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Οι φασιστικές επιθέσεις που
ξεκίνησαν την Κυριακή 1
Μαρτίου τάγματα εφόδου

στη Λέσβο από το λιμανάκι της Θερ-
μής και συνεχίζονταν μέχρι και την
Δευτέρα έχουν συγκεκριμένους
υποκινητές: 

Την ίδια την κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας που έχει αμολήσει το
στρατό και το Λιμενικό να πυροβολεί
τους πρόσφυγες, όχι μόνο στον
Έβρο, αλλά και τις βαρκούλες με
τους πρόσφυγες ανοιχτά της Μυτι-
λήνης με τον υπουργό Άμυνας Στε-
φανή που πήγε στη Λέσβο να διατά-
ζει “άσκηση” με βαρέα όπλα και πε-
δίο βολής τις ακτές που βγαίνουν οι
πρόσφυγες. Τους τοπικούς της πα-
ράγοντες – τον περιφερειάρχη Μου-
τζούρη, τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Κύ-
τελη και τον βουλευτή της ΝΔ Αθα-
νασίου που την Κυριακή το πρωί
έδωσαν το παράγγελμα καλώντας
επισήμως την ίδια μέρα το λαό της
Λέσβου σε “μπλόκα” έξω από τη Μό-
ρια για να σταματάνε τους πρόσφυ-
γες που έφτασαν στις ακτές. 

Ο λαός της Λέσβου που πριν μια
εβδομάδα έδωσε τη μάχη ενάντια στα
ΜΑΤ της κυβέρνησης, κάνοντας τον
ίδιο τον Μητσοτάκη να ακυρώσει τις
επισκέψεις του στα νησιά το τριήμερο
της Κ.Δευτέρας, έχει γυρίσει την πλά-
τη σε αυτήν την εκστρατεία. Τα ρα-
τσιστικά τους “μπλόκα” δεν κατάφε-

ραν να συγκεντρώσουν πάνω από 200
άτομα. Άλλά έχουν πετύχει να βγά-
λουν τα τάγματα εφόδου στο δρόμο.
Αυτά: Επιχειρούν δολοφονικές επιθέ-
σεις σε μετανάστες, δημοσιογρά-
φους και αλληλέγγυους. Έχουν προ-
καλέσει δύο εμπρησμούς ένα στον
χώρο της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ στη Σκάλα Συκαμνιάς (που πριν
ένα μήνα είχε κλείσει με κατά πλει-
οψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δυτικής Λέσβου) και τον χώ-
ρο της Αλληλεγγύης στη Χίο. Σπά-
ζουν αυτοκίνητα που δεν έχουν πινα-
κίδες Λέσβου και απειλούν ανοιχτά
αγωνιστές-τριες -ανάμεσά τους και
μέλη της ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου- στο διαδί-
κτυο. Κάνουν “ελέγχους” στα αυτοκί-
νητα, φτάνοντας στο σημείο να στα-
ματήσουν ακόμη και την οικογένεια
του δήμαρχου Δυτικής Λέσβου και να
τους ρωτάνε “αν είναι Έλληνες”.

Όλα αυτά γίνονται εν γνώσει αν
όχι με την άδεια της Αστυνομίας,
όπως διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι
την 1η Μαρτίου, όταν τάγμα εφόδου
με κουκούλες σε τρία μηχανάκια
έτρεχε δαιμονισμένα στο δρόμο
προς τη Θερμή για να κάνει τις επι-

θέσεις ενώ αντιστρόφως τα ΜΑΤ
επιτέθηκαν με ξύλο και δακρυγόνα
σε δύο απόπειρες των προσφύγων
της Μόριας να βαδίσουν προς τη
Μυτιλήνη την Καθαρά Δευτέρα. 

Καταδίκη  
Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος

Παφλιωτών Αθήνας (Πάμφιλα, Πανα-
γιούδα, Μόρια, Αφάλωνας ,Θερμή)
“καταδικάζει τα ανατριχιαστικά και
απάνθρωπα επεισόδια και το μπλόκο
που δημιουργήθηκε έξω από το νε-
κροταφείο της Παναγιούδας” καλών-
τας τους “κατοίκους των χωριών μας
να καταδικάσουν και να απομονώ-
σουν τις ακροδεξιές ξενοφοβικές
φωνές”. Οι εργαζόμενοι και ο λαός
της Λέσβου που συμμετείχαν στις κι-
νητοποιήσεις τις προηγούμενης βδο-
μάδας επίσης δηλώνουν την αντίθε-
σή τους. “Ζήσαμε πολύ έντονα γεγο-
νότα.  Ο κόσμος έδειξε μεγάλη παλι-
καριά και έδειξε μια στάση επανα-
στατική. Θα ήθελα να παραμείνει
στη συνείδηση, να αποκρυσταλλωθεί
και να έχει ένα θετικό πρόσημο. Είναι
ώρα να ενωθεί ο κόσμος πάνω σε αι-
τήματα όχι άσχημα, όχι ρατσιστικά.

Να ενωθεί όχι για να σταθεί απέναντι
σε κόσμο που υποφέρει όπως είναι
οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλ-
λά γιατί έχει βούληση και δεν μπορεί
να του επιβάλλονται πράγματα” δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Βασίλης, αναπληρωτής δάσκαλος.  

Μια πρώτη απάντηση στις φασιστι-
κές επιθέσεις ήταν η δυναμική διαδή-
λωση και συγκέντρωση που πραγμα-
τοποιήθηκε αυθόρμητα στη Μυτιλήνη
την Κυριακή 1η Μάρτη με τη συμμε-
τοχή εκατοντάδων ανθρώπων κατά
τη διάρκεια της οποίας έγινε και δια-
μαρτυρία στο Λιμεναρχείο. “Μην πα-
ρασυρόμαστε και από τις ακραίες
ακροδεξιές φωνές, που στοχοποιούν
τους πρόσφυγες και το κίνημα αλλη-
λεγγύης, στήνουν επιθέσεις κατά ερ-
γαζομένων στις ΜΚΟ και επιδιώκουν
να κηρύξουν τον εμφύλιο ανάμεσα
στους κατοίκους της Λέσβου. Τα γε-
γονότα των τελευταίων ημερών έδει-
ξαν ποιος είναι ο πραγματικός αντί-
παλος” αναφέρει σε ανακοίνωσή της
(27/2) η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου.

“Πρέπει να μας απασχολήσει
όλους που θα στραφεί πολιτικά όλη
αυτή η αγανάκτηση γιατί ο σπόρος

του φασισμού και του ρατσισμού
που έχει φυτρώσει στο νησί έχει αρ-
χίσει να γίνεται δέντρο. Και γι' αυτό
χρειάζεται να μπαίνουν καθαρά τα
αιτήματα από την σκοπιά του εργα-
τικού κινήματος. Η στάση του Εργα-
τικού Κέντρου και του ΠΑΜΕ προ-
τάσσει το αίτημα του απεγκλωβι-
σμού και της αποσυμφόρησης δηλα-
δή λίγο πολύ ας φύγουν οι πρόσφυ-
γες από εδώ και ας πάνε αλλού. Ο
απεγκλωβισμός πρέπει να συνδέεται
άμεσα και καθαρά με τα αιτήματα:
δώστε τους άσυλο, ανοίξτε τις πό-
λεις, χαρτιά σε όσους θέλουν να τα-
ξιδέψουν και αυτοί που θέλουν να
μείνουν εδώ, να μείνουν νόμιμα, με
χαρτιά, ΑΜΚΑ, δικαιώματα. Έτσι
πρέπει να πάει το εργατικό κίνημα”
τόνισε ο Δημήτρης Καρίμαλης, μέ-
λος του Εργατικού Κέντρου. 

Το Εργατικό Κέντρο και τα συνδι-
κάτα πρέπει να υψώσουν τείχος
απέναντι στην ρατσιστική εκστρα-
τεία της ΝΔ και τα τάγματα εφόδου
οργανώνοντας απεργίες και συγκεν-
τρώσεις άμεσα. Ήδη ένα πρώτο βή-
μα έχει ανακοινωθεί στις 21 Μάρτη
τη Διεθνή μέρα κατά του ρατσισμού
και του φασισμού όπου η ΚΕΕΡΦΑ
και άλλες συλλογικότητες του νησι-
ού καλούν συγκέντρωση στην πλ.
Σαπφούς στην Μυτιλήνη. 

Γιώργος Πίττας
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Απομονώστε τους φασίστες
Απελάστε τον Μητσοτάκη

Συλλαλητήριο αλληλεγγύης καλούν την
Πέμπτη 5 Μάρτη στις 6.30μμ στα Προ-
πύλαια καλούν η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ

και άλλες συλλογικότητες ενάντια στην ρατσι-
στική εκστρατεία της κυβέρνησης και τις φασι-
στικές επιθέσεις. 

“Η κυβέρνηση επιχειρεί να πάρει τη ρεβάνς
από την εξέγερση των εργαζόμενων, των
αγροτών, των ψαράδων για την ταπεινωτική
ήττα της απόβασης και της επιδρομής στη Λέ-
σβο και την Χίο. Καλούμε τα συνδικάτα, τους
φοιτητικούς συλλόγους, την αριστερά και τις
συλλογικότητες να πρωτοστατήσουμε ενωμέ-
νοι για να σταματήσει αυτή η εγκληματική ρα-
τσιστική επιδρομή κατά των προσφύγων που
στρώνει το έδαφος στους φασίστες. Απαιτού-
με να ανοίξουν τα σύνορα στους κατατρεγμέ-
νους, να τους αφήσουν να έρθουν τώρα” ανα-
φέρει το κάλεσμά της η ΚΕΕΡΦΑ. 

“Ανοίξτε τα σύνορα στους πρόσφυγες! Άσυ-
λο, στέγη, δωρεάν πρόσβαση σε Υγεία – Παι-
δεία, ίσα δικαιώματα. Άμεσος απεγκλωβισμός
των χιλιάδων προσφύγων από τα νησιά. Κα-
τάργηση του αίσχους της Μόριας, ούτε κλει-
στά -ούτε ανοιχτά κέντρα κράτησης. Να κα-
ταργηθούν οι ρατσιστικές συμφωνίες ΕΕ-Ελ-
λάδας –Τουρκίας. Καμιά εμπλοκή στις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις. Να κλείσουν οι βάσεις
του θανάτου. Δεν πολεμάμε για τις εξορύξεις
και τις ΑΟΖ – διεθνιστική αλληλεγγύη των λα-
ών της Ελλάδας – Τουρκίας και της ευρύτερης
περιοχής” αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το κάλε-
σμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Την ίδια στιγμή που στον Έβρο η κυβέρνηση
της ΝΔ συνεχίζει την εγκληματική δράση του
στρατού και των ΜΑΤ ενάντια στους πρόσφυ-
γες με εκατοντάδες τραυματίες (το πρακτορείο

Ρόιτερς επιβεβαιώνει τη δολοφονία ενός Σύρι-
ου πρόσφυγα 40 μέτρα από τα σύνορα) ένα
βρέφος πνίγηκε στα ανοιχτά της Λέσβου με το
Λιμενικό να ισχυρίζεται ότι “οι επιβαίνοντες ανέ-
τρεψαν τη βάρκα προκειμένου να γίνει επιχεί-
ρηση διάσωσης”. Οι εικόνες από την Κω όπου
ελληνικό λιμενικό σκάφος επιχειρεί επικίνδυ-
νους ελιγμούς, πυροβολώντας στα 2 μέτρα από
τις βάρκες και χτυπώντας τους πρόσφυγες που
ουρλιάζουν από τρόμο, δείχνουν ανάγλυφα τις
“νέες μεθόδους διάσωσης” του Μητσοτάκη.   

Αυτές οι βαρβαρότητες συνοδεύονται από
την απόφαση του ΚΥΣΕΑ της αναστολής, για

ένα μήνα της υποβολής αιτήσεων ασύλου, τις
άμεσες απελάσεις χωρίς καταγραφή “όσων ει-
σέρχονται παράνομα σε ελληνικό έδαφος”.
Ήδη ο Μηταράκης και ο Στεφανής στέλνουν
πολεμικό οχηματαγωγό στη Λέσβο για να πά-
ρει τους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες που βρί-
σκονται στο λιμάνι της Μυτιλήνης με στόχο
να μεταφερθούν στο εσωτερικό της χώρας σε
κλειστό κέντρο διαμονής μεταναστών με σκο-
πό την απέλαση τους. 

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες (που κατά τα άλλα νίπτει τας χείρας
της για τα όσα συμβαίνουν στα σύνορα καλών-

τας τις κυβερνήσεις Ερντογάν-Μητσοτάκη σε
“αυτοσυγκράτηση”) αναφέρει σχετικά με άσυ-
λο και ελληνικά push backs: “Ούτε η σύμβαση
του 1951 που σχετίζεται με το καθεστώς των
προσφύγων ούτε η νομοθεσία της Ε.Ε για
τους πρόσφυγες προσφέρουν τη νομική βάση
για την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύ-
λου... ενώ δεν μπορεί να αναστέλλεται το διε-
θνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα ασύλου και την
αρχή της μη επαναπροώθησης που επίσης το-
νίζεται στο δίκαιο της ΕΕ”.

“Το 2015 οι πρόσφυγες έσπασαν τα σύνορα
της Ευρώπης φρούριο κερδίζοντας την εκτίμη-
ση και την μαζική αλληλεγγύη του κόσμου που
στάθηκε στο πλευρό τους. Από τις γιαγιάδες
της Λέσβου που έγιναν διεθνώς το σύμβολο
αυτής της αλληλεγγύης μέχρι τους χιλιάδες
που κινητοποιηθήκαμε για να πέσει ο φράχτης
στον Έβρο. Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοι-
τητικούς συλλόγους, την μειονότητα, τους μα-
ζικούς φορείς, την Αριστερά και κάθε δημο-
κράτη πολίτη, να καταδικάσουν την ρατσιστική
πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ και να απαιτήσουν:
ανοίξτε τα σύνορα, οι πρόσφυγες είναι καλο-
δεχούμενοι” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης-Ροδόπης-Έβρου. 

Κίνημα αλληλεγγύης

Πρόσφυγες αντιμέτωποι με ΜΑΤ στα σύνορα του Έβρου. Φωτό: Ερντέμ Σαχίν / EPA

ΑΘΗΝΑ Προπύλαια 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καμάρα, 6μμ
ΧΑΝΙΑ Αγορά, 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Περιφέρεια, 6.30μμ



Οι πρόσφυγες πληρώνουν το τίμημα
του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ενόσω οι κυβερνήσεις της Ελλάδας

και της Τουρκίας προσπαθούν να κερδίσουν
από την σύγκρουση των ιμπεριαλιστικών
μπλοκ, κάνουν κι οι δυο ότι περνάει από το
χέρι τους για να ξεφορτωθούν τους πρόσφυ-
γες που βρίσκονται μέσα στα σύνορά τους
και να εμποδίσουν την είσοδο ανθρώπων που
τρέχουν να γλυτώσουν από τη φρίκη του πο-
λέμου. 

Η Τουρκία αντιμέτωπη με τις ένοπλες δυ-
νάμεις της Ρωσίας και του καθεστώτος
Άσαντ στο Ιντλίμπ δήλωσε ότι πλέον δεν θα
εμποδίζει τους πρόσφυγες να διασχίζουν τα
σύνορα προς την Ευρώπη. Μόλις άκουσαν
αυτή τη δήλωση δεκάδες χιλιάδες πρόσφυ-
γες, που έχουν απαυδήσει από τη φτώχεια,
την εκμετάλλευση και το ρατσισμό που υπο-
μένουν στην Τουρκία, άρχισαν να μετακι-
νούνται δυτικά για να διασχίσουν τα σύνορα
από τη στεριά και τη θάλασσα. 

Καθώς χιλιάδες πρόσφυγες είναι εγκλωβι-
σμένοι στα τουρκικά σύνορα οι ελληνικές δυ-
νάμεις ασφαλείας σε συνεργασία με τη Fron-
tex λαμβάνουν βάρβαρα μέτρα για να σταμα-
τήσουν τους πρόσφυγες. 

Είναι προφανές ότι η απόφαση της κυβέρ-
νησης του ΑΚΡ για το πέρασμα των συνόρων
δεν έχει σε τίποτα να κάνει με την συμπάθεια
στους πρόσφυγες. Η τουρκική κυβέρνηση

αντί να εξηγήσει γιατί οι πρόσφυγες θέλουν
τόσο πολύ να φύγουν από τη χώρα, περηφα-
νεύεται για τους αριθμούς που διέσχισαν τα
σύνορα με την Ευρώπη. Χιλιάδες ξεκινάνε
ταξίδια θανάτου σε πλαστικές βαρκούλες και
χιλιάδες ακόμα περιμένουν, σε φρικτές συν-
θήκες, στα σύνορα. 

Από την άλλη, η ελληνική αστυνομία επιτί-
θεται στους πρόσφυγες με δακρυγόνα ακόμα
και με σφαίρες. Στα ελληνικά νησιά ομάδες
ρατσιστών, ενθαρρυμένοι από τις ρατσιστι-
κές πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης,
προσπαθούν να σταματήσουν τους πρόσφυ-
γες. Χαιρετίζουμε τους απλούς ανθρώπους
στα νησιά που κυνήγησαν την αστυνομία και
αρνούνται την εγκατάσταση φυλακών για
πρόσφυγες στη γη τους. Χαιρετίζουμε τις γυ-
ναίκες της Λέσβου που λένε ότι οι γυναίκες
πρόσφυγες δεν είναι διαφορετικές από εμάς. 

Το συμφέρον των εργατών σε Τουρκία και
Ελλάδα δεν είναι με τον ιμπεριαλισμό των
ΗΠΑ ή της Ρωσίας, ή με την ΕΕ, με τα αφεν-

τικά της Ελλάδας και της Τουρκίας. Είναι με
τη διεθνή εργατική αλληλεγγύη με όλους
τους πρόσφυγες και αυτή την στιγμή ιδιαίτε-
ρα με τους πρόσφυγες από την Συρία. 

Καλούμε τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και
της Τουρκίας να σταματήσουν τις πολεμικές
εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη
Μέση Ανατολή και να εγκαταλείψουν τις πε-
ριπέτειες που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές
απλών ανθρώπων. Είμαστε αντίθετοι τόσο
στο βομβαρδισμό του Ιντλίμπ από το καθε-
στώς του Άσαντ και την Ρωσία όσο και στις
στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στην
περιοχή. 

Πρέπει να σταματήσουν άμεσα οι πολιτι-
κές που ωθούν τους πρόσφυγες στη φρίκη
και το θάνατο σε στεριά και θάλασσα!

Απαιτούμε το άνοιγμα των συνόρων Τουρ-
κίας-Συρίας για τους εκατοντάδες χιλιάδες
που προσπαθούν να φύγουν από το Ιντλίμπ
και το σταμάτημα των πολιτικών της ΕΕ και
της Ελλάδας που είναι σχεδιασμένες για το

φράξιμο του δρόμου στους πρόσφυγες. Οι
πρόσφυγες που προσπαθούν να γλυτώσουν
από τον πόλεμο πρέπει να έχουν το δικαίωμα
να μείνουν στην Ελλάδα και την Τουρκία αν
το θελήσουν και να πάνε σε οποιαδήποτε άλ-
λη χώρα αν το επιθυμούν.  Η Τουρκία και η
Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώ-
ρες, πρέπει να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα
για τη βελτίωση της ζωής των προσφύγων
που ζουν μέσα στα σύνορά τους. 

Εμείς, η αριστερά και στις δυο πλευρές
του Αιγαίου παλεύουμε χρόνια τώρα για τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσφύ-
γων, ενάντια στους ρατσιστές. Καλούμε τους
εργάτες όλων των χωρών να δείξουν την αλ-
ληλεγγύη τους στους πρόσφυγες και να
υψώσουν τη σημαία της ειρήνης ενάντια στον
πόλεμο, τον ιμπεριαλισμό και τον ρατσισμό. 

Το DSiP στην Τουρκία και το ΣΕΚ στην Ελ-
λάδα θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε
στους αγώνες μας, και στην οργάνωση της
αντιρατσιστικής δράσης στη βδομάδα 15-21
Μάρτη. 

Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι!
Όχι στον ρατσισμό!
Ζήτω η αδελφοσύνη των λαών!

Επαναστατικό Σοσιαλιστικό 
Εργατικό Κόμμα (DSiP) Τουρκία

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα 
(ΣΕΚ) Ελλάδα

Ανακοίνωση του ΣΕΚ

Η άγρια επιχείρηση αστυνο-
μίας και στρατού που κλιμα-
κώνει η κυβέρνηση Μητσο-

τάκη στον Έβρο ενάντια στους πρό-
σφυγες είναι ένα έγκλημα! Πρώτα
απ' όλα σε βάρος ανθρώπων που
τρέχουν να σωθούν από τα βάσανα
του πολέμου, αθώων γυναικών και
παιδιών που ξεριζώθηκαν από τις
χώρες τους και ψάχνουν καταφύγιο
δίπλα μας και σε μια Ευρώπη που
θέλει να λέγεται πολιτισμένη.

Αλλά είναι και ένα έγκλημα σε βά-
ρος των απλών ανθρώπων εδώ, σε
βάρος της εργατικής τάξης και της
νεολαίας που αντιστέκεται στις επι-
θέσεις των αφεντικών και της κυβέρ-
νησής τους. Λίγες μέρες μετά την
Πανεργατική απεργία ενάντια στο
νομοσχέδιο που λεηλατεί τις συντά-
ξεις και αμέσως μετά την εξέγερση
των νησιωτών που έδιωξε τα ΜΑΤ
από τη Λέσβο και τη Χίο, ο Μητσοτά-
κης και οι υπουργοί του προσπα-
θούν να μας πείσουν ότι κινδυνεύου-
με από τους... πρόσφυγες! 

Σπέρνουν ψέματα και ρατσιστικό
δηλητήριο μαζί με δακρυγόνα, σφαί-
ρες και θάνατο, αλλά μπορούμε να
τους σταματήσουμε.

Είναι ψέμα ότι οι πρόσφυγες κου-
βαλάνε τον κορονοϊό, όπως ισχυρίζε-
ται σε δηλώσεις του ο ίδιος ο Μητσο-
τάκης, επειδή έρχονται από το Ιράν ή

το Αφγανιστάν. Η Ιταλία έχει περισ-
σότερα κρούσματα από το Ιράν, αλ-
λά η λύση δεν είναι να μπούνε φρά-
χτες και στο Ιόνιο, είναι να υπάρχουν
νοσοκομεία με αρκετό προσωπικό
για βοήθεια σε κάθε ασθενή. Είναι
αβάσταχτη κοροϊδία να κυνηγάνε
τους πρόσφυγες και ο Κικίλιας να
διαλύει τα δημόσια νοσοκομεία.

Είναι ψέμα ότι οι πρόσφυγες είναι
“πιόνια” του Ερντογάν για να πιέζει
την ΕΕ. Σχεδόν ένα εκατομμύριο

πρόσφυγες έχουν ξεριζωθεί από την
επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας για να
ξεφύγουν από τις φονικές συγκρού-
σεις ανάμεσα στο στρατό του Ερν-
τογάν και τις δυνάμεις του καθεστώ-
τος Άσαντ και της Ρωσίας. Αυτό το
κύμα είναι που ξεσηκώνει και τους
παλιότερους πρόσφυγες να τρέξουν
μακρυά από την Τουρκία. 

Τα πολεμοκάπηλα επιτελεία της
ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ο Μακρόν που
έστειλε αεροπλανοφόρο στην Ανα-

τολική Μεσόγειο, η γερμανική κυ-
βέρνηση που φλερτάρει με τους νε-
οναζί του AfD, θέλουν και την πίτα
ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Θέ-
λουν μερίδιο στη μοιρασιά της Συ-
ρίας, αλλά θέλουν και τα σύνορα
κλειστά για τον κόσμο που τρέχει να
σωθεί. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον
Μητσοτάκη να κάνει την Ελλάδα συ-
νοριοφύλακα για λογαριασμό αυτών
των αρπακτικών περιμένοντας αν-
ταλλάγματα για τις ΑΟΖ.

Πρέπει και μπορούμε άμεσα, δίπλα
σε όλες τις διεκδικήσεις μας και τις
κινητοποιήσεις μας, να προβάλλουμε
το αίτημα για να ανοίξουν τα σύνορα
και να υποδεχτούμε τους κατατρεγ-
μένους. Να θυμηθούμε το κίνημα αλ-
ληλεγγύης που είχαμε οργανώσει
όταν οι πρόσφυγες συγκεντρώνονταν
στην Ειδομένη για να περάσουν προς
την Ευρώπη μέσα από τη Βόρεια Μα-
κεδονία, όπως συγκεντρώνονται τώρα
δίπλα στον Έβρο. Οι σύντροφοί μας
στην Τουρκία δίνουν τον ίδιο αγώνα
που δώσαμε και δίνουμε κι εμείς.

Το σύνθημα “Αφήστε τους πρό-
σφυγες να περάσουν” πρέπει να
ακουστεί στην απεργία των νοσοκο-
μείων στις 5 Μάρτη που απαιτεί
προσλήψεις και μονιμοποιήσεις προ-
σωπικού, στις φοιτητικές διαδηλώ-
σεις ενάντια στη βία των ΜΑΤ, στην
Παγκόσμια Μέρα των Γυναικών στις
8 Μάρτη με τις προσφυγοπούλες
μπροστά, στο συλλαλητήριο που κα-
λεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενάντια στην κυβερ-
νητική ρατσιστική εκστρατεία την
Πέμπτη 6.30μμ στα Προπύλαια. Και
βέβαια θα το βροντοφωνάξουμε όλοι
και όλες μαζί στις 21 Μάρτη συντονι-
σμένα με το διεθνές κίνημα ενάντια
στον ρατσισμό και τον φασισμό.

Ας το πούμε δυνατά, ας το πούμε
καθαρά: Σύνορα ανοιχτά για την
προσφυγιά!

Αθήνα, 2 Μάρτη 2020

Η ΚΕ του ΣΕΚ
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Αφήστε τους πρόσφυγες να περάσουν!

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕΚ-DSiP
Όχι στον ιμπεριαλισμό

και τον πόλεμο
Οι πρόσφυγες είναι αδέρφια μας



ΜΟΡΙΑ

Το πρωί της Παρασκευής 28
Φλεβάρη η ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου
πραγματοποίησε επίσκεψη

στο στρατόπεδο της Μόριας, συζή-
τησε με δεκάδες πρόσφυγες και
τους ενημέρωσε για τη Διεθνή μέρα
δράσης κατά του ρατσισμού και του
φασισμού στις 21 Μάρτη -όπου και
στη Μυτιλήνη υπάρχει κάλεσμα για
συγκέντρωση στην πλ. Σαπφούς-
μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό σε
πολλές γλώσσες. 

Η εικόνα της Μόριας ήταν ίδια με
αυτήν που είχαμε συναντήσει στην
τελευταία μας επίσκεψη με την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη, πέρσι τον Οκτώ-
βρη – με μοναδική διαφορά τα μεγέ-
θη που έχουν μεγαλώσει. Του κα-
ταυλισμού, της λεγόμενης “ζούγ-
κλας” των παραπηγμάτων και των
αντισκήνων που εξαπλώνονται γύρω
από το στρατόπεδο. Των ουρών στις
οποίες στέκεται ο κόσμος περιμέ-
νοντας να φάει, να πάει στην τουα-
λέτα, να κάνει το οτιδήποτε. Των

σκουπιδιών που σε τεράστιους σω-
ρούς στέκουν αμάζευτα εδώ και
εκεί. Και βέβαια τον αριθμό των αν-
θρώπων, των ανδρών, των γυναικών,
των ηλικιωμένων και των αμέτρητων
μικρών παιδιών που προσπαθούν να
επιβιώσουν μέσα σε αυτό το χάος
σε συνθήκες χειμώνα.

Στην πύλη του στρατοπέδου μια
οικογένεια στέκεται υπομονετικά πά-
νω από ένα φορείο στο οποίο μια γυ-
ναίκα περιμένει στην άκρη του δρό-
μου για να την παραλάβει κάποιο
ασθενοφόρο και να την πάει στο νο-
σοκομείο. Δύο πιτσιρικάδες κάνουν
κόντρα ποιος θα ανέβει πιο ψηλά
στο συρμπατόπλεγμα του στρατοπέ-
δου. Ακριβώς από κάτω, τα πιο μικρά

παίζουν φορώντας άδειες σακούλες
σκουπιδιών και χαρτόκουτα. Πιο δί-
πλα μια ηλικιωμένη περιμένει με τον
γιο της σε ένα αναπηρικό καροτσάκι
-ποιος ξέρει τι.

Κόλαση
“Βλέπετε σε τι συνθήκες ζούμε

εδώ, Μόρια σημαίνει κόλαση. Γι' αυ-
τό προσπαθήσαμε να διαδηλώσουμε
ζητώντας την ελευθερία μας αλλά
μας έριξαν τόσα πολλά δακρυγόνα
που ήταν πραγματικά πάρα πολύ
άσχημα. Τώρα λένε ότι θέλουν να
μας κλείσουν και σε κλειστά κέντρα-
φυλακές” μας λέει η 19χρονη Α. μια
από τις γυναίκες που είχαν πρωτο-
στατήσει στις κινητοποιήσεις των

προσφύγων τον Γενάρη στη Μόρια
οργανώνοντας τη δική τους διαδή-
λωση στη Μυτιλήνη.   

Άνδρες και γυναίκες κυριολεκτικά
πέφτουν πάνω στην αντιπροσωπεία
της ΚΕΕΡΦΑ, παίρνοντας την ανα-
κοίνωση, διψώντας να μάθουν τι
συμβαίνει. Όλοι ξέρουν ότι η κυβέρ-
νηση θέλει να φτιάξει καινούργιο
στρατόπεδο, οι περισσότεροι έχουν
ακούσει τι γινόταν στο νησί εκείνες
τις μέρες αλλά χωρίς να ξέρουν
ακριβώς το γιατί.  “Ναι ξέρω τι συνέ-
βη. Πριν ένα μήνα ρίξανε δακρυγόνα
και ξύλο σε εμάς τώρα κάνουν τα
ίδια και στους Έλληνες”, μας λέει ο
Αλί συνδέοντας την επίθεση ενάντια
στους πρόσφυγες με την πρόσφατη

απόβαση των ΜΑΤ στη νησιά. “Και
εμείς θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε
αλλά η αστυνομία δεν μας αφήνει”.

Μπαίνοντας στον καταυλισμό οι
άνθρωποι μας καλωσορίζουν, μας
προσφέρουν τσάι, η συζήτηση συνε-
χίζεται. Ο Ιρφάν είναι εδώ και τρεις
μήνες στη Μόρια μαζί με τον αδελ-
φό του, τη μητέρα και τον πατέρα
του με καταγωγή από το Αφγανι-
στάν αλλά γεννημένος στο Ιράν.
Όπως μας λέει σε πολύ καλά αγγλι-
κά “είμαστε τρεις μήνες στη Μόρια.
Γνωρίζω αγγλικά, γαλλικά, φαρσί,
ουρντού και λίγα τούρκικα. Θέλω να
πάω στο σχολείο, θέλω να μάθω
πράγματα. Έχω διαβάσει στο σχο-
λείο που πήγαινα στο Ιράν ιστορία,
μου αρέσουν οι ιστορίες σας, ο
τρωικός πόλεμος, ο Οδυσσέας, ο
Δούρειος Ίππος. Θέλουμε να μας
δώσουν χαρτιά, να μείνουμε σε ένα
σπίτι, να γνωρίσουμε τον κόσμο, να
πάμε στο σχολείο”. 

Αυτοί είναι οι “εισβολείς” που η
κυβέρνηση της ΝΔ πυροβολεί κυριο-
λεκτικά πλέον στα σύνορα του
Έβρου και στα ανοιχτά της Λέσβου. 

ΣΥΚΑΜΝΙΑ

Την Κυριακή 1η Μάρτη, αντιπροσωπεία
της ΚΕΕΡΦΑ πήγε στη Σκάλα Συκαμνιάς
και καλωσόρισε τους πρόσφυγες, στην

πλειοψηφία τους γυναίκες και μικρά παιδιά
που είχε φτάσει στο νησί νωρίτερα το πρωί
της ίδιας μέρας. 

Οι πρόσφυγες, που ήταν από το Αφγανι-
στάν, προσπαθούσαν να ζεσταθούν και να στε-
γνώσουν τα ρούχα τους περιμένοντας με αγω-
νία να έρθει κάποιο από τα πούλμαν της Ύπα-
της Αρμοστείας του ΟΗΕ για να τους παραλά-
βει. Είχαν πληρώσει 500 δολάρια ο καθένας
προκειμένου να επιβιβαστούν στο φουσκωτό
που τους μετέφερε. “Είμαστε εδώ γιατί στη
χώρα μας συνεχίζεται επί δεκαετίες ένας πό-
λεμος που δεν έχει σταματήσει ούτε τώρα που
μιλάμε και έχει ρημάξει τη χώρα, είναι αστείο
αυτό που λένε ότι στο Αφγανιστάν είναι όλα
εντάξει. Εγώ ήθελα να αποφύγω τους Ταλιμ-
πάν”, μας ανέφερε ένας από τους πρόσφυγες.

“Από τη Σκάλα Συκαμνιάς, ανάμεσα σε μω-
ρομάνες και παιδιά, θέλουμε να στείλουμε κα-
θαρό μήνυμα ότι καλωσορίζουμε τους πρό-
σφυγες και θέλουμε να ανοίξει το πέρασμα
στον Έβρο”, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντί-
νου με το ξεκίνημα της άγριας ρατσιστικής
επιχείρησης της κυβέρνησης στα σύνορα. Νω-
ρίτερα η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το μνη-
μείο “στους λαϊκούς αγωνιστές που έπεσαν
αγωνιζόμενοι για ελευθερία, δημοκρατία, κοι-
νωνική δικαιοσύνη” στο Μανταμάδο, όπου οι
αντικαπιταλιστικές δημοτικές και περιφερει-
ακές κινήσεις πραγματοποίησαν μαζική εξόρ-
μηση.   

“Υπήρχε αλληλεγγύη ανάμεσα στον κόσμο,
υπήρχε οργάνωση από όλους τους συλλό-

γους, τον Σύλλογο των Γυναικών, που είναι γυ-
ναίκες του μόχθου και έδειξαν ότι μπορούμε
να παλέψουμε ενάντια στις επιθέσεις της κυ-
βέρνησης και όλων των αστικών κομμάτων”
δήλωσε η Χρύσα Κράλη στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη. “Η απεργία έπαιξε ρόλο γιατί ακόμη

και στα χωριά έκλεισαν και τα πιο μικρά μαγα-
ζιά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό εδώ και δεκαε-
τίες. Και μάλιστα με τα κυρίαρχα ΜΜΕ εναν-
τίον μας, μόνο από κάποια τοπικά μπορούσε
να μάθει κανείς τι γίνεται. Ο κόσμος εδώ έχει
συμπαρασταθεί στους πρόσφυγες όλα αυτά

τα χρόνια έχει δώσει κουβέρτες και φαϊ, δεν
θέλει τα κλειστά στρατόπεδα, σου λέει νταχά-
ου θα κάνουνε εδώ πέρα;”.

“Τι είναι οι άνθρωποι να φτιάξουν φυλακές
να τους κλείσουν μέσα; Εγκληματίες; Πρό-
σφυγες είναι. Τα βλέπω και μου θυμίζουν τις
εικόνες από τα στρατόπεδα του Β' Παγκόσμι-
ου Πολέμου. Ο κόσμος αντέδρασε με όλες τις
δυνάμεις που έχει. Μου θύμισε το 1944, που
ήμουν παιδί, τότε που ξανά όλος ο κόσμος εί-
πε Go Back και εξεγέρθηκε ενάντια στα Βρε-
τανικά στρατεύματα, κατέβηκε στο λιμάνι και
αντιστάθηκε”, μας λέει ο κύριος Γιώργος, 87
χρονών.  

Στα τοπικά γραφεία του ΚΚΕ μας μίλησε ο
παλαίμαχος αγωνιστής Μιχάλης Αψώκαρδος:
“Ο αγώνας πέτυχε γιατί αγωνίστηκε όλος ο
λαός μαζί μας, έτσι να γίνεται πάντα, ο αγώ-
νας να είναι ολοκληρωτικός. Όταν άρχισαν να
έρχονται οι πρόσφυγες δούλευα ακόμη,
ήμουν κτηνοτρόφος και όσους έβλεπα να έρ-
χονται με τα μωρά στην πλάτη, τους έπαιρνα
στο αυτοκίνητο. Οι πρόσφυγες είναι πρόσφυ-
γες, αλλά και οι μετανάστες, δικαιούνται να
τους προστατέψουμε γιατί ο καπιταλισμός
τους τα έχει πάρει όλα πήγε στις πατρίδες
τους, τους έκανε πόλεμο, τους πήρε τα
υπάρχοντά τους. Από αυτά και μόνο πρέπει
να τους υποστηρίξεις. 

Ο λαός πρέπει να καταλάβει τι είναι η ακρο-
δεξιά και να τους απομονώσει, όπως το κατά-
λαβε και το έκανε στις τελευταίες εκλογές. Και
είναι πρώτα ξαδέλφια με τη δεξιά. Πήγα εξο-
ρία στα Γιούρα το 1967, και ξέρω, δεξιοί ήταν
όλοι τότε που τους αγκαλιάσανε και πιο παλιά
το '49 μέχρι το '51 στις φυλακές Μυτιλήνης,
πέρασα ένα στρατοδικείο και ένα κακουργιοδι-
κείο”.  

Γιώργος Πίττας
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Αγώνας ενάντια στη ρατσιστική εκστρατεία

“Με λένε Χ είμαι πρόσφυγας και ήμουν στη
Μόρια δύο χρόνια. Πήρα τα χαρτιά μου πριν

από τρεις μήνες και μένω εδώ στη Μυτιλήνη γιατί
με ενδιαφέρει να αναδείξω αυτό που συμβαίνει στη
Μόρια. Συμμετείχα στη μεγάλη διαδήλωση που έγι-
νε στη διάρκεια της απεργίας. Αν οι πρόσφυγες
προσπαθήσουν να βαδίσουν από τη Μόρια στη Μυ-
τιλήνη η αστυνομία θα τους σταματήσει. Αυτό έγινε

στη διαδήλωση που επιχείρησαν να κάνουν οι πρό-
σφυγες από τη Μόρια, Αφγανοί, Άραβες, Αφρικα-
νοί, ενωμένοι. Πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί πρό-
σφυγες και ντόπιοι ενάντια στα στρατόπεδα και
ενάντια στην εκμετάλλευση που είναι το κοινό μας
πρόβλημα–  πάω να δουλέψω και τα αφεντικά μου
λένε μόνο “μαύρα” γιατί θέλουν να κρατάνε χαμη-
λά τα μεροκάματα.

Τριήμερη επίσκεψη πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι από δεκάδες αντικαπιταλιστικές
δημοτικές και περιφερειακές κινήσεις στη Λέσβο την περασμένη βδομάδα δηλώνοντας

την αλληλεγγύη τους στα νησιά ενάντια στην κυβερνητική καταστολή σε πρόσφυγες και
κατοίκους, δηλώνοντας “καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες στις γειτονιές μας” και απαιτώντας
άσυλο, προστασία, δικαιώματα, ελεύθερη μετακίνηση για όλους τους πρόσφυγες και κα-
τάργηση όλων των στρατοπέδων.

Την Παρασκευή 28/2 έδωσαν συνέντευξη τύπου στο κτίριο της Περιφέρειας και ακολού-
θησε σύσκεψη ενημέρωσης με σωματεία, συνδικαλιστές και εργαζόμενους του νησιού ενώ
το Σάββατο το πρωί έγινε περιοδεία στο λιμάνι και την Ερμού με ντουντούκα και μαζικό
μοίρασμα προκηρύξεων σε πολλές γλώσσες. Μαζική ήταν η συμμετοχή αλλά και πολύ
πλούσια η συζήτηση στην εκδήλωση που ακολούθησε το απόγευμα της ίδιας μέρας με τη
συμμετοχή αγωνιστών-τριών από όλο το νησί ενώ τΤην Κυριακή πραγματοποιήθηκε περιο-
δεία στο Μανταμάδο και στο στρατόπεδο στη Μόρια.

29/2, Εξόρμηση των εκπροσώπων των αντικαπιταλιστικών σχημάτων στο λιμάνι της Μυτιλήνης
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Στέφανος: Στον αγώνα που δώσαμε
στην Καράβα συμμετείχαν οι πάντες
από το Μανταμάδο και τα γύρω χω-
ριά, ήταν μια κινητοποίηση πρωτο-
φανής για τους κατοίκους. Οι νεότε-
ροι, που έχουμε ζήσει και έξω από
το χωριό, είχαμε κάποια εμπειρία
από τις διαδηλώσεις αλλά και πάλι
ποτέ αυτό πράγμα. Ήταν δύσκολα,
περιφρούρηση πρωί-βράδυ, υπήρξε
ανταρτοπόλεμος, αλλά το πιο ση-
μαντικό για μένα και αυτό που έφε-
ρε τη νίκη, ήταν η μαζικότητα του
απλού κόσμου που δεν διαλυόταν
παρά τα δακρυγόνα και τα ΜΑΤ.
“Λαός ενωμένος-ποτέ νικημένος”,
που ήταν και ένα από τα συνθήματα
που ακούγονταν. Κινητοποιήθηκαν
όλοι οι τοπικοί σύλλογοι, ο πολιτιστι-
κός σύλλογος Ηλιαχτίδα, ο Σύλλο-
γος Γυναικών, ο Αγροτικός Σύλλο-
γος, η ΚΝΕ Μανταμάδου. Στο σχο-
λείο, όπου είναι μαθήτρια η αδελφή
μου, αποφάσισαν και έκαναν κατά-
ληψη και ακολούθησαν και άλλα
σχολεία του νησιού. Το πανό έγρα-
φε “Κανένας ελεύθερος άνθρωπος
στη φυλακή” και οι μαθητές ήταν
μαζί με τους γονείς τους στη συγ-
κέντρωση.  

Μιχάλης: Την παραμονή της απόβα-
σης των ΜΑΤ στην Καράβα είχαμε
πάνω από 1500 άτομα. Υπήρχε ορ-
γάνωση από τα κάτω, ξέραμε που
ήταν τα καράβια από τους εργαζό-
μενους που δουλεύουν σε αυτά, που
θα πηγαίναν και τι κουβαλούσαν.
Όταν το πρωί μάθαμε ότι αποβιβά-
στηκαν και έρχονταν κατευθείαν
προς τα εμάς η περιφρούρηση ενη-
μέρωσε και ο κόσμος ξαναμαζεύτη-
κε στην Καράβα. Με το που κατέβη-
καν από τις κλούβες άρχισαν να ρι-
χνουν απίστευτα δακρυγόνα. Υπο-
χωρήσαμε από την είσοδο της Κα-
ράβας αλλά ο κόσμος δεν διαλυό-
ταν, του έριχναν ξανά δακρυγόνα
αλλά ξαναμαζευόταν.     

Η απεργία που κάλεσαν το Εργα-
τικό Κέντρο και τα συνδικάτα ήταν
καθοριστική γιατί παρέλυσε το νησί
και έδωσε τη δυνατότητα σε όλο τον
κόσμο να ενισχύσει τα μέτωπα. Τη
δεύτερη μέρα μετά τη μαζική απερ-
γιακή συγκέντρωση στη Μυτιλήνη
μπήκαν πούλμαν για την Καράβα τα
οποία σταμάτησε η αστυνομία. Αυτό

είχε σαν αποτέλεσμα μετά την Κα-
ράβα και το Διαβολόρεμα να δημι-
ουργηθεί και ένα τρίτο μέτωπο στην
περιοχή ξαμπέλια-Άγιος Φανούριος -
πίσω από τα ΜΑΤ που είχαν να αντι-
μετωπίσουν μπροστά το μπλόκο της
Καράβας. Αυτό διέσπασε  ακόμη πε-
ρισσότερο τις δυνάμεις της αστυνο-
μίας.   

Στέφανος: Την τρίτη μέρα φαινόταν
πλέον ότι τα ΜΑΤ ηττούνταν, άρχι-
σαν να κουράζονται, τα δακρυγόνα
τελείωναν. Η αποχώρηση τους ήταν
κάτι το απίστευτο, πλήθος κόσμου
από το δρόμο και από το βουνό να
τους ακολουθεί από πίσω. Ακόμη και
για να ανεβούν στις κλούβες και να
φύγουν ρίξανε δακρυγόνα. Την επό-
μενη μέρα που έφυγαν έβλεπες όλα
τα πρόσωπα να είναι χαρούμενα.
Ήταν μια νίκη που μπορεί να δώσει
πνοή για άλλες νίκες. Ο κόσμος κι-
νητοποιήθηκε γιατί έχει προβλήμα-
τα, είναι συνολικά αγανακτισμένος,
για τη ζωή που μας πλασάρουν, για
τις τιμές στο γάλα και στο λάδι που
πέφτουν για τους παραγωγούς και
ανεβαίνουν στα ράφια των σοπερ-
μάρκετ. Για τις συντάξεις που πε-
τσοκόβονται στο ασφαλιστικό - και
περνάει στο ντούκου από τα ΜΜΕ
που χύνουν ρατσιστικό δηλητήριο. 

Το 2015, ο Μανταμάδος, η Σκάλα
Συκαμνιάς είχαν δώσει το παράδειγ-
μα της αλληλεγγύης. Πέντε χρόνια
μετά ο κόσμος που έδειξε την αλλη-
λεγγύη του δεν τα βάζει με τους
πρόσφυγες, τα βάζει με τις κυβερνή-
σεις που έφτιαξαν το στρατόπεδο
της Μόριας – και τώρα θέλουν να
κάνουν νέα φυλακή και όλο το νησί
ένα Γκουαντάναμο. Καταλαβαίνει ότι
η ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι αυτοί που
δημιουργούν το πρόβλημα με πολέ-

μους. Βέβαια υπάρχει και η πολιτική
της κυβέρνησης και τα ΜΜΕ που
δεν έχουν πάψει ούτε μια στιγμή να
κάνουν την χειρότερη προπαγάνδα
στρέφοντας έτσι τον συντηρητικό
κόσμο σε πιο ρατσιστικές απόψεις
και ενισχύοντας την ακροδεξιά. 

Μιχάλης: Εδώ και τόσα χρόνια το
νησί μας έχει παράξει ένα κίνημα αλ-
ληλεγγύης με προοδευτικά χαρα-
κτηριστικά που δεν το βάζει κάτω.
Αυτή η εξέγερση απομυθοποίησε
και έδειξε τα όρια ενός κορυφαίου
αστικού θεσμού που είναι η αστυνο-
μία ακόμα και στα μάτια των δεξιών
που συμμετείχαν στις κινητοποι-
ήσεις. Αποκάλυψε επίσης το πραγ-
ματικό πρόσωπο και τις αδυναμίες
της ίδιας της κυβέρνησης της ΝΔ.
Μιας κυβέρνησης που όμως επιμένει
στην ακροδεξιά ρητορεία - προτεί-
νοντας ένα άγονο ξερονήσι, χωρίς
καμιά δομή, υδροδότηση και γεμάτο
φίδια, τα Τοκμάκια, για την κλειστή
δομή, όπως δήλωσε ο βουλευτής
και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης
Αθανασίου.  

Τώρα χρειάζεται να εντείνουμε -
κάτι που προσπαθήσαμε και μέσα
στην εξέγερση- τη σύγκρουση με τη
ρατσιστική ακροδεξιά εκστρατεία
της κυβέρνησης και των Μουντζού-
ρηδων που κλιμακώνεται και να απο-
μονώσουμε τις φασιστικές συμμο-
ρίες που παίζουν το βρώμικο-δια-
σπαστικό τους ρόλο μέσα -και μετά-
τις κινητοποιήσεις. Χρειάζεται μια
άμεση ταξική απάντηση. 

Από τη Λέσβο μέχρι τον Έβρο και
από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη,
όλα τα συνδικάτα,  τα κόμματα της
Αριστεράς, οι δημοτικές κινήσεις και
οι σύλλογοι να κάνουν ένα ενιαίο μέ-
τωπο κόντρα στον ρατσισμό ζητών-
τας ανοιχτά σύνορα και να απομο-
νώσουν τους φασίστες. Η κόκκινη
γραμμή σε αυτό το θέμα είναι μαζί ή
χώρια με τους πρόσφυγες και η
απάντηση είναι το πρώτο. Η σύγ-
κρουση με την αστυνομία δεν φτάνει
από μόνη της για να διαμορφώσει
ταξική απάντηση στην άγρια επίθε-
ση του καπιταλισμού που έχει ξεκι-
νήσει η κυβέρνηση της ΝΔ.

Διαδηλώσεις συμπαρά-
στασης στους εξεγερ-
μένους στα νησιά έγι-

ναν την περασμένη εβδομάδα
στην Αθήνα. "Αλληλεγγύη στην
εξέγερση στα νησιά - ΟΧΙ στις
φυλακές προσφύγων", ήταν το
κεντρικό σύνθημα της συγκέν-
τρωσης που κάλεσε την Τρίτη
26/2 η ΚΕΕΡΦΑ και η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στο Σύνταγμα.

"Η Χίος βρίσκεται σε κατά-
σταση πολιορκίας. Οι πραίτο-
ρες του Χρυσοχοΐδη και του
Μητσοτάκη έχουν κάνει από-
βαση και έχουν πνίξει ένα ολό-
κληρο νησί στα δακρυγόνα και
στην αλόγιστη βία", τόνισε ο
Σωτήρης Θεοδώρου από το
κοινοτικό συμβούλιο Βολισσού
Χίου κατά την διάρκεια της τη-
λεφωνικής του επικοινωνίας
με τους συγκεντρωμένους
αγωνιστές/στριες. Ο Σωτήρης
Θεοδώρου κάλεσε όλους τους
εργαζόμενους και τη νεολαία
της χώρας με τα συνδικάτα
και τις ομοσπονδίες τους να
καλέσουν Γενική Απεργία συμ-
παράστασης στους εξεγερμέ-
νους κατοίκους των νησιών
που παλεύουν ενάντια στην
κατασκευή φυλακών για τους
πρόσφυγες στα νησιά τους.

Τηλεφωνικά χαιρέτισε και ο
Μιχάλης Τσορμπατζόγλου, εκ-
παιδευτικός και μέλος της
ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου από το Μαν-
ταμάδο. Επίσης στην συγκέν-
τρωση μίλησαν ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμ-
βουλος Αθήνας, η Άννα Μαρία
Παραθύρα από την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, ο Τζαβέντ Ασλάμ από την
Πακιστανική Κοινότητα. "Η
ΑΔΕΔΥ, η ΓΣΕΕ, οι ομοσπον-
δίες, τα σωματεία και τα συν-
δικάτα να κηρύξουν Γενική
Απεργία στο πλευρό των κα-
τοίκων που αντιστέκονται και
των προσφύγων που πα-
λεύουν για αξιοπρεπείς συν-
θήκες ζωής", τόνισε μεταξύ
άλλων ο Π. Κωνσταντίνου.

Την επόμενη ημέρα 27/2 σε
κινητοποίηση κάλεσε η Ομο-
σπονδία Λεσβιακών Συλλόγων
Αττικής και συμμετείχαν σύλλο-
γοι από Λέσβο, Χίο και Σάμο. Η
προσπάθεια λιγότερων από 15
φασιστών να καπηλευτούν τη
συγκέντρωση απέτυχε οικτρά
και οδήγησε στην απομόνωση
και την εκδίωξή τους από τους
διαδηλωτές που φώναξαν αντι-
φασιστικά συνθήματα. 

Ο ξεσηκωμός στη Λέσβο έδειξε τον δρόμο
Ο Μιχάλης Τσορμπατζό-
γλου εκπαιδευτικός και
ο Στέφανος Πανάς, ξενο-
δοχοϋπάλληλος που συμ-
μετείχαν στο μέτωπο της
Καράβας, μίλησαν στoν
Γιώργο Πίττα και την
Eργατική Aλληλεγγύη.

27/2, Συγκέντρωση της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής έξω από τη Βουλή

1/3, Επίσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ στο μνημείο αγωνιστών στο Μανταμάδο. Φωτό: Γ. Πίττας
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Από τους μαθητές στη Μαντα-
μάδο που έδειξαν την αλλη-
λεγγύη τους στους πρόσφυ-

γες με κατάληψη μέχρι τις μαθή-
τριες στη Ρόδο που οργανώνουν την
απεργιακή 8 Μάρτη, τα σχολεία
βγαίνουν στους δρόμους και πα-
λεύουν απέναντι στις επιθέσεις στη
δημόσια Παιδεία, αλλά και ενάντια
στον ρατσισμό και τον σεξισμό.

Απέναντι στις εξαγγελίες της Κε-
ραμέως για νέο νομοσχέδιο μέσα
στο Μάρτη που επαναφέρει την τρά-
πεζα θεμάτων από την πρώτη Λυ-
κείου και τη βάση του 10, μια άμεση
πρώτη απάντηση του μαθητικού κι-
νήματος ήταν το μαζικό συλλαλητή-
ριο της 3 Μάρτη. Την ίδια στιγμή
που το Υπουργείο εξαγγέλλει λιγό-
τερες μετεγγραφές φοιτητών/τριών
και λιγότερες θέσεις εισακτέων στα
πανεπιστήμια, τα μέτρα αυτά σημα-
τοδοτούν μια μεγάλη επίθεση, πε-
ριορίζοντας ακόμα περισσότερο τη
δυνατότητα των μαθητών/τριών να
περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. 

Πρόκειται για ένα συλλαλητήριο
που οργανώθηκε μέσα σε μόλις
τρεις μέρες και έδειξε τη δυναμική
του κινήματος, αφού συμμετείχαν

δεκάδες σχολεία από όλο το λεκα-
νοπέδιο με τα πανό τους, με βασικό
σύνθημα ότι και αυτό το νομοσχέδιο
θα μείνει στα χαρτιά. 

Οι μαθητές Anticapitalista και η
ΚΕΕΡΦΑ έκαναν παρέμβαση στη
διαδήλωση ανοίγοντας με τους μα-
θητές και τις μαθήτριες που διαδή-
λωναν και τη συζήτηση για την επί-
θεση στους πρόσφυγες και το δι-
καίωμα στο άσυλο, με αφορμή τα
όσα συνέβησαν στα νησιά και τα σύ-

νορα. Η μεγάλη αποδοχή που είχε
το σύνθημα και η συζήτηση για ανοι-
χτά σύνορα ήταν ενδεικτική του ότι
το μαθητικό κίνημα έχει αγκαλιάσει
και αυτή τη μάχη.

21 Μάρτη στα σχολεία
Παράλληλα με το μαθητικό κίνημα

απέναντι στην Κεραμέως, ξετυλίγε-
ται και η καμπάνια για τις 21 Μάρτη
σε σχολεία και γειτονιές με τα μαθη-
τικά συγκροτήματα που οργανώ-

νουν αντιρατσιστικές και αντιφασι-
στικές συναυλίες να πρωτοστατούν.
Το Σάββατο 7 Μάρτη, 5:30μμ στην
πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι,
οι Αναγάπηση, οι Black Aces ATH
και άλλα μαθητικά συγκροτήματα
συνδιοργανώνουν μαζί με την Πακι-
στανική Ένωση Ελλάδας «Η Ενότη-
τα» αντιρατσιστική συναυλία. Μια
γέφυρα αλληλεγγύης που ενώνει
την πρόσφατη αντιρατσιστική κινη-
τοποίηση που έγινε σαν απάντηση

στις επιθέσεις φασιστοειδών σε σπί-
τι πακιστανών εργατών και τη διεθνή
ημέρα δράσης της 21 Μάρτη. Την
ίδια ώρα οι Sinnyard, οι Inflamed
Corpses και οι Mind The Gap, μετα-
φέρουν και στους Αμπελόκηπους το
μήνυμα της αλληλεγγύης. Σε μια πο-
λυπολιτισμική γειτονιά που έδωσε
μάχη για να κλείσουν τα κεντρικά
γραφεία της Χρυσής Αυγής οι μαθη-
τές και οι μαθήτριες οργανώνουν
αυτή τη συναυλία με σύνθημα «Ούτε
στα νησιά, ούτε πουθενά, κλείστε τα
στρατόπεδα τα ρατσιστικά». 

Το Σάββατο 14 Μάρτη οι Blazing
Haze και ο Μιχάλης Ζούγουλος (από
το συγκρότημα «Τα Βριλ») δίνουν τη
συνέχεια στην πλατεία Βριλησσίων.
Το προηγούμενο διάστημα, το αντι-
φασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα
των γύρω περιοχών έδωσε με επιτυ-
χία τη μάχη να μην περάσουν οι ρα-
τσιστικές κραυγές μιας μειοψηφίας
και της δημοτικής αρχής Πεντέλης
ενάντια στα προσφυγόπουλα. Οι μα-
θητές και οι μαθήτριες παίρνουν τη
σκυτάλη για να καλέσουν όλο τον
κόσμο σε ένα μεγάλο γεγονός στις
γειτονιές τους αλλά και στη διεθνή
ημέρα δράσης της 21 Μάρτη.

Αφροδίτη Φράγκου

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκε-
ψης της ΚΕΕΡΦΑ στη Λέσβο, εργαζόμε-

νοι στο στρατόπεδο της Μόριας, μίλησαν
στην Εργατική Αλληλεγγύη για τις συνθή-
κες που επικρατούν εκεί αλλά και τις επι-
πτώσεις του νέου ρατσιστικού νόμου της
ΝΔ στη διαδικασία ασύλου και όχι μόνο.
Πρόκειται για εργαζόμενους που δου-
λεύουν σε διαφορετικά αφεντικά, με τα πιο
πενιχρά μέσα, κάτω από τις πιο αντίξοες
συνθήκες.  

Όπως μας μετέφεραν: 
“Υπήρξε συμμετοχή στις απεργίες που

κάλεσε το Εργατικό Κέντρο και τα συνδικά-
τα αλλά και στις συγκεντρώσεις και στα
μπλόκα που έγιναν ενάντια στην εισβολή
των ΜΑΤ στο νησί και στη δημιουργία κλει-
στών στρατοπέδων. Αλλά δεν φτάνει μόνο
ότι οι συνθήκες διαβίωσης για τους πάνω
από 20.000 πρόσφυγες, και αυτούς που συ-
νεχίζουν να έρχονται, γίνονται κάθε μέρα
και πιο άθλιες και απάνθρωπες. Με το νέο
νόμο περιορίζεται δραματικά με χίλιους δύο
τρόπους ο αριθμός εκείνων που παίρνουν
άσυλο. 

Όσοι καταφθάνουν στο νησί από την 1η
Γενάρη δεν μπορούν να πάρουν ανοιχτό
δελτίο, που σημαίνει ότι εγκλωβίζονται στο
νησί. Σταματάνε να μετακινούνται οι ευάλω-
τοι, ακόμα και αν είσαι ανάπηρος πολέμου,
υπερήλικας ή έχεις καρκίνο. Ο αριθμός των
ανήλικων μειώνεται επίσης. Δεν υπάρχουν
διερμηνείς, και όσοι αιτούντες δεν έχουν
διερμηνείς στη γλώσσα τους, τους λένε ότι

πρέπει να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο κα-
ταγραφή σε αγγλικά ή γαλλικά. Αν επιμεί-
νουν, τους λένε ότι δεν συνεργάζονται με
τις αρχές και άρα εκβιαστικά απορρίπτεται
η αίτησή τους. 

Ταυτόχρονα επιβάλλεται  εντατικοποίηση
της εργασίας, μπαίνουν στόχοι και πλαφόν
ώστε να εξετάζονται -και να απορρίπτονται-
στα γρήγορα οι αιτήσεις. Δύο ώρες να βγει
η γνωμοδότηση ενώ μπορεί να έπαιρνε και
μια μέρα, μιλάμε για βιομηχανική παραγωγή
απορρίψεων, να μην υπάρχει καμιά απολύ-
τως κρίση πάνω στα αιτήματα, να γίνονται
οι συνεντεύξεις διεκπεραιωτικά. Ένα “ν” σε
ένα κουτάκι, “είσαι από την τάδε περιοχή;
όχι”, συμπληρώνεται η φόρμα, πας στην
επιτροπή στους δικαστές και απορρίπτεσαι.
Αν έρχεσαι από το Αφγανιστάν από μια πό-
λη που θεωρείται εμπόλεμη υπάρχει πρό-
βλεψη ότι μπορείς να μεταφερθείς σε άλλη
κοντινή περιοχή που να θεωρείται “ασφα-
λής”, αντίστοιχα αναζητείται και η κοντινό-
τερη “ασφαλής” χώρα. 

Βέβαια, μπορούν να βγάζουν όσες απορ-
ριπτικές αποφάσεις θέλουν αλλά όσο δεν
υπάρχει συμφωνία με την Τουρκία αυτό
στην πράξη δεν μεταφράζεται σε “επιστρο-
φές”. Οι πρόσφυγες παραμένουν εδώ – και
στο μεταξύ “φτιάξτε μια κλειστή φυλακή και
βάλτε τους μέσα”. Ενώ υπάρχουν περιπτώ-
σεις που, ακόμα και αν η επιστροφή γίνεται
εθελούσια, δεν τους δέχονται στην χώρα
επιστροφής και τους γυρνάνε πίσω”.

Γ.Π.

Σε 24ωρη απεργία στις 11 Μάρτη καλούν το
Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων

Υπηρεσίας Ασύλου (ΣΕΣΥΑ) και το Σωματείο
Εργαζόμενων στη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ. Αφορμή ο νέος
αντιπροσφυγικός νόμος για το άσυλο, που ψη-
φίστηκε τον Οκτώβρη του 2019, που, όπως
υπογραμμίζουν οι εργαζόμενοι/ες έχει κυρίαρ-
χα αποτρεπτικό ρόλο και είναι ανοιχτά ρατσι-
στικός. Επιπλέον οδηγεί σε δυσλειτουργίες
στην Υπηρεσία Ασύλου, ενώ παράλληλα έχει
ξεκινήσει η εντατικοποίηση της εργασίας κυ-
ρίως στα νησιά, στην αγωνιώδη προσπάθεια
της κυβέρνησης να πετύχει η πολιτική των
απελάσεων και της αποτροπής.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης της απεργίας
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη την Παρασκευή
28/2 στο ΕΚΑ με ανοιχτή πρόσκληση σε σωμα-
τεία εργαζομένων σε νοσοκομεία και στο πεδίο
της εκπαίδευσης, καθώς και συλλογικότητες
προσφύγων και μεταναστών. Συμμετείχαν μέ-
λη του Δ.Σ. του ΣΕΣΥΑ, μέλος του Δ.Σ. του
Συλλόγου Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και
Αρχής Προσφυγών, μέλη του Σωματείου Εργα-
ζομένων στη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, μέλος των Παρεμβά-
σεων Δημοσίου της ΑΔΕΔΥ και του Συντονιστι-
κού Νοσοκομείων, μέλος της ΕΙΝΑΠ, μέλη της
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας «Η Ενότη-
τα», εργαζόμενη σε ΜΚΟ που δουλεύει στο
camp Μαλακάσας και μέλος του Σωματείου
Βάσης Εργαζομένων στις ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ). 

Στη σύσκεψη έγινε πολύ ξεκάθαρη τόσο η
ρατσιστική διάσταση του νόμου, όσο και η ση-
μασία της απεργίας της 11ης Μάρτη. Πρόκει-
ται για μια μάχη που αφορά τόσο το δικαίωμα

στο άσυλο, όσο και τα εργασιακά δικαιώματα
όσων δουλεύουν στο προσφυγικό πεδίο, όπως
τόνισαν εργαζόμενοι/ες στο άσυλο και τις
ΜΚΟ που πήραν το λόγο. Το μέλος του ΔΣ του
Συλλόγου Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και
Αρχής Προσφυγών ενημέρωσε επίσης ότι
υπάρχει απόφαση γενικής συνέλευσης του
Συλλόγου που καλεί στην απεργία.

Παράλληλα οι συνδικαλιστές από την Υγεία
που συμμετείχαν στη σύσκεψη τόνισαν τη σύν-
δεση των αγώνων στην Υγεία με τους αγώνες
των εργαζόμενων στο προσφυγικό. Τόσο στο
θέμα της Υγείας ειδικά με τον κορονοϊό όσο
και στο θέμα του προσφυγικού με το άσυλο, η
κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο ούτε για
τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες ούτε
για τους ασθενείς και τους πρόσφυγες αντί-
στοιχα. Ενημέρωσαν για τις μάχες των υγει-
ονομικών ενάντια στον ρατσισμό, το ότι έχουν
αψηφήσει τη μη χορήγηση ΑΜΚΑ και οι πρό-
σφυγες γίνονται δεκτοί στα επείγοντα, το ότι
έσπασε η οδηγία να μην μπαίνει το ΕΚΑΒ σε
στρατόπεδα. Τέλος πρότειναν συγκεκριμένα
βήματα για να συνδεθούν οι μάχες. Όπως το
να βγουν ψηφίσματα από τα νοσοκομεία και να
λάβει θέση η ΑΔΕΔΥ για την απεργία της 11ης
Μάρτη και να κηρύξει διευκολυντική στάση ερ-
γασίας για να μπορούν να συμμετέχουν και οι
εργαζόμενοι/ες στα νοσοκομεία και σε άλλους
δημόσιους φορείς.

Η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας “ Η Ενό-
τητα” και η Ένωση Μεταναστών Εργατών θα
στηρίξουν επίσης την κινητοποίηση της 11/3.

Απεργία στην Υπηρεσία Ασύλου

ΜΑΘΗΤΕΣ Να απελάσουμε την Κεραμέως

Μιλούν οι εργαζόμενοι στη Μόρια

3/3, Μαθητική κινητοποίηση στην Αθήνα ενάντια στα σχέδια της Κεραμέως. Φωτό: Έλλη Πανταζοπούλου
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Μαζί μας η Βαρκελώνη
Οι διαδηλώσεις της 21 Μάρτη στο ισπα-

νικό κράτος θα λάβουν χώρα με φόντο
την άνοδο του ακροδεξιού Βοξ.

Οι θεσμοί αρχίζουν και υιοθετούν όλο και
περισσότερο το ιδεολογικό μείγμα του Βοξ:
ένα μείγμα ρατσισμού, σεξισμού, ομο/τραν-
σφοβίας και παραδοσιακού ισπανικού συγ-
κεντρωτισμού –που μεταφράζεται σε απαί-
τηση για σκληρότερη καταστολή του κινή-
ματος ανεξαρτησίας της Καταλονίας. Το
Βοξ είναι τρίτη δύναμη στο ισπανικό Κογ-
κρέσο έχοντας αποσπάσει το 15% των ψή-
φων και έχοντας εκλέξει 52 βουλευτές.
Έχει εκλέξει επίσης πάνω από 500 δημοτι-
κούς συμβούλους και έχει παρουσία σε
πολλά περιφερειακά κοινοβούλια. Ακόμα
χειρότερα, τα παραδοσιακά δεξιά κόμματα
αντιγράφουν τις πολιτικές του.

Γι’ αυτούς τους λόγους, η διαδήλωση
στην οποία καλεί η Unitat Contra el Feixi-
sme i el Racisme, UCFR (Ενότητα Ενάντια
στον Φασισμό και τον Ρατσισμό) έχει σαν
κεντρικά συνθήματα τόσο το «Όχι πια ρα-

τσισμός» αλλά και «Σταματήστε το Βοξ».
Στην περσινή διεθνή ημέρα δράσης ενω-

θήκαμε πάνω από 5000 άνθρωποι σε μια πο-
λύ ποικιλόμορφη διαδήλωση στη Βαρκελώ-
νη. Φέτος υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη υπο-
στήριξη από μια σειρά κόμματα της αριστε-
ράς, συνδικάτα, μεταναστευτικές κοινότη-
τες, κινήσεις και συλλογικότητες γειτονιάς.
Οι πρωτοβουλίες για το κλίμα σχεδιάζουν
επίσης κοινή συμμετοχή στο συλλαλητήριο,
καθώς και διάφορα ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματα.

Σε όλο το ισπανικό κράτος
Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός εί-

ναι ότι θα πραγματοποιηθούν δράσεις και
σε άλλα σημεία του ισπανικού κράτους. Η
επιτυχία της UCFR στον ενωτικό της αγώ-
να ενάντια στον ρατσισμό και την ακροδε-
ξιά στην Καταλονία εμπνέει ακτιβιστές και
ακτιβίστριες σε πολλές άλλες περιοχές
ώστε με σημείο εκκίνησης την φετινή 21
Μάρτη να χτίσουν παρόμοια κινήματα.

Για παράδειγμα φέτος θα υπάρξει δρά-

ση για τις 21 Μάρτη στη Μαδρίτη, η οποία
έχει πολύ μικρή παράδοση στους συλλογι-
κούς αγώνες. Η Μούρθια, όπου το Βοξ ήρ-
θε πρώτο σε ψήφους στις τελευταίες εκλο-
γές, θα συμμετάσχει φέτος για πρώτη φο-
ρά στη διεθνή ημέρα δράσης.

Από την άλλη πλευρά ένα πρόβλημα είναι
ότι πολλές αριστερές οργανώσεις στην
Ισπανία εξακολουθούν να μην υποστηρί-
ζουν την αναγκαιότητα ενός ενωμένου κινή-
ματος ενάντια στην ακροδεξιά. Είτε επιχει-
ρηματολογούν υπέρ της αγνόησης της φα-
σιστικής απειλής και της έμφασης αποκλει-
στικά στους κοινωνικούς αγώνες, είτε κατα-
λήγουν σε έναν αντιφασισμό που περιορίζε-
ται στην άκρα αριστερά. Το Marx21, αδελ-
φή οργάνωση του ΣΕΚ, είναι ακόμα μικρό,
ωστόσο τα μέλη του παίζουν σημαντικό ρό-
λο στο χτίσιμο πλατιών κινημάτων σε διά-
φορες περιοχές. Σαν αποτέλεσμα μεγαλώ-
νει και το ίδιο το Marx21 μια και νέοι ακτιβι-
στές και ακτιβίστριες καταλαβαίνουν πως
μια μικρή οργάνωση με καθαρές επαναστα-
τικές [..] μπορεί να βοηθήσει να αλλάξουν
τα πράγματα χτίζοντας ενιαία μέτωπα.

Τα επόμενα χρόνια θα χρειαστούμε δυ-
νατότερα ενωτικά κινήματα –ενάντια στον
ρατσισμό, ενάντια στην κλιματική αλλαγή-
αλλά θα χρειαστούμε και δυνατή επανα-
στατική αριστερά. Οι διαδηλώσεις της 21
Μάρτη είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή
την κατεύθυνση.

Ντέιβιντ Καρβάλα, μέλος του Marx21 
και ακτιβιστής της UCFR Καταλονίας

Τη μαζική συμμετοχή των προσφυγισσών και των προσφύγων
από τα στρατόπεδα στις διαδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα
Γυναικών στις 8 Μάρτη και για τη Διεθνή Ημέρα Δράσης ενάν-

τια στο ρατσισμό και το φασισμό στις 21 Μάρτη, οργανώνουν τα μέλη
της Κίνησης για την απεργιακή 8 Μάρτη και της ΚΕΕΡΦΑ σε όλη τη
χώρα. Οι εξορμήσεις τους στα καμπ έχουν βρει μεγάλη ανταπόκριση
με τους πρόσφυγες και τις προσφύγισσες να έχουν πάρει πάνω τους
την προετοιμασία της παρουσίας τους στις κινητοποιήσεις.

Η Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη κυκλοφόρησε ανακοίνωση
στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα αραβικά και τα φαρσί που, μαζί με την αν-
τίστοιχη ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ, έγιναν ανάρπαστες. Η εξόρμηση
το Σάββατο 29/2 στο Σχιστό συνδυάστηκε με πολλή συζήτηση και
κλείσιμο συμμετοχών για το λεωφορείο που θα ξεκινήσει το πρωί της
Κυριακής 8 Μάρτη από το χώρο για τη συγκέντρωση στην Κλαυθμώ-
νος. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες ανέλαβαν να φτιάξουν το πανό τους για τη
διαδήλωση, ενώ ανάλογη θα είναι η δράση τους και για τις 21 Μάρτη.
Ανάλογη ήταν η εικόνα από την εξόρμηση στο στρατόπεδο της Μαλα-
κάσας (βλ. σελ. 8 την εκδήλωση για τις 8Μ στο Μαρούσι).

Την επόμενη μέρα, 1/3, έγιναν εξορμήσεις στα καμπ στον Ελαιώνα,
τα Διαβατά και το στρατόπεδο Ασημακοπούλου στην Καβάλα. «Πήγαμε
οκτώ άτομα με πολλές προκηρύξεις, αφίσες και ντουντούκα, μοιράζον-
τας και κάνοντας ανακοινώσεις», μας είπε ο Δημήτρης Στεφανάκης για
την εξόρμηση στον Ελαιώνα. «Παρόλο που η αστυνομία δεν μας άφησε
να μπούμε μέσα, πολλοί πρόσφυγες και πολλές προσφύγισσες βγήκαν
έξω, υπέγραψαν το κείμενό μας και άφησαν τηλέφωνο επικοινωνίας για
να οργανώσουμε τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις. Όταν φύγαμε,
κάποιοι άλλοι που είδαν το τηλέφωνό μας στις προκηρύξεις, επικοινώ-
νησαν μαζί μας και γυρίσαμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Κανονί-
σαμε μαζί τους να τους επισκεφτούμε ξανά την Παρασκευή 6/3».

«Αντιπροσωπεία δώδεκα ατόμων από την Κίνηση και την ΚΕΕΡΦΑ
μοιράσαμε μαζικά τις προκηρύξεις για τις 8 και τις 21 Μάρτη και μιλή-
σαμε με τους πρόσφυγες», μας είπε η Δήμητρα Κομνιανού για την

εξόρμηση στα Διαβατά. «Σχεδιάζουμε να ναυλώσουμε λεωφορεία και
για τις δυο κινητοποιήσεις, οργανώνοντας μαζί και με όσους και όσες
μας άφησαν το τηλέφωνό τους».

Πέντε αυτοκίνητα και ένα βανάκι γεμάτα είδη πρώτης ανάγκης, που
συγκεντρώθηκαν από την αστείρευτη αλληλεγγύη των απλών ανθρώ-
πων που ζουν στις γειτονιές της πόλης και στα χωριά, συνόδεψαν την
αντιπροσωπείς της ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης στο στρατόπεδο Ασημακοπού-
λου. «Οι εργάτες -ντόπιοι, μετανάστες και πρόσφυγες- δεν έχουν τί-
ποτα να χωρίσουν, μόνο να μοιραστούνε. Στις 21 Μάρτη, διεθνή μέρα
δράσης ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό, διαδηλώνουμε μαζι-
κά μαζί με τους πρόσφυγες από το καμπ στην Ξάνθη και σε όλες τις
πόλεις!», αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης.

Γιάννενα
Επίσκεψη στο στρατόπεδο του Κατσικά πραγματοποίησε και η

ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων όπου μοίρασε το πολύγλωσσο κάλεσμα για τη
διεθνή ημέρα δράσης 21 Μάρτη. Πρόκειται για ένα στρατόπεδο με
πρόσφυγες/ισσες από χώρες της Αφρικής, από το Αφγανιστάν, από
το Κουρδιστάν και αλλού. Η κουβέντα άνοιγε για το συλλαλητήριο
της 21 Μάρτη και τα ανοιχτά σύνορα, καθώς και γενικότερα για τις
ρατσιστικές πολιτικές της ΝΔ. Πρόσφυγας από την Αφρική που ζει
στο στρατόπεδο θα οργανώσει τη συμμετοχή οργανώνοντας σύσκε-
ψη με άλλους γαλλόφωνους πρόσφυγες. Η αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡ-
ΦΑ διαπίστωσε επίσης ότι ενώ υπάρχει δυνατότητα για τα παιδιά να
γραφτούν στα σχολεία και κάποια από αυτά πράγματι πηγαίνουν με
πούλμαν στο κέντρο της πόλης, πολλά δεν μπορούν ακόμα να γρα-
φτούν γιατί δεν έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα εμβόλια, πράγμα που
οφείλεται σε καθυστερήσεις στις διαδικασίες από τη διαχείριση του
στρατοπέδου. Στην επόμενη επίσκεψη-εξόρμηση που θα γίνει σύντο-
μα, θα αξιοποιηθεί και η μεταφρασμένη προκήρυξη για την απεργια-
κή 8 Μάρτη με στόχο να κατέβουν οργανωμένα οι πρόσφυγες και οι
προσφύγισσες και στην Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών.

Μαζικά οι
πρόσφυγες 
και στις 8 και 
στις 21 Μάρτη

Για τρίτη χρονιά οργανώνεται στη Σεβίλλη
αντιρατσιστικό φεστιβάλ στις 21 Μάρτη. Η

επιτυχία του περσινού φεστιβάλ που είχε ορ-
γανωθεί σε ένα από τα πιο φτωχά προάστια
της Σεβίλλης (και ολόκληρης της χώρας) με
συμμετοχή καλλιτεχνών, μεταναστών και ντό-
πιων από την περιοχή, είχε δεσμεύσει από
πέρσι τους διοργανωτές να υπάρξει συνέχεια. 

Η κίνηση Ενότητα ενάντια στο Ρατσισμό
και το Φασισμό (UCFR), η οργάνωση μετανα-
στών “Είμαστε Μετανάστες”, ο σύνδεσμος
Γυναικών Ρομά “Φακάλι” και άλλες γυναι-
κείες και αντιρατσιστικές οργανώσεις προ-
αναγγέλλουν ένα πολύ δυνατό φεστιβάλ με
θέατρο, περφόρμανς και μουσική από συγ-
κροτήματα μεταναστών από την Αφρική, την
Νότια Αμερική και την Καραϊβική. 

Στην Ανδαλουσία που κυβερνιέται από την
“τριφασιστική” συμμαχία (Λαϊκό Κόμμα και
‘Πολίτες’ με ψήφο εμπιστοσύνης των φασι-
στών του Βοξ), πολύς κόσμος πίστεψε και πι-
στεύει ότι η κεντροαριστερή κυβέρνηση
PSOE - Ποδέμος θα ήταν ένα αντίβαρο, αλλά
προς το παρόν το πρώτο μέτρο που ανακοί-
νωσαν είναι ότι θα αυξήσουν το ύψος του
φράχτη στη Θέουτα και τη Μελίγια (στην
Αφρική) για να εμποδίζουν πιο αποτελεσμα-
τικά τους μετανάστες. Η μάχη ενάντια στον
κρατικό ρατσισμό και το δηλητήριο του Βοξ
οργανώνεται γειτονιά τη γειτονιά.

Ν.Λ.

και η Σεβίλη1/3, Επίσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης στο στρατόπεδο Διαβατών
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τα αιτήματα της φετινής απεργια-
κής 8 Μάρτη ενάντια στις οικονομι-
κές και ιδεολογικές επιθέσεις της

κυβέρνησης τη ΝΔ, αλλά και τους τρό-
πους οργάνωσης της κινητοποίησης για
να έχει επιτυχία και μαζικότητα, ανέδειξε
η Κατερίνα Θωίδου, συμβασιούχος
ΟΑΕΔ και δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-
Ρέντη, στην εκδήλωση που έγινε στον
Πειραιά στις 27/2. «Δεν θα πληρώσουμε
εμείς τα βάρη της κρίσης», είπε, «αντίθε-
τα έχουμε να παλέψουμε ενάντια σε ένα
σύστημα που γεννά το σεξισμό και την
καταπίεση».

Στη συνέχεια, η Μαρία Ζαχαρίου,
γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Πει-
ραιά, τόνισε ότι η επίθεση στις γυναίκες
είναι επίθεση σε όλη την εργατική τάξη.
Η κατάργηση των δικαιωμάτων των γυ-
ναικών ανοίγει το δρόμο για επέκταση
των επιθέσεων σε όλους τους εργαζόμε-
νους, είπε, συμπληρώνοντας πως ο σεξι-
σμός είναι ο τρόπος με τον οποίο τα
αφεντικά προσπαθούν να διασπάσουν
την ενότητά τους. Έφερε παραδείγματα
τέτοιων επιθέσεων στις ναυτιλιακές εται-
ρίες και τον επισιτισμό, με απολύσεις εγ-
κύων και γυναικών με καρκίνο.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε απόλυ-

ση εγκύου η οποία κατέφυγε στην Επιθε-
ώρηση Εργασίας και δικαιώθηκε. Όταν
όμως επέστρεψε στη δουλειά, το αφεντι-
κό της την έβαλε να σηκώνει βαριά
πράγματα για να χάσει το μωρό ή να φύ-
γει μόνη της. Σε τέτοια σημεία έχει φτά-
σει η εργοδοτική εκδικητικότητα και αυ-
θαιρεσία. Επίσης πρόβαλε πόσο πιο δύ-
σκολα προσλαμβάνονται οι γυναίκες λό-
γω του ότι κάποια στιγμή μπορεί να κά-
νουν οικογένεια και αυτό δεν συμφέρει
τα αφεντικά, αλλά και τις δυσκολίες που
έχουν στο να συμμετέχουν στη ζωή και
τις διοικήσεις των συνδικάτων. Στα δε-
καεννιά μέλη του ΔΣ του ΕΚΠ, υπάρχει
μόνο μια γυναίκα, η ίδια.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν οι τοπο-
θετήσεις με πολλές εργαζόμενες να κα-
ταθέτουν την εμπειρία τους από το πώς

οι γυναίκες εξαναγκάζονται να πηγαίνουν
στη δουλειά ακόμα και τους τελευταίους
μήνες της εγκυμοσύνης τους ή να μένουν
πολύ λίγο χρόνο στο σπίτι αφού γεννή-
σουν. Επίσης για το πώς είναι αναγκα-
σμένες να πληρώνουν ακριβά για την
υγεία των ίδιων και των παιδιών τους. Οι
γυναίκες είτε ως μητέρες είτε ως γιαγιά-
δες καλύπτουν τις τρύπες του συστήμα-
τος, ήταν το κοινό συμπέρασμα. Ωστόσο,
δεν έλειψαν οι εικόνες της αντίστασης
και του ξεσηκωμού διεθνώς και στην Ελ-
λάδα. Η γραμματέας του ΕΚΠ δεσμεύτη-
κε ότι θα καταθέσει το  ψήφισμα για την
απεργιακή 8 Μάρτη στην επόμενη συνε-
δρίαση του ΔΣ του, ενώ όλες και όλοι δή-
λωσαν συμμετοχή στην κινητοποίηση.

ΑΑΔΕ

Πάνω από τριάντα εργαζόμενες
συμμετείχαν στην εκδήλωση για
τις 8 Μάρτη στην ΑΑΔΕ στην Καλ-

λιθέα. Η συμμετοχή αλλά και οι τοποθε-
τήσεις έκφραζαν οργή για τις επιθέσεις,
ανάγκη πολιτικής συζήτησης αλλά και
διάθεση αντίστασης σε όλα τα μέτωπα.

Την κουβέντα άνοιξαν η Τιάνα Ανδρέ-
ου, μέλος του ΔΣ της ΟΣΥΟ και η Λένα
Βερδέ, δημοσιογράφος στην Εργατική
Αλληλεγγύη, που μίλησαν για όλες τις
μάχες ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις
που είναι ανοιχτές, για τις ρίζες της κα-
ταπίεσης, για το διεθνές κίνημα, για τα
110 χρόνια από την καθιέρωση της 8
Μάρτη ως Παγκόσμιας Ημέρας Γυναι-
κών, για την επιτυχία της περσινής απερ-
γιακής κινητοποίησης και τη σημασία
μιας ακόμα μεγαλύτερης φέτος.

Ακολούθησε πλήθος τοποθετήσεων.
Ένα από τα ζητήματα που αναδείχτηκαν
ήταν η ύπαρξη παιδικού σταθμού στο
χώρο που όμως δεν λειτουργεί λόγω μη
πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού.
Επίσης η προσπάθεια της «αξιολόγησης»
των εργαζόμενων, μετά από τριάντα και
τριανταπέντε χρόνια δουλειάς, με στόχο
τον υποβιβασμό, τον εκφοβισμό και γιατί
όχι, τις απολύσεις. Το γεγονός ότι οι γυ-
ναίκες εργαζόμενες είναι ακόμα πιο ευά-
λωτες σε αυτές τις επιθέσεις, ήταν κοινή

πεποίθηση. Παραδείγματα σεξιστικής
συμπεριφοράς και οι τρόποι αντιμετώπι-
σής τους μπήκαν επίσης στην κουβέντα,
καθώς και εμπειρίες για το πώς οι γυναί-
κες φορτώνονται στις πλάτες τους τα
βάρη της οικογένειας και του σπιτιού.

«Να οργανωθούμε», είπε μια εργαζό-
μενη κόντρα στην απογοήτευση και την
παραίτηση που έχει επιβληθεί τα τελευ-
ταία χρόνια στο χώρο, ενώ πολλές θύμι-
σαν τις μεγάλες μάχες που έχουν δώσει
οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στο
υπουργείο Οικονομικών στο παρελθόν.

«Η κοινή πάλη είναι η λύση», είπε μία άλ-
λη. Το αίτημα προς το Σύλλογο Εργαζό-
μενων στο χώρο και το ΔΣ της ΟΣΥΟ να
πάρουν απόφαση στήριξης της απεργια-
κής 8 Μάρτη, να οργανώσουν την κινητο-
ποίηση και τη συμμετοχή τους με πανό,
ακούστηκε δυνατά. Πέντε εργαζόμενες
προμηθεύτηκαν το βιβλίο της Μαρίας
Στύλλου «Η Πάλη για την απελευθέρωση
των γυναικών», ενώ η πλειοψηφία έκφρα-
σε τον ενθουσιασμό της για την οργάνω-
ση της συζήτησης στο χώρο και την
ανάγκη να επαναληφθεί σύντομα.

Το μήνυμα της απεργιακής     
Στους χώρους

«Σε απόφαση για ενημέρωση όλων των εργαζό-
μενων της ΕΡΤ για την απεργιακή 8 Μάρτη
και τη διαδήλωση στην Κλαυθμώνος κατέληξε

η εκδήλωση στο Ραδιομέγαρο στις 25/2», μας είπε η
Αλεξάνδρα Μαρτίνη. «Την κουβέντα άνοιξαν η Ντέπυ
Βρεττού, εργαζόμενη στην ΕΡΤ και η Καίτη Θεοδωρί-
δου, πρόεδρος του ΠΣΥΠΕΡΤ, που μίλησαν για τις δια-
κρίσεις σε βάρος των γυναικών στο χώρο, τις σεξιστικές
συμπεριφορές ανωτέρων, τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν οι γυναίκες στο να συνδικαλίζονται λόγω οικογέ-
νειας και έλλειψης χρόνου. Είναι ζητήματα για τα οποία
πρέπει να παλέψουν τα συνδικάτα της ΕΡΤ, τόνισαν,
ενώ η Αργυρή Ερωτοκρίτου έφερε αντίστοιχες εικόνες
από όλους τους χώρους. Όπως ειπώθηκε, με αφορμή
την 8 Μάρτη, η ΕΡΤ θα αφιερώσει χρόνο στο θέμα, προ-
βάλλοντας συνεντεύξεις και ταινίες γυναικών σκηνοθε-
τριών, ντοκιμαντέρ για τις γυναίκες στο χώρο της τέ-
χνης και της πολιτικής κ.α».

Κέντρο οργάνωσης της 8 Μάρτη έγινε και η εκδήλω-
ση στο ΓΟΝΚ στις 28/2. Η Μαριάνθη, νοσηλεύτρια στο
νοσοκομείο, άνοιξε τη συζήτηση εστιάζοντας σε τρία
σημεία. Το πρώτο ήταν οι διαφημιστικές εκστρατείες
που αντιμετωπίζουν τις γυναίκες σεξιστικά. Το δεύτερο
ήταν η επίθεση στο κράτος πρόνοιας, εξηγώντας ότι η
διάλυσή του επιβαρύνει τις γυναίκες. Και το τρίτο ήταν
τα σεξιστικά στερεότυπα, που στο χώρο της Υγείας εί-
ναι ακόμα πιο έντονα, απέναντι π.χ στις νοσηλεύτριες.

Μαζί της η Αφροδίτη Φράγκου, δημοσιογράφος, εξή-
γησε γιατί η φετινή 8 Μάρτη ξεκινάει από καλύτερη
αφετηρία από ποτέ, γιατί είναι αντικυβερνητική, γιατί
συνδέεται με τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό αλλά και με
την απεργία των νοσοκομείων τρεις μέρες νωρίτερα
ενάντια στις επιθέσεις στην Υγεία. Στη συζήτηση που
ακολούθησε, ένας νοσηλευτής μίλησε για την ανάγκη
να γίνουν άμεσα οι εκλογές του Σωματείου και για αντι-
προσώπους στην ΠΟΕΔΗΝ ώστε να σπάσει η συνδικαλι-
στική αδράνεια που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο χώρο.

Είχε προηγηθεί η εκδήλωση στο Δήμο Αγίας Παρα-
σκευής στις 27/2, η οποία συνέπεσε με το νέο της μονι-
μοποίησης 47 εργαζόμενων στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς του δήμου. Η Βιβή, εργαζόμενη στο χώρο,
μετέφερε τη χαρά των συναδελφισσών της, μία εκ των
οποίων δήλωσε ότι τώρα επιτέλους μπορεί να κάνει παι-
διά καθώς πριν η εργασιακή ανασφάλεια δεν της το
επέτρεπε. Η Στέλλα, επίσης εργαζόμενη στο χώρο, τόνι-
σε ότι η κρίση εκτός από επιθέσεις έχει φέρει στο προ-
σκήνιο και τους οργανωμένους αγώνες των γυναικών.

Εκδηλώσεις έγιναν ακόμα στο νοσοκομείο Αγία Όλγα,
όπου αποφασίστηκε περιοδεία για την ενημέρωση όλων
των εργαζόμενων για την απεργιακή 8 Μάρτη, αλλά και
στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου ο Σύλ-
λογος Εργαζόμενων ήταν από τους πρώτους που πήρε
απόφαση στήριξης της κινητοποίησης.

«Η εκδήλωση στο Πάντειο στις 26/2 συνδυάστηκε με
πολλά ερωτήματα για τις αιτίες του σεξισμού και τον
αποτελεσματικότερο τρόπο πάλης”, μας είπε η Πανα-
γιώτα Ζιντίλη, φοιτήτρια της σχολής που μαζί με την Αρ-
γυρή Ερωτοκρίτου άνοιξαν τη συζήτηση. «Αποφασίσαμε
σαν Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη να οργανώσου-
με προβολή της ταινίας “Ψωμί και Τριαντάφυλλα” μέσα
στην επόμενη βδομάδα, να κάνουμε εξορμήσεις ενημέ-
ρωσης των συμφοιτητών/τριών μας και να φτιάξουμε το
πανό μας για τη διαδήλωση».

28/2, ΑΑΔΕ. Φωτό: Ιλιρίντα Μουσαράι

25/2, Αργυρούπολη. Φωτό: Γιάννης Αγγελόπουλος
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     8 Μάρτη απλώνεται παντού
Στις γειτονιές

Πλήθος κόσμου της γειτονιάς
παρακολούθησε την εκδήλω-
ση στην Αργυρούπολη στις

25/2, «ανάμεσά τους εκπαιδευτικοί,
γονείς, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, αγωνι-
στές και αγωνίστριες τοπικών κινη-
μάτων και της αριστεράς», μας είπε
η Βάσια Τσώνη. «Η Αργυρή Ερωτο-
κρίτου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου
Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Γεν-
νηματάς και η Ανθή Βελλή, πρό-
εδρος του ΣΕΠΕ Γλυφάδας – Βάρης
– Βούλας – Βουλιαγμένης, μίλησαν
για όλες τις επιθέσεις της κυβέρνη-
σης της ΝΔ στις γυναίκες και την
ανάγκη απάντησης μέσα από τα
συνδικάτα. Και οι δύο στάθηκαν στο
ρόλο της καταπίεσης στον καπιταλι-
σμό, με τη δεύτερη να χαρακτηρίζει
την πάλη για τη γυναικεία απελευθέ-
ρωση ως αντικαπιταλιστική μάχη.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, η
Άννα Στάμου από τη Μουσουλμανι-
κή Ένωση Ελλάδας συνέδεσε τη μά-
χη ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις
με τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό
και την ισλαμοφοβία. Πολλές γυναί-
κες μίλησαν για τα καθημερινά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν ως ερ-
γαζόμενες και μητέρες. Μαθήτρια
δημοτικού πήρε επίσης το λόγο για
να ρωτήσει γιατί στην αρχαιότητα
λάτρευαν τη γυναίκα σα Θεά, ενώ
τώρα δεν ισχύει το ίδιο. Η συμμετο-
χή της στη συζήτηση εντυπωσίασε.
Το μεγάλο ερώτημα, αν οι άντρες
συνολικά έχουν όφελος από την κα-
ταπίεση των γυναικών, άνοιξε επί-
σης πολύ κάνοντας πλούσια την
κουβέντα.

Πηγαδάκια
Οι τοποθετήσεις ήταν τόσο πολ-

λές που δεν μας έφτανε η ώρα, με
αποτέλεσμα να συνεχίσουμε τα πη-
γαδάκια και μετά το τέλος της εκδή-
λωσης. Αρκετοί αγόρασαν το βιβλίο
της Μαρίας Στύλλου “Η πάλη για
την απελευθέρωση των γυναικών”,
ενίσχυσαν οικονομικά την καμπάνια
για τις 8 Μάρτη και δήλωσαν συμμε-
τοχή στις δράσεις τοπικά για την
οργάνωσή της. Το γεγονός ότι ο ΣΕ-
ΠΕ Γλυφάδας-Β-Β-Β και ο ΣΕΠΕ Αλί-
μου-Αργυρούπολης-Ελληνικού «Ο
Θουκιδίδης» στηρίζουν τις κινητο-
ποιήσεις της 8 Μάρτη σχολιάστηκε
θετικά».

Για το σεξισμό στο χώρο της τέ-
χνης μίλησε η Λήδα Καζαντζάκη, πα-
νεπιστημιακός, στην εισήγησή της
στην εκδήλωση στην Κυψέλη στις
27/2. Μέσα από ιστορικά παραδείγ-
ματα, τόνισε τις δυσκολίες και τα

εμπόδια που έχουν οι γυναίκες στο
να αναδειχτούν και να κερδίσουν τη
θέση που τους αξίζει και σε αυτό
τον τομέα. «Σε αντίθεση με τους άν-
τρες, δεν έχουμε πολλές γυναίκες
καλλιτέχνιδες να μεγαλουργούν», εί-
πε, σε ένα σύστημα που τελικά προ-
ωθεί το ρόλο τους ως μοντέλων πα-
ρά ως δημιουργών.

Ακολούθησε η Σταυρούλα Πανί-
δου, εκπαιδευτικός, που μίλησε για
τις ταξικές ρίζες της καταπίεσης, το
ρόλο της οικογένειας στον καπιταλι-
σμό, τους μεγάλους αγώνες του γυ-
ναικείου κινήματος στην Ελλάδα και
σε όλο τον κόσμο από τα πρώτα του
βήματα μέχρι σήμερα. Ανέδειξε
ιστορικά τα αδιέξοδα των απόψεων
που βλέπουν το γυναικείο ζήτημα
ως πόλεμο των δυο φύλων σε αντί-
θεση με τις κατακτήσεις που έφερνε
η σύνδεσή του με το εργατικό κίνη-
μα και τους αγώνες του. «Η 8 Μάρ-
τη δεν θα υπήρχε χωρίς αυτή τη
σύνδεση», τόνισε. Οι εισηγήσεις των
δύο ομιλητριών προκάλεσαν μεγάλη
συζήτηση, με εννιά άτομα από το
ακροατήριο να παίρνουν το λόγο.

«Εργαζόμενες/οι από πολλούς
χώρους συμμετείχαν στην εκδήλω-
ση στο Ίλιον στις 27/2», μας είπε η
Ιωάννα Παυλοπούλου. «Τη συζήτη-
ση άνοιξαν η Μαρία Χαρχαρίδου,
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργα-
ζόμενων στο νοσοκομείο Γεννημα-
τάς και η Λίλιαν Μπουρίτη από την
Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη.
Η σημασία της φετινής κινητοποί-
ησης, πατώντας στην επιτυχία της
περσινής που για πρώτη φορά ήταν
απεργιακή στην Ελλάδα, αναδείχτη-
κε τόσο από τις εισηγήσεις όσο και
από τις παρεμβάσεις που ακολούθη-
σαν. Τα παραδείγματα για το πόσο
οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή όλων των αγώνων ήταν πολ-
λά, το ίδιο και για την ανάγκη κλιμά-
κωσης της μάχης ενάντια στη σεξι-
στική καταπίεση. Οργανώνοντας την
εκδήλωση συναντήσαμε πολύ μεγά-
λη ανταπόκριση από κόσμο που,
ακόμα και αν δεν κατάφερε να πα-
ραβρεθεί, έδειξε διάθεση να συμμε-
τέχει στις δράσεις για τις 8 Μάρτη
αλλά και στην ίδια την κινητοποί-
ηση».

Οι εξορμήσεις στις γειτονιές βρί-
σκουν αντίστοιχη ανταπόκριση με
τις εκδηλώσεις. Σε περιοδεία την
Πέμπτη 27/2 στα Πετράλωνα, μαγα-
ζιά διακόσμησαν την πρόσοψή τους
με την αφίσα για τις 8 Μάρτη, ενώ
πολλοί περαστικοί ενημερώθηκαν
από τα μέλη της Κίνησης για την
απεργιακή κινητοποίηση.

Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για το φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναι-
κών στις 8 Μάρτη και των απεργιακών διαδηλώσεων την ίδια μέρα σε όλη τη χώρα. Με
εκδηλώσεις, εξορμήσεις, αφισοκολλήσεις και άλλες δράσεις, η καμπάνια που οργανώνει

η «Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη» προϊδεάζει για την επιτυχία των κινητοποιήσεων.
Σε αυτό το δισέλιδο παρουσιάζουμε εικόνες από τις εκδηλώσεις της περασμένης εβδομάδας σε
εργατικούς χώρους, σχολές και γειτονιές. Ο κύκλος των συζητήσεων θα συνεχιστεί μέχρι την τε-
λευταία μέρα σε μια σειρά ακόμα χώρους (βλέπε σελίδια 17). Παντού η συμμετοχή είναι μεγάλη
και η πολιτική συζήτηση πλούσια. Η μάχη ενάντια στο σεξισμό και τη γυναικεία καταπίεση έχει
γίνει κεντρική για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους, για τη νεολαία. Την Κυριακή 8 Μάρτη
αυτό θα εκφραστεί μαζικά και στο δρόμο.

ΜΑΡΟΥΣΙ

Με τη συμμετοχή τεσσάρων προσφυγισσών
από το στρατόπεδο της Μαλακάσας έγινε η
εκδήλωση στο Μαρούσι στις 27/2. Η Μα-

σούντα, δασκάλα από το Αφγανιστάν, αναφέρθηκε
στην εισήγησή της στις πολύ άσχημες συνθήκες δια-
βίωσης στο στρατόπεδο, αλλά και στην ανάλογη
άθλια κατάσταση στη Μόρια από όπου μαθαίνουν
νέα. Τόνισε ότι οι πρόσφυγες παλεύουν ενάντια στην
κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος που τους έχει
κλεισμένους σε φυλακές και καταπατά θεμελιώδη δι-
καιώματά τους, αντίθετα ευχαριστούν το λαό της χώ-
ρας που τους συμπαραστέκεται και είναι φιλόξενος
και στο πλευρό τους.

Μαζί της η Ζαννέτα Λυσικάτου, μέλος του ΔΣ του
Συλλόγου Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Γεννηματάς,
μίλησε για την απεργία στην Υγεία στις 5 Μάρτη που
υπερασπίζεται το δικαίωμα της πρόσβασης στα νο-
σοκομεία για όλες και όλους και που συνδέεται άμε-
σα με την 8 Μάρτη και την πάλη των γυναικών. Ανα-
φέρθηκε επίσης σε όλα τα μέτωπα της μάχης ενάντια
στη σεξιστική καταπίεση και στην οργάνωση της φε-
τινής κινητοποίησης σε όλους τους χώρους.

Μία ακόμα προσφύγισσα που πήρε το λόγο στη
συζήτηση περιέγραψε πιο αναλυτικά τι σημαίνει για
τις γυναίκες και τα παιδιά να στερούνται ΑΜΚΑ και
άρα την πρόσβαση στην Υγεία, για τις έγκυες να μην
έχουν ιατρική παρακολούθηση, για όλους και όλες να
μην μπορούν να μετακινηθούν πουθενά λόγω πανά-
κριβων εισιτηρίων. Ο Γιώργος αναφέρθηκε στην υπό-
θεση Γουάινσταϊν, του βιαστή μεγαλοπαραγωγού του

Χόλυγουντ που χρησιμοποίησε γυναίκα δικηγόρο για
να πείσει ότι δεν διέπραξε τα εγκλήματά του. Η Χαρί-
τα μίλησε για τη δύναμη του γυναικείου κινήματος
σήμερα, καθώς μπορεί να μην είναι καινούργιο αλλά
σίγουρα είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο εκτετα-
μένο και υπόθεση όλων.

Η Δήμητρα αναφέρθηκε στις μπαλαρίνες της Όπε-
ρας του Παρισιού, θυμίζοντας ότι πριν την παράστα-
σή τους στο δρόμο μπροστά στους απεργούς, οι
ίδιες είχαν αντιδράσει στην συνεργασία με έναν πασί-
γνωστο, πλην όμως σεξιστή και ομοφοβικό μπαλαρί-
νο που θαυμάζει τον Τραμπ και τον Πούτιν, αναγκά-
ζοντας την Όπερα να ακυρώσει την παράσταση μαζί
του. Ο Θοδωρής μίλησε για τα εμπόδια που έχει ο
ίδιος με τη γυναίκα του στο να “υιοθετήσουν” ένα
ασυνόδευτο προσφυγόπουλο, καθώς η στέρηση ΑΜ-
ΚΑ σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να απευθυνούν σε
δημόσιο νοσοκομείο αν χρειαστεί.

Η Ολυμπία, ψυχολόγος, έκφρασε την οργή της για
το τρανσοφοβικό μάθημα στη Φιλοσοφική της Αθή-
νας που πρόσφατα ήρθε στη δημοσιότητα, τονίζον-
τας ότι τέτοιες επιθέσεις πρέπει να παίρνουν άμεση
απάντηση. Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση, η Άννα,
φοιτήτρια της σχολής, περιέγραψε την κινητοποίηση
των φοιτητών και του συλλόγου για το θέμα.

Συνέχεια της εκδήλωσης ήταν η εξόρμηση στο
στρατόπεδο της Μαλακάσας το Σάββατο 29/2, με τη
συμμετοχή δύο μελών της Κίνησης για την απεργιακή
8 Μάρτη και δύο προσφυγισσών, που μαζί γύρισαν
όλο το χώρο και ενημέρωσαν για την κινητοποίηση.
Ένα λεωφορείο θα ξεκινήσει το πρωί της Κυριακής 8
Μάρτη από το στρατόπεδο για τη συγκέντρωση στην
Κλαυθμώνος.

27/2, Μαρούσι. Φωτό: Θάνος Τζινιέρης

Επιμέλεια-ρεπορτάζ: Λένα Βερδέ
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Στις 8 Μάρτη θα είμαστε στους
δρόμους με την έμπνευση του
διεθνούς κινήματος που βρίσκει

τις γυναίκες στην πρώτη γραμμή των
απεργιών και όλων των κινητοποιήσε-
ων ενάντια στο σύστημα της φτώχει-
ας, του πολέμου, του ρατσισμού, του
σεξισμού και της καταστροφής του
περιβάλλοντος. Είμαστε κομμάτι του!

Θα είμαστε στο πλευρό των γυναι-
κών του κινήματος #metoo στις ΗΠΑ
που στις 11 Μάρτη αναμένουν την
ανακοίνωση της ποινής του μεγαλο-
παραγωγού του Χόλυγουντ και κατά
συρροή βιαστή Γουάινσταϊν. Η κατα-
δίκη του, με τη μέγιστη των ποινών,
θα είναι μια μεγάλη δικαίωση για τις
γυναίκες σε όλο τον κόσμο και ένα
δυνατό μήνυμα ενάντια στα αφεντικά
που στήνουν καριέρες και πλούτη πά-
νω στο σεξισμό και την καταπίεση. Η
υπόθεση Γουάινσταϊν έγινε η αφορμή
για εκατομμύρια γυναίκες να βγουν
και να καταγγείλουν τις σεξουαλικές
παρενοχλήσεις των προϊσταμένων,
των διευθυντάδων και των αφεντικών
στους χώρους δουλειάς. Έγινε η αιχ-
μή του δόρατος απέναντι στον Τραμπ,
το πιο σεξιστή και ρατσιστή πρόεδρο
στην ιστορία των ΗΠΑ, αλλά και απέ-
ναντι σε όλους τους μιμητές του στον
πλανήτη.

Θα είμαστε στο πλευρό του γυναι-
κείου κινήματος στο Μεξικό που ξεση-
κώνεται ενάντια στις δολοφονίες γυ-
ναικών και ολόκληρο το σύστημα που
τις καλύπτει. Για πρώτη φορά στη χώ-
ρα οι γυναικείες οργανώσεις καλούν
σε απεργία στις 8 του Μάρτη. Θα εί-
μαστε στο πλευρό των γυναικών στη
Χιλή που πρωταγωνίστησαν στην πρό-
σφατη εξέγερση και συνεχίζουν ενάν-
τια σε αστυνομία, μπάτσους, δικα-
στές, στρατό, πρόεδρο και τις σεξιστι-
κές τους επιθέσεις. 

Θα είμαστε στο πλευρό των γυναι-
κών στην Ισπανία που άνοιξαν το δρό-
μο για να γίνει η 8 Μάρτη ημέρα
απεργίας. Τα τελευταία δυο χρόνια
στη χώρα, πάνω από πέντε και έξι
εκατομμύρια ήταν οι απεργοί που
απαίτησαν να μπει τέλος στο σεξισμό
σε όλες τις μορφές του. Θα είμαστε
στο πλευρό των γυναικών στη Γαλλία
που πρωτοστατούν στις απεργιακές
κινητοποιήσεις ενάντια στην «ασφαλι-
στική μεταρρύθμιση» και όλα τα μέ-
τρα του Μακρόν. Οι μπαλαρίνες της
Όπερας του Παρισιού που έδωσαν τη

διάσημη παράσταση μπροστά στους
απεργούς παραμονή των Χριστουγέν-
νων και απαίτησαν σύνταξη στα 42
όπως ίσχυε μέχρι τώρα, έκφρασαν με
τον πιο δυνατό τρόπο τη ριζοσπαστι-
κοποίηση που αγγίζει όλα τα κομμά-
τια.

Θα είμαστε στο πλευρό όλων των
γυναικών στην Αφρική και τη Μέση
Ανατολή. Από το Σουδάν μέχρι το Λί-
βανο και από την Αλγερία μέχρι το
Ιράν και το Ιράκ, η συμμετοχή τους
στις εξεγέρσεις και τις διαδηλώσεις
που έριξαν δικτατορικά καθεστώτα
και ανέτρεψαν κυβερνήσεις ήταν πρω-
τοφανής. Χωρίς αυτή τη συμμετοχή,
δεν υπήρχαν οι νίκες των κινημάτων
σε αυτές τις χώρες `ούτε βέβαια η συ-
νέχειά τους. Οι γυναίκες του Ιράκ που
πριν λίγες μέρες βγήκαν κατά χιλιά-
δες στους δρόμους όλων των πόλεων
ενάντια στην κρατική βία και καταστο-
λή, αλλά και την απόπειρα της νέας
κυβέρνησης να τις γυρίσει σπίτι και να
διασπάσει την ενότητα του κινήματος
που δεν έχει σταματήσει, είναι παρά-
δειγμα.

Ιαπωνία
Θα είμαστε στο πλευρό των γυναι-

κών στην άλλη πλευρά του πλανήτη,
την Ιαπωνία. Το κίνημά τους, το #ku-
too, εμπνευσμένο από το #metoo,
άνοιξε τη μάχη με τον έλεγχο των
αφεντικών πάνω στις γυναίκες στους
χώρους δουλειάς. Το αίτημά του,
ενάντια στην απαίτηση να φοράνε οι
γυναίκες ψηλοτάκουνα στη δουλειά,
έδειξε πώς σπάει όλο το σύστημα που
εμπορευματοποιεί το γυναικείο σώμα
και θέλει τη γυναίκα «τέλεια» είτε δου-
λεύει στις πιο άθλιες συνθήκες είτε
μαγειρεύει και κάνει τις δουλειές του
σπιτιού. Και απλώθηκε σε όλα τα ζη-
τήματα, από το δικαίωμα στο συνδικα-
λισμό μέχρι τις διακρίσεις στους μι-
σθούς.

Σε αυτή τη δύναμη του παγκόσμιου
κινήματος θα συμβάλουμε στις 8 του
Μάρτη. Η πρωτοβουλία για να μετα-
τραπεί η περσινή Παγκόσμια Ημέρα
Γυναικών για πρώτη φορά σε απεργία
στην Ελλάδα ήταν μια τεράστια κατά-
κτηση και ένα μεγάλο πολιτικό γεγο-
νός. Το ότι οι γυναικείες διεκδικήσεις
έγιναν υπόθεση των συνδικάτων και
όλου του εργατικού κινήματος, άνοιξε
νέους δρόμους στην πάλη για τη γυ-
ναικεία απελευθέρωση και δυνάμωσε

τους αγώνες των γυναικών και
όλων των εργατών παντού. Η
φετινή απεργιακή κινητοποί-
ηση, που έφτασε σε ακόμα πε-
ρισσότερους εργατικούς χώ-
ρους, σχολές και γειτονιές, και
άνοιξε ακόμα πιο πλατιά και
βαθιά τη συζήτηση για τη μάχη
ενάντια στο σεξισμό και τη γυ-
ναικεία καταπίεση, θα είναι ένα
ακόμα βήμα μπροστά σε αυτή
τη μάχη διεθνώς.

Στις 8 Μάρτη θα είμαστε στους δρόμους για να τιμήσουμε μια με-
γάλη επέτειο: τη συμπλήρωση 110 χρόνων από την καθιέρωσή
της ως Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών, ως ημέρας αγώνα και

διεκδικήσεων ενάντια στη σεξιστική καταπίεση, ως ημέρας πάλης των
γυναικών για να αλλάξουν την κοινωνία.

Ήταν το 1910 όταν η γερμανίδα επαναστάτρια Κλάρα Τσέτκιν μαζί με
την Αλεξάνδρα Κολλοντάι και άλλες σοσιαλίστριες της εποχής πρότει-
ναν την ανακήρυξη της 8ης Μάρτη ως Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών. Η
ημερομηνία ήταν εμπνευσμένη από μια διαδήλωση γυναικών στη Νέα
Υόρκη δυο χρόνια νωρίτερα. Η ιδέα της καθιέρωσής της ωστόσο πα-
τούσε πάνω στους σκληρούς αγώνες των εργατριών που εξελίσσονταν
εκείνη την περίοδο σε όλο τον κόσμο -από τις ΗΠΑ μέχρι τη Βρετανία
και από τη Γερμανία μέχρι την Ελλάδα- για όλα τα ζητήματα: από το δι-
καίωμα της ένταξης στα συνδικάτα και του συνδικαλισμού στους χώ-
ρους δουλειάς μέχρι την ισότητα στους μισθούς και από το δικαίωμα
της ψήφου και της πολιτικής οργάνωσης μέχρι τη σύγκρουση με όλες
τις αντιδραστικές κυρίαρχες ιδέες που ήθελαν τις γυναίκες «κατώτε-
ρες» και στο σπίτι. 

Η Κλάρα Τσέτκιν και οι συντρόφισσές πρωτοστατούσαν σε όλες αυ-
τές τις μάχες και με αυτό τον τρόπο χάραζαν μια μεγάλη τομή μέσα
στο γυναικείο κίνημα της εποχής. Κόντρα σε απόψεις που είχαν σαν
αφετηρία ότι η καταπίεση οφείλεται στη σύγκρουση ανάμεσα στα δύο
φύλα, οι επαναστάτριες, με τη δράση αλλά και το θεωρητικό τους έρ-
γο, επέμεναν στις ταξικές ρίζες της γυναικείας καταπίεσης, «έδειχναν»
το σύστημα ως υπεύθυνο για το σεξισμό και τις διακρίσεις. Και, κόντρα
στη διάσπαση του εργατικού κινήματος, απαντούσαν στο ερώτημα για
το πώς θα απαλλαγούμε από την σεξιστική καταπίεση, προβάλλοντας
την κοινή πάλη εργατών και εργατριών για την επαναστατική ανατροπή
του καπιταλισμού.

Στρατηγική
Αυτή τη στρατηγική έκφραζε η ίδια η 8 Μάρτη. Και ήταν μια απόφα-

ση-σταθμός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στους αγώνες των γυναικών
τα επόμενα χρόνια. Ο πρώτος εορτασμός της γιορτάστηκε από εκατομ-
μύρια γυναίκες –και όχι μόνο- σε όλο τον κόσμο. Στην ίδια τη Γερμανία
ένα εκατομμύριο βγήκε στους δρόμους με συνθήματα όπως «ψήφο σε
όλους/ες – τέρμα στην ανισότητα, στους χαμηλούς μισθούς και τις δια-
κρίσεις». Μεγάλες κινητοποιήσεις ακολούθησαν όλα τα επόμενα χρόνια
μέχρι την έναρξη του Α’ΠΠ αλλά και στη διάρκειά του.

Το 1917, η 8 Μάρτη και η απόφαση των εργατριών στη Ρωσία να την
τιμήσουν αποτέλεσε το ξεκίνημα της Ρώσικης Επανάστασης, της μεγα-
λύτερης εφόδου της εργατικής τάξης στην ιστορία. Από στρατηγική, η
απελευθέρωση των γυναικών γινόταν πραγματικότητα σε μια νέα κοινω-
νία χωρίς ταξικούς διαχωρισμούς και αφεντικά. Οι κατακτήσεις των γυ-
ναικών στα πρώτα χρόνια της επανάστασης σε όλες τις πλευρές της
ζωής τους παραμένουν μέχρι σήμερα πρωτόγνωρες.

Αυτή τη στρατηγική εκφράζει η 8 Μάρτη μέχρι σήμερα και αυτή τη
στρατηγική έχει στο κέντρο της η Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη.
Όπως ανέφερε το ψήφισμά της που διακινήθηκε μαζικά στους εργατι-
κούς χώρους κι υιοθετήθηκε από δεκάδες συνδικάτα: «Οι γυναίκες βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, δείχνοντας με τον πιο καθαρό
τρόπο ότι το “μισό του ουρανού” παραμένει στην πρώτη γραμμή του
αγώνα για να αλλάξουμε την κοινωνία». Με τις φετινές κινητοποιήσεις θα
ανοίξουμε το δρόμο ξανά, όπως 110 χρόνια πριν, σε αυτή την προοπτική.

Σε όλο τον κόσμο Κίνημα ανατροπήςΣτις 8 Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα Γυναι-
κών, απεργούμε και διαδηλώνουμε
ενάντια στο σεξισμό και τη γυναικεία

καταπίεση. Με τα συνδικάτα μπροστά και τις
γυναίκες στην πρώτη γραμμή, ξεσηκωνόμα-
στε στην Αθήνα και όλες τις πόλεις για να
βροντοφωνάξουμε ότι οι επιθέσεις της κυ-
βέρνησης της ΝΔ στα δικαιώματα και τις κα-
τακτήσεις των γυναικών δεν θα περάσουν.

Δεν είναι υπερβολή ότι η κυβέρνηση της
ΝΔ είναι η πιο σεξιστική κυβέρνηση των τε-
λευταίων χρόνων. Από την πρώτη στιγμή της
εκλογής της, οι γυναίκες μπήκαν στο στόχα-
στρό της. Η πρώτη της κίνηση ήταν να μετο-
νομάσει τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύ-
λων σε Γενική Γραμματεία Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, δείχνοντας
με το καλημέρα ποια είναι η άποψή της για
τη θέση των γυναικών και ποιος είναι ο θε-
σμός που την ενδιαφέρει να διαφυλάξει.

Ακολούθησε η εξαγγελία της υφυπουρ-
γού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου για χο-
ρήγηση επιδόματος 2000 ευρώ στις γυναί-
κες που είναι κάτω των 30 ετών και έχουν
ΑΜΚΑ για κάθε παιδί που γεννάνε, σαν μέ-
τρο καταπολέμησης της «υπογεννητικότη-
τας». Όλη η αντιδραστική αντίληψη για το
ρόλο των νέων γυναικών σαν μηχανές ανα-
παραγωγής αποτυπωνόταν σε τούτη δω τη
«χορηγία». Λίγους μήνες αργότερα η εξαγ-
γελία έγινε νόμος διατηρώντας όλο το σεξι-
στικό, αλλά και ρατσιστικό χαρακτήρα του
αφού απέκλειε από το επίδομα τις μετανά-
στριες και τις προσφύγισσες προφανώς
στο όνομα της «προφύλαξης του έθνους».
Ο ίδιος νόμος καθιέρωσης του επιδόματος
«γέννας» πετσόκοβε άλλα βασικά επιδόμα-
τα όπως αυτό του παιδιού!

Το ίδιο διάστημα έκαναν την επανεμφάνι-
σή τους όλοι εκείνοι οι συντηρητικοί θεσμοί
και μηχανισμοί -εκκλησία, θρησκευτικές και
παραθρησκευτικές οργανώσεις, ενώσεις
«πολυτέκνων» υπό την καθοδήγηση δεξιών
και ακροδεξιών, κ.α- που βρίσκονται σε
αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση και
μισούν τις γυναίκες, το κίνημα και τις κατα-
κτήσεις τους. Η Ιερά Σύνοδος καθιέρωνε
επίσημα «Ημέρα αγέννητου παιδιού» και το
«Αφήστε με να ζήσω», αυτοαναβαθμισμένο
σε «κίνημα», ξεκινούσε καμπάνια κατά των
εκτρώσεων. Χωρίς την υποστήριξη της κυ-
βέρνησης δεν θα έφτανε ποτέ η αφίσα του
από πρωτοσέλιδο στην αθλητική εφημερίδα
Sportime -που έτσι κι αλλιώς υπερασπίστη-
κε ανοιχτά ο Άδωνις Γεωργιάδης- να αναρ-
τηθεί στο ΜΕΤΡΟ. Οι εκδηλώσεις του «κινή-
ματος» σε διάφορες πόλεις γίνονται πλέον
με την προστασία της αστυνομίας απέναντι
στις διαδηλώτριες και τους διαδηλωτές που
υπερασπίζοντα το δικαίωμα των γυναικών
να ελέγχουν το σώμα τους και να αποφασί-
ζουν οι ίδιες πότε και αν θα κάνουν παιδιά.

Πίσω από όλες αυτές τις προκλήσεις, την
ενίσχυση της «οικογενειακής πολιτικής»
έναντι της ισότητας, την κινδυνολογία για την
«υπογεννητικότητα» και τα κροκοδείλια δά-
κρυα για τα «αγέννητα παιδιά», κρύβεται ο
πιο χυδαίος σεξισμός που θέλει τις γυναίκες
στο σπίτι να γεννάνε και να μεγαλώνουν παι-
διά, να φροντίζουν τους συζύγους και τους
ηλικιωμένους. Στο δόγμα «Πατρίς-Θρησκεία-
Οικογένεια» συμπυκνώνεται όλη η προσπά-
θεια να φορτωθούν οι γυναίκες τα βάρη της
αναπαραγωγής της εργατικής τάξης και όχι
το κράτος και τα αφεντικά. Ιδιαίτερα σε πε-

ρίοδο κρίσης σαν τη σημερινή αυτή η προ-
σπάθεια εντείνεται σε όλους τους τομείς.

Κραυγαλέο
Γι' αυτό και όλες οι επιθέσεις της κυβέρ-

νησης στους εργαζόμενους χτυπάνε πρώτα
από όλα τις γυναίκες. Το ξήλωμα του κρά-
τους πρόνοιας είναι ίσως το πιο κραυγαλέο
παράδειγμα. Η διάλυση της δημόσιας Υγεί-
ας με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού,
υλικών και υποδομών σημαίνει ότι οι γυναί-
κες μετατρέπονται σε νοσοκόμες για τους

αρρώστους μέσα στο σπίτι. Το κλείσιμο του
παιδιατρικού τμήματος του Αγλαΐα Κυρια-
κού στην Καλλιθέα ή της παιδοψυχιατρικής
του Παίδων Πεντέλης που εξυπηρετούν χι-
λιάδες παιδιά, αυτό το αποτέλεσμα θα έχει.

Αντίστοιχα, το χτύπημα της δημόσιας
Παιδείας με τις τεράστιες περικοπές και ελ-
λείψεις προσωπικού σημαίνει ότι οι γυναί-
κες μετατρέπονται σε δασκάλες για τα παι-
διά μέσα στο σπίτι. Το κλείσιμο των δημό-
σιων γηροκομείων ή το πετσόκομμα του
προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι σημαίνει

ότι επιπλέον αναλαμβάνουν και τη φροντίδα
των ηλικιωμένων. Το ίδιο ισχύει για όλες τις
κοινωνικές υπηρεσίες και τις δομές πρόνοι-
ας που λεηλατούνται, κλείνουν ή υπολει-
τουργούν, από τους βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς μέχρι τις δομές των ΑμεΑ, των εξαρ-
τημένων, των κακοποιημένων γυναικών κλπ.

Αντίστοιχα η επέκταση της ελαστικής ερ-
γασίας αφορά πρώτα και κύρια τις γυναί-
κες. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμβα-
σιούχων, των εργολαβικών και των εργαζό-
μενων σε όλες τις προσωρινές και πιο κακο-

πληρωμένες μορφές απασχόλησης είναι
γυναίκες, που ανά πάσα στιγμή βρίσκονται
αντιμέτωπες με την απειλή της απόλυσης
χωρίς καμιά εξήγηση. Η κατάργηση των
ΣΣΕ είναι ένα τεράστιο χτύπημα στα γυναι-
κεία δικαιώματα όπως είναι οι άδειες μη-
τρότητας, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στους
χώρους δουλειάς, τα οικογενειακά επιδό-
ματα, οι δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις
κλπ. Αντίστοιχα το χτύπημα του ασφαλιστι-
κού: το πετσόκομμα των συντάξεων, η αύ-
ξηση των χρόνων δουλειάς, το χτύπημα των
ασφαλιστικών ταμείων, η είσοδος των ιδιω-
τών στην κοινωνική ασφάλιση, φορτώνουν
έξτρα βάρη στις γυναίκες. 

Η επίθεση είναι ακόμα πιο άγρια όσο
αφορά τις μετανάστριες και τις προσφύγισ-
σες που στερούνται ΑΜΚΑ, χαρτιά, στοιχει-
ώδη δικαιώματα. Όταν οι γυναίκες της Μό-
ρια εξεγείρονται και περιγράφουν τα στρα-
τόπεδα ως «κόλαση», όταν διαδηλώνουν
για πρόσβαση στην Υγεία και την Παιδεία
για αυτές και τα παιδιά τους, έχουν όλο το
δίκιο με το μέρος τους. Το παράδειγμα της
οικογένειας από τη Συρία που βρέθηκε
πρόσφατα κατηγορούμενη στα ΜΜΕ -και
μαζί της βέβαια όλοι οι Σύριοι και οι πρό-
σφυγες- για σεξουαλική κακοποίηση του μι-
κρού βαριά άρρωστου παιδιού της, ενώ
προσπαθούσε μόνη της να του παρέχει την
ιατρική φροντίδα που θα έπρεπε να του πα-
ρέχει το δημόσιο σύστημα Υγείας, δείχνει
πού μπορεί να φτάσει αυτή η επίθεση.

Όλα αυτά αποτελούν το υπόβαθρο πάνω
στο οποίο χτίζονται οι σεξουαλικές παρενο-
χλήσεις, οι βιασμοί, οι δολοφονίες. Μια κυ-
βέρνηση και ένα σύστημα που χτυπά με κά-
θε τρόπο τις γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα
αναπαράγει όλα τα στερεότυπα για τη φύ-
ση και το ρόλο τους και προβάλει ως βασι-
κή «αποστολή» τους τη δημιουργία οικογέ-
νειας και τη φροντίδα του σπιτιού, ανοίγει
το δρόμο σε κάθε είδους σεξιστικές συμπε-
ριφορές και επιθέσεις.

Όλες και όλοι
Για όλους αυτούς τους λόγους στις 8

Μάρτη θα είμαστε όλες και όλοι στους δρό-
μους, για να μετατρέψουμε την Παγκόσμια
Ημέρα Γυναικών παντού σε μεγάλες απερ-
γιακές, αντισεξιστικές και αντικυβερνητικές
διαδηλώσεις. Για να απαιτήσουμε το στα-
μάτημα των διακρίσεων και των σεξιστικών
επιθέσεων, για να διεκδικήσουμε προσλή-
ψεις και μονιμοποιήσεις στην Υγεία και την
Παιδεία, εδώ και τώρα ΣΣΕ με όλα τα δι-
καιώματα, μισθούς και συντάξεις, στοπ
στην ελαστική εργασία και τις ιδιωτικοποι-
ήσεις, νομιμοποίηση όλων των μετανα-
στών/τριών, άσυλο και στέγη στις προσφύ-
γισσες και τους πρόσφυγες και να πούμε
δυνατά κάτω τα χέρια από τα σώματά μας
και το δικαίωμα στην έκτρωση, ο σεξισμός,
η ομοφοβία και ο ρατσισμός δεν θα περά-
σουν. Δεν θα αφήσουμε καμιά κυβέρνηση
να πισωγυρίσει τις γυναίκες και να τσακίσει
τις κατακτήσεις μας.

Ησυγκέντρωση της 8 Μάρτη στην
Αθήνα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι

στην πλατεία Κλαυθμώνος και θα ξεκινή-
σει με καλλιτεχνικά δρώμενα και συναυ-
λία Συμμετέχουν οι «Αδέσποτες Σκύλες»
με ένα νούμερο ειδικά αφιερωμένο στην
Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών, οι Ορίζον-
τες, οι Εξ Απροόπτου, η GingerEla. Θα
ακολουθήσει πορεία στο Σύνταγμα. 

Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις
θα γίνουν ακόμα σε:
Θεσσαλονίκη - Άγαλμα Βενιζέλου 12μ
Γιάννενα - Περιφέρεια 12μ
Ξάνθη - Κεντρική Πλατεία 12μ
Πάτρα - Πλατεία Γεωργίου 12μ
Βόλος - Άγιος Νικόλαος 12μ
Χανιά - Αγορά 12μ
Ηράκλειο - Λιοντάρια 12μ
Ρόδος - Πλατεία Κύπρου

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΣΕΞΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
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Γυναίκες εργάτριες στη Ρώσικη Επανάσταση το 1917

Κείμενα: Λένα Βερδέ

Στον κατάλογο των διαδηλώσεων προστίθεται και η
Ρόδος! Όπως μας είπε η Αγγελική, μαθήτρια στο

Μουσικό Λύκειο Ρόδου: «Έμαθα για την 8η Μάρτη από
το facebook, επειδή ακολουθώ κάποιες σελίδες με τέτοιο περιεχόμενο. Αποφασίσαμε
λοιπόν με μια ομάδα παιδιών να κάνουμε κι εμείς κάτι. Πιστεύουμε πως αυτό το θέμα
μας αφορά όλους. Στο νησί μας ειδικά, όπου δολοφονήθηκε η φοιτήτρια Ελένη Το-
παλούδη, χρειάζεται να αναδειχτεί πιο πολύ σαν ζήτημα. Θέλουμε να ενημερώσουμε
όλο τον κόσμο, να δείξουμε ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Ο σεξισμός και η βία κατά
των γυναικών υπάρχουν. Να δείξουμε επίσης ότι από εμάς, από όλους μας, περνάει
η αλλαγή για όλο αυτό.

Πρέπει να το παλέψουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Μπορεί να μας δυσκολέψει,
μπορεί να μην εξαφανιστούν όλα τα προβλήματα από την αρχή. Αλλά πιστεύω ότι
μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και γι’ αυτό αξίζει ο αγώνας. Γι’ αυτό το λόγο επι-
κοινώνησα με την Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη. Με σκοπό να προμηθευτούμε
υλικά, που μας έφτασαν τη Δευτέρα, και να ενημερωθούμε για το τι οργανώνεται
στις άλλες πόλεις και να πάρουμε ιδέες!

Από την Τρίτη σκοπεύουμε να βάλουμε αφίσες στο σχολείο μας, έξω από μεγάλα
καταστήματα που περνάει πολύς κόσμος και να φτιάξουμε πανό. Θέλουμε να υπάρ-
ξει κάλεσμα από την ΕΛΜΕ και τους καθηγητές, αλλά ακόμα κι αν δεν προλάβουμε,
είμαστε ήδη μια ομάδα μαθητών/τριών με έναν καθηγητή μας που ετοιμαζόμαστε να
βγούμε την Κυριακή 8 Μάρτη στην πλατεία Κύπρου. Θα παίξουμε μουσική και θα μοι-
ράζουμε το υλικό στους περαστικούς, με στόχο να ευαισθητοποιήσουμε όσους πε-
ρισσότερους μπορούμε. Η Ρόδος μπαίνει κι αυτή στον χάρτη του παγκόσμιου ξεση-
κωμού ενάντια στο σεξισμό και την καταπίεση!».

Πανελλαδική 8 Μάρτη



Νο 1412, 4 Μάρτη 2020 Νέα από τους χώρουςσελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Κινητοποίηση την Τετάρτη 4/3 στις 3μμ
έξω από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής (Υπ. Μεταφ - Υποδο-
μών, Αναστάσεως 2, Μετρό Εθνική Άμυνα)
καλούν δεκάδες φορείς που συμμετέχουν
στο Συντονισμό φορέων, συλλογικοτήτων
και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας ενάντια
στον ΧΥΤΑ της Φυλής. 

Η κινητοποίηση αυτή έρχεται μετά τις με-
θοδεύσεις του Πατούλη που ανέβαλε το
προηγούμενο περιφερειακό συμβούλιο στις
26/2 αφού φοβήθηκε την κινητοποίηση που
είχαν καλέσει οι φορείς μια εβδομάδα πριν.

“Ξεκαθαρίζουμε πως δεν θα δεχτούμε
άλλες αναβολές και θέλουμε το ζήτημα του
ΧΥΤΑ της Φυλής να μπει σαν προ ημερη-
σίας διάταξης θέμα και να συζητηθεί στο
ΠΣ.  Πέρα δηλαδή από το ότι αυτές οι επι-
λογές είναι εγκληματικές, δεν έχουν ούτε
την τυπική νομιμότητα”, ανέφερε στην ΕΑ ο
Τάσος Κεφαλάς.

Ανακοίνωση συμμετοχής στην κινητοποί-
ηση έβγαλε και η Πρωτοβουλία Ενάντια στην
Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιμα-
τική Αλλαγή στην οποία τονίζεται μεταξύ άλ-
λων πως: “Διεκδικούμε άμεσο και οριστικό
κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής. Όχι στην καύση
σκουπιδιών. Καμιά ιδιωτικοποίηση. Προσλή-
ψεις στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δή-
μων. Δημόσιος, εργατικός έλεγχος στα

απορρίμματα και την ανακύκλωση”.

Ιδιωτικοποίηση 
της ανακύκλωσης

Η Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε την
πλήρη ιδιωτικοποίηση της ανακύκλω-
σης σε όλη την Αθήνα και τους όμο-
ρους δήμους αφού αποδέχτηκε την
πρόταση της εταιρείας ανακύκλωσης
συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύ-
κλωση Α.Ε» για την τοποθέτηση ειδικών
κάδων διαλογής σε 10.000 σημεία για
τη συλλογή των επιμέρους συσκευα-
σιών και τη μεταφορά και την ανακύ-
κλωση των υλικών.

Όπως αναφέρει σε άρθρο στο ιστο-
λόγιο, antilogos.blogspot.com ο Θω-
μάς Μπιζάς: “Η συγκεκριμένη ιδιωτική
εταιρεία ανακύκλωσης συσκευασιών
έχει παρελθόν γεμάτο καταγγελίες και
πολυετή κόντρα με τον αρμόδιο ελεγ-
κτικό φορέα του Δημοσίου. Όμως η
συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία φαίνε-
ται ως ευνοούμενη πρωτοκλασάτου
υπουργού της κυβέρνησης της Ν.Δ.

Τώρα σειρά θα πάρουν οι ιδιώτες και
στην συλλογή την μεταφορά και την επε-
ξεργασία των βιοαποβλήτων. Με τις ΣΔΙΤ
στις νέες μονάδες επεξεργασίας στη Φυλή
και το Σχιστό, με την είσοδο των ιδιωτών

στην ανακύκλωση και την συλλογή των βι-
οαποβλήτων, ο ΕΔΣΝΑ μετατρέπετε σε
όχημα για την είσοδο των ιδιωτών σε
όλους τους τομείς του κύκλου της διαχείρι-
σης των απορριμμάτων χωρίς οι δήμοι να
το πάρουν χαμπάρι”.

Μεγάλη Πανελλαδική πορεία ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων οργα-
νώνει ο Πανελλαδικός Συντονισμός Πρωτοβουλιών το Σάββατο 28 Μάρτη
στις 6μμ με ραντεβού τα Προπύλαια. Αντιπροσωπείες από όλες τις κινήσεις

της χώρας, από τα Γιάννενα και όλη την Ήπειρο, την Πάτρα και τα νησιά του Ιόνιου
μέχρι την Κρήτη, όλες οι πρωτοβουλίες και οι κινήσεις ενάντια στις εξορύξεις δίνουν
μεγάλο ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας. Σταδιακά όλες οι πρωτοβουλίες έχουν αρ-
χίσει να συνεδριάζουν για να οργανώσουν τη μεγάλη αυτή κινητοποίηση.

“Η κινητοποίηση αυτή έρχεται σαν συνέχεια όλων όσων έχουν γίνει το προηγούμε-
νο διάστημα και έχει σαν στόχο να συντονίσει όλες τις διαφορετικές κινήσεις και
πρωτοβουλίες για να στείλουμε ένα συνολικό μήνυμα ενάντια στις εξορύξεις και στην
καταστροφή του περιβάλλοντος. 

Με την κινητοποίησή μας αυτή θέλουμε να φέρουμε το θέμα ξανά στην επικαιρότητα
γιατί οι πολιτικές καταστροφής του περιβάλλοντος συνεχίζονται αμείωτες από την κυ-
βέρνηση. Μάλιστα τους τελευταίους μήνες και παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών κοι-
νωνιών είδαμε την κυβέρνηση να προχωράει ακόμα πιο πέρα και να επεκτείνει το κατα-
στροφικό σχέδιο των εξορύξεων με την υπογραφή νέων συμβάσεων. 

Ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε πως οι εξορύξεις είναι κομμάτι των γεωπολιτικών ανταγωνι-
σμών στην περιοχή, που όλοι γνωρίζουμε πως εμπλέκουν την Ελλάδα σε επικίνδυνα πο-
λεμικά παιχνίδια. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλοι και σοβαροί λόγοι για να διαδηλώσουμε
στην μεγάλη πανελλαδική πορεία στην Αθήνα στις 28 Μάρτη”, ανέφερε ο Γιώργος Καν-
δύλης από την Πρωτοβουλία της Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις.

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δικαιώθηκαν μετά από μια μεγάλη δικαστική μά-

χη και επιστρέφουν στη δουλειά τους 47 από τους
συνολικά 97 συμβασιούχους εργαζόμενους με
προγράμματα ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς
του Δήμου Αγ. Παρασκευής που είχαν απολυθεί
με τη λήξη της σύμβασής τους. H απόφαση αυτή
στην ουσία δικαιώνει και τους υπόλοιπους 50 συμ-
βασιούχους που έχουν απολυθεί από τη δουλειά
τους παρόλο που το δημοτικό συμβούλιο Αγ. Πα-
ρασκευής έχει πάρει απόφαση πως όλοι καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους παιδι-
κούς σταθμούς της περιοχής.

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με την Βιβή Νια-
βή, εργαζόμενη στους παιδικούς σταθμούς του
Δήμου Αγ. Παρασκευής και αντιπρόεδρο του σω-
ματείου των εργαζόμενων στο δήμο.

“Τα προγράμματα αυτά ξεκίνησαν το 2011. Όμως
κάποιοι από αυτούς τους εργαζόμενους δουλεύουν
στο δήμο με διαφόρων ειδών συμβάσεις από το
2002. Οι πιο νέοι έχουν κλείσει ήδη τρία χρόνια. Δεν
είναι δυνατόν ένας εργαζόμενος να πρέπει να πλη-
ρώσει χιλιάδες ευρώ στους δικηγόρους για να βρει
τη δικαίωσή του. Γι' αυτό ζητάμε να μην χρειαστεί
να φτάσουν και οι υπόλοιποι να πληρώσουν δικαστι-
κά έξοδα για να πάρουν πίσω τη δουλειά που δι-
καιούνται. Να προσληφθούν όλοι ξανά”, ανέφερε.

Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΠΕΛΛΑΣ
Ανακοίνωση στήριξης της Γεωργίας Μπουρδομ-

πούρα, εκπαιδευτικού, που βρέθηκε στο στόχα-
στρο της ΔΑΚΕ εξέδωσε ο Αγωνιστικός Συντονι-
σμός (Συνδικαλιστική παράταξη της ριζοσπαστι-
κής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο Νομαρ-
χιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ στο νομό Πέλλας) αποκα-
λύπτοντας ταυτόχρονα τον ρόλο που υπηρετούν
τα στελέχη της δεξιάς στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση “θα συνεχίσου-
με να είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων, να
αποκαλύπτουμε τον αντιδραστικό ρόλο του εργο-
δοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού, αλλά και να
παλεύουμε για να αλλάξουν οι εργαζόμενοι τους
συσχετισμούς στα σωματεία και τους χώρους δου-
λειάς, για ένα συνδικαλιστικό κίνημα αδέσμευτο,
ακηδεμόνευτο, αγωνιστικό, που θα ανταποκρίνεται
στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων”.

Συζήτηση σχετικά με τις εκλογές και το σωμα-
τείο οργάνωσε την Τρίτη 3 Μάρτη στο αμαξοστά-
σιο στα Σεπόλια η Συγκοινωνιακή Ακηδεμόνευτη
Συσπείρωση (ΣΑΣ) η νέα παράταξη που κατεβαίνει
για πρώτη φορά στις εκλογές του ΣΕΛΜΑ, του σω-
ματείου των εργαζόμενων στο Μετρό της Αθήνας,
που πραγματοποιούνται την Τετάρτη 4/3, από τις
7πμ έως τις 7μμ, στην αίθουσα του σωματείου,
Αθηνάς 67, στην Ομόνοια.

“Η συγκρότηση της Σ.Α.Σ. είναι ένα κάλεσμα συ-
σπείρωσης, ένα κάλεσμα προς όλους τους συνα-
δέλφους να συμμετέχουν ενεργά”, αναφέρεται
στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΣΑΣ τονίζοντας
μεταξύ άλλων πως: “η συμμετοχή στο σωματείο
σημαίνει ευθύνες, συλλογική δράση και αγώνα”.

“Ο συνδυασμός συσπειρώνει αντικαπιταλιστές
εργαζομένους από υπηρεσίες της Λειτουργίας και
της Συντήρησης του Μετρό. Προτείνουμε δράση
για να υψώσουμε αναχώματα εντός του εργασια-
κού χώρου στον πόλεμο, το φασισμό, το ρατσισμό
και τον εθνικισμό”, ανάφερε στην ΕΑ ο Νίκος Σμπα-
ρούνης, που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της ΣΑΣ.

Κινητοποίηση έξω από τη
συνεδρίαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου (Υπ. Με-
ταφ - Υποδομών, Αναστάσεως 2, Μετρό Εθνική Άμυνα) την Τετάρ-
τη 4/3 στις 3μμ οργανώνει και η κίνηση "Ενεργοί Πολίτες Α' Κοινό-
τητας - Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή".

“Το 13ο θέμα της συνεδρίασης είναι η συζήτηση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το master plan της Κόσκο. Έξι
δήμοι της περιοχής έχουν ζητήσει από την Περιφέρεια να μην εγ-
κριθεί το Master Plan αν δεν γίνει στρατηγική μελέτη περιβάλλον-
τος. Οι έξι δήμοι είναι η Σαλαμίνα, το Πέραμα, ο Πειραιάς, η Δρα-
πετσώνα, ο Κορυδαλλός και η Νίκαια. Εμείς από τη μεριά μας σαν
κοινοτική παράταξη “ΟΧΙ Λιμάνι στην Πειραϊκή”, έχουμε καταθέσει

τη δική μας μελέτη που έχει συν-
ταχθεί από την επιστημονική μας
ομάδα. Tα αποτελέσματα της με-

λέτης μας αποδεικνύουν την τεράστια καταστροφή που θα επέλθει
στην περιοχή αν υλοποιηθεί το σχέδιο της Κόσκο γι' αυτό και από
τη μεριά μας θα ζητήσουμε να αποσυρθεί η μελέτη και βέβαια όλο
το πρότζεκτ που θέλουν να φτιάξουν, μαζί και το λιμάνι στην Πει-
ραϊκή. Σαν παράταξη παλεύουμε σε διπλό ταμπλό αφού έχουμε να
αντιμετωπίσουμε και την πολύ μεγάλη υπάρχουσα ρύπανση αλλά
και αυτά που σχεδιάζουν για την περιοχή μας σαν συνέχεια”, υπο-
γράμμισε η Δήμητρα Βήνη, μέλος της κίνησης “Όχι λιμάνι στην
Πειραϊκή”.

Κυριάκος Μπάνος

Εκλογές στο ΜΕΤΡΟSTOP στις Εξορύξεις

Όχι στα σχέδια του Πατούλη

Αντίσταση στην COSCO
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Συνεχίζουμε την παρουσίαση της Συνδιάσκεψης του ΣΕΚ
που έγινε 21-23/2 στην Αθήνα. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε
να διαβάσετε αποσπάσματα από τις παρεμβάσεις στις συ-
ζητήσεις για την Πάλη για Απε-
λευθέρωση των Γυναικών και
για τη μάχη ενάντια στο ρατσι-
σμό και τους νεοναζί.

Φέτος στο Πάντειο έχουμε ξε-
κινήσει την καμπάνια για τις
8 Μάρτη με εξορμήσεις και

αφισοκολλήσεις φέρνοντας τις εικό-
νες από όλο τον κόσμο, τις γυναίκες
στη Χιλή, τις γυναίκες στο Ιράκ, τις
απεργούς μπαλαρίνες στη Γαλλία.
Οργανώσαμε σύσκεψη για τις 8
Μάρτη, μαζί με συμφοιτήτριες μας
από τη σχολή που μπήκαν δυναμικά
και έτσι στήσαμε την Κίνηση για την
Απεργιακή 8 Μάρτη Παντείου. Η
πρωτοβουλία για την απεργιακή 8
Μάρτη χρειάζεται να πάρει μόνιμα
χαρακτηριστικά στις σχολές και
τους χώρους εργασίας, τόνισε η Πα-
ναγιώτα Ζ. φοιτήτρια, από τον πυρή-
να Καλλιθέας

Η οργή των γυναικών ενάντια στις
σεξιστικές επιθέσεις της ΝΔ υπάρχει
και στις γειτονιές. Στην εκδήλωση
που κάναμε στο Περιστέρι για τις 8
Μάρτη, συμμετείχε κόσμος του ΚΚΕ,
του ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που
μετά την επιτυχία της περσινής καμ-
πάνιας, έχει μπει στη μάχη για να
συνεχίσουμε και να απλώσουμε αυ-
τόν τον αγώνα.  Την παραμονή της 8
Μάρτη φέτος οργανώνεται μαθητική
συναυλία στο Περιστέρι και βάζουμε
τα δυνατά μας για να κινητοποι-
ήσουμε και τους μαθητές, τόνισε η
Λίλιαν Μ. από τον πυρήνα Περιστερί-
ου. 

Φέτος τις 8 Μάρτη την οργανώ-
νουμε ταυτόχρονα με τη μάχη που
έδινε μια συναδέλφισσα καθαρί-
στρια απέναντι στο αφεντικό της.
Παρότι αντιμετωπίσαμε τον πιο χυ-
δαίο σεξισμό απέναντι στις γυναίκες
όλο το διάστημα που παλεύαμε για
να πάρει πίσω τα λεφτά που της είχε
κατακλέψει, με απειλές, τελικά τα
καταφέραμε και η κοπέλα πήρε τα
λεφτά της. Αποδείξαμε ότι δεν είναι
ανίκητα τα αφεντικά όπως ανίκητη
δεν είναι και η κυβέρνηση και οι σε-
ξιστικές της επιθέσεις. Όταν κινού-
μαστε έχουμε τη δύναμη να τους νι-
κήσουμε. Τώρα οργανώνουμε σύ-
σκεψη που την καλεί το ίδιο το σω-
ματείο καλώντας όλα τα σωματεία
και το εργατικό κέντρο να συμμετέ-
χουν, τόνισε  η Αγγέλα Χ. καθαρί-
στρια από τον πυρήνα Ηρακλείου
Κρήτης.

Λίγο πριν τις γιορτές εκδηλώθηκε
σεξιστική συμπεριφορά από συνά-
δελφο προς μαθήτριες της Α’ Λυ-
κείου στο σχολείο που δουλεύω. Οι
μαθήτριες ύψωσαν ανάστημα και
εμείς ανοίξαμε το ζήτημα απέναντι
σε απόψεις που ήθελαν να κρατηθεί
χαμηλά το θέμα ή έλεγαν ότι κάτι τέ-
τοιο ίσως θα λειτουργούσε αρνητικά

και διασπαστικά μπροστά στις μεγά-
λες μάχες που έχουμε να δώσουμε
όλοι μαζί στο εργατικό κίνημα.
Απαντήσαμε ότι η μάχη ενάντια στον
σεξισμό ή τον ρατσισμό είναι αλλη-
λένδετες με τον αγώνα που δίνουμε
για την υπεράσπιση των σχολείων
και της δημόσιας Παιδείας. Κερδί-
ζοντας συναδέλφισσες και συναδέλ-
φους που ύψωσαν το ανάστημά
τους σε αυτό το περιστατικό δια-
σφαλίζεται η πραγματική ενότητα
και δυναμώνει ο κοινός αγώνας
όλων μας κόντρα στις επιθέσεις της
κυβέρνησης, τόνισε η Γεωργία Κ. εκ-
παιδευτικός από τον πυρήνα Ν. Φι-
λαδέλφειας.

Αντισυγκέντρωση
Φέτος στα Γιάννενα πέρα από την

Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη
απόφαση έχουν πάρει η τοπική ΑΔΕ-
ΔΥ, η ΕΛΜΕ και άλλα σωματεία.
Αξιοποιούμε την απόφαση της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ για να κινητοποιήσουμε τις
συναδέλφισσες στην ΕΡΑ στα Γιάν-
νενα, τους συλλόγους των διοικητι-
κών υπαλλήλων στα πανεπιστήμια
και βέβαια τα νοσοκομεία. Χθες συμ-
μετείχαμε με το πανό της κίνησης
στην αντισυγκέντρωση κόντρα στο
«αφήστε με να ζήσω» που είχε την
στήριξη και της Μητρόπολης, και
έγινε πορεία στην πόλη. Ακολουθεί
εκδήλωση μέσα στο πανεπιστήμιο
και εξορμήσεις στο ΔΗΠΕΘΕ που
ανεβάζει την αντισεξιστική παράστα-
ση Νόρα του Ίψεν, τόνισε η Λουίζα
Γ. γιατρός από τον πυρήνα Ιωαννί-
νων.

Τα ζητήματα σεξουαλικότητας και
φύλου αλλά και το ζήτημα των περι-

θωριοποιημένων και ευάλωτων πλη-
θυσμών (οροθετικοί/ες, χρήστες/
τριες κλπ) είναι πολύ πιο προσιτά
στην εργατική τάξη και τη νεολαία
σήμερα απ’ ό,τι ήταν ακόμη και μό-
λις 5 χρόνια πριν. Δεν έχουμε πια να
κάνουμε με μια συζήτηση που έχει
ανοίξει, αλλά με μια μάχη που βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μπροστά
μας έχουμε ένα μεγάλο καθήκον, να
αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Ζακ, να
φτάσει το αίτημα της πολιτικής αγω-
γής για αλλαγή του βουλεύματος,
σε κάθε χώρο και σχολή και να
βγουν ψηφίσματα, τόνισε η Αφροδί-
τη Φ. από τον πυρήνα Αμαρουσίου. 

Και η φετινή 8 Μάρτη είναι απερ-
γιακή καθώς παρότι Κυριακή και μα-
γαζιά είναι ανοιχτά και υπηρεσίες
του Δήμου δουλεύουν. Η εκδήλωση
που οργανώσαμε πέρσι στο εργοτά-
ξιο του δεξιοκρατούμενου δήμου
Αθήνας για τις 8 Μάρτη ήταν μια μι-
κρή επανάσταση για το χώρο και
συμμετείχαμε μαζικά στη συγκέν-
τρωση με κίτρινα γιλέκα. Φέτος είχα-
με ξανά μια πετυχημένη εκδήλωση
με μουσικά δρώμενα, παρουσία και
των δύο σωματείων που υπέγραψαν
το ψήφισμα για τις 8Μ, και ετοιμαζό-
μαστε να κατεβούμε ξανά οργανω-
μένα, τόνισε η Μαρία Α. εργαζόμενη
στο Δήμο Αθήνας, από τον πυρήνα
Αιγάλεω.

Κάναμε την επιλογή να πάμε στα
Μελίσσια και να συνδεθούμε με τον
κόσμο που ήθελε να υπερασπιστεί
τα προσφυγόπουλα απέναντι στη
δημοτική αρχή που είναι ΝΔ σε μια
γειτονιά που δεν είχαμε παρουσία. Η
παρέμβασή μας έπαιξε ρόλο για να
πετύχουμε μια μικρή νίκη, κάνοντας

και μια μεγάλη εκδήλωση με πάνω
από 80 άτομα. Συντονιστήκαμε με
τους συλλόγους γονέων και έτσι τα
παιδιά ήρθαν στη δομή. Η υπεράσπι-
ση του αγώνα των μαθητών που
έκαναν κατάληψη στα Βριλήσσια
από το δημοτικό μας σχήμα άνοιξε
τη συζήτηση και πάνω στο ρατσισμό
και τους φασίστες και τώρα μπρο-
στά μας έχουμε μεγάλη μαθητική
συναυλία για τις 21 Μάρτη, τόνισε ο
Ορέστης Η. από τον πυρήνα Βριλησ-
σίων. 

Κυνηγητό
Η οργάνωση της 21Μ έχει ιδιαίτε-

ρη σημασία στην Ξάνθη. Στην ευρύ-
τερη περιοχή της Θράκης εξελίσσε-
ται ένα άγριο κυνηγητό των προ-
σφύγων από την αστυνομία ενώ
έχουν ανοίξει στρατόπεδα. Θα επι-
σκεφτούμε το στρατόπεδο στην Κα-
βάλα όπου βρίσκονται 1000 πρό-
σφυγες, μαζί με τους ενεργούς πο-
λίτες για την αλληλεγγύη στην πόλη
που θα διαδηλώσουμε μαζί στις
21Μ. Κόσμος της αλληλεγγύης που
απογοητεύεται από την στάση του
ΣΥΡΙΖΑ εμπνέεται από τις προσπά-
θειές μας και χρειάζεται να τον κερ-
δίσουμε στη δράση. Ταυτόχρονα, εκ
μέρους των ίδιων των αρχών γίνεται
η σύνδεση του προσφυγικού με τη
μειονότητα μέσω της ρατσιστικής
εκστρατείας περί «αλλοίωσης πλη-
θυσμού» από το στόμα του ίδιου νέ-
ου περιφερειακού διευθυντή της
αστυνομίας. Έχει τεράστια σημασία
να κατεβάσουμε τον κόσμο κόντρα
στον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία
που καλλιεργεί η ΝΔ, τόνισε ο Τζε-
μαλί Μ. από τον πυρήνα Ξάνθης

Το ρεζουμέ του νέου νομοσχεδίου
της κυβέρνησης για τη διαδικασία
ασύλου είναι μαζικές απελάσεις και
κλειστά στρατόπεδα φυλακές για
τους πρόσφυγες. Δεν είναι μόνο η
Μόρια και τα νησιά, αλλά και τα
camps όπως η Ριτσώνα, που έχει
1500 κόσμο και πάει για 4000. Ενα
no man's land φυλακή στη μέση του
πουθενά χωρίς πρόσβαση σε κανένα
αστικό ιστό που οι ΜΚΟ έχουν ανα-
λάβει να διαχειρίζονται την γκετο-
ποίηση προσφέροντας υποτυπώδεις
υπηρεσίες. Δεν θέλουμε στρατόπε-
δα, δεν θέλουμε γκετοποίηση και
μπροστά στις 21Μ αυτός ο κόσμος
θέλει και χρειάζεται να βοηθηθεί ο
ίδιος να κατέβει μαζί μας στο δρόμο,
όπως είδαμε να κατεβαίνουν οι γυ-
ναίκες της Μόριας. Η εργατική τάξη
στα νοσοκομεία, στα σχολεία, αλλά
και στις ΜΚΟ που προχωράνε σε
απεργιακές κινητοποιήσεις, είναι
κεντρική σε αυτήν την προσπάθεια,
τόνισε η Εύα Η. εργαζόμενη σε ΜΚΟ
από τον πυρήνα Γκύζη.

Πηγαίνουμε στις 21 Μάρτη με
δύο αιχμές την ρατσιστική επίθεση
και την πρόταση της εισαγγελέως
για την δίκη της Χ.Α. Και τα δύο συ-
σπειρώνουν αυτή τη στιγμή πολύ
κόσμο που θέλει οι άθλιες επιθέσεις
να κάτσουν στον άξονα. Την αντιφα-
σιστική συναυλία που έγινε στην πλ.
Αυδή οι μαθητές την οργάνωσαν οι
ίδιοι μαζί με εκπαιδευτικούς και γο-
νείς. Η ΕΛΜΕ Καλλιθέας πήρε από-
φαση για τις 21Μ το ίδιο και η Ένω-
ση Γονέων στα Πετράλωνα, ενώ στη
Σιβιτανίδειο η απόφαση της ΕΛΜΕ
πάρθηκε χωρίς να το έχουμε βάλει
εμείς. Το ίδιο μπορεί να γίνει παν-
τού, τόνισε ο Δημήτρης Σ. από την
περιφέρεια Νοτίου Κέντρου Αθή-
νας.

Πριν λίγες μέρες ήρθε ο Χρυσο-
χοΐδης στα Γιάννενα για να συναντή-
σει τους τοπικούς παράγοντες για
το πως στα σύνορα με την Αλβανία
θα βάλουν θερμικές κάμερες και
drones και θα τοποθετήσουν συνο-
ριοφύλακες και FRONTEX υλοποι-
ώντας την ρατσιστική πολιτική της
ΕΕ για τους πρόσφυγες αλλά και
τους μετανάστες. Οργανώνουμε τις
21 Μ και την Τρίτη θα πάμε στο
στρατόπεδο του Κατσικά για παρέμ-
βαση, προκειμένου να κατέβουν στις
21 Μάρτη, όπως συνέβη και στο πα-
ρελθόν με τη συμμετοχή τους σε
απεργίες, να ενώσουμε αυτόν τον
κόσμο με το εργατικό κίνημα, τόνισε
η Αρετή Κ. φοιτήτρια από τον πυρή-
να Ιωαννίνων.

Γ.Π.
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Δίνουμε τη μάχη ενάντια 
στον σεξισμό και τον ρατσισμό



Με ένα δελτίο τύπου σήμερα Τρίτη, η ΠΟΕ-
ΔΗΝ ανακοίνωσε την αναστολή της πα-
νελλαδικής απεργίας που οργάνωνε για

τις 5 Μάρτη και την μεταφορά της στις 7 Απρίλη.
Το κεντρικό επιχείρημα της Ομοσπονδίας είναι ο
κορονοϊός.  Όπως λέει το δελτίο τύπου, «οι συνά-
δελφοι (πρέπει) να βρίσκονται στις θέσεις τους»
και  «οι μαζικές συγκεντρώσεις τέτοιες ημέρες
δεν βοηθάνε». Πιστεύουμε ότι η αναστολή της
απεργίας είναι λάθος, ακριβώς εξαιτίας του κορο-
νοιού. 

Απέναντι στα ψέματα που διαδίδει ο  Κικίλιας
για  την ετοιμότητα τάχα του ΕΣΥ απέναντι στον
κορονοϊό που «μας χτυπάει την πόρτα»,  η πραγ-
ματικότητα είναι ότι τα νοσοκομεία είναι υπό διά-
λυση. Αυτό δηλώνουν οι  εξπρές μετακινήσεις
προσωπικού  από  10 νοσοκομεία προκειμένου να
στελεχώσει τα νοσοκομεία αναφορά . Κλείνοντας
κρεβάτια ΜΕΘ σε ένα νοσοκομείο για να ανοίξεις
άλλα σε κάποιο άλλο απλά κάνεις κινήσεις  πανι-
κού  και όχι ένα σοβαρό σχεδιασμό αντιμετώπι-
σης μιας επερχόμενης υγειονομικής κρίσης. 

Όπως σωστά λέει η ΠΟΕΔΗΝ «100 κλίνες ΜΕΘ
παραμένουν κλειστές με δεκάδες διασωληνομέ-
νους ασθενείς να βρίσκονται καθημερινά σε λίστα
αναμονής. Η χρηματοδότηση στα Νοσοκομεία εί-
ναι λειψή. Οι προϋπολογισμοί του έτους ακόμη
δεν εγκρίθηκαν με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελ-
λείψεις σε μέτρα προστασίας και υγειονομικό υλι-
κό. Στα Νοσοκομεία το προσωπικό συνεχώς μει-
ώνεται. Τα έτη 2018,2019 και έως τώρα το 2020
έχουμε μηδενικές προσλήψεις». 

Όλα αυτά είναι λόγοι για να γίνει η απεργία και

όχι για να ανασταλεί. Η απεργία μας για προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού ΕΔΩ και ΤΩΡΑ, είναι η
καλύτερη προσφορά του υγειονομικού κινήματος
στην Δημόσια Υγεία, την οποία  οι πολιτικές της
ΝΔ την οδηγούν στην διάλυση και την καταστρο-
φή. Το πόση  σημασία δίνει η κυβέρνηση της δε-
ξιάς στην ανθρώπινη ζωή, το βλέπουμε αυτές τις
μέρες με τα δακρυγόνα σε μωρομάνες στον
Έβρο, το βλέπουμε από το κλείσιμο της παιδοψυ-
χιατρικής στο Παίδων Πεντέλης, από τις περικο-
πές που ρημάζουν τα δημόσια νοσοκομεία. 

Με την αναστολή αφήνουμε τα περιθώρια στον
Κικίλια και τη ΝΔ να αξιοποιήσει τις πραγματικές
ελλείψεις προσωπικού και να προκρίνει τα ΣΔΙΤ
κλείνοντας τη συζήτηση για χρηματοδότηση της
δημόσιας και δωρεάν υγείας και δίνοντας δώρα
στους πλούσιους φίλους της.

Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων θα βρεθεί
στην πρώτη γραμμή για να παραμείνουν στην επι-

καιρότητα τα αιτήματα του υγειονομικού κινήμα-
τος που πραγματικά μπορούν να μας σώσουν από
την απειλή της πανδημίας. Γιατί αυτή η απειλή δεν
είναι πίσω μας αλλά μπροστά μας. Μαζικές προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκο-
μεία, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, κα-
μιά απόλυση. Όχι στα ΣΔΙΤ, λεφτά για τη δημόσια
Υγεία. Γι’ αυτό την Πέμπτη 5 Μαρτίου βρισκόμα-
στε όλοι στις 7 το πρωί στις πύλες των νοσοκομεί-
ων  για να στείλουμε το μήνυμα σε υπ Υγείας και
ΠΟΕΔΗΝ ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τον αγώ-
να για μαζικές προσλήψεις εδώ και τώρα. 

Ξεκινάμε να οργανώνουμε από τώρα την επόμε-
νη απεργία στις 7 Απρίλη. Την απλώνουμε σε κά-
θε χώρο δουλειάς οργανώνοντας επιτροπές αγώ-
να παντού που να ξεσηκώνουν κάθε βδομάδα
τους συναδέλφους αλλά και τους ασθενείς σε ένα
κοινό μέτωπο. Που να αθροίζουν νέες δυνάμεις
στο απεργιακό μέτωπο για να ξεμπερδεύουμε με
την κυβέρνησης που βάζει σε κίνδυνο χιλιάδες αν-
θρώπινες ζωές. 

Πρώτο βήμα είναι η μαζική συμμετοχή όλων
μας στα Συλλαλητήρια στις 8 Μάρτη για την παγ-
κόσμια ημέρα των γυναικών, στην Αθήνα στις 12
το μεσημέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος.  

Συντονιστικό Νοσοκομείων

ΣΧΟΛΕΙΑ

Στις 5 Μάρτη οι εργαζόμενοι των
νοσοκομείων απεργούν  διεκδι-

κώντας μαζικές προσλήψεις. Αυτό
από μόνο του είναι αρκετό για να
πούμε και οι εκπαιδευτικοί σαν κλά-
δος ότι το αίτημα μας είναι κοινό
και θα κατέβουμε κι εμείς στην
απεργία. Είναι δύναμη και για μας
και για τους υγειονομικούς προκει-
μένου να ικανοποιηθεί η διεκδίκηση
για προσλήψεις σε Υγεία και Παι-
δεία. Αλλά εκτός αυτού, για τα νο-
σοκομεία θα πρέπει όλες και όλοι
να απεργήσουμε και να κατέβουμε
στο δρόμο γιατί μας αφορά και σαν
χρήστες υπηρεσιών της δημόσιας
Υγείας. 

Την κατάσταση των νοσοκομείων
τη βίωσα προσωπικά πρόσφατα
όταν χρειάστηκε να πάω στο νοσο-
κομείο με τη σύντροφό μου λόγω
γρίπης. Σε εφημερεύον νοσοκομείο
στη Βούλα υπήρχε μόλις ένας για-
τρός και μας είπαν ότι αν θέλουμε
να κάνουμε το τεστ για γρίπη τύπου
Α θα πρέπει να πάμε σε ιδιωτική
κλινική. Η αναμονή ήταν 6 ώρες. Εί-
ναι η έλλειψη προσωπικού από τη
μια και σε υλικοτεχνική υποδομή
από την άλλη και είναι επιλογή της
κυβέρνησης να μην κάνει προσλή-
ψεις και να μη δίνει λεφτά.

Στα σχολεία η κατάσταση είναι
ανάλογη. Κλείνουμε 10 χρόνια αδιο-
ριστίας και κάλυψης αναγκών από
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – λά-

στιχο και οι προϋπολογισμοί είναι
κάθε χρόνο και μικρότεροι. Αν μιλά-
με και για τον κορονοϊό και το πως
προστατεύονται τα σχολεία, θα
πρέπει να μιλήσουμε για την υγιεινή
κι άρα σε τι συνθήκες εργάζονται οι
καθαρίστριες. Δουλεύουν με 9μη-
νες συμβάσεις. Ξεκινάνε τη δουλειά
το Σεπτέμβρη και η πρώτη τους
πληρωμή μπορεί να γίνει μετά το
Γενάρη. Π.χ στο δικό μου σχολείο η
καθαρίστρια πληρώθηκε τώρα για
πρώτη φορά από την αρχή της χρο-
νιά και έχει να καθαρίζει μόνη της
όλο το σχολείο. Δεν υπάρχει για-
τρός στη σχολική μονάδα. Ένα ζή-
τημα το οποίο θα έπρεπε να είναι
αυτονόητο και χρειάζεται να το
ανοίξουμε. Αν χτυπήσει ένα παιδί
θα πρέπει να το περιθάλψει ο δά-
σκαλος. Πόσο μάλλον τώρα με τον
κορονοϊό. Αντί η κυβέρνηση να
επενδύσει σε γιατρούς, νοσηλευ-
τές, υλικά για να θωρακίσουμε με
αυτό τον τρόπο τη δημόσια Υγεία,
τα σχολεία, τους μαζικούς εργασια-
κούς χώρους, επενδύει στον πανι-
κό. Οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες
θα πρέπει άμεσα να πάρουν θέση.
Να κηρύξουν απεργιακή κινητοποί-
ηση μαζί με τους υγειονομικούς.

Στέλιος Γιαννούλης
δάσκαλος, ΣΕΠΕ Γλυφάδας Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης
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Οκορονοϊός είναι
εδώ. Τον αναμέναμε
απο ημέρες. Ήταν

έτοιμο το σύστημα όπως
ισχυρίζεται το Υπουργείο
Υγείας; Η πράξη λέει όχι.
Δεν είχαμε κέντρα υποδο-
χής μακριά από τους υπό-
λοιπους ασθενείς. Δεν είχα-
με πλάνο για την προστασία
του προσωπικού υποδοχής,
κάτι που είχαμε τονίσει ότι
έπρεπε να είχε γίνει από και-
ρό. Οι μονάδες νοσηλείας
επαρκούν; Σαφώς όχι. 

Στο Σωτηρία έκλεισε το
τμήμα νοσηλείας ασθενών
με φυματίωση, που έχει αρ-
νητική πίεση, για να γίνει
τμήμα ιογενών λοιμώξεων.
Οι κλίνες δεν επαρκούν και
το προσωπικό είναι ελάχι-
στο. Από την άλλη υπάρχει
ένα ολόκληρο κλειστό τμή-
μα που είχε από χρόνια προ-
γραμματιστεί να γίνει κέν-
τρο ειδών λοιμώξεων σε πε-
ρίπτωση κρίσης, κάτι που
ουδέποτε έγινε λόγω κό-
στους και παραμένει κλει-
στό, έρμαιο της διάβρωσης
του καιρού. 

Η πρωτοβάθμια Υγεία από
την άλλη, που σίγουρα κά-
ποια στιγμή θα έρθει αντιμέ-
τωπη με το πρόβλημα, δεν
έχει τις κατάλληλες δομές,
αλλά και πλάνο αντιμετώπι-
σης της λοιμώξεως. Στις πε-
ρισσότερες μονάδες δεν
υπάρχουν αίθουσες υποδο-
χής τέτοιων ασθενών, απο-
μονωμένες από τους υπό-
λοιπους χώρους αναμονής,
αλλά ούτε γιατρός διαλογής
που θα μπορούσε να προ-
σανατολίσει τους ύποπτους
φορείς. Νοσηλευτικό προ-
σωπικό ελλιπές αλλά και χω-
ρίς ενημέρωση για τον τρό-
πο ασφαλούς προσέγγισης
των ασθενών. Το ιατρικό
προσωπικό επίσης ελάχιστο
και ήδη κουρασμένο από
τον φόρτο εργασίας. 

Όλες και όλοι στην απερ-
γία! Απαιτούμε εδώ και τώρα
στελέχωση των νοσοκομείων
με ιατρικό, νοσηλευτικό και
παραιατρικό προσωπικό.
Εδώ και τώρα την εκπόνηση
εθνικού πλάνου αντιμετώπι-
σης της πανδημίας, (από ότι
φαίνεται) πια και την άμεση
ενημέρωση και εκπαίδευση
του προσωπικού που θα
αναλάβει την ευθύνη. Η δια-
σφάλιση του ανθρώπινου
εργατικού δυναμικού είναι
το επιπρόσθετο ζητούμενο.
Κανένας δεν περισσεύει. 

Μαρία Ντάσιου  
γιατρός ΤΜΥ  Ηρακλείου

ΔΗΜΟΙ

Ηπραγματικότητα αντιμάχεται
την κυβέρνηση και τις επιλογές

της. Ο κορονοϊός ήρθε να αποκαλύ-
ψει την ανημποριά της και τη γύμνια
του συστήματος. Την υποστελέχω-
ση των νοσοκομείων, την εντατικο-
ποίηση των εργαζόμενων σε αυτά,
το κλείσιμο των μονάδων ΜΕΘ, την
ομηρία των χιλιάδων συμβασιούχων
στο κλάδο της Υγείας. Μεθοδικά
απαξιώνεται η πρόσβαση στη δωρε-
άν Υγεία με στόχο τις ιδιωτικοποι-
ήσεις μέσω των ΣΔΙΤ. Η ΝΔ εξαγ-
γέλλει μέτρα πρόληψης αλλά αντί
να κάνει άμεσες προσλήψεις, ανα-
καλεί τις άδειες του ήδη εξαντλημέ-
νου προσωπικού. Κι αυτά είναι
πράγματα που οι ίδιοι οι νοσοκομει-
ακοί γιατροί και το νοσηλευτικό
προσωπικό καταγγέλουν. 

Η απεργία που εξήγγειλαν για
τις 5 Μάρτη είναι η καλύτερη
απάντηση και γι' αυτό θα πρέπει να
πλαισιωθεί από όλους τους κλά-
δους εργαζομένων. Πρέπει όλα τα
πρωτοβάθμια σωματεία να απαιτή-
σουν τη μαζική συμμετοχή όλων
των φορέων στην απεργιακή κινη-
τοποίηση. 

Στο Δήμο Αθηναίων, η μόνη κίνη-
ση που έκανε ο Μπακογιάννης απέ-
ναντι στον πανικό ήταν να βάλει τον

Πατούλη να σκοτώσει τα ποντίκια
στο Σύνταγμα και να απολυμαίνει,
επειδή αυτή η αρμοδιότητα ανήκει
πλέον στην Περιφέρεια. Στις υπηρε-
σίες του Δήμου υπήρχαν μόνο ληγ-
μένα απολυμαντικά. Τώρα τρέχει με
συσκέψεις να προλάβει τον κορο-
νοϊό.

Όλος ο δημόσιος τομέας αντιμε-
τωπίζει παρόμοιες συνθήκες με τα
νοσοκομεία. Οι Δήμοι απαξιώνονται
και κατ’ απαίτηση των δημάρχων
ψηφίζεται η ιδιωτικοποίηση των αν-
ταποδοτικών υπηρεσίων. Ανάλογη
είναι η υποστελέχωση και η εντατι-
κοποίηση της εργασίας. Και όχι μό-
νο. Δεκάδες συνάδελφοι χάνουν τη
ζωή τους κάθε χρόνο από λόγους
που έχουν να κάνουν με τις συνθή-
κες εργασίας. Είναι ελλιπής η εκ-
παίδευση του προσωπικού σε θέμα-
τα υγιεινής και ασφάλειας, επικρα-
τούν 8μηνες συμβάσεις χωρίς εγ-
γραφή στα σωματεία, απαξίωση
του εξειδικευμένου προσωπικού και
κομματικές τοποθετήσεις για την
πλήρη αδρανοποίηση των υπηρε-
σιών.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι αγώνες
πρέπει να είναι κοινοί. Όλο το δη-
μόσιο τσακίζεται από τις επιλογές
των από πάνω. Η συμμετοχή της
ΠΟΕ-ΟΤΑ στην απεργία κρίνεται
επιβεβλημένη. Πρόκειται για τις
ζωές όλων μας και πρέπει να μπουν
πάνω από τα κέρδη τους. 

Μαρία Αμπελιώτη
εργαζόμενη δήμου Αθήνας

Κρατάμε ανοιχτή τη μάχη 
για μαζικές προσλήψεις

“Μας αφορά όλους”

Η αναστολή της απεργίας 
της 5 Μάρτη 
από την ΠΟΕΔΗΝ 
είναι λάθος
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Νοσο -
κομείο
ναυάγιο

Η κ α τ ά σ τ α σ η
στον Ευαγγε-
λισμό, το με-

γαλύτερο νοσοκομείο
της χώρας, είναι σαν
σε ναυάγιο. Κινδυ-
νεύει η υγεία των
ίδιων των εργαζόμε-
νων. Και δεν είναι μό-
νο τώρα με τον κορο-
νοϊό. 

Οι ελλείψεις σε
προσωπικό και η υπο-
χρηματοδότηση είναι
ο κίνδυνος. Οι γιατροί
είναι λίγοι και έχουμε
περιστατικά που επι-
κουρικός κατέρρευσε
λόγω του στρες και
της εντατικοποίησης.
Απ'ότι μάθαμε αυτός
ο συνάδελφος έχασε
τη ζωή του. Συνάδελ-
φοι συμβασιούχοι εί-
ναι σε ομηρία. Οι
συμβάσεις τους έλη-
γαν στις 31/12/19 και
τώρα τους έχουν στο
περίμενε και την αβε-
βαιότητα για το αν θα
ανανεωθούν. Κι αυ-
τών η υγεία έχει κό-
στος από όλο αυτό.
Άλλος λιποθύμησε τις
προάλλες, άλλος
χρειάστηκε να βάλει
στεντ κλπ. Εργολαβι-
κοί εργαζόμενοι σαν
κι εμάς, τεχνικοί που
έχουμε να παλέψου-
με με την κατάρρευ-
ση του νοσοκομείου
λόγω παλαιότητας
και κακής συντήρη-
σης. Τη μια πήρε φω-
τιά ένα καλώδιο στα
πλυντήρια και έγινε
χαμός. Την άλλη σπά-
σανε σωλήνες με λά-
δια σε 100 βαθμούς
θερμοκρασία και ήρ-
θε η πυροσβεστική.
Προχτές έγινε έκρηξη
στο λεβιτοστάσιο. 

Αλλά τώρα με τον
κορονοϊό τα πράγμα-
τα είναι ακόμα χειρό-
τερα. Γίνεται ένας
πανικός και δεν μας
δίνουν ούτε μάσκες,
ούτε γάντια, ούτε τί-
ποτα.  

Κώστας Βοριάς
εργαζόμενος στον

Ευαγγελισμό

“Έκτακτα μέτρα σημαίνει προσλήψεις”
Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε 
με τον Χρίστο Αργύρη, γιατρό στο
ΓΝΑ Γεννηματάς, μέλος του Γενι-
κού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ και
του Συντονιστικού Νοσοκομείων.

Στις 5 Μάρτη οι εργαζόμενοι των νο-
σοκομείων κατεβαίνετε σε απεργία,
διεκδικώντας μαζικές προσλήψεις
και χρηματοδότηση σε ειδικές συν-
θήκες λόγω κορονοϊού. Ποια είναι η
πραγματική κατάσταση των νοσοκο-
μείων και τι κάνει η κυβέρνηση;

Η κυβέρνηση από τη μια σπέρνει τον
πανικό από την άλλη λέει να μείνουμε
ήσυχοι.

Αρκεί να διαβάσει κάποιος την ανα-
κοίνωση της ΟΕΝΓΕ όπου λέει ότι από
τα 750 κρεβάτια ΜΕΘ τα 120 είναι
κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού.
Και τα υπόλοιπα είναι κατειλημμένα. Σε
μια ενδεχόμενη πανδημία που θα χρει-
αστεί να διασωληνώσουμε ασθενείς,
να βάλουμε κόσμο στις ΜΕΘ, δεν θα
μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν
φτάνουν οι εργαζόμενοι για να τους
περιθάλψουν. Έκτακτα μέτρα θα έπρε-
πε να σημαίνει έκτακτες προσλήψεις.
Το πραγματικό μέτρο με αριθμούς θα
ήταν το εξής: 120 κρεβάτια επί τρεις
εργαζόμενους – ένα γιατρό και δυο νο-
σηλευτές - το 8ωρο, δηλαδή 120 επί
12 άτομα μας κάνει 1440 άτομα που
πρέπει να προσληφθούν άμεσα μόνο
για να λειτουργήσουν αυτά τα κρεβά-
τια των ΜΕΘ. Κι από κει και πέρα,
προσλήψεις για να στελεχωθούν τα
επείγοντα και όλα τα απαραίτητα τμή-
ματα. Αντί γι'αυτό μετακινούν συνα-
δέλφους πέρα δώθε για να μπαλώνουν
τρύπες, δημιουργώντας άλλες. 

Η κυβέρνηση τώρα λέει ότι θα ανοί-
ξει εκτάκτως το Λοιμωδών στην
Αγ.Βαρβάρα. Το κλείσανε οι ίδιοι με τα
μνημόνια και το ανοίγουν τώρα. Καλό,
θα μπορούσε να πει κανείς. Έλα όμως
που το ανοίγουν χωρίς πρόσληψη προ-
σωπικού. Με μετακινήσεις εργαζόμε-
νων από τα νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ
λένε θα το κάνουν. Με προσωπικό δα-
νεικό από τα, ήδη πληγωμένα από τις
ελλείψεις, νοσοκομεία της Δυτικής Ατ-
τικής. Μια τρύπα στο νερό δηλαδή. 

Ανέστειλε τις άδειες όλων των εργα-
ζόμενων στην Υγεία. Των εργαζόμενων
που είναι στα όρια της εξάντλησης
επειδή καλούνται να κάνουν τη δου-
λειά που αντιστοιχεί σε δύο και τρεις
ανθρώπους. Αλλά ακόμα κι έτσι, σε τι
ΜΕΘ, σε τι τμήματα θα δουλέψει αυ-
τός ο κόσμος; Και κανείς να μην πάρει
άδεια και πάλι δεν φτάνουμε και γι' αυ-
τό δεν μιλάνε για άνοιγμα των κλει-
στών κλινών στις ΜΕΘ. Το πρόβλημα
είναι το πάγωμα των προσλήψεων. Θα
μπορούσε να κάνει 2-3 χιλιάδες προσ-
λήψεις γιατρών και νοσηλευτών που εί-
ναι ούτως ή άλλως στις λίστες αναμο-
νής. Αντί γι' αυτό κάνει κινήσεις εντυ-
πωσιασμού. 

Ποια είναι η εικόνα από την οργάνω-
ση της απεργίας;

Όλη αυτή η αντιμετώπιση από τη με-
ριά της κυβέρνησης έχει δημιουργήσει
οργή κι αγανάκτηση στο προσωπικό.
Σε μια σειρά νοσοκομεία - όπως το Ατ-
τικό που είναι και νοσοκομείο αναφο-
ράς για τον κορονοϊό - έγιναν συνελεύ-
σεις που συζητήθηκε η πραγματική κα-
τάσταση του νοσοκομείου, σε αντιδια-
στολή με τα παραμύθια της κυβέρνη-
σης. Το Συντονιστικό Νοσοκομείων με
τους αγωνιστές κι αγωνίστριες υγει-
ονομικούς που το απαρτίζουν, κάνουν
παντού την προσπάθεια με τα υλικά
που έχουμε εκδώσει για την απεργία
για να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη συμμετοχή. Καλούμε και επι-
διώκουμε να φτιαχτούν επιτροπές
αγώνα σε κάθε νοσοκομείο, να γίνουν
συνελεύσεις. Ανάλογη προσπάθεια γί-
νεται και σε αρκετά σημεία σε όλη τη
χώρα. 

Τι απαντάει το Συντονιστικό Νοσοκο-
μείων απέναντι στις απεργοσπαστι-
κές πιέσεις που χρησιμοποιούν το
επιχείρημα ότι λόγω έκτακτων συν-
θηκών “δεν είναι
ώρα για απεργίες”;

Η απάντηση είναι
ότι το μόνο που μπο-
ρεί να μας σώσει από
την υγειονομική κρί-
ση είναι να έχουμε
σωστά νοσοκομεία κι
ένα ΕΣΥ που να μπο-
ρεί να ανταποκριθεί
στις ανάγκες. Αν
χρειαστεί να απεργή-
σουμε για να το κα-
τακτήσουμε αυτό –
παρότι θα έπρεπε να
είναι αυτονόητο – τό-
τε η απεργία είναι η
καλύτερη κίνηση που
έχουμε να κάνουμε
για να αναγκάσουμε
την κυβέρνηση να αν-
ταποκριθεί σε αυτές

τις έκτακτες ανάγκες. Πάνω από όλα
οι από πάνω πρέπει να αντιληφθούν το
“έκτακτο” των αναγκών. Εμείς το ζού-
με κάθε μέρα. Δεν μπορούν λοιπόν να
μας κουνάνε το δάκτυλο. Αν μόνο με
την απεργία μπορούν να καταλάβουν,
τότε απεργία θα κάνουμε. 

Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι εί-
ναι υπερβολικός ο θόρυβος για τον
κορονοϊό.

Ας ξεκινήσουμε από αλλού. Είναι
δεν είναι υπερβολικός ο θόρυβος, αν
έστω κι ένας άνθρωπος νοσήσει και
πεθάνει γιατί δεν βρήκε κρεβάτι ΜΕΘ
να νοσηλευτεί, πρέπει η κυβέρνηση να
εξηγήσει γιατί πήγε σαν το σκυλί στ'
αμπέλι. Όσο για τον ιό, είναι ένας νέος
ιός για την ανθρωπότητα, εξαιρετικά
μεταδοτικός, που δεν υπάρχει εμβόλιο
και πράγματι απ' ότι φαίνεται με χαμη-
λότερη θνητότητα από τον Η1Ν1. Το
να πεθάνεις όμως από αυτό, ή από τη
γρίπη, ή από οποιαδήποτε άλλη αρρώ-
στια λόγω των ελλείψεων και της τρα-
γικής κατάστασης του ΕΣΥ, είναι ταξι-
κό έγκλημα. Ο κόσμος δικαιολογείται
να μη γνωρίζει και να φοράει μάσκες,
να αλείφεται με αντισηπτικά, ακόμα κι
αν δεν είναι πάντα απαραίτητο. Η επί-
σημη κρατική ενημέρωση στον κόσμο
ποια είναι; Οι ρατσιστικές -και πλήρως
ανεδαφικές- συνδέσεις του ιού με τους
πρόσφυγες, όπως είπαν οι κυβερνητι-
κοί; Σπέρνουν λοιπόν τον πανικό και
ταυτόχρονα βγαίνει ο Κικίλιας και λέει
ότι είμαστε έτοιμοι και θωρακισμένοι.
Εμείς που δουλεύουμε στα νοσοκο-
μεία λέμε ότι δεν είμαστε. Αν πάει σε
ένα δημόσιο νοσοκομείο θα δει ότι με
το ζόρι βγαίνει μια γενική εφημερία,
όχι η αντιμετώπιση μιας πανδημίας. 

Κάνατε πρόταση στο Γενικό Συμβού-
λιο της ΑΔΕΔΥ για επέκταση της
απεργιακής κινητοποίησης σε όλο το
δημόσιο.

Ναι, κάναμε αυτή την πρόταση κι
επιμένουμε ότι πρέπει να απεργήσου-

με όλοι μαζί, για μια σειρά από λό-
γους. 

Καταρχάς είναι θέμα κεντρικών πολι-
τικών επιλογών της κυβέρνησης. Δεν
είναι δυνατόν τα ρημαγμένα νοσοκο-
μεία να καλούνται να αντιμετωπίσουν
έναν καινούργιο ιό, να μη δίνει φράγκο
η κυβέρνηση και την ίδια στιγμή να δί-
νει 300 χιλιάδες ευρώ για να στείλει τα
ΜΑΤ στη Λέσβο και στη Χίο ή εκατον-
τάδες χιλιάδες για να στέλνει στρατό
κι αστυνομία να σκοτώνει πρόσφυγες
στον Έβρο. Πόσοι γιατροί και γιατρί-
νες, πόσοι νοσηλευτές και νοσηλεύ-
τριες, πόσες καθαρίστριες και καθαρι-
στές θα αντιστοιχούσαν σε αυτά τα λε-
φτά; 

Και το ακόμα πιο προφανές, είναι το
γεγονός ότι η κατάσταση των νοσοκο-
μείων δεν αφορά μόνο τους υγειονομι-
κούς. Αφορά τον κάθε εργαζόμενο κι
εργαζόμενη που θα κληθεί ο ίδιος ή
κάποιος συγγενής του να ζητήσει περί-
θαλψη.

Είναι σημαντικό ότι για τα δυο μεγά-
λα ζητήματα αυτής της περιόδου, το
προσφυγικό και τον κορονοϊό, υπάρ-
χουν απεργίες σαν απάντηση. Συμμε-
τείχαμε εκ μέρους του Συντονιστικού
Νοσοκομείων στη σύσκεψη των εργα-
ζόμενων από την Υπηρεσία Ασύλου και
τις ΜΚΟ, οι οποίοι ετοιμάζονται να
απεργήσουν κι αυτοί απέναντι στις
απολύσεις και τα ρατσιστικά μέτρα της
κυβέρνησης στις 11 Μάρτη, δηλώσαμε
ότι θα συμμετέχουμε στην κινητοποί-
ησή τους και τους καλέσαμε να συμμε-
τέχουν στις 5 Μάρτη. Και για τα δυο
αυτά μείζονα ζητήματα, η ανάγκη για
προσλήψεις είναι κοινός παρονομα-
στής. Προσλήψεις σε όλες τις κοινωνι-
κές υπηρεσίες για τις ανάγκες προ-
σφύγων και ντόπιων, προσλήψεις στα
νοσοκομεία για την ικανοποίηση των
αναγκών σε έκτακτες και μη συνθήκες.

Ο Χρίστος Αργύρης μίλησε στον
Στέλιο Μιχαηλίδη

27/11/19, Απεργία στα δημόσια νοσοκομεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 5/3
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία (ΑΒ) 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Βενιζέλου 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3
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 4μμ
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 11.30 πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ) 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραΐσκου
11.30πμ
NIKAIA Λαϊκή Παιδική Στέγη 1μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ πλ. Αγ. Θεράποντα 11 πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 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
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φε-
ραίου 11.30πμ

Εξορμήσεις

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ανοίξτε τα σύνορα – καλοδεχούμενοι οι
πρόσφυγες
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
καφέ Γρηγόρης (Πετρουπόλεως) 7.30μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Γεωργία Τάκη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Καχον 7.30μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Άνεμος 9μμ
Οργανώνουμε τις 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Coffeedence 8μμ
Οργανώνουμε την απεργιακή 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Ποέτα 8μμ
Οργανώνουμε την απεργιακή 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Γιώτης 9μμ
Οργανώνουμε την απεργιακή 8 Μάρτη
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Καμπόης 6.30μμ
Οργανώνουμε την απεργιακή 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Ανοιχτά σύνορα – καλοδεχούμενοι οι πρό-
σφυγες
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Σύνορα ανοιχτά – καλοδεχούμενοι οι πρό-
σφυγες
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
21 Μάρτη – διεθνής αντιφασιστικός ξεση-
κωμός
Ομιλητής: Μύρων Μαρκάκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 δημαρχείο, αίθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 δημαρχείο 8μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλητής: Τάκης Καραβίτης

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 δημαρχείιο 7μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, 7.30μμ
110 χρόνια από την καθιέρωση της παγκό-
σμιας μέρας των γυναικών – τα διδάγματα
και η συνέχεια

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Μυρτίλο 7.30μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – σύνορα
ανοιχτά
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Μπόκο (Τριών Ιεραρ-
χών 49) 7μμ
Ο ρατσιστικός πόλεμος της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Αμόνι 7μμ
Σύνορα ανοιχτά – καλοδεχούμενοι οι πρό-
σφυγες
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Λούπα 8μμ
Κορονοϊός – άρρωστο είναι το σύστημα
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Ενωδία 7.30μμ
110 χρόνια από την καθιέρωση της παγκό-

σμιας μέρας των γυναικών – τα διδάγματα
και η συνέχεια
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανδίη 

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
καφέ Rewind (Αγ.Λαύρας) 7.30μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
καφέ Deza (Φωκ.Νέγρη 74) 7.30μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
Πίνδου και Φιλικής Εταιρείας 7μμ
Η γυναικεία εργατική τάξη στο μεσοπό-
λεμο και την Αντίσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Πίνδου και Φιλικής
Εταιρείας, Αργυρούπολη, 8μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
καφέ Youkali (Πλ.Μεσολογγίου) 7μμ
110 χρόνια από την καθιέρωση της παγκό-
σμιας μέρας των γυναικών – τα διδάγματα
και η συνέχεια
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
καφέ Γαρδένια (Βασ.Σοφίας 75) 7.30μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Goody’s 8μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Σταθμός 8μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 Θόλος 4μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 Πολύκεντρο Νεολαίας 6μμ
Απελάστε τον Μητσοτάκη, όχι τους πρό-
σφυγες – Ανοίξτε τα σύνορα
Ομιλητής: Μάνος Μανιδάκης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3 Goody’s 7.30μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3 
Goody’s (Πεντέλης 4) 6.30μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3 καφέ Σεβάχ 7μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: Επαναστατική
Αριστερά για νικηφόρες μάχες και συγ-
κρούσεις
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/3 γρ.δημοτικής κίνησης Μια
Πόλη στο Δρόμο (Θησέως 156) 7μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναι-
κών
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Ζιντήλη

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 
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Δράσεις για τις 21 Μάρτη
Μαθητικές συναυλίες
“Τα σχολεία μας ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα προσφυ-
γόπουλα - 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 Περι-
στέρι
Συναυλία με τους Αναγάπηση, Black Aces ΑΤΗ και
άλλα μαθητικά συγκροτήματα
Απαγγέλλουν ποιήματα προσφύγων από τα καμπ
μαθητές από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Περιστερίου
• Σάββατο 14 Μάρτη, 5 μμ, Πλατεία Βριλλησίων,
Rock-metal συναυλία με τους Blazing Haze, Μιχά-
λης Ζούγουλος (από το συγκρότημα “Τα Βριλ”) 

Εκδηλώσεις

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 αιθ. Β’ 5μμ
Η μάχη ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό – κα-
λοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – ανοιχτά σύνορα
Ομιλητές: Ευγένειος Δαφνής, καθ. Ιατρικής, Abda-
lazez Byazed, σύριος πρόσφυγας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3 
χώρος πολιτισμού «ΕΝΕΚΕΝ», Προξένου Κορομη-
λά 37, 7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – στη φυλακή οι νε-
οναζί
Ομιλητές: Στέλιος Νικητόπουλος, δημοσιογράφος
ΕΡΤ3, Γιάννης Μήτζιας, ΔΣ σωματείου εργαζομέ-
νων ΕΥΑΘ, Μπάμπης Κουρουνδής, ΚΕΕΡΦΑ, μέλος
ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Javid Ali-

zada, διερμηνέας στο καμπ στα Διαβατά

Εξορμήσεις στα σχολεία
4/3: 7.45 πμ: Λύκειο Ερυθραίας, 24ο Γκύζη, 9ο Πε-
τραλώνων, 6ο ΓΕΛ Νέου Κόσμου, 1ο και  2ο ΓΕΛ
Περιστερίου,  ΕΠΑΛ Αλίμου, Εσπερινό Λύκειο Ξάν-
θης 8.30μμ
5/3: 7.45 πμ: 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου, Μουσικό σχο-
λείο Κολωνού, Σιβιτανίδειος, 46ο ΓΕΛ Αθήνας, 1ο
Φαλήρου 1.20μμ, Μουσικό Αλίμου, 14ο ΓΕΛ Περι-
στερίου, 20ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, Μειονοτικό
Γυμν-Λύκειο Ξάνθης 2μμ,
6/3: 7.45 πμ: 1ο ΓΕΛ Φιλαδέλφειας, 1ο ΓΕΛ Βρι-
λησσίων, 3ο Νέας Ιωνίας, Πειραματικό Αμπελοκή-
πων, 56ο Αμπελοκήπων, 8ο ΓΕΛ Νικοποόλεως,
Μουσικό Σχολείο Πειραιά, 3ο ΓΕΛ Νίκαιας, 7ο
Παγκράτι, Νταμάρια (Βύρωνας) 1.20μμ

Εξορμήσεις στις σχολές
4/3: Πάντειος 11πμ
5/3: Φοιτητική Λέσχη Ξάνθης (Λ. Στρατού) 2μμ 
9/3: Νομική 11πμ, Φιλοσοφική 11 πμ , ΑΣΚΤ 2μμ, 
12/3: Φοιτητική Λέσχη Θεσσαλονίκης 6μμ

Εξορμήσεις-πικετοφορίες 
στις γειτονιές
7/3: Αμπελόκηποι Λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ, Γκύζη
Πλατεία 11.30πμ, Κυψέλη Πλατεία 11.30πμ, Εξάρ-
χεια Λαϊκή 11.30πμ, Περιστέρι πεζόδρομος 12μ
10/3: Θεσσαλονίκη Καμάρα 7μμ
14/3: Ζωγράφου πλατεία Γαρδένια 12μ, 
Ελληνικό Μετρό 12μ, 
Νέα Ιωνία πεζόδρομος Μικράς Ασίας 12μ

Εξορμήσεις σε καμπ
6/3: Ελαιώνας  6μμ, Κατσικάς 6.30μμ
7/3: Σχιστό 4μμ
15/3: Διαβατά 12μ, 

Εκδηλώσεις: 
Οργανώνουμε 
την απεργιακή 
8 Μάρτη
Στους εργατικούς χώρους
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3, 1μμ
Ομιλήτριες: Ιωάννα Πασπάτη, συνδικα-
λίστρια γιατρός, Αλεξάνδρα Μαρτίνη,
Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη

Στις γειτονιές
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

Στις σχολές
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
αίθριο 1.30μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Δ.Σ. σω-
ματείου εργαζομένων Γεννηματά, Κίνηση
για απεργιακή 8 Μάρτη, θα παρέμβει ερ-
γαζόμενη στην καθαριότητα Φιλοσοφικής

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
Θόλος 6μμ
Ομιλήτρια: Μαρίτα Παπαρούση, καθ. Παι-
δαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κων-
σταντίνα Χήρα, φοιτήτρια ειδικής αγωγής

ΝΟΜΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
αιθ. 3, 2ο όρ., 3.30μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου, δημο-
σιογράφος, LGBTQ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

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

ΧΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3, καφέ Κήπος, 7μμ
Εκδήλωση της Ενωτικής Αγωνιστι-
κής Κίνησης ΣΕΠΕ Χανίων: Οι έμφυ-
λες διακρίσεις στο σχολείο και η πά-
λη για τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτριες: Δήμητρα Κογκίδου,
Παιδαγωγικό Θεσσαλονίκης, Δώρα
Κιντή, ΕΛΜΕ Χανίων

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3, Δημαρχείο, 9μμ
Εκδήλωση της δημ. κίνησης “Φυ-
σάει Κόντρα” για την οργάνωση
της 8Μ.
Βιντεοπροβολή της ταινίας του Κεν
Λόουτς “Ψωμί και Τριαντάφυλλα”

Στις 10 και στις 11 του Μάρτη πραγματοποιούνται εκλογές στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα
Κυριακού για ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων και για εκπροσώπους στο συνέδριο της

ΠΟΕΔΗΝ. Το Αντικαπιταλιστικό Δίκτυο Υγειονομικών - “Το ΝΥΣΤΕΡΙ” συμμετέχει στην παρά-
ταξη Αγωνιστική Ενωτική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή (ΑΕΠΑ) στηρίζοντας τις:

Μαρία Αλιφιέρη χειρίστρια εμφανίστρια, αντιπρόεδρο του απερχόμενου ΔΣ, Αλεξία Βρα-
κά χειρίστρια ακτινολογικού, Ελένη Καζολέα νοσηλεύτρια, Δώρα Κατσούλη διοικητική
υπάλληλο, Γεωργία Κουτσούπια κοινωνική λειτουργό, Νίκη Πέτρα τραυματιοφορέα και τον
Άρη Τσιάμα πληροφορικάριο.

Αντιφασιστική συγκέντρωση καλούν φορείς και
συλλογικότητες του Γέρακα και των γύρω περιοχών
την Πέμπτη 5/3 με αφορμή τη μονοθεματική συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου Παλλήνης, όπου
θα συζητηθεί η λειτουργία δομής φιλοξενίας προ-
σφυγόπουλων. Ενάντια στην λειτουργία της δομής
έχουν καλέσει σε ρατσιστική συγκέντρωση στη συνε-
δρίαση του συμβουλίου φασιστοειδή της περιοχής.
Την Τρίτη 26/2 είχε πραγματοποιηθεί πάλι κάλεσμα
φασιστών στο δημοτικό συμβούλιο για το ίδιο θέμα
αλλά είχε απαντηθεί από αντιφασίστριες και αντιφα-
σίστες που έδειξαν ότι δεν αφήνουν σπιθαμή στον
ρατσισμό.

Η Αντιεθνικιστική Αντιφασιστική Πρωτοβουλία
στην Ανατολική Αττική απευθύνει κάλεσμα στήριξης
της νέας αντιφασιστικής κινητοποίησης, τονίζοντας:
«Εκτιμούμε ότι —δεδομένης και της εξελισσόμενης
θηριωδίας στα νησιά και στον Έβρο— είναι σημαντι-
κή η παρουσία κάθε αντιφασίστα και αντιφασίστριας
σε αυτή την αντιπαράθεση με τον ξενοφοβικό λόγο.
Σας καλούμε να στηρίξετε την αντιφασιστική παρέμ-
βασή μας. Συγκεντρωνόμαστε έξω από το δημαρχείο
Παλλήνης (Ιθάκης 12) την Πέμπτη 5 Μαρτίου, στις
6:30 μ.μ. ακριβώς». Την κινητοποίηση θα στηρίξουν
και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ανατολικής Αττικής, η ΚΕΕΡΦΑ Βρι-
λησσίων και η Πρωτοβουλία Κατοίκων Πεντέλης.

Αντιφασιστική
κινητοποίηση 
στο Γέρακα

Εκλογές στο Αγλ. Κυριακού, 10-11/3

Περιοδικό
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Την επόμενη
βδομάδα
κυκλοφορεί 
νέο τεύχος
www.socialismfrombelow.gr
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Τα βιβλία
είναι όπλα

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ 

τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr

Την Τρίτη 3 Μαρτίου, στην ΕΣΗΕΑ πα-
ρουσιάστηκε σε βιβλίο, με τον τίτλο «με
τους Λύκους ή με τις μέλισσες», η αγό-

ρευση του Θανάση Καμπαγιάννη, ενός εκ των
συνηγόρων των Αιγυπτίων αλιεργατών, στη δί-
κη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης
Χρυσή Αυγή. 

Στις 17 Μαρτίου θα παρουσιαστεί σε
βιβλίο, η αγόρευση του Κώστα Παπαδά-
κη, επίσης συνηγόρου των Αιγυπτίων
αλιεργατών στην ίδια δίκη.

Πρόκειται για ιστορικές αγορεύσεις σε
μία ιστορική δίκη. Η δίκη της ναζιστικής
εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή
πλησιάζει στο τέλος της. Βρίσκεται τώρα
στο στάδιο των αγορεύσεων των συνη-
γόρων των κατηγορουμένων ναζιστών.

Στη δίκη αυτή το κεντρικό διακύβευμα
είναι, αν η Χρυσή Αυγή, είναι νόμιμο πο-
λιτικό κόμμα ή ναζιστική εγκληματική ορ-
γάνωση. Αν είναι μια μόνιμη εγκληματική
δομή με κίνητρο την ναζιστική ιδεολογία,
και με όπλο τη βία των ομάδων κρούσης
ή ταγμάτων εφόδου πού η ίδια οργανώ-
νει, εκπαιδεύει και καθοδηγεί, τρομοκρα-
τεί και εκφοβίζει, μετανάστες, συνδικαλι-
στές, αντιφασίστες και όποιον διαφωνεί
μαζί της. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη
φορά στη χώρα, μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, ύστερα από χρόνια ανοχής και
ατιμωρησίας της δράσης της ναζιστικής
οργάνωσης 

Και οι δύο αγορεύσεις-βιβλία έχουν
επίγνωση της ιστορικότητάς τους. Είναι η
συμπύκνωση της δεκαετούς μάχης, από
το 2009 μέχρι σήμερα, για την κοινωνική
και πολιτική απομόνωση της ναζιστικής
εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή
και τη θεσμική της καταδίκη από το αρμό-
διο δικαστήριο ως αυτό πού είναι: ναζι-
στική εγκληματική οργάνωση υπό τον
μανδύα «νόμιμου πολιτικού κόμματος». 

Οι συγγραφείς γράφουν, με πλήρη
γνώση των συντριπτικών αποδεικτικών
στοιχείων, για τη στρατιωτική συγκρότη-
ση, ιεραρχική δομή, λειτουργία, διάρ-
κεια, της εγκληματικής οργάνωσης, πού
αναδείχτηκαν στην πεντάχρονη διάρκεια
της δίκης. Γράφουν μετά από μία εισαγ-
γελική αγόρευση, πού αγνόησε, διέστρε-
ψε, απέκρυψε το αποδεικτικό υλικό και
πρότεινε προς το δικαστήριο το ανήκου-
στο. Την αθώωση της ηγεσίας της ΧΑ
από την κατηγορία της εγκληματικής ορ-
γάνωσης και την υιοθέτηση της θεωρίας
του μεμονωμένου περιστατικού για όλα
τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο
όνομα της ΧΑ. Υπερέβει τις καλύτερες
προσδοκίες της ηγεσίας της ΧΑ.

Οι συγγραφείς -αγορητές, ξέρουν τι
μεγέθους κίνδυνο για τη μεγάλη δημο-
κρατική πλειοψηφία αντιπροσωπεύει η
ΧΑ και η τυχόν υιοθέτηση της εισαγγελι-
κής πρότασης από το δικαστήριο. 

Πατάνε με το ένα πόδι στην ιστορική εμπει-
ρία του αντιφασιστικού κινήματος της δεκαε-
τίας του ‘20 και ‘30 και όλων των διδαγμάτων
της, και με το άλλο στις εμπειρίες και τις μά-
χες του αντιφασιστικού κινήματος την τελευ-
ταία εικοσαετία, ενάντια στην άνοδο της
ακροδεξιάς, του θεσμικού ρατσισμού και της

ναζιστικής οργάνωσης. 
Με αυτά τα εφόδια και την αναγνωρισμένη

από εχθρούς και φίλους, στον ψηλότερο βαθ-
μό νομική τους συγκρότηση, οι αγορεύσεις
τους, είναι η Βίβλος των επιχειρημάτων του αν-
τιφασιστικού κινήματος. Καταρρίπτουν σημείο
προς σημείο κάθε ισχυρισμό της ναζιστικής ορ-
γάνωσης, ενώ αποκαλύπτουν και τους μηχανι-

σμούς ανάδειξής της, από την αφάνεια του πε-
ριθωρίου σε πολιτική δύναμη, μέσω κυρίως του
θεσμικού ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας πού
προωθεί η κυρίαρχη τάξη και τα αστικά κόμμα-
τα. Αποδεικνύουν με μαθηματική ακρίβεια, όσα
υποκριτικά τώρα αρνείται η ναζιστική οργάνω-
ση: Τη ναζιστική ιδεολογία της, αλλά και τον δι-
πλό λόγο της ηγεσίας της ΧΑ, την ιεραρχική
δομή, τη στρατιωτική εκπαίδευση και δράση
των ομάδων κρούσης. Ότι όλα τα εγκλήματα
πού δικάζει το δικαστήριο, έγιναν με τον σχε-
διασμό και την πλήρη γνώση της ηγεσίας της,
τη σχέση της με τα επιχειρηματικά συμφέρον-
τα, το βαθύ κράτος και τα αστικά κόμματα. 

Είναι βιβλία -όπλα απαραίτητα σε κάθε αντι-
φασίστα, που μας εξοπλίζουν με όλα τα επι-
χειρήματα για τον σημερινό κίνδυνο που αντι-
προσωπεύει η άκρα δεξιά και οι φασιστικές ή
ναζιστικές της μεταλλάξεις, σε όλη την Ευρώ-
πη και τον κόσμο. Όμως δεν δείχνουν μόνο
τον κίνδυνο, αλλά και το απόσταγμα των μέχρι
τώρα εμπειριών από την εικοσαετή δράση του
αντιφασιστικού κινήματος, που οδήγησε στην
πολιτική απομόνωση της ΧΑ, την έξοδό της
από τη Βουλή και την οργανωτική της απο-
διάρθρωση. Τη Χρυσή Αυγή την έβαλε στο
εδώλιο του κατηγορουμένου, η επίμονη, μαζι-
κή, ενωτική, μακρόχρονη δράση του αντιφασι-
στικού κινήματος και της νεολαίας. 

Η μάχη με τη ρατσισμό, τους φασίστες, τους
ναζί και όλες τις μεταλλάξεις της άκρας δεξιάς
είναι σε εξέλιξη και εδώ και σε όλο τον κόσμο. 

Διαβάστε, διαδώστε αυτά τα βιβλία, χρησι-
μοποιείστε τα επιχειρήματά τους. Είναι αναν-
τικατάστατα εργαλεία σε κάθε συζήτηση για
το φασισμό και ταυτόχρονα εγχειρίδια αντι-
φασιστικής δράσης.

Τάκης Ζώτος

ΙNFO
• Στη συζήτηση για το βιβλίο του Θανάση
Καμπαγιάννη “Με τις μέλισσες ή με τους λύ-
κους” στις 3/3 μίλησαν οι:
Κωστής Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικός, πρώην
πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα δι-
καιώματα του Ανθρώπου, Χαράλαμπος Κου-
ρουνδής, δικηγόρος, μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ,
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νί-
καιας-Ρέντη, δημοσιογράφος, Δημήτρης Ψαρ-
ράς, δημοσιογράφος, συγγραφέας
• Στην παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα
Παπαδάκη “Το «άλλο άκρο» στο εδώλιο: Δι-
καιοσύνη ή ατιμωρησία ξανά;” στις 17/3 θα μι-
λήσουν οι: 
Πάνος Γκαργκάνας, διευθυντής εφημερίδας
Εργατική Αλληλεγγύη, Δημήτρης Δεσύλας,
μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ελένη Πορτάλιου,
ομότιμη καθηγήτρια ΕΜΠ, Δημήτρης Σαρα-
φιανός, τ. μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ και ο συγ-
γραφέας
Συντονίζει η δημοσιογράφος Κατερίνα Κατή
Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί

Ιστορικές αγορεύσεις 
σε μια ιστορική δίκη



Την έννοια του υποϊμπεριαλι-
σμού τη διατύπωσε πρώτη φο-
ρά ο Βραζιλιάνος μαρξιστής

Ρόι Μάουρο Μαρίνι στη δεκαετία
του ’60. Προσπαθούσε να ερμηνεύ-
σει τη δυναμική της καπιταλιστικής
ανάπτυξης μιας κοινωνίας όπως η
Βραζιλία της εποχής. Δηλαδή, μιας
κοινωνίας σε τροχιά εκβιομηχάνισης
και ανάπτυξης αλλά που συνέχιζε να
λειτουργεί στα οικονομικά, πολιτικά
και στρατιωτικά όρια που έθεταν οι
ηγέτιδες παγκόσμιες δυνάμεις. 

Η έννοια του υποϊμπεριαλισμού
ταιριάζει γάντι στην Τουρκία του Ρε-
ζίπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη διάρκεια
των τριάντα τελευταίων χρόνων η
Τουρκία έχει γίνει μια σημαντική βιο-
μηχανική οικονομία ενσωματωμένη
στα παραγωγικά δίκτυα με κέντρο
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πολιτική κυριαρχία του Ερντο-
γάν, από τη στιγμή που έγινε πρω-
θυπουργός για πρώτη φορά το
2003, αντανακλάει την αυτοπεποίθη-
ση μιας νέας, ευσεβούς μουσουλμα-
νικής αστικής τάξης, η οποία, βασι-
σμένη κυρίως στην Ανατολία, δια-
μορφώθηκε σε αυτό το βιομηχανικό
μετασχηματισμό. Ο Ερντογάν είδε
τις Αραβικές επαναστάσεις του 2011
σαν ευκαιρία να διεκδικήσει την
τουρκική ηγεμονία σε όλη τη Μέση
Ανατολή. 

Τώρα σκοντάφτει στα όρια του
τουρκικού υποϊμπεριαλισμού. Αφιέ-
ρωσε μεγάλους πόρους προσπαθών-
τας να μεθοδεύσει την ανατροπή του
καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ
στην Συρία. Η προσπάθεια κατέληξε

σε πλήρη αποτυχία. Η επέμβαση του
Ιράν και -από το 2015 της Ρωσίας-
επέτρεψε στον Άσαντ να αποκατα-
στήσει τον έλεγχό του στην Συρία.
Τα απομεινάρια των δυνάμεων της
αντιπολίτευσης έχουν εγκλωβιστεί
στην βορειοδυτική επαρχία του Ιντ-
λίμπ. 

Μια από τις πιο έξυπνες τακτικές
του Άσαντ ήταν η άσκηση πίεσης
στον Ερντογάν με την απόσυρση

των δυνάμεών του από τις κουρδι-
κές περιοχές κατά μήκος των βορει-
οανατολικών συνόρων της Συρίας
με την Τουρκία. Το κενό το γέμισαν
οι Λαϊκές Δυνάμεις Προστασίας
(YPG) που είναι συνδεδεμένες πολι-
τικά με το Εργατικό Κόμμα Κουρδι-
στάν (ΡΚΚ) το οποίο μάχεται επί δε-
καετίες για την αυτοδιάθεση από το
τουρκικό κράτος. Οι YPG έγιναν -με
την ομπρέλα του Συριακού Δημο-
κρατικού Μετώπου (SDF), σύμμαχος
κλειδί των ΗΠΑ στην εκστρατεία για
την ήττα του ISIS στην Συρία. 

Όμως, το φθινόπωρο ο Τραμπ αν-
τί να ρισκάρει μια σύγκρουση με την
Τουρκία απέσυρε τις στρατιωτικές
δυνάμεις των ΗΠΑ από τις κουρδι-
κές περιοχές αφήνοντας τις YPG
στο έλεος των τουρκικών δυνάμεων
που εισέβαλαν. 

Ο Ερντογάν αντιμετωπίζει δύσκο-
λους στρατιωτικούς στόχους στην
Συρία. Θέλει να ανασχέσει ή να κα-
ταστρέψει τις YPG αλλά ταυτόχρονα
τα στρατεύματά του προσπαθούν να
στηρίξουν τους εναπομείναντες εξε-
γερμένους στο Ιντλίμπ. Ο Άσαντ, με
την στήριξη αεροπορίας και τεχνι-
κής βοήθειας από τη Ρωσία, έχει
εξαπολύσει μια καταστροφική εκ-
στρατεία αδιάκριτων βομβαρδισμών
μιας περιοχής που είναι γεμάτη με

πρόσφυγες πέρα από τους μαχητές. 
Αυτή η επιλογή φέρνει την Τουρ-

κία επικίνδυνα κοντά σε μια σύγ-
κρουση με την Ρωσία. Την περασμέ-
νη βδομάδα 34 Τούρκοι στρατιώτες
σκοτώθηκαν στο Ιντλίμπ ύστερα από
αεροπορικό πλήγμα για το οποίο η
Άγκυρα κατηγορεί τον Άσαντ αλλά
στο οποίο σχεδόν σίγουρα εμπλέκε-
ται η Ρωσία. 

Υπερεπέκταση
Ο τουρκικός υποϊμπεριαλισμός

υποφέρει από υπερεπέκταση. Πρό-
σφατα ο Ερντογάν έστειλε στρατό
στη Λιβύη για να στηρίξει την πλα-
σματική επίσημη κυβέρνηση που ο
έλεγχός της απλώνεται λίγο έξω
από την πρωτεύουσα, την Τρίπολη.
Και στη Λιβύη η Ρωσία βρίσκεται
στην απέναντι πλευρά και υποστηρί-
ζει τον στρατηγό Χαφτάρ οι δυνά-
μεις του οποίου προελαύνουν στην
Τρίπολη. Ο Ερντογάν υπέγραψε μια
συμφωνία με την κυβέρνηση της
Τρίπολης που του δίνει πρόσβαση
στα ενεργειακά αποθέματα της Με-
σογείου για τα οποία ανταγωνίζεται
με άλλα κράτη, όπως η Ελλάδα, η
νότια Κύπρος και το Ισραήλ. 

Δεν προκαλεί, λοιπόν, έκπληξη το
γεγονός ότι ο Ερντογάν κοιτάζει
προς τα δυτικά για βοήθεια. Όπως

αναφέρει η ιστοσελίδα Stratfor που
ειδικεύεται σε ζητήματα ασφαλείας
και γεωπολιτικής: «αυτό που χρει-
άζεται η Άγκυρα είναι ένα σαφές και
συνεπές σινιάλο από τους βασικούς
της συμμάχους τόσο ισχυρό που θα
πείσει την Ρωσία να πιέσει για απο-
κλιμάκωση [στο Ιντλίμπ] το ταχύτε-
ρο δυνατόν». 

Ο Ερντογάν είχε προσεγγίσει την
Ρωσία για να αποκτήσει ένα μέσο
πίεσης στις Δυτικές δυνάμεις. Αγό-
ρασε το ρωσικό σύστημα αεράμυ-
νας S-400 προκαλώντας την οργή
της Ουάσιγκτον. Όμως τώρα, στρι-
μωγμένος στην Συρία παρακαλεί τη
βοήθεια των ΗΠΑ πχ με πυραύλους
Πάτριοτ για να αντιμετωπίσει την
ρώσικη αεροπορική ισχύ στο Ιντ-
λίμπ. Προσπαθεί επίσης να ασκήσει
πίεση στην ΕΕ επιτρέποντας σε πρό-
σφυγες και μετανάστες να διασχί-
σουν τα σύνορα της Τουρκίας προς
την Ευρώπη. 

Ο Ερντογάν δεν είναι “θύμα του
ιμπεριαλισμού” τώρα που έχει τεν-
τωθεί πέρα από τις δυνάμεις του. Τα
πραγματικά θύματα είναι οι λαοί χω-
ρών όπως η Συρία και η Λιβύη που
γίνονται κομμάτια από τους ανταγω-
νιζόμενους υποϊμπεριαλισμούς και
από τις Μεγάλες Δυνάμεις που κα-
ραδοκούν στα παρασκήνια. 

Την περασμένη βδομάδα ο Ν. Μόντι, ο
ακροδεξιός πρωθυπουργός της Ινδίας,
επεφύλαξε μια διθυραμβική υποδοχή

στον Τραμπ. Βγήκαν αγκαλιασμένοι στην
εξέδρα που είχε στηθεί στο μεγάλο στάδιο
του Αμενταμπάντ, το προσωπικό προπύργιο
του Μόντι στο κρατίδιο του Γκουζουράτ. 

Το ενθουσιώδες κοινό το είχε εξασφαλίσει
το ακροδεξιό ινδουιστικό κόμμα του το ΒJP.
Τα σχολεία και οι σχολές έκλεισαν, οι σπου-
δαστές στοιβάχτηκαν σε λεωφορεία που
τους έφεραν στο στάδιο. 

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία για
πώληση στρατιωτικού υλικού. Συγκεκριμένα
ελικόπτερα για το πολεμικό ναυτικό αξίας 3
δις δολαρίων. Επί πολλά χρόνια ο αμερικάνι-
κος ιμπεριαλισμός καλλιεργεί στενότερες
σχέσεις με την Ινδία. Ο στόχος είναι η Κίνα.
Ο Τραμπ δεν την ανέφερε απευθείας στην
ομιλία του αλλά όλοι κατάλαβαν το υπονο-
ούμενο όταν είπε πως η σύσφιξη των σχέσε-
ων Ινδίας-ΗΠΑ θα εξασφαλίσει έναν: «ελεύ-
θερο και ανοιχτό Ινδο-Ειρηνικό για τα παιδιά
και τα εγγόνια μας». 

Για δεκαετίες στον ανταγωνισμό ανάμεσα
στην Ινδία και το Πακιστάν, η Κίνα υποστήρι-
ζε το Πακιστάν. Το Καράτσι που είναι μεγά-
λο λιμάνι φιλοξενεί πλέον μια βάση του πο-
λεμικού ναυτικού της Κίνας. Έτσι οι ΗΠΑ θέ-
λουν την Ινδία αντίβαρο στην Κίνα. Σε στρα-

τιωτικό επίπεδο για παράδειγμα, οργανώ-
νονται κοινές ασκήσεις, ινδικά πολεμικά
πλοία περιπολούν μαζί με αμερικάνικα, ιαπω-
νικά και φιλιππινέζικα στην Νότια Κινέζικη
Θάλασσα.

Αντιφατική συμμαχία 
Υπάρχουν πολλά εμπόδια σε αυτή την εκ-

κολαπτόμενη συμμαχία. Και οι δυο πλευρές
φοβούνται μην αφήσει η μια την άλλη στα
κρύα του λουτρού στην αντιπαράθεση με
την Κίνα. Οι εμπορικοί πόλεμοι που έχει ξεκι-
νήσει ο Τραμπ πλήττουν και τον ινδικό καπι-
ταλισμό. Ο Τραμπ και ο Μόντι παζαρεύουν
εδώ και καιρό μια μεγάλη εμπορική συμφω-
νία που έχει πολλά αγκάθια. Όπως έχει πει ο
Τραμπ ο Μόντι είναι «πολύ σκληρό καρύδι
στις διαπραγματεύσεις».

Τα πανηγύρια που στήθηκαν για να προ-
βάλλουν τους δυο «ισχυρούς άνδρες» δεν
μπορούν να κρύψουν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο Μόντι λιγότερο από ένα χρό-
νο από τη νίκη του κόμματός του στις εκλο-

γές. Οι ρυθμοί ανάπτυξης του ινδικού καπι-
ταλισμού πέφτουν και οι αγώνες των από
κάτω φουντώνουν. 

Το 2020 ξεκίνησε με μια Γενική Απεργία
ανεπανάληπτων διαστάσεων. Διακόσια πε-
νήντα εκατομμύρια εργαζόμενοι και εργαζό-
μενες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των
συνδικάτων και απέργησαν ενάντια στις επι-
θέσεις της κυβέρνησης, τη λιτότητα, τα χα-
μηλά μεροκάματα, τις ιδιωτικοποιήσεις.
Όμως, οι επιθέσεις της κυβέρνησης δεν εί-
ναι μόνο οικονομικές. Ο Μόντι χτυπάει τα
δημοκρατικά δικαιώματα. Κατάργησε την -
περιορισμένη- αυτονομία του Κασμίρ και
έχει παραδώσει τη βασανισμένη περιοχή
στις περιποιήσεις της στρατιωτικής διοίκη-
σης. 

Τον Δεκέμβρη η κυβέρνησή του πέρασε
ένα ρατσιστικό, ισλαμοφοβικό νόμο, τον
CAA, που στην ουσία μετατρέπει τα 200 εκα-
τομμύρια Μουσουλμάνων της Ινδίας σε πολί-
τες δεύτερης κατηγορίας. Όμως, αυτές οι
ρατσιστικές επιθέσεις γεννάνε αντίσταση.

Όλη η Ινδία συγκλονίστηκε από μαζικές δια-
δηλώσεις ενάντια στον CAA. Ο Μόντι λύσσα-
ξε.

Τις μέρες τις επίσκεψης του Τραμπ οι πα-
ραστρατιωτικές συμμορίες του Μόντι οργά-
νωσαν πογκρόμ σε μουσουλμανικές εργατο-
γειτονιές στο Δελχί. Οι τραμπούκοι ήταν επί-
σης εξαγριωμένοι γιατί πρόσφατα το BJP
υπέστη μια μεγάλη εκλογική ήττα. Έχασε τις
τοπικές εκλογές στο Δελχί που έγιναν στις
αρχές του Φλεβάρη. 

Δεν ήταν οι οποιεσδήποτε εκλογές. Το
BJP εξαπέλυσε τη πιο χυδαία ισλαμοφοβική
και σεξιστική εκστρατεία ποντάροντας ότι
έτσι θα τις κερδίσει. Ιδιαίτερος στόχος ήταν
οι μουσουλμάνες γυναίκες της εργατικής
συνοικίας Σαχίν Μπαγκ που βρίσκονται για
βδομάδες στην πρώτη γραμμή των κινητο-
ποιήσεων ενάντια στον CAA. Οι βουλευτές κι
οι υπουργοί του Μόντι τις αποκάλεσαν «κου-
νέλες που γεννάνε τρομοκράτες», «αντεθνι-
κά στοιχεία» και τη γειτονιά τους «θερμοκή-
πιο βομβιστών αυτοκτονίας». Παρόλη αυτή
την επίθεση, η αντιπολίτευση στον Μοντι -
ένα τοπικό κομμα του Δελχί- κέρδισε τις 66
από τις 70 έδρες του τοπικού κοινοβουλίου. 

Η συνέχεια δεν είναι η επόμενη κάλπη. Εί-
ναι οι απεργίες και οι διαδηλώσεις που μπο-
ρούν να τσακίσουν τον «Τραμπ της Ινδίας». 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Μαζικές αντιστάσεις
στον “Τραμπ της Ινδίας”

«Παρατεντωμένος» 
ο τουρκικός υπο-ιμπεριαλισμός

Γράφει ο
Άλεξ Καλλίνικος



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω
από τις ΗΠΑ, το φάντασμα του
σοσιαλισμού. Η υποψηφιότητα

του Μπέρνι Σάντερς στις προκριματι-
κές εκλογές για το χρίσμα των Δημο-
κρατικών έχει κάνει τη λέξη “σοσιαλι-
σμός” υποχρεωτικό κομμάτι του καθη-
μερινού δελτίου ειδήσεων από άκρη
σε άκρη της χώρας. Και από ό,τι φαί-
νεται, το φάντασμα όχι απλώς πλανιέ-
ται, αλλά τρομάζει το κατεστημένο. 

Οι “σοβαροί” δημοσιογράφοι συγ-
κρίνουν τις αλλεπάλληλες επιτυχίες
του Σάντερς με τον κορονοϊό για να
δουν ποιος μπορεί να ρίξει περισσότε-
ρο το χρηματιστήριο. Και το κατεστη-
μένο του Δημοκρατικού κόμματος, που
προς το παρόν βιώνει το φόβο από πιο
κοντινή απόσταση από όλους τους άλ-
λους, συσπειρώνεται για να μπλοκάρει
μια πιθανή ανάδειξη του Σάντερς σε
υποψήφιο για την Προεδρία στις εκλο-
γές του ερχόμενου Νοέμβρη. Δύο από
τους αντιπάλους του Σάντερς παραιτή-
θηκαν λίγο πριν την “Σούπερ-Τρίτη” (3
του Μάρτη, η μέρα που ψηφίζουν 14
πολιτείες, ανάμεσά τους οι πιο μαζι-
κές), τρέχοντας γρήγορα να αγκαλιά-
σουν τον Τζο Μπάιντεν, τον “μετριοπα-
θή” υποψήφιο. Δεν έχει υπάρξει άλλο
περιστατικό τόσο γρήγορου εναγκαλι-
σμού του αντιπάλου, από υποψήφιους
που παραιτούνται στις προκριματικές.
Αλλά, όπως ξεκαθάρισαν ο Πιτ Μπούτι-
τζετζ και η Έιμι Κλόμπουσαρ που απο-
ρύρθηκαν, το κάνουν επειδή βάζουν
την πατρίδα πάνω από τις προσωπικές
τους φιλοδοξίες. Με λίγα λόγια, ο
Μπέρνι Σάντερς είναι ο εχθρός και οι
προκριματικές εκλογές μετατρέπονται
σε έναν αγώνα για το ποιος μπορεί να
σταματήσει τον Μπέρνι. Ο πανικός εί-
ναι φανερός. Ο Μπάιντεν χαρακτηριζό-
ταν καμένο χαρτί μετά τα απογοητευτι-
κά αποτελέσματά του στις πρώτες πο-
λιτείες, αλλά ξαφνικά έγινε η ελπίδα
τους επειδή είχε τη μοναδική του επι-
τυχία, στη Νότια Καρολίνα, μια πολι-
τεία 5 εκατομμυρίων. Το ρίσκο είναι
επίσης μεγάλο. Αν ο Μπάιντεν δεν κα-
ταφέρει να κάνει γκελ στις εκλογές
της Σούπερ-Τρίτης, για το κατεστημέ-
νο του Δημοκρατικού Κόμματος απο-
μένει μόνο ο Μπλούμπεργκ που μπαί-
νει ως “δισεκατομμυριούχος” στο πα-
χνίδι, έχοντας ήδη ρίξει πεντακόσια
εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμένες
διαφημίσεις. Ο κόσμος που ψάχνει
απάντηση απέναντι στον Τραμπ δεν θα
συγκινηθεί και δεν θα κινητοποιηθεί
από τύπους που μπροστά τους ο σημε-
ρινός πρόεδρος φαντάζει “αντι-συστη-

μικός”. Το έργο αυτό εξάλλου η βάση
του Δημοκρατικού Κόμματος το ξαναέ-
ζησε πικρά με τη Χίλαρι Κλίντον το
2016 να απομονώνει τον Σάντερς γιατί
μόνο...μια σοβαρή φωνή σαν τη δική
της μπορούσε υποτίθεται να νικήσει
τον Τραμπ.

Η συσπείρωση του κατεστημένου
ενάντια στον Σάντερς, προς το παρόν,
έχει τα αντίστροφα αποτελέσματα. Ο
Σάντερς ανεβάζει σταθερά τα ποσο-
στά του σε εθνικό επίπεδο εδώ και μή-
νες, ενώ ανεβαίνει και ως δεύτερη επι-
λογή ανάμεσα στους υποστηρικτές άλ-
λων υποψηφίων.

Μαζική υπόθεση
Η καμπάνια του Σάντερς είναι μαζική

υπόθεση. Όταν ανακοίνωσε την υπο-
ψηφιότητά του πέρσι στην αρχή της
χρονιάς, πάνω από ένα εκατομμύριο
κόσμος δήλωσε εθελοντής μέσα στο
πρώτο 24ωρο. Ανάμεσα σε όλους τους
υποψήφιους είναι αυτός που με διαφο-
ρά έχει περισσότερες οικονομικές συ-
νεισφορές με μικρότερα ποσά από πο-
λύ περισσότερο κόσμο και όχι από δι-
σεκατομμυριούχους. 

Αυτό που προβάλλουν ανησυχητικά
τα ΜΜΕ είναι η επιρροή του Σάντερς
στη νεολαία. Αλλά όλο και περισσότε-
ρο αναδεικνύουν πόσο κεντρικό είναι
το ζήτημα της κοινωνικής τάξης. Οι ερ-
γάτες και οι εργάτριες, οι φτωχοί αλλά
και οι καλοπληρωμένοι είναι οι βασικοί

χρηματοδότες της εκστρατείας του. Σε
ένα εντυπωσιακό ρεπορτάζ, οι Φαϊνάν-
σιαλ Τάιμς αναδεικνύουν πως οι εργα-
ζόμενοι και οι εργαζόμενες στις πιο με-
γάλες εταιρείες τεχνολογικής αιχμής
στηρίζουν μαζικά τον Σάντερς (αλλά
και την Γουόρεν, την δεύτερη υποψή-
φια της αριστερής αλλά πιο ελεγχόμε-
νης πτέρυγας), ενώ τα αφεντικά τους
έχουν μπει στη μάχη ενάντιά του. Σχε-
δόν 75% των ενισχύσεων από εργαζό-
μενους της Google πάνε προς τον Σάν-
τερς και τη Γουόρεν (τα δύο τρίτα αυ-
τών για τον Σάντερς). Αντίστοιχα νού-
μερα για τους εργαζόμενους στο Fa-
cebook, την Apple, την Tesla. Ποιος θα
πει σε αυτόν τον κόσμο που δουλεύει
στο πλέον προκεχωρημένο φυλάκιο
της τεχνολογίας του καπιταλισμού ότι
ο σοσιαλισμός είναι παλιά και σκουρια-
σμένη ιδέα; 

Όμως, ακόμη πιο εντυπωσιακό από
το στοιχείο ότι το 70% των χρημάτων
από εργαζόμενους στον τομέα πληρο-
φορικής του Amazon πάνε στον Σάν-
τερς είναι ότι το 90% των προσφορών
από τον κόσμο που δουλεύει στις απο-
θήκες του Amazon πάνε στον Σάντερς.
Σε αυτούς τους ανθρώπους κουνάει το
δάχτυλο το κατεστημένο του Δημο-
κρατικού Κόμματος λέγοντάς τους ότι
ο Σάντερς είναι πολύ ακραίος, δεν θα
πείσει τα μαζικά ακροατήρια και θα χά-
σει από τον Τραμπ. 

Νίκος Λούντος

Τι είναι αυτό που κάνει τον Σάντερς να συνδέεται με τους
από κάτω; Είναι ακριβώς ότι πλαισιώνει την εκστρατεία
του σαν μάχη ενάντια στο κατεστημένο και τους πλούσι-

ους. Δωρεάν Παιδεία, δωρεάν Υγεία και ασφάλιση για όλους,
15 δολάρια κατώτατο ωρομίσθιο, δράση ενάντια στην κλιματι-
κή αλλαγή, έλεγχος στις τράπεζες. 

Η ριζοσπαστικοποίηση στις ΗΠΑ βρήκε πολλούς τρόπους να
εκφραστεί τα τελευταία χρόνια: το κίνημα για τις ζωές των
μαύρων, τις μεγάλες πορείες των γυναικών, τις μαζικές κινητο-
ποιήσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών, τις πετυχημένες
απεργίες των εκπαιδευτικών, το κύμα συνδικαλισμού σε μαγα-
ζιά όπως τα McDonalds. Το 2019 ήταν η χρονιά με τις περισ-
σότερες απεργίες εδώ και καιρό. Η αύξηση οφείλεται κατά κύ-
ριο λόγο στη μεγάλη μάχη που εξελίχθηκε στην Τζένεραλ Μό-
τορς, αλλά υπήρξαν 24 απεργίες με περισσότερους από 1000
απεργούς, ενώ δέκα από αυτές ήταν σε χώρους με πάνω από
20.000 απεργούς.

Ο Σάντερς λέει πως αν γίνει πρόεδρος θα ανατρέψει από
την πρώτη μέρα όλες τις πολιτικές του Τραμπ ενάντια στη με-
τανάστευση, τη λεγόμενη “μηδενική ανοχή”, τα τείχη, τις
απάνθρωπες φυλακές και διχασμούς οικογενειών στα σύνορα,
τις εφόδους των ειδικών δυνάμεων στη μεθόριο, θα παγώσει
τις απελάσεις και θα ανοίξει διαδικασία νομιμοποίησης για τα
11 εκατομμύρια μεταναστών χωρίς χαρτιά. Η βρετανική εφη-
μερίδα Γκάρντιαν ακολούθησε τους εθελοντές της καμπάνιας
σε περιοχές του Νότου και εντυπωσιάστηκε από το πώς ο κό-
σμος άνοιγε στα σπίτια του στους εκπροσώπους του “θείου
Μπέρνι” όπως τον λένε οι ισπανόφωνοι.

Το ζήτημα της τάξης δένεται με το ζήτημα του ρατσισμού. Η
δημόσια υγεία για όλους και η δωρεάν φοίτηση στα Πανεπι-
στήμια είναι ζήτημα που αφορά τους ισπανόφωνους ψηφοφό-
ρους εξίσου όσο η νομιμοποίηση των συγγενών τους.

Εμπειρίες
Όλες οι εμπειρίες των μαζικών κινημάτων των τελευταίων

χρόνων ρίχνουν το φως τους και ξεκαθαρίζουν τη σημερινή
μάχη. Όταν ο Μπούτιτζετζ και η Κλόμπουσαρ δήλωσαν ότι
περνάνε στο στρατόπεδο του Μπάιντεν, ο Σάντερς θύμισε ότι
ο Μπάιντεν είχε στηρίξει τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, τασσό-
μενος στο πλευρό του Μπους και του Ντικ Τσένι. Ο Μπούτι-
τζετζ είχε ανάμεσα στα ατού του ότι ήταν ο πρώτος ανοιχτά
ομοφυλόφιλος υποψήφιος στην ιστορία. Οι οπαδοί του Σάν-
τερς κυκλοφόρησαν αμέσως το βίντεο όπου ο Μπάιντεν όχι
μόνο δήλωνε ενάντια στο γάμο των ομοφυλόφιλων αλλά δή-
λωνε ότι δεν έχει τίποτα να διαφωνήσει με την ακροδεξιά Σά-
ρα Πέιλιν σε αυτό το ζήτημα. 

Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ένας από τους δυο πολιτικούς
πυλώνες του αμερικάνικου καπιταλισμού. Δεν πρόκειται να αλ-
λάξει στρατόπεδο, ακόμη κι αν ο Σάντερς καταφέρει να κερδί-
σει την εσωκομματική μάχη. Το κρίσιμο είναι αν η αλλαγή που
σηματοδοτεί ο Σάντερς ανατροφοδοτήσει το ηθικό για οργά-
νωση από τα κάτω. Τη δεκαετία του ‘70 το Δημοκρατικό Κόμ-
μα κατάφερε να ενσωματώσει και σε μεγάλο βαθμό να εξου-
δετερώσει τον κόσμο που έψαχνε πολιτική έκφραση για τις με-
γάλες κοινωνικές και ταξικές μάχες που είχαν ξεκινήσει από τη
δεκαετία του ‘60.

Το γεγονός ότι ταλανίζεται και σήμερα σε τέτοιο σημείο είναι
δείγμα των δονήσεων που εξελίσσονται πολύ βαθιά στην αμε-
ρικανική κοινωνία. Και σήμερα οι υλικές δυνατότητες του αμε-
ρικάνικου καπιταλισμού να ενσωματώσει τις ελπίδες του κό-
σμου είναι ασύγκριτα μικρότερες. Πριν από 20 χρόνια, ο Γουό-
ρεν Μπίτι παίζοντας έναν προοδευτικό πολιτικό στην ταινία
Μπούλγουορθ που επειδή ήξερε ότι θα πεθάνει μπορούσε να
λέει ελεύθερα τη γνώμη του, αποφάσισε ότι θα πει “αυτή τη
βρόμικη λέξη που αρχίζει από σίγμα: σοσιαλισμός”. Πλέον οι
τραπεζίτες και οι δισεκατομμυριούχοι είναι αυτοί που ντρέπον-
ται να μιλήσουν για το σύστημά τους. Ο καπιταλισμός είναι ο
παλιός κόσμος που πεθαίνει. Ο σοσιαλισμός είναι η απάντηση.

Ευκαιρία για 
οργάνωση από τα κάτω

ΗΠΑ Το κύμα υποστήριξης 
στον Σάντερς βάζει 
φωτιά στο κατεστημένο

Μπέρνι Σάντερς και Ιλχάν Ομάρ
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