
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!
Νέα επίθεση στο Ασφαλιστικό
μαζί με απολύσεις και κλεισίματα

Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.

611

Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

Νο 1407, 29 Γενάρη 2020 www.sekonline.gr τιμή 2 ευρώ 

04

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η πάλη των γυναικών
σελίδες 8, 9

Η άποψή μας

24 χρόνια από 
την κρίση στα Ίμια

σελίδες 10, 11

Να ανατρέψουμε 
τη λεηλασία 
των συντάξεων σελίδα 2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συνεχίζουμε στις 31/1

σελίδα 4

Κάτω τα χέρια 
από την Υγεία σελίδα 5

Η ΛΑΡΚΟ ανήκει
στους εργάτες σελίδα 15

Συλλαλητήριο των εργατών της ΛΑΡΚΟ.
Σύνταγμα 25 Γενάρη. Φωτο: www.altsantiri.gr

στη 
σελίδα 3



Μια από τις μεγαλύτερες επι-
θέσεις της στην εργατική
τάξη ετοιμάζεται να εξαπο-

λύσει η κυβέρνηση με το αντιασφα-
λιστικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται
να ψηφίσει. 24ωρη απεργία τη μέρα
που θα κατατεθεί το νομοσχέδιο στη
Βουλή ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ. Η ΑΔΕ-
ΔΥ χαρακτηρίζει το νέο νομοσχέδιο
ως τη συνέχιση των μνημονιακών αν-
τιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστη-
καν την περίοδο 2010 – 2019 και εί-
χαν ως συνέπεια τη μείωση των συν-
τάξεων από 20% έως και 60%. Όπως
καταγγέλει, παρά τις προεκλογικές
της υποσχέσεις, η κυβέρνηση όχι
μονο δεν κατήργησε τον νόμο Κα-
τρούγκαλου -που μείωσε τις κύριες
συντάξεις έως και 350 ευρώ- αντίθε-
τα τον εφαρμόζει και τον ισχυροποι-
εί ακόμα περισσότερο. 

Το άνοιγμα στην ιδιωτικοποίηση
της ασφάλισης βλέπει μεταξύ άλλων
στο νέο νομοσχέδιο του Βρούτση, ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης,
καθώς: “διαιωνίζει τις αντιδραστικές
αλλαγές του Κατρούγκαλου και ανοί-
γει το δρόμο για να πέσουν οι επι-
κουρικές συντάξεις στα χέρια των
ασφαλιστικών εταιρειών, επειδή κα-
θιερώνει ότι το ύψος της επικουρικής
σύνταξης εξαρτάται από τις εισφο-
ρές (κεφαλαιοποιητικό σύστημα), δη-
λαδή με τον ίδιο τρόπο που κάνουν
ασφαλιστήρια συμβόλαια οι ιδιωτικές
εταιρείες”. Ο Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης, καλεί την ΑΔΕΔΥ και τα
συνδικάτα να μην περιμένει την κατά-
θεση του νομοσχεδίου αλλά να κηρύ-
ξει απεργία – απάντηση, εδώ και τώ-
ρα: “Να ξεσηκώσουμε τους χώρους
δουλειάς με αποφάσεις για Πανεργα-
τική απεργία εδώ και τώρα και όχι
αναμονή για όταν φτάσει το νομοσχέ-
διο Βρούτση στη Βουλή. Η ΑΔΕΔΥ
έχει απόφαση για Πανεργατική αλλά
αφήνει ανοιχτή την ημερομηνία περι-
μένοντας τις επόμενες κινήσεις του
Βρούτση. Συνδέουμε τη μάχη ενάντια
στο Ασφαλιστικό με τις μάχες ενάν-
τια στις απολύσεις που είναι ήδη ξε-
κινημένες όχι μόνο στο Δημόσιο (νο-
σοκομεία, αναπληρωτές εκπαιδευτι-
κοί, ΟΑΕΔ) αλλά και στις τράπεζες
και στις πρώην ΔΕΚΟ” σημειώνει ο
Συντονισμός. 

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση και
τα παπαγαλάκια της καλύπτουν τις
αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις του νο-
μοσχεδίου, με ψέματα για αυξήσεις
στις συντάξεις. Αξιοσημείωτες οι πα-
ρατηρήσεις του καθηγητή του Παν-
τείου, Γ. Ρωμανιά στο Documento
της 26ης Ιανουαρίου. “Γίνεται βομ-
βαρδισμός από τα κανάλια για αυξή-
σεις. Οι συντάξεις τώρα δεν είναι
ένα ενιαίο ποσό. Είναι τρία κομμά-
τια: εθνική σύνταξη, ανταποδοτική,
και προσωπική διαφορά. Θα αυξηθεί
η ανταποδοτική σύνταξη για παρά-

δειγμα 100 ευρώ και ισόποσα θα
μειωθεί η προσωπική διαφορά. Η
αύξηση είναι μηδέν”. Στο ίδιο δημο-
σίευμα αναφέρεται ότι “επί της ου-
σίας το νέο ασφαλιστικό επιφέρει
αύξηση στις εισφορές και μείωση ει-
σοδήματος για 9 στους 10 ασφαλι-
σμένους και συνταξιούχους. Φέρνει
επιβαρύνσεις για τη μεγάλη πλειονό-
τητα των ελεύθερων επαγγελματιών
που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα,
αδικεί τους χαμηλοσυνταξιούχους
και ωφελεί προκλητικά τους συντα-
ξιούχους που εργάζονται ως μετα-
κλητοί της κυβέρνησης. Να θυμίσου-
με ότι η δαπάνη που προβλέπεται
για τις συντάξεις στον προϋπολογι-
σμό του 2020 είναι κατά 200 εκατομ-
μύρια μικρότερη από την αντίστοιχη
του 2019, κάτι που καταδεικνύει πέ-
ραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν πρό-
κειται να υπάρξουν αυξήσεις”.

Πίσω από τα ψέματα, η κυβέρνηση
της ΝΔ με το νομοσχέδιο του Βρού-
τση κλιμακώνει ακόμη περισσότερο
την επίθεση, εξηγεί ο Συντονισμός
Εργατικής Αντίστασης: “Κατ’ αρχάς
διαιωνίζει όλες τις αντιδραστικές αλ-
λαγές του Κατρούγκαλου αντί να τις
καταργήσει όπως υπόσχονταν ο Μη-
τσοτάκης. Το ΕΚΑΣ κόβεται οριστι-
κά. Οι συντάξεις θα παραμένουν
συρρικνωμένες μέχρι και 40%, για
όλους όσους βγουν στην σύνταξη
τις επόμενες δεκαετίες. Η πρόνοια
ότι οι νυν συνταξιούχοι θα παίρνουν
με την μορφή της «προσωπικής δια-
φοράς» τα χρήματα που έπαιρναν
πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, πέρα

από το ότι μπορεί να καταργηθεί με
μια υπουργική απόφαση αν δεν βγαί-
νουν τα νούμερα, είναι στην πραγμα-
τικότητα το φύλλο συκής για το ότι
οι επόμενες «φουρνιές» συνταξιού-
χων θα δουν την σύνταξή τους με τε-
ράστιες μειώσεις σε σχέση με τις ει-
σφορές τους. Διατηρείται το σπάσι-
μο της σύνταξης σε δύο κομμάτια.
Την λεγόμενη «Εθνική Σύνταξη» των
384 ευρώ, την μόνη ουσιαστικά που
εγγυάται το κράτος και την ανταπο-
δοτική. 

Ταφόπλακα
Το κυβερνητικό επιτελείο και τα

ΜΜΕ διαφημίζουν «αυξήσεις» στις
συντάξεις. Στην πραγματικότητα
πρόκειται για αναγκαστική συμμόρ-
φωση με το ΣτΕ και πέρα από το γε-
γονός ότι αφορούν ένα πολύ μικρό
τμήμα των συνταξιούχων, υπάρχει
και η προοπτική να ακυρωθούν γιατί
η “μεταμνημονιακή εποπτεία” ήδη
λέει ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν.

Βάζει ταφόπλακα στην 13η  και 14η
σύνταξη.

Για την τεράστια μάζα των ελεύθε-
ρων επαγγελματιών αυξάνει την κα-
τώτερη εισφορά που πρέπει να πλη-
ρώνουν για να έχουν ελπίδα να πά-
ρουν την κατώτατη σύνταξη των 700
ευρώ στα 67 έτη με 40 χρόνια ασφά-
λισης. Και βέβαια προβλέπει μει-
ώσεις στις εισφορές των εργοδοτών
για την επικουρική ασφάλιση.   

Όσο πιο πολύ απλώνονται οι ελα-
στικές σχέσεις εργασίας και χτυπι-
ούνται οι Συλλογικές Συμβάσεις και
οι Κανονισμοί, που αποτελούν κεν-
τρικές επιλογές της κυβέρνησης του
Μητσοτάκη, τόσο πιο πολύ μεγαλώ-
νει το κομμάτι που δεν πρόκειται πο-
τέ να πάρει σύνταξη πέρα από τα
384 ευρώ της εθνικής σύνταξης. Και
βέβαια για τις γυναίκες αυτό σημαί-
νει ότι εκτός από τη δική τους σύν-
ταξη που θα είναι μειωμένη, θα φορ-
τωθούν τα βάρη των ηλικιωμένων
χωρίς σύνταξη. Στα χρόνια των μνη-

μονίων η σύνταξη του παππού και
της γιαγιάς λειτουργούσε σαν ένας
οικογενειακός 'ΟΑΕΔ' για τους νέ-
ους και τους άνεργους της εργατι-
κής οικογένειας. Τώρα μένουν όλοι
και όλες ξεκρέμαστοι”.

Η ΑΔΕΔΥ στο κάλεσμά της για την
απεργία σημειώνει ότι ταυτόχρονα
με την απόκρουση της επίθεσης που
φέρνει το νομοσχέδιο Βρούτση,
διεκδικεί “την κατάργηση του Νόμου
Κατρούγκαλου και όλων των αντια-
σφαλιστικών μνημονιακών νόμων.
Την επαναφορά της 13ης και 14ης
σύνταξης. Την πλήρη κρατική εγγύη-
ση όλων των συντάξεων. Δημόσια,
καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική
Ασφάλιση. Καμία ιδιωτικοποίηση της
Κοινωνικής Ασφάλισης”. 

“Γι’ αυτό χρειάζεται να σημάνει
συναγερμός σε όλους τους χώρους
δουλειάς” επισημαίνει ο Συντονι-
σμός Εργατικής Αντίστασης. “Να
ξαναμπούνε μπροστά τα αιτήματα
του εργατικού κινήματος για κατάρ-
γηση όλων των μνημονιακών νόμων
που σφάξανε τις συντάξεις -και του
Κατρούγκαλου και των προηγούμε-
νων- έτσι ώστε να αυξηθούν πραγ-
ματικά όλες οι συντάξεις. Είναι πρό-
κληση η Ελλάδα να είναι η μόνη χώ-
ρα στην Ευρώπη όπου ενώ ο αριθ-
μός των ηλικιωμένων αυξάνεται λό-
γω γήρανσης του πληθυσμού όπως
και στις άλλες χώρες, αντίθετα οι
δημόσιες δαπάνες για συντάξεις να
μειώνονται. Η συνολική συνταξιοδο-
τική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ
μειώνεται συνεχώς από 17,3% το
2016 στο 14% το 2020, στο 13% το
2025 και στο 12,5% το 2030! Τα λε-
φτά υπάρχουν, απαιτούμε να δο-
θούν τα «υπερπλεονάσματα» στα
Ασφαλιστικά Ταμεία και όχι στο χρέ-
ος” υπογραμμίζει. 

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Να ανατρέψουμε τη λεηλασία των συντάξεων

Ένας από τους κλά-
δους που έχουν δώ-

σει μάχες για το Ασφαλι-
στικό και τώρα χτυπιέται ξανά είναι οι δικηγόροι με
χαμηλά εισοδήματα. Ο Θανάσης Καμπαγιάννης που
συμμετέχει στο ΔΣ του ΔΣΑ έκανε την παρακάτω δή-
λωση.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι από
αύριο ξεκινάει η ετήσια θητεία μου στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά
την πάγια πρακτική εναλλαγής των συμβούλων της
Εναλλακτικής Παρέμβασης (προηγήθηκαν ο Θ. Συμε-
ωνίδης και ο Δημ. Σαραφιανός). Πρώτος και βασικός
στόχος είναι βέβαια η εκπροσώπηση των συμφερόν-
των των συναδέλφων που μας ψήφισαν, ιδιαίτερα
όσων διαθέτουν χαμηλα εισοδήματα, είναι
έμμισθες/οι, "συνεργάτες" σε δικηγορικές γαλέρες,
κοκ. Ο αξιοπρεπής δικηγόρος, αξιοπρεπής σε αποδο-
χές/μισθό, σύνταξη, εργασιακά δικαιώματα, κοινωνι-
κές παροχές (όλα σήμερα υπό διωγμό), δεν είναι ένα
"συντεχνιακό" αίτημα: είναι προϋπόθεση για να έχει

κάθε πολίτης έναν υπερα-
σπιστή απέναντι στην αυ-
θαιρεσία του κράτους και

των ισχυρών. 
Όμως σήμερα ας μη γελιόμαστε: είμαστε αντιμέτω-

ποι με μια κυβέρνηση που ξαναβάζει επιθετικά στο
τραπέζι μια επικίνδυνη ατζέντα όξυνσης της καταστο-
λής και περιστολής των δικαιωμάτων και των ελευθε-
ριών, μια ατζέντα απειλητική για την ίδια την ειρήνη
και τη δημοκρατία. Δικηγορικός συνδικαλισμός σήμε-
ρα δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο σε σύγκρουση
μ' αυτό το πολιτικό σχέδιο και με την οικοδόμηση
συλλογικών αντιστάσεων, λιγότερο σε ένα ΔΣ και πε-
ρισσότερο στην κοινωνία και τα κινήματα. Αυτή ήταν
πάντα η στόχευση της Εναλλακτικής Παρέμβασης -
και του ψηφοδελτίου της Εναλλακτικής Παρέμβα-
σης/Δικηγορικής Ανατροπής- και αυτό θα προσπαθή-
σω και εγώ στη διάρκεια αυτής της χρονιάς, πάντα σε
αλληλεπίδραση με τη συλλογική λειτουργία του σχή-
ματός μας. Ελπίζω να έχουμε καρπούς στο τέλος, για
να σας επιδείξουμε».

Τι θα κάνει ο ΔΣΑ;

Αθήνα, 4 Φλεβάρη 2016, Πανεργατική απεργία ενάντια στο ασφαλιστικό Κατρούγκαλου. 
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Αντίσταση στην αντεργατική 
λαβίδα του Μητσοτάκη
Το νομοσχέδιο του Βρούτση για το

Ασφαλιστικό έρχεται να συμπληρώσει
τις επιθέσεις της κυβέρνησης του Μη-

τσοτάκη στις Συλλογικές Συμβάσεις και στη
σταθερή απασχόληση και μαζί να συγκροτή-
σουν μια αντεργατική λαβίδα που απειλεί
ολόκληρη την εργατική τάξη και πρώτα απ'
όλα τις γυναίκες.

Πίσω από την κυβερνητική προπαγάνδα πε-
ρί “μεταρρυθμίσεων” που θα φέρουν αυξή-
σεις στις συντάξεις και καλοπληρωμένες θέ-
σεις εργασίας ξεπροβάλλει μια εκστρατεία
για την μεγαλύτερη επιδείνωση της εργατι-
κής κατάστασης από τότε που ξεκίνησαν τα
Μνημόνια. Η Μητσοτακική μεταμνημονιακή
εποχή αποδεικνύεται εφιάλτης.

Το πρώτο σκέλος της λαβίδας είναι η επί-
θεση στη σταθερή απασχόληση που ξεδιπλώ-
νεται συνδυασμένα και ταυτόχρονα από την
κυβέρνηση και τα αφεντικά. Πριν φτάσει στο
Ασφαλιστικό, ο Βρούτσης φρόντισε να δώσει
το πράσινο φως στην εργοδοσία για απολύ-
σεις καταργώντας τη ρύθμιση που απαιτούσε
αιτιολόγηση για κάθε απόλυση. Τη σκυτάλη
πήρε ο Χατζηδάκης με το σχέδιο για τη ΔΕΗ
που προβλέπει ότι αποχωρούν οι παλιοί που
δούλευαν με Συλλογικές Συμβάσεις και όσοι
νέοι προσλαμβάνονται θα δουλεύουν με προ-
σωρινές συμβάσεις. Η εργοδοσία στον ΟΤΕ
πήρε το μήνυμα και έβαλε πλώρη για να με-
τατρέψει τους εργαζόμενους σε ολόκληρους
τομείς σε “εργολαβικούς”. Το ίδιο και οι τρα-
πεζίτες που με πρόσχημα τα “κόκκινα δάνεια”
μετατρέπουν πολλούς τραπεζοϋπάλληλους
σε “δανειζόμενους”.

Το σχέδιό τους είναι ολοφάνερο: θέλουν
ένα όλο και πιο μεγάλο τμήμα της εργατικής
τάξης να δουλεύει σε συνθήκες ανασφάλει-
ας, χωρίς κατοχύρωση για μισθό, επιδόματα,
άδειες και ασφάλιση. Και εδώ έρχεται το δεύ-
τερο σκέλος της αντεργατικής λαβίδας με
την επίθεση στο Ασφαλιστικό. Όσο πιο επι-
σφαλής είναι η απασχόληση τόσο πιο δύσκο-

λο γίνεται να εξασφαλίσει ο/η εργαζόμενος/η
ότι θα πάρει σύνταξη πέρα από τα ψίχουλα
της “Εθνικής Σύνταξης” του Κατρούγκαλου
(384 ευρώ το μήνα). Τώρα ο Βρούτσης χειρο-
τερεύει τον Κατρούγκαλο κάνοντας και την
επικουρική άπιαστο όνειρο.

Στο στόχαστρο οι γυναίκες
Στο στόχαστρο αυτής της διπλής επίθεσης

μπαίνουν πρώτα απ' όλα οι γυναίκες. Όταν
ξεκίνησε η κρίση με τα Μνημόνια, οι συντά-
ξεις των ηλικιωμένων μελών της εργατικής οι-
κογένειας αποτέλεσαν το στήριγμα για να τα
βγάλει πέρα με την ανεργία των νέων. Με την
επισφάλεια να απλώνεται και τις συντάξεις να
μειώνονται, τα βάρη της φροντίδας για νέους
και γέρους θα πέσουν πάνω στις γυναίκες.
Κάντε παιδιά νωρίς λέει η σεξιστική εκστρα-
τεία της κυβέρνησης και της Εκκλησίας -και
θα έχετε μπροστά σας μια ζωή κλεισμένες
στο σπίτι να φροντίζετε και για τα παιδιά και
για τους γονείς σας που θα μείνουν με συντά-
ξεις-ψίχουλα.

Μπορούμε και πρέπει να αντισταθούμε με
όλες μας τις δυνάμεις ενάντια στην κυκλωτι-
κή επίθεση των αφεντικών και του μητσοτα-
κέικου. Το δρόμο τον δείχνουν οι απεργοί και
οι μάχες που είναι ξεκινημένες στα Νοσοκο-
μεία, στην Εκπαίδευση, στα ΕΛΠΕ, στις Τρά-
πεζες, στον ΟΤΕ. Το προχώρημα σε Πανερ-
γατική απεργία για το Ασφαλιστικό θα ενώσει
και θα δυναμώσει αυτούς τους αγώνες. Και η
καμπάνια για πανκινητοποίηση στις 8 Μάρτη
στέλνει δυνατά το μήνυμα ότι τα κηρύγματα
του “Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια” δεν θα
σώσουν τους καπιταλιστές από την οργή της
τάξης μας.

Απεργιακή διαδήλωση των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία, Αθήνα 28 Γενάρη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Κάτω τα χέρια
από τα
νοσοκομεία

Στάση εργασίας, συγκέντρωση στο
Υπουργείο Εργασίας και πορεία προς

το Υπουργείο Υγείας, πραγματοποίησαν
την Τρίτη 28 Γενάρη οι εργαζόμενοι των
δημόσιων νοσοκομείων. Κέντρο της κινη-
τοποίησης ήταν η διεκδίκηση της έντα-
ξης στα Βαρέα κι Ανθυγιεινά, χωρίς όμως
να λείπουν τα αιτήματα για μαζικές
προσλήψεις, μονιμοποιήσεις των συμβα-
σιούχων κι αύξηση της χρηματοδότησης. 

Μεταξύ άλλων συμμετείχαν στην κινητο-
ποίηση η ΠΟΕΔΗΝ, το Συντονιστικό Νοσο-
κομείων, τα σωματεία των νοσοκομείων
Αγ.Σάββας, Γεννηματάς, Αγ.Όλγα, Θριά-
σιο, αντιπροσωπεία του συντονιστικού των
συμβασιούχων με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
για 5.500 νέους πτυχιούχους, η Πρωτο-
βουλία Αγώνα για την Υγεία, το ΠΑΜΕ
Υγείας και πλήθος εργαζόμενων από μια
σειρά νοσοκομεία της Αττικής. Απεργιακή
συγκέντρωση έγινε και στη Θεσσαλονίκη,
έξω από την Υγειονομική Περιφέρεια, κα-
θώς και σε άλλες κατά τόπους ΥΠΕ.

Ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο
Αγ. Σάββας μίλησε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη: “H σημερινή απεργιακή κινητο-
ποίηση έρχεται τη στιγμή που η ΝΔ και
το Υπουργείο Υγείας προχωρούν σε μια
κατά μέτωπο επίθεση στα δημόσια νοσο-
κομεία. Αφενός στο επίπεδο των μισθών
και της ασφάλισης, γι' αυτό και σήμερα
μπαίνει σαν κεντρική αιχμή η ένταξη στα
Βαρέα κι Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, μια
διεκδίκηση που δένεται και με τη συνολι-
κότερη επίθεση της κυβέρνησης στο
ασφαλιστικό. Πόσο πιο ορατά πρέπει να
είναι τα κριτήρια για την ένταξη ενός
κλάδου στα ΒΑΕ, από αυτά των εργαζό-
μενων στα δημόσια νοσοκομεία, που από
τη μια έχουν να κάνουν με ασθένειες κι
από την άλλη εργάζονται σε εξουθενωτι-
κές συνθήκες λόγω των ελλείψεων και
της υποχρηματοδότησης. 

Εικόνα κατάρρευσης
Την ίδια στιγμή η εικόνα της κατάρρευ-

σης των δημόσιων νοσοκομείων επιδει-
νώνεται ραγδαία. Εν γνώσει τους αφή-
νουν να κλείσουν δομές των νοσοκομεί-
ων. Είδαμε τι γίνεται στο παράρτημα του
Παίδων Αγλ.Κυριακού στην Καλλιθέα,
στο Αγ.Όλγα, το Παίδων Πεντέλης κ.α.
Κλεισίματα λόγω ελλείψεων προσωπικού,
χωρίς να κάνουν προσλήψεις για να λύ-
σουν το ζήτημα. Ουσιαστικά αποδέχονται
το κλείσιμο για να δώσουν τις δομές σε
ιδιώτες. Αυτό είναι το σχέδιό τους. 

Το βασικό όμως είναι ότι η οργή ξεχει-
λίζει στα νοσοκομεία. Το Συντονιστικό
Νοσοκομείων, τα σωματεία που συσπει-
ρώνει, οι επιτροπές αγώνα, οι αγωνιστές
και οι αγωνίστριες που δουλεύουμε μαζί,
χρειάζεται να πιέσουμε ότι άμεσα θα βγει
απεργιακή κινητοποίηση. Ότι θα υλοποι-
ηθεί άμεσα η υπόσχεση της ΑΔΕΔΥ για
απεργία για το ασφαλιστικό αλλά και νέα
πανελλαδική πανυγειονομική απεργία”. 
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Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητή-
ριο προετοιμάζουν πρωτοβάθμια
σωματεία των εκπαιδευτικών μαζί με

φοιτητικούς συλλόγους για τις 31/1, στις
1.30μμ, στα Προπύλαια αλλά και με κατά τό-
πους συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια
στις ρυθμίσεις της υπουργού Κεραμέως για
την αναγνώριση των πτυχίων των ιδιωτικών
κολεγίων. Τους 30 έχουν φτάσει οι Σύλλογοι
Δασκάλων που έχουν πάρει αποφάσεις συμ-
μετοχής με τρίωρη στάση εργασίας, πάνω
από 10 είναι οι ΕΛΜΕ ενώ ο αριθμός αυτός
αυξάνει συνεχώς. Οι ηγεσίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ
δεν έχουν υιοθετήσει την πρόταση των Πα-
ρεμβάσεων και του ΠΑΜΕ για κλιμάκωση με
24ωρη απεργία. 

Μιλώντας στην ΕΑ ο Αλί Μουσταφάογλου,
μέλος του ΔΣ του ΣΕΠΕ Χανίων, που έχει πά-
ρει απόφαση για 3ωρη στάση εργασίας στις
31/1, ανέφερε μεταξύ άλλων: “Εμείς καλέσα-
με κοινό ΔΣ με την τοπική ΕΛΜΕ Χανίων
ώστε να προχωρήσουμε σε κοινό συντονισμό
στις κινητοποιήσεις μας. Ταυτόχρονα έχουμε
καλέσει και εκπροσώπους από τους τοπι-
κούς ΟΤΑ αλλά και από τα νοσοκομεία. Πι-
στεύουμε πως μόνο με έναν τέτοιο συντονι-
σμό μπορούμε να προσπεράσουμε την απρα-
ξία των ηγεσιών μας. 

Δεν είναι μόνο η αναγνώριση των ιδιωτικών

κολεγίων, έχουμε μπροστά μας το ασφαλι-
στικό που θα σημάνει μια τεράστια επίθεση
όχι μόνο στις συντάξεις, αλλά σε όλη την κοι-
νωνική ασφάλιση, στα δικαιώματά μας για
πρόσβαση στην δημόσια Υγεία συνολικά.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αυτό που πέ-
ρασε τώρα στα πανεπιστήμια είναι η αξιολό-
γηση που τη συνδέουν άμεσα με την χρημα-
τοδότηση. Δηλαδή το 20% της χρηματοδότη-
σης συνδέεται με κάποιους δείκτες που πρέ-
πει να πιάνουνε οι σχολές, οι εκπαιδευτικοί, οι
φοιτητές. Αυτό έρχεται και στην πρωτοβάθμια
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συνδέεται
άμεσα με αυτό που ονομάζουν αυτόνομα σχο-
λεία, δηλαδή το όραμά τους για χρηματοδό-
τηση από ιδιωτικούς πόρους αλλά και την
αξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευτικού.

Καμιά από αυτές τις μάχες δεν έχει τελει-
ώσει. Εμείς θα παλέψουμε για να μείνει ανε-
φάρμοστος αυτός ο νόμος. Το έχουμε δει το
2010 με το νόμο Διαμαντοπούλου, αλλά και
με τις απολύσεις του Μητσοτάκη (υπουργού
τότε) που ήθελε μέσω της αξιολόγησης να
πετάξει στο δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους
μεταξύ αυτών και 2.000 εκπαιδευτικούς.

Υπήρξαν ισχυρές αντιστάσεις, αναγκαστήκα-
νε και τα πήρανε όλα πίσω και οι νόμοι τους
μείνανε στα χαρτιά. 

Αποφασισμένοι
Είμαστε αποφασισμένοι και αυτή τη φορά

να αφήσουμε τους νόμους της Κεραμέως στα
χαρτιά. Προς αυτή την κατεύθυνση παλεύου-
με να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας σε συν-
τονισμό με όλα τα μαχόμενα κομμάτια και να
προφυλάξουμε το δημόσιο χαρακτήρα των
σχολείων μας, το δικαίωμα όλων των παιδιών
για δημόσια δωρεάν Παιδεία και των εκπαι-
δευτικών στη μόνιμη και σταθερή δουλειά”. 

Oι κινητοποιήσεις της προηγούμενης
εβδομάδας ήταν πολύ μαζικές, αποδεικνύον-
τας τη διάθεση των εκπαιδευτικών στη βάση
να συγκρουστούν με τις μεθοδεύσεις της Κε-
ραμέως. Στο πανεκπαιδευτικό απεργιακό
συλλαλητήριο που οργανώθηκε στις 23/1
έξω από τη μπατσοκρατούμενη Βουλή, την
ώρα που ψηφιζόταν ο νέος νόμος, εκατοντά-
δες εκπαιδευτικοί και φοιτητές με τα πανό
τους πήραν μέρος στην συγκέντρωση. 

"Να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε

απεργιακά. Να αποφασίσουν άμεσα οι εκπαι-
δευτικές ομοσπονδίες ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ,
Πανεκπαιδευτική Απεργία στις 31 Γενάρη,
όπως καλούν οι αναπληρωτές και μια σειρά
εκπαιδευτικά σωματεία. Με γενικές συνελεύ-
σεις, συγκρότηση απεργιακών επιτροπών,
συγκεντρώσεις, ενημερώσεις, περιφρουρή-
σεις, να οργανώσουμε τη μαζική επιτυχία της
απεργίας. Όλοι μαζί εκπαιδευτικοί και νεο-
λαία ενάντια στη νεοφιλελεύθερη επίθεση,
στις προτεραιότητες της αγοράς και στις
ιδιωτικοποιήσεις", τονίζει στην προκήρυξη
που εξέδωσε το αντικαπιταλιστικό δίκτυο εκ-
παιδευτικών "Η Τάξη μας". 

“Στο Σύλλογό μου πήραμε απόφαση για
συμμετοχή στις 31/1. Δίνουμε τη μάχη στα
πρωτοβάθμια σωματεία μας για να ενημερώ-
σουμε τους συναδέλφους και να οργανώ-
σουμε τις 31/1 αλλά και την αναγκαία κλιμά-
κωση την επόμενη περίοδο”, ανέφερε ο Στέ-
λιος Γιαννούλης, μέλος του ΔΣ του ΣΕΠΕ
Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. 

Κ.Μ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Συνεχίζουμε στις 31/1

“Η μάχη ενάντια στην
αναγνώριση των πτυ-
χίων των κολεγίων δεν

πρέπει να γίνει σύγκρουση και αν-
ταγωνισμός ανάμεσα στους φοι-
τητές, τους σπουδαστές και τους
εργαζόμενους για το ποιος έχει
καλύτερα και περισσότερα πτυχία
και προσόντα”, αναφέρει μιλών-
τας στην ΕΑ ο Θανάσης Διαβολά-
κης, μέλος του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ με
τις Ριζοσπαστικές Παρεμβάσεις
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών. 

“Χιλιάδες είναι τα παιδιά των
εργατικών οικογενειών που παρά
τις θυσίες των οικογενειών τους,
την οικονομική αιμορραγία στα
φροντιστήρια και τους κόπους
τους δεν καταφέρνουν να μπουν
στα δημόσια πανεπιστήμια. Γνω-
ρίζουμε καλά τι φραγμούς βάζει
το σύστημα στην είσοδο των παι-
διών στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, ειδικά των παιδιών που έρχον-
ται από φτωχές οικογένειες. Αυτό
μάλιστα θα ενταθεί με την εισα-
γωγή της βάσης του 10. Χιλιάδες
επιπλέον παιδιά που θέλουν να
συνεχίσουν τους σπουδές τους
θα αναγκάζονται να ψάχνουν το
μέλλον τους σε ιδιωτικά κολέγια
και σχολές. Αυτά τα παιδιά δεν εί-
ναι ούτε παιδιά προνομιούχων,
ούτε παιδιά πλουσίων. Δεν μιλάμε
για τους γόνους των καλών οικο-
γενειών, που αυτή η κυβέρνηση
έχει αρκετούς, που ξεκίνησαν από
ένα ακριβό ιδιωτικό σχολείο και

συνέχισαν σε ένα ακριβό πανεπι-
στήμιο του εξωτερικού. Μιλάμε
για τις λαϊκές οικογένειες που
στρέφονται αναγκαστικά σε αυτή
τη λύση.

Εμείς ως ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί
εργαζόμαστε στην ιδιωτική εκπαί-
δευση, δεν είμαστε επιχειρημα-
τίες. Και έχουμε κατ' επανάληψη
δηλώσει πως η Παιδεία για εμάς
είναι κοινωνικό αγαθό. Το δικό
μας σχήμα στο σωματείο των ιδιω-
τικών εκπαιδευτικών θέλει απο-
κλειστικά δημόσια και δωρεάν εκ-
παίδευση για όλα τα παιδιά. Αλλά
ακόμα και συνάδελφοι και παρα-
τάξεις της ιδιωτικής εκπαίδευσης
που δεν θέλουν την κατάργηση
της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέ-
λουν όρους και προϋποθέσεις,
αυστηρό έλεγχο της πολιτείας και
στη λειτουργία των ιδιωτικών σχο-
λείων και στις εργασιακές σχέσεις
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. 

Εμείς σαν εργαζόμενοι το τε-
λευταίο που χρειαζόμαστε είναι οι
αντιθέσεις μεταξύ μας για το ποι-

ος έχει τα περισσότερα προσόντα
ή από ποια σχολή αποφοίτησε. Η
Κεραμέως και οι πολιτικές που
ακολουθούν οι κυβερνήσεις εδώ
και δεκαετίες θέλουν να βάλουν
τους εργαζόμενους σε έναν αέ-
ναο ανταγωνισμό και κυνήγι προ-
σόντων. Από τη μεριά μας πρέπει
να ξεκαθαρίσουμε πως σε αυτό
τον αγώνα πρέπει να είμαστε
όλοι, όπως κάναμε και στην απερ-
γία ενάντια στη ρύθμιση Κεραμέ-
ως, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μαζί
με τους δημόσιους εκπαιδευτι-
κούς με κοινές στάσεις εργασίας
και διαδηλώσεις, το ίδιο πρέπει να
συμβεί και στη συνέχεια και από
τη νεολαία που παίζεται το μέλ-
λον της και δεν πρέπει να μπει σε
ένα παιχνίδι σύγκρισης και αντα-
γωνισμών αλλά να πάρει τον αγώ-
να στα χέρια της. Και να διεκδική-
σουμε όλοι μαζί αυτό που μας
αξίζει. Δημόσια δωρεάν εκπαίδευ-
ση για όλους, σταθερή και μόνιμη
εργασία με αξιοπρεπή μισθό για
όλους”.

Ο Αλέξανδρος Κοροβέσης, φοιτητής στο
ΠΑΔΑ, θύμισε τις μάχες που δώσανε οι
φοιτητές/τριες τα προηγούμενα χρόνια.

“Μέχρι πριν τρία χρόνια τα πτυχία μας ήταν χα-
μηλότερου επιπέδου από τα πτυχία των ΑΕΙ.
Ξαφνικά με το νόμο Γαβρόγλου γίναμε και εμείς
πτυχιούχοι ανώτατων σχολών. Όλο αυτό είναι
μια τεράστια υποκρισία. Ενοποίησαν το ΤΕΙ Αθή-
νας και το ΤΕΙ Πειραιά μέσω απίστευτων συγχω-
νεύσεων και με τη μισή χρηματοδότηση από αυ-
τή που έδιναν πριν, φυσικά για διπλάσιες ανάγ-
κες. Το ίδιο έγινε και αλλού, στην Πάτρα, το
Μεσσολόγγι, τη Θεσσαλία. Διάλυση, συγχωνεύ-
σεις, υποχρηματοδότηση. Κατά τα άλλα μιλάνε
για ανωτατοποίηση. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει
αναβάθμιση των σχολών, αλλά όπως βλέπουμε
καθημερινά υποβάθμιση.

Όμως σαν φοιτητές καταλαβαίνουμε πως η
συζήτηση για ισχυρά πτυχία είναι μια συζήτηση
ανούσια αφού τελικά όλα κρίνονται στην αγορά
εργασίας. Σε μια αγορά με διαλυμένα εργασιακά
δικαιώματα με συμβάσεις τρίμηνες, 5μηνες και
6μηνες, με μισθούς πείνας, δεν παίζει ρόλο πό-
σο δήθεν ισχυρό είναι το πτυχίο σου. Η Κεραμέ-
ως με τη νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώρι-
ση των κολεγίων έρχεται για άλλη μια φορά να διαιρέσει του φοιτητές και τους
εργαζόμενους και να μας οδηγήσει σε μια συνεχή κούρσα προσόντων. 

Σαν νεολαία και φοιτητές δεν θα πρέπει να πέσουμε στο λάθος να δούμε τον
κόσμο που σπουδάζει στις ιδιωτικές σχολές ως εχθρούς. Χιλιάδες παιδιά της ερ-
γατικής τάξης παλεύουν να σπουδάσουν με μόχθο και οικονομικό κόστος στις
διάφορες ιδιωτικές σχολές και κολέγια. Όλοι μαζί, όπου και αν έχουμε σπουδά-
σει, έχουμε κοινό συμφέρον να παλέψουμε μαζί για σπουδές που θα μας δίνουν
το δικαίωμα να ζούμε από δουλειές με αξιοπρεπείς μισθούς και δικαιώματα. 

Είναι ανάγκη όσο ποτέ, χωρίς διαχωρισμούς να δώσουμε όλη μαζί τη μάχη
για δημόσια δωρεάν παιδεία που θα είναι ανοιχτή για όλους. Αυτό σημαίνει αγώ-
νας για δημόσια ανοιχτά πανεπιστήμια και ταυτόχρονα αγώνας για να κρατικο-
ποιηθούν όλες οι ιδιωτικές σχολές και να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα εκ-
παίδευσης”.

Δημόσια Παιδεία για όλους σε όλες τις βαθμίδες
Θανάσης Διαβολάκης

Αλέξανδρος Κοροβέσης
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Η ώρα μηδέν στη δημόσια
Υγεία φαίνεται πως έχει φτά-
σει. Μετά από μια δεκαετία

περικοπών, μηδενικών προσλήψεων,
απλώματος της ελαστικής εργασίας
και υποχρηματοδότησης έφτασε η
ώρα που ολόκληρα νοσοκομεία ή
κομμάτια αυτών σταματούν να δου-
λεύουν, ξεσηκώνοντας ταυτόχρονα
τους εργαζόμενους σε αυτά και τις
τοπικές κοινωνίες. 

Την ίδια στιγμή, μόνο ειρωνικές
φαντάζουν οι διαβεβαιώσεις της κυ-
βέρνησης μπροστά στον πανικό για
τον κοροναϊό και λοιπές επιδημίες,
για την πλήρη ετοιμότητα κι επάρ-
κεια του συστήματος Υγείας. 

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων κα-
ταγγέλει την πολιτική που παρακμάζει
τη δημόσια Υγεία, βλέποντας την
προοπτική της ιδιωτικοποίησης πίσω
από τα κλεισίματα και καλεί τα συνδι-
κάτα της Υγείας να προχωρήσουν σε
άμεση απεργιακή κλιμάκωση: “Η ανά-
πτυξή τους και το κύμα των νέων
επενδύσεων αποδείχθηκαν κενό
γράμμα και γελοίες προεκλογικές
υποσχέσεις. Το πρόγραμμα της ΝΔ
περιορίζεται στο τσάκισμα του συνδι-
καλισμού, των ΣΣΕ, των προσλήψεων
και των συμβασιούχων, προκρίνοντας
την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δο-
μών. Όλοι εμείς που απεργήσαμε ξα-
νά και ξανά για να παραμείνουμε στη
δουλειά, να μονιμοποιηθούμε, να κερ-
δίσουμε γενναία χρηματοδότηση για
τα νοσοκομεία μας, μετρώντας νίκες
και παρατάσεις συμβάσεων, θα βρε-
θούμε στους δρόμους σε σύγκρουση
με τον Κοντοζαμάνη και τον Κικίλια.
Απαιτούμε από την ΠΟΕΔΗΝ σε συν-
τονισμό με ΕΙΝΑΠ–ΟΕΝΓΕ να προχω-
ρήσει σε κλιμάκωση των απεργιακών
κινητοποιήσεων προκειμένου να χα-
λάσουμε τα σχέδιά τους” σημειώνει.

Καλλιθέα
Στην Καλλιθέα από την αρχή της

χρονιάς σταμάτησε να λειτουργεί το
Παράρτημα του Παίδων Αγλαΐα Κυ-
ριακού στη λεωφ. Συγγρού. Ένα κα-
νονικότατο νοσοκομείο που περιέ-
θαλπτε έως και 25.000 παιδιά το
χρόνο. Η υποβάθμιση του παραρτή-
ματος διαρκώς μεγάλωνε χρόνο με

το χρόνο. Μετά τη συνταξιοδότηση
όμως της τελευταίας παιδιάτρου, το
παράρτημα έβαλε λουκέτο, προκα-
λώντας οργή στην τοπική κοινωνία
και όχι μόνο.

“Δεν είναι η πρώτη φορά που οι
περικοπές αγγίζουν το εν λόγω τμή-
μα. Υπήρξε στόχος από τον Άδωνι
Γεωγιάδη που το συρρίκνωσε την
περίοδο των μνημονίων με επιθέσεις
και υποχρηματοδότηση, ενώ τώρα ο
Μητσοτάκης προσπαθεί να δώσει
ό,τι έχει απομείνει στους ιδιώτες.
Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση με
χυδαίες σεξιστικές επιθέσεις στο δι-
καίωμα στην άμβλωση δηλώνει ότι
ενδιαφέρεται για τα αγέννητα παι-
διά, κλείνει κλινικές και μεταθέτει το
βάρος στις πλάτες των γυναικών
στο σπίτι” δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Δημήτρης Στεφανά-
κης, που συμμετέχει στην οργάνωση
της καμπάνιας ενάντια στο κλείσιμο
του παραρτήματος.

“Το απόγευμα της προηγούμενης
Τρίτης πραγματοποιήθηκε μία πρώ-
τη απάντηση στην επίθεση αυτή, κα-
θώς φορείς, σωματεία, αριστερές κι-
νήσεις και κάτοικοι της Καλλιθέας
συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν
στην πλατεία Δαβάκη, έπειτα από τη
πρωτοβουλία της ΟΓΕ. Η πορεία βά-
δισε σε κεντρικούς δρόμους της
Καλλιθέας φωνάζοντας συνθήματα
για την επαναλειτουργία του τμήμα-
τος, καθώς και για προσλήψεις στα

νοσοκομεία και τις δημόσιες υπηρε-
σίες. Η Ζαννέτα Λυσικάτου, αντιπρό-
εδρος του Συλλόγου Εργαζομένων
στον Αγ.Σάββα και μέλος του Συντο-
νιστικού των Νοσοκομείων χαιρέτισε
στη συγκέντρωση και έκανε κάλε-
σμα για την απεργιακή κινητοποίηση
των υγειονομικών στις 28 του Γενά-
ρη για τα ΒΑΕ. 

Ο τοπικός πυρήνας του ΣΕΚ ξεκι-
νήσαμε καμπάνια με σκοπό να συν-
τονίσουμε τη μάχη για το παράρτη-
μα με τη γειτονιά της Καλλιθέας.
Στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας
έχουμε καταθέσει ψηφίσματα σε
πολλά τοπικά σωματεία όπως την
ΕΛΜΕ Σιβιτανιδείου και Καλλιθέας,
των εργαζομένων Δήμου Καλλιθέας
και του ΚΥΠΗΟ. Την Τετάρτη 29 Γε-
νάρη θα προχωρήσουμε σε παρά-
σταση διαμαρτυρίας και συγκέντρω-
ση στη συνεδρίαση του τοπικού Δη-
μοτικού Συμβουλίου με σκοπό να κα-
ταθέσουμε ψήφισμα, ενώ τις επόμε-
νες μέρες προγραμματίζουμε και
σχετική εκδήλωση στην περιοχή”.

Αγ. Όλγα
Στη Νέα Ιωνία προκάλεσε ξεσηκω-

μό η ανακοίνωση αναβολής 100
προγραμματισμένων χειρουργείων
την περασμένη εβδομάδα λόγω έλ-
λειψης αναισθησιολόγων. Ο Μιχά-
λης Βερβέρης, εργαζόμενος στο
Αγ.Όλγα και μέλος του Συντονιστι-
κού Νοσοκομείων μετέφερε στην
Εργατική Αλληλεγγύη:

“Την Τετάρτη 22/1 έγινε συγκέν-
τρωση των εργαζομένων με πρωτο-
βουλία του σωματείου και της πεν-
ταμελούς της ΕΙΝΑΠ στο προαύλιο
του νοσοκομείου και ακολούθησε
συνάντηση με τον νέο διοικητή ο
οποίος δεσμεύτηκε για την άμεση
λύση του προβλήματος. Στη συγκέν-
τρωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι
δημοτικών παρατάξεων της Ν. Ιω-
νίας και της Αθήνας, εκπρόσωποι
σωματείων συνταξιούχων, εκπαιδευ-

τικοί από την τοπική ΕΛΜΕ, αγωνι-
στές/τριες της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης κ.α. Είχε προηγηθεί την προ-
ηγούμενη Τετάρτη, σύσκεψη στο νο-
σοκομείο Αγ. Όλγα με πρωτοβουλία
της πενταμελούς επιτροπής της ΕΙ-
ΝΑΠ του νοσοκομείου και με την πα-
ρουσία τοπικών φορέων. 

Από τους 13 αναισθησιολόγους
που υπήρχαν έχουν μείνει μόνο 5.
Πρόβλημα  υπάρχει και με το ακτινο-
λογικό που λειτουργεί στο κόκκινο
λόγω έλλειψης προσωπικού (συντα-
ξιοδότηση τριών γιατρών ακτινολο-
γικού) πράγμα που σημαίνει ότι η
αναμονή για μαστογραφίες, υπερή-
χους κτλ. είναι τεράστια. Τα προβλή-
ματα βέβαια δεν εμφανίστηκαν τώ-
ρα. Είναι προβλήματα χρόνων που η
κρίση τα έκανε ακόμα χειρότερα. Η
κυβέρνηση Τσίπρα συνέχισε την πο-
λιτική των περικοπών προτιμώντας
να συγκεντρώνει υπερπλεονάσματα
για την αποπληρωμή του χρέους και
όχι για να ικανοποιήσει τις ανάγκες
της κοινωνίας. Παρά τις υποχωρή-
σεις που έκανε κάτω από το βάρος
των κινητοποιήσεων των εργαζομέ-
νων οι όποιες μόνιμες προσλήψεις
ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Η Ν.Δ
συνεχίζει ακόμα πιο επιθετικά προ-
σπαθώντας να απαξιώσει πλήρως το
δημόσιο χαρακτήρα της Υγείας.

Επόμενο βήμα ήταν η συμμετοχή
μας στη στάση εργασίας της ΠΟΕ-
ΔΗΝ την Τρίτη 28/1 και η συμμετοχή
μας στη διαδήλωση. Η συγκεκριμένη
απεργιακή κινητοποίηση πρέπει να
αποτελέσει βήμα για άμεση κλιμά-
κωση από το υγειονομικό κίνημα”.     

Παίδων Πεντέλης
Την περασμένη Παρασκευή, 17/1,

το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Παί-
δων Πεντέλης ανακοίνωσε ότι δεν
μπορεί πλέον “να ανταποκριθεί στο
σύνολο των λειτουργιών του λόγω
ανεπάρκειας ανθρώπινων πόρων”.
Με επίσημη ανακοίνωση του ο Γ.
Γκριτζέλας, διευθυντής του συγκε-
κριμένου τμήματος, ανακοίνωσε ότι
“η Μονάδα Ενδονοσοκομειακής Νο-
σηλείας δεν μπορεί να συνεχίσει τη
λειτουργία της μετά την 1/2/20... Η
Μονάδα μπορεί να επαναλειτουργή-
σει μόλις υπάρξει επαρκής στελέχω-
σή της... Εξ' άλλου, η παρουσία μό-
νο 3 ειδικών γιατρών, η απουσία ψυ-
χολόγου, και κοινωνικού λειτουργού

καθιστούν ανέφικτη τη σωστή αντα-
πόκρισή μας στις επιμέρους λει-
τουργίες του τμήματος (Εξωτερικά
Ιατρεία, Διασυνδετική Υπηρεσία,
Μονάδα Ενδονοσοκομειακής Νοση-
λείας) και ο περιορισμός δραστηριο-
τήτων καθίσταται αναγκαίος”.

Παμμακάριστος
Aνάλογη κατάσταση καταγγέλει η

ΕΙΝΑΠ και για την Παμμακάριστο:
“Ήδη εδώ και πάνω από δυο χρόνια
έχουμε επισημάνει σε όλους τους τό-
νους το σοβαρότατο πρόβλημα με τις
ελλείψεις Αναισθησιολόγων και είχα-
με προβλέψει πως θα κλιμακωνόταν
χωρίς ουσιαστικά μέτρα εκ μέρους
της πολιτείας. Δυστυχώς επιβεβαι-
ωνόμαστε καθημερινά με τα αδιέξοδα
που προκύπτουν διαρκώς σε διάφορα
νοσοκομεία. Πιο πρόσφατο παράδειγ-
μα η «Παμμακάριστος» όπου μετά την
συνταξιοδότηση μιας συναδέλφου
πριν λίγες μέρες στο τέλος του προ-
ηγούμενου έτους, απειλείται άμεσα η
λειτουργία του τμήματος άρα
κατ’ επέκταση και του ίδιου του νοσο-
κομείου” υπογραμμίζει το σωματείο
των νοσοκομειακών γιατρών. 

ΟΑΕΔ
Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, μόνο

προκλητική μπορεί να χαρακτηριστεί
η επιμονή της κυβέρνησης στη μη
ανανέωση συμβάσεων των εργαζό-
μενων που δουλεύουν σε δημόσιες
υπηρεσίες μέσω του προγράμματος
του ΟΑΕΔ για 5.500 νέους πτυχιού-
χους. Οι πρώτες συμβάσεις άρχισαν
να λήγουν από την περασμένη εβδο-
μάδα και είναι στα εξής σημεία: Στο
Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κη-
φισιάς, στο Κέντρο Εκπαίδευσης κι
Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλο-
νίκης και στη Διεύθυνση Δασών
Ν.Καβάλας. Οι συμβασιούχοι του
ΟΑΕΔ απήργησαν και διαδήλωσαν
την Τετάρτη 22/1, ήμερα 24ωρης
απεργίας, έξω από το Υπουργείο
Εργασίας, νέα κινητοποίηση έγινε
την Παρασκευή 24/1 έξω από το
Υπουργείο Υγείας μετά από κάλε-
σμα της ΠΟΕΔΗΝ, ενώ αντιπροσω-
πεία του Συντονιστικού Αγώνα των
συμβασιούχων συμμετείχαν στην
απεργιακή διαδήλωση των υγειονο-
μικών την Τρίτη 28/1.

Σ.Μ.

Κάτω τα χέρια από την Υγεία

Αθήνα, 28 Γενάρη, Απεργιακή διαδήλωση των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία
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Καλλιθέα, 21/1. Φωτό: Τάσος Αναστασιάδης

Αγ. Όλγα, 22/1. Φωτό: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
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Παναγιώτης
Σαπουντζάκης

Τη σκυτάλη πήρε ο Παναγιώτης Σαπουντζά-
κης, αγορεύοντας κατά την 410η και 411η συνε-
δρίαση (24 και 28 Γενάρη). 

Αναφέρθηκε αρχικά στην αποδεδειγμένη ναζι-
στική φύση της Χρυσής Αυγής, θυμίζοντας, μετα-
ξύ άλλων: «Ο μάρτυρας υπεράσπισης του ίδιου
του Μιχαλολιάκου, δημοσιογράφος Άρης Σπίνος,
όταν του επιδείχθηκε στο δικαστήριο φωτογρα-
φία του Μιχαλολιάκου να χαιρετάει ναζιστικά
μπροστά από τη σβάστικα είπε: "Είναι ο Μιχαλο-
λιάκος με αρχαιοελληνικό χαιρετισμό και πίσω
του ο μαίανδρος ανάποδα". Δηλαδή, ομολόγησε
ότι η σβάστικα είναι ο μαίανδρος της Χρυσής Αυ-
γής ανάποδα… Το κεντρικό στέλεχος, μέλος της
επιστημονικής ομάδας στη Βουλή και υποψήφιος
βουλευτής Ημαθίας, δικηγόρος Ηλίας Σταύρου,
αποκάλυψε ότι η Χρυσή Αυγή είναι καθαρά εθνι-
κοσοσιαλιστική οργάνωση και ότι ο ίδιος όταν ει-
σήλθε στο κόμμα ορκίσθηκε στις 21 Δεκέμβρη
2011, ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, δηλαδή
τη μικρότερη ημέρα του χρόνου, νύχτα, στο Φα-
λακρό Όρος της Δράμας, μπροστά στην πολεμι-
κή σημαία του Πολεμικού Ναυτικού του Τρίτου
Ράιχ. Είναι η ίδια σημαία, με τη σβάστικα, που
βρέθηκε στο κινητό του Κασιδιάρη».

Για την δολοφονική επίθεση σε βάρος των
συνδικαλιστών, περιέγραψε: «Έδρασαν με στρα-
τιωτική ακρίβεια, βάσει σχεδίου, που εκ των προ-
τέρων είχαν καταστρώσει. Αρχικά τους εγκλώβι-
σαν κατεβαίνοντας σε δύο ομάδες από δύο κά-
θετους δρόμους ώστε να μην έχουν δίοδο δια-
φυγής, σε σημείο που η λεωφόρος Δημοκρατίας
στενεύει και δεν έχει σχεδόν καθόλου φωτισμό,
και αφού συστήθηκαν ότι είναι της Χρυσής Αυ-
γής και δήλωσαν ότι το Συνδικάτο τέλειωσε και
ότι θα τους εξαφανίσουν, ακαριαία επιτέθηκαν
πρώτα στον πρόεδρο του Συνδικάτου, Σωτήρη
Πουλικόγιαννη, τον χτύπησαν στο κεφάλι με κα-
δρόνι που έφερε μεταλλική αιχμηρή απόληξη με
προφανή σκοπό να του αφαιρέσουν τη ζωή. Από
το χτύπημα ο Πουλικόγιαννης γέμισε αίματα και
έπεσε κάτω ημιλιπόθυμος, σώθηκε δε η ζωή του
όταν οι σύντροφοί του τον κάλυψαν με τα σώμα-
τά τους για να τον προστατεύσουν αλλά και γιατί
από καθαρή τύχη και λόγω του σκότους δεν τον
πέτυχε στο κεφάλι το μεταλλικό μέρος του κα-
δρονιού αλλά το ξύλινο. Στη συνέχεια επιτέθη-
καν και τραυμάτισαν άλλους 8, μεταξύ των οποί-
ων ήταν ο πρώην πρόεδρος του Συνδικάτου Ιορ-
δάνης Πουντίδης, ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Βα-
ξεβάνης και άλλα δοκιμασμένα στελέχη του ταξι-
κού σωματείου, με στόχο να τους εξοντώσουν
βιολογικά, γιατί τα όπλα που χρησιμοποίησαν
αυτό τον σκοπό εξυπηρετούσαν. Για να πετύ-
χουν ανενόχλητοι τον σκοπό τους είχαν αποκλεί-
σει τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα με
τις δύο ομάδες επιτέθηκε και τρίτη ομάδα, επί-
σης οπλισμένη, προερχόμενη από τον πυρήνα
της Σαλαμίνας, η οποία μόλις είχε αποβιβασθεί
από τα καραβάκια Σαλαμίνας – Περάματος».

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Κεντρικά σχεδιασμένη 
η δολοφονική επίθεση στο Πέραμα

Επόμενες δικάσιμες
Στις 28 Γενάρη ξεκίνησε την αγόρευσή του ο 
Θ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος θα συνεχίσει στις 29/1
(πιο αναλυτικό ρεπορτάζ στο επόμενο φύλλο). 
Η συνεδρίαση της 30/1 ματαιώνεται. 
Οι επόμενες δικάσιμες για τον Φλεβάρη είναι:
10/2, 11/2, 12/2, 17/2, 20/2, 21/2, 25/2 και 26/2 στο
Εφετείο. 13/2, 19/2 και 27/2 στον Κορυδαλλό.

Μ ετά τους συνηγόρους των Αιγύπτιων
αλιεργατών, το λόγο στο δικαστήριο 
πήραν οι συνήγοροι των συνδικαλιστών

του ΠΑΜΕ. Αξιοποιώντας κι αυτοί στο έπακρο τα
στοιχεία της δικογραφίας καθώς και όλα τα στοι-
χεία που ήρθαν στο φως στα 4,5 χρόνια της δίκης
της εγκληματικής οργάνωσης, περιέγραψαν την
επίθεση της 12ης Σεπτέμβρη στο Πέραμα αποδει-
κνύοντας πως ήταν δολοφονική, οργανωμένη κεν-
τρικά από τη Χρυσή Αυγή και καθοδηγούμενη από
την ηγεσία σε πραγματικό χρόνο, ενώ δεν άφησαν
καμία αμφιβολία για την ύπαρξη της εγκληματικής
οργάνωσης και τη ναζιστική της ιδεολογία.

Επιμέλεια-ρεπορτάζ: Αφροδίτη Φράγκου

31/10/16, Αντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφετείο. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

Χάρης Στρατής
Ο Χάρης Στρατής που ξεκίνησε την αγόρευσή του στις 22 Γενάρη και ολο-

κλήρωσε στις 23/1 (408η και 409η συνεδρίαση) περιέγραψε τα χαρακτηριστικά
και τον στόχο της επίθεσης, βασισμένος στο υλικό που έχει προκύψει. Ήταν
μια επίθεση οργανωμένη, πράγμα που αποδεικνύουν οι μαρτυρίες των θυμάτων
που κάνουν λόγο για αιφνιδιαστική εμφάνιση του τάγματος εφόδου που έκλει-
σε τον χώρο, χρήση όπλων, συγκεκριμένους ρόλους και λήξη της επίθεσης με
παράγγελμα, όπως ξεκίνησε. 

Μια επίθεση με ανθρωποκτόνο στόχο, όπως αποδεικνύει η φρασεολογία των
χρυσαυγιτών όπως τη μετέφεραν τα θύματα και ο μάρτυρας Α. Λυριτζής (οδη-
γός λεωφορείου), τα φονικά αντικείμενα (στειλιάρια με μεταλλικές απολήξεις), ο
διάλογος Λαγού-Δεβελέκου αμέσως μετά την επίθεση, το γεγονός ότι οι επιτιθέ-
μενοι σημάδεψαν το κεφάλι (αναφέρθηκε αναλυτικά σε χτυπήματα που τα θύμα-
τα υπέστησαν στα χέρια επειδή τα σήκωσαν για να προστατέψουν τα κεφάλια
τους –χρειάστηκαν ράμματα και γύψους), ακόμη και η απολογία του κατηγορού-
μενου Κ. Αντωνακόπουλου ο οποίος είπε «οι σημαίες έπεφταν σφεντόνα». 

Εξήγησε ότι ο σκοπός δεν επιτεύχθηκε όχι γιατί οι χρυσαυγίτες δεν το ήθε-
λαν, αλλά γιατί δεν κατόρθωσαν να απομονώσουν κανέναν (όπως κατάφεραν
με τον Παύλο Φύσσα) καθώς και επειδή ήταν μια ολιγόλεπτη καταδρομική επί-
θεση. Έδωσε το χρονικό πλαίσιο της επίθεσης βασιζόμενος στα μηνύματα του
Λαγού πριν και μετά την επίθεση. Ανέλυσε τον μακροπρόθεσμο στόχο μιας τέ-
τοιας επίθεσης που δεν ήταν άλλος από τον έλεγχο της ζώνης του Περάματος,
το χτύπημα του συνδικαλισμού και τη διασπορά τρόμου σε μια ολόκληρη πε-
ριοχή τεράστιου οικονομικού ενδιαφέροντος. Όπως έδειξε, αυτά αποδεικνύον-
ται από πολλές δηλώσεις στελεχών της ΧΑ όπως οι Λαγός, Παναγιώταρος, Μί-
χος, Κασιδιάρης κ.ά. Αυτό, σε συνδυασμό με την σε ζωντανό χρόνο καθοδήγη-
ση από τον Λαγό (όπως έδειξε, ο Λαγός μιλούσε με τον πυρηνάρχη Πανταζή
και τον Χατζηδάκη, τους επικεφαλής της επίθεσης, πριν και μετά την ενέδρα),
δείχνει ξεκάθαρα ότι μια τέτοια επίθεση δεν μπορούσε να είναι απόφαση της
τοπικής που την έκανε, αλλά κεντρική απόφαση.

Αφού ανέλυσε για κάθε έναν από τους κατηγορούμενους τον ρόλο του στην
επίθεση και στη Χρυσή Αυγή, ο Χ. Στρατής προχώρησε στο ζήτημα της εγκλη-
ματικής οργάνωσης. Πατώντας πάνω σε πάμπολλα στοιχεία μίλησε για τη ναζι-
στική ιδεολογία της ΧΑ, τον διπλό λόγο που χρησιμοποιεί για να την καμου-
φλάρει, τις πολλές αναφορές χρυσαυγιτών σε υπάρχον καταστατικό πριν το
2012, πράγμα που καταρρίπτει τον ισχυρισμό τους ότι «πρώτο και μόνο» είναι
αυτό που κατέθεσαν μετά την είσοδό τους στη Βουλή. Αναφέρθηκε στα οπλο-
στάσια και την εκπαίδευση των ταγμάτων εφόδου, στην ιεραρχία και την πει-
θαρχία που διέπει όλη την οργάνωση, στα κηρύγματα μίσους ενάντια σε αλλο-
δαπούς, τσιγγάνους κ.ά, στη αξιοποίηση των εκλογών από τη ΧΑ με το σκοπό
της κατάλυσης της δημοκρατίας. Έκανε επίσης εκτενή αναφορά στις δεκάδες
επιθέσεις που έφτασαν σε αυτό το δικαστήριο, με πολλές από αυτές να μην
περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, επιθέσεις σε στέκια, σε αριστερούς, σε
μετανάστες, σε σπίτια και μαγαζιά, το πογκρόμ μετά τη δολοφονία Καντάρη,
τις επιδρομές στις λαϊκές. «Στο τέλος αυτής της δίκης η κοινωνία και η εργατι-
κή τάξη φωνάζει ‘ποτέ ξανά φασισμός’», υπογράμμισε μεταξύ άλλων κλείνον-
τας την αγόρευσή του.

Μάνος Μαλαγάρης
Στη συνέχεια ο Μάνος Μαλαγάρης, που αγόρευσε στις 23

και 24 Γενάρη (409η-410η συνεδρίαση), περιέγραψε ενδελε-
χώς το πώς η ναζιστική ιδεολογία και η αρχή του αρχηγού
διαποτίζουν όλη τη συγκρότηση και τη δράση της Χρυσής Αυ-
γής. Έδειξε πώς προκύπτει από τα στοιχεία η σχέση υποτα-
γής των κατώτερων μελών προς τα ανώτερα, το ότι η Κεντρι-
κή Διοίκηση είναι η αρμόδια για να εγκρίνει την ένταξη ενός
νέου μέλους στην οργάνωση, καθώς επίσης και να κάνει τον
διορισμό των στελεχών (γραμματέας τοπικής, πενταμελές)
και, τέλος, πώς προκύπτει η στρατιωτική δομή της Χ.Α.

Τόνισε ότι η ναζιστική ιδεολογία και η Αρχή του Αρχηγού
δεν προκύπτουν μόνο από το καταστατικό της δεκαετίας
του ’80, αλλά και από κείμενα και ομιλίες των στελεχών το
διάστημα αμέσως πριν τις συλλήψεις. Για παράδειγμα στον
δίσκο της Ουρανίας Μιχαλολιάκου, σε έγγραφο του Φλεβά-
ρη του 2013 αναφέρεται: «Στην κορυφή αυτής της Ιεραρχι-
κής πυραμίδας βρίσκεται ο Άνθρωπος που όλοι σεβόμαστε
και όλοι ακολουθούμε. Ο γνήσιος εκφραστής της Ιδεολογίας
μας, ο Αρχηγός μας ο Νίκος Μιχαλολιάκος», γίνεται δηλαδή
ακόμη και ονομαστική αναφορά του αρχηγού.

Κατέρριψε το επιχείρημα των κατηγορούμενων ηγετών
της ναζιστικής συμμορίας ότι είναι κατηγορούμενοι «συγκυ-
ριακά», επειδή έτυχε να εκλεγούν βουλευτές. Έδειξε με
πλήθος στοιχείων ότι οι βουλευτές αποτελούν προσωπική
επιλογή του Μιχαλολιάκου, ενώ ο χρυσαυγίτης Σιώης που
εκλέχτηκε «συγκυριακά», αναγκάστηκε σε παραίτηση για να
μπει ο Ματθαιόπουλος. 

Πολύ εκτενώς αναφέρθηκε στον ρόλο των ηγετών της ΧΑ
στα εγκλήματα των ταγμάτων εφόδου. Με τις ομιλίες τους
προέτρεπαν τα μέλη στις δολοφονικές αυτές επιθέσεις, πα-
ρείχαν καθοδήγηση και πολλές φορές συμμετείχαν αυτο-
προσώπως, ενώ μετά την επίθεση παρείχαν κάλυψη, ακόμη
και νομική βοήθεια στους δράστες που τύχαινε να συλλη-
φθούν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον μηχανισμό συγκάλυ-
ψης: «Ο μηχανισμός συγκάλυψης που στήθηκε από τους κα-
τηγορούμενους βουλευτές για τις εγκληματικές ενέργειες
των μελών της οργάνωσης αποτελεί βασική απόδειξη της εκ
μέρους τους έγκρισης των επιθέσεων. […] Το Σχέδιο συγκά-
λυψης, εκτός από ψέματα, περιείχε ευθείες απειλές και χρή-
ση βίας καθ’ όσον είχαμε ξύλο στους μάρτυρες του Π. Φύσ-
σα… απειλές στον αστυνομικό Κουρετζή [σ.σ: μάρτυρας κα-
τηγορίας που έκανε τη σύλληψη Ρουπακιά]… απειλές στην
Ζώρζου [σ.σ: αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας Φύσσα]…
επίθεση στη συνήγορο πολιτικής αγωγής, την κ. Τομπατζό-
γλου, ύβρεις και χειροδικίες από τους συνηγόρους υπερά-
σπισης», τόνισε χαρακτηριστικά.
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Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στις γειτονιές
ενόψει της Διεθνούς μέρας δράσης
ενάντια στον φασισμό και τον ρατσι-

σμό στις 21 Μάρτη. Την Παρασκευή 24 Ια-
νουαρίου η ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας πραγματοποί-
ησε εκδήλωση-συζήτηση με θέμα "Καλοδε-
χούμενοι οι πρόσφυγες-στη φυλακή οι Νεο-
ναζί", με αφορμή τις 21 Μάρτη, παγκόσμια
ημέρα κατά του ρατσισμού και της φασιστι-
κής απειλής. 

Ο Νίκος Κουραχάνης, διδάσκων Κοινωνικής
Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και συγ-
γραφέας του βιβλίου "Πολιτικές στέγασης
Προσφύγων", τόνισε τη σημασία που έχει η
διαμονή των προσφύγων σε σκηνές για την πιο
εύκολη εκμετάλλευση των ανθρώπων από τους
καπιταλιστές ως φθηνή εργατική δύναμη. Ο
Βύρωνας Κουτσώνης, εκπαιδευτικός και γραμ-
ματέας του συλλόγου εκπαιδευτικών ΠΕ Νί-
καιας-Πειραιά, μας ενημέρωσε για την εικόνα
που υπάρχει στα σχολεία σε σχέση με τα παι-
διά των προσφύγων και των μεταναστών από
το 2015 και μετά (ασυνόδευτα και μη) καθώς
και την ανύπαρκτη παρουσία της πολιτείας
στην προσαρμογή των παιδιών στην κοινωνία. 

Ο Χάρης Μαραμενίδης, εργαζόμενος του

Κρατικού νοσοκομείου Νίκαιας, μας
έδωσε την εικόνα των νοσοκομείων
και τις συνέπειες της αφαίρεσης του
ΑΜΚΑ από τους πρόσφυγες και μετα-
νάστες και την σταδιακή αφαίρεση
του ΑΜΚΑ από κάθε ανασφάλιστο
πολίτη στο όνομα της μείωσης του
κόστους των δαπανών των νοσοκο-
μείων. Τέλος η Κατερίνα Θωίδου, δη-
μοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη, τό-
νισε γιατί πρέπει να βγούμε στους
δρόμους στις 21 του Μάρτη ενάντια
στο ρατσισμό, το φασισμό και τον
πόλεμο. Όλοι όσοι παραβρέθηκαν
στη εκδήλωση συμφώνησαν για την
μεγάλη σημασία που έχει για το κίνη-
μα η ενημέρωση και ενός μόνο νέου
συντρόφου στον αγώνα ενάντια στο
ρατσισμό και τη φασιστική απειλή
γιατί εκεί κρύβεται η προσπάθεια του
καπιταλισμού να χτυπήσει όλη την
εργατική τάξη.

Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε
πλάνο δράσεων σε συνεργασία με ερ-
γαζόμενους στο χώρο της εκπαίδευσης και
της υγείας. Ενδεικτικά, α) 15 Φλεβάρη Μικρο-
φωνική - πικετοφορία στην Παιδική Στέγη στις
13.00 β) Εξορμήσεις σε σχολεία και εξόρμηση
παρέμβαση για τις 21 Μάρτη και τον ΑΜΚΑ

στο Κρατικό νοσοκομείο Νικαίας και με υλικά
της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΝΓΕ γ) Ψηφίσματα
και παρουσία στις 21 Μάρτη από όλους τους
εργατικούς χώρους και σωματεία της γειτο-
νιάς μας. 

Εύη Σταμπολή, ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας

Η δεξιά υποσχέθηκε προεκλογικά λύση του προσφυγικού με
σκληρά ρατσιστικά μέτρα (χειροτέρευση των συνθηκών δια-
βίωσης των προσφύγων, απελάσεις και «αποσυμφόρηση» των

νησιών του Α. Αιγαίου). Μετά από τόσους μήνες, με τον προσφυγικό
πληθυσμό να αυξάνεται αντί να μειώνεται, η υπομονή της εκλογικής
της βάσης στα νησιά εξαντλήθηκε. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση
τα στελέχη της στα νησιά αισθάνθηκαν ότι έπρεπε να αντιδράσουν.

Έτσι, ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου Μουτζούρης και οι δήμαρχοι Λέ-
σβου, Χίου και Σάμου οργάνωσαν κινητοποιήσεις στις 22 Γενάρη στις
έδρες των νησιών. Μη έχοντας τους περιορισμούς της επίσημης κυβερ-
νητικής διπλωματικής γλώσσας, έκαναν μια εκστρατεία γεμάτη εμετικό
ρατσισμό, κραυγαλέα ψέματα, άκρατη κινδυνολογία, υπερβαίνοντας και
αυτά τα όρια της γελοιότητας. Το σύνθημα της κινητοποίησης ήταν «θέ-
λουμε πίσω τα νησιά μας, θέλουμε πίσω τη ζωή μας». Όμως αυτοί που
έχασαν τις πατρίδες τους και πολλές φορές χάνουν και τη ζωή τους δεν
είναι οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι αλλά οι ίδιοι οι πρόσφυγες. Και
δεν «κατέλαβαν» τα νησιά, από όπου θέλουν να φύγουν, αλλά η κυβέρ-
νηση και οι ευρωπαίοι «εταίροι» τους κρατούν εκεί περιορισμένους. Τι
ακριβώς ζητάνε όμως αυτές οι κινητοποιήσεις;

Ο Περιφερειάρχης το είπε σχεδόν ξεκάθαρα: «Δεν με ενδιαφέρουν
οι συμβάσεις, θέλω περισσότερη αποτροπή», δηλ. «αδιαφορώ για
διεθνείς νομικές συμβάσεις και τον ανθρωπισμό, θέλω να τους πνίγε-
τε στη θάλασσα»! Στο τέλος φωτογραφήθηκε πλαισιωμένος από γνω-
στούς υπόδικους χρυσαυγίτες πογκρομιστές (σχεδόν δυο χρόνια με-
τά το πογκρόμ στην πλατεία Σαπφούς δεν έχει γίνει ακόμα η δίκη
τους, με ευθύνη των εισαγγελικών αρχών και της αστυνομίας). 

Όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί αν τα κόμματα της επίσημης αριστε-
ράς είχαν κοντράρει αυτή την πολιτική από την αρχή και δεν συνέ-
πλεαν με τους δημάρχους τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτα-πρώτα ο
ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε στην πράξη το προσφυγικό ζήτημα με τους ίδι-
ους όρους που τους αντιμετωπίζει η Δεξιά: έπνιξε πρόσφυγες στη
θάλασσα, τους εγκλώβισε στα νησιά, εκμηδένισε το άσυλο, αντιμετώ-
πισε με καταστολή τις διαμαρτυρίες τους, ψήφιζε μαζί με τους δη-
μάρχους το κλείσιμο των δομών, αποδεχόταν αμάσητη τη ρατσιστική
φρασεολογία τους. Συμμετείχε μάλιστα στο ρατσιστικό συλλαλητή-
ριο στο πλευρό του Περιφερειάρχη. 

Το ΚΚΕ έβαζε τα Εργατικά Κέντρα που ελέγχει να συνδιοργανώνουν

με τους Δημάρχους κινητοποιήσεις, ζητώντας «αποσυμφόρηση». Αυτό
έγινε στο παρελθόν δυο φορές στη Σάμο. Τα ιδιαίτερα αιτήματά του
ήταν περισσότερη αστυνόμευση, αποζημιώσεις στους ζημιωθέντες πε-
ριοίκους των χοτ-σποτ, με σύνθημα «πρώτα τα δικαιώματά μας»! Οι
ίδιοι οι μετανάστες και τα αιτήματά τους δεν υπήρχαν για το ΚΚΕ. Τη
ρατσιστική φρασεολογία και λογική την προσπερνούσε με το επιχεί-
ρημα ότι οι πρόσφυγες δεν ήρθαν για να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά
να περάσουν στις ευρωπαϊκές χώρες, οπότε το αίτημα να κλείσουν τα
στρατόπεδα στα νησιά βοηθά τους πρόσφυγες. 

Δεν είναι αυθόρμητα
Το Ε.Κ. Λέσβου μόλις την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μη συμ-

μετέχει στη ρατσιστική κινητοποίηση, αλλά να κάνει δική του συγκέν-
τρωση λίγο παραπέρα και λίγο νωρίτερα. Πρόκειται για μισό όμως
βήμα. Αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες σαν πρόβλημα, μιλά για «απεγ-
κλωβισμό», δεν υιοθετεί τα αιτήματα των προσφύγων για ένταξη στις
πόλεις και τα χωριά, δεν καταγγέλλει τους δημάρχους για τη διασπο-
ρά ρατσιστικού λόγου. Με το να προσυπογράφει τα αιτήματά τους
για κλείσιμο των υπαρχόντων δομών και τη μη δημιουργία νέων, συμ-
πλέει με τη ρατσιστική λογική «να φύγουν από δω οι πρόσφυγες και
να πάνε οπουδήποτε αλλού». 

Τα ρατσιστικά συλλαλητήρια δεν είναι αυθόρμητα ούτε εκφράζουν
την πλειοψηφία του κόσμου, που τα προηγούμενα χρόνια έχει δείξει
την αλληλεγγύη του. Είναι πρωτοβουλίες από τα πάνω, από τους δε-
ξιούς δημάρχους, με την καθοδήγηση κυβερνητικών βουλευτών. Τα
προηγούμενα χρόνια οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς, σω-
ματεία, κινήσεις αλληλέγγυων από το εξωτερικό, αναρχικοί, φοιτητές,
έχουν οργανώσει δεκάδες κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή των ίδιων
των προσφύγων και στις οποίες τα κόμματα που μιλούν στο όνομα
της αριστεράς δεν έχουν φιλοτιμηθεί να συμμετάσχουν. 

Πολλές τέτοιες συλλογικότητες καταδίκασαν με ανακοινώσεις τις ρα-
τσιστικές συγκεντρώσεις: η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαι-
δευτικών Λέσβου, η ΕΛΜΕ Σάμου, το Σωματείο Βάσης των εργαζομένων
στη Μόρια, η δημοτική κίνηση Ανυπότακτη Μυτιλήνη, η περιφερειακή κί-
νηση Ανταρσία στο Αιγαίο και πολλές άλλες συλλογικότητες από τη Χίο
και τη Σάμο. Στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. 

Παρασκευάς Ψάνης, ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου

Δράσεις για τις 21Μ Ρατσιστική
αστυνομική βία

Την ίδια εβδομάδα που βγήκε στο φως η εί-
δηση ότι μπάτσος χτύπησε έναν εντεκάχρονο
Ρομά στο Μενίδι, η ΚΕΕΡΦΑ καταγγέλλει τον
ξυλοδαρμό ασυνόδευτου ανήλικου από το Αφ-
γανιστάν. Συγκεκριμένα αναφέρει: 

«Στο φυλάκιο Αλεξανδρούπολης κρατούνται
ανήλικοι μεταξύ 16 και 18 ετών, οι οποίοι δεν
έχουν πλέον τα δικαιώματα των ανηλίκων αλλά
ούτε αυτά των ενηλίκων. Ο Kamren Rahmani,
παιδί 14 ετών από το Αφγανιστάν, που περιμέ-
νει την συνένωση με τον πατέρα του, που είναι
στην Γερμανία, βρέθηκε στο συγκεκριμένο
στρατόπεδο καθώς ο γιατρός που τον εξέτασε
υποστήριξε ότι η οστική του ηλικία είναι 16
ετών. Ο ανήλικος καταγγέλλει ότι αστυνομικός
από την ομάδα φύλαξης για ασήμαντη αφορμή
τον ξυλοκόπησε και του έσπασε το κινητό. Την
καταγγελία στην ΚΕΕΡΦΑ έκαναν συγγενείς
του ανηλίκου».

Στο κολαστήριο 
της Π. Ράλλη

Η αστυνομική βία φυσικά δεν περιορίζεται
στους πρόσφυγες, ούτε στους ανήλικους. 

Σύμφωνα με καταγγελία που έκανε στην
ΚΕΕΡΦΑ εργαζόμενος στο κατάστημα Αλλαντίν,
ο οποίος βρέθηκε στο κολαστήριο της Πέτρου
Ράλλη δυο ημέρες μετά τη λήξη της άδειας πα-
ραμονής του «αστυνομικοί φοράνε κράνη σε
κρατούμενους και τους χτυπάνε στο τοίχο ενώ
χρησιμοποιούν και τέιζερ προκαλώντας ηλεκτρι-
κές εκκενώσεις στα σώματά τους. Μάλιστα κρα-
τούμενος κατέληξε στο νοσοκομείο με σπασμέ-
να πλευρά από το ξύλο των αστυνομικών. Οι
κρατούμενοι διαμαρτυρόμενοι εδώ και δύο μέ-
ρες δεν έχουν πάρει φαγητό, ενώ θα συνεχίσουν
την απεργία πείνας μέχρι να μπει τέλος στους
βασανισμούς». 

Οι κρατούμενοι μετανάστες στην Π. Ράλλη είναι
56 και η ΚΕΕΡΦΑ με ανακοίνωσή της απαιτεί να
απελευθερωθούν όλοι, να κλείσει το κολαστήριο
και να τιμωρηθούν οι βασανιστές αστυνομικοί.

Προσαγωγές 
για αφισοκόλληση

Τα φιλοναζιστικά αντανακλαστικά της ομά-
δας ΔΙΑΣ οδήγησαν σε προσαγωγές αφισοκολ-
λητών της ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ. 

“Κατόπιν ανωνύμου καταγγελίας πολίτη”
σύμφωνα με τον αξιωματικό υπηρεσίας του ΑΤ
Περιστερίου τα λαγωνικά του Χρυσοχοΐδη προ-
χώρησαν σε προσαγωγή δύο μελών της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και του ΣΕΚ Περιστερίου την Παρασκευή
24/1 στις 8μμ στη λεωφόρο Εθνάρχου Μακαρί-
ου στο κέντρο του Περιστερίου.

Τα μέλη του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμμα-
τος Κ.Κουρούπης και Κ.Λάππας πραγματοποιού-
σαν αφισοκόλληση για το αντιρατσιστικό-αντιφα-
σιστικό συλλαλητήριο της 21ης Μάρτη. Οι άν-
δρες της ΔΙΑΣ που έκαναν την προσαγωγή ήταν
προκλητικοί αφού τους αφαίρεσαν τα κινητά τη-
λέφωνα για να μην έχουν επικοινωνία. Απαιτούμε
να μπει τέλος στο στοχευμένο κυνηγητό μελών
του ΣΕΚ από τους αστυνομικούς σε αγαστή συ-
νεργασία με ανώνυμους φασίστες.

ΛΕΣΒΟΣ Όχι στις ρατσιστικές εκστρατείες μίσους

ΝΙΚΑΙΑ 



Τι αντιμετωπίζουν 
οι εργολαβικές εργαζόμενες;

Για τις εργαζόμενες με ελαστικές μορφές
εργασίας, ιδιαίτερα στην ενοικίαση και ιδιαίτε-
ρα στο χώρο των τραπεζών, τα πράγματα είναι
τραγικά. Μιλάμε για γυναίκες που μπορεί να
εργαζόνται σε αυτό το καθεστώς επτά και
οκτώ χρόνια, οι πιο παλιές από εμάς μέχρι και
είκοσι. Έχουμε καταφέρει πράγματα, για πα-
ράδειγμα να σταματήσουμε την πρακτική των
συμβάσεων του ενός ή δύο μηνών. Όχι εύκο-
λα, ήταν κακοτράχηλος ο δρόμος, αλλά το πε-
τύχαμε. Ωστόσο, τα μέτωπα είναι πολλά.

Θα ξεκινήσω με δύο μόνο παραδείγματα
που αφορούν το θέμα της μητρότητας. Τους
τελευταίους τρεις μήνες είχαμε απανωτά
κρούσματα απολύσεων εγκύων εργαζόμενων
από την ίδια μάλιστα εταιρία. Με μία από τις
εργαζόμενες απευθυνθήκαμε στην επιθεώρη-
ση εργασίας και δικαιώθηκε. Η εταιρία αναγ-
κάστησε να την επαναπροσλάβει -με σύμβαση
ορισμένου χρόνου, όχι αορίστου, αλλά τουλά-
χιστον ήταν μια νίκη. Η δεύτερη απόλυση ήταν
στη Λάρισα γιατί είμαστε κλαδικό σωματείο
και έχουμε μέλη και στην επαρχία. Η κοπέλα
δεν είχε πει τίποτα στον εργολάβο, δεν ήταν
ούτε τριών μηνών, αλλά κάτι πήγε στραβά και
αναγκάστηκε να νοσηλευτεί. Με το βγαίνει
από το νοσοκομείο και δίνει τα χαρτιά της νο-
σηλείας της στα οποία φάνηκε η εγκυμοσύνη,
μετά από τέσσερις μέρες που έληγε η σύμβα-
σή της, δεν της την ανανέωσαν. Ούτε αυτή η
ιστορία έχει τελειώσει, έχει απευθυνθεί στην
Επιθεώρηση Εργασίας και το Συνήγορο του
Πολίτη για θέματα ισότητας και το θέμα παρα-
μένει ανοιχτό.

Επιπλέον αντιμετωπίζουμε ένα ευρύτερο κύ-
μα απολύσεων. Από το καλοκαίρι είναι περί-
που 100 οι εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί.
Από τους 18 που απολύθηκαν πριν δυο μήνες,
οι εννιά ήταν μητέρες. Η μία εξ αυτών είναι
διαζευγμένη με δύο παιδιά, τώρα είναι άνεργη
διαζευγμένη με δυο παιδιά. Επίσης υπάρχει
περίπτωση τρίτεκνης μητέρας που ο άντρας
της είναι άνεργος για επτά χρόνια. Είναι τραγι-
κή η κατάσταση.

Το ζήτημα είναι ότι οι συγκεκριμένες εται-
ρίες, οι εργολαβικές, από τη στιγμή που μπο-
ρούν να μην ανανεώσουν τη σύμβαση μιας ερ-
γαζόμενης, δεν το κάνουν. Έχουμε δηλαδή
πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και το τελευταίο μά-
λιστα διάστημα, με τις πρακτικές της ΝΔ, γυρ-
νάμε ακόμα πιο πίσω. Γιατί με την κατάργηση
του βάσιμου λόγου απόλυσης και της συνευ-
θύνης -του μικρού έστω αυτού μέτρου που πή-
ρε ο ΣΥΡΙΖΑ- πλέον δεν μπορούμε να καλέ-
σουμε στην Επιθεώρηση Εργασίας την τράπε-
ζα να δώσει εξηγήσεις. Γυρνάμε έτσι σε μηδε-
νική βάση, σε διωγμό της μητρότητας, όπως
ίσχυε όταν είχε πρωτοσυσταθεί το σωματείο

το 2011. Όλα όσα καταφέραμε από τότε, είναι
ξανά, ιδιαίτερα με τους νέους εργολάβους,
στο στόχαστρο. Γιατί καπιταλισμός είναι και
σιγά μην μας δώσουν και λογαριασμό, αυτή εί-

ναι η λογική τους. Τα πρόστιμα πλέον δεν τα
φοβούνται γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρ-
χει η αιτιολογημένη απόλυση, μπορούν να κά-
νουν ό,τι θέλουν. Και αν στην Αθήνα έχεις τη

δυνατότητα να διεκδικήσεις κάτι, στην επαρχία
πχ στη Λάρισα είναι πιο δύσκολο.

Το μόνο που δεν μας αγγίζει -και βέβαια
όπως θα καταλάβεις το λέω ειρωνικά- είναι η
αναξιοκρατία. Δεν υπάρχει σε μας θέμα χαμη-
λότερης αμοιβής ή θέμα μη ανάληψης θέσεων
ευθύνης. Και αυτό γιατί όλοι παίρνουμε ψίχου-
λα και κανείς μας δεν προορίζεται για θέση ευ-
θύνης. Είμαστε όλοι, άντρες και γυναίκες,
ενοικιαζόμενοι και οι ενοικιαζόμενοι δεν μπο-
ρούν να ανελιχτούν κάπου. Με άλλα λόγια,
υπάρχει ισότητα, προς τα κάτω.

Γιατί έχει σημασία 
η φετινή απεργιακή 8 Μάρτη;

Για όλους τους λόγους που μόλις ανέφερα
και για πολύ περισσότερους. Είναι δύσκολο να
εκφράσει κανείς το πώς αισθανόμαστε με όσα
συμβαίνουν γύρω μας, με τις δολοφονίες,
τους βιασμούς, την ενδοοικογενειακή βία. Η
λεκτική και η σωματική βία, οι φόνοι, μας δεί-
χνουν ότι ζούμε σε μια εποχή ακραίας μορφής
βίας. Εμένα αυτό με σοκάρει, τα στοιχεία είναι
τρομακτικά. Και είναι όλα αποτελέσματα της
φτώχειας, του σεξισμού που περνάει από παν-
τού καθημερινά, της έλλειψης παιδείας. Γιατί
και στο πανεπιστήμιο, άμα έχεις λεφτά πας.
Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια της κρίσης που είχε
φτάσει η ώρα να πάει το παιδί μου πανεπιστή-
μιο. Το καθημερινό μου άγχος ήταν μη χάσω
τη δουλειά μου και τι θα γίνει, πώς θα πληρώ-
σω τα φροντιστήρια και τις σπουδές του.

Και δεν υπάρχει καμιά πρόνοια για τις γυναί-
κες, ούτε ένας φορέας να στηρίξει αυτές και
τα παιδιά τους. Αυτό που τους νοιάζει είναι τα
αγέννητα. Να μην κάνει μια γυναίκα έκτρωση,
δηλαδή ούτε το σώμα μας να μην ελέγχουμε;
να δίνουμε λογαριασμό και γι' αυτό. Η ανερ-
γία, οι ελαστικές μορφές εργασίας δεν τους
ενοχλούν. Αλλά πρέπει εμείς να κάνουμε 15
παιδιά. Καταλαβαίνω που το πάνε. Αφού δεν
υπάρχει κράτος πρόνοιας, αφού ξηλώνεται κα-
θημερινά, θέλουν να μας πουν ότι η οικογένεια
είναι η λύση. Με πλάγιο τρόπο θέλουν να μας
περάσουν αντιλήψεις οπισθοδρομικές. Εκτός
βέβαια αν έχεις να πληρώσεις. Πώς όμως με
800 ευρώ να πληρώνει μια γυναίκα γιατρούς
και φάρμακα; Πώς να γεννήσει ανασφάλιστη;
Ας πάνε να πουν στις απολυμένες γυναίκες
που έλεγα πριν, αν τους τύχει κάτι τέτοιο, ότι
κάνουν και έγκλημα. Και κατά τα άλλα μας
φταίνε οι μουσουλμάνοι που έρχονται να αλοι-
ώσουν τον πολιτισμό μας. Μιλάμε για προκλη-
τικά πράγματα.

Όλα αυτά έχουμε να παλέψουμε και θα το
κάνουμε. Χρειάζεται να δείξουμε στις γυναίκες
εργαζόμενενς ότι έχουμε πολλούς τρόπους,
μέσα στο χώρο δουλειάς, με το συνδικαλισμό,
με συνεχείς ενημερώσεις και συζητήσεις. Εί-
μαστε πολύ ευτυχισμένες που στο σωματείο
το δικό μας το 80% είναι γυναίκες, οι περισσό-
τερες μητέρες. Και που η προσπάθεια οργά-
νωσής τους είναι μέχρι τώρα επιτυχμένη. Οι
δράσεις του σωματείου, όλων των ειδών, συν-
δικαλιστικές, πολιτιστικές κλπ, ανοίγουν αυτά
θέματα. Η 8 Μάρτη θα είναι μια ακόμα δυνατή
τέτοια προσπάθεια.

Η Βασιλική Χριστοπούλου 
μίλησε στη Λένα Βερδέ
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Να οργανώσουμε μια 8 Μάρτη-σεισμό
Συνέντευξη με τη 
Βασιλική Χριστοπούλου,
πρόεδρο του Συλλόγου
Δανειζόμενου Προσωπικού
Τραπεζικού Τομέα

Ανοιχτή σύσκεψη για την οργάνωση της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών καλεί
την Τρίτη 4 Φλεβάρη, στις 7μμ, στον Πολυχώρο Ρομάντσο (Αναξαγόρα 3-5) η “Κίνη-
ση για την απεργιακή 8 Μάρτη”. Τη σύσκεψη στηρίζουν επίσης Σωματεία από την

Υγεία, την Εκπαίδευση, τους Δήμους, τις ΔΕΚΟ, η ΠΟΣΠΕΡΤ καθώς και γυναικείες και ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ συλλογικότητες.

Η “Κίνηση” έχει ήδη ξεκινήσει την καμπάνια για ένα μεγάλο εργατικό συλλαλητήριο στις
8 Μάρτη με συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι την πλατεία Κλαυθμώνος. Με τετρασέλιδη
προκήρυξη από το Δεκέμβρη για τα μέτωπα που έχει να παλέψει το γυναικείο κίνημα και τη
σημασία της φετινής επετείου, με εκδηλώσεις σε πολλούς εργατικούς χώρους και γειτονιές
που έχουν ήδη ξεκινήσει και ο κατάλογός τους μεγαλώνει καθημερινά και με το μαχητικό
σύνθημα «Παλεύουμε, Διεκδικούμε, Απεργούμε», η Κίνηση δίνει τον τόνο της μεγάλης αυ-
τής μάχης.

Πατώντας πάνω στην επιτυχία του περσινού εορτασμού, που για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα μετατράπηκε σε απεργιακός και κατάφερε να εντάξει τις γυναικείες διεκδικήσεις στο
πρόγραμμα των συνδικάτων και των αγώνων τους, η φετινή 8 Μάρτη θα είναι ένας ακόμα
πιο μεγάλος σταθμός του κινήματος για τη γυναικεία απελευθέρωση. Ενάντια στην κυβέρ-
νηση της ΝΔ που κλιμακώνει τις επιθέσεις της στις γυναίκες και το εργατικό κίνημα συνολι-
κά σε όλα τα επίπεδα, με κατάργηση εργασιακών δικαιώματων, με ξήλωμα του κράτους
πρόνοιας, με σεξιστικές προκλήσεις όπως αυτή ενάντια στο δικαίωμα στην έκτρωση, η
απάντηση θα είναι μία: δεν θα περάσουν. Η σύσκεψη της Τρίτης θα είναι ένα σημαντικό βή-
μα για την επιτυχία της 8 Μάρτη αλλά και όλων των μαχών ενάντια στην γυναικεία καταπίε-
ση που θα δοθούν στη συνέχεια.
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Η προετοιμασία της φετινής φεμινιστικής
απεργίας μας βρίσκει κι άλλα βήματα πίσω
σχετικά με τα γυναικεία δικαιώματα, τόσο

στο επίπεδο του γενικότερου κοινωνικού βίου όσο
και του εργασιακού.

Στο χώρο του υπερκερδοφόρου Ομίλου ΟΤΕ βρι-
σκόμαστε σε περίοδο μεγάλων κινητοποιήσεων για
την υπογραφή αξιοπρεπούς ΣΣΕ. Μιας σύμβασης,
ωστόσο, που για μια ακόμα φορά δεν φαίνεται να
οδεύει (μεταξύ άλλων) προς την εξασφάλιση και την
εξομοίωση του προσωπικού «προς τα πάνω» των επι-
σφαλών εργαζομένων στις ευέλικτες μορφές εργα-
σίας, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες.

Οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, οι σεξιστικές επι-
θέσεις, οι λιγότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέ-
λιξης, η υποτίμηση του γνωστικού υπόβαθρου των
γυναικών σε μια εταιρεία τεχνολογίας, παράλληλα
με τη μπουγάδα, τη φασίνα, τη φροντίδα παιδιών και
ηλικιωμένων στο σπίτι, οι επιθέσεις στον δημόσιο
χώρο, οι βιασμοί και οι γυναικοκτονίες, η συζήτηση
για τις αμβλώσεις, διαμορφώνουν μια σχεδόν εφιαλ-
τική καθημερινότητα για όλες μας.

Στο εργασιακό περιβάλλον, για τη διαρκή περιστο-
λή των δικαιωμάτων μας, δεν μπορεί παρά να παίζει
ρόλο και η ισχνή συμμετοχή των γυναικών στα συν-
δικάτα και τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, αφού
παρατηρείται μια προκατάληψη υπέρ των ανδρών,
στην πλειονότητά τους ντόπιων και με πλήρη απα-
σχόληση. Αποτέλεσμα αυτού η απουσία των γυναι-
κών από τις συλλογικές εργατικές διαδικασίες τόσο
ως άτομα όσο και από τις διεκδικήσεις με την οπτική
του φύλου. Από το κάδρο των διεκδικήσεων δεν ξε-
χνάμε και τις υπόλοιπες ευάλωτες σε διακρίσεις και
βία ομάδες όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, οι με-
τανάστες/τριες, τα ΛΟΑΤΚΙ+ , οι εργαζόμενοι/ες με-
τά από εργατικά ατυχήματα.

Δυναμικά στο δρόμο
Οι γυναίκες, ωστόσο, δεν το βάζουν κάτω. Τα φε-

μινιστικά κινήματα παγκοσμίως δυναμώνουν, βγαί-
νουν δυναμικά στο δρόμο, φέρνουν πίσω την αγωνι-
στικότητα, αναδεικνύουν σύγχρονες προβληματικές,
αντιμάχονται ευθέως την ακροδεξιά, επανεξετάσουν
τη δυναμική της εξουσίας και τον τρόπο που αυτή
επιτελείται.

Στο πλαίσιο αυτό εκατοντάδες οργανώσεις ανά
τον κόσμο απευθύνουν κοινό κάλεσμα τα τελευταία
χρόνια για τη διοργάνωση φεμινιστικής απεργίας την
8η Μάρτη. Έτσι και στη χώρα μας πέρσι καταφέρα-
με την πρώτη φεμινιστική απεργία, με την κάλυψη
των δύο μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων
(ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ).

Δυστυχώς παρά τις εκκλήσεις της πλατφόρμας
Working Class Women OTE -που έχουμε δημιουργή-
σει γυναίκες εργαζόμενες στο χώρο δουλειάς μας- η
ΟΜΕ ΟΤΕ αγνόησε το αίτημά μας για την κάλυψη
και ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την
απεργία.

Αυτό καταδεικνύει ότι έχουμε ακόμα δρόμο να δια-
νύσουμε προκειμένου να πείσουμε τους συναδέλ-
φους μας για την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα
των αιτημάτων μας. Φέτος ακόμα περισσότερες
οφείλουμε να βγούμε στο δρόμο, με αλληλεγγύη η
μια στην άλλη, να φωνάξουμε «Είμαστε εδώ, είμαστε
ορατές, γυναίκες, εργαζόμενες, μαύρες, φτωχές, λε-
σβίες, ανάπηρες, τρανς» και σας το λέμε τόσο δυνα-
τά ώστε να μη μπορείτε να το αγνοήσετε πια!

Σέβη Στάικου, 
εργαζόμενη - συνδικαλίστρια στον ΟΤΕ

Δεν μπορείτε
να μας αγνοείτε

Καταπάτηση δικαιωμάτων και άσχη-
μες συνθήκες εργασίας καταγγέλει
ομάδα συμβασιούχων καθαρι-

στριών/ών στο νοσοκομείο Έλενα. Η ομά-
δα απευθύνθηκε στο Συντονιστικό Νοσο-
κομείων ζητώντας τη στήριξη και παρέμ-
βασή του προκειμένου να υπάρξει απάν-
τηση σε σειρά επιθέσεων που δέχονται.
Συγκεκριμένα επικοινώνησε με τον Χρίστο
Αργύρη, μέλος του Συντονιστικού και του
Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, ενώ μίλη-
σε και στην Εργατική Αλληλεγγύη.

Οι καθαρίστριες/ές μας εξήγησαν ότι
προσλήφθηκαν στις 18 Νοέμβρη του 2019
με 12μηνη σύμβαση και δικαίωμα ανανέω-
σης έως 24 μήνες. Περίπου 45 άτομα, στην
πλειοψηφία τους γυναίκες, ανάμεσά τους
και μετανάστριες, υπέγραψαν μια σύμβαση
που περιλαμβάνει κυλιόμενο 8ωρο, αργίες,
επίδομα τέκνων, ανθυγιεινό, γονικές και άλ-
λες άδειες κ.α. Όμως όλα παραβιάζονται
και καταστρατηγούνται συστηματικά.

Η συζήτησή μας ξεκίνησε από το εργα-
σιακό καθεστώς. «Η καθαριότητα ενός νο-
σοκομείου είναι αναγκαία κάθε μέρα και
αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας, δεν χρει-
άζεται να το εξηγήσουμε», μας είπαν, «Κι
όμως οι εργαζόμενες/οι στο συγκεκριμένο
τομέα, παρότι καλύπτουμε πάγιες και
διαρκείς ανάγκες, συνεχίζουμε να είμαστε
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και όχι
μόνιμες/οι. Μιλάμε για μια δύσκολη και
απαιτητική δουλειά, που όσο απαραίτητη
είναι άλλο τόσο κακοπληρωμένη είναι. Για
πλήρες ωράριο ο μισθός μας κυμαίνεται
ανάμεσα στα 700 με 800 ευρώ, κι αυτά με
τα επιδόματα τέκνων μέσα για όσες έχουν
παιδιά. Πώς μπορεί να επιβιώσει ένας άν-
θρωπος, ειδικά αν έχει ένα ή δύο παιδιά,
με αυτά τα λεφτά; Υπάρχουν επίσης κά-
ποιες κρατήσεις που δεν ξέρουμε καν για-
τί γίνονται και κανείς δεν μας λέει βέβαια».

Όταν ρωτήσαμε για τις συνθήκες δου-
λειάς πχ για τα Μέσα Ατομικής Προστα-
σίας, ξέσπασαν σε ειρωνικά γέλια. Η
απάντησή τους αναδεικνύει τις τεράστιες

περικοπές στη δημόσια υγεία και τις συνέ-
πειές τους. «Τι να σας πούμε; Για τα γάν-
τια; Τα ψάχνουμε κάθε μέρα. Πολλές φο-
ρές “τσακωνόμαστε” μεταξύ μας για το
ποια/ος θα τα πάρει. Για τις σακούλες
σκουπιδιών; Συνήθως έχουμε δύο σακού-
λες για έναν ολόκληρο όροφο. Όταν γεμί-
ζουν τις αδειάζουμε σε μια πιο μεγάλη και
τις χρησιμοποιούμε ξανά. Τις σερβιέτες
από τις λεχώνες -γιατί όταν μιλάμε για το
Έλενα μιλάμε για ένα γυναικολογικό νο-
σοκομείο- τις ξεκολάμμε με τα χέρια... Και
χωρίς ατομικό βιβλιάριο υγείας ή χωρίς να
έχουμε εμβολιαστεί κατάλληλα, πώς μπο-
ρούμε να αποδείξουμε μια πιθανή αρρώ-
στια ότι δεν την είχαμε από πριν και ότι
την αποκτήσαμε στη δουλειά; Δεν μπο-
ρούμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορούν
άνετα να μας πουν ότι δεν είναι λόγω της
δουλειάς μας στο νοσοκομείο», μας είπαν.

Τρομοκρατία
Για την καταπάτηση των δικαιωμάτων

τους μας κατήγγειλαν τα εξής: «Δεν μπο-
ρεί να μας ασκείται ασφυκτικός έλεγχος
ακόμα και στα διαλείμματά μας, όταν κά-
νουμε ένα τσιγάρο ή πότε πάμε στην
τουαλέτα. Έλεγχος πρέπει να γίνεται στη
δουλειά μας, αν καθαρίσαμε ένα δωμάτιο
ή ένα χώρο σωστά, το άλλο είναι τρομο-
κρατία. Δεν μπορεί να αμφισβητούνται
επίσημα χαρτιά γιατρών τα οποία πιστο-
ποιούν μια ασθένειά μας και ουσιαστικά
να υποννοείται ότι λέμε ψέματα και ότι
τεμπελιάζουμε. Δεν μπορεί να παραβιάζε-
ται το ωράριό μας ή να δίνεται σε μια μη-
τέρα δυο παιδιών η απογευματινή βάρδια
για έναν ολόκληρο μήνα σερί, είναι απα-
ράδεκτο, τί θα κάνει με τα παιδιά της. Και
επιπλέον να υπάρχει άρνηση διευκόλυν-
σής της όταν ζητά αλλαγή για τέτοιο λό-
γο. Σε κανένα χώρο δουλειάς δεν συμβαί-
νουν αυτά, παντού υπερισχύει μια κατα-
νόηση σε τέτοιου είδους ζητήματα.

Δεν μπορεί τα ρεπό που δικαιούμαστε να
μην τα καθορίζουμε και εμείς, με βάση τις

ανάγκες μας, αλλά να μας δίνονται ως εν-
τολή. Δεν ευθυνόμαστε εμείς για τις ελλεί-
ψεις προσωπικού, αν και στη συγκεκριμένη
περίπτωση το κριτήριο δεν είναι πάντα πώς
θα καλυφτεί η καθαριότητα του νοσοκομεί-
ου, αλλά η υποτιμητική και εκδικητική στά-
ση απέναντί μας. Δεν μπορεί να μας λένε
ότι δεν δικαιούμαστε γονικές και δίωρες
άδειες. Δεν μπορεί το πρόγραμμα της ημέ-
ρας να είναι ένα πρόχειρο χαρτί, χωρίς
υπογραφές ή σφραγίδες, στο οποίο κάποι-
ες φορές δεν αναγράφονται καν τα ονόμα-
τά μας. Πώς θα αποδείξουμε εμείς ότι ήμα-
σταν στη δουλειά και εργαστήκαμε μια μέ-
ρα όταν δεν υπάρχουμε στο πρόγραμμα;
Όλα αυτά συνιστούν αυθαιρεσία και κατά-
χρηση εξουσίας. Στην πραγματικότητα το
ότι έφυγε ο εργολάβος από το νοσοκομείο,
δεν σημαίνει απολύτως τίποτα».

Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται η αρ-
νητική στάση του Σωματείου απέναντί
τους. Συνδικαλιστικά, οι εργαζόμενες/οι εί-
ναι ακάλυπτες/οι και δεν μπορούν να απαν-
τήσουν συλλογικά. «Το Σωματείο μας αγνο-
εί, δεν μας γράφει σαν μέλη του παρόλο
που απευθυνθήκαμε στην ηγεσία του», μας
είπαν, «Ζητάμε το αυτονόητο, να μας δε-
χτεί το σωματείο ως εργαζόμενες/ους στο
νοσοκομείο και να μην μας αντιμετωπίζει
ακόμα ως συνεργείο. Γιατί σε άλλα νοσο-
κομεία οι συμβασιούχοι να είναι μέλη των
σωματείων και όχι κι εμείς;».

Οι εργαζόμενες/οι κατέληξαν: «Απαιτού-
με συναδελφική, ανθρώπινη συμπεριφο-
ρά. Κανείς δεν μπορεί να μας αντιμετωπί-
ζει και να μας προσβάλει με αυτό τον τρό-
πο επειδή είμαστε καθαρίστριες. Απαιτού-
με τα δικαιώματά μας, να σταματήσει η
τρομοκρατία. Απαιτούμε να γίνουμε μέλη
του σωματείου. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε
στο Συντονιστικό των Νοσοκομείων».

Τις επόμενες μέρες, μέλη του Συντονι-
στικού Νοσοκομείων σε συνεννόηση με το
ΕΚΑ θα πραγματοποιήσουν περιοδεία στο
νοσοκομείο για όλα αυτά τα ζητήματα.

Λ.Β.

Απεργιακή 8 Μάρτη 2019

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΝΑ

Απαιτούμε τα δικαιώματά μας
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Πώς όμως φτάσαμε σε αυτόν
τον παραλογισμό για μια βρα-
χονησίδα που μέχρι το 1996 οι

μόνοι άνθρωποι που την ήξεραν το πο-
λύ να ήταν οι ψαράδες της περιοχής;
Τα Ίμια ήταν απλά η αφορμή. Το λάδι
που φούντωσε τη φωτιά ενός παραλί-
γο πολέμου, το έριξαν οι ευρύτεροι
ανταγωνισμοί ανάμεσα στον ελληνικό
και τουρκικό καπιταλισμό. Ο ανταγωνι-
σμός δύο τοπικών «υποϊμπεριαλισμών»
που διεκδικούν εδώ και δεκαετίες την
πρωτοκαθεδρία οικονομική, διπλωμα-
τική και στρατιωτική όχι μόνο στο Αι-
γαίο αλλά σε όλο το τόfξο που απλώνε-
ται από τα Βαλκάνια μέχρι τη νοτιοα-
νατολική Μεσόγειο, διεκδικώντας η κά-
θε μια χώρα για τον εαυτό της τον πιο
αναβαθμισμένο ρόλο στη σχέση της
με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. 

Το υπόβαθρο της κρίσης των Ιμίων
ήταν οι ανταγωνισμοί για τα πετρέλαια
και την υφαλοκρηπίδα αφενός του Αι-
γαίου (είχε προηγηθεί για αυτήν το θερ-
μό επεισόδιο το 1987) αλλά κυρίως τα
πετρέλαια και το αέριο του Καυκάσου
και της Κασπίας. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο πρώην υπουργός της ΝΔ Ανδρια-
νόπουλος είχε βαφτίσει την Κασπία Θά-
λασσα «καυτή περιοχή ελέγχου της
ενεργειακής πολιτικής του 21ου αιώνα». 

Τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου της Κασπίας και του Καυ-
κάσου είχαν ανοίξει στην λεηλασία και
στον ανταγωνισμό των μεγάλων πο-
λυεθνικών. Οι επεμβάσεις και τα παζά-
ρια των κρατών που τις στήριζαν ήδη
είχαν βυθίσει στο αίμα ολόκληρες χώ-
ρες. Αυτό το νέο «κέρας της αμάλθει-
ας» είχε σημάνει τότε για την περιοχή
μια σειρά από θερμά επεισόδια και αι-
ματηρούς πολέμους απ’ όπου περνού-
σαν οι πετρελαιαγωγοί: στο Αζερμπαϊ-
τζάν και στην Αρμενία, στην Γεωργία
και στην Τσετσενία.  

Σε αυτούς τους ανταγωνισμούς μπή-
καν η Ελλάδα και η Τουρκία που το

ίδιο ακριβώς διάστημα εμπλέκονταν σε
ένα σκληρό ανταγωνισμό οικονομικής
διείσδυσης στις χώρες των Βαλκανίων
και της πρώην ΕΣΣΔ που έφτασε και
στην συμμετοχή στρατιωτικών σωμά-
των σε μια σειρά από «ειρηνευτικές
δυνάμεις» στη Βοσνία και αργότερα
στη Δημοκρατία της Μακεδονίας και
το Κόσοβο. Η Βοσνία ήταν για τον ελ-
ληνικό και τον τουρκικό καπιταλισμό η
Λιβύη της δεκαετίας του ’90. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, Ελλάδα,
Ρωσία και Κύπρος υποστήριζαν την
διακίνηση του πετρελαίου από τον
Καύκασο με τα τάνκερ των εφοπλιστών
τους. Ο Λάτσης και ο τότε πρόεδρος
της Ρωσίας Γιέλτσιν είχαν συμφωνήσει
για πετρελαιαγωγό που να παρακάμ-
πτει τον Βόσπορο μέσα από την Βουλ-
γαρία (Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη).
Οι Τούρκοι καπιταλιστές προωθούσαν
δικό τους αγωγό από τον Καύκασο στη
Μεσόγειο μέσα από την Τουρκία -έναν
αγωγό που θα κατέληγε στο τουρκικό
λιμάνι Τσεϊχάν απέναντι από την Κύ-
προ- και απειλούσαν να δυσκολέψουν
το πέρασμα των τάνκερ στον Βόσπο-
ρο. Τα «αεροναυτικά περάσματα» του
Αιγαίου έπαιζαν αποφασιστικό ρόλο
στο ποιος έλεγχε αυτές τις διαδρομές. 

Έτσι ακόμη και οι βραχονησίδες του
Αιγαίου, άρχισαν να μετατρέπονται σε
σημεία «στρατηγικής σημασίας». Είναι
πραγματικά ενδεικτικό του «πατριωτι-
σμού» και της υποκρισίας της άρχου-
σας τάξης ότι μόλις λίγα χρόνια νωρί-
τερα ο υπουργός Οικονομικών της Νέ-
ας Δημοκρατίας Παλαιοκρασσάς είχε
ανακοινώσει ότι η κυβέρνηση σκόπευε
να πουλήσει μερικές βραχονησίδες
στα πλαίσια προγράμματος ιδιωτικο-

ποιήσεων. Αλλά τώρα ετοιμάζον-
ταν να κάνουν πόλεμο για τα
«πάτρια εδάφη».

Πώς αποδεικνύεται όμως η
εθνικότητα μιας ακατοίκητης
βραχονησίδας, όταν πάνω της
δεν ζουν παρά  πουλιά; Πριν
από το θερμό επεισόδιο στα
Ίμια προηγήθηκαν κινήσεις
όπως «προγράμματα αποικισμού
βραχονησίδων» προκειμένου αυ-
τές να αποκτήσουν «εθνικότη-
τα». Οι δυο δημοσιογράφοι,
αναφέρουν στην εισαγωγή του
βιβλίου τους το πρόγραμμα
«αποικισμού 10 βραχονησίδων»
που είχε αρχίσει να υλοποιείται
από τα υπουργεία Αμυνας, Αι-
γαίου και Γεωργίας. «Περιβαλ-
λοντικό» πρόγραμμα υποτίθεται,
με την ενίσχυση και της ΕΕ. 

Η ταχύτητα με την οποία τα πε-
ριβαλλοντικά προγράμματα γί-
νονται πολεμικά συμβαδίζει με

την ταχύτητα με την οποία οι κατά και-
ρούς δεσμεύσεις για «ειρήνη» όλων των
πρωθυπουργών της Ελλάδας και της
Τουρκίας από το Σημίτη μέχρι τον Μη-
τσοτάκη και από την Τσιλέρ μέχρι τον
Ερντογάν, γίνονται πολεμικές ιαχές. Και
βέβαια δεν ξεχνάμε, ότι τον υπουργό
Άμυνας του Τσίπρα, Καμμένο, που το
πρώτο πράμα που έκανε μόλις ορκίστη-
κε υπουργός τον Φλεβάρη του 2015
ήταν να οργανώσει πολεμοκάπηλες εκ-
δηλώσεις στα Ίμια. 

Σήμερα, 24 χρόνια από τα Ίμια, βρι-
σκόμαστε μπροστά σε μια φάση νέας
όξυνσης των ανταγωνισμών, που στο
κέντρο της δεν βρίσκονται πλέον ο
Καύκασος, η Κασπία και τα Βαλκάνια,
αλλά η Ανατολική Μεσόγειος, οι ΑΟΖ
της και χώρες της Μέσης Ανατολής και
Β. Αφρικής όπως η Λιβύη και η Συρία. 

Όμως το διακύβευμα για τους λαούς
και στις δύο πλευρές του Αιγαίου  είναι
το ίδιο: ένας αντιδραστικός πόλεμος
για τα συμφέροντα των καπιταλιστών
της Τουρκίας και της Ελλάδας, ένας
πόλεμος για την εκμετάλλευση και
τους δρόμους του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου, ένας πόλεμος στενά
συνδεδέμενος με τους ανταγωνισμούς
των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμε-
ων και των πολευθνικών συμφερόντων. 

Απάντηση στην 
πολεμική απειλή

Η απάντηση στην πολεμική απειλή
των θερμοκέφαλων στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη, τους στρατιωτικούς και τα
ΜΜΕ που κάθε μέρα  εκπέμπουν πολε-
μοκαπηλεία από τα κανάλια τους δεν
μπορεί να είναι η πολεμική διπλωματία
ή η διπλωματία των εξοπλισμών που
έχουν καταχρεώσει τις χώρες σε βά-
ρος των αναγκών των λαών τους. Δεν
είναι οι «διεθνείς συνθήκες» που επικα-
λούνται και οι δύο πλευρές, επιλεκτικά
και όπως τους βολεύει. 

Δεν μπορεί να είναι οι ΗΠΑ και η ΕΕ
και οι υπόλοιπες ιμπεριαλιστικές δυνά-
μεις που παίζουν τα πιο βρώμικα παι-
χνίδια από τη Λιβύη μέχρι το Ιράν. Δεν
μπορεί να είναι οι κοινές μονομερείς
κινήσεις για τις ΑΟΖ και οι νέοι πολεμι-
κοί άξονες με την χούντα του Σίσι στην
Αίγυπτο και το κράτος δολοφόνο του
Ισραήλ. Η στρατιωτική υπεροχή που
υποτίθεται εξασφαλίζουν κλιμακώνει
τη διαμάχη -όπως είδαμε με το τουρ-
κολιβυκό σύμφωνο που ακολούθησε
από τον Ερντογάν- επεκτείνοντας τον
ανταγωνισμό Ελλάδας-Τουρκίας στα
«πάτρια εδάφη» της Λιβύης και μεγε-
θύνοντας τις απειλές μιας πολεμικής
σύρραξης στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Η απάντηση στην πολεμική απειλή
είναι το χτίσιμο ενός ισχυρού αντιπο-
λεμικού κινήματος και στις δύο πλευ-
ρές του Αιγαίου, που με μπροστάρη
την εργατική τάξη και τη νεολαία –που
θα κληθούν να πληρώσουν ακριβά το
μάρμαρο σε μια τέτοια σύρραξη- θα
βάλουν τέρμα στα πολεμοκάπηλα σχέ-
διά τους.

Αυτές τις μέρες με το σεισμό στην
Τουρκία, έρχονται ξανά στην επιφά-
νεια τα αισθήματα αλληλεγγύης ανά-
μεσα στους απλούς ανθρώπους και
στις δυο πλευρές του Αιγαίου. Το ίδιο
είχε γίνει ξανά με τον μεγάλο σεισμό
πριν από είκοσι χρόνια. Πάνω σε αυτήν
την ενότητα μπορούμε να χτίσουμε
τον φραγμό στην παρανοϊκή απειλή
του πολέμου.

Τις τελευταίες μέρες του Γενάρη 1996
και ιδιαίτερα το βράδυ της 30 προς
31 του μήνα, η Ελλάδα και η Τουρκία

έφτασαν πιο κοντά στον πόλεμο από οποι-
αδήποτε άλλη στιγμή μετά το 1974. Γύρω
από τις βραχονησίδες Ίμια αλλά και σε ολό-
κληρο το Αιγαίο δύο υπερσύγχρονες πολε-
μικές μηχανές βρέθηκαν στα πρόθυρα της
μεγαλύτερης αεροναυμαχίας στην πολυτά-
ραχη ιστορία αυτού του πελάγους. 

Στις 25 Γενάρη του 1996, ο τότε δήμαρ-
χος της Καλύμνου, συνοδεία του Αργύρη
Ντινόπουλου, τότε δημοσιογράφου και με-
τέπειτα βουλευτή της ΝΔ, πήγε και κάρφω-
σε την ελληνική σημαία στα Ίμια, μια ξερή
ακατοίκητη βραχονησίδα λίγων στρεμμά-
των. 

Το ζήτημα της «εθνικότητας» των Ιμίων
είχε ανοίξει τον Δεκέμβρη του προηγούμε-
νου χρόνου όταν η Τουρκία αρνήθηκε τη
συνδρομή ελληνικών σκαφών για την απο-
κόλληση ενός τουρκικού φορτηγού πλοίου
που είχε προσαράξει εκεί ισχυριζόμενη ότι
οι νήσοι «Καρντάκ» (Ίμια) ήταν δικό της
έδαφος. Τυπικά, το διεθνές έγγραφο που
ορίζει την εθνικότητα της βραχονησίδας
έχει την υπογραφή του Μουσολίνι αφού τα
Ίμια ορίστηκαν ως τμήμα της Δωδεκανή-
σου όταν η Ιταλία τα πήρε από την Τουρκία
για να καταλήξουν αργότερα στην Ελλάδα.

Λίγες μέρες μετά την τοποθέτηση της ελ-
ληνικής σημαίας, δυο Τούρκοι δημοσιογρά-
φοι ύψωσαν στη θέση της την τουρκική. Ακο-
λούθησε αποβίβαση βατραχανθρώπων που
κατέβασαν την τουρκική και ύψωσαν την ελ-
ληνική. Στη συνέχεια δόθηκε εντολή στον ελ-
ληνικό στόλο να αποπλεύσει από το ναύ-
σταθμο της Σαλαμίνας. Όλες οι μονάδες του
στρατού μπήκαν σε πολεμική ετοιμότητα. 

Όλος αυτός ο παραλογισμός οδήγη-
σε στο να παραταχθούν αντιμέτωπα ελ-
ληνικά και τουρκικά πολεμικά καράβια. Η
απειλή της πολεμικής σύρραξης ήταν
μια ανάσα από το να γίνει πραγματικότη-
τα. Σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία εί-
χαν πέσει και προειδοποιητικές βολές
από το πολεμικό Παναγόπουλος. Στα
πλαίσια όλης αυτής της κλιμάκωσης, ένα
ελληνικό πολεμικό ελικόπτερο με τρεις
επιβαίνοντες έπεσε, με θύματα τρεις
στρατιωτικούς. Το πόρισμα του Πολεμι-
κού Ναυτικού τότε ήταν ότι το ελικόπτε-
ρο κατέπεσε λόγω κακοκαιρίας και απώ-
λειας προσανατολισμού του πιλότου.

Τελικά η κλιμάκωση δεν έφτασε σε
γενικευμένη πολεμική σύρραξη αλλά αυ-
τό κρίθηκε κυριολεκτικά στην κόψη του
ξυραφιού. Όπως και σήμερα, τότε δεν
έλειπαν οι φωνές που υποστήριζαν ότι
είναι μια ευκαιρία για σύγκρουση αφού
εκτιμούσαν ότι η ελληνική πλευρά θα εί-

χε το πάνω χέρι σε μια τέτοια σύρραξη.
Μόνο που δεν ήταν απλά κάποιες «φωνές»,
ήταν η φωνή του ίδιου τότε Αρχηγού του
ΓΕΕΘΑ, ναύαρχου Λυμπέρη. Μαζί του ήταν
οι περισσότεροι στρατιωτικοί που υποστή-
ριζαν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να
αλλάξει ο συσχετισμός στο Αιγαίο.

Ο ναύαρχος Λυμπέρης (που αποπέμφθη-
κε τον Φλεβάρη του 1996 λίγο μετά την κρί-
ση) κατηγορούσε την κυβέρνηση Σημίτη για
«εθνική ταπείνωση», διαρρέοντας στην
Ελευθεροτυπία της 11ης Φλεβάρη: «Το
βράδυ της κρίσης ο ναύαρχος Λυμπέρης,
όπως εκμυστηρεύεται ήταν αποφασισμένος
για όλα. Δεν ήθελε να περιοριστεί σε έναν
    κλεφτοπόλεμο στις βραχονησίδες και είχε
προσανατολιστεί στη λογική του “μεγάλου
χτυπήματος” σε όλο το Αιγαίο». Τα επιτελι-
κά σενάρια που είδαν το φως της δημοσιό-
τητας μιλούσαν ακόμα και για βομβαρδισμό
τούρκικων βάσεων έξω από τη Σμύρνη. 

Η λογική του 
«μεγάλου χτυπήματος»

Η λογική του «μεγάλου χτυπήματος» σή-
μανε ότι θα γινόταν η μεγαλύτερη αεροναυ-
μαχία στο Αιγαίο που θα κλιμακωνόταν και
με επιθέσεις και στις δύο ηπειρωτικές χώ-
ρες. Με τον σύγχρονο οπλισμό οι κατα-
στροφές θα ήταν τεράστιες. Η κυβέρνηση
Σημίτη ταλαντεύτηκε μέχρι την τελευταία
στιγμή, για το τι θα κάνει. Στην αρχή της
κρίσης ο υπουργός Εξωτερικών Πάγκαλος
έδινε συνεντεύξεις που υποσχόταν εκτόνω-
ση, όμως μετά η κυβέρνηση έδωσε εντολή
να βγει ο στόλος στο Αιγαίο. 

Το βιβλίο που έγραψαν αργότερα οι δη-
μοσιογράφοι Μ. Ιγνατίου και Αθ. Έλις για

την κρίση στα Ιμια το 1996 έχει μια σειρά
απο ντοκουμέντα σχετικά με το πόσο κοντά
βρεθήκαμε τότε στον πόλεμο. Αποτελείται
από τηλεγραφήματα που προέρχονται από
την αμερικάνικη πλευρά σχετικά με την κρί-
ση. Όμως, υπάρχουν και μαγνητοφωνημένες
συνομιλίες με τους πρωταγωνιστές της κρί-
σης από την ελληνική πλευρά, τον Πάγκαλο
(τότε υπουργός Εξωτερικών) τον Αρσένη
(Άμυνας), απόψεις του ναύαρχου Λυμπέρη. 

Την κρισιμότητα της κατάστασης τη δεί-
χνει μια συνομιλία του Πάγκαλου με τον
αμερικάνο υπουργό Εξωτερικών Γουόρεν
Κρίστοφερ: «Κρίστοφερ: Πρέπει να δείξετε
ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Πάγκαλος:
Όπως είναι τα πράγματα, υπάρχει μια σύγ-
κρουση και η σύγκρουση θα γενικευτεί. Διό-
τι εμείς, από τη στιγμή που θα πέσει η πρώ-
τη σφαίρα θα απαντήσουμε παντού όπου
θεωρούμε ότι έχουμε συγκριτικό πλεονέκτη-
μα. Δεν μπορούμε να έχουμε καμιά συζήτη-
ση με τους Τούρκους ούτε μπορούμε να δι-
καιολογήσουμε τον περιορισμό της κρίσης

σε καθαρά αεροναυτικό επεισόδιο».  Με
άλλα λόγια, μετά το πρώτο «μπαμ» θα
έπαιρναν φωτιά τα πάντα.

Τελικά, η κρίση εκτονώθηκε μετά από
πιέσεις των ΗΠΑ, όχι φυσικά επειδή είναι
φιλειρηνιστές αλλά επειδή δεν ήθελαν να
δουν τους δύο βασικούς τους συμμά-
χους να προχωρούν σε πολεμική σύρρα-
ξη που θα αποσταθεροποιούσε την κατά-
σταση σε ολόκληρη την περιοχή. Ο δι-
πλωμάτης Richard Holbrooke με εντολή
του προέδρου Κλίντον επικοινώνησε τη-
λεφωνικά με τους δύο πρωθυπουργούς
που δεσμεύτηκαν να αποσύρουν τις δυ-
νάμεις τους και να υποστείλουν τις ση-
μαίες. Τα πολεμικά σκάφη και οι κατα-
δρομείς των δύο χωρών αποχώρησαν
από τις βραχονησίδες υπό την επίβλεψη
αεροσκαφών του 6ου αμερικανικού στό-
λου της Μεσογείου.

1996 - Πόλεμος 
για τις βραχονησίδες;

Κανείς δεν ήθελε 
να πολεμήσει

2020 - Δεν πολεμάμε για τις ΑΟΖ

Αλλά δεν ήταν μόνο η παρέμβαση των ΗΠΑ που για δικά τους συμφέροντα απέ-
τρεψε τον πόλεμο. Καταρχάς στρατιωτικά, υπήρχε η αμφιβολία του πόσο
ένας τέτοιος πόλεμος ήταν σίγουρα «κερδισμένος». Υπήρχε η εμπειρία του

πολέμου του 1974 (όταν και τότε οι συνταγματάρχες θεωρούσαν ότι θα ξεμπέρ-
δευαν εύκολα μετά το ελληνικό πραξικόπημα του Σαμψών στην Κύπρο, νομίζοντας
ότι θα έχουν για δεύτερη φορά μετά το 1964 την στήριξη των ΗΠΑ) ο οποίος κατέλη-
ξε σε μια μεγάλη ήττα, να χάνουν τη μισή Κύπρο.  

Ταυτόχρονα, ήταν η γενικότερη αίσθηση και ανησυχία -αν όχι στα επιτελεία και
τους καραβανάδες, σίγουρα μέσα στην κυβέρνηση- μήπως η εργατική τάξη και ο λα-
ός θα αντιμετώπιζαν μια πολεμική περιπέτεια με τον ίδιο τρόπο όπως την «επιστρά-
τευση της σαγιονάρας» το 1974. Είναι χαρακτηριστικό, ότι μόλις δύο μήνες μετά την
θερμή νύχτα στα Ίμια, πανελλαδική δημοσκόπηση της VPRC για λογαριασμό του
ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ιδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής) -παρά τις εθνικιστι-
κές κορώνες του Σαμαρά που τότε είχε την Πολιτική Άνοιξη και του τότε προέδρου
της ΝΔ Έβερτ που κατηγορούσαν για «προδοσία» την κυβέρνηση Σημίτη και το «ευ-
χαριστώ του» στις ΗΠΑ-  ένα 69,4% απαντούσε ΟΧΙ στον πόλεμο. 

Τη στάση των ίδιων των φαντάρων μπροστά σε ένα τέτοιο πόλεμο αλλά και το πό-
σο κοντά βρεθήκαμε στο μακελειό αναδεικνύουν γλαφυρά δύο γράμματα που είχε
δημοσιεύσει η Εργατική Αλληλεγγύη από στρατιώτες που υπηρετούσαν τη θητεία
τους εκείνες τις μέρες: 

«Η πρόσφατη φάση μας βρήκε στη μέση της άσκησης...Τα πράγματα άρχισαν να
σοβαρεύουν όταν τα ασκησιακά σήματα άρχισαν να αντικαθίστανται από πραγματι-
κά» έγραφε ένας έφεδρος υπαξιωματικός των Διαβιβάσεων. «Τα μεσάνυχτα διαταχ-
θήκαμε να επανδρώσουμε τις πολεμικές μας θέσεις στο βουνό... Στους δρόμους του
νησιού περισσότερα ήταν τα τανκς, παρά τα αυτοκίνητα. Τα κανόνια είχαν στηθεί. Τα
αντιαρματικά βγήκαν στις παραλίες. Χιλιάδες φαντάροι έτρεχαν στις ακτές με το δά-
χτυλο στην σκανδάλη. 

Όταν οι Τούρκοι κομάντος αποβιβάστηκαν στα Ίμια, έλαβα σήμα που διέταζε πό-
λεμο στην αντιαεροπορική άμυνα. Πλέον ήμασταν βέβαιοι ότι θα πολεμήσουμε. Κα-
νείς μας εκείνη την ώρα δεν σκεφτόταν ούτε τα Ίμια, ούτε τη σημαία, ούτε τα διπλω-
ματικά παιχνίδια για τα 12 μίλια, ούτε αν έχουμε δίκιο. Το μόνο που σκεφτόμασταν
ήταν τι και ποιους αφήνουμε πίσω. Κανείς δεν ήθελε να πολεμήσει. Γαμώτο για ένα
βραχόνησο θα σκοτωθούμε, λέγαμε». 

«Ξέρουμε καλά ότι ο πόλεμος που θέλουν να αρχίσουν οι δύο χώρες δεν είναι για
ένα ξερονήσι αλλά για τον έλεγχο των πετρελαίων. Από την μεριά μας δεν θέλουμε
ένα πόλεμο που θα φέρει δυστυχία και φτώχεια και στους δύο λαούς και αυτό φάνη-
κε τη μέρα που μας ήρθε το σήμα για τα Ίμια» γράφει σε επιστολή που είχε στείλει
στην εργατική αλληλεγγύη ναύτης του πολεμικού πλοίου Οινούσσες. «Οι γαλονάδες
έλεγαν με χαρά πάμε να φάμε τους Τούρκους και εμείς λέγαμε που πάμε τώρα, γιατί
δεν ρίχνουν ένα πύραυλο να ισοπεδώσουν το νησί να τελειώνουμε».

Κείμενα: Γιώργος Πίττας

Το πρωτοσέλιδο της Εργατικής
Αλληλεγγύης στις 7/2/1996

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, 11/1/2020. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Το πρωτοσέλιδο της Εργατικής Αλληλεγγύης
αμέσως μετά τους σεισμούς σε Ελλάδα και
Τουρκία το 1999
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Η 27 Γενάρη έχει οριστεί από
τον ΟΗΕ σαν παγκόσμια μέ-
ρα μνήμης του Ολοκαυτώ-

ματος. Εκείνη τη μέρα το 1945 ο ρω-
σικός στρατός απελευθέρωσε το
Άουσβιτς, το στρατόπεδο εξόντω-
σης που έχει γίνει σύμβολο της ναζι-
στικής θηριωδίας. 

Το Άουσβιτς βρίσκεται στη νότια
Πολωνία και στην πραγματικότητα
ήταν ένα συγκρότημα σαράντα
στρατοπέδων που συνδύαζαν δια-
φορετικούς σκοπούς. Το Άουσβιτς Ι
ξεκίνησε το 1940 ως στρατόπεδο
καταναγκαστικής εργασίας για χιλιά-
δες Πολωνούς κρατούμενους. Το
Άουσβιτς ΙΙ-Μπιρκενάου κατασκευά-
στηκε το 1941 και την επόμενη χρο-
νιά οι θάλαμοι αερίων και τα κρεμα-
τόρια που περιλάμβανε μπήκαν σε
πλήρη λειτουργία. 

Την ίδια χρονιά, το 1941 ξεκίνησε
να λειτουργεί το Άουσβιτς ΙΙΙ-Μόνο-
βιτς. Χτίστηκε για να προσφέρει
σκλάβους-εργάτες στην IG Farben,
με σκοπό την κατασκευή ενός εργο-
στασίου παραγωγής συνθετικών
ελαστικών. Τα Ες-Ες χρέωναν την IG
Farben, τη δεύτερη μεγαλύτερη χη-
μική βιομηχανία στον κόσμο, τρία
μάρκα την ώρα για κάθε ανειδίκευτο
«εργάτη», τέσσερα για τους ειδικευ-
μένους και ενάμιση για τα παιδιά. Η
Siemens και η Krupp είχαν τα δικά
τους «παραρτήματα».

Στο Άουσβιτς δολοφονήθηκαν 1.1
εκατομμύριο άνθρωποι από το 1940
μέχρι το 1945. Από αυτούς οι
960.000 περίπου ήταν Εβραίοι. Το
Άουσβιτς δεν ήταν το μοναδικό τέ-
τοιο στρατόπεδο. Οι ναζί έχτισαν και
άλλα στρατόπεδα θανάτου στο έδα-
φος της Πολωνίας. Το Σέλμνο, το
Μπιλζέκ, τη Τρεμπλίνκα το Σόμπιμ-
πορ, το Μάιντανεκ.  Περίπου 3 εκα-
τομμύρια Εβραίοι συνολικά εξοντώ-
θηκαν στα στρατόπεδα θανάτου. 

Οι αριθμοί από μόνοι τους είναι
εφιαλτικοί αλλά δεν μπορούν να
αποδώσουν το μέγεθος της φρίκης.
Αυτό που σοκάρει είναι η βιομηχανι-
κή οργάνωση της γενοκτονίας που
δεν σταμάτησε ακόμα και όταν ήταν
ξεκάθαρο ότι οι ναζί έχαναν τον πό-
λεμο. Αντίθετα, κλιμακώθηκε. Το
1944, μισό εκατομμύριο Εβραίοι
οδηγήθηκαν στους θαλάμους αε-
ρίων μόνο του Άουσβιτς. 

Τα τρένα του θανάτου έφταναν με
ακρίβεια στην ώρα τους, ξεφόρτω-
ναν, η διαλογή -ποιοι θα πήγαιναν
κατευθείαν για εξόντωση και ποιοι
να δουλέψουν μέχρι θανάτου ώσπου
να φτάσει η σειρά τους, κρατούσε
μερικά λεπτά. Τα Ες-Ες χρέωναν ει-
σιτήρια και τα απέδιδαν με τάξη και
μεθοδικότητα στους γερμανικούς σι-
δηροδρόμους: για τους ενήλικες
ολόκληρο εισιτήριο, για τα παιδιά
κάτω των 10 ετών μισό και για τα
παιδιά κάτω των 4 ετών «δωρεάν». 

Το Ολοκαύτωμα δεν εκτυλίχτηκε
μόνο στα στρατόπεδα θανάτου.
Όταν οι ναζί εισέβαλαν στη Ρωσία
τον Ιούνη του 1941 πίσω από τις μο-

νάδες της Βέρμαχτ ακολουθούσαν οι
«ομάδες δράσης» των Ες-Ες, οι Ein-
satzgruppen, με μοναδικό σκοπό την
εξόντωση των Εβραίων. Πριν ακόμα
ξεκινήσουν οι θάλαμοι αερίων, είχαν
δολοφονήσει συστηματικά εκατοντά-
δες χιλιάδες. Για παράδειγμα ανάμε-
σα στον Ιούνη και τον Νοέμβρη του
1941, 177.000 Εβραίοι της Λιθουα-
νίας δολοφονήθηκαν. Τον Σεπτέμ-
βρη του 1941, 33.771 Εβραίοι οδηγή-
θηκαν στο χώρο του Μπάμπι Γιάρ
κοντά στο Κίεβο της Ουκρανίας και
δολοφονήθηκαν από αποσπάσματα.
Η σφαγή κράτησε δυο μέρες. 

Ανατριχιαστικοί αριθμοί
Ο ιστορικός Ρίτσαρντ Έβανς πα-

ρουσιάζει τους εξής ανατριχιαστι-
κούς αριθμούς στο βιβλίο του Το
Τρίτο Ράιχ σε Πόλεμο:

«Συνολικά στη διάρκεια του πολέ-
μου περίπου 3 εκατομμύρια Εβραίοι
εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα θανά-
του, 700.000 εξοντώθηκαν σε φορ-
τηγά αερίων, και 1,3 εκατομμύριο
εκτελέστηκαν από τις Ομάδες Δρά-
σης των Ες-Ες, μονάδες της αστυ-
νομίας και συμμαχικές δυνάμεις ή
βοηθητικές πολιτοφυλακές. Περίπου
ένα εκατομμύριο Εβραίοι πέθαναν
από πείνα, ασθένειες ή την κτηνωδία
των Ες-Ες και τις εκτελέσεις σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης και
ιδίως στα γκέτο που είχε δημιουργή-
σει το Τρίτο Ράιχ στα κατεχόμενα
εδάφη».

Προπολεμικά στην Ευρώπη κατοι-
κούσαν περίπου 9.700.000 Εβραίοι.
Όταν τέλειωσε ο πόλεμος τα 6 εκα-
τομμύρια από αυτούς ήταν νεκροί. 

Ο αντισημιτισμός είχε ιστορία αι-
ώνων στην Ευρώπη, το ίδιο οι δια-
κρίσεις και οι διωγμοί ενάντια στους
Εβραίους, ιδιαίτερα στην ανατολική
Ευρώπη και στα εδάφη της παλιάς
Τσαρικής Αυτοκρατορίας. Όμως, ο
αντισημιτισμός των ναζί διέφερε. Γι’
αυτούς οι «εβραίοι» ήταν κυριολεκτι-
κά ένα μικρόβιο που μεταφέρεται
στο αίμα και έπρεπε να εκδιωχθεί
για να ζήσει η «γερμανική φυλή». 

Είναι αλήθεια ότι οι γενοκτονικές
προθέσεις των ναζί δεν αφορούσαν
μόνο τους Εβραίους. Το «Σχέδιο
Πείνα» που κατάρτισαν οι ναζί γρα-
φειοκράτες και η διοίκηση της Βέρ-
μαχτ την παραμονή της εισβολής
στην ΕΣΣΔ, πρόβλεπε ότι δεκάδες
εκατομμύρια «υπάνθρωποι» θα πέ-
θαιναν από την πείνα για να τραφεί
ο γερμανικός στρατός. Το «Γενικό
Σχέδιο Ανατολή» των Ες-Ες πρόβλε-
πε την εκδίωξη δεκάδων εκατομμυ-
ρίων (και το θάνατό τους) πέρα από
τα Ουράλια, για να ανοίξει ο «ζωτι-
κός χώρος» για τον εποικισμό της
«Ανατολής». Στα στρατόπεδα εξόν-
τωσης δολοφονήθηκαν εκατοντάδες
χιλιάδες Ρομά, Πολωνοί και Ρώσοι
κρατούμενοι.

Όμως, αυτό που κάνει το Ολοκαύ-
τωμα τόσο ξεχωριστό σαν μαζικό έγ-
κλημα είναι η προσπάθεια να εξον-
τωθεί βιολογικά και ο τελευταίος
Εβραίος ως προϋπόθεση κάθε άλ-
λου σχεδίου των Ναζί. 

Για να κατανοήσουμε το Ολοκαύ-
τωμα χρειάζεται να κατανοήσουμε
το ναζισμό και τη σχέση του με τον
καπιταλισμό. Οι ναζί ήταν ένα μαζι-
κό, αντεπαναστατικό κίνημα. Η γερ-

μανική άρχουσα τάξη τους έδωσε
την εξουσία το 1933, όταν όλα τα
παραδοσιακά εργαλεία που εξασφά-
λιζαν την κυριαρχία της είχαν αποτύ-
χει. Δεν την πήραν με εκλογές και
φυσικά όχι λόγω της απλής αναλογι-
κής, όπως μας είπε ο Γεραπετρίτης.

Αντεπαναστατικό κίνημα 
Η «ιδεολογία» των ναζί ήταν ένα

εμετικό μείγμα των πιο αντιδραστι-
κών ιδεών που είχαν γεννηθεί στην
πορεία των ταξικών κοινωνιών και
του καπιταλισμού. Η ιδέα ότι υπάρ-
χει μια φυσική ιεραρχία αρχηγών και
υποτακτικών, ότι υπάρχουν ανώτε-
ρες και κατώτερες φυλές, ότι οι γυ-
ναίκες είναι για το σπίτι και για να
γεννάνε, το μίσος για την οργανωμέ-
νη εργατική τάξη, τα συνδικάτα και
την Αριστερά. Οι ναζί γεννήθηκαν
και διαμορφώθηκαν ως κίνημα μέσα
στο πλαίσιο της «δεκαετίας αντεπα-
ναστατικών προσπαθειών» της γερ-
μανικής άρχουσας τάξης μετά την
επανάσταση του 1918, όπως έγραφε
ο Τρότσκι, και έφτασαν αυτές τις
ιδέες σε δολοφονικό παροξυσμό. 

Ο καπιταλισμός μετατρέπει τους
εργάτες/τριες σε «εξάρτημα της μη-
χανής» και αντιμετωπίζει όλη την
κοινωνία σαν μια μηχανή που παρά-
γει εμπορεύματα και κέρδος. Αυτή
ήταν η «λογική» των ναζί όταν ξεκί-
νησαν το πρόγραμμα Τ4, τη θανάτω-
ση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων με
ειδικές ανάγκες. Ήταν «περίσσια
στόματα» που «επιβάρυναν την κοι-
νότητα» και έπρεπε να εξοντωθούν.
Η «τεχνογνωσία» του Τ4 (φορτηγά-
κινητοί θάλαμοι αερίων από τις εξα-

τμίσεις που συνδέονταν με την κα-
ρότσα του φορτηγού) χρησιμοποι-
ήθηκε στις πρώτες φάσεις του Ολο-
καυτώματος. 

Ο αντισημιτισμός ήταν η συγκολ-
λητική ουσία του σκληρού πυρήνα
του ναζισμού και όσο περνούσαν τα
χρόνια γινόταν όλο και πιο «ριζοσπα-
στικός». Από τους αντισημιτικούς
«νόμους της Νυρεμβέργης» του
1936, στη «Νύχτα των Κρυστάλλων»
το 1938 μέχρι τον εγκλεισμό των
Εβραίων της Πολωνίας στα γκέτο το
1939-40. Όμως, η αποφασιστική κο-
ρύφωση ήρθε στο δεύτερο μισό του
1941. 

Η εισβολή στην Ρωσία τον Ιούνη
και ο πόλεμος με τις ΗΠΑ τον Δε-
κέμβρη του 1941 ήταν μεγάλες καμ-
πές του ναζιστικού καθεστώτος. Στη
διεστραμμένη λογική του Χίτλερ και
των ναζί, οι «Εβραίοι» κινούσαν τα
νήματα όλου του κόσμου. Για να
κερδίσουν τον πόλεμο, έπρεπε να
εξοντώσουν τους Εβραίους. Αυτό
ήταν το υπόβαθρο της απόφασης
για την «Τελική Λύση». Κι όταν ο πό-
λεμος δεν πήγαινε καλά, η εξόντωση
των Εβραίων γινόταν πιο επιτακτική. 

Οι Γερμανοί καπιταλιστές συνερ-
γάστηκαν με το Ολοκαύτωμα: η IG
Farben, η Κρουπ, η Ζήμενς και πολ-
λοί άλλοι έβγαλαν λεφτά από τα
στρατόπεδα και τους σκλάβους
τους. Αλλά το Ολοκαύτωμα δεν έγινε
για οικονομικούς λόγους. Ο βασικός
λόγος ήταν ότι οι καπιταλιστές χρει-
άζονταν τους ναζί, για να «κρατάνε
την τάξη» και να υλοποιήσουν τις ιμ-
περιαλιστικές φιλοδοξίες τους. Και
οι ναζί χρειάζονταν το Ολοκαύτωμα. 

Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά, το
Άουσβιτς και η μνήμη του Ολοκαυ-
τώματος δεν είναι τυπικές ημερομη-
νίες που μπορεί κάθε «μπουμπού-
κος» Γεωργιάδης να τις χρησιμοποι-
εί σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ για
να νομίζει ότι ξεπλένει τα ρατσιστι-
κά, ακροδεξιά (και αντισημιτικά) αί-
σχη του. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα
του φασισμού και δεν επαναπαυό-
μαστε ότι οι κληρονόμοι του δεν θα
τα ξανακάνουν αν τους δοθεί η ευ-
καιρία. Το «ποτέ ξανά» μπορεί να το
εξασφαλίσει μόνο το αντιφασιστικό
και αντιρατσιστικό κίνημα.

Λέανδρος Μπόλαρης

TΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ!



ΟΖακ Κωστόπουλος, η Zackie Oh, ήταν ακτιβι-
στής, drag queen και υπερασπιστής των αν-

θρώπινων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και
των οροθετικών ανθρώπων. Ήταν γνωστός στον
αγώνα του για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων και
μάλιστα όχι με μια λογική κατακερματισμού ή με-
ρικών διεκδικήσεων αλλά ακριβώς παλεύοντας
για μια καλύτερη κοινωνία, ισότιμη και πιο δίκαιη
για όλους και όλες.

Έχασε τη ζωή του τον περασμένο Σεπτέμβρη
μετά από μια εξαιρετικά βίαιη επίθεση που δέχτη-
κε σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Ομό-
νοιας και παγιδεύτηκε μέσα σε αυτό. Σύμφωνα με
το ιατροδικαστικό πόρισμα ο Ζακ πέθανε από
ισχαιμικό επεισόδιο που προκλήθηκε από τα πολ-
λαπλά τραύματα που υπέστη από τον ξυλοδαρμό
του. Τα στοιχεία και τα βίντεο όπως και οι μαρτυ-
ρίες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα συγκλόνι-
σαν την ελληνική κοινωνία, ενώ η υπόθεση απέ-
κτησε σύντομα διεθνή εμβέλεια με κινητοποιήσεις
και δημοσιότητα σε πάρα πολλές χώρες σε όλο
τον κόσμο. 

Όλο αυτό το διάστημα ωστόσο η οικογένεια, οι
δικηγόροι αλλά και το κίνημα αλληλεγγύης έχου-
με εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για καθυστερή-
σεις και ανεπάρκειες στην ποινική και πειθαρχική
διερεύνηση του θανάτου του Ζακ, οι οποίες περι-

λαμβάνουν την αποτυχία της αστυνομίας να δια-
σφαλίσει σημαντικό αποδεικτικό υλικό, να εντοπί-
σει ή να αναγνωρίσει επιπλέον μάρτυρες και να
συλλέξει αναγκαίο βιντεοληπτικό υλικό. Επίσης
έχει εκφραστεί και η ανάγκη διερεύνησης της ευ-
θύνης της ίδιας της αστυνομίας στον θάνατο του
Ζακ. Οι ανεπάρκειες αυτές στη διερεύνηση κατά
τη γνώμη μας συνδέονται με τις επίμονες, συστη-
μικές αποτυχίες σε διερευνήσεις που αφορούν
περιπτώσεις αστυνομικής βίας στην Ελλάδα. 

Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να δημοσιοποι-
ήσουμε έναν πρώτο όγκο υπογραφών που όπως
μπορείτε να δείτε έχουν φτάσει τις 101.146 σε όλο
τον κόσμο μέσα σε περίπου ένα χρόνο. Έχουμε
πάρα πολλές κινητοποιήσεις όλο αυτόν το χρόνο
σε όλο τον κόσμο όπου η εικόνα, οι πληροφορίες,
η ιστορία του Ζακ μαθαίνεται, συζητιέται αλλά, κυ-
ρίως, κινητοποιεί ανθρώπους σε έναν κοινό αγώνα
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αλλά και των
ακτιβιστών/τριών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια πολύ σημαντική
πλευρά αυτού του ενιαίου και παγκόσμιου αγώνα.

Στο πλαίσιο της σημερινής διαδικασίας ζητήσα-
με και συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ.
Κων/νο Τσιάρα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν λάβα-
με καμία απάντηση. Δεν αποτελεί καθόλου κοινή
πρακτική να αρνείται ένας υπουργός συνάντηση
με τη Διεθνή Αμνηστία στο πλαίσιο της εκστρατεί-
ας, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται να παραδοθούν
υπογραφές που αφορούν την κινητοποίηση αν-
θρώπων από όλο τον κόσμο. 

Ειρήνη Γαϊτάνου
υπεύθυνη εκστρατειών Διεθνούς Αμνηστίας
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16μήνες από την άγρια δολοφονία του Ζαχαρία, 16 μήνες
από εκείνη την πρώτη δικογραφία, η συνολική αντιμετώ-

πιση από τις δικαστικές αρχές και την αστυνομία, την πολιτική
και μεγάλο μέρος των ΜΜΕ, μας έδειξε πως κάποιες ζωές δεν
αντιμετωπίζονται το ίδιο. Δεν θεωρούνται το ίδιο άξιες να βιω-
θούν. 16 μήνες και το αίσθημα ατιμωρησίας που δημιουργήθηκε
και συνεχίζει να καλλιεργείται οπλίζει στόματα, χέρια και πόδια. 

Είδαμε πρόσφατα πως ο μεσίτης που συνεχίζει να συκο-
φαντεί και να λοιδορεί τον Ζακ και τη Zackie στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, τραμπούκισε και χτύπησε τη δημοσιογράφο
Αφροδίτη Φράγκου, ακριβώς στο σημείο που πριν από 16 μή-
νες δολοφόνησε τον Ζαχαρία. Η τιμωρία των ενόχων πρέπει
να γίνει άμεσα και με τις σωστές κατηγορίες για τη δικαίωση
του ίδιου αλλά και για να σταματήσουν οι φασίστες να θεω-
ρούν πως είναι υπεράνω νόμου. Εμείς θα συνεχίσουμε τον
αγώνα μέχρι τέλους.

Νίκος Κωστόπουλος

Ηπρωτοβουλία της Διεθνούς Αμνηστίας και η συλλογή 101.146 υπογρα-
φών σηματοδοτεί ένα ενδιαφέρον της κοινής γνώμης το οποίο κινήθη-

κε ακριβώς γιατί από την αρχή διαπιστώθηκαν πάρα πολύ κρίσιμα ελλείμμα-
τα στο χειρισμό της υπόθεσης αυτής.

Πρέπει να πω ότι από δω και στο εξής εκτός από την ελληνική κοινή γνώ-
μη η οποία έχει εκφραστεί με διάφορους τρόπους, 101.146 άνθρωποι έχουν
πληροφορηθεί για την υπόθεση αυτή σε κάθε της λεπτομέρεια και περιμέ-
νουν να αποδοθεί ουσιαστική δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το αί-
σθημα ότι αποδίδεται. 

Θα κάνουμε το οτιδήποτε μας αναλογεί και με όποια δυνατότητα διαθέ-
τουμε για να τονίσουμε ότι η ορθή κατηγορία είναι ανθρωποκτονία με ενδε-
χόμενο δόλο και όχι θανατηφόρος σωματική βλάβη. Καλούμε τις αρμόδιες
εισαγγελικές αρχές, οι οποίες έχουν τη νομική δυνατότητα να πλήξουν το
βούλευμα αυτό, να το πράξουν. Υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και σε αυτό
το στάδιο.

Άννυ Παπαρούσου, πολιτική αγωγή οικογένειας Κωστόπουλου

Από την πρώτη μέρα και μέ-
χρι σήμερα μας δημιουρ-

γείται συνεχώς ένα συναίσθημα
ότι επιχειρείται μια συγκάλυψη.
Από τις αντιδράσεις των αστυ-
νομικών αρχών μέχρι την μη
συνάντηση σήμερα με τον
υπουργό Δικαιοσύνης, δεν μπο-
ρούμε να πούμε ότι μας περνά-
ει απαρατήρητο. Είμαστε εδώ,
θα συνεχίσουμε έτσι ώστε να
μην το επιτρέψουμε αυτό. 

Τέλης Ράπτης
Justice for Zak/Zackie Oh

Δικαιοσύνη για τον Ζακ

Ηδολοφονία του Ζακ συνέπεσε χρονι-
κά με τη δημοσίευση μιας μελέτης

που εκπονήσαμε για μια άλλη δολοφονία
σε δημόσια θέα, του Παύλου Φύσσα στο
Κερατσίνι. Υπάρχουν σαφείς ομοιότητες
στη συμπεριφορά των αρχών, των ανακρι-
τικών αρχών και της αστυνομίας μετά το
συμβάν. Στην απροθυμία τους να διερευ-
νήσουν τις συνθήκες της επίθεσης, στη
διάχυση ψευδών στοιχείων στα μέσα ενη-
μέρωσης.

Η πρώτη κίνηση που κάναμε ήταν να
φτιάξουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα
όπου ο καθένας μπορεί να καταθέσει βίν-
τεο, ηχητικά, φωτογραφίες ή και την ίδια
του τη μαρτυρία, ανώνυμα, αν το προτι-
μάει. Η προσπάθεια αυτή δυστυχώς δεν
απέφερε καρπούς και θέλω να χρησιμο-
ποιήσω αυτό το βήμα για να υπενθυμίσω
ότι η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή στο
zakcallforevidence.org. 

Ανακαλύψαμε ότι ορισμένα βίντεο
έχουν υποστεί μοντάζ πριν παραδοθούν
στον ανακριτή και ως εκ τούτου το υλικό
που έχουν στα χέρια τους οι αρχές πα-
ρουσιάζει σημαντικά κενά. Συντάξαμε μια
έκθεση σχετικά την οποία και καταθέσαμε
στον ανακριτή. Καθ’ όσον γνωρίζουμε δεν
έγινε κάποια προσπάθεια εκλογής του
υλικού από τις κάμερες που εντοπίσαμε.
Όσο για τα ελλιπή βίντεο ο ανακριτής
έστειλε μεν εντολή στα εν λόγω μέσα να
παραδώσουν το αμοντάριστο υλικό,

έκλεισε δε το στάδιο της προανάκρισης
την επόμενη μέρα, χωρίς να αφήσει τον
αναγκαίο χρόνο ώστε να σταλεί το οτιδή-
ποτε.

Τέλος, εντοπίσαμε έναν μάρτυρα που
εμφανίζεται σε διαδοχικές κάμερες και
παραμένει στο σημείο σε όλη τη διάρκεια
του συμβάντος, ο μάρτυρας που όλοι πια
ξέρουμε ως τον ‘άνδρα με το κίτρινο
μπλουζάκι’, εμποδίζει τον Ζακ να μπει
στον Βενέτη, είναι παρών όταν ένας άλ-
λος άνδρας προσφέρει ένα μπουκάλι νε-
ρό, παρακολουθεί την επίθεση από κοντι-
νή απόσταση μιλώντας στο τηλέφωνο και
στο τέλος, την ώρα που αστυνομικοί περ-
νούν χειροπέδες στον Ζακ, ο άνδρας αυ-
τός βρίσκεται ανάμεσα στην ομάδα κρα-
τώντας ένα αστυνομικό γκλομπ.

Ήταν για εμάς η κίτρινη κλωστή που μας
βοήθησε να συνδέσουμε τα θραύσματα
υλικού που είχαμε στα χέρια μας και να
ανασυστήσουμε μέρος του συμβάντος. Ο
μάρτυρας εντοπίστηκε μια ημέρα μετά τη
δημοσίευση του βίντεο, κλήθηκε να κατα-
θέσει στις αρχές, πράγμα που αποτελεί
απόδειξη για εμάς ότι αν ασκηθεί η κατάλ-
ληλη πίεση, πολλά μπορούν να επιτευχ-
θούν. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο Ζακ δεν
επιχείρησε να ληστέψει το κοσμηματοπω-
λείο.

Στέφανος Λεβίδης
Forensic Architecture

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε η Διε-
θνής Αμνηστία στις 21 Γενάρη για την
παρουσίαση των πρώτων υπογραφών

της παγκόσμιας καμπάνιας της για απόδοση
δικαιοσύνης τον Ζακ Κωστόπουλο, 16 μήνες
μετά τον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό του. Τη
συνέντευξη συντόνισε ο δημοσιογράφος
Θοδωρής Αντωνόπουλος ο οποίος τόνισε με-
ταξύ άλλων: «Η σημερινή συνέντευξη γίνε-
ται ακόμα πιο επίκαιρη μετά την είδηση ότι
το συμβούλιο πλημμελειοδικών με βούλευμά
του αποφάσισε την παραπομπή σε δίκη του
κοσμηματοπώλη, του μεσίτη και τεσσάρων
αστυνομικών που εμπλέκονται στο επεισό-
διο, όχι με την κατηγορία της ανθρωποκτο-
νίας με ενδεχόμενο δόλο όπως ζητούσε η
πολιτική αγωγή επικαλούμενη και την ιατρο-
δικαστική έκθεση, αλλά για θανατηφόρο σω-
ματική βλάβη.

Πολλά μεσολάβησαν από την επίθεση. Θυ-
μωμένες διαδηλώσεις, δράσεις, συζητήσεις,
παρεμβάσεις, άρθρα, ρεπορτάζ, αναλύσεις. Ο
Ζακ έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς.
Έγινε βιβλίο, πόστερ, t-shirt, logo, γκράφιτι…
Η υπόθεση διεθνοποιήθηκε. Υπήρξε τιμώμενο
πρόσωπο στο περσινό Pride στην Αθήνα αλλά
και σε άλλες πόλεις στο εξωτερικό. Όλα αυτά
κόντρα στην απαξίωση, παραπληροφόρηση,
συκοφαντία, την ενοχοποίηση του ίδιου για
τον θάνατό του, τη δεύτερη δολοφονία του
που εξελίχθηκε στη δημόσια σφαίρα. 

Ενάμιση χρόνο μετά η θλίψη δεν έχει κοπά-
σει. Ούτε η οργή. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για
να συγκαλύψουν ευθύνες και να στιγματί-
σουν το θύμα. Δεν τα κατάφεραν γιατί χιλιά-
δες άνθρωποι αντέδρασαν και δεν αποδέχτη-
καν τη φρίκη ως κανονικότητα. Οι κατηγορού-
μενοι ως δολοφόνοι όχι μόνο κυκλοφορούν
ελεύθεροι, αλλά κάποιοι εξ αυτών σκορπού-
σαν ανενόχλητοι το ρατσιστικό τους δηλητή-
ριο σε βάρος του θύματος, φτάνοντας να αν-
τιπαρατεθούν με αλληλέγγυους και δημοσιο-
γράφους ακόμη που βρέθηκαν κατά καιρούς
έξω από το μοιραίο κοσμηματοπωλείο».

Διαδήλωση στον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Ζακ, Αθήνα 21/9/19. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Επιμέλεια: Αφροδίτη Φράγκου



Νο 1407, 29 Γενάρη 2020 Nέα από τους χώρουςσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

Με μια ηχηρή συγκέντρωση και διαδήλωση στις γειτονιές των
Αμπελοκήπων γύρω από το Γηροκομείο Αθηνών απάντησαν

κάτοικοι, εργαζόμενοι και εργαζόμενες και η αριστερά της περιο-
χής στη συρρίκνωση των υπηρεσιών, της φροντίδας και του όγκου
του εδώ και καιρό. 

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς στο πάρκο ΚΑΠΑΨ
κοντά στο Γηροκομείο. Χαιρέτισαν η Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, η Λαϊκή Συσπείρωση, η Ανοιχτή Πόλη, η Λαϊκή Ενότητα και
η Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών. Κύριο και άμεσο
αίτημα όλων ήταν η πλήρης επαναφορά του γηροκομείου στο δη-
μόσιο, αλλά εντύπωση προκάλεσε η πρόταση του Νάσου Ηλιόπου-
λου όχι για να γυρίσει στο δημόσιο το γηροκομείο αλλά για "επανε-
κλογή του διοικητικού του συμβουλίου που θα διασφαλίσει την εύ-
ρυθμη λειτουργία του".

Ακολούθησε πορεία με συνθήματα όπως "Αυτό είναι σωστό, το
Γηροκομείο στο Δημόσιο", δόθηκε ο τόνος για συνέχεια μέχρι τέ-
λους του αγώνα για αμιγώς δημοσιο γηροκομείο με προσλήψεις και
πλήρη λειτουργία δομών για την τρίτη ηλικία.

Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, η Αγωνιστική Συνδικαλιστι-
κή Κίνηση Υγειονομικών και ο Πυρήνας ΣΕΚ Αμπελοκήπων που έδω-
σαν το παρών με ομιλίες στη συγκέντρωση και παλμό στη διαδήλω-
ση, θα συνεχίσουμε τον αγώνα για δημόσιο στελεχωμένο και εξοπλι-
σμένο γηροκομείο στήριγμα για την τρίτη ηλικία και τη γειτονιά.

Βασίλης Μυρσινιάς

ΑΣΚΤ

Δεν πέρασαν πολλές μέρες από την απόλυση των εργαζόμενων
μοντέλων στη Καλών Τεχνών και οι απολύσεις συνεχίζονται πια

και στις καθαρίστριες. Το συνεργείο καθαριότητας ανήκει σε εργο-
λάβο που παρ’ όλη την σύμβαση που έχει υπογράψει με την σχολή
ξαφνικά αποφάσισε να τους μειώσει τον μισθό. 

Είναι πρόκληση οι εργολάβοι να θησαυρίζουν από τα δημόσια
πανεπιστήμια και την ίδια στιγμή παράνομα να μην πληρώνουν τους
εργαζόμενους τους. Μετά την μείωση του μισθού δύο καθαρί-
στριες, οι οποίες είναι και οι παλιότερες στην σχολή, δουλεύουν μέ-
σα στην ΑΣΚΤ κοντά 20 χρόνια, διαμαρτυρήθηκαν και κατήγγειλαν
τον εργολάβο στην επιθεώρηση εργασίας. Η απάντηση του εργολά-
βου ήταν να απολύσει την μία εργαζόμενη. Δεν θα αφήσουμε να πε-
ράσει έτσι αυτό. Διεκδικούμε την άμεση επαναπρόσληψη της καθα-
ρίστριας και να φύγει ο εργολάβος από την σχολή. Να προσλη-
φθούν οι εργαζόμενες απευθείας από την σχολή. Θα παλέψουμε
για γενική συνέλευση του συλλόγου άμεσα ακόμα και μέσα στην
εξεταστική για να δράσουμε ενάντια στις απολύσεις. Αυτό είναι το
μοντέλο που θέλει να επιβάλει η Κεραμέως σε όλες τις σχολές με
τις εταιρείες και τους εργολάβους να αναλαμβάνουν τα πάντα, από
την φύλαξη, τα εστιατόρια, τις καθαρίστριες, τα κυλικεία. Συνεχί-
ζουμε τον αγώνα ενάντια στους νόμους της κυβέρνησης για την
Παιδεία, οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες, καταλήψεις και απερ-
γίες για δημόσια δωρεάν παιδεία.

Αρκάς ΕΑΑΚ 

Σ.Ε. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Προειδοποιητική στάση εργασίας την Πέμπτη 30/1 από τις 11:30
π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου εργασίας, ενόψει της κυβερνητι-

κής εξαγγελίας για τη μετατροπή των μεγάλων δημόσιων Μουσείων
σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) προκήρυξε ο Σύλ-
λογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ).

Ο ΣΕΑ, από κοινού με τον Ενιαίο Σύλλογο Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ Ατ-
τικής, Στερεάς και Νήσων και άλλα σωματεία του ΥΠΠΟΑ, παραχω-
ρούν συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου, στις 12 το με-
σημέρι, στο αμφιθέατρο του Επιγραφικού Μουσείου (Τοσίτσα 1).
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΣΕΑ, στη συνέντευξη «θα
παρουσιαστούν οι θέσεις των Σωματείων ενάντια στην εξαγγελία
της κυβέρνησης και της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για
μετατροπή των Μεγάλων Δημόσιων Μουσείων σε ΝΠΔΔ».

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο στρογγυλό τραπέ-
ζι με θέμα τα Μεγάλα Δημόσια Μουσεία, στην οποία θα συμμετά-
σχουν διευθυντές, εργαζόμενοι στα μουσεία, μουσειολόγοι και πα-
νεπιστημιακοί.

Σε 24ωρη πανελλαδική
απεργία κατεβαίνουν οι

εργαζόμενοι σε ΜΚΟ, την
Πέμπτη 30/1, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης
του ΣΒΕΜΚΟ. Αφορμή για την απεργιακή κινητοποίηση εί-
ναι η νέα επίθεση της εργοδοσίας στη ΜΚΟ Άρσις που πε-
ριλαμβάνει προσπάθεια απολύσεων, βλαπτική μετατροπή
συμβάσεων και σπρώξιμο προς “εθελούσιες” αποχωρή-
σεις. Η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει έξω από τα γρα-
φεία της Άρσις στις 10πμ. 24ωρη απεργία σε όλες τις δο-
μές της Άρσις έχει κηρύξει και το σωματείο εργαζομένων
της ΜΚΟ. 

Σε ανακοίνωσή του το ΣΒΕΜΚΟ καταγγέλλει:
“Απέναντι στη βαρβαρότητα και στον κανιβαλισμό που

θέλησε να επιβάλει η εργοδοσία της ΜΚΟ Άρσις, η οποία
δε δίστασε να μεταθέσει στις/στους συναδέλφους την από-
φαση του ποιος/α θα μείνει και ποιος/α θα φύγει προτάσ-
σοντας ως επιλογή την εθελούσια αποχώρηση, οι εργαζό-
μενοι/ες παρατάσσονται όλο αυτό το διάστημα προτάσσον-
τας τη συναδελφική αλληλεγγύη.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 στάσεις εργασίας και μία συ-

νάντηση του επιχειρησιακού
σωματείου με την εργοδοσία,
στην οποία εκείνη δε δίστασε

να παραδεχτεί πως κριτήριο επιλογής για όσα επέβαλε ήταν
ποιος/α δικαιούται λιγότερα σε περίπτωση απόλυσης και
διεκδίκησης αποζημιώσεων”.

“Παράλληλα και αδιαχώριστα προτάσσουμε την επιτακτι-
κή ανάγκη για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους/ες
μας. Αυτή η ανάγκη έχει έναν μονόδρομο και αυτός είναι η
διεκδίκηση συμβάσεων αορίστου χρόνου για όλους/ες μας”
σημειώνει το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων
στην Άρσις. “Αν οι διοικήσεις των ΜΚΟ εξαρτούν την ενα-
σχόλησή τους με τα διάφορα πεδία του προσφυγικού/μετα-
ναστευτικού καιροσκοπικά, από το ποιο χρηματοδοτικό πα-
κέτο τρέχει, μέχρι το πού θα δαπανηθεί κεφάλαιο την εκά-
στοτε χρονικά περίοδο, δεν είναι πράγματα ούτε που μας
αφορούν ούτε σαφώς που συμμεριζόμαστε. Η αγοραία λο-
γική πίσω από τέτοιες κινήσεις αφήνει εκτεθειμένες τόσο
τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με τις οποίες δουλεύουμε
αλλά και εμάς ως εργαζόμενους/ες”. 

Σ.Μ.

Απεργία στις ΜΚΟ

Όχι στον αφανισμό των χειροτε-
χνών, ήταν το μήνυμα που έστει-

λαν δεκάδες χειροτέχνες και συμπα-
ραστάτες τους τη Δευτέρα 27 Γενάρη
στην συγκέντρωση που οργανώθηκε
έξω από το δημαρχείο της Αθήνας την
ώρα που η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
συζητούσε την έγκριση οριοθέτησης
θέσεων και αδειών για να βγάζουν
τους πάγκους τους. Η Επιτροπή  κάτω
από την πίεση της κινητοποίησης  πέ-
ταξε την μπάλα στο Κεντρικό Αρχαι-
ολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) για να απο-
φασίσει εκείνο ποια από τις δυο προ-
τάσεις (αυτή του Μπακογιάννη ή αυτή
των χειροτεχνών) θα εγκριθεί. 

Με ενότητα και αποφασιστικότητα
χρειάζεται να συνεχιστεί η μάχη για το
δικαίωμα στην εργασία. 

Ανοιχτή Συνέλευση την Πέμπτη 30
Γενάρη, στις 2μμ, στην Αποστόλου
Παύλου, έχουν αποφασίσει οι χειροτέ-
χνες ενώ μεγάλη κινητοποίηση ετοιμά-
ζεται και έξω από την συνεδρίαση του
ΚΑΣ που θα ασχοληθεί με το θέμα
τους την Παρασκευή 31/1 το πρωί. 

“Ο Μπακογιάννης μεθοδεύει τον
αφανισμό των χειροτεχνών/ισσών από
τους δρόμους όπου εξασφαλίζουν την
διαβίωση τους. Το σχέδιο χωροθέτη-
σης θέσεων χειροτεχνών που κατήρτι-
σαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθήνας
με εντολή του Δημάρχου Μπακογιάν-
νη οδηγεί στην εξαφάνιση τους”, ανέ-
φερε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτι-
κός σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας μιλώντας στους
συγκεντρωμένους χειροτέχνες.

Λίγο αργότερα παίρνοντας το λόγο
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (και
ενώ ο χρυσαυγίτης δημοτικός σύμ-
βουλος προσπάθησε να του αφαιρέ-
σει το λόγο, χωρίς φυσικά να του πε-
ράσει) τόνισε πως:

“Μέχρι τώρα οι χειροτέχνες/ισσες
κοπιάζουν αρκετές ώρες στο σπίτι-ερ-
γαστήριο για να δημιουργήσουν αντι-
κείμενα. Στη συνέχεια τα διαθέτουν
στεκόμενοι σε θέσεις στην Αποστόλου
Παύλου, την Αδριανού, την Αιόλου και
αλλού. Αποτελούν, εδώ και δέκα χρό-
νια, απ’ όταν πάρθηκε η απόφαση να

δραστηριοποιηθούν σε αυτήν περιοχή,
αναπόσταστο στοιχείο της πολιτιστι-
κής, καλλιτεχνικής εικόνας της πόλης
της Αθήνας σε μια περιοχή όπου χιλιά-
δες επισκέπτονται την Ακρόπολη και
άλλα σημεία αρχαιολογικού και ιστορι-
κού ενδιαφέροντος. Η εκδίωξη των
φτωχότερων της κοινωνίας δεν ανα-
βαθμίζει τις γειτονιές. Ανοίγει το δρό-
μο στα αρπακτικά της AirBNB και του
Real Estate που διώχνουν κατοίκους
τινάζοντας τα νοίκια στα ύψη”, ανέφε-
ρε ζητώντας την καταψήφιση του σχε-
δίου.

Αμέσως μετά στην Επιτροπή Ποι-
ότητας Ζωής τον λόγο πήραν οι εκ-
πρόσωποι των σωματείων των χειρο-
τεχνών. “ΟΧΙ στον αφανισμό των χει-
ροτεχνών/τεχνισσών – Δουλειά για
όλους, Τέχνη παντού”, έγραφε το πα-
νό της Ανταρσία στις Γειτονιές της
Αθήνας πολλά μέλη της οποίας βρέ-
θηκαν στη συγκέντρωση έξω από το
δημαρχείο. 

Κ.Μ.

Οι Χειροτέχνες αντιστέκονται
στα σχέδια Μπακογιάννη

27/1, Δημαρχείο Αθήνας. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Μεγάλες αντιδράσεις μεταξύ των εργαζόμε-
νων του ΟΤΕ έχει προκαλέσει η πρόταση
της εργοδοσίας που όχι μόνο δεν παίρνει

πίσω τις απολύσεις των φυλάκων (που ήταν η
αφορμή για να ξεκινήσει η απεργία των τριών
εβδομάδων) αλλά προσπαθεί με κάθε είδους τρί-
πλες και μεθοδεύσεις να απαξιώσει την διαπραγ-
μάτευση για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Η εργοδοσία όχι μόνο δεν δίστασε να προτείνει
ΣΣΕ που δεν θα ξεπερνάει τον ενάμιση χρόνο (μέ-
χρι τον Ιούλιο του 2021), αλλά προχώρησε και
στην προσπάθεια αύξησης των ωρών εργασίας για
τους παλαιότερους εργαζόμενους. Με αυτόν τον
τρόπο η αύξηση του 8,5% που προτείνει άμεσα
(μόνο για τους παλιούς εργαζόμενους) εξαϋλώνε-
ται (και στην ουσία μεταφράζεται τελικά σε μείωση
των αποδοχών τους) αφού από 35ωρο την εβδο-
μάδα τους αναγκάζει να εργαστούν 40ωρο.

Ταυτόχρονα για τους νέους εργαζόμενους μιλά-
ει για αυξήσεις πείνας που δεν ξεπερνούν το 4%
άμεσα συν 4,5% (στο τέλος της σύμβασης τον Ιού-
λιο του 2021) δηλαδή αυξήσεις που δεν ξεπερνάνε
τα 30 ευρώ σε βάθος διετίας.

Ακόμα πιο ανάλγητη η εργοδοσία ξεκαθάρισε πως
δεν αποδέχεται καμιά διασφάλιση των θέσεων εργα-
σίας στέλνοντας με αυτό τον τρόπο μήνυμα πως
όλοι οι εργαζόμενοι βρίσκονται οποιαδήποτε στιγμή
υπό τον φόβο της απόλυσης. Μαζί με όλα αυτά η δι-
οίκηση ξεκίνησε εκβιασμούς και μεθοδεύσεις για να
αναγκάσει την ΟΜΕ-ΟΤΕ να αποδεχτεί την πρότασή
της χωρίς χρονοβόρες διαπραγματεύσεις.

Εξοργισμένοι
Δυστυχώς από την μεριά της διοίκησης της

ΟΜΕ-ΟΤΕ η πλειοψηφία αποφάσισε να δεχτεί ως
βάση συζήτησης για τη νέα ΣΣΕ την πρόταση της
εργοδοσίας εξοργίζοντας τους χιλιάδες εργαζόμε-
νους που έδωσαν την μεγάλη απεργιακή μάχη
διαρκείας των 20 ημερών μέσα στις γιορτές.  

“Αμέσως μόλις έγιναν γνωστές οι αξιώσεις της
εργοδοσίας και εν μέσω της συνεδρίασης του ΔΣ
της ΟΜΕ-ΟΤΕ που ετοιμαζόταν να εγκρίνει την
πρόταση ερχόντουσαν ψηφίσματα και μηνύματα
συναδέλφων απ'όλη την Ελλάδα που έλεγαν: μην
τολμήσετε και υπογράψετε κάτι τέτοιο”, ανέφερε
στην ΕΑ ο Διομήδης Σκαλιστής, μέλος του ΔΣ της
ΟΜΕ-ΟΤΕ με την παράταξη Αγωνιστική Συνεργα-
σία. “Ο απλός κόσμος δείχνει ανυποχώρητος. Αυ-
τό θορύβησε τους πάντες. Αυτή η πίεση μπήκε και
στην δική μας παράταξη (που είναι συνεργασία
δυο παλιών αριστερών παρατάξεων) που αρνήθη-
κε να εγκρίνει τη συμφωνία. Παρόλο που ο ΓΓ της
ΟΜΕ-ΟΤΕ ήταν από τη δική μας παράταξη και
στην ουσία είναι αυτός που μαζί με τον πρόεδρο
έφερε το κείμενο προς ψήφιση, τελικά αναγκάστη-
κε να παραιτηθεί. Με διάφορες μεθοδεύσεις του
προέδρου της ΟΜΕ-ΟΤΕ προσπάθησαν να πάρουν
μια σχετική πλειοψηφία έγκρισης. Όμως τελικά οι
αντιδράσεις ήταν τόσο μεγάλες που αναγκάστη-
καν να αποσύρουν το σχέδιο. Όλοι μαζί αποφασί-
σαμε τελικά να ζητήσουμε νέα βελτιωμένη πρότα-
ση από την εργοδοσία. Τις επόμενες μέρες θα
έχουμε εξελίξεις αφού και η εργοδοσία βρίσκεται
πλέον κάτω από πίεση.  Όμως η πραγματική πίεση
έρχεται από τον κόσμο. Αυτή η απεργία έβαλε ψη-
λά τον πήχη και κανείς δεν τολμάει να απογοητεύ-
σει αυτόν τον κόσμο”.

Χιλιάδες κόσμου πλημμύρισαν το Σάβ-
βατο 25/1 το κέντρο της Αθήνας
ενάντια στο ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ.

Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ με τις οικογένειές
τους και μαζί τους χιλιάδες κάτοικοι από
τους νομούς γύρω από το εργοστάσιο
έφτασαν από το πρωί στην Ομόνοια και δια-
δήλωσαν μέχρι το Σύνταγμα. Μαζί τους
εκατοντάδες συμπαραστάτες  από την Αθή-
να συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος περιμένοντας την πορεία  που ανέ-
βαινε τη Σταδίου. Συγκινητικές ήταν οι στιγ-
μές όταν η πορεία έφτασε στην Κλαυθμώ-
νος καταχειροκρατούμενη από τον κόσμο. 

Δυο μόλις μέρες πριν, ένας ακόμη εργα-
ζόμενος της ΛΑΡΚΟ προστέθηκε στη μαύ-
ρη λίστα των θανατηφόρων εργατικών ατυ-
χημάτων που έχουν συμβεί στην επιχείρη-
ση. Ο 35χρονος εργάτης ήταν χειριστής
εξορυκτικού μηχανήματος και σκοτώθηκε
το βράδυ της Παρασκευής στο μεταλλείο
της Εύβοιας. Η είδηση του θανάτου του, εί-
χε προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη οργή
στους εργαζόμενους που συμμετείχαν στο
συλλαλητήριο. Με την παρουσία τους
έστειλαν ηχηρό μήνυμα πως τα σχέδια του
Χατζηδάκη για εκκαθάριση και ξεπούλημα
της ΛΑΡΚΟ δεν θα περάσουν. 

Μιλώντας στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Νίκος Ρήννας, αντιπρόεδρος του συνδικά-
του Μετάλλου Φθιώτιδας και μέλος του ΔΣ
του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, τόνισε με-
ταξύ άλλων: 

"Πέντε νομοί ζούνε από την ΛΑΡΚΟ. Αν
κλείσει θα πεινάσουν χιλιάδες οικογένειες,
θα κλείσουν εκατοντάδες μαγαζιά. Σήμερα
είδαμε ένα πολύ μεγάλο συντονισμό και ένα
τεράστιο συλλαλητήριο, αλλά αυτό δεν ήρ-
θε αυτόματα. Στις 8 Δεκέμβρη σαν Σωμα-
τείο Μετάλλου Φθιώτιδας καλέσαμε μια με-
γάλη σύσκεψη που μάζεψε φορείς και σω-
ματεία απ'όλους τους νομούς, ομοσπονδίες
όπως η ΠΟΕΜ, καλέσαμε και αναγκάσαμε
να έρθουν και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ. Ήρ-
θαν δήμοι και κοινότητες της περιοχής, πο-
λιτιστικοί σύλλογοι και κάθε είδους τοπικοί

φορείς και συσπειρώσαμε τις τοπικές κοι-
νωνίες. Κάναμε κάλεσμα για συλλαλητήριο
και φτάσαμε σήμερα να έχουμε αυτό το πο-
λύ μεγάλο αποτέλεσμα. Ένα συλλητήριο χι-
λιάδων που πλημμύρισε το κέντρο της Αθή-
νας. 

Δύναμη
Αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα και δείγμα

της δύναμής μας. Όμως δεν σταματάμε
εδώ. Σήμερα ξεκινήσανε οι αγώνες μας, δεν
τελείωσαν. Η κυβέρνηση έχει βάλει σκοπό
να ξεπουλήσει τα πάντα. Αν τραβήξουν το
σκοινί θα το τραβήξουμε και εμείς. Δεν το
βάζουμε κάτω. Γιατί δεν θέλουμε να ξεριζω-
θούμε από τον τόπο μας. Θέλουμε όπως
μεγαλώσαμε εμείς από τη ΛΑΡΚΟ, να μεγα-
λώσουν και τα παιδιά μας με αξιοπρέπεια.
Δεν θέλουμε ιδιώτες που ξέρουμε πως κοι-
τάνε μόνο τα κέρδη τους.

Έχουμε μεγάλη παράδοση αγώνων. Το
1977 οι εργάτες έκαναν μια ιστορική απερ-
γία 116 ημερών που έγινε παγκόσμια γνω-
στή. Ήταν ένας μεγάλος αγώνας που έχει
αφήσει παρακαταθήκες στις μνήμες των
εργατών της ΛΑΡΚΟ μέχρι σήμερα. Και μι-
λάμε για έναν αγώνα που έγινε μέσα σε
ιδιωτικό καθεστώς αφού τότε τη ΛΑΡΚΟ
την είχε ο Μποδοσάκης, ενώ τον έλεγχο
του εργοστασίου και των διευθυντικών θέ-
σεων τις είχαν ακόμα χουντικοί που σιγον-
τάριζαν τον Μποδοσάκη. Και πάλι οι εργά-
τες αντέξανε και νικήσανε. 

Στη ΛΑΡΚΟ αυτή τη στιγμή δουλεύουν
1.500 άτομα οι μόνιμοι είναι 1.100 και οι
υπόλοιποι 400 κυρίως στις εξορύξεις είναι
μέσω εργολάβων. Στο κεντρικό εργοστάσιο
στη Λάρυμνα έχουμε γύρω στους 100 ερ-
γαζόμενους εργολαβικούς. 

Εγώ δουλεύω στη ΛΑΡΚΟ 32 χρόνια. Και
όπως και οι εκατοντάδες συνάδελφοί μου
ξεκαθαρίζουμε στην κυβέρνηση πως αυτή
τη μάχη θα την πάμε μέχρι το τέλος”, ανέ-
φερε ο Ν. Ρήννας. 

“Η ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ θα σημάνει
κλεισίματα και απολύσεις. Και θα σημάνει

τεράστια οικονομικά προβλήματα για τους
ανθρώπους που δουλεύουν στο εργοστά-
σιο  αλλά και χιλιάδες άλλους που ζουν γύ-
ρω από τις μονάδες, στα χωριά γύρω από
το εργοστάσιο και τα ορυχεία. Πρόκειται
για μια βιομηχανία που δίνει δουλειά όχι μό-
νο στους εργαζόμενους αλλά και σε χιλιά-
δες ανθρώπους σε όλους τους όμορους
νομούς”, εξήγησε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη η Θεοδώρα Παπανικολοπούλου, υπάλ-
ληλος της εταιρίας με καταγωγή από τη Λά-
ρυμνα που εργάζεται στα κεντρικά γραφεία
της επιχείρησης στην Αθήνα.

“Εγώ τώρα πλέον μπορεί να είμαι σε
γραφείο, όμως ξέρω πολύ καλά σε τι συν-
θήκες δουλεύουν οι συνάδελφοί μου στο
εργοστάσιο και τα ορυχεία. Μπαίνουν μέσα
στις φωτιές και δεν ξέρουν αν θα ξανα-
βγούν. Με τρομερά ατυχήματα σαν αυτό
που είχαμε προχτές. Ο μπαμπάς μου δού-
λευε όλα τα χρόνια στο κεντρικό εργοστά-
σιο και ξέρω τι σημαίνει κάθε μέρα να είσαι
μέσα στον κίνδυνο και στο φόβο”, τόνισε Θ.
Παπανικολοπούλου.

“Μεγάλωσα στη Λάρυμνα, αναπνέοντας
τη σκουριά δίπλα σε ένα από τα μεγαλύτε-
ρα εργοστάσια παραγωγής σιδηρονικελίου
στον κόσμο. Είδα φίλους να πεθαίνουν στα
καμίνια. Και θυμάμαι τους γονείς μας να δί-
νουν τρομερούς αγώνες για τα εργασιακά
τους δικαιώματα, για αξιοπρεπή μεροκάμα-
τα, για αξιοπρεπή σπίτια, ζωές και συνθή-
κες εργασίας. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει
ολόκληρες πόλεις και χωριά εργατών να
ζουν από τα ορυχεία και το εργοστάσιο. Η
ΛΑΡΚΟ δεν είναι υπόθεση μόνο όσων εργα-
ζόνται και ζουν από αυτή, αλλά είναι υπόθε-
ση όλης της εργατικής τάξης αυτής της χώ-
ρας. Δεν θα τους αφήσουμε να την ξεπου-
λήσουν”, υπογράμμισε η Ιωάννα Παυλοπού-
λου, συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος, μέ-
λος του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης
που βρέθηκε με την Εργατική Αλληλεγγύη
στα χέρια στη διαδήλωση των εργατών της
ΛΑΡΚΟ.

Κυριάκος Μπάνος

ΟΤΕ

Η μάχη
συνεχίζεται

Η ΛΑΡΚΟ ανήκει στους εργάτες
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ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 30/1
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/1
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία (ΑΒ) 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Πλατεία Πατριάρχου 6.30μμ
ΚΟΛΩΝΟΣ Γαλαξίας 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 8.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Βενιζέλου 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πλατεία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/2
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία (Μυλωνάς) 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη και 
Θησέως 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
Πεζόδρομος Μικράς Ασίας 12μ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Μετρό Δουκίσσης 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία (Έβερεστ) 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πλ. Γαρδένιας 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Πλ. Λαζάρου 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ) 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Παιδική Στέγη 1μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ πλ. Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 10.30πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυηΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 καφέ Σταθμός 8μμ
Λιβύη: καμιά εμπλοκή στο πλευρό του χα-
σάπη Χαφτάρ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/2 καφέ Σταθμός 8μμ
120 χρόνια από τη γέννηση του Παντελή
Πουλιόπουλου
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 
καφέ Γαρδένια (Βασ.Σοφίας 75) 7.30μμ
21 Μάρτη, διεθνής αντιφασιστικός ξεση-
κωμός
Ομιλητής: Δημήτρης Ραυτόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 
Goody’s (Πεντέλης 4) 6.30μμ
Η Βολιβία αντιστέκεται στο πραξικόπημα
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/2 Goody’s (Πεντέλης 4)
6.30μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Μανιάνα Μητροπούλου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 
καφέ Γρηγόρης (Πετρουπόλεως) 7.30μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Εμείς δεν πολεμάμε για την ΑΟΖ
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ – κάτω τα χέρια
από το περιβάλλον
Ομιλητής: Γεράσιμος Τζανετάτος

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 Θόλος 9μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 καφέ Ζωή 7μμ
Οι φοιτητές απαντούν με καταλήψεις
Ομιλητής: Νϊκος Χατζάρας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 
Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ

110 χρόνια από την καθιέρωση της παγκό-
σμιας μέρας γυναικών
Ομιλήτρια: Μαρία Χριστοδούλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
110 χρόνια από την καθιέρωση της παγκό-
σμιας μέρας γυναικών
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 
γρ.δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 8μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Παγκόσμια αντίσταση στον πόλεμο, τη λι-
τότητα και το ρατσισμό
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 καφέ Σπίριτ 7μμ
Παγκόσμια αντίσταση στον πόλεμο, τη λι-
τότητα και το ρατσισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 καφέ Κρίκος 7.30μμ
110 χρόνια από την καθιέρωση της παγκό-
σμιας μέρας γυναικών
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 καφέ 6, 7.30μμ
110 χρόνια από την καθιέρωση της παγκό-
σμιας μέρας γυναικών
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 καφέ Μυρτίλο 8μμ
Εμείς δεν πολεμάμε για την ΑΟΖ
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 
καφέ Deza (Φωκιώνος Νέγρη 74) 7.30μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, 7.30μμ
21 Μάρτη, διεθνής αντιφασιστικός ξεση-
κωμός
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 30/1 
καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12 - Κουκάκι) 8μμ
Οι φοιτητές απαντούν με καταλήψεις
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου
• ΠΕΜΠΤΗ 6/2 
καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12 - Κουκάκι) 8μμ
Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ – κάτω τα χέρια
από το περιβάλλον
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 13/2 
καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12 - Κουκάκι) 8μμ
Η Βολιβία αντιστέκεται στο πραξικόπημα
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 καφέ Ποέτα 8μμ
120 χρόνια από τη γέννηση του Παντελή
Πουλιόπουλου
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 καφέ Άνεμος 6.30μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 καφέ Γέφυρες 7μμ
Παγκόσμια αντίσταση στον πόλεμο, τη λι-
τότητα και το ρατσισμό
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΆ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ – κάτω τα χέρια
από το περιβάλλον
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
ΟΙ φοιτητές απαντούν με καταλήψεις
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
110 χρόνια από την καθιέρωση της παγκό-
σμιας μέρας γυναικών
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 
Πίνδου και Φιλικής Εταιρείας 6.30μμ
Παγκόσμια αντίσταση στον πόλεμο, τη λι-
τότητα και το ρατσισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 καφέ Πίνδου και Φιλικής
Εταιρείας, Αργυρούπολη, 8μμ
Παγκόσμια αντίσταση στον πόλεμο, τη λι-
τότητα και το ρατσισμό
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 δημαρχείο 7μμ
Ο Μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Σιδέρης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 δημαρχείο 7μμ
110 χρόνια από την καθιέρωση της παγκό-
σμιας μέρας γυναικών
Ομιλήτρια: Μήτσι Μπαμπάκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 30/1 Goody’s 8μμ
Η Βολιβία αντιστέκεται στο πραξικόπημα
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη
• ΠΕΜΠΤΗ 6/2 Goody’s 8μμ
Κρατικός καπιταλισμός
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 καφέ Σεβάχ 7μμ
Η Βολιβία αντιστέκεται στο πραξικόπημα
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Εμείς δεν πολεμάμε για την ΑΟΖ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/1 Goody’s 8μμ
Εμείς δεν πολεμάμε για την ΑΟΖ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στις σχολές
Οργανώνουμε τις μάχες ενάντια στο 
σεξισμό, το ρατσισμό και τους φασίστες –
8 Μάρτη – 21 Μάρτη

ΑΣΚΤ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/2 κυλικείο 3μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μαλινάκης

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/2, αιθ. Β16, 1μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΦΛΣ
ΠΕΜΠΤΗ 6/2 αιθ. 613, 1μμ
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΠΑΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ 6/2 ΤΕΙ Αθ. Αιθ. προβολών 2μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

Κλαδικές ομάδες
ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 30/1 ΕΚΑ 11πμ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/2 ΕΚΑ 7μμ

ΟΜΑΔΑ ΜΜΕ
ΤΡΙΤΗ 4/2 ΕΣΗΕΑ 11.30πμ

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγά-
λες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μα-
ζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταματή-
σουμε τους πλούσιους και δυνατούς που κυ-
ριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει
μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττήθη-
κε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας αγοράς.
Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του
Στάλιν και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατι-
κό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δη-

μιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευρώ-
πη και την Κίνα.

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

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

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί εί-
ναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα
ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό. Για να συγ-
κρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική τάξη
χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο να
φέρει τους ακτιβιστές του κινήματος μαζί με την
εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμμα είναι
αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να οργα-
νώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει
να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι
στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν
συνολικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια
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Μαθητικές συναυλίες
“Τα σχολεία μας ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα προσφυγόπου-
λα, Στη φυλακή οι νεοναζί” 
• Κυριακή 16 Φλεβάρη 5.30μμ Πλατεία Αυδή, Κεραμεικός 
Συμμετέχουν: Ροκ μουσικό σύνολο 
Μουσικού Σχολείου Αθήνας 
Πνευστά Make some noiz-μαθητές 
Μουσικού Σχολείου Αθήνας 
'Εκθεση φωτό από τα καμπ προσφύγων 
• Σάββατο 15 Φλεβάρη, 5.30μμ Πλατεία Κυψέλης
Συμμετέχουν: The life fighters, Μπάντα μαθητών Μουσικού
Σχολείου Ιλίου
Έκθεση φωτογραφίας, δράσεις με προσφυγόπουλα 

Εξορμήσεις-πικετοφορίες στις γειτονιές
1/2, Ζωγράφου, Πλ Γαρδένια 11πμ
1/2 Περιστέρι, Πεζόδρομος 12 μες
1/2 Πετράλωνα, Σταθμός ΗΣΑΠ 11.30πμ
7/2 Τζαμί Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου 3μμ
8/2. Λαϊκή Καλλιδρομίου, 12μεσ 
9/2 Στρατόπεδο Προσφύγων Σχιστό 3μμ
15/2 Νίκαια, Παιδική Στέγη 1μμ
15/2 Στρατόπεδο Προσφύγων Μαλακάσας, 1μμ

Εξορμήσεις στα σχολεία
29/1 ΕΠΑΛ Ζωγράφου, 8πμ
29/1 Πειραματικό Λύκειο Πλάκας, 7.45πμ
30/1 7ο ΓΕΛ Αθηνών Παγκράτι, 7.45πμ
31/1 Μουσικό Σχολείο Αλίμου, 7.45πμ
31/1 Μουσικό Σχολείο Αθήνας, 7.45πμ

Εξορμήσεις στις σχολές
ΠΑΝΤΕΙΟ
Τετάρτη 29/1, 11πμ
Παρασκευή 31/1, 11πμ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τετάρτη 29/1, 11πμ
Παρασκευή 31/1, 10πμ, αίθριο
ΠΑΔΑ
Τετάρτη 29/1, 11πμ, μάθημα Κοινωνικής Εργασίας
Πέμπτη 30/1, 11πμ, διάδρομος
Δευτέρα 3/2, 10πμ, μάθημα ΣΓΤΚΣ
ΑΣΚΤ
Τετάρτη 29/1, 2μμ, μάθημα Θεωρητικού
Πέμπτη 30/1, 2μμ, εργαστήρια
ΕΜΜΕ
Πέμπτη 30/1, 1μμ, λέσχη Ιπποκράτους
Τρίτη 4/2 ,11πμ, εξεταστική α’ έτους, Σοφοκλέους

Δράσεις, εκδηλώσεις και
εξορμήσεις για τις 21 Μάρτη

Στους εργατικούς χώρους
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 6/2, δυτικό αμφιθέατρο 1μμ 
ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 6/2 αμφιθέατρο 1μμ
ΕΡΥΘΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/2 αμφιθέατρο 2μμ
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18/2 αίθουσα διδασκαλίας, 
ισόγειο 1μμ
ΕΡΤ
ΤΡΙΤΗ 18/2 αίθουσα ΠΟΣΠΕΡΤ, 1μμ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 αίθουσα ΕΕΔΑ (ισόγειο) 
ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/2, 1.30μμ
ΔΕΣΦΑ
ΤΡΙΤΗ 25/2 αίθ. συνελεύσεων 
Μεσογείων 3μμ

Στις γειτονιές
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2,  7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΡΙΤΗ 18/2 καφέ Μύρτιλο (πάρκο ΚΑΠΑΨ)
6.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας, 
Βουτζά 73, Βύρωνας
Ομιλήτριες: Μαρία Χαρχαρίδου, Δ.Σ. σωμα-
τείο εργαζομένων νοσοκομείου Γεννηματά,
Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη, Ήλια Ια-
τρού, ακτιβίστρια κάτοικος Βύρωνα
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2, 7.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2, 7μμ
ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 Δημαρχείο 7μμ

Εκδηλώσεις: 
Οργανώνουμε την
απεργιακή 8 Μάρτη

Με μια ανθρώπινη αλυσίδα, που κύκλωσε την πόλη και την είσοδο του λι-
μανιού της Τήνου απάντησαν οι Τηνιακοί την Τετάρτη 24/1, κατά τη διάρ-
κεια της Παντηνιανής Γενικής Απεργίας που οργάvωσαν απέναντι στις

μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων να εγκα-
ταστήσουν δεκάδες ανεμογεννήτριες τεραστίου μεγέθους (πάνω από 130 μέτρα)
στις βουνοκορυφές του πανέμορφου νησιού.

Στην παντηνιακή απεργία, γραφεία, υπηρεσίες, εργαστήρια, καταστήματα
έμειναν κλειστά, ενώ το παρών στην συγκέντρωση και παρά τις δύσκολες συν-
θήκες με αέρηδες που έφταναν τα 8 μποφόρ έδωσαν άτομα κάθε ηλικίας και
επαγγέλματος. Μηνύματα συμπαράστασης από μικρότερα και μεγαλύτερα νη-
σιά των Κυκλάδων έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν κάτοικοι του νησιού τονίζεται μεταξύ άλλων
πως: “Οι ανεμογεννήτριες παρόμοιου μεγέθους ξεπερνούν τέσσερις φορές το
ύψος του Λευκού Πύργου της Σαλονίκης και το μπετόν που τοποθετείται στη
βάση τους είναι όσο χρειάζεται για να ανεγερθεί μια πενταώροφη πολυκατοι-
κία. Η καταστροφή δεν είναι μόνο αισθητική, αλλά έρχεται και από την διάνοιξη
παράνομων δρόμων για να μπορούν
να προσεγγίσουν τα βαριά μηχανήμα-
τα. Ταυτόχρονα οι ανεμογεννήτριες
λειτουργούν ως ανεμιστήρες που
στεγνώνουν την ατμόσφαιρα με κατα-
στροφικές συνέπειες για το μικροκλί-
μα, αφού η υγρασία του εδάφους
συντηρεί τη χλωρίδα και τον υδροφό-
ρο ορίζοντα. 

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα
των κατοίκων και των φορέων, συμπε-
ριλαμβανομένης της δημοτικής αρχής,
έχουν ταχθεί και εμπράκτως ενάντια
στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου, το
έργο ήδη προχωράει. Ο θυμός μας εί-
ναι δικαιολογημένος. Η αποφασιστικό-
τητά μας να υπερασπίσουμε τον τόπο
μας είναι αδιαπραγμάτευτη”.

Σε μαζική συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ (Πανεπιστημίου 47-49, Αθήνα) κα-
λεί στις 7/2 στις 9.30πμ η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά της μετεγκα-
τάστασης του καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι την ώρα που θα εξετάζονται

οι αιτήσεις ακυρώσεως κατά της αρχικής προέγκρισης της μετεγκατάστασης.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους τα μέλη της Συντονιστικής Επιτρο-
πής Αγώνα “το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στην πρώτη του συνεδρίαση
για το 2020 στις 15/1 εξέφρασε την αντίθεσή του στη μετεγκατάσταση του κα-
ζίνο Πάρνηθας εντός του αστικού ιστού του Αμαρουσίου.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη αποτελεί αναμφίβολα επιτυχία της Συντονιστικής
Επιτροπής Αγώνα κατά της μετεγκατάστασης του καζίνο Πάρνηθας στο Μα-
ρούσι, που εκπροσωπεί δεκάδες συλλογικούς φορείς και δημοτικές παρατά-
ξεις των Δήμων Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Λυκόβρυσης-Πεύκης και Ηρακλείου.
Μέσω των συντονισμένων ενεργειών της επιτροπής και χάρη στους εισηγητές
του θέματος Πρωτούλη, Τσίχλη, Τουλγαρίδη, επικεφαλής των παρατάξεων
“Λαϊκή Συσπείρωση”, “Ανυπότακτη Αττική” και “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή”
αντίστοιχα, και με τον καλό σχεδιασμό και την αγωνιστική παρουσία εντός του
χώρου της συνεδρίασης από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατέστη δυνα-
τό να υπάρξει η έκδοση της πολύ σημαντικής αυτής απόφασης.

Η ρητή πλέον αντίθεση της Περιφέρειας Αττικής στη μετεγκατάσταση του
καζίνο Πάρνηθας εντός της πόλης του Αμαρουσίου, μαζί με τις αντίστοιχες
αποφάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. και των δημοτικών συμβουλίων των δήμων Αμαρουσί-
ου, Χαλανδρίου, Λυκόβρυσης-Πεύκης και Ηρακλείου, συμβάλλουν ουσιωδώς
στον αγώνα για την ακύρωση μιας ακόμα καταστροφικής εξέλιξης σε βάρος
της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα προχωρά στις επόμενες κινήσεις της με πα-
ραστάσεις της στους Δημάρχους Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης,
Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Ψυχικού-Φιλοθέης και  Ηρακλείου, προκειμένου να
καταδείξει την ανάγκη να γίνει προσωπική τους υπόθεση η ακύρωση της μετεγ-
κατάστασης του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώ-
να θα προχωρήσει σύντομα σε διοργάνωση νέας συγκέντρωσης για τη διατύ-
πωση θέσεων πάνω στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων”.

ΤΗΝΟΣ Απεργιακή ανθρώπινη
αλυσίδα κατά των ανεμογεννητριών

Όχι καζίνο στο Μαρούσι
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ΜΟΥΣΙΚΗ Renegade Instruments
- στη δουλειά και στην τέχνη

ΒΙΒΛΙΟ  Σπορ και
Κοινωνικές Αντιστάσεις

Το νέο του βιβλίο "Σπορ και Κοινωνικές Αντιστάσεις - Μεσοπόλεμος,
Κατοχή, Δικτατορία, Μεταπολίτευση", (εκδόσεις Νότιος Άνεμος)
παρουσίασε την Παρασκευή 24/1 στην ΕΣΗΕΑ ο δημοσιογράφος

και συγγραφέας Νάσος Μπράτσος.

Μιλώντας στην ΕΑ για την παρουσίαση και τη νέα του δουλειά ο Νάσος
Μπράτσος τόνισε πως, “Το βιβλίο αξιοποιώντας την εμπειρία του προηγού-
μενου βιβλίου μου σε σχέση με τον αθλητισμό (Αθλητισμός και Κοινωνικά
Κινήματα, 2014) προχωράει σε μια πιο λεπτομερή έρευνα στο χώρο του
αθλητισμού, πηγαίνοντας μέχρι και τις μέρες μας.

Στο νέο βιβλίο αξιοποίησα αρχεία αθλητικών εφημερίδων της περιόδου
του μεσοπολέμου που περιγράφουν τον αθλητισμό βάσης αλλά και το πώς
τα καθεστώτα του Χίτλερ και του Μουσολίνι προσπαθούσαν να χρησιμο-
ποιήσουν τον αθλητισμό. Μια δεύτερη πηγή στοιχείων ήταν τα αρχεία
αθλητικών συλλόγων για όλη τη χρονική περίοδο από το μεσοπόλεμο μέ-
χρι και τις μέρες μας. Η τρίτη πηγή ήταν οι ίδιοι οι άνθρωποι του αθλητι-
σμού που έχουν ζήσει αυτές τις περιόδους και έχουν υπηρετήσει τον
αθλητισμό πολλές φορές από διαφορετικά πόστα. Στη νιότη τους ως
αθλητές και αργότερα ως παρά-
γοντες. Έχουμε αρκετές συνεν-
τεύξεις μέσα από ανθρώπους
που είτε ήταν στην ΕΠΟΝ την
κατοχική περίοδο και ήταν αθλη-
τές, είτε ανθρώπους που ήταν
αθλητές την περίοδο της δικτα-
τορίας. 

Συνεντέυξεις
Και βέβαια παρουσιάζουμε

και σημερινές δραστηριότητες
αθλητικών σωματείων που
έχουν κοινωνικό πρόσημο στη
λειτουργία τους και στις δρά-
σεις τους. Οι άνθρωποι που
συμμετείχαν στο πάνελ της εκ-
δήλωσης έχουν μιλήσει σε συ-
νεντεύξεις τους μέσα στο βι-
βλίο και μας τιμήσανε και με
την παρουσία τους”.

Ομιλητές στην βιβλιοπαρουσίαση ήταν ο Νίκος Μάλλιαρης που υπήρξε
ποδοσφαιριστής του Εθνικού Αστέρα και της Προοδευτικής, δραστήριο μέ-
λος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών. Ο Διονύ-
σης Χριστακόπουλος, αθλητής σε μικρή ηλικία στην Κατοχή και «αετόπου-
λο» της ΕΠΟΝ, όταν το ποδόσφαιρο χρησιμοποιήθηκε για τη στήριξη των
αντιστασιακών δραστηριοτήτων ενάντια στους κατακτητές, στην πόλη της
Καλαμάτας, όπου διέμενε. Ο πατέρας του με έντονη συνδικαλιστική δράση,
εκτελέστηκε στους 200 της Καισαριανής. Ο Κώστας Μανταίος, καλαθο-
σφαιριστής των Αμπελοκήπων, του Αετού Θεσσαλονίκης και ακολούθως
του Πανελευσινιακού την εποχή που η χούντα είχε ορίσει στρατιωτικούς
επιτρόπους στις διοικήσεις των σωματείων. Ενδιάμεσα στα χρόνια της
αθλητικής του δράσης υπήρξε και πολιτικός κρατούμενος του δικτατορικού
καθεστώτος. Σήμερα είναι πρόεδρος του ΑΟ Αμπελοκήπων, αλλά και μέλος
ΔΣ του ΣΦΕΑ 1967-1974. Ο Γιάννης Ξαρχουλάκος, ποδοσφαιριστής στην
ανεξάρτητη ομάδα ΠΑΟΛ και στη συμμετέχουσα στα ερασιτεχνικά πρωτα-
θλήματα της Αθήνας, Βικτώρια και οργανωτικός γραμματέας του ΣΦΕΑ
1967-1974. Ο Δημήτρης Μακρής, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Θύελ-
λας Ραφήνας και μερικά χρόνια αργότερα και γυμναστής της ομάδας. Ο
Τάσος Επιτρόπου, δημοσιογράφος και διευθυντής της ΕΡΑ Σπορ.
• Συνεχίζεται το ταξίδι του βιβλίου του Νάσου Μπράτσου "Αιγαιοπελαγί-

τες πρόσφυγες στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο" αυτή τη φορά στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης (Αργύρη Εφταλιώτη
7), την Τετάρτη, 29/1 στις 6:30μ.μ. Στην παρουσίαση του βιβλίου που συν-
διοργανώνουν η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννή-
σου – Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) μαζί με τους Φίλους Ιστορικής Μνή-
μης και Πολιτιστικής Δημιουργίας (ΦΙΜΠΟΔ) θα μιλήσουν εκτός από τον
συγγραφέα η δημοσιογράφος Μυρσίνη Τζινέλλη και ο Γιώργος Γαλέτσας,
από τους ΦΙΜΠΟΔ. Επίσης θα μιλήσουν ο Γιώργος Τυρρίκος-Εργάς και η
Βαγγελιώ Χαλδέζου, συγγενείς Ελλήνων προσφύγων στη Συρία. Θα ακο-
λουθήσει προβολή του Α’ Μέρους του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ "Ικαριώτες
πρόσφυγες στη Συρία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο".

Δυο νέες δουλειές, το
soundtrack της ται-
νίας του Άγγελου

Σπάρταλη "@9 Στα εννιά"
και τον 4ο προσωπικό του
δίσκο με τίτλο “XX”, παρου-
σίασε τις τελευταίες βδομά-
δες ο Renegade Instru-
ments – Βασίλης Μυρσινιάς
και μίλησε για αυτές στην
Εργατική Αλληλεγγύη και
τον Κυριάκο Μπάνο. 

Είσαι πολύ παραγωγικός
τελευταία. Νέος δίσκος και
soundtrack. Θέλεις να μας
μιλήσεις πρώτα για το τε-
λευταίο;

Πρόκειται για μια ταινία
που θα περιέγραφα ως ένα έργο
αντιεπιστημονικής πραγματικότη-
τας, του Άγγελου Σπάρταλη, με επί-
κεντρο τα Εξάρχεια και το ευρύτε-
ρο κλασσικό κέντρο της Αθήνας,
την "νέα ανάπτυξη" που σημαίνει
όξυνση στο ζήτημα της στέγασης
και την ψυχολογία απλών ανθρώ-
πων και κυρίως παιδιών που μεγα-
λώνουν σε αυτό το περιβάλλον. Η
κατεύθυνση της μουσικής της ται-
νίας "@9 Στα εννιά" ήταν η ανασύν-
θεση της 9ης Συμφωνίας του Μπε-
τόβεν. Ενορχήστρωσα τα μερη Ι και
ΙΙΙ και επιμελήθηκα όλο τον ήχο της
ταινίας και την κυκλοφορία της
μουσικής της. Μια πλήρη αναπαρά-
σταση του κλασσικού έργου χρησι-
μοποιώντας μόνο ηλεκτρονικές εκ-
δόσεις αναλογικών οργάνων. Δε-
καέξι όργανα συνολικά. Ελπίζω η
ταινία να ξαναπροβληθεί άμεσα
γιατί είναι πρωτότυπη σε σύλληψη
με τρομερούς συντελεστές για ανε-
ξάρτητη παραγωγή και πολύ γλύκα
στην εκτέλεσή της. 

Ο νέος δίσκος σου ειναι ο 4ος, και
ο πιο ηλεκτρονικός, παρότι κρα-
τάς βαριές χιπ-χοπ λούπες όπως
και στους προηγούμενους.

Ο δίσκος αυτός είναι καρπός των
μουσικών ιδεών και σκέψεων που
διαμόρφωσα ενώ ήμουν στα μέσα
μεταφοράς πηγαίνοντας στη δου-
λειά, ενώ άκουγα νέα μουσική και
μέσα από την καθημερινότητα της
ζωής με τη σύντροφό μου. Στη συ-
νέχεια, γράφοντας, είχα στο μυαλό
τις οικονομικές και πολιτικές μάχες,
την ψυχολογία της εργατικής τά-
ξης, την ιδιοσυγκρασία των ανθρώ-
πων της οποιασδήποτε πολιτικής
ελίτ που πουλιούνται στην άρχουσα
τάξη σα κενά πουκάμισα, το σεξ,
τον έρωτα και ό,τι σκέφτεται κάποι-
ος και κάποια έτσι κι αλλιώς. Γρά-
φτηκε εύκολα με την έννοια ότι πά-
νω από τη μισή του διάρκεια την
έφτιαξα σε μια βδομάδα του Οκτώ-

βρη. Και σε αυτό το δίσκο έχω γρά-
ψει τις μελωδίες για κάθε σχεδόν
όργανο ή ήχο που ακούγεται. Είναι
πιο ηλεκτρονικός γιατί πάντα θεω-
ρούσα τη μελωδία, ως ένα από τα
στοιχεία της μουσικής, υπερτιμημέ-
νη οπότε τώρα που νιώθω μεγαλύ-
τερη αυτοπεποίθηση μπορώ να
δουλέψω τα tempo μου χωρίς καλ-
λιτεχνικά άγχη. Ελπίζω να είναι και
οι ακροάσεις όλων σας κάπως έτσι
και να τον ακούτε ολόκληρο. 

Από τις πρώτες σου κυκλοφορίες
το 2007 μέχρι σήμερα είναι προ-
φανείς οι πολιτικές αναφορές στη
μουσική σου. Πώς μπορεί αυτό να
γίνει αντιληπτό μέσω μιας μουσι-
κής που απουσιάζουν οι στίχοι;

Ας ξεκαθαρίσουμε κατ' αρχήν ότι
ο στίχος είναι καταλυτικός για την
κατανόηση μηνυμάτων. Μόνο μέσω
της μουσικής δεν γίνεται. Από την
άλλη, η ιστορία της τέχνης είναι γε-
μάτη πολιτικά έργα που δε δηλώ-
νουν σε μορφή ανακοίνωσης την
πολιτική στάση τους αλλά σαν συ-
νολική κατάθεση και αυτό είναι και
η τέχνη: Η Γκουέρνικα είναι ένα έρ-
γο τέχνης που ξέρουμε τι περιγρά-
φει όχι ως αποτέλεσμα της αμεσό-
τητας του μηνύματος. Ξέρουμε ότι
ο Πικάσο μίλησε για τη φασιστική
καταστροφή μιας πόλης, δε χρει-
άστηκε να φτιάξει βομβαρδιστικά
του Φράνκο για να γίνει αντιληπτός.
Με βάση αυτό το σχήμα και η μου-
σική δουλεύει αντίστοιχα, κι οι ριζο-
σπαστικοί στίχοι επί Χούντας δεν
ήταν σαν προκήρυξη της κατάλη-
ψης του Πολυτεχνείου αλλά δούλε-
ψαν μαζί. Για να είμαι ειλικρινής
προτιμώ αυτή τη σύνδεση. Την προ-
τιμώ για παράδειγμα γράφοντας το
τραγούδι 813 από το δίσκο μου για-
τί μπορείς να το ακούς μόλις ξεκι-
νήσεις να πας για δουλειά αλλά και
τελευταίο πριν μπεις πάλι σπίτι σου
γυρνώντας από αυτήν. Επίσης ζού-
με σε μια εποχή με πολύ πολιτικό
τραγούδι και στίχο, το χιπ χοπ βασι-

κός πυλώνας σε αυτή την
πραγματικότητα. Άρα αν
στο περιεχόμενο έχουμε τέ-
τοια εξέλιξη, ας την αποκτή-
σουμε και στην ηχητική αν-
τίληψη. 

Επιμένεις στη μουσική δη-
μιουργία αλλά ταυτόχρο-
να αναγκάζεσαι να τη
συνδυάζεις με δουλειά
στον επισιτισμό. Η ενασχό-
ληση με την τέχνη φαντά-
ζει πολλές φορές πολυτέ-
λεια για την εργατική τάξη
που παλεύει για την επι-
βίωση και το μεροκάματο.
Πώς τα βγάζεις πέρα;

Ναι εργάζομαι επίσης ως
μπουφετζής. Πριν πάμε σε αυτό εί-
ναι βασικό να ξέρουμε ότι η πλει-
οψηφία των καλλιτεχνών ανήκουν
στην εργατική τάξη ή έχουν τα συμ-
φέροντα τους ενταγμένα σε αυτά
της εργατικής τάξης. 

Γιατί αν βιοπορίζονται από την τέ-
χνη το κάνουν κατά συντριπτική
πλειοψηφία αντιμετωπίζοντας αντί-
στοιχες επιθέσεις. Όμως ούτως ή
άλλως οι περισσότεροι δεν μπο-
ρούν να βιοπορίζονται μόνο από
την τέχνη και κάνουν και άλλες
δουλειές για να ζήσουν. Από αυτή
την άποψη δεν υπάρχουν τείχη ανά-
μεσα στην εργατική τάξη και τους
καλλιτέχνες, οι περισσότεροι δου-
λεύουν ως εργάτες. 

Πολυτέλεια για την εργατική τάξη
δεν είναι η τέχνη, πολυτέλεια θέλουν
να κάνουν τη διαβίωσή της, το να
έχει ιατρική περίθαλψη κ.ο.κ. Κανέ-
νας εργάτης δε θα αρνηθεί να πάει
σε μια συναυλία ή σε ένα θέατρο
επειδή θα δώσει 5, 10, 50 ευρώ για
να στηρίξει ένα καλλιτεχνικό προϊόν,
θα αρνηθεί απλά γιατί ο βασικός μι-
σθός είναι 630 ευρώ. Άρα για να μην
είναι η συζήτηση για την τέχνη ακα-
δημαϊκή, ας ξεκινήσουμε από τον
αγώνα να ζουν οι καλλιτέχνες από
την καλλιτεχνική τους παραγωγή και
παρουσίαση του έργου τους. 

Όσο για τον επισιτισμό και τη
δουλειά από την οποία ζω και εκεί
έχουμε συνεχώς μάχες μπροστά
μας και γω ως μπουφετζής συμμε-
τέχω στο Συνδικάτο Επισιτισμού με
την αντικαπιταλιστική παράταξη “Η
Καμαριέρα” και διαρκώς παλεύου-
με -και σε αυτό τον κλάδο- να φέ-
ρουμε τις ανάγκες των εργαζομέ-
νων στο προσκήνιο, με αμοιβές
αξιοπρεπείς και εργασιακά δικαιώ-
ματα. 

• Στο www.renegadeinstruments.
bandcamp.com μπορείτε να ακού-
σετε, να διαδώσετε και να αγορά-
σετε τη μουσική του Renegade In-
struments (aka Βασίλης Μυρσινιάς).



Εκλογική ήττα υπέστη ο Σαλβίνι και η Λίγ-
κα του Βορρά στις περιφερειακές εκλο-
γές της Εμίλια Ρομάνια την Κυριακή 26

Γενάρη -τις οποίες ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει
σαν ένα μεγάλο πολιτικό στοίχημα, προκειμέ-
νου σε περίπτωση νίκης του να ζητήσει νέες
βουλευτικές εκλογές. 

Στην  Eμίλια Ρομάνια, με πρωτεύουσα την
“κόκκινη Μπολόνια” που παραδοσιακά έχει
υπάρξει κέντρο του βιομηχανικού βορρά και
πολιτικό προπύργιο της Αριστεράς, η παράτα-
ξη του Σαλβίνι παρουσιαζόταν αυτή τη φορά
ως το φαβορί για την επικράτηση στις τοπικές
εκλογές. Αλλά τις εκλογές κέρδισε τελικά ο
υποψήφιος του λεγόμενου “κεντροαριστερού”
Δημοκρατικού Κόμματος Μπονατσίνι με
51,36%, με τον υποψήφιο του Σαλβίνι να παίρ-
νει 43,7% και το Κίνημα των Πέντε Αστέρων
που συμμετέχει στην κυβέρνηση με το Δημο-
κρατικό Κόμμα -μόλις 3,5%. 

Εφημερίδες και σχολιαστές έσπευσαν να χα-
ρακτηρίσουν την επικράτηση του Μπονατσίνι
και την ήττα της Λίγκας του Βορρά σαν μια νίκη
των “ευρωπαϊστών” και της “υπεύθυνης” πολιτι-
κής απέναντι στον “λαϊκιστή” Σαλβίνι. Πρόκειται
για απόλυτη παραχάραξη της αλήθειας. 

Αν η πολιτική μάχη των εκλογών αφηνόταν
στα χέρια του Δημοκρατικού Κόμματος, ο
υποψήφιός τους δεν θα κέρδιζε ποτέ τις εκλο-
γές. Τη νίκη, τού την χάρισε η μαζική συμμετο-
χή του κόσμου (η συμμετοχή κυριολεκτικά
εκτινάχτηκε από το 37% το 2014 στο 67,6% το
2020) που θέλησε με την ψήφο του να μαυρί-
σει την πολιτική του Σαλβίνι και να μην επιτρέ-
ψει την επιστροφή της ακροδεξιάς στην εξου-

σία με ακόμη πιο αναβαθισμένους όρους.
Και ο λόγος που συνέβη αυτό έχει όνομα,

λέγεται Σαρδέλες. Το αντιφασιστικό κίνημα
των Σαρδελών που ξεκίνησε με αυθόρμητη
πρωτοβουλία αντιφασιστών από την Μπολόνια
και απλώθηκε σε δεκάδες πόλεις σε όλη την
Ιταλία τους περασμένους μήνες γεμίζοντας τις
πλατείες με δεκάδες χιλιάδες κόσμο, ήταν κα-
θοριστικό για να δημιουργήσει ένα μαζικό ρεύ-
μα που κατέληξε στην ήττα Σαλβίνι. 

Την εκλογική μάχη την κέρδισε με το σπαθί

του το αντιφασιστικό κίνημα ακριβώς για τους
αντίθετους λόγους από αυτούς που υποστηρί-
ζουν οι διάφοροι κονδυλοφόροι. Γιατί ήταν μια
μάχη που παίχτηκε όχι στα “προεκλογικά προ-
γράμματα” αλλά στους δρόμους και στις πλα-
τείες καταφέρνοντας να πάρει ένα μαζικό, λαϊ-
κό χαρακτήρα, που εξάλλου και το ίδιο το όνο-
μά του κινήματος υποδηλώνει.

Φυσικά το Δημοκρατικό Κόμμα (που μαζί με
τους 5 Αστέρες συνεχίζει τις πολιτικές Σαλβίνι
όσον αφορά στη λιτότητα και δεν τολμά να ξη-

λώσει τα αντιμεταναστευτικά μέτρα που πήρε
η προηγούμενη με υπουργό Εξωτερικών τον
Σαλβίνι) έσπευσε να οικειοποιηθεί αυτό το κίνη-
μα για προφανείς λόγους. Αλλά πραγματικά θα
πρέπει να είναι κανείς χαζός για να πιστεύει ότι
ο λόγος που ο Σαλβίνι έχασε το πολύτιμο στοί-
χημα των εκλογών στην Εμίλια Ρομάνια, ήταν η
“ατζέντα” του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ακόμη περισσότερο, η ήττα του Σαλβίνι στην
Εμίλα Ρομάνια, μπορεί να γίνει το εφαλτήριο
για μια αντιστροφή της πολιτικής κατάστασης
στην Ιταλία, που την τελευταία δεκαετία έχει
δει την ακροδεξιά να πηγαίνει από νίκη σε νί-
κη. Απέδειξε με μαζικούς όρους ότι ο μόνος
τρόπος για να ηττηθεί είναι ο δρόμος και όχι οι
εκλογές και οι υποσχέσεις. 

Είναι μεγάλη ευθύνη των δυνάμεων της ριζο-
σπαστικής αριστεράς στην Ιταλία -και όχι μόνο-
να δουν αυτή τη νίκη και να μην την χαρίσουν
στο Δημοκρατικό Κόμμα και τις “υπεύθυνες δυ-
νάμεις των ευρωπαϊστών”. Αλλά αντίθετα να
παρέμβουν μέσα στην αντιφασιστική διάθεση
που έκφρασαν στις πλατείες μαζικά οι Σαρδέ-
λες ώστε αυτή να κλιμακωθεί κόντρα στην πα-
ραμένουσα απειλή της ακροδεξιάς και να ριζο-
σπαστικοποιηθεί ακόμη περισσότερο, κόντρα
στις ρατσιστικές πολιτικές και τη λιτότητα που
συνεχίζει και η τωρινή κυβέρνηση ανοίγοντας,
το δίχως άλλο, το δρόμο στους Σαλβίνι.  

Γ.Π.   
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ΙΤΑΛΙΑ  Σαρδέλες-Σαλβίνι, 1-0

Η Κίνα και οι ΗΠΑ συμφώνη-
σαν να προχωρήσουν σε μια
εκεχειρία στον εμπορικό πό-

λεμο που διεξάγεται μεταξύ τους τα
τελευταία δύο χρόνια. Την περασμέ-
νη εβδομάδα υπογράφηκε στην
Ουάσιγκτον ένα κείμενο που υποτί-
θεται ότι είναι η "πρώτη φάση" μιας
μεγαλύτερης εμπορικής συμφωνίας.

Γράφει ο 
Άλεξ Καλλίνικος

Ωστόσο, οι σημαντικότεροι αντα-
γωνισμοί -που αφορούν στην υπο-
στήριξη του Πεκίνου στις φιλοδοξίες
των κινεζικών επιχειρήσεων να ανα-
βαθμίσουν τεχνολογικά την οικονο-
μία της Κίνας- δεν έχουν επιλυθεί.
Ταυτόχρονα, οι δασμοί στις εξαγω-
γές μεταξύ των δύο χωρών παραμέ-
νουν πολύ υψηλότερα από ό, τι βρί-
σκονταν όταν ξεκίνησε η σύγκρουση,
κατά μέσο όρο περίπου στο 20%.

Αλλά ένας άλλος εμπορικός πόλε-
μος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, αυτή
τη φορά μεταξύ των ΗΠΑ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ντόναλντ
Τραμπ παραπονέθηκε στο Νταβός
την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ
"έχει εμπορικούς φραγμούς που δεν
σου επιτρέπουν να κάνεις εμπόριο,
έχουν παντού δασμούς ... Είναι ειλι-
κρινά πιο δύσκολο να συνεργαστείς
μαζί τους παρά με την Κίνα".

Ο Τραμπ έχει εμμονή με τις εξα-

γωγές γερμανικών αυτοκινήτων
προς τις ΗΠΑ και απειλεί συνεχώς
ότι θα τους επιβάλει δασμούς -αν
για παράδειγμα, οι Ευρωπαίοι υπο-
γράφοντες την πυρηνική συμφωνία
με το Ιράν δεν αποσυρθούν από αυ-
τήν. Το περιοδικό «Εξωτερική Πολι-
τική» δημοσίευσε ένα άρθρο πριν
από λίγες μέρες με τον τίτλο «Η Ευ-
ρώπη είναι το Νέο Μέτωπο στον Εμ-
πορικό Πόλεμο του Τραμπ».

Και ο Tραμπ έχει δίκιο. Η ΕΕ είναι
σκληρό καρύδι όταν πρόκειται για τα
εμπορικά ζητήματα. Η πραγματική
επιτυχία της “ευρωπαϊκής ολοκλή-
ρωσης” ήταν η οικοδόμηση μιας τε-
ράστιας ηπειρωτικής ενιαίας αγοράς
που διέπεται από ένα σύστημα κανο-
νισμών που εκπονήθηκε στις Βρυξέλ-
λες. Πολλές μη ευρωπαϊκές επιχει-
ρήσεις εφαρμόζουν αυτούς τους κα-
νονισμούς προκειμένου να αποκτή-
σουν πρόσβαση στην αγορά της -κά-
τι που προκαλεί δυσαρέσκεια στην
Ουάσινγκτον.

Η κύρια προτεραιότητα της ΕΕ
όσον αφορά στο Brexit είναι να δια-
τηρήσει τη Βρετανία, όπως χαρακτη-
ριστικά έγραψε ένας εμπειρογνώμο-
νας, σαν ένα «δορυφόρο» που ακο-

λουθεί τους κανονισμούς των Βρυ-
ξελλών. Οι προετοιμασίες των Βρυ-
ξελλών για τη διαπραγμάτευση μιας
Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με
τον Μπόρις Τζόνσον αποσκοπούν
πρωτίστως στην αποτροπή των "αν-
ταγωνιστικών πωλήσεων σε τιμές χα-
μηλότερες από τις κοινοτικές” από
βρετανικές επιχειρήσεις. Η ΕΕ θεω-
ρεί δικαίωμά της να τιμωρεί τη Βρε-
τανία όταν θεωρεί ότι παραβιάζει την
συμφωνία.

Διασταυρούμενα πυρά
Το τελευταίο αυτό μέτωπο, ενός

εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις
ΗΠΑ και την ΕΕ, βάζει τη Βρετανία
ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά.
Ο Tραμπ συναντήθηκε με την πρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στο Ντα-
βός και ανακοίνωσε ότι αναμένει εμ-
πορική συμφωνία με την ΕΕ πριν
από τις αμερικανικές προεδρικές
εκλογές του Νοεμβρίου.

Αυτό δεν φαίνεται πιθανό. Οι συ-
ζητήσεις για το εμπόριο μεταποιημέ-
νων προϊόντων έχουν σταματήσει,
κυρίως επειδή η Γαλλία αρνείται τυ-
χόν διαπραγματεύσεις για τη γεωρ-

γία. Η προστασία των Γάλλων αγρο-
τών από τον διεθνή ανταγωνισμό
αποτελεί προτεραιότητα για το Πα-
ρίσι ήδη από τη δεκαετία του 1950.

Αλλά το πιο άμεσο σημείο τριβής
είναι πάνω στους φόρους που αφο-
ρούν στην ψηφιακή οικονομία. Η
Γαλλία και η Βρετανία είναι οι χώρες
που μεταξύ άλλων κρατών επιθυ-
μούν να φορολογήσουν τους γίγαν-
τες των εταιριών πληροφορικής των
ΗΠΑ, όπως το Facebook και τη Goo-
gle. Οι τελευταίες βγάζουν λεφτά
από τους πολίτες της Γαλλίας ή της
Βρετανίας, αλλά λειτουργούν μέσω
φορολογικών παραδείσων που τους
προστατεύουν από τη φορολογία.

Ο Στιβ Μνούτσιν, του αμερικανικού
Υπουργείου Οικονομικών, απάντησε
την περασμένη εβδομάδα στα σχέ-
δια της Βρετανίας, λέγοντας: "Αν θέ-
λουν αυθαίρετα να επιβάλουν φό-
ρους στις ψηφιακές μας εταιρείες,
θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να
επιβάλλουμε αυθαίρετα φόρους στις
εταιρείες αυτοκινήτων". Ήδη έχει
επιβάλει δασμούς 2,4 δις δολαρίων
σε γαλλικά προϊόντα σε αντίποινα
για τον ψηφιακό φόρο της Γαλλίας.

Σε αυτές τις πιέσεις ήταν οι Γάλλοι

τελικά που υπέκυψαν, παρά τις πα-
ραδοσιακές καταγγελίες τους για
την αμερικανική κηδεμονία. Ο
Μπρούνο Λε Μερ, ο γάλλος υπουρ-
γός Οικονομικών, και ο Mνούτσιν
συμφώνησαν γρήγορα να αναστεί-
λουν τόσο τον φόρο όσο και τους
δασμούς αντίστοιχα, αναζητώντας
παράλληλα μια διεθνή συμφωνία για
την ψηφιακή φορολογία.

Οι Βρετανοί φάνηκαν σκληρότε-
ροι. «Παίρνουμε μόνοι μας τις δικές
μας αποφάσεις σχετικά με τη φορο-
λογία και θα συνεχίσουμε να το κά-
νουμε» απάντησε η Ντάουνινγκ
Στριτ. Αυτό πιθανότατα έχει να κάνει
με το γεγονός ότι οι Συντηρητικοί
έχουν αποφασίσει να δώσουν προ-
τεραιότητα στην εμπορική συμφωνία
με τις Βρυξέλλες σε σχέση με αυτή
που επιδιώκουν με την Ουάσινγκτον.
Οι ΗΠΑ λαμβάνουν το ένα πέμπτο
των εξαγωγών της Βρετανίας, αλλά
η ΕΕ λαμβάνει το 45%.

Υπήρξε ένα ακόμη σημείο αντιπα-
ράθεσης, την περασμένη Κυριακή
όταν ο αμερικανός υπουργός Εμπο-
ρίου, Γουίλμπερ Ρος, απείλησε με αν-
τίποινα αν η ΕΕ πραγματοποιήσει το
σχέδιο που έχει στα σκαριά για φο-
ρολόγηση των εκπομπών άνθρακα. 

Βλέπουμε έναν αυξανόμενο αντα-
γωνισμό μεταξύ των τριών εμπορι-
κών συνασπισμών, της ΕΕ, των ΗΠΑ
και της Κίνας. Μικρότερες δυνάμεις
όπως η Βρετανία, αναμένεται να
βρεθούν σε συμπληγάδες. 

Μαίνεται τριγωνικός
εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-ΕΕ-Κίνας
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ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Η κόντρα στο εσωτερικό του αμερικάνικου κατεστημένου είναι
πολύ σκληρή για να την καλύψουν οι κραυγές του Τραμπ. Η
διαδικασία για τη δίωξη του Αμερικάνου προέδρου έχει πλέον

φτάσει στη Γερουσία. Ο Τραμπ επιχείρησε να την απαξιώσει και να τη
σταματήσει την περασμένη βδομάδα, κλιμακώνοντας τις πιέσεις πάνω
στους Δημοκρατικούς αλλά κυρίως πάνω σε Ρεπουμπλικάνους γερου-
σιαστές που πιθανώς τον προδώσουν. Όμως, την περασμένη Κυριακή
η προδημοσίευση από το νέο βιβλίο του Τζον Μπόλτον, του πρώην
Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, ξανάβαλε φωτιά. 

Ο Μπόλτον, σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης που είδαν το
χειρόγραφο του βιβλίου, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε παγώ-
σει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, πιέζοντας τον πρόεδρό
της να τον προμηθεύσει με στοιχεία για σκάνδαλα σε βάρος του Τζο
Μπάιντεν, του πιθανού υποψήφιου των Δημοκρατικών για την προεδρία.
Οι γερουσιαστές την Παρασκευή 31 Γενάρη θα ψηφίσουν για το αν θα
αποδεχθούν να καλέσουν νέους μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και τον
ίδιο τον Μπόλτον. Ο Τραμπ έχει επιστρατεύσει δικηγόρους και “ειδικούς”
που τονίζουν τον κίνδυνο του “εθνικού διχασμού” και την ανευθυνότητα
να αξιοποιείται η διαδικασία της δίωξης κατά του προέδρου για “ασήμαν-
τη αφορμή”. Την εξωσυζυγική σχέση του Κλίντον το 1998 κάποιοι φαίνε-
ται τη θεωρούν σημαντικότερη αφορμή από εκβιασμούς σε βάρος πολιτι-
κών αντιπάλων και άλλων χωρών. Όμως, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πως
δεν πρόκειται απλώς για προεκλογικά “μικροκομματικά παιχνίδια” όπως
ισχυρίζεται η πλευρά Τραμπ. Η εμπλοκή του Μπόλτον, η ίδια η δημοσίευ-
ση του βιβλίου του μέσα σε προεκλογική χρονιά, αλλά και η αβεβαιότητα
στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων φανερώνουν βαθύτερες πληγές.

Γεράκι
Ο Μπόλτον παύθηκε από Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας τον περα-

σμένο Σεπτέμβρη, καθώς κλιμακώνονταν οι αντιπαραθέσεις για το
Ιράν. Ως τότε ήταν το βασικό γεράκι της κυβέρνησης που απαιτούσε
αύξηση της πίεσης και προετοιμασία για επίθεση κατά του Ιράν. Ήταν
ο ίδιος που είχε προωθήσει τα σχέδια για πιο ενεργητικό σχεδιασμό
πραξικοπήματος στη Βενεζουέλα. Έφευγε από την κυβέρνηση απο-
γοητευμένος επειδή ο Τραμπ δεν σήκωσε το γάντι όταν η Τεχεράνη
κατέρριψε αμερικάνικο ντρον ούτε απάντησε σε άλλα γεγονότα που
χαρακτηρίστηκαν “ιρανικές προκλήσεις”.

Υπάρχουν Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές που θα δυσκολευτούν να
αρνηθούν την παρουσία του Μπόλτον στη διαδικασία, όπως τους ζητά-
ει ο Τραμπ. Ο Μπόλτον έχει στο βιογραφικό του πολέμους, πραξικοπή-
ματα, ρατσιστικές εκστρατείες εδώ και δεκαετίες. Δεν ανήκει στην κα-
τηγορία των “άχρωμων γραφειοκρατών”, όπως αποκαλεί ο Τραμπ τους
μάρτυρες που ζητάνε οι Δημοκρατικοί. Ο Τραμπ έφτασε στην υποψη-
φιότητα των Ρεπουμπλικάνων και στην Προεδρία των ΗΠΑ πατώντας
πάνω στην εσωτερική κρίση που πέρασε η αμερικάνικη Δεξιά, που δεν
μπορούσε να αναρρώσει από την προεδρία Μπους, από την αποτυχία
στο Ιράκ και από την ανοιχτή εμφάνιση της ακροδεξιάς του Tea Party.
Οι διχασμοί στην αμερικάνικη πολιτική και στην αμερικάνικη κοινωνία
δεν έχουν επουλωθεί από τότε, αντίθετα βάθυναν. Όχι μόνο λόγω “με-
γάλης πολιτικής” και διλημμάτων για τη Μέση Ανατολή, αλλά και από
την εμφάνιση μεγάλων κινημάτων, από τις γυναίκες και το #MeToo μέ-
χρι τους μετανάστες δεύτερης γενιάς, την πάλη για ανοιχτά σύνορα
και τις μάχες ενάντια στο ρατσισμό και την αστυνομική βία.

Στην εσωκομματική μάχη των Δημοκρατικών εξάλλου, τον τόνο δεν
τον δίνει ο Μπάιντεν και τα μπλεξίματά του στο ουκρανικό σκάνδαλο,
αλλά ο Μπέρνι Σάντερς και η πιο αριστερή πτέρυγα της νέας γενιάς
των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών. Σε αυτούς κεντράρουν τα πυρά τους
καθημερινά όχι μόνο ο Τραμπ και οι φίλοι του, αλλά και η Κλίντον και
το δημοκρατικό κατεστημένο.

Ο Τραμπ έχει καλεσμένο αυτές τις μέρες τον Νετανιάχου για να πα-
ρουσιάσουν το υποτιθέμενο νέο “ειρηνευτικό σχέδιο” για το Παλαιστι-
νιακό. Ο Νετανιάχου έφυγε από το Ισραήλ προς τις ΗΠΑ, θέλοντας να
αναπνεύσει από τη δική του δίωξη για σκάνδαλα που βρίσκεται σε
εξέλιξη. Έφτασε στις ΗΠΑ όμως όπου τα πρωτοσέλιδα αντί να προ-
βάλλουν το νέο σχέδιο, έχουν τις αποκαλύψεις του Μπόλτον και τη
δίωξη του ίδιου του Τραμπ. Δεν προαναγγέλλεται καμία ηρεμία στους
δέκα μήνες που απομένουν μέχρι τις εκλογές.

Αντιπολεμικές συγκεντρώσεις
σε δεκάδες σημεία των ΗΠΑ
οργανώθηκαν και την περα-

σμένη βδομάδα, ενάντια στις απει-
λές για πόλεμο σε βάρος του Ιράν.
Με πρωτοβουλία οργανώσεων του
αντιπολεμικού κινήματος, γυναι-
κείων δικτύων και της ριζοσπαστι-
κής αριστεράς, το Σάββατο 25 Γε-
νάρη πραγματοποιήθηκε ο δεύτε-
ρος γύρος διαδηλώσεων μετά την
πρώτη απάντηση που δόθηκε στις
4 Γενάρη, αμέσως μετά τη δολο-
φονία του Ιρανού στρατηγού Σου-
λεϊμανί. “Όχι πόλεμο στο Ιράν”,
“Κάτω ο Τραμπ”, “Σταματήστε να
βομβαρδίζετε το Ιράκ” ήταν ανά-
μεσα στα συνθήματα του κόσμου
που βγήκε στο δρόμο από το Σαν
Φρανσίσκο μέχρι τη Νέα Υόρκη.

Στο Σικάγο, οι διαδηλωτές συγ-
κεντρώθηκαν μπροστά στον ουρα-
νοξύστη του Τραμπ. Το CNN ανα-
δεικνύει την παρουσία και ομιλία
της ηθοποιού και ακτιβίστριας
Τζέιν Φόντα, στη διαδήλωση στην
Ουάσινγκτον: “Τα παιδιά της νέας
γενιάς πρέπει να μάθουν πως όλοι
οι πόλεμοι που έγιναν στη διάρ-
κεια της ζωής τους, έγιναν για το
πετρέλαιο”. Η Μεντέα Μπέντζαμιν,
από την οργάνωση CodePink λέει
στους Τάιμς της Νέας Υόρκης

πως ο γύρος διαδηλώσεων της
4ης Γενάρη έγινε σε τόσα πολλά
σημεία στις ΗΠΑ που δεν είχε
προηγούμενο από το 2003. “Κάτι
που είναι διαφορετικό”, σχολιάζει,
“είναι ότι περισσότερη νεολαία και
άνθρωποι διαφορετικού χρώμα-
τος βγήκαν στις διαδηλώσεις”.
Στις 18 Γενάρη οργανώθηκε και η
ετήσια πορεία Γυναικών στην
Ουάσινγκτον. Η ετήσια πορεία Γυ-
ναικών έχει μετατραπεί σε σταθε-
ρό ραντεβού κατά του Τραμπ, αλ-
λά και ενάντια σε όλες τις σεξιστι-
κές εκστρατείες της Δεξιάς. Είχε
προηγηθεί ένας γύρος προετοιμα-
στικών κινητοποιήσεων, ανάμεσά
τους και μια γυναικεία μέρα δρά-
σης κατά του πολέμου στο Ιράν,
στις 16 Γενάρη.

Σύνδεση
Στο μεταξύ, το αντιπολεμικό κί-

νημα στις ΗΠΑ, κάνει ανοιχτά τη
σύνδεση με τον κόσμο που διαδη-
λώνει στο Ιράκ, απαιτώντας να φύ-
γουν τα αμερικάνικα στρατεύμα-
τα. “Εμείς στη Δύση που συμμετέ-
χουμε στις διεθνείς κινητοποι-
ήσεις ενάντια στον πόλεμο των
ΗΠΑ κατά του Ιράν στις 25 Γενά-
ρη δηλώνουμε την αλληλεγγύη
μας με το λαό του Ιράκ και του

Ιράν. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι
αντιτασσόμαστε σε οποιοδήποτε
νέο πόλεμο στην περιοχή, αλλά
και ότι καταδικάζουμε τις στοχευ-
μένες δολοφονίες, απαιτούμε να
σταματήσει το καταστροφικό εμ-
πάργκο κατά του Ιράν και υποστη-
ρίζουμε τις διαδηλώσεις στο Ιράκ
που απαιτούν απόσυρση των αμε-
ρικάνικων στρατευμάτων”, αναφέ-
ρει ένα άρθρο που δημοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του Marx21,
αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ στις
ΗΠΑ. Την Παρασκευή 24 Γενάρη,
οργανώθηκε μια τεράστια διαδή-
λωση στη Βαγδάτη, με εκατοντά-
δες χιλιάδες, αυξάνοντας ακόμη
περισσότερο την πίεση πάνω στην
αμερικάνικη πρεσβεία, η οποία
έγινε φύλλο και φτερό στα τέλη
του 2019. Η δολοφονία του στρα-
τηγού Σουλεϊμανί δεν έχει φέρει
τάξη, αλλά περισσότερη αναστά-
τωση στο Ιράκ. Η πρεσβεία δέχτη-
κε επίθεση με ρουκέτες την περα-
σμένη βδομάδα, ενώ παραμένει
αβέβαιο το μέλλον της ιρακινής
κυβέρνησης και τι ακριβώς στάση
θα κρατήσει σε σχέση με την πα-
ρουσία των χιλιάδων αμερικάνι-
κων στρατευμάτων που παραμέ-
νουν στη χώρα.

Νίκος Λούντος

ΔΙKΗ ΤΡΑΜΠ
Κρίση στο εσωτερικό του
αμερικανικού κατεστημένου

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΗΠΑ

Όχι στον πόλεμο 
με το Ιράν 
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