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Σε μια κρίσιμη περίοδο για το
εργατικό κίνημα πραγματοποι-
ήθηκε το συνέδριο του Εργατι-

κού Κέντρου Αθήνας, το Σαββατοκύ-
ριακο 8 κι 9 Φλεβάρη, στο Στάδιο Ει-
ρήνης και Φιλίας. Έχοντας ήδη πά-
ρει απόφαση για απεργία στις 18
Φλεβάρη, ζητούμενο του συνεδρίου
ήταν η χάραξη των επόμενων βημά-
των απεργιακής κλιμάκωσης ώστε να
τσακιστεί αφενός η μεγάλη επίθεση
στην κοινωνική ασφάλιση, αλλά και
να μπλοκαριστούν όλες οι επιθέσεις
κυβέρνησης κι αφεντικών σε συλλο-
γικές συμβάσεις, συνθήκες εργα-
σίας, συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Το συνέδριο ξεκίνησε με τη νομι-
μοποίηση των αντιπροσώπων, διαδι-
κασία κατά την οποία δεν έλαβαν
την έγκριση του σώματος σωματεία
στα οποία είχαν εκλεγεί αντιπρόσω-
ποι ή συμμετείχαν εργοδοτικοί. 

Το υπόλοιπο του συνεδρίου χαρα-
κτηρίστηκε από την κυριαρχία -για
να μην πούμε την αποκλειστική πα-
ρουσία- της αριστεράς, των αντι-
προσώπων που πρόσκεινται στη
ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) και την Αγωνιστική Τα-
ξική Ενότητα (αντικαπιταλιστική αρι-
στερά). Στη συντριπτική πλειοψηφία,
αντιπρόσωποι από αυτές τις παρα-
τάξεις ανέβαιναν στο βήμα, φέρνον-
τας εικόνες από τις μάχες των σω-
ματείων τους και βάζοντας τα παρα-
κάτω βήματα. Μετά τη διαδικασία
της νομιμοποίησης των αντιπροσώ-
πων, οι παρατάξεις των ΠΑΣΚΕ, ΔΑ-
ΚΕ και ΕΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ), έπαιξαν το
χαρτί της απαξίωσης, χωρίς να κά-
νουν ιδιαίτερες προσπάθειες να
συμμετέχουν στη συζήτηση του συ-
νεδρίου, προτιμώντας μάλλον τα
(προ)εκλογικά παιχνίδια εκτός της

αίθουσας.
Από τη μεριά της ΑΤΕ μπήκε στη

συζήτηση επανειλημμένα η ανάγκη
απεργιακής κλιμάκωσης αμέσως με-
τά την απεργία της 18/2, με στόχο
όχι απλά τη διαμαρτυρία αλλά την
απόσυρση του νομοσχεδίου Βρού-
τση, θυμίζοντας αντίστοιχες προ-
ηγούμενες νικηφόρες μάχες αλλά
και διεθνή παραδείγματα όπως τη
Γαλλία και τη Χιλή. Επιπλέον, τονί-
στηκε στις παρεμβάσεις η ανάγκη
ενίσχυσης του αντιρατσιστικού κι
αντιφασιστικού αγώνα καλώντας να

αποφασιστεί η στήριξη της διαδήλω-
σης στις 21 Μάρτη, της μάχης ενάν-
τια στις σεξιστικές διακρίσεις, επιμέ-
νοντας στην πρόταση για απεργία
στις 8 Μάρτη, καθώς και η αντίθεση
στους πολεμικούς ανταγωνισμούς
στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τη Μέ-
ση Ανατολή.

Ωστόσο, με ευθύνη κύρια της ΔΑΣ
οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη
διαδικασία των ψηφισμάτων δεν αν-
ταποκρίνονται στις ανάγκες και τις
δυνατότητες. Υπερψηφίστηκε μεν κι
από το σώμα του συνεδρίου η ειλημ-

μένη απόφαση για απεργία στις 18
Φλεβάρη, ωστόσο η πρόταση της
ΑΤΕ για απεργιακή κλιμάκωση μει-
οψήφησε με την πλειοψηφία των συ-
νέδρων που πρόσκεινται στη ΔΑΣ να
υπερψηφίζουν τη γενικόλογη «αγω-
νιστική συνέχεια», που μπορεί να με-
ταφραστεί ακόμα και σε ένα κατώτε-
ρο των περιστάσεων απογευματινό
συλλαλητήριο το απόγευμα της ψή-
φισης. Αντίστοιχα, από την ίδια πλει-
οψηφία, αντιπαραβάλλοντας γενικό-
λογες διατυπώσεις και «δικαιολο-
γίες, καταψηφίστηκαν η πρόταση

για απεργία στις 8 Μάρτη που έβαλε
εκ μέρους της ΑΤΕ η Ειρήνη Φωτέλ-
λη και η συμμετοχή στο αντιφασιστι-
κό συλλαλητήριο στις 21 Μάρτη που
κατέθεσε από την ίδια παράταξη ο
Θανάσης Διαβολάκης. 

Στα θετικά η ομόφωνη υπερψήφι-
ση ψηφισμάτων για συμπαράσταση
στον αγώνα τον εργατών της Λάρκο
κι ενάντια στο ηλεκτρονικό φακέλω-
μα των συνδικάτων. Ομόφωνη ήταν
και η υπερψήφιση του ψηφίσματος
για καταδίκη της Χρυσής Αυγής,
ενάντια στην εισαγγελική πρόταση
για απαλλαγή της, καθώς και η έγ-
κριση της πρότασης για παρουσία
αντιπροσωπείας του ΕΚΑ στη δίκη
την αμέσως επόμενη ημέρα. Κατ’
αντιπαράθεση έγινε η ψηφοφορία
για τα αντιπολεμικά ψηφίσματα που
κατέθεσε η ΔΑΣ και η ΑΤΕ.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου
Δ.Σ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας,
θα πραγματοποιηθούν το ερχόμενο
σαββατοκύριακο, 15 και 16 Φλεβά-
ρη. Με το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστι-
κής Ταξικής Ενότητας κατεβαίνουν
και οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες
του Συντονισμού Εργατικής Αντίστα-
σης η οποία είχε μεγάλη παρουσία
στο χώρο του συνεδρίου με υλικό
ενάντια στο αντιασφαλιστικό νομο-
σχέδιο. Παρουσία είχαν επίσης η
ΚΕΕΡΦΑ και το Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑ

Μάχη για να μπει μπροστά στους αγώνες

Θέλω αρχικά να φέρω την εικόνα από
το χώρο που εργάζομαι, την ΕΡΤ. Η
διοίκηση κατέβασε ένα οργανόγραμ-

μα με το οποίο συρρικνώνει την ΕΡΤ συγχω-
νεύοντας τους περιφερειακούς σταθμούς,
ενοποιώντας τους τομείς της ενημέρωσης,
τις ψυχαγωγικές εκπομπές, τις ειδήσεις κάτω
από μία διοίκηση, για να έχει τον απόλυτο
έλεγχο. Οι επιθέσεις δεν σταματάνε εκεί. Συ-
νεχίζεται η άρνηση για χρηματοδότηση σε
τεχνικό υλικό και εξοπλισμό, αρνείται να
προσλάβει μόνιμο προσωπικό και διαρρέει
σενάρια εθελουσίας, όταν εμείς, το υπάρχον
προσωπικό, είμαστε ήδη πολύ λίγοι. 

Για να τα καταφέρει όλα αυτά προσπαθεί
χτυπήματα στο συνδικαλισμό. Κάνει διαβου-
λεύσεις με μια σύμπραξη τριών «πρόθυμων»
σωματείων, αντί για την ομοσπονδία μας που
περιλαμβάνει όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία
του χώρου μας. Προφανώς αυτό γίνεται για
να χτυπήσει την ΠΟΣΠΕΡΤ, την ομοσπονδία
που έκανε έναν μεγάλο αγώνα ενάντια στο
«μαύρο» το 2013-2015 και συνεχίζει να διεκ-
δικεί και να αγωνίζεται. 

Ξέρετε όλοι ότι η κυβέρνηση δεν επιτίθεται
μόνο σε εμάς τους εργαζόμενους της ΕΡΤ,
αλλά στο σύνολο των εργαζομένων με την
επίθεση στο ασφαλιστικό που μπαίνει στη
Βουλή τις επόμενες ημέρες. Η απόφαση για

απεργία στις 18 Φλεβάρη είναι θετική, αλλά
δεν πρέπει να μείνει εκεί. Μια 24ωρη απεργία
από μόνη της δεν κάνει τη διαφορά. Θα πρέ-
πει από αυτό το συνέδριο να παρθεί απόφα-
ση για συνέχεια της απεργίας. 18/2 24ωρη
απεργία, νέα 48ωρη 19 και 20/2, και κλιμάκω-
ση με στόχο να μην περάσει το αντιασφαλι-
στικό νομοσχέδιο. 

Αν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Κα-
τρούγκαλου άνοιξε το δρόμο για τη διάλυση
της κοινωνικής ασφάλισης, η ΝΔ με το νομο-
σχέδιο Βρούτση ουσιαστικά ανοίγει την προ-
οπτική της ιδιωτικοποίησής της. Αν η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ αρνιόταν τις προσλήψεις, η ΝΔ όχι
μόνο κάνει το ίδιο, αλλά προχωράει σε απολύ-
σεις και δίνει όλο και μεγαλύτερους τομείς σε
εργολάβους με άθλιες συνθήκες εργασίας.

Το ερώτημα είναι αν εμείς μπορούμε να
τους σταματήσουμε. Πολλοί λένε ότι ο κό-
σμος δεν τραβάει. Κι όμως είδαμε την τελευ-
ταία χρονιά, μεγάλα κομμάτια εργαζομένων,
με τα σωματεία τους, να κατεβαίνουν στους
δρόμους. Και μάλιστα κομμάτια που είχαμε

πολλά χρόνια να δούμε, όπως τον ΟΤΕ, τις
τράπεζες κλπ. Αυτοί που λένε ότι δεν τραβά-
ει ο κόσμος έχουν άδικο. Οι συνάδελφοι και
θέλουν και μπορούν. Γι’ αυτό και τη δική μας
απάντηση στις επιθέσεις δεν μπορούμε να
την παραπέμψουμε στο μέλλον, ούτε καν στο
Δ.Σ του ΕΚΑ όταν συγκροτηθεί και συνεδριά-
σει. Θα είναι αργά. Οι αποφάσεις για απερ-
γιακή κλιμάκωση να παρθούν από εδώ. 

Σταθμοί
Και μέσα σε αυτές τις αποφάσεις χρειάζε-

ται να εντάξουμε κι άλλους δύο σταθμούς.
Καταρχάς, τη Διεθνή Μέρα Δράσης ενάντια
στο Ρατσισμό και τους Φασίστες, στις 21
Μάρτη. Την ίδια ώρα που μας έρχονται οι ει-
κόνες από τη Μόρια, σχεδιάζουν να στήσουν
νέους φράχτες στη θάλασσα αυτή τη φορά.
Και οι πρόσφυγες αντί να παίρνουν άσυλο,
να τρώνε ξύλο από τις δυνάμεις καταστολής.
Την ίδια στιγμή όλους μας εξόργισε η πρότα-
ση της εισαγγελέως για απαλλαγή των νεο-
ναζί στη δίκη της Χ.Α. Η δίκη θα ολοκληρώνε-

ται τότε και θα πρέπει να στείλουμε δυνατό
μήνυμα, ότι η επιλογή είναι μία. Στη φυλακή
οι νεοναζί. Γι’ αυτό στις 21 Μάρτη θα πρέπει
όλες και όλοι να δώσουμε το παρών στη δια-
δήλωση στις 3μμ στην Ομόνοια. Το ΕΚΑ έχει
στηρίξει προηγούμενες χρονιές αντίστοιχες
διαδηλώσεις. Θα πρέπει το ίδιο να κάνει και
τώρα και να καλύψει κι απεργιακά όσους
δουλεύουμε το Σάββατο 21/3. Όπως επίσης
να προκηρύξει από τώρα απεργία για την
ημέρα που θα βγαίνει η απόφαση. 

Απαραίτητη είναι η στήριξη του Εργατικού
Κέντρου Αθήνας στη φετινή απεργιακή Παγκό-
σμια Ημέρα Γυναικών, στις 8 Μάρτη. Οι γυναί-
κες εργαζόμενες εξακολουθούμε να πληρωνό-
μαστε λιγότερο, να προηγούμαστε στην ανερ-
γία, να επωμιζόμαστε τα βάρη της έλλειψης
κοινωνικών υπηρεσιών και των περικοπών σε
Υγεία, Παιδεία και Πρόνοια. Το ότι φέτος είναι
Κυριακή δεν αφαιρεί τον απεργιακό χαρακτή-
ρα από τη συγκεκριμένη μέρα. Το ΕΚΑ πρέπει
να αποφασίσει απεργία στις 8 Μάρτη για να
καλύψει όλες και όλους που εργάζονται στο
εμπόριο, τον επισιτισμό, τον τουρισμό και
όσους κλάδους εργάζονται εκείνη την ημέρα. 

Από την παρέμβαση της 
Ειρήνης Φωτέλη, αντιπροσώπου 

με την Αγωνιστική Ταξική Ενότητα, 
στο συνέδριο του ΕΚΑ

“Αυτοί που λένε ότι ο κόσμος 
δεν τραβάει έχουν άδικο”

Στιγμιότυπο από τις ψηφοφορίες στο συνέδριο του ΕΚΑ, 9/2. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΚΑΘΩΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ

Πανεργατική - καμπή
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρί-

σκεται σε αδιέξοδο. Όλοι οι προγραμ-
ματισμοί της σκοντάφτουν. Η Πανερ-

γατική απεργία ενάντια στο ασφαλιστικό-σφα-
γείο του Βρούτση είναι μια ευκαιρία για να βα-
θύνουμε την κρίση τους.

Βρισκόμαστε μόλις στον δεύτερο μήνα του
2020, αλλά οι εξελίξεις ήδη δείχνουν ότι τα οι-
κονομικά περιθώρια στενεύουν. Οι διακηρύ-
ξεις ότι η ΝΔ στην κυβέρνηση σημαίνει επιτά-
χυνση της ανάπτυξης διαψεύδονται με γορ-
γούς ρυθμούς. Οι διεθνείς οικονομικές επι-
πτώσεις της επιδημίας του κορονοϊού αναγκά-
ζουν όλα τα επιτελεία να αναθεωρούν προς τα
κάτω όλες τις ήδη ασθενικές εκτιμήσεις τους.

Η επίτευξη του στόχου για πλεόνασμα 3,5%
του ΑΕΠ γίνεται βουνό και ο συνδυασμός αυ-
τού του στόχου με φοροαπαλλαγές γίνεται

ανέφικτος. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης και οι
υπουργοί του τρέχουν να παρακαλέσουν τα
επιτελεία της ΕΕ να ανοίξουν κάποια παράθυ-
ρα όπως τον λογιστικό υπολογισμό των κερ-
δών από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν
σαν τμήμα του πλεονάσματος ή/και την μετα-
φορά ποσών από το πλεόνασμα του 2019 στο
2020. Στην πράξη, η πραγματική επιλογή της
κυβέρνησης είναι η ακόμη μεγαλύτερη περικο-
πή των κοινωνικών δαπανών χωρίς κανένα αν-
τίκρυσμα που να χρυσώνει το χάπι.

Χαριστική βολή
Όμως, ακόμη και αν η λεηλασία των δαπα-

νών για Υγεία, Παιδεία και συντάξεις  καταφέ-
ρει να βουλώνει τρύπες οικονομικά, το πολιτι-
κό έλλειμμα μεγαλώνει. Γι' αυτό η κυβέρνηση
τρέχει να αναθερμάνει τις υποσχέσεις για “φο-
ροαπαλλαγές ύψους 1,8 δις στη μεσαία τάξη”
...αργότερα. Θέλουν να ξεχνάνε ότι η Νέα Δη-
μοκρατία δεν είναι πια αντιπολίτευση για να
μοιράζει υποσχέσεις, είναι κυβέρνηση που μοι-
ράζει επιθέσεις. Το ασφαλιστικό του Βρούτση
είναι η χαριστική βολή στο παραμύθι περί “με-
σαίας τάξης” που τάχα θα ευνοηθεί.

Τα πολιτικά προβλήματα της κυβέρνησης
δεν περιορίζονται στην οικονομία. Η μακρό-
συρτη οικονομική κρίση συμβαδίζει με την
όξυνση των ανταγωνισμών και την αστάθεια
που απλώνεται σε όλη τη γύρω περιοχή από

τη Λιβύη μέχρι το Ιράν περνώντας από το Αι-
γαίο και την Κύπρο. Οι πολεμοκάπηλες κραυ-
γές για μια ανατολική Μεσόγειο που θα είναι
ελληνο-ισραηλινή λίμνη το μόνο που καταφέρ-
νουν είναι τη μεγαλύτερη εμπλοκή σε συγ-
κρούσεις που είναι έξω από τον έλεγχο του
ελληνικού καπιταλισμού.

Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη όλο και περισ-
σότερο μοιάζει με καρυδότσουφλο πάνω σε
άγρια κύματα. Σε μικρογραφία αυτό φάνηκε
με το φιάσκο της κυβέρνησης μπροστά στον
ποδοσφαιρικό καυγά Μαρινάκη-Σαββίδη. Αν,
όμως, αυτό είναι για γέλια, ένα φιάσκο στις γε-
ωπολιτικές συγκρούσεις θα είναι για κλάματα. 

Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι συνειδη-
τοποιούν αυτή την κατάσταση και μπαίνουν σε
δράση για να αντιμετωπίσουν τις κυβερνητικές
επιθέσεις. Αυτή την οργή προσπαθεί να απο-
προσανατολίσει ο Μητσοτάκης και οι υπουρ-
γοί του με το χαρτί του ρατσισμού. Το κυνήγι
των προσφύγων, οι φράχτες, οι πνιγμοί και τα
κλειστά στρατόπεδα-φυλακές δεν έχουν άλλο
στόχο από την εκτροπή της μαζικής δυσαρέ-
σκειας σε ρατσιστικές κατευθύνσεις. Η πάλη
για να είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
καλοδεχούμενοι, να πάρουν χαρτιά και να ζή-
σουν ελεύθεροι μαζί μας είναι το απαραίτητο
συμπλήρωμα του αγώνα για να μην περνάνε οι
αντεργατικές επιθέσεις.

Σε αυτή τη συγκυρία, η Πανεργατική απερ-
γία της Τρίτης 18 Φλεβάρη μπορεί να αποτε-
λέσει καμπή για τις πολιτικές εξελίξεις. Μπο-
ρούμε να στείλουμε το μήνυμα ότι ήδη μέσα
σε εφτά μήνες η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας έχει χρεοκοπήσει. Και να συνδεθούμε
με τις εργατικές εκρήξεις που δεν λένε να
σταματήσουν από τη Χιλή και τη Γαλλία μέχρι
τον Λίβανο. Στην Ιρλανδία η ίδια δυναμική εκ-
φράστηκε στις κάλπες, εδώ έχουμε την ευκαι-
ρία να τη δείξουμε στους δρόμους.

Τα επεισόδια της νέας ελληνο-
τουρκικής κρίσης διαδέχονται το

ένα το άλλο με αυξημένη συχνότητα.
Κι αν σε προηγούμενες φάσεις ο ελ-
ληνοτουρκικός ανταγωνισμός εντοπι-
ζόταν στο Αιγαίο, πλέον το πεδίο του
έχει διευρυνθεί από τη βόρεια Αφρι-
κή –τη Λιβύη– μέχρι όλη την ανατολι-
κή Μεσόγειο. 

Η νέα έκδοση του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου περιλαμβάνει μια σειρά
κείμενα που εξηγούν τις αιτίες και τις
στροφές αυτού του επικίνδυνου αν-
ταγωνισμού. Είναι κείμενα πολύτιμα
γιατί προσφέρουν απαντήσεις στα
ερωτήματα που γεννάει η νέα κρίση:
ποιες είναι οι αιτίες της, ποιοι είναι οι
παράγοντες που την τροφοδοτούν
και βέβαια ποια είναι η απάντηση
που πρέπει να δώσει η Αριστερά,
πώς μπορούμε να σταματήσουμε την
απειλή του πολέμου. 

To κόκκινο νήμα της ανάλυσης που
διατρέχει τα κείμενα αυτού του βιβλί-
ου, αντιμετωπίζει τον ελληνοτουρκι-
κό ανταγωνισμό σαν αντιδραστικό
και από τις δυο πλευρές, σαν αντα-
γωνισμό ανάμεσα σε δυο άρχουσες
τάξεις που τροφοδοτεί και τροφοδο-
τείται από τους ευρύτερους ιμπερια-
λιστικούς ανταγωνισμούς και την
αποσταθεροποίηση σε όλη την πε-
ριοχή.

Το εργατικό κίνημα και η Αριστερά
έχουν μια ολόκληρη ιστορία αγώνων
όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην
Τουρκία και την Κύπρο. Έχουμε κοι-
νούς εχθρούς και κοινούς αγώνες.
Αυτή η προοπτική γίνεται ακόμα πιο
επίκαιρη σήμερα, όταν σε όλη τη Μέ-
ση Ανατολή φουντώνουν τα κινήματα
και οι εξεγέρσεις. Αυτή είναι η πραγ-
ματική δύναμη που μπορεί να σταμα-
τήσει τα πολεμικά σχέδια των αρχου-
σών τάξεων και των ιμπεριαλιστών.

Η πανεργατική απεργία στις 24 Σεπτέμβρη ήταν η αρχή.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Δεν πολεμάμε 
για τις ΑΟΖ!
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Στις 18 Φλεβάρη πρέπει
όλες και όλοι να είμα-

στε στους δρόμους. 
Κατά γενική ομολογία

του κόσμου της δουλειάς,
των συνδικαλιστών κι όλων
των συλλογικών φορέων της
εργατικής τάξης, το νομο-
σχέδιο του Βρούτση δεν
αποτελεί κάποια βελτίωση
του προηγούμενου νομο-
σχεδίου του Κατρούγκαλου,
αντίθετα αποτελεί μια τερά-
στια επίθεση στην κοινωνική
ασφάλιση. Σφραγίζει όλες
τις μνημονιακές περικοπές
και τις επιθέσεις που έχουν
γίνει στο ασφαλιστικό σύ-
στημα και θωρακίζει τα προ-
ηγούμενα αντιασφαλιστικά
μέτρα απέναντι σε ενδεχό-
μενες αντισυνταγματικότη-
τες. Πέραν όμως της εφαρ-
μογής κι επέκτασης των αντιασφαλιστικών μέ-
τρων του Κατρούγκαλου, προχωράει και σε πε-
ραιτέρω επιθέσεις. Προωθεί την ιδιωτικοποίηση
της κοινωνικής ασφάλισης. Ενοποιεί τα επικουρι-
κά ταμεία με τον ΕΦΚΑ, κίνηση που θα οδηγήσει
στην καταλήστευση των αποθεματικών τους και
στην οριστική κατάργηση της επικουρικής σύντα-
ξης και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει και το δρόμο
στην επέλαση των ιδιωτικών κεφαλαίων στην
ασφάλιση. Αυτές είναι μόνο μερικές πτυχές της
επίθεσης. 

Με βάση τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, για
να πάρει κάποιος πλήρη σύνταξη θα πρέπει να
έχει κλείσει 40 χρόνια δουλειάς. Και πάλι θα πάρει
ένα μόνο κομμάτι από τα λεφτά που έχει δώσει.

Ειδικά για τους νέους εργαζόμενους τα πράγματα
θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Με την επισφάλεια,
τα μεγάλα διαστήματα ανεργίας και την ανασφά-
λιστη εργασία, ποτέ δεν θα φτάσουν τα απαραίτη-
τα ένσημα και είναι αμφίβολο αν θα πάρουν κατι-
τίς παραπάνω από το ξεροκόμματο της εθνικής
σύνταξης των 384 ευρώ.

Γι’ αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί μια ιδιαίτερη
επίθεση στους νέους εργαζόμενους και ειδικά αυ-
τούς που εργάζονται με όρους επισφάλειας, τους
συμβασιούχους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
όπως κι αν λέγονται από κλάδο σε κλάδο. Ορισμέ-
νου χρόνου, έκτακτοι, ΟΑΕΔ, αναπληρωτές, εργο-
λαβικοί, δανειζόμενοι, μπλοκάκηδες… όλοι όσοι
σήμερα δουλεύουν χωρίς να ξέρουν τι τους ξημε-
ρώνει την επόμενη μέρα. Όλοι αυτοί – ειδικά αυ-

τοί – θα πρέπει να δώσουμε μα-
ζικά το παρών στην απεργία, μα-
ζί με τους μόνιμους συναδέλ-
φους και τα σωματεία, για να
απαιτήσουμε να ξηλωθεί συνολι-
κά η επίθεση του Βρούτση, αλλά
και η ψηφισμένη του Κατρούγ-
καλου και να διεκδικήσουμε δη-
μόσια καθολική κοινωνική ασφά-
λιση, δωρεάν για τους εργαζό-
μενους με μοναδική επιβάρυνση
στο κράτος και την εργοδοσία.
Να πάρουμε πίσω τα δισεκατομ-
μύρια των εισφορών μας που λη-
στεύτηκαν από τα ταμεία, για
πραγματική κοινωνική ασφάλιση
με έλεγχο των εργαζόμενων και
της κοινωνίας. Τα λεφτά των τα-
μείων δεν είναι τίποτα άλλο από
τις δικές μας εισφορές, τα λε-
φτά που έχουμε βγάλει με τον
ιδρώτα μας και μας παρακρα-
τούνται για τις συντάξεις των

προηγούμενων και τις δικές μας. Όχι για να τζο-
γάρονται και να κλέβονται από τα αφεντικά. Αυτό
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και να βγού-
με στις 18/2 στους δρόμους. Και να συνδέσουμε
τη μάχη για την κοινωνική ασφάλιση με όλες τις
ανοιχτές μάχες του εργατικού κινήματος. Για δη-
μόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας εξοπλισμένο
και χρηματοδοτημένο έτσι ώστε να ικανοποιεί
όλες τις ανάγκες των εργαζομένων, ντόπιων και
μεταναστών. Για μονιμοποίηση όλων των ελαστικά
εργαζόμενων και σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
και μόνιμες μαζικές προσλήψεις προσωπικού.

Αντώνης Σκαρπέλης Εργαζόμενος ΥΠΠΟ, 
σύνεδρος στο ΕΚΑ με την Αγωνιστική Ταξική Ενότητα

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Προκήρυξη για την οργά-
νωση της αντίστασης

στο νέο αντιασφαλιστικό νο-
μοσχέδιο του Βρούτση εξέ-
δωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Η κυ-
βέρνηση της Ν.Δ. φέρνει τις
επόμενες μέρες προς ψήφιση
στη Βουλή νέο αντιασφαλι-
στικό νομοσχέδιο κομμένο
και ραμμένο στις επιταγές
του ΔΝΤ, της Ε.Ε και του
ΣΕΒ. Επιταχύνει την προώθη-
ση της αντιασφαλιστικής το-
μής της ισοπέδωσης συντά-
ξεων και δικαιωμάτων του νό-
μου Κατρούγκαλου και όλων
των αντιασφαλιστικών νόμων
της τελευταίας 20ετίας, προ-
ετοιμάζοντας παράλληλα το
έδαφος για τα επόμενα χτυ-
πήματα. Το αντισφαλιστικό
νομοσχέδιο της κυβέρνησης
αποτελεί ένα ακόμη δώρο της
κυβέρνησης της Ν.Δ. στις
ιδιωτικές ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις και την εργοδοσία,
καταργώντας το χαρακτήρα
της κοινωνικής ασφάλισης...”
καταγγέλει μεταξύ άλλων και
καλεί:

“Καμία αναμονή. Έκτακτες
Γ.Σ. σε όλους τους χώρους
δουλειάς, το συντονισμό και
την κοινή δράση των ταξικών,
αγωνιστικών πρωτοβάθμιων
σωματείων σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, σε σύγκρουση
με τα όρια που βάζει ο κυβερ-
νητικός, εργοδοτικός συνδι-
καλισμός. Για μαχητικές
απεργίες τώρα και πανεργατι-
κή απεργία και όχι μια ακόμη
άσφαιρη διαμαρτυρία ήττας.
Μπορούμε να νικήσουμε! Το
δρόμο μας το δείχνει η Γαλ-
λία με τις νικηφορές πολύμη-
νες απεργιακές κινητοποι-
ήσεις που αναγκάζουν το Μα-
κρόν σε συνεχή υποχώρηση.
Στηρίζουμε όλες τις απεργια-
κές κινητοποιήσεις διάφορων
κλάδων στις 13/2 και επιδιώ-
κουμε την επέκταση και συν-
τονισμό σε όλους τους κλά-
δου. Δίνουμε τη μάχη για μα-
ζική και μαχητική συμμετοχή
στη γενική απεργία της 18/2. 

Απεργιακή συνέχεια και κλι-
μάκωση, για την ανατροπή
της επίθεσης κεφαλαίου, επι-
χειρηματιών, κυβερνήσεων
και ΕΕ στον κόσμο της εργα-
σίας. Αγώνας για ανατροπή
της αντεργατικής πολιτικής
της κυβέρνησης, Ε.Ε., κεφα-
λαίου, του γύψου της «μετα-
μνημοναικής επιτροπείας»
που στηρίζει το σύνολο των
αστικών πολιτικών δυνάμε-
ων”. 

Στηρίζουμε την απεργία στις 18 Φλεβάρη ενάν-
τια στο νόμο του Βρούτση που καταβαραθρώ-

νει την κοινωνική ασφάλιση. 
Η επίθεση του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου

εντάσσεται στην πολιτική που προωθεί η κυβέρνη-
ση και η οποία στοχεύει το ξεπούλημα κάθε δημό-
σιας κοινωνικής κατάκτησης. Όπως θέλει να ξε-
πουλήσει την Υγεία, την Παιδεία, έτσι προσπαθεί
να κάνει και με την ασφάλιση, συνεχίζοντας τις
επιταγές των μνημονίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του μεγάλου κεφαλαίου. Σαν εργαζόμενοι του
ΟΤΕ και ως μέλη της ΑΣΕ ΟΤΕ καλούμε σε μαζική
συμμετοχή στην απεργία της 18 Φλεβάρη και σε
κλιμάκωση. Ερχόμαστε από μια μεγάλη απεργία
στον όμιλο ΟΤΕ, όπου μετά από πολλά χρόνια
συμμετείχε μαζικά ο κόσμος. Ακόμα κι αν η πλει-
οψηφία στη διοίκηση της ομοσπονδίας μας επέλε-
ξε να ξεπουλήσει τον αγώνα, η διάθεση των συνα-
δέλφων είναι για συνέχεια του αγώνα μέχρι τη νί-
κη. Αυτή είναι η εικόνα αυτών των ημερών, από τις
κατά τόπους συνελεύσεις στις οποίες συμμετέ-
χουμε. Η πλειοψηφία δεν εγκρίνει την κίνηση της
συνδικαλιστικής ηγεσίας να υπογράψει τη συγκε-
κριμένη πρόταση συλλογικής σύμβασης. Η μαζική
συμμετοχή στην απεργία της 18 Φλεβάρη θα είναι
ένα μήνυμα και προς την ηγεσία μας, ότι ο μόνος
δρόμος είναι αυτός του αγώνα και της απεργιακής
αντίστασης, όχι του συμβιβασμού.

Δημήτρης Φαρακλιώτης Εργαζόμενος ΟΤΕ

“Μήνυμα
κλιμάκωσης”

Στις 18 Φλεβάρη κατεβαίνουμε μαζικά οι ερ-
γαζόμενες και οι εργαζόμενοι των νοσοκο-

μείων, με τις γυναίκες μπροστά!
Το χτύπημα για τις γυναίκες της εργατικής

τάξης στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο είναι
ιδιαίτερο. Ας αναφέρουμε δυο λόγους: Όσο πιο
επισφαλής είναι η απασχόληση τόσο πιο δύσκο-
λο γίνεται οι εργαζόμενοι να εξασφαλίσουν ότι
θα πάρουν σύνταξη, κάτι περισσότερο από τα
ψίχουλα της εθνικής σύνταξης. Το μεγαλύτερο
ποσοστό στους ελαστικά εργαζόμενους είναι
γυναίκες. Ειδικά τα χρόνια της κρίσης που η
ανεργία των νέων εκτοξεύτηκε, οι συντάξεις
των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας αποτέ-
λεσαν στήριγμα για όλη την οικογένεια. Με την
μείωση των συντάξεων και τις ήδη τεράστιες
περικοπές κι ελλείψεις σε Υγεία και Πρόνοια, τα
βάρη για νέους και γέρους πέφτουν κατά κύριο
λόγο πάνω στις γυναίκες της κάθε οικογένειας.

Γι' αυτό και θα κατέβουμε μαζικά στην απερ-
γία συνδέοντας τις μάχες. Τη μάχη για να μην
περάσει το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, αλλά
και τη μάχη για μαζικές μόνιμες προσλήψεις,
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων, χρηματοδότη-
ση για την Υγεία. 

Η κατάσταση στα νοσοκομεία λόγω των ελ-
λείψεων είναι τραγική. Ειδικά τώρα με την
έξαρση της γρίπης, οι αναμονές στα παιδιατρι-
κά μπορεί να φτάνουν 7 και 8 ώρες. Κι ενώ επι-
κρατεί αυτή η κατάσταση, κλείνουν νοσοκο-
μεία, αντί να προσλαμβάνουν κόσμο και να

ανοίγουν καινούργια. 
Στο νοσοκομείο μας είχαμε την περίπτωση

με το παράρτημα στην Καλλιθέα, όπου έκλεισε
μετά και τη συνταξιοδότηση της τελευταίας
συναδέλφου. Μετά από τις κινητοποιήσεις,
αναγκάστηκαν να μεταφέρουν δύο γιατρούς
από γειτονικό ΤΟΜΥ στο παράρτημα, γεγονός
που αποτελεί μπάλωμα στην τρύπα κι όχι λύση
του ζητήματος. Μάλιστα μας είπαν ότι είναι λύ-
ση παροδική κι ότι θα επιστρέψουν οι δύο για-
τροί εκεί που εργάζονταν και θα φέρουν έναν
επικουρικό γιατρό από το Αγλαΐα Κυριακού.
Προσπαθούν να καλύψουν τα κενά με το ήδη
ελάχιστο υπάρχον προσωπικό. Ανάλογες μετα-
κινήσεις κάνουν και σε άλλα νοσοκομεία.

Την απάντηση θα τη δώσουμε δυναμικά με
την οργάνωση και την συμμετοχή μας στην πα-
νεργατική στις 18 Φλεβάρη και συνεχίζουμε με
την εκδήλωση στις 20/2 στο νοσοκομείο για
την οργάνωση της απεργιακής 8 Μάρτη. 

Το σωματείο ήδη έχει αρχίσει την ενημέρω-
ση των συναδέλφων και την οργάνωση της
απεργίας και σχεδιάζουμε και τοπικές κινητο-
ποιήσεις για το ζήτημα των ελλείψεων και με-
τακινήσεων προσωπικού. Σε αυτό το πλαίσιο,
αποφασίσαμε στάση εργασίας 8πμ-10πμ, την
παραμονή της πανεργατικής, τη Δευτέρα 17/2.

Θα μας βρουν μπροστά τους και δεν θα στα-
ματήσουμε μέχρι να τα πάρουμε όλα πίσω.

Μαρία Αλιφιέρη αντιπρόεδρος Σωματείου
Εργαζομένων Παίδων Αγλ.Κυριακού

“Με τις γυναίκες μπροστά”

“Όλοι στους δρόμους”

Αθήνα 2/10/19, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



Το νέο ασφαλιστικό αποτελεί μια ευθεία επίθεση της κυβέρνησης στην εργατική τά-
ξη, αλλά και στους ελεύθερους επαγγελματίες, τη ραχοκοκαλιά της «μεσαίας τά-

ξης» που είχε προεκλογικά η ΝΔ σαν σημαία της. 
Στην πράξη, επιβαρύνει τους οικονομικά ασθενέστερους ελεύθερους επαγγελματίες

που αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία, ώστε να πετύχει μια μεγάλη ελάφρυνση για
τους οικονομικά ισχυρότερους. Ταυτόχρονα, διατηρεί από το νόμο Κατρούγκαλου το
«μνημονιακό κεκτημένο» των χαμηλών συντάξεων και το χειροτερεύει μέσα από την αύ-
ξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους οικονομικά ασθενέστερους συναδέλφους. Η
ανακοίνωση των νέων μέτρων έχει πυροδοτήσει οργή ανάμεσα στους συναδέλφους,
όχι όμως και στις ηγεσίες των ΔΣ και της Ολομέλειας, που θα δουν μεγάλες μειώσεις
στις εισφορές τους. Η Ολομέλεια προτείνει στους συλλόγους πανελλαδική αποχή στις
18 Φλεβάρη αλλά για… άλλο θέμα (την επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστι-
κές αγωγές). Από τη μεριά μας, ως Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων προτείνουμε
η αποχή να συμπεριλαμβάνει στο πλαίσιό της και το ασφαλιστικό, να διαδηλώσουμε
εκείνη τη μέρα μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και να συντονιστούμε μαζί τους
για να δώσουμε νικηφόρα αυτή τη μάχη. 

Μπάμπης Κουρουνδής Μέλος Δ.Σ Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων
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Μαζικά στην Πανεργατική 18Φ

“Ένας ασφαλισμένος
στην κατώτατη κλάση
(155 ευρώ) θα λάβει κύ-
ρια σύνταξη (εθνική + αν-
ταποδοτική) 770 ευρώ μι-
κτά μετά από 40 χρόνια
δουλειά. Υπολογίζεται ότι
για να προσδοκάς σύντα-
ξη γύρω στα 1000 ευρώ
θα πρέπει να ενταχθείς
τουλάχιστον στην τρίτη
κλάση (302 ευρώ μηνι-
αία)”.

Εναλλακτική Παρέμ-
βαση Δικηγόρων Αθήνας 

Αθήνα
προσυγκέντρωση
10:30πμ 
Υπ.Εργασίας
συγκέντρωση 
συνδικάτων 11πμ
πλ.Κλαυθμώνος

Θεσσαλονίκη
10:30πμ 
Αγ.Βενιζέλου

Χανιά
10:30πμ πλ.Αγοράς

Πάτρα
10:30πμ 
Εργατικό Κέντρο

Γιάννενα 
10πμ 
Εργατικό Κέντρο

Ξάνθη
10:30πμ 
Κεντρική Πλατεία

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες απερ-
γούμε στις 18 Φλεβάρη ενάντια στο νομο-

σχέδιο του Βρούτση που έρχεται να συνεχίσει το
αντιασφαλιστικό έργο του Κατρούγκαλου. 

Οργανώνουμε από τώρα ώστε οι δρόμοι της
Αθήνας και όλων των πόλεων να πλημμυρίσουν με
απεργούς τόσο στις 18 Φλεβάρη αλλά και στη συ-
νέχεια. Το μέγεθος της επίθεσης είναι τέτοιο που
χρειάζεται η κλιμάκωση με απεργία και τις επόμε-
νες ημέρες, με την προοπτική ότι θα καταφέρου-
με να ανατρέψουμε τα σχέδια της κυβέρνησης.

Θανάσης Διαβολάκης, Μέλος Δ.Σ ΟΙΕΛΕ

Αθήνα 2/10/19, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

24/9/19, Απεργία στα Χανιά 24/9/19, Απεργία στη Θεσσαλονίκη

Ηεπίθεση στο ασφαλιστικό
είναι επίθεση στις βαθιές

κατακτήσεις της εργατικής τά-
ξης κι ως τέτοια πρέπει να αντι-
μετωπιστεί. Ξεθεμελιώνει τον
πυρήνα του κοινωνικού χαρα-
κτήρα του ασφαλιστικού συ-
στήματος όπως υπήρχε μέχρι
τώρα και γι'αυτό η απάντηση
πρέπει να είναι ανάλογη από τη
μεριά των εργαζόμενων. 

Η απεργία της Τρίτης 18/2 εί-
ναι μια πολύ κρίσιμη μάχη. Δεν
αφορά μόνο το δημόσιο τομέα
αλλά το σύνολο της εργατικής
τάξης κι από αυτή την άποψη
είναι απαράδεκτη η στάση της
συνδικαλιστικής γραφειοκρα-
τίας, αφενός της ΓΣΕΕ που δεν
καλεί, αφετέρου της ΑΔΕΔΥ
που δεν οργανώνει. Η γαλλική
εργατική τάξη δείχνει το παρά-
δειγμα για το πως αντιμετωπί-
ζονται αυτές οι επιθέσεις.
Απεργιακή σύγκρουση με διάρ-
κεια. Αυτό πρέπει να ακολουθή-
σουμε. 

Σε αυτή την κατεύθυνση προ-
σπαθούμε να ξεσηκώσουμε
τους εργαζόμενους σε επίπεδο
πρωτοβάθμιων σωματείων, τό-
σο στο χώρο μας, στην εκπαί-
δευση, όσο και στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει
ότι κάνουμε καθημερινά περιο-
δείες κι εξορμήσεις σε χώρους
δουλειάς και κάνουμε προσπά-
θειες συντονισμού από τα κά-
τω. Με πρωτοβουλία του συλ-
λόγου μας, του ΣΕΠΕ Χανίων κι
έπειτα από πρόταση δική μας,
του σχήματος ΕΑΚ που κινείται
με τις Παρεμβάσεις, καλούμε
σύσκεψη συντονισμού σωμα-
τείων την Παρασκευή 14/2, στις
6μμ.

Αυτή τη βδομάδα γίνονται γε-
νικές συνελεύσεις σε πρωτο-
βάθμια σωματεία και συλλό-
γους, στους οποίους προτεί-
νουμε την κλιμάκωση του αγώ-
να με νέα 48ωρη απεργία αμέ-
σως μετά την πανεργατική της
18/2.

Δεν θα πρέπει να μείνουμε
σε μια 24ωρη απεργία. Στόχος
μας είναι το τσάκισμα του αν-
τιασφαλιστικού νομοσχεδίου κι
αυτό γίνεται με απεργιακή κλι-
μάκωση κι αποφασιστικότητα.

Σεραφείμ Ρίζος
μέλος Δ.Σ ΣΕΠΕ Χανίων

ΟΣυντονισμός Εργατικής Αν-
τίστασης στη Θεσσαλονίκη

έχει ξεκινήσει την οργάνωση της
απεργίας σε σχολεία, δήμους,
νοσοκομεία αλλά και χώρους του
ιδιωτικού τομέα, παρότι ακόμα
περιμένουμε την ανακοίνωση της
απεργίας και από το Εργατικό
Κέντρο. Ωστόσο διεκδικούμε
αποφάσεις συμμετοχής στην
απεργία από πρωτοβάθμια σωμα-
τεία που θα αυξήσουν τη συμμε-
τοχή στις 18 Φλεβάρη και θα
αναγκάσουν και το ΕΚΘ να ακο-
λουθήσει. 

Είναι μια απεργία που θα πρέ-
πει να γίνει “σεισμός”. Το νομο-
σχέδιο διατηρεί όλο το νόμο
σφαγείο του Κατρούγκαλου και
κλιμακώνει την επίθεση. Όσο
αφορά εμάς τους εργαζόμενους
στους δήμους, ισχύουν όλα όσα
ισχύουν για το σύνολο των εργα-
ζομένων. Η διατήρηση των υψη-
λών ορίων ηλικιάς, οι μειώσεις
στις επικουρικές, η ενσωμάτωση
της επικουρικής στον ΕΦΚΑ που
συνεχίζει την καταλήστευση των
αποθεματικών, όλη η λεηλασία
που έχει στηθεί εδώ και χρόνια
εις βάρος των ασφαλιστικών τα-
μείων, επισφραγίζεται μέσα από
αυτό το νομοσχέδιο. Ακόμα χει-
ρότερα η μετατροπή του ασφαλι-
στικού συστήματος σε κεφαλαι-
οποιητικό και η μετατροπή της
ασφάλισης σε ατομική υπόθεση –
με τις εισφορές μας μάλιστα να
τζογάρονται – καταδικάζει τη
συντριπτική πλειοψηφία των ερ-
γαζόμενων σε συντάξεις πείνας. 

Γι' αυτό κάνουμε τη μεγαλύτε-
ρη δυνατή προσπάθεια για μαζι-
κή κινητοποίηση στις 18 Φλεβά-
ρη, αλλά και για να δώσουμε συ-
νέχεια. Αν θέλουμε να τους στα-
ματήσουμε πρέπει να συνεχίσου-
με και τις επόμενες ημέρες την
απεργιακή σύγκρουση. Οι Γάλλοι
εργάτες και εργάτριες δείχνουν
το δρόμο στο πως αντιμετωπίζον-
ται αυτές οι επιθέσεις. 

Νίκος Χατζάρας μέλος Δ.Σ
Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Πανεργατική απεργία την Τρίτη 18/2 ενάντια στο νέο αντια-
σφαλιστικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή,
καλούν ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά

και μιας σειράς άλλων πόλεων.
Όλες τους τις δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας στις 18/2 δίνουν
οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του Συντονισμού Εργατικής Αντίστα-
σης, με εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς και γειτονιές. 
“Το νομοσχέδιο του Βρούτση για το Ασφαλιστικό είναι η μεγαλύτερη επί-
θεση της κυβέρνησης του Μητσοτάκη στην εργατική τάξη μέχρι τώρα.
Είναι μια επίθεση που ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ...” επισημαίνει μεταξύ άλλων
η προκήρυξη του Συντονισμού με την οποία οργανώνει την Πανεργατική
της 18/2 και καλεί σε κλιμάκωσή με νέα απεργία αμέσως μετά.
Σε αυτό το δισέλιδο, αγωνιστές κι αγωνίστριες από μια σειρά εργατι-
κούς χώρους, μιλούν για την απεργία και την οργάνωσή της.



Τη δίωξη του προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ
Παναγιώτη Καλφαγιάννη καταγγέλουν η
ΠΟΣΠΕΡΤ και ο Συντονισμός Εργατικής Αν-
τίστασης. Ο Π.Καλφαγιάννης παραπέμπεται
σε δίκη στις 24/2 στο Θ’ Τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο Αθηνών, για το «κατ� εξακολούθη-
ση τελεσθέν έγκλημα της λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού 106,7 FM
ΕΡΤ-OPEN RADIO, χωρίς άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης ή λειτουργίας». 

“Είναι μια μεγάλη πρόκληση από τη μεριά της κυβέρνησης. Στο πρόσωπο του
Καλφαγιάννη στέλνουν σε δίκη τον δίχρονο αγώνα των εργαζόμενων της ΕΡΤ. Εί-
ναι προφανές ότι για τη Νέα Δημοκρατία το μίσος για τους εργαζόμενους της
ΕΡΤ παραμένει άσβεστο. Γιατί αψήφησαν το «μαύρο», έκαναν κατάληψη στο Ρα-
διομέγαρο και όταν εισέβαλαν τα ΜΑΤ, με όπλο το ertopen που έδωσε φωνή σε
όλη την κοινωνία, συνέχισαν τον αγώνα τους. Όμως η επίθεση αυτή δεν είναι
απλά για λόγους εκδίκησης. Είναι κομμάτι της συνολικής επίθεσης της κυβέρνη-
σης ενάντια στον Συνδικαλισμό και το δικαίωμα στην απεργία, τόσο στην ΕΡΤ αλ-
λά και σε κάθε εργατικό χώρο...Είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων της ΕΡΤ.
Απαιτούμε την άμεση παύση της δίωξης του Παναγιώτη Καλφαγιάννη. Κάτω τα
χέρια από τα συνδικάτα και τους αγώνες μας” επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Συντο-
νισμός Εργατικής Αντίστασης.
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Με μια μεγάλη συγκέντρωση έξω
από τα κεντρικά γραφεία των ΕΛΤΑ
στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης την
Τετάρτη 5/2, εκατοντάδες ταχυδρό-
μοι/ισσες έστειλαν μήνυμα ότι δεν θα
δεχτούν τις 2.000 απολύσεις και το
κλείσιμο πάνω από 200 καταστημάτων
πανελλαδικά, όπως μεθοδεύει η διοί-
κηση της εταιρίας.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της
εταιρίας συμβούλων Prices που ήρθε
δήθεν για να εξυγειάνει τα ΕΛΤΑ χρει-
άζεται να περιοριστούν οι εργαζόμε-
νοι κατά ένα τρίτο του συνολικού
προσωπικού, να κλείσουν το ένα τρί-
το από τα καταστήματα, να περιορι-
στεί η πανελλαδικότητα των ΕΛΤΑ με
διανομή που θα ξεπερνάει τις 3 και 4
μέρες για ένα γράμμα.

Προφανώς όλο αυτό το σχέδιο που

πορωθεί η διοίκηση με τις πλάτες της
κυβέρνησης έχει σαν άμεσο στόχο να
χαρίσει κομμάτι της πίττας της διανο-
μής σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.

Όπως κατήγγειλαν εργαζόμενοι και
συνδικαλιστές από το Σωματείο Ταχυ-
δρομικών που καλούσε τη σημερινή
συγκέντρωση, η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη έχει επιδοθεί σε ένα τεράστιο
ρουσφετολογικό όργιο μέσα στον ορ-
γανισμό των ΕΛΤΑ μοιράζοντας θέ-
σεις σε διάφορους παρατρεχάμενους
και δημιουργώντας νέες -χωρίς αντι-
κείμενο- Γενικές Γραμματείες που τις
χαρίζει σε “δικούς της”.

“Αυτοί που είναι διαχρονικά υπεύθυ-
νοι για την χρεωκοπία του ΟΤΕ είναι οι
ίδιοι που προσπαθούν να πασσάρουν

τα βάρη της χρεοκωπίας στις πλάτες
των εργαζόμενων. Ήδη πάνω από 250
είναι οι πρώτοι απολυμένοι συμβασιού-
χοι που δεν του ανανέωσαν τις συμβά-
σεις. Πάνω από 500 είναι οι συμβασιού-
χοι που θα χάσουν τη δουλειά τους το
επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ ετοιμά-
ζονται ακόμα πάνω από 1.000 απολύ-
σεις και μειώσεις στους μισθούς. Δεν
υπάρχει άλλος δρόμος από τις κινητο-
ποιήσεις και τις απεργίες. Είναι αδια-
νόητο ότι η ΠΟΣΤ δεν συμμετέχει στην
σημερινή κινητοποίηση. Χρειάζεται όλα
τα σωματεία και οι 6.500 εργαζόμενοι
να βρεθούν στην πρώτη γραμμή για να
αποκρούσουμε τις αντεργατικές επιθέ-
σεις”, ανέφερε στην ΕΑ ο ΒΠ εργαζό-
μενος στα κεντρικά των ΕΛΤΑ. 

Τα ΜΑΤ χρειάστηκε ο Χατζηδά-
κης για να προστατευτεί από την
οργή των διαδηλωτών στη Δυτική
Μακεδονία όταν πήγε να διαφημί-
σει το σχέδιό του για λεηλασία
της ΔΕΗ μέσα από “απολιγνιτο-
ποίηση” το Σάββατο 8/2. Τα πα-
ραμύθια για “πράσινη” ανάπτυξη
και φροντίδα για το περιβάλλον
δεν μπορούν να κρύψουν την
επέλαση των αρπακτικών στα φι-
λέτα της ΔΕΗ και την καταδίκη
των εργαζόμενων στην ανεργία.

Συνέλευση των προ-
έδρων των ΕΛΜΕ κάλεσε
το Σάββατο 8/2 η ΟΛΜΕ,

έχοντας προηγηθεί γύρος γενικών συνελεύσεων.  Η συνέλευση αποφά-
σισε στάση εργασίας της Δευτέρα 10/2, προκειμένου να διευκολυνθούν
οι μαθητές στο να συμμετέχουν στο μαθητικό συλλαλητήριο και σε συμ-
μετοχή στην πανεργατική απεργία της 18 Φλεβάρη. 

Η εισήγηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ πρότεινε μια στάση εργασίας στις 20/2
και εξουσιοδότηση στην ηγεσία της ομοσπονδίας για προκήρυξη
24ωρης απεργίας το Μάρτιο. Ωστόσο στην ίδια τη συνέλευση των προ-
έδρων, όσο και στις συνελεύσεις που προηγήθηκαν, υπήρξαν ΕΛΜΕ οι
οποίες έβαζαν την προοπτική της κλιμάκωσης με νέα απεργία αμέσως
μετά τις 18/2. Για απεργιακή κλιμάκωση μίλαγε και η πρόταση των Πα-
ρεμβάσεων και του αντικαπιταλιστικού δικτύου εκπαιδευτικών “Η Τάξη
μας”. “Η ΟΛΜΕ στην συνέλευση προέδρων στις 8 Φλεβάρη και η ΔΟΕ
χρειάζεται απέναντι στην συντονισμένη επίθεση της κυβέρνησης, να
αποφασίσουν μετά την απεργία της ΑΔΕΔΥ 18 Φλεβάρη, 48ωρη απερ-
γία 20 και 21 Φλεβάρη για να μην ψηφιστεί το ασφαλιστικό σφαγείο του
Βρούτση και να κλιμακώσουν σε διαρκείας”, καλούσε “Η Τάξη μας”.

Στη συνέλευση των προέδρων μπήκαν από 20 ΕΛΜΕ προτάσεις για
συμμετοχή στις διαδηλώσεις στις 8 Μάρτη ενάντια στην καταπίεση των
γυναικών και στις 21 Μάρτη ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες, οι
οποίες παραπέμφθηκαν στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΟΛΜΕ.

Κατάληψη στα κεντρικά γραφεία
του ΟΑΕΔ στον Άλιμο έκαναν την Πέμ-
πτη 6/2 τα μέλη του Συντονιστικού των
5.500 χιλιάδων εργαζόμενων με προ-
γράμματα του ΟΑΕΔ σε φορείς του
δημοσίου, που ζητάνε την άμεση ανα-
νέωση των συμβάσεών τους.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν και εκ-
πρόσωποι των σωματείων των μόνι-
μων εργαζόμενων του ΟΑΕΔ καθώς
και αλληλέγγυοι από σωματεία και
οργανώσεις. Σύντροφοι και συντρό-
φισσες από το Συντονισμό Εργατικής

Αντίστασης και την Εργατική Αλλη-
λεγγύη βρέθηκαν από νωρίς το πρωί
στο πλάι τους στηρίζοντας το δίκαιο
αγώνα τους.

"Αυτοί οι συνάδελφοι πρόσφεραν για
ένα χρόνο την εργασία τους και στον
ΟΑΕΔ και σε άλλους δημόσιους φο-
ρείς, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς
ανάγκες σε όλες τις υπηρεσίες. Ο
ΟΑΕΔ έχει ένα εκατομμύρια εγγεγραμ-
μένους ανέργους και θα υπάρξουν τε-

ράστια προβλήματα. Εμείς σαν ομο-
σπονδία έχουμε βγάλει ανακοίνωση
που ξεκαθαρίζει πως θέλουμε να ανα-
νεωθεί η σύμβασή τους γιατί είναι ανα-
γκαίοι παντού", ανέφερε μεταξύ άλλων
ο Γιώργος Μακράκης πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Οι εργαζόμενοι με προγράμματα
ΟΑΕΔ θα εντείνουν τις κινητοποιήσεις
τους συμμετέχοντας στην πανεργατική
απεργία την Τρίτη 18/2 για να μην επι-
τρέψουν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
και στον Βρούτση να τους πετάξει στο
δρόμο. 

Κάτω από καταρακτώδη
βροχή εκατοντάδες οι κα-
θαρίστριες βγήκαν στο
δρόμο την Πέμπτη 6/2, την πρώτη από τις δυο μέρες της
48ωρης απεργίας τους ζητώντας την άμεση διετή ανανέωση
των συμβάσεών τους και προειδοποίησαν πως δεν θα επιτρέ-
ψουν στην κυβέρνηση να βάλει εργολάβους στα σχολεία.

Ταυτόχρονα με την κινητοποίησή τους κατάφεραν να

αποσπάσουν την υπόσχεση
του υφυπουργού εργασίας
Σκυλακάκη πως θα πληρώ-

νονται μια φορά το μήνα, όπως όλοι οι εργαζόμενοι, και
όχι μόνο κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν μέλη του Συντονισμού Ερ-
γατικής Αντίστασης και της Εργατικής Αλληλεγγύης για
να στηρίξουν το δίκαιο αγώνα τους. 

STOP στις απολύσεις, 
θέλουμε προσλήψεις και μονιμοποιήσεις!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΕΛΤΑ

5.500 ΟΑΕΔ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΕΡΤ

ΔΕΗ

5/2, Συγκέντρωση στα ΕΛΤΑ στην πλ. Εθνικής Αντίστασης. 

6/2, Απεργιακή διαδήλωση σχολικών καθαριστριών. 

6/2, Κατάληψη στα γραφεία του ΟΑΕΔ στον Άλιμο. 

8/2, Πτολεμαΐδα. Φωτό: ΚozaniTV

Κείμενα, φωτό: Κυριάκος Μπάνος



Eκλογές γίνονται την Πέμπτη 20 Φλεβάρη
στο νοσοκομείο του Άγιου Σάββα για
την ανάδειξη του νέου ΔΣ του σωματεί-

ου, εξελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων
στο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. Η Ενωτική Αγωνι-
στική Κίνηση Εργαζομένων, κατεβαίνοντας για
πέμπτη φορά στις εκλογές, θα συμμετέχει με
υποψήφιους, ο τελικός αριθμός και τα ονόμα-
τα των οποίων κλείνουν την Παρασκευή 14/2.
Για τους στόχους αυτού του κατεβάσματος μι-
λήσαμε με τον νυν πρόεδρο του σωματείου
Κώστα Καταραχιά και τη νυν γραμματέα Κατε-
ρίνα Πατρικίου.

Κώστας Καταραχιάς: Οι εκλογές μας βρί-
σκουν εν μέσω μιας σειράς κινητοποιήσεων
για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων και της δημόσιας δωρεάν υγείας.
Την περασμένη Δευτέρα προχωρήσαμε σε κι-
νητοποίηση ενάντια στη μετακίνηση νοσηλευ-
τών από νοσοκομεία, που είναι υποστελεχωμέ-
να, τάχα για να ανοίξουν κρεβάτια ΜΕΘ σε άλ-
λα νοσοκομεία. Εμείς είπαμε δεν μπορούμε να
δεχτούμε ότι θα κλείνουν τμήματα για να ανοί-
γει ένα κρεβάτι ΜΕΘ και ότι αυτό που κάνουν
διαλύει και τα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ. Ακο-
λουθεί η κινητοποίηση στις 13 Φλεβάρη για τα
βαρέα και ανθυγιεινά. Είναι πρόκληση από τη
μια να αποφασίζουν μετακινήσεις με “εντέλε-
σθε” λόγω “ειδικών συνθηκών” περί κορονοϊού
και από την άλλη να μας λένε δεν δικαιούστε
βαρέα και ανθυγιεινά! 

Κατερίνα Πατρικίου: Στο ήδη πετσοκομμένο
μνημονιακό οργανόγραμμα του νοσοκομείου
το 2012 οι ελλείψεις σε προσωπικό υπολογί-
ζονται σε 400 περίπου εργαζόμενους και όλα
τα τμήματα λειτουργούν στο κόκκινο. Η μάχη
που δίνουμε για να μην απολυθεί κανένας ερ-
γαζόμενος και να γίνουν προσλήψεις είναι μά-
χη για τους καρκινοπαθείς, είναι μάχη για την
υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν υγείας κόν-
τρα στις ιδιωτικοποιήσεις που μεθοδεύει η κυ-
βέρνηση μέσω ΣΔΙΤ στα δημόσια νοσοκομεία.
Και φυσικά αυτό δεν το ξεκινήσαμε σήμερα.

Όλο το προηγούμενο διάστημα το σωματείο
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Δώ-
σαμε μια σειρά σκληρές μάχες: Για τις ειδικές
άδειες, για τα βαρέα και ανθυγιεινά, για να
κλείσουν οι εργολαβίες στην καθαριότητα κα-
ταφέρνοντας να κρατήσουμε τότε το μεγαλύ-
τερο κομμάτι των συναδέλφων στη δουλειά,
ενάντια στις απολύσεις των συμβασιούχων του

ΟΑΕΔ, των επικουρικών. Η σκληρή μάχη διαρ-
κείας το περασμένο φθινόπωρο ενάντια στις
εκδικητικές απολύσεις τεσσάρων γιατρών,
ανάμεσά τους και του προέδρου του σωματεί-
ου ξεσήκωσε ένα τεράστιο κύμα συμπαράστα-
σης. Καταρχήν μέσα στο νοσοκομείο και μετά
σε μια σειρά από σωματεία πετυχαίνοντας να
γυρίσουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά και να
φύγει ο διοικητής. Αυτό έδωσε αυτοπεποίθηση
και ενθουσίασε τους συναδέλφους, ότι αν πα-
λεύουμε έχουμε τη δύναμη να νικάμε. 

Σε αυτές τις κινητοποιήσεις δεν περιχαρα-
κωθήκαμε μέσα στο νοσοκομείο γνωρίζοντας
πολύ καλά ότι για να ανατραπούν οι επιθέσεις
χρειάζεται ξεσηκωμός από τα κάτω όλων των
εργαζομένων και των σωματείων στα νοσοκο-
μεία και έξω από αυτά. Σε αυτήν την κατεύ-
θυνση έπαιξε μεγάλο ρόλο η ενεργητική μας
συμμετοχή στο Συντονιστικό των Νοσοκομεί-
ων και στο Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης.
Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε ένα δίκτυο
αγωνιστών της βάσης που απλώνεται σε κάθε
χώρο καταφέρνοντας να βάζει την πίεση στις
συνδικαλιστικές ηγεσίες και τις ομοσπονδίες

να κινηθούν, να αποφασίζουν απεργίες που
γενικεύουν τον αγώνα.

Μαζί δώσαμε και τις πολιτικές μάχες. Πρω-
τοστατήσαμε στην οργάνωση της περσινής -
και βέβαια και της φετινής- απεργιακής 8 Μάρ-
τη για τα δικαιώματα των γυναικών. Η δουλειά
που κάναμε σταθερά σε αυτόν τον τομέα μέσα
στο νοσοκομείο έδωσε το θάρρος σε συνα-
δέλφισσες να βγουν και να καταγγείλουν σεξι-
στικές συμπεριφορές μέσα στο νοσοκομείο.
Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή της μάχης
ενάντια στον φασισμό πρωτοστατώντας σε
όλες τις κινητοποιήσεις για την καταδίκη της
Χρυσής Αυγής, συμμετέχοντας στα αντιρατσι-
στικά συλλαλητήρια και διεκδικώντας πρόσβα-
ση στην υγεία για κάθε πρόσφυγα, μετανάστη,
ανασφάλιστο κόντρα στις ρατσιστικές εγκυκλί-
ους της κυβέρνησης της ΝΔ. Παίξαμε ενεργό
ρόλο για ένα απεργιακό κίνημα στα νοσοκο-
μεία συμμετέχοντας στις μεγάλες διαδηλώ-
σεις για την διάσωση του ΕΣΥ στη Θεσσαλονί-
κη στη ΔΕΘ και όχι μόνο, αλλά και σε όλες τις
απεργιακές μάχες ενάντια στις επιθέσεις της
ΝΔ στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και σήμερα

στο ασφαλιστικό. Αυτά δίνουν την ώθηση
στους συναδέλφους να θέλουν να είναι κομμά-
τι όχι μόνο του ψηφοδελτίου αλλά κυρίως αυ-
τού του αγώνα που δίνεται.

Έχει τεράστια σημασία τα πρωτοβάθμια
σωματεία και γενικότερα τα συνδικάτα να εγ-
γράφουν τους συμβασιούχους και να στηρί-
ζουν και να αγωνίζονται για όλους, χτίζοντας
την αλληλεγγύη και την ενότητα ανάμεσα σε
όλους τους εργαζόμενους. Η πλειοψηφία που
είχαμε στο σωματείο το προηγούμενο διάστη-
μα μας έδωσε την ώθηση να δώσουμε ακόμη
πιο δυναμικά και αποφασιστικά τις μάχες σε
όλα τα μέτωπα. Αυτήν τη δυναμική θέλουμε να
την διευρύνουμε ακόμη περισσότερο μετά τις
εκλογές στις 20/2.

Κώστας Καταραχιάς: Είναι ένας συνολικότε-
ρος αγώνας και οι συνάδελφοι κάνουν αυτή τη
σύνδεση. Μια συνάδελφος το σκεφτόταν αν
θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο αλλά ακούγον-
τας τους δεξιούς στο νοσοκομείο να λένε ότι
“δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε
με την ντουντούκα”, ότι “δεν κερδίζεις τίποτε
με αυτά”, ήρθε και μου λέει «βάλε με». Ο κό-
σμος έχει το αντανακλαστικό ότι πρέπει να
συγκρουστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και τις
επιθέσεις της στα νοσοκομεία - και όχι μόνο.
Θέλει σύγκρουση, να ρίξει αυτήν την κυβέρνη-
ση, θέλει προσλήψεις αλλά θέλει και πολιτική,
θέλει περισσότερη ριζοσπαστικοποίηση. Έρ-
χεται άλλος συνάδελφος που κάνει μια αντιρα-
τσιστική περφόρμανς και λέει θα σας στηρίξω
γιατί γουστάρω που ανοίγετε αυτό το θέμα,
αντίστοιχα άλλος συνάδελφος γιατί σαν σωμα-
τείο είχαμε στηρίξει το Pride, άλλος γιατί σι-
χαίνεται τους φασίστες και θέλει να πάνε φυ-
λακή. 

Η δύναμή μας γίνεται πολλαπλάσια όταν δεν
μένουμε απλά στην οργάνωση των αγώνων αλ-
λά ανοίγουμε τις πολιτικές μάχες. Αυτός ο
συνδυασμός ατσαλώνει έναν ολόκληρο κόσμο.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι αντιδράσεις για τις με-
τακινήσεις των 26 νοσηλευτριών ξεκίνησαν
στο νοσοκομείο μας. Σεξιστικές παρενοχλή-
σεις μπορεί να συμβαίνουν και αλλού αλλά δεν
είναι τυχαίο ότι οι καταγγελίες μπόρεσαν να
γίνουν τελικά στον Άγιο Σάββα. Το δυνατό σω-
ματείο το κερδίζεις στις απεργίες αλλά και ορ-
γανώνοντας τις 8 Μάρτη. Αυτός ο συνδυα-
σμός κάνει τη διαφορά στον Άγιο Σάββα. 

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις βρίσκονται οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης.
Την Πέμπτη 13/2 η ΠΟΕΔΗΝ καλεί όλα τα σωματεία σε

παναττική στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 8πμ έξω από
το υπουργείο Εργασίας απαιτώντας την ένταξη στα βαρέα και
ανθυγιεινά. Την Τρίτη 18/2 οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία συμ-
μετέχουν στην 24ωρη πανεργατική για το ασφαλιστικό και ακο-
λουθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΠΟΕΔΗΝ στις 5 Μάρ-
τη. Στο μεταξύ συνεχίζονται σε όλα τα νοσοκομεία οι αντιδρά-
σεις ενάντια στην προκλητική απόφαση της κυβέρνησης αντί να
προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού να υποχρεώνει με “εν-
τέλεσθε” νοσηλευτές-τριες να μετακινηθούν σε άλλα νοσοκο-
μεία τάχα για να ανοίξει κρεβάτια ΜΕΘ.

Για το θέμα στις 6/2 οι εργαζόμενοι στον Άγιο Σάββα πραγ-
ματοποίησαν διαμαρτυρία στην 1η ΥΠΕ και ακολούθησε νέα κι-
νητοποίηση στις 10/2 στην ΥΠΕ με τη συμμετοχή εργαζομένων
από τα νοσοκομεία Άγιος Σάββας, Αμαλία Φλέμινγκ, Σπηλιο-
πούλειο, Παμμακάριστος, Γεννηματά, Ιπποκράτειο και της ΠΟ-
ΕΔΗΝ ενάντια στις αυθαίρετες μετακινήσεις εργαζομένων. Στο
δελτίο τύπου που εξέδωσαν τα Σωματεία εργαζομένων Α. Φλέ-

μινγκ, Άγιου Σάββα μετά τη συνάντηση με τον ΥΠΕάρχη αναφέ-
ρουν ανάμεσα σε άλλα:

“Η Διοίκηση της Υ.ΠΕ, κατόπιν προφανώς πολιτικής απόφα-
σης, αιφνιδιαστικά, παρακάμπτοντας κάθε διαδικασία, μετακί-
νησε νοσηλευτές –πάνω από δέκα- από κάποια Νοσοκομεία σε
κάποια άλλα με πρόσχημα το άνοιγμα κρεβατιών ΜΕΘ που πα-
ρέμεναν κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού. 

Το πρόβλημα είναι βέβαια υπαρκτό και κρίσιμο για την Υγεία
του λαού, ιδίως μέσα στο χειμώνα, σε περίοδο έξαρσης της
γρίπης και άλλων επιδημιών. Είναι όμως ξεκάθαρο πως μόνη
λύση είναι η άμεση πρόσληψη προσωπικού που θα εκπαιδευτεί
και θα στελεχώσει αυτές τις Μονάδες πρώτης γραμμής, όπως
και προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για τα Νοσοκομεία. Όλα
αυτά είναι γνωστά στην Κυβέρνηση, που ενώ έχει προαναγγεί-
λει χιλιάδες προσλήψεις στην υγεία, δεν έχει κάνει ως σήμερα
ούτε μία. Αποπειράται έτσι να ανοίξει -και να διαφημίσει δεόν-

τως- το άνοιγμα κρεβατιών σε κάποια Νοσοκομεία, κυρίως κεν-
τρικά, ενώ οδηγεί σε μαθηματικό κλείσιμο κάποια άλλα! 

Γι’ αυτό χαρακτηρίζουμε την απόφαση της Διοίκησης της
Υ.ΠΕ και της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και τις «εξηγήσεις» που
επιχειρήθηκε να δοθούν, όχι μόνο προσχηματικές και επικοινω-
νιακού χαρακτήρα, αλλά και επικίνδυνες. Γι’ αυτό θα προχωρή-
σουμε σε κινητοποιήσεις απαιτώντας να ανακληθούν οι μετακι-
νήσεις και να προσληφθεί άμεσα προσωπικό όλων των ειδικο-
τήτων στα Νοσοκομεία”.

“Η απαξίωση του Ε.Σ.Υ. είναι δολοφονική για την Δημόσια
Υγεία, ακόμα πιο επικίνδυνη από τον κορονοϊό και την γρίπη,
εμπρός λοιπόν με απεργίες να τους χαλάσουμε τα σχέδια!”
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Συντονιστικό των Νοσοκομεί-
ων.

Γ.Π.
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Ξεσηκωμός στα Νοσοκομεία

Εκλογές στον Αγ. Σάββα

Απεργιακή διαδήλωση των εργαζομένων στα νοσοκομεία, 23/10/19
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ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Αλληλεγγύη 
στους πρόσφυγες

Με μια σειρά παρεμβάσεις στα στρατόπεδα ξεδιπλώνεται η καμ-
πάνια της ΚΕΕΡΦΑ για τις 21 Μάρτη. Με σκοπό μια μαζική και
οργανωμένη παρουσία των προσφύγων στα μεγάλα αντιρατσι-

στικά και αντιφασιστικά συλλαλητήρια της διεθνούς ημέρας δράσης, οι
τοπικές επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ επισκέπτονται τα camps, συζητούν και
οργανώνουν με τους πρόσφυγες και αναδεικνύουν όλα τα επιμέρους
προβλήματα και αιτήματα, σε σύνδεση με το κεντρικό αίτημα για ανοι-
χτά σύνορα και πόλεις, άσυλο και στέγη για όλους και όλες. 

Στις 9/2 η ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης επισκέφθηκε το στρατόπεδο Ασημακο-
πούλου, στο οποίο ζουν 930 πρόσφυγες εκ των οποίων 300 παιδιά,
ελάχιστα από τα οποία πηγαίνουν σχολείο.

Όπως περιγράφει στην ανακοίνωσή της: «Το στρατόπεδο βρίσκεται
κάτω από τη διοίκηση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης
(ΔΟΜ). Στο χώρο υπάρχει μόνο μία κοινωνική λειτουργός που προφα-
νώς αδυνατεί να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 80
νηπίων. Υπάρχει επίσης μόνο ένας γιατρός, με αποτέλεσμα να χρειάζε-
ται να κλείσεις ραντεβού μετά από ένα-δυο μήνες, ενώ η επικοινωνία
με τους ασθενείς είναι δύσκολη λόγω του ότι δεν υπάρχει διερμηνέας.

Η στέρηση του ΑΜΚΑ από τους πρόσφυγες κάνει ακόμα δυσκολότε-
ρη την πρόσβαση αυτών των ανθρώπων στην Υγεία. Οι διαδικασίες
ασύλου είναι πολύ χρονοβόρες, αφού υπάρχει μόνο ένας δικηγόρος
στην Αλεξανδρούπολη και πολλοί περιμένουν τουλάχιστον ένα χρόνο
για να υποβάλουν αίτημα ασύλου. Τα χρήματα που παρέχονται από
τους διεθνείς οργανισμούς για την κάλυψη βασικών αναγκών είναι πο-
λύ λίγα (150 ευρώ το μήνα για κάθε ενήλικα και 50 για κάθε παιδί -μέ-
χρι δύο παιδιά, για το τρίτο και μετά δεν παίρνεις τίποτα).

Γυναίκες και άνδρες από κάθε γωνιά του καμπ, μας πλησίασαν για να
μοιραστούν μαζί μας τα προβλήματά τους και για να διαβάσουν το κάλε-
σμα της ΚΕΕΡΦΑ για τις 21 Μάρτη στη γλώσσα τους. Αργότερα συναν-
τηθήκαμε με μέλη της αντιρατσιστικής συλλογικότητας "Ενεργοί Πολίτες
για την Αλληλεγγύη", συζητήσαμε για την κατάσταση στο στρατόπεδο
Ασημακοπούλου και για κοινές δράσεις ενόψει της Διεθνούς Κινητοποί-
ησης Κατά του Φασισμού και του Ρατσισμού. Την Κυριακή 1 Μαρτίου θα
επισκεφτούμε ξανά το στρατόπεδο Ασημακοπούλου μαζί με συνδικαλι-
στές και μέλη δημοτικών κινήσεων από την Καβάλα και την Ξάνθη». 

Συμμετοχή στις 21 Μάρτη
Την ίδια μέρα, παρέμβαση στο στρατόπεδο Σχιστού έκανε η τοπική

επιτροπή Πειραιά, μοιράζοντας μαζικά την πολύγλωσση εφημερίδα της
ΚΕΕΡΦΑ που καλεί στις 21 Μάρτη. Κάποιοι αναγνώρισαν την ΚΕΕΡΦΑ
ενώ πολλοί προσφέρθηκαν να οργανώσουν τη συμμετοχή στην κινητο-
ποίηση με πούλμαν. Η τοπική ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά καταγγέλλει επίσης την
εφαρμογή του νέου νόμου για το άσυλο που προβλέπει ότι όλες οι πα-
ροχές διακόπτονται 4 μήνες αφότου χορηγηθεί άσυλο. Αυτό για το
στρατόπεδο Σχιστού θα έχει σαν αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να
βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόμο με μηδέν εισόδημα. Επίσης καταγ-
γέλλει την επαναπροώθηση πρόσφυγα από το Ιράκ ο οποίος, δυο χρό-
νια μετά την εγκατάστασή του στη Γερμανία, βρέθηκε πίσω στο Σχι-
στό.

Οι τοπικές επιτροπές ΚΕΕΡΦΑ των Βορείων Προαστίων (Μαρούσι,
Χαλάνδρι, Βριλήσσια, Ηράκλειο, Νέα Ιωνία) οργανώνουν κινητοποίηση
στο στρατόπεδο της Μαλακάσας το Σάββατο 15/2. Μετά από εξόρμη-
ση στο Γυμνάσιο Ωρωπού, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ διαπίστωσαν ότι μαθήμα-
τα παρακολουθούν μόλις πέντε προσφυγόπουλα (ενώ στο στρατόπεδο
ζουν εκατοντάδες). Οι πρόσφυγες εκεί έχουν επανειλημμένα διαμαρτυ-
ρηθεί για την κατάργηση των δωρεάν εισιτηρίων στον ΟΣΕ, πράγμα
που έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα απομόνωσης και δυσχεραί-
νει την πρόσβαση σε είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, Υγεία και, φυσι-
κά, στις συνεντεύξεις για το άσυλο. Επιπλέον, εξακολουθούν να ζουν
σε σκηνές 600 άνθρωποι. Στην κινητοποίηση θα συμμετέχουν ακτιβι-
στές και ακτιβίστριες που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή στην πε-
ριοχή, όπως στην αντιφασιστική κινητοποίηση στον Ωρωπό, στη μάχη
για να μην γίνει το Αμαλία Φλέμινγκ κέντρο κράτησης προσφυγόπου-
λων, να υιοθετήσουν τα δημοτικά συμβούλια το αίτημα να στεγαστούν
οι πρόσφυγες στις πόλεις κ.ά. 

Αφροδίτη Φράγκου

Ξεκίνησαν οι δράσεις για τις 21Μ 

Το Σάββατο 8/2 έγινε η
εκδήλωση της ΚΕΕΡ-
ΦΑ Πειραιά με δυο

άξονες: τη δίκη της ΧΑ και, την αλληλένδετη με την πά-
λη ενάντια στον φασισμό, αλληλεγγύη στους πρόσφυ-
γες και μάχη ενάντια στο ρατσισμό, με ορόσημο τις 21
Μάρτη και τη διεθνή κινητοποίηση. Συμμετείχαν πάνω
από 40 αντιφασίστριες και αντιφασίστες.

Πρώτος μίλησε ο Θ. Καμπαγιάννης, δικηγόρος πολιτι-
κής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Περιέγραψε
σε ποια φάση βρίσκεται η μάχη για την καταδίκη των
ναζί, μετά την εισαγγελική πρόταση και τις αγορεύσεις
των δικηγόρων των θυμάτων. Εξήγησε πόσο αστήρικτη
ήταν η πρόταση της εισαγγελέως, αλλά και πόσο ση-
μαντική είναι η δουλειά που έχουν κάνει οι τρεις ομάδες
δικηγόρων πολιτικής αγωγής. Έχουν καταφέρει να ανα-
δείξουν όλα τα αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχειά. Κρίσι-

μο στοιχείο ωστόσο, που τονίζουν όλοι οι δικηγόροι
από την πρώτη στιγμή, ήταν η σύνδεση με το αντιρατσι-
στικό κίνημα. Έτσι μόνο μπορούμε να φέρουμε σε πέ-
ρας αυτή τη δίκη με θετική έκβαση: να καταδικαστούν
οι ναζί της ΧΑ.

Στη συνέχεια η Μ. Ανδρέου, καθηγήτρια από την ΕΛ-
ΜΕ Πειραιά, μίλησε για τη σχέση της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ
με το καμπ Σχιστού, καθώς και για τη δράση της ΚΕΕΡ-
ΦΑ στην περιοχή. Πρώτη γραμμή της πολιτικής μας
δράσης είναι η κινητοποίηση των προσφύγων. Έχουμε
το ιδιαίτερο φαινόμενο στον Πειραιά να είναι ακόμη
ανοιχτά τα γραφεία της ΧΑ και να έχει η ναζιστική συμ-
μορία δυο δημοτικούς συμβούλους. Όποτε μπαίνουν τα
θέματα για το προσφυγικό προσπαθούν όχι μόνο να
στηρίξουν τη γραμμή της ΝΔ για κλειστά σύνορα και
κέντρα κράτησης αλλά και να τη διευρύνουν. 

Επειδή τα καθήκοντα λοιπόν είναι τόσο μεγάλα, είναι
επιβεβλημένη η εξωστρεφής παρουσία της ΚΕΕΡΦΑ
στην περιοχή. Εξώστρεφη ξεκινώντας από την ίδια την
εκδήλωση, που οργανώθηκε με μεγάλες εξορμήσεις και
αφισοκολλήσεις, παρά το καθημερινό σαμποτάζ από
φασιστοειδή. Έγινε πλούσια συζήτηση από τους συμμε-
τέχοντες. Τα συμπεράσματα ήταν κοινά αποδεκτά. Συ-
νεχίζουμε να στηρίζουμε τη διαδικασία της δίκης στο
πλευρό της πολιτικής αγωγής. Ταυτόχρονα τα αιτήματα
για ανοιχτά σύνορα και πόλεις είναι στην ημερήσια διά-
ταξη σε μια δύσκολη περιοχή όπως ο Πειραιάς που έχει
Cosco, εφοπλιστές και χρυσαυγίτες. 

Μήτσος Αργυροκαστρίτης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ  Λεφτά για την Παιδεία - 
Όχι στον ρατσισμό

Το μαθητικό κίνημα φουντώνει,
με δεκάδες σχολεία να προ-
χωρούν σε καταλήψεις και μα-

θητές/μαθήτριες να διαδηλώνουν
μαζικά. Τη Δευτέρα 10/2 πολλές χι-
λιάδες μαθήτριες και μαθητές
πλημμύρισαν τους δρόμους της
Αθήνας ενάντια στα σχέδια της Κε-
ραμέως για επαναφορά της τράπε-
ζας θεμάτων και της βάσης του 10,
ενώ παράλληλα απαιτούν να μην
εφαρμοστεί η εξίσωση των πτυχίων
κολλεγίων και πανεπιστημίων. «Λε-
φτά για την Παιδεία, λεφτά για την
Υγεία, όχι για τις τράπεζες και την
αστυνομία» ήταν ένα από τα συνθή-
ματα που ακούστηκαν δυνατά. Το
σύνθημα «Σχολεία ανοιχτά στα πρό-
σφυγόπουλα» που φώναξε το
μπλοκ των μαθητών/τριών Anticapi-
talista είχε τρομερή ανταπόκριση.

Την ίδια περίοδο που το μαθητικό
κίνημα παλεύει, στο πλάι των εκπαι-
δευτικών και των φοιτητών/τριών,
ενάντια στη διάλυση, την εντατικο-
ποίηση και την ιδιωτικοποίηση της
Παιδείας, ανοίγει και τις πολιτικές
μάχες, όπως η μάχη ενάντια στον
ρατσισμό. Μαθητές/τριες και γονείς
από νηπιαγωγεία και δημοτικά σχο-
λεία της Πεντέλης και των Μελισ-
σίων καλωσόρισαν με δώρα, κοπή
πίτας, ποδόσφαιρο και μουσική τα
ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που

ζουν πλέον στην Πεντέλη.
Οι μαθητικές συναυλίες που ορ-

γανώνονται σε διάφορες γειτονιές
της Αθήνας εν όψει της 21 Μάρτη
δίνουν τον τόνο. Μαθητές/τριες και
νεολαία της Κυψέλης, θα στείλουν
το Σάββατο 15 Φλεβάρη ένα δυνατό
μήνυμα ότι μπορούμε και θέλουμε
να ζήσουμε όλοι και όλες μαζί με
ισότητα. Την Κυριακή 16 Φλεβάρη
μαθητικά σχήματα από το Μουσικό
Σχολείο Αθήνας οργανώνουν συ-
ναυλία στην πλατεία Αυδή στον Κε-
ραμεικό για να καλέσουν όλες και
όλους να δώσουμε σαν μια γροθιά
τη μάχη ενάντια στους ναζί αλλά και
για να δεχτούμε στις γειτονιές μας
τους πρόσφυγες.

Ακολουθεί ροκ/μέταλ συναυλία

στα Βριλήσσια το Σάββατο 14/3. Ο
Νίκος, μέλος του συγκροτήματος
Blazing Haze, δήλωσε στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη: «Ο ρατσισμός δεν
θα έπρεπε να έχει καμία θέση στη
σύγχρονη κοινωνία. Παρ’ όλα αυτά,
είναι ακόμα και στις μέρες μας μια
από τις βασικότερες αιτίες εχθρικό-
τητας και διχόνοιας μεταξύ των αν-
θρώπων. Η μουσική όμως δεν κοιτά
χρώμα, θρησκεία ή καταγωγή, κα-
θώς ο σκοπός της είναι να ενώνει.
Ως Blazing Haze θα είμαστε εκεί για
να στείλουμε ένα μήνυμα κατά του
ρατσισμού και θα θυμίσουμε τη δύ-
ναμη που έχει η μουσική να αλλάξει
την κοινωνία».

Λεπτομέρειες για τις συναυλίες
στη σελίδα 19

Μαθητικό συλλαλητήριο, 10/2

Εκδήλωση ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά, 8/2



Συνέχισε την αγόρευσή του κατά τις συνεδριάσεις της
10/2 και 11/2 (413η-414η) ο συνήγορος πολιτικής αγωγής
του ΠΑΜΕ Θ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος αγόρευσε για

την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καθώς και για τη δολοφονι-
κή επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες.

Συνεχίζοντας για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, υπενθύμι-
σε στο δικαστήριο τις πάμπολλες διαφορετικές εκδοχές που έδω-
σαν οι κατηγορούμενοι και οι μάρτυρες υπεράσπισης σχετικά με
το αν και πότε διαγράφτηκαν οι Πατέλης και Καζαντζόγλου από
τη Χρυσή Αυγή και αν έκλεισε η τοπική Νίκαιας. Ένα σημείο ιδιαί-
τερα σημαντικό καθώς οι διαφορετικές εκδοχές της υπεράσπι-
σης, από δεκάδες στόματα, μαρτυρά στην πραγματικότητα την
ύπαρξη μηχανισμού συγκάλυψης που δεν πέτυχε τον σκοπό του.

Ο συνήγορος αναφέρθηκε επίσης στις διαφορετικές εκδοχές
της υπεράσπισης για την ίδια τη δολοφονία. Οι κατηγορούμε-
νοι μιλούσαν είτε για προβοκάτσια είτε για μεμονωμένο περι-
στατικό. Ο Θ. Θεοδωρόπουλος περιέγραψε τις απαντήσεις των
κατηγορούμενων στο ερώτημα «τι έγινε το βράδυ εκείνο στο
Κερατσίνι» και ανέδειξε το πόσο αβάσιμες είναι. Αποδόμησε
επίσης τον ισχυρισμό ότι η δήλωση Μιχαλολιάκου για πολιτική
ευθύνη σήμαινε «πολιτικό κόστος», καθώς και τη σύγκριση με
άλλες περιπτώσεις πολιτικής ευθύνης όπως στην δολοφονία
Τεμπονέρα, τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες κ.ά. Επιπλέον,
ασχολήθηκε με τον ισχυρισμό περί πολιτικής σκευωρίας (που ο
Κασιδιάρης στην απολογία του είχε κάνε εκτενή αναφορά),
έναν ισχυρισμό που, όπως τόνισε, βασίζουν σε ένα βίντεο με
τον Μπαλτάκο, ενώ η συνεργασία του και η σύμπνοιά του με τη
Χρυσή Αυγή έχει αποδειχθεί στο δικαστήριο.

Πολύ εκτενές μέρος της αγόρευσης αφορούσε την ίδια την
εισαγγελική πρόταση. Όπως επισήμανε ο συνήγορος πολιτικής
αγωγής, στην εισαγγελική πρόταση γίνεται η εξής παραδοχή:
«[ο Ρουπακιάς] με γρήγορες κινήσεις εκμεταλλευόμενος το γε-
γονός ότι μέλη της Χρυσής Αυγής είχαν επιτεθεί στον Παύλο
Φύσσα, με ένα μαχαίρι που ήδη κρατούσε πριν ακόμα βγει από
το αυτοκίνητο, όπως ομολόγησε κατά τη συμπληρωματική απο-
λογία του ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας εφέτη Αθηνών, επι-
τέθηκε κατά αυτού». Κατόπιν καταλήγει στο ακριβώς αντίθετο
συμπέρασμα, ότι η παρουσία των υπολοίπων δεν έχει σχέση με
τη δολοφονία. 

Στη συνέχεια παρέθεσε μια σειρά από κατηγορίες αποδεικτι-
κών στοιχείων με τα οποία η εισαγγελέας δεν ασχολήθηκε,

προκειμένου να μπορέσει να βγάλει λάδι και την τοπική της Νί-
καιας αλλά και την ηγεσία της ΧΑ. Ανάμεσα σε αυτά είναι: η
απόλυση/διαγραφή των επικεφαλής του τάγματος (Πατέλης και
Καζαντζόγλου), το αφήγημα της ηγεσίας για «περαστικό» Ρου-
πακιά που διαψεύστηκε πανηγυρικά από τα στοιχεία, ο μηχανι-
σμός συγκάλυψης που αποδεδειγμένα έδρασε, οι παραδοχές
των κατηγορούμενων στα τηλέφωνα (πχ ο Αποστόλου παραδέ-
χεται ότι ο Παύλος Φύσσας ήταν στοχοποιημένος, ή ο Πατέλης
λέει στον Τσακανίκα «Θα πάω μέσα κι έχω και παιδί. Εσύ δεν θα
πας μέσα, δεν έχεις κάνει κάτι»), οι καταιγιστικές επικοινωνίες
πριν και μετά τη δολοφονία και πολλά άλλα.

Αντιφατικά συμπεράσματα
Αντιφατικό ήταν το συμπέρασμα της εισαγγελικής πρότασης

και σε σχέση με την επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες, όπως
έδειξε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής. «Δέχεται πως από το
αποδεικτικό υλικό προκύπτει ότι οι δράστες ‘ήταν μέλη και υπο-
στηρικτές της Χ.Α’. Ότι επιτέθηκαν στην ταράτσα στον Αμπου-
ζίντ Εμπάρακ ‘όλοι μαζί αιφνιδίως και με τα αντικείμενα που
κρατούσαν στα χέρια τους ήτοι σιδερένιο λοστό και ξύλινα μα-
δέρια’. Παρά αυτές τις παραδοχές, η Εισαγγελέας καταλήγει,
όλως αντιφατικά, σε αντίθετο συμπέρασμα», υπογράμμισε ο Θ.
Θεοδωρόπουλος. Θύμισε επίσης, ανάμεσα σε πολλά άλλα, ότι
ο Λαγός παραδέχτηκε ακόμα και μέσα στο ακροατήριο ότι «οι
Αιγύπτιοι θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή».

Το τελευταίο μέρος της αγόρευσης του συνήγορου πολιτικής
αγωγής του ΠΑΜΕ είχε να κάνει με την εγκληματική οργάνωση.
Όπως τόνισε, αν και δεν είναι απαραίτητη η τέλεση εγκληματι-
κών πράξεων για να αποδειχθεί η ύπαρξη εγκληματικής οργά-
νωσης, στην περίπτωση της ΧΑ έχουμε δεκάδες. Απαρίθμησε
πολλές από αυτές (δολοφονική επίθεση στον Κουσουρή, στο
Αντίπνοια, πογκρόμ, επίθεση στο Συνεργείο, επιθέσεις σε Με-
σολόγγι, Κρήτη, Πάρο, Πάτρα, Πειραιά και αλλού) και περιέ-
γραψε τι έχει μάθει το δικαστήριο μέσα από την αποδεικτική
διαδικασία.

Έδειξε ότι όλες αυτές οι πράξεις «Δεν θα μπορούσαν να τελε-

στούν εάν: δεν υποδεικνυόταν ο στόχος-εχθρός της οργάνωσης
με βάση τα φυλετικά-πολιτικά κριτήρια κατάταξης ως εχθρών,
αν δεν συγκροτούνταν σε πολυπληθή ομάδα, για να πάνε οργα-
νωμένα, συχνά με μηχανοκίνηση, οπλισμένοι στον τόπο του εγ-
κλήματος, και μάλιστα συχνά με την παρουσία ηγετικού στελέ-
χους, αν οι δράστες δεν είχαν την κάλυψη, την συμπαράσταση
και βοήθεια της ηγεσίας της Χ.Α. Οι πράξεις αυτές δηλαδή δεν
θα μπορούσαν να τελεστούν από δράστες που ενεργούν ως
άτομα, δε θα μπορούσαν να είναι μεμονωμένα συμβάντα».

Επιχειρηματολόγησε επίσης ότι «η ναζιστική ιδέα, από τη φύ-
ση της, δεν στοχεύει στην πειθώ, αλλά στην βίαιη επιβολή της»,
ενώ με δεκάδες τεκμήρια που ανέπτυξε επί ώρες έδειξε ότι η
απάντηση στην ερώτηση «είναι αληθής η ‘άρνηση’ του ναζι-
σμού» από τους κατηγορούμενους είναι ένα ηχηρό όχι. Περιέ-
γραψε δε την αρχή του ενός, κομβική στη ναζιστική ιδεολογία,
όπως αυτή αναδεικνύεται πάλι μέσα από δεκάδες τεκμήρια που
ήρθαν στο ακροατήριο (δηλώσεις στελεχών, ομιλίες, φράσεις
στα τηλεφωνήματα, κείμενα στους υπολογιστές κλπ), και περιέ-
γραψε αναλυτικά πώς τα στοιχεία αναδεικνύουν την ιεραρχία,
την πειθαρχία, τη στρατιωτική ομοιομορφία της οργάνωσης.

«Ξέρουμε ότι οι εγκληματικές πράξεις δεν ήταν τίποτα άλλο
παρά ένας πρόλογος όσων θα επακολουθούσαν εάν δεν τους
σταματούσαν αυτοί που τους σταμάτησαν. Άλλωστε το αίμα
του Παύλου υποχρεωτικά κινητοποίησε το περιεχόμενο της
συλλογικής μας μνήμης», είπε ανάμεσα σε άλλα, στο κλείσιμο
της αγόρευσης.

Η δίκη θα συνεχιστεί με την αγόρευση του Α. Αντανασιώτη
στις 12/2.

Αφροδίτη Φράγκου

Αντιπροσωπεία συνδικαλιστών παρακο-
λούθησε τη δίκη της Χρυσής Αυγής στις
10/2 (413η συνεδρίαση). Η Εκτελεστική

Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, καθώς και συνδικαλιστές
από την ΠΟΕΔΗΝ, την Ομοσπονδία Ασφαλιστι-
κών Ταμείων και άλλους εργατικούς χώρους
συμμετείχαν σε αντιφασιστική συγκέντρωση
που καλούσε η ΚΕΕΡΦΑ έξω από το Εφετείο
Αθηνών και μετά παρακολούθησαν τη συνέχεια
της αγόρευσης του Θ. Θεοδωρόπουλου. 

Σε χαιρετισμό που απεύθυνε ο Σταύρος
Κουτσουμπέλης, είπε: «Η εκτελεστική επιτρο-
πή της ΑΔΕΔΥ, σε συνέχεια παλιότερων κινη-
τοποιήσεων που δώσαμε για να έρθει η δίκη
της ΧΑ στο φυσικό της χώρο, το Εφετείο Αθη-
νών, σήμερα έχει εδώ μια συμβολική παρου-
σία. Θέλουμε να καταγγείλουμε την εγκλημα-
τική και φασιστική οργάνωση της οποίας όλες
οι ευθύνες, μετά από την πολύχρονη δίκη,
έχουν αναδεχθεί. Είμαστε αντίθετοι με την ιδε-
ολογία του μίσους, του ρατσισμού και της ξε-
νοφοβίας, με τις επιθέσεις στους μη προνομι-
ούχους, στους αλλοδαπούς, στους αδύνα-
μους, στα συνδικάτα. Η παρουσία μας εδώ θέ-
λει να τονίσει κατηγορηματικά ότι δεν πρέπει
να υπάρξει συγχωροχάρτι σε αυτή τη φασιστι-
κή οργάνωση γιατί το αυγό του φιδιού ελλο-
χεύει. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην

Ευρώπη, αυτή η μικρή υποχώρηση που υπάρ-
χει οφείλεται στους αγώνες του λαού. Οι δη-
μόσιοι υπάλληλοι θα είμαστε στις επάλξεις
του αγώνα ώστε στη χώρα μας να μην ξαναζή-
σουμε τις φρικιαστικές ιστορικές στιγμές που
έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Όλοι μαζί απαι-
τούμε από το δικαστήριο μια δίκαιη δίκη και
όλοι αυτοί που ανέπτυξαν αυτή τη δράση τα
χρόνια της κρίσης να πάνε εκεί που τους αξί-
ζει, στα έγκατα της φυλακής».

Τις ίδιες μέρες αυτό το αίτημα παίρνει σάρ-
κα και οστά σε εργατικούς χώρους, γειτονιές

και Πανεπιστήμια. Δεκάδες είναι τα ψηφίσματα
καταδίκης της Χρυσής Αυγής που έχουν μέχρι
στιγμής βγει από σωματεία, ομοσπονδίες, συν-
δικάτα, φοιτητικούς συλλόγους, μεταναστευτι-
κές κοινότητες και δημοτικά συμβούλια. Η ορ-
γανωμένη εργατική τάξη και νεολαία δηλώνει
ξεκάθαρα ότι δεν θα γίνει ανεκτή στην κοινω-
νία μια επανανομιμοποίηση των ναζί με τα 8
εκατομμύρια της κρατικής επιχορήγησης που
τους περιμένουν σε περίπτωση απαλλαγής και
απαιτεί από το δικαστήριο να απορρίψει την ει-
σαγγελική πρόταση – πλυντήριο.
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ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
“Πρόλογος, οι εγκληματικές τους πράξεις”

Τα συνδικάτα απαιτούν την καταδίκη

Δικάσιμες Φλεβάρη
12/2, 17/2, 20/2, 21/2, 25/2 και 26/2 στο Εφετείο.
13/2, 19/2 και 27/2 στον Κορυδαλλό.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Ψηφίσματα καταδίκης της ΧΑ υπογρά-

φουν: 
ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ, ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟ-

ΣΠΕΡΤ, ΠΟΠΟΚΠ, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ΟΣΥΒΕΤ
(τ. ΥΠΑΝ), Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκο-
μείου Άγιος Σάββας, Σύλλογος Εργαζομέ-
νων Λαικού Νοσοκομείου, Εννιαίο Σωματείο
Εργαζομένων Γ.Ν. Παίδων Π. και Α. Κυρια-
κού, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου
«Η Αγία Όλγα», Σύλλογος Εργαζομένων Δή-
μου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ένωση
Εργατοτεχνιτών Δήμου Αθήνας, Σωματείο
Οδηγών Δήμου Αθήνας, Ανεξάρτητο Σωμα-
τείο Εργαζομένων Δήμου Αθήνας, Σύλλογος
Εργαζομένων Δήμου Μπραχαμίου, Β’ ΕΛΜΕ,
Γ’ ΕΛΜΕ, Ε’ ΕΛΜΕ, ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας,
ΕΛΜΕ Καλλιθέας – Ν. Σμύρνης – Μοσχάτου,
ΕΛΜΕ Α. Λιοσίων, ΕΛΜΕ Χανιών, ΣΕΠΕ Γλυ-
φάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ΣΕΠΕ
Αιγάλεω, Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας
Πειριαώς – Αγροτικής, Δημοτικό Συμβούλιο
Αθήνας, Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας, Κοινω-
νικό Ιατρείο Περιστερίου, Φοιτητικοί Σύλλο-
γοι Παντείου, ΑΣΚΤ και  Παιδαγωγικού,
Μπαγκλαντεσιανή Κοινότητα Ελλάδας,
Μπαγκλαντεσιανό Επιμελητήριο Ελλάδας,
Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας, Νιγηριανή
Κοινότητα Ελλάδας, Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδας «Η Ενότητα».

10/2, Αντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφετείο με τη συμμετοχή συνδικαλιστών. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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Όταν οι πρόσφυγες ζωγραφίζουν…

Είναι εκπληκτική η αντοχή των καλλιτεχνών που άφησαν
τα πυρπολημένα σπίτια και τη ζωή τους πίσω, κατα-

τρεγμένοι από βόμβες, διάβηκαν με τρόμο βουνοκορφές,
πέρασαν τα κύματα του Αιγαίου, επέζησαν αλλά καθηλώ-
θηκαν στο στρατόπεδο της Μόριας στη Λέσβο.

Εκεί βρήκαν την δύναμη να εκφραστούν μέσα από μια

ομάδα προσφύγων ζωγράφων που απεικόνισαν στον καμ-
βά τον πόνο, την οργή, την θλίψη και την ελπίδα για το μέλ-
λον. Κάποιοι πίνακες είναι κυριολεκτικά συγκλονιστικοί. Εί-
ναι κραυγή για την ελευθερία σαν και αυτή που έβγαλαν
ηχηρά στους δρόμους της Λέσβου αψηφώντας την κατα-
στολή, πρώτα εκατοντάδες γυναίκες και μετά δύο χιλιάδες
πρόσφυγες. AZADI! EΛΕΥΘΕΡΙΑ! Aυτό ζητάνε δίκαια και εί-
μαστε μαζί τους και όχι την βαρβαρότητα των πνιγμών, των
κρατήσεων και των απελάσεων. 

Ευχαριστούμε την κυρία Αζίτα, εκπαιδευτικό από το Αφ-
γανιστάν για την αποστολή αυτών των πινάκων. 

Τέχνη μέσα στην βαρβαρότητα του καμπ της Μόρια
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ΔΗΜΟΙ
ΑΘΗΝΑΣ-
ΝΙΚΑΙΑΣ
Καταδίκη
της Χ.Α –
Στήριξη
στις 21
Μάρτη

Ψηφίσματα καταδίκης της
Χρυσής Αυγής έβγαλαν

τα δημοτικά συμβούλια Νί-
καιας και Αθηναίων. 

Το δημοτικό συμβούλιο Νί-
καιας, μετά από πρόταση της
«Ανταρσίας στην Κοκκινιά
της Προσφυγιάς και της Αντί-
στασης», υπερψήφισε ομό-
φωνα στις 7/2 το ψήφισμα
σύμφωνα με το οποίο η ει-
σαγγελική πρόταση στη δίκη
της Χρυσής Αυγής δεν πρέ-
πει να γίνει δεκτή από το δι-
καστήριο, αλλά αντίθετα να
τιμωρηθούν παραδειγματικά
τόσο οι φυσικοί αυτουργοί
των επιθέσεων, όσο και η
ηγεσία της ναζιστικής οργά-
νωσης. Παράλληλα, το δημο-
τικό συμβούλιο Νίκαιας καλεί
στη διαδήλωση της 21ης
Μάρτη, στις 3μμ στην Ομό-
νοια.

Στο δημοτικό συμβούλιο
της Αθήνας την πρόταση
έκαναν στις 10/2 οι παρατά-
ξεις «Ανοιχτή Πόλη», «Αθήνα
Είσαι Εσύ», «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση» και «Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας» και οι
μόνοι δημοτικοί σύμβουλοι
που την καταψήφισαν ήταν οι
δυο σύμβουλοι της ναζιστι-
κής συμμορίας, με τον Κασι-
διάρη να απειλεί. 

Όπως αναφέρεται στο ψή-
φισμα: «Η απόφαση αυτής
της δίκης αφορά τα δημο-
κρατικά δικαιώματα και τις
ελευθερίες όλων μας. Έχου-
με το χρέος αλλά και τη δύ-
ναμη να τα υπερασπίσουμε.
Να βάλουμε τέρμα στη φασι-
στική απειλή, κλιμακώνοντας
την μαζική, ενωτική δράση
του αντιφασιστικού κινήμα-
τος, των εργαζόμενων και
της νεολαίας, όλων των δη-
μοκρατικών πολιτών που
απαιτούν 75 χρόνια μετά τον
Ολοκαύτωμα: Ποτέ ξανά φα-
σισμός!» 

Το δημοτικό συμβούλιο
της Αθήνας στηρίζει τις εκ-
δηλώσεις της 21 Μάρτη.

Όχι στα στρατόπεδα-φυλακές!
Στην υλοποίηση των απο-

φάσεων του ρατσιστικού
νομοσχεδίου που ψηφί-

στηκε το φθινόπωρο στην Βου-
λή για τη δημιουργία κλειστών
στρατοπέδων και μαζικών γρή-
γορων απελάσεων προχωράει η
κυβέρνηση της ΝΔ.  

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Πέτσας ανακοίνωσε ότι προχω-
ρά το συντομότερο στην επίτα-
ξη ακινήτων και εκτάσεων στη
Λέσβο, στη Χίο και στη Σάμο
προκειμένου να υλοποιηθεί το
σχέδιο, ενώ όπως δήλωσε ο
υπουργός Μετανάστευσης Μη-
ταράκης, η υπουργική απόφαση
της επίταξης υπογράφηκε ύστε-
ρα από την έκδοση Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου.

Η κατασκευή κλειστών κέν-
τρων προσφύγων και μεταναστών σχεδιάζεται να
ξεκινήσει, άμεσα, τον Μάρτιο με στόχο να λειτουρ-
γήσουν μέσα στο καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον
υπουργό στα κλειστά κέντρα που θα κατασκευα-
στούν στα πέντε νησιά θα υπάρχουν συνολικά
20.000 θέσεις με στόχο παραμονής των προσφύ-
γων τους 3 μήνες. Και μετά τους τρεις μήνες;

Ο υπουργός έκανε ξεκάθαρο τι εννοεί “επιτάχυν-
ση της διαδικασίας ασύλου” λέγοντας ότι στόχος
είναι οι απελάσεις, που πρέπει να φτάσουν τα 200
άτομα την εβδομάδα προσθέτοντας, για να μην
υπάρχει αμφιβολία, ότι “η Τουρκία αυτή τη στιγμή
συνεργάζεται απολύτως στο θέμα των επιστρο-
φών... Στο οργανόγραμμα του υπουργείου, που θα
βγει μέσα στον Φεβρουάριο, θα συστήσουμε μια
Διεύθυνση Επιστροφών η οποία θα αναλάβει όλο
το διαδικαστικό κομμάτι... Θα γίνει επίσης μια πολύ
μεγάλη προσπάθεια να εκκαθαρίσουμε (!) τις
87.000 εκκρεμείς υποθέσεις που υπάρχουν μέχρι
31/12/2019... Αυτοί που έχουν λάβει άσυλο και
ζουν εδώ δεν είναι πολλοί, γύρω στις 40.000. Οι εκ-
κρεμείς αιτήσεις είναι 87.000”.

Επιπλέον, μετά την διαμόρφωση λίστας χωρών
με “μη προσφυγικό προφίλ” που θέτει υποψήφιους
για απέλαση χιλιάδες ανθρώπους από την Αφρική
και την Ασία, ο υπουργός στοχοποίησε συγκεκριμέ-
να τους Αφγανούς πρόσφυγες λέγοντας: “Στο Αφ-
γανιστάν, υπάρχουν περιοχές που δεν δικαιολο-
γούν συνθήκες ασύλου” προσθέτοντας ότι “αυτή
τη στιγμή στα νησιά οι πιο πολλοί είναι Αφγανοί και
όχι Σύροι”. Απείλησε επίσης εμμέσως πλην σαφώς
όλους τους πρόσφυγες που διαδηλώνουν για τα
στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα στη Μόρια και
αλλού ότι “βάσει του νέου νόμου, όσοι έχουν πα-
ραβατική συμπεριφορά” δεν θα δικαιούνται άσυλο
ακόμη και αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.”.

Στο επίπεδο της αποτροπής δήλωσε ότι τα “πλω-

τά φράγματα θα τα εφαρμόσουμε πιλοτικά για να
δούμε κατά πόσον θα είναι αποτελεσματικά” ενώ
στο μεταξύ η ΕΛ.ΑΣ προκήρυξε τις προηγούμενες
μέρες διαγωνισμό για την πρόσληψη 800 συνολικά
Συνοριακών Φυλάκων εκ των οποίων οι 240 θα κα-
τανεμηθούν στην Λέσβο. 

Σύμφωνα με την ΕφΣυν, τα μέρη που επιτάσσον-
ται για να γίνουν στρατόπεδα “για τρία χρόνια
έναντι ενοικίου είναι ιδιωτικές και δημοτικές εκτά-
σεις στις τοποθεσίες: Καράβα της Δυτικής Λέσβου,
Κρητικού Λάκος / Ψείρα («17») της Χίου και Ζερβού
της Σάμου. Αντίστοιχες δομές θα δημιουργηθούν
επίσης στην Κω και τη Λέρο δίπλα στις υπάρχου-
σες δομές, στο στρατόπεδο Καπετάν Λαζαρή στο
Πυλί της Κω και στα Λέπιδα της Λέρου”. 

Σε αποφάσεις που παίρνουν τα δημοτικά συμ-
βούλια στα νησιά του Β. Αιγαίου δηλώνουν ότι δεν
αποδέχονται τη δημιουργία των στρατοπέδων και
απειλούν ότι θα προσφύγουν στο ΣτΕ. Ο δήμος Δυ-
τικής Λέσβου έχει αποφασίσει να αποκλείσει την
πρόσβαση στην περιοχή με στάθμευση βαρέων
οχημάτων στις εισόδους των δυο δρόμων που οδη-
γούν στα πιθανά σημεία εγκατάστασης της δομής.
Επίσης μετά από κάλεσμα των δημάρχων των νη-
σιών σε κινητοποίηση έξω από τη συνάντηση με
τους υπουργούς που ήταν προγραμματισμένη την
Πέμπτη στην Αθήνα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τελι-
κά ότι την αναβάλει. 

Κλιμάκωση
Αυτό που χρειάζεται άμεσα στα νησιά αλλά και

σε όλη τη χώρα είναι η κλιμάκωση ενός κινήματος
που θα σταματήσει τα σχέδια της κυβέρνησης για
τη δημιουργία κλειστών στρατοπέδων όπου και αν
το επιχειρήσουν και θα επιβάλει ταυτόχρονα το
κλείσιμο της Μόριας και όλων των ήδη υπαρχόντων
(“ανοιχτών” και “κλειστών”) βάζοντας καθαρά τα αι-

τήματα που εδώ και χρόνια
προτάσσει το κίνημα αλλη-
λεγγύης: 
• Στοπ στις απελάσεις- Άσυ-
λο, στέγη και χαρτιά σε
όλους τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες. 
• Κατάργηση της κοινής δή-
λωσης ΕΕ-Τουρκίας που
κλείνει τα σύνορα της ΕΕ
στους κατατρεγμένους -εξω-
τερικά και εσωτερικά- και εί-
ναι υπεύθυνη για τη δημι-
ουργία των “χοτ σποτ”. 
• Κατάργηση της Frontex
και όλων των κατασταλτικών
μηχανισμών που  κυνηγάνε
αθώους ανθρώπους την ώρα
που θαλασσοπνίγονται στο
Αιγαίο. 
• Σύνορα, πόλεις, σχολεία

ανοιχτά για τους πρόσφυγες και τις οικογένειές
τους.

Αυτή είναι η απάντηση που χρειάζονται να ξανα-
δώσει άμεσα το κίνημα αλληλεγγύης και τα συνδι-
κάτα μαζί με τους ίδιους τους πρόσφυγες (που την
περασμένη βδομάδα διαδήλωσαν παιδιά, γυναίκες
και άντρες στους δρόμους της Μυτιλήνης) στα ρα-
τσιστικά σχέδια της κυβέρνησης. Αυτή είναι η απάν-
τηση και στον περιφερειάρχη Αιγαίου και όσους δη-
μάρχους και άλλους τοπικούς παράγοντες προσπα-
θούν να εκτρέψουν το δίκαιο αίτημα για κλείσιμο
των στρατοπέδων εναντίον των προσφύγων, με ρα-
τσιστικές συνάξεις και αποφάσεις που ζητάνε πε-
ρισσότερη Φρόντεξ και άμεσες απελάσεις, συμ-
πράττοντας τελικά με όλους τους σχεδιασμούς της
κυβέρνησης που υποτίθεται αντιμάχονται. 

Ταυτόχρονα πρέπει να απομονωθεί άμεσα και
αποφασιστικά από τους κατοίκους και το μαζικό κί-
νημα η φασιστική απειλή που έκανε την εμφάνισή
της με τη μορφή ταγμάτων εφόδου στη Μόρια και
στη Μυτιλήνη την περασμένη βδομάδα.  

Το ρατσιστικό χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης
συμπίπτει με την καμπάνια, στην Ελλάδα σε μια
σειρά πόλεις και διεθνώς, για την οργάνωση της
Διεθνούς Μέρας Δράσης ενάντια στον ρατσισμό
και την φασιστική απειλή στις 21 Μάρτη. Έχουμε
μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία. Με αποφάσεις
συνδικάτων, συλλόγων, οργανώσεων, οργανώνον-
τας εκδηλώσεις, δράσεις και διαδηλώσεις, να στα-
ματήσουμε τα ρατσιστικά σχέδια της ΝΔ και ταυτό-
χρονα να δώσουμε μια μαζική ενωτική απάντηση
στον ρατσισμό και τον φασισμό. Οργανώνοντας
μια 21 Μάρτη που να τρίξει ο τόπος και να φτάσει
σε όλο τον πλανήτη το μήνυμα που έστειλαν την
περασμένη βδομάδα οι πνιγμένοι από τα δακρυγό-
να πρόσφυγες της Μόριας: Αζαντί. Ελευθερία.  

Γιώργος Πίττας

Σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ
Θεσσαλονίκης “καταγγέλλει
στους δημότες της πόλης τη

Διοίκηση του ΟΑΣΘ που τολμά να κα-
λέσει σε απολογία οδηγό λεωφορεί-
ου. Το έγκλημά του; Αντέδρασε όταν
άτομα της εταιρείας security που συ-
νεργάζεται με τον ΟΑΣΘ εμπόδισαν
παράνομα και αναιτιολόγητα την επι-
βίβαση στο λεωφορείο σε πρόσφυ-

γες. Ο οδηγός τους επέτρεψε να
ανέβουν και εκτέλεσε κανονικά το
δρομολόγιό του... 

Καλούμε τους εργαζόμενους του
ΟΑΣΘ να σταθούν αλληλέγγυοι στον
συνάδελφό τους και να τον στηρί-
ξουν απέναντι στις απαράδεκτες με-

θοδεύσεις της Διοίκησης. Είμαστε
μαζί του, όπως η μεγάλη πλειονότητα
των εργαζόμενων και της νεολαίας
της πόλης που γνωρίζει καλά ότι για
την ταλαιπωρία δεν φταίνε οι εργαζό-
μενοι αλλά οι περικοπές. Αυτό ετοι-
μαζόμαστε να βροντοφωνάξουμε και

στην κινητοποίηση στις 22 Φλεβάρη,
διεκδικώντας λεφτά για τη βελτίωση
των δημοσίων συγκοινωνιών και δω-
ρεάν μετακίνηση για όλους... Επόμε-
νος μεγάλος σταθμός του κινήματος
ο διεθνής αντιρατσιστικός και αντι-
φασιστικός ξεσηκωμός στις 21 Μάρ-
τη, 12μες στο Άγαλμα Βενιζέλου”.

Καταγγελία στον ΟΑΣΘ

Aπό τη διαδήλωση των γυναικών
προσφύγων της Μόριας την

περασμένη βδομάδα
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“Δεν μας φοβίζουν - μας φοβούνται”«Δεν μας φοβίζουν, μας
φοβούνται!». Αυτό ήταν
το κεντρικό μήνυμα της

σύσκεψης που κάλεσε η “Κίνηση για
την απεργιακή 8 Μάρτη” την Τρίτη 4
Φλεβάρη στον Πολυχώρο Ρομάντσο
για την οργάνωση της φετινής Παγ-
κόσμιας Ημέρας Γυναικών. Με τα
συνδικάτα μπροστά και τις γυναίκες
στην πρώτη γραμμή, η Κίνηση δίνει
όλες της τις δυνάμεις για μια μεγά-
λη απεργιακή κινητοποίηση στις 8
Μάρτη, με συγκέντρωση στις 12 το
μεσημέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος
και πορεία στο Σύνταγμα.

Τη σύσκεψη άνοιξαν η Αργυρή
Ερωτοκρίτου, μέλος του ΔΣ του
Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσο-
κομείο Γεννηματάς, η Βασιλική Χρι-
στοπούλου, πρόεδρος του Συλλό-
γου Δανειζόμενου Προσωπικού
Τραπεζικού Τομέα, η Παναγιώτα
Ζιντίλη, φοιτήτρια στο Πάντειο και η
Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου Εργαζομένων στο νο-
σοκομείο Γεννηματάς. Μαζική ήταν
η συμμετοχή εργαζόμενων και νεο-
λαίας από πολλούς χώρους και γει-
τονιές.

Η αναγνώριση για την πρωτοβου-
λία της Κίνησης να μετατραπεί η
περσινή 8 Μάρτη για πρώτη φορά
στην Ελλάδα σε απεργία ήταν μεγά-
λη. Όλες οι τοποθετήσεις παραδέ-
χονταν ότι άνοιξε δρόμους στο γυ-
ναικείο και το εργατικό κίνημα και
δίνει τώρα αυτοπεποίθηση σε όλες
τις μάχες ενάντια στις σεξιστικές
επιθέσεις της κυβέρνησης της ΝΔ.

Παρακαταθήκη
«Η σημερινή σύσκεψη έχει στόχο

την οργάνωση μιας μαζικής εργατι-
κής αντικυβερνητικής 8 Μάρτη», εί-
πε η Ζαννέτα Λυσικάτου, αντιπρό-
εδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων
στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας που
συντόνισε τη συζήτηση, «Συμμετέ-
χω στο ΔΣ ενός Σωματείου, στο
οποίο η πλειοψηφία είναι γυναίκες.
Για μας η περσινή απεργιακή κινη-
τοποίηση ήταν η κλιμάκωση της
απεργίας διαρκείας των συμβασιού-
χων καθαριστριών με αίτημα τη μό-
νιμη και σταθερή δουλειά. Φέτος
που κλείνουν 110 χρόνια από την
καθιέρωση της 8 Μάρτη σαν ημέρα
πάλης των γυναικών, έχοντας ως
παρακαταθήκη την περσινή απεργία
αλλά και μια σεξιστική κυβέρνηση
απέναντί μας να παλέψουμε, μπο-
ρούμε να οργανώσουμε μια ακόμα
πιο μεγάλη κινητοποίηση».

Η σύσκεψη κατέληξε σε ένα με-
γάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων,
εξορμήσεων, αφισοκολλήσεων και
ενημερώσεων σε εργατικούς χώ-
ρους, σχολές, σχολεία και γειτονιές
για τις 8 Μάρτη, με κρίσιμο ενδιάμε-
σο σταθμό την πανεργατική απερ-
γία ΕΚΑ-ΑΔΕΔΥ στις 18 Φλεβάρη
ενάντια στο νέο ασφαλιστικό σφα-
γείο.

«Από το σχολείο
που σε εκπαι-

δεύει πώς να είσαι γυ-
ναίκα μέχρι το πανεπι-
στήμιο που μπήκε
πρώτο στο στόχαστρο
της κυβέρνησης, έχου-
με πολλές μάχες να
δώσουμε», είπε ξεκι-
νώντας η Παναγιώτα
Ζιντίλη. «Θέλουν μια
παιδεία συρρικνωμένη,
μια παιδεία για την
ελίτ, ένα πανεπιστήμιο
για την αγορά που θα
χωρά τους ιδιώτες αλ-
λά όχι εμάς».

«Ταυτόχρονα μιλάνε
για επιδόματα στις νέ-
ες γυναίκες που γεν-
νούν», συνέχισε, «Πρό-
κειται για ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση για το ποιος είναι ο ρόλος
της γυναίκας και μάλιστα με χρονοπλαίσια. Και βέβαια μιλάνε για τις
Ελληνίδες, αν είσαι γυναίκα πρόσφυγας στη Μόρια δεν τους νοιάζει.
Αυτή η επίθεση έβγαλε τη νεολαία στο προσκήνιο. Είχαμε για δυο μή-
νες φοιτητικές καταλήψεις και διαδηλώσεις. Και δεν θα σταματήσου-
με μέχρι να τα πάρουν όλα πίσω, να δώσουν λεφτά για τις ανάγκες
μας και τα δικαιώματά μας».

Στη συνέχεια μίλησε για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης: «Είναι
τραγικό στο τμήμα Ψυχολογίας η τρανς ταυτότητα να περιγράφεται

ακόμα ως μορφή ψυχο-
παθολογίας. Για χρόνια
υπήρχε ως ασθένεια η
γυναικεία υστερία. Για
χρόνια η κλειτορίδα δεν
υπήρχε στο χάρτη του
ανθρώπινου σώματος.
Μια επιστήμη ποτέ δεν
είναι αντικειμενική και
ανεξάρτητη από το σύ-
στημα. Είναι καθήκον
μας να την κρίνουμε,
δεν θα την αναπαρά-
γουμε σαν ρομπότ.
Μπαίνουμε μπροστά
στο αντισεξιστικό κίνη-
μα, όπως με τη δολοφο-
νία του Ζακ και της Ελέ-
νης Τοπαλούδη. Δεν χω-
ράνε οι σεξιστικές από-
ψεις στα αμφιθέατρα.
Σηκώνουμε ανάστημα

και απαντάμε, θα αλλάξουμε αυτές τις απόψεις, δεν τις ανεχόμαστε».
Και έκλεισε με τις γυναίκες πρόσφυγες: «Οι γυναίκες για τις οποίες

παλεύουμε είναι και οι γυναίκες πρόσφυγες, αυτές που βγήκαν τις τε-
λευταίες μέρες στους δρόμους και διαδηλωναν με πλακάτ που έλεγαν
“ελευθερία”. Οι γυναίκες αυτές κατάφεραν να ξεφύγουν από τον πό-
λεμο και κατέληξαν στη χώρα μας κλεισμένες σε φυλακές. Εμείς τις
θέλουμε στις πόλεις μας, στα πανεπιστήμια, γιατί χωράμε όλες και
όλοι».

«Εκπληκτική» χαρακτήρισε την
περσινή απεργιακή 8 Μάρτη

η Βασιλική Χριστοπούλου, ξεκινών-
τας την ομιλία της. «Είχε μαζικότητα
και παλμό, ήταν ίσως η καλύτερη
απεργιακή κινητοποίηση που είχε
γίνει τα τελευταία χρόνια».

«Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι ο
αγώνας που δίνουμε δεν είναι ένας
αγώνας μεταξύ αντρών και γυναι-
κών, αυτό είναι τελείως παρωχημέ-
νο», συνέχισε, «Οι γυναίκες βρί-
σκονται πολύ δυναμικά στους χώ-
ρους εργασίας. Έχω την τιμή να εί-
μαι πρόεδρος σε ένα σωματείο που
απαρτίζεται κατά το 90% από γυναί-
κες. Ο αγώνας είναι μεταξύ καπιτα-
λισμού και εργατικής τάξης. Όλες
και όλοι βλέπουμε τα πρότυπα και
στερεότυπα που περνάει, με έντε-
χνο τρόπο και μορφή πλακίτσας.
Αναπαράγουν συνεχώς ρατσισμό
και σεξισμό. Οι άντρες μας λένε εί-
ναι “καταλληλότεροι” για θέσεις ευ-
θύνης και ηγεσίας, έχουν τη “μυική
δύναμη” και τη “σωματική αντοχή”.
Από την άλλη έχουμε καλλίγραμμα
μοντέλα, φωτογραφίες γυναικών σε
ηδυπαθείς στάσεις και από κάτω
πηχαίους σεξιστικούς τίτλους και
φράσεις. Έχουμε φέηκ πολιτική
μαγκιά, τύπου “κάτσε κάτω ρε”, “αν-
τρίκια στάση”, “άνανδρη συμπερι-
φορά”, “τιμούν τα παντελόνια που
φορούν”, “γυναικούλες” κ.α».

Αντίσταση
Η πρόεδρος του Συλλόγου Δανει-

ζόμενου Προσωπικού Τραπεζικού
Τομέα έφερε την εικόνα της σκλη-
ρής εργασιακής κατάστασης στις
τράπεζες και ιδιαίτερα στο κομμάτι
των εργολαβικών εργαζόμενων που
η πλειοψηφία είναι γυναίκες -όπως
είπε, η πιο χαμηλά αμειβόμενη ερ-
γασία, με τις ελαστικές σχέσεις και
τις πιο άσχημες συνθήκες, προορί-
ζεται κατά κύριο λόγο για τις γυναί-
κες. Από την άλλη έφερε τις εικόνες
της αντίστασης, με παράδειγμα τις
καθαρίστριες της Eurobank που με
τη στήριξη του Σωματείου διεκδίκη-
σαν και κέρδισαν αξιοπρεπές ωρά-
ριο και μισθό.

«Είναι στοίχημα για μας να γρά-
ψουμε και τις μετανάστριες στο Σω-
ματείο, γυναίκες που δεν ξέρουν
καν τη γλώσσα και που κυριολεκτι-
κά τις πατάνε κάτω», είπε και έκλει-
σε: «Θέλω η απεργία στις 8 Μάρτη
να είναι τόσο δυναμική όσο η περσι-
νή, γιατί αυτό που έγινε πέρσι ήταν
κατάκτηση και πρέπει να συνεχιστεί.
Παράλληλα με την απεργία να
φροντίσουμε για ένα φυλλάδιο στα
σωματεία που θα μιλά και θα εξηγεί
τις μορφές της βίας κατά των γυναι-
κών. Τέλος, να υπάρχει ένας καλός
συντονισμός από όλα τα πρωτοβάθ-
μια για να έχει επιτυχία η απεργία.
Θέλω να δω μια 8 Μάρτη με τη γρο-
θιά υψωμένη».

Το κεντρικό ρόλο που έχει ο σεξισμός
στην πολιτική της κυβέρνησης της

ΝΔ, ανέδειξε η Μαρία Αμπελιώτη, εργα-
ζόμενη στο δήμο Αθήνας, ξεκινώντας τις
τοποθετήσεις. «Δεν είναι τυχαίο ότι η
Γκαγκάκη εκλέχτηκε με τον Μπακογιάν-
νη, δεν είναι τυχαίο ότι η Ινές Λυκούδη
ανήκει σε παραθρησκευτικές οργανώσεις
και ήταν πρέσβειρα του αγέννητου παιδι-
ού, δεν είναι τυχαίο ότι η Κεραμέως έχει
σχέση με αυτά. Όλο το πολιτικό περιβάλ-
λον γύρω μας έχει ταύτιση με αυτή την
ιστορία», είπε.

«Στον ΟΤΕ βρισκόμασταν σε μεγάλες
κινητοποιήσεις το τελευταίο διάστημα
και αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαβου-
λεύσεις για την υπογραφή ΣΣΕ», είπε η
Σέβη Στάικου, εργαζόμενη και συνδικαλί-
στρια στον ΟΤΕ, μιλώντας για τη μάχη
στο χώρο για τη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας, αλλά και ενάντια στην περι-
στολή δικαιωμάτων όπως επιδόματα,
βρεφονηπιακό σταθμό, γονεϊκές άδειες
κλπ. «Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει πογ-
κρόμ από διευθυντικά στελέχη, κανονική
τρομοκρατία, με αποτέλεσμα το πρώτο
περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας μιας
συναδέλφισσας προχτές. Αυτός είναι ο
οδοστρωτήρας που είχε εξαγγείλει ευθέ-
ως η κυβέρνησης της ΝΔ», συνέχισε και
κατέληξε: «Εμείς έχουμε φτιάξει μια
πλατφόρμα σκέψης, την Working Class
Women OTE για να επηρέασουμε τα σω-

ματεία μας. Πέρσι δεν εισακουστήκαμε
και η Ομοσπονδία δεν κάλεσε στις 8
Μάρτη, αλλά φέτος ελπίζουμε να τα κα-
ταφέρουμε».

«Οι εκδηλώσεις στους χώρους δουλει-
άς ήταν αυτές που τροφοδότησαν την
απεργία πέρσι», είπε η Τιάνα Ανδρέου,
εργαζόμενη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς και μέλος του ΔΣ της ΟΣΥΟ, «Να
αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι η ΑΔΕΔΥ
έβγαλε στάση εργασίας την Παρασκευή
6 Μάρτη για δράσεις οργάνωσης της 8
Μάρτη. Στο υπουργείο Οικονομικών δεν
καταφέραμε πέρσι να αναγκάσουμε την
Ομοσπονδία μας να συμμετέχει, αλλά
φέτος μπορούμε να το πετύχουμε. Έχου-
με ήδη δύο εκδηλώσεις στα σκαριά, η
μία στο χώρο της ΑΑΔΕ και η άλλη στους
εφοριακούς».

Γυναίκες πρόσφυγες
Τη συμμετοχή του Σωματείου της στη

σύσκεψη και την απεργιακή 8 Μάρτη, δή-
λωσε η Δήμητρα Λιναρδάκη, εργαζόμενη
στη ΜΚΟ Άρσις. «Είναι ανοιχτό αν θα
έχουμε και στάση εργασίας για όσους/ες
συναδέλφους/ισσες δουλεύουν εκείνη τη
μέρα ... Εμείς είμαστε στη μέση ενός
απεργιακού μήνα. Η εργοδοσία των υπο-
τίθεται ανθρωπιστικών ΜΚΟ που “σέβε-
ται” τα δικαιώματα των προσφύγων, το
μόνο που δεν σέβεται είναι τα δικαιώμα-
τα των εργαζόμενων», είπε, περιγράφον-

τας τις επιθέσεις που δέχονται οι εργα-
ζόμενοι στο χώρο της. «Χρειάζεται να εν-
τάξουμε τις γυναίκες πρόσφυγες στη φε-
τινή απεργιακή 8 Μάρτη. Οι συνάδελφοι
στη Μόρια πήγαν και διαδήλωσαν μαζί
τους συνδέοντας τα αιτήματά τους ενάν-
τια στις απολύσεις με αυτά των αξιοπρε-
πών συνθηκών διαβίωσης για τους πρό-
σφυγες».

«Η ΝΔ γυρίζει στο “Πατρίς Θρησκεία
Οικογένεια”, αυτό σημαίνει σεξισμός, ρα-
τσισμός ομοφοβία», είπε η Αφροδίτη
Φράγκου, «Χρειάζεται να έχουμε και τη
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στις 8 Μάρτη. Έχου-
με τη μάχη για δικαίωση στο Ζακ, για να
μην πέσουν στα μαλακά οι δολοφόνοι
του. Πρέπει να γίνει υπόθεση όλου του
κινήματος. Να περάσει από χώρους ερ-

γασίας. Σε μαζέματα που είχαμε κάνει
για αυτή την πρωτοβουλία, άνοιξε συζή-
τηση για τις drag queen και τις συνθήκες
δουλειάς τους. Το ερώτημα πώς διεκδι-
κούμε τα δικαιώματά μας έχει απάντηση,
είναι η ένταξη στο Σύλλογο Ελλήνων
Ηθοποιών που μπορεί να τους δώσει τη
δυνατότητα του απεργιακού αγώνα».

Για την καμπάνια για τις 8 Μάρτη στις

σχολές, μίλησε η Χρυσάνθη Καθοπούλη,
φοιτήτρια της ΣΕΥΠ του ΠΑΔΑ, «Συνδέ-
ουμε τις μάχες μεταξύ τους», είπε, «ανα-
δεικνύοντας το πώς η κυβέρνηση μπορεί
να δίνει χρήματα για πολεμικούς εξοπλι-
σμούς αλλά να αδιαφορεί για την παιδεία
και τα δικαιώματά μας. Έχουμε στο πρό-
γραμμα εκδήλωση για τις 8 Μάρτη με κα-
θηγήτρια από τη σχολή. Από το τμήμα
μου βγαίνουν νοσηλευτές/τριες, μαίες
κλπ, επαγγέλματα υγείας που δέχονται
τις επιθέσεις. Είναι στο χέρι μας να διεκ-
δικήσουμε και εμείς προσλήψεις στους
χώρους που πλήττονται».

Καθήκον όλων μας
«Πρώτη φορά βρίσκομαι εδώ», είπε η

Ιφιγένεια Κλεοβούλου, φοιτήτρια Παντεί-
ου. «Ο λόγος που με κινητοποίησε είναι
ότι το τελευταίο διάστημα ακούω συνέ-
χεια κοπέλες να μιλάνε για κάποια μορφή
σεξουαλικής παρενόχλησης ή βίας που
έχουν υποστεί. Αποφάσισα να μην μένω
με τα χέρια δεμένα. Θεωρώ πια καθήκον
όλων μας να κάνουμε κάτι. Θα ήταν πολύ
όμορφος τρόπος για να προσεγγίσουμε
νέους ανθρώπους το να γίνονται και
δρώμενα καλλιτεχνικά. Θα ήταν τιμή μου
να βοηθήσω σε κάτι τέτοιο στο Πάντειο».

«Μπορούμε να ξεσηκώσουμε τις γειτο-
νιές, τους χώρους δουλειάς και της νεο-
λαίας», είπε η Αλεξάνδρα Μαρτίνη,
«Έχουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη με

πολλαπλάσιο κόσμο από πέρσι. Στις γει-
τονιές των Βορείων έχουμε ξεκινήσει εκ-
δηλώσεις στους χώρους, από την ΕΡΤ
μέχρι το Παίδων Πεντέλης και από το
ΚΑΤ μέχρι το Αμαλία Φλέμινγκ. Να δώ-
σουμε μεγάλη προσοχή στα σχολεία. Αυ-
τό που έγινε με το φυλλάδιο που μοιρά-
στηκε σε σχολείο ότι η ομοφυλοφιλία εί-
ναι ίδια με τη δολοφονία είναι ανατριχια-
στικό. Αλλά και στους πρόσφυγες. Εμείς
στις 15 Φλεβάρη έχουμε κινητοποίηση
στη Μαλακάσα και είναι στοίχημα να
έχουμε γυναίκες πρόσφυγες στις 8 Μάρ-
τη».

Στο τρανσοφοβικό μάθημα στο τμήμα
Ψυχολογίας, αναφέρθηκε και η Μαρία
Καστελιώτη, φοιτήτρια Φιλοσοφικής.
«Ανοίξαμε το θέμα, όλοι το καταδίκαζαν,
ενώ βγήκε και ανακοίνωση καταγγελίας
στη σελίδα της σχολής. Ανοίγοντας την 8
Μάρτη στους εργαζόμενους, ανακαλύ-
ψαμε ότι οι καθαρίστριες είναι δυο μήνες
απλήρωτες. Είναι γυναίκες που δου-
λεύουν 8ωρο με 622 ευρώ και δεν τους
αναγνωρίζεται η 20χρονη εμπειρία επει-
δή ήταν σε εργολαβίες. Ήδη οργανώνου-
με εκδήλωση για τις 8 Μάρτη αλλά και κι-
νητοποιήσεις με τις καθαρίστριες, ενώ-
νοντας όλες τις μάχες». Για τις επιθέσεις
της κυβέρνησης της ΝΔ στην εκπαίδευση
και τους συνταξιούχους, μίλησε η Μίτσι
Μπαμπάκου, συνταξιούχος εκπαιδευτι-
κός.

«Η φετινή 8 Μάρτη έχει να συμπυκνώσει πολλές μάχες ενάντια στις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης της ΝΔ», ξεκίνησε η Αργυρή Ερωτοκρίτου, «Είναι

μια κυβέρνηση σεξιστική που έχει βάλει στο στόχαστρο τα δικαιώματα των γυ-
ναικών».

«Ετοιμάζεται για ένα νέο ασφαλιστικό, βάζει χέρι στο κοινωνικό κράτος», συνέ-
χισε, «Ξέρουμε τι σημαίνει το κλείσιμο των δημόσιων δομών. Το ίδιο ισχύει με το
χτύπημα των βρεφονηπιακών σταθμών, με τις απολύσεις των ελαστικά εργαζό-
μενων, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες. Η κατάργηση των ΣΣΕ είναι επί-
θεση στις γυναίκες σε ότι αφορά τις γονεϊκές άδειες, τις άδειες μητρότητας, τα
επιδόματα. Είναι συνολικά μια πολιτική που θέλει να φορτώσει τα βάρη της ανα-
παραγωγής της εργατικής τάξης πάνω στις πλάτες της εργατικής οικογένειας
και περισσότερο στις γυναίκες της εργατικής τάξης».

«Όλες αυτές οι επιθέσεις χρειάζονται το ιδεολογικό περίβλημα του σεξισμού
για να περάσουν», τόνισε στη συνέχεια, «Το είδαμε με τις αφίσες στο ΜΕΤΡΟ
ενάντια στις εκτρώσεις. Τους έπιασε ο πόνος ότι είναι πολλές οι εκτρώσεις, στην
πραγματικότητα πρόκειται για επίθεση στο αν μια γυναίκα μπορεί να καθορίζει
το σώμα της. Πάνε να βάλουν χέρι σε μια κατάκτηση δεκαετιών. Η ίδια κυβέρνη-
ση που κλαίει για τα αγέννητα παιδιά, πνίγει δεκάδες παιδιά στο Αιγαίο και τα
αφήνει στα στρατόπεδα. Την ίδια ώρα με τις πολιτικές της σπρώχνει γυναίκες να
πετάνε τα παιδιά τους από τον πέμπτο και να αυτοκτονούν μαζί γιατί δεν υπάρ-
χουν οι δομές να τις στηρίξουν».

Κλείνοντας αναφέρθηκε στη σημασία της απεργιακής 8 Μάρτη: «Η περσινή 8
Μάρτη ήταν φοβερή επιτυχία. Αγκαλιάστηκε από δεκάδες σωματεία και έφτασε
να αναγκάσει τις ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες να καλέσουν στην απεργία.
Ήταν ένα τεράστιο πολιτικό γεγονός. Φέτος είμαστε σε ακόμα καλύτερη θέση.
Κερδίσαμε ότι η πάλη ενάντια στην καταπίεση, η πάλη για τη γυναικεία ισότητα
είναι μάχη των σωματείων μας. Όπως παλεύουν για τους μισθούς και τις προσ-
λήψεις, μπορούν να τσακίσουν την ανισότητα. Οι γυναικείες διεκδικήσεις είναι
υπόθεση του εργατικού κινήματος. Είναι μάχες που έχουμε να τις δώσουμε από
κοινού άντρες και γυναίκες της εργατικής τάξης. Όχι οι γυναίκες ενάντια στους
άντρες, αλλά μαζί ενάντια στα αφεντικά. Ο μόνος που κερδίζει από το σεξισμό
είναι το σύστημα που γεννά το σεξισμό».

«Πέρσι τέτοιο καιρό, στο ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, όταν προσπαθούσαμε να
διαβάσουμε το ψήφισμα για την απεργιακή 8 Μάρτη, με το ζόρι

μου επέτρεψαν να μιλήσω», ξεκίνησε την ομιλία της η Μαρία Χαρχαρί-
δου. «Τελικά τα καταφέραμε, βγήκε δίωρη στάση, συνδέθηκε άμεσα η
διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών με τα αιτήματα του συνδικαλι-
στικού και του εργατικού κινήματος. Φέτος, στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ οι
τοποθετήσεις που αναφέρονταν στην περσινή απεργιακή 8 Μάρτη, που
μιλούσαν για τα δικαιώματα των γυναικών και τι πρέπει να κάνουμε για
να πάρουμε πίσω όσα μας έκλεψαν, ήταν πολλές. Αυτή είναι μια τερά-
στια διαφορά».

«Πάνω σε αυτή την επιτυχία πατάμε για μια απεργία ακόμα μεγαλύτε-
ρη από την περσινή και απέναντι σε μια νέα κυβέρνηση με πολύ σκληρές
επιθέσεις σε όλα τα επίπεδα», συνέχισε, «Δεν έχει μεγάλες διαφορές
από τον Τραμπ. Με το να βάλει Πρόεδρο της Δημοκρατίας γυναίκα, δεν
μπορεί να κρύψει πόσο πολύ χτυπά την καθημερινότητα των γυναικών
και όλης της εργατικής τάξης».

«Όλα συνδέονται, πχ με το αίτημα για προσλήψεις», τόνισε, «Σκεφτείτε
ότι αν μια γυναίκα έχει την ατυχία να βιαστεί Παρασκευή βράδυ, δεν θα
υπάρχει ιατροδικαστής να την εξετάσει. Θα πρέπει να μείνει άπλυτη μέ-
χρι τη Δευτέρα ή να πάει σε ένα εφημερεύον νοσοκομείο που όλοι ξέ-
ρουμε την κατάσταση που επικρατεί και πόσο εμείς δεν μπορούμε να
ασχοληθούμε με το σεβασμό που πρέπει σε αυτή την περίπτωση. Χρει-
αζόμαστε προσλήψεις, δομές πρόνοιας».

Και έκλεισε με την οργάνωση της 8 Μάρτη: «Να οργανώσουμε ανοι-
χτές συζητήσεις στους χώρους και τις γειτονιές. Πέρσι το ξεκινήσαμε με
αφορμή το βιβλίο “Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών” της Μα-
ρίας Στύλλου. Φέτος να φέρουμε αυτή τη συζήτηση σε ακόμα περισσό-
τερους χώρους. Να πάρουμε ψηφίσματα από σωματεία και συνδικάτα.
Για ένα πιο δυνατό ταρακούνημα από πέρσι. Έτσι εξηγείται η επιθετικό-
τητα από την κυβέρνηση της ΝΔ. Μας φοβήθηκαν. Αλλα εμείς δεν τους
φοβόμαστε. Θα τους κοιτάξουμε στα ίσια, θα παλέψουμε δυνατά και
αποφασιστικά και θα πάρουμε όσα μας χρωστάνε».

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

Το πάνελ της σύσκεψης 

Σύσκεψη της Κίνησης για την απεργιακή 8 Μάρτη, Ρομάντσο 4/2. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



Νο 1409, 12 Φλεβάρη 2020 Η Πάλη των Γυναικώνσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Η πάλη στους χώρους δουλειάς
Με μαζική συμμετοχή και πολλή συζή-

τηση ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις
στους εργατικούς χώρους και τις

γειτονιές για την απεργιακή 8 Μάρτη. Πάνω
από τριάντα εργαζόμενες και εργαζόμενοι
στον Άγιο Σάββα συμμετείχαν στη συζήτηση
που οργάνωσαν από κοινού η “Κίνηση για
την απεργιακή 8 Μάρτη” και το Σωματείο
Εργαζόμενων στο νοσοκομείο την Πέμπτη 6
Φλεβάρη. 

Τόσο η Ζαννέτα Λυσικάτου, αντιπρόεδρος
του Σωματείου, όσο και η Μαρία Στύλλου,
συγγραφέας του βιβλίου «Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών», που άνοιξαν
τη συζήτηση, συνέδεσαν τις μάχες που
έχουν ξεσπάσει στο νοσοκομείο με τις 8 του
Μάρτη, αλλά και με όλους τους απεργια-
κούς αγώνες των επόμενων βδομάδων -την
πανεργατική απεργία ενάντια στο νέο ασφα-
λιστικό σφαγείο στις 18 Φλεβάρη, την πα-
νελλαδική απεργία των νοσοκομείων στις 5
Μάρτη. Απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ
που κλιμακώνει τις επιθέσεις στους εργαζό-
μενους και ιδιαίτερα στις γυναίκες, προκα-
λώντας μεγάλη οργή σε όλες και όλους, ο
μόνος δρόμος είναι η οργάνωση και η κλιμά-
κωση των αγώνων, είναι η συλλογική πάλη,
ήταν το μοτίβο των ομιλητριών.

Η εκδήλωση ήρθε σε στιγμή μεγάλων μα-
χών στο χώρο κι αυτό εκφράστηκε και στις
παρεμβάσεις. Μόλις την προηγούμενη μέρα,
είχε γίνει γνωστό ότι νοσηλεύτρια της ΜΕΘ
μετακινείται υποχρεωτικά («ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ»)
στο ΚΑΤ ώστε, μαζί με τέσσερις ακόμα νο-
σηλεύτριες από άλλα νοσοκομεία και Κέν-
τρα Υγείας, να στελεχώσουν τις δομές που
δημιουργούνται για την αντιμετώπιση του
κορονοϊού. Οι βαρύγδουπες δηλώσεις του
Υπουργού Υγείας και των παραγόντων γύρω
του ότι δήθεν «δίνουν μάχη», ότι «είναι έτοι-
μοι», ότι προχωράνε σε «προσλήψεις ex-
press», δεν είναι τίποτα άλλο από «μετακινή-
σεις express» που στερούν από τα ήδη υπο-
στελεχωμένα νοσοκομεία (ο Άγιος Σάββας
έχει ήδη πάνω 400 οργανικές θέσεις κενές)
το απαραίτητο προσωπικό τους.

Και όλα αυτά με τον πιο αυταρχικό και αν-
τιδημοκρατικό τρόπο. «Ονομάζομαι Ελένη
και είμαι εδώ με παράλληλη μετακίνηση από
νοσοκομείο άλλης ΥΠΕ, από την Κρήτη», εί-
πε στην εκδήλωση η νοσηλεύτρια που μετα-
κινείται στο ΚΑΤ. «Προχτές με ενημέρωσαν
τηλεφωνικά ότι με θέλει ο ΥΠΕάρχης για κά-
ποιο λόγο. Έπαθα πανικό, νόμιζα ότι γυρίζω
στην Κρήτη. Παίρνοντας τηλέφωνο στο νο-
σοκομείο να ζητήσω δίωρη, δεν μου λέει κα-
νείς τίποτα, στην άγνοια. Μπαίνω το απόγευ-
μα στη Διαύγεια για να δω το θέμα μου με
την Κρήτη και βρίσκω μια απόφαση ότι πάω
στο ΚΑΤ με τρίμηνη μετακίνηση χωρίς να με
έχει ενημερώσει κανένας. Ενημέρωσα τη μο-
νάδα μου και πήγα με άλλες τέσσερις συνα-
δέλφισσες στη συνάντηση.

Κανείς δεν θέλει τις μετακινήσεις, ειδικά
για τρεις μήνες γιατί δεν μπορείς να προ-
σφέρεις. Μέχρι να ενσωματωθείς, φεύγεις.
Έχω δουλέψει σε τέσσερα νοσοκομεία και
ξέρω. Είναι μπάλωμα, ξεκάθαρο. Κυρίως
όμως θέλω να μιλήσω για τον τρόπο που
μας αντιμετώπισε ο ΥΠΕάρχης. Δεν έχω νιώ-

σει χειρότερα στη ζωή μου ποτέ. “Αποφασί-
ζουμε και διατάζουμε”, αυτή ήταν η αντιμε-
τώπιση. Επιτέθηκε πρώτα σε άλλη συνάδελ-
φο από άλλο νοσοκομείο γιατί τον ρώτησε
για ποιο λόγο είναι εκεί μετά από 25 χρόνια
βάρδιας. Της φώναζε επί πέντε λεπτά και
την απείλησε ότι αν δεν του απαντήσει τώρα
ότι θα πάει, θα της κάνει αναφορά για να
την απολύσει. Και όταν εγώ ανέφερα ότι εί-
μαι από άλλη ΔΥΠΕ και ότι ο νόμος δεν το
επιτρέπει, μου απάντησε ότι “θα κάνεις αυτό
που θέλω εγώ”. Επειδή του είπα πώς γίνεται
να με πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο τριάντα
χιλιόμετρα από το σπίτι μου και να το μαθαί-
νω δυο μέρες πριν, η απάντηση ήταν “Θες
να πας στην Κρήτη; Μπορείς αύριο”.

“Κάτω από τα όρια”
Και συνέχισε σε αυτό τον τόνο να εξαπο-

λύει επιθέσεις σε όλες μας. Μας κοίταγε
στα μάτια και περίμενε να χαμηλώσουμε το
βλέμμα και να σκύψουμε το κεφάλι. Πραγ-
ματικά ένιωσα ντροπή, έλλειψη αξιοπρέπει-
ας. Ακόμα μεγαλύτερη ντροπή είναι ότι τώ-
ρα δεν υποστηρίζει όσα είπε [σ.σ. στη συ-
νάντηση που είχε αντιπροσωπεία του Σωμα-
τείου μαζί του την ίδια μέρα, ο ΥΠΕάρχης εί-
χε αρνηθεί όσα κατήγγειλαν οι εργαζόμε-
νες]. Κατευθείαν λέει ότι δεν έγιναν έτσι τα
πράγματα. Όταν είπα ότι η μονάδα μας έχει
πρόβλημα, είμαστε κάτω από τα όρια, με
επτά αρρώστους έχει τύχει να δουλεύουμε
τρεις νοσηλεύτριες και να τρέχουμε, μου εί-
πε “δεν είσαι εσύ αρμόδια κορίτσι μου,
υπάρχει διοίκηση”. Το αποτέλεσμα είναι ότι
οι αναρρωτικές πάνε σύννεφο. Κι εγώ έλει-
πα γιατί έκανα κάταγμα στο πόδι. Κι αυτό θα
μας βρει όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για
τη στήριξη. Το μεγαλύτερό μου πρόβλημα
είναι η καταπάτηση της αξιοπρέπειάς μου
σαν ανθρώπινη οντότητα. Εκείνη την ώρα
μας μαστίγωνε».

Παράλληλα, οι καταγγελίες για σεξιστικά
περιστατικά στο νοσοκομείο αυξάνονται.
Στην καταγγελία εργαζόμενης πριν λίγες
εβδομάδες για σεξιστική συμπεριφορά διευ-
θυντή συντονιστή γιατρού εναντίον της, ήρ-
θε να προστεθεί η αναφορά της νοσηλεύ-
τριας Χρυσούλας-Χριστίνας Ασημάκη για
αναίτια βίαιη λεκτική επίθεση που δέχτηκε
«από τον Πολυζώη Αθανάσιο με σεξιστικό
υβρεολόγιο (Πουτ****, Καριο****, Γαμ****
κ.α.) εν ώρα εργασίας, μπροστά σε δύο συ-

ναδέλφους τεχνολόγους. Η ίδια μάλιστα δή-
λωσε πως ένιωσε ότι απειλήθηκε και η σω-
ματική της ακεραιότητα … και ζητάει από τα
αρμόδια όργανα του νοσοκομείου την παρα-
δειγματική τιμωρία του συγκεκριμένου ερ-
γαζόμενου», όπως αναφέρει η ανακοίνωση
του Σωματείου. Η ίδια η νοσηλεύτρια μίλησε
και στην εκδήλωση, τονίζοντας πως τέτοιες
σεξιστικές επιθέσεις δεν πρόκειται να γίνον-
ται ανεκτές. «Δεν κάνω πίσω. Στηρίζω και
την καινούργια συνάδελφο που μίλησε μό-
λις. Δύναμη!», είπε.

Η ερώτηση εργαζόμενης για ποιο λόγο γί-
νονται οι μετακινήσεις αλλά και για το ποιος
είναι τελικά αυτός που ξέρει πόσες είναι οι
ελλείψεις του προσωπικού, πυροδότησε τη
συζήτηση. «Τις κάνουν υποτίθεται για τον κο-
ρονοϊό», απάντησε μία εργαζόμενη, «Δεν κά-
νουν προσλήψεις, είναι φανερό. Και προσπα-
θούν με το ήδη υπάρχον λειψό προσωπικό
να μπαλώσουν τρύπες. Αυτό όμως δεν γίνε-
ται. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει».

«Οι μόνοι που ξέρουν πόσες είναι οι ελλεί-
ψεις είναι οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς»,
είπε κλείνοντας η Μαρία Στύλλου, «Η διοίκη-
ση, η οποιαδήποτε διοίκηση, έχει μόνο ένα
κριτήριο: τις περικοπές. Στο προσωπικό, στα
υλικά, στην ίδια την έρευνα. Αφήνουν τους
ιούς να σκοτώνουν και παίζουν παιχνίδια
ανάλογα ποιος είναι υπουργός, για το ποια
εμβόλια είναι ή δεν είναι κατάλληλα. Και
πώς προσπαθούν να επιβάλλουν την πολιτι-
κή τους; Με τον πιο αυταρχικό τρόπο, με νό-
μους, με συμπεριφορές σαν αυτή που μόλις
ακούσαμε. Οι επιδημίες είναι κοινωνικό φαι-
νόμενο ενός συστήματος που είναι κατα-
στροφικό. Ακόμα και τέτοια ζητήματα, μεγά-
λα, ο μόνος που μπορεί να τα απαντήσει εί-
ναι ο έλεγχος των εργαζόμενων στο χώρο
δουλειάς τους. Αυτό σημαίνει ο εργατικός
έλεγχος για τον οποίο μιλάμε. Εσείς μόνο
μπορείτε να καθορίσετε τα πράγματα».

Η εμφάνιση του υποδιοικητή στο τέλος
της εκδήλωσης (του ίδιου που, όπως είπε
στη συζήτηση μια εργαζόμενη, χλεύαζε τις
προηγούμενες μέρες την εκδήλωση) και η
απόπειρά του να βάλει χέρι στην πολιτική
δράση του Σωματείου –τον ενόχλησε η διακί-
νηση της εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη
και των βιβλίων «Η πάλη για την απελευθέ-
ρωση των γυναικών» και υποστήριξε ότι αυτή
«απαγορεύεται»- απαντήθηκε κατάλληλα.

Λένα Βερδέ

Την ίδια μέρα έγινε εκδήλωση και στο νοσο-
κομείο Γεννηματάς, με τη συμμετοχή κύ-
ρια νοσηλευτριών. 

Τη συζήτηση άνοιξαν η Αργυρή Ερωτοκρίτου
και η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλη του ΔΣ του Σω-
ματείου Εργαζόμενων στο νοσοκομείο, που τόνι-
σαν τη σημασία της φετινής απεργιακής 8 Μάρ-
τη και της οργάνωσής της παράλληλα με τον
αγώνα ενάντια στο ασφαλιστικό.

Και εκεί ακολούθησε πολλή συζήτηση για όλα
τα μέτωπα που είναι ανοιχτά στα νοσοκομεία αλ-
λά και σε όλους τους εργατικούς χώρους: τις
ελλείψεις προσωπικού που έχουν βγει ξανά στην
επιφάνεια με αφορμή τον κορονοϊό, τα χτυπήμα-
τα στα επιδόματα και τις άδειες, τις επιθέσεις
στους συμβασιούχους που η πλειοψηφία τους
είναι γυναίκες. Όλες και όλοι έβαλαν στόχο για
μαζική συμμετοχή των εργαζόμενων στο νοσο-
κομείο στις 8 Μάρτη και όλες τις μάχες, με πε-
ριοδείες και ενημερώσεις των συναδέλφων
τους.

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Εκδήλωση για την απεργιακή 8 Μάρτη στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας, 6/2. Φωτό: Λένα Βερδέ



Φωτιά έχουν πάρει από την
προηγούμενη βδομάδα οι
διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ εν

όψει των προετοιμασιών για το συ-
νέδριο το Μάη. Αλλεπάλληλες συνε-
δριάσεις –με ρυθμούς που κάνουν
δύσκολο να παρακολουθήσει κάποι-
ος που δεν ανήκει στα ψηλά κλιμά-
κια της κομματικής ηγεσίας το ποιο
όργανο συνεδριάζει, πότε και με
ποιο θέμα. Στις 5/2 συνεδρίασε η
Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και
ακολούθησε το Πολιτικό Συμβούλιο
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.
Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα γί-
νει η Κεντρική Επιτροπή του κόμμα-
τος, στις 22 Φλεβάρη θα πραγματο-
ποιηθεί κεντρική πολιτική εκδήλωση
με ομιλητή τον Τσίπρα, αμέσως μετά
θα συνέλθει η Κεντρική Επιτροπή
Οργανωτικής Ανασυγκρότησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και …
έπεται συνέχεια. 

Και φυσικά, παράλληλα με τις
κομματικές διαδικασίες, έχει ανοίξει
και μια ολόκληρη φιλολογία στα
ΜΜΕ για την πορεία ‘ανασυγκρότη-
σης’ και ‘διεύρυνσης’ που υποσχέ-
θηκε ο Τσίπρας μετά την εκλογική
ήττα του περασμένου Ιούλη, για την
προοπτική μετασχηματισμού του
ΣΥΡΙΖΑ σε ‘μεγάλη προοδευτική πα-
ράταξη’, για την πιθανότητα ‘πασο-
κοποίησής’ του (στον απόηχο, μάλι-
στα, της συνάντησης Φλαμπουράρη-
Γείτονα), για αντιπαραθέσεις και
διαφωνίες στο εσωτερικό του, για
‘συμβουλευτικό’ δημοψήφισμα σχε-
τικά με νέο όνομα κλπ κλπ. 

Στην πραγματικότητα, αυτές οι
διαδικασίες και η αντίστοιχη φιλολο-
γία αντανακλούν ένα πολιτικό ζήτη-
μα και αυτό είναι το πόσο δεξιά έχει
πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι διεργασίες ‘ανα-
συγκρότησης’, ‘μετασχηματισμού’
κλπ δεν γίνονται στο κενό. Γίνονται
καθώς το κόμμα της ‘πρώτης φοράς
Αριστερά’ έχει παραιτηθεί από το να
κάνει αριστερή αντιπολίτευση απέ-
ναντι στη χειρότερη κυβέρνηση των
τελευταίων δεκαετιών. Την ώρα που
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι
και νεολαία, ανάμεσά τους και το
31% που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλη,
δίνουν σκληρές μάχες ενάντια στις
οικονομικές, πολιτικές και ιδεολογι-
κές επιθέσεις της Νέας Δημοκρα-
τίας όλους αυτούς τους οκτώ μήνες,
δεν βρίσκουν καμία στήριξη από το
κόμμα της ‘αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης’ στην πράξη –και συχνά ούτε
στα λόγια.  

Κι αυτό συμβαίνει σε όλα τα μέτω-
πα που ανοίγουν αυτές οι επιθέσεις.
Τι να πρωτοθυμηθούμε; Στην κλιμά-
κωση των ιδιωτικοποιήσεων, όπως
πχ του Ελληνικού ή της ΔΕΗ, η

απάντηση των βουλευτών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στους Γεωργιάδηδες ήταν ότι
«εμείς πρώτοι τις βάλαμε σε ένα
δρόμο». Η αντιπαράθεση στην κατα-
στροφή του ασφαλιστικού συστήμα-
τος από τον Βρούτση περιορίζεται
στο ότι «αρκούσε ο δικός μας νόμος
Κατρούγκαλου». Οι πρόσφυγες δια-
δηλώνουν ενάντια στις δολοφονικές
Μόριες και τους ρατσιστικούς εγ-
κλεισμούς σε νέα στρατόπεδα-φυ-
λακές, αλλά αυτό που έχει να ψέξει
την κυβέρνηση ο Τσίπρας είναι ότι
«τώρα καταλάβατε πόσο πολύπλοκο
είναι το προσφυγικό ζήτημα». Στην
εξωτερική πολιτική διεκδικεί τα εύ-
σημα ότι αυτός αναβάθμισε το ρόλο
του ελληνικού καπιταλισμού στην
περιοχή με τους ‘άξονες’ με το σφα-
γέα Νετανιάχου και το δικτάτορα Σί-
σι, και τη σύσφιξη των σχέσεων με
τις ΗΠΑ του Τραμπ. Ακόμα χειρότε-
ρα, στην ελληνοτουρκική διαμάχη
για τις ΑΟΖ, ο Τσίπρας φτάνει στο
σημείο να κατηγορεί την κυβέρνηση
της ΝΔ ότι δεν αξιοποιεί τις υποσχέ-
σεις της ΕΕ για επιβολή κυρώσεων
στην Τουρκία και να προειδοποιεί
ότι μπορεί να έρθει η ώρα των ελλη-
νικών φρεγατών! Και βέβαια, ούτε
λέξη για την περιβαλλοντική κατα-
στροφή από τις εξορύξεις των

υδρογονανθράκων και τις συμβά-
σεις με τις πολυεθνικές που υπέγρα-
ψε ο ίδιος σαν κυβέρνηση. Ο κατά-
λογος τέτοιων (μη) αντιπολιτευτικών
παρεμβάσεων του ΣΥΡΙΖΑ είναι μα-
κρύς.

Είναι φυσιολογικό επακόλουθο
όταν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει υιο-
θετήσει μια τόσο δεξιά πολιτική, να
μην κάνει τίποτα για να στηρίξει και
πολύ περισσότερο να οργανώσει τις
μάχες του κόσμου –και του ‘δικού
του’ κόσμου– που παλεύει ενάντια
σε αυτές ακριβώς τις επιθέσεις.

Πολιτική ουσία
Γι’ αυτό, η συζήτηση για τη διαδι-

κασία ‘πασοκοποίησης’ δεν είναι
αφηρημένη ούτε περιορίζεται στα
‘τυπικά’ όρια συνεργασιών που προ-
βάλλουν τα ‘διαφωνούντα’ στελέχη
του κόμματος. Είναι θέμα πολιτικής
ουσίας: ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει ήδη τόσο
δεξιά όσο το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη (για
να μην πούμε του Βενιζέλου).

Αυτή η δεξιά πολιτική καθρεφτίζε-
ται και στην κομματική μετεξέλιξη
που συντελείται οργανωτικά. Ούτε
εδώ η κουβέντα είναι αφηρημένη.
Μπορεί ο Τσίπρας να βάζει στόχους
να ‘γραφτούν’ στο κόμμα δεκάδες
χιλιάδες μέλη που τα καλεί «να πά-

ρουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους», να
αναφέρεται σε «πλατιές δημοκρατι-
κές διαδικασίες» με δημοψηφίσματα
κλπ, αλλά η πραγματικότητα άλλα
λέει. Λέει ότι τα απλά κομματικά μέ-
λη του ΣΥΡΙΖΑ τα έχει γραμμένα στα
παλιότερα των υποδημάτων του. 

Επειδή όλες τις κωλοτούμπες,
όταν ήταν κυβέρνηση, δεν τις έκα-
ναν τα απλά κομματικά μέλη και οι
υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο
Τσίπρας με την παρέα του στην ηγε-
σία του κόμματος. Επειδή το μαζικό
ΟΧΙ τον Ιούλη του 2015 το ανέτρεψε
με καινούργιο Μνημόνιο μέσα σε
ένα βράδυ. Επειδή ποτέ δεν ρώτησε
τα μέλη αν θέλουν κι αυτά να σφί-
ξουν το χέρι του Νετανιάχου, ούτε
αν τους αρέσει η ρατσιστική συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυ-
γες. Ούτε, βέβαια, για το τσεκούρι
του ασφαλιστικού από το νόμο Κα-
τρούγκαλου. Όπως και δεν ρώτησε
ποτέ τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το 31%
του κόσμου που τον ψήφισε τον Ιού-
λη ελπίζοντας ότι δεν θα έχει τον
Μητσοτάκη πάνω στο κεφάλι του –ή
έστω ότι θα έχει μια αριστερή στήρι-
ξη ενάντια στη κυβέρνηση της ΝΔ–
αν συμφωνούν με την υποτονική ως
ανύπαρκτη αντιπολίτευσή του.

Τι αξία, λοιπόν, έχουν τώρα οι δη-

λώσεις ότι τα μέλη «θα πάρουν το
ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους»; Μήπως
όση αξία έχει η οργάνωση «διεθνούς
συνεδρίου αποτίμησης της κυβερνη-
τικής θητείας» στις 3-4 Απριλίου; Ή
«η διεξαγωγή συμβουλευτικού δημο-
ψηφίσματος» στις 5-6 Απριλίου;
(που παρεμπιπτόντως, το περιεχόμε-
νό του …θα αποφασιστεί στην επό-
μενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επι-
τροπής).

Η πραγματικότητα είναι ότι όπως
η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολί-
τευση έχει πολιτικά τερματίσει το
κοντέρ προς τα δεξιά, έτσι έχει τερ-
ματίσει οργανωτικά το κοντέρ αντι-
δημοκρατικά. Ή, για να παραφρά-
σουμε ένα παλιό ποδοσφαιρικό
ανέκδοτο: η χάραξη πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα παιχνίδι που παίζε-
ται με δεκάδες συνεδριάσεις οργά-
νων, δημοψηφίσματα, ημερίδες, συ-
νέδρια και …στο τέλος κερδίζει ο
Τσίπρας.

Η απάντηση, τόσο στη δεξιά πολι-
τική, όσο και στην αντιδημοκρατική
κατηφόρα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί
να έρθει από τον Τσακαλώτο και
τους 53+, τον Φίλη, τον Σκουρλέτη
ή την επιστολή 21 βουλευτών του
που «εκφράζουν επιφυλάξεις (!)».
Όπως δεν μπόρεσε να σταματήσει
τον Τσίπρα και ο Λαφαζάνης το
2015, που σε τελευταία ανάλυση
ήταν και πιο αριστερός από τα πα-
ραπάνω ‘διαφωνούντα στελέχη’ και
είχε και το έλεγχο του 30% της Κεν-
τρικής Επιτροπής τότε. Η απάντηση
βρίσκεται έξω από το ΣΥΡΙΖΑ και τη
ρεφορμιστική αριστερά που σαν αν-
τιπολίτευση προσπαθεί να καλλιερ-
γεί ένα ψεύτικο ρεαλισμό που οδη-
γεί στην αδράνεια. Αλλά, όπως γρά-
φουμε στο τελευταίο τεύχος του πε-
ριοδικού του ΣΕΚ ‘Σοσιαλισμός από
τα Κάτω’:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύεται να παίξει
[ακόμα και] αυτόν το ρόλο. Μεγάλα
κομμάτια της εργατικής τάξης έχουν
ζωντανή την εμπειρία για το τι σή-
μαινε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και
πόσο δεξιά στρέφεται η πολιτική
του όχι μόνο όταν ήταν στα υπουρ-
γεία, αλλά και τώρα που είναι αντι-
πολίτευση. Το βάρος πέφτει στην
επαναστατική αριστερά να καλύψει
τις ανάγκες του κόσμου που πα-
λεύει, να δώσει στήριξη και συντονι-
σμό στις απεργίες, οργάνωση και
πολιτική υποστήριξη στο αντιρατσι-
στικό και αντιφασιστικό κίνημα, διε-
θνιστικές απαντήσεις ενάντια στην
πολεμική απειλή, εναλλακτική συνο-
λική στρατηγική για το δρόμο προς
τη νίκη».

Κώστας Πίττας
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Στο πλευρό
της Άννας Πήλιου

Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε στο
δικαστήριο στις 5 Φλεβάρη ο διευθυντής του 2ου
Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων, Ν. Τσικόπουλος,

ο οποίος κατηγορήθηκε για ακραίες τρανσφοβικές συμπερι-
φορές απέναντι στη διεμφυλική μαθήτριά του, Άννα Πήλιου.
Η Άννα Πήλιου, ακτιβίστρια του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, δεχόταν
τρανσφοβικές επιθέσεις και βασανισμούς από συμμαθητές
της για μια ολόκληρη περίοδο που φοιτούσε εκεί. Ο διευθυν-
τής όχι μόνο δεν έπαιρνε μέτρα για να την προστατέψει, αλλά
συντηρούσε και υποδαύλιζε την ένταση και το κλίμα τρομο-
κρατίας σε βάρος της, κατηγορώντας την ότι ντύνεται προ-
κλητικά, λέγοντας ότι έχει στο σχολείο «έναν πούστη που ντύ-
νεται γυναικεία», αρνούμενος να χρησιμοποιεί το όνομά της
κλπ. Η καθηγήτρια που την στήριξε απέναντι σε αυτή την κα-
τάσταση δέχτηκε πειθαρχικό και τέθηκε σε αργία.

Στις συγκλονιστικές καταθέσεις τους στο δικαστήριο, η Άν-
να και η καθηγήτρια που την στήριξε, ανέδειξαν πώς η ομο-
φοβία και η τρανσφοβία μπορούν να στοιχίσουν σε μια μαθή-
τρια από την δυνατότητά της να ολοκληρώσει το σχολείο μέ-
χρι την ίδια της τη ζωή –η ιστορία της Άννας θυμίζει έντονα
την περίπτωση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Περιέγραψε και την
απόπειρα εμπρησμού σε βάρος της, μια επίθεση που είχε πά-
ρει δημοσιότητα τότε και οδήγησε μια σειρά οργανώσεις,
ανάμεσά τους και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, να αναδείξουν το πρόβλη-
μα της τρανσφοβίας στα σχολεία.

Το δικαστήριο δέχτηκε ότι πράγματι ο διευθυντής εξύβρισε
και απείλησε την Άννα το 2013, αλλά έκρινε απαράδεκτη τη
δίωξη για τυπικούς λόγους. Τον αθώωσε για αντίστοιχες κα-
τηγορίες που αφορούν το 2017. Όπως τόνισε η Άννα στην
Εργατική Αλληλεγγύη: «Την απόφαση του δικαστηρίου την
ένιωσα αρχικά σαν χτύπημα στην καρδιά μου, που σκοτώνει.
Βέβαια επί της ουσίας, ηθικά, δεν δικαιώθηκε ο γυμνασιάρ-
χης. Τον έσωσε ένας δειλός πρόεδρος που έδωσε σε εμένα
δυο πράγματα και σε αυτόν τα υπόλοιπα. 

Ο συνήγορός του, Παπαστεργίου, είναι αντιπρόεδρος του
ΕΕΔΑ και υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ στον ΔΣΑ, έχει σχέσεις με την
Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της οποίας είμαι κι
εγώ, κι όμως υπερασπίστηκε έναν άνθρωπο που καταπατά τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Υπέρ του κατέθεσε η Νάντια Βαλαβά-
νη, πρώην υπουργός, λέγοντας ότι ο γυμνασιάρχης ήταν αντι-
στασιακός –λες και σε 45 χρόνια από τη μεταπολίτευση δεν
μπορεί κανείς να είναι ομοφοβικός, ή λες και δεν ξέρουμε ότι
ένα μέρος της αριστεράς έχει λάθος απόψεις για τα ΛΟΑΤΚΙ+
ζητήματα».

Συμπαράσταση
Η αίθουσα του δικαστηρίου γέμισε συμπαραστάτριες και

συμπαραστάτες, ανάμεσά τους και καθαρίστριες του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, που είχαν δώσει τη μεγάλη μάχη το 2014
για να μην απολυθούν. Αυτή τη μάχη είχε στηρίξει ολόψυχα η
Άννα και στο Pride εκείνης της χρονιάς συμμετείχε ένα μαζικό
εργατικό μπλοκ καθαριστριών. Παρά την απαλλαγή του διευ-
θυντή, ήταν μια νίκη το ότι άνοιξε ξανά και τόσο πλατιά η συζή-
τηση για το πώς θα διεκδικήσουμε μια Παιδεία χωρίς τρανσφο-
βία και ομοφοβία.

Με τις νέες επιθέσεις της Κεραμέως, υλικές και ιδεολογι-
κές, η Παιδεία υποβαθμίζεται: υποστελέχωση και υποχρημα-
τοδότηση, θρησκευτική κατήχηση. Σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό
σύστημα που καταλήγει να εξατομικεύει εκπαιδευτικούς και
μαθητές/τριες, όσοι και όσες θέλουν να αντιμετωπίσουν τις
διακρίσεις διατρέχουν τον κίνδυνο να απομονωθούν ή ακόμη
και να τιμωρηθούν –όπως συνέβη με την καθηγήτρια της Άν-
νας. Οργανωμένοι/ες στους συλλόγους και τις ΕΛΜΕ, οι εκ-
παιδευτικοί μπορούν να διεκδικήσουν –όπως έκαναν πράγματι
πολλές ΕΛΜΕ τη χρονιά που καθιερώθηκαν οι θεματικές βδο-
μάδες- να γίνουν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα ζη-
τήματα του φύλου και σεξουαλικότητας. Και προσλήψεις για
να δημιουργηθούν δομές που θα βοηθούν στη συνολική και
ποιοτική αντιμετώπιση τρανσφοβικών περιστατικών.

Αφροδίτη Φράγκου

Τον τελευταίο μήνα, για άλλη μια
φορά, οι συγκρούσεις μεγαλοκα-
πιταλιστών φτάνουν και στο πο-

δόσφαιρο, καθώς μαίνεται η κόντρα με-
ταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Ιβάν Σαββί-
δη, ιδιοκτητών Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ,
αντίστοιχα. 

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η δίκη των
28 παραγόντων, παικτών και διαιτητών
που κατηγορούνται για στημένους αγώ-
νες και σύσταση εγκληματικής οργάνω-
σης όπου έχουν καταθέσει, ανάμεσα σε
άλλους, και οι Γιάννης Αλαφούζος
(ΠΑΟ) και Δημήτρης Μελισσανίδης
(ΑΕΚ). 

Έτσι, όλοι οι ιδιοκτήτες του λεγόμε-
νου Big-4, των τεσσάρων μεγαλύτερων
ΠΑΕ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βρί-
σκονται στο προσκήνιο λόγω των αντι-
παραθέσεων μεταξύ τους. 

Η υπόθεση που έκλεψε περισσότερο
τα φώτα της δημοσιότητας ήταν η υπό-
θεση «ΠΑΟΚ-Ξάνθης» που κατηγορούν-
ται ότι έχουν ιδιοκτήτη τον Σαββίδη,
ένα ζήτημα που έφτασε μέχρι τη Βου-
λή. Με λίγα λόγια, η Επιτροπή Επαγ-
γελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), μετά
από καταγγελία του Ολυμπιακού, με
πλειοψηφία κατέληξε ότι οι δύο ομάδες
είναι ένοχες και η ποινή τους με βάση
τον ισχύοντα νόμο θα ήταν ο υποβιβα-
σμός. 

Τότε, τα όργανα ξεκίνησαν. Οι δύο
ομάδες -και οι οπαδοί τους- αντέδρα-
σαν με αποτέλεσμα η κρίση του ποδο-
σφαίρου να φτάσει και στην κυβέρνη-
ση. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία έφερε μια
τροπολογία στη Βουλή με την οποία
άλλαξε η φύση των ποινών: ο υποβιβα-
σμός μετατρέπεται σε μείωση βαθμών
(5 ή 10 ανάλογα με τη βαρύτητα του
αδικήματος). 

Μετά από αυτό, η ΝΔ βρέθηκε ανά-
μεσα σε... συμπληγάδες. Από τη μία η
ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση
ότι ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέ-
ρης Αυγενάκης τα έχει κάνει «πλακά-
κια» με τον Μαρινάκη για να τον ρίξει
κατηγορία με παρέμβαση στην ΕΕΑ.
Από την άλλη η ΠΑΕ Ολυμπιακός κατη-
γορεί τη ΝΔ ότι έσωσε τον ΠΑΟΚ περ-
νώντας την τροπολογία από τη Βουλή. 

Όμως κι έτσι, η μεριά Σαββίδη δεν
ήταν ικανοποιημένη, καθώς αν εφαρμο-
ζόταν η τροπολογία, ο ΠΑΟΚ θα έχανε
τελικά το πρωτάθλημα λόγω της αφαίρε-
σης βαθμών. Το ζήτημα μπερδεύεται
ακόμα περισσότερο, καθώς η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου φαίνεται ότι
δεν δέχεται να αλλάξει μεσούσης της πε-
ριόδου ο κανονισμός για τις ποινές. 

Μύλος! Το πρώτο θύμα αυτού του
«μπάχαλου» είναι ο Αυγενάκης που
βάλλεται από τους κυβερνητικούς βου-
λευτές, καθώς δεν κατάφερε να κρατή-
σει ευχαριστημένους τους μεγαλοιδιο-
κτήτες και έχει παραγκωνιστεί. Στη μέ-
ση αναγκάστηκε να μπει ο υπουργός

Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης
που πραγματοποιεί συναντήσεις με την
UEFA για να βρει τρόπο η κυβέρνηση
να βγει από την ξαφνική κρίση, την
οποία δεν περίμενε.

Υποκρισία
Το σχέδιο της κυβέρνησης είναι η

«επανεκκίνηση του ποδοσφαίρου» με
τοποτηρητή την UEFA, ενώ ξεκίνησε να
εκτοξεύει απειλές για «Grexit» των ελ-
ληνικών ομάδων από τις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις και για αποφάσεις αλά
Μάργκαρετ Θάτσερ στην Αγγλία τη δε-
καετία του '80 για να μην διαταραχθεί η
ελληνική κοινωνία όταν κρίσιμα «εθνι-
κά» θέματα είναι υπό διαπραγμάτευση.
Σκέτη υποκρισία!

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως και οι
προηγούμενες, έχει να αντιμετωπίσει το
ίδιο πρόβλημα. Όσο οι «μεγαλοκαρχα-
ρίες» της οικονομίας μπλέκονται με το
ποδόσφαιρο επιδιώκοντας κέρδη και
οπαδικούς στρατούς, τόσο θα δημιουρ-
γούν αυτή την κατάσταση που φέρνει
δυσωδία, συγκρούσεις μέσα και έξω από
τα γήπεδα και σκάνδαλα παντός είδους. 

Η λύση δεν είναι οι «θατσερισμοί», εί-
ναι η αποβολή των μεγαλοκαπιταλιστών
έξω από το ποδόσφαιρο και τον αθλητι-
σμό γενικά. Μέση λύση δεν υπήρξε, ού-
τε θα υπάρξει ποτέ.

Ναι, λέει ένα τμήμα της αριστεράς.
Σωστά αυτά που λέτε, αλλά τι γίνεται
με τους χιλιάδες που κατεβαίνουν στα
συλλαλητήρια (όπως το πρόσφατο του
ΠΑΟΚ) για να προστατέψουν την ομά-
δα τους και κατ' επέκταση τον εκάστο-
τε ιδιοκτήτη. 

Οι οπαδοί στις κερκίδες δεν είναι

«πρόβατα» και «χούλιγκαν». Στις κερκί-
δες, όπως και στην κοινωνία, είναι ανοι-
χτές οι πολιτικές μάχες. Ποια πλευρά
θα επικρατήσει. Όταν γίνονταν τα εθνι-
κιστικά συλλαλητήρια για τη Μακεδο-
νία, μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ ήθελε να
καλέσει διαδήλωση. Τελικά, δεν τα κα-
τάφερε καθώς μια σειρά από συνδέ-
σμοι της ομάδας αντέδρασαν. 

Δεν ισχύει μόνο για τον ΠΑΟΚ. Πόσοι
και πόσοι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν
είναι αηδιασμένοι με τη λογική του «No
Politica» που επιχειρεί να περάσει η δι-
οίκηση Μαρινάκη και η ωθούμενη πα-
ρουσία χρυσαυγιτών στις εξέδρες του
«Καραϊσκάκη». 

Αν πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες,
θα βρούμε αντίστοιχα παραδείγματα. Ο
κόσμος που οργανώνεται σε ένα σύνδε-
σμο, το κάνει επειδή αγαπάει μια ομά-
δα, έχει συνδεθεί μαζί της, έχει μνήμες
από παιδί. Δεν είναι υπηρέτης του κάθε
προέδρου, αν και στόχος κάθε μεγαλοϊ-
διοκτήτη είναι αυτός. 

Η Αριστερά χρειάζεται να παρεμβαί-
νει στις κερκίδες, να σταματάει όσους
χύνουν ρατσιστικό και φασιστικό δηλη-
τήριο, να παροτρύνει τους οπαδούς να
στρέφουν την ενέργειά τους και στους
κοινωνικούς αγώνες. 

Έτσι, θα βάλουμε ένα λιθαράκι για να
ξεφύγουμε από τη σάπια κατάσταση
που επιβάλλουν οι μεγαλοκαπιταλιστές
και στο ποδόσφαιρο, να τελειώνουμε με
τους επίδοξους μιμητές της Θάτσερ και
να ανοίξουμε τον δρόμο για μια κοινωνία
που οι ανάγκες μας -και για αθλητισμό-
θα είναι πάνω και πέρα από τα κέρδη.

Νεκτάριος Δαργάκης

Υποβιβάστε τους προέδρους
- όχι τις ομάδες και τους φιλάθλους

30/1, Συλλαλητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη



Με συμμετοχή και πλούσια συζήτηση έγινε
το Σάββατο 1/2 στα γραφεία της 2ης κοι-
νότητας Πειραιά, η εκδήλωση που οργά-

νωσε η Ανταρσία στο Λιμάνι με θέμα “Επιχειρη-
ματικα συμφέροντα και περιβάλλον, σχέση κατα-
στροφής”. 

Ομιλητές ήταν η Ελένη Πορτάλιου, από την
Ευρεία επιτροπή για την υπεράσπιση του Ελληνι-
κού και την Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή,
που αναφέρθηκε εκτενώς σε όλη την πορεία
ιδιωτικοποίησης του λιμανιού του Πειραιά και τις
συνέπειές της τα προηγούμενα χρόνια, η Δήμη-
τρα Βήνη, κοινοτική σύμβουλος στην 1η Κοινό-
τητα Πειραιά (Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή) που ενη-
μέρωσε για τους αγώνες που δίνουν οι κάτοικοι
ενάντια στην επέκταση του Λιμανιού στην Πει-
ραϊκή ενώ εκ μέρους της Ανταρσίας στο Λιμάνι
μίλησε ο δημοτικός σύμβουλος Πειραιά, Θανά-
σης Διαβολάκης. Ακολούθησε συζήτηση στην
οποία το λόγο πήραν κάτοικοι της Πειραϊκης, ερ-
γαζόμενοι στον ΟΛΠ και άλλοι.

Δύο μέρες νωρίτερα, στη συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβούλιου Πειραιά (29/1) “μια ενιαία
επιτροπή των παρατάξεων της δημοτικής αρχής
Μόραλη, Βλαχάκου (ΝΔ) και Μπελαβίλα (ΣΥΡΙ-
ΖΑ) παρουσίασε τα πορίσματά της σχετικά με
την επέκταση της κρουαζιέρας στην Πειραϊκή”
αναφέρει η Ανταρσία στο Λιμάνι. 

“Εκφράστηκαν αρκετές επιφυλάξεις σχετικά
με τον τρόπο που θα γίνει η επέκταση, το μέγε-
θος της έκτασης (προτείνονται από την επιτροπή
150 αντί για τα 180 στρέμματα που προβλέπον-
ται) και τον αριθμό των θέσεων (2 αντί για 6). Αλ-
λά το έργο και η σχετική περιβαλλοντική μελέτη
μένουν στο απυρόβλητο. Γιατί το ίδιο το έργο
παραμένει: χιλιάδες τόνοι τσιμέντου, η προοπτι-
κή της προσάραξης μικρών πλωτών πόλεων
(κρουαζιερόπλοια 7000 επιβατών που μολύνουν
όσο 1.000.000 αυτοκίνητα) στην καρδιά της Πει-
ραϊκής, ανυπόφορη κίνηση και θαλάσσια μόλυν-
ση. Χωρίς καμιά εγγύηση ότι έστω και αυτές οι
τροποποιήσεις θα βρουν οποιαδήποτε εφαρμο-
γή. Η περιβαλλοντική μελέτη που έχει εγκριθεί
αναφέρεται σε 6 νέες θέσεις κρουαζιέρας και
κανείς από την επιτροπή δεν την αμφισβητεί...”

Σχετικά δε, με την ανάρτηση της παράταξης
“Νίκος Μπελαβίλας- Πειραιάς για Όλους” κάτω
από το σχόλιο της Ανταρσίας στο Λιμάνι για τη
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (μπορεί-
τε να διαβάσετε εδώ: https://tinyurl.com/wb2lthu)

το συντονιστικό της τελευταίας τονίζει τα εξής: 
“Αγαπητές φίλες και φίλοι του «Πειραιάς για

Όλους», επειδή η απάντησή σας είναι στο μεγα-
λύτερο μέρος της βασισμένη στο αν συμμετείχα-
με ή όχι στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμ-
βουλίου (ΔΣ) σας ενημερώνουμε πως μέλη της
«Ανταρσία στο Λιμάνι» παρευρίσκονταν στην τε-
λευταία συνεδρίαση του ΔΣ πλάι στους πολίτες
της Πειραϊκής. Γιατί εκεί θεωρούμε ότι ανήκουμε
και αυτά τα «συμφέροντα» πιστεύουμε ότι αξίζει
να υπερασπιζόμαστε... 

Στα κοινά
Επίσης, έχουμε την τιμή ο εκλεγμένος εκπρό-

σωπός μας να εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευ-
ση και τα απογεύματα δουλεύει. Για τον λόγο
αυτό έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από τον
πρόεδρο και στο ΔΣ τον ορισμό μιας μόνιμης μέ-
ρας συνεδριάσεων του ΔΣ και είχε συμφωνηθεί
να είναι Δευτέρα. Θα σας προτρέπαμε λοιπόν,
αντί να χρησιμοποιείτε την απουσία του εκλεγμέ-
νου μας αντιπροσώπου από κάποιες συνεδριά-
σεις το ΔΣ (γιατί αυτές πραγματοποιήθηκαν Τε-
τάρτη) ως κατηγορία, να υπερασπιστείτε κι εσείς
το δικαίωμα της κάθε εργαζόμενης και του κάθε
εργαζόμενου να συμμετέχουν στα κοινά...

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι εκ παραδρομής
μπερδέψαμε το σχήμα «Πειραιάς για όλους» με
το προηγούμενο υποστηριζόμενο από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ σχήμα «Λιμάνι της Αγωνίας». Ίσως να μας
μπέρδεψε το γεγονός ότι τόσο ο επικεφαλής του
σημερινού σχήματος (κ. Μπελαβίλας) όσο και ο
επικεφαλής του προηγούμενου (κ. Δρίτσας) μας
έχουν αποσυντονίσει με απόψεις και θέσεις οι
οποίες συνεχώς μετατοπίζονται. Ο πρώτος, από

την άποψη ότι ο Μαρινάκης
είναι ο μεγαλύτερος κίνδυ-
νος για τον Πειραιά κατέλη-
ξε να συνυπάρχει σε επι-
τροπές και να ψηφίζει τα
πορισματά τους μαζί με την
παράταξή του, ενώ αντί-
στοιχα ο δεύτερος (κ. Δρί-
τσας) στο δημοτικό συμ-
βούλιο και ως επικεφαλής
του σχήματος «Λιμάνι της
Αγωνίας» ήταν αντίθετος
στην πώληση του ΟΛΠ,
όμως ως υπουργός ναυτι-
λίας την υπέγραψε.

Το μείζον θέμα για εμάς
στην «Ανταρσία στο Λιμάνι»

είναι η θέση όλων ως προς την κατασκευή του
λιμανιού κρουαζιέρας στην Πειραϊκή και γενικό-
τερα το Master Plan της Cosco... Εμείς έχουμε
ξεκάθαρα ταχθεί ενάντια στην πώληση του ΟΛΠ
παλιότερα αλλά και στο συγκεκριμένο έργο που
προωθείται τα τελευταία χρόνια καθώς θεωρού-
με ότι δεν χρειάζεται στην πόλη, ότι θα έχει κα-
ταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και
την υγεία των πολιτών και έχει ως μοναδικό σκο-
πό το κέρδος της κινεζικής Cosco. Ζητούμε επί-
σης την επανακρατικοποίηση του ΟΛΠ, μιας από
τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στη χώρα, χω-
ρίς αποζημίωση στην Cosco και λειτουργία του
με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. Δεν αποδεχό-
μαστε την άποψη του κ. Μπελαβίλα ότι “η Cosco
ήρθε και θα μείνει 50 χρόνια”...

Όλοι βλέπουμε πια ξεκάθαρα, παίρνοντας και
το παράδειγμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ότι το να
τα κάνουμε λίγο καλύτερα, λίγο μικρότερα ή λίγο
αλλιώτικα τα πράγματα οδηγεί σε αδιέξοδο. Η
λύση είναι να αντισταθούμε σε αυτό το κατα-
στροφικό για την περιοχή μας έργο κι εμείς θα το
κάνουμε μαζί με τους πολίτες και τους άλλους
δήμους του ευρύτερου Πειραιά. Σας καλούμε να
πάρετε ξεκάθαρη πολιτική θέση. ΝΑΙ ή ΌΧΙ στα
σχέδια της Cosco; Σας προτείνουμε ανοιχτά να
συνταχθείτε μαζί μας για την αποτροπή τους.

Το Συντονιστικό της Ανταρσίας στο Λιμάνι”.
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Κινητοποίηση για τον ΧΥΤΑ
Είμαστε σε μια περίοδο που το θέμα με το ΧΥΤΑ

Φυλής ανοίγει έντονα στην περιοχη των Δυτικών με
αφορμή την έρευνα για τα ραδιενεργά υλικά στο
ΧΥΤΑ, αλλά και γιατί η Περιφέρεια Αττικής ετοιμά-
ζει την επέκταση της Χωματερής. 

Την Τετάρτη 5 Φλεβάρη έγινε σύσκεψη στην Πε-
τρούπολη με πρωτοβουλία του Δυτικού Μετώπου,
με μαζική συμμετοχή φορέων και συλλογικοτήτων
από όλο σχεδόν το φάσμα της αριστεράς από τη
Δυτική Αθήνα. 

Από τη μεριά της πρωτοβουλίας ενάντια στην κλι-
ματική αλλαγη και την περιβαλλοντική καταστροφή

και από την Ανυπότακτη Πετρούπολη ειπώθηκε η
ανάγκη και η δυνατότητα δημιουργίας μαζικού κινή-
ματος από τα κάτω με δράσεις στις γειτονιές. 

Με τις γειτονιές της Ανατολικής Αθήνας παλεύου-
με μαζί για να μην υπάρχει ΧΥΤΑ ποτέ και πουθενά.
Στον αγώνα αυτό η ΠΟΕ ΟΤΑ και τα πρωτοβάθμια
σωματεία των δήμων χρειάζεται να παίξουν πρωτα-
γωνιστικό ρόλο. Η σύσκεψη αποφάσισε να καλέσει
στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου
που θα γίνει την Τετάρτη 19 Φλεβάρη και να γίνει
νέα σύσκεψη για να προγραμματιστούν οι δράσεις. 

Θανάσης Λυμπερόπουλος

Κινητοποίηση κατά της μετεγ-
κατάστασης του Καζίνο της
Πάρνηθας στο Μαρούσι έγινε

την Παρασκευή 7/2, ημέρα που εξε-
ταζόταν στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας η προσφυγή φορέων ενάντια
στο σχετικό Σχέδιο Μελέτης. Στη
συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ κα-
λούσαν δημοτικά σχήματα όπως το
«Εκτός των Τειχών» Αμαρουσίου και
το «Χαλάνδρι Ενάντια», τοπικές επι-
τροπές αγώνα και άλλοι συλλογικοί
φορείς των επίμαχων δήμων. Τα δη-
μοτικά συμβούλια Μαρουσιού, Χα-
λανδρίου, Πεύκης-Λυκόβρυσης, Κη-
φισιάς και Βριλησσίων έχουν απορ-
ρίψει το σχέδιο μετεγκατάστασης. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η Αριστερή Ριζοσπαστική Δημο-
τική Κίνηση Μαρουσιού «Εκτός των
Τειχών», το Σχέδιο Μελέτης εκπονή-
θηκε «αγνοώντας πλήρως την πάγια
αρχή των προηγούμενων δεκαετιών
σύμφωνα με την οποία Καζίνο δεν
εγκαθίσταντο εντός περιοχών αστι-
κού ιστού». Η δημοτική κίνηση καλεί
σε συνέχιση και κλιμάκωση του αγώ-
να αμέσως μετά την κινητοποίηση
στο ΣτΕ τονίζοντας πως «θεωρούμε
τη νομική οδό εξαιρετικά περιορι-
σμένη… θα δώσουμε όλες μας τις
δυνάμεις στην ανάπτυξη μαζικών κι-
νηματικών και διεκδικητικών κινητο-
ποιήσεων των κατοίκων, ικανές να
ανατρέψουν τις καταστροφικές αυ-
τές επιλογές κυβερνήσεων και Δη-
μοτικών Αρχών».

Έξω από το ΣτΕ βρέθηκαν και δε-
κάδες εργαζόμενοι του Καζίνο υπέρ
της μετεγκατάστασης στο Μαρούσι.
Όπως εξήγησε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη μέλος του ΔΣ του σωματείου
των εργαζόμενων στο Καζίνο, το σω-
ματείο δεν είχε καμία σχέση με την
κινητοποίηση αυτή, η οποία έγινε
ύστερα από κάλεσμα της εργοδο-
σίας. Επισήμανε ωστόσο ότι οι ερ-
γαζόμενοι δουλεύουν σε επικίνδυνες
συνθήκες λόγω της κακής κατάστα-
σης του κτιρίου και της δύσκολης
πρόσβασης στην Πάρνηθα.

Όχι καζίνο
στο Μαρούσι

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

STOP στα καταστροφικά σχέδια

Εκδήλωση της Ανταρσία στο Λιμάνι, 1/2
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ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/2
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία (ΑΒ) 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Πλατεία Πατριάρχου 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Μετρό Δουκίσσης 3μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Βενιζέλου 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργάκη Ολυμπίου 6.30μμ
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Σαλαμίνος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/2
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία (Μυλωνάς) 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
Πεζόδρομος Μικράς Ασίας 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία (Έβερεστ) 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Πλ. Λαζάρου 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πλατεία 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ) 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
NIKAIA Λαϊκή Παιδική Στέγη 1μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ πλ. Αγ. Θεράποντα 11 πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ 
Σβώλου με Γούναρη 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11πμ
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

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 καφέ Σταθμός 8μμ
Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ, κάτω τα χέρια
από το περιβάλλον
Ομιλητής: Χρήστος Δούρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 καφέ Σταθμός 8μμ
120 χρόνια από τη γέννηση του Παντελή
Πουλιόπουλου
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
ΟΙ φοιτητές απαντούν με καταλήψεις
Ομιλήτρια: Γεωργία Κόφφα

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
120 χρόνια από τη γέννηση του Παντελή
Πουλιόπουλου
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 
καφέ Γρηγόρης (Πετρουπόλεως) 7.30μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 Θόλος 9μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 καφέ Άνεμος 6.15μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 
Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Η Βολιβία αντιστέκεται στο πραξικόπημα
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
110 χρόνια από την καθιέρωση της παγκό-
σμιας μέρα γυναικών – Τα διδάγματα και η
συνέχεια
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 καφέ Σπίριτ 7μμ
Οι καταστροφές της κλιματικής αλλαγής
Ομιλητής: Αντώνης Αντύπας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ – κάτω τα χέρια
από το περιβάλλον
Ομιλητής: Γεράσιμος Τζανετάτος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 γρ.δημοτικής κίνησης Μια
Πόλη στο Δρόμο (Θησέως 156) 7μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλήτρια: Εύη Μαχοβίτσκαγια

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Οργανώνοντας την απεργία ενάντια στο
ασφαλιστικό σφαγείο του Βρούτση
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 Παιδαγωγικό (Ναυαρί-
νου), υπόγειο, 7.30μμ
Στοπ στο νέο ασφαλιστικό
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 Παιδαγωγικό (Ναυαρί-
νου), υπόγειο, 7.30μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2 καφέ Μυρτίλο 8μμ
Η μάχη για το ασφαλιστικό
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 13/2 γρ.6ης δημοτικής κοινότη-
τας, Θήρας 31, 8μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/2 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Το σφαγείο του ασφαλιστικού
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 13/2 καφέ Ενωδία 7.30μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13/2 
καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12 - Κουκάκι) 8μμ
Η Βολιβία αντιστέκεται στο πραξικόπημα
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13/2 καφέ Coffeedence 7.30μμ
Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ – κάτω τα χέρια
από το περιβάλλον
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/2 καφέ Καμπόης 6.30μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/2 καφέ Γέφυρες 7μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 13/2 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού
Ομιλητής: Νίκος Κουτσογιάννης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 13/2 
Πίνδου και Φιλικής Εταιρείας 7μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 13/2 καφέ Πίνδου και Φιλικής
Εταιρείας, Αργυρούπολη, 8μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Βολτέρα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 13/2 δημαρχείο 7μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/2 δημαρχείο 7μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 13/2 
καφέ Γαρδένια (Βασ.Σοφίας 75) 7.30μμ
ΟΙ φοιτητές απαντούν με καταλήψεις
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαγεωργίου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 13/2 
Goody’s (Πεντέλης 4) 6.30μμ
Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ – κάτω τα χέρια
από το περιβάλλον
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 20/2 
Goody’s (Πεντέλης 4) 6.30μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 13/2 Goody’s 8μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
• ΠΕΜΠΤΗ 20/2 Goody’s 8μμ
Όχι στον «άξονα» πολέμου – Δεν πολε-
μάμε για τις ΑΟΖ
Ομιλητής: Κώστας Φοινηνής

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 13/2 καφέ Σεβάχ 7μμ
Όχι στον «άξονα» πολέμου – Δεν πολε-
μάμε για τις ΑΟΖ
Ομιλητής: Κώστας Φοινηνής
• ΠΕΜΠΤΗ 20/2 καφέ Σεβάχ 7μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Φώσκολου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/2 Goody’s 8μμ
Οργανώνουμε την πανεργατική απεργία 18
Φλεβάρη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΑΜΑΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/2 καφέ Τρίλιζα 6μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 20/2 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπι-
νες ανάγκες.

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργατι-
κής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετω-
πίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέ-
ρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστη-
ρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθε-
ρωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναι-
κών και για το τέλος όλων των διακρίσεων

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

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Δράσεις για τη 
Διεθνή μέρα κατά 
του ρατσισμού και 
του φασισμού 
21 Μάρτη

Εκδηλώσεις: Οργανώνουμε 
την απεργιακή 8 Μάρτη

Εξορμήσεις για
την Πανεργατική
18 Φλεβάρη Στους εργατικούς χώρους

ΥΠΠΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/2 11πμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Κίνηση για απεργια-
κή 8 Μάρτη, Δ.Σ. σωματείου Γεννηματά

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 πρώην κυλικείο (1ος όρ.) 11πμ
Ομιλήτριες: Μαρία Αμπελιώτη, Φανή Δεληγιάννη,
εργαζόμενες στο δήμο, Λίλιαν Μπουρίτη, Κίνηση για
απεργιακή 8 Μάρτη

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 20/2 αίθουσα διδασκαλίας, ισόγειο 1μμ

ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/2, γραφεία σωματείου εργαζομένων, 1μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη

ΕΡΤ
ΤΡΙΤΗ 25/2 αίθουσα ΠΟΣΠΕΡΤ, 1.30μμ
Ομιλήτριες: Ντέπυ Βρεττού, εργαζόμενη ΕΡΤ, Αλε-
ξάνδρα Μαρτίνη, Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρ-
τη, Καίτη Θεοδωρίδου, πρόεδρος ΠΣΥΠΕΡΤ

ΔΕΣΦΑ
ΤΡΙΤΗ 25/2 αίθ. συνελεύσεων Μεσογείων 3μμ
Ομιλήτριες: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Δ.Σ. σωματείου
Γεννηματά, Μαρία Κοτρώνη, πρόεδρος συλλόγου
εργολαβικών ΔΕΣΦΑ

ΥΠ.ΕΝ. (Μεσογείων)  ΤΡΙΤΗ 25/2, 1μμ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2 αίθ. δημοτικού συμβουλίου 2μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2, 1μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου, εργαζόμενη ΨΝΘ,
Συντονιστικό Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης

ΑΑΔΕ ΠΕΜΠΤΗ 27/2, 12μ
Oμιλήτριες: Τιάνα Ανδρέου, ΔΣ ΟΣΥΟ, Λένα Βερδέ,
δημοσιογράφος

ΥΠ.ΑΝ (πλ. Κάνιγγος) ΠΕΜΠΤΗ 27/2, 12μ

ΓΟΝΚ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2, 1μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου, δημοσιογράφος

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2, 1μμ
Oμιλήτριες: Ιωάννα Πασπάτη, συνδικαλίστρια για-
τρός, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κίνηση για την απεργια-
κή 8 Μάρτη

Στις γειτονιές

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2, καφέ Στουπί, Δελφών 4,
κάθετη πεζόδρ. Εθνικής Αντίστασης, 7μμ
Ομιλήτριες: Ματίνα Τριανταφύλλου, Ια-
τρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιστερί-
ου, Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος Δ.Σ. σω-
ματείου εργαζ. Νοσ. Γεννηματά

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2, καφέ Προβάδικο, 
Τριών Ιεραρχών 167, 6.30μμ
Ομιλήτριες: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου,
εργαζόμενη ΥΠΠΟ, Παναγιώτα Ζιντίλη,
φοιτήτρια Πάντειο

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/2 αίθ. δημ. συμβουλίου 7μμ
Ομιλήτριες: Έρη Κοντογούρη, γραμματέ-
ας συλλόγου εργαζομένων δήμου Νέας
Σμύρνης, Ζαννέτα Λυσικάτου, Γενικό Συμ-
βούλιο ΟΕΝΓΕ, αντιπρόεδρος σωματείου
Αγ.Σάββας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΡΙΤΗ 18/2 
καφέ Μύρτιλο (πάρκο ΚΑΠΑΨ) 6.30μμ
Ομιλήτριες: Εβαλίν Βιλλατέμα, γονέας
10ου δημοτικού σχολείου Αθήνας, Αργυ-
ρώ Γιαννουδάκη, δημοσιογράφος, Θένια
Ασλανίδη, γιατρός Ερυθρός Σταυρός

ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΡΙΤΗ 18/2 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12) 7μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Κίνηση
για απεργιακή 8 Μάρτη, Δ.Σ. σωματείου
Γεννηματά

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 ΚΑΠΗ 
Αγ. Τριάδας, Βουτζά 73, Βύρωνας
Ομιλήτριες: Μαρία Χαρχαρίδου, Δ.Σ. σω-
ματείο εργαζομένων νοσοκομείου Γεννη-
ματά, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη,
Ήλια Ιατρού, ακτιβίστρια κάτοικος Βύρωνα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΤΡΙΤΗ 25/2, 7μμ

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 βιβλιοπωλείο Ο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68, 6.30μμ
Ομιλήτριες: Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός
τέχνης, Σταυρούλα Πανίδου, εκπαιδευτι-
κός

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 δημαρχείο Αμαρουσίου
(ισόγειο), Βασ. Σοφίας 9 κ Δ. Μόσχα,
7.30μμ
Ομιλήτριες: εργαζόμενη από το νοσοκο-
μείο Αμαλία Φλέμιγκ, Ζαννέτα Λυσικάτου,
Γενικό Συμβούλιο ΟΕΝΓΕ, αντιπρόεδρος
σωματείου Αγ.Σάββας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 
γραφεία 2ης δημοτικής κοινότητας 
Πειραιά, Δραγάτση 1Α, Πλ. Κοραή, 7μμ
Ομιλήτριες: Μαρία Ζαχαρία, γραμματέας
Εργατικού Κέντρου Πειραιά, Κατερίνα Θωί-
δου, δημοτική σύμβουλος στη Νίκαια, Μα-
ρία Στύλλου, συγγραφέας βιβλιου «Η πάλη
για την απελευθέρωση των γυναικών»

ΙΛΙΟΝ  ΠΕΜΠΤΗ 27/2 Δημαρχείο 7μμ

Μαθητικές συναυλίες
“Τα σχολεία μας ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα
προσφυγόπουλα - Στη φυλακή οι νεοναζί”
• Σάββατο 15 Φλεβάρη, 5.30μμ Πλατεία
Κυψέλης
Συμμετέχουν: Hip hop συγκροτήματα από
39ο ΓΕΛ (Άλεξ Σέχου), 15ο ΓΕΛ Κυψέλης
Έκθεση φωτογραφίας, δράσεις με προ-
σφυγόπουλα 
• Κυριακή 16 Φλεβάρη 5.30μμ Πλατεία
Αυδή, Κεραμεικός 
Συμμετέχουν: Ροκ μουσικό σύνολο Μουσι-
κού Σχολείου Αθήνας, Πνευστά Make so-
me noiz - μαθητές Μουσικού Σχολείου
Αθήνας 
Έκθεση φωτό από τα καμπ προσφύγων 
• Σάββατο 7 Μάρτη, 5.30μμ, Μετρό Πα-
νόρμου
Συναυλία rock-punk metal – μαθητές Πει-
ραματικού Σχολείου Αμπελοκήπων, Μου-
σικό σύνολο 56ου ΓΕΛ Αμπελοκήπων
Έκθεση φωτό
• Σάββατο 14 Μάρτη, 5 μμ, Πλατεία Βριλ-
λησίων, rock-metal συναυλία με τους Bla-
zing Haze

Εξορμήσεις - πικετοφορίες σε
γειτονιές 
14/2, Κεραμεικός, Πλ. Αυδή 7μμ
15/2, Πετράλωνα, Πλ. Μερκούρη 11.30 πμ
15/2, Καλλιθέα, Πλατεία Κύπρου, 11.30 πμ
15/2, Πλατεία Κυψέλης 11.30 πμ
15/2, Νίκαια, λαϊκή Παιδική Στέγη, 1 μμ
15/2, Κινητοποίηση στο καμπ Μαλακάσας
με συμμετοχή Πρωτοβουλίας κατοίκων
Πεντέλης, Σύλλογο Μικρασιατών Χαλαν-
δρίου, Δημοτικού σχήματος Μαρουσίου
“Εκτός των Τειχών” 
16/2, Περιστέρι, Αγ. Αντώνιος 11.30 πμ

Εξορμήσεις σε σχολεία
12/2, 7.45 πμ, ΕΠΑΛ Ζωγράφου, ΕΠΑΛ
Αλίμου, 1ο ΓΕΛ Φιλαδέλφειας, 1ο ΓΕΛ
Ερυθραίας 
13/2, 7.45 πμ, 56ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων, 39ο
ΓΕΛ Κυψέλης, 8ο ΓΕΛ Πατησίων, 6ο ΓΕΛ
Ν. Κόσμου, Μουσικό Σχολείο Κολωνού,
14ο ΓΕΛ Περιστερίου, Μουσικό Σχολείο
Ιλίου, Μουσικό Αλίμου, 1ο ΓΕΛ Π. Φαλή-
ρου, 7ο ΓΕΛ Παγκρατίου, 3ο Λύκειο Νί-
καιας, 3ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας, 1ο ΓΕΛ Χαλκηδό-
νας, 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου
14/2, 7.45 πμ, 1ο ΓΕΛ Περιστερίου, Σχο-
λεία Γκράβας, Σιβιτανίδειος 

Εξορμήσεις στις σχολές
Πάντειο, 11 πμ, 13/2 και 17/2 
Φιλοσοφική, 13/2, 11 πμ, 4ος όροφος εξε-
ταστήριο
ΑΣΚΤ 12/2, 2μμ στο φουαγιε
ΠΑΔΑ 1, 13/2, 11 πμ, κεντρικός διάδρομος 
ΠΑΔΑ 2, 12/2, 1 μμ έξω από την λέσχη
Νομική - ΕΜΜΕ, 13/2, 9 πμ είσοδος Σολωνος

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2
Υγεία-Μητέρα 6.45πμ

ΠΕΜΠΤΗ 13/2
ΜΕΤΡΟ Σεπόλια 11πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/2
ΔΕΣΦΑ Πάτημα 4μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/2
Μηχανογραφικό 
Πειραιώς 7πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2
Γκαράζ Δήμου 
Πειραιά 7πμ
Δημαρχείο 
Πειραιά 8.30πμ
Περιφέρεια 
Ομόνοια 9πμ
ΓΟΝΚ 10 πμ
Δήμος Βριλησσίων
11.30πμ
ΨΝΘ Θες 12μ
ΕΡΑ Ηρακλείου 9.30πμ
Δημαρχείο 
Ζωγράφου 9πμ
Δικαστήρια 
Ευελπίδων 11πμ
Ξυλοτεχνία 
Περιστέρι 10πμ
Αττικό 7.30πμ
Δημαρχείο Πάτρας 11πμ
ΕΡΤ Χανίων 10πμ
Δικαστήρια 
Χανίων 10πμ
Νομαρχία Χανίων 10πμ
Νοσοκ. Βόλου 9.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 13/2
Δήμος Νίκαιας 9.30πμ
Γκαράζ Δ. Αθήνας 11πμ
ΥΠΠΟ Ακρόπολη 11πμ
Αγία Όλγα 12μ
Δημαρχείο 
Ν. Ιωνίας 9πμ
Ύδρευση 
Βριλησσίων 11.30πμ
Παίδων Πεντέλης 10πμ
Δήμος 
Αγ. Παρασκευής 10πμ
ΕΡΤ 1μμ
ΟΤΕ Ζωγράφου 7.45πμ
Λαϊκό 9πμ
Μουσικό Αλίμου 7.45πμ
Δημαρχείο 
Ελληνικού 9πμ
Δήμος Ν. Σμύρνης 9πμ
ΙΚΑ Παγκρατίου 8.30πμ
Δημαρχείο Λιοσίων 9πμ
ΟΑΕΔ Περιστέρι 8.30πμ
Ιδιωτικές Κλινικές 
Περιστέρι 6μμ
Δημαρχείο 
Αγ. Αναργύρων 9πμ
ΔΟΥ 
Αγ. Αναργύρων 10πμ
Νοσοκ. Ρίο 11πμ
Νοσοκ. Χανίων 12μ

Θεαγένειο 6μμ
Ιπποκράτειο Θεσ/νίκη
12μ
Διοικητικοί Παν/μιου
Ηρακλείου 11πμ
Νομαρχία 
Ξάνθης 11.30πμ
Δημαρχείο 
Βόλου 9.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/2
Δημαρχείο 
Κερατσινίου 12μ
Σισμανόγλειο 12μ
ΔΕΗ Ρουφ 6.30πμ
ΣΕΠΕ 8πμ
9.84 10πμ
ΑΑΔΕ 7.30πμ
Σιβιτανίδειος 8.30πμ
Δημαρχείο 
Καλλιθέας 9.30πμ
ΚΑΤ 10πμ
Δημαρχείο 
Μαρουσίου 12μ
Δημαρχείο 
Φιλαδέλφειας 10πμ
Γκαράζ 
Φιλαδέλφειας 8πμ
Δημαρχείο 
Χαλκηδόνας 11.30πμ
Αγλαΐα 
Κυριακού 8.30πμ
Συγγρός 8.30πμ
Ιπποκράτειο 10πμ
Δήμος Βύρωνα 12μ
Νοσοκ. Ερυθρός 12μ
Νοσοκ. Έλενα 8πμ
Νοσοκ. Αλεξάνδρα 8πμ
Δημαρχείο 
Γαλατσίου 8.30πμ
Δημαρχείο 
Περιστερίου 9πμ
Δημαρχείο Αιγάλεω 8πμ
ΔΟΥ Αιγάλεω 9πμ
ΕΛΤΑ Αιγάλεω 5μμ
Νοσοκ. 
Αγ. Ανδρέας 11πμ
Δημαρχείο Χανίων
9.30πμ
Δημαρχείο 
Αμπελοκήπων Θεσ/νίκη
12μ
ΕΛΤΑ 
Σταυρούπολης 12μ
ΕΡΤ3 10πμ
Δικαστήρια Θεσ/νίκη
1μμ
ΕΥΑΘ 8.30πμ
ΙΚΑ Πύλης Αξιού 9πμ
Νοσοκομείο
Άγιος Παύλος 5μμ
ΠΑΓΝΗ 9.30πμ
Νοσοκομείο 
Ξάνθης 12μ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/2
Χειροτέχνες 
Θησείο 11πμ

Στις σχολές

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2 αιθ. Γ’
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη, καθαρίστρια

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2, 5μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού, εργαζόμενη
ΟΣΕΘ, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/3, 7μμ
Εκδήλωση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης
ΣΕΠΕ Χανίων
“Οι έμφυλες διακρίσεις στο σχολείο και η πάλη
για τη γυναικεία απελευθέρωση”
Ομιλήτριες: Δήμητρα Κογκίδου, Παιδαγωγικό
Θεσσαλονίκης, Δώρα Κιντή, ΕΛΜΕ Χανίων

Εκδήλωση ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας 
ΣAΒΒΑΤΟ 14/3, Αίθουσα εκδηλώσεων της
ΕΒΕ (ΟΕΒΕΣΝΑ), Αράτου 21, 1ος όρ., 6:30μμ
Ομιλητής: Θανάσης Καμπαγιάννης, συνή-
γορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χ.Α. 
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Τα πιο πολιτικά Όσκαρ;
Τα "Παράσιτα" του κορε-

άτη σκηνοθέτη Μπονγκ
Τζουν-χο, έχοντας απο-

σπάσει ήδη μια σειρά από
μεγάλα διεθνή βραβεία, πή-
ραν τελικά το Όσκαρ καλύτε-
ρης ταινίας για το 2020. Η
ταινία κατέκτησε συνολικά 4
βραβεία -καλύτερης ταινίας,
καλύτερης ξενόγλωσσης ται-
νίας, σκηνοθεσίας και πρω-
τότυπου σεναρίου. "Όταν πή-
γαινα σχολείο, μελετούσα τα
φιλμ του Μάρτιν Σκορτσέζε.
Και μόνο που ήμουν υποψή-
φιος ήταν τεράστια τιμή. Πο-
τέ δεν πίστευα ότι θα κέρδι-
ζα", ανέφερε ο σκηνοθέτης
της. Και δεν είχε και άδικο. 

Το Parasites είναι η πρώτη
ξενόγλωσση ταινία που κατα-
φέρνει κάτι τέτοιο. To Parasi-
tes είναι μια μαύρη κωμωδία
με θέμα της μια φτωχή οικο-
γένεια που καταφέρνει να
“διεισδύσει” σε ένα πλούσιο
νοικοκυριό. Χρησιμοποιών-
τας μια άψογα δουλεμένη κι-
νηματογραφική πλοκή, ο
Μπονγκ αφηγείται τη συναρ-
παστική ιστορία δύο οικογε-
νειών για να αναδείξει την
κοινωνική ανισότητα στην
Κορέα.

Από τη μια, μια τετραμελής οικογένεια
ενηλίκων χωρίς δουλειές, χωρίς εισόδη-
μα, μένει σε ένα ημιυπόγειο όπου η δια-
βίωση είναι αβάσταχτη και γεμάτη εμπό-
δια. Πολλοί Κορεάτες μπορούν να ανα-
γνωρίσουν τον εαυτό τους σε αυτό το
“διαμέρισμα”, με τη μυρωδιά της μού-
χλας, την έλλειψη ηλιακού φωτός και τις
ανθυγιεινές συνθήκες. Αυτά κυριολεκτι-
κά μπορεί κανείς να τα αισθανθεί και να
τα μυρίσει βλέποντας στην ταινία, τα μέ-
λη της οικογένειας να αρρωσταίνουν
από τους ψεκασμούς και από την άλλη
να ευγνωμονούν για την απεντόμωση.
Από την άλλη, σε ένα πλούσιο προάστιο,
μια τετραμελής οικογένεια, ενός πετυχη-
μένου ιδιοκτήτη μιας παγκόσμιας φίρμας
ζει στην πολυτελή της βίλα. Ο άνεργος
γιος της φτωχής οικογένειας θα καταφέ-
ρει να πιάσει δουλειά κάνοντας ιδιαίτερα
μαθήματα στην κόρη της πλούσιας οικο-
γένειας για να ακολουθήσουν και άλλα
μέλη της φτωχής οικογένειας που κά-
νουν ό,τι μπορούν για να “εκμεταλλευ-
τούν” τους πλούσιους. 

Ποιος είναι όμως το πραγματικό “πα-
ράσιτο” σε αυτήν την σχέση; Η απάντη-
ση δίνεται όταν η κατάσταση φτάνει στο
αποκορύφωμά της με μια πλημμύρα που
πλήττει το φτωχό νοικοκυριό. Εκεί οι τα-
ξικοί διαχωρισμοί αποκαλύπτονται με τον
πιο σκληρό τρόπο. Την ίδια στιγμή που η
πλούσια οικογένεια απολαμβάνει το φυ-
σικό φαινόμενο από την ασφάλεια του
σπιτιού της, το φτωχό νοικοκυριό πνίγε-

ται στα βρωμόνερα. 
Δεν χρειάζεται φυσικά να γνωρίζει κα-

νείς τις “ιδιαιτερότητες” της κορεατικής
κοινωνίας για να εκτιμήσει αυτήν την ται-
νία. Από την Μάνδρα πρόπερσι μέχρι την
Τζακάρτα, που πρόσφατα πνίγηκε από
τις πλημμύρες κάνοντας την κυβέρνηση
της Ινδονησίας να ανακοινώσει ότι θα με-
ταφέρει την πρωτεύουσά της (αλλά όχι
τους κατοίκους της!) αλλού, η δυστυχία
που φέρνει ο καπιταλισμός μέσα από την
φτώχεια και την κλιματική αλλαγή πλημ-
μυρίζει ολόκληρο τον πλανήτη.

Ανισότητα
Αυτό που υπογραμμίζουν τα “Παράσι-

τα” είναι το τρομακτικό επίπεδο ανισότη-
τας σε κάθε κοινωνία. Αυτή η ταξική ανι-
σότητα και πόλωση που παρουσιάζεται
στο Parasites (μια κλιμάκωση που στο τέ-
λος της ταινίας εξελίσσεται σε μακελειό)
είναι μια σμίκρυνση της μεγάλης εικό-
νας. Της εικόνας που είδαμε μέσα στην
ίδια χρονιά να εκφράζεται με επαναστά-
σεις, διαμαρτυρίες αλλά και σφαγές και
άγρια καταστολή στην Αλγερία, το Σου-
δάν, το Ιράκ, το Χονγκ Κονγκ, τη Χιλή, το
Ιράν, τη Βολιβία, τον Ισημερινό, τη Γαλ-
λία. 

Αυτή η οικουμενικότητα του προβλή-
ματος, που αφορά όλο τον πλανήτη,
ακόμα και τις ΗΠΑ, έδωσε το ελεύθερο
στα Παράσιτα να διεισδύσουν ακόμη και
μέσα στα “ιερά” της παγκόσμιας κινημα-
τογραφικής βιομηχανίας αντανακλώντας
την πόλωση αλλά και την ριζοσπαστικο-

ποίηση που εκφράζεται από
τα κάτω. Αυτό φάνηκε και
στα άλλα χάιλαϊτς της φετι-
νής απονομής των Όσκαρ.  

Ο Μπραντ Πιτ, που κέρδι-
σε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρό-
λου για την ερμηνεία του στο
ρόλο του κασκαντέρ στην
ταινία του Ταραντίνο «Κάπο-
τε στο Χόλιγουντ», παίρνον-
τας το βραβείο έκανε ένα
σχόλιο για τον Τραμπ και
τους πανηγυρισμούς για την
πρόσφατη “αθώωσή” του:
«Μου είπαν ότι δικαιούμαι
μόνο 45 δευτερόλεπτα εδώ
πάνω, που σημαίνει 45 δευ-
τερόλεπτα παραπάνω από
αυτά που έδωσε η Γερουσία
στον Τζον Μπόλτον αυτήν
την εβδομάδα», είπε σχολιά-
ζοντας ότι δεν επετράπη
στον πρώην σύμβουλο του
Τραμπ να καταθέσει στη δί-
κη.

“Πιστεύω πως είτε μιλάμε
για την ανισότητα φύλου, τον
ρατσισμό, τα queer δικαιώ-
ματα, εκείνα των αυτοχθό-
νων ή των ζώων, μιλάμε για
την μάχη ενάντια στην αδι-
κία. Μιλάμε για την μάχη
ενάντια στην αντίληψη πως
ένα έθνος, ένας λαός, μια

φυλή, ένα φύλο, ένα είδος, έχει το δι-
καίωμα να κυριαρχεί, να χρησιμοποιεί και
να ελέγχει κάποιο άλλο με ατιμωρησία”
είπε παίρνοντας το βραβείο Α' ανδρικού
ρόλου για το Joker, ο Χοακίν Φίνιξ, σε
ένα άλλο αξιοσημείωτο της απονομής.

Και ενώ ο Τραμπ κατηγορεί ως “κομ-
μουνιστή” τον Σάντερς που διεκδικεί το
χρίσμα στο Δημοκρατικό Κόμμα, κάνο-
ντας ρεπουμπλικάνους και δημοκρατι-
κούς να αγωνιούν μπροστά σε μια τέτοια
εξέλιξη, έρχεται η ατάκα της Τζούλια
Ράικερτ (μιας εκ των δύο σκηνοθετών
του ντοκιμαντέρ «Αμερικανικό εργοστά-
σιο» που κέρδισε το βραβείο καλύτερου
ντοκιμαντέρ) να κάνει μνεία στο κομμου-
νιστικό μανιφέστο λέγοντας: «Πιστεύου-
με ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα
όταν οι εργάτες όλου του κόσμου ενω-
θούν». 

Ενδεικτικές αυτών των εξελίξεων και οι
ταινίες που διεκδίκησαν το καλύτερο ντο-
κιμαντέρ: Η βραζιλιάνικη παραγωγή της
Π. Κόστα, «Στα όρια της δημοκρατίας»
που έκανε έξαλλο τον Μπολσονάρο. Το
Honeyland, των Ljubo Stefanov και Tama-
ra Kotevska που γυριζόταν επί τρία χρό-
νια, ακολουθώντας τη ζωή της Hatidze
Muratova, μίας γυναίκας γύρω στα 55,
που ζει σε ένα εγκαταλειμμένο χωριό της
ορεινής Βόρειας Μακεδονίας αλλά και το
ντοκιμαντέρ For Sama της Γουαάντ Αλ-
Κατέμπ και του Έντουαρντ Γουότς, στο
εμπόλεμο Χαλέπι στη Συρία.

Γιώργος Πίττας

Η «Η Νύχτα τ’ Άγι’ Αντώνη», είναι μια ταινία μυθο-
πλασίας για τα εγκλήματα της Μακρονήσου. Και το
νέο σας βιβλίο «Ο Άνθρωπος με τα τρύπια πόδια»
(Μακρόνησος Β11)», είναι βασισμένο πάνω στις
ιστορίες της Μακρονήσου. Στο τέλος του βιβλίου δη-
μοσιεύεται και το σενάριο της ταινίας. Τι σας έκανε
να επιστρέψετε καλλιτεχνικά σε εκείνη την περίοδο,
45 χρόνια μετά τους Νέους Παρθενώνες με την ομά-
δα των 4;

Κατ’ αρχήν δεν είναι επιστροφή. Είναι μια συνέχεια
που υπάρχει.

Όλα αυτά τα χρόνια κάθε καλοκαίρι πηγαίνουμε Μα-
κρόνησο, περπατάμε όλο το νησί και μιλάμε, κάτι σαν
φόρο τιμής. Αυτό που συνέβη στη Μακρόνησο είναι
ένα αιώνιο γεγονός που πρέπει να μείνει καταγραμμένο
σαν παράδειγμα του πώς λειτουργεί η εξουσία όταν θέ-
λει να εξοντώσει τον αντίπαλό της.

Όταν πατήσαμε το πόδι μας στο νησί, αμέσως μετά
τη χούντα το ’74, ήμασταν το πρώτο μη κυβερνητικό κι-
νηματογραφικό συνεργείο που βρέθηκε ποτέ στη Μα-
κρόνησο. Πάνω στο νησί υπήρχαν ακόμα διάσπαρτα
αντικείμενα κράνη, μπότες κλπ. Τα μαζέψαμε και κάνα-
με ένα μικρό μουσείο στα γραφεία του Ρήγα Φεραίου.

Τότε, μέσα στην έντονη πολιτικοποίηση, το μόνο που
μπορούσαμε να κάνουμε είναι να καταγράψουμε και να
φτιάξαμε ένα ντοκιμαντέρ. Σήμερα έχουν περάσει σχε-
δόν δυο γενιές και πλέον είναι ώριμο η ιστορία της Μα-
κρονήσου να γίνει και θέατρο, δράμα. Το δράμα δεν
μπορεί να γίνει αμέσως, πρέπει να χωνέψεις την ιστο-
ρία. Να περάσει στη μνήμη, την επεξεργασία του μυα-
λού και της καρδιάς και να γίνει βίωμα.

Το βιβλίο είναι μια προετοιμασία για την ταινία. Ακρι-
βώς γιατί το θέατρο είναι αρκετά αφαιρετικό και μέσα
σε μια ώρα και σε ένα περιορισμένο χώρο πρέπει να
πεις πολλά πράγματα, γι’ αυτό νομίζω πως το βιβλίο
λειτουργεί σαν μια εισαγωγή. 

Το θεατρικό αποφασίσαμε να το κάνουμε ταινία. Χω-
ρίς λεφτά.. Όλοι όσοι συμμετείχαν ήρθαν με φιλική
συμμετοχή. Και ήταν παραγωγή της Ομάδας Κολωνού
«Arte Povera» με την οποία θέλουμε να κάνουμε αναφο-
ρά στο κίνημα που εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαε-
τίας του ’60 και στις αρχές του '70 στην Ιταλία και συγ-
κρούστηκε με τα δεδομένα των γκαλερί. Μέλος της
ήταν και ο Γιάννης Κουνέλης.

Αν δεις την ταινία και τα ντεκόρ, είναι καθαρά Arte
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Povera. Δεν πρόκειται για φτωχή ταινία, που
ούτως ή άλλως είναι, αλλά για ταινία με στόχο
να αναδείξει τις συνδέσεις με το ιταλικό καλλι-
τεχνικό κίνημα. Τα υλικά είναι φτωχά, τα νάι-
λον, το ξύλο, υλικά που βρίσκαμε στο δρόμο.
Φτωχή ταινία όμως δεν σημαίνει και φτωχή αι-
σθητική. 

Στο σενάριο της ταινίας, δυο παιδιά, που ο
πατέρας τους είχε κακοποιηθεί εκεί πέρα και
μετά από χρόνια, μη μπορώντας να ξεπεράσει
την πληγή, αυτοκτόνησε, αποφασίζουν να εκ-
δικηθούν το βασανιστή του. Οργανώνουν μια
έκθεση ζωγραφικής από πρώην κρατούμενους
και προσπαθούν να φέρουν εκεί τον παλιό βα-
σανιστή του πατέρα τους. 

Τόσο στην ταινία όσο και στο βιβλίο αναφέ-
ρετε μια σειρά από απίστευτα βασανιστήρια
που δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Ταυτόχρονα βά-
ζετε τους βασανιστές να εξαπολύουν μια πο-
λιτική και ιδεολογική απάντηση σε αυτούς
που τους δικάζουν, έστω και συμβολικά.
Πώς δημιουργήσατε τους χαρακτήρες;

Οι γονείς μας είχαν κάνει εκεί πέρα. Είμαστε
τα παιδιά αυτών που βασανίστηκαν στη Μα-
κρόνησο. Είχαμε ζωντανές τις εμπειρίες. Τις
ακούγαμε τις ιστορίες αυτές. Μας τις λέγανε.
Δεν είναι όπως τώρα που ο περισσότερος κό-
σμος που ήταν στη Μακρόνησο πλέον δε ζει. 

Όμως οι αυτόπτες μάρτυρες που ήταν εκεί,
ο καθένας είχε τη γνώση του κομματιού που
ζούσε. Δεν είχε το σύνολο. Γιατί ήταν άλλο
πράγμα η ΣΦΑ, άλλο το 1ο τάγμα, άλλο το 2ο.
Δεν ξέρανε τα επιμέρους. Όλα μαζί τα συνδέ-
σαμε μετά με τις αφηγήσεις των διαφορετικών
κομματιών.

Και δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρανε. Δεν θέλα-
νε κιόλας να μιλήσουν. Οι δικοί μου δεν θέλα-
νε ούτε να μιλάνε για την Μακρόνησο, ούτε να
ξαναπάνε. Όμως εμείς μετά από χρόνια το
βλέπουμε όλο αυτό και θέλουμε να το ερευνή-
σουμε. Αυτοί το έχουν ζήσει και δεν θέλουν να
το επαναφέρουν. Είναι σαν και αυτούς που
έζησαν στο Άουσβιτς και δεν θέλανε να πάνε
για δεκαετίες. 

Ακόμα και ο κόσμος που υπέγραψε, και μι-
λάμε για το 90% (κάποιοι μάλιστα βγήκαν στον
πόλεμο στο πλευρό του εθνικού στρατού), πα-
ρόλο που υπέγραψαν, δεν έχασαν την συνεί-
δησή τους. Όταν το '52 γίνονται εκλογές και
στη Μακρόνησο η πλειοψηφία του κόσμου ψη-
φίζει ΕΔΑ, οι Αμερικάνοι τραβάγανε τα μαλλιά
τους. Ήταν κόσμος απλός που είχε παιδιά και
οικογένειες και δεν άντεχε τα βασανιστήρια
αλλά άνηκε στην αριστερά.

Όμως υπήρχαν και οι ήρωες όπως ο πλοίαρ-
χος και συνδικαλιστής της ΠΝΟ, Τατάκης, που
κράτησε όρθιος, άντεξε, 33 μέρες όρθιος. Τον
χτύπαγαν να τον ρίξουν κάτω και να λυγίσει
και τελικά τον φάγανε. Αυτό είναι ένα όνομα
που ξεχωρίζει γιατί μπορείς να προσωποποι-
ήσεις το δράμα και το μαρτύριο της Μακρονή-
σου. Η Μακρόνησος είναι ένας τόπος μαρτυρί-
ου. Και μέσα στους μάρτυρες υπάρχουν και οι

ήρωες.
Τώρα στις 28 Φεβρουαρίου είναι η επέτειος

της σφαγής των 300. Τους χτυπήσανε, τους
ώθησαν στην εξέγερση, μετά τους καθάρισαν
εν ψυχρώ και τους φουντάρανε στον Αι’ Γιώρ-
γη. Ο αριθμός τους είναι κατ’ εκτίμηση. Η επί-
σημη αναφορά μιλάει για 17 άτομα. Η μαρτυ-
ρία του Μίμη Βονταμίτη που ήταν ο καϊκτσής
μιλάει για 280. Ένας γιατρός που πήγε να
τους κοιτάξει, μιλάει για 320. 

Σε όλα τα βιβλία μου υπάρχει μια λογική
ιστορίας από τα κάτω, στα πλαίσια μιας μικρής
γειτονιάς, που όμως κάθε ιστορία έχει το
σπέρμα της. Γενικεύοντας ή μεγεθύνοντας το
μικρό πιάνεις όλο τον κόσμο. Αυτή είναι και η
έννοια της Arte Povera. Από το τίποτα να πα-
ράγεις πολιτισμό μεγάλο. 

Ο αναθεωρητισμός σήμερα θέλει να μας κά-
νει να βγάλουμε από τη μνήμη μας ολόκλη-
ρα κομμάτια της ιστορίας; Πώς απαντάτε σε
αυτό;

Γι’ αυτό έφτιαξα το βιβλίο και την ταινία για
εκείνη την περίοδο, για να μην ξεχνάμε. Θέλω
να συντηρήσω την παλιά μνήμη 

Υπάρχει μια τελευταία γενιά ιστορικών που
ανιχνεύουν αυτά τα πράγματα. Και χρειάζεται
να προστατέψουμε αυτές τις μνήμες απέναντι
στους αναθεωρητές. Που δεν είναι μόνο εδώ
αλλά παντού. Ο αναθεωρητισμός γίνεται εργα-
λείο της δεξιάς. Φτάνουν να λένε πως δεν
υπήρχε Άουσβιτς.  

Το ίδιο βλέπουμε ακόμα και σήμερα που
σφάζουν ένα ολόκληρο λαό στη Συρία. Πώς
θα το αιτιολογήσουν; Μεθαύριο θα πουν πως
φαγώθηκαν μεταξύ τους. Χρησιμοποιούν τις
μνήμες και την ιστορία όπως θέλουν αυτοί.
Μετά από 40 χρόνια θα βγουν και θα λένε ότι
δεν έγινε τίποτα.

Υπήρξατε ενεργός στον αντιδικτατορικό
αγώνα, αργότερα για χρόνια μέλος του ΚΚΕ

Εσωτερικού, υπεύθυνος στο Ρήγα Φεραίο
σε διάφορα πόστα... 

Γύρω στο ‘68 πιάνουν μια μεγάλη ομάδα του
Ρήγα και μαθαίνω πως μας κυνηγάνε. Παρα-
μείναμε πια ένας πολύ μικρός μηχανισμός του
Ρήγα. Με τον Λογοθέτη ήμασταν υπεύθυνοι
του πολύγραφου που τυπωνότανε ο Θούριος,
η εφημερίδα μας. Την ίδια περίοδο βρήκαμε
από φίλους της Καλών τεχνών linoleum και
φτιάξαμε αυτές τις 12 περίφημες αφίσες του
Ρήγα. Με αυτές σπάσαμε το σοσιαλιστικό ρεα-
λισμό της αριστεράς και βάλαμε αφηρημένα
σχέδια και χρώματα δίνοντας μια άλλη πνοή
στην αφίσα. 

Το μηχανισμό τον κρατήσαμε για λίγους μή-
νες ακόμα και είχαμε το Μίμη Μανωλάκο
γραμματέας του Ρήγα τότε. Όμως λίγο καιρό
μετά τα πράγματα στενεύουν πολύ και στο τέ-
λος καταφέρνουμε να φύγουμε στο εξωτερι-
κό.  Πέντε ήμασταν από το Ρήγα που τελικά
δεν πιαστήκαμε. Ο Αγαπίου, ο Μανωλάκος, ο
Λογοθέτης, η Νικολίτσα και εγώ βγήκαμε το
1970-71 έξω, στην Ιταλία. 

Προσωπικά το ‘71 πάω Λονδίνο με μια υπο-
τροφία να σπουδάσω σινεμά και είμαστε μαζί
με τον Κώστα Χρονόπουλο. Τελικά τα παράτη-
σα όλα όταν ξαναγύρισα πάλι στην Ελλάδα.
Στο Λονδίνο και γενικά, ερχόμενος σε επαφή
με το εξωτερικό, βρήκες έναν άλλο κόσμο της
αριστεράς. 

Δηλαδή εδώ δίπλωνες την Αυγή πριν τη
χούντα, έτρωγες καρπαζιά και έτρεχες κάθε
δεύτερο απόγευμα στην ασφάλεια για εξακρί-
βωση. Ενώ όταν πρωτοπήγα στη Ρώμη, έπεσα
πάνω σε μια διαδήλωση του PC με εκατοντά-
δες χιλιάδες κόσμο με κόκκινες σημαίες. Έπα-
θα πλάκα, νόμιζα ότι ζούσα στον παράδεισο. 

Εκεί ήταν που πέρασα από διάφορες φά-
σεις.  Τότε υπήρξα στην ΟΣΕ που συνάντησα
τη Μαρία, τον Πάνο, τον Κώστα, την Κατερίνα.
Αλλά μπλέχτηκα και σε άλλες οργανώσεις.

Όμως όταν γύρισα πλέον πίσω στη γειτονιά
μου, επειδή ήμουν μέλος της κοινότητας του
Κολωνού με κάνανε γραμματέα του ΚΚΕ εσω-
τερικού και με κάνανε και υπεύθυνο του Ρήγα
στο τοπικό. Ωστόσο, από το ’80 και μετά αλάρ-
γεψα. Οργανωτικά έπαψα να υπάρχω. Όμως
ποτέ δεν έπαψα να είμαι μέλος της αριστεράς. 

Πώς είδατε τη διακυβέρνηση από τη μεριά
του ΣΥΡΙΖΑ, που έφτασε η δική σας αριστε-
ρά από το ΚΚΕ εσωτερικού με όλες του τις
μορφές μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνάει αυτή
τη χώρα, την τελευταία 5ετία;

Μου έχουν κάνει το ερώτημα πολλές φορές
τα τελευταία χρόνια. Όμως δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι όταν η αριστερά παίρνει την κυβέρ-
νηση δεν παίρνει και την εξουσία. Όταν γίνε-
σαι κυβέρνηση αναγκαστικά παίρνεις το μαστί-
γιο της εξουσίας. Το ίδιο έπαθε και το ΚΚΕ
εσωτερικού με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Και με ρωτάνε πολλοί. Δηλαδή είναι μάταιο
να αγωνίζεται η αριστερά; Και απαντάω, η αρι-
στερά δεν είναι ανάγκη να πάρει καμιά εξου-
σία αλλά χρειάζεται να παλεύει με προοπτική
το αύριο για ένα καλύτερο τώρα. Δεν είναι
απλά ιδεολογικές μάχες αλλά και για τα προ-
βλήματα της καθημερινής ζωής. 

Η αριστερά πρέπει να μιλάει για το λαό, τα
δικαιώματά του, την πάλη των τάξεων. Και δεν
πρέπει να περιμένουμε διαρκώς να είμαστε
στην ακμή, το κίνημα κινείται καμπυλοειδώς,
πάνω κάτω. Γιατί η ανάγκη της ελπίδας και η
ανάγκη για μια καλύτερη ζωή πάντα θα υπάρ-
χει στον κόσμο.

Και δω πρέπει να ξεχωρίσουμε την αριστερά
από την ηγεσία της αριστεράς. Όταν μιλάω
για αριστερά μιλάω για το βαθύ λαϊκό συναί-
σθημα το οποίο θέλει την καλυτέρευση της
ζωής του και τις αναγκαίες αλλαγές για να γί-
νει καλύτερη η ζωή του.

Τώρα ότι κάποιοι γίνονται ηγεσία και καταν-
τάνε τεχνοκράτες, αυτοί παίζουν σε άλλο ταμ-
πλό πια. Γιατί τότε τα προτάγματα υπέρ του
λαού και του απλού κόσμου δεν μπορούν να
στηριχτούν πάνω στην οικονομική ανάπτυξη
του συστήματος, υπέρ των θεσμών που έχεις
να υπηρετήσεις εκείνη τη στιγμή. Ο λαός δεν
παλεύει για μια στιγμή, παλεύει για να αλλάξει
τη ζωή του. 

Και σίγουρα πιστεύω πολύ στον πολιτισμό
και στην αλλαγή του μυαλού και της συνείδη-
σης με τον πολιτισμό. Σε μικρές κοινότητες.
Για να γίνεται η ιστορία και η συνείδηση βίωμα
και όχι διανόηση. Έτσι κερδίζεις. Και αυτή εί-
ναι η δουλειά της αριστεράς. Βήμα – βήμα να
χτίζει συνείδηση και καρδιές δυνατές. 

Ο Θ. Σκρουμπέλος μίλησε στον Λέανδρο
Μπόλαρη και τον Κυριάκο Μπάνο.

INFO
Η ταινία «Η Νύχτα τ’ Άγι’ Αντώνη» 
είναι ανεβασμένη και στο You Tube.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ

“Είμαστε τα παιδιά αυτών
που βασανίστηκαν στη Μακρόνησο”
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Πρωθυπουργός για μια μέρα
έγινε στη Θουριγγία ο Τό-
μας Κέμεριχ, αποκαλύπτον-

τας ακόμη πιο ανοιχτά τις μεγάλες
συγκρούσεις που εξελίσσονται στη
γερμανική πολιτική σκηνή και τον
καθοριστικό ρόλο του αντιφασιστι-
κού κινήματος. 

Ο Κέμεριχ εκλέχθηκε πρωθυ-
πουργός στις 5 Φλεβάρη και παραι-
τήθηκε στις 6. Είναι ο αρχηγός των
Φιλελεύθερων της Θουριγγίας, αλ-
λά εκλέχθηκε με τις ψήφους όχι μό-
νο του κόμματός του, αλλά και του
CDU (του κόμματος της Μέρκελ)
και των φασιστών του AfD. Έγινε,
έστω και για μια μέρα ο πρώτος
επικεφαλής κυβέρνησης σε ένα
από τα ομόσπονδα κράτη της Γερ-
μανίας, με ψήφους των φασιστών.
Ο ξεσηκωμός ήταν άμεσος σε ολό-
κληρη τη χώρα. Μέσα στο ίδιο το
Κοινοβούλιο της Θουριγγίας, στην
Ερφούρτη, η επικεφαλής της Αρι-
στεράς, που ήταν υποχρεωμένη
από το πρωτόκολλο να του προ-
σφέρει λουλούδια, του τα πέταξε
στα πόδια. Λίγο αργότερα, ο Κέμε-
ριχ έσφιγγε το χέρι του Μπγιερν
Χέκε, του επικεφαλής των φασι-
στών. Οι Φιλελεύθεροι και η Δεξιά
προσπάθησαν να κρυφτούν πίσω
από το δάχτυλό τους. Δεν ψηφίζου-
με μαζί με τους φασίστες, έλεγαν,
απλώς εκείνοι αποφάσισαν να στη-
ρίξουν τον δικό μας υποψήφιο.
Στην πραγματικότητα, υπήρχε μια
βρόμικη συμπαιγνία με πολύ επικίν-
δυνες συνέπειες. Μία από τις απο-
δείξεις είναι ότι η αρχηγός του
CDU, η Άνεγκρετ Κραμπ-Καρενμπά-
ουερ, έκανε προσπάθειες να πα-
ρέμβει στην τοπική Δεξιά, για να
εμποδίσει τη συμφωνία με τους φα-

σίστες, αλλά δεν τα κατάφερε. Πλέ-
ον οι συνέπειες απλώνονται σε
εθνικό επίπεδο. Η Κραμπ-Καρενμ-
πάουερ παραιτήθηκε από την αρχη-
γία του κόμματος στις 10 του μήνα.
Ανοίγει εσωκομματική διαδικασία
μέσα στη Δεξιά, που συνεχίζει να
μην ξέρει με ποιον η ποια υποψή-
φια θα πάει στις επόμενες εκλογές,
μιας και η Μέρκελ έχει δηλώσει ότι
εγκαταλείπει, ότι αυτή η καγκελα-
ρία θα είναι η τελευταία της.

Αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Μπορεί το χέρι της βερολινέζι-

κης Δεξιάς να μην ήταν αρκετά
ισχυρό για να σταματήσει την άτυ-
πη συγκυβέρνηση με τους φασί-
στες, αλλά ο αντιφασιστικός ξεση-
κωμός τα κατάφερε. Ξέσπασαν
διαδηλώσεις σε όλη της χώρα πο-
λύ γρήγορα. Ορισμένες μέσα σε
χρόνο ρεκόρ είχαν χιλιάδες κόσμο.

Η χειραψία του Κέμεριχ με τον Χέ-
κε παραλληλίστηκε αμέσως με την
χειραψία Χίντενμπουργκ - Χίτλερ το
1933. Η σύγκριση του Χίτλερ με
τον Χέκε δεν είναι τραβηγμένη. Ο
Χέκε δεν είναι απλώς ο επικεφαλής
του AfD στη Θουριγγία, αλλά ο αρ-
χηγός της “Πτέρυγας”. Η “Πτέρυ-
γα” είναι η ανοιχτά φασιστική τάση
του κόμματος που πλέον έχει πάρει
τον έλεγχο συνολικά και βάζει στην
πρώτη γραμμή το ρατσισμό, τα
πογκρόμ ενάντια στους μετανά-
στες και τους πρόσφυγες και τις
επιθέσεις την Αριστερά. Είναι νο-
σταλγός του Ολοκαυτώματος και
αρνητής της κλιματικής αλλαγής.

Στις εκλογές του Οκτώβρη η Αρι-
στερά (Die Linke) βγήκε πρώτο
κόμμα στη Θουριγγία με 31%, για
πρώτη φορά μετά τη γερμανική
ενοποίηση (η Θουριγγία ανήκε
στην παλιά Ανατολική Γερμανία). Η

βαθιά κρίση της Δεξιάς οδήγησε
σε πτώση 11,5% το CDU και ανέ-
δειξε τους φασίστες σε 2ο κόμμα.
Και οι Φιλελεύθεροι και το CDU
έβαλαν σαν προτεραιότητα να μην
υπάρξει αριστερή κυβέρνηση και
να εμποδίσουν πιθανότητα να τα
βρει η Αριστερά με το SPD και
τους Πράσινους. Έτσι άρχισαν τα
παζάρια με τους φασίστες.

Η κρίση της γερμανικής Δεξιάς
ανοίγει το δρόμο στους φασίστες
και τώρα γίνεται όλο και πιο φανε-
ρό ότι πτέρυγες της επίσημης γερ-
μανικής Δεξιάς είναι πρόθυμες να
χτίσουν γέφυρες με τους νοσταλ-
γούς του Χίτλερ. Η παραίτηση της
επικεφαλής του CDU, αλλά και πι-
θανές νέες εκλογές στη Θουριγγία,
επιταχύνουν αυτές τις διαδικασίες.
Ο αντιφασιστικός συναγερμός πρέ-
πει να παραμείνει ενεργός.

Νίκος Λούντος

Το Δημοκρατικό Κόμμα φαίνεται ότι είναι
διατεθειμένο ακόμη και να γελοιοποιηθεί,
χαρίζοντας ευχάριστες στιγμές στον

Τραμπ, από το να αποδεχθεί ότι ο Μπέρνι Σάν-
τερς μπορεί να κερδίσει τις εσωκομματικές
εκλογές και να είναι ο επίσημος υποψήφιος στις
προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Νοέμβρη. Η
εσωκομματική διαδικασία στην πολιτεία της Αϊ-
όβα τούς έκανε να ιδρώσουν από το φόβο τους.
Ο Σάντερς βγήκε πρώτος σε ψήφους. Ο πρώην
αντιπρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, που για τα ΜΜΕ
ήταν ο σίγουρος υποψήφιος για το Νοέμβρη
βγήκε τέταρτος με τις μισές ψήφους από ό,τι ο
Σάντερς. Το ηλεκτρονικό σύστημα κατέρρευσε,
το τοπικό Δημοκρατικό Κόμμα παραδέχθηκε ότι
δεν μπορούσε να δώσει αποτελέσματα, χρει-
άστηκαν μέρες και πιθανώς πολύ μαγείρεμα για
να δοθούν στη δημοσιότητα. 

Ο Σάντερς δέχεται επίθεση και από τη Δεξιά
και από το Δημοκρατικό Κόμμα για τα ζητήματα

που ανοίγει. Δωρεάν περίθαλψη για όλους, αύ-
ξηση του κατώτατου ωρομίσθιου στα 15 δολά-
ρια, κρατική παρέμβαση ενάντια στην κλιματική
αλλαγή, ενίσχυση των συνδικάτων. Όμως, αυτές
οι απαράδεκτα ριζοσπαστικές προτάσεις για
ολόκληρο το κατεστημένο, έχουν βρει το δρόμο
τους μέσα στο πιο δύσκολο γήπεδο, το ένα από
τα δύο κόμματα του αμερικάνικου καπιταλισμού,
εκεί που δεν έχεις δικαίωμα να λες την άποψή
σου αν δεν διαθέτεις μερικες δεκάδες εκατομ-
μύρια δολάρια τουλάχιστον. 

Ριζοσπαστικοποίηση
Όμως, οι αλλαγές στην αμερικάνικη κοινωνία

είναι βαθιές. Μια νέα γενιά ριζοσπαστικοποί-
ησης μαζί με ένα σημαντικό κομμάτι της εργατι-
κής τάξης που έχει σπάσει τους δεσμούς τους
και με τα δύο κόμματα ψάχνει τρόπο να εκφρα-
στεί. Οι αγώνες των μαύρων, των μεταναστών,
των γυναικών, των συνδικάτων, των κινημάτων

ενάντια στην κλιματική αλλαγή, η οργή ενάντια
στον Τραμπ αποδεικνύεται πιο ισχυρή από τα
εκατομμύρια δολάρια που κατευθύνονται στους
άλλους υποψήφιους. Ήδη τα επιτελεία του Δη-
μοκρατικού Κόμματος ψάχνουν να βρουν με
ποιο τρόπο θα επιτεθούν, καθώς φαίνεται ότι ο
Μπάιντεν δεν θα τραβήξει ως το τέλος. Ρίχνουν
τον εκατομμυριούχο Μπλούμπεργκ στο παιχνίδι,
η Κλίντον καλεί τον κόσμο να μην δεσμευτεί από
το ποιος θα κερδίσει τις εσωκομματικές. Όλοι
αυτοί ως τώρα έλεγαν ότι ο Σάντερς είναι επικίν-
δυνος γιατί δεν θα μπορέσει να νικήσει τον
Τραμπ, πλέον είναι διατεθειμένοι να χαριστούν
στον Τραμπ για να σταματήσουν τον Σάντερς.

Είτε τα καταφέρουν είτε όχι, το συμπέρασμα
είναι μεγάλης κλίμακας. Μέσα στην καρδιά του
παγκόσμιου καπιταλισμού, υπάρχουν εκατομμύ-
ρια διατεθειμένα να ακούσουν και να παλέψουν
για πολιτικές που έρχονται σε σύγκρουση με το
σύστημα.

Τα βιβλία 
είναι όπλα

Πολιτική κρίση στη Γερμανία

σελ.22 εργατικη αλληλεγγυη

Θα τα βρείτε στο
μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

ΗΠΑ  Κάνουν μέτωπο ενάντια στον Σάντερς

Αντιφασιστική διαδήλωση μετά την ανάληψη του νέου πρωθυπουργού της Θουριγγίας
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Ο πανικός που έχει καταλά-
βει τις αγορές και τα οικο-
νομικά επιτελεία με την εμ-

φάνιση του κορονοϊού δεν οφείλε-
ται ούτε στον ίδιο τον μικροσκοπι-
κό “οργανισμό”, ούτε στα θύματά
του. Ο πανικός αντανακλά πολύ πε-
ρισσότερο τις ίδιες τις αδυναμίες
της παγκόσμιας οικονομίας, παρά
τους πραγματικούς φόβους (των
οικονομικών επιτελείων, όχι των
ίδιων των απλών ανθρώπων) για
την εξάπλωση του ιού. Έτσι και αλ-
λιώς οι πραγματικοί άνθρωποι δεν
είναι παρά απλά “νούμερα” για τα
επιτελεία της άρχουσας τάξης. Η
ασθένεια και ο θάνατος είναι “στα-
τιστικά συμβάντα” που αξιολογούν-
ται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της οικονομίας. 

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι αριθμοί
των θυμάτων είναι σχετικά μικροί.
Στην ίδια την Κίνα, τη χώρα όπου
πρωτοεμφανίστηκε η ασθένεια,
έχουν καταγραφεί περίπου 43 χι-
λιάδες περιστατικά. Έξω από την
ίδια την Κίνα, οι καταγεγραμμένες
περιπτώσεις είναι ακόμα ελάχιστες.
Από αυτές τις 43 χιλιάδες το ένα
έκτο χρειάστηκε να νοσηλευτεί, σε
κρίσιμη κατάσταση, σε κάποιο νο-
σοκομείο. Χίλιοι περίπου ασθενείς
έχουν χάσει ήδη τη μάχη με τη
ζωή.  Με βάση τα δεδομένα από
την Κίνα, ερευνητές από το Impe-
rial College του Λονδίνου υπολογί-
ζουν τα ποσοστά θνησιμότητας του
κορονοϊού στο 1%. Τα ποσοστά
θνησιμότητας της “κοινής γρίπης”
είναι σαφώς μεγαλύτερα. “Στις
ΗΠΑ μόνο”, γράφει η αμερικανική
ιστοσελίδα LiveScience, “η κοινή
γρίπη έχει ήδη προκαλέσει αυτή
την περίοδο, μέχρι τώρα, 19 εκα-
τομμύρια ασθένειες, 180 χιλιάδες
εισαγωγές σε νοσοκομείο και 10 χι-
λιάδες θανάτους, σύμφωνα με το
'Κέντρο για τον έλεγχο των ασθε-
νειών και την πρόληψη' (CDC)”.

Οι στατιστικές, όμως, λένε μόνο
τη μισή αλήθεια. Την “κοινή γρίπη”
την έχουμε μελετήσει και την γνω-
ρίζουμε, εξηγεί το ίδιο άρθρο. Η
εμφάνισή της είναι περιοδική. Από
τον Μάρτη τα νέα κρούσματα θα
αρχίσουν να μειώνονται, τον Απρί-
λη θα εξαφανιστούν. Ο κορονοϊός
είναι νέος και άγνωστος. Κανένας
δεν ξέρει πως θα εξελιχθεί η εξά-
πλωσή του μέσα στις επόμενες
εβδομάδες ή μήνες. Ο κίνδυνος
μιας ανεξέλεγκτης πανδημίας είναι
ίσως μικρός αλλά σίγουρα υπαρ-
κτός.

Η αρχική αντίδραση των κινεζι-
κών αρχών μετά τον εντοπισμό του
νέου ιού στην Γιουχάν -μια πόλη 11
εκατομμυρίων κατοίκων στην κεν-
τρική Κίνα- ήταν να περιορίσει τις
μετακινήσεις των ανθρώπων. Πε-
νήντα περίπου εκατομμύρια Κινέζοι
τέθηκαν άμεσα σε κατάσταση “κα-
ραντίνας” και χιλιάδες εργοστάσια,
γραφεία, επιχειρήσεις και δημόσιοι
οργανισμοί σταμάτησαν να λει-

τουργούν καθώς οι αρχές “συμ-
βούλευαν” τον κόσμο να κλειστεί
στο σπίτι του. Ο ίδιος ο πρόεδρος
Σι στην πρώτη του δημόσια παρου-
σία μετά το ξέσπασμα της επιδη-
μίας (λίγες ώρες μετά τον θάνατο
του Λι Ουενλιάνγκ, του γιατρού
που είχε προειδοποιήσει πρώτος
για τον κίνδυνο του ιού και είχε αρ-
χικά κατηγορηθεί από τις αρχές για
διασπορά ψευδών ειδήσεων) εμφα-
νίστηκε συμβολικά με μάσκα.

Ρατσιστική προπαγάνδα
Στη Δύση, οι αρχές και τα μέσα

μαζικής ενημέρωσης αντιμετώπισαν
αρχικά τον νέο ιό σαν μια ευκαιρία
για μια ακόμα ρατσιστική προπα-
γάνδα σε βάρος των Κινέζων (και
μαζί τους όλων των Ασιατών). Ύστε-
ρα από μια αρχική επιστημονική ει-
κασία που συνέδεε τον κορονοϊο με
τις νυχτερίδες εμφανίστηκε στη
Βρετανία ένα βίντεο που έδειχνε μια
Κινέζα να τρώει μια σούπα με νυχτε-
ρίδες -μια αναπαραγωγή του στερε-
ότυπου που εμφανίζει τους “ξέ-
νους” σαν πηγή ασθενειών και μο-
λύνσεων. Αλλά πολύ γρήγορα η εκ-
στρατεία αυτή γύρισε μπούμερανγκ
-και μέσα και έξω από την Κίνα.

Στη συνεδρίαση της μόνιμης επι-
τροπής του Πολιτικού Γραφείου
(του Κ.Κ.Κίνας) της 3 Φεβρουαρί-
ου, ο πρόεδρος Σι έκανε στροφή
180 μοιρών. Τα μέτρα για τον πε-
ριορισμό του ιού είπε (σύμφωνα με
το πρακτορείο Ρόιτερς) έχουν

“τραβήξει πάρα πολύ” και απειλούν
την οικονομία. Αυτό που προέχει
τώρα δεν είναι να σταματήσει η
εξάπλωση του ιού αλλά να ξαναπά-
ρει μπροστά η παραγωγή. Οι οικο-
νομικές αρχές έστειλαν προειδο-
ποιήσεις στις μεγάλες κρατικές
επιχειρήσεις να εργαστούν σκληρά
για να πιάσουν τους στόχους, πα-
ρά την επέλαση του ιού.

Λίγες ώρες αργότερα ο πρό-
εδρος Τραμπ προσπάθησε και αυ-
τός να διασκεδάσει τους φόβους
για την εξάπλωση του κορονοϊού.
Η επιδημία θα υποχωρήσει, δήλω-
σε (προκαλώντας την οργή του επι-
στημονικού κόσμου), με την υπο-
χώρηση του χειμώνα. Σταματήστε
να ανησυχείτε για την υγεία σας,
με άλλα λόγια, και ριχτείτε ξανά
στη δουλειά. Το έθνος (δηλαδή οι
επιχειρήσεις μας) κινδυνεύουν.

Στην Κίνα τα οικονομικά επιτε-
λεία προσπαθούν ακόμα να υπολο-
γίσουν -έστω και προσεγγιστικά-
τις αναμενόμενες επιπτώσεις που
θα έχει η επιδημία στην οικονομία.
Αλλά οι πρώτες ενδείξεις είναι δρα-
ματικές. Η εμφάνιση της επιδημίας
συνέπεσε στην Κίνα με τις γιορτές
της Πρωτοχρονιάς (μια κινητή
γιορτή που σχετίζεται με την παν-
σέληνο), μια παραδοσιακή περίοδο
ταξιδιών για τους Κινέζους. Το
πρώτο οικονομικό θύμα ήταν οι λια-
νικές πωλήσεις, που έκαναν βουτιά
καθώς ο κόσμος έμεινε ταμπουρω-
μένος στα σπίτια του:

“Η απώλεια εσόδων στο λιανικό
εμπόριο και την εστίαση στην
εβδομάδα του Νέου Σεληνιακού
Έτους”, γράφει το πρακτορείο Blo-
omberg, “υπολογίζεται από το 20%
ως το 80%, μια πτώση που μετα-
φράζεται σε μια υστέρηση από 31
ως 124 δισεκατομμύρια δολάρια...”

Τα κύματα της οικονομικής ανα-
ταραχής έφτασαν στις ακτές της
Δύσης πολύ γρηγορότερα από τον
ίδιο τον ιό. Η Κίνα είναι το “εργο-
στάσιο του πλανήτη” που τροφοδο-
τεί με εξαρτήματα όλες σχεδόν τις
βιομηχανίες της Ευρώπης, της Ια-
πωνίας και της Αμερικής. 

Γραμμή παραγωγής   
“Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος προ-

μηθευτής εξαρτημάτων αυτοκινη-
τοβιομηχανίας στον κόσμο”, γρά-
φει το CNN. “Το 2018, σύμφωνα με
τα στοιχεία του ΟΗΕ, εξήγαγε
εξαρτήματα αξίας 35 δις δολαρίων.
Εξαρτήματα αξίας περίπου 20 δις
εξήχθησαν το 2018 από την Κίνα
στις ΗΠΑ... Ένα κομμάτι από αυτές
τις εξαγωγές πηγαίνει στα κατα-
στήματα που πουλάνε εξαρτήματα
αλλά ο κύριος όγκος κατευθύνεται
στις γραμμές παραγωγής... Δεν
μπορείς να κατασκευάσεις ένα αυ-
τοκίνητο με το 99% των εξαρτημά-
των του. Αρκεί να λείπει ένα εξάρ-
τημα για να σταματήσει μια γραμμή
παραγωγής, όπως λέει ο Μάικ
Ντιόν, πρώην γενικός διευθυντής
της General Motors στην Ινδονη-

σία...”
Ο ιός, όμως, δεν έχει διαταράξει

μόνο τις διεθνείς εφοδιαστικές
αλυσίδες. Έχει χτυπήσει και τη “ζή-
τηση”, χτυπώντας με αυτόν τον
τρόπο τις τιμές του πετρελαίου και
των άλλων πρώτων υλών. Σύμφωνα
με τον γνωστό (και διαβόητο) “οίκο
Moody's”: 

“Ο δείκτης βιομηχανικών μετάλ-
λων έχει κάνει βουτιά... Σε σημαντι-
κό βαθμό η πτώση των τιμών οφεί-
λεται στην υπερβολική εξάρτηση
της παγκόσμιας βιομηχανικής δρα-
στηριότητας από την Κίνα. Ο δεί-
κτης έχει υποχωρήσει σε ποσοστό
7,1% από την εμφάνιση του κορο-
νοϊού με τον χαλκό να χάνει 10,4%,
το νικέλιο 8,7%, τον κασσίτερο
8,2% και τον ψευδάργυρο 7,3%”.

Τα οικονομικά επιτελεία φοβούν-
ται ότι ο κορονοϊός μπορεί να απο-
δειχτεί “μαύρος κύκνος” για την
παγκόσμια οικονομία. Παλιά οι βιο-
λόγοι πίστευαν ότι οι κύκνοι ήταν
κατάλευκοι. Το 1697 όμως, εξερευ-
νητές εντόπισαν μαύρους κύκνους
στην Αυστραλία. Για τους επιστή-
μονες και την ανθρωπότητα συνο-
λικά ήταν μια σημαντική ανακάλυ-
ψη. Για την οικονομική “επιστήμη”
αντίθετα, ο “μαύρος κύκνος” έγινε
συνώνυμο της καταστροφής:  ένα
νέο, αναπάντεχο δεδομένο που
μπορεί να ανατρέψει τις προβλέ-
ψεις, να διαταράξει τα χρηματιστή-
ρια και τις χρηματαγορές, να τινά-
ξει στον αέρα τις προβλέψεις για
τα “κέρδη και τις ζημίες” και να
κλονίσει την ίδια την πραγματική
οικονομία. 

Θα αποδειχτεί πραγματικά “μαύ-
ρος κύκνος” για την παγκόσμια οι-
κονομία ο κοροναϊός; Κανένας δεν
το ξέρει ακόμα. Αυτό όμως που ξέ-
ρουμε είναι ότι ο Σι και o Τραμπ εί-
ναι έτοιμοι από τώρα να ρίξουν
εκατομμύρια ανθρώπους στην αρ-
ρώστια και τον θάνατο για να σώ-
σουν τα κέρδη της αυτοκινητοβιο-
μηχανίας, των τραπεζιτών και των
κάθε λογής σπεκουλαδόρων.

Ο κορονοϊός απειλεί να μετατρα-
πεί πραγματικά σε πανδημία. Όχι
επειδή δεν γνωρίζουμε τους κινδύ-
νους, αλλά επειδή οι πλούσιοι και
οι ισχυροί αδιαφορούν για την
υγεία μας και τις ζωές μας. Η
πραγματική πανδημία χτυπάει εδώ
και πολλά χρόνια τον πλανήτη. Το
όνομά της, καπιταλισμός.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βάζουν τα κέρδη 
πάνω απ’ τους ανθρώπους



Κατέρρευσε ο παραδοσιακός
δικομματισμός στις εκλογές
που έγιναν στην Ιρλανδία το

περασμένο Σάββατο. Τα δύο κόμμα-
τα που μονοπωλούν την εξουσία
εδώ και 100 χρόνια έπεσαν αθροι-
στικά στο 43%. Πρώτο κόμμα ανα-
δείχθηκε το Σιν Φέιν με 24,5%, σχε-
δόν 11 μονάδες πάνω από το αποτέ-
λεσμα του 2016. Από 295 χιλιάδες
ψήφους το 2016 έφτασαν τις 535 χι-
λιάδες. Η έκπληξη ήταν μεγάλη ακό-
μη και για την ηγεσία του Σιν Φέιν.
Αν είχε κατεβάσει και άλλους υπο-
ψήφιους θα είχε κερδίσει πολλούς
ακόμη βουλευτές, αλλά δεν προ-
έβλεπε τέτοια επιτυχία.

Το αποτέλεσμα στέλνει πολύ δυ-
νατό μήνυμα για την πολιτική κατά-
σταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
Ιρλανδία είναι υποτίθεται το πιο ση-
μαντικό παράδειγμα ανάκαμψης με-
τά την κρίση. Από “κέλτικη τίγρη”
έφτασε στον πάτο του βαρελιού το
2007-2010, είδε το ΑΕΠ της να συρ-
ρικνώνεται κατά 21%, η κυβέρνηση
διέσωσε τις τράπεζες, κλιμάκωσε
τις επιθέσεις με ένα κύμα περικο-
πών και τελικά έφτασε να καταφύγει
στην Τρόικα στα τέλη του 2010 για
ένα δάνειο 85 δισεκατομμυρίων ευ-
ρώ τα επόμενα χρόνια. Η Ιρλανδία
παρουσιαζόταν σαν η καλύτερη μα-
θήτρια, επιβάλλοντας όσα διέταζε
το μνημόνιο κι έτσι στα τέλη του
2013 η κυβέρνηση διαφήμισε ότι
πλέον βγαίνει από το μνημόνιο.
Ήταν η πρώτη χώρα από όσες μπή-
καν σε μνημόνια που μπόρεσε να
επιστρέψει στις “αγορές”. Φυσικά, η
κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα συνέ-
χιζε την απαραίτητη λιτότητα και
χωρίς μνημόνιο. Από το 2014 άρχισε
και επίσημα η “ανάκαμψη”, το ΑΕΠ
ανέβηκε, το χρέος σαν ποσοστό του
ΑΕΠ έπεφτε, η ανεργία μειώθηκε.
Αν κοιτάξει κανείς μόνο τους αριθ-
μούς, είναι εντυπωσιακοί. Το ΑΕΠ
από 222 δις δολάρια το 2010, έφτα-
σε τα 375 δις το 2018.

Θα περίμενε κανείς, μιας και η οι-
κονομική κρίση παρουσιάζεται πλέ-
ον σαν ένας λόξυγγας που πέρασε,
η πολιτική κρίση να ακολουθούσε
την ίδια πορεία. Όμως τα πράγματα
πήγαν αλλιώς και αυτό που κατα-
γράφεται είναι βαθύτερη πολιτική
κρίση και στροφή αριστερά.

Πρώτον γιατί η ανάκαμψη δεν άλ-
λαξε τις ζωές των απλών ανθρώπων.
Με την κρίση στον τομέα της υψη-
λής τεχνολογίας χάθηκαν πολλές
δουλειές με σχετικά καλούς μι-
σθούς, ενώ η μείωση της ανεργίας
που προβάλλουν οι θιασώτες της λι-
τότητας έγινε με δουλειές κακοπλη-
ρωμένες και με χειρότερους όρους.
Πολύ λιγότερος κόσμος τώρα έχει
δυνατότητα για ιδιόκτητο σπίτι, αλλά

το μπουμ στα ακίνητα τα τελευταία
χρόνια σημαίνει ότι έχουν εκτοξευ-
θεί οι τιμές των ενοικίων. Στο κέντρο
του Δουβλίνου, τα νοίκια κατά μέσο
όρο έφτασαν τα 2000 ευρώ το μήνα,
ενώ όταν έσκασε η τελευταία φού-
σκα ήταν 1500. Αυτές οι συνθήκες
τριπλασίασαν τους άστεγους μέσα
στα τελευταία 5 χρόνια, όχι στα χρό-
νια της κρίσης, αλλά της “ανάκαμ-
ψης”. Ένα άλλο κομμάτι του ψέμα-
τος της ανάκαμψης είναι στους ίδι-
ους τους αριθμούς. Ο ιρλανδικός
καπιταλισμός συνεχίζει την στρατη-
γική της “ανάπτυξης” κάνοντας τον
μαγνήτη για τις πολυεθνικές με τις
συνθήκες φορολογικού παράδεισου
που τους προσφέρει. Έτσι, το ΑΕΠ
εκτινάσσεται γιατί οι πολυεθνικές
δηλώνουν την Ιρλανδία σαν έδρα,
ενώ στην πραγματικότητα πολλές
φορές δεν επενδύουν το παραμικρό,
ούτε προσλαμβάνουν κόσμο.

Μαζικά κινήματα
Δεύτερον, ο κόσμος δεν έζησε

παθητικά την περίοδο της κρίσης.
Υπήρξαν μαζικά κινήματα που έκα-
ναν πολύ κόσμο να ψάξει αριστερά.
Ο αγώνας ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση του νερού έβγαλε στο δρόμο
εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Μετα-
τράπηκε στην κατεξοχήν μάχη ενάν-
τια στην Τρόικα και την κυβέρνηση
και νίκησε. Αναγκάστηκαν να απο-
σύρουν τους μετρητές και να ξεχά-
σουν το χαράτσι. Μέσα στην ίδια
περίοδο εξελίχθηκαν πολιτικές μά-
χες με νίκες. Το 2015 το 62% ψήφι-
σε σε δημοψήφισμα υπέρ του δι-
καιώματος του γάμου των ομόφυ-

λων ζευγαριών που πλέον μετατρά-
πηκε σε νόμο. Το 2018, το 66% ψή-
φισε υπέρ του δικαιώματος στην
έκτρωση, σπάζοντας την πιο αντι-
δραστική απαγόρευση και τα μού-
τρα της Καθολικής εκκλησίας. Τον
περασμένο Μάη, 82% ψήφισαν υπέρ
του δικαιώματος στο διαζύγιο χωρίς
τους περιορισμούς που επέβαλε ως
τότε το Σύνταγμα (έπρεπε τα ζευγά-
ρια να ζουν χωριστά για ένα διάστη-
μα πριν το διαζύγιο).

Τρίτον, κανένα από τα πολιτικά
κόμματα που διαχειρίστηκαν τον ιρ-
λανδικό καπιταλισμό δεν κατάφερε
να γλυτώσει από την οργή που συσ-
σωρευόταν. Το Φιάνα Φόιλ που κυ-
βέρνησε τα χρόνια της κρίσης και
υπέγραψε το μνημόνιο με την Τρόι-
κα κατέρρευσε κατά 24% στις εκλο-
γές του 2011. Όμως ο άλλος πόλος

του δικομματισμού, το Φίνε Γκέιλ
ανέβηκε και έκανε κυβέρνηση με τη
στήριξη του Εργατικού Κόμματος,
το οποίο φαινόταν τότε να είναι ο
κερδισμένος από την κρίση (είχε
άνοδο σχεδόν 10% και μπήκε σφήνα
στον δικομματισμό). Αποτέλεσμα;
Το 2016 το Εργατικό Κόμμα έπεσε
στο 6,6% και τώρα στο 4,4%. Αυτό
που ακολούθησε ήταν κυβέρνηση
μειοψηφίας του Φίνε Γκέιλ με τη
στήριξη του Φιάνα Φόιλ. Έτσι και οι
δυο πυλώνες του δικομματισμού
έδεσαν τις τύχες τους και συνέχισαν
να χάνουν.

Τώρα, έχουν να αντιμετωπίσουν
τον ερχομό του Σιν Φέιν στο κέντρο
της πολιτικής σκήνης. Θα ήθελαν να
συνεχίζουν να το αντιμετωπίζουν
σαν “ακραίο” πολιτικό φαινόμενο,
πολιτική πτέρυγα του ΙRA όπως το

αποκαλούν. Όμως πλέον αναδείχθη-
κε πρώτο κόμμα. Και ξέρουν ότι πα-
ρά τις ιδιαιτερότητες της ιρλανδικής
ιστορίας, ο πολιτικός ρόλος του Σιν
Φέιν δεν είναι επί της ουσίας διαφο-
ρετικός από τα κόμματα της ρεφορ-
μιστικής Αριστεράς σε άλλες χώ-
ρες. Ο κόσμος ψήφισε Σιν Φέιν ψά-
χνοντας να απαντήσει στον δικομ-
ματισμό από τα Αριστερά. Το ιρλαν-
δικό εκλογικό σύστημα επιβεβαιώνει
αυτή την εκτίμηση. Οι ψηφοφόροι
στην Ιρλανδία έχουν τη δυνατότητα
να ψηφίσουν όλες τις επιλογές τους
κατά προτεραιότητες, έτσι ώστε αν
δεν εκλεγεί ο βουλευτής που θέ-
λουν, η ψήφος τους περνάει στη
δεύτερη προτίμηση. Οι προτιμήσεις
των ψηφοφόρων του Σιν Φέιν πάνε
συνολικά προς τα Αριστερά. Και οι
Πράσινοι βγαίνουν κερδισμένοι, με
ένα 7%, ενώ η αντικαπιταλιστική
συμμαχία “Αλληλεγγύη - Οι άνθρω-
ποι πάνω από τα κέρδη” όπου συμ-
μετέχει το SWN (η αδελφή οργάνω-
ση του ΣΕΚ στην Ιρλανδία) εξέλεξε
πέντε βουλευτές. Παρά την εκλογι-
κή πίεση που δέχθηκαν από την
άνοδο του Σιν Φέιν, κατάφεραν να
εκλεγούν χάρη στις ψήφους δεύτε-
ρης προτίμησης.

Τα αφεντικά της Ιρλανδίας θα
έχουν να διαχειριστούν για πρώτη
φορά από τότε που ανεξαρτητοποι-
ήθηκε η χώρα μια τέτοια κατάσταση,
να πρέπει να σχηματίσουν κυβέρνη-
ση όπου τον πρώτο λόγο δεν θα έχει
ένα από τα παραδοσιακά τους κόμ-
ματα. Και μέσα σε συνθήκες που ο
ιρλανδικός καπιταλισμός έχει να αν-
τιμετωπίσει τις απρόβλεπτες συνέ-
πειες του Μπρέξιτ, ενώ ο κόσμος
δηλώνει με όλους τους τρόπους ότι
δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει
να πληρώνει τις επιπτώσεις της κρί-
σης και της “ανάκαμψης”.

Το Σιν Φέιν είναι πρόθυμο να δεί-
ξει στην άρχουσα τάξη ότι δεν πρέ-
πει να φοβάται. Η πρωτοβουλία “Άν-
θρωποι πάνω από τα κέρδη” σε ανα-
κοίνωσή της καλεί το Σιν Φέιν να
μην ψάξει συμμαχίες με τα δύο κόμ-
ματα του δικομματισμού: “Ζούμε
έναν πολιτικό σεισμό. Η Δεξιά τα
έχει πολύ δύσκολα μπροστά της. Η
έκφραση του θυμού στην κάλπη εί-
ναι σημαντική, αλλά για να τον μετα-
τρέψουμε σε πράξη χρειαζόμαστε
κινητοποιήσεις. Χρειαζόμαστε ένα
μεγάλο κίνημα για το στεγαστικό,
για την Υγεία και για τις συντάξεις.
Ας ξεκινήσουμε μια πραγματική μά-
χη για να πάμε την ηλικία συνταξιο-
δότησης στα 65. Το μέλλον ξημερώ-
νει καλά για την Αριστερά. Αλλά θα
παραμείνουμε σταθεροί στην υπό-
σχεσή μας, ούτε σπιθαμή γης στο
Φιάνα Φόιλ και το Φίνε Γκέιλ”.

Νίκος Λούντος

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Εκλογική ανταρσία στην Ιρλανδία

“Πολύ λιγότερος κόσμος τώρα έχει δυνατότητα για ιδιόκτητο σπίτι, αλλά το μπουμ στα ακίνητα τα τελευταία χρόνια σημαίνει
ότι έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των ενοικίων. Στο κέντρο του Δουβλίνου, τα νοίκια κατά μέσο όρο έφτασαν τα 2000 ευρώ το

μήνα, ενώ όταν έσκασε η τελευταία φούσκα ήταν 1500. Αυτές οι συνθήκες τριπλασίασαν τους άστεγους μέσα στα τελευταία 5
χρόνια, όχι στα χρόνια της κρίσης αλλά της “ανάκαμψης””.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Μπριντ Σμιθ, Τζίνο Κένι, Ρίτσαρντ Μπόιντ-Μπάρετ,
τρεις σύντροφοι που επανεκλέγονται βουλευτές στην Ιρλανδία.
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