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Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία δίνουν συνέχεια στην Πανεργατική 
της 18 Φλεβάρη με νέα πανελλαδική απεργία στις 5 Μάρτη. 
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ΑΠΕΡΓΙΑ
για προσλήψεις
μονιμοποιήσεις
στα Νοσοκομεία

Σε απεργία κατεβαίνουν οι ερ-
γαζόμενοι των δημόσιων νο-
σοκομείων στις 5 Μάρτη.

Πανελλαδική απεργιακή διαδήλω-
ση θα πραγματοποιηθεί στην Αθή-
να, στις 9πμ, με αφετηρία την πλ.
Μαβίλη. Συνέλευση για την οργά-
νωση της απεργίας πραγματοποι-
ούσε το Συντονιστικό Νοσοκομεί-
ων, το απόγευμα της Τρίτης 25/2. 

Η επιδημία της γρίπης αλλά και
ο διεθνής συναγερμός για την
απειλή του κορονοϊού κάνουν ακό-
μα πιο εξόφθαλμη την ανάγκη για
μαζικές προσλήψεις, μονιμοποι-
ήσεις κι αύξηση της χρηματοδότη-
σης, διεκδικήσεις που είναι τα βα-
σικά ζητούμενα της απεργίας της
5ης Μάρτη. Η κυβέρνηση κι ο Κικί-
λιας, αντί να ικανοποιήσουν αυτά
τα αιτήματα, προτιμούν να μπαλώ-
νουν τρύπες με μετακινήσεις εργα-
ζομένων – δημιουργώντας όπως
είναι προφανές καινούργια κενά
και να προωθούν την είσοδο του
ιδιωτικού κεφαλαίου στη δημόσια
Υγεία. Την ίδια στιγμή δίνουν ψεύ-
τικες διαβεβαιώσεις περί θωράκι-
σης κι ετοιμότητας του συστήμα-
τος Υγείας απέναντι σε ξεσπάσμα-
τα επιδημιών, χτίζοντας παράλλη-
λα και τον απεργοσπαστικό εκβια-
σμό, καθότι “μπροστά στον κίνδυ-
νο του κορονοϊού, δεν είναι ώρα
για απεργίες”. 

Διαψεύδει
Στην πραγματικότητα ισχύει το

αντίθετο και στα δύο επίπεδα.
Πρώτον όσον αφορά τις διαβεβαι-
ώσεις του Κικίλια. Το ίδιο το σωμα-
τείο εργαζομένων του Αττικού Νο-
σοκομείου – ενός από τα νοσοκο-
μεία που υποτίθεται πως έχουν
προετοιμαστεί για να υποδεχτούν
κρούσματα κορονοϊού – διαψεύδει
τον Κικίλια ξεκαθαρίζοντας πως
“δεν υπάρχει σχέδιο για τον κορο-
νοϊό στο Αττικό, που να είναι
εφαρμόσιμο σε πιθανή μαζική
έξαρση της νόσου”. 

Κι όσο για τα “μην απεργείτε σε
τέτοιες συνθήκες”, η απεργία στις
5 Μάρτη και η κλιμάκωσή της είναι
η μόνη προοπτική που μπορεί να
αναγκάσει την κυβέρνηση να κόψει
τα παραμύθια και να προχωρήσει
στις αναγκαίες προσλήψεις και δα-
πάνες που θα εξασφαλίσουν ένα
δημόσιο σύστημα Υγείας που θα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες.   

Συνέχεια στη σελ. 4

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
Άρρωστο είναι 
το σύστημα
Η Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου

έκλεισε με μια ακόμα παγ-
κόσμια πρωτιά για την κυ-

βέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη: ο γενικός δείκτης του χρηματι-
στηρίου της Αθήνας καταποντίστη-
κε 8,4 ποσοστιαίες μονάδες, χει-
ρότερη πτώση από όλα τα χρημα-
τιστήρια του πλανήτη. Η Γουόλ
Στριτ έχασε 3,5 ποσοστιαίες μονά-
δες. Το Τόκιο 3,9. Το Λονδίνο είχε
τη “χειρότερη μέρα” του εδώ και
πέντε χρόνια. Το χρηματιστήριο
του Μιλάνο έχασε 5,4 μονάδες.
Αλλά κανένας, ακόμα και η Ιταλία
που πυροδότησε την κρίση, δεν
κατάφερε να φτάσει (και πολύ πε-
ρισσότερο να ξεπεράσει) τη “δική
μας” πρωτιά. Τέσσερα δισεκατομ-
μύρια ευρώ έκαναν, μέσα σε λίγες
ώρες, “φτερά” από το χρηματιστή-
ριο.

Ο πανικός, διεθνώς, πυροδοτή-
θηκε από τα νέα για την εξάπλωση
του κορονοϊού στην Ιταλία. Διακό-
σια περίπου περιστατικά έχουν κα-
ταγραφεί μέχρι την ώρα που γρά-
φεται αυτό το κείμενο στην Ιταλία.
Από τους ασθενείς έξι έχουν ήδη
χάσει τη ζωή τους. Το Μιλάνο, η
“οικονομική πρωτεύουσα” της Ιτα-
λίας παρέλυσε. Οι δρόμοι άδει-
ασαν, εκατοντάδες εκπαιδευτικές,
καλλιτεχνικές ή επιχειρηματικές
εκδηλώσεις ακυρώθηκαν και ο κό-
σμος κλείστηκε στα σπίτια του –
αφού άδειασε πρώτα, τρομοκρα-
τημένος, τα ράφια των σουπερ-
μάρκετ. Οι σκηνές που είδαμε πριν
από λίγες εβδομάδες στην Κίνα
επαναλαμβάνονται τώρα στην καρ-
διά της Ευρώπης.

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-

ας φοβάται ότι η επιδημία μπορεί
να εξελιχθεί σε “πανδημία” - να πά-
ρει ανεξέλεγκτες και δραματικές
διαστάσεις, με  χιλιάδες περιστατι-
κά σε κάθε χώρα. Η Αυστρία έκλει-
σε τα σιδηροδρομικά της σύνορα
με την Ιταλία και οι έλεγχοι (συνή-
θως για πυρετό, με θερμικές κάμε-
ρες) εντείνονται σε όλα τα διεθνή
λιμάνια και αεροδρόμια. Αλλά έχει
γίνει ήδη φανερό ότι οι κάθε λογής
“καραντίνες” δεν πρόκειται να στα-
ματήσουν τον οικονομικό πανικό.

Ο ιός έχει χτυπήσει και την πα-
ραγωγή και τη διακίνηση των προ-
ϊόντων. Η Κίνα, η χώρα στην οποία
πρωτοεμφανίστηκε, έχει πρακτικά
παραλύσει. Οι οικονομολόγοι εκτι-
μούν τώρα ότι ο κορονοϊός θα της

κόψει φέτος τουλάχιστον μια πο-
σοστιαία μονάδα από τον αναμενό-
μενο ρυθμό ανάπτυξης. Η Κίνα εί-
ναι όμως το “εργοστάσιο του πλα-
νήτη”. Η παγκόσμια παραγωγή -
από τα κινητά τηλέφωνα μέχρι τα
πλοία- εξαρτάται σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό από τα εργο-
στάσια της Κίνας -που έχουν στα-
ματήσει να λειτουργούν. Ταυτό-
χρονα, η πτώση της παραγωγής
της Κίνας έχει μειώσει κατακόρυ-
φα τη ζήτηση για πρώτες ύλες –
χτυπώντας με αυτόν τον τρόπο
της εξαγωγές της ενέργειας, των
μετάλλων κλπ.

Το πλήγμα είναι ακόμα μεγαλύ-
τερο για τον τουρισμό. Στην Κίνα
εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια
(αεροπορικά, σιδηροδρομικά κλπ)
ακυρώθηκαν ενώ τα ξενοδοχεία
και τα εστιατόρια έμειναν άδεια. Η
ζημιά για τον κλάδο μετριέται σε
εκατοντάδες εκατομμύρια. Τώρα ο
ίδιος πανικός απλώνεται παντού.
Πέρσι επισκέφθηκαν την Ελλάδα
πάνω από 200 χιλιάδες τουρίστες
από την Κίνα. Η εξάπλωση του ιού
τώρα και στην καρδιά της Ευρώ-
πης κάνει το πλήγμα για τον τουρι-
σμό (την βαριά βιομηχανία της Ελ-
λάδας, σύμφωνα με πολλούς οικο-
νομολόγους) ακόμα πιο μεγάλο.
Διόλου παράξενο οι μετοχές των
επιχειρήσεων που συνδέονται άμε-
σα με τον τουρισμό (πχ των αερο-
πορικών εταιριών) έχουν δεχτεί
πολύ μεγάλη πίεση.

Ο κορονοϊός έχει χτυπήσει την
πραγματική οικονομία. Είναι, όμως,
η πτώση της παραγωγής στην Κίνα
ή η μείωση της τουριστικής κίνη-
σης αρκετή για να δικαιολογήσει
τον πανικό που έχει χτυπήσει τα οι-
κονομικά επιτελεία και τα χρηματι-
στήρια; Και εδώ η απάντηση είναι
απλή και μονολεκτική: όχι.

Η παγκόσμια οικονομία ταλανί-
ζεται από τις αρχές της δεκαετίας
του 1970 από επαναλαμβανόμε-
νες, μεγάλες οικονομικές υφέσεις.
Οι απολογητές του συστήματος
εφευρίσκουν κάθε φορά και μια
άλλη, νέα “αιτία” για να δικαιολο-
γήσουν τόσο την ίδια την οικονομι-
κή καταστροφή (τις επιχειρήσεις
που κλείνουν, τις ουρές των ανέρ-
γων, τον πληθωρισμό) όσο και τα
μέτρα που παίρνουν οι άρχουσες
τάξεις και οι κυβερνήσεις τους για
να φορτώσουν τα σπασμένα της
κρίσης στους εργάτες και τους
φτωχούς. Η κρίση του 1973-74
ήταν “πετρελαϊκή” -έφταιγαν οι πε-

τρελαιοπαραγωγές χώρες που αύ-
ξησαν απότομα και ραγδαία τις τι-
μές των “μαύρου χρυσού” για την
ύφεση που χτύπησε τον πλανήτη.
Η κρίση των αρχών του 1980 οφει-
λόταν στην ιρανική επανάσταση
και την επικράτηση των “μουλά-
δων” στην Τεχεράνη. 

Τι φταίει για την κρίση;
Αυτό το γαϊτανάκι των “επιστη-

μονικών ερμηνειών” συνεχίζεται,
ακάθεκτο, μέχρι τις μέρες μας: για
την κατάρρευση της Λήμαν Μπρά-
δερς και όλα όσα ακολούθησαν
έφταιγαν μερικοί άφρονες τραπε-
ζίτες και χρηματιστές, τα “γκόλν-
τεν μπόις”, που έχτισαν μια φού-
σκα παρασύροντας τους επενδυ-
τές στον τζόγο των στεγαστικών
δανείων. Για την κρίση εδώ στην
Ελλάδα φταίγαμε εμείς όλοι που
“ζούσαμε πέρα από τις δυνατότη-
τές μας με δανεικά” -η διαβόητη
θεωρία του εξίσου διαβόητου Θεό-
δωρου Πάγκαλου. Έφταιγε η πα-
ραβίαση των “κανόνων της αγο-
ράς” με άλλα λόγια. Η θεραπεία
ήταν απλή: λιτότητα, λιτότητα και
λιτότητα. Να μάθουμε να ζούμε
“στα μέτρα μας”. Να αποδεχτούμε
την ανεργία σαν ένα φυσικό φαινό-
μενο – την αντίδραση της αγοράς
στις υπερβολές μας. Και πάει λέ-
γοντας.

Αλλά η τιμή του πετρελαίου ή η
εξάπλωση του κορονοϊού είναι
απλά και μόνο οι αφορμές για το
ξέσπασμα της κρίσης. Πυροδότη-
σαν την εμφάνιση της, αλλά δεν
την γέννησαν. Τα αίτια ήταν πολύ
πιο βαθιά. 

Η παγκόσμια οικονομία κατάφε-
ρε, με τη λιτότητα, τα σκληρά μέ-
τρα ενάντια στους λαούς του “ευ-
ρωπαϊκού νότου” (και ιδιαίτερα
της χώρας μας), τη μαζική “εκτύ-
πωση χρήματος” των προγραμμά-
των “ποσοτικής χαλάρωσης” και
τα μηδενικά επιτόκια να ξεφύγει
από τις επιπτώσεις της κρίσης του
2008. Αλλά η κρίση δεν ξεπερά-
στηκε ποτέ. Για να το πούμε με ια-
τρικούς όρους, τα συμπτώματα
εξαφανίστηκαν χάρη στη διασωλή-
νωση της οικονομίας με τα πιεστή-

ρια των κεντρικών τραπεζών που
συνέχισαν να τροφοδοτούν τη
βουλιμία της άρχουσας τάξης με
δισεκατομμύρια “φρεσκοτυπωμέ-
να” δολάρια και ευρώ. Αλλά ο
ασθενής εξακολουθεί να είναι βα-
ριά άρρωστος. Και αυτό φαινόταν,
κυριολεκτικά “δια γυμνού οφθαλ-
μού” πολλούς μήνες πριν εμφανι-
στεί στο προσκήνιο ο κορονοϊός.
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδι-
κός για να τα δει. Αρκεί ένα και μό-
νο στοιχείο: οι κεντρικοί τραπεζί-
τες προσπάθησαν μέσα σε αυτά
τα χρόνια να “αποσωληνώσουν”
πολλές φορές την οικονομία. Προ-
σπάθησαν να επαναφέρουν τα επι-
τόκια στα “φυσιολογικά” τους επί-
πεδα. Ανακοίνωσαν τον τερματι-
σμό της “ποσοτικής χαλάρωσης”.
Κάθε φορά που το προσπάθησαν
ο “ασθενής” (η παγκόσμια οικονο-
μία δηλαδή) κινδύνεψε να “ταξιδέ-
ψει στον αγύριστο”. Και αναγκά-
στηκαν να οπισθοχωρήσουν. 

Ο Λόρενς Σάμερς, πρώην
υπουργός Οικονομικών της κυβέρ-
νησης του Κλίντον στις ΗΠΑ και
καθηγητής πανεπιστημίου σήμερα,
παραδέχτηκε το 2008/9 αυτό το
οποίο έλεγε η αριστερά: ότι το σύ-
στημα είχε μπει πλέον σε μια “μό-
νιμη στασιμότητα” (secular stagna-
tion). Τα οικονομικά επιτελεία απλά
τον αγνόησαν. Μπόρα είναι, θα πε-
ράσει, έλεγαν. Με μια κατάλληλη
πολιτική, που θα φορτώσει ακόμα
πιο άγρια τα σπασμένα στους
φτωχούς, θα επιστρέψουμε στην
“κανονικότητα”, όπως έλεγε και ο
Μητσοτάκης. Τώρα αποδεικνύεται
ότι η άμεση κρίση μπορεί να ξεπε-
ράστηκε, οι ρυθμοί ανάπτυξης
μπορεί να επανήλθαν σε θετικές τι-
μές αλλά δεν έφτασαν ποτέ ξανά
στα επίπεδα που είχαν πριν από το
2008. Η κρίση του 2008, για να το
πούμε με διαφορετικά λόγια, άφη-
σε το σύστημα σακατεμένο – σε
πολύ χειρότερη κατάσταση από
ότι ήταν προηγουμένως. Και πιο
ευάλωτο σε νέες “αναταραχές” -
σαν τον κορονοϊό. 

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Πραγματοποιήθηκε
το τριήμερο 21-22-
23 Φεβρουαρίου

στο ΠΑΔΑ στο Αιγάλεω η
ετήσια Συνδιάσκεψη του
Σοσιαλιστικού Εργατικού
Κόμματος με τη συμμετοχή
αντιπροσώπων από όλη την
Ελλάδα. Σε αυτή τη σελίδα,
μπορείτε να διαβάσετε την
Πολιτική Απόφαση της Συν-
διάσκεψης, ενώ στις σελί-
δες 14-15 μπορείτε να δια-
βάσετε μερικά μόνο σημεία
από τον πλούτο της συζή-
τησης και τις 141 συνολικά
παρεμβάσεις που έγιναν
στις 12 θεματικές ενότητες
της Συνδιάσκεψης. Οι ερ-
γασίες έκλεισαν με την
εκλογή της κεντρικής επι-
τροπής.

Χαιρετισμούς στην εναρ-
κτήρια συζήτηση της Συν-
διάσκεψης απεύθυναν η
Ελένη Πορτάλιου από την
Κίνηση ενάντια στην Περι-
βαλλοντική καταστροφή
και την Κλιματική αλλαγή, ο
Κώστας Παπαδάκης από
την Πολιτική Αγωγή του αν-
τιφασιστικού κινήματος
στην δίκη της Χρυσής Αυ-
γής, ο Βασίλης Συλαϊδής
από το ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, ο Μιχάλης Βουρεκάς
εκ μέρους του BDS Greece
για την Παλαιστίνη και η
Άννα Στάμου, που μαζί με
τον Ναΐμ Ελγαντούρ πα-
ρευρέθηκαν εκ μέρους της
Μουσουλμανικής Ένωσης
Ελλάδας. 

Το παρών επίσης έδω-
σαν ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρό-
εδρος της Πακιστανικής
Κοινότητας Ελλάδας η
Ενότητα, συνδικαλιστές
από χώρους δουλειάς και
τον Συντονισμό Εργατικής
Αντίστασης, αγωνιστές-
τριες από την Κίνηση για
την Απεργιακή 8 Μάρτη και
την ΚΕΕΡΦΑ καθώς και
σύντροφοι-ισσες από ορ-
γανώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και της ριζοσπαστικής αρι-
στεράς. Χαιρετισμούς στη
Συνδιάσκεψη (μπορείτε να
τους διαβάσετε στο
www.sekonline.gr) απέστει-
λαν το ΝΑΡ,  η Αριστερή
Συσπείρωση, η ΟΚΔΕ-
Σπάρτακος, η Αριστερή
Ανασύνθεση, η  Αριστερή
Αντικαπιταλιστική Συσπεί-
ρωση καθώς και ο δημοτι-
κός σύμβουλος Πειραιά με
την Ανταρσία στο Λιμάνι,
Θανάσης Διαβολάκης και ο
ιστορικός του εργατικού κι-
νήματος στην Ελλάδα, Δη-
μήτρης Λιβιεράτος.

1. Η επιτυχία της πανεργατικής
απεργίας της 18 Φλεβάρη ήρθε να
επιβεβαιώσει τα δυο στοιχεία που
διακρίνουν συνολικά την περίοδο
που διανύουμε. 

Το ένα στοιχείο είναι η λυσσαλέα
επίθεση από τη μεριά της άρχουσας
τάξης. Όσο παρατείνεται η περίο-
δος που το σύστημα παγκόσμια δεν
μπορεί να ξεκολλήσει από την κρίση,
τόσο πιο έντονη γίνεται η απόγνωση
στις άρχουσες τάξεις, τα επιτελεία
τους που διαπιστώνουν ότι καμιά
συνταγή τους δεν δουλεύει. Και τό-
σο σκληραίνουν οι επιθέσεις τους.

Όμως, παράλληλα εκτυλίσσεται
και μια αντίρροπη δυναμική: της ρι-
ζοσπαστικοποίησης της εργατικής
τάξης που εκδηλώνεται με οργή και
συγκρούσεις. Το επτάμηνο που πέ-
ρασε από τις εκλογές του Ιούλη εί-
ναι γεμάτο με τέτοια παραδείγματα.

2. Αυτό το στοιχείο δεν είναι ελλη-
νική ιδιαιτερότητα. Το 2019 σημα-
δεύτηκε από το μεγαλύτερο κύμα
εξεγέρσεων διεθνώς εδώ και πολλές
δεκαετίες. Εξεγέρσεις που έχουν
στην πρώτη γραμμή την εργατική
τάξη, παλιά και νέα, τις γυναίκες και
που δεν είναι στιγμιαία ξεσπάσματα,
έχουν διάρκεια. Και δεν είναι μόνο οι
εξεγέρσεις στο δρόμο που δείχνουν
τον παλμό της εργατικής τάξης.
Στην Ιρλανδία η εκλογική ανταρσία
ανέδειξε την Αριστερά πρώτη δύνα-
μη μετά από ένα αιώνα κυριαρχίας
κομμάτων της κεντροδεξιάς. Στις
ΗΠΑ τα επιτελεία ανησυχούν γιατί
δεν βρίσκουν τρόπο να σταματή-
σουν την υποψηφιότητα Σάντερς.

3. Το υπόβαθρο γι’ αυτές τις εξελί-
ξεις είναι η κατάσταση της παγκό-
σμιας οικονομίας. Δέκα χρόνια μετά
το κραχ του 2008/9 οι φόβοι για μια
νέα ύφεση μεγαλώνουν. Οι εξηγή-
σεις που δίνουν οι εφημερίδες ανα-
ζητούν πάντα την αιτία σε εξωγενείς
παράγοντες όπως τώρα ο κορονοϊός
και οι επιπτώσεις του. Στην πραγμα-
τικότητα ο τρόπος που προσπάθησε
να διαχειριστεί την κρίση το σύστη-
μα τα προηγούμενα χρόνια -η «πο-
σοτική χαλάρωση»-  έχει οδηγήσει
σε γιγάντια υπερχρέωση κρατών και
εταιρειών και μια νέα ύφεση απειλεί
με μαζικές χρεοκοπίες. 

Οι κρίσεις του καπιταλισμού δεν
μένουν ποτέ σε καθαρά οικονομικό
επίπεδο. Εμπλέκονται με τους γεω-
πολιτικούς ανταγωνισμούς και τους
οξύνουν τόσο στην περιοχή που εμ-
πλέκεται άμεσα ο ελληνικός καπιτα-
λισμός (Μέση Ανατολή) όσο και γενι-
κότερα. Η επιτάχυνση της κλιματι-

κής αλλαγής και η περιβαλλοντική
καταστροφή είναι κομμάτι της πολύ-
πτυχης κρίσης του συστήματος, που
αφορά τη ζωή εκατοντάδων εκατομ-
μυρίων εργατών/τριών σε όλο τον
κόσμο. Και βέβαια, η οικονομική κρί-
ση μετατρέπεται σε πολιτική κρίση
και για τα κόμματα της άρχουσας
τάξης: Το πιο πρόσφατο παράδειγ-
μα είναι η κρίση που συγκλονίζει το
κόμμα της Μέρκελ, τη γερμανική
χριστιανοδημοκρατία. 

4. Ο ελληνικός καπιταλισμός δεν
βρίσκεται έξω από αυτή την εικόνα.
Μ’ αυτό τον τρόπο μπορούμε να
εξηγήσουμε το φαινομενικά παρά-
δοξο ότι ενώ η άρχουσα τάξη έχει
τη δικιά της κυβέρνηση, σάρκα από
τη σάρκα της, που υποτίθεται θα
έβαζε τα πράγματα στη ρότα της
«κανονικότητας», αυτό που έχει
μπροστά της είναι μια κυβέρνηση
που μοιάζει με καρυδότσουφλο στη
φουρτούνα της κρίσης. 

Οι απόψεις που έλεγαν ότι η νίκη
της ΝΔ σήμαινε και την σταθεροποί-
ηση του αστικού πολιτικού συστήμα-
τος μετά την εκρηκτική δεκαετία των
μνημονίων και την ήττα της Αριστε-

ράς και του εργατικού κινήματος συ-
νολικότερα, διαψεύδονται κάθε μέ-
ρα που περνάει. Όχι μόνο από την
εικόνα της κυβέρνησης που πηγαίνει
από φιάσκο σε φιάσκο αλλά και από
τα βήματα που κάνει ο κόσμος της
Αριστεράς και του κινήματος όλο
αυτό το διάστημα. Μια περίοδος
που ξεκίνησε με φοιτητικούς αγώνες
μέσα στο καλοκαίρι για να συνεχι-
στεί με γενικές απεργίες όπως της
24 Σεπτέμβρη, απεργίες σε κλάδους
που είχαν να βγουν χρόνια στο προ-
σκήνιο (ΔΕΗ, Τράπεζες, ΟΤΕ), με κι-
νητοποιήσεις αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες αλλά και μαχες ενάντια
στις σεξιστικές επιθέσεις της κυ-
ρίαρχης τάξης. 

5. Σε μια τέτοια συγκυρία οι δυνα-
τότητες μεγαλώνουν για την αντικα-
πιταλιστική αριστερά συνολικά αλλά
και για το κόμμα μας. Η ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ τρέχει προς τα δεξιά, επιτα-
χύνοντας τη διαδρομή που έκανε
π.χ. το ΚΚ Ιταλίας του Μπερλινγ-
κουέρ για να καταντήσει το Δημο-
κρατικό Κόμμα του Ρέντσι. Αυτό ση-
μαίνει ότι κόσμος που αγωνίζεται μέ-
νει ακάλυπτος και αυτό απαιτεί με-

γαλύτερες προσπάθειες κοινής δρά-
σης και πολιτικής συζήτησης με όλο
τον κόσμο της Αριστεράς. 

Μπορούμε να χτίσουμε ένα μαζικό
κίνημα ανατροπής της κυβέρνησης
της ΝΔ με ηγεσίες που χτίζονται
από τα κάτω, στις οποίες θα ηγεμο-
νεύει η αντικαπιταλιστική, επαναστα-
τική αριστερά κι άρα ένα κίνημα που
μπορεί να πάει πολύ πιο πέρα από
την ανατροπή μιας κυβέρνησης, να
φτάσει στη νικηφόρα σύγκρουση με
τον καπιταλισμό. Η αναγκαιότητα
αλλά και η δυνατότητα για μια ισχυ-
ρή ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ισχυρό ΣΕΚ μέσα
σε αυτά είναι επιτακτική.

6. Το κόμμα μας έχει παίξει ρόλο
με τις πολιτικές του πρωτοβουλίες
και επιλογές να ξεδιπλωθεί αυτή η
δυναμική. Θα χρειαστεί ωστόσο να
προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις
της νέας περιόδου. Να προσαρμο-
στούμε στις απαιτήσεις των κατα-
φρονεμένων που ξεσηκώνονται και
παλεύουν, να γίνουμε το κόμμα κάθε
εργαζόμενου που θέλει να τσακίσει
τα αφεντικά, τον σεξισμό και τον ρα-
τσισμό τους, και την κυβέρνησή
τους.

Οι πρωτοβουλίες μας σε όλα τα
μέτωπα, από τις απεργίες μέχρι την
αντιρατσιστική/αντιφασιστική δρά-
ση, τις μάχες για το περιβάλλον,
ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις,
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
τις πολεμοκάπηλες εξορμήσεις της
άρχουσας τάξης, οργανώνονται για
να είναι ανοιχτές σε χιλιάδες αγωνι-
στές και αγωνίστριες. 

Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε
ένα πολύ μαζικότερο επαναστατικό
κόμμα, που θα κερδίζει τον κόσμο
της Αριστεράς στην κοινή δράση και
στις ιδέες. Θέλουμε τον κόσμο που
σπάει από τις ιδέες της αριστεράς
του ελέγχου των θεσμών και των
«αμοιβαίων συμβιβασμών» να κερδη-
θεί στη αριστερά του εργατικού
ελέγχου. Και μπορούμε να ανταπο-
κριθούμε σε αυτή την ανάγκη με μια
πολιτική ανοιχτών στρατολογιών.

Χρειαζόμαστε τοπικούς πυρήνες
με συλλογικές ηγεσίες που θα εξα-
σφαλίζουν σε μόνιμη βάση τη συμ-
μετοχή όλων των μελών του πυρήνα,
από τα πιο παλιά μέχρι τα πιο νέα,
και στα ενιαία μέτωπα που οργανώ-
νει και στην πολιτική συζήτηση που
οι απαιτήσεις της αυξάνονται σε αυ-
τή την περίοδο. Για να χτίσουμε το
νικηφόρο κίνημα που απαιτεί η πε-
ρίοδος.

Οι συζητήσεις στη Συνδιάσκεψη 
στις σελίδες 14,15

Επαναστατική αριστερά για
νικηφόρες μάχες και συγκρούσεις

Συγκέντρωση Αλληλεγγύης στην εξέγερση στα νησιά ενάντια στα ΜΑΤ και το
ρατσισμό της Κυβέρνησης καλούσε η ΚΕΕΡΦΑ την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη

πήγαινε στο τυπογραφείο. Περισσότερα στις σελίδες 6, 7, 
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Συνέχεια από τη σελ. 2

Το κίνημα των εργαζόμενων στα
δημόσια νοσοκομεία ξέρει πολύ κα-
λά τι σημαίνει να απεργεί και να κερ-
δίζει. Η απεργία έρχεται να δώσει
συνέχεια στο απεργιακό μπαράζ και
το σερί των μεγάλων πανελλαδικών
απεργιακών διαδηλώσεων που έχουν
πραγματοποιήσει οι εργαζόμενοι στα
δημόσια νοσοκομεία, με με πιο πρό-
σφατες μεγάλες κινητοποιήσεις αυ-
τές του φθινοπώρου με τις οποίες
κερδήθηκε η παραμονή των συμβα-
σιούχων του ΟΑΕΔ στην Υγεία, για
μία ακόμη φορά, ανοίγοντας με
αξιώσεις το ζήτημα της μονιμοποί-
ησής τους. 

Ωστόσο στο διάστημα που μεσολά-
βησε, η κατάρρευση των δημόσιων
νοσοκομείων έχει σημάνει συναγερ-
μό και γι'αυτό οι διαβεβαιώσεις του
Κικίλια δεν πείθουν κανέναν. Μετά
από χρόνια περικοπών, υποχρηματο-
δότησης και μηδενικών προσλήψεων
ήρθε η ώρα μηδέν για μια σειρά δη-
μόσιες δομές Υγείας που είτε άρχι-
ζαν να βάζουν λουκέτο, είτε αδυνα-
τούσαν να ανταπεξέλθουν στις ανάγ-
κες της καθημερινότητας. Αυτό έγινε
με το παράρτημα του Αγλ. Κυριακού
στην Καλλιθέα, το παιδοψυχιατρικό
τμήμα του Παίδων Πεντέλης, τα χει-
ρουργεία του Αγ.Όλγα κλπ. 

Συντονιστικό
“Η συγκεκριμένη απεργία έρχεται

σε μια κρίσιμη στιγμή για τα νοσοκο-
μεία και την Δημόσια Υγεία” επιση-
μαίνει το Συντονιστικό στο κάλεσμά
του για τη συνέλευση. “Με αφορμή
την αντιμετώπιση του κορονοϊού με-
τακινούνται βίαια συνάδελφοι σε άλ-
λα νοσοκομεία για να κλείσουν οι
τρύπες της τραγικής έλλειψης προ-
σωπικού. Ήδη διάφορα νοσοκομεία
οδηγούνται σε απαξίωση προκειμέ-
νου να ιδιωτικοποιηθούν ή για να γί-
νουν ΣΔΙΤ. Το Αττικό είναι το τελευ-
ταίο τέτοιο παράδειγμα. Ταυτόχρο-
να χιλιάδες συμβασιούχοι στην
Υγεία παραμένουν στον αέρα. Οι
4.000 συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ πή-
ραν την τρίτη παράταση για έναν
ακόμη χρόνο, αλλά οι περικοπές
στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ εί-
ναι μία χειροπιαστή απόδειξη ότι νέα
παράταση δεν πρόκειται να δοθεί
και ότι ο μόνος δρόμος είναι η μετα-
τροπή των συμβάσεων σε αορίστου”
υπογραμμίζουν οι αγωνιστές και οι
αγωνίστριες του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων, σημειώνοντας και τη
συμμετοχή τους στους επόμενους
μεγάλους σταθμούς, την απεργιακή
8 Μάρτη ενάντια στο σεξισμό και τη
διαδήλωση στις 21 Μάρτη ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες.

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Απεργία 
5 Μάρτη

Με περισσότερους από 1.000 εργαζόμε-
νους να διαδηλώνουν απ' έξω με τα πα-
νό των σωματείων τους, με ασφυκτική

την παρουσία των ΜΑΤ που είχε αποκλείσει την
περιοχή και αστυνομίας που έλεγχε την είσοδο,
με παρουσία εισαγγελέων ακόμα και λιμενικού
(!) και με αποκλεισμό δημοσιογράφων, ξεκίνη-
σαν οι διαδικασίες του συνεδρίου που κάλεσε η
ηγεσία της ΓΣΕΕ στο ξενοδοχείο Απόλλων Παλ-
λάς στο Καβούρι. Στάση εργασίας και κάλεσμα
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το συ-
νέδριο είχε καλέσει η ΑΔΕΔΥ. Το παρών στην κι-
νητοποίηση έδωσε και ο Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης. Τη διαδικασία του συνεδρίου καταγ-
γέλλουν και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της
Αγωνιστικής Ταξικής Ενότητας ΕΚΑ.

Εδώ και μήνες η διοίκηση της ΓΣΕΕ είναι διορι-
σμένη από δικαστήριο, μετά τη διπλή αποτυχία να

ολοκληρώσει το τελευταίο συνέδριό της. “Η
πραγματική απάντηση στην κρίση των γραφει-
οκρατών δεν βρίσκεται στα δικαστήρια. Αντίθετα
βρίσκεται στο συντονισμό των σωματείων, των
ομοσπονδιών και των εργατικών κέντρων από τα
κάτω που βγάζει απεργιακό πρόγραμμα που
απαντάει στις επιθέσεις κυβέρνησης και αφεντι-
κών και αλλάζει έτσι και τους συσχετισμούς. Βρί-
σκεται στο ξεδίπλωμα μεγάλης καμπάνιας μέσα

στους χώρους δουλειάς, με γενικές συνελεύσεις
των σωματείων που παίρνουν αποφάσεις για τους
αγώνες και την κλιμάκωσή τους” υπογραμμίζει ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης, ο οποίος κα-
λεί σε “άμεσα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση με
κλιμάκωση μετά την Πανεργατική της 18 Φλεβά-
ρη, όσο και με τη δράση των συνδικάτων για την
παγκόσμια ημέρα των γυναικών στις 8 Μάρτη και
την αντιρατσιστική - αντιφασιστική 21 Μάρτη”. 

Πανελλαδικό ξεσηκωμό στους ταχυδρόμους όλης της χώρας έχει σημά-
νει η απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να απολύσει, από τις 14 Φλεβάρη,
1.500 συμβασιούχους διανομείς σε όλη την Ελλάδα. Με στάσεις εργασίας
και απεργίες πρώτα τα μεγάλα σωματεία διανομέων της Αττικής και της
Θεσσαλονίκης, αλλά και όλα τα τοπικά σωματεία των εργαζόμενων στα ΕΛ-
ΤΑ στη συνέχεια, μπαίνουν σε κινητοποιήσεις αφού το σχέδιο της διοίκη-
σης για συρρίκνωση του οργανισμού έχει σαν στόχο την προσπάθεια απα-
ξίωσης των ΕΛΤΑ και την ιδιωτικοποίησή τους.

Οι διανομείς ξεκίνησαν με στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις στα κεν-
τρικά της εταιρίας τις προηγούμενες εβδομάδες και συνέχισαν με τριήμερη
απεργία από τη Δευτέρα 24/2 έως και την Τετάρτη 26/2. Όπως αναφέρουν
θα συνεχίσουν με στάσεις εργασίας και την Πέμπτη 27/2 και την Παρα-
σκευή 28/2, ενώ αν δεν υπάρξει ανταπόκριση της διοίκησης στα αιτήματά
τους θα συνεχίσουν με απεργίες και την επόμενη εβδομάδα. Την Τρίτη 25/2
πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις έξω από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης στη Συγγρού στην Αθήνα και στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης
στη Θεσσαλονίκη.

“Κοιτάνε στην κυριολεξία να μας κατακρεουργήσουν. Από 6.000 υπάλλη-
λοι που είμαστε θέλουν να μας φτάσουν στις τρεις χιλιάδες. Χιλιάδες οικο-
γένειες θα βρεθούν στο δρόμο. Μετά από 120 χρόνια δεν θα υπάρχει πλέ-
ον το παραδοσιακό ταχυδρομείο όπως το ξέρουμε Έχουμε αποφασίσει να
συνεχίσουμε με στάσεις εργασίας τις επόμενες μέρες και στη συνέχεια με

κλιμάκωση με 24ωρες και 48ωρες απεργίες”, ανέφερε ο Στέλιος από το τα-
χυδρομείο της Βούλας που βρέθηκε στην κινητοποίηση έξω από το Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

“Το μοντέλο που υλοποιεί η διοίκηση από την προηγούμενη Παρασκευή
14/2 σημαίνει την απόλυτη απαξίωση των ΕΛΤΑ. Σύμφωνα με το σχέδιο θα
φύγει από τα ΕΛΤΑ ένα μεγάλο κομμάτι της διανομής. Προφανώς το κενό
που θα δημιουργηθεί θα έρθουν να το καλύψουν εργολάβοι και ιδιωτικές
εταιρίες που θα κάνουν πάρτι”, αναφέρει στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Γιάννης Βαβίτσας, πρόεδρος του Συνδικάτου Διανομέων Θεσσαλονίκης
που βρίσκεται σε τριήμερες κινητοποιήσεις. 

“Μιλάμε για ένα εργασιακό σοκ. Προφανώς πλέον μιλάμε για τεράστια
προβλήματα στο ζήτημα της διανομής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα στη
Θεσσαλονίκη από τη Λαχαναγορά και το Κορδελιό ως την Καλαμαριά, μέ-
χρι τις 14 Φλεβάρη το εξυπηρετούσαν 180 διανομείς, ξαφνικά βρεθήκαμε
να κάνουμε αυτή τη δουλειά 90 εργαζόμενοι.  

Ο ΕΛΤΑ είναι ένας οργανισμός που είχε το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής
σε όλη την χώρα. Με 700 καταστήματα ήταν παντού. Σαν συνέχεια το σχέ-
διο της διοίκησης έχει το κλείσιμο εκατοντάδων ταχυδρομικών καταστημά-
των. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν είσαι παρών στις καθημερινές ανάγκες των
απλών ανθρώπων”.

“Η διοίκηση υλοποιεί ένα σχέδιο ΣΟΚ για την εταιρία. Πρόκειται για ένα σχέ-
διο που έρχεται κατ' ευθείαν από τα πιο νεοφιλελεύθερα think tank, μέσω της
εταιρίας συμβούλων Pricewaterhouse Coopers περί εξυγίανσης και αναδιάρ-
θρωσης”, εξηγεί στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Β.Π. από τους διπλωματούχους
μηχανικούς των ΕΛΤΑ. “Έχει συσσωρευτεί αδιανέμητη αλληλογραφία στις μο-
νάδες διανομής και στα καταστήματα που εδώ και δυο βδομάδες έχει γίνει το

αδιαχώρητο. 
Τα βασικά δυο αιτήματα είναι να επαναπροσ-

ληφθούν άμεσα οι απολυμένοι συμβασιούχοι
για να καλυφθούν οι πραγματικές απαιτήσεις
και οι άμεσες ανάγκες της παραγωγής και να
προκηρυχθούν οργανικές θέσεις και να καλυ-
φθούν με μόνιμο προσωπικό. 

Τα σωματεία υποστηρίζουν πως η εγκατάλει-
ψη της διανομής είναι σκόπιμη προκειμένου να
προχωρήσει η εκποίηση του ταχυδρομείου. Γι'
αυτό και το βασικό τους σύνθημα είναι ότι «το
ταχυδρομείο ανήκει στο λαό και όχι στο κεφά-
λαιο το ιδιωτικό». Σε αυτή τη μάχη δεν χωράνε
ολιγωρίες. Χρειάζεται όλα τα πρωτοβάθμια να
μπουν σε αυτή τη μάχη. Δίπλα στους διανομείς
πρέπει να μπουν οι οδηγοί, οι διοικητικοί και το
επιστημονικό προσωπικό. Με τα πρωτοβάθμια
μπροστά μπορούμε να πιέσουμε την Ομοσπον-
δία (ΠΟΣΤ) να βγάλει μεγάλες απεργίες για να
μπλοκάρουμε τα σχέδιά τους”.

Κυριάκος Μπάνος

ΓΣΕΕ
Εργατών

Μάχη στα ΕΛΤΑ

Για τις 21 Οκτώβρη αναβλήθηκε η δίκη
του προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ Παναγιώτη
Καλφαγιάννη, για το “έγκλημα” της λει-
τουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού ER-
Topen. Πλήθος συμπαραστατών, εργαζό-
μενων της ΕΡΤ κι εκπροσώπων από σωμα-
τεία και οργανώσεις έδωσαν το παρών τη
Δευτέρα 24/2 στο δικαστήριο όπου ήταν
προγραμματισμένη η δίκη, ανάμεσά τους
και μέλη του Συντονισμού Εργατικής Αντί-
στασης. Ανακοινώσεις συμπαράστασης
εξέδωσαν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας και η ΚΕΕΡΦΑ, που
για χρόνια φιλοξενήθηκε με δική της εκ-
πομπή στο πρόγραμμα του ΕRTopen. 

Tο πρωί της Τρίτης 25/2 εκδικαζόταν στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η
προσφυγή των δύο παράνομα απολυμένων
συμβασιούχων του ΟΑΕΔ εναντίον της διοί-
κησης του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Οι
δύο συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ που δούλευαν
στο ακτινολογικό εργαστήριο του νοσοκομεί-
ου απολύθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο με
το αιτιολογικό «απρεπούς συμπεριφοράς»,
με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς καμία
προειδοποίηση, χωρίς να γνωρίζουν καν αν
υπάρχουν αναφορές, χωρίς να γίνει ΕΔΕ, χω-
ρίς να τους αποδίδεται κανένα συγκεκριμένο
παράπτωμα, ένα μήνα πριν λήξει η παλιά
σύμβαση, χάνοντας έτσι και το δικαίωμα ανα-
νέωσης. Κινητοποίηση στο δικαστήριο έκανε
το Συντονιστικό Νοσοκομείων.

Αναβλήθηκε η 
δίκη Καλφαγιάννη

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

25/2, Συγκέντρωση έξω από το συνέδριο της ΓΣΕΕ
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Εκλογές πραγματοποιήθηκαν την Πέμ-
πτη 20 Φλεβάρη στο νοσοκομείο
Αγ.Σάββας και για πέμπτη συνεχόμενη

φορά οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες του
νοσοκομείου, ανέδειξαν πρώτη δύναμη την
Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία, την παρά-
ταξη της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Η
παρουσία της Ενωτικής Αγωνιστικής Πρωτο-
βουλίας στην ηγεσία του σωματείου, είναι η
καλύτερη εγγύηση ότι θα συνεχίσει να παίζει
τον πρωτοπόρο ρόλο που έχει τα τελευταία 8
χρόνια, αποτελώντας βασική δύναμη του
Συντονιστικού Νοσοκομείων και πρωτοστα-
τώντας σε κάθε μάχη μέσα κι έξω από το νο-
σοκομείο. 

Και τι δεν έκαναν άνθρωποι της διοίκησης,
κυβερνητικοί συνδικαλιστές και παράγοντες
της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας για να
αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη. ΠΑΣΚΕ και
ΔΑΚΕ συγκρότησαν κοινό ψηφοδέλτιο και
διέδιδαν στους χώρους του νοσοκομείου ότι
“θα εξαφανίσουν” την Ενωτική Αγωνιστική
Πρωτοβουλία και θα πάρουν το σωματείο με
απόλυτη μάλιστα πλειοψηφία. Τα όσα καταγ-
γέλλει η Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία
είναι χαρακτηριστικά. “Χρησιμοποίησαν όλα
τα μέσα τους, πιο οργανωμένα από ποτέ αλ-
λά και πιο εξοργιστικά και πιο ξετσίπωτα. Στο
στόχαστρο τους έβαλαν ξανά τον Πρόεδρο
Κ. Καταραχιά, μαζί του όλους τους συμβασι-
ούχους και τους αγωνιστές του ψηφοδελτίου
μας. Έλεγαν ότι ο πρόεδρος μας είναι παρά-

νομος γιατί είναι συμβασιούχος. Ότι οι συμ-
βασιούχοι της καθαριότητας της φύλαξης
και των μαγειρείων δεν έπρεπε να έχουν δι-
καίωμα ψήφου. Ότι αν βγουν πρώτοι 'θα κο-
πούν οι ντουντούκες εδώ μέσα'. Ότι αν ψηφί-

σουν την παράταξη μας οι συμβασιούχοι, δεν
θα ανανεώσουν τη σύμβασή τους. Ακόμα και
μόνιμο διορισμό στον Σκλαβενίτη έταξαν σε
συναδέλφισσα συμβασιούχο στην καθαριό-
τητα (!).

Έφτασαν στο σημείο να βάλουν την γραμ-
ματεία της ΠΟΕΔΗΝ να στείλει εγκύκλιο
στην διοίκηση του νοσοκομείου που λίγο πο-
λύ ζητούσε να αποκλειστούν από την κάλπη
της ΠΟΕΔΗΝ οι συμβασιούχοι συνάδελφοι,
γράφοντας το σωματείο - μέλος της- στα πα-
λιά της τα παπούτσια. Νόμιζαν ότι επειδή κυ-
βερνάει η ΝΔ θα τελείωναν μαζί μας.

Εμείς φτιάξαμε το μεγαλύτερο ψηφοδέλ-
τιό μας με 38 συνάδελφους, κυκλοφορήσαμε
προκήρυξη με τους αγώνες μας ενάντια στον
σεξισμό, τον ρατσισμό και τους φασίστες και
πάνω από όλα με τις απεργιακές μας κινητο-
ποιήσεις μέσα και έξω από το νοσοκομείο
μας.

Αυτό τελικά επικρότησαν μαζικά οι συνά-
δελφοι μας. Συνεχίζουμε πιο δυνατοί και πιο
αποφασισμένοι”.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΣ
Ψήφισαν 554
Ακυρα Λευκά 12
Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία 233 ψήφοι και 4
έδρες
ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ 211 ψήφοι και 3 έδρες
ΠΑΜΕ 98 ψήφοι και 2 έδρες
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΕΔΗΝ
Ψήφισαν 472
Άκυρα Λευκα 25 
Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία 174 ψήφοι και 3
αντιπρόσωποι
ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ 177 ψήφοι και 4 αντιπρόσωποι
ΠΑΜΕ 96 ψήφοι και 2 αντιπρόσωποι

Στις 10 και στις 11 του Μάρτη πραγματοποιούνται εκλο-
γές στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για ΔΣ του σωματείου
και για εκπροσώπους στο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. Η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη μίλησε με την Μαρία Αλιφιέρη, αντι-
πρόεδρο του απερχόμενου ΔΣ, υποψήφια με την παράτα-
ξη Αγωνιστική Ενωτική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή
(ΑΕΠΑ) και μέλους του Συντονιστικού των Νοσοκομείων.

“Τα θέματα που προκύπτουν μέσα στο νοσοκομείο είναι
τεράστια λόγω των ελλείψεων. Το προηγούμενο διάστημα
το σωματείο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Δώσαμε μάχες
για την καλυτέρευση των συνθηκών των μικρών ασθενών
και των οικογενειών τους και καταφέραμε να κερδίσουμε
μικρές και μεγαλύτερες διεκδικήσεις. Πολύ σημαντικό θε-
ωρώ πως ήταν το αίτημα που κερδίσαμε να έχουμε μετα-
φραστές για να μπορούμε να συνεννοηθούμε με τα προ-
σφυγόπουλα και τους γονείς τους. Είμαστε το πρώτο νο-
σοκομείο που καταφέραμε κάτι τέτοιο και πλέον το μέτρο
αυτό επεκτάθηκε και στο Λαϊκό νοσοκομείο. 

Καταφέραμε να σταματήσουμε την απόλυση μιας καθα-
ρίστριας και συγκρουστήκαμε με την ΑΝΩΔΙΚΗ ΑΕ, την
εργολαβική εταιρία καθαρισμού του νοσοκομείου. Κατα-
φέραμε και γράψαμε συμβασιούχους και εργολαβικούς
στο σωματείο. Παίξαμε σημαντικό ρόλο πρόσφατα σχετι-
κά με το παράρτημα της Δαβάκη στην Καλλιθέα. Η διοίκη-
ση έκανε προσπάθεια να το κλείσει και να το λειτουργή-
σουν ιδιώτες. Όμως μαζί με το Συντονιστικό των Νοσοκο-
μείων μπορέσαμε και το κάναμε υπόθεση της τοπικής κοι-
νωνίας και αναγκάσαμε να παραμείνει σε λειτουργία. 

Στα δυο αυτά χρόνια πρωτοστατήσαμε σε όλες τις μά-
χες. Γι' αυτό το ψηφοδέλτιό μας αποτελείται ήδη από 18
συναδέλφους, αλλά περιμένουμε πως θα μεγαλώσει κι άλ-
λο μέχρι τις εκλογές με κόσμο που θέλει να δώσει τη μάχη
ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης στη δημόσια
Υγεία”.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Καταγγέλλουμε την παρουσία -εισβολή της Αντιτρομοκρατι-
κής υπηρεσίας στο σπίτι της συναγωνίστριας μας Μαρίας Αλι-
φιέρη στον Άγιο Νικόλαο στα Πατήσια. Συγκεκριμένα την 1η
Φλεβάρη η αντιτρομοκρατική υπηρεσία χωρίς να ρωτήσει την
Μαρία διενέργησε "έρευνα" στο σπίτι της μητέρας της το οποίο
δεν κατοικείται αφού η μητέρα της έχει αποβιώσει. Την επόμενη
ημέρα η Μαρία δέχτηκε τηλεφώνημα από την ΓΑΔΑ όπου και
της ζητήθηκε να επισκεφτεί την Αντιτρομοκρατική στον 12ο
όροφο του κεντρικού κτιρίου της προκειμένου να καταθέσει ενώ
της γνωστοποίησαν ότι γνωρίζουν πού δουλεύει και την ιδιότητα
της. Η αντίδραση της Μαρίας, εύλογα, ήταν να ρωτήσει τον λό-
γο αλλά και γιατί την καλούν να καταθέσει εκ των υστέρων χω-
ρίς να την έχουν ρωτήσει για την είσοδο τους στο σπίτι που εί-
ναι συνιδιοκτησία αυτής και του αδερφού της. Τελικά στη ΓΑΔΑ
προσήλθε ο αδερφός της στον
οποίο αναφέρθηκε ότι ο λόγος της
"επίσκεψης" της αντιτρομοκρατι-
κής ήταν "στα πλαίσια μιας έρευ-
νας" και του παρέδωσαν καινούρια
κλειδιά του σπιτιού αφού είχαν κα-
ταστρέψει την παλιά κλειδαριά. Το
περίεργο είναι ότι το εν λόγω σπίτι
δεν είναι κάποια μονοκατοικία αλ-
λά ένα από τα διαμερίσματα μιας
μεγάλης πολυκατοικίας.

Η Μαρία Αλιφιέρη είναι εργαζό-
μενη γυναίκα στο Αγλαΐα Κυρια-
κού, εκλεγμένη στο Δ.Σ. του Σω-
ματείου Εργαζομένων, μέλος του
Συντονιστικού των Νοσοκομείων
και του Σοσιαλιστικού Εργατικού
Κόμματος. Είναι μέλος της Αντικα-

πιταλιστικής Αριστεράς και υποψήφια πολλάκις με την "Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας" στον Δήμο Αθηναίων. Η Μαρία εί-
ναι αταλάντευτα υπέρ του δημόσιου συστήματος Υγείας, οργα-
νώνει μαζί μας κάθε απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στην λιτό-
τητα και τα Μνημόνια ενώ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μά-
χης για την απελευθέρωση των γυναικών, ενάντια σε ρατσισμό
και φασισμό. Έρχεται πρώτη σε σταυρούς στις αρχαιρεσίες του
σωματείου της και είναι αγαπητή και στήριγμα των συναδέλφων
της στο Νοσοκομείο της.

Θεωρούμε την εισβολή της Αντιτρομοκρατικής στο σπίτι της
Μαρίας καθόλου τυχαία αλλά στοχευμένη, καταπάτηση των δη-
μοκρατικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της καθώς και επίθεση
στο Συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και την Αριστερά. Αλίμονο εάν
η Αντιτρομοκρατική υπηρεσία στα πλαίσια θολών "ερευνών"
μπουκάρει στα σπίτια των αγωνιστών του εργατικού κινήματος
χωρίς να ρωτάει κανέναν, αυθαίρετα και με το έτσι θέλω. Η κίνη-
ση αυτή έχει στο κέντρο της την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας και τον Χρυσοχοΐδη που με την καμπάνια τους περί "επι-

στροφής του νόμου και της τάξης"
έχει αποθρασύνει την ΕΛ.ΑΣ. και της
επιτρέπει την καταπάτηση των δι-
καιωμάτων μας αλλά και την στόχευ-
ση- παρενόχληση των αγωνιστών της
Αριστεράς και τους συνδικαλιστές.

Απαιτούμε να απολογηθούν εδώ
και τώρα κυβέρνηση και ΕΛ.ΑΣ. για
την αυθαιρεσία τους, να δώσουν
εξηγήσεις και να μην τολμήσουν να
ξαναενοχλήσουν τους αγωνιστές της
Αριστεράς με πρόσχημα "έρευνες"
που συνδέουν ανθρώπους σαν την
Μαρία με την απειλή "του νόμου και
της τάξης".

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ

Νίκη για το σωματείο

Εκλογές στο
Αγλαΐα Κυριακού

Κάτω τα χέρια από τις συνδικαλίστριες

23/10/19, Απεργία νοσοκομείων. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΛΕΣΒΟΣ Εξέγερση ενάντια στην εισβολή ΜΑΤ-ρατσισμού

Ξεσηκωμένες είναι η Λέσβος και η Χίος
ενάντια στον στρατό κατοχής που έστει-
λαν ο Μητσοτάκης και ο Χρυσοχοΐδης

για να επιβάλουν φυλακές για τους πρόσφυ-
γες στα νησιά. 

Στη Λέσβο, μετά τις άγριες επιθέσεις των
ΜΑΤ με ξύλο και δακρυγόνα στην πόλη της
Μυτιλήνης προκειμένου να αποβιβαστούν στο
λιμάνι, ακολούθησε νωρίς το πρωί επίθεση
στους κατοίκους του Μανταμάδου και των γύ-
ρω χωριών που από τη νύχτα είχαν συγκεν-
τρωθεί στην περιοχή Καράβα (όπου η κυβέρ-
νηση θέλει να ξεκινήσει το χτίσιμο του στρατο-
πέδου) ενώ αντίστοιχη επίθεση έγινε και στους
κατοίκους που είχαν συγκεντρωθεί από την
άλλη είσοδο στον επίμαχο χώρο, στο Διαβολό-
ρεμα. Το πρωί της Τρίτης το Εργατικό Κέντρο
Λέσβου κάλεσε σε γενική απεργία και συγκέν-
τρωση στη Μυτιλήνη ενώ στην Χίο πραγματο-
ποιήθηκε συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία
του νησιού.

Ο Μιχάλης Τσορμπατζόγλου, εκπαιδευτικός
από το Μανταμάδο, βρισκόταν από το βράδυ
στην Καράβα και περιέγραψε στην Εργατική
Αλληλεγγύη τα γεγονότα: “Μόλις μάθαμε ότι
ναύλωσαν πλοίο για να φέρουν τα ΜΑΤ μαζευ-
τήκαμε το βράδυ πάνω από 1500 άτομα από
το Μανταμάδο και τα γύρω χωριά στην Καρά-
βα ενώ όλο το νησί ήταν κυριολεκτικά στο πό-
δι. Το πλοίο ταξίδεψε με κλειστό ραντάρ για
να μην εντοπίζεται η θέση του και όταν έφτασε
στο λιμάνι στις 2.30 το πρωί, οι διμοιρίες που
βρίσκονταν ήδη στο νησί επιτέθηκαν με δα-
κρυγόνα στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί
εκεί ώστε να δημιουργήσουν προγεφύρωμα
για να κατέβουν άλλοι 300 ματατζήδες, με
κλούβες, αύρες και εκσκαφείς. 

Αφού, μετά από περίπου δύο ώρες, διέλυ-
σαν τον κόσμο στη Μυτιλήνη ένα μεγάλο κομ-
βόι κινήθηκε προς τα εμάς φτάνοντας στην
Καράβα στις 6.30-7 το πρωί όπου ήμασταν
εκείνη την ώρα πάνω από 600 άτομα και είχα-
με βάλει τα δημοτικά σκαφτικά και τα απορ-
ριμματοφόρα να κλείσουν το δρόμο. Με το
που μας είδαν από μακρυά ξεκίνησαν αμέσως
να ρίχνουν βροχή δακρυγόνα, από εκεί που
φύσαγε ο αέρας, πάνω σε όλο τον κόσμο, γυ-
ναίκες, ηλικιωμένους, χωρίς καμιά προειδοποί-
ηση κάνοντας κατά μέτωπο επίθεση. Ο κόσμος
ξεχύθηκε στα χωράφια, που είναι άγριας βλά-

στησης και δημιουργήθηκαν εστίες πυρκαγιάς
από τα δακρυγόνα. Από πάνω πέταγε ελικό-
πτερο και drones για να οργανώνουν την επι-
χείρηση, ενώ έβαλαν μπουλντόζες να ανοίξουν
χωματόδρομο σε μια περιοχή που θεωρείται
δασική έκταση. Μιλάμε για στρατό κατοχής. 

Ο κόσμος παραμένει επί ποδός στην περιοχή,
είμαστε συγκεντρωμένοι με βάρδιες. Όλα τα
σχολεία είναι κατειλημμένα με το πανό του ΓΕΛ
Μανταμάδου να γράφει  “Κανένας ελεύθερος
άνθρωπος στην φυλακή – Όχι στην κλειστή δο-
μή”. Ο Αγροτικός Σύλλογος Μανταμάδου έχει
κρεμάσει πανό “Καμιά φυλακή, ούτε στην Κα-
ράβα, ούτε πουθενά”. Τις προηγούμενες μέρες
ο Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου διοργάνωσε
εκδρομή στην Καράβα με σύνθημα “Δεν θέλου-
με στρατόπεδα συγκέντρωσης πουθενά, μαζι-
κός απεγκλωβισμός των προσφύγων”. 

“Διώξαμε τους φασίστες”
Ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος από την

στάση των τοπικών παραγόντων της δεξιάς
(είναι χαρακτηριστικό ότι αποδοκιμάστηκαν
στο μπλόκο) και στρέφεται σε μια πιο ριζοσπα-
στική, προοδευτική κατεύθυνση. Στην Καράβα,
διώξαμε ανοιχτά τους φασίστες που όμως δεν
εγκαταλείπουν την απόπειρες τους να εμφανι-
στούν στις κινητοποιήσεις στο νησί. Αυτή τη
στιγμή, κόσμος προσπαθεί να έρθει από όλο
το νησί στην Καράβα. Το θέμα είναι να κλιμα-
κωθεί ο αγώνας και η απεργία που κάλεσε το

Εργατικό Κέντρο, να υπάρξουν κινητοποιήσεις
συμπαράστασης στην Αθήνα και σε όλες τις
πόλεις. Ο κόσμος είναι αποφασισμένος να
τους σταματήσει”.

Τρεις μέρες νωρίτερα το Σάββατο 22/2
πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Μυτιλήνης
μαζική δυναμική πορεία αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες. Τη συγκέντρωση κάλεσαν η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Λέσβου, η δημοτική κίνηση «Ανυπότα-
χτη Μυτιλήνη», ο Αντιφασιστικός Συντονισμός
Λέσβου και η Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων
σε ΜΚΟ της Λέσβου. 

Όπως μας μεταφέρει ο Παρασκευάς Ψάνης
από την ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου: “Στη συγκέντρωση
και πορεία έδωσαν το παρόν 600 περίπου άτο-
μα, ανάμεσα στους οποίους δημοτικοί και πε-
ριφερειακοί σύμβουλοι, στελέχη πρωτοβάθ-
μιων σωματείων, εργαζόμενοι στις ΜΚΟ, μέλη
οργανώσεων της επαναστατικής αριστεράς
και του ΣΥΡΙΖΑ με συνθήματα αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες και μετανάστες αλλά και
εναντίον του εθνικισμού, του ρατσισμού, του
πολέμου και του φασισμού. Ήταν μια εκδήλω-
ση που εξέφραζε την ανάγκη του αντιφασιστι-
κού και αντιρατσιστικού κινήματος να αντιταχ-
θεί στο κύμα του χυδαίου ρατσισμού και της
ισλαμοφοβίας  που αναπαράγεται από θεσμι-
κούς παράγοντες και καλλιεργείται συνειδητά
από τα ΜΜΕ, την κυβέρνηση, τη δεξιά και την
ακροδεξιά και τους θεσμικούς τους εκπροσώ-
πους σε δήμους και περιφέρεια”.

Με ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου
καταγγέλλει την “την πρωτοφανή βία, με χρή-
ση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου
λάμψης απέναντι σε διαδηλωτές, που χτες το
βράδυ στο λιμάνι της Μυτιλήνης και των Με-
στών” και καλεί “τον δημοκρατικό λαό της Λέ-
σβου σε μαζικό ξεσηκωμό ενάντια στα σχέδια
της κυβέρνησης για τη δημιουργία στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης”.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετέχει και στηρίζει τις κι-
νητοποιήσεις και αγωνίζεται ανάμεσα σε άλλα
για: “Κατάργηση της ρατσιστικής συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας, παροχή ασύλου και ταξιδιωτικών
εγγράφων σε όσους το επιθυμούν, να κλεί-
σουν η Μόρια, η ΒΙΑΛ, το Βαθύ και όλα τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης τώρα, να μην δη-
μιουργηθεί κανένα νέο στρατόπεδο είτε ανοι-
χτού, είτε κλειστού τύπου, διαμονή των προ-
σφύγων μέσα στις πόλεις σε ανθρώπινες συν-
θήκες ζωής, να ακυρωθεί η πράξη νομοθετι-
κού περιεχομένου και να ανακληθούν οι επιτά-
ξεις, να ηττηθούν οριστικά οι φασιστικές συμ-
μορίες που δρουν στα νησιά μας”.
• Αποστολή αντιπροσωπείας στη Λέσβο

ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου που έδω-
σαν 12 περιφερειακές και 31 δημοτικές αντικα-
πιταλιστικές κινήσεις από όλη τη χώρα στις
28/2 – 1/3 με αιτήματα καλοδεχούμενοι οι πρό-
σφυγες στις γειτονιές μας, απεγκλωβισμός
από τα νησιά, κατάργηση όλων των στρατοπέ-
δων. Την πρωτοβουλία παρουσίασαν η Μαρία
Μπικάκη, μέλος της Αριστερής Παρέμβασης
Βύρωνα, ο Κώστας Τουλγαρίδης, περιφερει-
ακός σύμβουλος από την Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή στην Αττική, ο Πέτρος Κωνταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας και η Ντίνα Ρέππα, δημο-
τική σύμβουλος με την Αντικαπιταλιστική Ανα-
τροπή στην Αθήνα. 

Γ.Π.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην εξέγερση στα νησιά,
ενάντια στις φυλακές προσφύγων και τα ΜΑΤ καλούσε
την Τρίτη 25/2 (την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πή-

γαινε στο τυπογραφείο) στο Σύνταγμα η ΚΕΕΡΦΑ με την στήρι-
ξη της ΠΟΣΠΕΡΤ. Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα στην ανα-
κοίνωσή της:

Χαιρετίζουμε τα καλέσματα των συνδικάτων στη Λέσβο και
τη Χίο, του Εργατικού Κέντρου και του παρατήματος της ΑΔΕ-
ΔΥ για απεργιακές κινητοποιήσεις για να μην χτιστούν με την
βία των ΜΑΤ και τα χημικά φυλακές προσφύγων τύπου Άου-
σβιτς. 

Καλούμε τα συνδικάτα, την ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, τα εργατικά
κέντρα και τις ομοσπονδίες, όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία να
καλέσουν τώρα Γενική Απεργία αλληλεγγύης στην εξέγερση
στα νησιά. Είναι ώρα να τσακίσουμε την εκστρατεία καταστο-
λής και ρατσισμού της κυβέρνησης της ΝΔ, υπερασπίζοντας

τις ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων ντόπιων,
προσφύγων και μεταναστών. 

Δεν θα επιτρέψουμε διάσπαση της εργατικής τάξης και μετα-
τροπής των προσφύγων σε αποδιοπομπαίους τράγους για την
αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής, που σπέρνει την φτώχεια
με τον σφαγιασμό της κοινωνικής ασφάλισης, την διάλυση της
παιδείας και της υγείας, τις απολύσεις εργαζόμενων και συμβα-
σιούχων.

Η απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ είναι μια τεράστια πρό-
κληση για τη Λέσβο, το νησί της αλληλεγγύης και της ανθρω-
πιάς, των γιαγιάδων που υποδέχτηκαν τις μωρομάνες και τα
παιδιά τους.  Είναι πρόκληση η ίδια η κυβέρνηση  που αφήνει
τα σχολεία, τους Δήμους και τα νοσοκομεία χωρίς γιατρούς,
νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους των δημοτικών
υπηρεσιών να προσλαμβάνει χιλιάδες αστυνομικούς για να κα-
ταδιώκουν τους απεργούς, τους πρόσφυγες και τώρα τους κα-

τοίκους των χωριών της Λέσβου ενώ στη Αθήνα βγάζουν πιστό-
λια μέσα στην ΑΣΟΕΕ!

Εμπρός για Γενική Απεργία αλληλεγγύης και καταλήψεις σε
πανεπιστήμια και σχολεία! Μαζί με τους πρόσφυγες από τα
καμπ σε κοινές κινητοποιήσεις  να απαιτήσουμε: Ανοιχτά σύνο-
ρα, ελεύθερη μετακίνηση και όχι εγκλωβισμό στα νησιά. Καμιά
φυλακή, κανένα στρατόπεδο-γκέτο, ούτε στα νησιά, ούτε που-
θενά! Κατάργηση των ρατσιστικών νόμων της ΝΔ για το άσυλο
και των συμφωνιών ΕΕ-Τουρκίας. Οι πρόσφυγες είναι καλοδε-
χούμενοι, ώρα να απελάσουμε τον Μητσοτάκη!
• Η ΚΕΕΡΦΑ καταγγέλλει ότι πέντε λεπτά αφού ανέβηκε στο

FB η ανακοίνωση αλληλεγγύης στο ξεσηκωμό στην Λέσβο και
τη Χίο ενάντια στην απόβαση των ΜΑΤ το βράδυ της Δευτέρας
κατέβηκε η σελίδα της στο ίντερνετ και αναφέρει: Οση προ-
σπάθεια φίμωσης και αν κάνουν οι παρακρατικοί μηχανισμοί, η
καταστολή και ο ρατσισμός δεν θα περάσουν!

ΚΕΕΡΦΑ  Αλληλεγγύη στα νησιά - Όχι στις φυλακές προσφύγων

22/2, Αντιρατσιστική διαδήλωση στη Μυτιλήνη. Φωτό: stonisi.gr

22/2, Μυτιλήνη



26 Φλεβάρη 2020, Νο 1411αντιφασιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

    Απελάστε 
τον Μητσοτάκη

Χρόνια τώρα, η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας και
όλου του ακροδεξιού συρφετού δεν έχει σταματήσει
ούτε στιγμή να παρουσιάζει τους πρόσφυγες σαν “ει-

σβολείς” που έρχονται “να καταλάβουν τα νησιά”. 

Η στρατιωτικού τύπου απόβαση τα ξημερώματα της Τρί-
της 25/2 με εκατοντάδες ΜΑΤ και αύρες στα λιμάνια της Χί-
ου και της Λέσβου προκειμένου να φτιάξουν φυλακές για
τους πρόσφυγες, είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι οι πραγματι-
κοί εισβολείς που απειλούν τα νησιά είναι ο Μητσοτάκης και
η κυβέρνησή του. Είναι αυτοί οι φορείς της πιο ακραίας νεο-
φιλελεύθερης και ρατσιστικής χολέρας -για να θυμηθούμε
και το σύνθημα των απεργιών ενάντια στον Κωνσταντίνο Μη-
τσοτάκη την δεκαετία του '90- πιο επικίνδυνοι από όλους
τους κορονοϊούς μαζί. 

Γιατί, την ίδια στιγμή που φέρνουν για ψήφιση στη Βουλή
το ασφαλιστικό που ρημάζει τις συντάξεις και με τις περικο-
πές τους διαλύουν τα νοσοκομεία αφήνοντας ανοχύρωτο
τον κόσμο απέναντι στις επιδημίες, θεωρούν άμεση προτε-
ραιότητά τους να χτίσουν φυλακές για τους πρόσφυγες στα
νησιά, δαπανώντας εκατομμύρια ευρώ στους κατασταλτι-
κούς μηχανισμούς προκειμένου να κάνουν πράξη το ρατσι-
στικό τους σχέδιο. Πριν από λίγες βδομάδες χτυπώντας βά-
ναυσα τους ίδιους τους πρόσφυγες που διαδήλωναν και τώ-
ρα χτυπώντας και τους ντόπιους, αποδεικνύοντας έμπρακτα
πως κάθε επίθεση που ξεκινά ενάντια στους πρόσφυγες και
τους μετανάστες, γίνεται γρήγορα επίθεση ενάντια σε ολό-
κληρη την εργατική τάξη.  

Πρόκειται για ένα ρατσιστικό σχέδιο που υλοποιείται σε
συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχει σαν αιχμή της την ελληνική κυβέρνηση. Λίγες μέρες πριν
την χθεσινή επίθεση ο υπουργός Μετανάστευσης Μηταράκης
έδωσε τα διαπιστευτήριά του στον υφυπουργό Εσωτερικών
της Γερμανίας στο Βερολίνο, με τον οποίον συμφώνησαν ότι
τα σχέδια για τις νέες “δομές” στα νησιά προχωράνε κανονι-
κά -  με την ακροδεξιά πτέρυγα της Μέρκελ στην επερχόμενη
γερμανική προεδρία να βάζει στα σκαριά ένα ολόκληρο σχέ-
διο σκλήρυνσης των ρατσιστικών πολιτικών. Εκεί λογοδοτεί
και η επίδειξη πυγμής της κυβέρνησης στα νησιά. 

Δεν θα περάσει!
Αλλά δεν θα τους περάσει! Μπορούμε να τους σταματή-

σουμε και ο δρόμος είναι η κινητοποίηση του εργατικού κινή-
ματος και της νεολαίας στα νησιά και σε όλη τη χώρα με αι-
τήματα καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, να
καταργηθούν τώρα οι ρατσιστικοί νόμοι και η συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας που μετατρέπει τα νησιά σε τεράστιες φυλακές για
αθώους ανθρώπους, να δοθεί άσυλο, χαρτιά, στέγη, ελεύθε-
ρη μετακίνηση για τους πρόσφυγες και τις οικογένειές τους.  

Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στον περιφερειάρχη Β Αι-
γαίου και τους τοπικούς δημάρχους που άγονται και φέρον-
ται κάτω από τις πιέσεις της κυβέρνησης και συστηματικά
επιδιώκουν να απομακρύνουν την οργή από το κόμμα που
τους στήριξε και να τη διοχετεύσουν στους πρόσφυγες και
τους μετανάστες ζητώντας κλειστά σύνορα και περισσότερη
Φρόντεξ. Χρειάζεται επιπλέον να απομονωθούν οι φασιστι-
κές συμμορίες και η ακροδεξιά που προσπαθούν να σπεκου-
λάρουν πάνω στην αγανάκτηση του κόσμου και να τον στρέ-
ψουν ενάντια στους πρόσφυγες

Η λύση βρίσκεται στον κοινό αγώνα ντόπιων και προσφύ-
γων με κοινό αίτημα τον απεγκλωβισμό τους από τα νησιά και
το δικαίωμά τους στην ελευθερία και όχι το νέο καθεστώς
απαρτχάιντ που κυβέρνηση και ΕΕ πάνε να εφαρμόσουν στα
νησιά. Σε αυτήν την κατεύθυνση τα εργατικά κέντρα, τα σω-
ματεία, οι σύλλογοι, το κίνημα αλληλεγγύης χρειάζεται να
απευθύνουν κάλεσμα και να συντονίσουν τον αγώνα τους με
την τεράστια δύναμη που αποτελούν οι χιλιάδες πρόσφυγες
που πρόσφατα διαδήλωναν στους ίδιους δρόμους. Ρατσι-
σμός, λιτότητα, τρομοκρατία, κάτω η Νέα Δημοκρατία!    

Γιώργος Πίττας

Συνεχίζεται με φοβερή ανταπόκριση η
καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ στα σχολεία για
την 21 Μάρτη, διεθνή ημέρα δράσης

ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό. Σε
δεκάδες σχολεία μοιράζεται η νέα προκήρυ-
ξη μαθητών/τριών Anticapitalista που καλεί
όλο το μαθητικό κίνημα να συμμετάσχει στις
συναυλίες που οργανώνονται σε μια σειρά
γειτονιές, να οργανώσει ακόμα περισσότε-
ρες, αλλά και να ξεσηκώσει όλα τα σχολεία
για την διεθνή ημέρα δράσης κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού στις 21 Μάρτη. 

Μετά τις δυο πολύ πετυχημένες συναυλίες
σε Κεραμεικό και Κυψέλη, που κυριολεκτικά
ξεσήκωσαν τις γειτονιές, στο Περιστέρι, το
μαθητικό κίνημα έρχεται να δώσει συνέχεια
στη μάχη ενάντια στα φασιστοειδή που επιτέ-
θηκαν σε σπίτι Πακιστανών, με συναυλία στην
πλατεία Δημαρχείου στις 7 Μάρτη. Όπως πε-
ριγράφει η Μαρία, φοιτήτρια, στην Εργατική
Αλληλεγγύη: 

«Με αφορμή την αντιφασιστική διαδήλωση
στο Περιστέρι, αλλά και στο πλαίσιο της ορ-
γάνωσης της καμπάνιας για την 21 Μάρτη
στα σχολεία επικοινωνήσαμε με διάφορους
μαθητές. Η συζήτηση άνοιξε και πιο συνολι-
κά. Σε έναν μαθητή που ξέραμε ότι παίζει σε
συγκρότημα προτείναμε να γίνει μια αντιρα-
τσιστική-αντιφασιστική συναυλία. Δέχτηκε
γιατί συμφωνεί με τον αντιρατσισμό και τον
αντιφασισμό και το γεγονός ότι αυτή η καμ-
πάνια ανοίγει και στους μαθητές. Σε συνάντη-
σή μας μετά με μέλη του συγκροτήματος συ-
ζητήσαμε για τις φασιστικές επιθέσεις που
έγιναν στους μετανάστες, ότι δεν πρέπει να
αφήνουμε τέτοια πράγματα αναπάντητα στη
γειτονιά μας. Συμφώνησαν και με ενθουσια-
σμό ανέλαβαν να μιλήσουν για τη συναυλία
και σε συμμαθητές τους. Θα πάμε και στο
ίδιο το σχολείο με συνεργείο της εφημερίδας. Μέχρι στιγμής
έχουμε κλείσει δύο σχήματα, ένα ροκ και ένα ραπ και επίσης
ένας μαθητής θα διαβάσει ποιήματα προσφύγων».

Στις 7 Μάρτη στο μετρό Πανόρμου θα γίνει και η συναυλία
μαθητικών σχημάτων από τους Αμπελόκηπους. Το συγκρότημα
Sinnyard έστειλε στην Εργατική Αλληλεγγύη κάλεσμα, όπου
αναφέρει: 

«Ζούμε σε έναν καιρό που οι φυλακές έχουν γίνει καθημε-
ρινότητα. Η διαφορετικότητα συνθλίβεται συνεχώς στο όνο-
μα του συμφέροντος, το μίσος καλλιεργείται προσεκτικά από
τους ελίτ και οι ελευθερίες μας χάνονται κάτω από την σκιά
γεροδεμένων καταπιεστών. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να σπά-
σουμε τα δεσμά μας και να βάλουμε στο μυαλό μας την έν-
νοια της αλλαγής. Αλλαγή στα σχολεία, αλλαγή απ’ τους
δρόμους, αλλαγή μέσω της τέχνης. Αλλαγή σύσσωμη ανε-
ξαρτήτως φύλου, εθνικότητος ή θρησκείας. Έφτασε η ώρα
να παλέψουμε για τα αδέρφια μας στην προσφυγιά, να τους
αγκαλιάσουμε και να τους δώσουμε ελπίδα για ένα καλύτερο
αύριο. Έφτασε η ώρα να νιώσουμε. Όχι φόβο, όχι απελπισία,
ούτε μοναξιά. Ήρθε η ώρα να νιώσουμε Άνθρωποι. Στις 7
Μαρτίου στην Πλατεία Πανόρμου, ο ένας δίπλα στον άλλο
παρατασσόμαστε ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό και
καταδικάζουμε νεοναζιστικές, αποκρουστικές αντιλήψεις.
Μαζί νιώθουμε, μαζί αφυπνιζόμαστε, μαζί αλλάζουμε. Και μα-
ζί διαδηλώνουμε όλοι και όλες στις 21 Μάρτη στην Ομόνοια,
λαμβάνοντας μέρος στις διεθνείς κινητοποιήσεις ενάντια στο
ρατσισμό και την φασιστική απειλή». 

Τη σκυτάλη στη συνέχεια θα πάρουν μαθητές/τριες από τα
Βριλήσσια, το Σάββατο 14 Μάρτη. (Λεπτομέρειες για όλες τις

συναυλίες στη σελίδα 17).

Μαθητική αντίσταση
Στη μαθητική συναυλία που είχε γίνει στον Κεραμεικό, ο

Τζαβέντ Ασλάμ χαιρέτισε εκ μέρους της Πακιστανικής Κοινό-
τητας Ελλάδας τονίζοντας τη σημασία της μαθητικής αντί-
στασης στον φασισμό και τον ρατσισμό και θυμίζοντας πόσο
μεγάλη κατάκτηση του κινήματος και της αλληλεγγύης είναι
η λειτουργία του 144ου σχολείου, όπου γίνονται μαθήματα
γλώσσας της Πακιστανικής Κοινότητας.

«Η εμπειρία που έχω από 20 χρόνια, είναι ότι για δικαιοσύ-
νη, για δικαιώματα, για όσα είναι σωστά και αληθινά, χρειάζε-
ται μάχη» είπε. «Μετά την εισαγγελική πρόταση οι φασίστες
έχουν βγει έξω. Θέλουν πάλι να απλώσουν το μίσος. Γι αυτό
το λόγο πρέπει εμείς όλοι να είμαστε ενωμένοι στους δρό-
μους, σε αγώνες να τους βάλουμε φρένο. Πριν λίγες μέρες
στο Περιστέρι χτυπήσανε μετανάστες. Οι φασίστες εκπαι-
δεύουν μικρά παιδιά. Όπως στην Γκορυτσά Ασπροπύργου
όταν 2-3 φασίστες έβαζαν παιδιά να χτυπάνε μετανάστες για
να κάνουν εκπαίδευση. 

Βλέπετε στα κανάλια “πιστόλια και μαχαίρια στην Ομόνοια”.
Αυτά τα πράγματα τα ποτίζουν οι ίδιοι οι αστυνομικοί. Γίνον-
ται μπροστά στην αστυνομία και δεν τα σταματάνε. Θέλουν
να δείξουν ότι το πρόσωπο του μετανάστη ταυτίζεται με μα-
χαιριές και πιστολιές. Εμείς δεν στηρίζουμε εγκληματίες. Εί-
μαστε εργάτες, θέλουμε έναν κόσμο χωρίς μίσος, με αλλη-
λεγγύη, με αγάπη. Να δουλεύουμε μαζί, να μορφώσουμε τα
παιδιά μας όλοι μαζί». 

Αφροδίτη Φράγκου

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 21 ΜΑΡΤΗ

Συναυλίες ενάντια στο ρατσισμό



«Φέτος στις 8 Μάρτη θα γιορτάσουμε
τα 110 χρόνια από την καθιέρωση αυ-
τής της μέρας σαν “Μέρα της Γυναί-

κας”», είπε η Αγγελική Κυπριώτη, εργαζόμενη
στο γκαράζ του δήμου της Αθήνας, ανοίγοντας
την πολύ μαζική εκδήλωση που έγινε στο χώρο
την Τετάρτη 19 Φλεβάρη. Η εργαζόμενη εστίασε
την ομιλία της στη γερμανίδα επαναστάτρια Κλά-
ρα Τσέτκιν, «την εμπνεύστρια της Παγκόσμιας
Ημέρας της Γυναίκας», όπως είπε, που επέμεινε
«ότι η απελευθέρωση του γυναικείου φύλου αλ-
λά και ολόκληρης της κοινωνίας θα είναι το απο-
τέλεσμα της απελευθέρωσης της εργασίας από
το κεφάλαιο».

Με κέντρο αυτή την επαναστατική παράδοση
έγινε στη συνέχεια η συζήτηση για τη σημασία της
φετινής 8 Μάρτη, σε μια εκδήλωση που παρακο-
λούθησαν πάνω από εξήντα εργαζόμενες -και μαζί
τους πολλοί συνάδελφοί τους. Η Λίλιαν Μπουρίτη
από την Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη και η
Μαρία Αμπελιώτη, εργαζόμενη στο δήμο και μέλος
επίσης της Κίνησης, εξήγησαν γιατί τα δικαιώματα
των γυναικών είναι υπόθεση ολόκληρης της εργα-
τικής τάξης και των αγώνων της.

Οι σεξιστικές συμπεριφορές από επόπτες και
προϊσταμένους βγήκαν στην επιφάνεια στη συζή-
τηση, με πολλές εργαζόμενες να καταθέτουν την
εμπειρία τους από τέτοια περιστατικά και πώς τα
έχουν αντιμετωπίσει. Η οργή τους ήταν εμφανής,
συμφωνώντας ότι χρειάζονται πάντα άμεση
απάντηση. Η επίθεση στο ασφαλιστικό και πόσο

χτυπάει τις γυναίκες βρέθηκε επίσης στο κέντρο.
«Ανακάλυψα ότι το τελευταίο ασφαλιστικό έκανε
επανυπολογισμό των συντάξεων», είπε μία εργα-
ζόμενη, «Για τη μητέρα μου που εργαζόταν και
είχε συνεισφέρει στο ασφαλιστικό σύστημα, η
ποινή της ήταν 226 ευρώ μείωση, τα οποία της
τα κρατάνε με τη μορφή προσωπικής διαφοράς
και τα οποία θα τα χορηγούν σταδιακά σε κάθε
“τυχούσα” αύξηση. Η πεθερά μου που δεν εργα-
ζόταν από την άλλη είχε ένα κέρδος της τάξης
των 6 ευρώ, από τα οποία θα παίρνει 1,76 το
χρόνο! Την ίδια στιγμή, μια σύνταξη χηρείας εί-
ναι στο 70% του μισθού του ατόμου που χάθηκε,
γιατί; Επειδή φεύγει ένας, ξαφνικά μειώνεται το
κόστος διαβίωσης; Δεν έχει λογική όλο αυτό.

Συνολικά, πρέπει να προσφέρεις στα παιδιά
σου πράγματα που θα έπρεπε να τα παρέχει το
κράτος. Εγώ μεγαλώνω δυο παιδιά με μαθησια-
κά και έπρεπε να πληρώνω δασκάλα ειδικής
αγωγής στο σπίτι, 30 ευρώ το 45λεπτο. Δεν μπο-
ρεί να έχουμε ασφάλιση και κοινωνικές παροχές
μηδενικές».

Κλείνοντας η Λ. Μπουρίτη κάλεσε όλες/ους τις
εργαζόμενες και τους εργαζόμενους να οργανώ-
σουν τη μαζική τους παρουσία στη διαδήλωση
της 8 Μάρτη, ενώ η Μ. Αμπελιώτη πρότεινε σε
όλες και όλους να προμηθευτούν το βιβλίο της
Μαρίας Στύλλου “Η πάλη για την απελευθέρωση
των γυναικών”.
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Εμπρός για μαζική 8 Μάρτη
ΒΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Δεκαπέντε φοιτητές και φοι-
τήτριες από τη Γεωπονία,
την Αρχιτεκτονική, τους

Ηλεκτρολόγους, το τμήμα Πολιτι-
σμού, την Ειδική Αγωγή, καθώς και
ένας μαθητής από το 1ο ΕΠΑΛ Νέ-
ας Ιωνίας συμμετείχαν στην εκδή-
λωση για τις 8 Μάρτη στην Αρχιτε-
κτονική του Βόλου τη Δευτέρα 24
Φλεβάρη. Ήταν η πρώτη εκδήλω-
σή μας στις σχολές του Βόλου φέ-
τος για τις 8 Μάρτη και έδωσε σε
όλες και όλους μας έμπνευση για
να οργανώσουμε τη μεγάλη αυτή
μάχη.

Τη συζήτηση άνοιξε η Εύη Τσι-
ούνη, φοιτήτρια της Αρχιτεκτονι-
κής, που παρουσίασε με στοιχεία
τις πολλές ανισότητες σε βάρος
των γυναικών, περιέγραψε την κλι-
μάκωση των επιθέσεων εναντίον
τους από την κυβέρνηση της ΝΔ
και εξήγησε τους λόγους που ξανά
και ξανά οι κατακτήσεις των γυναι-
κών στη δουλειά, το σώμα και τη
ζωή τους μπαίνουν στο στόχα-
στρο. Μίλησε επίσης για τους με-
γάλους αγώνες του γυναικείου κι-
νήματος από την Παρισινή Κομού-
να μέχρι και σήμερα, ενώ τόνισε τη
σημασία της φετινής απεργιακής 8
Μάρτη. Ακολούθησαν αρκετές το-
ποθετήσεις που στοχοποιούσαν με
τη σειρά τους το σύστημα του
κέρδους σαν αυτό που γεννά τις
διακρίσεις και την καταπίεση.

Συνεχίζουμε με εξορμήσεις, πα-
νό, αφισοκολλήσεις στις σχολές
του Βόλου, καθώς και με νέα με-
γάλη εκδήλωση στο Θόλο την Τε-
τάρτη 4 Μάρτη. Στόχος μας είναι
να κερδίσουμε τους φοιτητικούς
μας συλλόγους να μπουν στη μά-
χη της 8 Μάρτη και να πάμε για
μια μεγάλη συγκέντρωση εκείνη τη
μέρα στις 12 το μεσημέρι στον
Άγιο Νικόλαο.

Τζένη Δερμιρτζίδου

Σε όλες τις πόλεις:
Αθήνα,
Πλατεία Κλαυθμώνος 12μ
Θεσσαλονίκη,
Άγαλμα Βενιζέλου 12μ
Γιάννενα,
Περιφέρεια 12μ
Ξάνθη,
Κεντρική Πλατεία 12μ
Πάτρα,
Πλατεία Γεωργίου 12μ
Βόλος,
Άγιος Νικόλαος 12μ
Χανιά,
Αγορά 12μ

Ένοχος κηρύχτηκε επιτέλους από τους ένορκους ο κατά συρροή βιαστής μεγαλοκαπιτα-
λιστής του Χόλυγουντ. Αναμένεται η απόφαση του δικαστήριου για το μέγεθος της ποι-
νής. 

Είναι μια πρώτη νίκη για τις κινητοποιήσεις των γυναικών που πολιορκούσαν το δικαστήριο
στη Νέα Υόρκη. Και μια ήττα για τους μηχανισμούς που τρέχουν για να ρίξουν τον Γουάινσταϊν
στα μαλακά. Ο ίδιος εμφανίζεται στο δικαστήριο ως αδύναμος, περπατώντας με πι, ενώ έχει
επιλέξει ως δικηγόρο μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι τα θύματά του “τα ήθελαν”. Δεν κατάφε-
ραν να πείσουν τους ένορκους παρόλο που είχαν φροντίσει να είναι στην πλειοψηφία τους άν-
τρες λευκοί.

Ωστόσο η μάχη συνεχίζεται. Οι ένορκοι δεν έκαναν δεκτές όλες τις κατηγορίες, κάτι που θα
οδηγούσε σε καταδίκη σε ισόβια. Η μέγιστη ποινή που προβλέπεται για τις κατηγορίες που έγι-
ναν δεκτές είναι τα 25 χρόνια φυλακή. Οι γυναίκες της Νέας Υόρκης θα έχουν τη συμπαράστα-
ση από όλες και όλους ώστε ο πλούσιος βιαστής να μείνει στη φυλακή όλα τα χρόνια.

Eπιτέλους ένοχος ο Γουάινσταϊν

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προ-
ετοιμασίες για το φετινό εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών στις 8 Μάρ-

τη και των διαδηλώσεων την ίδια μέρα σε όλη τη
χώρα. Όπως και πέρσι, η «Κίνηση για την απεργια-
κή 8 Μάρτη» βρίσκεται στο κέντρο της μάχης.

Η απεργιακή διαδήλωση στην Αθήνα θα γίνει στις
12 το μεσημέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος και θα
ξεκινήσει με χαιρετισμούς, καλλιτεχνικά δρώμενα
και συναυλία. Τη συμμετοχή τους στο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα έχουν ήδη δηλώσει οι «Αδέσποτες Σκύ-
λες» με ένα νούμερο ειδικά αφιερωμένο στην Παγ-
κόσμια Ημέρα Γυναικών, η Αγγελική Τουμπανάκη,
οι Ορίζοντες, οι Εξ Απροόπτου, η GingerEla. Θα
ακολουθήσει μεγάλη διαδήλωση στο Σύνταγμα. Την
ίδια στιγμή, τα απεργιακά καλέσματα έχουν απλω-
θεί σε πολλές πόλεις (βλέπε δίπλα) και ο κατάλο-
γος αναμένεται να μεγαλώσει τις επόμενες μέρες.

Το πρόγραμμα της Κίνησης περιλαμβάνει ήδη εκ-
δηλώσεις, εξορμήσεις, αφισοκολλήσεις σε εργατι-
κούς χώρους, σχολές, σχολεία και γειτονιές. Επίσης
καλέσματα στις γυναικείες, LGBTQI+ και όλες τις
συλλογικότητες του κινήματος για να συμμετέχουν,
αλλά και κατάθεση ψηφισμάτων σε συνδικάτα, φοιτη-
τικούς και μαθητικούς συλλόγους, ενώσεις γονέων,
δημοτικές κινήσεις και συμβούλια. Τη Δευτέρα 24
Φλεβάρη, το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας αποφά-
σισε ότι στηρίζει τις κινητοποιήσεις της 8 Μάρτη.

Στις δράσεις της Κίνησης προστίθονται από αυτή
την εβδομάδα και επισκέψεις στα καμπ των προ-
σφύγων. Με την προκήρυξή της για τις 8 Μάρτη με-
ταφρασμένη σε πολλές γλώσσες, στόχος της είναι
να ξεσηκώσει τις προσφύγισσες και τους πρόσφυ-
γες, σχεδιάζοντας να ναυλώσει πούλμαν για τη με-
ταφορά τους στις διαδηλώσεις.

Η ανταπόκριση στις μέχρι τώρα εκδηλώσεις της
Κίνησης είναι μεγάλη και η πολιτική συζήτηση για
τη μάχη ενάντια στη σεξιστική καταπίεση θυελλώ-
δης. Η παρουσία της στην Πανεργατική Απεργία
στις 18 Φλεβάρη ενάντια στο νέο ασφαλιστικό σφα-
γείο, με δικό της μπλοκ, έκανε αίσθηση. Το ίδιο και
ο χαιρετισμός της Αργυρής Ερωτοκρίτου, μέλους
της Κίνησης και του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμε-
νων στο νοσοκομείο Γεννηματάς, στην απεργιακή
συγκέντρωση των συνδικάτων στην Αθήνα που κά-
λεσε όλες/ους τις/ους απεργούς σε κλιμάκωση των
αγώνων ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης της
ΝΔ με μεγάλο σταθμό την απεργιακή 8 Μάρτη.

Λένα Βερδέ

Εκδήλωση για τις 8 Μάρτη στο γκαράζ του Δήμου Αθήνας, 19/2.
Φωτό: Λένα Βερδέ
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ΒΥΡΩΝΑΣ

ΚΟΥΚΑΚΙ

Απέναντι σε μια κοινωνία που δεν σέβεται και δεν ενδιαφέρε-
ται για τη γυναίκα, οργανώνουμε μια μαχητική απεργιακή 8
Μάρτη και όλες τις μάχες. Αυτή ήταν η κατάληξη της εκδή-

λωσή μας για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών στο Βύρωνα την Τε-
τάρτη 19 Φλεβάρη.

Τη συζήτηση άνοιξε η Ήλια Ιατρού, ακτιβίστρια με τις «Μαμά-
δες+ στο δρόμο». Εξήγησε ότι η ομάδα, που συσπειρώνει πολύ κό-
σμο στη γειτονιά, ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία για την ασφάλεια
των γυναικών και των παιδιών τους στο δρόμο, ωστόσο η οδική
ασφάλεια είναι μόνο η αφορμή. Τα εμπόδια που έχουν οι γυναίκες
στο «να κινούνται» αφορούν κάθε πλευρά της ζωής τους, είπε. Μί-
λησε για παράδειγμα για την υποεκπροσώπηση των γυναικών στη
δημόσια σφαίρα, για το γεγονός ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να
παίρνουν αποφάσεις. Επίσης για τις ελλείψεις στα σχολεία και για
το γεγονός ότι τα δημοτικά συμβούλια και όργανα εκπαίδευσης
υπάρχουν και στελεχώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τις περι-
κοπές και όχι την ασφάλεια και την εκπαίδευση των παιδιών.
«Έχουμε ανάγκη για ένα περιεχόμενο επιθετικό για τις 8 Μάρτη,
δεν είναι γιορτή, αλλά ευκαιρία να προβάλλουμε τα αιτήματά μας»,
κατέληξε.

Στη συνέχεια, η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου
εργαζόμενων στο νοσοκομείο Γεννηματάς και της Κίνησης για την
απεργιακή 8 Μάρτη, χαιρέτισε το γεγονός ότι επιτέλους γίνεται μια
τέτοια εκδήλωση στη γειτονιά της. Περιέγραψε όχι μόνο τις επιθέ-
σεις στις γυναίκες, αλλά και τη μεγάλη αντίσταση, πώς φτάσαμε
από την έκδοση ενός βιβλίου, της Μαρίας Στύλλου “Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών”, στην περσινή απεργία στις 8 Μάρ-
τη. Μίλησε για τη δύναμη της τάξης μας και πώς ανάγκασε τα συν-
δικάτα να εντάξουν αυτή τη μέρα στο απεργιακό τους πρόγραμμα
και πρότεινε τη συγκρότηση ομάδας της Κίνησης τοπικά που και θα
οργανώσει στα σχολεία, το δήμο, όλη τη γειτονιά την 8 Μάρτη, αλ-
λά και θα συμμετέχει με πανό στη διαδήλωση.

Από τις πολλές τοποθετήσεις που ακολούθησαν, ξεχώρισε αυτή
της Κατερίνας, εργαζόμενης στην Επιθεώρηση Εργασίας, που τόνι-
σε ότι στα πλαίσια της 8 Μάρτη χρειάζεται να συγκρουστούμε και
με το πρότυπο της γυναίκας που προβάλλουν τα ΜΜΕ. Αναρωτήθη-
κε πώς είναι δυνατόν να είναι μια γυναίκα τόσο «τέλεια» σε όλα,
όταν «τρέχει και δεν φτάνει» χωρίς καμιά βοήθεια από κανέναν. Η
παρουσία πολλών μαμάδων που έφεραν και τα παιδάκια τους στην
εκδήλωση έδειξε τη μεγάλη ανάγκη των γυναικών για χρόνο και πο-
λιτική συζήτηση.

Κατερίνα Σεβαστάκη

Μαζική συγκέντρωση ενάντια
στην εκδήλωση του “Αφήστε
με να ζήσω” έγινε το Σάββατο

22 Φλεβάρη στα Γιάννενα. Πάνω από
διακόσια άτομα φωνάξαμε κάτω τα χέ-
ρια από το δικαίωμα των γυναικών
στην έκτρωση και χαλάσαμε την αντι-
δραστική φιέστα του στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων της Ακαδημίας. Τις προ-
ηγούμενες μέρες ο κόσμος της πόλης
κατέβαζε τις αφίσες της εκδήλωσης
όπου αυτές είχαν κολληθεί, εκφράζον-
τας έμπρακτα την αντίθεσή του.

Όλος ο συρφετός των Ιωαννίνων -
στρατωτικοί, παπαδαριό, δεξιά, ακρο-
δεξιά- ήταν εκεί για να μιλήσει για το
“αγέννητο παιδί”, ενώ η κυβέρνηση
της ΝΔ που δήθεν δεν ήξερε τίποτα
για τις χυδαίες αφίσες κατά των
εκτρώσεων στο ΜΕΤΡΟ, έβαλε διμοι-
ρίες ΜΑΤ, ΟΠΚΕ και ασφαλίτες να
προστατέψουν την εκδήλωση.

Τα αντισεξιστικά συνθήματα μαζί
με αυτά για δικαιοσύνη για τον Ζακ

κυριάρχησαν σε όλη τη διάρκεια της
συγκέντρωσης, αλλά και της διαδή-
λωσης που ακολούθησε στο κέντρο
της πόλης. Από τη μεριά μας συμμε-
τείχαμε με πανό της «Κίνησης για την
απεργιακή 8 Μάρτη» και μοιράσαμε
την προκήρυξη που καλεί στη συγ-
κέντρωση που θα γίνει την Παγκό-
σμια Ημέρα Γυναικών στα Γιάννενα,
στις 12 το μεσημέρι, στην Περιφέ-
ρεια. Είναι ο επόμενος μεγάλος σταθ-
μός!

Άρης Παναγιωτίδης

Η εκδήλωση για τις 8 Μάρτη στο Κουκάκι έγινε την Τρίτη 18
Φλεβάρη, το απόγευμα της πανεργατικής απεργίας. Το γε-
γονός ότι το πρωί είχαμε διαδηλώσει μαζικά, με τη συμμε-

τοχή και του μπλοκ της «Κίνησης για την απεργιακή 8 Μάρτη Παν-
τείου», μιας σχολής που είναι στη γειτονιά μας, έδειχνε τις διαστά-
σεις που έχει η φετινή 8 Μάρτη.

Η παρουσία της Βιβής Υπερηφανίδου, παλιάς συνδικαλίστριας
στον ΟΤΕ, ήταν επίσης σημαντική. Η ομιλία της έφερε πολλές εικό-
νες, τόσο από τις μάχες που έχουν δωθεί στο χώρο τις τελευταίες
δεκαετίες, όσο και από το προηγούμενο μεγάλο κύμα του γυναι-
κείου κινήματος στο οποίο η ίδια συμμετείχε ενεργά. Τα αιτήματά
του, οι οργανώσεις του αλλά και οι αντιπαραθέσεις του πάνω στον
αποτελεσματικότερο τρόπο πάλης του γυναικείου ζητήματος, πολ-
λές από τις οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα, ζωντάνε-
ψαν και προκάλεσαν μεγάλη συζήτηση.

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμε-
νων στο νοσοκομείο Γεννηματάς και της «Κίνησης για την απεργια-
κή 8 Μάρτη» στάθηκε στα προχωρήματα που έχουν γίνει σήμερα,
ειδικά μετά την περσινή 8 Μάρτη, για πρώτη φορά απεργιακή στην
Ελλάδα, που συνέδεσε τις γυναικείες διεκδικήσεις με τα συνδικάτα
και το εργατικό κίνημα. Αναφέρθηκε επίσης στην οργάνωση της
φετινής κινητοποίησης και τη σημασία της ενάντια στις επιθέσεις
της κυβέρνησης. Όλοι/ες που πήραν το λόγο συμφώνησαν ότι χρει-
άζεται μαζική ενημέρωση και κινητοποίηση.

Μαρία Ρίζου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Κόσμος της γειτονιάς που συ-
χνάζει στο καφέ Μύρτιλο και εί-
χε δει το αφισάκι μας στο χώ-

ρο, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων που
ήρθαν μετά τη συνέλευση του συλλόγου, εργαζόμενοι και
νεολαίοι από την περιοχή, συμμετείχαν στην εκδήλωσή μας
για την απεργιακή 8 Μάρτη στους Αμπελόκηπους την Τρίτη
18 Φλεβάρη. 

Το Μύρτιλο είναι ένας υπέροχος χώρος. Είναι ένα καφέ
που δουλεύουν ΑμεΑ, ανάμεσά τους γυναίκες. Επιπλέον εί-
ναι σημείο αναφοράς για τη γειτονιά, ένα κέντρο αγώνα για
πολλές τοπικές μάχες, ιδιαίτερα από τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Άνω Αμπελοκήπων με πρωτοβουλίες για το περιβάλλον
και τους ελεύθερους χώρους και όχι μόνο. 

Ομιλήτριες ήταν η Θένια Ασλανίδη, γιατρός στον Ερυθρό
και η Αργυρώ Γιαννουδάκη, αθλητικογράφος. Για τη δεύτε-
ρη τονίζω το αθλητικογράφος και όχι σκέτο δημιοσιογράφος
γιατί μεγάλο κομμάτι της εισήγησής της είχε να κάνει με το
σεξισμό στον αθλητισμό. Επίσης η ίδια είναι γονιός από το
10ο Δημοτικό Σχολείο, από τις μητέρες που είχαν ανταπο-
κριθεί στο κάλεσμά μας για συγκέντρωση στη συνεδρίαση
του 7ου κοινοτικού συμβουλίου όταν καταθέσαμε το ψήφι-
σμα ενάντια τη ρατσιστική επίθεση σε μαθητή μετανάστη
από γονιό του σχολείου. Ήταν λοιπόν μία από τις πολλές μη-
τέρες και γιαγιάδες που φώναζαν τότε “κάτω τα χέρια από
τα παιδιά μας”.

Η εκδήλωση έγινε το απόγευμα της επιτυχημένης πανερ-
γατικής ενάντια στο ασφαλιστικό και αυτό σίγουρα καθόρισε
το κλίμα, ότι όλες και όλοι νιώθαμε μεγαλύτερη αυτοπεποί-
θηση ότι μπορούμε να οργανώσουμε μια μεγάλη απεργιακή
8 Μάρτη. Η εισήγηση της Θένιας εστίασε στη σύνδεση των
αιτημάτων των εργαζόμενων με αυτά των γυναικών.

Η Αργυρώ επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα του σεξι-
σμού πάνω στις γυναίκες, στη ψυχολογία τους, στον εργα-

σιακό τους περίγυρο κλπ. Τόνισε τι
σημαίνει να σου βάζει χέρι το αφεντι-
κό ή να σου λέει “φόρα τακούνια” και

το γενίκευσε στο πώς είναι να ζεις συνολικά σε μια κοινωνία
που σε μεγαλώνει με τις σεξιστικές ιδέες για τη θέση και το
ρόλο σου. Επιπλέον περιέγραψε τι σημαίνει να είσαι γυναίκα
που εργάζεται στην αθλητική ειδησεογραφία, ότι από τη μία
σου λένε ότι πρέπει να μείνεις πίσω γιατί “δεν είσαι τόσο κα-
λή” και από την άλλη στο περιεχόμενό της το κέντρο είναι
πάντα ο άντρας και το αντρικό κορμί. Θύμισε ότι η επίθεση
στο δικαίωμα στην έκτρωση ξεκίνησε από την αθλητική εφη-
μερίδα Sportime, αφήνοντας αιχμές για το πώς παπαδαριό,
δεξιοί και όλο το αθλητικό κύκλωμα του “μάτσο” αποτελούν
συγκοινωνούντα δοχεία που ξερνάνε το σεξισμό. 

Ακολούθησε μεγάλη συζήτηση πάνω σε όλα τα μέτωπα
που έχουμε να δώσουμε μάχες και να τα συνδέσουμε με την
απεργιακή 8 Μάρτη. Από τη μεριά μου μίλησα για τα καμπ,
τις επιθέσεις της κυβέρνησης στις προσφύγισσες και πώς ο
σεξισμός συνδέεται αλλά και κρύβει μέσα του ισλαμοφοβία
και ρατσισμό. Την καλύτερη εικόνα για τις γυναίκες με τις
μαντήλες και πόσο καλοδεχούμενες είναι στις γειτονιές μας,
την έφερε η Κυριακή, που είπε ότι τις συναντάμε στους δρό-
μους με τα παιδιά τους και βλέπουμε, παρά τα βάρη που
κουβαλάνε, πόσο πρόσχαρες και δυναμικές είναι, κέντρο
των οικογενειών τους. Η ίδια είπε ότι το γεγονός ότι η 8
Μάρτη φέτος είναι Κυριακή δεν πρέπει να μας κάνει να ξε-
χνάμε ότι είναι απεργιακή καθώς πάρα πολλές γυναίκες, σε
πάρα πολλούς χώρους, δουλεύουν και αυτή τη μέρα.

Μπήκε επίσης το θέμα του Γηροκομείου στη γειτονιά μας
που κινδυνεύει με κλείσιμο, ότι χρειάζεται να αναδείξουμε
και τη διάσταση ότι σε μια τέτοια περίπτωση το βάρος της
φροντίδας των ηλικιωμένων θα το φορτωθούν οι γυναίκες,
κάνοντας έτσι άμεσα τη σύνδεση με την απεργιακή 8 Μάρτη.

Εύα Ηλιάδη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Εκδήλωση για τις 8 Μάρτη στους Αμπελόκηπους, 18/2. Φωτό: Βασίλης Μυρσινιάς
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“Κλιμάκωση με νέα απεργία - το δρόμο τον δείχνει η Γαλλία”
Ερχόμαστε από το νοσοκομείο Έλενα για να ενώσουμε τη φωνή

μας με όλους τους εργαζόμενους που αντιστέκονται στην επίθε-
ση στην κοινωνική ασφάλιση. Ταυτόχρονα παλεύουμε και για μόνιμη
και σταθερή εργασία. Είμαστε συμβασιούχες και διεκδικούμε μονι-
μοποίηση. Θέλουμε ίσα δικαιώματα. Άδειες, διαλείμματα... απλά και
βασικά πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Και σεβασμό.
Σεβασμό από τους “ανωτέρους” μας. Αυτό είναι το πιο βασικό.

Νεκταρία, εργαζόμενη στο νοσοκομείο Έλενα

Συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία ενάντια στο αντεργατικό αν-
τιασφαλιστικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο έχει δύο βασικούς

αντιδραστικούς πυλώνες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη μετατρο-
πή του αναδιανεμητικού συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης
σε κεφαλαιοποιητικό, όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση. Οι
εισφορές του κάθε ασφαλισμένου αντί για συντάξεις θα γίνονται
μετοχές κι ομόλογα που θα τζογάρονται με κίνδυνο να χαθούν
όλα. Το είδαμε αυτό στην Ασπίς. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την
επίθεση στους αυτοαπασχολούμενους όπου ρίχνει το βάρος στη
μεγάλη πλειοψηφία με τα χαμηλά εισοδήματα, αποκαλύπτοντας
και το πόσο απάτη ήταν τα όσα έλεγε προεκλογικά η κυβέρνηση
περί μεσαίας τάξης. Όλο αυτό το ντύνει με παραμύθια περί αυξή-
σεων που στην πραγματικότητα δεν ισχύουν για τη μεγάλη μάζα
των χαμηλοσυνταξιούχων. Η επίθεση στο ασφαλιστικό μας ενώνει
όλους και γι' αυτό χρειάζεται να κλιμακώσουμε με νέα απεργία.
Και για να σταματήσουμε το νομοσχέδιο Βρούτση αλλά και για να
διεκδικήσουμε την επαναφορά όσων μας πήραν. Τα αποθεματικά
που τα καταλήστευσαν, τη 13η και 14η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, όλα.

Γιάννης Θεοχάρης, Σωματείο Εργαζομένων Ιντρακόμ Τέλεκομ,
Πρωτοβουλία Γένοβα Ιντρακόμ Τέλεκομ

Απεργούμε για να μην περάσει η επίθεση στην ασφάλιση αλλά
και για την κατάσταση στο χώρο που εργαζόμαστε. Το νοσοκο-

μείο μας, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, έχει τεράστιες ελλεί-
ψεις σε προσωπικό εδώ και χρόνια, αλλά πλέον έχει γίνει πολύ έν-
τονο. Και τα προγράμματα είναι εξοντωτικά για τους εργαζόμενους
και οι υπηρεσίες στον ασθενή δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Ακό-
μα και σε νοσοκομεία που λένε ότι είναι αρμόδια να αντιμετωπίσουν
τυχόν κρούσματα κορονοϊού και διαβεβαιώνουν ότι είναι σε θέση να
το κάνουν, οι ελλείψεις είναι τεράστιες και η κατάσταση τραγική.

Αγγελική, εργαζόμενη ΓΝΑ Γεννηματάς

Είμαστε εργάτες κι εργάτριες στην καθαριότητα. Συμβασιούχοι.
Εγώ 18μιση χρόνια δουλεύω ως συμβασιούχος. Πάνε να μας

κόψουν τα Βαρέα κι Ανθυγιεινά. Καταλαβαίνετε πόσο εξωφρενικό
είναι να λένε σε εργαζόμενους που μαζεύουν σκουπίδια ότι η δου-
λειά τους δεν είναι βαριά κι ανθυγιεινή. Εργαζόμενοι που είναι
αναγκασμένοι να δουλεύουν στο δρόμο, σε κάθε καιρική συνθήκη,
με τσουχτερό κρύο κι ανυπόφορη ζέστη, μέσα στα μικρόβια κι
εκτεθειμένοι σε όλους τους κινδύνους. Κάθε χρόνο χάνουμε πό-
σους συναδέλφους. 

Μαριάννα Βουγιούκα, εργαζόμενη δήμου Κορωπίου

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ συμμετέχουμε στην απεργία ενάν-
τια στο νομοσχέδιο έκτρωμα που φέρνουν στη Βουλή.

Ταυτόχρονα στην ΕΡΤ αντιμετωπίζουμε επιθέσεις στα συνδι-
καλιστικά μας δικαιώματα με πιο χαρακτηριστική τη δίωξη του
προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ, για τη λειτουργία της ΕΡΤopen, αλ-
λά και τις αντισυνδικαλιστικές μεθοδεύσεις της διοίκησης στη
διαδικασία υπογραφής ΣΣΕ. Είναι σε εξέλιξη προσπάθεια συρ-
ρίκνωσης της ΕΡΤ με το νέο οργανόγραμμα με το οποίο κα-
ταργούνται δομές. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά και είναι μο-
νόδρομος η συνέχιση του απεργιακού αγώνα. Να μη σταματή-
σουμε στη σημερινή απεργία. 

Άννα Τσινίκα,  μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΡΤ

Παλεύουμε εδώ και μήνες ενάντια
στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση.

Ταυτόχρονα κατεβαίνουμε στο δρόμο
μαζί με την εργατική τάξη γιατί πα-
λεύουμε ενάντια σε όλο το νεοφιλελεύ-
θερο πακέτο της κυβέρνησης. Δεν στε-
κόμαστε μόνο στο ζήτημα της Παιδείας
αλλά αγωνιζόμαστε και για την Κοινω-
νική Ασφάλιση. Αφορά τις οικογένειές
μας και εμάς τις ίδιες σαν μελλοντικές
εργαζόμενες. 

Παναγιώτα Ζιντίλη
φοιτήτρια Παντείου

Μαζική ήταν η συμμετοχή στην Πα-
νεργατική Απεργία της 18 Φλεβά-
ρη. Χιλιάδες απεργοί γέμισαν το

κέντρο της Αθήνας ενάντια στο αντιασφα-
λιστικό νομοσχέδιο του Βρούτση, στέλ-
νοντας μήνυμα για απεργιακή κλιμάκωση
στις ηγεσίες των συνδικάτων.

Η επιτυχία της απεργίας είχε φανεί από
το πρωί, καθώς ολόκληρη η Αττική παρέ-
λυσε από την απεργία των συγκοινωνιών,
πολλές γειτονιές θύμιζαν Κυριακή και τα
λεωφορεία που είχαν ναυλώσει σωματεία
και συλλογικότητες γέμιζαν απεργούς.
Εκατοντάδες σχολεία, δημόσιες υπηρε-
σίες και επιχειρήσεις έκλεισαν. 

Τα καράβια στο λιμάνι του Πειραιά παρέ-
μειναν δεμένα χάρη στην καθολική συμμε-
τοχή των ναυτεργατών, ενώ μαζικά απήρ-
γησαν και περιφρούρησαν την απεργία και
οι εργάτες στους προβλήτες της COSCO.

Η κυβέρνηση δεν παρέλειψε να επιτεθεί
στους απεργούς, ειδικά σε αυτούς των
συγκοινωνιών, με πιο χαρακτηριστική την
επίθεση στους εργαζόμενους του ΟΣΕ. Οι
απεργοί σιδηροδρομικοί που προχώρη-
σαν και σε κατάληψη του σταθμού στου
Ρέντη, αντιμετώπισαν τις απειλές του
υπουργού Μεταφορών Καραμανλή και μια
ολόκληρη επιχείρηση απεργοσπασίας, με
τον υπουργό να δηλώνει πως “θα λάβου-
με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επα-
ναφορά της νομιμότητας” κι ότι αν δεν λή-
ξει η κατάληψη και δεν κινηθούν οι συρμοί
“όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά”.

Χαρακτηριστική του πλήθους των δια-
δηλωτών ήταν η εικόνα του Συντάγματος
όταν οι διαφορετικές απεργιακές συγκεν-
τρώσεις συναντήθηκαν. Τα μπλοκ των
απεργών εκτείνονταν και στους τέσσερις
δρόμους γύρω από την πλατεία και απλώ-
νονταν στην Πανεπιστημίου, με τους
απεργούς από δεκάδες διαφορετικούς
εργατικούς χώρους κι οργανώσεις της
αριστεράς να παραμένουν στο σημείο για

αρκετή ώρα φωνάζοντας συνθήματα. 
Νωρίτερα είχαν γεμίσει οι παράλληλοι

δρόμοι που οδηγούν στην πλατεία Συντάγ-
ματος, η Σταδίου και η Πανεπιστημίου, από
τις απεργιακές συγκεντρώσεις ΕΚΑ κι ΑΔΕ-
ΔΥ στην Κλαυθμώνος, του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης στο Υπουργείο Ερ-
γασίας, του ΠΑΜΕ στα Προπύλαια και σω-
ματείων κι οργανώσεων της αριστεράς που
συγκεντρώνονταν σε σημεία καθ' όλο το
μήκος της Σταδίου μέχρι την Ομόνοια. 

Στο πεζοδρόμιο
Μαζί με το Συντονισμό Εργατικής Αντί-

στασης και το Συντονιστικό Νοσοκομείων
μεταξύ άλλων βάδισαν τα σωματεία της
Ιντρακόμ Τέλεκομ, η ΠΟΣΠΕΡΤ, τα σωμα-
τεία των νοσοκομείων Αγ.Σάββας, Γεννη-
ματάς, Αγλ.Κυριακού, ΓΟΝΚ, οι εργαζόμε-
νες του Έλενα, οι συνταξιούχοι της Εθνι-
κής Τράπεζας, το Σωματείο Συμβασιού-
χων ΟΤΑ, το δίκτυο εργαζομένων στους
ΟΤΑ “Η Σκουπιδιάρα”, εργαζόμενοι μόνι-
μοι και συμβασιούχοι από το Υπουργείο
Πολιτισμού, η Αριστερή Πρωτοβουλία
Υπουργείου Οικονομικών, η Κίνηση για
απεργιακή 8 Μάρτη και φοιτήτριες/ές της
Κίνησης από το Πάντειο κι άλλες σχολές,
η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με απεργούς μετανάστες
από την Ένωση Μεταναστών Εργατών, η
Εργατική Αλληλεγγύη, το ΣΕΚ με πανό
“Οι νόμοι καταργούνται στο πεζοδρόμιο”.
Ακολουθούσαν τα πανό των φοιτητικών
συλλόγων και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Από το μικρόφωνο της συγκέντρωσης
των συνδικάτων στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος, χαιρέτησε η Αργυρή Ερωτοκρίτου, εκ
μέρους της Κίνησης για απεργιακή 8 Μάρ-
τη. “Ως εργαζόμενες συμμετέχουμε και
στηρίζουμε τη σημερινή απεργία και σας
καλούμε όλες και όλους να συμμετέχουμε

μαζικά, με τα σωματεία μας, στην απεργια-
κή κινητοποίηση της 8 Μάρτη σε όλες τις
πόλεις. Η μάχη για την απελευθέρωση των
γυναικών είναι υπόθεση του εργατικού κι-
νήματος. Η κυβέρνηση που διαλύει τις κοι-
νωνικές παροχές και την κοινωνική ασφάλι-
ση, είναι η ίδια κυβέρνηση που θέλει να
στείλει τις γυναίκες στο σπίτι. Απαντούμε
ότι δεν θα της περάσει”. Σε συλλαλητήριο
ενάντια στην ψήφιση του νομοσχεδίου κα-
λεί η ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη 27/2, στις 6μμ.
στο Σύνταγμα.

Σε κλιμάκωση με νέα απεργία καλεί ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης μετά
και τη μαζική συμμετοχή στην πανεργατι-
κή. Σε ανακοίνωσή του μετά την απεργιακή
διαδήλωση υπογραμμίζει μεταξύ άλλων:

“Η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ χρειάζεται να
προχωρήσουν σε νέα πανεργατική κινητο-
ποίηση για να εμποδίσουμε την ψήφιση
του αντιασφαλιστικού εκτρώματος του
Βρούτση. Για να βαδίσουμε στον δρόμο
που μας δείχνουν οι εργαζόμενοι στη Γαλ-
λία που δύο μήνες τώρα συγκρούονται με
τις μεταρρυθμίσεις του Μακρόν... Μετά
την επιτυχία της απεργίας χρειάζεται να
δώσουμε την μάχη σε όλους τους χώρους
δουλειάς για να κλιμακώσουμε απεργιακά
άμεσα για να εμποδίσουμε την ψήφιση
του νομοσχέδιου του Βρούτση. Και συνε-
χίζουμε οργανώνοντας την σύγκρουση με
την κυβέρνηση της ΝΔ σε όλα τα μέτωπα.
Οργανώνοντας την μάχη για την απεργια-
κή 8 Μάρτη την συγκέντρωση στις 12 το
μεσημέρι στην Αθήνα και σε όλες τις πό-
λεις, για να τσακίσουμε τις σεξιστικές δια-
κρίσεις που στηρίζει η κυβέρνηση της ΝΔ.
Οργανώνοντας την παγκόσμια αντιρατσι-
στική και αντιφασιστική 21 Μάρτη στις
3μμ στην Ομόνοια ενάντια στην ρατσιστι-
κή επίθεση της κυβέρνησης στους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες, ενάντια στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, για να μπουν
στη φυλακή οι νεοναζί”.  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Σε όλη τη χώρα απλώθηκαν οι απεργιακές διαδη-
λώσεις της 18ης Φλεβάρη, ενάντια στο αντια-
σφαλιστικό νομοσχέδιο.

“Μαζική ήταν η συγκέντρωση και η πορεία στη Θεσ-
σαλονίκη. Ο χώρος μπροστά στο Αγ.Βενιζέλου γέμισε
απεργούς. Μεταξύ άλλων συμμετείχαν η ΕΔΟΘ, σωμα-
τεία του δημοσίου τομέα, το Συντονιστικό Νοσοκομεί-
ων κι ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης, φοιτητικοί
σύλλογοι, το ΠΑΜΕ, το ΣΕΚ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Χιλιάδες
απεργοί κινήθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της πό-
λης σε μια μαζική διαδήλωση, δίνοντας δυναμικό μήνυ-
μα ενάντια στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο του Βρού-
τση. Από τη μεριά μας, το μπλοκ του Συντονισμού, με
τα συνθήματά μας, τη συζήτηση που άνοιγε στην εξόρ-
μηση των συντρόφων και των συντροφισσών, στην κου-
βέντα με τους συναδέλφους, δίναμε τον τόνο ότι μετά
την επιτυχία της απεργίας χρειάζεται να δώσουμε την
μάχη σε όλους τους χώρους δουλειάς για να κλιμακώ-
σουμε απεργιακά και να εμποδίσουμε την ψήφιση του
νομοσχέδιου του Βρούτση” δήλωσε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Γιάννης Κούτρας, μέλος του Δ.Σ της ΕΝΙΘ. 

Από την Πάτρα, ο Γιώργος Πελεκούδας μεταφέρει:
“2.000 απεργοί συμμετείχαν στην απεργιακή διαδήλω-
ση, με πολύ παλμό και οργή ενάντια στην αντιασφαλι-
στική επίθεση της κυβέρνησης. Η διαδήλωση ήταν μία
κι ενιαία με συμμετοχή όλης της αριστεράς και των
συνδικάτων. Ειδικά το μπλοκ των εκπαιδευτικών ήταν
το πιο μαζικό κι ενθουσιώδες συνδέοντας τη μάχη
ενάντια στο νόμο του Βρούτση, με την αντίσταση στις
επιθέσεις της Κεραμέως και τη διεκδίκηση για μόνι-
μους μαζικούς διορισμούς. Είναι ο κλάδος που θρήνη-
σε συναδέλφους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, οι
οποίοι ήταν αναγκασμένοι να ταξιδεύουν πολλά χιλιό-
μετρα, ως ελαστικά εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί. Οι
σύντροφοι και οι συντρόφισσες του ΣΕΚ είχαμε ου-
σιαστική παρέμβαση δίνοντας πολλά φύλλα της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης κι εκατοντάδες προκηρύξεις, μι-
λώντας για κλιμάκωση και μαζική συμμετοχή στους
μεγάλους σταθμούς της 8 Μάρτη και 21 Μάρτη, ενάν-
τια σε σεξισμό, ρατσισμό και φασίστες”. 

Στην Ξάνθη, σύμφωνα με τον Τζεμαλί Μηλιαζήμ, δά-
σκαλο στην πόλη της Θράκης, “η απεργία ήταν μαζι-
κότερη από την προηγούμενη πανεργατική στις 24 Σε-
πτέμβρη, παρότι το Εργατικό Κέντρο Ξάνθης δεν είχε
αποφασίσει τη συμμετοχή του στη απεργία της 18/2 κι
έτσι υπήρχε μόνο το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ. Παρόλα
αυτά η απεργία οργανώθηκε καλύτερα αυτή τη φορά
από μια σειρά σωματεία και σχήματα της αριστεράς.
Με το δικό μας σχήμα για παράδειγμα στο σύλλογο
δασκάλων, βγήκαμε όλες τις προηγούμενες μέρες,
συζητήσαμε με τους συναδέλ-
φους και τελικά πολύς κόσμος
κατέβηκε στο δρόμο την ημέρα
της απεργίας, ενώ και τα ποσο-
στά συμμετοχής στην απεργία
ήταν ανεβασμένα. Καταλαβαί-
νουν οι περισσότεροι την επίθε-
ση που γίνεται. Θα δουλεύεις
40 χρόνια και τελικά θα παίρ-
νεις 384 ευρώ. Ακόμα κι αν κά-
ποιοι δεν το έχουν συνειδητο-
ποιήσει, συνεχίζουμε τη δου-
λειά εξηγώντας το μέγεθος της
επίθεσης και την ανάγκη για
κλιμάκωση της αντίστασης. Στη

διαδήλωση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από την ΕΛΜΕ
και το σύλλογο δασκάλων, νοσοκομειακοί, εργαζόμε-
νοι της νομαρχίας, το ΣΕΚ, το ΠΑΜΕ, ενώ χαρακτηρι-
στικό ήταν ότι όλοι συμμετείχαν σε μία κοινή, ενωτική,
απεργιακή συγκέντρωση και διαδήλωση”.

“Πάνω από 1.000 άτομα διαδήλωσαν την ημέρα της
απεργίας στα Γιάννενα” σύμφωνα με την ανταπόκριση
της Αρετής Κανέλλου. “Ήταν πανεργατική η απεργία
καθώς καλούσε και το Εργατικό Κέντρο. “Οι οικοδό-
μοι, οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ, οι διοικητικοί του πανε-
πιστημίου, οι εργαζόμενοι των ΚΤΕΛ, φοιτητικοί σύλ-
λογοι, το ΣΕΚ, το ΠΑΜΕ κι άλλες οργανώσεις της αρι-
στεράς, έδωσαν το παρών”. 

Μαζικά μπλοκ
Στα Χανιά “ήταν πανεργατική η απεργία, καθώς μαζί

με την ΑΔΕΔΥ καλούσε και το Εργατικό Κέντρο και
όλοι συμμετείχαν σε μια κοινή ενωτική συγκέντρωση
στην πλ.Αγοράς” σημειώνει η Μαρία Καλιτσουνάκη.
“Εκατοντάδες ήταν αυτοί που διαδήλωσαν. Μαζικά
ήταν τα μπλοκ των εκπαιδευτικών, του δήμου, αλλά
και του ιδιωτικού τομέα, όπως του επισιτισμού, των οι-
κοδόμων, των εργαζόμενων στον κτηνοτροφικό κλάδο
κλπ, ενώ οργανωμένη παρουσία είχαμε κι εμείς με το
πανό του ΣΕΚ”. 

Στο Βόλο πραγματοποιήθηκαν δύο απεργιακές συγ-
κεντρώσεις, μία της ΑΔΕΔΥ και μία του ΠΑΜΕ, μετα-
φέρει ο Τάσος Τσιούνης. “Συμμετείχαμε με πανό του
ΣΕΚ στην απεργία. Ο κόσμος με τον οποίο συνομιλή-
σαμε εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει ο απεργιακός
αγώνας να συνεχιστει, αλλά και τον προβληματισμό
για το Ε.Κ. Βόλου που δεν έβγαλε κάλεσμα για απερ-
γία. Υπάρχουν και στο Βόλο εργαζόμενοι πρόθυμοι να
δώσουν αυτή τη μάχη, να ξεπεράσουν τις συνδικαλι-
στικές ηγεσίες και να μπλοκάρουν το νομοσχέδιο του
Βρούτση”.

“Στο Ηράκλειο της Κρήτης, η διαδήλωση της απερ-
γίας στις 18 Φλεβάρη είχε πάνω από 200 άτομα” μετέ-
φερε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Λεωνίδας Μαρου-
λάσοβ. “Υπήρχαν 3 διαφορετικές συγκεντρώσεις οι
οποίες βέβαια ενώθηκαν στο τέλος, διατηρώντας μια
απόσταση μεταξύ τους. Συμμετείχαμε στη διαδήλωση
με το πανό του ΣΕΚ επιμένοντας ότι σε επόμενες δια-
δηλώσεις η εικόνα των ξεχωριστών συγκέντρωσεων
θα πρέπει να αποτρέπεται και να γίνονται ενιαίες δια-
δηλώσεις με όλο το κόσμο της αριστεράς και των
συνδικάτων. Συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε τα μπλοκ
μας και να ξεκαθαρίζουμε πως η εικόνα της ενότητας
εμπνέει ακόμη περισσότερο κόσμο στο να δώσει μά-
χες και να κλιμακώσει την μάχη ενάντια στην κυβέρνη-
ση και τις επιθέσεις της”.

ΑΘΗΝΑ

Θεσσαλονίκη, 18 Φλεβάρη

Αθήνα, 18 Φλεβάρη. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Κείμενα-ρεπορτάζ: Στέλιος Μιχαηλίδης



Παρουσίαση του βιβλίου «Με τις μέλισσες ή με
τους λύκους» οργανώνουν την Τρίτη 4 Μάρτη οι
εκδόσεις «αντίποδες». Η έκδοση αυτή είναι η αγό-
ρευση του Θανάση Καμπαγιάννη, συνηγόρου πο-
λιτικής αγωγής των Αιγύπτιων αλιεργατών, στη δί-
κη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η
εκδήλωση θα γίνει στην ΕΣΗΕΑ στις 7μμ και θα μι-
λήσουν: Κωστής Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικός και
πρώην πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του
Ανθρώπου, Χα-
ράλαμπος Κου-
ρουνδής, δικη-
γόρος και μέ-
λος του ΔΣ του
Δ ι κ η γ ο ρ ι κ ο ύ
Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης, Κα-
τερίνα Θωίδου,
δημοσ ιογρά -
φος και δημοτι-
κή σύμβουλος
Νίκαιας-Ρέντη
και Δημήτρης
Ψαρράς, δημο-
σιογράφος και
συγγραφέας.
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Την Πέμπτη 27 Φλεβάρη εκδικάζεται στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών η αγωγή του μέλους του Σωματείου
Βάσης Εργαζομένων στις ΜΚΟ, Γιάννη Καυκά, εναντίον
του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό την αναγνώριση της
κρατικής ευθύνης για τον σοβαρό τραυματισμό του από
τα ΜΑΤ κατά την διάρκεια απεργιακής διαδήλωσης στις
11ης Μαΐου 2011 ενάντια στα αντιεργατικά μέτρα κυβέρ-
νησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΝΤ.

Στο τέλος της πορείας και καθώς τα μπλοκ των εργατι-
κών σωματείων, συνελεύσεων γειτονιάς και συλλογικοτή-
των αποχωρούσαν από το Σύνταγμα προς τα Προπύλαια,
οι δυνάμεις καταστολής εξαπολύουν επίθεση με χημικά
και χειροβομβίδες κρότου-λάμψεις στο πλήθος και ξυλο-
κοπούν τους διαδηλωτές με τα γκλομπ και τους ατομι-
κούς τους πυροσβεστήρες. Περίπου 100 άνθρωποι τραυ-
ματίζονται και μεταφέρονται στο νοσοκομείο με σοβαρό-
τερο όλων τον τραυματισμό του Γιάννη Καυκά ο οποίος
δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με πυροσβε-
στήρα. Μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας σε
προθανάτια κατάσταση όπου πέφτει σε κώμα και νοση-
λεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Εννιά χρόνια
μετά, η αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα έχει κλείσει
οριστικά χωρίς ποτέ να αποδοθεί καμία ευθύνη.

Το Σωματείο Βάσης Εργαζομένων σε ΜΚΟ εξέδωσε ψή-
φισμα συμπαράστασης και το Σάββατο 22 Φλεβάρη
πραγματοποιήθηκε μικροφωνική στα Προπύλαια κοντά
στο σημείο της επίθεσης.

Αρ. Κ.

Κατά την 417η συνεδρίαση (17/2) ξεκίνησε η υπεράσπιση να βαδί-
ζει στο ναρκοθετημένο από τα συντριπτικά στοιχεία και τις αγο-
ρεύσεις πολιτικής αγωγής πεδίο της «αποδόμησης» του κατηγο-

ρητηρίου. Από τα πρώτα ήδη λεπτά της αγόρευσης του συνηγόρου
του Α. Αναδιώτη ακούστηκαν γελοιότητες (όπως για παράδειγμα ότι ο
Παύλος Φύσσας αν ήταν στοχοποιημένος θα εμφανιζόταν στα γραφεία
της Χρυσής Αυγής να …ρωτήσει τι θέλουν, ή ότι «δεν έχει γίνει κάποιο
μαζικό συμβάν κατά αλλοδαπών»). 

Κάθε απόπειρα αποδόμησης του κατηγορητηρίου από την υπερά-
σπιση ενός κατηγορούμενου είναι και χαντάκωμα των υπόλοιπων κατη-
γορούμενων. Όταν ο συνήγορος του Αναδιώτη χρησιμοποιεί σαν υπε-
ρασπιστική γραμμή ότι ο κατηγορούμενος δεν φαίνεται σε φωτογρα-
φίες στη Νέδα (εθνικιστική κατασκήνωση με στρατιωτική εκπαίδευση
και ιδεολογική κατήχηση) ή στην Πάρο (επίθεση τάγματος εφόδου της
ΧΑ σε αντιφασίστες/τριες με τη συμμετοχή της Νίκαιας, καθώς και των
τότε βουλευτών Μίχου, Λαγού, Παναγιώταρου) παραδέχεται ότι αυτά
συνδέονται με την εγκληματική δράση της ναζιστικής συμμορίας.

Ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η υπε-
ράσπιση είναι το γεγονός ότι αγόρευσε πολύ νωρίς ο μόνος συνήγο-
ρος της Χρυσής Αυγής που έχει παρακολουθήσει ολόκληρη τη δίκη
και έχει μελετήσει το αποδεικτικό υλικό, Χ. Τσάγκας. Η αγόρευσή του
για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα ως συνήγορος υπεράσπισης
του Α. Μιχάλαρου ήταν περισσότερο μια προσπάθεια να μαζέψει προ-
καταβολικά τα ασυμμάζευτα από τις συγκρούσεις στις υπερασπιστικές
γραμμές που αδιαμφισβήτητα η Χρυσή Αυγή περιμένει, ενώ μίλια απέ-
χει από το να είναι μια πειστική εξήγηση για τα όσα κατηγορούνται οι
χρυσαυγίτες. Χαρακτηρίστηκε επίσης από την υποχώρηση σε μια σει-
ρά ισχυρισμούς που είχε η υπεράσπιση στη διάρκεια της δίκης.

Ήδη από το σχολιασμό που έκανε για τα αναγνωστέα έγγραφα ο συ-
νήγορος υπεράσπισης το 2018 είχε αναγκαστεί να αποδεχτεί πολλά
στοιχεία που η υπεράσπιση αρνιόταν αρχικά, όπως η παρουσία κάποι-
ων φίλων του Παύλου Φύσσα των οποίων τις καταθέσεις ήθελε να δια-
ψεύσει εντελώς, η επίθεση πολλών ατόμων σε βάρος του, το ότι φαίνε-
ται στις κάμερες πομπή μηχανών, η ώρα ολοκλήρωσης της επίθεσης
κ.ά. Με την αγόρευσή του αποδέχτηκε επιπλέον και τη συντεταγμένη
άφιξη των χρυσαυγιτών στο σημείο της επίθεσης λέγοντας ότι πράγ-
ματι οι χρυσαυγίτες έφτασαν εκεί με 6-7 μηχανές και 1-2 αυτοκίνητα. 

Αποσιώπηση
Ακόμα, ο συνήγορος υπεράσπισης αποσιωπά εντελώς οποιοδήποτε

στοιχείο αφορά τα γεγονότα που εξελίχθηκαν πέρα από το επίμαχο οι-
κοδομικό τετράγωνο. Από τα αποδεικτικά στοιχεία είναι καθαρό ότι η δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα ξεκίνησε μακριά από την Τσαλδάρη: με τη-
λεφωνικές επικοινωνίες και μηνύματα που κάλεσαν το τάγμα εφόδου, με
τη συγκρότηση του τάγματος έξω από τα «γραφεία» ορμητήρια της το-
πικής Νίκαιας, με τα λεγόμενα των χρυσαυγιτών εκεί («πάμε για μάχη»).
Αλλά και η συγκάλυψη, μια οργανωμένη και ιεραρχημένη διαδικασία που
έβαλε σε εφαρμογή η ναζιστική οργάνωση αμέσως μετά τη δολοφονία,
έχει αποδειχθεί πέρα από κάθε αμφιβολία και εξελίσσεται τόσο στο χώ-
ρο όσο και στο χρόνο: τηλεφωνικές συνεννοήσεις μετά, άδειασμα σπι-
τιών των χρυσαυγιτών από όπλα, συνάντηση της ηγεσίας με τα στελέχη
της Νίκαιας στα κεντρικά της Μεσογείων την επόμενη μέρα, συναντή-
σεις των μελών της Νίκαιας στα «γραφεία» του Πειραιά το επόμενο διά-
στημα κλπ. Όλα αυτά τα στοιχεία τα απέφυγε επίμονα ο Χ. Τσάγκας
στην αγόρευσή του –δεν τόλμησε καν να αποπειραθεί να τα εξηγήσει.

Το δικαστήριο παρακολουθεί αυτό που ο συνήγορος πολιτικής αγω-
γής Α. Βρεττός χαρακτήρισε «την αδυναμία της ανταπόδειξης του κα-
τηγορητηρίου από τους υπερασπιστές». Την ίδια στιγμή η κρίση στη
Χρυσή Αυγή είναι τέτοια που σε ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα της
η ναζιστική οργάνωση παραδέχεται ότι πλήρωνε από την κρατική επι-
χορήγηση τους υποστηρικτές της, ζητώντας τους τα ρέστα σε μια
προσπάθεια να ρίξει σε αυτούς την ευθύνη της κατάρρευσής της. Εί-
ναι σε όλους και όλες ξεκάθαρο ότι την κατάρρευση της ΧΑ την οφεί-
λουμε στις πολύχρονες μάχες του αντιφασιστικού κινήματος και στη
σκληρή δουλειά της πολιτικής αγωγής και όχι στο σαμποτάζ κάποιων
υποστηρικτών. Αλλά ότι ο μηχανισμός της ΧΑ χτίστηκε, εκτός από τη
βία, και με τα λεφτά του κράτους δείχνει πόσο δίκιο είχε το κίνημα που
ποτέ δεν αποδέχτηκε τη Χρυσή Αυγή ως «νόμιμο πολιτικό κόμμα».

Αφροδίτη Φράγκου

Οι τοπικές επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ συνεχίζουν τις
εξορμήσεις στα στρατόπεδα για να οργανώ-
σουν μαζί με τους πρόσφυγες και τις προσφύ-

γισσες τις μεγάλες μάχες του Μάρτη. Την ώρα που η
Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο, κλιμά-
κιο της ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων πραγματοποιούσε επίσκεψη
στο στρατόπεδο Κατσικά, όπου ζουν πάνω από 1000
πρόσφυγες.

Κλιμάκιο από μέλη των τοπικών επιτροπών της ΚΕΕΡ-
ΦΑ των βορείων προαστίων Αθήνας θα πραγματοποι-
ήσει εξόρμηση στο στρατόπεδο της Μαλακάσας τις
επόμενες ημέρες, με προκήρυξη στα φαρσί για την
απεργιακή 8 Μάρτη. Τη μετάφραση έχουν αναλάβει
προσφύγισσες από το στρατόπεδο. Στο πλαίσιο της
καμπάνιας για τη διεθνή ημέρα κατά του ρατσισμού και
του φασισμού οι τοπικές ΚΕΕΡΦΑ στα βόρεια προγραμ-
ματίζουν και επισκέψεις-εξορμήσεις στα σχολεία των
τεσσάρων δήμων όπου πάνε σχολείο τα προσφυγόπου-
λα. Οι εκπαιδευτικοί των δήμων αυτών έχουν δώσει τη
μάχη να ενταχθούν στη σχολική ζωή τα προσφυγόπου-
λα κόντρα σε ρατσιστικές προσπάθειες και το έχουν κα-

ταφέρει, ωστόσο παραμένει μεγάλος ο αριθμός των
παιδιών που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση στα σχολεία.

Την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυ-
πογραφείο η τοπική επιτροπή ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης πραγμα-
τοποιούσε σύσκεψη με σκοπό να βάλει πρόγραμμα
δράσης για τις επόμενες δυο εβδομάδες με αφισοκολ-
λήσεις, εξορμήσεις σε σχολεία, σχολές, εργατικούς χώ-
ρους και χωριά, παρεμβάσεις σε δημοτικά συμβούλια
και ψηφίσματα από σωματεία. Επιπλέον προγραμματίζει
επίσκεψη στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου, με τη συμ-
μετοχή και αλληλέγγυων που θα συγκεντρώσουν είδη
ανάγκης. Όπως είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης, στο στρατόπεδο αυτό ζουν πάνω από
900 πρόσφυγες, με τουλάχιστον 500 να είναι ανήλικοι.
Ελάχιστα από τα παιδιά που ζουν στο στρατόπεδο
έχουν πρόσβαση σε σχολεία.

Με απεύθυνση σε σωματεία για να συμμετέχουν με
εκπροσώπους οργανώνει και η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης
επίσκεψη στο στρατόπεδο των Διαβατών όπου ζουν
εκατοντάδες πρόσφυγες.

Δικαιοσύνη για τον Γ. ΚαυκάΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΕΕΡΦΑ Εξορμήσεις στα Camp

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑ
Γελοιότητες από τους
δικηγόρους των Νεοναζί

Εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ στη Μαλακάσα στις 15/2
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Προχωράνε οι καμπάνιες για την οργάνωση της διεθνούς
μέρας δράσης ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό
στις 21 Μάρτη σε όλο τον πλανήτη.

Το κάλεσμα για τις 21 Μάρτη στηρίζουν μια σειρά αντιρατσιστι-
κά και αντιφασιστικά μέτωπα - Aufstehen gegen Rassismus στη
Γερμανία, Comit  21 maart στην Ολλανδία, Foellesinitiativet mod
racisme og diskrimination και United against racism and discrimi-
nation στη Δανία, Stand Up To Racism και Unite Against Fascism
στη Βρετανία, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme στην Καταλω-
νία, United Against Racism and Fascism στις ΗΠΑ, Zjednoczeni
Przeciw Rasizmowi στην Πολωνία, Associazione Nazione Rom e
Consiglio Nazionale Rom Sinti Caminanti στην Ιταλία, Platform
21/03 against racism στο Βέλγιο και αντίστοιχες συλλογικότητες
στην Αυστρία, τη Γαλλία, την Αυστραλία, τη Νότιο Κορέα και πολ-
λές άλλες χώρες. 

Στη Γερμανία, το κάλεσμα της 21 Μάρτη απέδειξε με τραγικό
τρόπο την επικαιρότητά του, μετά τις δολοφονικές επιθέσεις του
φασίστα δολοφόνου στην πόλη Χάναου. Ήδη χιλιάδες κόσμου
(βλέπε σελ 20) έχει ξεχυθεί σε δεκάδες αντιφασιστικές και αντιρα-
τσιστικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γερμανία ενώ για τις 21/3 ήδη
έχουν ανακοινωθεί συλλαλητήρια στο Βερολίνο, στο Κέμνιτζ και
άλλες πόλεις.

Στη Βρετανία, στο Λονδίνο την προηγούμενη βδομάδα πάνω από
250 συνδικαλιστές συμμετείχαν στην συνδικαλιστική διάσκεψη ενάν-
τια στον ρατσισμό που οργάνωσε το Stand up to Racism με συμμε-
τοχή από όλη τη Βρετανία με θέμα την οργάνωση της 21 Μάρτη αλ-
λά και τη δράση ενάντια στον ρατσισμό στους χώρους εργασίας.   

Μεγάλες καμπάνιες
Συνδικαλιστές από τα νοσοκομεία και τους δήμους μίλησαν για

το πως αρνούνται να προχωρήσουν σε ελέγχους ταυτότητας
απαντώντας στα ρατσιστικά μέτρα που, όπως και στην Ελλάδα,
στόχο έχουν να στερήσουν από πρόσφυγες και μετανάστες το δι-
καίωμα στην υγειονομική περίθαλψη. Στο κέντρο της συζήτησης
βρέθηκαν επίσης οι απελάσεις Τζαμαϊκάνών μεταναστών που έχει
ξεκινήσει η κυβέρνηση Τζόνσον αλλά και η ρατσιστική εκστρατεία
της ενάντια στους Ασιάτες με αφορμή τον κορονοϊό - σε μια χώρα
που μόλις πριν λίγες βδομάδες πάνω από 50 ασιάτες μετανάστες
βρέθηκαν νεκροί από ασφυξία μέσα σε ένα κοντέινερ προσπα-
θώντας να μπουν στη Βρετανία. Oι ομιλητές έδωσαν έμφαση στην
ανάγκη να οργανωθούν μεγάλες καμπάνιες που θα δώσουν αυτο-
πεποίθηση στους εργαζόμενους να απαντήσουν σε όλες τις ρα-
τσιστικές πολιτικές που θέλει να εφαρμόσει ο Τζόνσον, με επόμε-
νο μεγάλο βήμα την πρωτοβουλία για τις 21 Μάρτη.

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι καμπάνιες ενάντια στην φασιστι-
κή απειλή καθώς ανεπιθύμητος χαρακτηρίζεται ο Σαλβίνι στο Λον-
δίνο και το Λίβερπουλ όπου έχει ανακοινωθεί ότι θα βρίσκεται τον
Μάρτη και τον Απρίλη για να συμμετέχει σε εκδηλώσεις που έχει
ανακοινώσει το "ευρωπαϊκό δίκτυο" Lega nel Mondo που ίδρυσε ο
ίδιος το 2018. 

Στο Λίβερπουλ, όπου έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία επίσκεψης
στις 28 Μάρτη, ήδη το Unite Against fascism και το Stand up to Ra-
cism έχουν εξαγγείλει αντιφασιστικές συγκεντρώσεις με την υπο-
στήριξη μιας σειράς σωματείων και οργανώσεων. Στην ανακοίνω-
σή τους αναφέρουν: "Το Λίβερπουλ έχει μια περήφανη παράδοση
αντίστασης στον φασισμό και τον ρατσισμό. Νικήσαμε το Τόμι
Ρόμπινσον στα βορειοδυτικά και ο Σαλβίνι είναι εξίσου ανεπιθύμη-
τος. Συμπαραστεκόμαστε στο κίνημα των Σαρδελών στην Ιταλία".   

Στη Νέα Υόρκη πρόσκληση για συμμετοχή στο συλλαλητήριο
απευθύνει το United Against Racism and Fascism NYC: "Την περα-
σμένη χρονιά οργανώσαμε συλλαλητήριο στο Lower Manhattan
όπου διαδηλώσαμε μαζί Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Μαύροι, Πρό-
σφυγες, LGBTQ, αγωνιστές με διαφορετικές πολιτικές προελεύ-
σεις αλλά με ένα κοινό στόχο, να σταματήσουμε το ρατσισμό και
τον φασισμό. Φέτος επιδιώκουμε την ακόμη πλατύτερη συμμετο-
χή συλλογικοτήτων και οργανώσεων και το χτίσιμο ενός ισχυρού
δικτύου στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο".

Γιώργος Πίττας

21 Μάρτη στη Γαλλία: 
Είμαστε εδώ*

Φέτος η κινητοποίηση για τη διεθνή
μέρα ενάντια στο ρατσισμό στις 21
Μάρτη γίνεται μέσα σε ειδικές συν-

θήκες στη Γαλλία. Η πολιτική της σημασία
έχει πολλαπλασιαστεί.

Αυτή η κυβέρνηση δε θα κρατήσει. Το τε-
λευταίο επεισόδιο της κρίσης στην οποία
βυθίζεται το κόμμα του Μακρόν πήρε τη
μορφή κωμωδίας. Ο υποψήφιός του για το
δήμο του Παρισιού στις δημοτικές εκλογές
που θα γίνουν τον άλλο μήνα χρειάστηκε
να εγκαταλείψει μετά από τη δημοσίευση
sextapes στα κοινωνικά δίκτυα. Ο συγκε-
κριμένος υποψήφιος είχε κάνει καμπάνια
πάνω στο μοτίβο οικογένεια – τάξη – ασφά-
λεια. Πριν από ένα χρόνο ήταν υπουργός
του Μακρόν και στο υπουργείο του είχαν
μπουκάρει τα Κίτρινα Γιλέκα αφού είχαν
σπάσει την πόρτα με όχημα κλάρκ.

Δεν είναι παρά ένα στιγμιότυπο -όχι το
πιο σημαντικό- αλλά δείχνει την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται η εξουσία. Απέναντι
στις διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων κι
έπειτα στις απεργιακές κινητοποιήσεις για
τις συντάξεις, η κυβέρνηση δοκίμασε την
πυγμή με μια πρωτάκουστη καταστολή. Αυ-
τό προκάλεσε ένα κύμα οργής ενάντια
στην αστυνομική βία που ανάγκασε την κυ-
βέρνηση να αμφισβητήσει δημόσια κάποιες
αστυνομικές πρακτικές. Το ασφαλιστικό νο-
μοσχέδιο έχει κολλήσει στη Βουλή και πλέ-
ον είναι αντικείμενο κριτικής ακόμα και από
θεσμούς κλειδιά, ενώ παράλληλα επίσημες
εκθέσεις κάνουν λόγο για τη βαθιά κοινωνική ανισότητα
που το διέπει.

Το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ατμομηχανή αυ-
τής της κρίσης είναι οι διαδηλώσεις. Το κίνημα των Κίτρι-
νων Γιλέκων πέρσι ήταν ο πυροκροτητής της δυσπιστίας
της κοινής γνώμης απέναντι στην εξουσία. Και πλέον
έχουμε τις κινητοποιήσεις ενάντια στην επίθεση στις συν-
τάξεις που κρατάνε πάνω από δυο μήνες. Μετά από βδο-
μάδες απεργίας διαρκείας σε πολλούς κλάδους (σιδηρο-
δρομικοί, συγκοινωνίες, εκπαιδευτικοί), αυτοί οι κλάδοι
επέστρεψαν στη δουλειά, συνεχίζουν όμως με μέρες δρά-
σης, και έχουν κερδίσει άλλους κλάδους (λιμενεργάτες,
καθαριότητα, πολιτισμός, ενέργεια), ενώ η μάχη συνεχίζει
εδώ και μήνες μέσα στα νοσοκομεία. 

Πιο προβληματικό για την κυβέρνηση, το κίνημα ενάντια
στο ασφαλιστικό έφερε στην επιφάνεια και ειδικές διεκδι-
κήσεις των διαφορετικών κλάδων. Π.χ στην εκπαίδευση το
κίνημα έχει αρχίσει να αμφισβητεί όλη την εκπαιδευτική
πολιτική της εξουσίας από την πρωτοβάθμια ως την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Και η κυβέρνηση, που δε θέλει να δεί-
ξει ότι κάνει πίσω στο ασφαλιστικό, στην πραγματικότητα
κάνει πίσω σε αιτήματα κάποιων κλάδων (πυροσβέστες,
αεροπορική μεταφορά, δικηγόροι) σε μια προσπάθεια
εκτόνωσης της γενίκευσης της σύγκρουσης. 

Αυτή η κυβέρνηση δε θα κρατήσει. Χαϊδεμένος των
πλούσιων αλλά ανίκανος να ελέγχει την κατάσταση, ο Μα-
κρόν δεν είναι πια το «καλό» χαρτί για την κυρίαρχη τάξη.
Γι’ αυτό και οι πολλαπλές εσωτερικές κρίσεις στο κόμμα
του, ακόμα και με μορφή κωμωδίας.

Αλλά το θέμα δεν είναι να δείχνουμε κατανόηση. Όποιοι

και να είναι οι τρόποι και τα κόλπα που θα χρησιμοποιήσει
η κυρίαρχη τάξη για να ξαναπάρει τον έλεγχο, θα γίνει με
ενίσχυση των εξουσιών, κυρίως της κρατικής καταστολής,
και με την προσπάθεια να κερδίσει ένα μέρος του κόσμου
σε αυτό μέσω του εθνικισμού και του ρατσισμού. Εξάλλου
έχει ήδη αρχίσει. Μέσα στην αναταραχή, ο Μακρόν ετοι-
μάζει καινούργια επίθεση στο πλαίσιο της «μετανάστευ-
σης και της πάλης ενάντια στην ισλαμοποίηση των κοινο-
τήτων». Και η Μαρίν Λεπέν, που καταλαβαίνει τι σημαίνει,
ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της… για τις προεδρικές
του 2022!

Γι’ αυτό και η κινητοποίηση της 21ης Μάρτη έχει μεγάλη
σημασία φέτος. Πέρα από τη σημασία της πάλης δίπλα
στους μετανάστες και πρόσφυγες των οποίων η κατάστα-
ση είναι όλο και πιο καταστροφική, διακυβεύεται η συνέ-
χεια όλου του κινήματος. Το μέλλον θα καθορίζεται από το
τι θα κυριαρχεί μέσα στην πλειοψηφία του κόσμου: ταξική
αλληλεγγύη ενάντια στο κεφάλαιο και το κράτος, άρα διε-
θνισμός και αντιρατσισμός, ή ενίσχυση ενός δυνατού κρά-
τους που θα στηρίζεται στον ρατσισμό και τον εθνικισμό.

Η κατάσταση είναι ανοιχτή. Οργανώνεται μια πορεία
ενάντια στην αστυνομική καταστολή και βία για τις 14
Μάρτη, η οποία έχει ήδη εντυπωσιακή στήριξη (αθλητές,
καλλιτέχνες, πολιτικά πρόσωπα, συνδικαλιστές, διανοού-
μενοι). Και έχει ξεκινήσει η κινητοποίηση για μια καινούρ-
για Πορεία Αλληλεγγύης στις 21 Μάρτη, με κύριους άξο-
νες ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό, στοπ στην ισλα-
μοφοβία και «ανοίξτε τα σύνορα»

Ντενί Γκοντάρ, NPA, κίνημα των “Sans Papiers”.

* On est là!: τραγούδι των σιδηροδρομικών της Λυών, που
έγινε τραγούδι των Κίτρινων Γιλέκων 

Ένας κόσμος ενάντια στον ρατσισμό
ΓΑΛΛΙΑ
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Ο Άγιος Σάββας είναι ένα νοσοκομείο
που οκτώ χρόνια, και τώρα πάμε για
δέκα, η αντικαπιταλιστική αριστερά

έχει την πλειοψηφία στο Σωματείο. Οι διοικη-
τές που εναλλάσσονται ενημερώνουν ο ένας
τον άλλο ότι είναι το “χειρότερο” σωματείο -
αλλά για εμάς αυτά είναι γαλόνια, τόνισε η
Ζαννέτα Λ., εργαζόμενη στον Άγιο Σάββα από
τον πυρήνα Ζωγράφου. Στις πρόσφατες εκλο-
γές του σωματείο είμαστε ξανά πρώτη δύνα-
μη, πρωτοστατώντας σε όλες τις συνδικαλιστι-
κές μάχες και συνδέοντάς τες με τη συνολική
μάχη ενάντια στη ΝΔ και τις πολιτικές μάχες
ενάντια στον ρατσισμό και τον σεξισμό. Κόν-
τρα σε όλες τις μεθοδεύσεις και τις απειλές
που έλεγαν να “σιγήσουν οι ντουντούκες” στο
νοσοκομείο αυτό τελικά δεν συνέβη. Σήμερα
υπάρχει η ανάγκη για πολλούς Άγιους Σάββες.

Το ότι η ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη ήρθε με
το ΜΕΤΡΟ είναι ένα παλιό ανέκδοτο, το πιο
καινούργιο είναι ότι τώρα έρχεται και με τον
ΟΑΣΘ. Η άρχουσα τάξη και η κυβέρνηση δεν
μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε καν ότι ο κό-
σμος μπορεί να πάει στη δουλειά του, τόνισε η
Δήμητρα Κ., εργαζόμενη στο χώρο των συγ-
κοινωνιών από τον πυρήνα Τούμπας. Υπάρχει
οργή και αυτή εκφράστηκε στην πανεργατική
απεργία στις 18/2 που ήταν μια ανάσα για τον
κόσμο. Ήταν πετυχημένη και παίξαμε ρόλο να
υπάρχουν αποφάσεις σωματείων κόντρα στο
γεγονός ότι το εργατικό κέντρο δεν είχε πάρει
απόφαση. 

Ανατροπή του συστήματος
Η μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή είναι

μια παγκόσμια κεντρική μάχη. Χρειάζεται η
Αριστερά, που παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτό,
να κερδίσει τον κόσμο που δεν ξεκινάει απα-
ραίτητα από την ίδια αφετηρία. Να κερδίσουμε
όλο εκείνο τον κόσμο που η κλιματική αλλαγή
απειλεί την ίδια του τη ζωή, όπως έδειξε η Αυ-
στραλία, εξηγώντας του ότι η μόνη απάντηση
στην αλλαγή του κλίματος είναι η ανατροπή
του συστήματος, τόνισε ο Γιώργος Ρ. από τον
πυρήνα στο Νέο Ηράκλειο. Αντίστοιχα οι μεγά-
λες μάχες ενάντια στις εξορύξεις, τις ανεμο-
γεννήτριες και τα υπόλοιπα μέτωπα που είναι
ανοιχτά στην Ελλάδα συνδέονται με την σύγ-
κρουση με τη ΝΔ που οργανώνει αυτές τις επι-
θέσεις πλασάροντας “πράσινη ανάπτυξη”. 

Στους Αμπελόκηπους, σε ένα κυρίως εργατι-
κό πυρήνα επιμένουμε σε δύο πράγματα. Επι-
μονή στην πολιτική συζήτηση που είναι ανα-
γκαία μέσα σε αυτήν την περίοδο και παρέμ-
βαση σε όλες τις μάχες της γειτονιάς, είπε ο
Βασίλης Μ., εργαζόμενος στον επισιτισμό από
τον πυρήνα Αμπελοκήπων. Για την υπεράσπι-
ση του Γηροκομείου Αθηνών, για το μητροπο-
λιτικό πάρκο στο Γουδή αλλά και κόντρα στην
Χ.Α όπου περάσαμε πρόσφατα στο 7ο Κοινοτι-
κό Συμβούλιο το ψήφισμα για τις 21Μ και την
καταδίκη της Χ.Α, σε συμπαράσταση των ερ-
γατικών μαχών όπως αυτές των καθαριστριών
στο νοσοκομείο Έλενα. 

Ο κόσμος είναι απογοητευμένος από τη δε-
ξιά μετατόπιση και την ανύπαρκτη αντιπολίτευ-
ση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μια καλή αφετηρία
για την παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, φτάνει να
μην υποτιμά τους αγώνες που δίνει ο κόσμος,
αγώνες που παρεμβαίνοντας ενωτικά και δυνα-
μικά, ανοίγουν στον ίδιο αλλά και στην ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ όλη τη δυνατότητα να προχωρήσουν. Αυ-
τήν τη στόχευση πρέπει να έχουμε, πρωτοβου-
λίες που να αγκαζάρουν κόσμο από την κρίση
του ρεφορμισμού ώστε να μεγαλώσει η ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ, να δυναμώσει η αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά, είπε ο Τάκης Ζ. από τους Αμπελόκηπους.

Πήγαμε στον ΟΤΕ στο Γουδί στη διάρκεια
της απεργίας διαρκείας των εργαζομένων στις
γιορτές. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά ένας
εργαζόμενος, είναι τόσο μεγάλες οι επιθέσεις
που ο κόσμος μπήκε στη μάχη αυθόρμητα.
Όλοι οι χώροι είναι εν δυνάμει σαν τον ΟΤΕ.
Αυτή τη βδομάδα στο Αγλαΐα Κυριακού, κινη-
τοποιήθηκαν οι νοσηλεύτριες σε ένα χώρο
που παρεμβαίνουμε 8 χρόνια. Χρειάζεται να
απλώσουμε τις εργατικές εξορμήσεις και να
μπολιάσουμε αυτά τα ξεσπάσματα, τόνισε ο
Μηνάς Χ. από τον πυρήνα Ζωγράφου. 

Στα Χανιά το 2010-13 μπορέσαμε να μεγα-
λώσουμε και ποσοτικά και ποιοτικά. Βρισκόμα-
στε ξανά μπροστά σε μια περίοδο αγώνων και
μπορούμε να κάνουμε ένα αντίστοιχο άνοιγμα
μπροστά. Φάνηκε αυτό φέτος. Η πορεία της
17 Νοέμβρη ήταν τεράστια. Δεν είναι τυχαίο
αυτό, η άρχουσα τάξη και η ΝΔ πολώνουν με
το “Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια”. Έχουμε να
το πολώσουμε από τη δική μας την πλευρά,
κάνοντας τις συνδέσεις - των αιτημάτων ενάν-
τια στις σπατάλες των εξοπλισμών με τον αγώ-
να για δημόσια Υγεία και Παιδεία, ενάντια στις
βάσεις και τον πόλεμο με την αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες. Ο κόσμος κάνει ήδη αυτές
τις συνδέσεις, να τους δώσουμε αντικαπιταλι-
στική προοπτική, να μην περιμένουμε, να πάμε
εμείς να τον βρούμε, τόνισε ο Μανώλης Φ.
από τον πυρήνα Χανίων.

Ενόψει της πανεργατικής απεργίας πήγαμε
με την Εργατική Αλληλεγγύη στους εργατικούς
χώρους πετυχαίνοντας να δώσουμε πάνω από
50 εφημερίδες. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνιμα
και όχι μόνο πριν από την κάθε απεργία. Επί-
σης έχουμε πετύχει να πηγαίνουμε μόνιμα σε 4
σχολεία φτάνοντας μέχρι και τον Ωρωπό όπου
πηγαίνουν και μαθητές από το καμπ της Μαλα-
κάσας, καλώντας τους στις 21 Μάρτη. Κάθε
εξόρμηση στις πλατείες πρέπει να είναι σαν
καμπάνια. Όπως έγινε στο Μαρούσι, όπου οι
παρενοχλήσεις των μπάτσων όχι μόνο δεν μας
σταμάτησαν αλλά κατέληξαν να συμμετέχουν
περισσότεροι σύντροφοι, τόνισε η Άννα Α.,
φοιτήτρια από τον πυρήνα Ν. Ιωνίας.

Χρειάζεται συλλογική οργάνωση για να μπο-
ρέσουμε να ενεργοποιήσουμε όλους τους
συντρόφους-ισσες στα πολλά μέτωπα που
ανοίγουν, βδομάδα τη βδομάδα. Σταθερές
εξορμήσεις στις πλατείες σταθερό πρόγραμ-
μα συζήτησης, σταθερές εργατικές εξορμή-
σεις με στόχο να καθορίσουμε τον χώρο. Όχι
μόνο εξασφαλίζουμε ότι όλα τα μέλη συμμετέ-
χουν αλλά εμπιστευόμαστε τους νέους συν-
τρόφους να γίνουν ηγεσίες στους πυρήνες,

τόνισε η Βάσια Τ., φοιτήτρια από τον πυρήνα
Ελληνικού.

Κάθε νέο μέλος που κερδίζουμε δεν είναι
αριθμός, είναι δύναμη. Μπήκαμε στη νέα χρο-
νιά έχοντας κερδίσει τρία καινούργια μέλη στο
Κερατσίνι το οποίο άμεσα μεταφράστηκε σε
συμμετοχή τους στις εξορμήσεις στις πλατεί-
ες και στους εργατικούς χώρους αλλά και στις
γραμματείες και στην οργάνωση της ζωής του
πυρήνα, τόνισε ο Τάκης Κ. από τον πυρήνα Κε-
ρατσινίου. Στην καμπάνια για τις 21 Μάρτη
ήδη, ο σύλλογος εργαζομένων πήρε το ψήφι-
σμα για την καταδίκη της Χ.Α ενώ πέρα από
τις εξορμήσεις στη γειτονιά επισκεφθήκαμε
και τους πρόσφυγες στο Σχιστό. 

Χρησιμοποιώντας σαν επιχείρημα την αντι-
δραστική καμπάνια εκκλησιαστικών και ακρο-
δεξιών κύκλων για το “αγέννητο παιδί” πρότει-
να στην Ένωση Αθέων να συμμετέχει στη φετι-
νή 8 Μάρτη. Αποφασίστηκε να υπάρχει πανό
στις 8 Μάρτη και να πραγματοποιήσει εκδήλω-
ση στις 21 Μάρτη με θέμα Γυναίκα και Θρη-
σκεία, είπε η Χαρίτα Μ. από το Μαρούσι τονί-
ζοντας ότι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα κινη-
τοποίησης ενός ευρύτερου κόσμου. 

Ξανά μπροστά
Στις δημοτικές εκλογές καταφέραμε 500 άν-

θρωποι να στηρίξουν και να ψηφίσουν την Αν-
ταρσία στην Πάτρα, ήταν ένα μεγάλο βήμα.
Όχι μόνο γιατί είχε να αντιμετωπίσει διασπα-
στικές πρωτοβουλίες μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ
αλλά γιατί κυρίως είχε να ανταγωνιστεί την κύ-
ρια έκφραση του αριστερού ρεύματος, με τα
μεγάλα ποσοστά του Πελετίδη. Ο κόσμος που
μας στήριξε έκανε μια ξεκάθαρη επιλογή επι-
βραβεύοντας την παρουσία μας και τη δράση
μας σε όλες τις μάχες. Και είναι ο κόσμος που
έχουμε καθήκον να κερδίσουμε στις γραμμές
μας, να στηριχτούμε σε αυτόν, για να βάλουμε
ξανά την ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά, τόνισε η Τόνια
Λ. από τον π. Πάτρας.

Δύο από τις επιτυχίες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την
περσινή χρονιά ήταν η εκλογή των δημοτικών
μας συμβούλων στον Πειραιά και στη Νίκαια.
Αυτό αντανακλά μια ολόκληρη διαδρομή χρό-
νων πρωτοστατώντας στις μάχες της περιοχής
- που συνεχίζονται. Στο Κρατικό Νίκαιας κατα-
φέραμε να συνδεθούμε με τους συμβασιού-
χους, να τους δώσουμε τη δύναμη να γρα-
φτούν στο σωματείο και να παλέψουν οργανω-
μένα για το δικαίωμα στη δουλειά. Η επιμονή
μας να επιδιώκουμε ψηφίσματα από τα δημοτι-
κά συμβούλια για τους φασίστες, το περιβάλ-
λον και άλλα μεγάλα ζητήματα, σαν ένα εργα-
λείο δράσης, μια στάση που είχε συναντήσει
και διαφωνίες μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, είδαμε

φέτος να απλώνεται, βοηθώντας στην επίτευ-
ξη μιας νίκης για το κίνημα, με την ακύρωση
του προστίμου στον περιφερειακό σύμβουλο
της Ανταρσίας στην Κεντρική Μακεδονία, τόνι-
σε η Κατερίνα Θ. από τον πυρήνα Νίκαιας.

Η εφημερίδα μας παίζει κρίσιμο ρόλο σε αυ-
τήν την περίοδο γιατί δίνει επιχειρήματα απέ-
ναντι στην προπαγάνδα της κυβέρνησης αλλά
και εξηγεί γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση
πάει να γίνει πιο δεξιός ακόμη και από τότε
που ήταν στην κυβέρνηση. Ενώ ταυτόχρονα
προτείνει την εναλλακτική, την οργάνωση των
κοινών αγώνων με άμεσα βήματα όπως η
απεργία, η 8 και 21 Μάρτη αλλά και την αντι-
καπιταλιστική προοπτική σαν αντίδοτο στις
προδοσίες του ρεφορμισμού, τόνισε ο Γιώρ-
γος Π. από τον πυρήνα Πάτρας.

Η επιτυχία στον Άγιο Σάββα πατάει πάνω
στην σταθερή παρέμβαση με την εφημερίδα
μας όλο αυτό το διάστημα. Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη έχει προκαλέσει σεισμό μέσα στο νο-
σοκομείο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εί-
ναι ότι σε ΕΔΕ που στοχοποιούσε την συνδικα-
λιστική μας δράση το πόρισμα κατέληγε ότι πί-
σω από το σωματείο κρύβεται η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη. Αν έτσι αντιμετωπίζουν οι από πάνω
την εφημερίδα, καταλαβαίνετε τι συμβολίζει
για τους εργαζόμενους σε όλους τους χώ-
ρους, τόνισε ο Κώστας Κ., εργαζόμενος στον
Άγιο Σάββα από τον π.Γκύζη.

Η σημερινή συζήτηση είναι διαφορετική από
την περσινή, όχι μόνο γιατί είναι διαφορετική η
συγκυρία αλλά γιατί υπάρχουν βασικές αλλα-
γές στο εσωτερικό του κόμματος. Η επιλογή
του Μονοήμερου των νέων μελών είναι μια
πρωτοβουλία που πρέπει να συνεχίσουμε γιατί
γεμίζει με καύσιμα τα νέα μέλη. Η απόφαση οι
πυρήνες μας να λειτουργούν με έμφαση στα
νέα μέλη σημαίνει ενεργοποίησή όλων για να
γίνουν ηγεσίες στους αγώνες στις σχολές,
στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς. Προ-
χωράμε σε ανοιχτές στρατολογίες. Τις τελευ-
ταίες μέρες στο Βόλο έγιναν δύο στρατολο-
γίες, μια φοιτήτρια σε μια σχολή που δεν είχα-
με παρουσία και ένας εργαζόμενος στην ΕΡΤ
που τον βρήκαμε στην εξόρμηση στην πλα-
τεία. Μπορούμε να μεγαλώσουμε μαζικά αυ-
τήν την περίοδο, τόνισε ο Γιάννης Σ. από τον
πυρήνα Βόλου. 

Νο 1411, 26 Φλεβάρη 2020 Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμασελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Κόμμα μάχης σε όλα τα μέτωπα
Σε αυτό το δισέλιδο παρουσιάζουμε ένα τμήμα των παρεμβάσεων 
στις ενότητες της φετινής Συνδιάσκεψης του ΣΕΚ που αφορούν 
στην πολιτική συγκυρία, στο χτίσιμο του επαναστατικού κόμματος,
στην παρέμβαση στο εργατικό κίνημα και στη μάχη 
για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος. 
Στο επόμενο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης θα ακολουθήσουν 
οι παρεμβάσεις από τις ενότητες για τις μάχες ενάντια στον φασισμό
και τον ρατσισμό, το φοιτητικό κίνημα και τον αγώνα ενάντια 
στη γυναικεία καταπίεση και την φετινή απεργιακή 8 Μάρτη. 
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Μάχες ζωής 
και θανάτου

“Ο κόσμος δεν 
καταθέτει τα όπλα”

Το κίνημα για το κλείσιμο του ΧΥ-
ΤΑ Φυλής έχει πίσω του κοντά
15 χρόνια αγώνα. Το 2014 ένα

κομμάτι του κινήματος πίστεψε την
Δούρου ότι η περιφέρεια θα έκλεινε
τον ΧΥΤΑ. Η Δούρου τελικά έφερε την
επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής λίγο πριν
τελειώσει τη θητεία της με αποτέλε-
σμα ένα κίνημα που παλεύει ξανά
στους δρόμους. Μετά και την κινητο-
ποίηση που κάναμε στο περιφερειακό
συμβούλιο ο Πατούλης αναγκάστηκε
να δεσμευτεί ότι θα την ακυρώσει.
Δείχνει ότι φοβάται, όπως μας φοβά-
ται και η κυβέρνηση, τόνισε ο Θανά-
σης Λ., ηλεκτρολόγος από τον π. Πε-
τρούπολης

Η σύσταση της Πρωτοβουλίας ενάν-
τια στην περιβαλλοντική καταστροφή
και την κλιματική αλλαγή στα τέλη του
καλοκαιριού ήταν ένα σωστό βήμα την
κατάλληλη στιγμή. Ήταν απαραίτητο
ένα τέτοιο βήμα γιατί βοηθάει να ξεδι-
πλωθούν και να συντονιστούν οι αντι-
στάσεις στις επιθέσεις που είναι ξεκι-
νημένες, βάζοντας ταυτόχρονα την
προοπτική της σύγκρουσης με την ΝΔ
και την ψεύτικη “πράσινη” ατζέντα
της.  Στην Θεσσαλονίκη συνδεθήκαμε
με πρωτοβουλίες όπως η Κίνηση Πολι-
τών Κορδελιού Ευόσμου “Η αναπνοή
είναι δικαίωμα”, που έπαιξε ρόλο σε
δύο επιτυχημένες κινητοποιήσεις στις
21 και στις 28/9 και σε μια ακόμη με-
γάλη κινητοποίηση ένα μήνα αργότε-
ρα στις δυτικές συνοικίες. Το σύνθημα
“Εδώ μυρίζει και ο Λάτσης θησαυρί-
ζει” εντοπίζει ακριβώς ποιο είναι το
πρόβλημα και σε αυτό είναι απαραίτη-
το το κέρδισμα των εργαζομένων και
των εργολαβικών στα ΕΛΠΕ που δί-
νουν τη δική τους μάχη, τόνισε ο Ευ-
κλείδης Μ. από τον πυρήνα Καμάρας.  

Στον Πειραιά στηρίξαμε ανεπιφύλα-
κτα το κίνημα ενάντια στην επέκταση
του Λιμανιού και συνδεθήκαμε στους
αγώνες με το σχήμα “Ενεργοί Πολίτες
Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή”. Το ίδιο
χρειάζεται να κάνουμε σε κάθε μάχη
που ανοίγει ο κόσμος. Σε αυτό το κί-
νημα ενεργοποιούνται αγωνιστές-
τριες που ήταν μαζί μας στη Γένοβα,
που έχουν περάσει από το ΣΥΡΙΖΑ και
τους Οικολόγους. Τώρα είναι σε κόν-
τρα όχι μόνο με τον Μώραλη αλλά και
με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του Μπε-
λαβίλα υπέρ μιας “επωφελούς επέν-
δυση χωρίς επιπτώσεις στο λιμάνι” σε
αντίθεση με τη συνεπή στάση της Αν-
ταρσία στο Λιμάνι, που λέει όχι στην
επέκταση, να φύγει η Cosco, να κρατι-
κοποιηθεί το λιμάνι με εργατικό έλεγ-
χο, τόνισε η Τιάνα Α. από τον πυρήνα
Κέντρου Πειραιά.

Συμμετέχω στο κίνημα Διασώσεως
του σιδηροδρόμου από το 1980 και
μετά από χρόνια ενασχόλησης με το

ζήτημα κατέληξα ότι ορθολογικός κα-
ταμερισμός συγκοινωνιακού έργου εί-
ναι αδύνατο να επιτευχθεί κάτω από
καπιταλιστικό καθεστώς. Αυτό ήταν
αρκετό για να γίνω ψηφοφόρος στην
Αριστερά και προσπάθησα να ασχολη-
θώ μέσα από τους Οικολόγους για να
διαπιστώσω την άδοξη χρεοκοπία της
απολίτικης εναλλακτικής. Χαίρομαι
που το κόμμα μας παίρνει πρωτοβου-
λίες και ανήγαγε το περιβαλλοντικό κί-
νημα σε μια από τις μείζονες ενότητες
αυτής της Συνδιάσκεψης, τόνισε ο Νί-
κος Σ., εργαζόμενος στο ΜΕΤΡΟ από
τον πυρήνα Αμπελοκήπων. 

Μικρόβια
Η επιδημία προ των πυλών μας δεί-

χνει πόσο επίκαιρη είναι η παρέμβασή
μας για το περιβάλλον. Δεν είναι μόνο
οι καρκίνοι αλλά και τα πνευμονολογι-
κά και καρδιολογικά νοσήματα έχουν
μεγάλη σχέση με το περιβάλλον. Η
αύξηση της θερμοκρασίας σε συνδυα-
σμό με την υγρασία που έχουν να κά-
νουν με την κλιματική αλλαγή δημι-
ουργούν πολυανθεκτικότητα στα μι-
κρόβια που σημαίνει ότι προ των πυ-
λών βρίσκονται οι σοβαρές λοιμώξεις
και οι ιογενείς λοιμώξεις που είναι πιο
επιθετικές. Χρειάζεται να τα χρησιμο-
ποιούμε αυτά στα επιχειρήματά μας
σε κάθε ευκαιρία. Αν από καρκίνο πε-
θαίνουν 2 στους 10, από λοιμώξεις
μπορεί να πεθάνουν περισσότεροι, τό-
νισε η Μαρία Ν., γιατρός από τον πυ-
ρήνα Ν.Ηρακλείου.

Στο Βόλο ο κόσμος είναι ξεσηκωμέ-
νος ενάντια στην ΑΓΕΤ Λαφάργκ και
την καύση σκουπιδιών. Πέρσι είχαμε
μια πορεία που συμμετείχαν 10.000
μετά από κάλεσμα της Επιτροπής
Αγώνας Πολιτών Βόλου. Στις 20 Σε-
πτέμβρη, μετά από πρότασή μας η κι-
νητοποίηση για την ΑΓΕΤ συνδέθηκε
με την διεθνή κινητοποίηση στις 20
Σεπτέμβρη. Ανοίξαμε το ζήτημα μέσα
σε όλες τις σχολές προτείνοντας να
κατεβούμε σε μια μαζική μαθητική
διαδήλωση. Συγκρουόμαστε με τις λο-
γικές που θεωρούν ότι οι εργάτες της
ΑΓΕΤ είναι “ξεπουλημένοι” και επιδιώ-
κουμε τη σύνδεσή τους με το κίνημα
γιατί αποτελούν τη μεγαλύτερη δύνα-
μη για να σταματήσει η ασυδοσία των
αφεντικών τους. Η Επιτροπή Αγώνα
έχει μοιραστεί στα δύο πάνω στις
απαντήσεις  που θα πρέπει να δώσουν
αν θα πάνε θεσμικά ή θα πάνε με το
κίνημα. Η απάντηση είναι ένα ενιαίο κί-
νημα που να κινητοποιεί όλον τον κό-
σμο που παλεύει βάζοντας στο κέντρο
του ότι η εργατική τάξη, στο εργοστά-
σιο είναι αυτή που μπορεί να λύσει τε-
λικά το ζήτημα, τόνισε ο Τάσος Τ.,
φοιτητής από τον πυρήνα Βόλου.

Είμαι καθαρίστρια στον Άγιο Σάββα και απ' ότι
μου είπανε είμαι και η πρώτη συμβασιούχος
εκλεγμένη στην ΠΟΕΔΗΝ. Αυτό το πετύχαμε

όλοι μαζί οι σύντροφοι με συλλογική δουλειά οργα-
νώνοντας όμως ταυτόχρονα ο καθένας το κομμάτι
του, εγώ στις καθαρίστριες. Δεν είναι πάντα εύκολο
να καλείς σε απεργία λόγω του οικονομικού. “Θα χά-
σεις ένα μεροκάματο τώρα αλλά θα κερδίσεις ένα
χρόνο συνεχίζοντας τον αγώνα για σταθερή και μόνι-
μη δουλειά” ήταν η δική μας απάντηση που κέρδισε
τους συναδέλφους στην απεργία. Παλέψαμε και για
να μην απολυθεί ο συνάδελφος της φύλαξης που εί-
ναι ΠΑΜΕ, και για να μην απολυθεί ο πρόεδρος του
σωματείου και το ίδιο κάνουμε για τον κάθε συνά-
δελφο. Μόνο κάνοντας συλλογική δουλειά και έχον-
τας επιχειρήματα, τραβάμε τον κόσμο μαζί μας, τόνι-
σε Φιλιώ Φ. εργαζόμενη στον Άγιο Σάββα από τον π.
Νίκαιας.

Χρειάζεται να λειτουργήσει η κλαδική ομάδα στα
νοσοκομεία και η δράση μας να απλωθεί σε όλα, στο
Αγία Σοφία, στο Λαϊκό, στο Θριάσιο, παντού. Να μη
δίνουμε μόνοι μας ανά χώρο τις μάχες. Ένα σημαντι-
κό βήμα έγινε με την παρέμβαση του Συντονιστικού
στο Έλενα που οι συναδέλφισσες κατέβηκαν τελικά
στην πανεργατική απεργία αλλά και ενάντια στο κλεί-
σιμο του παραρτήματος του Αγλαΐα Κυριακού στην
Καλλιθέα που το κάναμε υπόθεση όλων. Μπροστά
μας έχουμε τη μάχη των εκλογών στο σωματείο
όπου 18 συνάδελφοι  έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή
στο ψηφοδέλτιό μας, τόνισε η Μαρία Α., εργαζόμενη
στο  Αγλαΐα Κυριακού, από τα Πατήσια.

Στη ζωή του Συλλόγου Έκτακτου Προσωπικού του
ΕΚΕΚ ΑμεΑ ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη κυρίαρχη ήταν η
αποπολιτικοποίηση. Στη συνέλευση ενόψει των εκλο-
γών που είχαμε στο σωματείο στις 6/2 προτείναμε
συνδικαλιστική δράση για μονιμοποίηση όλων, να
ανοίξει το θέμα της γυναίκας με αφορμή τις 8 Μάρτη
και να γίνει η σχολή χώρος μόρφωσης και για τα
προσφυγόπουλα. Η τοποθέτηση κέρδισε ένα ζεστό
χειροκρότημα και την επόμενη μέρα ήρθα δεύτερος
σε σύνολο 11 υποψηφίων παίρνοντας τη θέση του

αντιπροέδρου. Με το που συγκροτήθηκε το ΔΣ πρό-
τεινα συμμετοχή στην απεργία στις 18/2. Παρά το
ότι αυτό έγινε μια μέρα πριν και τα υπόλοιπα μέλη
του ΔΣ έλεγαν ότι δεν θα απεργήσει κανείς, απήργη-
σε τελικά το 33% των συναδέλφων. Αυτό έγινε γιατί
πήγαμε πόρτα-πόρτα τους συναδέλφους απαντών-
τας σε όλα τους τα ερωτήματα. Όταν κινείσαι έτσι, ο
κόσμος ακολουθεί. Σειρά έχει η 8 Μάρτη, όπου πάμε
για να γίνει εκδήλωση στη σχολή. Ο κόσμος δεν κα-
ταθέτει τα όπλα. Διψά για διέξοδο, τόνισε ο Νίκος Κ.
από τον πυρήνα Τούμπας.

Παρουσία
Την τελευταία χρονιά είχαμε πέντε νέα μέλη στα

νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη και έχουμε απλώσει
την παρουσία μας από δύο σε τέσσερα νοσοκομεία
μπαίνοντας στις μάχες για προσλήψεις των συμβασι-
ούχων αλλά και στις πολιτικές μάχες όπως σε αυτήν
ενάντια στην διοίκηση του ΕΚΑΒ που ζητά αστυνομία
για να μπαίνουν τα ασθενοφόρα στα καμπ των προ-
σφύγων. Μπροστά μας οργανώνουμε την απεργία
στις 5 Μάρτη τόνισε ο Γιάννης Κ., εργαζόμενος στο
Ιπποκράτειο από τον πυρήνα Xαριλάου.   

Θέλουμε οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ να βγουν στην
κόντρα με τις επιθέσεις και των αφεντικών και της
κυβέρνησης για ένα λόγο παραπάνω, γιατί αυτά
αποτελούν βασικό μηχανισμό ιδεολογικής προπα-
γάνδας της άρχουσας τάξης. Πρόκειται για ένα κλά-
δο που την περίοδο των μνημονίων και πιο πριν έδω-
σε σκληρές μάχες και οι σύντροφοι που στήριζαν το
δίκτυο των Financial Crimes βρέθηκαν στην πρώτη
του γραμμή με αποτέλεσμα να βρεθούν στο στόχα-
στρο των αφεντικών που θέλησαν να τους ξεφορτω-
θούν. Σήμερα ξεκινάμε ξανά την προσπάθεια, έχου-
με κάνει ένα πρώτο μάζεμα και έχουμε αποφασίσει
να βγάλουμε ξανά τους Crimes και να κάνουμε γύρα
στα μαγαζιά. Στην παρέμβασή μας κάθε βδομάδα με
την Εργατική Αλληλεγγύη στον 9.84 βλέπουμε τη
διάθεση των εργαζόμενων για αγώνες, τόνισε η Λένα
Β., δημοσιογράφος από τον πυρήνα Θησείου.

Τραγουδώντας τη Διεθνή στο τέλος της Συνδιάσκεψης. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλιδης
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ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 27/2
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη  και Ρήγα Φεραίου 5μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία  (ΑΒ) 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  Βενιζέλου 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  29/2
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 Μετρό 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  
Πλατεία Πατριάρχου 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
Πεζόδρομος Μικράς Ασίας 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία ( Έβερεστ) 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Πλ. Λαζάρου 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11 πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ) 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραϊσκου 11.30πμ
NIKAIA Λαϊκή Παιδική Στέγη 1μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ πλ. Αγ. Θεράποντα 11 πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Πλατεία  11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11 πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2  
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2  
καφέ Γρηγόρης (Πετρουπόλεως) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2  
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2 
καφέ Καχον 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2 καφέ Σπίριτ 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2 Θόλος 9μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2 καφέ Άνεμος 6.15μμ
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2 καφέ Coffeedence 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2  
Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
ΟμΙλήτριες: Νίκη Ζουγανέλη, Ιωάννα Κτενι-
ουδάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2  Πολύκεντρο Νεολαίας 6μμ
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2  Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, 7.30μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2 καφέ Μυρτίλο 7.30μμ
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2 καφέ «6» 7μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2 Αμόνι 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/2 
γρ.δημοτικής κίνησης Μια Πόλη στο Δρόμο
(Θησέως 156) 7μμ
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Ζιντήλη
• ΠΕΜΠΤΗ 4/3 
γρ.δημοτικής κίνησης Μια Πόλη στο Δρόμο
(Θησέως 156) 7μμ
+Η πάλη για την απελευθέρωση των γυ-
ναικών

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 καφέ Λούπα 8μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 καφέ Ενωδία 7.30μμ
Ομιλήτρια: Τερέζα Μιχαλούδη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 καφέ Γέφυρες 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Καρύδας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΧΑΝΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 Σύλλογος Δασκάλων
7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 27/2  καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 
Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2  
καφέ Πίνδου και Φιλικής Εταιρείας, Αργυ-
ρούπολη, 8μμ
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3  
καφέ Γαρδένια (Βασ.Σοφίας 75) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 
Goody’s (Πεντέλης 4) 6.30μμ
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ Σεβάχ 7μμ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3  Goody’s 8μμ
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3 
Goody’s 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής
τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώ-
σεις. Πρέπει να ανατραπεί με την ερ-
γατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβου-
λευτικός δρόμος προς μια τέτοια αλ-
λαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστι-
κό κράτος λειτουργεί για να προστα-
τεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας
τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον
πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Μια
νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την
εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί
να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργά-
τες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την
παραγωγή και την διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν
οι μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν πα-
λέψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επί-
πεδο, μπορούμε να σταματήσουμε
τους πλούσιους και δυνατούς που κυ-

ριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να
πετύχει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρω-
σίας όπου ακόμα και μια νικηφόρα αλ-
λά απομονωμένη επανάσταση όπως ο
Οκτώβρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από
την πίεση της παγκόσμιας αγοράς.
Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικρά-
τηση του Στάλιν και την μετατροπή
της Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό.
Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημιουρ-
γήθηκαν αργότερα στην Ανατολική
Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίε-
ση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε
προσπάθεια που έχει στόχο την διαί-
ρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε
αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρούριο,
κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που κατα-
δικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντι-
μετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν
καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των
ανθρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα,
φυλή και φύλο καθώς και όλους τους
καταπιεσμένους να οργανώνουν την

αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα
τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά
κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινω-
νική, πολιτική και οικονομική ισότητα
των γυναικών και για το τέλος όλων
των διακρίσεων ενάντια στους ομοφυ-
λόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα
που καταστρέφει τον πλανήτη μέσα
από το κυνήγι του κέρδους και τους
ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνα-
τοί γιατί είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγ-
χουν τον πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστή-
ρια και τον στρατό. Για να συγκρου-
στεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική
τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή οργα-
νωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα, έχει σαν στόχο να φέρει τους
ακτιβιστές του κινήματος μαζί με την
εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμ-
μα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει το
κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο μέσα
σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι
στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’
ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλι-
σμό. 

Πα λεύ ου με για
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Δράσεις για τη 
Διεθνή μέρα κατά 
του ρατσισμού και 
του φασισμού 
21 Μάρτη

Στους εργατικούς χώρους

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2 αίθ. δημοτικού συμβουλίου
2μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου, Κίνηση για
απεργιακή 8 Μάρτη, Στέλλα Τζανίνη, πρό-
εδρος ΣΕΔΑΠ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2, 1μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου, εργαζό-
μενη ΨΝΘ, Συντονιστικό Νοσοκομείων
Θεσσαλονίκης

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 αίθουσα διδασκαλίας, ισό-
γειο 1μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Δ.Σ. σω-
ματείου Γεννηματά, Κίνηση για απεργιακή
8 Μάρτη

ΑΑΔΕ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2, 12μ
Ομιλήτριες: Τιάνα Ανδρέου, Δ.Σ. ΟΣΥΟ,
Λένα Βερδέ, δημοσιογράφος

ΥΠ.ΑΝ (πλ. Κάνιγγος)
ΠΕΜΠΤΗ 27/2, αίθουσα 611, 12μ
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη, συνδικαλί-
στρια, Δήμος Αθήνας

ΓΟΝΚ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2, 1μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου, δημοσιο-
γράφος

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2, 1μμ
Ομιλήτριες: Ιωάννα Πασπάτη, συνδικαλί-
στρια γιατρός, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κίνη-
ση για απεργιακή 8 Μάρτη

Στις γειτονιές

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
Θωίδου, δημοτική σύμβουλος στη Νίκαια,
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας βιβλιου «Η
πάλη για την απελευθέρωση των γυναι-
κών»

ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2 Δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτριες: Λίλιαν Μπουρίτη, Κίνηση για
απεργιακή 8 Μάρτη, Μαρία Χαρχαρίδου,
Δ.Σ. σωματείου εργαζομένων Γεννηματά

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη, καθα-
ρίστρια

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 αιθ. ΕΒΕ, Αράτου 21, 7μμ
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη, ξενοδοχοϋ-
πάλληλος, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3, φοιτητικές εστίες, Ούλοφ
Πάλμε 4, σαλόνι Α’, 7μμ
Ομιλήτριες: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Δ.Σ.
σωματείου εργαζομένων Γεννηματά, Κί-
νηση για απεργιακή 8 Μάρτη, Εύα Ντό-
κου, φοιτήτρια ΠΑΔΑ

Μαθητικές συναυλίες
“Τα σχολεία μας ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα προ-
σφυγόπουλα - Στη φυλακή οι νεοναζί”
• Σάββατο 7 Μάρτη, 5.30μμ, Μετρό Πανόρμου
Συναυλία με τα συγκροτήματα Sinnyard, Mind
the gap, Inflamed corpses
Έκθεση φωτό
• Σάββατο 7 Μάρτη, 5.30μμ, πλ. Δημαρχείου
Περιστέρι
Συναυλία με τους Αναγάπηση, Black Aces ΑΤΗ
και άλλα μαθητικά συγκροτήματα
Απαγγέλλουν ποιήματα προσφύγων από τα
καμπ μαθητές από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Πε-
ριστερίου
• Σάββατο 14 Μάρτη, 5 μμ, Πλατεία Βριλλη-
σίων, rock-metal συναυλία με τους Blazing Ha-
ze, Μιχάλης Ζούγουλος (από το συγκρότημα
“Τα Βριλ”) 

Διαδηλώσεις - πικετοφορίες 
σε γειτονιές 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σάββατο 14/3 πλατεία Γαρδένια
12μες
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σάββατο 14/3 μετρό Ελληνικό
12μες

Αντιφασιστικά-αντιρατσιστικά 
Κούλουμα
ΓΑΛΑΤΣΙ Άλσος Βεϊκου 10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πάρκο ΚΑΠΑΨ 11.30πμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Άλσος 12μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κλειστό Γήπεδο Χαλανδρίου 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πάρκο Νεαπόλεως 12μες
ΘΗΣΕΙΟ Διονυσίου Αεροπαγίτου 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Νερού 11πμ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ πάρκο 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πάρκο Γουδί 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Θέατρο Βράχων 11πμ
ΙΛΙΟΝ Πάρκο Τρίτση 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σέιχ Σου 10πμ
Στρατόπεδα Κόδρα 10πμ
ΧΑΝΙΑ Παραλία Αγίων Αποστόλων 12μες
ΠΑΤΡΑ Νότιο Πάρκο Λιμένα Πάτρας 1μμ

Επισκέψεις σε καμπ
ΚΑΜΠ ΕΛΑΙΩΝΑΣ Κυριακή 1/3 6μμ

ΧΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 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, Παι-
δαγωγικό Θεσσαλονίκης, Δώρα Κιντή,
ΕΛΜΕ Χανίων

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

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2, αιθ. Ε12, 3μμ
Ομιλήτριες: Παναγιώτα Ζιντήλη, φοιτήτρια κοινωνι-
κής ανθρωπολογίας, Αργυρή Ερωτοκρίτου, Δ.Σ.
σωματείου εργαζομένων Γεννηματά, Κίνηση για
απεργιακή 8 Μάρτη

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 αίθριο 1.30μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Δ.Σ. σωματείου
εργαζομένων Γεννηματά, Κίνηση για απεργιακή 8
Μάρτη, θα παρέμβει εργαζόμενη στην καθαριότητα
Φιλοσοφικής

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Θόλος 6μμ
Ομιλήτρια: Μαρίτα Παπαρούση, καθ. Παιδαγωγικό
Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΠΑΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 αιθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 1.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κίνηση για απερ-
γιακή 8 Μάρτη

Εκδηλώσεις: Οργανώνουμε την απεργιακή 8 Μάρτη



“Το πράγμα που σου έδωσα εγώ ήταν
πρώτης ποιότητας, δεν ήταν; Όταν
δώσαμε τα χέρια ήταν ή δεν ήταν εν-

τάξει; Από μένα έφυγε παρθένα. Τι φταίω γω για
τι συνέχεια;”, απαντάει ο πατέρας της 16χρονης
Αφέντρας στο αρραβωνιαστικό της που έρχεται
να ακυρώσει το γάμο μόλις μαθαίνεται πως έπε-
σε θύμα βιασμού, στην παράσταση “Ο Γάμος”
του Μάριου Ποντίκα που παίζεται αυτή την πε-
ρίοδο στο Θέατρο Σταθμός σκηνοθετημένη από
την Αγγελική Μαρίνου και τον Κώστα Παπακων-
σταντίνου.

Και αν η ίδια η ιστορία φαντάζει παλιακή αφού
το ζήτημα “της παρθενίας και της τιμής” έχει
αποσυρθεί από τις προτεραιότητες της “κοινω-
νικής ηθικής”  -“ηθογραφικό” χαρακτηρίστηκε
από τους κριτικούς το ανέβασμα του έργου το
1979 όταν ανέβηκε πρώτη φορά στο Θέατρο Τέ-
χνης του Κάρολου Κουν- η πραγματικότητα εί-
ναι πως 41 χρόνια μετά φαντάζει τόσο επίκαιρο
που συγκλονίζει. Γιατί “Ο γάμος” έρχεται να πα-
ρουσιάσει όλες τις πτυχές της κοινωνικής, συ-
στημικής βίας που έχει να αντιμετωπίσει μια γυ-
ναίκα που πέφτει θύμα βιασμού. 

“Η δίκη” του βιαστή μετατρέπεται σε δίκη για
την Αφέντρα. Το κορίτσι, που μετά το βιασμό
σοκαρισμένη σταματάει να μιλάει, έρχεται αντι-
μέτωπο με όλο το θεσμικό συρφετό που βιάζει
τα θύματα ξανά και ξανά. “Τό θελες μωρή; Γιατί
δεν αντιστάθηκες; Γιατί δεν τού 'βγαλες τα μά-
τια;” ουρλιάζει ο πατέρας συνεπικουρούμενος
από την αδελφή της Αφέντρας.

“Δεν μίλαγε πολύ, αλλά ήταν λίγο πεταχτού-
λα”, θα πουν οι μάρτυρες στη δίκη. “Τι έκανε η
κόρη σας τέτοια ώρα έξω”, θα ρωτήσει ο δημο-
σιογράφος. “Νέο παιδί, άναψαν τα αίματα, η νιό-
τη μερικές φορές είναι ασυγκράτητη”, θα πει ο
συνήγορος υπεράσπισης του βιαστή, ενώ ο ει-
σαγγελέας θα εξυμνήσει την θέση της γυναίκας
που κατέχει “το ιερό καθήκον της τεκνοποίησης”.

Σταδιακά, μέσα σε ένα περιβάλλον απόλυτης
ενοχοποίησης η Αφέντρα οδηγείται στη  λύση της
αυτοπυρπόλησης ώστε να μπορέσει να αποδείξει
πως δεν “τά θελε ο κώλος της”. Από την στιγμή
που η αυτοπυρπόληση δεν θα οδηγήσει στο θά-
νατο αλλά στη “μουμιοποίηση” της Αφέντρας, ξε-
κινάει η ακόμα χειρότερη παρωδία της προσπά-

θειας να την παντρέψουν με το βιαστή της.

Ρεαλισμός
Η ρεαλιστική σκηνοθεσία είναι συγκλονιστική.

Το ανήμπορο κορίτσι καθισμένο στο κρεββάτι
του γυναικολόγου με το ανοιχτό αιδοίο στο κέν-
τρο της σκηνής, την ώρα που γύρω της εξελίσ-
σεται η δίκη, οδηγεί στα όρια του εκνευρισμού
και της οργής. Αυτό που εξετάζεται και δικάζε-
ται δεν είναι ο βιαστής και η πράξη του, αλλά αν
το κορίτσι “χαλάστηκε” λίγο ή πολύ.

Αυτή η σκηνοθετική ματιά τέθηκε σε κριτική
κατά τη διάρκεια της συζήτησης που πραγματο-
ποιήθηκε αμέσως μετά την κατάμεστη παράστα-
ση της Δευτέρας 24/2. “Αν κάποτε η μοιρολατρι-
κή στάση της βιασμένης γυναίκας ήταν η απο-
μόνωση και η προσπάθεια να ξεχάσει, σήμερα
θέλουμε να μην υπάρχει καμιά γυναίκα που να
φοβάται να μιλήσει και να καταγγείλει το βιασμό
της”, ανέφερε μια γυναίκα που πήρε το λόγο
από το κοινό.

“Έπεσα θύμα βιασμού πριν 13 χρόνια. Έκανα
χρόνια να συνέλθω. Κυνήγησα το βιαστή μου -
έναν άγνωστο που μπήκε σπίτι μου και που απο-

δείχτηκε πως είχε βιάσει τουλάχιστον άλλες 7
γυναίκες (όμως στην περιοχή υπήρχαν καταγγε-
λίες για σχεδόν 50 θύματα που τα περισσότερα
δεν θέλησαν να φτάσουν σε δίκη)- μέχρι να τον
δω στη φυλακή. Όμως αντιμετώπισα την απα-
ξίωση της αστυνομίας να πράξει αυτά που έπρε-
πε, την αδιαφορία ενός ολόκληρου δικαστικού
συστήματος και την απόλυτη μοναξιά αφού δεν
είχα καμιά θεσμική, νομική ή άλλη βοήθεια σε
όλη αυτή τη μακροχρόνια διαδικασία”, είπε μια
άλλη γυναίκα που πήρε το λόγο.

“Βρισκόμαστε στην εποχή του metoo, στην
εποχή που οι γυναίκες από την Αμερική, την Ευ-
ρώπη και την Ινδία μέχρι τη Χιλή και την Ελλάδα
βγαίνουν δυναμικά στα δρόμο και διεκδικούν τα
δικαιώματά τους. Δείχνουν στα ίσια χωρίς να
φοβούνται όλους αυτούς που νομίζουν ότι
έχουν τη δύναμη να τις παρενοχλούν σεξουαλι-
κά στους χώρους δουλειά και στη ζωή τους. Συ-
νεχίζουμε να στηρίζουμε αυτές τις γυναίκες και
όλες μαζί δίνουμε τη μάχη για να δυναμώσουμε
τη φωνή μας”, ανέφερε μια άλλη.

Ο “πατέρας αφέντης”, ένα βίαιο κτήνος που
το μόνο που κοιτάει είναι να σώσει τον κώλο
του, “είναι κοινωνικό δημιούργημα”, τόνισε ο
Μάριος Ποντίκας που ήταν παρών στη συζήτη-
ση. “Αυτό που πάντα με ένοιαζε στα κείμενά
μου, είτε είναι αντιπολεμικά, είτε είναι ενάντια
σε κάθε είδους βία, είναι να ανακαλύψω τη συ-
στημική ρίζα αυτής της βίας”. 

Αν υπάρχει ένα μείον στην παράσταση είναι -
ίσως επειδή γράφτηκε σε μια παλαιότερη περίο-
δο- ότι δεν δίνει την αναγκαία εναλλακτική. Τη
δικαίωση. Αυτό που το γυναικείο κίνημα φωνάζει
σήμερα είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ. “Καμιά
δεν είναι μόνη”.

INFO
Η παράσταση “Ο Γάμος” σε κείμενο του Μά-

ριου Ποντίκα και σκηνοθεσία της Αγγελικής Μα-
ρίνου και του Κώστα Παπακωνσταντίνου, στην
οποία παίζουν οι: Ελισσαίος Βλάχος, Βάσω Κα-
μαράτου, Δημήτρης Κουτρουβιδέας, Δημοσθέ-
νης Ξυλαρδιστός, Μυρτώ Πανάγου, Μαργαρίτα
Τρίκκα, θα παίζεται στο Θέατρο Σταθμός (Βί-
κτωρος Ουγκό 55 – Μεταξουργείο) κάθε Δευτέ-
ρα και Τρίτη στις 9μμ, μέχρι τις 31/3.

Κυριάκος Μπάνος
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Διαβάστε 
επίσης“Ο Γάμος” του Μάριου Ποντίκα

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

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

www.marxistiko.gr

Ηπαρουσίαση του νέου βιβλίου του δημοσιογρά-
φου Μωυσή Λίτση, θα γίνει στον πολυχώρο του

περιοδικού ΕΝΕΚΕΝ (Πρ. Κορομηλά 37) στη Θεσ-
σαλονίκη το Σάββατο 7 Μάρτη, στις 7.30μμ.

Το βιβλίο  «Στης Μεταπολίτευσης τα χρόνια» είναι
μια  περιήγηση στο κλίμα της έντονης πολιτικοποί-
ησης και ριζοσπαστισμού των πρώτων χρόνων της
Μεταπολίτευσης. Ο αναγνώστης θα μεταφερθεί σε
χρόνια επαναστατικού ενθουσιασμού, αλλά και αντι-
παραθέσεων για το ποιος είναι ο σωστός δρόμος
για την κοινωνική χειραφέτηση.

Η πληθώρα σχετικού υλικού, από το προσωπικό
αρχείο του συγγραφέα, καλύπτει τα πιο σημαντικά
γεγονότα της εποχής: επετείους του Πολυτεχνείου,
εορτασμούς της Πρωτομαγιάς, κινητοποιήσεις της
νεολαίας και των εργαζομένων, βουλευτικές και δη-
μοτικές εκλογές και άλλα.

ΘΕΑΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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“Στον Πειραιά αξίζουμε
καλύτερη ζωή, ΟΧΙ λι-
μάνι στην Πειραϊκή”

φώναξαν δεκάδες κάτοικοι του
Πειραιά, μέλη της κίνησης “Όχι
Λιμάνι στην Πειραϊκή”, της δη-
μοτική Κίνησης “Ανταρσία στο
Λιμάνι”, της περιφερειακής κίνη-
σης Ανυπότακτη Αττική και της
“Πρωτοβουλίας Ενάντια στην
Περιβαλλοντική Καταστροφή
και την Κλιματική Αλλαγή”, που
βρέθηκαν την Τρίτη 25/2 στην
πύλη Ε11 του λιμανιού του Πει-
ραιά την ώρα που η COSCO κα-
λούσε στη φιέστα εγκαινίων για
την “Επέκταση του Σταθμού
Κρουαζιέρας”.

Όπως καταγγέλει σε ανακοί-
νωσή της η Ανταρσία στο Λιμάνι
πρόκειται “για ένα φαραωνικό
έργο που θα καταστρέψει ανε-
πανόρθωτα την περιοχή της Πει-
ραϊκής και ολόκληρο τον Πει-
ραιά. Ένα έργο που ξεκινάει χω-
ρίς την απαιτούμενη μελέτη πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων, κα-
τά παράβαση κάθε νομοθεσίας,
με τη στήριξη της κυβέρνησης
(και όλων των προηγούμενων
που ξεπούλησαν τον κερδοφόρο
ΟΛΠ στην κινεζική εταιρεία), της

δημοτικής αρχής Πειραιά και
του Περιφερειάρχη Αττικής. 

Το λιμάνι θα επεκταθεί κατά
150 στρέμματα ώστε να εξυπη-
ρετεί τεράστια κρουαζιερό-
πλοια, θα ανεγερθούν εμπορικό
κέντρο-mall και σταθμός επιβα-
τών-ξενοδοχείο. Οι συνέπειες
στο περιβάλλον, στην υγεία των
κατοίκων, στη ζωή της πόλης θα
είναι ανυπολόγιστες, όπως ανα-
φέρουν εμπεριστατωμένα όλες
οι σχετικές μελέτες, τόσο στη
διάρκεια κατασκευής του έργου
όσο και κατά τη λειτουργία του.
Ούτε δουλειές, ούτε ανάπτυξη,
ούτε καλύτερη ποιότητα ζωής
για τους κατοίκους του Πειραιά.
Ο μόνος που θα ωφεληθεί από
αυτό είναι η ίδια η COSCO που
θα έχει φτιάξει καινούργιo, με-
γαλύτερο λιμάνι και μάλιστα με
δικά μας λεφτά, αφού το έργο
χρηματοδοτείται με δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ από ευρω-
παϊκά προγράμματα και από την
Περιφέρεια Αττικής. Σε μας θα
μείνει η φτώχεια, η ανεργία, η
υποβάθμιση της ζωής μας.

Στον Πειραιά και στις γειτο-
νιές του χρειαζόμαστε περισσό-
τερο πράσινο και ελεύθερους
δημόσιους χώρους αναψυχής,

αθλητισμού και πολιτισμού. Σχο-
λεία και παιδικούς σταθμούς,
νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρε-
σίες, καλύτερη δημόσια συγκοι-
νωνία. Χρειαζόμαστε σταθερή
δουλειά με μισθό που να μπο-
ρούμε να ζήσουμε, όχι εργασια-
κές σχέσεις ασύδοτης εκμετάλ-
λευσης, όπως αυτές που επι-
κρατούν στη φορτοεκφόρτωση
των κοντέινερ της COSCO.

Κυβέρνηση, Δήμαρχος και Πε-
ριφερειάρχης δίνουν «γη και
ύδωρ» στους επενδυτές, γιατί
βάζουν τα κέρδη των μεγαλοεπι-
χειρηματιών πάνω από τις ανάγ-
κες μας. Εμείς μπορούμε να
τους σταματήσουμε, να ανατρέ-
ψουμε τα σχέδιά τους. Με συν-
τονισμένο παμπειραϊκό αγώνα,
με τα εργατικά σωματεία και
τους συλλογικούς φορείς μπρο-
στά, να κατοχυρώσουμε το δι-
καίωμα να αποφασίζουμε για
την πόλη μας και τη ζωή μας
εμείς, όχι κάποια εταιρεία. Να
διεκδικήσουμε την επανακρατι-
κοποίηση του ΟΛΠ, χωρίς απο-
ζημίωση στην COSCO και τη λει-
τουργία του με εργατικό-λαϊκό
έλεγχο”, τονίζεται στην ανακοί-
νωση της Ανταρσία στο Λιμάνι.

“Μετά τον νεκροτομικό έλεγχο,
προέκυψαν παρά φύση στοι-
χεία κακοποίησης, σεξουαλι-

κής κακοποίησης”, ανέφερε με περι-
σπούδαστο ύφος ο  ιατροδικαστής Σ.
Μπουζιάνης από την Ιατροδικαστική
Υπηρεσία Αθηνών μπροστά στις τηλεο-
πτικές κάμερες την Δευτέρα 17/2 προ-
σθέτοντας με τόλμη πως “τουλάχιστον
για τα ελληνικά δεδομένα και για τη μέ-
χρι τώρα εμπειρία μας, η υπόθεση είναι
πρωτοφανής”.

Επί τρεις μέρες ακολούθησε ένας απί-
στευτος τηλεοπτικός κανιβαλισμός και η
διαπόμπευση των Σύρων γονέων που
αφού έχασαν το 11 μηνών κοριτσάκι
τους έφτασαν να κατηγορούνται από τον
Ιατροδικαστή και τα ΜΜΕ για σεξουαλι-
κή κακοποίηση του παιδιού τους. 

Όπως εν τέλει αποδείχτηκε, το βρέ-
φος έπασχε από μικροκεφαλία με επιλη-
πτικές κρίσεις και του χορηγείτο φαρμα-
κευτικό σκεύασμα με υποκλυσμό. Οι γο-
νείς του βρέφους, που είχαν εξαρχής θέ-
σει εαυτούς στη διάθεση των αρχών,
αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι. 

Και μπορεί συντετριμμένοι οι γονείς να
μην θέλησαν να διεκδικήσουν περαιτέρω
δικαίωση από όλους αυτούς τους δήθεν
θεσμικούς προστάτες της δικαιοσύνης,
ιατροδικαστές, μπάτσους και κυρίαρχα
ΜΜΕ που επί τρεις μέρες ξέρναγαν ρα-
τσισμό και υποκρισία, όμως αυτή η προ-
κλητικά φρικιαστική ιστορία ρατσιστικής
στοχοποίησης δεν μπορεί να περάσει
απαρατήρητη.

Πειθαρχικός έλεγχος
Σε επιστολή του που απέστειλε στον

Προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπη-
ρεσίας Αθηνών στις 19/2, ο Θανάσης
Καμπαγιάννης, μέλος του ΔΣ του Δικη-
γορικού Συλλόγου Αθηνών ανέφερε πως
“Η εν λόγω υπόθεση δεν θα ήταν παρά
άλλο ένα επεισόδιο κιτρινισμού ασυνεί-
δητων δημοσιογράφων, που δυστυχώς
πλέον δεν μας ξαφνιάζει στην εποχή των
περίφημων fake news. Ωστόσο, όργανο
και πηγή του κιτρινισμού υπήρξε εν
ενεργεία ιατροδικαστής”, τονίζει ο Θ.
Καμπαγιάννης ζητώντας τον πειθαρχικό
έλεγχο του ιατροδικαστή Μπουζιάνη για
τον τηλεοπτικό λίβελο που διέσπειρε
ενάντια στην οικογένεια των Σύρων. 

Καταγγελία όμως προς το Πειθαρχικό
Όργανο της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗ-
ΕΑ) με αίτημα να κληθούν σε απολογία
έντεκα δημοσιογράφοι, κατέθεσαν και
πέντε μέλη του Μεικτού Συμβουλίου της
Ένωσης. Η καταγγελία αφορά τον τρόπο
με τον οποίο κάλυψαν την υπόθεση του
βρέφους από τη Συρία και την υποτιθέ-
μενη σεξουαλική κακοποίηση που είχε
υποστεί. Οι δημοσιογράφοι που καταγ-
γέλλονται είναι οι Γιώργος Παπαδάκης
και Ρίτσα Μπιζόγλη από τον ΑΝΤ1, Νίκος
Ευαγγελάτος και Αντώνης Τσολιάς από

το MEGA, Χρήστος Ράπτης, Βασίλης
Πούλος, Ελένη Μπολοβίνη και Άγγελος
Μόσχοβας από το iefimerida.gr και Κατε-
ρίνα Σερέτη, Θεοδόσης Πάνου και Στέρ-
γιος Σαμαρτζής από το newsit.gr.

Όπως αναφέρουν στην καταγγελία
τους “οι 11 δημοσιογράφοι ξεπέρασαν
κάθε όριο δεοντολογίας και παραβίασαν
το τεκμήριο αθωότητας, προκαλώντας
συναισθήματα μίσους για την οικογένεια
του βρέφους, αλλά επίσης υποδαύλισαν
τον ρατσισμό κατά των προσφύγων”.

“Η ρατσιστική διαπόμπευση από τον
ιατροδικαστή σε βάρος της οικογένειας
των Σύρων που έχασαν το παιδί τους να
μην μείνει ατιμώρητη”, αναφέρεται σε
ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΕΕΡΦΑ
συμπληρώνοντας πως “η εκτίμηση του
ιατροδικαστή έγινε όπλο στο στόμα κάθε
ρατσιστή και νεοναζί που άρχισε να χύ-
νει ρατσιστικό δηλητήριο κατά των προ-
σφύγων”. 

“Η πραγματικότητα είναι ότι το αδικο-
χαμένο προσφυγόπουλο έφυγε από την
ζωή χωρίς να έχει την απαιτούμενη περί-
θαλψη για τα προβλήματα υγείας που εί-
χε, με την μητέρα του να προσπαθεί να
του παρέχει θεραπεία, χωρίς να έχει τις
απαραίτητες γνώσεις”, υπογραμμίζεται
στην ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ που ανα-
δεικνύει άλλο ένα στοιχείο αυτής της
αδιανόητης υπόθεσης. 

Μωρομάνες προσφύγισσες που χωρίς
ΑΜΚΑ και αδυνατώντας να δώσουν τα
απαραίτητα στα παιδιά τους φτάνουν
στο σημείο να προσπαθούν με δικά τους
μέσα να βρουν τα απαραίτητα φάρμακα,
ρούχα, φαγητά για τα παιδιά τους.

Το Αγλαΐα Κυριακού, το νοσοκομείο
στο οποίο έφτασε νεκρό το 11μηνο μω-
ρό, ένα από τα κεντρικότερα παιδιατρικά
νοσοκομεία της χώρας, βρίσκεται εδώ
και χρόνια σε κατάσταση κόκκινου συνα-
γερμού. Με τεράστιες ελλείψεις προσω-
πικού και υλικοτεχνικών υποδομών κα-
λείται να καλύψει πολλαπλάσιες ανάγκες
από ότι στο παρελθόν. 

“Μόνο χάρη στην αυτοθυσία του προ-
σωπικού στέκεται όρθιο και προσπαθεί
να καλύψει όλους όσοι έχουν ανάγκη”,
αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΚΕΕΡ-
ΦΑ που υπογραμμίζει μεταξύ άλλων: 

“Χρειάζεται να βάλουμε τέλος στις πο-
λιτικές της κυβέρνησης, τις πολιτικές
του ρατσισμού που μαντρώνουν τους
πρόσφυγες σε Μόριες και Αμυγδαλέζες
για να αποπροσανατολίσουν από τις πο-
λιτικές των περικοπών στην δημόσια
Υγεία και Παιδεία, που σφαγιάζει την κοι-
νωνική ασφάλιση.

Διεκδικούμε τα νοσοκομεία μας να
στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό για
να προφέρουν τις υπηρεσίες που έχει
ανάγκη κάθε παιδί, ανεξαρτήτως εθνικό-
τητας, θρησκεία και χρώματος του δέρ-
ματος”.

Κυριάκος Μπάνος

ΤΑ ΜΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Χρειάζονται γιατρούς 
όχι ρατσιστές ιατροδικαστές

“Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή”

Εκλογές πραγματοποιεί το ΣΕΛΜΑ, το σωματείο
των εργαζόμενων στο Μετρό της Αθήνας, την Τε-
τάρτη 4/3, από τις 7πμ έως τις 7μμ, στην αίθουσα
του σωματείου,  Αθηνάς 67, στην Ομόνοια.

Οι εκλογές γίνονται σε μια κρίσιμη περίοδο με
τις δημόσιες συγκοινωνίες να βρίσκονται αντιμέ-
τωπες με την απαξίωση και την προωθούμενη
ιδιωτικοποίηση και τους εργαζόμενους να δέχον-
ται συνεχείς επιθέσεις στα εργασιακά και συνδικα-
λιστικά τους δικαιώματα. 

Στις εκλογές κατεβαίνει για πρώτη φορά και το
ψηφοδέλτιο Συγκοινωνιακή Ακηδεμόνευτη Συσπεί-
ρωση, στο οποίο συμμετέχει ο σύντροφος Νίκος
Σμπαρούνης, μέλος του Σοσιαλιστικού Εργατικού

Κόμματος και του Συντονισμού Εργατικής Αντίστα-
σης, ο οποίος δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη:
“Ο συνδυασμός συσπειρώνει αντικαπιταλιστές ερ-
γαζομένους από υπηρεσίες της Λειτουργίας και
της Συντήρησης του Μετρό. Δίνουμε έμφαση στην
κινητοποίηση και δραστηριοποίηση των εργαζομέ-
νων από τα κάτω, χωρίς επανάπαυση στους χειρι-
σμούς της όποιας συνδικαλιστικής ηγεσίας. Τονί-
ζουμε τις σημαντικές αδυναμίες του θεσμού του ως
τώρα ‘Ενιαίου Ψηφοδέλτιου'. Προτείνουμε δράση
για να υψώσουμε αναχώματα εντός του εργασια-
κού χώρου στον πόλεμο, το φασισμό, το ρατσισμό
και τον εθνικισμό. Ακόμη επιδιώκει νά προωθήσει
την ταξική συνείδηση και πολιτικοποίηση των συνα-
δέλφων στο Μετρό, τη σύνδεση των προβλημάτων
τους με τα προβλήματα όλων των εργαζομένων”. 

Εκλογές στο Μετρό

23/2, Διαδήλωση ενάντια στη φιέστα της COSCO



Το πολλαπλό ρατσιστικό έγκλη-
μα στο Χάναου της Γερμανίας
έβγαλε το αντιφασιστικό κίνη-

μα όλης της χώρας μαζικά στο δρό-
μο και ταρακούνησε ακόμη περισ-
σότερο τη γερμανική πολιτική σκη-
νή. Ένας φασίστας μπήκε στις 19
Φλεβάρη σε δύο ναργιλετζίδικα
μπαρ, στη μικρή γερμανική πόλη
Χάναου, 30 χιλιόμετρα ανατολικά
της Φρανκφούρτης. Σκότωσε εννιά
ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους
πέντε, γύρισε σπίτι του, σκότωσε τη
μάνα του και τελικά αυτοκτόνησε. 

Τα ΜΜΕ στην αρχή έπαιξαν το σε-
νάριο ότι ήταν ξεκαθάρισμα λογα-
ριασμών μεταξύ συμμοριών μετανα-
στών που συχνάζουν σε αυτά τα
μπαρ. Αργότερα η αστυνομία ανα-
γνώρισε το δολοφόνο, αλλά δήλωσε
πως δεν ήταν σεσημασμένος, ούτε
είχε στοιχεία για ακροδεξιά δράση.
Κι όμως, πολύ γρήγορα αποκαλύ-
φθηκε πως όχι μόνο είχε μια προσω-
πική ιστοσελίδα και σημειώματα που
καλούσε στον αφανισμό όλου του
πληθυσμού της γης, εκτός από 500
εκατομμύρια Άριους, αλλά και είχε
στείλει επιστολές στις Αρχές ενάν-
τια στα μπαρ των μεταναστών.

Το αντιφασιστικό κίνημα έδειξε τα-
χύτατα αντανακλαστικά. Καλέστηκαν
διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις και
ήταν παντού μαζικές. Στο Βερολίνο
πλημμύρισαν οι δρόμοι από δεκάδες
χιλιάδες κόσμο. Στο ίδιο το Χάναου ο
κόσμος βγήκε και έφτιαξε αλυσίδες
αλληλεγγύης γύρω από τα καφέ των
μεταναστών παρότι η αστυνομία

“προειδοποιούσε” καθυστερημένα
ότι μπορεί να γίνουν κι άλλες επιθέ-
σεις από μιμητές του δολοφόνου.
Παντού ο κόσμος έβαλε στο στόχα-
στρο το AfD, τη φασιστική “Πτέρυγα”
που ελέγχει το κόμμα αλλά και τις
αρχές που όλο και περισσότερο φαί-
νονται ανίκανες ή απρόθυμες να βά-
λουν φρένο στη φασιστική ένοπλη
βία. Μόλις τον περασμένο Οκτώβρη
έγινε η ακροδεξιά επίθεση με δύο νε-
κρούς σε συναγωγή της Σαξονίας. 

Στο σημείο που βρίσκεται η γερ-
μανική πολιτική κατάσταση κανείς
δεν τόλμησε να διαχωρίσει το έγ-
κλημα από την άνοδο και τη δράση
των φασιστών του AfD, της “Εναλ-

λακτικής για τη Γερμανία”. Το AfD
δηλητηριάζει την ατμόσφαιρα με το
ρατσιστικό του δηλητήριο, με τα ψέ-
ματά του για τους μετανάστες και
ιδιαίτερα για τους μουσουλμάνους. 

Στόχος
Τα ναργιλετζίδικα είναι αγαπημέ-

νο σύμβολο-στόχος για την προπα-
γάνδα των φασιστών. Ο δολοφόνος
δεν ήταν απλώς ένας τρελός, αλλά
τα μανιφέστα του αναπαράγουν κα-
τά γράμμα όλη τη συνωμοσιολογία
και το μίσος που καλλιεργεί το AfD.

Οι δολοφονίες ήρθαν λίγες μέρες
μετά την ντροπή της Θουριγγίας,
όπου η τοπική Δεξιά (CDU) και οι Φι-

λελεύθεροι έκαναν συμμαχία με το
AfD για να ελέγξουν την πρωθυ-
πουργία από κοινού και να μην πα-
ραμείνει στα χέρια της Αριστεράς.
Ο φιλελεύθερος (με ψήφους φασι-
στών) πρωθυπουργός άντεξε μια
μόνο μέρα. Η συμφωνία κατέρρευ-
σε κάτω από την πίεση του αντιφα-
σιστικού ξεσηκωμού και τελικά πα-
ραιτήθηκε και η ίδια η Άνεγκρετ
Κραμπ-Καρενμπάουερ από την ηγε-
σία του CDU, παραδεχόμενη την
αδυναμία της να ελέγξει το κόμμα
το οποίο τραβιέται προς διαφορετι-
κές κατευθύνσεις ανάλογα με την
περιοχή. Πλέον έχει ανοίξει εσωκομ-
ματική μάχη που θα λήξει με εκλογή

νέου ηγέτη στις 25 Απρίλη. Υπάρ-
χουν υποψήφιοι που λένε πως ο κα-
λύτερος τρόπος να σταματήσει η
άνοδος του AfD είναι να το CDU να
αποδεχθεί ένα κομμάτι της ακροδε-
ξιάς ρητορικής και να επαναπατρί-
σει ψηφοφόρους. Η προοπτική μιας
δεξιάς στροφής του CDU αποστα-
θεροποιεί το μεγάλο συνασπισμό με
τη Σοσιαλδημοκρατία που κυβερνά
τη χώρα, και την ίδια τη Μέρκελ.

Οι εκλογές που έγιναν στο Αμ-
βούργο στις 23 Φλεβάρη κατέδειξαν
τις αντίρροπες δυνάμεις που ανα-
πτύσσονται χάρη στον αντιφασισμό.
Το CDU βγήκε τσακισμένο, με ένα
από τα χειρότερα ποσοστά στην
ιστορία του κόμματος σε όλη τη χώ-
ρα (11,2%). Η τοπική του ηγεσία λέει
πως φταίνε τα ανοίγματα προς τους
φασίστες στη Θουριγγία. Και οι Φι-
λελεύθεροι πλήρωσαν τα επικίνδυνα
παιχνίδια τους, μένοντας εκτός κοι-
νοβουλίου. Αλλά και οι ίδιοι οι φασί-
στες έπεσαν μία μονάδα και παραλί-
γο να μείνουν εκτός. Το SPD πανη-
γυρίζει γιατί είχε πτώση μόλις κατά
6,5% και θα διατηρήσει την κυβέρνη-
ση μαζί με τους Πράσινους που συ-
νέχισαν την εκτίναξή τους με σχεδόν
διπλασιασμό του ποσοστού τους.

Ο αντιφασιστικός και αντιρατσι-
στικός συντονισμός ενόψει 21ης
Μάρτη αποκτάει ακόμη πιο κεντρική
σημασία με αυτές τις εξελίξεις.

Κλιμάκωση της σύγκρουσης και στη
Συρία και στη Λιβύη βρίσκεται σε εξέ-
λιξη παρά τα μεγάλα λόγια που ακού-

στηκαν στις συνόδους και τα στρογγυλά
τραπέζια όλο το τελευταίο διάστημα. Το κα-
θεστώς του Άσαντ σε συνεργασία με τη Ρω-
σία συνεχίζουν να σφυροκοπούν περικυκλώ-
νοντας όλο και στενότερα το Ίντλιμπ. Ένα
εκατομμύριο άνθρωποι έχουν βρεθεί στο
δρόμο, πολλοί από αυτούς όχι για πρώτη
φορά πρόσφυγες, ψάχνοντας για διέξοδο
διαφυγής. Τα σύνορα προς την Τουρκία
όμως είναι κλειστά. Δεν φεύγουν πλέον άν-
θρωποι. Μπαίνουν μαζικά τανκς και πύραυ-
λοι από όλες τις κατευθύνσεις.

Βόμβες
Δίπλα στους 15 χιλιάδες Τούρκους στρα-

τιώτες που ήδη βρίσκονται στη βορειοδυτική
Συρία, έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες ακόμη
που περιμένουν να περάσουν τα σύνορα.
Την ίδια στιγμή η ρώσικη κυβέρνηση τροφο-
δοτεί τον Άσαντ με όσο εξοπλισμό χρειάζε-
ται για να καθυποτάξει και το τελευταίο ση-
μείο που ελέγχει η αντιπολίτευση και να κη-
ρύξει την τελική του επικράτηση σε όλη τη
Συρία. Οι βόμβες χτυπάνε νοσοκομεία και
καταυλισμούς προσφύγων. Ο Ερντογάν κα-
λεί σε τετραμερή συνάντηση στις αρχές
Μάρτη τη Ρωσία, τη Γαλλία και τη Γερμανία
για το Ίντλιμπ. Όμως κανείς δεν μπορεί να
ξέρει αν μια αφορμή θα οδηγήσει σε συνολι-
κότερη σύγκρουση με τη Ρωσία πριν ή μετά

τις συνομιλίες. Ήδη ρωσικές εφημερίδες
αναφέρουν ότι η Τουρκία εμπόδισε δύο με-
ταγωγικά και δύο βομβαρδιστικά αεροσκάφη
να προσγειωθούν στη Συρία, ενώ κυκλοφο-
ρεί και το σενάριο να κλείσει ο Βόσπορος
για τα ρωσικά πλοία που από εκεί φτάνουν
μέχρι το συριακό λιμάνι της Ταρτούς που
“φιλοξενεί” ρωσική ναυτική βάση.

Καμιά από τις δύο πλευρές δεν δίνει δεκά-
ρα για τους απλούς ανθρώπους. Οι δυνάμεις
του καθεστώτος και η Ρωσία θέλουν να σπεί-
ρουν το θάνατο και τον τρόμο για να επιβά-
λουν την “τάξη”. Η Τουρκία θέλει να κρατή-
σει στον έλεγχό της τουλάχιστον το κέντρο
του Ίντλιμπ για να μπορεί να διαπραγματευ-
τεί από καλύτερη θέση το καθεστώς στη με-
θόριο που την ενδιαφέρει. 250 χιλιάδες πρό-
σφυγες από το Ίντλιμπ έχουν μέχρι στιγμής
κατευθυνθεί στις ζώνες που ελέγχει η Τουρ-
κία. Σε κάθε σημείο στη διάρκεια του πολέ-
μου που έφτασαν σε σύγκρουση τα συμφέ-
ροντα Ρωσίας και Τουρκίας, οι μοιρασιές έγι-
ναν πάντα σε βάρος των άμαχων. Περισσότε-
ροι βομβαρδισμοί από το καθεστώς σε αν-

τάλλαγμα για περισσότερο κυνηγητό σε βά-
ρος των Κούρδων από πλευράς Τουρκίας και
“εκκαθαρίσεις” στα σύνορα.

Eμπάργκο φιάσκο
Την ίδια στιγμή, οι συνομιλίες κατέρρευ-

σαν και για τον πόλεμο στη Λιβύη. Το υποτι-
θέμενο εμπάργκο όπλων και η διαδικασία
διαλόγου που αποφασίστηκε στη συνδιάσκε-
ψη του ΟΗΕ στο Βερολίνο αποδείχθηκε γρή-
γορα φιάσκο. Μετά το “εμπάργκο” η ροή
όπλων αυξήθηκε αντί να μειωθεί. Τα Εμιράτα
και η Αίγυπτος συνέχισαν να τροφοδοτούν
ασταμάτητα τον στρατηγό Χάφταρ με όπλα.
Η Τουρκία συνέχισε να στέλνει στρατό σε
βοήθεια της κυβέρνησης της Τρίπολης. Η
πολιορκία της Τρίπολης από τον Χάφταρ συ-
νεχίζεται. Η κυβέρνηση της Τρίπολης τον κα-
τηγορεί πλέον δημόσια για εγκλήματα πολέ-
μου, καταγγέλλει ότι τα στρατεύματά του
βάζουν στο στόχαστρο σχολεία και νοσοκο-
μεία. Πλέον το υποτιθέμενο τραπέζι που είχε
στηθεί στη Γενεύη διαλύθηκε. Και οι δύο
πλευρές απέσυραν τη συμμετοχή τους από

τα δωμάτια στα οποία βρίσκονταν και μετα-
ξύ των οποίων πηγαινοερχόταν ο επιτετραμ-
μένος του ΟΗΕ. 

Και ενώ οι δύο πόλεμοι αναζωπυρώνονται,
στο Μόναχο έγινε η ετήσια διάσκεψη για ζη-
τήματα Ασφάλειας με συμμετοχή υψηλόβαθ-
μων πολιτικών και ηγετών από όλο τον κό-
σμο. Υποτίθεται πως η διάσκεψη (εδώ και
σχεδόν 50 χρόνια) γίνεται για να “αποφεύ-
γονται οι πόλεμοι”, αλλά οι ΗΠΑ αξιοποί-
ησαν την ευκαιρία για να εντείνουν την πίεση
κατά της Κίνας, απαιτώντας από την Ευρω-
παϊκή Ένωση να συντονιστεί μαζί τους, ιδιαί-
τερα στα ζητήματα της ηλεκτρονικής “ασφά-
λειας”, των επενδύσεων και του εμπορίου.
Έφτασαν στο σημείο να πουν πως ο κορο-
νοϊός είναι μια ευκαιρία “για να στραφεί ο κι-
νέζικος λαός κατά της κυβέρνησής του”. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρκετά δικά της
ανοιχτά μέτωπα για να ενταχθεί στη συμμα-
χία του Πομπέο. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που
θύμισαν πως ο εμπορικός πόλεμος του
Τραμπ δεν εξελίσσεται μόνο κατά της Κίνας
αλλά και κατά της ίδιας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και εξάλλου κάθε ευρωπαϊκή πρω-
τοβουλία στην κατεύθυνση του εμπορικού
πολέμου κινδυνεύει να ανοίξει τις αντιπαρα-
θέσεις μέσα στο ίδιο το εσωτερικό της ΕΕ.
Τα μέτωπα της ιμπεριαλιστικής κρίσης
απλώνονται και βγαίνουν όλο και περισσότε-
ρο εκτός ελέγχου.

Νίκος Λούντος

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Αντιφασιστικός ξεσηκωμός

ΜΟΝΑΧΟ-ΣΥΡΙΑ-ΛΙΒΥΗ
Πολεμικοί ανταγωνισμοί 

εκτός ελέγχου

Αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Αμβούργο. Το πανό γράφει “Ενωμένοι ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό”
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