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Πριν από πέντε περίπου εβδομάδες η Όλγα Γερο-
βασίλη, η υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
απένειμε αριστεία (βραβεία) και σταυρούς (με-

τάλλια) “αστυνομικής ανδραγαθίας” σε μια σειρά από
αστυνομικούς και αστυνομικές υπηρεσίες, ανάμεσά
τους οι Αστυνομικές Διευθύνσεις της Ορεστιάδας και
της Λέσβου.

Το “ανδραγάθημα” της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέ-
σβου το είχε περιγράψει, μερικούς μήνες πριν, με γλα-
φυρά λόγια η ΕΡΤ: 

“Σε λεωφορεία που τους μετέφεραν στον καταυλισμό
της Μόριας επιβιβάστηκαν με τη βία στις 05:30 σήμερα
Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 οι διαμαρτυρόμενοι πρόσφυ-
γες και μετανάστες... που από την περασμένη Τετάρτη
είχαν καταλάβει την κεντρική πλατεία Σαπφούς. Τα ξη-
μερώματα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αποσπούσαν
έναν-έναν τους διαμαρτυρόμενους, τους οποίους οδη-
γούσαν στα λεωφορεία. Οι αλλοδαποί παρέμεναν αμυ-
νόμενοι και αρνούμενοι να εγκαταλείψουν την πλατεία
έως την τελευταία στιγμή, σε μια σφιχτή ανθρώπινη
αλυσίδα έχοντας στο κέντρο τις γυναίκες και παιδιά.
Της τελικής επιχείρησης της Αστυνομίας, είχε προηγη-
θεί η μετατροπή, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε
πεδίο μάχης της πλατείας Σαπφούς και της προκυμαίας
της Μυτιλήνης (από)... ομάδες ακροδεξιών”. 

Η Ορεστιάδα βρίσκεται στον Έβρο. Τα ανδραγαθή-
ματα της εκεί αστυνομίας περιέγραφε τον περασμένο
Δεκέμβρη σε ένα άρθρο του το Γερμανικό περιοδικό
Der Spiegel με αυτά τα λόγια: 

“Η οργάνωση Human Rights Watch έχει καταγράψει
24 επιχειρήσεις push-back (παράνομης επαναπροώθη-
σης) στα ελληνοτουρκικά σύνορα μέσα στο Δεκέμβριο,
σύμφωνα με τις οποίες Έλληνες αστυνομικοί κακοποί-
ησαν εν μέρει τους πρόσφυγες, τους λήστεψαν και πα-
ρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τους απώθησαν με
τα εσώρουχα πίσω στην Τουρκία. Τρεις ελληνικές ΜΚΟ
κατέγραψαν τον ίδιο μήνα 39 τέτοιες περιπτώσεις... Η
ελληνική κυβέρνηση συνεχώς επιμένει ότι τηρούνται
όλες οι νομικές διαδικασίες, αλλά εμπειρογνώμονες...
επικρίνουν τις ελληνικές αρχές ότι... απωθούν εν γνώσει
τους παράνομα πίσω στην Τουρκία τους πρόσφυγες”.

Μήνυμα
Με τη βράβευση η Γεροβασίλη έστειλε ένα ξεκάθαρο

μήνυμα στην αστυνομία: ο ρατσισμός απέναντι στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι όχι μόνο ανε-
κτός από την κυβέρνηση “της αριστεράς” αλλά και
αποδεκτός και νομιμοποιημένος. Οι μετανάστες μπο-
ρούν να πεθαίνουν, για αγνώστους λόγους, στα αστυ-
νομικά τμήματα αλλά κανένας δεν θα θέσει ερωτήσεις.
Και κανένας δεν πρόκειται να τιμωρηθεί.

Η κυβέρνηση έχει, κυριολεκτικά, “πιάσει πάτο” με την
Γεροβασίλη. Το Υπουργείο ΠροΠο έχει επιστρέψει στις
“ένδοξες” εποχές του Δένδια, των επιχειρήσεων σκού-
πα και του “Ξένιου Δία”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε, από την πρώτη στιγμή που ανέ-
βηκε στην εξουσία, τα συγκρουστεί με το “βαθύ κρά-
τος”, την αστυνομία, την ηγεσία του στρατού, την εκ-
κλησία, τη δικαιοσύνη. Αντί για αυτό προσπάθησε να το
καθησυχάσει: έβαλε τον Πάνο Καμένο, ένα ακροδεξιό
γέννημα-θρέμα της Νέας Δημοκρατίας στο Υπουργείο
Άμυνας, άφησε άθικτη την ηγεσία της αστυνομίας, σε-
βάστηκε την “ανεξαρτησία της δικαιοσύνης” -των δικα-
στών που περιγελούσαν τον ελληνικό λαό βγάζοντας
αντισυνταγματικές “κατ' εξαίρεση” τις δικές τους περι-
κοπές των συντάξεων. 

Κάποιοι έτρεφαν αυταπάτες ότι με αυτή την μετριο-
παθή στάση θα κατάφερνε η κυβέρνηση να “κερδίσει”
τις ηγεσίες του στρατού ή της αστυνομίας και να μην
τις βρει απέναντί της. Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν ακρι-
βώς το αντίθετο: αντί να συμβιβαστεί η αστυνομία με
τις “αρχές της αριστεράς”, συμβιβάστηκε η “κυβέρνηση
της αριστεράς” με τα πιο σκοτεινά υπόγεια του “βαθέ-
ως κράτους”.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Γεροβασίλη όπως Δένδιας

Πληθαίνουν οι εκθέσεις φορέων που
μιλούν μεταξύ άλλων για κακομετα-
χείριση και παράνομες απελάσεις

προσφύγων και μεταναστών στον Έβρο,
επιβεβαιώνοντας έτσι όσα κατήγγειλαν
αγωνιστές κι αγωνίστριες από Ελλάδα και
Τουρκία, σε κινητοποίηση που οργάνωσε η
ΚΕΕΡΦΑ, πριν από δύο βδομάδες στα σύ-
νορα του Έβρου.

Χαρακτηριστική η έκθεση - κόλαφος της
Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης,
(Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανι-
στηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτι-
κής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας - CPT), η
οποία δημοσιεύτηκε στις 19/2 και αναφέρε-
ται στις άθλιες συνθήκες των στρατοπέδων
συγκέντρωσης και λοιπών χώρων κράτησης
αλλά και σε βασανιστήρια της αστυνομίας. 

Σύμφωνα με την έκθεση, η αντιπροσω-
πεία της Επιτροπής “έλαβε μια σειρά αξιό-
πιστων ισχυρισμών για σωματική κακομε-
ταχείριση αλλοδαπών που στερούνταν την
ελευθερία τους από την αστυνομία. Οι
ισχυρισμοί μιλούν για σφαλιάρες, μπου-
νιές και κλωτσιές σε πολλά σημεία του σώ-
ματος (συμπεριλαμβανομένων στο πρόσω-
πο και το κεφάλι), καθώς και χτυπήματα με
γκλομπ. Οι καταγγελίες σχετίζονται με χώ-
ρους κράτησης στην περιοχή του Έβρου
(π.χ. Κέντρο Κράτησης Φυλάκιου, Κέντρο
Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλάκιου,
Αστυνομία Τυχερού, Σταθμός Συνοριακού
Ελέγχου) καθώς και με το Κέντρο Κράτη-
σης της Μόρια στη Λέσβο”. 

Η έκθεση τεκμηριώνει τα πορίσματά της
με συγκεκριμένα παραδείγματα που περι-
λαμβάνουν ακόμα και κακοποίηση ανήλι-
κων προσφύγων από αστυνομικούς.

Σχετικά με τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης μπορεί κανείς να καταλάβει την κατά-
σταση όταν αυτή της κακόφημης Αμυγδα-
λέζας χαρακτηρίζεται ως αποδεκτή (“ac-
ceptable”), και σε χειρότερη κατάσταση
αναφέρονται η Μόρια (“φτωχή - poor”) και
το Φυλάκιο (“τρομακτική – apalling”).  Στην
“αποδεκτή” Αμυγδαλέζα μάλιστα, καταγ-
γέλλεται ότι μετανάστες υπέγραψαν παρά
τη θέλησή τους την “εθελοντική επιστρο-
φή τους στη χώρα προέλευσης”. 

Ξεχωριστή αναφορά έχει στα αστυνομι-
κά τμήματα. Π.χ για το περιβόητο Α.Τ Ομό-
νοιας η περιγραφή είναι η εξής: “Σε καθα-
ριότητα το κελί ήταν σε κακή κατάσταση,
με βρώμικες κουβέρτες και μολυσμένο από
κατσαρίδες. Επιπλέον, το υγειονομικό πα-
ράρτημα, στο οποίο θα μπορούσε να έχει
πρόσβαση ο κρατούμενος μόνο όταν οι

αστυνομικοί ξεκλείδωναν την πόρτα του
κελιού, ήταν απολύτως βρώμικο και ερει-
πωμένο, με νερό σε όλο το έδαφος. Οι
τουαλέτες ήταν βρώμικες και ανθυγιεινές,
η βρύση από την οποία οι κρατούμενοι επι-
τρεπόταν να πιουν νερό δεν λειτουργούσε
καθόλου και ο νεροχύτης ήταν σπασμέ-
νος”. Παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς
της αστυνομίας, το σύνολο των κρατούμε-
νων στα Α.Τ. κατήγγειλε ότι δεν τους είχε
δοθεί ποτέ δωρεάν φαγητό, παρά μόνο αν
το αγόραζαν, με αποτέλεσμα μετά από λί-
γες μέρες φυλάκισης, οι κρατούμενοι να
μην έχουν να φάνε. “Η κατάσταση αυτή εί-
ναι απαράδεκτη” τονίζει η Επιτροπή. “Σε
κάθε κρατούμενο από την Ελληνική Αστυ-
νομία πρέπει να του παρέχεται αξιοπρεπές
δωρεάν φαγητό, το οποίο να περιλαμβάνει
τουλάχιστον ένα ζεστό γεύμα την ημέρα”. 

Κράτηση εγγύων
Και αυτά δεν είναι τα μόνα που καταγγέλ-

λονται. Στις παραβιάσεις δικαιωμάτων σε
στρατόπεδα, Α.Τ και άλλους χώρους  κρά-
τησης, περιλαμβάνονται η κράτηση πέρα
από το προβλεπόμενο χρονικό όριο (ακόμα
και ασυνόδευτων μικρών παιδιών), ο υπερ-
πληθυσμός, η στέρηση πρόσβασης σε εξω-
τερικό χώρο, η μη παροχή ειδών υγιεινής, η
έλλειψη ζεστού νερού, κράτηση εγκύων γυ-
ναικών ή μητέρων με μωρά παιδιά σε ανα-
τριχιαστικά άθλιες συνθήκες κλπ.

Στο τέλος της έκθεσης η Επιτροπή επι-
βεβαιώνει τα περί παράνομων επαναπρο-
ωθήσεων από αστυνομία και παραστρα-
τιωτικές ομάδες, συνοδεία βασανιστηρίων:
“Αρκετά άτομα ισχυρίστηκαν ότι είχαν υπο-
στεί σωματική κακομεταχείριση από αστυ-
νομικούς και συνοριοφύλακες ή (παρα-)

στρατιωτικούς κομάντο κατά τη διάρκεια
τέτοιων επιχειρήσεων επαναπροώθησης.
Οι ισχυρισμοί για κακομεταχείριση περιε-
λάμβαναν χαστούκια, γροθιές και κλωτσιές
σε διάφορα μέρη του σώματος (συμπερι-
λαμβανομένου του κεφαλιού) καθώς και
χτυπήματα με γκλομπ στο κεφάλι ενώ ήταν
αναγκασμένοι να γονατίζουν με το κεφάλι
προς τα κάτω, όση ώρα βρίσκονταν εν πλω
(δηλαδή όλοι όσοι σήκωναν το κεφάλι τους
δέχονταν συστηματικά χτυπήματα με
γκλομπ στο κεφάλι). Αρκετοί παραπονέθη-
καν ότι δέχτηκαν απειλές, βάναυση συμπε-
ριφορά... και αναγκάστηκαν να επιβιβα-
στούν σε μικρά φουσκωτά σκάφη. Συνή-
θως, οι υπεύθυνοι για την κακομεταχείριση
ήταν οπλισμένοι και είχαν τα πρόσωπά
τους καλυμμένα με μπαλακλάβες, ενώ με-
ρικοί ήταν ντυμένοι με αστυνομικές κι άλ-
λοι με στρατιωτικές στολές”. 

Σύμφωνα με την έκθεση, όλες οι μαρτυ-
ρίες είχαν παρόμοιο μοτίβο και το οποίο
είναι ακριβώς αυτό που περιέγραφε ο
Γιώργος Τσιάκαλος στην εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ στη Θεσσαλονίκη στις 9/2.  Οι με-
τανάστες έφταναν περνώντας το ποτάμι
του Έβρου, συλλαμβάνονταν από την
αστυνομία και τη συνοριοφυλακή και συ-
νήθως προωθούνταν σε κάποιο αστυνομι-
κό τμήμα ή άλλο χώρο κράτησης στην πε-
ριοχή του Έβρου. Τους αφαιρούνταν όλα
τα προσωπικά αντικείμενα συμπεριλαμβα-
νομένων και των κινητών τηλεφώνων. Δεν
τους κατέγραφαν καν, ούτε κατά τη σύλ-
ληψη, ούτε κατά την κράτηση. Στη συνέ-
χεια μεταφέρονταν με βαν σε στρατιωτική
περιοχή στις όχθες του Έβρου δεμένοι ο
ένας με τον άλλον, και κουκουλοφόροι
αστυνομικοί, συνοριοφύλακες και παρα-
στρατιωτικοί τους ανάγκαζαν να επιβιβα-
στούν σε φουσκωτές βάρκες. Κατά τη δια-
δικασία αγνοείτο κάθε έκκληση των μετα-
ναστών για αίτηση ασύλου και τα προσω-
πικά αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων
και των εγγράφων τους, καταστρέφονταν.
Στη συνέχεια η φουσκωτή βάρκα στελνό-
ταν στην άλλη όχθη του ποταμιού.

Κι αν νομίζει κανείς ότι αυτά είναι τα χει-
ρότερα από όσα αναφέρει η Επιτροπή του
Συμβουλίου της Ευρώπης, κάνει λάθος. Το
χειρότερο είναι ότι “σε επικοινωνία τους οι
ελληνικές αρχές, επανέλαβαν ότι καμία τέ-
τοια άτυπη επαναπροώθηση δεν λαμβάνει
χώρα κι επεσήμαναν την αφοσίωσή τους
στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων των μεταναστών και των προσφύ-
γων”. Η άρνηση δηλαδή. Η άρνηση και η
συγκάλυψη από τη μεριά του κράτους,
των θηριωδιών που συμβαίνουν στα ελλη-
νοτουρικά σύνορα, εις βάρος των αδερ-
φών μας που φεύγουν κυνηγημένοι από
τους πολέμους και τη φτώχεια. 

Αν η κυβέρνηση επιλέγει να κλείνει τα
μάτια, όλες και όλοι που επιλέγουν το αντί-
θετο έχουν ένα κοινό ραντεβού. Το Σάββα-
το 16 Μάρτη, στις 3μμ, στην Ομόνοια και
σε άλλες εφτά πόλεις της χώρας. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Επιβεβαιώνονται 
οι καταγγελίες

Η αστυνομία έχει γυρίσει στην εποχή των
ρατσιστικών πρακτικών της Δεξιάς. Η φωτό
είναι από έλεγχο στην οδό Αναξαγόρα το 2008



Το 2019 έχουμε τη δυνατότητα να κά-
νουμε την επαναστατική αριστερά και
το κόμμα μας πολύ πιο δυνατά μέσα σε

μια συγκυρία που συνδυάζει προβλήματα για
τις άρχουσες τάξεις και ξεσπάσματα των από
κάτω τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. 

Η παγκόσμια οικονομία αφήνει πίσω της
την όποια ασθενική ανάκαμψη. Οι άρχουσες
τάξεις είναι διχασμένες και στις ΗΠΑ και
στην Ευρώπη επειδή αυξημένα επιτόκια και
οικονομική ύφεση είναι ένας συνδυασμός
που μπορεί να προκαλέσει χρεοκοπίες. Η
ίδια η FED στις ΗΠΑ δεν μπορεί να αποφα-
σίσει με ποια γραμμή θα πάει. 

Στον 21ο αιώνα η βαθιά κρίση πτωτικής
τάσης του μέσου ποσοστού κέρδους όπως
την είχε αναλύσει ο Μαρξ γίνεται όλο και
πιο μακρόσυρτη. Αυτό είναι το υπέδαφος
για την όξυνση των οικονομικών και στρα-
τιωτικών ανταγωνισμών, την επιστροφή των
εμπορικών πολέμων αλλά και την πολιτική
αποσταθεροποίηση. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας
επιδεινώνονται ραγδαία. Οι διαπραγματεύ-
σεις Βρετανίας-ΕΕ έχουν γίνει μια πληγή
που δεν κλείνει. Η ίδια η ΕΕ διχάζεται εσω-
τερικά για πολλά θέματα. 

Ο πιο αποσταθεροποιητικός παράγοντας
αποδεικνύεται η εργατική οργή. Η περίπτω-
ση των Κίτρινων Γιλέκων είναι εμβληματική:
Ο Μακρόν αποτέλεσε το σύμβολο μιας νέας
πολιτικής λύσης από τα πάνω απέναντι στην
κατάρρευση των παραδοσιακών κομμάτων.
Τα Κίτρινα Γιλέκα έβαλαν τέρμα σε αυτόν
τον μύθο. Αλλά η Γαλλία δεν είναι το μοναδι-
κό παράδειγμα όπως δείχνουν οι μαζικές
διαδηλώσεις και απεργίες ακόμη και στις
ΗΠΑ κατά του Τραμπ. «Οι μιλένιαλς (δηλαδή
η γενιά που μεγάλωσε μέσα στον 21ο αι-

ώνα) ανακαλύπτουν το σοσιαλισμό» γράφει
ο Economist στις ΗΠΑ, μια νέα ριζοσπαστι-
κοποίηση απλώνεται διεθνώς. 

Οι απειλές από την ακροδεξιά είναι ανα-
πόσπαστο στοιχείο αυτής της εικόνας. Αλλά
ταυτόχρονα πρέπει να βλέπουμε ξεκάθαρα
τα αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά βήματα
της εργατικής τάξης και τις ευκαιρίες για ρι-
ζοσπαστικοποίηση προς τα αριστερά. 

Εξαίρεση;
Η Ελλάδα δεν είναι η εξαίρεση. Το τραπε-

ζικό σύστημα ήταν η ατμομηχανή του ελλη-
νικού καπιταλισμού και δέκα χρόνια μετά το
ξέσπασμα της κρίσης οι τράπεζες εξακο-
λουθούν να είναι ζόμπι. Το αφήγημα περί

εξόδου έχει περιορισμένο ορίζοντα γιατί οι
δεσμεύσεις για υπερπλεονασμάτα μεταφρά-
ζονται σε πίεση για συγκράτηση των μισθο-
λογικών και των κοινωνικών δαπανών αλλά
και ιδιωτικοποιήσεις. Οι υποχωρήσεις του
Τσίπρα, ανοίγουν τις ορέξεις της άρχουσας
τάξης και της ΝΔ για νέες επιθέσεις. 

Δεν είναι μόνο οικονομική η κρίση, είναι
και πολιτική. Η ΝΔ ελπίζει σε ανάκαμψη μό-
νο και μόνο λόγω της πολιτικής που εφάρ-
μοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και κλιμακώνει με δεξιές ρε-
λάνς -στην οικονομία, στην καταστολή, στην
εξωτερική πολιτική, απέναντι στους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες- στις οποίες ο
ΣΥΡΙΖΑ προσαρμόζεται. 

Συνέχεια στη σελ. 9
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Φασιστικά και ακροδεξιά κόμματα ξεφυ-
τρώνουν στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη
Βραζιλία, πάνω στο έδαφος της κατάρ-

ρευσης παραδοσιακών πολιτικών σχηματισμών
σε συνθήκες κρίσης και απειλούν να καθορί-
σουν τις εξελίξεις, αναβιώνοντας τους εφιάλ-
τες του μεσοπολέμου. Ο Τραμπ χτύπησε δυνα-
τά το ταμπούρλο του ρατσισμού, απειλώντας
να υψώσει τείχος με το Μεξικό και ενίσχυσε
τους κάθε λογής Μπολσονάρο, Λεπέν, Σαλβίνι,
Όρμπαν. Είναι ώρα να τους φράξουμε το δρό-
μο για να μην ξαναζήσουμε την φρίκη του ολο-
καυτώματος, του Άουσβιτς και του Νταχάου. 

Στη χώρα, που αντιστάθηκε στο ναζισμό και
έχει στο Δίστομο, στα Καλάβρυτα, στη Καισα-
ριανή, στη Βιάνο, στο Κοντομαρί, στο Χορτιάτη
και πόσα άλλα μέρη τις μνήμες των σφαγών και
των καταστροφών των ναζί του Χίτλερ, δεν μπο-
ρούμε να επιτρέψουμε στους ομογάλακτους
απόγονους τους της Χρυσής Αυγής να προκα-
λούν, να δολοφονούν, να απειλούν με πραξικο-
πήματα και εισβολή στη Βουλή για να καταργή-
σουν τις ελευθερίες όλων μας. Δεν θα τους επι-
τρέψουμε να φοράνε την μάσκα του πατριώτη
και να προχωράνε σε επιθέσεις κατά αγωνιστών
των κινημάτων, μεταναστών, ομοφυλόφιλων και
γυναικών, στο όνομα της φυλετικής καθαρότη-
τας και της λευκής ανωτερότητας. Η δίκη τους
χρειάζεται να ολοκληρωθεί για να βρεθούν οι
δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ
Λουκμάν, εκεί που ανήκουν, στη φυλακή!

Φόρος αίματος
Καράβια περιπλανώνται στη Μεσόγειο μετα-

φέροντας καταδιωγμένους πρόσφυγες, γυναί-
κες και παιδιά και δεν δένουν στα ιταλικά λιμά-
νια με απόφαση του ακροδεξιού Σαλβίνι. Πέντε
χιλιάδες τριακόσιοι χάθηκαν τα τελευταία δύο
χρόνια στα παγωμένα νερά της Μεσογείου, μια
πόλη ολόκληρη που γλίτωσε τους βομβαρδι-
σμούς στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Συρία, την
Υεμένη. Ο φόρος αίματος στο βωμό των κλει-
στών συνόρων της Ευρώπης-φρούριο είναι βα-
ρύτατος. Εκατοντάδες χιλιάδες παγιδεύονται
και δεν ξεφεύγουν από τα βάσανα καθώς υψώ-
νονται μπροστά τους φράχτες, συρματοπλέγ-
ματα, ο στόλος της FRONTEX και τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης. 

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αξίζουν την
αλληλεγγύη μας για να έχουν άσυλο και χαρ-
τιά και να βρουν ελεύθεροι ένα σπίτι και μία
θέση δίπλα μας, στις γειτονιές μας και στους
χώρους εργασίας. Τα προσφυγόπουλα να βρε-
θούν μέσα στα σχολεία, πλάι σε όλα τα παιδιά.

Στις 16 Μάρτη θα ακουστεί η κραυγή μας
στην Αθήνα, στην Ομόνοια στις 3μμ και την ίδια
μέρα θα ενωνόμαστε με κινήματα που θα διαδη-
λώνουν σε όλο τον Πλανήτη, στο Λονδίνο, στο
Βερολίνο, στην Βιέννη, στο Παρίσι, στη Βαρσο-
βία, στη Κοπεγχάγη, στην Ν.Υόρκη, στο Σίδνεϋ,
στη Σεούλ, για να μπει φραγμός στην φασιστική
απειλή και το ρατσισμό. Για να νικήσει η ελπίδα,
ο συλλογικός αγώνας των πολλών για ένα κό-
σμο και μια Ευρώπη χωρίς νεοναζί και ρατσισμό!

Συνέχεια στη σελ. 8

Από την Παρασκευή 22 Φλεβάρη μέχρι την Κυριακή 24 πραγματοποιήθηκε στο
αμφιθέατρο του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) η ετήσια
Συνδιάσκεψη του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος για το 2019 με τη συμμε-

τοχή αντιπροσώπων από τους τοπικούς πυρήνες του ΣΕΚ πανελλαδικά. 

Έγιναν συζητήσεις πάνω σε 11 θεματικές ενότητες με 15 εισηγητές και εισηγήτριες
και 138 παρεμβάσεις συνέδρων. Τα θέματα αφορούσαν την εκτίμηση της συγκυρίας,
την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς απειλής, τις μάχες του εργατικού κινήματος, την πα-
ρέμβαση στις εκλογές, την πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών, τις μάχες του
φοιτητικού κινήματος, την ενίσχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την κομματική οικοδόμηση δυ-
νατής επαναστατικής αριστεράς με παρεμβάσεις στη μάχη των ιδεών και την αξιοποί-
ηση της Εργατικής Αλληλεγγύης. Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης έκλεισαν με την ομό-
φωνη εκλογή Κεντρικής Επιτροπής και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στην εναρκτήρια συζήτηση παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες από οργανώσεις της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, από το ΝΑΡ, την ΑΡΙΣ και τη Μετάβαση, που έστειλαν γραπτά χαιρετιστήρια
μηνύματα όπως και η ΟΚΔΕ-Σπάρτακος, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στο
http://www.sekonline.gr/article.php?id=828.

Δημοσιεύουμε εδώ το κείμενο της Απόφασης της Συνδιάσκεψης και στις σελίδες 9,
10-11 μπορείτε να βρείτε μερικές από τις παρεμβάσεις που έγιναν στην πλούσια συζή-
τηση του τριήμερου.

Συνδιάσκεψη ΣΕΚ 2019

16 Mάρτη,
Διεθνής κραυγή
κατά του
ρατσισμού και
του φασισμού

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 2019

Αποσταθεροποιημένος καπιταλισμός, 
πιο δυνατή επαναστατική αριστερά
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ΑΔΕΔΥ 
Νέα
παναττική
στάση
εργασίας, 
5 Μάρτη

Νέα κινητοποίηση με πανατ-
τική στάση εργασίας από τις
12 το μεσημέρι ως τη λήξη της
βάρδιας και συγκέντρωση στις
12.30μμ έξω από το Υπουργείο
Οικονομικών (Νίκης 5-7) στο
Σύναγμα κάλεσε για την Τρίτη
5/3 η ΑΔΕΔΥ.

Παρά τις πρόσφατες κινητο-
ποιήσεις για τα ΒΑΕ και τον
13ο και 14ο μισθό, ο υπουργός
Οικονομικών αρνήθηκε να συ-
ναντηθεί με αντιπροσωπεία της
τριτοβάθμιας ομοσπονδίας των
δημοσίων υπαλλήλων για να
ακούσει τα αιτήματά τους.

Όπως τονίζεται στην ανακοί-
νωση της ΑΔΕΔΥ, η στάση ερ-
γασίας θέλει να στείλει μήνυμα
ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψει
η χορήγηση του 13ου και του
14ου που έχει κοπεί από την
1/1/13. Ταυτόχρονα η ΑΔΕΔΥ
ζητάει άμεση ρύθμιση για τα
Β.Α.Ε., το επίδομα επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας τώρα
και όχι παράταση της εκκρεμό-
τητας για τη μετεκλογική πε-
ρίοδο. Η στάση εργασίας
ισχύει και για όλα τα Νομαρ-
χιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ.

Προεκλογική αναδίπλωση της
κυβέρνησης για το ζήτημα
του Επιδόματος Βαρειάς και

Ανθυγιεινής Εργασίας (ΒΑΕ) μετά
την 24ωρη απεργία και την οργισμέ-
νη συγκέντρωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις
21/2 έξω από το υπουργείο Οικονο-
μικών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου κατατέθηκε τροπολογία
που δίνει 14μηνη παράταση στην
πληρωμή του ΒΑΕ. Ωστόσο λίγο αρ-
γότερα η 14μηνη παράταση μέχρι να
φτάσει στη βουλή έγινε 10μηνη...

Οι κωλοτούμπες της κυβέρνησης
ήρθαν μετά από τη δυναμική απερ-
γία και την συγκέντρωση των εργα-
ζόμενων στους Δήμους που κατέλη-
ξε στην κατάληψη του γραφείου του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας
& Ανάπτυξης Πιτσιόρλα. Η κατάληψη
του γραφείου του Πιτσιόρλα έγινε
μετά την άρνηση της πολιτικής ηγε-
σίας να συναντήσει αντιπροσωπεία
της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

“Η παραπομπή της οριστικής διευ-
θέτησης των ΒΑΕ για μετά τις εκλο-
γές μας προϊδεάζει μετά βεβαιότητας
ότι η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει σε
αντιλαϊκές πολιτικές για το θέμα και
δεν τολμά προεκλογικά να τις νομο-
θετήσει” αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η ΠΟΕ-ΟΤΑ που οργάνωσε την
24ωρη απεργία μετά την αιφνιδιαστι-
κή εγκύκλιο που έφτασε στις οικονο-
μικές υπηρεσίες των Δήμων ότι από
τις 27 Φεβρουαρίου δεν υπάρχει το

απαραίτητο κονδύλι για να πληρώ-
σουν κανονικά το ΒΑΕ σε όλους τους
εργαζόμενους που το δικαιούνται. 

Σύμφωνα με το πόρισμα της επι-
τροπής για το ΒΑΕ, το επίδομα θα
μειωθεί πάνω από 30% σχεδόν σε
όλες τις κατηγορίες εργαζόμενων
ενώ σε πολλές κατηγορίες θα περι-
κοπεί εντελώς. Το ίδιο θα συμβεί δια-
δοχικά σε όλους τους δημόσιους
υπάλληλους που ως τώρα δικαιούν-
ταν το ΒΑΕ στην δημόσια υγεία, στις
κοινωνικές υπηρεσίες και σε μια σει-
ρά άλλους κλάδους.

Στη συγκέντρωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ
πήραν μέρος με τα πανό τους και τα
κίτρινα γιλέκα τους εργαζόμενοι από
πολλούς δήμους της Αττικής και το
Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Πολύ δυνα-
μική ήταν η παρουσία των εργαζόμε-
νων από το δήμο Πειραιά και από το
δήμο Κορυδαλλού, σημαντική πα-

ρουσία εργαζόμενων υπήρχε από το
δήμο Πετρούπολης που κατέβηκαν
με σκουπιδιάρα στο δρόμο αλλά και
από το δήμο Κηφισιάς, το δήμο Αγ.
Δημητρίου, το δήμο Παιανίας, το δή-
μο Αθήνας κ.ά. 

Διαρκείας
“Από τη μεριά μας το ξεκαθαρίζου-

με, έτσι και τολμήσουν να ακουμπή-
σουν το ΒΑΕ θα ξεκινήσουμε απεργία
διαρκείας που θα πνίξουμε όλη την
χώρα στο σκουπίδι” τόνισε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη ο Χρίστος Ευθυμί-
ου, πρόεδρος του σωματείου εργαζό-
μενων στο δήμο του Αγ. Δημητρίου.
Σημαντική ήταν και η παρουσία εργα-
ζόμενων και συμπαραστατών στην
απεργία από το Αντικαπιταλιστικό Δί-
κτυο στους ΟΤΑ – Η Σκουπιδιάρα,
που μοίραζαν την προκήρυξη για την
απεργία στις 8 Μάρτη, την ημέρα της

γυναίκας. “Χιλιάδες είναι οι γυναίκες
που εργάζονται στην καθαριότητα
των δήμων, σαν οδοκαθαρίστριες αλ-
λά και μέσα σε κτήρια και υπηρεσίες.
Επίσης χιλιάδες είναι αυτές που θα
δουν να μειώνεται ή να περικόπτεται
το ΒΑΕ και ο μισθός τους από αυτές
που δουλεύουν σαν διοικητικές στα
γκαράζ και σε μια σειρά άλλες υπηρε-
σίες όπως το Βοήθεια στο Σπίτι. Η 8
Μάρτη είναι η συνέχεια της μάχης
που δίνουμε για εργασιακά και κοινω-
νικά δικαιώματα”, ανέφερε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη η Μαρία εργαζό-
μενη στο Δήμο Κηφισιάς.

“Μιλάμε για περικοπή που αγγίζει
τα 120 με 150 ευρώ. Σημαίνει μείωση
στο μέσο μισθό κατά 10 με 15%. Την
ίδια ώρα που η κυβέρνηση διαφημί-
ζει τη μεταμνημονιακή περίοδο έρχε-
ται και κόβει το μισθό” εξήγησε στην
Εργατική Αλληλλεγγύη ο Δημήτρης
Καλπίδης, μέλος του ΔΣ στο σωμα-
τείο των εργαζόμενων στο δήμο Κο-
ρυδαλλού. “Από τη μεριά της ΠΟΕ-
ΟΤΑ και των πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων δεν πρέπει να κάνουμε πίσω. Δεν
παζαρεύουμε παρατάσεις, δεν μας
νοιάζει να γλυτώσουμε για ένα εξά-
μηνο και να μας χρησιμοποιούν σαν
προεκλογική μηχανή. Θέλουμε εδώ
και τώρα να νομοθετήσει η κυβέρνη-
ση ότι δεν πρόκειται να κοπεί, ούτε
τώρα, ούτε ποτέ το επίδομα ανθυγι-
εινής εργασίας”. 

Κ.Μ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Πολύ χαμηλότερη των περιστάσεων

αποδείχτηκε η συνέλευση των προ-
έδρων των ΕΛΜΕ στην Αθήνα το Σάββα-
το 23/2. Παρά του ότι το πλαίσιο της ει-
σήγησης του ΔΣ της ΟΛΜΕ ήταν ήδη
κουτσουρεμένο σε σχέση με την 48ωρη
απεργία που ζητούσε η βάση των ανα-
πληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών, οι
πρόεδροι δεν κατάφεραν να βγάλουν
ούτε μια μέρα απεργία.

Στην συνέλευση των προέδρων το πα-
ρόν δήλωσαν 63 ΕΛΜΕ ενώ ψήφισαν 61.
Οι παρελκυστικές τακτικές από πλευράς
της ΔΑΚΕ και των παρατάξεων που πρό-
σκεινται στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ φά-
νηκαν αργότερα όταν στην ψηφοφορία
που τέθηκαν ξεχωριστά το πλαίσιο της
εισήγησης και το πρόγραμμα δράσης,
πέρασε το πλαίσιο της εισήγησης με 33
ΕΛΜΕ υπέρ (53%) ενώ απορρίφθηκε το
πρόγραμμα δράσης με 25 υπέρ (39%).

Την επόμενη περίοδο το εκπαιδευτικό
κίνημα που έδειξε τα δόντια του στην
αρχή της χρονιάς πρέπει να δώσει δυνα-
μικές απεργιακές απαντήσεις απέναντι
στις επιθέσεις του Γαβρόγλου και της
κυβέρνησης.

“Απεργούμε”, είναι ο τίτλος της ανακοί-
νωσης που εξέδωσε ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Εργαζόμενων στο Φυσι-

κό Αέριο (ΠΣΕΦΑ) που καλεί σε 24ωρη πανελ-
λαδική απεργία την Παρασκευή 1η Μάρτη σε
όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρίας σε όλη
την Ελλάδα. Ο ΠΣΕΦΑ καλεί σε κεντρική απερ-
γιακή συγκέντρωση την ίδια μέρα στις 9πμ
μπροστά στο κεντρικό κτήριο της διοίκησης
της ΔΕΣΦΑ στη Μεσογείων στο ύψος του με-
τρό Νομισματοκοπείο.

Η απόφαση για απεργία έρχεται να υλοποι-
ήσει την ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενι-
κής Συνέλευσης που πραγματοποίησε ο ΠΣΕ-
ΦΑ στις 15/2 με βασικό αίτημα τον άμεσο ορι-
σμό συνάντησης της Διοίκησης της ΔΕΣΦΑ
Α.Ε. με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΕΦΑ και
την ενημέρωση για τα επόμενα βήματα στην
κατεύθυνση της μονιμοποίησης όλων των συμ-
βασιούχων.

“Η απεργία αυτή βγήκε μέσα από την οργή
των συναδέλφων. Αυτό που βλέπουμε τους τε-
λευταίους τρεις μήνες μετά την ιδιωτικοποίηση
είναι η πλήρης αδιαφορία της νέας διοίκησης
απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους, μόνιμους
και συμβασιούχους. Ειδικά για εμάς τους εργαλα-
βικούς η αδιαφορία έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα
αφού η νέα διοίκηση αρνείται ακόμα και να συζη-

τήσει με το σωματείο σχετικά με τα αιτήματά μας.
Η απεργία αυτή έρχεται στην πιο κρίσιμη στιγμή
να αποδείξει πως οι συμβασιούχοι της ΔΕΣΦΑ δεν
πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια”, τονί-
ζει μιλώντας στην ΕΑ ο Γιώργος Φαράντος, συμβα-
σιούχος εργαζόμενος στη Ρεβυθούσα. 

Καθολική
“Αυτή η απεργία έχει και πολλά σημαντικά

προχωρήματα. Απέναντι στην αδιαφορία της δι-
οίκησης οι συνάδελφοι αποφάσισαν να σκληρύ-
νουν την στάση τους με καθολική απεργία τόσο
στη Ρεβυθούσα όσο και σε όλα τα πόστα και τις
βάρδιες της εταιρίας. Αποφασίσαμε να μην ξε-
φορτωθεί κανένα καράβι και κανείς συνάδελ-
φος να μην συμμετέχει σε βάρδιες και προσω-
πικό ασφαλείας. Αν μας θέλουν συμβασιού-
χους, εργολαβικούς σε τρίτες εταιρίες, τότε
δεν έχουν το δικαίωμα να μας βάζουν να εργα-
ζόμαστε σαν προσωπικό ασφαλείας στις βάρ-
διες. Ταυτόχρονα οι “εργολαβικοί” συνάδελφοι
στη γενική μας συνέλευση με μια δυναμική στά-
ση αποφάσισαν να μην υπογράψουν την κου-
τσουρεμένη ΣΣΕ που έστειλε η διοίκηση.

Η αγωνιστική στάση των εργολαβικών συνα-
δέλφων έχει φέρει ήδη αποτελέσματα αφού
επηρέασε σημαντικό κομμάτι των 190 μονίμων

που ζήτησαν Γενική Συνέλευση από το σωματείο
τους. Και μπορεί τελικά από τη Γενική Συνέλευ-
ση του σωματείου των μόνιμων να μην βγήκε
απεργιακό πρόγραμμα, όμως για πρώτη φορά
μπήκε ο σπόρος για κοινές κινητοποιήσεις συμ-
βασιούχων και μόνιμων την επόμενη περίοδο.

Έχουμε την εμπειρία των προηγούμενων κι-
νητοποιήσεων και της απεργίας του Νοέμβρη
που είχε πρωτοφανή συμμετοχή για τα δεδομέ-
να της ΔΕΣΦΑ και έβαλε μεγάλη πίεση σε όλα
τα σωματεία του κλάδου. Όλοι πλέον καταλα-
βαίνουν ότι το ζήτημα των εργολαβικών δεν εί-
ναι μόνο στη ΔΕΣΦΑ αλλά σε όλες τις εταιρίες
του κλάδου (ΔΕΔΑ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ, κλπ) ενώ εί-
χαμε την συμπαράσταση της Ομοσπονδίας
Ενέργειας, του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας
και μιας σειράς από σωματεία του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα.

Με την απεργία μας αυτή ξεκαθαρίζουμε
πως δεν κάνουμε πίσω από τα αιτήματά μας
για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, για
αξιοπρεπείς ΣΣΕ σε μόνιμους και εργολαβι-
κούς με αναγνώριση της προϋπηρεσίας, όχι
μόνο μέχρι το 2012, αλλά και για όλους τους
νέους συναδέλφους. Η συμμετοχή όλων μας
σε αυτήν την απεργιακή κινητοποίηση είναι πιο
αναγκαία από ποτέ”, ανέφερε ο Γ. Φαράντος.

Κωλοτούμπες της κυβέρνησης 
για τα ΒΑΕ μετά την απεργία των ΟΤΑ

24ωρη απεργία στην ΔΕΣΦΑ, 1/3

21/2, Απεργιακή συγκέντρωση εργαζόμενων στους δήμους στο Υπ. Οικονομικών



Νέα 24ωρη απεργία ενάντια στις απο-
λύσεις των συμβασιούχων καθαρι-

στριών στον Αγ. Σάββα προκήρυξε το
σωματείο των εργαζόμενων για την Πέμ-
πτη 28/1 και στάση εργασίας για όλο το
προσωπικό από τις 10πμ μέχρι τις 3μμ,
με συγκέντρωση στις 11πμ στο προαύλιο
του νοσοκομείου.

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον
πρόεδρο του σωματείου των εργαζόμενων
Κώστα Καταραχιά:

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως οι απολύ-
σεις 88 εργαζόμενων στην καθαριότητα
του Αγ. Σάββα, και σε όλα τα νοσοκομεία
που έχουν κάνει συμβάσεις χωρίς εργολά-
βο, με πρόσχημα τον ΑΣΕΠ, είναι κυβερνη-
τική επίθεση. Μπορεί ο εντολοδόχος κυ-
βερνητικός διοικητής να μπαίνει μπροστά
σε αυτή την επίθεση, αλλά είναι δεδομένο
πως έχει τις πλάτες της κυβέρνησης που
επιτίθεται στους συμβασιούχους εργαζό-
μενους της καθαριότη-
τας σε όλη την Ελλάδα.

Αυτές οι μεθοδεύσεις
ξεσήκωσαν τις καθαρί-
στριες μέσα στο νοσοκο-
μείο. Με συνελεύσεις δη-
μιούργησαν επιτροπή
αγώνα και κατέληξαν σε
μεγάλες κινητοποιήσεις.
Συνεχίσαμε με κλιμάκωση
με μια μεγάλη απεργιακή
μέρα τη Δευτέρα 18/2.
Έγινε υποδειγματική ορ-
γάνωση της απεργίας.
Από τις έξι το πρωί όλοι
οι απεργοί της καθαριό-
τητας βρέθηκαν στην πε-
ριφρούρηση. Ήταν μια
σκληρή περιφρούρηση
που ανέδειξε ότι οι καθα-

ρίστριες δεν είναι εργαζόμενες δεύτερης
κατηγορίας και πως η καθαριότητα είναι το
άλφα και το ωμέγα στη λειτουργία ενός νο-
σοκομείου. Τονίσαμε πως το προσωπικό
ασφαλείας το ορίζει το σωματείο με τους
απεργούς και όχι η διοίκηση.

Έγινε ξεκάθαρο σε όλους πως ανοίγει
μια σκληρή μάχη απέναντι στην επιλογή να
μεγαλώσει η ελαστική εργασία με συμβα-
σιούχους σε όλο το δημόσιο. Πρόκειται
για κεντρική κυβερνητική επιλογή και
γι'αυτό αυτή η μάχη είναι συνολικά κρίσιμη
για το τι θα γίνει με τους συμβασιούχους. 

Επιτροπή αγώνα
Στη συνέλευση που οργανώσαμε μετά

την κινητοποίηση της Δευτέρας αποφασί-
σαμε νέα κινητοποίηση την Τετάρτη 20/2

έξω από τη Βουλή μαζί με τις καθαρί-
στριες του Δρομοκαΐτειου που ήμασταν
και τη Δευτέρα μαζί και αντιμετωπίζουν τα
ίδια ζητήματα. Και στη συνέχεια οργανώ-
σαμε ανοιχτή επιτροπή αγώνα και αποφα-
σίσαμε νέα 24ωρη απεργία σε όλη την κα-
θαριότητα για την Πέμπτη 28/2 με στάση
εργασίας για όλο το προσωπικό του νοσο-
κομείου, με συγκέντρωση στο προαύλιο
στις 11πμ. 

Ταυτόχρονα με τη μάχη για τις δουλειές
τους, οι καθαρίστριες έχουν ανοίξει και
όλα τα πολιτικά ζητήματα. Δεν μπορούν να
γίνουν ανεκτές ρατσιστικές συμπεριφο-
ρές. Μεταξύ των εργατριών υπάρχουν
πολλές μετανάστριες. Επίσης η συζήτηση
για την απεργία στις 8 Μάρτη-Παγκόσμια
Μέρα Γυναικών έχει απλωθεί μεταξύ των
απεργών καθαριστριών που δηλώνουν
πως θα κατέβουν στην απεργία. 

Κυριάκος Μπάνος
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Τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες από νοσοκομεία
σε όλη την Ελλάδα έρχονται εικόνες διοικητι-
κών αυθαιρεσιών και επιθέσεων απέναντι σε

εργαζόμενους και στα συνδικαλιστικά τους όργα-
να. Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον Χρίστο
Αργύρη, γιατρό στο Γεννηματάς της Αθήνας, μέ-
λος του Συντονιστικού Νοσοκομείων για το ζήτημα.

“Πραγματικά η μάχη για τη μονιμοποίηση των
καθαριστριών του Αγ. Σάββα είναι χαρακτηριστική
της δεξιάς κατρακύλας της κυβέρνησης. Ο κυνι-
σμός και η ειρωνία με την οποία υπογράμμισαν
πως πρέπει να ξεχάσουν την μονιμότητα, είναι χα-
ρακτηριστικές της κυβερνητικής στάσης.

Το είδαμε και στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονί-
κης με την απαγόρευση εκδήλωσης για τις γυναί-
κες. Το είδαμε στα Χανιά με την στάση του διοικη-
τή να θέλει να κλείσει τη μονάδα των οξέων εγκε-
φαλικών. Το είδαμε στην Πάτρα με την αυθαίρετη
απόφαση της διοίκησης να μεταφέρει προσωπικό
για τη λειτουργία των ΜΕΘ, το είδαμε στη Ζάκυν-
θο και την απίστευτη κατάσταση με τις κλειστές
κλινικές. Το ίδιο βλέπουμε στο Αγλ. Κυριακού με
την αδιαφορία της διοίκησης για το προσωπικό
που βρίσκεται σε συνθήκες εξάντλησης. Στον Ερυ-
θρό για πρώτη φορά η διοίκηση αρνήθηκε να δώ-
σει αμφιθέατρο για να γίνει συγκέντρωση για τις
εκλογές της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΝΓΕ. Είδαμε να διώ-
κεται ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ από το τμήμα δη-
μοκρατικού πολιτεύματος της ασφάλειας για τη
συνδικαλιστική του δράση. 

Όλα αυτά δεν είναι τυχαία αλλά κομμάτι της
σκλήρυνσης της στάσης της πολιτικής ηγεσίας
του υπουργείου Υγείας με προσωπική ευθύνη των
δυο υπουργών Πολάκη και Ξανθού. 

Δυνάμεις
Οι δυνάμεις του Συντονιστικού των Νοσοκομεί-

ων έχουμε βρεθεί στην πρωτοπορία της μάχης για
τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και το πάγω-
μα των απολύσεων σε μια σειρά κλάδους μέσα
στα νοσοκομεία. Ακριβώς γιατί βρεθήκαμε μέσα
στη μάχη αντιμετωπίσαμε πολλές φορές την πολι-
τική ηγεσία του Υπουργείου. Όλο το προηγούμενο
διάστημα υπό την πίεση των απεργιών και των δια-
δηλώσεων, ακούγαμε από τους υπουργούς πως
έχουμε δίκιο αλλά ότι από τη μεριά του υπουργεί-
ου και εν μέσω μνημόνιων δεν μπορούσαν να κά-
νουν και πολλά πράγματα.  

Τις τελευταίες εβδομάδες όμως από όλη τη χώ-
ρα έρχονται εικόνες μιας ακόμα μεγαλύτερης δε-
ξιάς κατρακύλας των διοικητών και της πολιτικής
ηγεσίας με αύξηση της καταστολής πάνω στους
συνδικαλιστές. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κεν-
τρική πολιτική γραμμή και όχι απλά η αντιμετώπι-
ση κάποιων μεμονωμένων διευθυντών. 

Είναι κομμάτι της συνολικότερης δεξιάς κατρα-
κύλας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπουμε
στα κολαστήρια/κρατητήρια των αστυνομικών τμη-
μάτων και στην Αμυγδαλέζα. 

Προφανώς κάτι τέτοιο δεν μένει αναπάντητο
από τη μεριά μας. Ο Αγ. Σάββας κάνει απεργία την
Πέμπτη 28/1, ενώ ακολουθούν η απεργία των γυ-
ναικών στις 8 Μάρτη, και νέα απεργία της ΠΟΕ-
ΔΗΝ στις 14 Μάρτη. Όσο και να προσπαθούν να
μας φοβίσουν δεν πτοούμαστε από τις απειλές και
τις επιθέσεις. Όσο αυτοί συγκρούονται με το κίνη-
μα και παίρνουν διαζύγιο από τις διεκδικήσεις των
εργαζόμενων, τόσο η οργή από τη δεξιά κατρακύ-
λα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα μεγαλώνει και
θα μας βρίσκουν μπροστά τους”.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Όχι απολύσεις, όχι αυταρχισμός

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Πρωτοφανές για τα δεδομένα του Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης αλ-
λά και όλων των νοσοκομείων της χώρας ήταν η  απαγόρευση της δι-

οίκησης του νοσοκομείου στην παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Στύλ-
λου “Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών” και τη συζήτηση για την
απεργία στις 8 Μάρτη-Παγκόσμια Μέρα Γυναικών.

“Είναι τεράστιο πολιτικό πρόβλημα το γεγονός ότι απαγορεύεται μια τέ-
τοια εκδήλωση που αφορά τις γυναίκες σε ένα χώρο που η πλειοψηφία εί-
ναι γυναίκες και έχοντας ήδη την απόφαση της ΑΔΕΔΥ και του σωματείου
του Ιπποκράτειου που στηρίζουν την κινητοποίηση”, ανέφερε στην ΕΑ ο
Γιάννης Κούτρας, γιατρός, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων στο
Ιπποκράτειο και υποψήφιος Δήμαρχος με την Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη.

“Από τη μεριά μιας διοίκησης που μιλάει δήθεν στο όνομα της αριστε-
ράς, θα έπρεπε όχι μόνο να είναι επιτρεπτή αλλά και επιθυμητή μια τέτοια
εκδήλωση. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει την πολιτική της αυταρχικοποί-
ησης μέσα στα νοσκομεία. Είναι πολύ θετικό ότι το σωματείο πήρε καθαρή
θέση ότι το δικαίωμα στην ελεύθερη συζήτηση είναι αδιαπραγμάτευτο. 

Με όλη την εμπερία μου εδώ και 15 χρόνια στα νοσοκομεία, ποτέ και
από καμιά διοίκηση δεν υπήρξε τέτοιου είδους παρακώλυση σε μια δημο-
κρατική διαδικασία των εργαζόμενων. Κι όμως αυτή την αντιδημοκρατική
στάση την βλέπουμε πρώτη φορά από το  ΣΥΡΙΖΑ.

Η καλύτερη απάντηση σε αυτή την αυθαιρεσία είναι η οργάνωση της κι-
νητοποίησης στις 8 Μάρτη. Με αυτό τον τρόπο θα σπάσουμε τον τσαμπου-
κά της κάθε διοίκησης”, ανέφερε ο Γ. Κούτρας.

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

Νέο κρούσμα διοικητικής αυθαιρεσίας στο νοσκομείο Αγλ.
Κυριακού, με την διοίκηση του νοσοκομείου να αφήνει

νομικά απροστάτευτη νοσηλεύτρια που βρέθηκε διωκόμενη
επειδή την ώρα της βάρδιάς της ένα από τα παιδιά που φιλο-
ξενούνταν στον όροφο που ήταν στην ΩΡΛ βρέθηκε να παίζει
στην παιδική χαρά. Το σωματείο έκανε παρέμβαση στη διοί-
κηση εξηγώντας πως το περιστατικό αφορά υπόθεση του νο-
σοκομείου και όχι την ίδια την εργαζόμενη. 

“Το περιστατικό αυτό φέρνει στην επιφάνεια το ζήτημα
των παιδιών που βρίσκονται στο νοσοκομείο όχι επειδή νο-
σούν αλλά λόγω εισαγγελικών εντολών. Αυτά τα παιδιά δεν
μπορείς να τα καθηλώσεις σε ένα κρεββάτι. Όταν σε έναν
όροφο που υπάρχουν παιδιά που πραγματικά χρειάζονται
νοσηλεία, βάζεις τη μοναδική νοσηλεύτρια που χρειάζεται
για τα φάρμακα ή για να παίρνει θερμοκρασία, ταυτόχρονα
να κάνει και παιδοφύλαξη, είναι λογικό να μην προλαβαίνει.
Πώς είναι δυνατόν να έχει στην προσοχή της, μόνη της, σε
όλους τους θαλάμους; Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπι-
κού. Και παρόλα αυτά η διοίκηση σήμερα αντί να προστα-
τεύσει την νοσηλεύτρια την αφήνει μόνη της. Εμείς σαν σω-
ματείο θα την στηρίξουμε”, ανέφερε στην ΕΑ η Μαρία Αλι-
φιέρη, μέλος του ΔΣ του σωματείου των εργαζόμενων στο
Αγλ. Κυριακού.
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Πληθαίνουν οι αποφάσεις σωμα-
τείων για την απεργιακή 8 Μάρ-
τη. Την περασμένη εβδομάδα,

συμμετοχή στη στάση εργασίας και την
απεργιακή διαδήλωση στις 2μμ στην
πλατεία Κλαυθμώνος πήραν από το δη-
μόσιο τομέα η Ε' ΕΛΜΕ Αθήνας και η
ΕΛΜΕ Καλλιθέας, ο Σύλλογος Εκπαι-
δευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
“Δημήτρης Γληνός” (Ίλιον, Πετρούπο-
λη, Καματερό) και ο Σύλλογος Εκπαι-
δευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
“Αθηνά”, ο Σύλλογος Δικαστικών Επιμε-
λητών Αττικής. Στο ΣΕΠΕ “Δημήτρης
Γληνός” την πρόταση έκανε δασκάλα
και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου που
παρακολούθησε την εκδήλωση παρου-
σίασης του βιβλίου “Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών” της Μα-
ρίας Στύλλου στην Πετρούπολη την πε-
ρασμένη Δευτέρα 18/2.

Από τον ιδιωτικό τομέα, 2ωρη στάση
εργασίας από τις 2μμ (αρχή της βάρ-
διας) ως τις 4μμ και συμμετοχή στην
απεργιακή διαδήλωση στην Κλαυθμώ-
νος αποφάσισε το Σωματείο Καθαρι-
στριών Δημόσιων Σχολείων Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αθηνών. Η πρόεδρος του Σωματείου.
Λεμονιά Πασχαλίδου, είχε μιλήσει πρό-
σφατα στην Εργατική Αλληλεγγύη  για
το απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς
των καθαριστριών που καλύπτουν πά-
γιες και διαρκείς ανάγκες αλλά η συν-
τριπτική πλειοψηφία είναι με συμβά-
σεις έργου και οι μισθοί τους δεν ξε-
περνούν τα 560 ευρώ.

Μαζί με τα “κίτρινα γάντια” της Αθή-
νας, η Ένωση Υπαλλήλων ΕΥΔΑΠ απο-
φάσισε στάση εργασίας 1μμ με λήξη
της βάρδιας και συμμετοχή στην συγ-
κέντρωση στην Κλαυθμώνος, ενώ καλεί

τη ΓΣΕΕ και όλα τα συνδικάτα να πά-
ρουν αντίστοιχες αποφάσεις.

Την απεργιακή 8 Μάρτη στηρίζει και
η Ένωση Γονέων 3ης Δημοτικής Κοινό-
τητας του Δήμου Αθήνας.

Αποφάσεις
Μέχρι τώρα αποφάσεις έχουν πάρει:

AΔΕΔΥ, ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΣΠΕΡΤ, ΠΟ ΕΜ-
ΔΥΔΑΣ, ΠΑΣΥΜΗΤΕ- ΕΡΤ, ΠΟΕ-ΔΟΥ,
ΠΟΘΑ, Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκο-
μείου Άγιος Σάββας, Σύλλογος εργαζό-
μενων νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού,
Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου
Γεννηματάς, Σύλλογος εργαζόμενων
νοσοκομείου Ερυθρός, Σύλλογος εργα-
ζόμενων νοσοκομείου Αγία Όλγα, Σύλ-

λογος Υπαλλήλων ΓΓ Βιομη-
χανίας και ΓΓ Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων, Πανελλήνιο
Σωματείο Έκτακτου Προσω-
πικού ΥΠ.ΠΟ, Σωματείο Οδη-
γών Αυτοκινήτων Δήμου Αθή-
νας, Ένωση Εργατοϋπαλλή-
λων Δήμου Αθήνας, Ανεξάρ-
τητο Σωματείο Εργατοτεχνι-
τών και Υπαλλήλων Δήμου
Αθήνας, Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, Ε'
ΕΛΜΕ Αθήνας, ΕΛΜΕ Καλλι-
θέας, Σύλλογος Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας Βούλας-
Βάρης-Βουλιαγμένης, Συλλο-
γος Εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης “Δημή-
τρης Γληνός”, Σύλλογος Ερ-
γαζόμενων Δήμου Αγίου Δη-
μητρίου, Σύλλογος εργαζόμε-
νων Δήμου Κερατσινίου Δρα-
πετσώνας, Σύλλογος Δικαστι-
κών Επιμελητών Αττικής, Σω-
ματείο Καθαριστριών Δημό-
σιων Σχολείων Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθη-
νών, Ένωση Υπαλλήλων ΕΥΔΑΠ, Σύλλο-
γος εργαζόμενων Δήμου Μενεμένης-
Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Ένωση
Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης
(ΕΝΙΘ), Σύλλογος εργαζόμενων νοσο-
κομείου Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης,
ΕΛΜΕ Χανίων, Σύλλογος ΠΕ Χανίων

Στηρίζουν: Σύλλογος Φοιτητών ΣΤΕΦ
ΤΕΙ Αθήνας, Σύλλογος Φοιτητών ΦΕ-
ΠΑ, Σύλλογος Φοιτητών Παιδαγωγικού
Ειδικής Αγωγής Βόλου, Ένωση Γονέων
3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου
Αθήνας, Ομάδα Γυναικών ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
Ομάδα LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ομάδα
Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων 50 και
Άνω-Proud Seniors Greece.

Την απαράδεκτη απόφαση να μη στηρίξει
την απεργία στις 8 Μάρτη, πήρε το Εργατι-

κό Κέντρο Αθήνας στη συνεδρίαση του ΔΣ του
την Πέμπτη 21 Φλεβάρη. Η πρόταση, την οποία είχε καταθέσει
ο Βασίλης Συλαϊδής από την Αγωνιστική Ταξική Ενότητα κατα-
ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Διοίκησης.

Στη διαδικασία παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της “Κίνησης
για μια απεργιακή 8 Μάρτη”. Εκ μέρους της, η Κατερίνα Θωί-
δου πήρε το λόγο για να ενημερώσει  για την πρωτοβουλία
της απεργίας που έχει απλωθεί σε όλο το δημόσιο τομέα αλ-
λά και σε μια σειρά συνδικάτα του ιδιωτικού όπως η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, η ΠΟΘΑ, οι συμβασιούχοι του ΥΠ.ΠΟ κ.α. Και κάλεσε
το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας να ανταποκριθεί
σε αυτή τη μάχη δίνοντας σε όλες και όλους τις εργαζόμενες
και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα την ευκαιρία να
απεργήσουν ενάντια στις διακρίσεις, την ανισότητα και όλες
τις επιθέσεις σε βάρος των εργαζόμενων γυναικών.

Η στάση της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ ήταν απογοη-
τευτική. Με εξαίρεση τον πρόεδρο του ΕΚΑ που πρόβαλε τις
αμφιβολίες του για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποί-
ησης αλλά είπε ότι η παράταξή του (ΕΑΚ) στηρίζει την πρό-
ταση, όλοι οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων παρατάξεων τοπο-
θετήθηκαν κατά. Το βασικό επιχείρημα που πρόβαλαν, κύρια
οι δυνάμεις των ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, Νέα Πορεία και ΕΜΕΙΣ, ήταν
πως οι απεργίες δεν έχουν συμμετοχή και το αποτέλεσμα
μιας τέτοιας απόφασης θα είναι αρνητικό για την “εικόνα”

του Εργατικού Κέντρου (!).
Μαζί τους δυστυχώς συντάχτηκε και η ΔΑΣ

(ΠΑΜΕ). Η τοποθέτηση της εκπροσώπου της
ξεκίνησε με τις μεγάλες επιθέσεις που δέχονται οι εργαζόμε-
νες γυναίκες σήμερα και τη σημασία της 8 Μάρτη ως μέρα
αγώνα που θα έπρεπε να είναι “απεργιακός σεισμός”. Επειδή
όμως, κατά τη γνώμη της, αυτό δεν ισχύει για φέτος, εξαπο-
λύοντας επίθεση στις άλλες παρατάξεις που δεν έχουν κινη-
τοποιήσει μεγάλα σωματεία του ιδιωτικού τομέα στα οποία
έχουν την πλειοψηφία, κατέληξε στο ότι μια τέτοια απεργία
θα ήταν από “τα πάνω” και γι' αυτό δεν θα είχε επιτυχία. Βέ-
βαια, και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ που έχουν πλειοψηφία σε με-
γάλα σωματεία, όπως της ιδιωτικής Υγείας και των ηθοποιών,
έχουν αρνηθεί την πρόταση για απεργία στις 8 Μάρτη που
έχουν καταθέσει και εκεί οι δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς.

Όλες/οι επέμειναν στην άρνησή τους, παρά το γεγονός
ότι ο Β. Συλαϊδής αντιπρότεινε  την οργάνωση σύσκεψης
του ΕΚΑ με τα σωματεία του την επόμενη βδομάδα που να
εξασφαλίσει την επιτυχία της 8 Μάρτη. Η απουσία του ΕΚΑ
δεν πρέπει να γίνει εμπόδιο στη συμμετοχή του ιδιωτικού το-
μέα στην απεργία και τη διαδήλωση. Οι αποφάσεις του Σω-
ματείου Καθαριστριών Δημόσιων Σχολείων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών αλλά και της
Ένωσης Υπαλλήλων ΕΥΔΑΠ για συμμετοχή στις 8 Μάρτη δι-
ευρύνουν, παρά την άρνηση του ΕΚΑ, το απεργιακό κάλε-
σμα και ανοίγουν το δρόμο σε όλους τους χώρους.

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 Άνω Πουρναρούσα (Ευφράνωρος 10) 7μμ
Ομιλήτριες: Μαρία Χαρχαρίδου, ΔΣ Συλλόγου Εργ. ΓΝΑ Γεννηματάς, 
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου 

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2 αμφιθέατρο 1μμ
Ομιλήτριες: Άννα Πασπάτη, γιατρός,
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/3 αίθουσα σωματείου 1μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΛΙΣΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/3 Βακχυλίδου 20-22, Ιλίσια, 7μμ
Ομιλήτριες: Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου, 
Μαρία Κανταράκη, δρ κοινωνιολογίας
Θα συντονίσει η Ελένη Ζωίδου, ψυχολόγος, από το ΔΣ του συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/3 Πνευματικό Κέντρο 7μμ
8 Μάρτη, η πάλη για τα δικαιώματ της γυναίκας στη δουλειά
Ομιλήτριες: Εσθήρ Κυριαζή, μέλος ΣΕΠΕ Χανίων, 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Εργ. ΓΝΑ Γεννηματάς 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΡΙΤΗ 5/3 αίθριο 1μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΙΤΗ 5/3 Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας 
(Βαλτετσίου 42) 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/3 αίθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 2μμ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η απεργια-
κή 8 Μάρτη. Το δείχνουν οι εκδηλώσεις παρουσίασης

του βιβλίου του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου “Η πάλη για
την απελευθέρωση των γυναικών” σε χώρους και γειτονιές.
Οι εκδηλώσεις γίνονται πόλος έλξης για όλες και όλους
που μαθαίνουν για την πρωτοβουλία της απεργίας και ταυ-
τόχρονα αποτελούν την αφορμή για το άπλωμά της παν-
τού.

Αυτό έγινε την περασμένη Δευτέρα 18 Φλεβάρη στην Πε-
τρούπολη. Δεκάδες αγωνιστές και αγωνίστριες, εργαζόμε-
νες/οι από χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από
σχολεία και εργοστάσια, αλλά και άνεργες/οι και νεολαί-
ες/οι από τη γειτονιά, συζήτησαν για την μάχη ενάντια στο
σεξισμό και τη γυναικεία καταπίεση και τη σημασία της φε-
τινής απεργίας στις 8 Μάρτη. 

Μέσα από την συζήτηση αποφασίστηκε η συγκρότηση
συνεργείων που θα γεμίσουν με την αφίσα, την προκήρυξη
και το αυτοκόλλητο της “Κίνησης για μια απεργιακή 8 Μάρ-
τη” όλη την περιοχή, θα επισκεφτούν καταστήματα και άλ-
λους χώρους. Ανάμεσα στο ακροατήριο, η Όλγα Δασκαλά-
κη, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης “Δημήτρης Γληνός”, είπε ότι θα καταθέ-
σει την πρόταση της απεργίας στο Σύλλογό της. Λίγες μέ-
ρες μετά, ο Σύλλογος προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο
των συνδικάτων που καλούν στην απεργιακή 8 Μάρτη.

Αντίστοιχα στα Πετράλωνα, η εκδήλωση την Τρίτη 19
Φλεβάρη συγκέντρωσε πάνω από σαράντα αγωνίστριες και
αγωνιστές της γειτονιάς από πολλούς χώρους του δημόσι-
ου και ιδιωτικού τομέα, όπως νοσοκομεία, ΥΠ.ΠΟ, παιδι-
κούς σταθμούς, ΜΜΕ, ΔΕΣΦΑ κ.α. Η εισήγηση της Μαρίας
Στύλλου ενθουσίασε για την ανάλυση της γυναικείας κατα-
πίεσης από τη μαρξιστική σκοπιά και πυροδότησε τη συζή-
τηση για την οργάνωση της απεργίας στις 8 Μάρτη στην
περιοχή. 

EKA

Τα σωματεία καλούν στις 8Μ
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Απεργία 8 Μάρτη - “Θα γίνει σταθμός”
Κορυφώνεται η καμπάνια για την απεργία την Παγκό-

σμια Ημέρα Γυναικών στις 8 Μάρτη. Σε όλη τη χώ-
ρα, αγωνίστριες και αγωνιστές που συμμετέχουν

στην “Κίνηση για μια απεργιακή 8 Μάρτη” δίνουν όλες
τους τις δυνάμεις για να απλώσουν το μήνυμα της απερ-
γίας σε όλους τους χώρους, τις σχολές, τα σχολεία, τις
γειτονιές και να εξασφαλίσουν την επιτυχία των απεργια-
κών συγκεντρώσεων.

Στη συνδιάσκεψη του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμμα-
τος μια σειρά σύντροφοι και συντρόφισσες μετέφεραν ει-
κόνες από τις προετοιμασίες της απεργίας. 

“Μπορούμε να κατεβάσουμε σωματεία νοσοκομείων σε
όλες τις πόλεις γιατί έχουμε την απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ”,
είπε η Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου
Εργαζομένων στο νοσοκομείο Γεννηματάς, “Οι εκλογές
της ΕΙΝΑΠ είναι σταθμός στην προετοιμασία της 8 Μάρτη.
Την ημέρα των εκλογών θα έχουμε τραπεζάκια με τα υλι-
κά που θα κλείνουν συμμετοχές. Δημιουργούμε ομάδες
σε κάθε χώρο που οργανώνουν την 8 Μάρτη. Οι εκδηλώ-
σεις παρουσίασης του βιβλίου “Η πάλη για την απελευθέ-
ρωση των γυναικών” της Μαρίας Στύλλου έφεραν παντού
κόσμο που θέλει να δουλέψει μαζί μας για την απεργία.
Έχουμε μεταφράσει ήδη την προκήρυξη και στα αγγλικά,
για να κινητοποιήσουμε και τις μετανάστριες. Πάμε για
μια απεργία σεισμό, που θα ανοίξει δρόμους για τη συνέ-
χεια”.

Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι των τριών σωματεί-
ων του δήμου της Αθήνας (Σωματείο Οδηγών Αυτοκινή-
των, Ένωση Εργατοϋπαλλήλων, Ανεξάρτητο Σωματείο
Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων) που έχουν πάρει αποφά-
σεις συμμετοχής στην απεργιακή 8 Μάρτη, ετοιμάζουν τη
συμμετοχή τους. “Η εκδήλωση για το βιβλίο έγινε με τη
συναίνεση των τριών σωματείων και άνοιξε το δρόμο για
να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής”, είπε η Μαρία Αμπε-
λιώτη, εργαζόμενη στο χώρο, “Είμαστε 2000 εργαζόμε-
νες/οι στο χώρο κι αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτή τη
στιγμή γίνονται απογευματινά μαζέματα, συζητήσεις, αφι-
σοκολλήσεις. Θα κατεβάσουμε απορριμματοφόρα και
οχήματα που μαζεύουν τα ανακυκλούμενα που θα οδηγούν
γυναίκες. Θα αναδείξουμε ότι η ανισότητα μπορεί να αλλά-
ξει, ότι οι γυναίκες πρωτοστατούν. Η συγκέντρωσή μας στην
Κλαυθμώνος δεν θα είναι για να κλάψουμε, αλλά για να επα-
ναστατήσουμε και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας”.

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα ήταν το πρώτο
σωματείο πανελλαδικά που πήρε απόφαση για στάση εργα-
σίας στις 8 Μάρτη και συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος. “Είναι μια μάχη που περικλείει όλους τους αγώνες της
εργατικής τάξης τα τελευταία χρόνια”, είπε η Κατερίνα Πα-
τρικίου από το ΔΣ του Συλλόγου, περιγράφοντας την τελευ-
ταία απεργιακή μάχη για την μονιμοποίηση των καθαρι-
στριών του νοσοκομείου. “Τις επόμενες δέκα μέρες χρειάζε-
ται να απλώσουμε το μήνυμα της απεργίας παντού. Να πά-
ρουμε κι άλλες αποφάσεις σωματείων, να οργανώσουμε να
κατέβουν πανό, σχήματα στις γειτονιές να συμμετέχουν, μει-
κτά συνεργεία να γυρίσουν χώρους, καφετέριες, στέκια, μα-
γαζιά. Η εκδήλωση για το βιβλίο στην Πετρούπολη άνοιξε το
δρόμο ώστε ο Σύλλογος Δασκάλων Γληνός να πάρει απόφα-
ση συμμετοχής. Από τον Άγιο Σάββα βαζουμε στόχο να κατε-
βάσουμε εκατοντάδες συναδέλφισσες και συναδέλφους. Θα
βάλουμε πανό στην πύλη και θα συγκροτήσουμε ομάδες που
θα γυρίσουν όλα τα τμήματα”.

Ταυτόχρονα κλιμακώνεται η οργάνωση της απεργίας στις
γειτονιές με παρεμβάσεις σε σωματεία, στέκια, συλλογικότη-
τες. “Η συζήτηση που έχει ανοίξει η απεργία στις 8 Μάρτη εί-
ναι οξυγόνο για τις γυναίκες παντού”, είπε η Ελεάννα Τσώλη
από τις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας, “Με τις παρεμβά-
σεις μας κερδίσαμε ψηφίσματα στην ΕΛΜΕ Καλλιθέας, στην
Ένωση Γονέων της 3ης Κοινότητας του Δήμου Αθήνας που
αποφάσισε ότι θα βγάλει και αφισάκι να κολλήσει σε όλα τα
σχολεία, στο Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτων του ΥΠ.ΠΟ που

τρεις εργαζόμενες θα φτιάξουν και το πανό τους για εκείνη
τη μέρα, στην Ε' ΕΛΜΕ Αθήνας που μας έδωσαν το λόγο σε
συνέλευση να μιλήσουμε για τις 8 Μάρτη. Φυσικά τα ψηφί-
σματα μας δίνουν την κάλυψη, το κρίσιμο είναι σε πόσες ερ-
γαζόμενες και εργαζόμενους θα φτάσουμε για να κατέβουν
στην απεργιακή συγκέντρωση”.

Παρέμβαση
“Ύστερα από παρέμβασή μας, ο τοπικός κοινωνικός και

πολιτιστικός σύλλογος Θρυαλλίδα ανάρτησε φωτογραφία με
την αφίσα μας. Στις αρχές Μάρτη πάμε για εκδήλωση για το
βιβλίο στη Σιβιτανίδειο σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ και τους
διοικητικούς. Στην Περιφέρεια Αττικής προχωρήσαμε σε πε-
ριοδεία με εργαζόμενη του χώρου και κλείσαμε συμμετοχές.
Σε εξόρμησή μας στα Notos η πρωτοβουλία μας είχε μεγάλη
ανταπόκριση στις εργαζόμενες που συμφωνούσαν πως τα
σωματεία τους θα έπρεπε να βγάλουν απεργιακές αποφά-
σεις. Μετά την πετυχημένη εκδήλωση την περασμένη βδομά-
δα στα Πετράλωνα για το βιβλίο, συγκροτήσαμε ομάδα γυ-
ναικών που στις δυο βδομάδες θα οργανώσουμε να φτάσου-
με παντού, από τις καθαρίστριες του ηλεκτρικού μέχρι τις
εφορίες και τα ΕΛΤΑ”.

Μια σειρά φοιτητικοί σύλλογοι στηρίζουν ήδη την απεργια-
κή 8 Μάρτη, ανοίγοντας το δρόμο σε όλους. “Η παρέμβασή
μας στη Φιλοσοφική δείχνει πόσο αναγκαία ήταν αυτή η
πρωτοβουλία καθώς απαντά σε ζητήματα που μέσα στη νεο-
λαία, αλλά και στους καθηγητές, τους διοικητικούς, τους ερ-
γαζόμενους καθαρισμού, είναι ανοιχτά”, είπε η Άννα Αδαμίδη
από τη Φιλοσοφική Αθήνας. “Έχουμε διακινήσει το βιβλίο
στη σχολή, ενώ την Τετάρτη που έχουμε συνέλευση θα κατα-
θέσουμε την πρόταση για τη συμμετοχή του Συλλόγου μας
στην απεργιακή διαδήλωση. Συνεχίζουμε δυνατά και στις
σχολές”.

Τη συμμετοχή τους στην απεργία και τη διαδήλωση ορ-
γανώνουν και οι εργαζόμενες/οι στην ΕΡΤ. Την Δευτέρα η
ΠΟΣΠΕΡΤ θα καθόριζε τις ώρες της στάσης εργασίας για
τις 8 Μάρτη, ενώ τρεις εργαζόμενες στο χώρο ετοιμάζουν
απεργιακό σποτάκι που θα ενισχύσει την οργάνωσή της.

Η απεργιακή συγκέντρωση στα Χανιά θα γίνει στις
12.30μμ στην πλατεία Αγοράς. “Απεργιακές αποφάσεις
έχουν ήδη πάρει τα δύο εκπαιδευτικά σωματεία της πό-
λης, των καθηγητών και των δασκάλων”, είπε η Μαρία
Καλτσουνάκη. “Η απόφαση της ΑΔΕΔΥ μας δίνει τη δυνα-
τότητα να απλώσουμε την απεργία σε όλους τους χώρους
του δημοσίου. Κυκλοφορούμε ήδη κείμενο υπογραφών σε
χώρους δουλειάς, ένας από τους χώρους στο πρόγραμμά
μας είναι το γηροκομείο και συγκεκριμένα οι καθαρί-
στριες που δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες και δεν τους
καλύπτει καν το σωματείο του δήμου. Επίσης υπάρχει επι-
κοινωνία και ανοιχτή συζήτηση με αγωνιστές/ ίστριες του
ΛΟΑΤΚΙ κινήματος για να συμμετέχουν. Η εκδήλωση του
Συλλόγου Δασκάλων για το βιβλίο την επόμενη βδομάδα
θα είναι ένα ακόμα βήμα οργάνωσης της απεργίας”.

Η απεργιακή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη θα γίνει
στις 1.30μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου. “Τρία σωματεία έχουν
ήδη πάρει αποφάσεις, η ΕΝΙΘ και τα σωματεία εργαζόμε-
νων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και του δήμου Αμπελο-
κήπων-Μενεμένης”, είπε ο Σάββας Κκονέ. “Όσο το οργα-
νώνουμε τόσο μεγαλύτερη ανταπόκριση βρίσκουμε. Η εκ-
δήλωση στο Ιπποκράτειο για το βιβλίο ήταν αποκαλυπτι-
κή. Όλα τα αιτήματα που βάζουμε, τα άνοιγαν οι ίδιες οι
εργαζόμενες. Στις επόμενες δυο βδομάδες θα πάμε σε
όλα τα νοσοκομεία, σε δήμους και σχολεία, αλλά και σε
σχολές”.

Η απεργιακή συγκέντρωση στο Βόλο θα γίνει, με από-
φαση του τοπικού παραρτήματος της ΑΔΕΔΥ, στις 1.30μμ
στον Άγιο Νικόλαο. “Η απεργιακή 8 Μάρτη είναι γεγονός
και στο Βόλο”, είπε η Κωνσταντίνα Χήρα. “Η παρέμβασή
μας ήταν καθοριστική. Αρχικά ήθελαν να καλέσουν ένα
συλλαλητήριο το απόγευμα, αλλά η τοποθέτησή μας με
βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ και την πανελλαδική εικό-

να των πρωινών απεργιακών συγκεντρώσεων δεν άφησε να
συμβεί κάτι τέτοιο. Έχουμε ξεκινήσει την καμπάνια εδώ και
καιρό. Η εκδήλωση στο Θόλο για το βιβλίο είχε μεγάλη συμ-
μετοχή και η παρουσία μιας καθηγήτριάς μας με διαφορετι-
κή άποψη για το γυναικείο ζήτημα από τη δική μας σαν ομι-
λήτρια, προκάλεσε μια πολύ ωραία συζήτηση. Πρόσφατα
στη σχολή μου οργανώσαμε συνέλευση για αυτό το θέμα, η
πρώτη φορά που γινόταν συνέλευση για πολιτικό λόγο. Συνε-
χίζουμε την προσπάθεια συγκροτώντας ομάδες για την ορ-
γάνωση της απεργίας με στόχο να κερδίσουμε φοιτητικούς
συλλόγους, καθηγητές και διοικητικούς, τις καθαρίστριες
στο Θόλο που πρόσφατα είχαν κατέβει σε απεργία ενάντια
στις απολύσεις, την ΕΛΜΕ και άλλα σωματεία της πόλης”.

Η πρόσφατη απόφαση της ΠΟΘΑ, της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Θεάματος Ακροάματος, για συμμετοχή στην απερ-
γία στις 8 Μάρτη καλύπτει τις εργαζόμενες και τους εργαζό-
μενους σε Θέατρα, Κινηματογράφο, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση,
Θέατρο Σκιών, Λυρικό Θέατρο, Μουσική, Χορό, Τραγούδι.
“Παρόλο που το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών δεν έχει ακό-
μα αποφασίσει τη συμμετοχή του στην απεργία, εξαιτίας της
άρνησης της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ που πρόσκειν-
ται στο ΠΑΜΕ, η απόφαση της Ομοσπονδίας μάς δίνει τη δυ-
νατότητα να γυρίσουμε τα θέατρα και όλους τους χώρους
του κλάδου για να ενημερώσουμε συναδέλφισσες/ους και
κοινό”, είπε ο Αλέξης Μαρτζούκος, μέλος του ΔΣ του ΣΕΗ.
“Τα προβλήματα των γυναικών στο χώρο μας είναι πολλά. Το
ότι βρίσκουν πιο δύσκολα δουλειά γιατί έχουν την εγκυμοσύ-
νη, το ότι αμείβονται λιγότερο, το ότι δεν μπορούν να ακο-
λουθήσουν τόσο εύκολα τις περιοδείες γιατί έχουν όλα τα
βάρη του σπιτιού και της οικογένειας, οι παρενοχλήσεις, εί-
ναι μερικά από αυτά και πρέπει να τα παλέψουμε”.

Λένα Βερδέ



Νο 1363, 27 Φλεβάρη 2019 Κάλεσμα στη Διεθνή 16 Μάρτησελ.8 εργατικη αλληλεγγυη

ΗΔιακήρυξη "16 Mάρτη, διεθνής κραυγή κατά του ρατσισμού και
των νεοναζί" που υπογράφουν δεκάδες ακτιβιστές, συνδικαλι-

στές, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών παρουσιάστηκε σε
συνέντευξη Τύπου, το μεσημέρι της Πέμπτης 21/2, στο φουαγιέ του
Θεάτρου Άλφα.

Στη συνέντευξη μίλησαν ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου, σκηνοθέτης
και μέλος της ΛΟΑΤΚΙ συλλογικότητας Proud Seniors Greece, ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημ.σύμβουλος
με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, η Λήδα Καζαντζάκη,
ιστορικός τέχνης, ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος πολιτικής αγω-
γής στη δίκη της Χ.Α, ο Μάκης Καβουριάρης, πανεπιστημιακός, ο
Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος
"Η Ενότητα" κι ο Χαντίμ Χουσεΐν, πατέρας του δολοφονημένου από
χρυσαυγίτες, Σαχζάτ Λουκμάν. Ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου ξεκίνησε
διαβάζοντας τη Διακήρυξη και έδωσε το λόγο στον Πέτρο Κωνσταν-
τίνου. 

Ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ μεταξύ άλλων κατήγγειλε την όξυνση
της ρατσιστικής πολιτικής, με την επαναφορά των επιχειρήσεων
σκούπα, που ξαναγεμίζουν τα αστυνομικά τμήματα και τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης με μετανάστες και επανέλαβε την κεντρικότητα
της διεκδίκησης για μαζική νομιμοποίηση των ανθρώπων χωρίς χαρ-
τιά. "Σε λιγότερο από ένα μήνα, στις 16 Μάρτη θα βγούμε στους
δρόμους σε όλη την Ευρώπη, στην Αθήνα στις 3μμ στην Ομόνοια,
αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Γιάννενα,
την Ξάνθη, στα Χανιά και την προηγούμενη μέρα στο Βόλο". 

Χαρτιά στους μετανάστες
Για τη "ναζιστική αντίληψη της αποπροσωποποιημένης αντιμετώ-

πισης των μεταναστών και των προσφύγων" μίλησε η Λήδα Καζαν-
τζάκη. "Με το να μη δίνουν χαρτιά στους μετανάστες και να τους αν-
τιμετωπίζουν λες και δεν έχουν πρόσωπο διευκολύνουν την κατα-
στρατήγηση των δικαιωμάτων τους. Αυτή ήταν τακτική των ναζί για
να σκοτώνουν πιο εύκολα. Η νομιμοποίηση των μεταναστών, η χο-
ρήγηση χαρτιών σε όλους, θα βοηθήσει για να σταματήσει η εκμε-
τάλλευση".

"Η δίκη της Χρυσής Αυγής πραγματοποιεί αύριο την 330η συνε-
δρίασή της, αλλά η μάχη κατά του φασισμού δίνεται πρωτίστως στο
δρόμο" θύμισε ο Κώστας Παπαδάκης και συνέχισε: "Η πολιτική που
κρατάει σε απάνθρωπες συνθήκες τους πρόσφυγες στα στρατόπε-
δα στα νησιά, στην Αμυγδαλέζα και αλλού, νομιμοποιεί τον κανιβαλι-
σμό εναντίον τους και μαζί με τις ευκαιρίες που παρέχει στην άκρα
δεξιά η κυβερνητική διαχείριση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη,
οπλίζει το δολοφονικό χέρι των νεοναζί. Η κοινωνία οφείλει να δώσει
απαντήσεις και η κινητοποίηση της 16ης Μάρτη θα είναι μια ικανο-
ποιητική και πετυχημένη απάντηση".

Για την οικονομική κρίση ως "τη συνθήκη που επανέφερε το φαι-
νόμενο του φασισμού" μίλησε ο Μάκης Καβουριάρης, ο οποίος στά-
θηκε και στη διεκδίκηση για ελεύθερη κι ασφαλή μετακίνηση των
προσφύγων και των μεταναστών, "ώστε αν επιθυμούν να ενωθούν
με τις οικογένειές τους που μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες
της Ευρώπης". 

Ελεύθερα τα κεφάλαια, φράχτες στους ανθρώπους
"Μετακινούνται ελεύθερα τα κεφάλαια, τα εμπορεύματα, κλπ και

έχει γίνει πιο δύσκολη η μετακίνηση των ανθρώπων" σχολίασε και
κατήγγειλε τη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας που σφραγίζει ακόμα περισ-
σότερο τα σύνορα.

"Αν δεν θέλουμε να ξαναβγούν οι φασίστες και να δολοφονούν
στις πλατείες, χρειάζεται να βγούμε όλοι στις 16 Μάρτη, στις 3μμ
στην Ομόνοια" επεσήμανε ο Τζαβέντ Ασλάμ. "Τα κέντρα φιλοξενίας,
μόνο φιλοξενίας δεν είναι. Είναι χειρότερα από φυλακές. Πάρα πολ-
λά άτομα αυτοκτονούν εκεί μέσα. Πρέπει να κλείσουν" πρόσθεσε κ
ευχαρίστησε την ΚΕΕΡΦΑ που είναι "η φωνή των μεταναστών". 

"Στις 16 Μάρτη θα είμαι στην πρώτη γραμμή για να μην υπάρξουν
άλλες δολοφονίες σαν του γιού μου. Καλώ όποιον θεωρεί τον εαυτό
του άνθρωπο να είναι κι αυτός εκεί" είπε ο Χαντίμ Χουσεΐν.

Ο Β. Χατζηνικολάου συνέχισε μιλώντας για τις επιθέσεις εις βά-
ρος των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. "369 τρανς άτομα δολοφονήθηκαν το 2018
σε όλο τον κόσμο. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα υφίσταται ρατσισμό, εκδίω-
ξη, περιθωριοποίηση, όπως και πολλές άλλες κοινωνικές ομάδες. Λί-
γα μέτρα από εδώ δολοφόνησαν έναν δικό μας άνθρωπο, το Ζακ
Κωστόπουλο. Απαιτούμε δικαιοσύνη" και έκλεισε με τους στίχους
της Κατερίνα Γώγου, "σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος... θα
τον αλλάξουμε τον κόσμο, να το θυμάσαι".

Συνέχεια από τη σελ. 3

115 αρχικές υπογραφές.
Ρέα Γαλανάκη, συγγραφέας, Μάρω Δούκα, συγγραφέ-

ας, Παντελής Βούλγαρης, σκηνοθέτης, Ιωάννα Καρυστιά-
νη, συγγραφέας, Κώστας Μανταίος, πρόεδρος ΣΦΕΑ,
Χαντίμ Χουσεΐν, πατέρας Σαχζάτ Λουκμάν, Μαρία Κασκα-
ρίκα, νομικός, μητέρα Αλέξη Λάζαρη, Θανάσης Καμπα-
γιάννης, δικηγόρος πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος
πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής και οικογένει-
ας Σαχζάτ Λουκμάν, Κώστας Σκαρμέας, δικηγόρος πολιτι-
κή αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Άννα Στάμου,
Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος, Τζαβέντ Ασλάμ, πρό-
εδρος Πακιστανικής κοινότητας Ελλάδος η “Ενότητα”,
Λορέτα Μακόλεϋ, Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρι-
κής, Ντόναλτ Oχαγουέρε, Νιγηριανή Κοινότητα Ελλάδος,
Σαμσιντήν Ιντρίσου, Αφρικανικό Δίκτυο στην Ελλάδα,
Aρέφ Ραχμάν, Ελληνομπαγκαλτεσιανο Επιμελητήριο, Να-
ταλία Ρασούλη, μουσικός, Mc Yinka, μουσικός, Προκόπης
Παπαστράτης, καθηγητής Πάντειο, Μιχάλης Λυμπεράτος,
ιστορικός, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, αναπληρώτρια καθηγή-
τρια ΕΚΠΑ, Δημήτρης Β. Σερεμέτης, αναπληρωτής καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελένη Πορτάλιου, καθη-
γήτρια Αρχιτεκτονικής, Aλεξάνδρα Πολιτάκη, πολιτική επι-
στήμονας, Μαρίκα Ρόμπου-Λεβίδη, Κοινωνική ανθρωπο-
λόγος, Δημήτρης Μαργαρίτης Μόσχος, Ιστορικός-ανθρω-
πολόγος, Σπύρος Μαρκέτος, επίκουρος καθηγητής Ιστο-
ρίας, τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, Νίκος Στραβελά-
κης, οικονομολόγος ΕΚΠΑ, Mάκης Καβουριάρης, πανεπι-
στημιακός, Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός Τέχνης, Χριστό-
φορος Κάσδαγλης, συγγραφέας-δημοσιογράφος, Δημή-
τρης Λιβιεράτος, ιστορικός, Χαράλαμπος Κουρουνδής, δι-
κηγόρος, μέλος ΔΣ ΔΣΘ, Διδάσκων ΕΑΠ, Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ-δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας, Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-
Ρέντη, Εύα Mπέη, ζωγράφος, Φρύνη Θετάκη, καλλιτέ-
χνης, Βαγγέλης Χατζηνικολάου, σκηνοθέτης, Proud Sen-
iors, Παντελής Δεντάκης, ηθοποιός-σκηνοθέτης, Αντιγόνη
Γύρα, χορογράφος, Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός-σκηνο-
θέτης, Κατερίνα Μόντη, παιδίατρος, Ολυμπία Αντωνιά-
δου, καθηγήτρια, Κωνσταντίνα Δρόσου, Ιδ. Υπάλληλος,
Θεοδώρα Βαγιώτη, φιλόλογος, Αλέξανδρος Λογοθέτης,
ηθοποιός, Μανώλης Μαυροματάκης, ηθοποιός, Δημήτρης
Κουτσιαμπασάκος, σκηνοθέτης, Χρήστος Σαπουντζής,
ηθοποιός, Μαργαρίτα Τρίκκα, χορεύτρια, χορογράφος,
Νίκος Βίττης, συνθέτης, μουσικός, Φωτεινή Λαμπρίδη, δη-
μοσιογράφος, Ιωάννα Κλεφτόγιαννη, Δημοσιογράφος,
Αλέξανδρος Λογοθέτης, ηθοποιός, Γιάννης Τσίρμπας, πε-
ζογράφος, Θόδωρος Τερζόπουλος, σκηνοθέτης, Έλενα

Μαυρίδου, ηθοποιός, Χρήστος Σαπουντζής, ηθοποιός,
Δημοσθένης Παπαδόπουλος, ηθοποιός, Γιώτα Κοτσέτα,
ραδιοφωνική παραγωγός, Κώστας Κουτσολέλος, ηθοποι-
ός, Ραφίκα Τσαουίς, ηθοποιός, Γιάννης Στάνκογλου, ηθο-
ποιός, Λαρίσσα Βέργου, ηθοποιός, Αργύρης Ξάφης, ηθο-
ποιός, Θοδωρής Σκυφτούλης, ηθοποιός, Ένκε Φεζολλάρι,
σκηνοθέτης, Ελίνα Ψύκου, σκηνοθέτης, Όμηρος Πουλά-
κης, ηθοποιός, Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, σκηνοθέτης,
Πηνελόπη Τσιλίκα, ηθοποιός, Γιάννης Σακαρίδης, σκηνο-
θέτης, Γιάννης Καλαβριανός, σκηνοθέτης, Μάκης Παπα-
δημητράτος, σκηνοθέτης, Σοφία Γεωργοβασίλη, ηθοποι-
ός-σκηνοθέτης, Ανέστης Αζάς, σκηνοθέτης, Γιάννης Κα-
ρούνης, ηθοποιός, Αγγελική Κασσόλα, ηθοποιός-σκηνο-
θέτης, Σπύρος Γραμμένος, μουσικός, Κωνσταντίνα Βούλ-
γαρη, σκηνοθέτης, Χρήστος Παληγιαννόπουλος, σκηνο-
θέτης, Γιώργος Παλούμπης, σκηνοθέτης, Aντώνης Ρέλ-
λας, σκηνοθέτης, Κίνηση Καλλιτεχνών με αναπηρία “Μη-
δενική Ανοχή”, Βασιλική Σκευοφύλαξ, ηθοποιός, παιδαγω-
γός, Δημήτρης Ντάσκας, ηθοποιός, Σταύρος Κασιμάτης,
Δήμαρχος Κορυδαλλού, Μαρία Αλφιέρη, ΔΣ συλλόγου
εργ. Νοσοκ. «Αγλαία Κυριακού», Ηλίας Αργυρόπουλος,
μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΠΤΥΜ, Κώστας Βοργιάς, μέλος ΔΣ
σωματείου εργαζόμενων ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Ντίνα Γκαρανέ, ΔΣ
Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Μάκης Γεροντίδης, μέλος ΔΣ συλλόγου
εφοριακών Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας, Γιάννης Θεοχάρης,
μέλος ΔΣ σωματείου εργαζόμενων ΙΝΤΡΑΚΟΜ, μέλος ΔΣ
ΠΟΕΜ, Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος συλλόγου εργαζ.
νοσοκ. «Αγ Σάββας», μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, Κατερίνα Πατρι-
κίου, γραμματέας ΔΣ συλλόγου εργαζ.νοσοκ.«Αγ Σάβ-
βας», Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζό-
μενων νοσοκομείου Γεννηματα, Mαρία Χαρχαρίδου, μέ-
λος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου Γεννηματάς,
Ζαννέτα Λυσικάτου, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζ. νοσοκ.
«Αγ Σάββας», ΓΣ ΟΕΝΓΕ, Γιώργος Μποτσίδης, μέλος ΔΣ
Εργατικό Κέντρο Έβρου, Μαργαρίτα Παπαμηνά, μέλος
ΝΤ ΑΔΕΔΥ Χανίων, Κώστας Πίττας, γραμματέας Ομο-
σπονδίας Υπαλλήλων υπ. Ανάπτυξης (τομείς Βιομηχα-
νίας/Ενέργειας/ Έρευνας και Τεχνολογίας), Κώστας Πο-
λύδωρος, μέλος ΔΣ Σωματείου Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας,
Σεραφείμ Ρίζος, πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Π.Ε. Χανίων,
Γιάννα Σακελλαρίου, μέλος του ΔΣ της ΕΠΗΕΑ, Δήμητρα
Κομνιανού, μέλος ΔΣ ΣΜΤ Μακεδονίας, Σπύρος Στάϊκος,
μέλος ΔΣ Σωματείου ΑΤΤΙΚΟΥ νοσοκομείου, Ειρήνη Φω-
τέλλη, μέλος ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ, Άννα Τσινίκα, μέλος ΔΣ ΠΣΥ-
ΠΕΡΤ, Νίκος Χατζάρας, γραμματέας ΔΣ συλλόγου εργα-
ζόμενων δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Βασίλης Συ-
λαϊδής, μέλος ΔΣ ΕΚΑ, Αλέξανδος Μαρτζούκος, μέλος ΔΣ
ΣΕΗ, Γιάννης Κούτρας, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων Ιππο-
κράτειου Θες/νίκης, ΔΣ ΕΝΙΘ, Γιάννης Μήτζιας, ΔΣ σωμα-
τείου εργαζόμενων ΕΥΑΘ, Κώστας Μεγαγιάννης, ΔΣ συλ-
λόγου εργαζόμενων Δήμου Αγίας Παρασκευής. 
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Συνέχεια από τη σελ. 3

Αλλα παρά τον δεξιόστροφο αυτό
φαύλο κύκλο η συναίνεση δεν προκύ-
πτει. Δεν έχει μπορέσει να διαμορφωθεί
ο λεγόμενος "νέος δικομματισμός" που
θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ομαλό-
τητα εναλλαγής σταθερών κυβερνήσε-
ων. Μετά το 2012 η κυρίαρχη τάξη δεν
μπορεί να ανακτήσει πραγματικά τον
έλεγχο όχι μόνο οικονομικά, αλλά και
πολιτικά και ιδεολογικά.

Αιτία είναι ο κόσμος που αντιστέκεται.
Η κατά φαντασία έξοδος πυροδοτεί ερ-
γατικές διεκδικήσεις καθώς μεγάλα τμή-
ματα της τάξης απαιτούν  να «πάρουν πί-
σω τα κλεμμένα». Στο δημόσιο οι εργα-
ζόμενοι παλεύουν ελπίζοντας σε προσ-
λήψεις και χρηματοδότηση, στον ιδιωτι-
κό τομέα διεκδικούν συλλογικές συμβά-
σεις και αυξήσεις, οι συνταξιούχοι διεκ-
δικούν να ακυρώσουν το νόμο Κατρούγ-
καλου. Από τα νοσοκομεία μέχρι την Co-
sco και από τις τράπεζες μέχρι τους
συμβασιούχους οι αντιστάσεις συνεχί-
ζονται.

Οι μάχες είναι και πολιτικές. Η δεξιά
και η ακροδεξιά προσπάθησαν να χρησι-
μοποιήσουν την Συμφωνία των Πρεσπών
αλλά τα εθνικιστικά συλλαλητήρια απο-
δείχθηκαν κακέκτυπα του 1992. Ανάλο-
γες απόπειρες να αξιοποιηθεί ρεύμα κα-
τά των μεταναστών με την καθοδήγηση
τοπικών παραγόντων πήγαν επίσης άπα-
τες. Αυτά δεν είναι επιτεύγματα του Τσί-
πρα που έκανε ό,τι περνούσε από το χέ-
ρι του για να σπείρει την απογοήτευση
στον αριστερό κόσμο. Είναι απόδειξη
της επιμονής της τάξης στις αριστερές
αναζητήσεις αλλά και των πρωτοβου-
λιών ενάντια στους υπόδικους δολοφό-
νους χρυσαυγίτες.

Το εργατικό κίνημα έχει κάνει άλματα
μέσα σε αυτήν την περίοδο έχοντας δυ-
ναμώσει με νέα εργατικά κομμάτια από
τη νεολαία, τις γυναίκες, τους μετανά-
στες. Η επαναστατική αριστερά λογοδο-
τεί σε αυτήν την τάξη. Έχει καθήκον να
πάρει πρωτοβουλίες όχι μόνο κινηματι-
κές αλλά και πολιτικές και κυρίως να τις
γενικεύσει κόντρα στον καπιταλισμό.

Κόντρα στην υποτίμηση της εργατικής
τάξης ξεδιπλώνουμε τις πρωτοβουλίες
μας σε όλα τα μέτωπα:

Στηρίζουμε τις απεργίες που διεκδι-
κούν τα άμεσα αιτήματα αυτής της πε-
ριόδου. Απλώνουμε το καλό παράδειγμα
του Συντονιστικού των Νοσοκομείων σε
περισσότερους χώρους, απλώνουμε τα
δίκτυα του Συντονισμού που τροφοδο-
τούν την κοινή δράση. Η έκρηξη των
αναπληρωτών στην Εκπαίδευση και των
εργαζόμενων στους Δήμους για τα ΒΑΕ
δείχνουν νέες δυνατότητες

Οργανώνουμε πολιτικές καμπάνιες
δράσης όπως η απεργιακή 8 Μάρτη των
Γυναικών. Σε αυτήν την περίοδο καμιά
μάχη δεν είναι στενά συνδικαλιστική ή κι-
νηματική, σε όλους τους χώρους και σε

όλα τα μέτωπα χρειάζονται πολιτικές πα-
ρεμβάσεις. Οργανώνουμε τη συζήτηση
από κάθε αφορμή- αντισεξιστική, αντιρα-
τσιστική, αντιφασιστική, ή ακόμα και
επετειακή όπως μας έδειξαν τα 100χρο-
να των επαναστάσεων στη Ρωσία και
στη Γερμανία. 

Ξεχωριστή θέση στη δράση μας έχει η
πλατιά μαζική αντιρατσιστική-αντιφασι-
στική καμπάνια για τις 16 Μάρτη καθώς
η πάλη ενάντια στην ακροδεξιά είναι στο
κέντρο των εξελίξεων πανευρωπαϊκά μέ-
σα στην πορεία προς τις ευρωεκλογές.
Αποκρούουμε τις σεχταριστικές πρακτι-
κές των αποκλεισμών, πχ κόσμου του
ΣΥΡΙΖΑ από αυτές τις πρωτοβουλίες, αλ-
λά ταυτόχρονα δεν παραιτούμαστε από
τη σύγκρουση με τις κυβερνητικές πολι-
τικές που ευθυγραμμίζονται με την ΕΕ-
φρούριο και αφήνουν περιθώρια στη Χ.Α
να παριστάνει ακόμη το «νόμιμο κόμμα». 

Προσανατολίζουμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ώστε να παίξει ρόλο σε όλες αυτές τις
μάχες αλλά και στις εκλογές –τοπικές,
ευρωεκλογές και εθνικές. Θέλουμε η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ να εκφράσει τη δυναμική του κό-
σμου που έδωσε και δίνει μάχες παρά και
ενάντια στους συμβιβασμούς του Τσίπρα.

Επαναστατικό κόμμα
Για να προχωρήσουν τέτοιες πρωτο-

βουλίες και να ξεδιπλωθούν σύμφωνα με
τη δυναμική της τάξης χρειάζεται δυνα-
τό επαναστατικό κόμμα. Σε αυτήν την
κατεύθυνση είναι πολύτιμες οι εμπειρίες
από το διάλογο ανάμεσα στον Λένιν και
τη Ρόζα Λούξεμπουργκ για το επαναστα-
τικό κόμμα αλλά και από τις αποφάσεις
της Τρίτης Διεθνούς για την αντιμετώπι-
ση των επαναστατών απέναντι στα ρε-
φορμιστικά κόμματα. Ο Λένιν είχε δίκιο
επιμένοντας στην αναγκαιότητα της ανε-
ξάρτητης οργάνωσης των επαναστατών.

Στο «Τι να κάνουμε» υπάρχει όλη η αν-
τίληψη του Λένιν για το «κόμμα νέου τύ-
που». Κόμμα των επαναστατών που πα-
λεύουν μέσα στους αγώνες της εργατι-
κής τάξης βάζοντας την προοπτική της
ανατροπής του καπιταλισμού και για την
εργατική επανάσταση. Κόμμα της εργα-
τικής πρωτοπορίας που λειτουργεί δη-
μοκρατικο-συγκεντρωτικά συνδυάζοντας
την ανοιχτή και ελεύθερη πολιτική συζή-
τηση με την ενιαία συλλογική πολιτική
δράση και τέλος αποτελεί θεματοφύλα-
κα της επαναστατικής παράδοσης. Κόμ-
μα που όχι μόνο διδάσκει, αλλά μέσα
από τη συνεχή του παρέμβαση μαθαίνει
από την δράση της εργατικής τάξης. Εί-
ναι επίκαιρη σήμερα αυτή η αντίληψη.

Αλλά το επαναστατικό κόμμα δεν λει-
τουργεί μόνο του στον καπιταλισμό. Στα
αριστερά των κομμάτων της κυρίαρχης
τάξης εμφανίζονται κόμματα που έχουν
ένα διπλό χαρακτηριστικό- είναι ταυτό-
χρονα εργατικά, αλλά και αστικά, είναι
κόμματα που συνδέονται με την εργατική
αντίσταση, αλλά αποδέχονται τον καπιτα-
λισμό. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το ΠΑ-
ΣΟΚ, είναι και το ΚΚΕ, διαφορετικού τύ-
που ρεφομιστικό κόμμα το καθένα, αλλά
που λογοδοτούν στην ίδια στρατηγική.

Η ανάλυση του Λένιν για «αστικό-ερ-
γατικό» κόμμα αποδίδει καλύτερα την
δύναμη αλλά και τις αντιφάσεις ενός
κόμματος που πατάει στις δυο βασικές
τάξεις της κοινωνίας. Οι επαναστάτες
μπορούν σήμερα να αξιοποιήσουν αυτές
τις αντιφάσεις, να συνδεθούν με τις αν-
ταρσίες και να βγουν ενισχυμένοι από
την κρίση του ρεφορμισμού πατώντας
στις παραδόσεις της Τρίτης Διεθνούς
στα πρώτα συνέδριά της. 

Με βάση αυτόν τον προσανατολισμό
επιμένουμε σε καθαρή επαναστατική
στρατηγική χωρίς εκπτώσεις στο αντικα-
πιταλιστικό πρόγραμμα και χωρίς προ-
σαρμογές σε «πατριωτικές» πιέσεις, ενώ
ταυτόχρονα επιλέγουμε την κοινή πολιτι-
κή δράση με πρωτοβουλίες σε όλα τα
παραπάνω μέτωπα.  

Συνδυασμένη με αυτή την επιλογή εί-
ναι η έκδοση της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης που διακινείται χέρι με χέρι από
όλα τα μέλη και διαβάζεται στους εργα-
τικούς χώρους. Ο Σοσιαλισμός από τα
Κάτω και οι εκδόσεις του ΜΒ είναι πολύ-
τιμα εφόδια σε αυτήν την κατεύθυνση
όχι ακαδημαϊκά, αλλά στη δράση όπως
έδειξε η εμπειρία όπου η έκδοση του βι-
βλιου για την απελευθέρωση των γυναι-
κών άνοιξε το δρόμο για την απεργιακή
8 Μάρτη. 

Όλα μαζί αυτά ανοίγουν τη δυνατότη-
τα για μια επιθετική πολιτική στρατολο-
γιών για το κέρδισμα νέων μελών μέσα
στις εξελίξεις αυτής της περιόδου, όπου
πλήθος εργατών και νεολαίων ανακαλύ-
πτουν τα όρια του ΣΥΡΙΖΑ. Οι τοπικοί πυ-
ρήνες και οι ηγεσίες τους είναι το οργα-
νωμένο δίκτυο του κόμματος που υλο-
ποιεί αυτές τις επιλογές μεταφράζοντας
τις πρωτοβουλίες του κόμματος σε συγ-
κεκριμένες δράσεις. 

Αξιοποιώντας όλες τις μεγάλες πρω-
τοβουλίες που ανοίγονται μπροστά μας,
η οικοδόμηση του επαναστατικού κόμ-
ματος που έχει ανάγκη η εργατική τάξη
μπορεί να κάνει βήματα και άλματα
μπροστά.  
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ΣΕΚ - Συνδιάσκεψη 2019
Αποσταθεροποιημένος
καπιταλισμός, πιο δυνατή
επαναστατική αριστερά

Αγαπητοί σύντροφοι και
συντρόφισσες, λυπάμαι
που δεν είμαι στη συνδιά-
σκεψη μαζί σας, όπως για
πολλά χρόνια. Αλλά τώρα
η υγεία και η ηλικία δεν
μου το επιτρέπουν. Εύχο-
μαι καλή επιτυχία, όλοι οι
σκοποί να εκπληρωθούν
για το καλό της οργάνω-
σης αλλά και όλης της ερ-
γατικής τάξης, που χρει-
άζεται όσο ποτέ άλλοτε
μια σοβαρή πρωτοπορία.

Δημήτρης Λιβιεράτος

Η οικονομική κρίση δεν έχει περάσει. Το χρέος στη
χώρα βρίσκεται στα 343 δις, μεγαλύτερο από τότε που
μπήκαμε στα μνημόνια. Αυξάνεται με ρυθμό 600 ευρώ το
δευτερόλεπτο και όταν θα βγούμε στις αγορές με επιτό-
κιο 4% όπως λέει ο Τσίπρας θα αυξηθεί περισσότερο.
Όταν δεν υπάρχει οικονομική σταθερότητα δεν μπορεί
να υπάρξει και πολιτική. Φέτος είναι μια χρονιά που από
την Τρόικα έχει δοθεί αναστολή στον Τσίπρα για να στα-
θεροποιηθεί το νέο πολιτικό σκηνικό. Αλλά αυτό είναι
παροδικό. 

Είναι μια χρονιά που εκτός από τις αλλεπάλληλες
εκλογές έχει σοβαρά μέτωπα. Η δίκη της Χρυσής Αυγής
είναι σε εξέλιξη και έχουμε πετύχει να την επιταχύνουμε,
η καταδίκη φαίνεται να είναι επί θύραις. Μπροστά μας
έχουμε τις 16 Μάρτη, τις 8 Μάρτη, όλα αυτά τα μέτωπα
που απαιτούν μια δυνατή επαναστατική αριστερά. Κάνω
μια έκκληση και στους συντρόφους από τις άλλες οργα-
νώσεις, το σύνθημα να μη διαβαστεί αντίστροφα «απο-
σταθεροποιημένη Αριστερά, δυνατός καπιταλισμός». Το
ΣΕΚ είναι η ατμομηχανή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Έχει ανηφόρα
να τραβήξει αυτό το τρένο, με μεγάλη διάρκεια και πολ-
λές εναλλαγές. Είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι όλες
τις μάχες αυτές θα τις δώσουμε μαζί και θα τις κερδί-
σουμε μαζί.

Κώστας Παπαδάκης

Μέχρι το 2009 κατηγορούσαν την Αριστερά ότι μιλάει
με αφαιρέσεις και εκθέσεις ιδεών. Στην πραγματικότητα
η «ανάκαμψη», η «ανάπτυξη», οι «επενδύσεις», αυτά που
λένε τα συστημικά, μνημονιακά κόμματα είναι μια αφαί-
ρεση, μη λειτουργική. Εντελώς εκτός πραγματικότητας.
Οι κατήγοροι περί λαϊκισμού λαϊκίζουν. Δεν υπάρχει πρό-
ταση ουσιαστικά, δεν υπάρχει καμία προοπτική σε αυτά
που βάζουν πάνω στο τραπέζι. 

Σωστά δόθηκε σήμερα πολύ μεγάλο βάρος στο ζήτη-
μα των τραπεζών. Σε ένα ζήτημα που βρίσκεται στην
καρδιά της κρίσης και του σημερινού καπιταλισμού. Δεν
θα μπορούσε ένα κόμμα μαρξιστικό να το υποτιμά. Το
ζήτημα των τραπεζών και του χρέους είναι αυτά που,
χωρίς να υποτιμούμε τα αιτήματα, είναι τα κρίσιμα και τα
επίκαιρα για την εποχή μας. 

Σε αντίθεση με προσεγγίσεις που αφορούν την αδρά-
νεια και μη συμμετοχή του κόσμου, θεωρώ ότι το αντικει-
μενικό υπάρχει, για την αναζήτηση του επόμενου βήμα-
τος. Το υποκειμενικό είναι το ζητούμενο. Είναι στα χέρια
των συνδικάτων, των εργαζομένων και της Αριστεράς η
ενότητα της δράσης και η παρακαταθήκη των αγώνων
της τελευταίας δεκαετίας. Θεωρώ ότι μπορούμε να μιλή-
σουμε και να πράξουμε ακόμη πιο ουσιαστικά.

Αντώνης Κουρούκλης, 
πρόεδρος ΠΟΠΟΚΠ 

Περισσότερα στη σελ. 10

“Εύχομαι 
καλή επιτυχία”



Προέρχομαι από εργασιακό χώρο που επικρατούσε η
χουντοδεξιά. Μέχρι πριν ανοίξει η συζήτηση για την πάλη

για την απελευθέρωση των γυναικών δεν είχα οργανωθεί.
Ήμουν δύσπιστη στο τι θα μπορούσε να προκύψει από μια
οργάνωση. Εδώ και 30 χρόνια μέσα σε σωματεία δεξιότατα
έβλεπα ότι κοιτούσαν την πάρτη τους και μόνο κατά περίπτω-
ση τα συμφέροντα των εργαζομένων. Με τη συζήτηση πάνω
στην εφημερίδα και μετά με την έκδοση του βιβλίου ξαφνικά
βρήκα τι θα ήθελα να κάνω. Αποφάσισα να οργανωθώ και να
βροντοφωνάξουμε μέσα στη διεύθυνση καθαριότητας για το
γυναικείο ζήτημα. Νομίζω ότι με τις παρεμβάσεις μας σε αυ-
τό οι εργάτες των 700 ευρώ μπορούν να συνειδητοποιήσουν
και την ταξική τους ταυτότητα, γυναίκες και άντρες. Πολλές
γυναίκες μαρτύρησαν στο βωμό του φασισμού, καλούμαστε
να πάρουμε θέση δυναμικά.

Μαρία Αμπελιώτη

Είμαστε στο ΚΑΤ για εξόρμηση, είναι 1μμ, όλοι τρέχουν,
άνδρες, γυναίκες. Οι γυναίκες ειδικά πίσω από καροτσά-

κια, άλλα με φαγητό, άλλα με φάρμακα, άλλες φοράνε τα
«ακουστικά». Έχουν ήδη περάσει την πρώτη φούρια του
πρωινού. Βλέπουν ένα χέρι με προκήρυξη 8 Μάρτη και ακούν
«Παγκόσμια ημέρα των γυναικών, απεργία». Νομίζεις ότι είναι
2 δευτερόλεπτα πριν πουν «Δε μας παρατάς; Δε βλέπεις πού
είμαι;», αλλά αντί γι’ αυτό λένε «Για τις γυναίκες; Επιτέλους.
Φέρ’το!». Αποτυπώνει απ’ τη μια μεριά την απελπισία του χω-
ρίς ίχνος αλλαγής αδιεξόδου «δουλειά – σπίτι – δουλειά». Αλ-
λά και την ελπίδα για την απεργία. Αυτή η απεργία σαν πρω-
τοβουλία, μαζί με το άνοιγμα της πάλης των γυναικών, είναι
ισότιμο του αντιρατσιστικού –αντιφασιστικού κινήματος.

Δημήτρης Ραφτόπουλος

Είμαι από τα νέα μέλη του ΣΕΚ, στον πυρήνα της Νίκαιας.
Γνώρισα το ΣΕΚ μέσα από την ΚΕΕΡΦΑ όταν δημιουργή-

σαμε την ΕΠΑΣ. Γνώριζα την ΚΕΕΡΦΑ και τον Συντονισμό
Ενάντια στα Μνημόνια και ψήφιζα ΑΝΤΑΡΣΥΑ παρ' όλες τις
διαφωνίες που είχα. Υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει τον
χώρο και είναι εύκολο να οργανωθεί. Πρέπει να δούμε πώς
θα καταφέρουμε στον αποσταθεροποιημένο καπιταλισμό να
κάνουμε πιο δυνατή την επαναστατική αριστερά και αντί-
στροφα πώς μπορεί να αποσταθεροποιήσει επιπλέον τον κα-
πιταλισμό μια δυνατή αριστερά. Χρειάζεται ανοιχτή, δυναμική
πολιτική συζήτηση προς τα έξω. Οι εργατικές μάχες θα πρέ-
πει να δίνονται ομαδικά και να λειτουργούμε στο ύψος των
απαιτήσεων κι όχι των δυνατοτήτων μας.

Εύα Σταμπολή

Αν και νέο μέλος στο ΣΕΚ, η περιφέρεια με εμπιστεύτηκε
αρκετά γρήγορα στην υπευθυνότητα της εφημερίδας στα

Βριλήσσια. Έτσι γνώρισα την ουσία της διακίνησής της, τον
τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με την τάξη μας. Έκτοτε
μπήκαν άλλα δυο μέλη στον πυρήνα μας, οργανώνουμε μαζί
την παρέμβαση της εφημερίδας και προχωράμε και στη δημι-
ουργία δημοτικού σχήματος στην περιοχή. Πρόσφατα ανέλα-
βα την οργάνωση της εφημερίδας σε όλη την περιφέρεια και
η εικόνα αυτή διευρύνθηκε. Για τις εκλογές ΕΙΝΑΠ η περιφέ-
ρεια θα έχει παρουσία σε όλα μας τα νοσοκομεία.

Θοδωρής Λυκογιαννάκης

Στο Ελληνικό έχουμε ομάδες μαθητών από 4 σχολεία που
βάζουμε πρόγραμμα για αφισοκολλήσεις και εξορμήσεις

στα σχολεία και τη γειτονιά. Παράλληλα στην περιοχή έχει δη-
μιουργηθεί αντιφασιστικό δίκτυο εκπαιδευτικών που συμμετέ-
χει στην οργάνωση της 16Μ. Έχουμε κερδίσει επίσης συλλό-
γους γονέων. Η τοπική ΚΕΕΡΦΑ συνεδριάζει και δικτυώνει κό-
σμο.

Βάσια Τσιώνη
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Σε προεκλογική περίοδο η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ κατέβασε νόμο που

αναγκάζει τους δήμους να καταθέ-
σουν τα ταμειακά διαθέσιμά τους
στην ΤτΕ ως μαξιλαράκι για τις δό-
σεις του χρέους. Να ποια θα είναι η
πολιτική που θα προσπαθήσουν να
ασκήσουν το επόμενο διάστημα οι
οποιοιδήποτε διαχειριστές δήμαρχοι.
Θα προσπαθήσουν να ρίξουν τα βά-
ρη της κρίσης στους εργαζόμενους.
Αυτό το καταλαβαίνει πολύ καλά ο
κόσμος. Φρένο σε αυτή τη δεξιά κα-
τρακύλα μπορούν να βάλουν τα κί-
τρινα γιλέκα που υπάρχουν μέσα σε
κάθε Δήμο. Οι εργαζόμενες, οι συμ-
βασιούχες που κάνανε την απεργία
της ΠΟΕ ΟΤΑ και κερδίσανε ότι θα
δοθεί παράταση στα ΒΑΕ. Όσοι δί-
νουν μάχες ενάντια στο ρατσισμό και
το σεξισμό. Σαν Ανταρσία στην Κοκ-
κινιά συνδέουμε τους αγώνες και εμ-
πνέουμε.

Κατερίνα Θωίδου

Όλος αυτός ο κόσμος που έριξε
τους Σαμαροβενιζέλους και πέ-

ταξε στα μούτρα των αφεντικών ένα
63% ΟΧΙ δεν έχει εξαφανιστεί. Είναι
εδώ και αγωνίζεται, απεργεί, διεκδι-
κεί να πάρει πίσω ό,τι του έκλεψαν.
Στα 10 χρόνια που υπάρχει η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ φάνηκε πόσο απαραίτητη
ήταν η κίνηση που έκαναν οι δυνά-
μεις που τη συγκρότησαν. Μπόρεσε
να μπολιάσει το κίνημα με αντισυ-
στημικά και αντικαπιταλιστικά χαρα-
κτηριστικά. Στον Πειραιά φέτος θα
δώσουμε τη μάχη των εκλογών πα-
λεύοντας με τα θηρία. Έχουμε τον
εκπρόσωπο του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου στον Δήμο, έχουμε τον πιο
προβεβλημένο κυβερνητικό υποψή-
φιο, έχουμε τα τάγματα εφόδου των
φασιστών. Είμαστε αποφασισμένοι
να δώσουμε αυτή τη μάχη και να την
κερδίσουμε.

Θανάσης Διαβολάκης

Το τι τεράστια σημασία έχει η
ύπαρξη επαναστατικής αριστε-

ράς το βλέπουμε στην Ελλάδα. Στις
κεντρικές μάχες που έχουμε να δώ-
σουμε είναι η 8 Μάρτη, μέρα – ορό-
σημο, όπου το ελληνικό εργατικό κί-
νημα βάζει απεργία με τα γυναικεία
αιτήματα. Ποιος πήρε την πρωτο-
βουλία; Η επαναστατική αριστερά.
Και κατάφερε αυτό το μικρό γρανάζι
να κινήσει ακόμα και μία τριτοβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση, την ΑΔΕ-
ΔΥ. Η φετινή 8 Μάρτη γράφεται στις
καλύτερες σελίδες της επαναστατι-
κής αριστεράς. Δεύτερη μεγάλη μά-
χη η 16 Μάρτη. Ποιος για 10 χρόνια
την έχει οργανώσει; Οι δυνάμεις της
επαναστατικής αριστεράς. Σήμερα
προσπαθεί να συγκροτηθεί στην Ευ-
ρώπη η «μαύρη διεθνής», γι' αυτό
χρειάζεται να οργανώσουμε την «αν-
τιφασιστική διεθνή». 

Τάκης Ζώτος

Οπυρήνας της Φιλοσοφικής έχει
μεγαλώσει μέσα από πολυσχι-

δή δράση, ενωτική πρωτοβουλία
και συνεχή παρουσία. Είναι σαφής
η ταυτότητά μας με την Εργατική
Αλληλεγγύη και το Σοσιαλισμός
από τα Κάτω. Οργανώνουμε αφισο-
κολλήσεις, εξορμήσεις, παρεμβά-
σεις στα αμφιθέατρα, εκδηλώσεις,
εκθέσεις φωτογραφίας. Έχουμε
επικοινωνία με περίπου 60 άτομα,
φοιτητές, καθηγητές, διοικητικούς,
εργαζόμενες στην καθαριότητα.
Στο σχήμα ανοίγουμε τα πολιτικά
ζητήματα (αντιρατσιστικό, αντισεξι-
στικό) και για τη γενική συνέλευση
βάζουμε στόχο να ξαναγίνει όργα-
νο των φοιτητών και να πάρει απο-
φάσεις για 8 και 16 Μάρτη.

Τερέζα Μιχαλούδη

Το άνοιγμα στο ΤΕΙ Πειραιά είναι
πλέον γεγονός, με έναν πυρήνα

με καθημερινή παρουσία. Με την
Εργατική Αλληλεγγύη στο χέρι και
τις ιδέες μας έχουμε ήδη μεγάλη
ανταπόκριση από φοιτητές αλλά
και εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι
προηγούμενοι σύντροφοι είχαν κά-
νει πολύ καλή δουλειά. Οργανώ-
νουμε εκδήλωση άμεσα για τη δίκη
της ΧΑ για να ανοίξουμε την καμπά-
νια για τις 16 Μάρτη, ενώ έχουμε
ήδη ανοίξει αυτή της 8 Μάρτη.
Υπάρχει και η μεγάλη μάχη με τον
νόμο Γαβρόγλου: οι συνέπειες της
συγχώνευσης φαίνονται σε κάθε
μας βήμα. Η σχολή μας έχει υπάρ-
ξει επαναστατικό κέντρο και θα ξα-
ναγίνει.

Εύα Ντόκου

Με τις απεργίες και τις καταλή-
ψεις στις σχολές μπορείς να

απαντήσεις ακόμα και στη μάχη
των εκλογών. Έτσι τσακίζεις στην
πράξη τους συμβιβασμούς του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και την επιρροή της ΝΔ.
Υπάρχει κόσμος στις σχολές που
αναρωτιέται αν υπάρχει εναλλακτι-
κή και μπλέκεται σε αυτά τα δίπολα
«δεξιά ή πρόοδος». Χρειάζεται να
είμαστε εκεί να δώσουμε απαντή-
σεις. Στο Βόλο έγιναν δυο συνεχό-
μενες μαζικές εκδηλώσεις με κέν-
τρο τους φοιτητές, για τις δυο με-
γάλες μάχες που έχουμε μπροστά
μας, τις 8 και 15 Μάρτη. Στο σχήμα
επιμείναμε πολιτικά και κερδίσαμε
το ψήφισμα για τις 8 Μάρτη. Στη
συνέχεια το κερδίσαμε και στο συν-
τονιστικό όλης της ΕΑΑΚ. Οι καθα-
ρίστριες στο Βόλο τσαλάκωσαν την
προκήρυξη του εργολάβου με
48ωρες επαναλαμβανόμενες απερ-
γίες που στήριξαν και οι φοιτητές
και στόχος είναι να κατέβουν και
στις 8 Μάρτη.

Γιάννης Σουμπάσης

Οι εστίες της Δόμπολης δεν
έχουν συντήρηση και εργατικό

δυναμικό. Τα Χριστούγεννα ήρθε ερ-
γολάβος και κατευθείαν απολύει
δυο εργαζόμενους, μειώνει την πο-
σότητα και την ποιότητα και αυξάνει
την τιμή. Μέχρι τα Χριστούγεννα ο
σύλλογός μας ήταν ανενεργός, αλλά
έγινε μαζική συνέλευση, συζητήσα-
με και βάλαμε πρόγραμμα με δρά-
σεις. Κερδίσαμε την επαναπρόσλη-
ψη των δυο εργαζομένων. Ο αγώνας
για τις εστίες πρέπει να διαδοθεί. Γι'
αυτό το λόγο σε συντονισμό με τις
ΦΕΠΑ καλούμε σε πανελλαδική πο-
ρεία την 1η Μάρτη. Καλούμε σε συν-
τονισμό και άλλους συλλόγους
εστιακών αλλά και φοιτητικούς συλ-
λόγους. Παράλληλα δίνουμε τις μά-
χες ενάντια στο σεξισμό και κάθε εί-
δος ρατσισμού. Θέλουμε τους συλ-
λόγους σε αυτές τις μάχες όχι μόνο
με την παρουσία τους αλλά και με
τη βοήθειά τους στο να τις οργανώ-
σουμε.

Μαρία Χριστοδούλου

Μετά από χρόνια απουσίας μας
στο ΤΕΙ Ηρακλείου πλέον το

ΣΕΚ έχει παρέμβαση και εκεί. Οι
φοιτητές έχουν διάθεση για συζήτη-
ση για θέματα σχολής και επικαιρό-
τητας. Έχουμε δυο νέα μέλη σαν
αποτέλεσμα των εβδομαδιαίων πα-
ρεμβάσεων. Το ΤΕΙ Ηρακλείου μπαί-
νει στη διαδικασία της υποτιθέμενης
«ανωτατοποίησης». Το παράδειγμα
του ΠΔΑ δείχνει ότι τα μεγαλεπήβο-
λα αυτά σχέδια δεν μπορούν να γί-
νουν πράξη με τη μεγάλη υποχρημα-
τοδότηση. Στην φοιτητική πρόνοια
υπάρχει πρόβλημα: η σίτιση και η
στέγαση δεν αρκούν, δεν υπάρχει
θέρμανση, ζητείται νοίκι. Επίσης έχει
εμφανιστεί μια μικρή ομάδα φασι-
στών που καλύπτει η ΔΑΠ. Χρειάζε-
ται να οργανώσουμε μαζικά τις 16
Μάρτη ως φοιτητές του ΤΕΙ και να
μην τους αφήσουμε χώρο.

Θεοδώρα Καφίρα

Στο ΠΔΑ η ομάδα μας έχει μεγα-
λώσει. Με την πολιτική συζήτηση

δυναμώνουμε και μπορούμε να επη-
ρεάζουμε περισσότερο κόσμο ώστε
να είναι το ΠΔΑ κέντρο επαναστατι-
κών ιδεών. Είμαστε η δύναμη που
έχει καθημερινή παρουσία και βδο-
μαδιάτικη συνεδρίαση. Ήμασταν οι
μόνοι που όταν οι τηλεοράσεις έπαι-
ζαν από το πρωί ως το βράδυ τα μα-
κεδονικά συλλαλητήρια βγήκαμε με
το διεθνιστικό όχι στη συμφωνία των
Πρεσπών και τις 16 Μάρτη. Οι σύν-
τροφοί μας στην ΕΑΑΚ είναι δύναμη
και δεν χρειάζεται γκρίνια για τις
διαφωνίες που έχουμε αλλά να μπο-
ρούμε πολιτικά να καθορίζουμε τα
σχήματα. Η 8 και η 16 Μάρτη τώρα
συζητιούνται από όλους τους φοιτη-
τές. 

Αλέξανδρος Κοροβέσης

Χτίζουμε επαναστατική αριστερή εναλλακτική

Είχαμε μια πολύ σημαντική απεργία
στο Ωνάσειο. Η δεξιά υπονόμευε την

απεργία, ενώ το ΠΑΜΕ καλούσε σε
αδράνεια. Εμείς στηρίξαμε την απεργία
με όλες μας τις δυνάμεις. Μαζέψαμε
ψηφίσματα από νοσοκομεία, από το Με-
τρό και από το ΕΚΑ και η απεργία έγινε
και είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μαται-
ώθηκε η κατάργηση της ΣΣΕ και οι μει-
ώσεις μισθών. Αυτή την περίοδο ο Απο-
στολόπουλος, το μεγαλύτερο αφεντικό
στον κλάδο της ιδιωτικής Υγείας, προ-
χωρά σε μαζικές απολύσεις. Δεν υπάρ-
χει επιχειρησιακό σωματείο, πρέπει να
κάνουμε την υπέρβαση με το Συντονιστι-
κό των Νοσοκομείων και με την Κίνηση
για απεργιακή 8 Μάρτη.

Στους εργατικούς χώρους η διακίνη-
ση της Εργατικής Αλληλεγγύης σημαίνει
γενική πολιτική παρέμβαση. Ξεκινάμε
από ένα «στενό» συνδικαλιστικό αίτημα
όπως τα ΒΑΕ ή η ΣΣΕ και φτάνουμε να
συζητάμε για το Pride, για το μακεδονι-
κό, για τις αντιρατσιστικές και αντιφασι-
στικές μάχες. Κάναμε εκδήλωση για τη
γυναικεία απελευθέρωση. Εκεί μια συνα-
δέλφισσα κατήγγειλε ότι ο προϊστάμε-
νός της την παρενόχλησε σεξουαλικά.
Αποφάσισε να οργανωθεί για να δώσει
τη μάχη για να τα αλλάξει όλα αυτά.

Κώστας Πολύδωρος

Όταν η ΠΟΣΠΕΡΤ πήρε την απόφαση και δεν έδει-
χνε τους φασίστες της Χρυσής Αυγής, αυτό ήταν

σύνδεση του συνδικάτου με την κοινωνία. Μπορούμε
να προχωρήσουμε σε πιο στενή σχέση με το ζωντανό
κομμάτι μέσα στην ΕΡΤ. Το κομμάτι που στήριξε να
βγει η Μαρία Στύλλου σε εκπομπή να μιλήσει για τις 8
Μάρτη. Η ΕΡΤ3 κάλυψε την εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ.
Μέσα από αυτή τη σύνδεση και αυτούς τους αγώνες
μπορούμε και να παρουσιάσουμε καλύτερο πρόγραμ-
μα αλλά και να θωρακιστούμε απέναντι σε οποιαδήπο-
τε επίθεση μπορεί να δεχτεί η ΕΡΤ στο μέλλον.

Πέτρος Πομώνης

Ημεγάλη απεργία στην εκπαίδευση δεν έπεσε από
τον ουρανό. Έχει χτιστεί μάχη τη μάχη όλα τα

προηγούμενα χρόνια με ένα βασικό σύνθημα “μαζι-
κούς μόνιμους διορισμούς χωρίς προϋποθέσεις”. Δεν
πέρασε η διάσπαση που προσπάθησε το Υπουργείο,
να στρέψει τους αναπληρωτές απέναντι στους υπόλοι-
πους. Σταμάτησε η υποτίμηση στα συνδικάτα, όλοι κα-
ταλαβαίνανε ότι χωρίς 24ωρη και 48ωρη δεν μπορείς
να συνεχίσεις. Υπήρξε συντονισμός και μια πρωτοφα-
νής ενότητα με το μόνιμο προσωπικό. Το δίκτυο των
επαναστατών στους εκπαιδευτικούς είναι αδύναμο,
αλλά όχι και οι ιδέες μας. Χρειάζεται να γίνουμε περισ-
σότεροι και με οργανωμένη παρέμβαση να καθορίζου-
με τις εξελίξεις στον χώρο.

Στέλιος Γιαννούλης

Μετά τη μάχη στο συνεργείο καθαρισμού που
δούλευα, είχαμε επιθεώρηση εργασίας.

Μπορεί η δική μου απόλυση να μην ανακλήθηκε,
αλλά οι συνάδελφοι πλέον θα παίρνουν δώρο
και επιδόματα και πληρώθηκαν και τα χρωστού-
μενα από αναρρωτικές. Γυρίσανε στη δουλειά
εργαζόμενοι που είχαν απολυθεί. Οι συνάδελφοι
πήραν τόση έμπνευση που αυτή τη στιγμή βγαί-
νουν σε απεργία για αυξήσεις στους μισθούς. 

Αγγέλα Χαραλαμπάκη

Στη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ πήραμε πρωτοβουλία να
φτιάξουμε σωματείο. Νωρίς αντιμετωπίσα-

με τη μάχη της απόλυσης δυο συναδέλφων.
Κάναμε στάση εργασίας, πήραμε ψηφίσματα
συμπαράστασης από άλλους χώρους και σε
αυτό έπαιξε ρόλο ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια, συντονιστήκαμε με άλλες ΜΚΟ και
έγινε απεργία σε όλο τον κλάδο. Κερδίσαμε.
Οι δυο συνάδελφοι γύρισαν στις δουλειές
τους. Τώρα ανοίγουμε τη μάχη για τις συμβά-
σεις αορίστου χρόνου και τη βάζουμε μπρο-
στά με όρους καμπάνιας. Δεν είναι μια διεκδί-
κηση μόνο για εργασιακά δικαιώματα. Οι υπη-
ρεσίες που πρέπει να λαμβάνουν οι πρόσφυ-
γες είναι κρίσιμες. Κι αυτό απαιτεί σταθερές
δομές, με σταθερές εργασιακές σχέσεις. 

Δήμητρα Λιναρδάκη

Ηπρωτοβουλία που πήραμε για τη συνάντη-
ση με Τούρκους συντρόφους στα σύνορα

στον Έβρο έφερε αποτελέσματα. Είδαμε δη-
μοσιεύματα και υπήρξαν επίσημες καταγγε-
λίες για  όσα συμβαίνουν. Σχεδόν κάθε βδομά-
δα πρόσφυγες σκοτώνονται στα αυτοκίνητα
όταν τους καταδιώκει η αστυνομία. Η κινητο-
ποίηση έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για να ανοί-
ξει αυτή η συζήτηση τοπικά, πανελλαδικά και
πανευρωπαϊκά. Στην Ξάνθη συνδιοργανώσαμε
με την ΕΛΜΕ εκδήλωση για τη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής με μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχαν
εκπαιδευτικοί, φοιτητές, εργαζόμενοι που ήθε-
λαν να ακούσουν αλλά και να συζητήσουν.
Εκείνο το διάστημα είχαμε επίθεση φασιστών
σε βάρος καθηγητή στο 3ο Λύκειο Ξάνθης. Με
παρέμβασή μας ήρθε και ο ίδιος να τοποθετη-
θεί στην εκδήλωση, να βάλει τους προβλημα-
τισμούς και να μιλήσει για το πώς θα μπορέ-
σουμε να οργανώσουμε τις 16 Μάρτη και να
κατεβάσουμε οργανωμένα το σχολείο. Στις 16
Μάρτη στην Ξάνθη καλούμε σε διαδήλωση
που θα καταλήξει σε συναυλία στην κεντρική
πλατεία. Στη διοργάνωση έχει μπει η ΕΛΜΕ
και προσπαθούμε να μπουν και οι νοσοκομει-
ακοί και άλλα σωματεία. 

Τζεμαλί Μηλιαζίμ

Οι τελευταίοι μήνες ήταν δείγμα ότι η εργα-
τική πρωτοπορία μεγαλώνει. Με κυβέρνη-

ση αριστεράς ο κόσμος κάνει αριστερή αντι-
πολίτευση. Η σχέση με αυτή την πρωτοπορία
περνάει μέσα από τη σχέση με τα μέλη του
κόμματος. Αυτοί που οργανώνουν δεν είναι
μόνο οι ηγεσίες των πυρήνων, χρειάζεται να
έχουν όλα τα μέλη έναν προσανατολισμό. Ορ-
γανώνουμε τις μάχες εκεί που βρίσκονται τα
ίδια τα μέλη, στη γειτονιά τους, στις εργατικές
πολυκατοικίες κλπ. Αυτή ήταν μια αλλαγή που
έφερε αποτελέσματα. Οι καινούριοι σύντρο-
φοι δεν μαθαίνουν μόνο, αλλά μας μαθαίνουν
κι εκείνοι. Η εμπιστοσύνη στον άνθρωπο με
τον οποίο οργανώνεις μια μάχη χωρίς απαραί-
τητα να τα έχει όλα ήδη λυμένα, είναι η εμπι-
στοσύνη του κόμματος στην επαναστατική του
θεωρία: μέσα από τη δουλειά των πυρήνων θα
καταφέρει και να τον κρατήσει και να τον κά-
νει ηγεσία.

Λίλιαν Μπουρίτη

Οι καμπάνιες μας αυτή την περίοδο συνδέ-
ονται πιο εύκολα. Χρειάζεται να δούμε

πώς τις συγκροτούμε σε ένα σύνολο που
απαντάει σε όλα. Για τις 8 και 16 Μάρτη στην
Καλλιθέα έχουν μπει οι ΕΛΜΕ, οι γονείς και οι
μαθητές, πράγμα που καταφέραμε με τη βδο-
μαδιάτικη παρουσία. Η κρίση του ρεφορμι-
σμού δεν σημαίνει αυτόματα πιο αριστερή
στροφή, χρειάζεται να υπάρχει ένας πυρήνας
που να παρεμβαίνει διαρκώς, να σπάει το «ρε-
αλισμό» και το ντύσιμο με ροζ των δεξιών πο-
λιτικών της κυβέρνησης. Το σύνθημα «σχο-
λεία, δήμοι, νοσοκομεία» μας βάζει στο κέντρο
και συζητάμε πλέον ακόμη και με το ΚΚΕ, κάτι
που δεν υπήρχε παλιά. Οι στρατολογίες, τέ-
λος, είναι δουλειά όλου του πυρήνα με πρό-
γραμμα και συζήτηση.

Δημήτρης Στεφανάκης

Το πολιτικό γήπεδο στην Πάτρα είναι πιο ρευστό από ποτέ αλλά δεν είναι
άδειο. Η συζήτηση στην πόλη μας δεν περιστρέφεται μόνο γύρω από τον

ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΚΚΕ, καθώς εκτός από την τοπική αρχή έχει την ηγεσία και
στο Εργατικό Κέντρο. Ο κόσμος του αυτή τη στιγμή είναι πιο εκτεθειμένος σε
άλλες ιδέες γιατί έχει αναγκαστεί να ανοιχτεί προς μεγαλύτερο κομμάτι κό-
σμου, τον κόσμο που κινήθηκε προς τα αριστερά. Ο κόσμος αυτός δεν έχει στε-
γανά. Ψάχνει καθαρές απαντήσεις. Αυξάνεται έτσι η σημασία της συζήτησης
για τη συγκυρία. Οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση ανοίγει τα μεγάλα ζητήματα. Η
εφημερίδα πλέον πρέπει να διακινείται διαβασμένη. Ο πυρήνας πρέπει να είναι
και οργανωτικό κέντρο, να φεύγουν οι σύντροφοι με ξεκάθαρο το τι πάμε να
κάνουμε βήμα το βήμα. Όχι γιατί «πρέπει» να το κάνουμε, αλλά γιατί μπορούμε.

Νεκτάριος Χάινταρ

Οι πρωτοβουλίες μας ανταποκρίνονται στην κίνηση της εργατικής
τάξης. Η προσπάθεια να μεγαλώσουμε το κόμμα είναι αποκαλυ-

πτική, είναι αντανάκλαση μιας νεολαίας που ριζοσπαστικοποιείται συ-
νεχώς αλλά και ενός κόσμου μεγαλύτερου σε ηλικία, εργαζόμενων
που έχουν περάσει από το ΣΥΡΙΖΑ, και συνεχίζει να δίνει τη μάχη, να
αγωνίζεται ενάντια σε όλες τις προδοσίες και να στρέφεται προς την
επαναστατική αριστερά. Οι πρωτοβουλίες και το μεγάλωμα του κόμ-
ματος πάει χέρι χέρι, δεν γίνεται έξω από αυτές. Η πολιτική συζήτηση
μέσα στους πυρήνες δεν είναι μια τυπική διαδικασία, είναι απαραίτητη
για παλιούς και νέους συντρόφους. Η ανάληψη υπευθυνοτήτων από
νέα μέλη μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία των πυρήνων σε όλα.

Αλεξάνδρα Μαρτίνη

και στις σχολές

Στους χώρους δουλειάς

Επιμέλεια: Αφροδίτη Φράγκου

Μία από τις ψηφοφορίες στη Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ 2019



Νο 1363, 27 Φλεβάρη 2019 Νέα από τους χώρουςσελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Η ομοφοβία
σκοτώνει

Προβολή της ταινίας «Βυ-
ζιά» (2017) και ανοιχτή
συζήτηση διοργάνωσε η

Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+
Ατόμων Ηλικίας 50 και άνω,
Proud Seniors στις 24/2. Πρό-
κειται για ντοκυμαντέρ σχετικά
με τον καρκίνο του μαστού. Την
έρευνα και το σενάριο έκανε η
Λιόπη Αμπατζή και τη σκηνοθε-
σία η Ανιές Σκλάβου και ο Στέ-
λιος Τατάκης. 

Η ταινία αγγίζει και μια σει-
ρά ζητήματα που κάνουν τη
σχέση μιας γυναίκας με το σώ-
μα της «ταμπού», δυσκολεύον-
τας την πρόληψη και την αντι-
μετώπιση του καρκίνου, ενώ
δίνει έμφαση και στο πώς η
απουσία συνέχειας (και άρα
χρόνου και εμπιστοσύνης) στη
σχέση γιατρού και ασθενούς
μπορεί να οδηγήσει σε λανθα-
σμένες επιλογές και επιδείνω-
ση της υγείας. Ενδιαφέρον εί-
χε επίσης η εξομολόγηση ενός
άνδρα, μεγάλου σε ηλικία, που
έπασχε από καρκίνο του μα-
στού: «Κάθομαι μόνος γιατί τι
να πω στο καφενείο; Ότι έχω
καρκίνο του μαστού, ολόκλη-
ρος άντρας;», δείχνοντας πολύ
γλαφυρά ότι η αντιμετώπιση
των ταμπού και η πρόσβαση
στην Υγεία είναι υπόθεση
όλων. 

Στερεότυπα
Στη συζήτηση που ακολού-

θησε έγινε λόγος και για τα
στερεότυπα που ακόμη και σή-
μερα εξακολουθούν να υπάρ-
χουν στο σύστημα Υγείας σε
βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώ-
πων. Έχοντας μόλις δει το ντο-
κυμαντέρ, το συμπέρασμα ότι
η ομοφοβία οδηγεί σε χειροτέ-
ρευση της Υγείας του ασθε-
νούς και κατά συνέπεια χειρό-
τερη Υγεία για το κοινωνικό
σύνολο, βγαίνει άμεσα. 

Η ίδια η διοργάνωση μιας τέ-
τοιας εκδήλωσης δείχνει πόσο
χειροπιαστά είναι τα αιτήματα
των ΛΟΑΤΚΙ+ συλλογικοτήτων
και πόσο αναγκαίο και εφικτό
είναι να συνδεθούν με τις μά-
χες που δίνουν οι εργαζόμενοι
–για παράδειγμα στο υγειονο-
μικό κίνημα. Η μάχη για τσάκι-
σμα της ομοφοβίας σε κάθε
πτυχή της κοινωνίας και ειδικά
στο κοινωνικό κράτος είναι επι-
τακτική. Στο άνοιγμα της εκδή-
λωσης ο Β. Χατζηνικολάου κά-
λεσε στην απεργιακή 8 Μάρτη,
μια ιστορική ημέρα που θα
συγκεντρώσει όλες αυτές τις
αιχμές στους δρόμους.

Α.Φ.

Εστίες για τις ανάγκες των φοιτητών
- όχι για τα κέρδη των αφεντικών
Από την αρχή της χρονιάς έχει φανεί με τον

πιο έκδηλο τρόπο πως η κατάσταση στο σύ-
νολο των εστιών είναι εκρηκτική. Η πολιτική

του Υπουργείου Παιδείας, οι περικοπές και η υπο-
χρηματοδότηση σε συνδυασμό με την ιδιωτικοποί-
ηση και τους εργολάβους που αναλαμβάνουν την-
φύλαξη και τα εστιατόρια μετατρέπουν την ζωή
των πιο φτωχών φοιτητών σε μαρτύριο.

Η εικόνα της διάλυσης και της υποβάθμισης φά-
νηκε στις αρχές της ακαδημαϊκής χρονιάς με τη
φωτιά στις εστίες του Πανεπιστημίου της Κρήτης.
Φωτιά που ξεκίνησε από το υπόγειο που λόγω πε-
ρικοπών είχαν βάλει εργαστήρια χημείας και εξα-
πλώθηκε με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν σοβαρά
φοιτητές, να καούν τα δωμάτια και όλα τα πράγ-
ματα των φοιτητών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
χρειάστηκε να αγωνιστούν και να διαδηλώσουν
για να μπορεί να βρεθεί κάπου να μείνουν και για
να πάρουν μια μικρή αποζημίωση. Αν αυτά συμβαί-
νουν στο υποτιθέμενο “Harvard” της Μεσογείου η
κατάσταση στις υπόλοιπες εστίες είναι αντίστοιχη
και ακόμα χειρότερη.

Η φοιτητική μέριμνα διαλύεται συστηματικά εν-
τείνοντας τους ταξικούς φραγμούς για τα παιδιά
της εργατικής τάξης. Τα Πανεπιστήμια δεν δίνουν
καμία προοπτική με βάση το πτυχίο, παρά θέλουν
να δημιουργήσουν ένα νέο εργατικό δυναμικό χω-
ρίς δικαιώματα και μόνιμη εργασία. Σε μια περίοδο
που όλο και περισσότεροι φοιτητές αναγκάζονται
να δουλεύουν για να σπουδάσουν, ενώ οι ανάγκες
και οι αιτήσεις για δωρεάν στέγαση έχουν εκτοξευ-
θεί τα χρόνια της κρίσης, η κυβέρνηση συνεχίζει
την πολιτική των προηγούμενων της μειωμένης
κρατικής χρηματοδότησης. Νέες εστίες δεν χτίζον-
ται, πολλά πανεπιστήμια δεν διαθέτουν καν εστίες
και όλο και περισσότεροι φοιτητές αναγκάζονται
να διακόψουν τις σπουδές τους γιατί δεν μπορούν
να μετακινηθούν σε άλλες πόλεις την στιγμή ειδικα
που τα ενοίκια έχουν φτάσει στα ύψη. 

Οι εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Θεσ-
σαλονίκης, των Ιωαννίνων, της Πάτρας βρίσκονται
σε άθλια κατάσταση. Πέρα από τους φοιτητές που
ζητούν δωμάτια στις εστίες αλλά δεν τους δίνουν,
αυτοί που μένουν ήδη στις εστίες αντιμετωπίζουν
δωμάτια χωρίς επαρκή θέρμανση, με κρύο νερό
για μπάνιο τον χειμώνα, ενώ πολλά δωμάτια είναι
ακατάλληλα επειδή η συντήρηση είναι ανύπαρκτη.

Ιδιωτικοποίηση
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η όξυνση των τα-

ξικών φραγμών συνοδεύεται με ολοένα και μεγα-
λύτερη ιδιωτικοποίηση. Το γεγονός αυτό αποδει-
κνύει κατάφορα για παράδειγμα η ύπαρξη εργο-
λαβιών σε όλες τις υπηρεσίες πια τόσο του ΕΚΠΑ
όσο και της ΦΕΠΑ, με την πιο πρόσφατη προσθή-
κη του εστιατορίου. Το οποίο μάλιστα λειτουργεί
πια με μειωμένο προσωπικό και κόστος ανά μερί-
δα, οδηγώντας έτσι στην μείωση της ποιότητας
του φαγητού και στην απόλυση εργαζομένων.  

Οι εργολαβίες στις λέσχες δημιουργούν τερά-
στια προβλήματα. Οι μερίδες μικρές, η ποιότητα
τραγική, οι φοιτητές κινδυνεύουν για τα κέρδη των
αφεντικών. Πριν μερικές μέρες φοιτητές που έφα-
γαν στις Εστίες του ΑΠΘ βρέθηκαν στο νοσοκο-
μείο με τροφική δηλητηρίαση.

Με το νέο έτος η συντριπτική πλειοψηφία των
εστιατόριων στις Εστίες έχει περάσει στα χέρια
της εταιρίας (Χούτος CATERING A.E) με άμεσο
αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές του φαγητού

και να πέφτει το κόστος ανα φοιτητή κοντά στο
1,50ευρω. Οι καπιταλιστές κάνουν τα πάντα για να
μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους αδιαφορώντας
για τις ανάγκες και την υγεία των φοιτητών.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση οι οικότροφοι
φοιτητές και όχι μόνο δεν μένουν με σταυρωμένα
χέρια. Παντού γίνονται συνελεύσεις και κινητοποι-
ήσεις, από τα Γιάννενα μέχρι την Αθήνα. Με ενωτι-
κές πρωτοβουλίες προχωράμε σε μπλοκαρίσματα
καρτών σίτισης και σε κλιμάκωση των κινητοποι-
ήσεων. Μέσα από τον συντονισμό των συλλόγων
στις εστίες 1 Μάρτη είναι μέρα πανελλαδικής δρά-
σης για να διεκδικήσουμε να σταματήσουν οι απο-
λύσεις των εργαζόμενων, να φύγουν οι εργολάβοι
και οι εταιρείες που διαχειρίζονται την φοιτητική
μέριμνα με σκανδαλώδη τρόπο αλλά να την ανα-
λάβουν τα ίδια τα πανεπιστήμια με αύξηση της
κρατικής χρηματοδότησης.

Διεκδικούμε δημόσιο και μόνιμο προσωπικό, δη-
μόσια φύλαξη και συντήρηση, σίτιση, στέγαση με-
ταφορές δωρεάν για όλους και όλες. Οι κινητοποι-
ήσεις που θα γίνουν 1 Μάρτη σε όλες τις πόλεις
πρέπει να αποτελέσουν την αρχή της κλιμάκωσης
για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας. Ο συντο-
νισμός και το άνοιγμα αυτής της μάχης σε όλους
τους συλλόγους, σε όλους τους φοιτητές ανεξάρ-
τητα από το αν είναι εστιακοί ή όχι, είναι απαραί-
τητος. Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες μπορού-
με να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε ένα πανε-
πιστήμιο στα χέρια μας, κάτω από τον δικό μας
έλεγχο που θα βάζει μπροστά τις ανάγκες μας και
όχι τα κέρδη των καπιταλιστών. 

Στην Αθήνα η διαδήλωση θα γίνει την 1η Μάρτη
στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ στις 10 το πρωί. Προσυγκέντρωση
9.30πμ στο σταθμό του ΗΣΑΠ Άγιος Ελευθέριος.

Στα Γιάννενα από όπου ξεκίνησε το κάλεσμα για
τον πανελλαδικό συντονισμό είναι στις 6 το από-
γευμα της Παρασκευής στην Ακαδημία.

ΣΕΚ στις σχολές

Μέρα δράσης
Παρασκευή

1 Μάρτη

Η συνέλευση στις εστίες της ΦΕΠΑ αποφάσισε
με μεγάλη πλειοψηφία την συμμετοχή του συλλό-
γου στις 8 Μάρτη στην απεργία στις 2μμ στην
Κλαυθμώνος και στις 16 Μάρτη στο αντιφασιστικό
κι αντιρατσιστικό συλλαλητήριο. 

Έτσι τις τελευταίες μέρες οργανώσαμε εξορμή-
σεις και παρεμβάσεις εξω απο την λέσχη συζητών-
τας με τους οικότροφους φοιτητες. Την Τετάρτη
20/2 οργανώσαμε συζήτηση για τις εξελίξεις στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και για τη συνολική
σημασία της διεθνούς μέρας ενάντια στον ρατσι-
σμό και τους φασίστες στις 16 Μάρτη. Μιλήσαμε
με φοιτητές και φοιτήτριες για την οργάνωση αυ-
τών των δύο πρωτοβουλιών και αποφασίσαμε ένα
πρόγραμμα δράσης για τις επόμενες μέρες και
ένα νέο μάζεμα την επόμενη εβδομάδα. Τη στιγμή
που οι εστίες διαλύονται από τις περικοπές και την
ιδιωτικοποίηση είναι η καλύτερη στιγμή να δώσου-
με όλες μας τις δυνάμεις για να διεκδικήσουμε λε-
φτά για την Παιδεία και όχι για αστυνομικές επιχει-
ρήσεις, κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη
των αναγκών μας και όχι για φράχτες και για την
κλιμάκωση της ρατσιστικής εκστρατείας.

Αντέμ Χουσέινκο

“Οργανώνουμε τη διεθνή
μέρα κατά του ρατσισμού 
και του φασισμού 16 Μάρτη”

Τρίτη 5 Μάρτη Ιατρική Ιωαννίνων, 2μμ  

Πέμπτη 7 Μάρτη Πάντειο, αιθ.Β2, 2μμ

Τρίτη 12 Μάρτη Φιλοσοφική Αθήνας, 
αίθριο, 2μμ

Εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ 
στις σχολές Εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στο ΠΔΑ 2 (ΤΕΙ Πει-

ραιά) οργανώσαμε την Τρίτη 26 Φλεβάρη. Στο
ΤΕΙ Πειραιά είμαστε μια νέα ομάδα και από την
πρώτη στιγμή ξεκινήσαμε να ενημερώνουμε
όλους τους φοιτητές για την μάχη ενάντια στον
ρατσισμό και την φασιστική απειλή, με αφίσες
και με εξορμήσεις για να ξεσηκωσουμε τον κό-
σμο για την διεθνή διαδήλωση. Πολλοί φοιτητές
υπογράφουν και δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον
για αυτή την πρωτοβουλία. 

Τη συζήτηση στην εκδήλωση της Τρίτης άνοι-
ξε η Λίλιαν Μπουρίτη ξεδιπλώνοντας πρώτα την
διάσταση του αντιφασιστικού κινήματος σε όλο
τον κόσμο και στη συνέχεια μίλησε για τα καθή-
κοντα μας στην Ελλάδα. Για να καταδικαστεί
όλη η ηγεσία της Χρυσής Αυγής ως εγκληματι-
κή οργάνωση, για να σταματήσουμε τις επιθέ-
σεις της αστυνομίας και των φασιστών προς
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Συνεχί-
ζουμε μετά την εκδήλωση πιο ξεκάθαροι και με
περισσότερη έμπνευση για να έρθουν όσο δυ-
νατον περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες
στην διαδήλωση στις 16 Μάρτη. 

Εύα Ντόκου

ΦΕΠΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

26/2, Εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στο ΠΔΑ 2 (ΤΕΙ Πειραιά)
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Δικαιοσύνη
για τον
Εμπουκά

Συμπληρώνονται δύο εβδο-
μάδες από το θάνατο του
Νιγηριανού μετανάστη Εμ-

πουκά Μαμάν Σουμπέκ μέσα στο
αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας
και καμία εξήγηση δεν έχει δοθεί
από την αστυνομία, ούτε για το
πώς πέθανε ο 34χρονος εργάτης
στα χέρια τους, ούτε για τους λό-
γους που ο θάνατός του έμεινε
κρυφός σχεδόν για τρεις μέρες,
παρά τις επανειλημμένες ερωτή-
σεις της συντρόφισσάς του και
του δικηγόρου τους.  

“Για τον 34χρονο Νιγηριανό
μετανάστη Εμπουκά, που άφησε
την τελευταία του πνοή μέσα στο
Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας,
δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος
υποθέσεις για το τι συνέβη μέσα
στο Τμήμα, για να αξιώσει μια
πλήρη διερεύνηση του θανάτου
χωρίς συγκάλυψη” υπογραμμίζει
ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικη-
γόρος μεταξύ άλλων και στην πα-
ρόμοια υπόθεση για το θάνατο
του Αλβανού μετανάστη Μαρνι-
κολάι στο Α.Τ Πατησίων και θυμί-
ζει:

"Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ορθά
νομολογήσει πως «όταν ένα άτο-
μο βρίσκεται υπό αστυνομική επι-
μέλεια υγιής αλλά στη συνέχεια
βρίσκεται νεκρός, είναι καθήκον
του κράτους να προσφέρει μια
επαρκή αιτιολόγηση των γεγονό-
των που οδήγησαν στον θάνατό
του. Σε τυχόν δε αποτυχία, οι Αρ-
χές πρέπει να λογοδοτήσουν
σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΕΣ-
ΔΑ... Όπου τα διερευνώμενα γε-
γονότα εξελίσσονται εξ ολοκλή-
ρου, ή σε μεγάλο βαθμό, εντός
των ορίων αποκλειστικής γνώσης
των Αρχών, όπως στην περίπτω-
ση προσώπων που κρατούνται
από την αστυνομία, θα ανακύ-
ψουν ισχυρά ερωτήματα όσον
αφορά τα πραγματικά περιστατι-
κά σχετικά με τα τραύματα και
τον θάνατο που συμβαίνει στη
διάρκεια της κράτησης...» Ικανο-
ποιητική και πειστική εξήγηση
δεν έχει υπάρξει ούτε στην υπό-
θεση Μαρνικολάι ούτε σε δεκά-
δες άλλες υποθέσεις θανάτων
αλλοδαπών πολιτών με εμπλοκή
της Ελληνικής Αστυνομίας τις τε-
λευταίες δεκαετίες, χωρίς κανείς
ποτέ να λογοδοτήσει ικανοποιητι-
κά".

Το απόγευμα της Τρίτης 26/2
ήταν σε εξέλιξη κινητοποίηση
στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομό-
νοιας, με σύνθημα “Δικαιοσύνη
για τον Εμπουκά”.

Σ.Μ.

Δικάζονται οι
χρυσαυγίτες 
για την επίθεση
στο “Συνεργείο”

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης
του Π. Δριμυλή και με την κατάθεση
του Π. Τσαφολόπουλου συνεχίστηκε

η δίκη για την επίθεση τάγματος εφόδου της
Χρυσής Αυγής στον ΕΚΧ Συνεργείο (2η συνε-
δρίαση, 20/2). Η επίθεση είχε γίνει τον Ιούλη
του 2013 και είχε επικεφαλής τους βουλευτές
της Χρυσής Αυγής Λαγό και Μίχο, με τον Λα-
γό μάλιστα να έχει φτάσει στο χώρο της επί-
θεσης με το βουλευτικό του αυτοκίνητο. 

Ο Π. Τσαφολόπουλος, πατέρας του μαθη-
τή που ήταν ένα από τα θύματα, έφτασε στο
σημείο 1,5 ώρα μετά την επίθεση και περιέ-
γραψε το χώρο ως βανδαλισμένο: «Σπασμέ-
νες καρέκλες, τζαμαρίες, πόρτες, υπολογι-
στές» και τον Π. Δριμυλή, επίσης θύμα της
επίθεσης, ως σοκαρισμένο: «Ήταν χτυπημέ-
νος στο κεφάλι. Δε μιλήσαμε. Ήταν χτυπημέ-
νος και σοκαρισμένος». Η μορφή της επίθε-
σης θυμίζει τα όσα έχουν ακουστεί πολλές
φορές και στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής για δεκάδες επιθέσεις. Ο μάρτυρας με-
τέφερε στο δικαστήριο τις εικόνες που σχη-
μάτισε μιλώντας με περίοικους αυτόπτες
μάρτυρες: «Έμαθα ότι υπήρξε μια ομάδα
από μηχανάκια. Βανδάλισαν το χώρο, πέτα-
ξαν κάποια τρικάκια της Χρυσής Αυγής και
φώναζαν συνθήματα της ΧΑ. Απ’ ό,τι έλεγαν,
κάποιοι επιτέθηκαν και κάποιοι ήταν στα μη-
χανάκια. Θυμάμαι που είπαν ότι ήταν με μαύ-
ρες ενδυμασίες, ελληνικές σημαίες, κράνη.
Έλεγαν κάτι της εποχής για τη Χρυσή Αυγή.
Ήταν δεδομένο το ποιοι ήταν». Για τους βου-
λευτές τα λεγόμενα των περίοικων μαρτυ-
ρούν ότι ήταν παρόντες. Επίσης ο μάρτυρας
μίλησε και για το χαρτί στο οποίο οι κάτοικοι
έγραψαν τις πινακίδες των οχημάτων που
συμμετείχαν στην επίθεση, ένα από τα οποία
ήταν το βουλευτικό αυτοκίνητο του Λαγού,
όπως αποδείχθηκε αργότερα. Τέλος, ο Π.
Τσαφολόπουλος κατέθεσε ότι μια σειρά φο-
ρείς της Ηλιούπολης, συμπεριλαμβανομένου
του Δημοτικού Συμβουλίου, κατήγγειλαν την
επίθεση. 

Η υπεράσπιση αρνήθηκε τα πάντα, απείλη-
σε τον μάρτυρα ότι θα ασκήσει ποινική δίωξη
για ψευδορκία και δήλωσε ότι θα προσβάλει
ως πλαστό το χαρτί με τους αριθμούς κυκλο-
φορίας. Ωστόσο στη μεγάλη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής (στην οποία εξετάζεται και η επί-
θεση στο Συνεργείο) δεν είχε γίνει τέτοια κί-
νηση για το έγγραφο αυτό, ενώ είναι αδιέξο-
δη τακτική να αρνείται η υπεράσπιση τα πάν-
τα, ακόμη και την ίδια την επίθεση και τις
φθορές, τη στιγμή που σαν γεγονότα είναι
αδιαμφισβήτητα, όπως αποδεικνύουν τα ψη-
φίσματα από τους φορείς. Στην πραγματικό-
τητα προχωρούν χωρίς γραμμή, έρχονται σε
αντίφαση με τις εικόνες που σχηματίστηκαν
στη μεγάλη δίκη και σύντομα θα μεγαλώσει
το αδιέξοδό τους με τις επόμενες καταθέ-
σεις. Η δίκη συνεχίζεται στις 26 και 27 Μάρ-
τη.

Αφροδίτη Φράγκου

Αλληλεγγύη στους μετανάστες

Συγκέντρωση στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ,
οργανώνουν την Τετάρτη 27/2, στις
3:30μμ, η Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζο-

μένων ΕΡΤ και η ΚΕΕΡΦΑ, ενώ στάση εργασίας
έχει κηρύξει η ΠΟΣΠΕΡΤ.

Η Ειρήνη Φωτέλλη, μέλος στο Δ.Σ της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ με την Αριστερή Πρωτοβουλία, κάλεσε
στην κινητοποίηση από το βήμα της Συνδιάσκε-
ψης του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος:

“Το 2019 είναι μια εκλογική χρονιά. Θα πρέ-
πει να κοπεί κάθε πιθανότητα ότι η διοίκηση
της ΕΡΤ, προεκλογικά, θα συμπεριφερθεί στη
Χρυσή Αυγή ως το τρίτο κόμμα της Βουλής.
Στο συλλαλητήριο για το Μακεδονικό τον Γενά-
ρη, είχαμε έναν συνάδελφο χτυπημένο κι άλλες

δύο που δέχτηκαν φραστική επίθεση, χώρια
τους φωτορεπόρτερ που χτυπήθηκαν. Αυτό
στάθηκε αφορμή για να ξεδιπλώσουμε μια σει-
ρά αντιφασιστικών εκδηλώσεων και δράσεων
στην ΕΡΤ το τελευταίο διάστημα. Ξεκινήσαμε
πριν μερικές βδομάδες με μια επιτυχημένη εκ-
δήλωση για τη Διεθνή Μέρα Δράσης κατά του
Ρατσισμού και του Φασισμού 16 Μάρτη, όπου
πάρθηκε και η απόφαση για κινητοποίηση
ενάντια στην προβολή των νεοναζί στις 27 Φλε-
βάρη. Απαιτούμε να μην προβάλονται οι χρυ-
σαυγίτες από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και
να έχει καθημερινό ρεπορτάζ από τη δίκη της
Χ.Α. Σας περιμένουμε όλες και όλους την Τε-
τάρτη στη συγκέντρωση”.

Άλλη μια περίπτωση εργοδοτικής ασυδοσίας εις βάρος μεταναστών εργατών κατήγγειλε η ΚΕΕΡ-
ΦΑ, λίγες μέρες μετά τον ξυλοδαρμό των δύο εργατών στη Λάρισα. 

Ο Σουνίλ Αχμέντ δουλεύει στο Πετρωτό Τρικάλων σε κτηνοτροφική μονάδα με αγελάδες τους τε-
λευταίους 16 μήνες. Το αφεντικό του χρωστάει δεδουλευμένα 8 μηνών. Πριν από δύο μήνες όταν
πήγε να βγάλει τις αγελάδες για να βοσκήσουν στον βουνό έπεσε και χτύπησε στο στήθος. Ζήτησε
από το αφεντικό να τον πάει σε νοσοκομείο και αυτός αρνήθηκε ενώ εξακολουθεί να πονάει από το
χτύπημα. Παρά το ότι είναι άρρωστος και τραυματισμένος και δεν μπορεί να εργαστεί, δέχτηκε πιέ-
σεις να συνεχίσει να βγάζει τα ζώα στο βουνό.Ένας γνωστός του εργοδότη πριν μερικές μέρες ήρθε
και τον απειλούσε ότι αν δεν τις βγάλει στο βουνό δεν θα τον πληρώσουν ποτέ.

“Είναι απαράδεκτο εργάτες να εργάζονται 12 ώρες την ημέρα για 450 ευρώ και να απειλεί ο εργο-
δότης να τον αφήσει απλήρωτο. Απαιτούμε την καταβολή του μεροκάματου και των υπερωριών που
του χρωστάει ο εργοδότης. Ο μόνος δρόμος για να μπει τέλος στην εργασιακή σκλαβιά, την εργο-
δοτική ασυδοσία και τρομοκρατία, όπως στην περίπτωση των δύο μεταναστών στην Λάρισα... είναι
να πάρουν χαρτιά όλοι οι μετανάστες” υπογραμμίζει η ΚΕΕΡΦΑ στην καταγγελία της. 

ΕΡΤ  STOP στην προβολή της Χ.Α
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στοπ στις
φασιστικές
επιθέσεις 

Αντιφασιστική-αντιρατσιστική
συγκέντρωση πραγματοποιήθη-
κε την περασμένη Πέμπτη στο

Ρολόι Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη
σαν απάντηση στην θρασύδειλη δολο-
φονική επίθεση που δέχτηκε οικογέ-
νεια Ιρακινών με τρία μικρά παιδιά. 

Τη συγκέντρωση -στην οποία συμ-
μετείχαν περίπου 500 άτομα από τις
γειτονιές των δυτικών συνοικιών της
Θεσσαλονίκης, νεολαία, εργαζόμενοι
από διάφορους χώρους, ανάμεσα
τους εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι
στους δήμους- ακολούθησε πορεία
στους δρόμους της πόλης που πέρα-
σε από το σπίτι που έμεναν οι πρό-
σφυγες. Το παρών έδωσε η ΚΕΕΡΦΑ
ενώ με πανό συμμετείχαν η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, η Αυτόνομη Παρέμβαση Νεάπο-
λης, η ΟΚΔΕ και άλλες οργανώσεις
της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.
Κάλεσμα για συμμετοχή εξέδωσε και
η Ανταρσία στην Θεσσαλονίκη για
την Ανατροπή. 

“Δεν θα περάσουν! Στις γειτονιές
της Δυτικής Θεσσαλονίκης δεν έχουν
καμία θέση οι φασιστικές συμμορίες”,
ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡ-
ΦΑ. “Το εργατικό κίνημα και η νεολαία
χρειάζεται να κάνουν δικιά τους υπό-
θεση την πλήρη απομόνωση των ρα-
τσιστών και των νεοναζί. Η ΚΕΕΡΦΑ
καλεί τις τοπικές κινήσεις, τα σωμα-
τεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις
οργανώσεις και τα κόμματα της Αρι-
στεράς να πάρουν μέρος μαζικά στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που κα-
λούν τοπικοί φορείς της Νεάπολης
την Τετάρτη 20 Φλεβάρη στις 6μμ στο
Ρολόι της Νεάπολης”.

Σχολεία χωρίς θέρμανση 

“Σήμερα 25/2 τα σχολεία της Γκράβας με χιλιάδες μαθη-
τές όπως και το 36ο δημοτικό σχολείο στα Εξάρχεια
δεν λειτούργησαν γιατί θα έπρεπε να κάνουν μάθημα

σε παγωμένες αίθουσες. Στα Εξάρχεια οι γονείς έτρεχαν αλλό-
φρονες να μαζέψουν τα παιδιά τους από το σχολείο διότι το κα-
λοριφέρ ήταν εκτός λειτουργίας. Στην Γκράβα ο ένας και μονα-
δικός κεντρικός καυστήρας χάλασε και έτσι ΟΛΑ τα σχολεία
έκλεισαν!”

Αυτά καταγγέλλει σε δήλωσή του ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας και προσθέτει: “Το 36ο δημοτικό
έχει ζητήσει ξανά και ξανά συντήρηση καυστήρα θέτοντας ζητή-
ματα όχι μόνο υγείας με την μη λειτουργία του, αλλά και ασφά-
λειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Στην Γκράβα, στο αί-
τημα να υπάρξουν αυτόνομοι καυστήρες ανά σχολείο για να
αποφεύγονται καθολικά μπλάκ άουτ, δεν έχει ανταποκριθεί ο
Δήμος της Αθήνας.

Η κυβέρνηση αντί να πανηγυρίζει για έξοδο από τα μνημόνια
ας δώσει πίσω τις δαπάνες για τις σχολικές επιτροπές που τις
έχει πετσοκόψει στο μισό. Ας προσλάβει προσωπικό μόνιμο στις
τεχνικές υπηρεσίες και όχι να ψάχνει για εργολαβίες για συντή-
ρηση καυστήρων που δεν πατάει κανένας γιατί τους προσφέρει
15 ευρώ ανά σχολείο και έτσι μένουν χωρίς συντήρηση. Την ίδια
στιγμή ο Καμίνης έχει σπαταλήσει πολλά εκατομμύρια για έργα
βιτρίνας του ιστορικού και εμπορικού κέντρου ενώ ετοιμάζεται
να χαρίσει εκατομμύρια στην Εθνική Τράπεζα για την άχρηστη
απαλλοτρίωση στη πλατεία Μητροπόλεως...”.

Όχι στην εκκαθάριση των χειροτεχνών

“Όχι στην εκκαθάριση των χειροτεχνών και των φτωχών από το Θησείο
και το κέντρο της Αθήνας” τονίζει η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθή-
νας σχολιάζοντας το σχέδιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων σχετικά με

την έγκριση ή μη 204 θέσεων χειροτεχνών και λοιπών μικροπωλητών στην περιοχή
του Θησείου. Όπως αναφέρει:

“Οι χειροτέχνες αγωνίζονται ενάντια στα σχέδια κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΥΠΠΟ και
Δήμου Αθήνας, που επιδιώκουν να τους πετάξουν έξω από τους πεζόδρομους πέ-
ριξ του Θησείου,της Αδριανού και της Αιόλου.

Ας πάρουν ξεκάθαρη θέση οι υποψήφιοι της Δεξιάς, Μπακογιάννης και του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Ηλιόπουλος, αν εγκρίνουν αυτό το σχέδιο που επισυνάπτουμε και εμφανώς το
υποστηρίζουν ΥΠΠΟ και Δήμος Αθήνας. Περιέχει και μια άθλια λαθροχειρία, ότι τά-
χα αυτό θέλουν οι χειροτέχνες! Είναι όμως σαφές από τις δημόσιες τοποθετήσεις
και τις αποφάσεις τους, ότι επιθυμούν να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται σήμερα. 

Άλλωστε το σχέδιο είναι αυτό που έχουν απορρίψει οι χειροτέχνες, με ένα μέτρο
πάγκο και σε σημεία απόμερα, κανένας δεν έχει συμφωνήσει από όσο γνωρίζουμε.

Είναι προκλητική η περιγραφή περί αρχαιολογικών πεζοδρόμων, όπου δεν μπο-
ρούν να βρίσκονται χειροτέχνες, μουσικοί δρόμου, ακροβάτες και περφόρμερς,
όταν μερικά μέτρα παρακάτω τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων έχουν πιά-
σει όλη την περιοχή. Είναι προκλητικό αρχαιολογικοί και ελεύθεροι χώροι να χαρί-
ζονται σε εταιρίες για να στήσουν καζίνο, όπως στο Ελληνικό. Σε αυτή την πόλη,
στα πέριξ της Ακρόπολης, τα μεγάλα συμφέροντα χτίζουν πολυώροφα ξενοδοχεία,
αρπάζουν πόρους για να κάνουν αναπλάσεις, επιδιώκουν να περιφράξουν το λόφο
Φιλοπάππου και να βάλουν εισιτήριο, “αναβαθμίζουν” το ιστορικό και εμπορικό κέν-
τρο με εργολαβίες εκατομμυρίων, όταν ούτε ένα ευρώ δεν πάει για έργα στις γει-
τονιές που υποβαθμίζονται. Καλούμε τους χειροτέχνες να τους γυρίσουνε την πλά-
τη και να οργανωθούν για να αντισταθούν”.

“Συνεχίζουμε δυναμικά, μετά την επιτυχία
του γύρου τοπικών συνελεύσεων” ανα-
φέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το

συντονιστικό της Ανταρσίας στις γειτονιές της
Αθήνας. Όπως τονίζει ανάμεσα σε άλλα:

“Ο παλμός της αντίστασης και των μαχών που
δόθηκαν στις γειτονιές της Αθήνας τα τελευταία
χρόνια διαπέρασε τις εκδηλώσεις και τις συνε-
λεύσεις της δημοτικής κίνησης Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας η οποία συμμετέχει για τρί-
τη συνεχόμενη φορά στις δημοτικές εκλογές του
Μάη, με υποψήφιο δήμαρχο, τον νυν δημοτικό
σύμβουλο, Πέτρο Κωνσταντίνου.

Εκατοντάδες ήταν οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες που συμμετείχαν στις συσκέψεις, τις συ-
νελεύσεις, τις συναντήσεις σε εργασιακούς χώ-
ρους και στις επτά δημοτικές κοινότητες της
Αθήνας ενώ παντού συγκροτήθηκαν τοπικές συν-
τονιστικές επιτροπές, που ανέλαβαν να οργανώ-
σουν τις παρεμβάσεις στις γειτονιές και πολλοί
ήταν εκείνοι έχουν ήδη δηλώσει τη διαθεσιμότη-
τά τους να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο της
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.

Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή αγωνιστών και
αγωνιστριών. Από τα μεγάλα νοσοκομεία της
Αθήνας, όπως Άγιος Σάββας, Ερυθρός, Γεννημα-
τάς, Σωτηρία, Αγλαΐα Κυριακού, από τα σχολεία,
από τον ίδιο το Δήμο της Αθήνας, όπου οι  εργα-
ζόμενοι-ες θύμισαν τις μεγάλες μάχες για τη μο-
νιμοποίηση των συμβασιούχων και την ανάγκη να
συνεχίσουμε σήμερα αποφασιστικά, αποκρούον-
τας τα σχέδια Μπακογιάννη για ιδιωτικοποίηση
της καθαριότητας και άλλων υπηρεσιών.

Παρόντες στις συνελεύσεις και άνθρωποι του
μόχθου στα πεζοδρόμια της Αθήνας, που αντιμε-
τώπισαν την άγρια καταστολή Κυβέρνησης-

Αστυνομίας-Καμίνη, όπως οι ρακοσυλλέκτες, οι
χειροτέχνες, οι μουσικοί δρόμου και οι μικροπω-
λητές. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή μεταναστών
και κοινοτήτων. Εμβληματική η παρουσία του
Χαντίμ Χουσεΐν, πατέρα του Σαχζάτ Λουκμάν. Ερ-
γάτες μετανάστες, που δώσαμε μαζί μεγάλους
αγώνες από την Μανωλάδα μέχρι την απεργία
της Γενικής Ανακύκλωσης ΑΕ στον Ασπρόπυργο,
το εργοστάσιο πλαστικών Κ.Γεωργίου στον Αυ-
λώνα. Η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του προ-
έδρου του Συλλόγου Εργαζόμενων Μπαγκλαντές
είναι συμβολική αυτής της μάχης ώστε να έχουν
χαρτιά όλοι οι μετανάστες.

Ο εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Νεολαίας
που δήλωσε συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο, θύμισε
την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη και η εκπρόσω-
πος της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδος έφε-
ρε στο προσκήνιο τη μάχη κατά της ισλαμοφο-
βίας, με την προσπάθεια των φασιστών να ακυ-
ρώσουν την ίδρυση του τζαμιού στο Βοτανικό και
ταυτόχρονα την πάλη γα τα δικαιώματα των γυ-
ναικών. Και ο Τζαβέντ Ασλάμ, θύμισε τη μάχη για
να ανοίξει κυριακάτικο σχολείο για τα παιδιά και
τους γονείς τους από την Πακιστανική κοινότητα
στα Σεπόλια στο 144 δημοτικό σχολείο.

Αγώνες
Παρών και ο κόσμος που πάλεψε στις γειτο-

νιές της Αθήνας για να μπει τέλος στα πογκρόμ
της Χρυσής Αυγής και απαιτεί το κλείσιμο των
γραφείων της Χ.Α ιδιαίτερα μετά τη δολοφονική
επίθεση κατά του φοιτητή Αλέξη Λάζαρη.
Στις παρεμβάσεις αναδείχτηκαν οι αγώνες της
ΛΟΑΤΚΙ, η υπεράσπιση των αναπήρων, αλλά και
των αποκλεισμένων εξαρτημένω, ενάντια στις
πολιτικές καταστολής και αποκλεισμού ενώ

απουσιάζει η φροντίδα από δημόσιες και δημοτι-
κές δομές.

Αρκετές γυναίκες υπογράμμισαν την ανάγκη
24ωρης λειτουργίας παιδικών σταθμών στις γει-
τονιές και τους εργασιακούς χώρους, επέκτασης
των Λεσχών Φιλίας για τους ηλικιωμένους, επα-
ναλειτουργίας με πέρασμα στο Δημόσιο του Γη-
ροκομείου Αθήνας και προσλήψεων στο Βοήθεια
στο Σπίτι (το οποίο έχει μόνο 14 υπαλλήλους!).

Η υπεράσπιση του δικαιώματος στην κατοι-
κία κόντρα στα αρπακτικά των Τραπεζών αναδεί-
χτηκε σε όλες τις συνελεύσεις. Ο αγώνας της
κοινωνικής πολυκατοικίας, Μπουμπουλίνας 36
έδειξε ότι υπάρχουν δυνατότητες για μόνιμη στέ-
γαση των άστεγων και όχι ανακύκλωσης τους σε
«πιλοτικά προγράμματα».

Η κάθετη σύγκρουση με την βραχυχρόνια μί-
σθωση τύπου AirBNB που με την τουριστικοποί-
ηση και την κερδοσκοπία τροφοδοτεί την άνοδο
στα νοίκια και το πέταγμα φτωχών έξω από πε-
ριοχές της Αθήνας, είναι κατεύθυνση που ήρθε
από όλες τις συνελεύσεις.

Μεγάλη και η παρουσία αγωνιστών-στριών, που
δίνουν τη μάχη για την υπεράσπιση των ελεύθε-
ρων χώρων και του πράσινου στην Ακαδημία Πλά-
τωνος, στο Λόφο Φιλοπάππου, το Μητροπολιτικό
Πάρκο Γουδή, τις «αναπλάσεις» πλατειών και των
προσφυγικών της Αλεξάνδρας.

Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας συνεχί-
ζει μια εννιάχρονη πορεία διαρκούς παρουσίας
στο δημοτικό συμβούλιο και τις γειτονιές
της Αθήνας. Μπροστά βρίσκονται δύο πολύ ση-
μαντικοί σταθμοί, η απεργιακή κινητοποίηση στις
8 Μάρτη αλλά και το μεγάλο αντιφασιστικό και
αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στις 16 Μάρτη
στην Ομόνοια στις 3μμ”.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ηχηρό “παρών” απ' όλα τα μέτωπα



Eκδήλωση με αφορμή την 8η Μάρτη καθώς
και την απεργία γυναικών που έχει προκη-
ρυχθεί για την ίδια ημέρα με τη συμμετο-

χή φεμινιστικών συλλογικοτήτων, εργαζομένων
και σωματείων, για τις 8 Μάρτη οργανώνει το
Φυσάει Κόντρα στην Αγία Παρασκευή (Παρα-
σκευή, 1 Μαρτίου, 7μμ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο
Αγίας Παρασκευής). 

Ομιλήτριες θα είναι η Ειρήνη Γαϊτάνου, Πολιτι-
κή Επιστήμονας, η Κατερίνα Γιαννούλια, ΓΣ
ΑΔΕΔΥ, η Ζανέττα Λυσικάτου, ΔΣ. Σωματείου
εργαζομένων Νοσ. Άγιος Σάββας, ΓΣ ΟΕΝΓΕ
ενώ συντονίστρια  θα είναι η Μαντώ Ρομπολάκη,
μέλος του Φυσάει Κόντρα και της φεμινιστικής
ομάδας Sabbat. Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλ-
λα το κάλεσμα του Φυσάει Κόντρα: 

“Μόνο ευνοϊκή για τα δικαιώματα των γυναικών
δεν είναι η συγκυρία στο πλαίσιο της οποίας τιμά-
ται η φετινή 8η Μάρτη... Η περίπτωση του Μπολ-
σονάρο στη Βραζιλία αντιπροσωπεύει μία σημαν-
τική εκδοχή ακροδεξιάς νεοφιλεύθερης πολιτικής
θεμελιωμένης σε ένα επιθετικό σεξιστικό, ομοφο-
βικό και ρατσιστικό ιδεολογικό υπόβαθρο... Στη
χώρα μας η συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής
από τον ΣΥΡΙΖΑ και οι αντεργατικές μεταρρυθμί-
σεις που υπαγορεύει καθώς και η διάλυση της κοι-

νωνικής πολιτικής έχουν ενισχύσει και μεγαλώσει
τις ανισότητες φύλου στο πεδίο της εργασίας. Η
μισθολογική ανισότητα, η ανεργία και η επισφα-
λής ελαστική εργασία επικαθορίζουν τη θέση των
εργαζόμενων γυναικών και της νεολαίας, παρά τις
οποίες προσχηματικές απόπειρες προσωρινής
διαχείρισης τους από την κυβέρνηση...”

Στη συνέλευση που πραγματοποίησε το Φυσά-
ει Κόντρα την Δευτέρα 25/2 αποφάσισε την συμ-
μετοχή τους στις δημοτικές εκλογές με επικεφα-
λής τον νυν δημοτικό σύμβουλο Θάνο Ανδρίτσο,
το προγραμματισμό της δράσης του στην γειτο-
νιά καθώς και τη συμμετοχή τους στις κινητοποι-
ήσεις στις 8 και 16 Μάρτη. 
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ΠΑΤΡΑ 
“Από το '73 στην πρώτη γραμμή των αγώνων”

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ρήξη και Ανατροπή

Την προηγούμενη Παρασκευή 15/2 συνεδρίασε το Συν-
τονιστικό της Ρήξης και Ανατροπής στο Ηράκλειο Αττι-
κής όπου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί  συνέ-

λευση την Πέμπτη 21/2 για να οριστικοποιήσει τις αποφά-
σεις για το κατέβασμα στις εκλογές, τη διακήρυξη του σχή-
ματος καθώς και για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου και
τον επικεφαλής αυτού. Ήδη από τις συνεδριάσεις του συν-
τονιστικού του σχήματος έχει ολοκληρωθεί η διακήρυξη και
για επικεφαλής προτείνεται ο Γιώργος Ράγκος. 

Πηγαίνοντας μέλη του σχήματος για να κλείσουν τον χώ-
ρο ενημερώθηκαν από το Δημαρχείο ότι δεν μπορούμε να
πάρουμε την Βίλα Στέλλα γιατί δεν εκπροσωπούμε την Ρήξη
και Ανατροπή. Κατόπιν σαν σχήμα βγάλαμε μια καταγγελία
στον δήμο γιατί δεν μας δίνει την αίθουσα. Έτσι, την Τρίτη
βρεθήκαμε στη Βίλα Στέλλα για τη συνέλευση αλλά η αίθου-
σα ήταν κλειστή.

Αποφασίστηκε να γίνει παράσταση διαμαρτυρίας την επόμε-
νη μέρα Παρασκευή 22/2 στο δημαρχείο όπου πήγαμε αρκε-
τός κόσμος και βρήκαμε τους υπεύθυνους για τις αίθουσες.
Εκεί μας ενημέρωσαν ότι έχουν ένα χαρτί από τον Δημήτρη
Ταβουλάρη ότι εκπροσωπεί την Ρήξη και την Ανατροπή και
επειδή είναι δημοτικός σύμβουλος, δεν μπορεί να πάρει άλλος
την αίθουσα αν δεν κάνει ο ίδιος την αίτηση. Ζητήσαμε να δού-
με το χαρτί το οποίο μας είπαν ότι βρίσκεται στο πρωτόκολλο.

Σε συντονιστικό της κίνησης συζητήθηκαν τα βήματα για
την συγκρότηση ψηφοδελτίου, για το οποίο ξεκίνησε η δου-
λειά για να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με 33 άτο-
μα. Ορίστηκε συντονιστικό την Τρίτη 26/2 και συνέλευση τη
Δευτέρα 4/3, 7.30μμ, Νισύρου 77 και Πάτμου. Εκτός των άλ-
λων θα συζητήσουμε και τη συμμετοχή στα συλλαλητήρια
στις 8 και 16 Μάρτη καθώς και την αντιμετώπιση του παρα-
δόξου φαινομένου να έχουμε δημοτικό σύμβουλο κάποιον
που έχει διαφορετική γραμμή από την κίνηση και δεν συμμε-
τέχει καν στις διαδικασίες της.

Δήμητρα Λιναρδάκη

Τετρασέλιδο με το πρόγραμμα
και τα μέτωπα δράσης κυκλο-
φορεί  η Ανταρσία στην Πάτρα

που θα συμμετέχει στις δημοτικές
εκλογές με επικεφαλής τον Δημήτρη
Μπελιά. Όπως αναφέρει ανάμεσα σε
άλλα: 

“Μπορούμε να κερδίσουμε μια
Πάτρα όπως την θέλουμε. Η Πάτρα
είναι η πόλη του Νίκου Τεμπονέρα,
της Πειραϊκής Πατραϊκής και της κα-
τειλημμένης ΑΒΕΞ. Του Παραρτήμα-
τος το 1973. Είναι μια πόλη που
πλημμύρισαν οι δρόμοι της ξανά και
ξανά από καταληψίες φοιτητές το
2006-7, το 2011, το 2014. Η πόλη
που από το δασύλλιο εξέπεμπε την
φωνή των αγώνων κόντρα στο μαύ-
ρο των Σαμαροβανιζέλων. Που σεί-
στηκε από τα συνθήματα των εργα-
τών γης της Μανωλάδας που διαδή-
λωναν μαζί με τους αντιφασίστες
της Πάτρας στα δύο χρόνια από την
δολοφονία του Παύλου Φύσσα.  Που
δεκαετίες τώρα άνοιξε την αγκαλιά
της στους πρόσφυγες κόντρα στη Δεξιά,
τους φασίστες και τις «σκούπες» της
αστυνομίας. Που στους δρόμους της βά-
δισαν οι εκπαιδευτικοί το 2014 για να
σώσουν την Παιδεία και πιο πρόσφατα οι
υγειονομικοί για να υπερασπιστούν την
δημόσια Υγεία. Αλλά και στις τόσες κινη-
τοποιήσεις από κινήματα γειτονιάς για
ελεύθερους χώρους, ενάντια στις κεραί-
ες, για αναβάθμιση των γειτονιών μας.

Η πόλη των πανεργατικών απεργιών, του
αντιρατσισμού και του αντιφασισμού.

Οι αγωνιστές της Ανταρσία στην Πά-
τρα ήταν και είναι παρόντες σε όλες  τις
μάχες. Και είναι αυτούς τους αγώνες
που θέλει να εκφράσει η Ανταρσία στην
Πάτρα για την αντικαπιταλιστική ανατρο-
πή, να δυναμώσει τις φωνές που λένε ότι
οι ζωές μας αξίζουν περισσότερο από τα
ματωμένα πλεονάσματα τους, που λένε

ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δικιά
τους αντικαπιταλιστική διέξοδο από
την κρίση. 

Η θηλιά των μνημονίων δεν μπορεί
να λυθεί απλά με ορθή διαχείριση.
Γιατί η λογική της διαχείρισης προ-
σαρμοζεται στα όρια που θέτει η κυ-
βέρνηση όταν μιλάει για ανύπαρ-
κτους πόρους.  Για να κοπεί αυτή η
θηλιά απαιτεί την δράση του ίδιου
του εργατικού κινήματος. Μόνο οι
αγώνες μας θα κερδίσουν ότι θα τα
πάρουμε όλα πίσω, τους μισθούς,
τις συντάξεις, τις δημοτικές υπηρε-
σίες από το πράσινο και την καθα-
ριότητα ως την Υγεία και τον πολιτι-
σμό. Επιβάλλοντας τη διαγραφή του
χρέους, την κρατικοποίηση των τρα-
πεζών, τη σύγκρουση με την ΕΕ και
το ΔΝΤ, τη δραστική φορολογία των
πλουσίων. Για να γίνουν τα δισεκα-
τομμύρια που μας κλέψανε, λεφτά
για τις ανάγκες μας. 

Σε αυτό το δρόμο είναι αναγκαία
μια αριστερά αντικαπιταλιστική που
θα έχει το κέντρο βάρους στραμμέ-

νο στους αγώνες του ίδιου του κόσμου
και στην προσπάθεια να τους οργανώσει
και να τους συντονίσει. Στηρίξτε την δη-
μοτική κίνηση Ανταρσία στην Πάτρα για
την αντικαπιταλιστική ανατροπή. Για να
φέρουμε στο δημοτικό συμβούλιο την
φωνή των κινημάτων και την αντικαπιτα-
λιστική προοπτική Για να οργανώσουμε
την συνέχεια των αγώνων”.

ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
“Μια πόλη στο δρόμο-Αριστερή
Ανατρεπτική Δημοτική Κίνηση”

Την Τρίτη 19/2 πραγματοποιήθηκε
στην Καλλιθέα η δεύτερη συνέλευ-
ση του νέου δημοτικού σχήματος με

περισσότερους από 30 σύντροφους-ισ-
σες. Αποφασίσαμε το όνομα του σχήμα-
τος: “Μια πόλη στο δρόμο-Αριστερή Ανα-
τρεπτική Δημοτική Κίνηση”. 

Εγκρίναμε τις τροπολογίες στο κείμενο
της αρχικής ιδρυτικής διακήρυξης με τις
οποίες δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην
αντιφασιστική πάλη και τονίστηκαν μια
σειρά αντιρατσιστικά αιτήματα για ανοιχτά
σύνορα, άσυλο και στέγη στους πρόσφυ-
γες, νομιμοποίηση των μεταναστών και δι-
καίωμα ψήφου κλπ. 

Επίσης έγιναν προσθήκες για το εργατι-
κό κίνημα και τις μάχες που έχουμε μπρο-
στά μας για μονιμοποιήσεις και προσλή-
ψεις, για τον αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα
που βάζει ως διεκδίκηση την διαγραφή
του χρέους και την κρατικοποίηση των
τραπεζών.

Η συντριπτική πλειοψηφία των παρόν-

των στις τοποθετήσεις τόνισε την ανάγκη
να προχωρήσουμε με πολύ πιο γρήγορα
βήματα στην εμφάνιση της δημοτικής κί-
νησης, και να λήξουμε και τις τελευταίες
εκκρεμότητες όπως τα ζητήματα της
εναλλαγής και την επιλογή του/της επικε-
φαλής (παρά τις «δεύτερες σκέψεις» για
το κατέβασμα στις δημοτικές εκλογές που
εκφράστηκαν από λίγους συντρόφους). 

Από την πλευρά των συντρόφων-ισσών
του ΣΕΚ τονίστηκε η ανάγκη να έχει πολι-
τικά αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά η
συμμετοχή της Κίνησης στις εκλογές, απέ-
ναντι σε κάποιες παρεμβάσεις που θεω-
ρούσαν ότι τα τοπικά «δημοτικά ζητήμα-
τα» πρέπει να μονοπωλήσουν την προ-
εκλογική  δράση μας, καθώς και η κεντρι-
κότητα της αντιρατσιστικής – αντιφασιστι-
κής πάλης  που επιβάλλεται και από την
επιλογή των ναζί της Χρυσής Αυγής να κα-
τέβουν στις εκλογές στην εργατούπολη
της Καλλιθέας.

Ιλιρίντα Μουσαράι  

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εκδήλωση 
για τις 8 Μάρτη
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ΠΕΜΠΤΗ 28/2
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΒ Βασιλόπουλος 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1/3
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  Πλατεία Λαού  6μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη  και Ρήγα Φεραίου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  2/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ Λαική Γκράβας 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11.30πμ
ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 12μεσ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 12μεσ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γ. Ολυμπίου 12μεσ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλατεία Πλαστήρα 12μεσ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μεσ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 12 μεσ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 12μεσ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μεσ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 12μεσ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  
Πλατεία Πατριάρχου 12μεσ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μεσ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12μεσ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μεσ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μεσ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 12μεσ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
Άγαλμα Λαμπράκη  11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ  
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μεσ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ

Εξορμήσεις

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 καφέ Σταθμός 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2  
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου 7μμ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 Goody’s 8μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 
καφέ Δεκα4 (Αιγαίου 14) 7.30μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 
στοά Σαρκά, Α’κτίριο, β’ όρ. 7μμ
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 καφέ Ζωή 8μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 καφέ Άνεμος 6.30μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.45μμ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 
γρ.δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 καφέ Μικρές Γεύσεις
(πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 
πολιτιστικό κέντρο Αντ. Σαμαράκης 8μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 καφέ Deja (Φωκ. Νέγρη και
Σκόπελου) 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 Παιδαγωγικό 8μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 καφέ Κρίκος 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ- ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 καφέ «6» 7μμ

Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 
καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12) 8μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 
καφέ Πλάτων (Τριπόλεως 61) 7.30μμ
Ομιλητής: Δημητρης Στ εφανάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2  καφέ taf-kappa 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2 καφέ 1968 
(στοά Αγίων Πάντων και Θησέως) 7μμ
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2
καφέ Μυρτίλο (πάρκο ΚΑΠΑΨ) 7.30μμ
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη 

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2  
καφέ Σκαντζόχοιρος 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2  καφέ Βαβέλ 8μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2 δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Εύη Σταμπολή

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 28/2 καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 7.30μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2 
Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ
Ομιλητής: Σουμπάσης

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2 καφέ Τρίλιζα 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2 Καφέ Καμπόης 
(Μεταμορφώσεως 10) 6:30μμ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΠΜΤΗ 28/2 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/3 
καφέ Spirit (πλατεία Βυζαντίου) 7μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/3 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 7/3 
καφέ Σαρδανάπαλος (Πλ.Άνοιξη) 8μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/3 εστία Α’ ΦΕΠΑ 7μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

Μαρξιστικά Φόρουμ

Eκδήλωση ANTAΡΣΥΑ
Η εργασιακή επισφάλεια
και οι γυναίκες εργαζόμενες

Τ.Ε. ΓΚΥΖΗ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/3 Πολυδύναμο
(Πανόρμου) 6.30μμ
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Σύσκεψη εργατικής ομάδας

“Η Σκουπιδιάρα”
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/3 

Εργατικό Κέντρο Αθήνας 6μ

Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΕΚ Αποσταθεροποιημένος καπιταλισμός – 
δυνατή επαναστατική αριστερά

Πα λεύ ου με για
ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη
δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το
μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία
απαλ λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο
σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό -
νο όταν οι εργά τες πάρουν συλ λο γι κά
στα χέ ρια τους τον έλεγ χο όλου του κοι -
νω νι κού πλού του και προ γραμ μα τί σουν
την παρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να
με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH 
και όχι ρεφορ μι σμό 
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις.

Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή
δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός
δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή. Tο κοι -
νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η δι-
καιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά τος λει τουρ -
γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα
της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη θα
χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια
αντι προ σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς
και στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO
όχι "σοσια λι σμό σε μια χώ ρα" ή
"σοσια λι σμό με εθνι κά χρώ μα τα"
H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι
ακό μα και μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια λι -
στι κή επα νά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του
1917 δεν μπο ρεί να επι βιώ σει σε απο μό -
νω ση. Tα καθε στώ τα της EΣΣΔ με τά την

επι κρά τη ση του στα λι νι σμού, της Kί νας
και των άλ λων ανα το λι κών χω ρών ήταν
κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή
ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο
χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας,
θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής
προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε -
ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην
ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που
θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό
εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής τά ξης σε
διε θνή κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη
Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το Σάο Πά ο -
λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που
απει λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη -

λεία της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης
υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και
Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των
μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία
και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης των μετα να -
στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας 
H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ -
σει τον εαυ τό της και όλους τους κατα -
πιε σμέ νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση.
Για να κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της
τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το
να οργα νω θούν τα πιο ξεκά θα ρα και
μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα επα να στα τι κό
σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ μα. Eνα τέτοιο
κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους εργά τες για
την επα να στα τι κή προ ο πτι κή παρεμ βαί νο -
ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αν-
τί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης
της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

Αριστερή Κίνηση Περιστερίου
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/3 Στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
“Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών
και η 8 Μάρτη”
Ομιλήτριες: Ελένη Βαφειάδου, Θάνια Βέζου, Λίλιαν Μπουρίτη
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Οπρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν
Σαλμάν (ΜμΣ) επισκέφθηκε
το Πακιστάν και την Ινδία

την περασμένη βδομάδα. Ο χασά-
πης της Υεμένης, ενορχηστρωτής
σφαγών κατά της αραβικής Άνοιξης
και αποδεδειγμένα δολοφόνος του
Κασόγκι χρησιμοποίησε την επίσκε-
ψη για να επιστρέψει στα διεθνή σα-
λόνια. Η επίσκεψή του δεν κέρδισε
τη δημοσιότητα που θα ήθελε, επει-
δή συνέπεσε με τη βομβιστική επίθε-
ση στο Κασμίρ, όμως τα δύο γεγο-
νότα δεν είναι ασύνδετα.

Ο ΜμΣ πέρασε από Πακιστάν και
Ινδία για να κάνει επίσκεψη στην Κί-
να, όπου θέλει να εξασφαλίσει ότι η
Σαουδική Αραβία θα έχει σημαντικό
μερίδιο στις κινέζικες επενδύσεις
“Ζώνη και δρόμος” με τις οποίες η
Κίνα προσπαθεί να επεκτείνει τους
εμπορικούς της διαδρόμους. Στο
Πακιστάν ο σαουδάραβας πρίγκιπας
υποσχέθηκε ένα πρόγραμμα επενδύ-
σεων που ισχυρίζεται ότι φτάνει τα
20 δισεκατομμύρια δολάρια. Το με-
γαλύτερο μέρος αφορά στα διυλι-
στήρια στο λιμάνι Γκουαντάρ. Το
Γκουαντάρ είναι το κοντινότερο στο
Ιράν λιμάνι του Πακιστάν, απέναντι
από το Ομάν. Αυτό το σημείο έχει
διαλέξει η Κίνα για μια από τις μεγα-
λύτερες “ειδικές οικονομικές ζώνες”,
από όπου θα έχει την πιο κοντινή θα-
λάσσια πρόσβαση στην αραβική θά-
λασσα. Η Σαουδική Αραβία από τη
μεριά της ψάχνει τρόπο να διαφορο-

ποιήσει την οικονομία της μακριά
από την εξάρτηση από το πετρέλαιο
και λέει ότι θέλει να πραγματοποι-
ήσει μια “στροφή προς την Ασία”.

Αυτές ακριβώς οι ορέξεις από
όλες τις κατευθύνσεις είναι που οξύ-
νουν και την ένταση στο Κασμίρ (διά-
βασε κάτω). Ο τρόπος με τον οποίο
η Κίνα θα έχει πρόσβαση προς την
Αραβική Θάλασσα είναι άμεσα συν-
δεδεμένος με το ποιος έχει τον έλεγ-

χο και ποιος εξασφαλίζει τη σταθε-
ρότητα και στο Αφγανιστάν και στο
Κασμίρ. Γι’ αυτό και ο Μόντι, παρότι
βρισκόταν σε ανοιχτή κλιμάκωση με
το Πακιστάν, δέχθηκε με θέρμη τον
ΜμΣ που υποσχέθηκε επενδύσεις και
στην Ινδία. Ο Ιμράν Χαν του Πακι-
στάν και ο Μόντι είναι έτοιμοι να
στείλουν τους λαούς τους στη σφα-
γή αλλά αγκαλιάζουν από κοινού τον
σαουδάραβα αρχιδολοφόνο. Αντί για

τις υποσχόμενες δουλειές και τον
πλούτο, οι σχεδιασμοί μπορεί να
προκαλέσουν εντάσεις και πόλεμο.

Ο Ιμράν Χαν υποδέχθηκε τον ΜμΣ
λέγοντας πως η Σαουδική Αραβία
ήταν πάντα φίλη του Πακιστάν όταν
το Πακιστάν είχε ανάγκη. Το Πακι-
στάν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε
μεγάλη ανάγκη, με την οικονομία
του σε ένα από τα πιο εύθραυστα
σημεία. Ο δανεισμός αυξάνει, οι

εξαγωγές πέφτουν και προμηνύεται
ξανά προσφυγή στο ΔΝΤ για “διά-
σωση”. Η Σαουδική Αραβία και τα
Εμιράτα έδωσαν δάνεια πρόσφατα,
αλλά όλα αυτά δεν είναι “βοήθεια
φίλων” όπως ντροπιαστικά λέει ο
Χαν, αλλά σκέτη εκμετάλλευση. Ο
ΜμΣ χρησιμοποιεί εκτός των άλλων
και το όπλο των δεκάδων χιλιάδων
Πακιστανών εργατών που βρίσκον-
ται στη Σαουδική Αραβία, και των
δεκάδες χιλιάδων επίσης Πακιστα-
νών που στελεχώνουν τον σαουδα-
ραβικό στρατό. Σε κάθε στραβοτιμο-
νιά των σχέσεων με το Πακιστάν,
απειλεί με απελάσεις. Με αφορμή
την επίσκεψή του έδωσε και “χάρη”
και σε χιλιάδες που βρίσκονταν στα
σαουδαραβικά μπουντρούμια.

Οι κολακείες του Ιμράν Χαν προς
τους σφαγείς της αραβικής Άνοιξης
δεν θα κάνει τη ζωή ευκολότερη για
τους Πακιστανούς που δουλεύουν
είτε στον Κόλπο, είτε στην Ευρώπη.
Η Σαουδική Αραβία είναι ένα ρατσι-
στικό κράτος που διαχωρίζει ακόμη
και τους μετανάστες εργάτες με βά-
ση την καταγωγή τους: οι Ινδοί και
οι Πακιστανοί στέλνονται να δου-
λεύουν σε απάνθρωπες συνθήκες
χωρίς δικαιώματα. Η θέση των Πακι-
στανών εργατών είναι δίπλα στους
Άραβες εργάτες που παλεύουν
ενάντια στην καταπίεση και την εκ-
μετάλλευση, όχι μέσα στα σαουδα-
ραβικά τανκς που τους σκοτώνουν.

Νίκος Λούντος

Το πρωί της Τρίτης η Ινδία εξαπέλυσε
αεροπορική επίθεση κατά στόχων στη
Μπαλακότ, στο Πακιστάν. Αξιωματούχοι

της ινδικής κυβέρνησης κάνουν λόγο για επί-
θεση με βόμβες 1000 κιλών κατά στρατόπε-
δου εκπαίδευσης τρομοκρατών και ισχυρίζον-
ται ότι έπεσαν νεκροί πολλοί “μαχητές και εκ-
παιδευτές τους”. Το Πακιστάν αρνείται την
επιτυχία του χτυπήματος, αλλά δηλώνει έτοι-
μο να απαντήσει όταν και όπου θελήσει. Πρό-
κειται για τον πρώτο βομβαρδισμό έξω από
το ντε φάκτο σύνορο μεταξύ των δύο κρατών
στο Κασμίρ από τον πόλεμο του 1971.

Οι εξελίξεις ξυπνάνε ένα από τα πιο επικίν-
δυνα μέτωπα ολόκληρου του πλανήτη. Η
σύγκρουση Πακιστάν - Ινδίας είναι η μόνη
ενεργή πολεμική σύγκρουση μεταξύ δύο χω-
ρών που έχουν πυρηνικό οπλοστάσιο. Και οι
δύο πλευρές τις τελευταίες βδομάδες δεν δί-
στασαν να απειλήσουν ότι σε περίπτωση που
τα πράγματα κλιμακωθούν θα χρησιμοποι-
ήσουν “όλα τους τα όπλα”.

Η Ινδία και το Πακιστάν έχουν εμπλακεί σε
τρεις επίσημους και έναν ανεπίσημο πόλεμο
για το Κασμίρ. Η “ανεπίσημη” σύγκρουση
των τελευταίων δεκαετιών μόνο έχει κοστίσει
δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Η αφορμή για την τελευταία κλιμάκωση
ήταν μια επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο
στα μέσα Φλεβάρη κατά ινδικών παραστρα-
τιωτικών δυνάμεων στο Κασμίρ. Η Ινδία κατη-

γορεί το Πακιστάν ότι βρίσκεται πίσω από
την εξέγερση στο Κασμίρ και ότι στηρίζει ορ-
γανώσεις όπως ο “στρατός του Μωάμεθ”
που ανέλαβε την ευθύνη. Στην επίθεση σκο-
τώθηκαν σχεδόν 50 Ινδοί “αστυνομικοί”.

Ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Ινδίας,
Ναρέντρα Μόντι εκμεταλλεύεται την επίθεση
ενόψει των ινδικών εκλογών που θα γίνουν τον
Απρίλη και το Μάη. Είπε ότι θα “εκδικηθεί για
κάθε δάκρυ που χύθηκε”. Η άνοδος του Μόντι
στην πρωθυπουργία το 2014 σήμανε ότι ένα
μεγάλο μέρος του κρατικού μηχανισμού πέρα-
σε στα χέρια της πιο σκληρής πτέρυγας του
εθνικιστικού κόμματος BJP και στον παρα-
στρατιωτικό μηχανισμό του RSS. Γραφειοκρά-
τες, στρατηγοί, καθηγητές στα πανεπιστήμια
μέχρι αφεντικά των τηλεοπτικών καναλιών που
δηλώνουν ανοιχτά ότι θέλουν να μετατρέψουν
την Ινδία σε ένα ινδουϊστικό κράτος επιβάλλον-
τας καθεστώς πολιτών δεύτερης κατηγορίας
στον πληθυσμό των 170 εκατομμυρίων Ινδών
μουσουλμάνων, τώρα καλούν σε πολεμικό συ-
ναγερμό. Ζητάνε από την κυβέρνηση να προ-
χωρήσει σε γενικευμένο πόλεμο και να μην
μείνει στις συνοριακές συγκρούσεις και στις
τακτικές επιθέσεις των κομάντο.

Ο κόσμος στο Κασμίρ ήδη συσσωρεύει τρό-
φιμα και καύσιμα σε περίπτωση που αυτές οι
απειλές γίνουν πραγματικότητα. Ένας υπουρ-
γός του Μόντι έκανε λόγο για σχεδιασμό που
θα σταματήσει τη ροή νερού προς το Πακι-
στάν και την εκτροπή των υδάτων προς το

ελεγχόμενο από την Ινδία τμήμα του Κασμίρ.

Οργή
Ο Μόντι έχει να αντιμετωπίσει την οργή όχι

μόνο για τις ρατσιστικές του πολιτικές αλλά
και γιατί οι υποσχέσεις του περί γιγάντιας
ανάκαμψης της οικονομίας αποδείχθηκαν
ψεύτικες. Πριν από μερικές βδομάδες 200
εκατομμύρια εργάτες και εργάτριες πήραν
μέρος σε μια διήμερη απεργία. Τα τρένα και
τα λεωφορεία έμειναν καθηλωμένα στους
σταθμούς. Η απεργιακή δράση απλώθηκε και
στην ύπαιθρο. Η “μάχη” του Μόντι ενάντια
στον πληθωρισμό σημαίνει ότι την ίδια στιγ-
μή που περιορίζονται οι δαπάνες για δημό-
σιες υπηρεσίες, έχουν πέσει στο μισό και οι
τιμές που εισπράττουν οι αγρότες για τα
αγροτικά προϊόντα. 

Ο Μόντι είχε υποσχεθεί εκατομμύρια και-
νούργιες θέσεις εργασίες που υποτίθεται θα
έρχονταν από την ανοιχτή στροφή στο νεοφι-
λελευθερισμό σε συνδυασμό με τα μεγάλα
έργα που θα εξασφαλίζονταν επειδή η Ινδία
ανερχόταν ως παγκόσμια δύναμη σε οικονο-
μικό και πολιτικό επίπεδο. Τελικά η ανάκαμψη
σκάλωσε για τα καλά. Και το μόνο που έμεινε
να πουλάει ο Μόντι ήταν περισσότερο ρατσι-
στικό μίσος απέναντι στις μειονότητες, τους
Μουσουλμάνους, αλλά και τις “χαμηλές” ιν-
δουϊστικές κάστες. Οι πολιτικές αυτές είχαν
ως παράπλευρο αποτέλεσμα και την επανεμ-
φάνιση του γυναικείου κινήματος στην Ινδία.

Η σύγκρουση για το Κασμίρ έχει τις ρίζες
της στον τρόπο με τον οποίο η ινδική χερσό-
νησος σκίστηκε στα δύο από το “διαίρει και
βασίλευε” των Βρετανών μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, καθώς το κίνημα ανεξαρτησίας
τους ανάγκαζε να εγκαταλείψουν τη σημαντι-
κότερη αποικία τους. Το Κασμίρ διάλεξε αρ-
χικά να μην ενταχθεί σε κανένα από τα δύο
καινούργια κράτη (Ινδία και Πακιστάν), αλλά
πιέσεις και από τις δυο μεριές τελικά οδήγη-
σαν σε διχοτόμηση και στρατιωτική κατάλη-
ψη των δύο τμημάτων. Η ινδική κατοχή στο
Κασμίρ επέβαλε ένα από τα πιο βάρβαρα κα-
θεστώτα διαρκούς τρόμου, με μαζικές ανεπί-
σημες απαγωγές και βασανισμούς. Από την
άλλη μεριά το καθεστώς του Πακιστάν προ-
σπαθούσε να υποτάξει το αυτονομιστικό κί-
νημα του Κασμίρ στους σχεδιασμούς του πα-
κιστανικού στρατού και των ισλαμιστικών ορ-
γανώσεων με τις οποίες συνδεόταν. Το Κα-
σμίρ βρίσκεται στο στρατηγικό σημείο ανά-
μεσα σε Κίνα, Αφγανιστάν, Πακιστάν και Ιν-
δία. Οι ιμπεριαλιστικές διαμάχες στο Αφγανι-
στάν πάντα είχαν σαν έμμεσο αποτέλεσμα
την παραπέρα ανάφλεξη στο Κασμίρ.

Ειρήνη στο Κασμίρ σημαίνει αυτοδιάθεση
για τους κατοίκους του που μόνο χαμένοι
βγαίνουν όταν μετατρέπονται σε εργαλείο
για τους εκβιασμούς των περιφερειακών και
παγκόσμιων δυνάμεων.

Τι δουλειές έχει ο χασάπης 
της Υεμένης στο Πακιστάν;

KΑΣΜΙΡ  Ένταση σε ένα από τα πιο επικίνδυνα μέτωπα

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν με τον Ιμράν Χαν Διαδήλωση στο Πακιστάν ενάντια στις διώξεις Πακιστανών εργατών στη Σαουδική Αραβία



Στις ΗΠΑ από το 1934 έως το 1964 εκδι-
δόταν το green book ένας χρήσιμος
οδηγός για τους Αφροαμερικανούς αυ-

τοκινητιστές παρέχοντας τους πληροφορίες
για το που μπορούν να σταθμεύσουν, να φάνε
ή να κοιμηθούν, όταν ταξίδευαν στον αμερικα-
νικό Νότο. Το ταξίδι για έναν μαύρο εκεί ήταν
τόσο επικίνδυνο που ήταν απαραίτητος ένας
τέτοιος μπούσουλας. Η χώρα της ελευθερίας
ήταν και είναι στην πραγματικότητα μια βαθιά
διαιρεμένη κοινωνία σε καθαρούς λευκούς και
σε απόκληρους Αφροαμερικανούς. Τα χρόνια
της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης, τις υπο-
τιθέμενης ευημερίας, οι ταξικές διαφοροποι-
ήσεις ήταν εκεί παρούσες, φευ, ο καπιταλι-
σμός είτε σε ανοδική, είτε σε καθοδική φάση,
δεν είχε, ούτε έχει, ούτε θα έχει ποτέ ανθρώπι-
νο πρόσωπο. Ήταν πάντα μια μηχανή διαιρέ-
σεων και αποκλεισμών, μια μηχανή δημιουρ-
γίας πλούτου και φτώχειας, ακμής και παρακ-
μής, δημιουργίας και καταστροφής.

Με φόντο την τεράστια αμερικανική ενδοχώ-
ρα παρακολουθούμε ένα ενδιαφέρον φιλμ (ro-
ad movie) που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.
Πρόκειται για ένα ταξίδι από το Μπρονξ της
Νέας Υόρκης μέχρι τα βάθη του αμερικάνικου
Νότου. Το ταξίδι αφορά τις προγραμματισμέ-
νες συναυλίες του Ντον Σίρλεϊ ενός διάσημου
πιανίστα, ο οποίος θα προσλάβει για οδηγό
του τον ιταλικής καταγωγής Τόνι Βαλελόνγκα.
Στους ρόλους οι εξαιρετικοί ηθοποιοί, Μαρχέ-
σαλα Άλι και Βίγκο Μόρτενσεν αντίστοιχα. Ο

Ντον Σίρλεϊ είναι ένας καλλιεργημένος μαύρος
αστός, με ευγενικούς τρόπους συμπεριφοράς,
όπου στη δίμηνη περιοδεία του χρειάζεται
έναν βοηθό και σαν τον πιο κατάλληλο βρίσκει
τον λευκό Τόνι. Ο τελευταίος είναι ένας μπρά-
βος σε νυχτερινά κέντρα, άξεστος, πολυλο-
γάς, αγενής και ρατσιστής. Το κίνητρο για να
δεχτεί τη δουλειά είναι η πολύ καλή αμοιβή.
Καθώς το αυτοκίνητο διασχίζει την αμερικανι-
κή επικράτεια ο σκηνοθέτης Πίτερ Φαρέλι θα
μας δείξει τη ρατσιστική Αμερική χωρίς να το

δηλώνει εμφατικά, με αρκετή σοβαρότητα αλ-
λά και με αρκετό χιούμορ (άλλωστε πρόκειται
για τον σκηνοθέτη της φαρσοκωμωδίας «ο
Ηλίθιος και Πανηλίθιος»). Καθώς η δράση της
ταινίας εξελίσσεται οι δυο αντίθετοι χαρακτή-
ρες θα έρχονται όλο και πιο κοντά. Έτσι θα
αναδυθεί μια φιλία ανάμεσα σε έναν λευκό ερ-
γάτη και σε ένα διάσημο μαύρο καλλιτέχνη. Ο
ένας αντιμετωπίζει την ανασφάλεια και την εκ-
μετάλλευση και ο άλλος το ρατσισμό. Σε μια
στιγμή ο Τόνι θα πει στον Ντον «νιώθω περισ-
σότερο μαύρος από σένα»  και ο αυτός θα του
απαντήσει «τι να πω εγώ που δεν είμαι ούτε
λευκός ούτε νέγρος». Η σημειολογία είναι εμ-
φανής, δεν είναι ο «μαύρος» που υπόκειται
στην εκμετάλλευση, αλλά ο εργάτης και ότι το
μαύρο δέρμα αποτελεί εξ ορισμού κόκκινο πα-
νί για τους ρατσιστές του Νότου. 

Το Πράσινο Βιβλίο είναι μια ταινία που βλέπε-
ται ευχάριστα από την αρχή μέχρι το τέλος. Μέ-
σα από τη σχέση μια φιλίας που δημιουργείται
de facto παρακολουθούμε μια βαθιά ανθρώπινη
και αντιρατσιστική ταινία. Ένα τέτοιο φιλμ απο-
τελεί μια ευχάριστη έκπληξη για τα αμερικανικά
δεδομένα σε μια εποχή μάλιστα που η κρίση
του καπιταλισμού επανεφέρει την ατζέντα του

ρατσισμού και του φασισμού. Τη στιγμή που ο
τρόμος της άρχουσας τάξης από το ξύπνημα
του γίγαντα που λέγεται προλεταριάτο στοιχεί-
ωνει τα ονειρά της για ένα τέλος της ιστορίας. 

Χωρίς να είναι ένα μεγάλο έργο που πραγ-
ματοποιεί τη βαθιά ανατομία του ρατσισμού,
σε μαγεύει, γιατί είναι πραγματικό, ευαίσθητο
και ανθρώπινο, ιδιαίτερα χρήσιμο για τη σημε-
ρινή πραγματικότητα, ανεξάρτητα αν κινημα-
τογραφούνται τα πάντα σαν να συμβαίνουν σε
άλλο χρόνο, μια ρετρό απεικόνιση του παρελ-
θόντος. Προφανώς δεν ήταν στα σχέδια του
σκηνοθέτη να γεφυρώσει το χτές με το σήμε-
ρα, όμως έχει ελάσσονα σημασία, γιατί αυτό
που μετράει είναι ότι υπάρχει μια Αμερική που
σκέφτεται διαφορετικά. 

Όσο για την αιτία που δημιουργεί τον ρατσι-
σμό φυσικά δεν έχει εξαληφθεί είναι εκεί πα-
ρούσα, το Μπρονξ είναι γεμάτο άνεργους
Αφροαμερικανούς, κοινωνικά αποκλεισμένους,
ενώ στο Νότο αρχίζει πάλι να εμφανίζεται η
σκληρή, η αιματοβαμμένη ρατσιστική ακροδε-
ξιά. Το συνιστούμε ανεπιφύλακτα, αν δεν το
βρείτε στις κινηματογραφικές αίθουσες διατί-
θεται στο διαδίκτυο.  

Μάραντος Χρήστος
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«Θάλασσα» - 
νέος δίσκος των Στίχοιμα
…
και κάπου στο Αιγαίο ακούμε 
για παιδιά στα κύματα/ 
και τρέχουμε και βρίσκουμε 
ανθρώπους στην αδράνεια/ 
και γλάρους να τραβάνε 
πρόσφυγες στην επιφάνεια/ 
φονιάδες έχετε όνομα 
και αυτό το αγκίστρι δόλωμα/ 
για σας ο σεβασμός μας 
είναι πόρτες δίχως πόμολα/ 
με τους νεκρούς παρέα μας 
εμείς για την ιδέα μας/ 
Αθήνα μου εμείς κρατάμε 
πάνω την σημαία μας/

(Σημαία feat. Marginal)

Με τίτλο «Θάλασσα» ο νέος δί-
σκος των Στίχοιμα έρχεται να

ταράξει τα νερά όσων πίστευαν ότι
το Hip-Hop, ως φωνή των καταπιε-
σμένων, αργοπεθαίνει. Η θεματο-
λογία του έργου τους δεν σταμά-
τησε ποτέ να είναι επηρεασμένη
από κοινωνικά και πολιτικά ζητήμα-
τα όπως η φτώχεια που επιβάλλε-
ται με «business και με μαστίγιο»,
οι πολεμικοί ανταγωνισμοί που
«φορτώνουν την Λάρισα και την
Σούδα», αλλά και ο ρατσισμός «στη
χώρα που οι μπάτσοι και οι φασί-
στες συνεργάζονται».

Άλλοτε με ύφος νοσταλγικό, άλ-
λοτε διδακτικό (μα όχι κατηχητικό)
και πάντα με ύφος οργισμένο για
την βαρβαρότητα που προωθούν οι
ελίτ στην κοινωνία, ο Βαλάντης
(Xplicit) μας ταξιδεύει σε πολύ βα-
θιά νοήματα. Ταυτόχρονα, πετυχαί-
νει να μην γίνονται ακατανόητα ή
ξένα. Τόσο στις ρίμες όσο και στα
skits (φωνητικές αφηγήσεις) φανε-
ρώνεται μια πηγαία αγάπη και ένα
πηγαίο «πιστεύω» γι’ αυτά που δη-
μιουργεί και όχι ένα “άγχος” να πο-
ρώσει. Παρόλα αυτά μας συγκινεί
και μας πορώνει.

Από μουσικής πλευράς, τα beats
και συνολικά οι παραγωγές της

Μαρίνας κρατάνε ψηλά και αυθεν-
τικούς τους ήχους του Hip Hop,
ωστόσο δεν σε αφήνει να νιώσεις
μονότονα αφού γνωρίζει να συνθέ-
τει και άλλα μουσικά ακούσματα με
άριστο τρόπο.

Ιστορικά, η Μαρίνα μας έχει προ-
σφέρει την επιβεβαίωση οτι το Hip-
Hop δεν είναι μόνο για άντρες. Μια
αντιδραστική αντίληψη που παλαι-
ότερα ήθελε να πείσει οτί αυτή η
κουλτούρα ταιριάζει μόνο στην αν-
τρική ματσίλα. Ευτυχώς η Μαρίνα
δεν είναι η μόνη.

Για όλους-ες εμάς που γνωρίσα-
με και μεγαλώσαμε ακούγοντας
τους Στίχοιμα, από τις εποχές του

αντιπολεμικού κινήματος για το
Ιράκ, μέχρι τους αγώνες σήμερα
ενάντια στην βαρβαρότητα του συ-
στήματος, ο νέος δίσκος δεν είναι
απλά μια συντροφιά αλλά ένα αρι-
στουργηματικό μουσικό υπόβαθρο
στους κοινωνικούς αγώνες για
έναν καλύτερο κόσμο.

Την τελευταία δεκαετία της κρί-
σης του συστήματος και των αντι-
στάσεων του κόσμου, το Hip-Hop
γνώρισε μια νέα άνθηση αλλά και
ριζοσπαστικοποίηση, τόσο τα συγ-
κροτήματα όσο και το κοινό του, ιδι-
αίτερα μέσα από δύο μεγάλα γεγο-
νότα, την εξέγερση του Δεκέμβρη
2008 και την αντιφασιστική έκρηξη

όταν οι χρυσαυγίτες δολοφόνησαν
τον Παύλο Φύσσα (Killah-P).

Την ώρα που αρκετοί καλλιτέ-
χνες, και της Hip-Hop, κρύβονται
πίσω από αντιλήψεις του στυλ «η
τέχνη δεν μπορεί να έχει πολιτικό
λόγο», οι Στίχοιμα είναι το συγκρό-
τημα που δεν το βουλώνει! Γι’ αυτό
η νεολαία που παλεύει μαζικά ενάν-
τια στους φασίστες και τον ρατσι-
σμό στα σχολεία και τις γειτονιές,
είναι η νεολαία που πλημμυρίζει τις
συναυλίες τους. Κι αυτό είναι ελπι-
δοφόρο.

Ελπίζουμε να συνεχίσουν να
επενδύουν μουσικά τα κοινωνικά
κινήματα μέσα στους ίδιους τους
δρόμους και τις πλατείες.
Καλό ταξίδι λοιπόν στη «Θάλασσα»

Και μέσα στα ανοιχτά 
με σκέπασε ένα κίνημα/ 
σκόρπια διαδήλωση 
αι δύσκολο ξεκίνημα/ 
και σου ζητάω συγγνώμη 
αν λίγο τη χάλασα/ 
μα η διαδήλωση μια μέρα έγινε
θάλασσα/

(Θάλασσα feat. Σίφουνας)

• Ο δίσκος διανέμεται δωρεάν. Η
πρώτη συναυλία παρουσίασης του
δίσκου (23/2) έγινε πολύ νωρίς sold
out και ακολουθεί δεύτερη το Σάβ-
βατο 2/3 στο Gagarin205.

Ορέστης Ηλίας

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Θάλασσα των Στίχοιμα



Την Παρασκευή 22/02 πραγματο-
ποιήθηκε η δίκη των εργαζομέ-
νων του πρώην Δημοτικού Κέν-

τρου Καταρρακτών  Έδεσσας, δύο
από τους οποίους σήμερα δεν βρί-
σκονται στη ζωή, έπειτα από τη μήνυ-
ση του Δημάρχου Έδεσσας Γιάννου.
Οι συνάδελφοι κατηγορούνται με ανα-
ληθείς και αναπόδεικτες κατηγορίες
ότι στις 30 Ιανουαρίου 2015 απείλη-
σαν και εμπόδισαν το Δήμαρχο και τα
μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρη-
σης να εισέλθουν στο Κέντρο των Κα-
ταρρακτών, όπου θα συνεδρίαζαν με
μοναδικό θέμα τη λύση και εκκαθάρι-
ση της εταιρείας, που θα πετούσε στο
δρόμο της ανεργίας δεκάδες εργαζό-
μενους της επιχείρησης, με αποτέλε-
σμα την ματαίωση της συνεδρίασης. 

Ο Δήμαρχος μετά από δύο αναβο-
λές που ζήτησε ο ίδιος, εμφανίστηκε
στο δικαστήριο, επιμένοντας στους
αρχικούς ισχυρισμούς του. Ωστόσο, η
έδρα απάλλαξε τους κατηγορούμε-
νους από τις κατηγορίες «της παράνο-

μης βίας και της εξύβρισης κατά συρ-
ροή», ενώ αναγκάστηκε να αποδεχτεί
το αίτημα της υπεράσπισης, για ακυ-
ρότητα των κλήσεων, αφού σε αυτά
περιγράφονταν διαφορετικό κατηγο-
ρητήριο από αυτό για το οποίο τελικά
θα δικάζονταν. Ωστόσο οι εργαζόμε-
νοι παραμένουν σε ομηρία, περιμένον-
τας τις νέες κλήσεις και τη νέα δικάσι-
μο, προκειμένου να αποδείξουν την
αθωότητά τους και τη σαθρότητα και
του νέου πλέον κατηγορητηρίου που
θα τους επιδοθεί. 

“Από την πλευρά μας δηλώνουμε
ότι το εργατικό κίνημα δεν θα τους
κάνει τη χάρη να υποκύψει στους εκ-
βιασμούς τους. Δεν θα τους φοβηθού-
με. Δεν θα επιτρέψουμε την καταδίκη
εργαζομένων και αγωνιστών του ερ-
γατικού κινήματος για το αυτονόητο
δικαίωμα και την υποχρέωσή τους να
υπερασπίζονται το δίκιο τους, το δι-
καίωμα στην εργασία, το δικαίωμα
στο μισθό, να υπερασπίζονται δηλαδή
την ίδια τους τη ζωή. Απαιτούμε την
άμεση παύση της δίωξης και την
απαλλαγή των συναδέλφων μας εργα-
ζομένων στη πρώην Δημοτική Επιχεί-
ρηση”, αναφέρεται σε ανακοίνωση
του “Αγωνιστικού Συντονισμού”, συν-
δικαλιστικής παράταξης στο Νομαρ-
χιακό Τμήμα Πέλλας της ΑΔΕΔΥ. 

27 Φλεβάρη 2019, Νο 1363Νέα από τους χώρους εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
Νέα ρατσιστική
επίθεση

Νέα ρατσιστική επίθεση σε βάρος
του ειδικευόμενου γιατρού και
υποψήφιου για την ΕΙΝΑΠ με το

Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή Μ.
Αλοντάτ έγινε στο Γενικό Ογκολογικό Νο-
σοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι»
στις 26/2. 

Ο Θ. Σδόνας, γιατρός στο Γαστρεντε-
ρολογικό τμήμα και ο Ν. Αναστασίου, θω-
ρακοχειρουργός, επιτέθηκαν σε συνερ-
γείο της Εργατικής Αλληλεγγύης που έκα-
νε εξόρμηση για τις εκλογές ΕΙΝΑΠ και
ΟΕΝΓΕ. Στη συνέχεια έβρισαν με χυδαίες
ρατσιστικές εκφράσεις τον Μ. Αλοντάτ
και επιτέθηκαν με σεξιστικές εκφράσεις
και προπηλακισμούς σε βάρος του Α. Πα-
παϊωάννου. 

Ο Θ. Σδόνας είναι ο γιατρός που είχε
επιτεθεί ρατσιστικά στον Μ. Αλοντάτ πριν
από μήνες, επίθεση για την οποία θύτης
και θύμα (!) δέχτηκαν επίπληξη από τη δι-
οίκηση. Μετά από καταγγελία για την νέα
επίθεση, η διοίκηση απάντησε με ένα «θα
δούμε τι θα κάνουμε». Οι τραμπούκοι εί-
χαν προλάβει, κατά τη γνωστή τους τακτι-
κή, να καταγγείλουν στη διοίκηση τα θύ-
ματα για πρόκληση! Η διοίκηση φέρει ευ-
θύνη για την επίθεση αυτή, καθώς αυτή
ήταν που κράτησε ίσες αποστάσεις και
δημιούργησε κλίμα ατιμωρησίας.

Α.Φ.

Διαμαρτυρία
Προσφύγων 
στο υπ.
Μετανάστευσης
στις 28/2

Παρέμβαση-διαμαρτυρία μπροστά
στο Υπουργείο Μετανάστευσης
την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου στις

11πμ (Λεωφ. Θηβών 196-198 , Αγ. Ιωάν-
νης Ρέντης) θα πραγματοποιήσουν οι
πρόσφυγες που ζουν στο ξενοδοχείο
“Ηλιόχαρη” των Αγ. Θεοδώρων αφού δια-
μαρτύρονται για τις άθλιες συνθήκες
ζωής που τους έχουν καταδικάσει να
ζουν. 

Αφορμή για την διαμαρτυρία των προ-
σφύγων ήταν η παραλίγο τραγωδία με έγ-
κυο γυναίκα που γέννησε σχεδόν στο
δρόμο χωρίς καμιά ιατρική βοήθεια αφού
το ασθενοφόρο άργησε να έρθει. 

Οι πρόσφυγες του συγκεκριμένου ξενο-
δοχείου πριν λίγο καιρό είχαν προχωρή-
σει σε απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενοι
για την κακή διατροφή. Σημειωτέον ότι
για το catering πληρώνουν οι ίδιοι οι πρό-
σφυγες, καθώς τους αφαιρούν ένα ποσό
από το μηνιαίο εισόδημά τους.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Συγκέντρωση ενάντια στις απολύσεις

Σε σύσκεψη στο ΕΚΑ την Τετάρτη 27/02
στις 5.30 μ.μ. και σε συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας στο Ιατρικό Κέντρο στο Μα-

ρούσι την Παρασκευή 01/03 στην 1 μ.μ καλεί
το Σωματείο Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας αφού
η διοίκηση του Ιατρικού Αθηνών ανακοίνωσε
ότι θα προχωρήσει στην απόλυση 50 εργαζο-
μένων από τις υπηρεσίες σίτισης στην Κλινική
Αμαρουσίου. Αφού τους απολύσει σκοπεύει να
παραχωρήσει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σε
εργολάβο (catering). Με αυτόν τον τρόπο θέ-
λουν να ξεφορτωθούν εργαζόμενους με μεγά-
λη προϋπηρεσία, έως 25 έτη, και να μειώσουν
το μισθολογικό κόστος. 

Η επίθεση αυτή αφορά όλους τους εργαζό-

μενους στο Ιατρικό Αθηνών και ευρύτερα στην
ιδιωτική υγεία. Έρχεται σε μία συγκυρία που η
εργατική τάξη διεκδικεί να πάρει πίσω όσα χά-
σαμε στην περίοδο των μνημονίων αυξήσεις,
προσλήψεις, βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα,
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ότι έρχεται
από μία επιχείρηση στις οικονομικές καταστά-
σεις της οποίας αποτυπώνεται η μεγάλη κερ-
δοφορία των εταιριών ιδιωτικής υγείας. Το Ια-
τρικό Αθηνών ιδιοκτησίας Αποστολόπουλου
στην οικονομική έκθεση του Α’ εξαμήνου του
2018 δηλώνει έσοδα που ανήλθαν σε 93 εκα-
τομμύρια ευρώ αυξημένα κατά 9% σε σχέση
με τα αντίστοιχα του 2017 και καθαρά κέρδη

μετά φόρων που διαμορφώθηκαν σε 7,9 εκα-
τομμύρια ευρώ, έναντι 5,14 εκατομμυρίων το
2017. 

Παράλληλα η εταιρία διαθέτει μέσω της θυ-
γατρικής της, με την επωνυμία «Medsana Bu-
charest Medical Center», τρία διαγνωστικά κέν-
τρα στη Ρουμανία. Πρόσφατα είχε εκφράσει
ενδιαφέρον για την εξαγορά του Υγεία και του
Ερρίκος Ντυνάν ενώ έλαβε ιδιαίτερα ευνοϊκή
αντιμετώπιση από τις τράπεζες όσον αφορά το
ομολογιακό δάνειο ύψους 124 εκατ. ευρώ με
το οποίο άντλησε περαιτέρω ρευστότητα. 

Κώστας Πολύδωρος, 
μέλος ΔΣ Σωματείου Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας

ΠΕΛΛΑ 
Όχι στις διώξεις
εργαζομένων

Αντισεξιστική διαδήλωση 
στην Κομοτηνή

Με αφορμή πρόσφα-
τα περιστατικά σε-
ξιστικών παρενο-

χλήσεων και σεξιστικής βίας
που βγήκαν στην επιφάνεια
στην Κομοτηνή έγιναν δυο
συναντήσεις, με περισσότε-
ρα από 70 άτομα στην καθε-
μία, ώστε να συζητηθεί πώς
θα αντιμετωπιστούν. Με δε-
δομένο ότι δεν είναι κάποια
μεμονωμένα περιστατικά
αλλά κομμάτι συνολικότε-
ρης επίθεσης του συστήμα-
τος στις γυναίκες και στα
ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα αποφασί-
στηκαν άμεσα οι πρώτες
δράσεις. 

Πρώτη, είναι η σύνταξη
κειμένου στα ελληνικά και
τουρκικά με σκοπό να μοι-
ραστεί σε σχολές, σχολεία,
εργατικούς χώρους και γει-
τονιές και αντίστοιχης αφί-
σας. Δεύτερη, είναι πορεία
στις 2 Μαρτίου (υπήρξε
πρόταση για τις 8 Μάρτη σε
συντονισμό με τις υπόλοι-

πες διεθνείς κινητοποιήσεις
και την απεργιακή κινητο-
ποίηση στην Ελλάδα αλλά
για πρακτικούς λόγους δεν
ήταν βολική η συγκεκριμένη
ημερομηνία). Τρίτη, μετά
την πορεία θα γίνει νέα συ-
νέλευση για να οριστούν νέ-
ες δράσεις και ενόψει της 8
Μάρτη αλλά και για την συ-
νέχεια με πιθανές εκδηλώ-
σεις-συζητήσεις σε σχολές
και γειτονιές.   

Είναι μια πολύ σημαντική
ευκαιρία να ανοίξει το θέμα
της γυναικείας καταπίεσης,
καθώς και της γενικότερης
καταπίεσης φύλου και σε-
ξουαλικότητας στην κοινω-
νία της Κομοτηνής και να
αγωνιστούμε ενωμένοι με
την εργατική τάξη για μια
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευ-
ση, πολέμους, ρατσισμό,
σεξισμό, ομοφοβία, τραν-
σφοβία και οποιαδήποτε άλ-
λη διάκριση.

Θράσος Τζιάρας

Συνέχεια από τη σελ.20

Πώς δηλαδή, οι πρόσφυγες και οι μετανά-
στες θα συνεχίσουν να εμποδίζονται ή θα πνί-
γονται στα νερά της “Μεσογείου που μας ενώ-
νει εδώ και χιλιετηρίδες” στο πλαίσιο της αντι-
μετώπισης τάχα της “ισλαμικής τρομοκρα-
τίας”.

Ο Τσίπρας αναφέρθηκε ρητά και στο δεύτε-
ρο σκέλος της ατζέντας, κάνοντας λόγο για
την ευκαιρία προώθησης μιας “θετικής ατζέν-
τας στους τομείς της οικονομίας και της ενέρ-
γειας”. Πρόκειται για τη συνέχιση της επικίν-
δυνης μπίζνας κυβερνήσεων και πολευθνικών
με τις ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, στην
οποία η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει στον
κοινό άξονα Ισραήλ-Αιγύπτου- Ελλάδας-Κύ-

πρου. 
Σε αυτά τα πλαίσιο ο πρόεδρος της Κύπρου

Αναστασιάδης προχώρησε σε κατ’ ιδίαν συ-
νάντηση με τον Σαλμάν αλ Σαούντ (“για προ-
ώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της
οικονομικής ανάπτυξης”) ενώ ο Τσίπρας συ-
νάντησε τον Σίσι. Με μόνα ωφελημένα τα συμ-
φέροντα των πολυεθνικών που σπεύδουν για
να εξασφαλίσουν τα μερίδιά τους στις διάφο-
ρες “εθνικές” ΑΟΖ, η ελληνική κυβέρνηση χώ-
νεται βαθύτερα στους επικίνδυνους ανταγωνι-
σμούς που αναπτύσσονται σε μια περιοχή που
φτάνει από την Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι την
Αραβική Χερσόνησο και τον Περσικό Κόλπο.  

Στα πλαίσια αυτών των ανταγωνισμών, σε
γραμμή Σαούντ- Σίσι, ο ίδιος ο γ.γ του Αραβι-
κού Συνδέσμου Γκέιτ κατηγόρησε ανοιχτά,

στη σύνοδο, την Τουρκία και το Ιράν ότι πα-
ρεμβαίνουν στις συγκρούσεις στη Λιβύη, τη
Συρία και την Υεμένη. Άλλοι Ευρωπαίοι και
Άραβες ηγέτες συμφώνησαν ότι θα ήθελαν
μια πιο δραστική πολιτική Τραμπ και συνέχιση
της παραμονής του αμερικανικού στρατού
στη Συρία. 

Τέλος, όσον αφορά στην Παλαιστίνη, όπως
χαρακτηριστικά δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα η Νάν-
τια Χιτζάμπ (από την οργάνωση υπέρ των πα-
λαιστινιακών δικαιωμάτων Al Shabaka) “το γε-
γονός ότι δεν υπήρχε αναφορά στην Παλαιστί-
νη στην διακήρυξη της ΕΕ σε αντίθεση με την
Υεμένη, τη Συρία και τη Λιβύη, δείχνει που έχει
επικεντρωμένο το ενδιαφέρον της η ΕΕ”.

Γιώργος Πίττας

Αγκαλιά με τους φονιάδες στη Μέση Ανατολή



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Η αφόρητη υποκρισία ΕΕ και Τσίπρα

Τα ΜΜΕ δεν έχασαν ευκαιρία τις προηγούμενες μέρες να προβάλουν
τα επεισόδια στα σύνορα Βενεζουέλας-Κολομβίας το Σαββατοκύρια-
κο 23-24 του Φλεβάρη. Σε υστερικούς τόνους μιλάνε για την “ανθρω-

πιστική βοήθεια” που είχε στείλει η “διεθνής κοινότητα” στην Κολομβία για
να αποσταλεί στο βασανισμένο λαό της Βενεζουέλας και εμποδίζει η “αρι-
στερή δικτατορία του Μαδούρο”. Δεν λένε δυο πράγματα: ότι η αποστολή
της “βοήθειας” ήταν κομμάτι της απόπειρας πραξικόπηματος που οργανώ-
νει η Δεξιά με την στήριξη των ΗΠΑ της ΕΕ και των φίλων τους στη Λατινική
Αμερική. Κι ότι αυτή η απόπειρα πραξικοπήματος αποτυγχάνει. 

Τον Γενάρη, ο Χουάν Γκουαϊδό, πρόεδρος της βουλής της Βενεζουέλας,
αυτοανακηρύχτηκε πρόεδρος. Η αμερικάνικη κυβέρνηση τον αναγνώρισε σαν
νόμιμο πρόεδρο της χώρας. Η Ε.Ε έσπευσε να στηρίξει την επιχείρηση “αλ-
λαγής καθεστώτος”. Ο Γκουαϊδό και οι υποστηρικτές του πίστευαν ότι αυτή η
κίνηση θα ήταν η χαριστική βολή στην κυβέρνηση του Μαδούρο και στον
“τσαβισμό” γενικά. Κινητοποίησαν, για άλλη μια φορά, τους οπαδούς τους
στο δρόμο. Κάλεσαν τον στρατό να αναγνωρίσει το “νόμιμο πρόεδρο”. 

Ομως, ούτε την πλειοψηφία κέρδισαν, ούτε ο στρατός άλλαξε στρατόπεδο.
Ο στρατιωτικός ακόλουθος της πρεσβείας στην Ουάσιγκτον αποσκίρτησε,
και μαζί του έντεκα από τους 56 βενεζολάνους διπλωμάτες που λειτουργούν
στις ΗΠΑ. Αλλά αυτές οι αποσκιρτήσεις ήταν σταγόνα στον ωκεανό. 

Με το πρόσχημα της “ανθρωπιστικής βοήθειας” στήθηκε η επόμενη πράξη
της απόπειρας πραξικοπήματος. Υποτίθεται ότι όταν ξεκινούσαν τα κομβόι
των φορτηγών για να περάσουν τα συνοριακά περάσματα από την Κολομβία
και τη Βραζιλία ολόκληρες μονάδες του στρατού θα περνούσαν με το μέρος
του Γκουαϊδό και των άλλων πραξικοπηματιών. Οπως έγραφε δυο βδομάδες
πριν ένας υποστηρικτής του Γκουαϊδό στην ισπανική εφημερίδα Ελ Παϊς, αρ-
κούσε: “ένα σώμα από θαρρετούς αξιωματικούς και στρατιώτες, κατάλληλα
εξοπλισμένο για να εξασφαλίσει τον έλεγχο πχ ενός γηπέδου σοφτμπολ και
μια πίστα ενός χιλιομέτρου για να μπορούν να κληθούν τα C-17 της αμερικά-
νικης αεροπορίας..ο τσαβιστικός στρατός [...] θα άρχιζε να διαλύεται όπως
έγινε και με την Προεδρική Φρουρά του Σαντάμ Χουσεΐν”. 

Ομολογία
Τελικά, οι “θαρρετοί αξιωματικοί και στρατιώτες” δεν ξεπέρασαν τις λίγες

δεκάδες, όπως αναγκάστηκε να ομολογήσει ο ίδιος ο Γκουαϊδό σε μήνυμά
του στο τουίτερ. Ο “τσαβιστικός στρατός” δεν κατέρρευσε. Από την Κολομ-
βία που έχει καταφύγει, ο Γκουαϊδό αναγνώρισε την ήττα του δηλώνοντας
ότι “αναγκάζομαι να πάρω μια απόφαση: καλώ επίσημα τη διεθνή κοινότητα
να εξετάσει όλες τις εναλλακτικές για να απελευθερώσει τη χώρα μου”. 

Την ίδια έκκληση έκανε και η κυβέρνηση του ακροδεξιού Μπολσονάρο
της Βραζιλίας. Ο Μάικλ Πομπέο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε
ότι “θα βρούμε άλλους τρόπους να στείλουμε την ανθρωπιστική βοήθεια”.
Εμμεσες απειλές δηλαδή για στρατιωτική επέμβαση.  

Τα σχέδια των πραξικοπηματιών και της άρχουσας τάξης αποτυγχάνουν
μέχρι στιγμής. Ο λόγος γι' αυτό γίνεται πιο φανερός κάθε μέρα που περνά-
ει. Παρά τις αποτυχίες της κυβέρνησης Μαδούρο, τη διαφθορά, τους συμ-
βιβασμούς της με το ντόπιο και διεθνές κεφάλαιο, η πλειοψηφία της εργατι-
κής τάξης και των φτωχών καταλαβαίνει ότι ο Γκουαϊδό και η παρέα του εί-
ναι οι συνεχιστές των πραξικοπηματιών του 2002, των χασάπηδων του “κα-
ρακάσο” του 1989. 

Η κρίση στη Βενεζουέλα -η φτώχεια, οι ελλείψεις, ο υπερπληθωρισμός-
είναι πραγματικότητα. Ομως, δεν οφείλονται στον “σοσιαλισμό”, αλλά
στους συμβιβασμούς με το κεφάλαιο. Η απάντηση στην κρίση είναι να βγει
στο προσκήνιο ο παράγοντας που είχε ριζοσπαστικοποιήσει τη “μπολιβα-
ριανή διαδικασία”: το κίνημα της εργατικής τάξης, της φτωχολογιάς. Γι' αυ-
τή την προοπτική παλεύει η επαναστατική αριστερά στην Βενεζουέλα. 

Ο Στάλιν Πέρες Μπόρχες, συνδικαλιστής και στέλεχος της  Luchas (Ενω-
τική Τσαβιστική Σοσιαλιστική Λίγκα) είχε καταγγείλει στις αρχές του Γενάρη
“την 'ομάδα της Λίμα', τη διεθνή ιερά καπιταλιστική συμμαχία των 63 χω-
ρών που θέλουν να γυρίσουν την Βενεζουέλα πίσω από το 1998” Και συνέ-
χισε: “Ομως αυτή η επίθεση δεν αντιμετωπίζεται με 'διπλωματικές κινήσεις'
και ελιγμούς, προσκυνώντας και σκύβοντας το κεφάλι, αλλά με ξεκάθαρο
αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό, με μέτρα που θα πλήττουν άμεσα τα
συμφέροντα του πολυεθνικού κεφαλαίου”.

Λέανδρος Μπόλαρης

Επιμένουν πραξικοπηματικά 
στη Βενεζουέλα

Αγκαλιά με τους φονιάδες 
στη Μέση Ανατολή
Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η 1η Σύνοδος Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης-Αραβικού Συνδέσμου
στην Αίγυπτο. Κάτω από δρακόντεια μέτρα

ασφαλείας ξεκίνησε την Κυριακή 24/2 στο Σαρμ ελ
Σέιχ με τη συμμετοχή περίπου 40 ηγετών και από τις
δύο πλευρές της Μεσογείου και προεδρεύοντες τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Νόναλντ
Τουσκ και τον δικτάτορα της Αιγύπτου Αμπντέλ Φα-
τάχ Αλ Σίσι.

“Η σύνοδος οφείλει να σηματοδοτήσει μια νέα επο-
χή στις σχέσεις μας και μια νέα στρατηγική για τη
σταθερότητα, την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τη συ-
νεργασία στη Μεσόγειο που μας ενώνει εδώ και χι-
λιετηρίδες» είπε ο Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας από
την Αίγυπτο ότι η σύνοδος “είναι ένα θετικό βήμα”. 

Σε αυτό πάνω-κάτω το μήκος κύματος αναμένεται
να είναι και η διακήρυξη της συνόδου. Λόγια, λόγια
που δεν έχουν απολύτως καμιά σχέση με την πραγ-
ματικότητα που οι φωτογραφίες συνηθίζουν να απο-
τυπώνουν πιο εύγλωττα. 

Στην αναμνηστική φωτογραφία των Ευρωπαίων και
Αράβων ηγετών ο Τσίπρας ποζάρει πάνω από τον βα-
σιλιά Σαλμάν αλ Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας, τον
πλέον στυγερό και ανελέητο δικτάτορα στον αραβικό
κόσμο που διεξάγει εδώ και χρόνια τη σφαγή στην
Υεμένη. Και που, ειρήσθω εν παρόδω, φεύγοντας για
τη Σύνοδο άφησε “στο πόδι του” σαν “υπεύθυνο κρα-
τικών υποθέσεων” τον γιο του -και οργανωτή της
ανατριχιαστικής δολοφονίας του δημοσιογράφου
Τζαμάλ Κασόγκι στην Κωνσταντινούπολη - πρίγκηπα
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.  

Λίγο πιο δίπλα στο κέντρο στέκεται ο πρόεδρος της
Αιγύπτου Σίσι. Μόλις την περασμένη βδομάδα οι αιγυ-
πτιακές αρχές εκτέλεσαν ακόμη 9 “υπόπτους”, μέλη
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας που κατηγορείται
χωρίς να έχει ποτέ αναλάβει την ευθύνη για τη δολο-
φονία του Αιγύπτιου ανώτατου δικαστή το 2015.  

Εννιά ακόμη νεκροί που έρχονται να προστεθούν
στους χιλιάδες δολοφονημένους και δεκάδες χιλιά-
δες που σαπίζουν στις φυλακές του Σίσι μετά την
άνοδο του στην εξουσία με πραξικόπημα το 2013.
Στον εκλεγμένο (με 97% το 2014) Σίσι, νωρίτερα μέ-

σα στο μήνα, το κοινοβούλιο της Αιγύπτου ψήφισε
συνταγματικές αλλαγές που του δίνουν τη δυνατότη-
τα να ανανεώνει την εξουσία του μέχρι το 2034! Τέ-
τοιου τύπου “σταθερότητα” και “ασφάλεια” παρέ-
χουν οι συνομιλητές του Τσίπρα και των άλλων ηγε-
τών της ΕΕ  -με τον μεν πρώτο εκ των συνεταίρων
Σαουδικής Αραβίας-Αιγύπτου να καταγγέλλει την
“ιρανική επέμβαση” στην Υεμένη, τον δε Σίσι να κα-
μαρώνει για την "αυξημένη συμμετοχή" στη σύνοδο
προβαλλόμενος ως ο “εκφραστής του αραβικού κό-
σμου”. 

Αλλά αυτά δεν φαίνεται να ενοχλούν τον Τσίπρα
και τους ηγέτες της ΕΕ – που λίγες βδομάδες πριν
έστελναν τελεσίγραφα στον Μαδούρο στη Βενεζουέ-
λα. Την σημασία που δίνουν σε τέτοιες “λεπτομέρει-
ες” οι ηγέτες της ΕΕ αποτύπωσε ζοφερά η δήλωση
του πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούνκερ:
"Πρέπει να μιλάμε με όλους, αλλά πρέπει να μιλάμε
ανοικτά χωρίς να υπερβάλλουμε στο θέμα των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, όμως δεν πρέπει και να το
υποτιμάμε". Τσίχλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά
στην τελική δεν είναι αυτά που είχαν την τιμητική
τους στη σύνοδο.

Πρώτο βασικό  σημείο στην ατζέντα της Συνόδου
(και των πολλών διμερών συναντήσεων που τη συνό-
δευσαν) ήταν το μεταναστευτικό, μια από τις προτε-
ραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αναλά-
βει να συντονίσει η αυστριακή προεδρία. Ήδη στη
συνάντηση υπουργών Εξωτερικών ΕΕ- Αραβικού Συν-
δέσμου που προετοίμασε τη Σύνοδο στις αρχές Φε-
βρουαρίου στις Βρυξέλλες, η ύπατη εκπρόσωπος
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Μογ-
κερίνι είχε δηλώσει πως υπάρχει “κοινό έδαφος στο
90-95% των θεμάτων που συζητήθηκαν”.

Βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η
σύμπραξη και το άπλωμα των συμφωνιών -σαν και αυ-
τές που έχει ήδη συνάψει η ΕΕ με την Τουρκία και τη
Λιβύη- και σε άλλες αραβικές χώρες προκειμένου να
περιορίσει τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές
προς την Ευρώπη με αντιτρομοκρατικό κέλυφος. 

Συνέχεια στη σελ. 19


