑΔΕ, η κυβέρνηση σχεδιάζει την εφαρμογή της και
σε άλλους τομείς του Δημοσίου.

Νίκος Τουρνάς,
εργαζόμενος στην ΑΑΔΕ, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΓΔΕ 

ΥΠ.ΑΝ.

Μεγάλη συμμετοχή είχε η συγκέντρωση της Παρασκευής 14/2, που κά-
λεσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων στις Γεν. Γραμ. Ενέργειας και Βιομηχα-

νίας έξω από το Υπουργείο Ενέργειας ενάντια στις απολύσεις συμβασιού-
χων καθαριστριών και την ιδιωτικοποιηση της καθαριότητας.

Η κινητοποίηση έγινε με αφορμή την απόφαση για προκήρυξη διαγωνι-
σμού, προκειμένου να παραχωρηθούν σε ιδιώτες εργολάβους οι υπηρε-
σίες καθαριότητας του Υπουργείου, απολύοντας ταυτόχρονα τις ήδη ερ-
γαζόμενες συμβασιούχες καθαρίστριες. Μόνιμη εργασία για το προσωπικό
καθαριότητας, πρόβλεψη μόνιμων θέσεων καθαριότητας στο οργανόγραμ-
μα του Υπουργείου κι αξιοπρεπείς μισθούς για τους εργαζόμενους/ες
στην καθαριότητα είναι οι διεκδικήσεις του Συλλόγου Υπαλλήλων τ.ΥΠΑΝ
(τομείς Βιομηχανίας και Ενέργειας) που οργάνωσε την κινητοποίηση. Σύλ-
λογος και καθαρίστριες προσανατολίζονται σε νέα κινητοποίηση μετά την
απάντηση που πήραν ότι «το μόνο που μπορεί να κάνει ο υπουργός είναι
να παρακαλέσει τον εργολάβο να προσλάβει κάποιες από τις απολυμένες
καθαρίστριες».

ΟΑΕΔ

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους διεκδικώντας
ανανέωση των συμβάσεων και μόνιμη και σταθερή δουλειά, είναι οι ερ-

γαζόμενοι σε δημόσιους φορείς μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ για 5.500
νέους πτυχιούχους. Το Συντονιστικό Αγώνα που έχουν συγκροτήσει καλεί
στην πανεργατική απεργία στις 18 Φλεβάρη και σε νέα κινητοποίηση την
Παρασκευή 21/2, στις 12μ, έξω από το Υπουργείο Εργασίας. 

“Στη συνέλευση αγώνα που πραγματοποιήθηκε στις 8/2 οι υπό απόλυση,
αλλά και ήδη απολυμένες/οι εργαζόμενες/οι του προγράμματος αποφασί-
σαμε τη δυναμική συνέχιση του αγώνα και των κινητοποιήσεών μας. Η κυ-
βέρνηση μπορεί να επιλέγει να δίνει χρήματα του κρατικού προϋπολογι-
σμού σε πολεμικούς εξοπλισμούς, σε επιχειρήσεις, σε κοπές πίτας και άλ-
λες φιέστες, εμείς όμως στεκόμαστε απέναντι σε αυτή την πολιτική”, επι-
σημίνει το συντονιστικό και καλεί “όλους τους εργαζόμενους, τους/τις
άνεργους/ες σε κοινό αγώνα ενάντια στην υποβάθμιση των ζωών μας, στις
ελαστικές σχέσεις εργασίας για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλες/ους
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Καλούμε όλους/ες τους/τις
συναδέλφους/ισσες που έχουν απολυθεί να έρθουν σε επαφή με το Συντο-
νιστικό Αγώνα και να πλαισιώσουν τις επερχόμενες κινητοποιήσεις”.  

Εκλογές 
στο ΜΕΤΡΟ

Οι "μνημονιακού" χαρακτήρα επιθέσεις εις
βάρος των εργαζομένων στις συγκοινω-
νίες συνεχίζονται από την κυβέρνηση με

ακόμη μεγαλύτερη ένταση απ' ότι με την προ-
ηγούμενη. Δίνεται η εντύπωση ότι το μνησίκακο
μένος του Μητσοτακέικου -καί οχι μόνο- από την
περίοδο των επικών αγώνων της Ε.Α.Σ. διατηρει-
ται άσβεστο και εκδηλώνεται με εκδικητικότητα
σε κάθε ευκαιρία. Μέσω της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης έχουμε αναφερθεί ήδη εκτενώς στο
φύλλο 1404 στις ανορθολογικές και διαλυτικές
βλαπτικές μεταθέσεις εναντίον στοχοποιημένων
εργαζομένων στο Μετρό. 

Εκ παραλλήλου αναφέρονται από συναδέλφους
οχλήσεις ότι αμφισβητείται διαχρονικώς η νομιμό-
τητα μέρους διαφόρων αποδοχών/επιδομάτων
τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και
ότι πρόκειται να -ή έχει ήδη- ζητηθεί η αναδρομι-
κή επιστροφή φημολογούμενων τεράστιων ποσών
πίσω στην εταιρεία. Ακόμη και ανθυγιεινά επιδό-
ματα από συναδέλφους που εργάζονται στους
άκρως βεβαρυμένους και ρυπαρότατους χώρους
του κακοσυντηρούμενου υπογείου δικτύου! 

Νεοδημοκρατική “παράγκα”
Όλες αυτές και πολλές άλλες μικρότερες λη-

στρικές επιδρομές των τελευταίων βδομάδων
εναντίον μας, πυροδότησαν κρίση και άνοιξαν
ανεπανόρθωτα ρήγματα στους κόλπους του δι-
οικητικού συμβουλίου του ΣΕΛΜΑ (Σωματείου
Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνων). Κά-
ποιοι εκ των δεξιών συνδικαλιστών φέρονται ως
περισότερο επιρρεπείς σε ανίερες πιέσεις κύ-
κλων της άρχουσας τάξης που εξασκούνται μέ-
σω της νεοδημοκρατικής "παράγκας". Υπήρξαν
φαινόμενα δημόσιας υπονόμευσης και "αδει-
άσματος" των συνδικαλιστικών μας παρεμβάσε-
ων που κανονικά επισύρουν παραπομπή σε Γεν.
Συνέλευση για βαριές πειθαρχικές κυρώσεις. 

Ο ποταπός γκαιμπελισμός του πολιτικο-δημο-
σιογραφικού συμπλέγματος, συνέβαλε αναμφί-
βολα και αυτός σε έναν πρόσκαιρο ενδοσυνδι-
καλιστικό αποσυντονισμό. Το αποτέλεσμα είναι
ότι κατέρρευσε η συνοχή του Δ.Σ. μόλις στό 1/4
της κανονικης του θητείας και προκηρύσσονται
πρόωρες αρχαιρεσίες. 

Πλανάται πλάνην οικτράν η δεξιά νομίζοντας
ότι μπορεί να κρατηθούμε επί μακρόν αποδιορ-
γανωμένοι και αποπροσανατολισμένοι. Πέραν
του γενικότερου αναβρασμού που επικρατεί,
επιχειρείται για πρώτη φορά το κατέβασμα αντι-
καπιταλιστικού ψηφοδελτίου προσπαθώντας να
συσπειρώσει κόσμο με αγωνιστική διάθεση. Με
όλους τους προοδευτικούς συνδυασμούς σε κι-
νητικότητα, δικαιολογείται η αισιοδοξία πως η
κυβερνητική επιρροή στά συνδικαλιστικά μας
πράγματα θα είναι -και μάλλον ήδη είναι- περιο-
ρισμένη σε ένα απόλυτο μίνιμουμ. Ήδη ένα πο-
λύτιμο βήμα είναι η συμμετοχή μας με 24ωρη
απεργία όλων των συγκοινωνιών στην πανεργα-
τική απεργία της 18ης Φλεβάρη. Η συνέλευση
που έκανε το σωματείο την περασμένη Τρίτη, εί-
χε πολύ μεγάλη συμμετοχή, συζητήθηκαν οι επι-
θέσεις της κυβέρνησης και η πανεργατική απερ-
γία στην οποία ήδη είχε αποφασιστεί η συμμετο-
χή μας. Με το μαζικό κατέβασμά μας στην απερ-
γία για το ασφαλιστικό μπορούμε να μπούμε σε
τροχιά κλιμάκωσης. 

Νικόλαος Σμπαρούνης 
Συγκοινωνιολόγος, Μετρό Αθηνων 

Νέα μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποίησε το Σωματείο
Ταχυδρόμων Αθήνας και Νομού Αττικής έξω από την

κεντρική διοίκηση των ΕΛΤΑ στην πλατεία Εθνικής Αντίστα-
σης, την Παρασκευή 14/2. 

Οι ταχυδρόμοι αντιδρούν στα σχέδια της διοίκησης που
στέλνει ολόκληρα κομμάτια του ταχυδρομικού έργου και κυ-
ρίως της διανομής στους ιδιώτες, ενώ σύμφωνα με το σχέδιο
της διοίκησης προβλέπεται η απόλυση πάνω από 1.000 ταχυ-
δρόμων και το κλείσιμο του ενός τρίτου των καταστημάτων
των ΕΛΤΑ Πανελλαδικά. 

ΕΛΤΑ

Διήμερη απεργία με καθολική συμμετοχή, πραγματοποί-
ησαν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, την Τρίτη 11/2 και την

Τετάρτη 12/2. 
Οι απεργοί το μεσημέρι της Τρίτης συγκεντρώθηκαν μαζι-

κά στην πύλη του εργοστασίου στη Λάρυμνα, ενώ την επόμε-
νη μέρα έκλεισαν την Εθνική Οδό στο ύψος του Μαρτίνου.
Στα τρία χωριά και στον οικισμό της ΛΑΡΚΟ, τα σχολεία και
τα μαγαζιά παρέμειναν κλειστά καθ' όλη τη διάρκεια της κι-
νητοποίησης την Τρίτη 11/2. Στη συγκέντρωση στην Εθνική
Οδό, συμμετείχαν και δεκάδες μαθητές και μαθήτριες, με τα
πανό των σχολείων τους. Σε κατάληψη βρίσκονται το Λύκειο
Μαρτίνου και το Γυμνάσιο - Λύκειο Μαλεσίνας σε ένδειξη αλ-
ληλεγγύης. Σε συνεδρίασή του την επόμενη μέρα, το συντο-
νιστικό των σωματείων της ΛΑΡΚΟ, αποφάσισε τη συμμετοχή
του στην πανεργατική απεργία στις 18 Φλεβάρη ως επόμενο
σταθμό της μάχης ενάντια στο μαρασμό, το κλείσιμο και την
προωθούμενη ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης.

ΛΑΡΚΟ  

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ κι αντιπροσώπους στο
συνέδριο της ΓΣΕΕ, πραγματοποίησε το Εργατικό Κέν-

τρο Αθήνας το Σαββατοκύριακο που πέρασε, στο πλαίσιο
του 31ου συνεδρίου του. 

Η παράταξη της αντικαπιταλιστικής αριστεράς Αγωνιστική
Ταξική Ενότητα (ΑΤΕ) έλαβε δύο έδρες, από μία που είχε στο
προηγούμενο Δ.Σ, διατηρώντας σταθερές τις δυνάμεις της
σε αριθμό ψήφων. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΑΣ (ΠΑ-
ΜΕ). Διαβάστε ρεπορτάζ από το συνέδριο στο φύλλο 1409 της
Εργατικής Αλληλεγγύης (πληκτρολογείστε bit.ly/2SWXJay).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 

Για Δ.Σ: ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) 345 ψήφοι, 9 έδρες, 28.7%,  ΕΑΚ 238
ψήφοι, 6 έδρες, 19.8% , ΠΑΣΚΕ 234 ψήφοι, 6 έδρες, 19.47%,
ΔΑΚΕ 162 ψήφοι, 4 έδρες, 13.48%, ΔΑΚΕ Νέα Πορεία 153
ψήφοι, 4 έδρες, 12.73%, ΑΤΕ 51 ψήφοι, 2 έδρες, 4.24%, Ρε-
σάλτο 15 ψήφοι, καμία έδρα, 1.25%, ΕΡΓΑΣ Ταξική Πορεία 4
ψήφοι, καμία έδρα, 0.33% 

Για ΓΣΕΕ: ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) 69 ψήφοι, 6 έδρες, ΠΑΣΚΕ 51 ψή-
φοι, 4 έδρες, ΕΑΚ 41 ψήφοι, 3 έδρες, ΔΑΚΕ 33 ψήφοι, 3
έδρες, ΑΤΕ 21 ψήφοι, 2 έδρες, ΔΑΚΕ Νέα Πορεία 14 ψήφοι,
1 έδρα, Ρεσάλτο 8 ψήφοι, καμία έδρα, ΕΡΓΑΣ Ταξική Πορεία
2 ψήφοι, καμία έδρα

ΕΚΑ Δεύτερη 
έδρα για την ΑΤΕ

14/2, Συγκέντρωση ταχυδρόμων στην πλ. Εθνικής Αντίστασης

Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



Εκλογές πραγματοποιεί ο Σύλλογος Εργα-
ζομένων του νοσοκομείου Αγ.Σάββας, την

Πέμπτη 20 Φλεβάρη. Την ανάδειξή της ξανά
σε πρώτη δύναμη διεκδικεί η Ενωτική Αγωνι-
στική Πρωτοβουλία Εργαζομένων “Αγ.Σάββα”.
Πρόκειται για τη μαχητική αντικαπιταλιστική
παράταξη που βρίσκεται επικεφαλής του σω-
ματείου τα τελευταία χρόνια και το έχει μετα-
τρέψει σε ένα από τα πλέον πρωτοπόρα σω-
ματεία του υγειονομικού -κι ευρύτερα του ερ-
γατικού- κινήματος.

Η Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία επιχει-
ρώντας έναν απολογισμό της δράσης της ση-
μειώνει ανάμεσα σε άλλα:

“Επιβάλαμε το ξήλωμα των εργολάβων από
το νοσοκομείο μας στην καθαριότητα και το
επεκτείναμε στην φύλαξη και την σίτιση. Χωρίς
ναι μεν αλλά, με αποφασιστικότητα και χωρίς
αυταπάτες για τα προβλήματα που δημιουργού-
σαν οι παλινωδίες του Πολάκη... Ήμασταν από
τους πρώτους που εγγράψαμε στο Σωματείο
μας όλους τους πρώην εργολαβικούς! Δεν μεί-
ναμε εκεί όμως, ήμασταν οι πρώτοι που εκλέξα-
με πρώην εργολαβικούς συμβασιούχους συνα-
δέλφους ως αντιπροσώπους στο συνέδριο της
ΠΟΕΔΗΝ και επιβάλαμε να γίνουν δεκτοί, χωρίς
να τολμήσει κανείς να τους αμφισβητήσει...

• Μαζί με το Συντονιστικό Νοσοκομείων και
τον Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια -με σύν-
θημα να τα πάρουμε όλα πίσω- οργανώσαμε
το 2019 την συγκλονιστική απεργία διαρκείας
των καθαριστριών ενάντια στις απολύσεις...
και καθόρισε τη μάχη για όλους τους συμβασι-
ούχους ΟΑΕΔ, επικουρικούς κτλ με κέντρο τη
μονιμοποίηση όλων. 
• Συγκρουστήκαμε με τον Διοικητή του Άγιου
Σάββα απέναντι σε όλες τις επιθέσεις του, την
βιομηχανία των ΕΔΕ, τις απανωτές προσπάθει-
ες του να απολύσει συμβασιούχους, με αποκο-
ρύφωμα τις απολύσεις των επικουρικών για-
τρών μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο του
σωματείου- και τελικά τον ξηλώσαμε!…

Τα πάνω-κάτω
• Μαζικοποιήσαμε κάθε μικρή και μεγάλη απερ-
γία στην Υγεία και στις πανεργατικές, αποδείξα-
με ότι ο συνδικαλισμός είναι επίκαιρος και μπο-
ρεί να φέρει τα πάνω-κάτω. Δεν θα το καταφέρ-
ναμε χωρίς την μόνιμη Επιτροπή Αγώνα που
φτιάξαμε ώστε καμία μάχη να μην είναι υπόθεση
των εκλεγμένων συνδικαλιστών αλλά ΟΛΟΥ του
προσωπικού, ενωτικά και από τα κάτω! Δεν αφή-
σαμε καμία μάχη χωρίς γενική συνέλευση στο
αμφιθέατρο, δίνοντας το λόγο σε όλους.

• Ανοίξαμε με αποφασιστικότητα το αίτημα για
την χορήγηση της «ειδικής άδειας» σε όλο το
προσωπικό του νοσοκομείου. Βάλαμε πιέσεις
σε Διοίκηση και Υπουργείο και κερδίσαμε την
επέκτασή της σε πολλούς περισσότερους συ-
νάδελφους, τμήματα, ειδικότητες και συνεχί-
ζουμε την διεκδίκηση για όλους! 
• Πρωτοστατήσαμε πέρυσι στην απεργιακή 8
Μάρτη, ενάντια στον σεξισμό, την καταπίεση
και τις διακρίσεις, με μεγάλη εκδήλωση που
έγινε στο νοσοκομείο...
• Με αυτή την παρακαταθήκη καταγγέλθηκαν
φέτος από τις συναδέλφισσες σεξιστικές συμ-
περιφορές στο χώρο του νοσοκομείου, οι
οποίες αναδείχθηκαν... και έδειξαν τελικά ποι-
ές έχουν τη δύναμη!
• Συμμετείχαμε σε όλες τις αντιρατσιστικές
και αντιφασιστικές μάχες πράγμα το οποίο δυ-
νάμωσε τον απεργιακό μας αγώνα... Είχαμε
και έχουμε την άποψη ότι οι νεοναζί δολοφό-
νοι είναι εγκληματική οργάνωση, μπήκαμε
μπροστά στο αντιφασιστικό κίνημα, βρεθήκα-
με όλες τις φορές που χρειάστηκε έξω από
την δίκη της Χ.Α., παίξαμε ρόλο να μαυριστούν
και να κινδυνεύουν οι φασίστες με τα ισόβια.

Θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους!”.
Χαρακτηριστικό της αντίληψης της Ενωτικής

Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας, είναι το ψηφοδέλ-
τιό της. Σε αυτό συμμετέχουν εργαζόμενοι από
όλα τα πόστα και τις εργασιακές σχέσεις του
νοσοκομείου. Εργάτες/τριες καθαριότητας,
γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, διοικη-
τικοί, φύλακες, μόνιμοι και συμβασιούχοι, επι-
κουρικοί, ΟΑΕΔ, πρώην εργολαβικοί κλπ.

Υποψήφιοι/ες για Δ.Σ και ΠΟΕΔΗΝ είναι: Ανα-
γνωστοπούλου-Στρατηγού Δήμητρα, Αναγνώ-
στου Αικατερίνη, Ανδρεόπουλος Αντώνιος, Αρ-
ναούτη Μαρία, Ασημάκη Χρυσούλα-Χριστίνα,
Βασιλείου Σπυρίδων, Γεωργούλη Αγγελική, Γκί-
ζα Ελένη, Δαμάλας Κωνσταντίνος, Δέδε Αικατε-
ρίνη-Ειρήνη, Δόκου Ελένη, Δούλη Γεωργία, Κα-
λυβιώτης Χρήστος, Κανέλλος Νικόλαος, Καρα-
μάνου Ελένη, Καταραχιάς Κωνσταντίνος, Κομ-
πογιάννης Νικόλαος, Κυριακοπούλου Τίνα, Κου-
ζή Χρυσάνθη, Λυσικάτου Ζαννέτα, Μπούρα
Υπατία, Οικονομίδου Παναγιώτα, Πανούση Βα-
σιλική, Παπαδόγιαννης Νεκτάριος, Παπανικολά-
ου Νικόλαος, Παππάς Νικόλαος, Παρασκευο-
πούλου Άννα, Πατρικίου Αικατερίνη, Πολυχρο-
νόπουλος Γεώργιος, Σκορδίλη Ευαγγελία, Στε-
φανοπούλου-Τόλη Διονυσία, Τρίμμης Κωνσταν-
τίνος, Τσάικου Θεοδώρα, Φραγκάκου Φιλιώ.
Για εξελεγκτική επιτροπή: 
Ανδριώτης Ευθύμιος, Δημητριάδης Ευθύμιος.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Ερ-
γασίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι
των δημόσιων νοσοκομείων, την Πέμπτη

13/2. Στάση εργασίας 7πμ-11πμ, κήρυξε η ΠΟ-
ΕΔΗΝ. Βασική διεκδίκηση της κινητοποίησης
είναι το αίτημα για ένταξη όλων των εργαζόμε-
νων του κλαδου στα Βαρέα κι Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα. Οργανωμένη παρουσία στη
συγκέντρωση είχαν τα σωματεία των νοσοκο-
μείων Αγ.Σάββας, Γεννηματάς, Ελπίς, Ευαγγε-
λισμός, το Συντονιστικό Νοσοκομείων, το ΠΑ-
ΜΕ Υγείας και η ΠΟΕΔΗΝ. 

Όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι απεργοί, η κινητο-
ποίηση ήταν βήμα για την κλιμάκωση με επόμε-
νους σταθμούς τη μαζική συμμετοχή των υγει-
ονομικών στην πανεργατική απεργία της 18
Φλεβάρη και τη νέα 24ωρη πανυγειονομική
απεργία στις 5 Μάρτη, δίνοντας έτσι συνέχεια
στον αγώνα για μαζικές προσλήψεις, μονιμο-
ποιήσεις και χρηματοδότηση, σε μια κρίσιμη
περίοδο που τα νοσοκομεία αρχίζουν να κα-
ταρρέουν από την υποστελέχωση. 

Κινητοποίηση με στάση εργα-
σίας 8πμ-10πμ, συγκέντρωση

στο προαύλιο και παράσταση
διαμαρτυρίας στη διοίκηση πραγ-
ματοποίησε το Σωματείο των Ερ-
γαζόμενων στο Παίδων Αγλαΐα
Κυριακού τη Δευτέρα 17/2. Η
στάση εργασίας αποφασίστηκε
μετά την ανακοίνωση από τη με-
ριά της διοίκησης για την μετακί-
νηση νοσηλευτριών από το Χει-
ρουργικό Τμήμα του Αγλαΐα για
να μπαλώσουν κενά στο ΚΑΤ. 

“Καταλαβαίνουμε ότι το χει-
ρουργικό του Αγλαΐα Κυριακού
είναι ένα τμήμα με εγχειρισμένα
παιδιά και βαριά περιστατικά. Πά-
νε να μπαλώσουν τρύπες αποδυ-
ναμώνοντας κάποιο άλλο νοσο-
κομείο. Είναι μια πολιτική που γε-
νικεύεται και δεν έχει να κάνει
μόνο με εμάς αλλά με όλη τη δη-
μόσια Υγεία”, δήλωσε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη η αντιπρόεδρος
του σωματείου των εργαζόμενων
Μαρία Αλιφιέρη.

Τραγικά νούμερα
“Παρά τις δυσκολίες, γιατί ερ-

χόμαστε από μια μεγάλη εφημε-
ρία και συνεχίζουμε να εφημε-
ρεύουμε και σήμερα, οργανώσα-
με την κινητοποίηση και την πα-
ράσταση διαμαρτυρίας. Υπάρχει
τεράστιο ζήτημα με την υποστε-
λέχωση του νοσοκομείου και τα
νούμερα είναι τραγικά. Στο νοσο-
κομείο μας έχουν φύγει πάνω
από 100 άτομα τα τελευταία χρό-
νια και δεν έχει έρθει ούτε ένας
μόνιμος εργαζόμενος. Μηδενικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
και μόνο κάποιες λίγες επικουρι-

κές που κάθε τόσο λήγουν οι
συμβάσεις και πάλι βγαίνουν
στην ανεργία. Άρα ανά διαστήμα-
τα το νοσοκομείο μένει χωρίς
προσωπικό και μάλιστα με ένα
μόνιμο προσωπικό γερασμένο
που οι περισσότεροι βρίσκονται
μεταξύ της ηλικίας των 45 και 55. 

Οι εργαζόμενοι είναι πραγματι-
κά οργισμένοι γιατί μιλάνε πλέον
για προσωπικό που ματώνει στη
δουλειά για να κρατήσει τα νοσο-
κομεία ανοιχτά. Φτάνουμε πλέον
να έχουμε 6 και 7 νυχτερινά το
μήνα, τη στιγμή που θα έπρεπε να
είναι μέχρι 4. Μονοβάρδιες που
απαγορεύονται στις κλινικές, ενώ
η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται σε
όλες τις υπηρεσίες από τη διοίκη-
ση μέχρι τα πλυντήρια. Ούτως ή
άλλως το νοσοκομείο είναι μια με-
γάλη αλυσίδα με διαφορετικές
υπηρεσίες που είναι αναγκαίες

για να λειτουργήσουν και να μπο-
ρέσουν να προσφέρουν την υγεία
που πρέπει. Είναι μια εποχή που η
αναμονή στο νοσοκομείο μας
φτάνει στις 7 με 8 ώρες. Είδαμε
τις προηγούμενες μέρες την προ-
σπάθεια να κλείσει το παράρτημα
της Δαβάκη στην Καλλιθέα. Τώρα
μαθαίνουμε πως ένας επικουρικός
παιδίατρος που είχε ζητηθεί για
να μην υπάρχουν αυτές οι τερά-
στιες ουρές και αναμονές στο
Αγλαΐα τελικά αντί να μείνει εδώ
θα πάει στη Δαβάκη.

Πράγμα που αποδεικνύει πως
ναι μεν οι πιέσεις φέρνουν αποτέ-
λεσμα, αλλά η πολιτική των μπα-
λωμάτων οδηγεί στη διάλυση των
νοσοκομείων και τελικά σπρώχνει
στο να μπουν μέσα στη δημόσια
Υγεία οι ιδιώτες. 

Πλέον το επόμενο μεγάλο ραν-
τεβού μας είναι η Πανεργατική

Απεργία την Τρίτη 18/2 αφού κα-
ταλαβαίνουμε πως δεν υπάρχει
άλλος δρόμος από τις δυναμικές
κινητοποιήσεις, που όπως έχουμε
δει στα νοσοκομεία, μπορούν να
φέρουν αποτέλεσμα.

Μέσα σε όλα αυτά σαν σωμα-
τείο οργανώνουμε και τις εκλο-
γές μας που θα γίνουν στις 10-11
Μάρτη αναδεικνύοντας το γεγο-
νός ότι τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία πρέπει να παίξουν καθορι-
στικό ρόλο στην οργάνωση και
στο συντονισμό των αγώνων από
τα κάτω που είναι αναγκαίοι για
να σώσουμε τη δημόσια Υγεία.
Στα νοσοκομεία έχουμε αποδεί-
ξει ότι μπορεί να υπάρχουν νίκες.
Η δική μας παράταξη η Αγωνιστι-
κή Ενωτική Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή (ΑΕΠΑ) κατεβαίνει στις
εκλογές με σκοπό να αυξήσει τις
δυνάμεις της και να μπορέσει να
δώσει αγωνιστική πνοή στο σω-
ματείο μας”.

Συνεχίζουμε 
με απεργία 
στις 5 Μάρτη

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ Δυναμώνουμε την Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία

Επιμέλεια-ρεπορτάζ: 
Στέλιος Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπάνος

17/2, Παράσταση στη διοίκηση του νοσοκομείου. 
Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

13/2, Συγκέντρωση ΠΟΕΔΗΝ έξω από το Υπ. Εργασίας. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ “Η κυβέρνηση
αποδυναμώνει το νοσοκομείο”
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Επίθεση στην απεργία της 8 Μάρτη εξαπέλυσε ο
Ριζοσπάστης του Σαββακύριακου 8 και 9 Φλεβά-
ρη. Το άρθρο, υπό τον τίτλο “«Φεμινιστική απερ-

γία»: Με ατζέντα κομμένη και ραμμένη στις αντιλαϊκές
κατευθύνσεις ΕΕ, κυβερνήσεων, επιχειρηματικών κο-
λοσσών”, απέδιδε την πρωτοβουλία της απεργίας σε
“αστικές” και “οπορτουνιστικές” δυνάμεις -στις δεύτε-
ρες κατέτασσε την «Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρ-
τη»- και μιλούσε για μια αντιδραστική προσπάθεια
ενάντια στα συμφέροντα των εργαζόμενων γυναικών
και της εργατικής τάξης συνολικά. Τις ίδιες μέρες, στο
συνέδριο ΕΚΑ, οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ καταψήφιζαν
την πρόταση των αγωνιστριών και αγωνιστών της Κί-
νησης για απεργιακή κινητοποίηση στις 8 Μάρτη.

Μια βδομάδα μετά, ο Ριζοσπάστης του Σαββατοκύ-
ριακου 15 και 16 Φλεβάρη πρόβαλε σύσκεψη της ΟΓΕ
με Ομοσπονδίες και Σωματεία στις 19 Φλεβάρη για την
“οργάνωση αγωνιστικών πρωτοβουλιών και δράσεων
με αφορμή την 8η Μάρτη”. Είναι προφανές ότι όσες
επιθέσεις κι αν κάνει κανείς σε μια κινητοποίηση, το
κρίσιμο πάντα ζήτημα είναι τι οργανώνει ο ίδιος. Με
αυτή την έννοια είναι καλοδεχούμενο ότι και οι δυνά-
μεις του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ μπαίνουν στη μάχη της
8ης Μάρτη.

Η περσινή 8 Μάρτη, για πρώτη φορά απεργιακή
στην Ελλάδα, ήταν μια τεράστια επιτυχία. Κατάφερε
να συνδέσει την πάλη για την γυναικεία απελευθέρω-
ση με τους αγώνες της εργατικής τάξης και να εντάξει
τις γυναικείες διεκδικήσεις στο πρόγραμμα των συνδι-
κάτων. Έδωσε αυτοπεποίθηση στις γυναίκες σε όλους
τους εργατικούς χώρους και δυνάμωσε συνολικά τις
μάχες του εργατικού κινήματος απέναντι στις επιθέ-
σεις των αφεντικών. Είναι λοιπόν το λιγότερο προκλη-
τικό να προσπαθεί ο/η συντάκτης/
τρια του άρθρου (η υπογραφή Ι.Γ. δεν ξεκαθαρίζει)
στο Ριζοσπάστη να αποδείξει ότι η πρωτοβουλία της
απεργίας δεν ήταν αρκετά... ταξική.

Κοινή πάλη
Το ίδιο ισχύει για την απόπειρά του/της να χρεώσει

στην «Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη» απόψεις που
δεν είναι δικές της. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αγω-
νίστριες της ΟΓΕ και των οργανώσεων του ΠΑΜΕ
στους χώρους δουλειάς έχουν πολύ καλύτερη ενημέ-
ρωση για το αν η «Κίνηση» προτάσσει «την ενότητα
των γυναικών με αποκλειστικό κριτήριο το φύλο, επα-
ναφέροντας τη διαπάλη ανάμεσα στα φύλα και καλ-
λιεργώντας τον ανταγωνισμό τους» ή αν προτάσσει την
ενότητα και κοινή πάλη των εργατριών και των εργα-
τών απέναντι στο σύστημα της εκμετάλλευσης και της
καταπίεσης. Στην πραγματικότητα, η «Κίνηση» συγκρο-
τήθηκε ακριβώς πάνω στην άποψη ότι η γυναικεία κα-
ταπίεση είναι ένα ταξικό ζήτημα. Γι' αυτό και πρωτο-
στάτησε πέρσι για να μετατραπεί η 8 Μάρτη σε απερ-
γία των συνδικάτων και να μην μείνει σε επετειακές
διαδηλώσεις ξεκομμένες από το εργατικό κίνημα. Το
κεντρικό της σύνθημα ήταν και είναι πως «Τα δικαιώμα-
τα των γυναικών είναι υπόθεση όλων των εργατών».

Φέτος κλείνουν 110 χρόνια από την καθιέρωση της
8ης Μάρτη ως Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών το 1910
και τα διδάγματα της Κλάρα Τσέτκιν και των άλλων επα-
ναστατριών της εποχής σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ-
τιμα. Πρωτοστατούμε για να αναδείξουμε τις ταξικές ρί-
ζες της γυναικείας καταπίεσης και να κερδίσουμε όλες
και όλους στην επαναστατική ανατροπή του συστήμα-
τος. Παλεύουμε ώστε η 8 Μάρτη και φέτος να είναι άλ-
λο ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Λένα Βερδέ

Σε κέντρα οργάνωσης της Παγκό-
σμιας Ημέρας Γυναικών σε κάθε
χώρο και γειτονιά μετατρέπονται οι

εκδηλώσεις της «Κίνησης για την απερ-
γιακή 8 Μάρτη». Παντού η συζήτηση
ανοίγει όλες τις πλευρές της μάχης ενάν-
τια στο σεξισμό και τη γυναικεία καταπίε-
ση και καταλήγει σε ένα μεγάλο πρό-
γραμμα δράσης με στόχο τη μαζική συμ-
μετοχή στην κινητοποίηση.

Σε όλες τις εκδηλώσεις, η πανεργατική
απεργία στις 18 Φλεβάρη ενάντια στο νέο
ασφαλιστικό σφαγείο αναδείχτηκε επίσης
ως μεγάλος σταθμός στην πάλη ενάντια
στις σεξιστικές επιθέσεις της κυβέρνη-
σης. Ότι το πετσόκομμα των συντάξεων,
η αύξηση των χρόνων δουλειάς, το χτύ-
πημα των ασφαλιστικών ταμείων, η είσο-
δος των ιδιωτών στην κοινωνική ασφάλι-
ση, φορτώνουν έξτρα βάρη στις γυναί-
κες, ήταν γενικό συμπέρασμα. Η Κίνηση
οργάνωνε δικό της μπλοκ στην απεργία,
καλώντας όλες και όλους τις εργαζόμε-
νες και τους εργαζόμενους στις 8 Μάρτη.

«Είμαι στην Ελλάδα πολλά χρόνια», είπε
η Σταυρούλα, χειροτέχνισσα στο Θησείο,
στην εκδήλωση που έγινε στις 12/2 στα
Πετράλωνα. «Όταν πρωτοήρθα, για να
αποκτήσει ένας μετανάστης ή μια μετανά-
στρια ΑΜΚΑ έπρεπε να έχει σύμβαση ερ-
γασίας. Αλλά για να έχει σύμβαση εργα-
σίας έπρεπε πρώτα να αποκτήσει ΑΜΚΑ!
Αυτό τον παραλογισμό είχαμε να αντιμε-
τωπίσουμε. Ένας αντίστοιχος παραλογι-
σμός ακούω τώρα ότι συνεχίζεται με το
επίδομα “γέννας”, όπως είπαν οι ομιλή-
τριες εδώ. Επίσης δεν καταλαβαίνω πώς
μπορούν να μιλούν για τα “αγέννητα” παι-
διά, όταν δεν υπάρχει καμιά πρόνοια για
τα γεννημένα και τις μητέρες τους, όταν
δεν τους ενδιαφέρει πώς καταφέρνουν να
τα μεγαλώνουν. Είναι δικαίωμα της κάθε
γυναίκας αν θα κρατήσει ένα παιδί ή αν
θα κάνει έκτρωση. Αυτό ξέρω εγώ. Είναι

σημαντικό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση
και στο Θησείο, στους χειροτέχνες, μπο-
ρούμε να το οργανώσουμε».

Την κουβέντα είχαν ανοίξει η Παναγιώ-
τα Ζιντίλη, φοιτήτρια στο Πάντειο και η
Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου, εργαζόμενη
στο υπουργείο Πολιτισμού που είχαν ανα-
φερθεί σε όλες τις σεξιστικές επιθέσεις
της κυβέρνησης της ΝΔ και τη σημασία
της φετινής 8 Μάρτη. Είχαν επίσης φέρει
πολλές εικόνες από την αντίσταση των
γυναικών εδώ και διεθνώς και είχαν καλέ-
σει όλες και όλους να συμμετέχουν στις
δράσεις τοπικά για την επιτυχία της συγ-
κέντρωσης στην πλατεία Κλαυθμώνος.

«Περίπου τριάντα άτομα συμμετείχαν
στην εκδήλωση στο Περιστέρι στις 12/2»,
μας είπε η Λίλιαν Μπουρίτη, «Η Αργυρή
Ερωτοκρίτου, μέλος του ΔΣ του Συλλό-
γου Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Γεννη-
ματάς και μέλος της “Κίνησης για την
απεργιακή 8 Μάρτη” αναφέρθηκε εκτενώς
στις οικονομικές επιθέσεις της κυβέρνη-
σης της ΝΔ στις γυναίκες που, σε συν-
δυασμό με τις ιδεολογικές, στοχεύουν να
τσακίσουν κατακτήσεις δεκαετιών. Από
την άλλη μίλησε για το γυναικείο κίνημα
που ξεσηκώνεται παντού και τόνισε τη ση-
μασία της πανεργατικής στις 18 Φλεβάρη
ενάντια στο νέο ασφαλιστικό.

Επιπτώσεις
Στη συνέχεια η Ματίνα Τριανταφύλλου

από το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στάθηκε στις επιπτώσεις της κρίσης πά-
νω στις γυναίκες, μιλώντας για το πόσες
ανασφάλιστες αναγκάστηκαν, μέσα σε
αυτή την περίοδο, να επισκεφτούν το Ια-
τρείο για να έχουν μια στοιχειώδη περί-
θαλψη. Περιέγραψε επίσης με τα καλύτε-
ρα λόγια την περσινή απεργία στις 8
Μάρτη και τόνισε πως, πατώντας πάνω σε
αυτή την επιτυχία, αντίστοιχα μπορούμε
να την οργανώσουμε και φέτος.

Ακολούθησαν πολλές παρεμβάσεις. Η
Μαρία από τη Φιλοσοφική αναφέρθηκε
στο τρανσοφοβικό μάθημα στο τμήμα
Ψυχολογίας που έφερε θύελλα αντιδρά-
σεων και περιέγραψε πώς οργανώνουν
την 8 Μάρτη στη σχολή της. Η Στέλλα,
εργαζόμενη στο δήμο, στάθηκε με τη σει-
ρά της στη σημασία της απεργίας στις 18
Φλεβάρη και  μίλησε για την κυβερνητική
υποκρισία που δίνει επιδόματα “γέννας”
την ίδια ώρα που άλλα βασικά επιδόματα,
όπως πχ στις μονογονεϊκές οικογένειες,
έχουν κοπεί. Όλες και όλοι συμφωνήσαμε
σε δράσεις τοπικά για την επιτυχία της 8
Μάρτη. Την επόμενη μέρα, κάναμε πα-
ρέμβαση στη συνέλευση των εργαζόμε-
νων του δήμου, όπου μοιράσαμε την προ-
κήρυξή μας και καταθέσαμε το ψήφισμα.
Θα συνεχίσουμε δυναμικά μέχρι την τε-
λευταία μέρα».

«Μαζικές αφισοκολλήσεις, εξορμήσεις
στα σχολεία και τη γειτονιά, κατάθεση
ψηφισμάτων στα σωματεία τοπικά, απο-
φασίσαμε στην εκδήλωση για τις 8 Μάρ-
τη στη Νέα Σμύρνη στις 15/2», μας είπε η
Κατερίνα Σεβαστάκη, «Τη συζήτηση άνοι-
ξε η Ζαννέτα Λυσικάτου, αντιπρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζόμενων στο νοσοκο-
μείο Άγιος Σάββας και μέλος της “Κίνη-
σης για την απεργιακή 8 Μάρτη” που
στάθηκε σε όλα τα μέτωπα του αντισεξι-
στικού αγώνα, ενημέρωσε για τις απερ-
γιακές αποφάσεις των συνδικάτων για τις
8 Μάρτη και το πρόγραμμα της κινητο-
ποίησης, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερ-
θεί στα πολιτικά προχωρήματα που έχουν
γίνει από την περσινή επιτυχημένη απερ-
γία. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις μά-
χες που έχουν ανοίξει στους εργατικούς
χώρους και τις σχολές, αλλά και τις δυνα-
τότητες για μαζικό κατέβασμα στη συγ-
κέντρωση. Ήδη η τοπική ΕΛΜΕ έχει πάρει
απόφαση συμμετοχής στις 8 Μάρτη».

Άστοχες επιθέσεις 
του Ριζοσπάστη

Ξεσηκώνουμε εργατικούς χώρους
και γειτονιές για τις 8 Μάρτη

12/2, Εκδήλωση για τις 8 Μάρτη στο Περιστέρι. Φωτό: Σπύρος Γεωργακόπουλος



ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 αιθ.  Γ’, 1μμ
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη, καθαρί-
στρια
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/2, 2μμ αιθ. Μεταπτυχιακού
(ημιόροφος)
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη, φοιτητρια Αρχιτε-
κτονικής
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2, 5μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού, εργαζόμενη
ΟΣΕΘ, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη
ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2, αιθ. Ε12

Ομιλήτριες: Παναγιώτα Ζιντίλη, φοιτήτρια Κοιν.
Ανθρωπολογίας, Αργυρή Ερωτοκρίτου, Δ.Σ.
σωματείου Γεννηματά
ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Θόλος 6μμ
Ομιλήτριες: Μαρίτα Παπαρούση, καθ. Παιδα-
γωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κωνσταντί-
να Χήρα, φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής

18 Φλεβάρη 2020, Νο 1410Η πάλη των Γυναικών εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 
αίθουσα ΕΕΔΑ (ισόγειο) 11πμ
Ομιλήτριες: Μαρία Αμπελιώτη, Φανή Δελη-
γιάννη, εργαζόμενες στο δήμο,  Λίλιαν Μπου-
ρίτη, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη
ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/2, γραφεία σωματείου
εργαζομένων, 1μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κίνηση για
απεργιακή 8 Μάρτη
ΕΡΤ
ΤΡΙΤΗ 25/2 αίθουσα ΠΟΣΠΕΡΤ, 1.30μμ
Ομιλήτριες: Ντέπυ Βρεττού, εργαζόμενη
ΕΡΤ, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κίνηση για απερ-
γιακή 8 Μάρτη, Καίτη Θεοδωρίδου, πρό-
εδρος ΠΣΥΠΕΡΤ
ΔΕΣΦΑ
ΤΡΙΤΗ 25/2 
αίθ. συνελεύσεων Μεσογείων 3μμ
Ομιλήτριες: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Δ.Σ. σω-
ματείου Γεννηματά, Κίνηση για απεργιακή 8
Μάρτη, Μαρία Κοτρώνη, πρόεδρος συλλό-
γου εργολαβικών ΔΕΣΦΑ
ΥΠ.ΕΝ. (Μεσογείων)
ΤΡΙΤΗ 25/2, 1μμ 
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου, Δ.Σ. σωμα-
τείο εργαζομένων νοσοκομείου Γεννηματά,
Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2 
αίθ. δημοτικού συμβουλίου 2μμ

Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κίνηση για
απεργιακή 8 Μάρτη
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2, 1μμ
Ομιλήτρια Κατερίνα Αβραμίδου, εργαζόμενη
ΨΝΘ, Συντονιστικό Νοσοκομείων Θεσσαλονί-
κης
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 
αίθουσα διδασκαλίας, ισόγειο 1μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Δ.Σ. σωμα-
τείου Γεννηματά, Κίνηση για απεργιακή 8
Μάρτη
ΑΑΔΕ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2, 12μ
Ομιλήτριες: Τιάνα Ανδρέου, Δ.Σ. ΟΣΥΟ, Λένα
Βερδέ, δημοσιογράφος
ΥΠ.ΑΝ (πλ. Κάνιγγος)
ΠΕΜΠΤΗ 27/2, 12μ
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη, συνδικαλί-
στρια, Δήμος Αθήνας
ΓΟΝΚ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2, 1μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου, δημοσιογρά-
φος
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3, 1μμ
Ομιλήτριες: Ιωάννα Πασπάτη, συνδικαλί-
στρια γιατρός, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κίνηση
για απεργιακή 8 Μάρτη

Με απεργιακές συγ-
κεντρώσεις και δια-
δηλώσεις σε όλη τη

χώρα θα γιορταστεί η φετινή
Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών
στις 8 Μάρτη. Ενάντια στην
κυβέρνηση της ΝΔ που κλι-
μακώνει τις επιθέσεις στις
γυναίκες και την εργατική
τάξη συνολικά, με κατάργη-
ση εργασιακών δικαιώμα-
των, με ξήλωμα του κράτους
πρόνοιας, με σεξιστικές
προκλήσεις όπως αυτή ενάν-
τια στο δικαίωμα στην
έκτρωση, η απάντηση θα εί-
ναι μία: δεν θα περάσουν!

Η απεργιακή συγκέντρωση
στην Αθήνα θα γίνει στις 12
το μεσημέρι στην πλατεία
Κλαυθμώνος. Η κινητοποίηση
θα ξεκινήσει με χαιρετι-
σμούς, καλλιτεχνικά δρώμενα και
συναυλία. Τη συμμετοχή τους στο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα έχουν ήδη
δηλώσει οι “Αδέσποτες Σκύλες” με
ένα νούμερο ειδικά αφιερωμένο
στην Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών,
η Αγγελική Τουμπανάκη, οι Ορίζον-
τες, οι Εξ Απροόπτου, η GingerEla.
Θα ακολουθήσει μεγάλη διαδήλω-
ση στο Σύνταγμα.

Η “Κίνηση για την απεργιακή 8
Μάρτη” δίνει όλες της τις δυνά-
μεις για την επιτυχία της κινητο-
ποίησης. Η καινούργια της αφίσα
και προκήρυξη κυκλοφορούν ήδη
σε δεκάδες χώρους και γειτονιές,
ενώ ο κατάλογος των ανοιχτών
της εκδηλώσεων μεγαλώνει συνε-
χώς (βλέπε δίπλα).

Η ανταπόκριση είναι μεγάλη. Κα-
θημερινά νέα συνδικάτα αποφασί-
ζουν τη συμμετοχή τους και καλούν
στις 8 Μάρτη. Τον Σύλλογο Εργα-
ζόμενων στο νοσοκομείο Άγιος
Σάββας ακολούθησαν η ΕΛΜΕ Νέ-
ας Σμύρνης-Καλλιθέας-Μοσχάτου,
ο Σύλλογος Εργαζόμενων στο νο-
σοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, το Ενι-
αίο Σωματείο Οδηγών Αυτ/των Δή-
μου Αθηναίων «Η Πρόοδος». Αλλά
και φοιτητικοί σύλλογοι, όπως η
ΣΔΟΚΕ στο ΠΑΔΑ. Ενώ πολλές και
πολλοί είναι οι αγωνίστριες και οι
αγωνιστές που μπαίνουν σε αυτή
τη μάχη στους χώρους τους.

Την ίδια στιγμή, η 8 Μάρτη
απλώνεται στις άλλες πόλεις, με τα
μέλη της «Κίνησης» να έχουν ξεκι-
νήσει την οργάνωσή της με περιο-
δείες, συσκέψεις και εκδηλώσεις.

Η διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη
θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο
Άγαλμα Βενιζέλου. «Ξεκινάμε την
καμπάνια για την απεργιακή 8 Μάρ-

τη με εκδηλώσεις και περιοδείες σε
εργατικούς χώρους, σχολές και
γειτονιές», μας είπε η Δήμητρα Κο-
μνιανού, «Ήδη προγραμματίζουμε
δύο συζητήσεις, στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο και τη Φιλοσοφική
Σχολή στις 26 Φλεβάρη, ενώ τις
επόμενες μέρες θα προστεθούν κι
άλλες. Καλούμε τα συνδικάτα, τους
φοιτητικούς συλλόγους, όλες τις
συλλογικότητες της πόλης να στη-
ρίξουν την κινητοποίηση. Έχουμε
ήδη καταθέσει ψηφίσματα σε σω-
ματεία που και πέρσι είχαν μπει
μπροστά σε αυτή τη μάχη, όπως
αυτά της Υγείας και των δήμων, και
πιστεύουμε ότι στη συνέχεια θα
κερδίσουμε πολλά περισσότερα».

Συμμετοχή
Η συγκέντρωση στα Γιάννενα θα

γίνει στις 12 το μεσημέρι στην Πε-
ριφέρεια, έχοντας ήδη τη στήριξη
της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων. Ενώ την ίδια
ώρα στην κεντρική πλατεία θα γίνει
η συγκέντρωση στην Ξάνθη. «Την
Κυριακή 16 Φλεβάρη οργανώσαμε
ανοιχτή σύσκεψη για την οργάνω-
ση της 8 Μάρτη», μας είπε ο Παν-
τελής Αποστολίδης, «Πάμε για μια
μεγάλη κινητοποίηση και στην Ξάν-
θη με στόχο τη συμμετοχή εκπαι-
δευτικών, εργαζόμενων στο νοσο-
κομείο και άλλων χώρων, φοιτη-
τών/τριών».

Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινή-
σει και στο Ηράκλειο. «Την Τετάρ-
τη 19 Φλεβάρη οργανώνουμε εκ-
δήλωση στο Βιολογικό με ομιλή-
τρια εργαζόμενη από το τοπικό
σωματείο των καθαριστριών ιδιωτι-
κού τομέα που πρωτοστατεί για
την οργάνωση της 8 Μάρτη, ενώ
την Τετάρτη 26 Φλεβάρη καλούμε

σύσκεψη στο Εργατικό Κέν-
τρο», μας είπε η Νίκη Ζουγα-
νέλη, «Έχουμε ήδη απευθυν-
θεί για ψήφισμα στους καθη-
γητές, την επόμενη βδομάδα
θα παρεβρεθούμε στη συνέ-
λευση των δασκάλων για να
πάρει απόφαση, αλλά και σε
πολλά ακόμα σωματεία. Η
πρότασή μας είναι για συγκέν-
τρωση εκείνη τη μέρα στις 12
το μεσημέρι στα Λιοντάρια και
διαδήλωση στους δρόμους
της πόλης».

Στις 12 το μεσημέρι στην
πλατεία Αγοράς θα γίνει η συγ-
κέντρωση στα Χανιά. Την κινη-
τοποίηση στηρίζουν ήδη ο Σύλ-
λογος Εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
και η ΕΛΜΕ Χανίων. «Οι επιθέ-
σεις της κυβέρνησης, που θέ-
λουν να απολύσουν τους συμ-

βασιούχους, να καταργήσουν τις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας και
να χτυπήσουν το ασφαλιστικό,
στρέφονται πολύ περισσότερο
ενάντια στις γυναίκες της εργατικής
τάξης αφού σε μεγάλους κλάδους
όπως στα νοσοκομεία και στην εκ-
παίδευση οι συμβασιούχοι είναι κα-
τά πλειοψηφία γυναίκες», αναφέρει
το κάλεσμά τους, «Δίνουμε όλες
μας τις δυνάμεις τα αιτήματα της
μισής εργατικής τάξης, των γυναι-
κών, να γίνουν αιτήματα πάλης
όλου του εργατικού κινήματος... Οι
γυναίκες ήταν και είναι στην πρώτη
γραμμή των αγώνων. Καλούμε στο
συλλαλλητήρο στις 8 Μάρτη στην
πλ. της Αγοράς στις 12μ».

Αντίστοιχη πρωτοβουλία υπάρχει
και στο Βόλο. «Στις 24 Φλεβάρη
οργανώνουμε εκδήλωση για τις 8
Μάρτη στην Αρχιτεκτονική και στις
4 Μάρτη στο Θόλο», μας είπε ο
Γιάννης Σουμπάσης, «Μαζί μας στο
Θόλο θα έχουμε την Μαρίτα Παπα-
ρούση, καθηγήτρια στο Παιδαγω-
γικό Δημοτικής Εκπαίδευσης που
και πέρσι συμμετείχε στην παρου-
σίαση του βιβλίου της Μαρίας
Στύλλου “Η πάλη για την απελευ-
θέρωση των γυναικών”. Προχωρά-
με σε εξορμήσεις και ανακοινώσεις
σε όλα τα τμήματα, καταθέτουμε
ψηφίσματα σε όλους τους φοιτητι-
κούς συλλόγους, ενώ απευθυνόμα-
στε και στα σωματεία της πόλης
όπως την ΕΛΜΕ Μαγνησίας, της
ιδιωτικής Υγείας κ.α., για να οργα-
νώσουμε μαζί μια μεγάλη κινητο-
ποίηση και στο Βόλο». Στην πλα-
τεία Γεωργίου στις 12 το μεσημέρι
θα γίνει η διαδήλωση στην Πάτρα.

Λ.Β.

Στις σχολές

ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΡΙΤΗ 18/2 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12) 7μμ
Ομιλήτριες: Βιβή Υπερηφανίδου, συνδικαλί-
στρια ΟΤΕ, Αργυρή Ερωτοκρίτου, Δ.Σ. σωμα-
τείου Γεννηματά, Κίνηση για απεργιακή 8
Μάρτη
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΡΙΤΗ 18/2 καφέ Μύρτιλο (Πάρκο ΚΑΠΑΨ)
6.30μμ
Ομιλήτριες: Εβαλίν Βιλλατέμα, γονιός 10ο δημ.
σχολείο Αθήνας, Αργυρώ Γιαννουδάκη, δημο-
σιογράφος, Θένια Ασλανίδη, γιατρός νοσοκ.
Ερυθρός
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας, Βουτζά
73, Βύρωνας
Ομιλήτριες: Μαρία Χαρχαρίδου, Δ.Σ. σωματείο
εργαζομένων νοσοκομείου Γεννηματά, Κίνηση
για απεργιακή 8 Μάρτη, Ήλια Ιατρού, ακτιβί-
στρια κάτοικος Βύρωνα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ  25/2, 7μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Δ.Σ. σωμα-
τείου Γεννηματά, Κίνηση για απεργιακή 8
Μάρτη

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2  Bιβλιoπωλείο Ο Μετεωρίτης,
Φωκίωνος Νέγρη 68, 6.30μμ
Ομιλήτριες: Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός τέ-
χνης, Σταυρούλα Πανίδου, εκπαιδευτικός
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2  δημαρχείο Αμαρουσίου (ισόγειο),
Βασ. Σοφίας 9 κ Δ. Μόσχα, 7.30μμ
Ομιλήτριες: εργαζόμενη από το νοσοκομείο
Αμαλία Φλέμιγκ, Ζαννέτα Λυσικάτου, Γενικό
Συμβούλιο ΟΕΝΓΕ, αντιπρόεδρος σωματείου
Αγ.Σάββας
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2  γραφεία 2ης δημοτικής
κοινότητας Πειραιά, Δραγάτση 1Α, Πλ.
Κοραή, 7μμ
Ομιλήτριες: Μαρία Ζαχαρία, γραμματέας Ερ-
γατικού Κέντρου Πειραιά, Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλος στη Νίκαια, Μαρία
Στύλλου, συγγραφέας βιβλιου «Η πάλη για
την απελευθέρωση των γυναικών»
ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 Δημαρχείο 7μμ

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 αιθ. ΕΒΕ, Αράτου 21, 7μμ

Στους εργατικούς χώρους

Στις γειτονιές

Εκδηλώσεις για την 8 Μάρτη

ΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3, 7μμ
Εκδήλωση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνη-
σης ΣΕΠΕ Χανίων: Οι έμφυλες διακρίσεις
στο σχολείο και η πάλη για τη γυναικεία
απελευθέρωση
Ομιλήτριες: Δήμητρα Κογκίδου, Παιδαγω-
γικό Θεσσαλονίκης, Δώρα Κιντή, ΕΛΜΕ
Χανίων

Πανελλαδική 
απεργιακή 8 Μάρτη
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ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

Εντυπωσιακή και σε μαζικότητα και σε καλλιτεχνι-
κό αποτέλεσμα ήταν η αντιφασιστική μαθητική

συναυλία που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ με συγκροτήμα-
τα από το Μουσικό Σχολείο της Αθήνας στην πλα-
τεία Αυδή την Κυριακή 16 Φλεβάρη το απόγευμα.

Η πλατεία ήταν διακοσμημένη με αντιρατσιστικά
και αντιφασιστικά πανό, με αφίσες ενάντια στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης αλλά και έκθεση από
ζωγραφικά έργα που έχουν δημιουργήσει πρόσφυ-
γες από τη Μόρια και από άλλα απάνθρωπα καμπς
της ντροπής που βρίσκονται εγκλωβισμένοι. “Κλεί-
στε τη Μόρια και την Αμυγδαλέζα, όχι άλλα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης. Στη φυλακή οι χρυσαυγίτες
δολοφόνοι”, ήταν κάποια από τα συνθήματα που
ακούγονταν καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας. 

Από νωρίς το απόγευμα δεκάδες μαθητές μαζί
με τους γονείς τους και εκπαιδευτικούς των σχο-
λείων του Κολωνού και του Πλάτωνα συγκεντρώ-
θηκαν στο Μεταξουργείο για να ακούσουν τα μα-
θητικά συγκροτήματα και ταυτόχρονα να δώσουν
το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό στίγμα τους
πάνω σε δυο βασικά σημεία. Πρώτα και κύρια να
δείξουν αλληλεγγύη στους πρόσφυγες που βρί-
σκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης που προ-
ωθεί σχέδιο δημιουργίας κλειστών στρατοπέδων
φυλάκισης προσφύγων. Και φυσικά να ξεκαθαρί-
σουν πως η εισαγγελική πρόταση στη δίκη των να-
ζί της ΧΑ δεν γίνεται αποδεκτή και πως δεν θα
υπάρξει καμιά ανοχή απέναντι στις μεθοδεύσεις
για να πέσουν στα μαλακά οι χρυσαυγίτες.

Την συναυλία άνοιξαν οι Peace Until Dawn από
το μουσικό γυμνάσιο που έπαιξαν διασκευές γνω-
στών ροκ κομματιών, όπως το Killing in the name
των Rage Against the Machine επιδεικνύοντας -πα-
ρά την ηλικία τους- τρομερή μουσική αρτιότητα. 

Στη συνέχεια οι Beans from Mars από το μουσι-
κό λύκειο στον Κολωνό συνέχισαν με πιο κλασσι-
κούς ήχους όπως το Can't Escape myself από
τους Sound και εισέπραξαν το πιο δυνατό χειρο-
κρότημα από το κοινό.

Τέλος στη σκηνή ανέβηκαν οι Make Some Noi-
se. Η μπάντα που είχε παίξει μουσική και στην κο-
ρυφή της πορείας για τα 7 χρόνια από τη δολοφο-
νία του Σαχζάτ Λουκμάν στις 17 Γενάρη στα Πε-
τράλωνα, ακόμα πιο πλήρης αυτή τη φορά, με πά-
νω από 10 όργανα επί σκηνής εντυπωσίασε με

τους βαλκανικούς ήχους. Στους ρυθμούς του
Ederlezi και του Cay Sugariye μικροί και μεγάλοι
άρχισαν να χορεύουν αποδεικνύοντας γιατί οι Ma-
ke Some Noise θεωρούνται μια από τις καλύτερες
μαθητικές μπάντες της Αθήνας.

Ανάμεσα στα συγκροτήματα έγιναν πολλοί χαι-
ρετισμοί και ομιλίες. Μεταξύ άλλων ο Θανάσης
Γούναρης, διευθυντής του 144ου δημοτικού σχο-
λείου στα Σεπόλια που στεγάζει το Κυριακάτικο
σχολείο της Πακιστανικής Κοινότητας τόνισε πως
οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
ενάντια στο ρατσισμό, εξηγώντας πως τόσο το
144, όσο και όλα τα σχολεία είναι ανάγκη να είναι
ανοιχτά στα προσφυγόπουλα αλλά και σε όλα τα
παιδιά του κόσμου. Όπως εξήγησε και ο ίδιος εί-
ναι γέννημα προσφύγων από τη Μικρά Ασία και
αναφέρθηκε στην ιστορία του πατέρα του που
βρέθηκε μετανάστης στη Λατινική Αμερική. “Είμα-
στε παιδιά προσφύγων και μεταναστών. Γι'αυτό εί-
ναι χρέος μας να μην ξεχνάμε τις δυσκολίες που
αντιμετώπισαν οι δικοί μας και να παλέψουμε δί-
πλα δίπλα με τους μετανάστες και τους πρόσφυ-
γες που ζουν στις γειτονιές μας”, υπογράμμισε.

Το λόγο πήρε επίσης ο Κώστας Παπαδάκης, δι-
κηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της ΧΑ, τονί-
ζοντας πως και στις γειτονιές μας αλλά και στα
σχολεία χρειάζεται να απομονώσουμε τους φασί-
στες αποδομώντας την επιχειρηματολογία τους
και σταματώντας κάθε προσπάθειά τους να το παί-
ζουν πατριώτες. “Οι μαθητές έχουν τη δύναμη να
σταματήσουν την ακροδεξιά, εθνικιστική ρητορεία
μέσα στα σχολεία”, ανέφερε ο Κ. Παπαδάκης κα-
λώντας στην μεγάλη διεθνή μέρα δράσης ενάντια
στο ρατσισμό και την άνοδο της ακροδεξιάς και
στη διαδήλωση στις 21 Μάρτη.

Στον ίδιο τόνο ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, τόνισε την
ανάγκη να κοινής δράσης μεταναστών και ντόπιων
ξεκαθαρίζοντας πως απέναντι στην ρατσιστική στο-
χοποίηση της κυβέρνησης απέναντι σε πρόσφυγες
και μετανάστες η απάντηση είναι η αλληλεγγύη.

Τέλος ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας, αφού θύμισε τις με-
γάλες αντιφασιστικές παραδόσεις του μαθητικού
κινήματος από την δεκαετία του '90 έκλεισε την εκ-
δήλωση καλώντας τους μαθητές να βρεθούν στην
πρώτη γραμμή της διαδήλωσης στις 21 Μάρτη.

Κυριάκος Μπάνος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πλημμύρισε νιάτα, αισιοδοξία και αγωνιστική διάθεση η πλατεία Κοραή την Πέμ-
πτη 13/2 . Οι μαθητές του Πειραιά στον αγώνα για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία.

Γιατί η Εκπαίδευση είναι δικαίωμα, όχι εμπόρευμα. Γιατί η νεολαία δεν συμβιβάζεται
με αυτά που της πουλάνε. Διεκδικεί αυτά που της ανήκουν. Είμαστε μαζί της!

Ένα πανεκπαιδευτικο μέτωπο μαθητών, φοιτητών, γονιών, εκπαιδευτικών μπορεί
να ανατρέψει την επίθεση της κυβέρνησης στο δημόσιο σχολείο και το δημόσιο πα-
νεπιστήμιο. 

Θανάσης Διαβολάκης

ΚΥΨΕΛΗ

Με τη συμμετοχή μαθητών, εργαζομένων, μεταναστών και προσφύγων πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο 15/2 το απόγευμα η αντιρατσιστική εκδήλωση-συναυ-

λία της ΚΕΕΡΦΑ στην πλ. Κυψέλης. Στη συναυλία έπαιξε το hip hop συγκρότημα
Vives Crew που τελειώνοντας θύμισε τον Παύλο Φύσσα λέγοντας «είμαστε εδώ γιατί
για κάθε ένα στόμα που κλείνει, ανοίγουν δέκα».

Νωρίτερα το λόγο πήραν για να χαιρετήσουν, ο Δημήτρης Ζώτος από την Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η Ντίνα Γκαρανέ εκπαιδευτικός που διάβασε το ψή-
φισμα της Γ΄ΕΛΜΕ Αθήνας για τη διεθνή μέρα δράσης κατά του ρατσισμού και του φα-
σισμού στις 21 Μάρτη, ο Νίκος Αλεξανδράτος, κοινοτικός σύμβουλος 6ου Διαμερίσμα-
τος με την Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας, η Βασιλική Κανέλλου, εργαζόμενη στο
νοσοκομείο Γεννηματάς από την Κίνηση για μια Απεργιακή 8 Μάρτη, ο Τζοχόβα πρό-
σφυγας από την Γκάνα και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας.

Μετά το τέλος της συναυλίας πραγματοποιήθηκε πικετοφορία στην Φωκίωνος Νέ-
γρη όπου με αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά συνθήματα οι διαδηλωτές κάλεσαν
τον κόσμο να συμμετέχει στην πανεργατική απεργία στις 18/2 και στη διεθνή μέρα
δράσης 21 Μάρτη.

Γιώργος Πίττας

Αντιστεκόμαστε στις επιθέσεις στην Παιδεία,
τσακίζουμε τον ρατσισμό
Ένα ορμητικό μαθητικό κίνημα

έχει βγει στους δρόμους τις
τελευταίες εβδομάδες ενάν-

τια στα σχέδια της Κεραμέως για την
Παιδεία, αλλά δεν περιορίζεται εκεί.
Οι μαθήτριες και οι μαθητές, πα-
λεύοντας για τα σχολεία και τα μελ-
λοντικά εργασιακά τους δικαιώματα,
μπαίνουν και στις πολιτικές μάχες.

Στις 10 Φλεβάρη, χιλιάδες μαθή-
τριες και μαθητές από δεκάδες σχο-
λεία του λεκανοπεδίου πλημμύρισαν
το κέντρο της Αθήνας, με την απερ-
γιακή στήριξη της ΟΛΜΕ που κήρυξε
δίωρη διευκολυντική στάση εργασίας,
καθώς και της ΕΛΜΕ Πειραιά με τρίω-
ρη στάση εργασίας. Πάνω από 40
σχολεία βρίσκονταν υπό κατάληψη,
ενώ είχε προηγηθεί μαζική μαθητική
διαδήλωση στις 29/1 στο Γαλάτσι. Το
μαθητικό κίνημα ξεσηκώθηκε ενάντια
στην εξίσωση των πτυχίων των Πανε-
πιστημίων με αυτά των ιδιωτικών κολ-
λεγίων αλλά και ενάντια στα σχέδια
εντατικοποίησης, όπως η επαναφορά
της βάσης του 10 και της τράπεζας
θεμάτων. Διεκδικεί επαρκή χρηματο-
δότηση τόσο για τη λειτουργία των
σχολείων, όσο και για τα Πανεπιστή-
μια ώστε να μην μπουν καινούριοι πε-
ριορισμοί στον αριθμό των εισακτέων.

Η διαδήλωση στις 10 Φλεβάρη
έδωσε ώθηση στο να προχωρήσουν
ακόμα περισσότερα σχολεία σε κα-
ταλήψεις. Σε δεκάδες σημεία ξεπή-
δησαν καταλήψεις, τόσο με τα κεν-
τρικά αιτήματα ενάντια στα σχέδια
της Κεραμέως, όσο και με επιμέρους
αιτήματα για τη λειτουργία των σχο-
λείων –κυρίαρχο ζήτημα που αναδει-
κνύουν τα περισσότερα σχολεία είναι
οι συνέπειες της ακραίας και μακρο-
χρόνιας υποχρηματοδότησης. Πολλά
σχολεία δεν έχουν θέρμανση, πυρο-
προστασία, καθαριότητα, αναλώσι-
μα, αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Στις 13 Φλεβάρη εκατοντάδες μα-
θητές/τριες, μαζί με εκπαιδευτικούς
και φοιτητές/τριες, διαδήλωσαν προς
τα γραφεία της διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στον Πειραιά,
με αποφάσεις από τα 15μελή των
σχολείων του Πειραιά. Τη σκυτάλη
πήραν τη Δευτέρα 17 Φλεβάρη τα
σχολεία της Ανατολικής Αττικής –δια-
δήλωσαν από το σταθμό της Παλλή-
νης μέχρι τη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση στον Γέρακα, όχι μόνο διεκδι-
κώντας να μην περάσουν οι επιθέ-
σεις του Υπουργείου Παιδείας, αλλά
και καταγγέλλοντας την βίαιη παρέμ-
βαση του δημάρχου Ραφήνας Πικερ-
μίου για να σταματήσει την κατάλη-
ψη του ΓΕΛ Πικερμίου. Επιχείρησε

να εισβάλει με εταιρία security στο
σχολείο, χειροδίκησε εναντίον μαθη-
τή, ενώ με τη συνεργασία κάποιων
τοπικών μέσων ενημέρωσης διέδωσε
ψευδώς ότι η κατάληψη έληξε και ότι
υπήρξαν φθορές στο σχολείο. Η
Σπυριδούλα, μαθήτρια από το Λύκειο
Νέας Μάκρης, που συμμετείχε στη
διαδήλωση, δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη: «Είναι αδιανόητη η
απάντηση του δημάρχου όταν προ-
έκυψαν οι αντιδράσεις, ότι νόμιζε
πως ήταν 18 ετών και όχι 15 ο μαθη-
τής. Δηλαδή αν ήταν ενήλικος, είχε
δικαίωμα να τον βαρέσει; Είναι απα-
ράδεκτες τέτοιες πρακτικές, πα-
λεύουμε για το δικαίωμά μας στο
σχολείο κι αντιμετωπίζουμε τέτοιες
αντιδράσεις. Οι μαθητές των γειτονι-
κών σχολείων καταδικάζουμε το πε-
ριστατικό, γι’ αυτό προχωρήσαμε και
στην κινητοποίηση».

Απειλές
Δεν είναι η μόνη επίθεση σε βάρος

του μαθητικού κινήματος. Στον Πει-
ραιά και στη Νέα Ιωνία απειλήθηκαν
με διώξεις οι γονείς των μαθητών/
τριών που κάνουν κατάληψη. Η διεύ-
θυνση Δευτεροβάθμιας και η διεύ-
θυνση του σχολείου αντίστοιχα, «θύ-
μισαν» στους γονείς ότι η κατάληψη
δημοσίων χώρων είναι παράνομη και
ότι οι ίδιοι μπορούν να διωχθούν για
παραμέληση ανηλίκων! Η χυδαιότητα
του να αρνούνται ότι οι μαθητές
έχουν πολιτικό κριτήριο και βούληση
συνυπάρχει με την καταστολή και τις
ωμές απειλές σε βάρος μαθητών/
τριών και γονέων. 

Το μαθητικό κίνημα που στέκεται
απέναντι στην Κεραμέως είναι μια
ευθεία αμφισβήτηση της «κανονικό-
τητας» που καυχιόταν ότι θα φέρει η
ΝΔ, είναι μέρος του συνολικού κινή-
ματος που ξεσηκώνεται ενάντια στις

επιθέσεις της κυβέρνησης. Το τελευ-
ταίο διάστημα ήταν γεμάτο από ση-
μάδια που έδειχναν τις δυνατότητες
του μαθητικού κινήματος. Από τις
διαδηλώσεις των Μουσικών και Καλ-
λιτεχνικών σχολείων με αίτημα να
χρηματοδοτηθούν επαρκώς, μέχρι
τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το πε-
ριβάλλον και από τις κινητοποιήσεις
που σταμάτησαν τις προσπάθειες
εθνικιστικών και ρατσιστικών «κατα-
λήψεων» μέχρι τον ξεσηκωμό για την
υπεράσπιση του ασύλου και ενάντια
στην καταστολή, το μαθητικό κίνημα
έχει δώσει μεγάλες μάχες. 

Οι μαθητές/τριες που βγαίνουν
στους δρόμους παλεύουν ενάντια στα
μέτρα που τους αφορούν άμεσα και
διεκδικούν τα σχολεία τους να λει-
τουργούν όπως πρέπει, αλλά βλέπουν
και το σύνολο της Παιδείας σαν δημό-
σιο κοινωνικό αγαθό. Κάνοντας τη
σύνδεση της εντατικοποίησης της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την
επίθεση στην ανώτατη εκπαίδευση λέ-
νε «σχολείο να μορφώνει – όχι να
εξοντώνει» και ταυτόχρονα «κάτω τα
χέρια από τα Πανεπιστήμια». Όσο το
κόσκινο των πανελληνίων γίνεται πιο
ψιλό, κλείνει η πόρτα της δημόσιας
ανώτατης εκπαίδευσης και ανοίγει ο
δρόμος όχι μόνο στα ιδιωτικά κολλέ-
για, αλλά τελικά και στην ίδια την ιδιω-
τικοποίηση. Γι’ αυτό οι μαθητές και οι
μαθήτριες παλεύουν, οργανώνουν και
διαδηλώνουν μαζί με γονείς, εκπαιδευ-
τικούς και το φοιτητικό κίνημα.

Μέσα σε τέτοιες συνθήκες και με τις
συλλογικές διαδικασίες στα σχολεία
να πυκνώνουν, ανοίγουν και τα πολιτι-
κά ζητήματα μέσα στα σχολεία. Οι
προτεραιότητες ενός συστήματος που
δίνει τα χρήματα για πολεμικούς εξο-
πλισμούς και ανταγωνισμούς αντί για
την Παιδεία και την Υγεία, οι οικονομι-
κοί φραγμοί στην Παιδεία (καθώς

υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν
την οικονομική δυνατότητα να
πηγαίνουν φροντιστήριο από
όλο και πιο νωρίς και μένουν
έξω από την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση), οι ελλείψεις και η πίεση
της ύλης που βαραίνει και τους
μαθητές αλλά και τους/τις εκ-
παιδευτικούς σαν εργαζόμε-
νους/ες –όλα αυτά κάνουν ξε-
κάθαρο στους μαθητές και τις
μαθήτριες που παλεύουν για τα
σχολεία τους ότι η κυβέρνηση
ετοιμάζει μια Παιδεία για λί-
γους, μια ταξική Παιδεία.

Και φυσικά, ανοίγουν τα ζη-
τήματα των διακρίσεων, του
ρατσισμού, της
ομοφοβίας/τρανσφοβίας. Το

«για ποια Παιδεία παλεύουμε» δεν πε-
ριορίζεται στα οικονομικά και εργα-
σιακά αιτήματα, αλλά ανοίγει ερωτή-
ματα όπως το ποιες ανάγκες καλύπτει
η Παιδεία, ποιο είναι το περιεχόμενο
των μαθημάτων. Ανταποκρίνεται
στους προβληματισμούς των μαθη-
τών/τριών; Το σύνθημα «σχολείο δημι-
ουργικό, όχι κέντρο εξεταστικό» δεί-
χνει πόσο αντίθετη με τις ανάγκες των
μαθητών είναι η αποστειρωμένη και
εντατική εκπαίδευση που οραματίζε-
ται η Κεραμέως. Αλλά και σε ποιους
είναι ανοιχτά τα σχολεία και τα Πανε-
πιστήμια; Είναι για παράδειγμα ανοι-
χτά στα προσφυγόπουλα; Μπορούν
να γίνουν μαθήματα με παιδιά που μι-
λάνε διαφορετικές γλώσσες; Μπορεί
το σχολείο να τα προστατέψει από το
ρατσισμό και τις διακρίσεις; Η θρη-
σκοληψία που προσπαθεί να επιβάλει
η Κεραμέως στα σχολεία δεν μόνο μέ-
ρος του «πατρίς – θρησκεία – οικογέ-
νεια», αλλά και της συνολικής επίθε-
σης της κυβέρνησης στους πρόσφυ-
γες. Είναι η απάντηση της κυβέρνη-
σης ότι «όχι, τα σχολεία δεν είναι
ανοιχτά».

21 Μάρτη
Αντίθετα, η ανταπόκριση που έχει

η καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ για τις 21
Μάρτη στα σχολεία δείχνει ότι η
απάντηση από τη μεριά του μαθητι-
κού κινήματος είναι «θα παλέψουμε
γι’ αυτό». Μαθητές και μαθήτριες
από γειτονιές της Αθήνας οργανώ-
νουν αντιρατσιστικές και αντιφασιστι-
κές συναυλίες και εκθέσεις φωτο-
γραφίας σε μια προσπάθεια να ξεση-
κώσουν τα σχολεία τους και τις γει-
τονιές τους για μια μεγάλη διεθνή
ημέρα κατά του ρατσισμού και του
φασισμού. Η πάλη για να μην γίνει το
σχολείο ένα απέραντο εξεταστικό

κέντρο από όλο και πιο αποδεκατι-
σμένες τάξεις είναι και πάλη για να
μπορούν τα παιδιά των προσφύγων
να ενταχθούν ομαλά στις τάξεις. Ο
αγώνας για τη χρηματοδότηση είναι
και αγώνας για προσλήψεις για τις
εκπαιδευτικές ανάγκες ντόπιων και
προσφύγων, για να μη μείνει ούτε
ένα παιδί εκτός σχολείου. Η μάχη για
να μην πατήσει το πόδι του κανένας
φασίστας σε σχολείο είναι μια μάχη
ώστε το σχολείο να γίνει ανοιχτή αγ-
καλιά για τα προσφυγόπουλα.

Οι συναυλίες που έγιναν στις 15
και 16 Φλεβάρη είναι μια πρώτη επι-
τυχία του μαθητικού κινήματος που
πλάι-πλάι με τα αιτήματα για δημόσια
δωρεάν Παιδεία, βάζει και τις πολιτι-
κές μάχες ενάντια στο ρατσισμό και
τους φασίστες. Το κύμα των καταλή-
ψεων απλώνεται και δίνει έμπνευση,
ενώ παράλληλα το πρόγραμμα των
μαθητικών συναυλιών συνεχίζεται τις
επόμενες βδομάδες σε όλο και πε-
ρισσότερες γειτονιές.

Αφροδίτη Φράγκου

Μαθητικές συναυλίες
«Τα σχολεία μας ανοιχτή αγκαλιά

για όλα τα προσφυγόπουλα - Στη
φυλακή οι νεοναζί» 

• Σάββατο 7 Μάρτη, 5.30μμ, Με-
τρό Πανόρμου, rock-punk metal
συναυλία – μαθητές Πειραματικού
Σχολείου Αμπελοκήπων, Μουσικό
σύνολο 56ου ΓΕΛ Αμπελοκήπων.
Έκθεση φωτό

• Σάββατο 7 Μάρτη, 6.30μμ, πλα-
τεία Δημαρχείου, Περιστέρι, rock
συναυλία με τους Anagapisi

• Σάββατο 14 Μάρτη, 5 μμ, πλα-
τεία Βριλησσίων, rock-metal συναυ-
λία με τους Blazing Haze και άλλα
συγκροτήματα

13/2, Διαδήλωση μαθητών στον Πειραιά. Φωτό: Θανάσης Διαβολάκης

15/2, Πικετοφορία στη Φωκίωνος Νέγρη μετά το τέλος της μαθητικής συναυλίας. Φωτό: Γιώργος Πίττας

10/2, Μαθητική διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Φωτό: Έλλη Πανταζοπούλου

16/2, Αντιφασιστική μαθητική συναυλία στην πλατεία Αυδή. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Απομονώστε 
τους φασίστες

Κακήν κακώς εκδιώχθηκαν οι Λαγός, Κασιδιάρης, Γερ-
μενής που επιχείρησαν να εισχωρήσουν στην κινητο-
ποίηση έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά της

επίταξης εκτάσεων για τη δημιουργία κλειστών κέντρων την
περασμένη Πέμπτη στην Αθήνα. 

Στη συγκέντρωση, η οποία ήταν καλεσμένη από την Περι-
φέρεια και τους δήμους Βορείου Αιγαίου, συμμετείχαν περί-
που 300 άτομα, με παρουσία του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Με
δεδομένο ότι οι συγκεντρώσεις και οι ρατσιστικές τοποθετή-
σεις του Περιφερειάρχη Μουτζούρη έδωσαν πριν λίγες βδο-
μάδες το έναυσμα για την επανεμφάνιση ταγμάτων εφόδου
στους δρόμους της Μυτιλήνης, αποτελεί θετική εξέλιξη το
γεγονός ότι η Αριστερά (και όχι βέβαια η περιφερειακή αρ-
χή) απέτρεψε τους νεοναζί από το να νομιμοποιήσουν την
παρουσία τους και να χύσουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο.

Αυτό το βήμα χρειάζεται να έχει συνέχεια προς δύο κατευ-
θύνσεις. Η πρώτη αφορά στο πλαίσιο δράσης που έχει βάλει
κυρίως το ΠΑΜΕ καθώς και τα εργατικά κέντρα και σωμα-
τεία που ελέγχει στα νησιά. Χρειάζεται να μπει η θέση υπέρ
των ανοιχτών συνόρων για τους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες γιατί αυτή είναι η μόνη απάντηση στις ρατσιστικές
προτροπές και της κυβέρνησης και της Περιφέρειας για πε-
ρισσότερη Φρόντεξ, πλωτούς φράχτες και κλειστά σύνορα
που πνίγουν τους πρόσφυγες. Δεν μπορεί να περνάνε “στο
ντούκου” αυτές οι  ανοιχτά ρατσιστικές προτροπές.

Επιπλέον χρειάζεται δίπλα στα αιτήματα -να κλείσουν τώ-
ρα όλα τα hot spots, να μην δημιουργηθεί κανένα νέο κέντρο
-φυλακή στο νησί, ούτε ανοιχτό ούτε κλειστό, απεγκλωβι-
σμός προσφύγων και μεταναστών από το νησί, μεταφορά
των αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε δημόσι-
ους, ανοιχτούς και αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας- να μπει
καθαρά η θέση ότι οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι στην
Ελλάδα. 

Δικαίωμα
Η τοποθέτηση του ΚΚΕ για προώθησή τους “με γρήγορες

διαδικασίες, στις χώρες προορισμού τους” είναι προβληματι-
κή όχι γιατί δεν είμαστε υπέρ του δικαιώματος των προσφύ-
γων να πάνε εκεί που θέλουν γρήγορα, αλλά γιατί με αυτόν
τον τρόπο δεν κατοχυρώνεται το δικαίωμα των προσφύγων
να μείνουν ελεύθερα εδώ για όσο διάστημα θέλουν.

Το αίτημα για κατάργηση του Δουβλίνου, παρότι σωστό,
δεν απαντάει στο ερώτημα τι γίνεται ενόσω η ΕΕ συνεχίζει -
και θα συνεχίσει- την πολιτική των κλειστών συνόρων. Η πρα-
κτική απάντηση της ΝΔ είναι “να τους στείλουμε πίσω στις
χώρες τους”. Η πρακτική απάντηση του κινήματος αλληλεγ-
γύης στην Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι “είστε καλοδε-
χούμενοι εδώ”. Και έτσι θα μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος και
στις υπόλοιπες χώρες, και πρόσφυγες και ντόπιοι μαζί να
συντρίψουν συνολικά την πολιτική των κλειστών συνόρων
της ΕΕ. Όπως πρακτικά έγινε το 2015, όταν τα σύνορα των
χωρών της Ευρώπης άνοιξαν το ένα μετά το άλλο.

Μια τέτοια πολιτική στάση έχει και οργανωτικά “δια ταύ-
τα”. Μεταφράζεται σε κοινή οργάνωση και δράση προσφύ-
γων-κινήματος αλληλεγγύης- συνδικάτων-αριστεράς στα νη-
σιά και όλη τη χώρα και όχι υποταγή στην ύπουλη ατζέντα
των τοπικών παραγόντων της ΝΔ που ξερνάνε το χειρότερο
ρατσιστικό δηλητήριο και ξαναβγάζει τους φασίστες στους
δρόμους. Γιατί οι πρόσφυγες και οι ντόπιοι στη Λέσβο να
διαδηλώνουν σε ξεχωριστές συγκεντρώσεις και όχι μαζί κόν-
τρα στα κλειστά στρατόπεδα της κυβέρνησης;   

“Θέλουμε ανοιχτά σύνορα και όχι πόλεμο κατά των προ-
σφύγων, Θέλουμε την ελεύθερη μετακίνηση από τα νησιά
στην ενδοχώρα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά είναι
τα δικαιώματα για τα οποία πάλεψε το κίνημα αλληλεγγύης
το 2015, όταν υποδέχτηκε πάνω από ένα εκατομμύριο πρό-
σφυγες με ανοιχτά σύνορα και ανοιχτές αγκαλιές, τόσο ζε-
στές όσο αυτές των γιαγιάδων της Λέσβου που προτάθηκαν
για Νόμπελ Ειρήνης” αναφέρει η ΚΕΕΡΦΑ. 

Με κοινή απόφαση που εξέδωσαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, χορηγήθηκαν οι άδει-
ες για την εκτέλεση των εργασιών στις νέες κλειστές ελεγχόμε-

νες δομές, που θα κατασκευαστούν στα νησιά του βορειοανατολικού Αι-
γαίου σε συνέχιση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρ-
νησης. Η κυβέρνηση της ΝΔ θέλει να στείλει το μήνυμα ότι προχωράει
στο σχέδιό της που είναι η δημιουργία των νέων στρατοπέδων μέσα στο
Μάρτη. Αλλά μάλλον λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. 

Πρώτον, οι 40.000 πρόσφυγες που βρίσκονται αυτή την στιγμή στα χοτ
σποτ των νησιών, οι μισοί από αυτούς στη Μυτιλήνη, με τις συνεχείς  δια-
μαρτυρίες τους απαιτούν το δικαίωμά τους στο άσυλο και σίγουρα όχι να
μεταφερθούν σε ένα στρατόπεδο-φυλακή περιμένοντας την απέλασή
τους. Δεύτερον, οι κάτοικοι των νησιών κινητοποιούνται δηλώνοντας σε
όλους τους τόνους ότι θέλουν να κλείσουν τα στρατόπεδα στα νησιά
όπως μεταφέρει στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Μιχάλης Τσορμπατζό-
γλου (βλέπε δίπλα). Η πίεση είναι έντονη και πάνω στους τοπικούς πα-
ράγοντες καθώς ήδη από τα τέλη της προηγούμενης βδομάδας ο Δή-
μος Δυτικής Λέσβου έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό του δρόμου που
οδηγεί στην περιοχή Kαράβας-Καβακλή λίγο πριν τον Μανταμάδο όπου
η Κυβέρνηση έχει επιτάξει 261 στρέμματα προκειμένου να κατασκευα-
στεί η νέα δομή προσφύγων και μεταναστών.

Με ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ απευθύνει κάλεσμα για πρωτοβουλίες που
θα οργανώσουν την αντίσταση στα ρατσιστικά σχέδια της κυβέρνησης
απαιτώντας “μαζί με το κόσμο της αλληλεγγύης από τα νησιά, να ακυρώσει
τώρα την ΠΝΠ για την ίδρυση των φυλακών προσφύγων, να πάρουν όλοι οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες άσυλο και χαρτιά, να ναυλωθούν τώρα καρά-
βια και να έρθουν τώρα στις πόλεις και τις γειτονιές”. Όπως αναφέρει:

“Το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, στα νησιά και σε όλη την
Ελλάδα, είναι ώρα να πάρει τις πρωτοβουλίες μαζί με το εργατικό κίνημα,
την αριστερά και τη
νεολαία στα πανεπι-
στήμια και τα σχολεία
για να τσακίσουμε τα
ρατσιστικά σχέδια της
κυβέρνησης της ΝΔ,
για να μην κτιστούν
φυλακές σε κανένα νη-
σί, ούτε στρατόπεδα
συγκέντρωσης σε άλ-
λα μέρη της χώρας,
ούτε να μπουν πλωτοί
φράχτες θανάτου”
(την ώρα που η Εργα-
τική Αλληλεγγύη πή-
γαινε στο τυπογρα-
φείο η κυβέρνηση
ανήγγειλε ότι οι επιτά-
ξεις παγώνουν για μια
βδομάδα).

Γιώργος Πίττας

Yπάρχει πρωτοβουλία για να γίνει ένα μεγάλο
αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό συλλαλητήριο

στις 22 Φλεβάρη ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει
και ένας άτυπος συντονισμός με συλλογικότητες
στα άλλα νησιά. Την πρωτοβουλία στηρίζει η
Ανυπόταχτη Μυτιλήνη ενώ τις επόμενες μέρες
θα υπάρχουν συνελεύσεις και άλλων συλλογικο-
τήτων προκειμένου να αποφασίσουν τη συμμε-
τοχή τους. 

Η στάση της κυβέρνησης να μην ανακοινώνει
αρχικά τους χώρους για τα νέα κλειστά κέντρα
κράτησης στα νησιά διαρρέοντας διάφορες το-
ποθεσίες είχε σαν αποτέλεσμα να γυρίσει αυτό
μπούμερανγκ εναντίον της. Τελικά η μπίλια για
το κλειστό στρατόπεδο έκατσε στην περιοχή του
Μανταμάδου, μια περιοχή με μεγάλη προοδευτι-
κή, αριστερή ιστορία και κομμουνιστική παράδο-
ση. Η συνέλευση που καλέστηκε από την κοινό-
τητα αλλά έγινε με τη συμμετοχή αριστερού κό-
σμου ονομάστηκε Λαϊκή Συνέλευση, βγήκε Επι-
τροπή Αγώνα και αποφασίστηκαν μέτρα περι-
φρούρησης. Πρόκειται για μια περιοχή που έχει
παραδοσιακά δύναμη το ΚΚΕ, ενώ αναπτύσσον-
ται και άλλες πρωτοβουλίες που λένε όχι στα
στρατόπεδα-φυλακές βάζοντας στο στόχαστρο
την άθλια πολιτική της κυβέρνησης και όχι τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες. 

Ταυτόχρονα, μετά τα τελευταία γεγονότα η
περιφέρεια Αιγαίου και το “ηγετικό προφίλ” του
περιφερειάρχη Μουτζούρη έχει αρχίσει να απο-
μυθοποιείται. Κάνοντας πίσω με τον ένα ή το άλ-
λο τρόπο, οι τοπικοί παράγοντες στις πιέσεις
της κυβέρνησης, δεν μένει πουθενά αλλού παρά
στον απλό κόσμο να οργανώσει την αντίσταση
στη δημιουργία των κλειστών στρατοπέδων κά-
τω από ένα διαφορετικό πλαίσιο που να έρχεται
σε αντίθεση με τις υποκριτικές αλλά και ρατσι-
στικές κραυγές του Μουτζούρη.     

Μιχάλης Τσορμπατζόγλου, εκπαιδευτικός Λέσβος

Στις 21 Μάρτη ξεσηκωνόμαστε σε όλο τον Πλανή-
τη ενάντια στο ρατσισμό, το φασισμό, τον πόλεμο!

Αθήνα, Ομόνοια 3μμ
Θεσσαλονίκη, Άγαλμα Βενιζέλου 12μεσ
Πάτρα, Πλατεία Γεωργίου 12μεσ
Χανιά, Πλατεία Αγοράς 12μεσ
Ηράκλειο, Λιοντάρια 12μεσ
Ξάνθη, Κεντρική Πλατεία 12μεσ
Βόλος, Πλατεία Ελευθερίας 2μμ
Γιάννενα, Περιφέρεια 1μμ

Όχι στα στρατόπεδα-φυλακές
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Διαδήλωση γυναικών προσφύγων στη Λέσβο
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Κινητοποίηση αλληλεγγύης στην Μαλακάσα

Κινητοποίηση αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες που ζουν
στο στρατόπεδο της Μαλα-

κάσας πραγματοποίησαν οι τοπικές
επιτροπές ΚΕΕΡΦΑ Νέας Ιωνίας, Φι-
λαδέλφειας, Ηρακλείου, Μαρουσι-
ού, Χαλανδρίου και Βριλησσίων στις
15/2. Με φόντο την προσπάθεια
εφαρμογής των ρατσιστικών σχε-
δίων της κυβέρνησης, η κινητοποί-
ηση αλληλεγγύης έστειλε μήνυμα
ότι πρόσφυγες και ντόπιοι, παλεύον-
τας μαζί, θα εμποδίσουν την κυβέρ-
νηση να μετατρέψει τα στρατόπεδα
σε κλειστά κέντρα κράτησης.

Η ΚΕΕΡΦΑ των βορείων προαστίων επισκέπτε-
ται τακτικά το στρατόπεδο εδώ και χρόνια, και ει-
δικά από τον Σεπτέμβριο και μετά, με μεγάλα κλι-
μάκια και εξορμήσεις πόρτα-πόρτα. Όμως αυτή
τη φορά πέντε περιπολικά της ΕΛΑΣ περίμεναν
στην είσοδο, καθώς η συγκέντρωση αλληλεγγύης
ήταν δημοσιοποιημένη, με τους αστυνομικούς να
ισχυρίζονται ότι «δεν επιτρέπεται η είσοδος»! Οι
τοπικές επιτροπές έβγαλαν σχετική καταγγελία.

Εν όψει της κινητοποίησης, ο Στέφανος Γανω-
τής, εκπαιδευτικός και πρώην υπεύθυνος εκπαί-
δευσης στο στρατόπεδο της Μαλακάσας, είχε
δηλώσει στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Η Μαλα-
κάσα είναι μια βραδυφλεγής βόμβα μέσα στην
Αττική. Ένας χώρος στοίβαξης ψυχών χωρίς κα-
νένα μέλλον. Ένας τόπος δύσκολος από πλευ-
ράς καιρικών συνθηκών, απομονωμένος και απο-
κομμένος από τον αστικό ιστό, με μοναδικό τρό-
πο επικοινωνίας το τραίνο του ΟΣΕ που όμως
κατά καιρούς η χρήση του είναι απαγορευτική
λόγω κόστους από τους πρόσφυγες που ζούνε
στον καταυλισμό. Ένας χώρος-στρατόπεδο με
κάθε τι εκεί μέσα να θυμίζει στους πρόσφυγες-
κρατουμένους ότι είναι "ανεπιθύμητοι" στην υπό-
λοιπη κοινωνία. Ένα γκέτο όπου η στοίβαξη σε

κοντέινερς και σε σκηνές δίνει σιγά-σιγά τη θέση
της στην προοπτική μιας πιο "σταθερής" στοίβα-
ξης σε σπίτια που χτίζει το κράτος για να απομο-
νώσει κάποια στιγμή τελείως τους "κρατούμε-
νους" που τόλμησαν να παρεισφρήσουν στην
"καθωσπρέπει κοινωνία μας" και τώρα "απειλούν
να ισλαμοποιήσουν την αγία ελληνική οικογέ-
νεια"... Τους ανθρώπους αυτούς που τόλμησαν
να κάνουν το "έγκλημα" να φύγουν από μια πα-
τρίδα-κόλαση στην οποία καθημερινά έβλεπαν
τον θάνατο να απειλεί τους ίδιους και τα παιδιά
τους και να έρθουν να "μολύνουν" τον ελληνικό
και ευρωπαϊκό "παράδεισο". Ε λοιπόν, σε αυτούς
τους "άθλιους εισβολείς" εμείς στεκόμαστε αλ-
ληλέγγυοι και διεκδικούμε για όλους αυτούς
τους "κολασμένους της γης" το αυτονόητο: το
δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρέπεια».

Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι
Παρά τα εμπόδια που έβαλε η ΕΛΑΣ, οι πρό-

σφυγες ήρθαν στην είσοδο του στρατοπέδου
ακούγοντας το σύνθημα «say it loud, say it clear,
refugees are welcome here». Η πολύγλωσση εφη-
μερίδα της ΚΕΕΡΦΑ μοιράστηκε μαζικά, με τη
βοήθεια και των ίδιων των προσφύγων που έπαιρ-

ναν αντίτυπα και τα έδιναν και σε
άλλους, ενώ ένας πρόσφυγας και
μια προσφύγισσα από το Αφγανι-
στάν διάβασαν από τη ντουντούκα
το κάλεσμα για το συλλαλητήριο
στις 21 Μάρτη στα φαρσί και εξήγη-
σαν την πρόταση της ΚΕΕΡΦΑ για
οργανωμένο κατέβασμα με πούλ-
μαν.

«Η κατάσταση εδώ είναι δύσκολη
διότι κάποιοι ζουν σε σκηνές, δεν ξέ-
ρω πόσες οικογένειες ακριβώς αλλά
αρκετές», είπε στην ΕΑ η Ρούκια, η
προσφύγισσα που είχε νωρίτερα μι-
λήσει στους συγκεντρωμένους πρό-

σφυγες. «Βρέχει και ζουν στις σκηνές. Οι περισσό-
τερες είναι στα μεγάλα στέγαστρα. Στα κοντέινερ
είναι κάπως καλύτερα, αλλά όχι καλά. Όσοι είναι
στις σκηνές χρησιμοποιούν τις χημικές τουαλέτες
και τα εξωτερικά ντους, όπου το νερό δεν είναι ζε-
στό. Φαγητό φέρνουν κάποιες οργανώσεις. Όσον
αφορά τις διαδικασίες ασύλου, εγώ είμαι εδώ τέσ-
σερις μήνες και δεν έχω καταγραφεί. Έχουμε στεί-
λει τα χαρτιά μας με μέηλ και περιμένουμε, η διαδι-
κασία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Μερικά παιδιά πη-
γαίνουν σχολείο. Κάποια που έχουν έρθει πιο πρό-
σφατα δεν έχουν γραφτεί ακόμα, γιατί πρέπει να
ολοκληρωθούν τα εμβόλια και κάποια χαρτιά. Τα δι-
κά μου παιδιά πηγαίνουν κανονικά σχολείο με πούλ-
μαν. Χαίρονται πολύ γι’ αυτό. Το βασικό πρόβλημα
του στρατοπέδου είναι η μετακίνηση. Πρέπει για πα-
ράδειγμα να πάμε στο νοσοκομείο, για τα εμβόλια,
για ψώνια, για κάθε δουλειά που έχουμε και στο
τρένο ζητάνε 4 ευρώ για κάθε επιβάτη, ακόμη και
για τα ανήλικα παιδιά. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα
αυτό για τους πρόσφυγες. Στις κινητοποιήσεις πο-
λύς κόσμος θέλει να κατέβει οργανωμένα και χαί-
ρονται πολύ που υπάρχει η δυνατότητα να βάλει
πούλμαν η ΚΕΕΡΦΑ».

Α.Φ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  Αντιφασιστικό συλλαλητήριο

Μαζικό αντιφασιστικό συλλαλητήριο έγινε το Σάββατο
15/2 στο Περιστέρι. Ήταν μια πρώτη απάντηση σε μια
σειρά επιθέσεων από φασιστοειδή σε μετανάστες ερ-

γάτες από το Πακιστάν. Η τελευταία επίθεση έγινε την Τρίτη
11/2, όταν μια ομάδα δέκα ατόμων πέταξε πέτρες και μπάζα
στο σπίτι των θυμάτων σπάζοντας τα τζάμια των παραθύρων.
Φώναζαν “φύγετε από τη χώρα μας”, “θα σας γαμήσουμε
όλους”, “θάνατος στους Πακιστανούς” και “Πακιστάν Μούρν-
ταμπα” που στα ουρντού σημαίνει θάνατος στο Πακιστάν. 

Σύμφωνα με καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου, η Άμεση
Δράση δεν πήγε ποτέ στο σπίτι των θυμάτων, αν και ειδοποι-
ήθηκε αμέσως. Χρειάστηκε ένα από τα θύματα να πάει στο το-
πικό ΑΤ καθώς και η παρέμβαση της ΚΕΕΡΦΑ προκειμένου να
καταγραφεί από την αστυνομία το περιστατικό και να ενημερω-
θεί η αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας. Σύν-

τομα μετά την επίθεση βγήκε κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ και της Πα-
κιστανικής Κοινότητας Ελλάδας για αντιφασιστική διαδήλωση
στις 15/2. Την Πέμπτη 13/2 συνεδρίασε και η Αριστερή Κίνηση
Περιστερίου, η οποία αποφάσισε κάλεσμα στην κινητοποίηση
και έβγαλε αφίσα.

Στη συγκέντρωση που έγινε, χαιρετισμό απεύθυνε ο Τζαβέντ
Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, θυμί-
ζοντας πόσες φασιστικές επιθέσεις έχουν καταγγείλει οι μετα-
νάστες εργάτες και έχουν πέσει στα αζήτητα από την αστυνο-
μία. Εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ ο Κώστας Πολύδωρος κάλεσε
όλες και όλους στη διεθνή ημέρα δράσης κατά του ρατσισμού
και του φασισμού στις 21 Μάρτη, 3μμ στην Ομόνοια. Ανακοίνω-
σε επίσης ότι στο πλαίσιο της οργάνωσης της 21 Μάρτη θα γί-
νει στην πλατεία Δημαρχείου αντιρατσιστική/αντιφασιστική συ-
ναυλία στις 7 Μάρτη. Τέλος, από την Αριστερή Κίνηση Περιστε-
ρίου χαιρέτισε ο Πάνος Παπανικολάου. Ο εκλεγμένος δημοτι-
κός σύμβουλος της Κίνησης θύμισε πώς το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα μαζί με τους κατοίκους στις γειτονιές αυ-
τές υποδέχτηκαν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία, σταματών-
τας τις ρατσιστικές προκλήσεις, ενώ είχε απαντήσει μαζικά και
σε επιθέσεις σε τζαμί στο Μπουρνάζι.

Ακολούθησε διαδήλωση με τη συμμετοχή της Πακιστανικής
Κοινότητας, της ΚΕΕΡΦΑ, της αριστεράς και του αναρχικού χώ-
ρου. Δεκάδες αγωνίστριες και αγωνιστές βάδισαν στους δρό-
μους του Περιστερίου και έστειλαν το μήνυμα ότι η γειτονιά αυ-
τή δεν θα αφήσει τους φασίστες να ξανασηκώσουν κεφάλι. 

Ψηφίσματα καταδίκης
της Χρυσής Αυγής

Ψηφίσματα καταδίκης της ΧΑ υπογράφουν: ΑΔΕΔΥ,
ΕΚΑ, ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΣΠΕΡΤ, ΠΟΠΟΚΠ, ΠΟ ΕΜ-
ΔΥΔΑΣ, ΟΣΥΒΕΤ (τ. ΥΠΑΝ), Σύλλογος Εργαζομένων Νο-
σοκομείου Άγιος Σάββας, Σύλλογος Εργαζομένων Λαϊκού
Νοσοκομείου, Ενιαίο Σωματείο Εργαζομένων Γ.Ν. Παίδων
Π. και Α. Κυριακού, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου
«Η Αγία Όλγα», Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Κερατσινί-
ου – Δραπετσώνας, Ένωση Εργατοτεχνιτών Δήμου Αθή-
νας, Σωματείο Οδηγών Δήμου Αθήνας, Ανεξάρτητο Σωμα-
τείο Εργαζομένων Δήμου Αθήνας, Σύλλογος Εργαζομένων
Δήμου Μπραχαμίου, Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Ε’
ΕΛΜΕ Αθήνας, ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας, ΕΛΜΕ Καλλιθέας –
Ν. Σμύρνης – Μοσχάτου, ΕΛΜΕ Σιβιτανιδείου, ΕΛΜΕ Α.
Λιοσίων,  Δ’ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής, ΕΛΜΕ Χανιών, ΕΛΜΕ Ρεθύ-
μνου, Α’  ΕΛΜΕ Κυκλάδων, ΕΛΜΕ Σάμου, Β’  ΕΛΜΕ
Έβρου, Β’  ΕΛΜΕ Αχαΐας, ΕΛΜΕ Ηλείας, ΕΛΜΕ Φωκίδας,
ΣΕΠΕ Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ΣΕΠΕ Αι-
γάλεω, ΣΕΠΕ Κορυδαλλού, ΣΕΠΕ Αμαρουσίου, Σύλλογος
Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς – Αγροτικής, Δημοτικό
Συμβούλιο Αθήνας, Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας, Κοινωνι-
κό Ιατρείο Περιστερίου, Φοιτητικοί Σύλλογοι Παντείου,
ΑΣΚΤ και Παιδαγωγικού, Μπαγκλαντεσιανή Κοινότητα Ελ-
λάδας, Μπαγκλαντεσιανό Επιμελητήριο Ελλάδας, Μου-
σουλμανική Ένωση Ελλάδας, Νιγηριανή Κοινότητα Ελλά-
δας, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας «Η Ενότητα».

Κλείστε την
Αμυγδαλέζα- 
Χαρτιά για
όλους τώρα

«Απάνθρωπες συνθήκες κρά-
τησης στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.
Αμυγδαλέζας, όπου καθη-

μερινά προσκομίζονται 10- 80 άτομα
την ημέρα, με συνοπτικές διαδικα-
σίες, ακόμα και πολίτες με νόμιμα
χαρτιά η με αίτημα σε εκκρεμότητα»
καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η
ΚΕΕΡΦΑ. Με συνοπτικές επίσης δια-
δικασίες μεταφέρονται στην Δράμα,
στις Σέρρες η αλλού χωρίς ουσιαστι-
κή διερεύνηση του αιτήματος τους.

«Οι συνθήκες κράτησης είναι απα-
ράδεκτες καθώς τα κοντέινερ που
"φιλοξενούν" τους πρόσφυγες αλλά
και μετανάστες με νόμιμα χαρτιά ή
και καμιά φορά δεύτερης γενιάς, εί-
ναι φθαρμένα, χωρίς βοηθητικούς
χώρους και συχνά μια τουαλέτα και
ένα μπάνιο μπορεί να εξυπηρετεί μέ-
χρι και 80 άτομα. Τα μπάνια είναι
επικίνδυνα καθώς τα καλώδια του
ηλεκτρικού ρεύματος σέρνονται στο
πάτωμα. Οι κρατούμενοι συχνά δεν
έχουν κουβέρτες ή ρούχα καθώς
μπορεί να προσκομισθούν αργά το
απόγευμα ή το βράδυ και βέβαια με-
τά από επιχειρήσεις σκούπα μέσα
στη νύχτα. Συχνά δεν υπάρχουν καν
στρώματα και αναγκάζονται να κοι-
μούνται δύο δύο. Σε αυτές τις απάν-
θρωπες συνθήκες στοιβάζονται και
δεκάδες ανήλικοι...». 

15/2, Συγκέντρωση της ΚΕΕΡΦΑ στο στρατόπεδο της Μαλακάσας.
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15/2, Περιστέρι
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ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 5.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 20/2
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 7μμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ) 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία (ΑΒ) 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μάρκετ ιν 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 7μμ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
Πεζόδρομος Μικράς Ασίας 6μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία ( Έβερεστ) 6μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6μμ

ΤΡΙΤΗ 25/2
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Μπενάκη και Βαλτετσίου 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία (Μυλωνάς) 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Πλ. Λαζάρου 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Πλατεία Πατριάρχου 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Βενιζέλου 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ Περιβολάκι 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 6μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 7μμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 καφέ Σταθμός 8μμ
Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ, κάτω τα χέρια
από το περιβάλλον
Ομιλητής: Χρήστος Δούρης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
ΟΙ φοιτητές απαντούν με καταλήψεις
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 
καφέ Γαρδένια (Βασ.Σοφίας 75) 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ομοφοβία και την
τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
21 Μάρτη – Διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 
καφέ Γρηγόρης (Πετρουπόλεως) 7.30μμ
Η Βολιβία αντιστέκεται στο πραξικόπημα
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 Θόλος 9μμ
110 χρόνια από την καθιέρωση της παγκό-
σμιας μέρας γυναικών – Τα διδάγματα και
η συνέχεια
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 καφέ Άνεμος 6.15μμ
Το ασφαλιστικό και πώς συνεχίζουμε μετά
την απεργία
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ, κάτω τα χέρια
από το περιβάλλον
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 
Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ – κάτω τα χέρια
από το περιβάλλον
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Παγκόσμια αντίσταση στον πόλεμο, τη λι-
τότητα και το ρατσισμό
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Η Βολιβία αντιστέκεται στο πραξικόπημα
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 
γρ. δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Η Βολιβία αντιστέκεται στο πραξικόπημα
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Οργανώνουμε τις 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 γρ.δημοτικής κίνησης 
Μια Πόλη στο Δρόμο (Θησέως 156) 7μμ
Συνεχίζουμε μετά την απεργία για το
ασφαλιστικό
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Συνεχίζουμε μετά την απεργία για το
ασφαλιστικό
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 καφέ «6» 7μμ
Συνεχίζουμε μετά 
την απεργία για το ασφαλιστικό
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 Αμόνι 7μμ
Συνεχίζουμε μετά την απεργία για το
ασφαλιστικό
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, 7.30μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 καφέ Γέφυρες 7μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 καφέ Πίνδου και Φιλικής
Εταιρείας, Αργυρούπολη, 8μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 20/2 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
ΟΙ φοιτητές απαντούν με καταλήψεις
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 20/2 
Πίνδου και Φιλικής Εταιρείας 7μμ
Ο κορονοϊός και η παγκόσμια οικονομία:
βάζουν τα κέρδη 
πάνω από τους ανθρώπους
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 20/2 δημαρχείο 7μμ

Οργανώνουμε τις 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζουγανέλη

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/2 δημαρχείο 7μμ
Οργανώνουμε τις 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Μαρία Σίδερη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/2 
Goody’s (Πεντέλης 4) 6.30μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/2 Goody’s 8μμ
Όχι στον «άξονα» πολέμου – Δεν πολε-
μάμε για τις ΑΟΖ
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/2 καφέ Σεβάχ 7μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Φώσκολου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 20/2 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Κάτω η ρατσιστική πολιτική της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/2 
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η Βολιβία αντιστέκεται στο πραξικόπημα
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/2 
καφέ Καμπόης 6.30μμ
Η Βολιβία αντιστέκεται στο πραξικόπημα
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 20/2 
καφέ Coffedence 7.30μμ
21 Μάρτη – 
Διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτη-
τη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει
να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν
υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέ-
τοια 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 απαλλαγ-
μένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός,
μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες
πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο
όλου του κοινωνικού πλούτου και προγραμματί-

σουν την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγά-
λες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μα-
ζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταματή-
σουμε τους πλούσιους και δυνατούς που κυ-
ριαρχούν 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 ηττήθη-
κε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας αγοράς.
Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του
Στάλιν και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατι-
κό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δη-

μιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευρώ-
πη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια
που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τά-
ξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρού-
ριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικά-
ζει πρόσφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν
στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστι-
κές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώ-
πων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο κα-
θώς και όλους τους καταπιεσμένους να οργα-
νώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα
τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολι-
τική και οικονομική ισότητα των γυναικών και για
το τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια στους

ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κατα-
στρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του
κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί εί-
ναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα
ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό. Για να συγ-
κρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική τάξη
χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σο-
σιαλιστικό 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 οργα-
νώσει 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. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

Αθήνα 
• Προσυγκέντρωση 10:30πμ Υπ.Εργασίας
• Συγκέντρωση συνδικάτων 
11πμ πλ. Κλαυθμώνος
Θεσσαλονίκη 10:30πμ Αγ.Βενιζέλου
Ηράκλειο 9:30πμ Αγ.Βενιζέλου
Χανιά 10:30πμ πλ.Αγοράς
Πάτρα 10:30πμ Εργατικό Κέντρο
Γιάννενα 10πμ Εργατικό Κέντρο
Βόλος 10πμ πλ. Αγ. Νικολάου
Ξάνθη 10:30πμ Κεντρική Πλατεία

Πούλμαν για το κατέβασμα 
στην απεργιακή συγκέντρωση 
στην Αθήνα.

ΔΥΤΙΚΑ
8.45πμ κεντρική πλατεία Ιλίου
9.00πμ πλ. Ηρώ Πετρούπολη
9.15 πμ ΜΕΤΡΟ Ανθούπολη
9.30πμ Θηβών και Λεωφόρος 
Αθηνών

ΒΟΡΕΙΑ
9.00πμ 1ο ΓΕΛ Αμαρουσίου

9.15πμ 3 Αστέρια Ν. Ηράκλειο
9.30πμ ΟΤΕ Ν. Ιωνία
9.45πμ πλατεία Ν. Φιλαδέλφειας

ΝΟΤΙΑ
8.45πμ ΜΕΤΡΟ Ελληνικό
9.00πμ πλ. ΜΕΤΡΟ Άλιμος
9.15πμ ΜΕΤΡΟ Αγ. Δημήτριος
9.30πμ Άλσος Ν. Σμύρνης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
8.45πμ ΗΣΑΠ Πειραιά
9.00πμ πλατεία Λαού Κερατσίνι
9.15πμ πλατεία Σπάθα Νίκαια
9.30πμ Κρατικό Νίκαιας

Απεργιακές συγκεντρώσεις
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Ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις της Πολιτικής Αγωγής

Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων πολι-
τικής αγωγής του ΠΑΜΕ Αντώνη Αντα-
νασιώτη και Άγγελου Βρεττού ολοκλή-

ρωσε η πολιτική αγωγή το τιτάνιο έργο της
στις 12 και 13 Φλεβάρη (415η και 416η συνε-
δρίαση). 

Ο Α. Αντανασιώτης, που αγόρευσε στις 12
Φλεβάρη, τόνισε αρχικά ότι «η Χρυσή Αυγή
δεν είναι απλώς μια οργάνωση με ρατσιστικές
θέσεις και ρητορεία», θυμίζοντας την δήλωση
του Μιχαλολιάκου «δεν είμαστε Λεπέν, είμαστε
η σπορά των ηττημένων του 1945, οι εθνικο-
σοσιαλιστές, οι φασίστες». Ο συνήγορος πολι-
τικής αγωγής παρατήρησε: «Ένας στενά ρα-
τσιστικός χαρακτήρας της οργάνωσης, θα
εξηγούσε, για παράδειγμα, τη δολοφονική επί-
θεση στους Αιγύπτιους ψαράδες, τη δολοφο-
νία Λουκμάν, τις εκατοντάδες άλλες επιθέσεις
σε μετανάστες εργάτες που έχει διαπράξει η
Χρυσή Αυγή, ωστόσο δεν θα μπορούσε να
εξηγήσει τη δολοφονία Φύσσα, τη δολοφονική
ενέδρα στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές
του ΠΑΜΕ και τόσες άλλες επιθέσεις σε βά-
ρος Ελλήνων. Μόνο με τον υπαρκτό, βαθύτε-
ρο ναζιστικό χαρακτήρα της οργάνωσης, μπο-
ρεί αυτές να εξηγηθούν ολοκληρωμένα». 

Συνέχισε παρουσιάζοντας τα κενά, τις παρα-
λήψεις και τις αντιφάσεις της εισαγγελικής
πρότασης. «Παρά την ψιθυριστή αγόρευσή
της, έκαναν εκκωφαντικό κρότο», είπε χαρα-
κτηριστικά, και συμπλήρωσε: «Πώς να μην
αναθαρρήσουν και πάλι οι κατηγορούμενοι με-
τά την εισαγγελική πρόταση; Γιατί να μην επι-
τεθούν άγρια πριν μερικές μέρες στο δημοσιο-
γράφο Τομά Ζακομπί, παρουσία του κατηγο-
ρούμενου Κασιδιάρη και την αστυνομία για άλ-
λη μια φορά σε ρόλο θεατή του ξυλοδαρμού»;

Ο Α. Αντανασιώτης απάντησε στην λανθα-
σμένη παραδοχή της εισαγγελέως για την
ίδρυση της ΧΑ ως «όμιλου πολιτικού προβλη-
ματισμού» θυμίζοντας ότι ο αρχηγός της δεν
ήταν… θεωρητικός. Ανέφερε την «ένταξή του
στην ομάδα των βομβιστών, που το 1978 τοπο-

θετούσαν βόμβες σε γραφεία αντίπαλων πο-
λιτικών κομμάτων, όπως και σε κινηματογρά-
φους».

Υπογράμμισε επιπλέον ότι η Εισαγγελέας
αγνόησε ευθέως εμβληματικές υποθέσεις
όπως η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του
Κουσουρή το 1998, όταν στην πρότασή της
λέει «ενώ η Χρυσή Αυγή ιδρύθηκε και λειτούρ-
γησε ως συλλογική οντότητα από το έτος
1980, εν τούτοις δεν αποδείχθηκε οργανωμένη
εγκληματική δραστηριότητα των μελών της εν
λόγω πολιτικής οργάνωσης, ούτε και αποδό-
θηκε σε κάποια μέλη της ότι συμμετείχαν σε
εγκληματικές κακουργηματικές πράξεις που
συμβαίνουν το επίμαχο χρονικό διάστημα».

Μανδύας
Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής περιέγραψε

εκτενώς την τακτική του διπλού λόγου της ΧΑ.
Ο μανδύας του «πολιτικού κόμματος» πάνω
στην εγκληματική οργάνωση είναι κεντρικό
στοιχείο της στρατηγικής της Χρυσής Αυγής,
ενώ το πραγματικό καταστατικό της οργάνω-
σης που υπάρχει από τη δεκαετία του ’80 και
αποκαλύπτει τη ναζιστική ιδεολογία της και
τον απόλυτο έλεγχο του Αρχηγού, επιχειρήθη-
κε μεθοδευμένα να κουκουλωθεί με την πα-
ρουσίαση του δήθεν «πρώτου και μόνου» κα-

ταστατικού του 2012.
«Το ίδιο, τέλος, ως τελευταίο παράδειγμα,

συμβαίνει και με τη στάση των κατηγορουμέ-
νων στο δικαστήριο», συμπλήρωσε ο συνήγο-
ρος πολιτικής αγωγής. Οι κατηγορούμενοι
«ακολουθούν συνειδητά μέχρι τέλους το διπλό
λόγο, τον παραπειστικό και διαστρεβλωτικό
της αλήθειας, όπως ακριβώς τον χρησιμοποί-
ησαν και στη διάρκεια της εγκληματικής δρα-
στηριότητάς τους».

Ο Α. Αντανασιώτης συμπλήρωσε τα συντρι-
πτικά αποδεικτικά στοιχεία με τις ιστορικές εμ-
πειρίες για να εξηγήσει τη στρατηγική της
Χρυσής Αυγής αλλά και τη στάση τους απέ-
ναντι στο σύστημα: «Αφού ανέλαβαν την κυ-
βερνητική εξουσία στην Ιταλία και στη Γερμα-
νία, με τη γνωστή απλόχερη στήριξη του μονο-
πωλιακού κεφαλαίου, ο φασισμός και ο ναζι-
σμός, προχώρησαν με τη σειρά τους σε μια
πολύπλευρη στήριξη των συμφερόντων των
καπιταλιστών, μέσα από το τσάκισμα του ερ-
γατικού κινήματος στις χώρες τους», τόνισε.

«Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι ο φασισμός
και ο ναζισμός, προκειμένου να επιτύχουν
τους στόχους τους, συνδυάζουν την ύπαρξη
και δράση μιας εγκληματικής-τρομοκρατικής
οργάνωσης με ένοπλα τάγματα εφόδου, που
έχει την ανοχή ή και τη στήριξη του κράτους,

με την ανάπτυξη ενός μαζικού κινήματος-κόμ-
ματος. Έτσι, μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα
και η διφυής λειτουργία και δράση της ναζιστι-
κής Χρυσής Αυγής, ως εγκληματικής οργάνω-
σης, με το μανδύα του πολιτικού κόμματος».

Έκλεισε την αγόρευσή του με μια έκκληση
προς την έδρα «να σεβαστείτε την αλήθεια,
που κατάφερε να περάσει μέσα από χίλια μύ-
ρια κύματα και ‘συμπληγάδες πέτρες’, προκει-
μένου να αναδυθεί μέσα από τη δικαστική αί-
θουσα».

Ο Α. Βρεττός πήρε τον λόγο στις 13/2, συ-
νοψίζοντας στην αγόρευσή του την πολύχρο-
νη διαδικασία της δίκης, τα συμπεράσματα αλ-
λά και τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν
από την εισαγγελική πρόταση, «που φαντάζει
ότι έχει γίνει από άνθρωπο που δεν ήταν πέντε
χρόνια στην αίθουσα αυτή και δεν άκουσε και
δεν αντιλήφθηκε την αποδεικτική διαδικασία,
στον πυρήνα της υπόθεσης και στις επιμέρους
κατηγορίες». Θύμισε στο δικαστήριο, ανάμεσα
σε άλλα, ότι οι επιθέσεις έχουν «ταυτότητα χα-
ρακτηριστικών, στοχοποίηση ιδεολογικών και
πολιτικών αντιπάλων […] ίδια πρόσωπα, πάντα
επικεφαλής ένας βουλευτής […] όπλα, προπα-
ρασκευή», ότι οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι τα
τάγματα προκαλούσαν φόβο.

Η καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου
θα αποτελέσει, όπως υπογράμμισε, όπλο για
το εργατικό κίνημα και «θα δικαιώνει τα θύμα-
τα, θα δίνει δύναμη και προοπτική, θα βάλει τη
σφραγίδα της στην εξέλιξη της κοινωνίας, θα
μπορούμε να κοιταζόμαστε στα μάτια και θα
μπορούμε να πούμε ‘βοήθησα και εγώ σε αυ-
τό’». Με αυτά τα λόγια έκλεισε ο πολυετής
αγώνας των συνηγόρων πολιτικής αγωγής μέ-
σα στο δικαστήριο. Ένας αγώνας γύρω από
τον οποίο αναπτύχθηκε ένα δυνατό αντιφασι-
στικό κίνημα που τώρα συνεχίζει σε κάθε χώρο
εργασίας, σχολή, σχολείο και γειτονιά τη μάχη
για την καταδίκη των ναζί. 

Αφροδίτη Φράγκου

Προσβολή Μπακογιάννη 
για τις 21 Μάρτη

Σε μια προκλητική αντιδημοκρατική μεθόδευση με την άρνηση του αρμόδιου αντι-
δημάρχου Βασίλη Κορομάντζου να παραχωρήσει την Πλατεία Ομονοίας για την
μεγάλη κινητοποίηση κατά του ρατσισμού και του φασισμού το Σάββατο 21 Μάρ-

τη προχώρησε η δημοτική αρχή Μπακογιάννη, λίγες μόλις μέρες μετά την υπερψήφιση
στο δημοτικό συμβούλιο Αθήνας του ψηφίσματος που ζητά την καταδίκη της Χ.Α και
καλεί σε στήριξη των εκδηλώσεων στις 21 Μάρτη!

“Στις 21 Μάρτη θα είμαστε στην Ομόνοια στις 3μμ” τόνισε στον χαιρετισμό του στη μα-
θητική συναυλία της ΚΕΕΡΦΑ στην πλ. Κυψέλης ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμ-
βουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. “Η κινητοποίηση πραγματοποιείται τα
τελευταία 10 χρόνια στον ίδιο χώρο δηλαδή στην Ομόνοια και η επιλογή της δεν είναι τυ-
χαία. Αποτελεί εμβληματικό τόπο διαχρονικής συνάντησης των μεταναστών και των προ-
σφύγων. Η κινητοποίηση δεν πρόκειται να προσαρμοστεί στα γούστα της νεοδημοκρατι-
κής μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας για την «χωροθέτηση» των διαδη-
λώσεων με αρχή την κινητοποίηση της 21ης Μάρτη. Εξ άλλου δεν ζητήσαμε άδεια για
την πραγματοποίηση ή μη της κινητοποίησης αλλά τις αυτονόητες διευκολύνσεις για τις
εκδηλώσεις όπως είναι η παροχή ρεύματος και εξέδρας”.

“Εδώ και δέκα χρόνια, η πλατεία Ομονοίας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις για την Παγκό-
σμια Ημέρα κατά του φασισμού και του ρατσισμού που γίνονται στις 21 Μάρτη. Φέτος,
η δημοτική αρχή αποφάσισε ότι η Ομόνοια θα κλείσει τις «πόρτες» της στις αντιφασι-
στικές εκδηλώσεις των Αθηναίων” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανοιχτή Πόλη. “Θεω-
ρούμε αυτήν την απόφαση απαράδεκτη”. 

“Διαδικασία ασύλου”
ή μηχανή απελάσεων;

«Ηδιαδικασία των επιστροφών θα επιταχυνθεί προς την Τουρκία και τις χώρες προέλευσης...
Mε το νέο νόμο του ασύλου δίνεται προτεραιότητα στην εξέταση της αίτησης όσων έρχον-
ται από 1ης Ιανουαρίου 2020 και υπάρχει ήδη ο κατάλογος των ασφαλών χωρών, με απο-

τέλεσμα οι αιτήσεις συγκεκριμένων εθνικοτήτων να κρίνονται ως απαράδεκτες μέσα σε σύντομο διά-
στημα και αυτοί να επιστρέφονται στην Τουρκία».

Αυτά δηλώνει ο υπουργός Μετανάστευσης Μηταράκης ομολογώντας ότι η νέα “διαδικασία ασύλου”
της κυβέρνησης είναι στην ουσία μια φενάκη, μια μηχανή γρήγορων απελάσεων. 

Μια ιδέα της διαδικασίας που έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται μας δίνει το ρεπορτάζ του Δ. Αγγελί-
δη στην ΕφΣυν για την περιπέτεια ενός 45χρονου Σενεγαλέζου στη Μόρια που ζητούσε να επικοινωνή-
σει στη μητρική του γλώσσα «ουολόφ», αλλά απορρίφθηκε λόγω «μη συνεργασίας με τις Αρχές» επει-
δή “στη φόρμα καταγραφής υπάρχει ως δηλωθείσα γλώσσα επικοινωνίας τα γαλλικά”.  

“Η συνέντευξή του κράτησε πέντε λεπτά, από τις 9.17 μέχρι τις 9.22 στις 8 Ιανουαρίου το πρωί. Ο
45χρονος, που είχε φτάσει στη Λέσβο μία εβδομάδα νωρίτερα, την Πρωτοχρονιά, πρόλαβε ανάμεσα
σε παύσεις και αμήχανες σιωπές να πει επτά λέξεις. Οι τέσσερις ήταν η λέξη «ουολόφ», η μητρική του
γλώσσα, μια από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες στη Σενεγάλη, με ομιλητές πάνω από 4,6 εκατομμύρια
ανθρώπους. Σύμφωνα με το πρακτικό της συνέντευξης το συμπέρασμα ήταν «Διακοπή της διαδικασίας
λόγω αδυναμίας κατανόησης από τον αιτούντα της δηλωθείσας γλώσσας διενέργειας της συνέντευ-
ξης». Η απόφαση βγήκε δύο μέρες μετά, στις 10 Ιανουαρίου: απέλαση στην Τουρκία, λόγω «σιωπηλής
ανάκλησης» του αιτήματος για άσυλο, καθώς θεωρείται ότι ο άντρας δεν συνεργάστηκε με τις αρχές,
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του νόμου για τη διεθνή προστασία που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου”.

Αντώνης Αντανασιώτης Άγγελος Βρεττός
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ΒΙΒΛΙΟ

σελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

"Ο πρώην υπουργός της Νέας
Δημοκρατίας Στέφανος Μά-
νος αποκάλυψε κυνικά το

χαρακτήρα της ελληνοτουρκικής διαμά-
χης όταν εξηγούσε στην Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία της 17/3/1996 τι διακυ-
βεύεται σε ένα άλλο σημείο των Βαλκα-
νίων: Ας υποθέσουμε ότι κερδίζουμε
πλήρως το όνομα, και τα Σκόπια λέγον-
ται π.χ. Δημοκρατία του Βαρδάρη, αλλά
αυτή η Δημοκρατία μετατρέπεται σε
πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό
δορυφόρο της Τουρκίας. Και αντίστρο-
φα: Χάνουμε το όνομα, τα Σκόπια ονο-
μάζονται Δημοκρατία της Μακεδονίας,
αλλά μετατρέπονται σε πολιτικό, οικο-
νομικό και στρατιωτικό δορυφόρο της
Ελλάδας. Ποια από τις δυο λύσεις θα
ήταν καλύτερη για μας; Ασφαλώς η
δεύτερη.

Αυτοί είναι οι πραγματικοί όροι της
σύγκρουσης Ελλάδας-Τουρκίας. Δυο
γειτονικοί καπιταλισμοί που φιλοδοξούν
να μετατρέψουν τις πιο αδύνατες χώ-
ρες της περιοχής τους σε δορυφόρους
τους, δυο υποϊμπεριαλισμοί που απει-
λούν να φτάσουν σε πόλεμο για να μοι-
ράσουν και να ξαναμοιράσουν τον
έλεγχο και την επιρροή σε ένα από τα
πιο ασταθή σταυροδρόμια του πλανή-
τη."

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από
το βιβλίο "ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ: Η σύγ-
κρουση των υποϊμπεριαλισμών - Ενάντια στους
"άξονες" και την απειλή του πολέμου" που κυ-
κλοφόρησε, από τις εκδόσεις του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου. Το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα
των τελευταίων 35 χρόνων που έχουν δημοσιευ-
τεί κατά καιρούς στη Μαμή, περιοδικό της δε-
καετίας του 80 που έβγαζε η Οργάνωση Σοσια-
λιστική Επανάσταση (ΟΣΕ), στην εφημερίδα και
στο περιοδικό του ΣΕΚ, Εργατική Αλληλεγγύη
και Σοσιαλισμός από τα Κάτω αντίστοιχα.

Τα κείμενα στο βιβλίο είναι τοποθετημένα με
τέτοιο τρόπο ώστε ξεκινώντας από την πρόσφα-
τη όξυνση του ανταγωνισμού Ελλάδας-Τουρκίας
με αφορμή τις ΑΟΖ στη Μεσόγειο και τις εξελί-
ξεις στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική
και πηγαίνοντας προς τα πίσω μας βοηθούν να
κατανοήσουμε τον ελληνοτουρκικό ανταγωνι-
σμό κόντρα στην, αντιδραστική και ανιστόρητη,
κυρίαρχη εθνική αφήγηση που παρουσιάζει τις
σχέσεις των δύο χωρών ως μια διαμάχη που χά-
νεται στα βάθη των αιώνων από την Τουρκοκρα-
τία μέχρι σήμερα. Επιπλέον μας προσανατολίζει
για τη στάση που πρέπει να έχει η ελληνική αρι-
στερά σ' αυτό τον ανταγωνισμό για να μπορέ-
σουμε να βάλουμε φρένο στην απειλή του πολέ-
μου.

Όπως γράφει η Μαρία Στύλλου: "Η μεθοδολο-
γική διαφορά των μαρξιστών … βρίσκεται ακρι-
βώς στη συγκεκριμένη ανάλυση της διαμάχης
σαν ιστορικά προσδιορισμένης σε κάθε περίοδο
εξετάζοντας τις αλλαγές στην κοινωνική δομή
των δύο χωρών και την σύνδεσή τους με τη δυ-
ναμική του διεθνούς περίγυρου…»". Για να συνε-
χίσει ο Πάνος Γκαργκάνας: "Μετά τη συγκρότη-

ση των δυο στρατοπέδων του Ψυχρού Πολέμου,
η Ελλάδα και η Τουρκία συναποτελούν τη νοτι-
οανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ… οι απόπειρες
θεμελίωσης ‘ελληνοτουρκικής φιλίας’ στα πλαί-
σια της δυτικής συμμαχίας εναλλάσσονται με
δραματικές κρίσεις... Πώς εξηγείται αυτό το φαι-
νόμενο; Η πιο συνηθισμένη θεωρία είναι ότι οι
ΗΠΑ, αλλά και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι, προτιμάνε
την Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα... Αυτή η εξή-
γηση δεν ταιριάζει με τα γεγονότα… ο ελληνικός
και ο τουρκικός καπιταλισμός βρίσκονταν και
βρίσκονται σε ανταγωνισμό για την κατάκτηση
της θέσης του κυρίαρχου υποϊμπεριαλισμού
στην περιοχή… που… συνδυάζεται με το ρόλο
της αναδυομένης οικονομικής δύναμης που με-
τατρέπεται σε ‘κεφαλοχώρι’ της περιοχής..."

Κόντρα στα κλισέ
Για τις απόψεις - κλισέ όσο αφορά την "τουρ-

κική επιθετικότητα" που αγνοεί και παραβιάζει
το "διεθνές δίκαιο", ο Πάνος Γκαργκάνας γρά-
φει: «Πόσο ‘αμυντικό’ είναι το αίτημα για επέ-
κταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12
μίλια; Σήμερα το 49% της επιφάνειας του Αιγαί-
ου είναι διεθνή ύδατα. Με την επέκταση στα 12
μίλια, τα διεθνή ύδατα θα περιορίζονταν στο
19%, ενώ δεν θα απέμενε κανένα ελεύθερο πέ-
ρασμα από τα Κύθηρα μέχρι τα Δωδεκάνησα....
Να γιατί μιλάνε συνεχώς για το ‘Διεθνές Δίκαιο
και τις Διεθνείς Συμβάσεις’… Ταυτόχρονα, δεν
πρέπει να υπάρχει η παραμικρή αυταπάτη για
τον υποτιθέμενο σεβασμό της ελληνικής άρχου-
σας τάξης στις διεθνείς συμφωνίες. Η Συνθήκη
της Λοζάνης προβλέπει την αποστρατιωτικοποί-

ηση των νησιών του Αιγαίου. Αυτό δεν
έχει εμποδίσει τη μετατροπή της Λή-
μνου σε οχυρωμένη αεροπορική βάση
για τα πιο σύγχρονα επιθετικά αερο-
πλάνα… Ελληνικές και τουρκικές κυ-
βερνήσεις θυμούνται τη συνθήκη μόνο
όταν πρόκειται να καταγγείλουν παρα-
βιάσεις της άλλης πλευράς…. Έτσι κι
αλλιώς, το λεγόμενο ‘Διεθνές Δίκαιο’
δεν αποτελεί κάποιο ‘φυσικό’ κανόνα,
αλλά αποτελείται από συμβάσεις που
επέβαλαν οι νικητές των πολέμων και οι
Μεγάλες Δυνάμεις, δηλαδή αποτελεί
συνήθως το ‘Δίκαιο του ισχυρότερου’».

Η "δικιά μας" άρχουσα τάξη προσπα-
θεί να δυναμώσει την οικονομική και
την ‘γεωπολιτική’ της θέση. Η υπογρα-
φή της νέας αμυντικής συμφωνίας με
τις ΗΠΑ (Σωτήρης Κοντογιάννης:
«‘Αμυντική’ Συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ:
Συμφωνία-ορμητήριο ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων») και αντίστοιχα, ο ‘άξο-
νας’ με την δικτατορία της Αιγύπτου
και το κράτος-τρομοκράτη του Ισραήλ,
είναι επιθετικές κινήσεις του ελληνικού
καπιταλισμού.

Το βιβλίο υποστηρίζει (Αργυρή Ερω-
τοκρίτου: «Άγκυρα-Αθήνα-Λευκωσία -
Εχθρός μας το κεφάλαιο και η στρατο-
κρατία») ότι η λύση μπορεί να έρθει μό-
νο από τη δράση του εργατικού κινή-
ματος σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία.
Μας λένε, όμως, ότι ακόμα και αν είναι

σωστή αυτή η τοποθέτηση δεν είναι ρεαλιστική
γιατί τάχα η τουρκική κοινωνία είναι ένα "φασι-
στικό καθεστώς" όπου ο απλός κόσμος είναι θύ-
μα του "σουλτάνου" Ερντογκάν, του εθνικισμού
ή του ισλαμισμού. Μπορούμε να καταλάβουμε
το πόσο ψεύτικες είναι αυτές οι εικόνες διαβά-
ζοντας τα άρθρα του Νίκου Λούντου ("Η Τουρ-
κία μετά την αποτροπή του πραξικοπήματος")
και του Ρόνι Μαργκόλις ("Πώς αντιμετωπίζουμε
τα τανκς") γραμμένα και τα δύο μετά το αποτυ-
χημένο πραξικόπημα του 2016. Ίδια είναι και η
δύναμη του κόσμου και στη Κύπρο όπως γράφει
ο Ντίνος Αγιομαμμίτης που επιπλέον μας θυμίζει
τους κοινούς αγώνες ελληνοκύπριων και τουρ-
κοκύπριων εργατών στο νησί. 

Ο Λέανδρος Μπόλαρης μας θυμίζει ότι: «….ο
κύριος εχθρός είναι στην ίδια μας τη χώρα…
που σημαίνει συγκεκριμένες θέσεις για την Αρι-
στερά για τις σημερινές αναμετρήσεις ανάμεσα
στις άρχουσες τάξεις της περιοχής....Η κοινή
πάλη των εργατών σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρ-
κία είναι η μόνη συμμαχία που μπορεί να σβήσει
τις εστίες της πολεμικής έντασης και τον κίνδυ-
νο πολέμου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσό-
γειο». 

Το βιβλίο κλείνει με δύο Παραρτήματα (Την
Κοινή διεθνιστική διακήρυξη του 2004 για το διε-
θνιστικό ΟΧΙ στο Σχέδιο Ανάν και την Κοινή αντι-
πολεμική διακήρυξη του 2019) και ένα χρήσιμο
Γλωσσάρι για το Δίκαιο της Θάλασσας, την
Υφαλοκρηπίδα, τις Αποκλειστικές Οικονομικές
Ζώνες (ΑΟΖ), τα "12 ναυτικά μίλια" και το FIR /
εναέριος χώρος.

Γιώργος Ράγκος

Τη συμπαράστασή του προς
τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ
Π.Καλφαγιάννη, εκφράζει το
Μεικτό Συμβούλιο της ομοσπον-
δίας, καταγγέλλοντας ταυτόχρο-
να την ποινικοποίηση του συνδι-
καλισμού, μέσω της δίωξής του.
Ο Καλφαγιάννης παραπέμπεται
σε δίκη στις 24/2, για το “κατ'
εξακολούθηση τελεσθέν έγκλη-
μα” της λειτουργίας του ραδιο-
φωνικού σταθμού ΕΡΤοpen. 

Το ΕΡΤopen, ξεκίνησε να λει-
τουργεί σαν απάντηση στη βίαιη
εισβολή των ΜΑΤ, στο κατειλημ-
μένο από τους εργαζόμενους
της ΕΡΤ, Ραδιομέγαρο, τον Νο-
έμβρη του 2013. Η κατάληψη εί-
χε ξεκινήσει την 11η Ιούνη 2013,
τη μέρα που η κυβέρνηση των
Σαμαροβενιζέλων αποφάσισε να
ρίξει το “μαύρο”, δηλαδή να
κλείσει την ΕΡΤ και να απολύσει
2.500 εργαζόμενους. 

Φωνή
Από εκείνη την ημέρα και για

τα επόμενα δυο χρόνια, μέχρι την
επίσημη επαναλειτουργία της
ΕΡΤ, οι εργαζόμενοί της έδιναν
φωνή στην κοινωνία, τους αγώνες
και τα κινήματα, λειτουργώντας
οι ίδιοι το μεγαλύτερο ραδιοηλεο-
πτικό φορέα της χώρας. Η ΕΡΤo-
pen συνέχισε να το κάνει και μετά
την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, ως
ραδιοφωνικός σταθμός της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, μέχρι σήμερα. 

Από τη μια φαίνεται ότι η κυ-
βέρνηση της Δεξιάς δεν ξέχασε
την αντίσταση των εργαζόμενων
της ΕΡΤ και των χιλιάδων συμ-
παραστατών της κι επιστρέφει
για να εκδικηθεί και να σβήσει
ό,τι θυμίζει τον ηρωικό διετή
αγώνα. Αλλά όπως σημειώνει ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστα-
σης στην ανακοίνωση συμπαρά-
στασης, η κυβέρνηση προσπα-
θεί να χτυπήσει την ΠΟΣΠΕΡΤ
“για να μπορέσει να περάσει τα
σχέδια της νέας διοίκησης για
συρρίκνωση της ΕΡΤ, για κλείσι-
μο περιφερειακών σταθμών, για
απολύσεις 400 εργαζόμενων με
την μορφή της «εθελούσιας»,
για να γενικεύσει τις εξωτερικές
παραγωγές, τις εργολαβίες,
τους συμβασιούχους. Και ο Συν-
δικαλισμός στην ΕΡΤ και η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, αποτελούν εμπόδιο που
η κυβέρνηση της ΝΔ θέλει να το
τσακίσει. Είναι η άλλη όψη του
νομίσματος με την άρνηση της
διοίκησης της ΕΡΤ να υπογρά-
ψει σύμβαση με την ΠΟΣΠΕΡΤ”.

Σ.Μ.

Δικάζουν 
τον πρόεδρο
της ΠΟΣΠΕΡΤ!Αντίδοτο στην πατριδοκαπηλεία
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ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ
Αγώνας,
όχι φόβος

Ποιος φοβάται τον κοροναϊό; Μεγάλη
φασαρία, μεγάλη φωτιά; Η πιο γρήγο-
ρη απάντηση είναι ναι. Με μια πιο ώρι-

μη ματιά μπορούμε να πούμε και ναι και όχι.
Σε τι διαφέρει ο νέος ιός από τους προηγού-
μενους; Οι ιοί μεταδίδονται κυρίως τους χει-
μερινούς μήνες (ψύχος και υγρασία, ευνοούν
την ανάπτυξή τους), από τα σταγονίδια που
αιωρούνται μετά από φτέρνισμα ή τον βήχα
του ασθενούς. Ο νέος ιός έχει την ιδιαιτερό-
τητα να παραμένει εννέα ημέρες στις επιφά-
νειες που εγκαθίσταται, κάτι που δεν έχουμε
παρατηρήσει σε άλλους ιούς. Έτσι μπορεί να
μεταδοθεί και ημέρες μετά την επαφή μας με
την βρώμικη επιφάνεια. Έχει αρκετές μέρες
επώασης που σημαίνει ότι ο φορέας του ιού
μπορεί να μεταδώσει ενώ είναι υγιής. 

Έχει μεγαλύτερη θνησιμότητα (ποσοστό
θανάτων ανά νόσο) από ότι άλλες μορφές
γρίπης; Προς το παρόν όχι. Είναι επιδημία;
σαφώς όχι, είναι ενδημία.  Στην Ελλάδα είμα-
στε έτοιμοι σε περίπτωση που εξαπλωθεί η
νόσος να την αντιμετωπίσουμε; Κατά τη γνώ-
μη μου όχι, Εχουμε ελάχιστα και υποστελε-
χωμένα κλειστα τμήματα αντιμετωπίσης της
λοίμωξης, με προσωπικό ήδη κουρασμένο
από τα περιστατικά λοιμώξεων που αντιμετω-
πίζουν. Δεν έχουν οριστεί νοσοκομεία που να
δέχονται μόνο ύποπτα περιστατικά και όχι
μαζί με άλλους εκατό ασθενείς,που περιμέ-
νουν στη σειρά για να εξεταστούν. 

Αλλο πρόβλημα που θα μπορούσε να ευ-
νοήσει την ανάπτυξη και μετάδοση της νό-
σου, είναι το ότι η κοινωνία είναι σε κρίση.
Πολλά νοικοκυριά αδυνατούν να τηρήσουν
τους κανόνες υγιεινής. Η υγρασία, το κρύο
και η κακή διατροφή δεσπόζουν σε πολλά
σπίτια και είναι αυτές οι συνθήκες που ευνο-
ούν την ανάπτυξη του ιού. Οι συνθήκες επί-
σης που υπάρχουν στα προσφυγικά στρατό-
πεδα όπως: υγρασία, στάσιμα νερά, συνωστι-
σμός, σκουπίδια στον περιβάλλοντα χώρο,
έλλειψη ζεστού νερού, κακή και συχνά βρώ-
μικη και σάπια τροφή είναι συνθήκες που κά-
νουν την εξάπλωση της νόσου πιθανή. 

Ο φόβος δεν αρκεί, ο ρατσισμός που ξεση-
κώνουν τα ΜΜΕ και η ξενοφοβία που αυτή τη
φορά στρέφουν τα βέλη τους στους κινέζους
πρέπει να πολεμηθούν. Πρέπει να γνωρίζου-
με το πρόβλημα και να παλεύουμε για την
γρήγορη στελέχωση όλων των βαθμίδων των
δομών Υγείας και την ανάληψη πρωτοβου-
λιών από τις δομές Υγείας με σωστό προ-
γραμματισμό, σχεδιασμό και πλαίσιο. Αγώνες
για μια καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενέ-
στερων ομάδων, για άμεση αποκατάσταση
των προσφύγων. Ένα άλλο πρόβλημα που
θα πρέπει να αναδείξουμε είναι ο κίνδυνος
ανάπτυξης νέων στελεχών πιο επιθετικών,
ιών αλλά και μικροβίων, λόγω της περιβαλ-
λοντολογικής καταστροφής, όπως εδώ και
χρόνια επισημαίνουν οι ειδικοί. Ο δρόμος εί-
ναι μακρύς και για άλλη μια φορά το καθήκον
μας είναι να παλέψουμε για όλα αυτά γιατί τί-
ποτα δεν θα λυθεί αυτόματα. 

Μαρία Ντάσιου, πνευμονολόγος

ΤΗΝΟΣ, ΠΑΡΟΣ

Ξεσηκωμός για την καταστροφή
Μεγάλες κινητοποι-

ήσεις και σημαντι-
κές προσπάθειες

συντονισμού πραγματοποι-
ούνται στα τέσσερα νησιά
(Τήνο, Πάρο, Άνδρο, Νάξο)
που ανήκουν στο ενιαίο έργο
που έχει αναλάβει η κατα-
σκευαστική του Κοπελούζου
για εγκατάσταση πάνω από
100 ανεμογεννητριών τερα-
στίων διαστάσεων που ξε-
περνάνε τα 120 μέτρα σε
διάφορα βουνά στα νησιά
των κεντρικών Κυκλάδων.

Πρόκειται για καταστροφι-
κό φαραωνικό έργο που κα-
ταστρέφει το περιβάλλον σε μη αναστρέψιμο
επίπεδο. Αυτός είναι και ο λόγος που πάνω
από 150 Τηνιακοί την Τρίτη 11/2 ανέβηκαν
στο δρόμο που οδηγεί στο έργο εγκατάστα-
σης των ανεμογεννητριών και δεν άφησαν να
ξεκινήσουν τα έργα, μπαίνοντας μπροστά
από τις μπετονιέρες που πήγαν να ξεκινή-
σουν να ρίχνουν τις βάσεις των τεράστιων
αυτών κατασκευασμάτων.

“Ο κόσμος μπήκε μπροστά στα ΜΑΤ που
είχε στείλει η κυβέρνηση από την προηγού-
μενη μέρα και δεν άφησε να ανέβουν οι μπε-
τονιέρες. Ταυτόχρονα ο Δήμος έκανε ασφα-
λιστικά μέτρα απαγορεύοντας την είσοδο
στο δημοτικό χώρο, μπροστά από εκεί που
θέλουν να εγκαταστήσουν τις ανεμογεννή-
τριες. Προς το παρόν εκδόθηκε μια προσω-
ρινή διαταγή διακοπής των εργασιών μέχρι
την Τρίτη 18/2  που θα γίνει η κανονική εκδί-
καση των ασφαλιστικών μέτρων. Ετοιμαζό-
μαστε για μεγάλη κινητοποίηση έξω από το
Ειρηνοδικείο για να στείλουμε μήνυμα πως

δεν θα ανεχτούμε άλλο την καταστροφή του
νησιού μας”, αναφέρει στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Παναγιώτης Αλικάρης, μέλος της
δημοτικής παράταξης “Κοινό Τηνίων” και
διαχειριστής του τοπικού μπλογκ “Ξάνεμο”. 

“Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέ-
πεις απλό κόσμο να παίρνει τα πράγματα
στα χέρια του. Γιατί μπορεί ο δήμος να έχει
πάρει απόφαση ενάντια στις ανεμογεννή-
τριες αλλά παλεύει μόνο με νομικά μέσα, και
δεν καλεί τον κόσμο σε κινητοποιήσεις. Από
τη μεριά μας είμαστε αποφασισμένοι να το
φτάσουμε μέχρι τέρμα. Και θέλουμε πλέον
να απλώσουμε αυτό τον αγώνα, να δημιουρ-
γήσουμε ένα δίκτυο αγωνιστών, κατ' αρχήν
στα τέσσερα νησιά που ανήκουμε στο ίδιο
έργο του Κοπελούζου, ώστε ο ίδιος ο κό-
σμος να πάρει τις τύχες του στα χέρια του
και να σταματήσει την καταστροφή. 

Στην κινητοποίησή μας στις 11/2 ήρθαν
για συμπαράσταση και συναγωνιστές από
την Άνδρο. Το ίδιο έχει συμβεί και με τους
Παριανούς που έχουν ξεκινήσει δυο χρόνια

τώρα. Και τις τελευταί-
ες μέρες είδαμε και
στη Νάξο να αρχίζουν
να κινούνται και εκεί τα
πράγματα με την προ-
σπάθεια δημιουργίας
μιας Πρωτοβουλίας
ενάντια στις ανεμογεν-
νήτριες που μάλιστα
σήκωσαν και πανό στη
Χώρα της Νάξου. 

Προφανώς και αυτό
δεν είναι μια κατάστα-
ση που έχει να κάνει
μόνο με τα νησιά μας.
Αλλά η επίθεση είναι
συνολικότερη και γι'αυ-

τό χρειάζεται να βρούμε τρόπους συντονι-
σμού με τα κινήματα που ξεσπάνε πανελλα-
δικά”, εξήγησε ο Π. Αλικάρης.

Μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση που ορ-
γανώθηκε στην Πάρο την Κυριακή 16/2. Πά-
νω από 400 άτομα, παρά τις δύσκολες καιρι-
κές συνθήκες, συγκεντρώθηκαν στον οικι-
σμό των Καμαρών και περπάτησε μέχρι το
μικρό αιολικό πάρκο της ΔΕΗ που υπάρχει
ήδη στην Πάρο εδώ και 10 χρόνια.

“Μιλάμε μόνο για 4 ανεμογεννήτριες, στο
ένα τρίτο του μεγέθους αυτών που θέλουν
να βάλουν τώρα. Και πάλι η καταστροφή εί-
ναι πολύ μεγάλη. Θέλαμε να δείξουμε στον
κόσμο πως όλα όσα λένε για ανάπτυξη είναι
ψέμματα. Να δουν με τα ίδια τους τα μάτια
και να καταλάβουν πόσο μεγάλη καταστρο-
φή θα είναι για την Πάρο το να φυτέψουνε
τόσες πολλές τερατοανεμογεννήτριες”, δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Ανδρέας
Ραγκούσης, δημοτικός υπάλληλος, μέλος
της ομάδας Περιπατητές Πάρου.

ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 12/2 η συγκέντρωση διαμαρ-

τυρίας στο Μετρό Πανόρμου και στη συνέχεια
η πορεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, που κάλεσαν και στήριξαν δεκάδες
φορείς και συλλογικότητες της περιοχής των
Αμπελόκηπων, για την υπεράσπιση του Μη-
τροπολιτικού Πάρκου Γουδή.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέ-
δωσε η “Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή και την κλιματική αλλα-
γή”: “πενταμελής επιτροπή συναντήθηκε με
τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλον-
τος και Υδάτων του ΥΠΕΝ Αραβώση. Η επιτρο-
πή μας επισήμανε: 1) την επί σειρά ετών μη
υλοποίηση και τις συστηματικές παραβιάσεις
του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου τόσο
για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, όσο και
για την προστασία του Υμηττού και 2) ότι η
τρίτη (και τελευταία) αναστολή έκδοσης οικο-
δομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών λήγει
αρχές Οκτώβρη 2020. Ο Αραβώσης δεσμεύτη-
κε για την πραγματοποίηση νέας συνάντησης
με Επιτροπή μας”.

ΦΥΛΗ

Μεγάλη κινητο-
ποίηση ενάν-

τια στις εξαγγελίες
Πατούλη για νέα
μονάδα επεξεργα-
σίας και καύσης
απορριμμάτων ή
προϊόντων επεξερ-
γασίας τους
(ΕΜΑΚ) στη Φυλή
οργανώνει ο Συντο-
νισμός φορέων,
συλλογ ικοτήτων
και πολιτών της Δ. Αττικής την Τετάρτη 26 Φλεβάρη, στις 3μμ, έξω από το Περι-
φερειακό Συμβούλιο (αμφιθέατρο Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Ανα-
στάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός, σταθμός μετρό «Εθνική Άμυνα).

Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους “οι εξαγγελίες Πατούλη έρχονται να
προσθέσουν έναν ακόμα σημαντικό λόγο για κινητοποίηση και για συντονισμό
κοινών δράσεων των φορέων όλης της Δυτικής Αθήνας – Αττικής. Ήδη, το δημο-
τικό συμβούλιο του Δήμου Πετρούπολης, με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του στις 14/2
αποφάσισε να συμμετέχει στην κινητοποίηση. 

Σχεδιάζουν νέους ΧΥΤΑ, επεκτείνουν το ΕΜΑΚ, κατασκευάζουν νέα μονάδα
καύσης απορριμμάτων στη Φυλή, Καταστρέφουν τις ζωές μας. Δεν θα τους
αφήσουμε”.

Πάρος 16 Φλεβάρη
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Ο27χρονος Πάτρικ Τζορτζ
Ζάκι βρίσκεται στα χέρια
του αιγυπτιακού κράτους

από τις 7 Φλεβάρη υπό άγνωστες συνθήκες. Έχει δεχτεί βασανιστή-
ρια και οι αρχές μηχανορραφούν μεπ πλαστές κατηγορίες σε βάρος
του. Ο Πάτρικ Τζορτζ είναι ένας από τους χιλιάδες αγωνιστές που δέ-
χονται τη βία του αιματοβαμμένου καθεστώτος του Σίσι, φτάνοντας
ακόμη και μέχρι το θάνατο είτε στις φυλακές, είτε στους δρόμους.

Η υπόθεσή του παίρνει διαστάσεις γιατί είναι φοιτητής στην Ιτα-
λία και συνελήφθη “ανεπίσημα” με το που πάτησε το πόδι του στο
αεροδρόμιο του Κάιρου όπου πήγε για να επισκεφθεί την οικογέ-
νειά του. Στην Ιταλία ήταν ήδη ενεργοποιημένα τα αντανακλαστικά
και στην Αριστερά, και στο φοιτητικό κίνημα λόγω της υπόθεσης
Ρετζένι. Ο Ρετζένι δεν ήταν Αιγύπτιος όπως ο Ζάκι, αλλά Ιταλός δι-
δακτορικός ερευνητής που είχε σαν κύριο ενδιαφέρον του το συν-
δικαλιστικό κίνημα στην Αίγυπτο. Το 2016 το πτώμα του βρέθηκε σε
ένα χαντάκι έξω από το Κάιρο. Η τελευταία φορά που ο Ρετζένι
έδωσε σημάδια ζωής ήταν τη στιγμή που τον συνέλαβαν. 

Τώρα με τον Ζάκι, το αιγυπτιακό κράτος άρχισε τα ίδια επικίνδυνα
παιχνίδια. Ο Ζάκι κατηγορείται για διασπορά ψευδών ειδήσεων,
υπονόμευση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και ενθάρρυνση
πράξεων βίας και τρομοκρατικών εγκλημάτων. Στην πραγματικότητα
ο Ζάκι είναι μέλος της Αιγυπτιακής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα. Από τον περασμένο Αύγουστο έφυγε για την Ιταλία για
μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα έρευνας τα ζητήματα φύλου και
γυναικών. Οι δικηγόροι του λένε πως η αστυνομία τον χτύπησε και
του έκανε ηλεκτροσόκ, στη διάρκεια της ανάκρισης πριν ακόμη τον
παραδώσει στον εισαγγελέα.

Καθεστώς τρόμου
Ο στρατάρχης Σίσι έχει στήσει ένα καθεστώς τρόμου, ανεβάζον-

τας το επίπεδο της βίας σε σημεία που δεν είχε φτάσει ούτε η δι-
κτατορία του Μουμπάρακ που ανατράπηκε από την επανάσταση το
2011. Ο Σίσι και ολόκληρος ο δολοφονικός κρατικός μηχανισμός
φοβούνται μια νέα επανάσταση και προσπαθούν να την αποτρέ-
ψουν βάζοντας στη φυλακή όποιον κινείται. Τα πρώτα βήματα του
καθεστώτος το 2013-14 ήταν να δολοφονήσουν χιλιάδες στο δρό-
μο. Τα επόμενα χρόνια εξαφανίστηκαν εκατοντάδες άνθρωποι και
οι φυλακές γέμισαν από αγωνιστές της Αριστεράς, των Αδελφών
Μουσουλμάνων και συνδικαλιστές. 

Πολλά στελέχη των Επαναστατών Σοσιαλιστών, με τους οποίους
έχει συντροφικούς δεσμούς η Εργατική Αλληλεγγύη βρίσκονται
στη φυλακή υπό άγνωστες συνθήκες. Ανάμεσά τους ο Χισάμ
Φουάντ, εκδότης της εφημερίδας “Σοσιαλιστής”, ο Χαιθάμ Μοχα-
μεντάιν, δικηγόρος του συνδικαλιστικού κινήματος, γνωστός σε όλη
τη χώρα για τη νομική και άλλη στήριξη σε εργατές μάχες, η Μαχιε-
νούρ αλ-Μάσρι επίσης δικηγόρος και στέλεχος του κινήματος για
τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Καμάλ Χαλίλ, παλιός αγωνιστής της
Αριστεράς, δεκάδες φορές φυλακισμένος από τον Μουμπάρακ.

Η υπόθεση Ρετζένι είχε προκαλέσει κρίση στις σχέσεις Ιταλίας - Αι-
γύπτου. Η Ρώμη ακόμη πιέζει το Κάιρο να παραδώσει τα αποτελέ-
σματα της υποτιθέμενης έρευνας που διεξάγεται εδώ και τέσσερα
χρόνια και να συλλάβει έστω και έναν υπεύθυνο. Η κόντρα δεν είναι
άσχετη με τον πόλεμο στη Λιβύη, όπου ο Σίσι στέλνει όπλα και στηρί-
ζει τον Χαφτάρ ενώ η Ιταλία συνεχίζει να στηρίζει την κυβέρνηση της
Τρίπολης.

Αυτό είναι το αιγυπτιακό καθεστώς το οποίο έχει γίνει προνομια-
κός συνομιλητής της ελληνικής κυβέρνησης και προβάλλεται ως
σύμμαχος στον άξονα για τη μοιρασιά της Ανατολικής Μεσογείου.
Όποιος στήνει συμμαχίες με τους δολοφόνους είναι συνένοχος στο
έγκλημα. Η δολοφονική χούντα του Σίσι πρέπει να ανατραπεί και να
απελευθερωθούν όλοι οι κρατούμενοι.  

Νίκος Λούντος

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Λευτεριά 
στους 
αγωνιστές

ΣΥΡΙΑ Έξω όλοι οι στρατοί
Η μεγαλύτερη μετακίνηση πλη-

θυσμών από ολόκληρη τη
διάρκεια του πολέμου βρί-

σκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες 10
βδομάδες στη Συρία. Εκατοντάδες
χιλιάδες άνθρωποι κινούνται  με
όποιο τρόπο μπορούν προς τα τουρ-
κικά σύνορα την ώρα που ο συρια-
κός στρατός περικυκλώνει το Ίντ-
λιμπ, στα βορειοδυτικά της χώρας. 

Πρόκειται για οικογένειες που
έχουν γίνει πρόσφυγες πολλαπλές
φορές μέσα στην ίδια τη Συρία, από
τις διάφορες ανταλλαγές πληθυ-
σμών που εξελίχθηκαν. Στις τελευ-
ταίες φάσεις του πολέμου, καθώς το
καθεστώς έπαιρνε στα χέρια του πε-
ριοχές που είχαν περάσει στην αντι-
πολίτευση, έστελνε όλον τον πληθυ-
σμό τον οποίο θεωρούσε “μη-ελεγ-
χόμενο”, δηλαδή μη-φιλικό προς το
καθεστώς, προς πόλεις που συνέχι-
ζαν στον έλεγχο της αντιπολίτευσης,
και ιδιαίτερα στο Ίντλιμπ. Εκεί ο κό-
σμος έφτασε να περιμένει τα δύο τε-
λευταία χρόνια, είτε ότι θα σωθεί
από κάποια μοιρασιά της τελευταίας
στιγμής στα διεθνή τραπέζια των
διαπραγματεύσεων, είτε ότι θα μακε-
λευτεί χωρίς έλεος όταν φτάσει η τε-
λευταία έφοδος του καθεστώτος.
Αυτό εξελίσσεται αυτή τη στιγμή.

Στο μεταξύ η ανακατάληψη του
Ίντλιμπ μετατρέπεται σε άλλο ένα
κομμάτι της αποσταθεροποίησης
στις σχέσεις Ρωσίας και Τουρκίας. Ο

συριακός στρατός προελαύνει με την
κάλυψη των Ρώσων. Βομβαρδίζονται
ανελέητα τα περίχωρα και έχουν ήδη
καταληφθεί οι αυτοκινητόδρομοι που
συνδέουν το Ίντλιμπ με το Χαλέπι και
τη Λαττάκεια. Η συμφωνία που είχαν
υπογράψει η Ρωσία με την Τουρκία
το 2018 προέβλεπε ότι η Τουρκία
αναλάμβανε να ξεκαθαρίσει τους
“επικίνδυνους” τζιχαντιστές από τους
μετριοπαθείς μέσα στο Ίντλιμπ, σε
αντάλλαγμα για τα στραβά μάτια που
έκανε η Ρωσία στην εισβολή που
έκανε η Τουρκία για να εμποδίσει την
εξάπλωση του κουρδικού ελέγχου
κατά μήκος των συνόρων. Η ίδια
συμφωνία προέβλεπε τη δημιουργία
“ζώνης αποκλιμάκωσης”. 

Εισβολή
Τίποτα από όλα αυτά δεν προχώ-

ρησε σύμφωνα με το σχέδιο. Η
Τουρκία δεν κατάφερε να ελέγξει το
Ίντλιμπ πολιτικά. Οι πιο σκληρές ισ-
λαμιστικές οργανώσεις πήραν το πά-
νω χέρι σε βάρος των φιλο-τουρκι-
κών. Από την άλλη, αντί για “αποκλι-
μάκωση” συνολικά είχαμε συνολική
εισβολή σε όλη τη μεθόριο και διά-
λυση των δομών αυτοκυβέρνησης
που είχαν οι Κούρδοι, χάρη και στο
πράσινο φως που έδωσε ο Τραμπ
στον Ερντογάν. Σήμερα, η “αποκλι-
μάκωση” μεταφράζεται σε συγκέν-
τρωση τουρκικών τανκς εντός και
εκτός Συρίας, την ώρα που οι δυνά-

μεις του Άσαντ τρέχουν και αφήνουν
πίσω τους εκτός από αμάχους και 13
Τούρκους στρατιώτες νεκρούς μέχρι
στιγμής.

Οι απλοί άνθρωποι τσαλαπατιούν-
ται άγρια από αυτή την πολλαπλή
σύγκρουση. Για τον Άσαντ και τη Ρω-
σία μια παραδειγματική σφαγή θα
στείλει το μήνυμα του τελικού ελέγ-
χου σε ολόκληρη τη χώρα. Η Τουρκία,
αν χάσει οποιοδήποτε ρόλο στο Ίντ-
λιμπ, κινδυνεύει να μείνει εκτός των
διαπραγματευτικών τραπεζιών που θα
καθορίσουν το μεταπολεμικό σκηνικό
στη Συρία. Τα μεγάλα σχέδια για
ελεγχόμενη μεταφορά προσφύγων
στη μεθόριο ώστε να διασφαλιστεί η
πληθυσμιακή ισορροπία σε βάρος
των Κούρδων ή θα μείνουν στα χαρτιά
ή θα επιχειρηθούν να εφαρμοστούν
με τα τουρκικά κανόνια να στρέφονται
κατά των ανθρώπων στους οποίους
ως τώρα ο Ερντογάν ήθελε να παρου-
σιάζεται ως προστάτης.

Έξω όλοι οι στρατοί από τη Συρία.
Ανοίξτε τα σύνορα για τους πρόσφυ-
γες. Αλληλεγγύη στις εξεγέρσεις
στον αραβικό κόσμο, από την Αλγε-
ρία ως το Λίβανο και το Ιράκ, που
ξαναφέρνουν στην ημερήσια διάτα-
ξη την επανάσταση για την απελευ-
θέρωση όλων των καταπιεσμένων
στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η μό-
νη στρατηγική ειρήνης και “αποκλι-
μάκωσης” για την οποία πρέπει να
παλέψει η Αριστερά.

Πάτρικ Τζορτζ Ζάκι

Οι γυναίκες έβαλαν τη
σφραγίδα τους στις
εξελίξεις στο Ιράκ την

περασμένη βδομάδα. Τερά-
στιες πορείες εκατοντάδων χι-
λιάδων γυναικών οργανώθηκαν
στις πόλεις του Νότου. Το πε-
ρασμένο καλοκαίρι, όταν ξεκι-
νούσε αυτή η κοινωνική έκρηξη
στο Ιράκ, οι δημοσιογράφοι
έλεγαν ότι πρόκειται για διαδη-
λώσεις στις οποίες συμμετέ-
χουν μόνο νέοι άνδρες. 

Πόσο άλλαξαν τα πράγματα.
Το κίνημα έχει ήδη 700 νε-
κρούς και αντί να σταματήσει
απλώθηκε με τρόπο που οι γυ-
ναίκες έγιναν το κέντρο του.
Έριξε την κυβέρνηση και έχει
προκαλέσει αποσταθεροποί-
ηση σε όλες τις πολιτικές συμ-
μαχίες που κρατούν υπό έλεγ-
χο το Ιράκ μετά την εισβολή
και κατοχή των ΗΠΑ. 

Το τελευταίο γύρισμα είναι ότι ο Μόκταντα αλ-
Σαντρ και η πολιτική του συμμαχία, που μέχρι πρό-
σφατα υποστήριζαν τις διαδηλώσεις, αποφάσισαν ότι
αρκετά τράβηξαν, μιας και πλέον βρήκαν πρόσβαση
προς την εξουσία μέσα από τις τελευταίες ανακατά-
ξεις. Για να διχάσουν το κίνημα, είπαν ότι για λόγους

“ηθικής” και “ασφάλειας” στις διαδηλώσεις πρέπει να
μην ανακατεύονται οι γυναίκες και οι άντρες. Οι γυναί-
κες δεν περίμεναν να δώσει κάποιος άλλος την απάν-
τηση. Την έδωσαν οι ίδιες καταλαμβάνοντας τους
δρόμους και παίρνοντας τα μεγάφωνα και τα πανό
στα χέρια τους.

IΡAK Η επανάσταση 
είναι γένους θηλυκού

Διαδήλωση γυναικών στο Ιράκ
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