
Ο κορονοϊός σκοτώνει κόσμο
και διαλύει την οικονομία
αλλά ΑΥΤΟΙ κυνηγάνε πρόσφυγες!

Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.

611

Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

Νο 1413, 11 Μάρτη 2020 www.sekonline.gr τιμή 2 ευρώ 

10

21 ΜΑΡΤΗ Παγκόσμια
μέρα δράσης

σελ. 6, 7, 10, 11, 12, 13

ΑΠΕΡΓΙΕΣ 
για να θωρακίσουμε
τη δημόσια Υγεία

σελ. 4, 5

Οι Γυναίκες έδειξαν το δρόμο - Γυρίστε στις σελ. 8, 9, 20

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚH ΠΑΡAΝΟΙΑ

8 Μάρτη, Αθήνα. 
Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



Νο 1413, 11 Μάρτη 2020 Πρόσφυγες Καλοδεχούμενοισελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

STOP στη ρατσιστική εκστρατεία
Χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν την

Πέμπτη 5/3 το κέντρο της Αθήνας σε
ένα εντυπωσιακό αντιρατσιστικό και

αντιφασιστικό ποτάμι που, ξεκινώντας από τα
Προπύλαια, έφτασε μέχρι το Σύνταγμα με
ένα βασικό και κεντρικό σύνθημα. “Ανοίξτε τα
σύνορα για τους πρόσφυγες”. 

Εντυπωσιακή σε παλμό η διαδήλωση έσπα-
σε το κλίμα της ρατσιστικής προπαγάνδας
περί εισβολής και διέλυσε το παραμύθι της
εθνικής ομοψυχίας που προσπάθησε να επι-
βάλει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη όλη την
προηγούμενη βδομάδα. 

Μαζικό ήταν το μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ και μαζί
του το πανό του ΣΕΚ που έγραφε “Ρατσι-
σμός, Λιτότητα, Καταστολή, Πολεμοκαπηλεία
- Κάτω η Νέα Δημοκρατία”. 

Η διαδήλωση κατά τις 8μμ έφτασε στο Σύν-
ταγμα περικυκλώνοντας την κεντρική πλατεία
της Αθήνας από όλες τις πλευρές, ενώ μπρο-
στά στη Βουλή υπήρχαν παραταγμένες κλού-
βες των ΜΑΤ του Μητσοτάκη και του Χρυσο-
χοΐδη. Τα ίδια ΜΑΤ που ηττήθηκαν από τον
απλό κόσμο στη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο,
και που, μαζί με καραβανάδες και παρακρατι-
κούς, δολοφονούν πρόσφυγες στα σύνορα.
Χαρακτηριστική ήταν η στάση ομάδας μπά-
τσων της ΔΙΑΣ που με τα μηχανάκια τους
προσπαθούσαν όλη την ώρα να προβοκά-
ρουν την διαδήλωση, χωρίς να το καταφέ-
ρουν.

“Σαν φοιτητές ξεκαθαρίζουμε πως δεν θα
μείνουμε αδιάφοροι μπροστά στη δολοφονι-
κή ρατσιστική κατρακύλα της κυβέρνησης
Μητσοτάκη. Διαδηλώνουμε σήμερα σε αλλη-
λεγγύη με τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες και μπαίνουμε στην πρώτη γραμμή για
να οργανώσουμε την επόμενη μεγάλη κινη-
ματική απάντηση στις 21 Μάρτη – Διεθνή Μέ-
ρα ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό”,
ανέφερε ο Αλέξανδρος Κοροβέσης από το
ΠΑΔΑ.

“Η σημερινή μαζική κινητοποίηση είναι μια
ανάσα ανθρωπιάς. Όλες αυτές τις μέρες η
ρατσιστική και εθνικιστική προπαγάνδα που
έχει κατακλύσει τα ΜΜΕ μας έχει πραγματικά
φοβίσει. Η σημερινή κινηματική απάντηση
αποδεικνύει στην πράξη πως  τα κινήματα
που είναι ηχηρά όλα αυτά τα χρόνια, ξανα-
βγαίνουν στο δρόμο για να εμποδίσουν αυτή
την κατεύθυνση προς τον πόλεμο και τη βαρ-
βαρότητα”, ανέφερε ο Βασίλης Κουκαλάνι,
σκηνοθέτης-ηθοποιός που διαδήλωσε στο
μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ.

“Διαδηλώνουμε κατά του φρικιαστικού εγ-
κλήματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη που
αποφάσισε να ανοίξει τον πόλεμο σε άο-
πλους πρόσφυγες και μετανάστες στέλνον-
τας το στρατό και την αστυνομία χτυπώντας
και δολοφονώντας. Είναι μια εγκληματική ρα-
τσιστική πολιτική που ξεδιπλώνεται από τον
Έβρο μέχρι τα νησιά του Αιγαίου. Είναι απα-
ράδεκτη η αναστολή των αιτήσεων ασύλου.
Είναι απαράδεκτο το ότι τολμάνε να μιλάνε
για κλειστά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Από
τη μεριά μας τονίζουμε πως η λύση είναι μια
και μοναδική. Να ανοίξουν τα σύνορα της Ευ-
ρώπης-φρούριο, και να αφήσουν αυτό τον
κόσμο να περάσει. Μπορούμε να τους υποδε-
χτούμε με ανθρωπιά στις γειτονιές μας. Συνε-

χίζουμε το κίνημα που ξέσπασε στη Χίο και τη
Λέσβο με την εξέγερση. Αυτή η εξέγερση δεν
έχει τελειώσει και θα τελειώσει με την ανα-
τροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη”, υπο-
γράμμισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας και συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. 

Σε πολλές πόλεις
Πολύ μαζικές ήταν οι διαδηλώσεις που έγι-

ναν σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα. “Εντυ-
πωσιακά μαζική ήταν η διαδήλωση και στη
Θεσσαλονίκη. Πάνω από δυό χιλιάδες κό-
σμου συμμετείχαν στην πορεία που κάλεσαν
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΚΕΕΡΦΑ, συλλογικότητες
της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώ-
ρου. Η πορεία κινήθηκε στους κεντρικούς
δρόμους της πόλης, καταλήγοντας στο
ΥΜΑΘ. Το πανό των φοιτητικών συλλόγων
ακολουθούσαν πολιτικές και αντιρατσιστικές
οργανώσεις της πόλης.

Δυναμικό και με παλμό ήταν το μπλοκ της
ΚΕΕΡΦΑ που συσπείρωσε πλήθος αγωνιστών
του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινή-
ματος, μεταξύ άλλων και μέλη της Νεολαίας
ΣΥΡΙΖΑ που διαδήλωσαν την ώρα που βλέ-
πουν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει πλάτες
στην πολιτική των κλειστών συνόρων της
ΕΕ”, ανέφερε στην ΕΑ η Δήμητρα Κομιανού
από την ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης 

“Πάνω από 500 άτομα διαδήλωσαν στην
Πάτρα σε μια από τις μεγαλύτερες αντιρατσι-
στικές συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών.
Πολύ μαζικό ήταν το μπλοκ των φοιτητών,
ενώ δυναμική ήταν και η παρουσία της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που πήραν την πρωτο-
βουλία για να οργανωθεί αυτή η μεγάλη δια-
δήλωση ενώνοντας όλες τις δυνάμεις της ρι-
ζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς”, τόνισε ο Δημήτρης Μπελιάς από την
ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας.

“Εκατοντάδες διαδήλωσαν και στα Γιάννε-
να ενάντια στη ρατσιστική πολιτική κυβέρνη-
σης-ΕΕ που δολοφονεί πρόσφυγες στα σύνο-
ρα. Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση μετά τις
χθεσινές διαδηλώσεις να τσακίσουμε τον ρα-
τσισμό και τους φασίστες”, μετέφερε η Λουί-
ζα Γκίκα καλώντας στις διαδηλώσεις της
21ης Μάρτη. 

“Με μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε

στα Χανιά η αντιρατσιστική συγκέντρωση και
πορεία στην οποία κάλεσαν φορείς και συλ-
λογικότητες της πόλης, με αφορμή τα πρό-
σφατα γεγονότα στον Έβρο.

Με βασικό αίτημα «ανοιχτά σύνορα για
τους πρόσφυγες», η αντιρατσιστική και αντι-
φασιστική συγκέντρωση και πορεία αποτέλε-
σε μια ηχηρή απάντηση στις ρατσιστικές
προκλήσεις της κυβέρνησης και στην επα-
νεμφάνιση των ταγμάτων εφόδου”, δήλωσε η
Μαρία Καλιτσουνάκη από την ΚΕΕΡΦΑ Χα-
νίων.

Μαζική η διαδήλωση στο Βόλο με πάνω
από 200 άτομα. Ήταν μια δυνατή απάντηση
και στα φασισταριά που οργάνωναν "κυνήγι
λαθρομεταναστων" με φωτογραφίες σε κλει-
στές ομάδες στο facebook με όπλα και μα-
χαίρια. Συνεχίζουμε στις 21 Μαρτη και στο
Βόλο. Όλοι μαζί, δε θα τους αφήσουμε σπι-
θαμή”, ανέφερε ο Στάθης Αντωνάκης από την
ΚΕΕΡΦΑ Βόλου.

“Πάνω από 200 αντιρατσιστές/ριες διαδή-
λωσαν στην Ξάνθη την Πέμπτη 5/3 κόντρα
στη βάρβαρη επιδρομή κυβέρνησης-ΕΕ-φασι-
στών στα σύνορα του Έβρου. Η πορεία ξεκί-
νησε από το Πολυτεχνείο και διέσχισε με
παλμό τους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκε το μαζικό
μπλοκ των ΕΑΑΚ, πιο πίσω οι αναρχικοί, η
Λαϊκή Αντίσταση, οι Αγωνιστικές Κινήσεις και
η ΚΕΕΡΦΑ με κεντρικό σύνθημα «Πες το δυ-
νατά, πες το καθαρά, σύνορα ανοιχτά για την
προσφυγιά»”, σημείωσε ο Παντελής Αποστο-
λίδης από την ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης.

Την Τρίτη 3/3 πραγματοποιήθηκε η αντιφα-
σιστική-αντιρατσιστική πορεία στο Ηράκλειο
της Κρήτης. “Οι εργαζόμενοι και η νεολαία
του Ηρακλείου έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα:
Το δηλητήριο του εθνικισμού και του φασι-
σμού δε θα ποτίσει το λαό και τη νεολαία.
Κλιμακώνουμε άμεσα την πάλη μας, στεκόμα-
στε αλληλέγγυοι σε πρόσφυγες και μετανά-
στες. Διεκδικούμε πλήρη δικαιώματα στην
εργασία, στη στέγαση στην περίθαλψη και
στην ελεύθερη μετακίνηση προς τη χώρα επι-
λογής τους”, τόνισε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Λεωνίδας Μαρουλάσοφ από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ στο Ηράκλειο Κρήτης. Μεγάλη διαδήλω-
ση έγινε και στο Ρέθυμνο. 

Δεκάδες χιλιάδες αντιρατσιστές/τριες
και αντιφασίστες/στριες ένιωσαν
ανατριχίλα όταν άκουσαν τη Δευτέ-

ρα 2/3 τον Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό δελ-
τίο ειδήσεων του Mega να συμφωνεί με την
πολιτική των κλειστών συνόρων δηλώνον-
τας πως "Από τη στιγμή που υπάρχει η
απόπειρα μαζικής εισροής στη χώρα, σω-
στά κλείνουν τα σύνορα". Μάλιστα ο αρχη-
γός του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε πως από την δι-
κή του πλευρά "είναι έτοιμος να βάλει πλά-
τη” στις δολοφονικές πολιτικές της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη καλώντας τον πρωθυ-
πουργό να συγκαλέσει συμβούλιο πολιτι-
κών αρχηγών για να υπάρξει ένα “ελάχιστο
επίπεδο συνεννόησης”. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπερηφανεύτη-
κε κιόλας πως και η δική του κυβέρνηση εί-
χε κλείσει τον Έβρο “χωρίς τυμπανοκρου-
σίες”, ενώ αναφερόμενος στα πρόσφατα
επεισόδια στη Λέσβο και στη Χίο αποδοκί-
μασε τις συμπεριφορές και από τις δύο
πλευρές, “και τις υπερβολές των δυνάμεων
της Αστυνομίας αλλά και αυτές των κατοί-
κων των νησιών”.

Ο Τσίπρας επιβεβαιώνοντας τη δεξιά
στροφή του ΣΥΡΙΖΑ και στο προσφυγικό -
άλλωστε σαν πρωθυπουργός ήταν αυτός
που πρώτος έτρεξε να υπογράψει την αντι-
μεταναστευτική συμφωνία μεταξύ ΕΕ-Τουρ-
κίας το Μάρτη του 2016- προσφέρει στήρι-
ξη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
την ώρα της χειρότερης κρίσης της.

H δεξιά κατηφόρα του Τσίπρα έχει φέρει
διαφοροποιήσεις ακόμα και μέσα στα κόμ-
ματα της ευρωπαϊκής αριστεράς αφού ήδη
57 ευρωβουλευτές από τέσσερις πολιτικές
ομάδες (Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Αριστερά,
RenewEurope) κατηγορούν την ελληνική
κυβέρνηση για πρακτικές τύπου Όρμπαν.

Αντίδραση στην κατρακύλα του Τσίπρα
έρχεται και μέσα από το ίδιο του το κόμμα.
Εκατοντάδες ήταν οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ
που βγήκαν στο δρόμο και συμμετείχαν
στις μεγάλες διαδηλώσεις της 5/3 σε όλη
την Ελλάδα.

Ο κόσμος που βρέθηκε στο πλευρό των
προσφύγων όλα αυτά τα χρόνια  αγανακτεί
με την πολιτική που κάνει πλάτες στις δο-
λοφονικές πολιτικές της ΕΕ-φρούριο και
της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αλληλεγ-
γύη στους πρόσφυγες, η υποδοχή τους, η
προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στις πό-
λεις και στις γειτονιές, έρχεται σε πλήρη
αντίθεση με το σχέδιο της αποτροπής και
των κλειστών συνόρων που υιοθετεί ο Τσί-
πρας. 

Είναι ώρα μέσα από τις γραμμές του αν-
τιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήμα-
τος, της ΚΕΕΡΦΑ και των πρωτοβουλιών
της να βάλουμε τέλος στις απόπειρες συ-
ναίνεσης με την κυβερνητική εκστρατεία
του μίσους.

Κυριάκος Μπάνος

Μέχρι πού 
φτάνει 
ο κατήφορος 
του Τσίπρα;

5/3, Αντιρατσιστική διαδήλωση στην Αθήνα. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Όσο μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η
πολύπλευρη κρίση αυτών των ημερών,
τόσο πιο δραματικά αναδεικνύεται η

παρανοϊκή διαχείρισή της από την κυβέρνηση
Μητσοτάκη. Το μόνο που σκέφτεται σε κάθε
βήμα είναι πώς να εκτρέψει και να καταστείλει
την οργή από τις καταστροφικές επιλογές της.

Την ώρα που η απειλή του κορονοϊού εξελίσ-
σεται σε υγειονομική και οικονομική κρίση κο-
λοσσιαίων διαστάσεων, ο Μητσοτάκης τρέχει
στο Βερολίνο να εξασφαλίσει τη στήριξη της
Μέρκελ ενάντια στους …πρόσφυγες! Θα ήταν
γελοίο, αν δεν ήταν τόσο τραγικό.

Τα νοσοκομεία στενάζουν από την έλλειψη
χρηματοδότησης, αλλά η κυβέρνηση πανηγυρί-
ζει επειδή εξασφάλισε από την ΕΕ εφτακόσια
εκατομμύρια ευρώ για το κυνηγητό των προ-
σφύγων στα σύνορα, για δολοφονίες, εξευτελι-
σμούς και πνιγμούς.

Τα σχολεία δεν διαθέτουν ούτε τα στοιχει-
ώδη μέσα για την προστασία της υγείας των

παιδιών, αλλά η συμμαχία ΝΔ-Εκκλησίας εκ-
στρατεύει για την προστασία του …αγέννητου
παιδιού. Για να επιβεβαιωθεί ότι ο ρατσισμός
και ο σεξισμός είναι γνήσια δίδυμα του συστή-
ματος.

Τα περισσότερα κρούσματα της επιδημίας
έφτασαν μαζί με ταξιδιώτες που ήρθαν από το
Ισραήλ, αλλά η κυβερνητική προπαγάνδα στοχο-
ποιεί τους …Αφγανούς και τους Πακιστανούς.

Βουτιά
Ανάμεσα στα πρώτα νομοσχέδια που πέρασε

το δίδυμο Μητσοτάκη-Σταϊκούρα από τη Βουλή
ήταν οι φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές
για τα μερίσματα και τα κέρδη για να δώσει κί-
νητρα στους επενδυτές να φέρουν κεφάλαια,
αλλά μέσα σε λίγες μέρες οι επενδυτές έχουν
κάνει τη μεγαλύτερη φυγή προκαλώντας τη
χειρότερη βουτιά στο χρηματιστήριο εδώ και
δέκα χρόνια.

Η όξυνση του ανταγωνισμού με την Τουρκία
για τις ΑΟΖ σπρώχνει στις πιο επικίνδυνες συμ-
μαχίες: στην ουρά του Τραμπ, αγκαλιά με το
Ισραήλ αλλά και δίπλα στον στυγνό δολοφόνο
που εξουσιάζει τη Σαουδική Αραβία. Έτρεξε ο
Δένδιας να σφίξει τα χέρι που σκότωσε τον αν-
τιφρονούντα δημοσιογράφο Κασόγκι. Και τι
εξασφάλισε; Το καθεστώς της Σαουδικής Αρα-
βίας κήρυξε πετρελαϊκό πόλεμο στη Ρωσία, οι
τιμές του πετρέλαιου κατρακυλάνε και ο πανι-

κός στα χρηματιστήρια μεταδίδεται πιο γρήγο-
ρα και από τον κορονοϊό.

Οι υπουργοί του Μητσοτάκη ανακοινώνουν
ακύρωση των συναθροίσεων άνω των χιλίων
ατόμων για λόγους υγειονομικούς, αλλά ταυτό-
χρονα προωθούν στη Βουλή νομοσχέδιο που
περιορίζει τις πολιτικές και συνδικαλιστικές
διαδηλώσεις. Νομίζουν ότι με κουτοπονηριές
θα σταματήσουν τις εργατικές αντιστάσεις.

Πέφτουν έξω και σε αυτό, όπως και σε όλα
τα άλλα.

Το πιο σκληρό μάθημα το έδωσαν σίγουρα οι
νησιώτες που ξυλοφόρτωσαν τα ΜΑΤ στη Λέ-
σβο και στη Χίο ξεφτιλίζοντας Μηταράκη και
Χρυσοχοΐδη. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Την πε-
ρασμένη Πέμπτη, την ώρα της μεγαλύτερης
κυβερνητικής υστερίας για την “υπεράσπιση
των συνόρων”, χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους
απαιτώντας ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυ-
γες. Και την Κυριακή 8 Μάρτη τα συλλαλητήρια
για τη Μέρα των Γυναικών όχι μόνο ήταν μαζι-
κά, ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις, αλλά
ανάδειξαν στην πρώτη γραμμή τις προσφυγο-
πούλες, από τη Μαλακάσα μέχρι τον Έβρο.

Η συνέχεια είναι τα συλλαλητήρια στις 21
Μάρτη  όπου θα ενώσουμε τις φωνές μας με το
παγκόσμιο κίνημα ενάντια στον ρατσισμό και
τη φασιστική απειλή. Απέναντι στον Μητσοτά-
κη, τη Μέρκελ και την Φον ντερ Λάιεν που βα-
φτίζουν τους φασίστες “εθνοφύλακες” και τους
πρόσφυγες “απειλή”, θα έχουμε στο πλευρό
μας χιλιάδες και χιλιάδες διαδηλωτές από το
Μπιλμπάο ως τη Βαρσοβία και από το Λονδίνο
και το Βερολίνο ως την Τουρκία.

Με αυτή τη δύναμη θα πάμε για κλιμάκωση.
Για απεργίες ενάντια στους υπουργούς που
αφήνουν καθαρίστριες απλήρωτες ενώ παρι-
στάνουν ότι “θωρακίζουν” σχολεία, δήμους και
νοσοκομεία. Για να απαλλαγούμε και από τους
διαχειριστές αλλά και από το ίδιο το τρελοκο-
μείο του καπιταλισμού.

Ησυνάντηση του Μητσοτάκη
με την Μέρκελ, υπό την κατα-
κραυγή διαδηλωτών, στο Βε-

ρολίνο και η ταυτόχρονη συνάντηση
Ερντογάν-Φον Ντερ Λάιεν στις Βρυ-
ξέλλες την περασμένη Δευτέρα είναι
η απόδειξη ότι ο πολεμικός “εθνικός
συναγερμός” της ελληνικής κυβέρ-
νησης στον Έβρο και στα νησιά δεν
είναι τίποτε άλλο πέρα από ένα πα-
ζάρι ενόψει της ανανέωσης της Συμ-
φωνίας ΕΕ-Τουρκίας, με μοναδικά
θύματα τους πρόσφυγες

Στό Βερολίνο, στη λήξη της συνάν-
τησης, Μέρκελ και Μητσοτάκης εξέ-
φρασαν την υποστήριξή τους στην
Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Τουρκίας, η οποία, όπως είπε η
Μέρκελ, πρέπει να μπει σε νέα βάση,
ενόψει της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κο-
ρυφής της 26ης Μαρτίου. Σύμφωνα
με τα ρεπορτάζ, η “βελτίωση” της
Συμφωνίας επικεντρώθηκε στην
ανάγκη για κοινές περιπολίες της
ακτοφυλακής με τη Frontex όχι μόνο
στα ελληνικά, αλλά και στα τουρκικά
χωρικά ύδατα  καθώς και πραγματο-
ποίηση επιστροφών από την Ελλάδα
στην Τουρκία, όχι μόνο από τα νησιά
του Αιγαίου, αλλά και από την ενδο-
χώρα. 

Συμφώνησαν
Στο μεταξύ στις Βρυξέλλες, εκ-

πρόσωποι της ΕΕ και ο Ερντογάν
συμφώνησαν στη δημιουργία μιας
ομάδας τεχνικού πολιτικού διαλόγου
υπό τον Ύπατο Εκπρόσωπο Μπορ-
ρέλ και τον Υπουργό Εξωτερικών της
Τουρκίας Τσαβούσογλου, με αντικεί-
μενο να εξηγήσει τις διαφορετικές
ερμηνείες επί της εφαρμογής της
δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας για το μετα-
ναστευτικό του 2016. Όπως δήλωσε
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Σαρλ Μισέλ: “Μοιραστήκα-
με τις διαφορετικές απόψεις μας σε
σχέση με την εφαρμογή της κοινής
δήλωσης... Η πλευρά της ΕΕ επικαι-
ροποίησε τα ποσά που έχουν εκταμι-
ευθεί και δεσμευθεί σε προγράμμα-
τα για τους πρόσφυγες... Η ΕΕ θα
διατηρήσει τον πολιτικό διάλογο με
τον Ερντογάν και θα προχωρήσουμε
και άλλο στο μέλλον”. Η Πρόεδρος
της Κομισιόν Φον Ντερ Λάιεν είπε ότι
“η Ελλάδα χρειάζεται στήριξη, αλλά
και η Τουρκία χρειάζεται στήριξη”
τονίζοντας ότι ο σημερινός διάλογος
ήταν εποικοδομητικός. Ο Ερντογάν
δεν προχώρησε σε δηλώσεις.

Μα τι σου είναι αυτός ο ευρωπαϊ-
κός πολιτισμός! Και πόσο ακριβός!
Δύο επιβεβαιωμένους νεκρούς έχει
κοστίσει στα σύνορα. 

Συνέχεια στη σελίδα 6
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“Οχτώ μέτρα απάντηση στην κυβέρ-
νηση των περικοπών στην δημόσια
Υγεία” προτείνει η Ανταρσία στις

γειτονιές της Αθήνας, με αφορμή σχετική συ-
ζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας,
τη Δευτέρα 9/3. “Αλήθεια, πως το δημόσιο σύ-
στημα Υγείας θα υπερασπίσει τον πληθυσμό
όταν λείπουν 30.000 εργαζόμενοι από οργανι-
κές θέσεις στα νοσοκομεία, γιατροί, νοσηλευ-
τές, τραυματιοφορείς, διοικητικό προσωπικό; 

Πώς θα σωθούν οι ασθενείς όταν 100 Μονά-
δες Εντατικής Θεραπείας στα δημόσια νοσο-
κομεία είναι κλειστές;” σημειώνει μεταξύ άλ-
λων η δημοτική κίνηση της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς και καταγγέλει ότι “οι συμβουλές
προς τα σχολεία στέλνονται με ρυθμούς πανι-
κού και απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς να
κάνουν οι ίδιοι τις διαγνώσεις της ασθένειας
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς αφού σχολικοί
γιατροί δε υπάρχουν πουθενά, να δημιουργή-
σουν χώρους απομόνωσης(!), να διατηρήσουν
το σχολείο καθαρό με ελάχιστο προσωπικό κα-
θαριότητας και μάλιστα απλήρωτο! Πρόκειται
για εγκυκλίους «σας είπαμε τι χρειάζεται και
είναι δικιά σας η ευθύνη για την εξάπλωση η
μη του κορονοιού και της γρίπης!» 

Την ίδια ώρα, εκπαιδευτικοί και γονείς πλη-
ρώνουν τα σπασμένα της πρόωρης διακοπής
εκδρομών στο εξωτερικό με καταβολή αερο-
πορικών εισιτηρίων για επιστροφή και τους
αναπληρωτές να μπαίνουν σε 'αναγκαστική κα-
ραντίνα' με περικοπή μισθού αφού η ελαστικο-
ποίηση της εργασίας τους απαγορεύει άδειες
για λόγους ασθένειας!

Ταυτόχρονα τα υλικά που θα έπρεπε οι Σχο-
λικές Επιτροπές των Δήμων, όπως της Αθή-
νας, να παρέχουν στα σχολεία καλύπτονται με
αποσπασματικό τρόπο. Στο μεγαλύτερο σχο-
λείο της Αθήνας, το 39ο ΓΕΛ οι κάδοι απορρι-
μάτων είναι ανοικτοί όπως και στα περισσότε-

ρα σχολεία”. 
Τα οχτώ μέτρα που πρότεινε ο Πέτρος Κων-

σταντίνου, δημοτικός σύμβουλος της Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας στο δημοτικό
συμβούλιο είναι: 
1. Μαζικές προσλήψεις μονίμων στα δημόσια

νοσοκομεία με πλήρη κάλυψη όλων των οργα-
νικών κενών, με άμεση πρόσληψη 2000 εργα-
ζόμενων για την στελέχωση των ΜΕΘ. Μονιμο-
ποίηση όχι απολύσεις των συμβασιούχων.
2. Ενίσχυση των δημοτικών ιατρείων για να κα-
λύπτουν την πρωτοβάθμια φροντίδα για τους
δημότες και κατοίκους. 
3. Προσλήψεις εκπαιδευτικών, μονιμοποίηση
όλων των αναπληρωτών, άμεση επέκταση των
εργασιακών τους δικαιωμάτων στις άδειες για
λόγους ασθένειας.
4. Προσλήψεις μονίμων καθαριστριών και μονι-
μοποίηση των συμβασιούχων, με άμεση κατα-
βολή των δεδουλευμένων.
5. Άμεση και πλήρης πρόσβαση σε ιατρικό
έλεγχο όλων των εκπαιδευτικών και μαθητών
σε σχολικές μονάδες όπου υπάρχει κρούσμα.
6. Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας
σχολείων δικαίωμα σε άδεια τουλάχιστον ενός
μέλους κάθε οικογένειας χωρίς περικοπή μι-
σθού και κανονικής άδειας. Αντίστοιχα, σε
κλεισίματα επιχειρήσεων καταβολή των μι-
σθών χωρίς περικοπή της κανονικής άδειας.
7. Έκτακτη κρατική επιχορήγηση στους Δή-
μους για την κάλυψη των αναγκών των σχολεί-
ων και των δημοτικών ιατρείων και των άλλων
υπηρεσιών
8. Φροντίδα για τους πρόσφυγες τα καμπ και
τις δομές, τους Ρομά, τους άστεγους και τους
ανασφάλιστους χωρίς αποκλεισμούς. 

“Νέα δεδομένα σχηματίζουν μια ζο-
φερή εικόνα για το ξέσπασμα του
κορονοϊού” έγραφε ένας τίτλος

στους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς της περασμένης βδο-
μάδας. Με έπιασε η καρδιά μου όταν το είδα.
Αλλά όταν εναγωνίως διάβασα το άρθρο, κα-
τάλαβα ότι δεν είχε να κάνει με την εξάπλωση
του Covid 19 ή τους θανάτους που προκαλεί.

Γράφει ο
Αλεξ Καλλίνικος

Το βασικό περιεχόμενο ήταν: “Οι δείκτες των
αγορών σε Χονγκ Κονγκ και Κίνα κατέρρευσαν
στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών το
Φλεβάρη, ενώ παράλληλα είχαμε επιβράδυνση
στην Αυστραλία, την Ιαπωνία και αλλού”. 

Όσο οι περισσότεροι από εμάς ανησυχούν
για την εξέλιξη της πανδημίας και πώς να προ-
στατέψουμε τους αγαπημένους μας, οι άρχου-
σες τάξεις του κόσμου ενδιαφέρονται για τις οι-
κονομικές επιπτώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι
ξεκάθαρος σε σχέση με αυτό. Υποβάθμισε την
απειλή από τον Covid 19 γιατί βασιζόταν σε μια
σχετική οικονομική ανάκαμψη προκειμένου να
επανεκλεγεί στις προεδρικές εκλογές του Νο-
έμβρη.

Οι φορείς διαχείρισης του καπιταλισμού
ανησυχούν για λιγότερο αυτοαναφορικούς λό-
γους. Η κεντρική ομοσπονδιακή τράπεζα των
ΗΠΑ προχώρησε εκτάκτως στην περικοπή μι-
σού τοις εκατό στα επιτόκια την περασμένη
βδομάδα. Την τελευταία φορά που το έκανε
αυτό ήταν στην κορύφωση της οικονομικής
κατάρρευσης το 2008. Τα παγκόσμια χρηματι-
στήρια έχουν επίσης πέσει δραματικά.

Οι οικονομικοί φόβοι είναι δικαιολογημένοι
για δύο λόγους. Πρώτον, ο Covid 19 ξεκίνησε
στην Κίνα, τη μεγαλύτερη βιομηχανική και εξα-
γωγική οικονομία στον κόσμο. Η δραστική αν-
τίδραση της Κινέζικης κυβέρνησης – η απομό-
νωση μεγάλων κομματιών του πληθυσμού για
να σταματήσει η εξάπλωση του κορονοϊού –
έκοψε τη ροή κρίσιμων αγαθών στα δίκτυα της
διεθνούς παραγωγής που κάνουν την παγκό-
σμια οικονομία να δουλεύει.

Εξ ου και τα “ζοφερά στοιχεία” που έλεγαν
οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς. Οι εξαγωγές της Κίνας
υποχώρησαν κατά 17.2% το Γενάρη και το
Φλεβάρη. Σύμφωνα με την κινέζικη κυβέρνη-
ση, λιγότερο από το ένα τρίτο των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων  -που απασχολούν περί-
που το 80% του κινέζικου εργατικού δυναμι-
κού- λειτουργούν κανονικά.

Η κινέζικη επιβράδυνση, συν οποιαδήποτε
παρόμοια επίπτωση έχει η εξάπλωση του Co-
vid 19 στον υπόλοιπο πλανήτη, θα ήταν πιθα-
νότατα αρκετό για να προκαλέσει κάποιου εί-
δους παγκόσμια οικονομική ύφεση. Η βιομη-
χανική παραγωγή στην Ιταλία, την τρίτη πιο
επηρεασμένη χώρα μετά την Κίνα και τη Νότια
Κορέα μέχρι τώρα, ήδη βιώνει τις πιέσεις.

Αλλά, δεύτερον, η παγκόσμια οικονομία βρι-
σκόταν ήδη σε κακή κατάσταση πριν το ξέσπα-
σμα του Covid 19. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη έχουν
υποφέρει από αυτό που ακόμα και οι μέινστριμ
οικονομολόγοι ονομάζουν “secular stagnation”
-χρόνια στασιμότητα- μετά τη μεγάλη ύφεση
του 2008-09. Οι αποκαλούμενες “αναπτυσσό-
μενες οικονομίες” του παγκόσμιου Νότου,

συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και της Ιν-
δίας, έχουν επιβραδυνθεί. 

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν προσπαθήσει
να κρατήσουν σε λειτουργία την παγκόσμια οι-
κονομία συνεχίζοντας τις “ανορθόδοξες” μονε-
ταριστικές πολιτικές – την ποσοτική χαλάρωση
(τυπώνοντας χρήμα) και διατηρώντας εξαιρετι-
κά χαμηλά, ακόμα κι αρνητικά, τα επιτόκια. Αυ-
τό τροφοδότησε μια χρηματιστηριακή φούσκα
που έκανε τους υπερπλούσιους ακόμα πιο
πλούσιους από ότι ήταν. Ο κορονοϊός κατάφε-
ρε να σπάει αυτή τη χρηματιστηριακή φούσκα.  

Τα παγκόσμια χρηματιστήρια έπεσαν ακόμα
περισσότερο τη Δευτέρα ως αντίδραση στην
κατάρρευση κατά 30% της τιμής του πετρελαί-
ου – τη μεγαλύτερη από τον πόλεμο του Κόλ-

που το 1991. Ο ματαιόδοξος σαουδάραβας
πρίγκηπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σκέφτηκε
ότι η κοροναϊκή κρίση είναι η καλύτερη στιγμή
για να ανοίξει πόλεμο με τις τιμές του πετρε-
λαίου εναντίον της Ρωσίας. Τώρα, όπως γίνεται
μετά από κάθε κραχ, οι επενδυτές αγοράζουν
υπερασφαλή “χαρτιά” όπως κρατικά ομόλογα
των ΗΠΑ και χρυσό. Η τιμή του χρυσού έπιασε
υψηλό επταετίας. 

Ο Covid 19 είναι πιθανότατα αποτέλεσμα
της βιομηχανοποιημένων μεθόδων που χρησι-
μοποιούνται στην καπιταλιστική κτηνοτροφική
και αγροτική παραγωγή. Οπότε δεν είναι ένα
“εξωτερικό” σοκ για το σύστημα. Κάνει έναν
ασθενή καπιταλισμό ακόμα πιο άρρωστο.

Άρρωστο είναι  το σύστημα

Οκτώ απαραίτητα μέτρα
8 Μάρτη, Αθήνα. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Συμβουλές για τη σημασία των κανόνων υγιεινής λόγω κορονοϊού, ξέρουν να δίνουν οι κυβερ-
νητικοί. Να πληρώνουν τις καθαρίστριες ενός γυναικολογικού νοσοκομείου, όμως; Είναι άλλο

ένα ερώτημα που προκύπτει από την καταγγελία του Συντονιστικού Νοσοκομείων, για την απλη-
ρωσιά των καθαριστριών του νοσοκομείου Έλενα, εν μέσω υγειονομικής κρίσης. 

Σύμφωνα με το Συντονιστικό: “Τη Δευτέρα 9 Μάρτη, λίγες ώρες πριν την κατάθεση του μη-
νιάτικου μισθού των καθαριστριών του νοσοκομείου Έλενα, η προϊσταμένη των συναδελφισ-
σών μας, τις ενημέρωσε ότι ΔΕΝ πρόκειται να πληρωθούν. Τους «υποσχέθηκε» -αυθαίρετα
προφανώς και κόντρα στη σύμβαση τους- ότι θα πληρωθούν στις 27 Μάρτη. Κάτι το οποίο δεν
γίνεται. Θα ξαναπληρωθούν, αν πληρωθούν, στις 10 Απρίλη, θα μείνουν δηλαδή ένα μήνα πίσω. 

Όταν ρωτήθηκε η ίδια προϊσταμένη γιατί συμβαίνει αυτό και μάλιστα στις ημέρες του κορο-
νοϊού η αόριστη απάντηση ήταν «δεν υπάρχουν λεφτά». Όταν ρωτήθηκε στη συνέχεια τι σχέση
έχουν τα λεφτά του νοσοκομείου με την πληρωμή των πρώην εργολαβικών εργαζόμενων από
το κράτος, απάντηση δεν υπήρξε. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

Για ποιον λόγο δεν στάλθηκε η μισθοδοσία των καθαριστριών στο λογιστήριο του κράτους
από την διοίκηση του Νοσοκομείου; Ποιος έδωσε τέτοια εντολή; Έχει σχέση αυτή η κίνηση με
την δεδηλωμένη επιθυμία κυβέρνησης και Κικίλια και των ημέτερων τους στο Έλενα για επα-
ναφορά των εργολάβων στα νοσοκομεία μας; Μήπως θέλουν να ωθήσουν τις καθαρίστριες σε
παραίτηση πατώντας πάνω στην απληρωσιά τους και μετά να έρθει να μας «σώσει» ο εργολά-
βος; Έχει σχέση αυτή η ενέργεια της διοίκησης με την συνδικαλιστική δράση των καθαρι-
στριών στο Έλενα και με την συμμετοχή τους στην απεργία για το ασφαλιστικό στις 18 Φλεβά-
ρη; Μια δράση που προέκυψε σε συνεργασία με το Συντονιστικό των Νοσοκομείων σαν απάν-
τηση στην διοικητική αυθαιρεσία. Πιστεύει η κυβέρνηση, ο Κικίλιας και η διοίκηση του Έλενα
ότι τις ημέρες του κορονοϊού είναι σωστό να διαλύουν την καθαριότητα του νοσοκομείου Έλε-
να και την ίδια στιγμή να διατυμπανίζουν ότι «είμαστε έτοιμοι»; Παρόμοια περιστατικά ετοιμά-
ζει η κυβέρνηση των ΣΔΙΤ και σε άλλα νοσοκομεία; 

Καλούμε την διοίκηση του Έλενα να απολογηθεί, να φροντίσει να πληρωθούν εδώ και τώρα
οι συναδέλφισσες μας αλλιώς θα μας βρει απεργιακά μπροστά της. Οι καθαρίστριες και οι
συμβασιούχοι δεν είμαστε δεύτερης κατηγορίας εργαζόμενοι”. 

Χάρτινος
πύργος 
η “θωράκιση”
Στις 24 Φλεβάρη ο υπουργός Υγείας μετά

από σύσκεψη στο Μαξίμου δηλώνει στους
δημοσιογράφους με βάση την πιθανότητα εμ-
φάνισης επιδημίας από τον κορονοϊό ότι “ η
χώρα είναι θωρακισμένη”. Μια εβδομάδα μόλις
μετά η «θωράκιση» της χώρας διαλύεται σαν
χάρτινος πύργος. 

Το νοσοκομείο του Ρίου που είναι νοσοκομείο
αναφοράς στη νοτιοδυτική Ελλάδα και που ήδη
λόγω των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν
λειτουργεί σε συνθήκες πολέμου, καταρρέει με
την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στην πε-
ριοχή, με ευθύνη μάλιστα του ίδιου του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που αρνήθηκε να
σταλεί δείγμα από τον ασθενή προς εξέταση,
παρά τις εκκλήσεις των νοσοκομειακών γιατρών
Αμαλιάδας και Ρίου. Το αποτέλεσμα αυτής της
άρνησης του ΕΟΔΥ να συνδράμει τους για-
τρούς στο έργο τους, ήταν το προσωπικό του
ΕΚΑΒ και μεγάλος αριθμός του προσωπικού
της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου του
Ρίου να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, μια νο-
σηλεύτρια μέχρι σήμερα να επιβεβαιώνεται ως
θετική στον κορονοϊό, ενώ στο νοσοκομείο της
Αμαλιάδας κλείνει η παθολογική κλινική, αφού
όλοι οι εργαζόμενοι είχαν εκτεθεί χωρίς τα
απαιτούμενα μέσα προστασίας. 

Το γκρέμισμα του μηχανισμού πριν ακόμη
ξεκινήσει η επιδημιολογική έξαρση έχει βαθιές
πολιτικές ευθύνες και αφορούν την οικονομική
πολιτική που ασκήθηκε από όλες τις προηγού-
μενες κυβερνήσεις στο χώρο της Υγείας. Αφο-
ρούν την αντίληψη ότι η Υγεία αποτελούσε κό-
στος για το δημόσιο προϋπολογισμό και ότι οι
περικοπές της θα συμβάλλανε σε πλεονασμα-

τικούς προϋπολογισμούς. Αφορούν την συνει-
δητή επιλογή εξαθλίωσης του Ε.Σ.Υ με τις κα-
ρατομημένες κρατικές επιχορηγήσεις, το κλεί-
σιμο ολόκληρων νοσοκομείων, το πάγωμα των
προσλήψεων, την εντατικοποίηση και εργασια-
κή εξουθένωση των εργαζομένων. 

Αυτόν λοιπόν τον μηχανισμό θωράκισης της
δημόσιας Υγείας, που διέλυσαν με σταθερότη-
τα και επιμονή όλα τα προηγούμενα χρόνια,
μας καλούσε ο υπουργός να εμπιστευτούμε με
την άφιξη του κορονοϊού στην Ευρώπη. Τα δε
μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε μετά την επι-
δημιολογική έξαρση του ιού στην περιοχή, εί-
ναι σταγόνα σ’ έναν απέραντο ωκεανό. 

Η επίταξη της Οφθαλμολογικής και της
Ω.Ρ.Λ κλινικής και οι εσωτερικές μετακινήσεις
προσωπικού για να καλυφθούν τα νοσηλευόμε-
να από τον ιό περιστατικά δημιούργησε περισ-
σότερα προβλήματα από ότι έλυσε. Οι 50
προσλήψεις επικουρικών νοσηλευτών που ανα-
κοινώθηκαν σ’ έναν εργασιακό χώρο που μέχρι
σήμερα μετράει 180 κενές εργασιακές θέσεις
νοσηλευτικού προσωπικού, δεν καλύπτουν ού-
τε κατά διάνοια τις ανάγκες, ενώ οι 170 κενές
θέσεις μονίμων γιατρών και ειδικευομένων οξύ-
νουν περισσότερο το πρόβλημα. 

Οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι νοσηλευτές
αυτές τις μέρες καταβάλλουν υπεράνθρωπες
προσπάθειες και δίνουν πραγματική μάχη με αυ-
ταπάρνηση στην πρώτη γραμμή. Καιρός λοιπόν
να αναλάβει και η πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου τις ευθύνες της απέναντι στους πολίτες με
άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των
απαιτούμενων ειδικοτήτων για να ενισχυθούν τα
νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, να ανοίξουν
και να στελεχωθούν τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ,
να εφοδιαστούν με το απαιτούμενο ιατροφαρμα-
κευτικό υλικό οι νοσηλευτικές μονάδες για να
μπορέσουμε έτσι να ανταποκριθούμε στις αυξη-
μένες ανάγκες. 

Κατερίνα Αγγέλη, εργαζόμενη 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, Πάτρα

Κλιμάκωση, όχι 
πάγωμα των απεργιών
Σε ανοιχτή συνέλευση καλούν την Πέμ-
πτη 12 Μάρτη, στις 6.30μμ, στο αμφι-
θέατρο του νοσοκομείου Αγ. Σάββας, ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης
και ο Συντονισμός Νοσοκομείων.  

Αυτές τις μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη η
προσπάθεια της κυβέρνησης να παγώ-
σει όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις

που έχει να αντιμετωπίσει με πρόσχημα τις
“έκτακτες συνθήκες” που έχει φέρει το ξέ-
σπασμα του κορονοϊού. 

Πρώτη που συναίνεσε σε αυτή την προ-
σπάθεια ήταν η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ, η
οποία, δυο μέρες πριν την πραγματοποίησή
της, ανακοίνωσε την αναστολή της απεργίας
που είχε προκηρύξει για τις 5/3 και την μετα-
φορά της στις 7 Απρίλη. Κεντρικό επιχείρη-
μα ήταν ότι με την επιδημία του κορονοϊού,
χρειάζεται υπευθυνότητα από τα συνδικάτα
κι όχι απεργίες. Στην πραγματικότητα ισχύει
ακριβώς το αντίθετο. Η αναστολή της απερ-
γίας από την ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν λά-
θος. Σε μια τόσο κρίσιμη φάση λόγω του ιού,
ο μόνος δρόμος για να κερδηθούν οι απα-
ραίτητες προσλήψεις και δαπάνες στην
Υγεία, είναι αυτός της απεργιακής σύγκρου-
σης με την κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι από
νοσοκομείο σε νοσοκομείο, φωνάζουν ότι
δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί η επιδημία με
τόσο τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και
υλικά, την ώρα που ο Κικίλιας συνεχίζει τα
παραμύθια για την ετοιμότητα του ΕΣΥ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και μετά
την αναβολή της απεργίας από την ΠΟΕ-
ΔΗΝ, οι εργαζόμενοι του Αττικού – νοσοκο-
μείου αναφοράς για τον κορονοϊό – καλούν
σε απεργιακή κινητοποίηση με στάση εργα-
σίας την Πέμπτη 12/3, καθώς όπως καταγγέ-
λουν, ακόμα κι ένα μήνα μετά τις αρχικές
τους προειδοποιήσεις για έλλειψη σχεδίου
“για τον κοροναϊό στο Αττικό που να είναι
εφαρμόσιμο, σε πιθανή μαζική έξαρση της
νόσου”, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Κινητοποί-
ηση με αίτημα μαζικές προσλήψεις και χρη-
ματοδότηση οργανώνεται και στο νοσοκο-
μείο Αγ.Όλγα, στις 18/3, από μια σειρά σω-
ματεία και τοπικούς φορείς της Ν.Ιωνίας.

Αντί λοιπόν να προχωρήσει στις απαραίτη-
τες προσλήψεις για την αντιμετώπιση της επι-

δημίας, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον πανικό
για να πάρει ανάσα από την οργή του κόσμου
με το πρόσχημα των “έκτακτων συνθηκών”,
βρίσκοντας στηρίγματα στις ηγεσίες των συν-
δικάτων. Πρόκειται για συνέχεια της κυβερνη-
τικής εκστρατείας για το χτύπημα του δικαιώ-
ματος στην απεργία, μαζί με τους νόμους
που ψήφισαν τον Σεπτέμβρη και αυτούς που
ετοιμάζουν για την απαγόρευση των διαδη-
λώσεων. 

Την ίδια ώρα συνεχίζει και κλιμακώνει τις
επιθέσεις. Ψήφισε το ασφαλιστικό σφαγείο
του Βρούτση, του οποίου πτυχές συνεχίζουν
να βγαίνουν στην επιφάνεια όπως αυτή του
του ανεβάσματος των ορίων ηλικίας προοπτι-
κά στα 72. Στα νοσοκομεία μετακινούν προ-
σωπικό και προωθούν την ιδιωτικοποίηση μέ-
σω ΣΔΙΤ.  Στα σχολεία συνεχίζουν τις περικο-
πές και προωθούν την αξιολόγηση σχολικών
μονάδων και εκπαιδευτικών. Κατεβάζουν τρο-
πολογίες που δίνουν σε ιδιώτες ακόμη περισ-
σότερες υπηρεσίες των δήμων και χτυπάνε τα
εργατικά δικαιώματα στους ΟΤΑ. 

Γι' αυτό και ο Συντονισμός Εργατικής Αντί-
στασης με το Συντονιστικό Νοσοκομείων, ξε-
καθαρίζουν ότι δεν είναι ώρα για πάγωμα,
αλλά για κλιμάκωση των αγώνων. “Δεν θα
δώσουμε χέρι βοήθειας στην κυβέρνηση της
ΝΔ «για να βγει από τα δύσκολα», από την
απομόνωση που την έσπρωξαν η οργή του
κόσμου και οι αγώνες του.

Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να στη-
ρίξουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις που
είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα. Την απερ-
γία των εργαζόμενων στην Υπηρεσία Ασύλου
και την Άρσις στις 11 Μάρτη ενάντια στην ρα-
τσιστική πολιτική της κυβέρνησης για τους
πρόσφυγες. Στηρίζουμε την απεργία σωμα-
τείων στις 19 Μάρτη για τις συλλογικές συμ-
βάσεις. Πάνω απ’ όλα οργανώνουμε από τώ-
ρα την απεργία στην Υγεία στις 7 Απρίλη σε
όλα τα νοσοκομεία πανελλαδικά για να εκ-
φραστεί η διάθεση των συναδέλφων να παλέ-
ψουν ενάντια στις επιθέσεις της ΝΔ χωρίς
υπαναχωρήσεις. Απαιτούμε από την ΑΔΕΔΥ,
όλες τις παρατάξεις της και όλα τα συνδικάτα
να μην επιτρέψουν στην κυβέρνηση της ΝΔ
να επιβάλει σιωπητήριο στους εργατικούς
αγώνες” σημειώνουν στο κάλεσμά τους για
τη συνέλευση. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

8 Μάρτη, Αθήνα. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Απλήρωτες καθαρίστριες 
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Συνέχεια από τη σελίδα 3

Ο Μοχάμαντ αλ-Άραμπ, 22 ετών,
πρόσφυγας από τη Συρία και ο Μου-
χάμαντ Γκουλζάρ από το Πακιστάν.
Ένας ακόμη, Σύριος πρόσφυγας
βρέθηκε νεκρός στα κρατητήρια της
ΓΑΔΑ έχοντας μεταφερθεί από το
τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα και
ενώ είχε ζητήσει να μεταφερθεί στο
νοσοκομείο στις 7/3. 

Ο υπόδικος Λαγός και αυστριακοί
νεοναζί κάνουν τουρισμό στον
Έβρο. Η δανέζικη Frontex αρνείται
να εκτελέσει εντολή του ελληνικού
ναυτικού στη Κω, να βάλουν πίσω σε
σε μία βάρκα που ήταν σε κακή κα-
τάσταση 33 πρόσφυγες τους οποί-
ους είχαν μόλις διασώσει, και να
τους σύρουν πίσω στα τουρκικά
ύδατα. “Εθελοντής” ψεκάζει με τρα-
κτέρ τους πρόσφυγες πίσω από το
φράχτη στον Έβρο μπροστά στην
αστυνομία και στο στρατό. 

Φυλακή 
αντί για άσυλο

Πολεμικό οχηματαγωγό μεταφέ-
ρει τους 500 περίπου πρόσφυγες
που έφτασαν τις προηγούμενες μέ-
ρες στη Λέσβο στην Ελευσίνα για να
οδηγηθούν σε κάποια κλειστή φυλα-
κή με στόχο την άμεση απέλασή
τους, χωρίς να έχουν καν το δικαίω-
μα να ζητήσουν άσυλο στα πλαίσια
της αναστολής χορήγησης ασύλου
για ένα μήνα που αποφάσισε το ΚΥ-
ΣΕΑ. Η κυβέρνηση, μετά την συντρι-
βή της στη Λέσβο και στη Χίο ξανα-
φέρνει τη συζήτηση για τέσσερα ξε-
ρονήσια του Αιγαίου με στόχο να
μαντρώσει σε κλειστές φυλακές αν-
θρώπους που το μόνο έγκλημά τους
ήταν ότι έγιναν πρόσφυγες. 

Ο “εποικοδομητικός διάλογος” και
τα παζάρια ΕΕ-Ερντογάν-Μητσοτά-
κη για την ενίσχυση της Ευρώπης-
Φρούριο συνεχίζονται κανονικά.
Όσο κανονικά συνεχίστηκε στη
διάρκεια του “εθνικού συναγερμού”
του Μητσοτάκη και η εμπορική κίνη-
ση στα ανοιχτά σύνορα των Κήπων
με την Τουρκία, όπως κανονικά συ-
νεχίστηκαν και οι επιχειρηματικές
εκδηλώσεις σαν και αυτή που έγινε
στη Θεσσαλνίκη ανάμεσα στον  ΣΕ-
ΒΕ και το Turkish – Business Council
την περασμένη Τρίτη.

Η μετατροπή της Ελλάδας σε
“ασπίδα” της ΕΕ θα σημάνει όξυνση
της ανθρωπιστικής κρίσης, κλιμάκω-
ση της ζοφερής κατάστασης που
επικρατεί στα νησιά με νέα στρατό-
πεδα, στρατιωτικοποίηση και ένταση
της καταστολής, νέα ανοιχτά “πεδία
δράσης” στην ακροδεξιά και τους
φασίστες. Ένα τεράστιο κόστος που
θα έχουμε να υποστούμε πρόσφυ-
γες και ντόπιοι. Δεν πρέπει να τους
αφήσουμε. 

Όχι στην 
ΕΕ-Φρούριο

Η Λέσβος της αλληλεγγύης

ΕΒΡΟΣ  Οργή για τα αίσχη της κυβέρνησης

Συνεχίζονται οι μαζικές κινητοποιήσεις στη Μυτιλήνη κόντρα στη συ-
νέχιση των ρατσιστικών μέτρων και στη φασιστική τρομοκρατία των
εμπρησμών και των επιθέσεων που γίνονται με την απόλυτη ανοχή

της αστυνομίας και την πολιτική κάλυψη της κυβέρνησης και των τοπικών
της παραγόντων στο νησί.   

“Την Παρασκευή 6/3 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Πανελλήνιο η
μαζική εκδήλωση της Ανυπόταχτης Μυτιλήνης με ομιλητές τον Κώστα Πα-
παδάκη, συνήγορο Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής και τον
Μιχάλη Πουλημά, διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου όπου συμμετείχαν
περίπου 120 άτομα. Ο Μ. Πουλημάς ανέδειξε το ζήτημα του κρατικού αυ-
ταρχισμού και των ελευθεριών από ταξική σκοπιά, ενώ ο Κ. Παπαδάκης
ενημέρωσε για τις εξελίξεις στους νέους κατασταλτικούς νόμους που έχει
φέρει η κυβέρνηση και συνέδεσε τις εξελίξεις στην δίκη της Χρυσής Αυγής
με την επίθεση ενάντια στους πρόσφυγες” δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Μιχάλης Τσορμπατζόγλου από την ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου.   

“Την επόμενη μέρα πάνω από 400 άτομα συμμετείχαν στην αντιρατσιστι-
κή, αντιφασιστική συγκέντρωση-συναυλία που έγινε στην πλατεία Σαπφούς
με τη συμμετοχή προσφύγων ενώ ακολουθεί νέα συγκέντρωση και πορεία
στις 14/3 και στη συνέχεια η κινητοποίηση για τη διεθνή μέρα δράσης
ενάντια στον φασισμό και τον ρατσισμό στις 21 Μάρτη στην πλ Σαπφούς.
Μέσα στο ίδιο διάστημα είχαμε τον εμπρησμό της προσφυγικής δομής για
παιδιά Οne Happy Family, είχαμε την εμφάνιση Ευρωπαίων νεοναζί στο νη-
σί με την αστυνομία να συνεχίζει προκλητικά να μην κάνει απολύτως τίπο-
τα. Πάνε να κάνουν τη Λέσβο νέο Άγιο Παντελεήμονα. Αυτά έχουν εξοργί-
σει πολύ κόσμο. Στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην κυβέρνηση για τη δη-
μιουργία κλειστής δομής' στα Τοκμάκια με πρωτοβουλία του βουλευτή
της ΝΔ Αθανασίου την μόνη απάντηση την έχουν δώσει οι μεγάλες κινητο-

ποιήσεις στο νησί: ούτε στην Καράβα ούτε πουθενά”.  
Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου καλεί την ελληνική κυ-

βέρνηση “να ανοίξει, ειδικά για τους πρόσφυγες, τα σύνορά με την Τουρ-
κία για παροχή ασύλου και βοήθεια αλλά και τα σύνορα προς τις χώρες
της ΕΕ, καταργώντας τις «Συμφωνίες Δουβλίνο»”. Επίσης σχολιάζει την
σχεδόν ανύπαρκτη στάση της εισαγγελίας απέναντι “στα επεισόδια βίας,
σωματικής έρευνας και κλεισίματος δρόμων από «ευυπόληπτους πολίτες»
εναντίον μεταναστών και πολιτών ούτε βέβαια για την απάνθρωπη συμπερι-
φορά ρατσιστικού μίσους και μισαλλοδοξίας, όταν χυδαιολογώντας απο-
τρέπουν μάνες και μωρά να αποβιβαστούν από βάρκα και βιαιοπραγούν
και προπηλακίζουν εναντίον δημοσιογράφων, της επικεφαλής της δημοτι-
κής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» και της εκπροσώπου της  Ύπατης Αρ-
μοστείας για τους πρόσφυγες”. 

Ενδεικτικά της κατάστασης είναι τα εξής: Την Παρασκευή 6/3 ένας γνω-
στός χρυσαυγίτης και ένας  συνοδοιπόρος του καταδικάστηκαν σε ποινή
φυλάκισης τριών μηνών με αναστολή από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Μυτιλήνης (ο ένας από τους δύο είναι στο τοπικό συμβούλιο Μυτιλήνης με
τον ακροδεξιό συνδυασμό «Ελεύθεροι πολίτες») έπειτα από μήνυση
της Έφης Λατσούδη για διαδικτυακές απειλές που προέτρεπαν σε πράξεις
βίας εναντίον της,  και εναντίον του Κέντρου Φιλοξενίας ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης.
Στις 7 Μάρτη ακολούθησε ο εμπρησμός της προσφυγικής δομής για παι-
διά Οne Happy Family χωρίς ακόμη να έχει συλληφθεί κανείς. 

Στη Λέσβο βρίσκονται αυτές τις μέρες δημοσιογράφοι από την βρετανι-
κή εφημερίδα Socialist Worker με στόχο τη διεθνή προβολή της αντίστα-
σης στο νησί ενόψει της διεθνούς μέρας δράσης ενάντια σε φασισμό και
ρατσισμό στις 21 Μάρτη. 

Γιώργος Πίττας 

Σε συγκέντρωση και πορεία
στην Αλεξανδρούπολη την
Κυριακή 15/3 στη 1 το μεση-

μέρι στο Αναγνωστήριο καλεί η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Έβρου και το περιφερει-
ακό σχήμα Αριστερή Αντικαπιταλι-
στική Παρέμβαση-Ανταρσία σε
Ανατολική Μακεδονία Θράκη. 

“Ο λαός οργανωμένος σε κίνημα
πρέπει να επιβάλλουμε -και είμαστε
οι μόνοι που έχουμε τη δύναμη να
το κάνουμε- το διπλό άνοιγμα των
συνόρων μεταξύ Τουρκίας-Ελλά-
δας/Ελλάδας-ΕΕ. Για να σωθούν
από τις συμπληγάδες της γκρίζας
ζώνης και να μεταβούν στις χώρες
που επιθυμούν οι άνθρωποι” ανα-
φέρει στο κάλεσμά της η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. “Παράλληλα να στήσουμε δο-
μές έμπρακτης αλληλεγγύης σε
πρόσφυγες/μετανάστες. Να φέρου-
με όσους θέλουν να μείνουν εδώ
στις κοινωνίες μας. Να αγωνιστού-

με μαζί για ίσα και διευρυμένα δι-
καιώματα σε εκπαίδευση-υγεία-ερ-
γασία. Να πολεμήσουμε από θέση
ταξική και διεθνιστική μαζί με τους

γειτονικούς λαούς για να κλείσουν
οι βάσεις των ιμπεριαλιστών και να
σταματήσουν οι πόλεμοι που πλου-
τίζουν ντόπιους και ξένους
αστούς”.

Με ανακοίνωσή της και η Αριστε-
ρή Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση-
Ανταρσία στην Ανατολική Μακεδο-
νία Θράκη καλεί σε συμμετοχή στα
συλλαλητήρια την Κυριακή 15/3
Αλεξανδρούπολη και το Σάββατο
21/3 Ξάνθη 12:00 Κεντρική Πλα-
τεία. 

Όπως αναφέρει: “Εχθρός δεν εί-
ναι οι κατατρεγμένοι, οι πεινασμέ-
νοι, οι φτωχοί. Εχθρός μας είναι ο
πόλεμος και οι κυβερνήσεις που
τον στηρίζουν. Η Αλεξανδρούπολη
ως νατοϊκή βάση θα βρίσκεται στο
μάτι του κυκλώνα των πολεμικών
σχεδιασμών...  Είναι επικίνδυνη η
προσπάθειά τους να συνδέσουν το
προσφυγικό με τη μειονότητα μέσω

της ρατσιστικής εκστρατείας περί
«αλλοίωσης πληθυσμού», όπως
έκανε πρόσφατα ο ίδιος ο περιφε-
ρειακός διευθυντής της αστυνο-
μίας... Η πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε
την αμέριστη στήριξή της στις βαρ-
βαρότητες της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη στα σύνορα της Ελλάδας και
της ΕΕ, εξαίροντας το ρόλο της Ελ-
λάδας ως “ασπίδα” της Ευρώπης.
Ο λαός της περιοχής να αρνηθεί να
παίξει αυτό τον ρόλο”. 

“Καλούμε όλον τον κόσμο που
έχει αγανακτήσει με τα όσα συμβαί-
νουν στον Έβρο να εκφράσει στο
δρόμο την αντίθεσή του στη ρατσι-
στική πολιτική της ΝΔ συμμετέχον-
τας στη διαδήλωση” δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη ο Γιώργος
Μποτσίδης, μέλος ΔΣ του Εργατι-
κού Κέντρου Έβρου.

7/3, Μυτιλήνη. Φωτό: stonisi.gr

6/3, Εκδήλωση της Ανυπότακτης Μυτιλήνης. Φωτό: Δημήτρης Καρίμαλης



Με πολύ μεγάλη επιτυχία συ-
νεχίζονται οι μαθητικές συ-
ναυλίες ενάντια στον ρατσι-

σμό και τον φασισμό. 

Πανόρμου
«Με συμμετοχή περίπου 200 συνο-

λικά ντόπιων και μεταναστών πραγ-
ματοποιήθηκε αντιρατσιστική συναυ-
λία στην Πλατεία Πανόρμου το Σάβ-
βατο 7 Μάρτη», μας είπε ο Βασίλης,
μέλος της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ. «Στη συ-
ναυλία έπαιξαν οι Sinnyard και οι
Mind The Gap, συγκροτήματα απο-
τελούμενα από μαθητές σχολείων
των γειτονιών των Αμπελοκήπων και
του Γκυζιού. Με τους ροκ ήχους
τους έδωσαν παλμό στην περιοχή
και τον τόνο για σύγκρουση με τις
ρατσιστικές πολιτικές της κυβέρνη-
σης. Διασκεύασαν κλασσικά grunge
και ροκ τραγούδια όπως Killing in the
name of και Smells like teen spirit.
Στη συναυλία χαιρέτισαν η Εύα Ηλιά-
δη, εργαζόμενη σε δομή προσφύγων
και μέλος της ΚΕΕΡΦΑ, ο Κώστας
Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλό-
γου Εργαζομένων του νοσοκομείου
"Άγιος Σάββας", κάτοικοι της περιο-
χής και οι δύο. Καθώς και ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας. Η Εύα ανέφερε τον πολύ-
πλευρο αγώνα των εργαζόμενων στο
πεδίο με στόχο την ενσωμάτωση των
προσφύγων και το άνοιγμα των πό-
λεων σε αυτούς, ενώ ο Κώστας έδω-
σε το στίγμα του προχωρήματος των
αντιρατσιστικών πρωτοβουλιών μέσα
στο υγειονομικό κίνημα. Ο Πέτρος
τόνισε ότι πάμε με όλες μας τις δυ-
νάμεις στην κόντρα με τη ρατσιστική
κυβέρνηση Μητσοτάκη ώστε να είναι
αυτή που θα υποχωρήσει και όχι οι
πρόσφυγες. Έκλεισε με κύριο στόχο
την ανάδειξη της 21 Μάρτη, της διε-
θνούς μέρας δράσης ενάντια στο
ρατσισμό, σε μια κομβική μέρα δια-
δηλώσεων και στην Ελλάδα. Στο κοι-
νό της συναυλίας βρέθηκαν μικρά
παιδιά, μαθητές σχολείων της περιο-
χής και εργαζόμενοι που ενίσχυσαν
και οικονομικά την προσπάθεια για

ανοιχτά σύνορα και σύγκρουση με
το ρατσισμό. Συνεχίζουμε με ακόμη
μεγαλύτερη ορμή τον αγώνα για να
αφήσουμε τους πρόσφυγες να περά-
σουν. Η εγκληματική πολιτική Μη-
τσοτάκη-Μηταράκη να μην περάσει»,
τόνισε.

Περιστέρι
Η Μαρία, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ Πε-

ριστερίου είπε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη: «Η αντιρατσιστική συναυλία
που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ με την
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος στο
Περιστέρι το Σάββατο 7 Μάρτη είχε
μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχαν πάνω
από 150 αντιφασίστες κι αντιφασί-
στριες, ανάμεσα τους πολλοί μαθη-
τές και μαθήτριες, Πακιστανοί μετα-
νάστες και κόσμος της γειτονιάς.
Πριν βγουν στη σκηνή τα συγκροτή-
ματα έγινε χαιρετισμός από την
ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου στον οποίο το-
νίστηκε ότι μπορούμε να οργανώ-
σουμε την οργή μας και να σταματή-
σουμε τα ρατσιστικά εγκλήματα της
κυβέρνησης Μητσοτάκη με επόμενο
μεγάλο σταθμό τη διαδήλωση στις
21 Μάρτη. Στη συνέχεια χαιρέτισε ο
Λευτέρης Σιδερής, μέλος Δ.Σ της
Ένωσης Γονέων Περιστεριού που εί-
πε ότι έχουμε τη δύναμη να τα βά-
λουμε όχι μόνο με την κυβέρνηση
αλλά και με τους κρατικούς μηχανι-

σμούς και να απαιτήσουμε ανοιχτά
σύνορα και ανοιχτά σχολεία για
τους πρόσφυγες. Μετά τους ραπ
ήχους των Black Aces Ath που άνοι-
ξαν τη συναυλία, ανέβηκε στο βήμα
ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πα-
κιστανικής Κοινότητας που θύμισε
τις μάχες που δώσαμε μαζί ενάντια
στην XΑ όλα τα τελευταία χρόνια
που τους έστειλαν στα δικαστήρια,
ενώ υπογράμμισε κι ότι χρειάζεται
να συνεχίσουμε ενωμένοι, ντόπιοι
και μετανάστες. Χαιρέτισε επίσης ο
Χαντίμ Χουσεΐν, πατέρας του Σαχζάτ
Λουκμάν, του δολοφονημένου από

χρυσαυγίτες πακιστανού εργάτη
που έμενε στο Περιστέρι. Στη σκηνή
ανέβηκε η πακιστανική μπάντα με
τους Syed Murad Ali, Baqar Chuqh-
tai και Tabasam Ali και έδωσε μεγά-
λη αυτοπεποίθηση όταν η πλατεία
του Περιστεριού γέμισε με μετανά-
στες και ντόπιους να χορεύουν και
να διασκεδάζουν μαζί. Ακολούθησε
χαιρετισμός από τη Ματίνα Τριαντα-
φύλλου από το Ιατρείο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Περιστεριού που είπε
ότι, όπως σε αυτή τη βραδιά ζούμε
ότι η μουσική δεν έχει σύνορα, έτσι
πρέπει να παλέψουμε για να ανοί-
ξουμε τα σύνορα για τους πρόσφυ-
γες κι ότι αυτή είναι μια ενωτική μά-
χη στην οποία δεν περισσεύει κα-
νείς. Αμέσως μετά η Μαρία Αμπε-
λιώτη από την Κίνηση για την απερ-
γιακή 8 Μάρτη μας κάλεσε όλους
και όλες στη διαδήλωση που γινόταν
την επόμενη μέρα για την Παγκό-
σμια Μέρα Γυναικών. Τέλος ανέβη-
καν στη σκηνή οι Αναγαπηση που
μας ξεσήκωσαν όλους με τους ροκ
ήχους τους. Πολύς κόσμος πήρε
αφίσες και προκηρύξεις για την 21
Μάρτη, άφησε στοιχεία επικοινωνίας
για να οργανώσουμε μαζί την αντι-
ρατσιστική διαδήλωση κι όλοι φύγα-
με νιώθοντας ότι έχουμε τη δύναμη
να νικήσουμε».

Βριλήσσια
Το επόμενο Σαββατοκύριακο τα

μαθητικά σχήματα ετοιμάζονται για
μια ακόμη μεγάλη αντιρατσιστική
και αντιφασιστική συναυλία στα Βρι-
λήσσια. Ο Τάσος, μαθητής, που θα
παίξει ως 8ος Όροφος (χιπ χοπ),
έστειλε στην Εργατική Αλληλεγγύη
μήνυμα με το οποίο καλεί όλο τον
κόσμο στη συναυλία: «Τι να πω πέρα
από το ότι η μουσική φέρνει κοντά
τους ανθρώπους. Ειδικά η μουσική
που αντιπροσωπεύω, είναι συνυφα-
σμένη με την καθημερινή ζωή του
αστικού κόσμου και μέσα στις στρο-
φές της κουβαλάει νοήματα και προ-
βληματισμούς. Είναι μια μουσική
που πάντα ήταν ενάντια στον ρατσι-
σμό, τον φασισμό και οτιδήποτε
συμβολίζει το διαίρει και βασίλευε
του μοντέρνου κόσμου. Το νιώθω
καθήκον μου ως μαθητής και νέος
άνθρωπος να εναντιώνομαι στα ερι-
στικά στοιχεία και να προσπαθώ για
κάτι καλύτερο όπως κάθε νέος και
νέα θα έπρεπε».

Κάλεσμα στα κοινωνικά δίκτυα
ανάρτησε και ο Μιχάλης, φοιτητής,
από το συγκρότημα «Τα Βριλ»: «Από
όταν ξεκίνησα να κάνω λάιβ, είχα
σαν όνειρο να παίζω σε τέτοιες εκ-
δηλώσεις... Πόσο μάλλον τώρα, τη
στιγμή που νεοναζί από όλη την Ευ-
ρώπη επισκέπτονται τα μέρη μας,
που άνθρωποι αφήνουν έγκυο στη
θάλασσα αφού "δε τη γκάστρωσαν
αυτοί", που τα ποστ "ή ταν ή επι τας"
από "πατριώτες" με IQ αμοιβάδας
κατακλύζουν τα σόσιαλ μίντια μας,
που ακούμε πιο συχνά από ποτέ για
ΛΑΘΡΑΙΕΣ ΖΩΕΣ, που το μίσος και η
τρομοκρατία από τα Μέσα Μαζικής
Εξημέρωσης (αθάνατε Τζιμάκο) εί-
ναι σε έξαρση, θεωρώ ίσως πιο ση-
μαντικό από ποτέ να στηρίξουμε, ο
καθένας με τον τρόπο του, τέτοιες
εκδηλώσεις και να στείλουμε ένα
ηχηρό μήνυμα! Εγώ πάντως θα είμαι
εκεί, με ειδικά διαμορφωμένη για
την περίσταση playlist και κείμενα».

Αφροδίτη Φράγκου
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Στις 5/3 πραγματοποι-
ήθηκε εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ στο Βιολογικό

με συμμετοχή φοιτητών και καθηγητών. Ομιλητές
ήταν ο Ευγένιος Δάφνης, καθηγητής ιατρικής, ο
Abdalazez Byazed, Σύριος πρόσφυγας και ο Λεωνί-
δας Μαρουλάσοβ, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ. 

Ο Ε. Δάφνης ξεκίνησε αναλύοντας τον ρατσισμό,
τόσο στο πώς εισέρχεται ως ιδέα μέσα στην κοινω-
νία, αλλά και στο πώς εφαρμόζεται σε όλες του τις
διαστάσεις προκειμένου να διαχωρίσει και να στοχο-
ποιεί τα θύματά του, από το σχολείο μέχρι και την
ενήλικη ζωή. Ο A. Byazed μας μετέφερε την εικόνα
από την κατάσταση των προσφύγων τόσο στο Ηρά-
κλειο όσο και στις άλλες πόλεις, αναφέρθηκε στα γε-
γονότα στα νησιά και έκλεισε με τη φράση “θέλουμε
ο κόσμος να μάθει πως εμείς δε ερχόμαστε εδώ για

κάποιο άλλο σκοπό πέρα
από το να σωθούμε από τον
πόλεμο, θέλουμε να ζήσου-

με με τους ντόπιους, τα παιδιά μας ήδη νιώθουν την
Ελλάδα σαν πατρίδα τους”. Στη συζήτηση που ακο-
λούθησε άνοιξε το ζήτημα του πολέμου και των αν-
ταγωνισμών στο Αιγαίο. Επιπλέον υπήρξαν και τοπο-
θετήσεις σχετικά με τη δική της ΧΑ, την νομιμοποί-
ηση της δράσης της από την ρατσιστική πολιτική,
αλλά και το γεγονός ότι πλέον η ΧΑ βρίσκεται σε ήτ-
τα όμως αυτό δε σημαίνει ότι το κίνημα πρέπει να
εφησυχάσει. Κλείνοντας τονίστηκε η αξία της 21
Μάρτη, η οποία μέρα με τη μέρα αυξάνεται καθώς
και το πόσο σημαντικό είναι φέτος στην διαδήλωση
στο Ηράκλειο να έχουμε μαζί μας τους πρόσφυγες κ
τους μετανάστες.

Νίκη Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Η νεολαία ενάντια στον ρατσισμό

7/3, Περιστέρι. Φωτό: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

7/3, Πανόρμου. Φωτό: Αντώνης Φώσκολος
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Οι άλλες πόλεις

Στη Θεσσαλονίκη, «παρά τη βροχή, πραγματο-
ποιήθηκε μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώ-
σεις των τελευταίων χρόνων για τις 8 Μάρτη»,

μας είπε η Δήμητρα Κομνιανού. «Η “Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη”, γυναικείες και ΛΟΑΤΚΙ+ συλλο-
γικότητες, σωματεία, οργανώσεις της αριστεράς και
του αντιεξουσιαστικού χώρου διαδήλωσαμε στο κέν-
τρο της πόλης. Η πορεία παρέμεινε για αρκετή ώρα
στη Τσιμισκή για να εμποδίσει κάποια φασιστοειδή να
σπείρουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο, ενώ ολοκλη-
ρώθηκε στο Άγαλμα Βενιζέλου φωνάζοντας να ανοί-
ξουν τα σύνορα για τους πρόσφυγες και ισόβια
στους νεοναζί».

Η διαδήλωση στα Γιάννενα «είχε στην πρώτη γραμ-
μή τις προσφύγισσες από το στρατόπεδο Κατσικά
που διαδήλωσαν με τα δικά τους πλακάτ», μας είπε η
Αρετή Κανέλου. «Η συμμετοχή τους έγινε δυνατή με-
τά την παρέμβασή μας στο στρατόπεδο δυο μέρες
πριν. Στο Habibi, έναν χώρο έξω από το στρατόπεδο
όπου κάνουν δραστηριότητες οι πρόσφυγες, οι προ-
σφύγισσες μαζί με εθελόντριες ετοιμάζονταν να συ-
ζητήσουν για την Μέρα των Γυναικών και τις καλέσα-
με στην διαδήλωση. Με πανό συμμετείχε η “Κίνηση
για την απεργιακή 8 Μάρτη”, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΟΚ-
ΔΕ, ενώ η πορεία βάδισε από την Περιφέρεια στην
Αγορά».

«Η κινητοποίηση στα Χανιά ήταν πολύ επιτυχημένη
με πάνω από 100 άτομα», μας είπε η Μαργαρίτα Πα-
παμηνά. «Επικεφαλής μπήκε η “Κίνηση για την απερ-
γιακή 8 Μάρτη” και ακολουθούσαν τα πανό της νΚΑ
και της ομάδας “Έμφυλες Αταξήες”, ενώ καλούσαν ο
τοπικός Σύλλογος Πρωτοβάθμιας και η τοπική ΕΛΜΕ.
Τα συνθήματα έβαζαν στο στόχαστρο τόσο τις σεξι-
στικές επιθέσεις όσο και τις ρατσιστικές πολιτικές
της κυβέρνησης. Από την Αγορά κινηθήκαμε προς το
Παλιό Λιμάνι όπου είχε πολύ κόσμο και όλες οι συλ-
λογικότητες μοιράσαμε τις ανακοινώσεις μας».

«Με μια μαζική συγκέντρωση και διαδήλωση γιορ-
τάστηκε η φετινή 8 Μάρτη στο Ηράκλειο», μας είπε η
Βίκυ Βρακά, φοιτήτρια κοινωνικής εργασίας. «Με πα-
νό συμμετείχαν ο φοιτητικός σύλλογος Ιατρικής, η
“Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη”, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και άλλες οργανώσεις του γυναικείου κινήματος και
της αριστεράς. Η συμμετοχή ήρθε να επιβεβαιώσει
πως οι γυναίκες είμαστε στην πρώτη γραμμή και πα-
λεύουμε ενάντια στον σεξισμο και την καταπίεση.
Βροντοφωνάξαμε πως ο αγώνας των γυναικών είναι
ταξικός και έτσι θα συνεχίσουμε».

«Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στο Βόλο
στην κεντρική πλατεία της πόλης», μας είπε ο Τάσος
Τσιούνης. «Δεκάδες φοιτήτριες και φοιτητές από διά-
φορες σχολές καθώς και μαθητές έδωσαν το παρών.
Η “Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη” βρέθηκε στο
κέντρο της κινητοποίησης έχοντας οργανώσει δυο
εκδηλώσεις τις προηγούμενες βδομάδες στις σχο-
λές». Παρά τη δυνατή βροχή, συγκέντρωση πραγμα-
τοποιήθηκε και στην Ξάνθη.

«Η 8 Μάρτη στην Πάτρα είχε πρωτοφανή μαζικότη-
τα», μας είπε ο Δημήτρης Καρύδας. «Κάτω από βρό-
χη και με την “απειλή” του κορονοϊού στείλαμε ένα
δυνατό μήνυμα πως οι γυναίκες καθώς και τα άτομα
της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είναι κομμάτι της τάξης μας
και δεν ανεχόμαστε καμία διάκριση εις βάρος τους. Η
πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Γεωργίου με την
συμμετοχή των φοιτητικών συλλόγων της Αρχιτεκτο-
νικής, του Βιολογικού και της Φιλολογίας, της “Κίνη-
σης για την απεργιακή 8 Μάρτη” και άλλων οργανώ-
σεων της αριστεράς και του γυναικείου κινήματος».

Σε όλες τις πόλεις η συνέχεια θα δοθεί στη Διεθνή
Ημέρα Δράσης ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
στις 21 Μάρτη.

Με το σύνθημα «Στο δρόμο να σπάσουμε
τον τρόμο» έδωσαν το σήμα της έναρξης
της πορείας της 8 Μάρτη οι «Αδέσποτες

Σκύλες», που έκλεισαν το καλλιτεχνικό πρόγραμ-
μα της συγκέντρωσης στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Τα τέσσερα νούμερα που επέλεξαν για την ημέρα
-από την τελευταία τους παράσταση «Βαλς των
βρώμικων δρόμων νο.6»- ήταν όλα μια γροθιά
στην καταστολή, το ρατσισμό, το σεξισμό, τον
πόλεμο, τους φασίστες. Και μια ωδή στην αντί-
σταση του κινήματος σε όλο τον πλανήτη.

Ήταν μια από πιο συγκλονιστικές στιγμές της
κινητοποίησης. Τα γαβγίσματα, οι φωνές, οι κρό-
τοι των τακουνιών τους και οι στίχοι των τραγου-
διών τους (συνοδεία των τριών μουσικών τους)
ξεσήκωσαν αλλά και συγκίνησαν μικρούς και με-
γάλους. Τα χειροκροτήματα και οι επευφημίες
από τον κόσμο δεν σταμάτησαν σε όλη τη διάρ-
κεια που βρίσκονταν στην εξέδρα. «Ενώνουμε και
εμείς τη φωνή μας με όλες τις γυναίκες του πλα-
νήτη», ήταν το μήνυμα που είχε στείλει τις προ-
ηγούμενες μέρες στην “Κίνηση για την απεργιακή
8 Μάρτη” η Ντίνα Καφτεράνη, «για να δηλώσουμε
μέσα από τη δικιά μας γυναικεία ματιά ότι κάθε
γυναίκα αξίζει να ζει όπως εκείνη επιλέγει (γι’ αυ-
τό και ονομαζόμαστε αδέσποτες -χωρίς δεσμεύ-
σεις) και αυτό είναι κάτι που θα το διεκδικήσουμε
στο δρόμο μαζί με όλους και όλες εσάς».

Είχε προηγηθεί η GingerEla με ένα δυνατό drag
show που με τη σειρά του είχε καθηλώσει όλες
και όλους. «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι
εδώ», είπε στη συνέχεια, «Είναι η δεύτερη χρονιά
που γίνεται κάτι τόσο μαζικό. Είμαι εδώ για να τι-
μήσω κάθε γυναίκα απέναντι σε όλη αυτή τη βία
και ματσίλα που υπάρχει».

Διασκευές γνωστών ελληνικών και ξένων κομ-
ματιών αλλά και δικά τους τραγούδια είχαν πα-
ρουσιάσει νωρίτερα οι Stockholm Syndrome, ο
Πέτρος και ο Γιώργος από τους Προφίλ και οι
Ορίζοντες, κερδίζοντας το δυνατό χειροκρότημα. 

Συγκλονιστική  

Οι καλλιτέχνες

8 Μάρτη, Αθήνα, Προσφύγισσες και μετανάστριες μαζί με τα παιδιά τους στη μεγάλη συγκέντρωση στην πλ. Κλαυθμώνος

8 Μάρτη, Αθήνα, Οι “Αδέσποτες Σκύλες” επί σκηνής

8 Μάρτη, Αθήνα, Η νεολαία στην πρώτη γραμμή ενάντια στον σεξισμό
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8 Μάρτη
Χιλιάδες διαδηλώτριες και διαδηλωτές

συμμετείχαν την Κυριακή 8 Μάρτη στην
απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία

Κλαυθμώνος και τη διαδήλωση που ακολούθη-
σε. Το κάλεσμα της Κίνησης για την απεργιακή
8 Μάρτη για έναν μεγάλο αντισεξιστικό, αντιρα-
τσιστικό και αντικυβερνητικό εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών, βρήκε μαζική
ανταπόκριση. 

Με συνθήματα όπως «Πες το δυνατά, πες το
καθαρά, σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά» και
«Κλείστε τα στρατόπεδα τα ρατσιστικά, κάτω τα
μέτρα τα σεξιστικά» έγινε η υποδοχή των εκα-
τοντάδων προσφυγισσών και προσφύγων από
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Μαλακάσας,
του Σχιστού, του Ελαιώνα και της Κορίνθου που
συμμετείχαν στην κινητοποίηση μαζί με τα παι-
διά τους. «Ελευθερία» φώναζαν οι μετανάστριες
και οι μετανάστες από την κοινότητα του Καμε-
ρούν και άλλες χώρες της Αφρικής όταν μπήκαν
με το πανό τους στη συγκέντρωση.

Παρουσία με πανό είχαν οι Σύλλογοι Εργαζό-
μενων στα νοσοκομεία Γεννηματάς και Άγιος
Σάββας, η ΠΟΣΠΕΡΤ, εργαζόμενες/οι του
ΥΠ.ΠΟ, εκπαιδευτικοί μέλη Συλλόγων Δασκά-
λων και ΕΛΜΕ, εργαζόμενες/οι στην Επιθεώρη-
ση Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών, η
Aurora-Ενωτική δράση εργαζόμενων Ιντρακόμ.
Μαζί διαδήλωναν εργαζόμενες και εργαζόμενοι
της Επιτροπής Ισότητας δήμου Αγίου Δημητρί-
ου, της δημοτικής κίνησης «Ανταρσία στην Κοκ-
κινιά της προσφυγιάς και της αντίστασης», του
ΣΕΚ, της Εργατικής Αλληλεγγύης και της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. «Ημέρα αγώνα σήμερα για όλους, άν-
τρες και γυναίκες», μας είπε η Ιωάννα Πασπά-
τη, γιατρός στο Παίδων Πεντέλης. «Είμαστε
εδώ για να τιμήσουμε όσες αγωνίζονταν πριν
110 χρόνια και ορίσανε την ημέρα αυτή ως
παγκόσμια ημέρα, για να συνεχίσουμε στο δρό-
μο που άνοιξαν».

Δίπλα στα μπλοκ από τα στρατόπεδα διαδή-
λωσε η ΚΕΕΡΦΑ. «Είμαστε σαν σε φυλακή»,
μας είπε η Λέιλα Μοχάμεντ από τον Ελαιώνα,
«Προσωπικά είμαι εκεί δυο χρόνια τώρα μαζί με
τα τρία κορίτσια μου. Έχω και ένα αγόρι που εί-
ναι με τον πατέρα του, άγνωστο που, έχω χρό-
νια να το δω. Φύγαμε από το Αφρίν της Συρίας
για να ξεφύγουμε από τον πόλεμο, για μια κα-
λύτερη ζωή. Ακόμα και από τον Ελαιώνα θέ-
λουν να μας διώξουν, χωρίς λεφτά χωρίς δου-
λειά χωρίς ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ. Η ίδια κατάσταση
ισχύει για πάρα πολλές γυναίκες. Δεν θέλουμε
πολλά, μια δουλειά για να έχουμε ένα σπίτι και
για να ζήσουμε”.

Δυναμικά ήταν τα μπλοκ της Κίνησης για την
απεργιακή 8 Μάρτη Παντείου, των φοιτητικών
συλλόγων ΣΔΟΚΕ και ΣΕΥΠ του ΠΑΔΑ, των
φοιτητριών/τριών της Φιλοσοφικής. «Είναι πολύ
σημαντική αυτή η μέρα, γιατί η κατάσταση είναι
τραγική για τις γυναίκες και για όλους» μας εί-
πε η Φωτεινή, φοιτήτρια στο Πάντειο. «Το κρίσι-
μο είναι να βγούμε όλοι στο δρόμο και να φω-
νάξουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία σήμερα και
πρέπει να γίνει γνωστό».

«Είναι τρομερό εν έτη 2020 τα δικαιώματα
των γυναικών να είναι υπό αμφισβήτηση και να
μην έχουμε ισότητα», μας είπε η Αναστασία,

φοιτήτρια στη Φιλοσοφική. Η Πένυ, συμφοιτή-
τριά της, μας είπε: «Είμαστε εδώ για την υπε-
ράσπιση των γυναικών στην εργασία, σε οικο-
νομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς συνέχεια
καταπατούνται τα δικαιώματά μας».

Την εικόνα συμπλήρωναν τα πανό των «ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ ενάντια στην καταπίεση». Αντιπροσω-
πεία της οργάνωσης Fridays for Future χαιρέτι-
σε τη συγκέντρωση, ενώ οι συλλογικές κουζί-
νες “Ο Άλλος Άνθρωπος” και “Mano Aperta”
πρόσφεραν δωρεάν φαγητό σε όλες και όλους.

«Η απελευθέρωση των γυναικών είναι αγώ-
νας όλων των εργατών», «Τρανς, γκέι και λε-
σβίες, είμαστε παρούσες σε όλες τις πορείες»,
«Εχθρός για την υγεία ο κορονοϊός, μαζί και ο
Κικίλιας και ο καπιταλισμός», «Σεξισμός  - ρα-
τσισμός και τρομοκρατία, κάτω η Νέα Δημο-
κρατία», ήταν κάποια από τα συνθήματα που
ακούστηκαν στην πορεία προς το Σύνταγμα και
τη Βουλή και στη συνέχεια στους δρόμους της
Αθήνας μέχρι την Ομόνοια και την πλατεία
Κλαυθμώνος.

Πολλές γυναικείες συλλογικότητες βρέθηκαν
την ίδια ώρα στο δρόμο, ενώ συγκέντρωση
πραγματοποίησε και η ΟΓΕ στο Σύνταγμα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε
η Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη αμέσως
μετά τη διαδήλωση: «Με την έμπνευση που μας
έδωσε ο σημερινός ξεσηκωμός θα συνεχίσουμε
σε όλες τις μάχες, για να ανατρέψουμε τις σεξι-
στικές και ρατσιστικές επιθέσεις της κυβέρνη-
σης της ΝΔ, για να ανοίξουμε το δρόμο για να
απαλλαγούμε από το σύστημα που γεννά την
καταπίεση. Το πρώτο μας άμεσο ραντεβού εί-
ναι στις 21 Μάρτη, στη Διεθνή Ημέρα Δράσης
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό, στο συλ-
λαλητήριο της Αθήνας στις 3μμ στην Ομόνοια
και στις αντίστοιχες διαδηλώσεις σε όλες τις
πόλεις. Παλεύουμε-Διεκδικούμε-Απεργούμε!
Και θα νικήσουμε!».

Οι Ομιλήτριες

Δυνατό μήνυμα ενάντια στο σεξισμό,
το ρατσισμό, την ομοφοβία και κά-
θε μορφή καταπίεσης έστειλαν οι

ομιλήτριες στην απεργιακή συγκέντρωση
στην πλατεία Κλαυθμώνος. «Με τα συνδι-
κάτα μπροστά και τις γυναίκες στην πρώ-
τη γραμμή, ξεσηκωνόμαστε σήμερα για
να βροντοφωνάξουμε ότι οι επιθέσεις της
κυβέρνησης της ΝΔ δεν θα περάσουν», εί-
πε η Ζανέτα Λυσικάτου, μέλος του ΔΣ του
Συλλόγου Εργαζόμενων στο νοσοκομείο
Άγιος Σάββας, που έκανε και την παρου-
σίαση των χαιρετισμών και του καλλιτεχνι-
κού προγράμματος.

Η κραυγή των προσφυγισσών και των
μεταναστριών για ελευθερία ξεχώρισε.
Μαζί στην εξέδρα ανέβηκαν η Ζαζιρά, η
Ναχίντ και η Ροκίγια από τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης στη Μαλακάσα και την Κό-
ρινθο. Τη μετάφραση των χαιρετισμών
τους έκανε η Παριβάς Ασκαρί, κόρη ιρα-
νών προσφύγων που πριν μερικά χρόνια
έκαναν τη μεγάλη απεργία πείνας για το
δικαίωμα στο άσυλο. «Χαιρετίζουμε όλες
και όλους που είστε εδώ και όσους οργά-
νωσαν τη σημερινή κινητοποίηση. Θέλου-
με να κλείσουν τα στρατόπεδα, να μπούμε
στην πόλη. Όχι στο σεξισμό σε γυναίκες
και παιδιά. Αυτή τη στιγμή στα σύνορα ξε-
γυμνώνουν άντρες, γυναίκες και παιδιά.
Ανοίξτε τα σύνορα!», είπαν μεταξύ άλλων.

«Ευχαριστούμε όλες τις γυναίκες για
τον αγώνα που κάνουν», είπε η μικρή Μα-
ρία που ανέβηκε στην εξέδρα μαζί άλλες
γυναίκες από την Αφρική. «Όλες οι γυναί-
κες να έχουν δικαίωμα στην υγεία και όλα
τα παιδιά τους να πάνε σχολείο», είπε. Το
μήνυμα των προσφυγισσών της Μόρια για
τις 8 Μάρτη, που διαβάστηκε στη συγκέν-
τρωση, συγκίνησε για την αγωνιστικότητα
και την αισιοδοξία του.

Στις μεγάλες μάχες που δίνουν οι εργα-
ζόμενες και οι εργαζόμενοι στα νοσοκο-
μεία ενάντια στην διάλυση της δημόσιας
και δωρεάν Υγείας, επίθεση που χτυπά
πρώτα απ'όλα τις γυναίκες, στάθηκε η
Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος ΔΣ Συλλόγου
Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Γεννημα-
τάς. Ενάντια στα ψέματα του υπουργού
Υγείας Κικίλια περί “ετοιμότητας” απέναν-
τι στον κορονοϊό, περιέγραψε τις τραγικές
ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό
που μαστίζουν τα νοσοκομεία και τόνισε:
«Θα είμαστε στους δρόμους μέχρι τη νί-
κη!».

Τις σκληρές συνθήκες στις ελαστικές
μορφές απασχόλης, στην πλειοψηφία των
οποίων βρίσκονται γυναίκες, περιέγραψε
η Γιώτα Κωτούλα, μέλος του ΔΣ του Σω-
ματείου Εργολαβικών εργαζόμενων στις
τράπεζες, απαιτώντας μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλες και όλους. Τις διακρίσεις
στους χώρους δουλειάς ανέδειξε η Τιάνα
Ανδρέου, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας
Εργαζομενων στο υπουργείο Οικονομι-
κών, ενώ σε μεγάλες μάχες των γυναικών
σήμερα αναφέρθηκε η Μαρία Κοτρώνη,
πρόεδρος του Σωματείου Εργολαβικών
της ΔΕΣΦΑ. 

«Η ελπίδα βρίσκεται εδώ, στους δρό-

μους, στην απεργία. Αυτό το μήνυμα
στέλνουμε σήμερα στις προσφύγισσες
από τον Έβρο μέχρι τα νησιά του Αιγαίου.
Με αυτό το τρόπο θα τσακίσουμε την ρα-
τσιστική και σεξιστική κυβέρνηση που
έχουμε απέναντί μας», ξεκίνησε το χαιρε-
τισμό της η Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος
ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων στο νοσο-
κομείο Γεννηματάς και συντονίστρια της
Κίνησης για την απεργιακή 8 Μάρτη. «Βα-
δίζουμε όλες και όλοι μαζί στο δρόμο των
επαναστατριών που πριν 110 χρόνια κα-
θιέρωσαν την 8η Μάρτη ως Παγκόσμια
Ημέρα Γυναικών παλεύοντας το σύστημα
του σεξισμού και, όπως κι εμείς σήμερα,
διεκδικούσαν “Ψωμί και Τριαντάφυλλα”»,
τόνισε.

«Ο ρατσισμός και ο σεξισμός είναι συ-
νοδοιπόροι», είπε η Λήδα Καζαντζάκη, πα-
νεπιστημιακός.

«Το έδειξαν οι ναζί που έφτιαξαν στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης για τις γυναίκες
για να εξασφαλίσουν την Αρία Φυλή. Αυτό
γίνεται και σήμερα με το διαχωρισμό των
προσφύγων. Οι ελληνίδες να φτιάξουν
τους “σωστούς” και τους “καθαρούς” Έλ-
ληνες, ενώ οι άλλοι είναι κατσαρίδες που
πρέπει να εξοντώσουμε. Ας είναι η σημε-
ρινή κινητοποίηση η αρχή του αγώνα για
τα δικαιώματα όλων των γυναικών, με πα-
ράδειγμα τη Μάγδα Φύσσα».

Στις μάχες της νεολαίας και του φοιτη-
τικού κινήματος σε όλα τα μέτωπα, από
τον αγώνα ενάντια στα μέτρα της Κεραμέ-
ως μέχρι το αντιρατσιστικό και αντισεξι-
στικό κίνημα, στάθηκε η Εύα Ντόκου, φοι-
τήτρια στο ΠΑΔΑ. Ενώ η Αναστασία Πηλι-
χού, από το φοιτητικό σύλλογο Χημικών
Μηχανικών και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μετά από
μια ιστορική αναδρομή στους μεγάλους
αγώνες των γυναικών από τα μέσα του
18ου αιώνα μέχρι σήμερα, απεύθυνε αγω-
νιστικό κάλεσμα σε όλες και όλους.

«Χαίρομαι που βλέπω τόσο κόσμο σήμε-
ρα εδώ. Δεν γιορτάζουμε, διεκδικούμε το
σεβασμό στην ύπαρξή μας», είπε η Ειρή-
νη Γιανναρά εργαζόμενη στην ΕΡΤ, περι-
γράφοντας την κατάσταση και στο χώρο
των ΜΜΕ. «Να απελάσουμε το Μητσοτά-
κη και όλους τους σκοταδιστές του κέρ-
δους, που μας δηλητηριάζουν με ρατσι-
σμό και σεξισμό και καταστρέφουν τις
ζωές όλων μας, ανεξάρτητα από φύλο,
καταγωγή, σεξουαλική προτίμηση», τόνι-
σε η Κατερίνα Θωίδου, συμβασιούχος
ΟΑΕΔ και δημοτική σύμβουλος Νίκαιας –
Ρέντη.

Από τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα ο Τζορτζ
Κουνάνης θύμισε ότι «το γυναικείο και το
ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα έχουν κοινές αφετηρίες,
κοινά βιώματα και διεκδικήσεις, όπως και
με κάθε κίνημα κοινωνικής χειραφέτησης.
Μόνο η ένωση δυνάμεων μπορεί να μας
φέρει στο μέλλον ισονομίας και δικαιοσύ-
νης που οραματιζόμαστε». Μαζί του η Άν-
να Πήλιου μίλησε για τη μάχη ενάντια στη
τρανσφοβία, για τον αγώνα για δικαιοσύ-
νη στο Ζακ/Zackie και όλες τις διεκδική-
σεις, κλείνοντας «Το δικό μας Stonewall
δεν τέλειωσε ποτέ!».

8 Μάρτη, Αθήνα.

Κείμενα-ρεπορτάζ: Λένα Βερδέ 
Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



«Θα φροντίσουμε να τηρηθεί η
τάξη στα σύνορα, θα παρέ-
χουμε όλη την υποστήριξη

προς την Ελλάδα. Οικονομική υποστή-
ριξη ύψους 700 εκατομμύρια ευρώ. Τα
χρήματα αφορούν τη διαχείριση των
συνόρων. Η Frontex θα αναπτύξει μια
ομάδα ταχείας παρέμβασης. Θα επι-
στρατεύσει ένα σκάφος ανοιχτής θα-
λάσσης, 6 σκάφη της ακτοφυλακής για
περιπολίες, 2 ελικόπτερα, 1 αεροπλάνο,
2 οχήματα με κάμερες και 100 συνοριο-
φύλακες, επιπλέον των 530 που ήδη
υπάρχουν. Οι συνοριοφύλακες θα ανα-
πτυχθούν στα χερσαία και θαλάσσια
σύνορα. Οι ελληνικές ανησυχίες είναι
και δικές μας ανησυχίες, τα ελληνικά
σύνορα είναι σύνορα της Ευρώπης. Η
Τουρκία δεν είναι εχθρός. Η Ελλάδα εί-
ναι η δική μας ασπίδα».

Τα λόγια της Επιτρόπου της ΕΕ Φον
Ντερ Λάιεν ειπώθηκαν μερικές εκατον-
τάδες μέτρα μακριά από εκεί που πρό-
σφυγες, ανάμεσά τους γυναίκες και
παιδιά, έρχονταν αντιμέτωπα με τις
σφαίρες και τα δακρυγόνα της ελληνι-
κής αστυνομίας, του ελληνικού στρατού
και των ακροδεξιών “πολιτοφυλάκων”
στον Έβρο. 

Είναι η ζοφερή απόδειξη της ακροδε-
ξιάς στροφής της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Μια στροφής στην οποία πρωτο-
στατεί ο Μητσοτάκης καταφέρνοντας
να ξεπεράσει ακόμη και τον Σαλβίνι και
τον Όρμπαν σε ρατσιστική ρητορεία και
πρακτικές. Η ΕΕ πετώντας το “ανθρωπι-
στικό” και “φιλελεύθερο” προσωπείο
έρχεται προκλητικά να δηλώσει ότι θέ-
λει την κλιμάκωση της φονικής -αλά
Μητσοτάκη- “διαχείρισης των συνόρων”
-την ίδια στιγμή που νεοναζί από τις χώ-
ρες της Ευρώπης ανενόχλητοι κάνουν
την εμφάνισή τους στον Έβρο και τα
νησιά στο πλευρό ντόπιων ταγμάτων
εφόδου βάζοντας φωτιά σε δομές και
κυνηγώντας, πρόσφυγες, εργαζόμε-
νους σε ΜΚΟ και αλληλέγγυους. 

Η κατακλείδα της Φον Ντερ Λάιεν, ότι
«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός. Η Ελλάδα
είναι η δική μας ασπίδα» αποδεικνύει
περίτρανα ότι αυτό που συμβαίνει αυτή
τη στιγμή στα ανατολικά σύνορα της
Ελλάδας και της Τουρκίας δεν είναι
ένας “πόλεμος” αλλά ένα απάνθρωπο
παζάρι που έχει στηθεί με μοναδικά θύ-
ματα χιλιάδες πρόσφυγες. 

Στρατόπεδα συγκέντρωσης
Η ΕΕ, και μαζί της ο Μητσοτάκης, πα-

ζαρεύουν με τον Ερντογάν τα ανταλ-
λάγματα οικονομικά και διπλωματικά
προκειμένου με μια νέα συμφωνία αυ-
τός να κρατήσει τους πρόσφυγες μα-
κριά από τα σύνορα της Ευρώπης κατα-
στέλλοντάς και κλείνοντάς τους σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και μέχρι
να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο αναθέτει
στον “πρόθυμο” Μητσοτάκη να μετα-
τρέψει την Ελλάδα σε αιχμή αυτής της
ρατσιστικής κλιμάκωσης φτιάχνοντας
στρατόπεδα, δολοφονώντας στα σύνο-
ρα και “αναστέλλοντας” το δικαίωμα
στο άσυλο. 

Σε αυτό το ρατσιστικό κεραυνοβόλο
πόλεμο που απειλεί να εξαπολύσει η ΕΕ

συναντά την αντίσταση των προσφύγων
που δεν είναι διατεθειμένοι να περάσουν
όλη τους τη ζωή σε στρατόπεδα, είτε εν-
τός, είτε εκτός ΕΕ. Εκατομμύρια πρό-
σφυγες, πάνω από τέσσερα μόνο στην
Τουρκία, που πολλαπλασιάζονται σε ευ-
θεία αναλογία με τις στρατιωτικές επεμ-
βάσεις και την όξυνση των ανταγωνι-
σμών σε μια τεράστια περιοχή από τη Λι-
βύη και τη Συρία, μέχρι την Υεμένη και
το Ιράν. Στρατιωτικές επεμβάσεις και αν-
ταγωνισμοί στους οποίους συμμετέχουν
ενεργά οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως δεί-
χνουν και οι πρόσφατες επιχειρήσεις
γαλλικών, ιταλικών πλοίων και και άλλων
στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανα-
τολή αλλά και η τοποθέτηση ελληνικών
Πάτριοτ στην Σαουδική Αραβία. 

Αλλά η ΕΕ έχει απέναντί της και τα
εκατομμύρια των εργαζομένων και των
νέων της Ευρώπης που το 2015 πρωτο-
στάτησαν στο κίνημα αλληλεγγύης για

να ανοίξουν το ένα μετά το άλλο, τα σύ-
νορα της στους πρόσφυγες τσακίζον-
τας όλους τους περιορισμούς και αναγ-
κάζοντάς την τότε σε μια “ανθρωπιστική
αναδίπλωση” που δεν άντεξε παρά μό-
λις ένα χρόνο μέχρι το 2016 οπότε και
προχώρησε στην Συμφωνία ΕΕ-Τουρ-
κίας. Κόντρα στους ρατσιστικούς “μο-
νόδρομους” και το ενορχηστρωμένο
σπρώξιμο της ακροδεξιάς από τους
ηγέτες της ΕΕ, το κίνημα αλληλεγγύης
είναι ζωντανό και μπορεί να τσακίσει
όλα τα σχέδιά τους. 

Φάνηκε αυτό τους προηγούμενους
μήνες με την εκλογική ήττα του Σαλβίνι
κάτω από την πίεση του κινήματος των
Σαρδελών στην Ιταλία, με τη ματαίωση
της συνεργασίας Χριστιανοδημοκρα-
τών-AFD στη Θουριγγία, με την αριστε-
ρή ριζοσπαστικοποίηση των Κίτρινων Γι-
λέκων στο πλευρό των απεργών και των
μεταναστών στη Γαλλία. Και αποδείχθη-

κε και την προηγούμενη βδομάδα
στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλε-
ων. 

Χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν σε
ένα αυθόρμητο ξέσπασμα σε πάνω από
30 πόλεις της Γερμανίας, στη Βιέννη,
στην Βαρκελώνη, στο Στρασβούργο, στη
Βαρσοβία -και βέβαια στην Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες πόλεις
στην Ελλάδα- καταγγέλλοντας το Μη-
τσοτάκη και την Φον Ντερ Λάιεν, απαι-
τώντας να σταματήσουν οι δολοφονικές
επιθέσεις στον Έβρο και στο Αιγαίο, να
αφήσουν τους πρόσφυγες να περάσουν
από τα σύνορα. Στέλνοντας καθαρό μή-
νυμα: “Είστε καλοδεχούμενοι”. 
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Ευρώπη μη δολοφονείς!
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 21 Μάρτη - Διεθνής Μέρα Δράσης

Το σύνθημα γραμμένο στα ελληνικά, στο πανό της μαζικής διαδήλω-
σης που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 7 Μαρτίου ενάντια
στην ρατσιστική επίθεση της ΕΕ -και συγκεκριμένα της γερμανικής

και της ελληνικής κυβέρνησης που πρωτοστατούν σε αυτήν τη βαρβαρό-
τητα- εκφράζει με λίγα και απλά λόγια την διάθεση της πλειοψηφίας του
κόσμου που παρακολουθεί σοκαρισμένος τις εικόνες ντροπής από τον
Έβρο και το Αιγαίο. 

«Οι διοργανωτές ζήτησαν από το πλήθος να φωνάξει το σύνθημα “Λέ-
σβος Γη Αντιφασιστική” σε αλληλεγγύη με τις αντιφασίστριες και τους αν-
τιφασίστες του νησιού» μεταφέρει χαρακτηριστικά ο Θανάσης Καμπα-
γιάννης, από την πολιτική αγωγή στην δίκη της Χρυσής Αυγής που βρέθη-
κε στο Βερολίνο, ως ομιλητής σε εκδήλωση της διεθνούς ομάδας εργα-
σίας του Die Linke με θέμα “Πολεμώντας το φασισμό στην Ελλάδα και
στη Γερμανία”. Τις προηγούμενες μέρες το κόμμα της Αριστεράς είχε εγ-
καίρως καταγγείλει τη μετακίνηση γερμανών νεοναζί στην Ελλάδα για να
στηρίξουν τα φασιστικά τάγματα εφόδου σε Έβρο και νησιά.

Το μαζικό συλλαλητήριο ήταν το δεύτερο που πραγματοποιήθηκε στο
Βερολίνο μέσα σε μόλις 5 μέρες καθώς στις 3 Μάρτη πραγματοποιήθηκαν
συλλαλητήρια με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων σε συνολικά 30 ακόμη
πόλεις της Γερμανίας. Με συνθήματα “Ανοίξτε τα σύνορα, σώστε ζωές, πο-
λεμήστε το φασισμό!” η διαδήλωση του Βερολίνου στις 3/3 πέρασε από τα
γραφεία της Κομισιόν και κατέληξε στο ελληνικό προξενείο. Κινητοποίηση
ήταν καλεσμένη και την Δευτέρα 9 Μάρτη στη διάρκεια της επίσκεψης του
Κ. Μητσοτάκη και του  Α. Γεωργιάδη στο Βερολίνο με τους διοργανωτές να
δηλώνουν: “Θα είμαστε εκεί να τους φωνάξουμε ΟΧΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ αυ-
τή η ντροπή που συμβαίνει στα ελληνικά σύνορα”. 

Εδώ και πάνω από ένα μήνα ολόκληρη η Γερμανία βρίσκεται σε ένα αν-
τιρατσιστικό και αντιφασιστικό συναγερμό που ξεκίνησε με τη μαζική κα-
τακραυγή της απόπειρας σχηματισμού τοπικής κυβέρνησης στο κρατίδιο
της Θουριγγίας, συνεχίστηκε με δεκάδες συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα
μετά τη μαζική δολοφονία εννέα μεταναστών στην πόλη Χανάου από νεο-
ναζί και τώρα κλιμακώνεται ενάντια στην Ευρώπη-Φρούριο. 

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση στη Γερμανία στo γερμανικό κανάλι της
Welt, το 57% των Γερμανών δηλώνει ότι θα άνοιγε τα σύνορα στους πρό-
σφυγες στα ελληνοτουρκικά σύνορα αν ήταν να διανεμηθούν στην συνέ-
χεια σε όλα τα κράτη της ΕΕ, σε αντίθεση με ένα 41% που λέει όχι. Ασχέ-
τως με το τι υποστηρίζουν τα κόμματά τους, ένα 75% των ψηφοφόρων
των Πρασίνων είναι υπέρ στο να ανοίξουν περισσότερο τα σύνορα, ενώ
τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 71% στο SPD, 60% στο Linke, 49% στα δεξιά
CDU/CSU, 29% στο FDP και 5% στο AfD.

Το επόμενο βήμα στους δρόμους της Γερμανίας αναμένεται στις 21
Μάρτη όπου ήδη είναι καλεσμένα συλλαλητήρια σε εννέα πόλεις, ανάμε-
σά τους το Βερολίνο, το Αμβούργο, το Κέμνιτζ, η Φρανκφούρτη και το Χά-
ναου. Όπως αναφέρει στο τελευταίο του κάλεσμα για τις 21 Μάρτη το
Aufstehen Gegen Rassismus (Ξεσηκωθείτε ενάντια στον ρατσισμό):   

«Καλωσορίζουμε τους πρόσφυγες! Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και
όσους τους στηρίζουν στα ελληνο-τουρκικά σύνορα. Σοκάρουν οι πρό-
σφατες εικόνες από την Ελλάδα. Δακρυγόνα κατά ανδρών, γυναικών και
παιδιών που αναζητούν προστασία στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Βάρκες
απωθούνται στο Αιγαίο πέλαγος. Την ίδια ώρα, πολλοί άνθρωποι στην Ελ-
λάδα διαδηλώνουν για το άνοιγμα συνόρων, τα δικαιώματα των προσφύ-
γων και την αλληλεγγύη. Μεταξύ αυτών και η ΚΕΕΡΦΑ, που δρα μαζί με
το Aufstehen Gegen Rassismus στο διεθνή συντονισμό #worldagainstra-
cism για τις 21 Μάρτη.

Είμαστε αλληλέγγυοι με όλους εκείνους που υποστηρίζουν τους πρό-
σφυγες στην Ελλάδα και καλούμε την κυβέρνησή μας να καλωσορίσει τους
πρόσφυγες. Στις 21 Μαρτίου διαδηλώνουμε μαζί σε όλες τις χώρες υπέρ
των προσφύγων και κατά του ρατσισμού και του ακροδεξιού τρόμου».

Στις 21 Μάρτη 
ενώνουμε τις φωνές μας

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που βλέπω να συμβαίνει στα σύνορα. Έζησα
το 2015 όταν σε μια έκρηξη αλληλεγγύης της κοινωνίας καλωσορίσαμε
τους πρόσφυγες στην Αυστρία. Αυτό είναι το φάντασμα που κυνηγάει

τον καγγελάριο Κουρτζ και τους ομοίους του και δεν θέλουν να επαναληφθεί. Αλλά
όπως και τότε αποδείξαμε ότι η αλληλεγγύη είναι η λύση, έτσι και τώρα, αυτή η δια-
δήλωση δείχνει ότι το 2015 μπορεί να επαναληφθεί» δήλωσε η Christa, νοσοκόμα σε
Γηροκομείο στη Βιέννη, που διαδήλωσε στη Βιέννη στις 6 Μάρτη. 

«Διαδηλώσαμε πάνω από 3000 άτομα απαιτώντας να ανοίξουν τα σύνορα έξω
από το Κέντρο Κράτησης της αστυνομίας» γράφει ο Ντέιβιντ Άλμπριχ από την
Πλατφόρμα για μια Ανθρώπινη Πολιτική Ασύλου στην Αυστρία, που καλεί σε ένα
μαζικό συλλαλητήριο στη Βιέννη στις 21 Μάρτη, στη διεθνή μέρα δράσης κατά του
φασισμού και του ρατσισμού. «Ήταν μια οργισμένη διαδήλωση ενάντια στο δολο-
φονικό καθεστώς των συνόρων της ΕΕ και στον “πρωτοποριακό” ρόλο του Κουρτζ.
Στις 21 Μάρτη είναι ευκαιρία να ενώσουμε τις φωνές μας στην Ευρώπη και σε όλο
τον κόσμο». 

Ήδη συλλαλητήρια έχουν καλεστεί στις 21 Μάρτη σε δεκάδες πόλεις στην Ευ-
ρώπη και σε όλο τον κόσμο και κάθε μέρα που περνάει νέες πόλεις έρχονται να
προστεθούν στον κατάλογο. Στη συγκέντρωση, στην έδρα της ΕΕ, στις Bρυξέλλες
καλούν μια σειρά από αντιρατσιστικές συλλογικότητες ενώ στο Άμστερνταμ στην
Ολλανδία το συλλαλητήριο οργανώνει η ομπρέλα οργανώσεων “Επιτροπή για τις
21 Μάρτη”. Μεγάλη αναμένεται να είναι η “Πορεία αλληλεγγύης” και στο Παρίσι
ενώ στη Βρετανία το Stand Up to Racism, το Unite Against Fascism και δεκάδες
συνδικάτα καλούν σε πανεθνικά συλλαλητήρια στο Λονδίνο και στη Γλασκώβη. Και
αυτό το Σάββατο, στις 14 Μάρτη οργανώνουν σε δεκάδες πόλεις μαζικές δράσεις
ενόψει της 21 Μάρτη για να καταγγείλουν τις ρατσιστικές πολιτικές της ΕΕ στον
Έβρο και τις απελάσεις που έχει ξεκινήσει ο Μπόρις Τζόνσον στην Βρετανία.

Στο Ισπανικό κράτος διαδηλώσεις έχουν καλεστεί στην Βαρκελώνη, στο Μπιλμ-
πάο, στη Μαδρίτη, στην Ταραγόνα, στη Σεβίλη, στην Αλμερία και στην Μαγιόρκα
ενώ διαδήλωση έχει καλεστεί και στην Φλωρεντία στην Ιταλία. Στη Δανία θα γίνουν
διαδηλώσεις στην Κοπεγχάγη, στο Οντένσε, το Άαρχους και το Άαλμποργκ. Στην
Κοπεγχάγη οι δράσεις θα κρατήσουν ολόκληρη τη μέρα με εκδηλώσεις και εξορ-
μήσεις και θα κορυφωθούν με διαδήλωση και συναυλία. Στην Πολωνία διαδηλώσεις
έχουν ήδη καλεστεί, στη Βαρσοβία, στο Κατοβίτσε, στο Στετίνο, Πόζναν και άλλες
πόλεις. 

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Νέα Υόρκη την πρωτοβουλία για το συλ-
λαλητήριο στις 21 Μάρτη στηρίζουν οκτώ οργανώσεις και συλλογικότητες ενώ
στην Αυστραλία -όπου το κίνημα αλληλεγγύης δίνει εδώ και μια δεκαετία μάχες
ενάντια στα off shore στρατόπεδα προσφύγων στον Ειρηνικό που θέλει να αντιγρά-
ψει ο Μητσοτάκης- θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στη Μελβούρνη. Ένας προ-
πομπός των συγκεντρώσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 5 Απριλίου, την Κυ-
ριακή των Βαϊων όπου παραδοσιακά οργανώνονται αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις,
σε δεκάδες πόλεις σε όλη την χώρα.

Διαδηλώσεις στην Ελλάδα για τις 21 Μάρτη στην Ελλάδα έχουν ήδη ανακοινωθεί
σε μια σειρά πόλεις: Στην Αθήνα, Ομόνοια 3μμ, στη Θεσσαλονίκη, Άγαλμα Βενιζέ-
λου 12μεσ, στην Πάτρα, Πλατεία Γεωργίου 12μεσ, στα Χανιά, Πλατεία Αγοράς
12μεσ, στο Ηράκλειο, Λιοντάρια 12μεσ, στην Ξάνθη, Κεντρική Πλατεία 12μεσ, στον
Βόλο, Πλατεία Ελευθερίας 2μμ, στα Γιάννενα Περιφέρεια 1μμ, καθώς και στη Μυτι-
λήνη. 

Σύνορα ανοιχτά!
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

7/3, Βερολίνο

5/3, Αντιρατσιστική διαδήλωση στην Αθήνα. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Κείμενα: Γιώργος Πίττας
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Πιο fake από την κυβέρνηση, πεθαίνεις...

Η κυβέρνηση της ΝΔ την τε-
λευταία εβδομάδα επιβε-
βαίωσε τη γνωστή ρήση ότι

η πρώτη απώλεια σε ένα πόλεμο
είναι η αλήθεια. 

Παρά το γεγονός ότι αυτό που
συμβαίνει στον Έβρο δεν είναι πό-
λεμος - “παίζουν πόλεμο” όπως
μας είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξαν-
δρος Σταματίου, φωτορεπόρτερ,
που κάλυψε τον πόλεμο στην
πρώην Γιουγκοσλαβία και την προ-
ηγούμενη βδομάδα βρέθηκε στον
Έβρο για να καλύψει τα γεγονότα-
ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνη-
ση απαγορεύει την κάλυψη των γε-
γονότων είναι πολεμικός: Απαγο-
ρεύοντας την προσέγγιση των δη-
μοσιογράφων, επιτρέποντας να
προβληθούν όσα η κυβέρνηση θέ-
λει να δείξει και καταγγέλλοντας
χωρίς καν να δίνουν απαντήσεις
σαν “fake news του Ερντογάν”,
όσα γεγονότα έρχονται στο φως
της δημοσιότητας. Αλλά η αλήθεια
δεν κρύβεται.

Η δημοσίευση και ολόκληρο το
βίντεο που έφερε στο φως το Fo-
rensic Architecture επιβεβαιώνει ότι
ο Μοχάμαντ αλ-Άραμπ, 22 ετών,
πρόσφυγας από τη Συρία σκοτώ-
θηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρ-
τίου ενώ βρισκόταν στις ακτές του
ποταμού Εβρου λίγα μέτρα από το
τείχος στα ελληνοτουρκικά σύνο-
ρα. Το ίδιο ισχύει και για την περί-
πτωση του δεύτερου νεκρού πρό-
σφυγα στα σύνορα.  

Όπως γράφει ο Δημήτρης Αγγε-
λίδης στην Εφ Συν: “Δύο σφαίρες,
πραγματικά πυρά, μία στην καρδιά
και μία στο δεξί μέρος του σώμα-
τος, δέχτηκε ο Μουχάμαντ Γκουλ-
ζάρ, ενώ προσπαθούσε να περάσει
το συρματόπλεγμα κοντά στις Κα-
στανιές στον Εβρο, το πρωί της
Τετάρτης, μεταξύ 10.30 και 11.00...
Την ύπαρξη δεύτερου νεκρού είχε
δημοσιοποιήσει ο βρετανικός τηλε-
οπτικός σταθμός Channel 4, δημο-
σιοποιώντας συνεντεύξεις με πρό-
σφυγες και μετανάστες που νοση-
λεύονταν στο νοσοκομείο της
Αδριανούπολης, τραυματισμένοι
στο ίδιο περιστατικό, ενώ δημοσιο-
ποιούσε και βίντεο από τη μεταφο-
ρά των τραυματιών”. 

“Αποχαιρετούμε το φίλο μας
Μουχάμαντ Γκουλζάρ, που χάθηκε
στα σύνορα του Έβρου”, αναφέρει
η ανακοίνωση της πρώην κατάλη-
ψης προσφύγων στο City Plaza
στο οποίο ο Μουχάμαντ έμεινε
τρία χρόνια. “Tρεις μέρες πριν,
ακούσαμε τις φήμες για την ύπαρ-
ξη δεύτερου νεκρού στα σύνορα.
Πώς να φανταστούμε ότι θα ‘ταν ο
φίλος μας; Και χθες ήρθαν τα πρώ-
τα μηνύματα. Η γυναίκα του στο
ρεπορτάζ του Sky News. Μακρινό
πλάνο, έξω από το ξενοδοχείο,

μοιρολογάει και κλαίει. Μάθαμε με-
τά πως για αυτήν πέρασε ξανά τα
σύνορα, αυτή τη φορά από την Ελ-
λάδα στην Τουρκία και πίσω στο
Πακιστάν. Για να τη φέρει και να
ζήσουν εδώ μαζί”.

Το βράδυ της Καθαράς Δευτέ-
ρας, ο Κώστας Πλιάκος, δημοσιο-
γράφος του CNN, δέχθηκε επίθεση
από ένοπλους τον δρόμο Διδυμότει-
χου – Φερρών. Όπως αναφέρει στο
ρεπορτάζ του: “Τρεις μετανάστες
περπατούσαν με κατεύθυνση προς
τις Φέρρες. Σταμάτησα δίπλα τους
και τους ρώτησα από πού είναι και
πού πάνε. Σε λιγότερο από ένα λε-
πτό εμφανίστηκε ένα αγροτικό όχη-
μα, από το οποίο κατέβηκαν δύο άν-
τρες και μία γυναίκα και ο ένας άν-
τρας κρατούσε καραμπίνα. Μου εί-
παν ότι είναι κάτοικοι από τα γύρω
χωριά και τα τελευταία βράδια βγαί-
νουν περιπολίες... Οι τρεις μετανά-
στες κατάλαβαν τι πρόκειται να
συμβεί και άρχισαν να τρέχουν και
τότε ο άντρας με την καραμπίνα πυ-
ροβόλησε στον αέρα. Οι δύο κατά-
φεραν να μπουν στα χωράφια αλλά
ο τρίτος έμεινε πίσω, τον έπιασαν,
τον χτύπησαν... Στη συνέχεια ήρθαν
άλλα δύο αγροτικά αυτοκίνητα...
Έβαλαν τον μετανάστη να ξαπλώ-
σει, τον χτυπούσαν τον χλεύαζαν
και τον έβριζαν... Επειδή είδαν ότι
κρατούσα κινητό τηλέφωνο στο χέρι
φαντάστηκαν ότι τους βιντεοσκο-
πούσα και στράφηκαν εναντίον μου.
Τους είπα ότι είμαι δημοσιογρά-
φος και ότι δεν βιντεοσκοπώ αλλά
δεν πρόλαβα να συζητήσω περισσό-
τερο, με προπηλάκισαν, μου πήραν
το κινητό και με χτύπησαν...”

“Ένοπλοι αλλά και η αστυνομία
και ο στρατός εμποδίζουν συνειδη-
τά τους δημοσιογράφους και τους
φωτορεπόρτερ να κάνουν τη δου-
λειά τους. Επιτρέπεται μόνο ό,τι εί-
ναι ελεγχόμενο. Στις Καστανιές η
κυβέρνηση έχει βάλει βανάκι για να
κάνει tour τους δημοσιογράφους
για να δουν ό,τι θέλουν αυτοί. Στο
χωριό Μαράσια, ταγματάρχης του
στρατού μας σταμάτησε ενώ κα-
τευθυνόμασταν προς τα σύνορα

λέγοντας ότι οι εντολές είναι να πυ-
ροβολείται όποιος πλησιάζει τα σύ-
νορα! Στους Πόρους αφού μας εί-
χε ήδη σταματήσει η αστυνομία το
αυτοκίνητο και γυρνάγαμε πίσω, λί-
γες εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω,
μας σταμάτησαν δύο άτομα ντυμέ-
να με στρατιωτικά ρούχα και κου-
κούλες προτάσσοντας προς το μέ-
ρος μας ένα ΑΚ. Όταν τους ρωτή-
σαμε ποιοι είναι μας είπαν “Είμαστε
σε καταστολή” (!) και μας έδιωξαν
με απειλές” δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Αλέξανδρος Σταμα-
τίου, φωτορεπόρτερ. “Στα σύνορα
στον Έβρο παίζουν πόλεμο. 'Έθνο-
φύλακες' συνταξιούχοι τριγυρνάνε
στα καφενεία μοστράροντας G3,
κουκουλοφόροι απειλούν σε check
points. Η Ορεστιάδα και όλη η πε-
ριοχή είναι υπό κατάληψη από την
αστυνομία”.

Αποσιώπηση
Ενδεικτική του τι συμβαίνει στον

Έβρο είναι η δημοσίευση στο tvxs
για την παραστρατιωτική ομάδα
που “παρακολούθησε τις κινήσεις
αστυνομικού και στη συνέχεια τον
πυροβόλησε, θεωρώντας ότι πρό-
κειται για μετανάστη. Ο αστυνομι-
κός φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο
που σταμάτησε τη σφαίρα και γλί-
τωσε με ελαφρύ τραυματισμό. Πη-
γές κοντά στην Αστυνομία αναφέ-
ρουν ότι από υψηλά ιστάμενο πρό-
σωπο δόθηκε εντολή να αποσιωπη-
θεί το γεγονός. Mε ανακοίνωσή της
αργά, το απόγευμα της Κυριακής,
και παρότι η είδηση επιβεβαιώνεται
από πολλές πηγές, η Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση της Αν. Μα-
κεδονίας και Θράκης διαψεύδει το
περιστατικό. Ένα στοιχείο έμμεσης
επιβεβαίωσης είναι ότι την επόμενη
μέρα δόθηκε εντολή στις δυνάμεις
της περιοχής, από το αρχηγείο του
ΓΕΣ, ώστε οι παραστρατιωτικοί να
μην δρουν ανεξέλεγκτοι αλλά να
βρίσκονται μέσα σε στρατιωτικά
περίπολα”. 

Ενδεικτικά είναι και τα όσα έγρα-
ψε ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ,
Γιάννης Λασκαράκης, εκδότης της

Εφημερίδας «Γνώμη του Έβρου»:
«Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν
αυτή τη στιγμή στον Έβρο. Ένα
εθνικιστικό και μισαλλόδοξο τσου-
νάμι σαρώνει τον τόπο μας. Η Εκ-
κλησία ευλογεί τα όπλα και οι αιρε-
τοί φωτογραφίζονται με τους ένο-
πλους. Μέρες του 1897. Μέρες δό-
ξας λαμπρές απέναντι στον ανύ-
παρκτο εχθρό. Τζάμπα μάγκες.
Πρέπει κάποιοι να μιλήσουν. Οι φί-
λοι μου δημοσιογράφοι και αρθρο-
γράφοι της Αθήνας... Ήδη οι ντόπι-
οι δεχόμαστε απειλές και
ύβρεις. Δημοσιογράφος της Ορε-
στιάδας αναγκάστηκε να "εξαφανί-
σει" το κείμενό του”. Ενώ ακόμη και
ο πρώην βουλευτής Λέσβου της ΝΔ
Παύλος Βογιατζής απευθυνόμενος
στην κυβέρνησή του τόνισε: «Πρέ-
πει να βάλετε τέλος στα τάγματα
εφόδου στην Λέσβο. Δεν τιμά κανέ-
ναν αυτό που συμβαίνει με τα τάγ-
ματα εφόδου». 

“Είμαστε στη δυσάρεστη θέση
για μια ακόμη φορά να καταγγεί-
λουμε τα περιστατικά βίας και πα-
ρεμπόδισης της άσκησης του λει-
τουργήματος των συναδέλφων
μας που καλύπτουν τα γεγονότα
στη Λέσβο” αναφέρει σε ανακοίνω-
σή της η Ένωση Φωτορεπόρτερ
Ελλάδας στις 7 Μάρτη ενώ σε ανα-
κοίνωσή του το “Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τις
επιθέσεις κατά δημοσιογράφων
που καλύπτουν τα γεγονότα στα
νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαί-
ου και τον Έβρο”. 

Τα σωματεία όλων των εργαζομέ-
νων στα ΜΜΕ θα πρέπει να μην πε-
ριοριστούν σε “χλιαρές” ανακοινώ-
σεις αλλά ανοιχτά και καθαρά να
καταγγείλουν τους ακροδεξιούς και
τα τάγματα εφόδου και συνολικά
την κυβέρνηση και τους κατασταλ-
τικούς μηχανισμούς που είναι οι
ενορχηστρωτές αυτής της επιχείρη-
σης τρομοκράτησης και απόκρυ-
ψης της αλήθειας παίρνοντας άμε-
σα αποφάσεις για κινητοποιήσεις.

Γιώργος Πίττας

Μας καλούν 
οι κοινότητες

Αυτή τη χρονιά η 21 Μάρτη δεν είναι
ένα απλό συλλαλητήριο κατά του ρα-
τσισμού. Η κατάσταση είναι καταστρο-
φική. Δολοφονούνται άνθρωποι στα
σύνορα, έχουμε δεύτερο νεκρό, που
ήταν από το Πακιστάν. 

Σαν Πακιστανική Κοινότητα τους τε-
λευταίους δύο μήνες κάνουμε την προ-
σπάθεια να βγουν και να διαδηλώσουν
όλοι στις 21 Μάρτη. Σήμερα [σ.σ: την
ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πή-
γαινε στο τυπογραφείο] στο συντονι-
στικό της ΚΕΕΡΦΑ θα συμμετέχουν και
οι κοινότητες μεταναστών για να δού-
με πώς μπορούμε να οργανώσουμε
αυτήν την ημέρα.

Θέλω να καλέσω όλες και όλους να
συμμετέχουν. Η κυβέρνηση παίρνει
νέα ρατσιστικά μέτρα, οι ρατσιστικές
σκούπες έχουν αυξηθεί. Για να μην πε-
ράσουν όλα αυτά, αλλά αντίθετα για
να υπάρχει σεβασμός σε όλους και νο-
μιμοποίηση των μεταναστών χρειάζε-
ται να διαδηλώσουμε μαζικά.

Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστα-
νικής Κοινότητας Ελλάδας «Η Ενότητα»

ΚΕΕΡΦΑ
Συνέντευξη
τύπου για 
τις 21 Μάρτη

Σε συνέντευξη τύπου καλεί η ΚΕΕΡ-
ΦΑ για τη διεθνή κινητοποίηση κατά
του ρατσισμού και φασισμού. Η συνέν-
τευξη τύπου θα γίνει την Πέμπτη 12
Μάρτη στη 1μμ, Αιόλου 47, 5ος όρο-
φος. 

Θα παρέμβουν: Κώστας Παπαδάκης,
δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, Βασίλης Κουκαλά-
νι, σκηνοθέτης-ηθοποιός, Λήδα Καζαν-
τζάκη, ιστορικός Τέχνης, πρόσφυγες
από τα καμπ, Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμ-
βουλος Αθήνας, Τζαβέντ Ασλάμ, πρό-
εδρος Πακιστανικής Κοινότητας Ελλά-
δος “Η Ενότητα” και εκπρόσωποι σω-
ματείων και φοιτητικών συλλόγων.

Στο δελτίο Τύπου που έχει δημοσι-
εύσει η ΚΕΕΡΦΑ τονίζει μεταξύ άλλων:
«H βαρβαρότητα των κλειστών συνό-
ρων στον Έβρο με τους δύο νεκρούς
πρόσφυγες, τις εκατοντάδες τραυμα-
τίες από ξυλοδαρμούς, τα ξεγυμνώμα-
τα, αποτελούν την μεγαλύτερη κλιμά-
κωση της ρατσιστικής εκστρατείας της
κυβέρνησης της ΝΔ. Στις 21 Μάρτη με
το συλλαλητήριο στην Ομόνοια στις
3μμ και σε οκτώ άλλες πόλεις, θα δώ-
σουμε μαζική απάντηση στις θηριωδίες
της κυβέρνησης και στους φασίστες,
διεκδικώντας να ανοίξουν τα σύνορα,
να περάσουν οι πρόσφυγες, να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ,
να πάνε φυλακή οι δολοφόνοι νεοναζί
και τα παρακλάδια τους».

Μουχάμαντ Γκουλζάρ 17/3/18, Πρόσφυγες του City Plaza στην αντιφασιστική διαδήλωση
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Στη φετινή 8 Μάρτη ήταν κυρίαρχο στοιχείο το τι σημαί-
νουν τα σύνορα για τις γυναίκες. Εκατοντάδες γυναίκες
και άντρες από τα στρατόπεδα που βρίσκονται γύρω από

την Αθήνα συμμετείχαν στη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος και μετά διαδήλωσαν για ίσα δικαιώματα αλλά και ανοι-
χτά σύνορα. 

Σε όλες τις διαδηλώσεις για τις 8 Μάρτη συμμετείχαν φέτος
πρόσφυγες και προσφύγισσες δίνοντας αυτόν τον τόνο παν-
τού, αλλά και τα συνθήματα που επικράτησαν αναδείκνυαν πό-
σο στενά συνδεδεμένη είναι η ρατσιστική πολιτική της Νέας
Δημοκρατίας με τις σεξιστικές της επιθέσεις. Τις προηγούμε-
νες ημέρες είχε κυκλοφορήσει και κάλεσμα των γυναικών της
Μόριας για μαζική συμμετοχή όλων στις διαδηλώσεις της 8 και
21 Μάρτη –οι γυναίκες αυτές με τον ξεσηκωμό τους τον Γενά-
ρη ξεκίνησαν τα γεγονότα που οδήγησαν στην εξέγερση στα
νησιά ενάντια στα κλειστά στρατόπεδα. 

Παράλληλα, στον Έβρο οι γυναίκες που βρίσκονται εγκλωβι-
σμένες στα σύνορα οργάνωσαν διαδήλωση για την Παγκόσμια

Ημέρα Γυναικών. Με αυτοσχέδια πλακάτ από χαρτόνι σε ελλη-
νικά, αραβικά και αγγλικά οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες
απαίτησαν να ανοίξουν τα σύνορα.

Μαλακάσα
Η συμμετοχή των προσφύγων και προσφυγισσών που ζουν

στο στρατόπεδο της Μαλακάσας οργανώθηκε επίσης από τις
ίδιες τις γυναίκες. Με αφετηρία τη συμμετοχή τους σε εκδήλω-
ση στο Μαρούσι δέκα ημέρες νωρίτερα, μια ομάδα γυναικών
ανέλαβε την πολιτική συζήτηση και την προπαγάνδιση της 8
Μάρτη μέσα στο στρατόπεδο. Μετέφρασαν την προκήρυξη της
Κίνησης για την Απεργιακή 8 Μάρτη στα φαρσί, δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα στην Κίνηση να διακινήσει το υλικό της και σε
άλλα στρατόπεδα σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με μέλη
της ΚΕΕΡΦΑ και της Κίνησης για την Απεργιακή 8 Μάρτη από
τα βόρεια προάστια, ομάδες προσφυγισσών έκαναν εξορμή-
σεις πόρτα πόρτα και άνοιξαν τη συζήτηση για την απεργιακή
διαδήλωση στην ημέρα των γυναικών. Μια συζήτηση που έφτα-

νε μέχρι το ποια είναι αυτή τη στιγμή συνολικά η πολιτική της
Νέας Δημοκρατίας, γιατί πρόκειται για μια επίθεση που πρέπει
να την απαντήσουμε ενωμένα, άντρες και γυναίκες, πρόσφυ-
γες/προσφύγισσες και ντόπιοι/ες.

Στην πορεία αυτής της διαδικασίας μπήκαν μπροστά και μα-
θήτριες που ανέλαβαν κι αυτές να οργανώσουν τη συμμετοχή,
μιλώντας με ακόμα περισσότερο κόσμο και καταγράφοντας πό-
σες οικογένειες και με πόσα μέλη η καθεμιά θα συμμετάσχουν
στο συλλαλητήριο. Την ημέρα της διαδήλωσης η οργάνωση
των πούλμαν, η μετάφραση, η συγκρότηση του μπλοκ, οι χαιρε-
τισμοί στην εξέδρα, ακόμη και η διανομή των γευμάτων που εί-
χαν ετοιμάσει οι συλλογικές κουζίνες και ο έλεγχος να μην μεί-
νει κανείς πίσω στην επιστροφή ήταν αποκλειστικά στα χέρια
των γυναικών και των μαθητριών αυτών.

Έτσι η φετινή 8 Μάρτη, τόσο στα σύνορα όσο και στα στρα-
τόπεδα ήταν μια ηχηρή επιβεβαίωση του συνθήματος «Με τις
γυναίκες στην πρώτη γραμμή».

Α.Φ.

Από τα Camp στις 21 Μάρτη

Τίμησαν τη μέρα των Γυναικών πάνω στο φράχτη!

Απεργιακή απάντηση στα ρατσιστικά μέτρα
της κυβέρνησης δίνουν το Σωματείο των εργα-
ζόμενων στην Υπηρεσίας Ασύλου και το Σωμα-
τείο Εργαζομένων στη ΜΚΟ Άρσις, με την
24ωρη πανελλαδική απεργία στις 11 Μάρτη. Η
απεργία έρχεται σε απάντηση τόσο με τα μέτρα
που έφερε σε ισχύ από την αρχή της χρονιάς το
σχετικό ρατσιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης
όσο και στα “έκτακτα” μέτρα που αποφάσισε το
ΚΥΣΕΑ την περασμένη βδομάδα. Στα μεν μέτρα
του ΚΥΣΕΑ περιλαμβάνεται η αναστολή του δι-
καιώματος υποβολής αίτησης ασύλου, στο δε
νέο καθεστώς που επιβάλει το ψηφισμένο νομο-
σχέδιο, προωθείται η απόρριψη των αιτημάτων
ασύλου, αναγγέλεται το χτίσιμο κλειστών στρα-
τοπέδων – φυλακών προσφύγων και επισπεύ-
δονται οι απελάσεις. Ταυτόχρονα τα δύο σωμα-
τεία επισημαίνουν το άθλιο εργασιακό καθε-
στώς, της εντατικοποίησης και της επισφάλειας
στο οποίο εργάζονται οι εργαζόμενοι τόσο της
Υπηρεσίας Ασύλου, όσο και στις ΜΚΟ.

Τη στήριξή τους στην απεργίας δηλώνουν ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης, η Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας και η ΚΕΕΡΦΑ.

Απεργία στην
Υπηρεσία Ασύλου

Μετά τη μεγάλη συμμετοχή προ-
σφύγων και προσφυγισσών στην
απεργιακή 8 Μάρτη, η καμπάνια

της ΚΕΕΡΦΑ στα στρατόπεδα για τη διε-
θνή ημέρα δράσης κατά του φασισμού και
του ρατσισμού συνεχίζεται με πολύ μεγα-
λύτερες δυνατότητες.

Στην Κόρινθο η συμμετοχή οργανώθηκε
από ομάδα προσφύγων από διαφορετικές
χώρες, που συγκροτήθηκε μετά από επι-
σκέψεις αντιπροσωπείας μελών της ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Προτού η ΚΕΕΡΦΑ φέρει το πολύ-
γλωσσο υλικό για τις 8 και τις 21 Μάρτη, η
ομάδα αυτή των προσφύγων είχε κάνει
την προεργασία και έτσι οι συμμετοχές
για την ημέρα των γυναικών ήταν πολλές.
Οργανώνεται επόμενη επίσκεψη στο στρα-
τόπεδο της Κορίνθου με σκοπό να είναι
ακόμη μεγαλύτερη η συμμετοχή στις 21
Μάρτη.

Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη οργανώ-
νονται δύο ακόμα επισκέψεις των τοπικών
ΚΕΕΡΦΑ στο στρατόπεδο των Διαβατών
εν όψει της 21 Μάρτη. Επιπλέον στην εκ-
δήλωση της 13/3 που οργανώνει η ΚΕΕΡ-

ΦΑ Θεσσαλονίκης (βλ. σελίδα 17) θα συμ-
μετάσχει ως ομιλητής ένας πρόσφυγας
από τα Διαβατά ενώ θα γίνει και ανοιχτό
κάλεσμα για συμμετοχή στην επίσκεψη-
εξόρμηση. Γίνεται, τέλος, προσπάθεια
στην επίσκεψη να πάρουν μέρος εργαζό-
μενοι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και
να έχει η πρωτοβουλία αυτή την υποστήρι-
ξη της ΕΝΙΘ.

Επισκέψεις
Οι τοπικές ΚΕΕΡΦΑ Βορείων Αθήνας ορ-

γανώνουν επισκέψεις στο στρατόπεδο της
Μαλακάσας, όπου η συμμετοχή στην
απεργιακή 8 Μάρτη ήταν πολύ μαζική. Πα-
ράλληλα θα οργανωθεί οικονομική καμπά-
νια για τα πούλμαν και τα υλικά, με κάλε-
σμα σε μια σειρά σωματεία εκπαιδευτικών,
υγειονομικών κ.ά. να ενισχύσουν.

Στο Σχιστό η καμπάνια για τις 21 Μάρτη
γίνεται από πρόσφυγες που συμμετείχαν
και στο μαζικό αντιρατσιστικό συλλαλητή-
ριο της Πέμπτης 5/3, και ενός ακόμη που
οργανώθηκε στο ΣΕΚ και θα οργανώσει τη
συμμετοχή των προσφύγων μαζί με τον

πυρήνα του.
Η τοπική ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης βάζει πρό-

γραμμα δράσεων για τις τελευταίες ημέ-
ρες πριν την 21 Μάρτη και ανάμεσα σε άλ-
λα το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει πα-
ρέμβαση στη Γενική Συνέλευση του Φοιτη-
τικού Συλλόγου, αφισοκολλήσεις και μια
ακόμη επίσκεψη στο στρατόπεδο Ασημα-
κοπούλου –μάλιστα οι αλληλέγγυοι έχουν
συγκεντρώσει και άλλα απαραίτητα είδη
για να τα προσφέρουν στους κατοίκους
του στρατοπέδου.

Εκδήλωση με ομιλητές πρόσφυγες από
το στρατόπεδο Κατσικά ετοιμάζει η ΚΕΕΡ-
ΦΑ Ιωαννίνων. Η συμμετοχή προσφύγων/
προσφυγισσών στις 8 Μάρτη ήρθε ύστερα
από πολιτική συζήτηση με μια ομάδα από
το στρατόπεδο και τη συνεργασία με εθε-
λοντές που κάνουν δραστηριότητες για
τους πρόσφυγες. Επιπλέον η τοπική
ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων θα απευθυνθεί στον
φοιτητικό σύλλογο Ιατρικής, στον σύλλο-
γο ΔΕΠ και στον σύλλογο εστιακών φοιτη-
τών για οικονομική ενίσχυση για το πούλ-
μαν και τη μικροφωνική.
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Την ιδιωτικοποίηση ελεύθερων και αρ-
χαιολογικών χώρων με νομοθετικές
ρυθμίσεις και τροπολογίες στη Βου-

λή προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε
συνεργασία με τον Δήμαρχο Αθήνας Μπα-
κογιάννη. 

Όπως καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας “ο θεί-
ος έκανε ανοιξιάτικο δωράκι στον ανιψιό με
την ιδιωτικοποίηση των πράσινων φιλέτων
της Αθήνας, του Εθνικού Κήπου και του Λό-
φου Φιλοπάππου μέσω ίδρυσης Ανωνύμου
Εταιρίας με στόχο να μεταφερθεί το επιχει-
ρηματικό μοντέλο της Τεχνόπολις ΑΕ για
ανάπτυξη δραστηριοτήτων κερδοσκοπικού
χαραχτήρα στους χώρους αυτούς”. 

Ανοιχτή επιστολή για το ίδιο θέμα εξέδω-
σαν  και πάνω από 80 εργαζόμενοι της
Εφορίας Αρχαιοτήτων της πόλης των Αθη-
νών τονίζοντας πως “δεν είναι δυνατόν να
παρακολουθούμε σιωπηλοί την εκχώρηση
των δημοσίων αγαθών και των μνημείων σε
ανώνυμες εταιρείες».

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν: “εκφράζουμε
την πλήρη αντίθεσή μας με την πολιτική
που χαράσσει το μοντέλο της τροπολογίας
και καλούμε τους συλλόγους μας, τους συ-
ναδέλφους και κυρίως την πολιτική ηγεσία

του ΥΠΠΟΑ, να υπερασπιστεί το δημόσιο
αγαθό της ιστορικής μνήμης και του αθη-
ναϊκού τοπίου από τους «κανόνες της ιδιω-
τικής οικονομίας»”.

Αν και η γυναίκα διαχρονικά κατέκτησε δικαιώματα και η ισότη-
τα των φύλων είναι κατοχυρωμένη, παρ’ όλα αυτά αντιμετωπί-
ζει σοβαρά προβλήματα μέσα σε μία κοινωνία που είναι οργα-

νωμένη με διγονεϊκό πρότυπο οικογένειας. Προβλήματα που δυσκο-
λεύουν την ζωή και των παιδιών και των εργαζόμενων γυναικών.

Η εργαζόμενη μητέρα σε μονογονεϊκή οικογένεια τρέχει για τα
πάντα. Πάει τα παιδιά σχολείο, επιστρέφει από την δουλειά με άγχος
να τα βοηθήσει στο διάβασμα, βάζει πλυντήριο, απλώνει ρούχα, μα-
γειρεύει, στη συνέχεια τα πάει αγγλικά, πιάνο, μπάσκετ, βόλεϊ, φρον-
τιστήριο, όταν χρειαστεί στον γιατρό, και μέσα σε όλα αυτά αντιμε-
τωπίζει και μεγάλες οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας της μικρής βοή-
θειας (ορισμένες φορές) από τον πατέρα. Συχνά η δουλειά της συ-
νεχίζεται στο σπίτι σε βάρος του χρόνου της με τα παιδιά, της ξε-
κούρασής της και του ύπνου της. Η καθημερινότητά της διεκπεραι-
ώνεται με θυσίες, επινοητικότητα και υπομονή και η όποια προσπά-
θεια να διατηρήσει κάποια ισορροπία μεταξύ των επαγγελματικών
της ονείρων και των παιδιών της τις περισσότερες φορές είναι εις

βάρος και των δύο.
Αρκετές φορές, μη έχοντας καμιά βοήθεια, καταλήγει να εργάζε-

ται χωρίς όρεξη, χωρίς όραμα, μόνο για να εξασφαλίσει την οικονο-
μική ανεξαρτησία της οικογένειας, για να μπορέσει να προσφέρει
στα παιδιά που έχουν την προτεραιότητα. Μέσα σε όλα αυτά, εξαι-
τίας της μείωσης του εισοδήματός της λόγω της κρίσης, περικόπτει
εξωσχολικές και σχολικές δραστηριότητες των παιδιών (όπως σχολι-
κές εκδρομές αφού χρειάζονται χαρτζιλίκι), με αποτέλεσμα να νιώθει
ανεπαρκής ως μάνα και ανεπαρκής ως εργαζόμενη αφού δεν έχει
“πετύχει” σε κανέναν “ρόλο”. Παραμελεί τις κοινωνικές της σχέσεις,
τα χόμπι της, ακόμα και την περαιτέρω μόρφωσή της για να έχει λί-
γο περισσότερο χρόνο με τα παιδιά. 

Το κράτος οφείλει να παρέμβει και να δημιουργήσει τις κατάλλη-
λες συνθήκες για τις εργαζόμενες μητέρες σε μονογονεϊκή οικογέ-
νεια ώστε να αισθάνονται ότι ο καθημερινός τους αγώνας έχει αντί-
κρισμα.

Χαρά Στυλιανοπούλου, ΑΑΔΕ

Οργανωμένο σχέδιο κυβερνοεπίθεσης
δέχτηκε η ιστοσελίδα της ΚΕΕΡΦΑ
όλη την εβδομάδα που πέρασε με

αποτέλεσμα, παρά τις συνεχείς προσπάθειες
να ανέβει, να είναι ακόμα εκτός λειτουργίας.

Η επίθεση ξεκίνησε αμέσως μετά το κάλε-
σμα για Γενική Απεργία ενάντια στην απόβα-
ση των ΜΑΤ στη Λέσβο και τη Χίο στις 25/2,
ενώ κορυφώθηκε μετά τις δημοσιεύσεις και
τις δηλώσεις από την επίσκεψη της αντιπρο-
σωπείας της ΚΕΕΡΦΑ στη Λέσβο, την πα-
ρουσία στην Σκάλα Συκαμιάς και τη δήλωση
του Πέτρου Κωνσταντίνου (συντονιστή της
ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικού σύμβουλου με την
Ανταρσία στις γειτονιές  της Αθήνας) για αλ-
ληλεγγύη στους πρόσφυγες και συμμετοχή
στα μεγάλα αντιρατσιστικά συλλαλητήρια
στις 21 Μάρτη. 

“Προφανώς πρόκειται για οργανωμένη
επίθεση με σκοπό τη φίμωση της φωνής του
αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήμα-

τος”, τόνισε στην ΕΑ ο Π. Κωνσταντίνου που
εξήγησε πως οι κυβερνοεπιθέσεις και η προ-
σπάθεια φίμωσης “πάνε χέρι-χέρι με την ρα-
τσιστική δολοφονική εκστρατεία κλεισίματος

των συνόρων στον Έβρο, απωθήσεων των
βαρκών στα νησιά του Αιγαίου και αναστο-
λής της διαδικασίας αιτήματος ασύλου και
φυλάκισης των νεοεισερχόμενων”. 

Η ΚΕΕΡΦΑ  ξεκίνησε καμπάνια οικονομι-
κής ενίσχυσης. “Προφανώς και θα συνεχί-
σουμε τις αποστολές στα νησιά και τον
Έβρο, την δράση για μαζική συμμετοχή
προσφύγων/ισσών από τα καμπ στις 21
Μάρτη, την διεθνή μέρα κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού, και φυσικά δεν θα
σταματήσουμε να φωνάζουμε δυνατά και
καθαρά: ΣΥΝΟΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΣΦΥΓΙΑ”, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέ-
δωσε για το θέμα το Συντονιστικό της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και τονίζει “ζητάμε την οικονομική σας
ενίσχυση. Και ένα ευρώ κάνει διαφορά!
(Αριθμός Λογαρισμού στην Εθνική Τράπεζα:
167 470832-65 - IBAN GR78 0110 1670 0000
1674 7083 265).

Η συγγραφέας Αλκη Ζέη έφυγε από τη ζωή
στις 27 Φλεβάρη, «πλήρης ημερών» όπως
έγραψαν στις νεκρολογίες τους τα ΜΜΕ.

Γεννήθηκε το 1925 στην Αθήνα, αλλά έζησε τα
πρώτα της χρόνια στη Σάμο. Συμμετείχε στην Αν-
τίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ όντας φοιτή-
τρια της Φιλοσοφικής Αθήνας. Το 1949 εξορίστη-
κε στη Χίο, ο σύζυγός της ο γνωστός θεατρικός
συγγραφέας Γ. Σεβαστίκογλου (ήταν και μέλος
του κινηματογραφικού συνεργείου του ΔΣΕ)
ήταν πλέον πολιτικός εξόριστος στη Τασκένδη.
Μετά από χρόνια κατάφερε να πάει κι αυτή εκεί.
Η δεύτερη περίοδος πολιτικής εξορίας της ήταν
στα χρόνια της δικτατορίας στο Παρίσι. 

Τα περισσότερα βιβλία της Αλκη Ζέη γράφτη-
καν για παιδιά και εφήβους. Αλλά σε όλα τους,
πέρα από την άρτια έκφραση βρίσκουμε ζυμω-
μένη την ιστορία των αγώνων της Αριστεράς μα-
ζί με αυτοβιογραφικά στοιχεία της. Όπως είχε
πει: «Αν διάλεξα να γράψω για παιδιά είναι γιατί
θέλησα να αποτυπώσω όσα σημαντικά έζησε η
γενιά μου που φοβάμαι μην ξεχαστούν όταν θα
έχουμε φύγει εμείς».

Για παράδειγμα το πρώτο της μυθιστόρημα, το
Καπλάνι της Βιτρίνας είναι το πρώτο του είδους
με πολιτικές αναφορές, συγκεκριμένα στη δικτα-
τορία του Μεταξά. Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέ-
τρου, είναι η περιπέτεια δυο παιδιών στα συγκλο-
νιστικά χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης.
Σε ένα άλλο -επίσης από τα πιο πολυδιαβασμένα-
το Κοντά Στις Ράγιες, βρισκόμαστε στην προεπα-
ναστατική Ρωσία. Όμως, όπως είχε πει σε συνέν-
τευξή της η συγγραφέας, το βιβλίο είναι μια μετα-
φορά για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 

Ισως το πιο πολυσυζητημένο βιβλίο της όμως εί-
ναι για ενήλικες, και έχει τίτλο Η Αρραβωνιαστικιά
του Αχιλλέα. Η πλοκή του εξελίσσεται σε δυο επί-
πεδα: μια ομάδα παλιών αγωνιστών/
τριών που βρίσκονται στο Παρίσι στη διάρκεια της
δικτατορίας. Μια από αυτούς η Δάφνη, θυμάται
και αναλογίζεται την πορεία τους τα προηγούμενα
χρόνια. Το ψευδώνυμο της ήταν Ελένη και ήταν η
«αρραβωνιαστικιά» του «Αχιλλέα» (άλλο ψευδώνυ-
μο) του αγωνιστή που βρέθηκε από τις μάχες της
Αθήνας στο Γράμμο και μετά στην Τασκένδη. 

Όταν δημοσιεύτηκε το βιβλίο το 1987 προκά-
λεσε αίσθηση. Γιατί έθιγε γεγονότα και καταστά-
σεις που είχαν σημαδέψει τον κόσμο της Αριστε-
ράς. Από την υπόθεση Πλουμπίδη (ο «Ανεμοδαρ-
μένος») που η ηγεσία Ζαχαριάδη τον είχε ανακη-
ρύξει χαφιέ μέχρι την επαφή με την πραγματικό-
τητα του «υπαρκτού σοσιαλισμού» -όπως όταν η
αφηγήτρια μαθαίνει ότι υπήρχαν στρατόπεδα
συγκέντρωσης.  

Το βιβλίο (και η συγγραφέας) είχε την δυστυ-
χία να υμνηθεί από όλους εκείνους που λέγανε
από τότε ότι η Αριστερά έχει να δώσει μόνο απο-
τυχίες, ότι οι «ουτοπίες» της οδηγούν μόνο σε
τυχοδιωκτισμούς και τραγωδίες. Γι’ αυτό σήμε-
ρα είδαμε το αηδιαστικό θέαμα του Μητσοτάκη
να τουιτάρει τα συλλυπητήριά του για την «για-
γιά Ζέη» ενώ οι μπάτσοι του κυνηγάνε παιδιά και
εφήβους στα σύνορα και τα κλείνουν στα «κέν-
τρα κράτησης». Όμως, και παρά τις αμφισημίες
της ίδιας της Ζέη που δήλωνε «αριστερή εν συγ-
χύσει» και έφτασε να στηρίζει το «ναι» στο δημο-
ψήφισμα του 2015, τα βιβλία της και η ίδια παρα-
μένουν στη δικιά μας πλευρά. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Η κληρονομιά 
της Άλκης Ζέη

Κυβερνοεπίθεση στην ΚΕΕΡΦΑ

Μονογονεϊκή οικογένεια και εργαζομένη μητέρα

Ιδιωτικοποιούν τον Εθνικό Κήπο 
και τον Λόφο Φιλοπάππου

Από παλαιότερη 
κινητοποίηση 

στο λόφο Φιλοπάππου
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Σε απεργία καλούν μια σειρά σωματεία την Πέμπτη 19
Μάρτη διεκδικώντας ΣΣΕ με αυξήσεις σε μισθούς και συντά-
ξεις, ενάντια στην ελαστική εργασία και την εργοδοτική τρο-
μοκρατία. Στην Αθήνα απεργιακή συγκέντρωση θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 12μεσ στα Χαυτεία και στη Θεσσαλονίκη, στις
11πμ, στην Καμάρα. 

Στην απεργία καλούν ο Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φρον-
τιστήρια Καθηγητών, ο Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών
Διορθωτών, το Σωματεία Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αθή-
νας και Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, το
Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις ΜΚΟ, το Σωματείο Ερ-
γαζόμενων στα Public, το Σωματείο Εργαζομένων στη ΜΚΟ
Άρσις, τα Σωματεία Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργα-
ζομένων στον κλάδο του επισιτισμού, Αθήνας και Κεντρικής
Μακεδονίας, το Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στον χώρο
της ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ενώ με 4ωρη
στάση εργασίας συμμετέχουν Σωματείο Εργαζόμενων στο
Πλαίσιο και το Σωματείο Εργαζομένων στη Nokia.

ΜΕΤΡΟ
Την Τρίτη 3 Μάρτη πραγματοποιήθη-

καν οι εκλογές για ΔΣ στο Σωματείο των
Εργαζόμενων στην Λειτουργία του Με-
τρό της Αθήνας (ΣΕΛΜΑ). Η νέα παρά-
ταξη Συγκοινωνιακή Ακηδεμόνευτη Συ-
σπείρωση (ΣΑΣ) που στηρίχτηκε από
τον Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης
(ΣΕΑ) ήρθε τρίτη σε σειρά με 25 ψή-
φους αλλά δεν κατάφερε να εκλέξει
έδρα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρώτη
δύναμη ήρθε η Ενιαία Εργατική Κίνηση
(του απερχόμενου προέδρου Σπύρου
Ρεβύθη) που πήρε 353 ψήφους και
έβγαλε 9 έδρες και δεύτερη η ΔΑΣ (ΠΑ-
ΜΕ) που πήρε 80 ψήφους και έβγαλε 2
έδρες. 

Ο Νίκος Σμπαρούνης, εργαζόμενος
στο Μετρό και υποψήφιος με την ΣΑΣ
μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Αν
και εμείς τελικά δεν καταφέραμε να
εκλεγούμε γενικά η εικόνα του νέου ΔΣ
που προέκυψε από τις εκλογές  είναι
πολύ καλύτερη από την προϋπάρχουσα.
Απ' ότι φαίνεται πλέον δεν έχουν εκλε-
γεί καθόλου φιλοεργοδοτικοί συνδικαλι-
στές και φιλοκυβερνητικά φερέφωνα
που είχαν παρουσιαστεί το προηγούμε-
νο διάστημα.

Παρόλα αυτά έχουμε πολύ δουλειά να
κάνουμε. Ειδικά μέσα σε αυτές τις συν-
θήκες της εξάπλωσης του Κορονοϊού
χρειάζεται να αναδείξουμε και τα ζητή-
ματα προστασίας των εργαζόμενων αλλά
και του κοινού. Τα ημίμετρα και οι απο-
λυμάνσεις δεν ξέρω πόσο αποτελεσματι-
κές είναι αφού έχουμε τον συνωστισμό
πολλών ανθρώπων σε περιορισμένους
χώρους. Χρειάζεται σαν σωματείο να
διεκδικήσουμε περαιτέρω προστασία
γιατί έχω την εντύπωση ότι όλα όσα μας
έχουν πει ως τώρα έχουν μόνο ψυχολογι-
κό και όχι ουσιαστικό χαρακτήρα”.

ΑΓΛΑΪΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Ξεκίνησαν την Τρίτη 10/3 και ολοκλη-

ρώνονται την Τετάρτη 11/3 οι εκλογές
στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυρια-
κού για ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων
και για εκπροσώπους στο συνέδριο της
ΠΟΕΔΗΝ. 

Το Αντικαπιταλιστικό Δίκτυο Υγειονο-
μικών - “Το ΝΥΣΤΕΡΙ” συμμετέχει στην
παράταξη Αγωνιστική Ενωτική Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή (ΑΕΠΑ) στηρί-
ζοντας τις:

Μαρία Αλιφιέρη, χειρίστρια εμφανί-
στρια, αντιπρόεδρο του απερχόμενου
ΔΣ, Αλεξία Βρακά, χειρίστρια ακτινολο-
γικού, Ελένη Καζολέα, νοσηλεύτρια,
Δώρα Κατσούλη, διοικητική υπάλληλο,
Γεωργία Κουτσούπια, κοινωνική λει-
τουργό, Νίκη Πέτρα, τραυματιοφορέα
και τον Άρη Τσιάμα, πληροφορικάριο.

Σε αγώνα για να μην περάσει το “χουντικής έμπνευσης και αντισυνταγματικό
νομοσχέδιο απαγόρευσης των διαδηλώσεων” καλεί η Εναλλακτική Παρέμβαση –
Δικηγορική Ανατροπή, το αγωνιστικό σχήμα των δικηγόρων στο σύλλογο της
Αθήνας. 

Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου που έχει τεθεί προς διαβούλευση από
την κυβέρνηση προβλέπουν την υποχρεωτική γνωστοποίηση προς την αστυνομία
κάθε υπαίθριας συνάθροισης και την ποινικοποίηση της συμμετοχής σε διαδήλω-
ση που έχει απαγορευτεί, την απαγόρευση των αυθόρμητων υπαίθριων συνα-
θροίσεων, τον υποχρεωτικό ορισμό υπεύθυνου για την πραγματοποίηση κάθε
συνάθροισης, τον καταλογισμό αστικών ευθυνών στο πρόσωπο του οργανωτή
για πράξεις τρίτων που θα γίνουν στην κινητοποίηση.

“Το χουντικής έμπνευσης αυτό νομοσχέδιο αποτελεί θεσμικό πραξικόπημα, εί-
ναι αντίθετο σε συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες και πρέπει να βρει μα-
χητικά απέναντι κάθε δημοκρατικό άνθρωπο. Χρειάζεται παλλαϊκός αγώνας να
μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα! Καμία υπακοή και εφαρμογή δεν μπο-
ρεί να γίνει ανεκτή και θα αντίκειται στην ίδια τη συνταγματική νομιμότητα και το
κράτος δικαίου. Είναι, επιπλέον, στοιχειώδης υποχρέωση και απαίτηση στοιχει-
ώδους επιστημονικής αξιοπρέπειας για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, την Ολο-
μέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά και για κάθε νομικό να καταγγείλει το
θεσμικό αυτό πραξικόπημα” σημειώνει η Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική
Ανατροπή.

Μέτρα προώθησης της ιδιωτικοποίησης δημοτικών υπηρεσιών συνεχίζει να
παίρνει η κυβέρνηση. Σε συνέχεια των όσων ψήφισε το φθινόπωρο στο “αναπτυ-
ξιακό” νομοσχέδιο, όπου άνοιγε η πόρτα για παραχώρηση κομματιών των ΟΤΑ σε
ιδιώτες, ήρθε το νέο νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών την περασμένη βδομάδα. 

Σύμφωνα με την ΠΟΕ ΟΤΑ, η οποία προχώρησε σε στάση εργασίας και συγ-
κέντρωση, την Πέμπτη 5/3, έξω από το Υπ. Εσωτερικών, το νέο ν/σ εκχωρεί σε
ιδιώτες τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δόμησης των δήμων, ενώ συμπεριλαμ-
βάνει μια σειρά δυσμενείς διατάξεις για τους εργαζόμενους, σχετικά με την υπο-
βάθμιση των υπηρεσιακών συμβουλίων, τις μετατάξεις, τις κρίσεις προϊσταμένων
κλπ. Μάλιστα, με τροπολογία της τελευταίας στιγμής μπήκε το κερασάκι στην
τούρτα, δίνοντας περαιτέρω διευκολύνσεις στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών
Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου των Δήμων. Με την τροπολογία
αυτή, η αρμοδιότητα της ιδιωτικοποίησης από το Δημοτικό Συμβούλιο μεταφέρε-
ται εφεξής στην Οικονομική Επιτροπή, όπου από τον Νόμο η κάθε Διοίκηση εξα-
σφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία. 

Την Τρίτη 3 Μάρτη έγινε γενική συνέλευση του φοιτητικού
συλλόγου της ΑΣΚΤ. Στη συνέλευση συζητήσαμε για τα νέα
μέτρα της κυβέρνησης αλλά και τα ζητήματα των περικοπών
μέσα στη σχολή. Ανοίξαμε τα θέματα των απολύσεων που
έγιναν το τελευταίο διάστημα σε καθαρίστριες και σε μοντέ-
λα που δούλευαν για χρόνια στη σχολή. 

Την ίδια στιγμή που οι περικοπές διαλύουν την σχολή μας η
κυβέρνηση σπαταλά άπειρα χρήματα για φράχτες για αστυνο-
μία και για να οργανώσει την ρατσιστική εκστρατεία της ενάν-
τια στους πρόσφυγες που προσπαθούν να περάσουν τα σύνο-
ρα. Επίσης άνοιξε το ζήτημα της 8 Μάρτη και πως η νεολαία
έχει να οργανώσει και να συμμετέχει σε όλες τις μάχες. Με
κοινό πλαίσιο ΕΑΑΚ ΑΡΕΝ η σχολή έκλεισε με κατάληψη την
Παρασκευή. Θα συνεχίσουμε το κίνημα για δημόσια δωρεάν
παιδεία με καταλήψεις ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Την Πα-
ρασκευή συμμετείχαμε με μαθητές και με φοιτητές από διά-
φορους συλλόγους από το Πολυτεχνείο σε εκπαιδευτικό συλ-
λαλητήριο από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα. Κοινός αγώνας
όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας ενάντια σε όλα τα μέτρα
της κυβέρνησης είναι η συνέχεια. Νέα γενική συνέλευση του
φοιτητικού συλλόγου της ΑΣΚΤ την Τέταρτη 11/3. 

Γιάννης Μαλινάκης, Αρκάς ΕΑΑΚ

Σε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλούσαν
οι Ομοσπονδίες του ΥΠΟΙΚ, καθώς και το Συν-
τονιστικό για την Μισθολογική Εξομοίωση,  την
Τρίτη 10/3, 4μμ στο υπουργείο, με αίτημα την
μισθολογική εξομοίωση όλων των εργαζομέ-
νων. 

Η κινητοποίηση είναι καταρχήν μια πρώτη
απάντηση στην κοροϊδία από πλευράς Σταϊκού-
ρα ο οποίος, αν και είχε υποσχεθεί συνάντηση
με τις Ομοσπονδίες τέλη Φλεβάρη με προσανα-
τολισμό την επίλυση του ζητήματος μέχρι τέλη
Μάρτη, όχι μόνο αθέτησε την υπόσχεσή του
αλλά ταυτόχρονα άρχισε να διαρρέει φήμες ότι
τελικά η “λύση” θα δοθεί τον Ιούνη. 

Ακόμη περισσότερο, είναι μια πρώτη αντίδρα-
ση στην τροπολογία που ψηφίστηκε στα μέσα
Φλεβάρη, σύμφωνα με την οποία πλέον στην
ΑΑΔΕ μπορεί να εφαρμοστεί Ειδικό Μισθολόγιο
(και Αξιολόγηση) που θα διαχωρίζει τους υπαλ-
λήλους της από το υπόλοιπο δημόσιο.

Παρά την προφανή διάθεση της κυβέρνησης
να δείξει ένα σκληρό “προσωπείο” στα αιτήμα-
τα των εργαζομένων, η κινητοποίηση μόνο δε-
δομένη δεν ήταν. Χρειάστηκε και η συντονισμέ-
νη παρέμβαση των νέων συναδέλφων μέσω του
Συντονιστικού τους στα Γενικά Συμβούλια τόσο
της ΠΟΕ–ΔΟΥ όσο και της ΟΤΥΕ προκειμένου
να βγει αγωνιστική απόφαση, αντί για στάση
αναμονής για το πότε ο Υπουργός θα καλούσε
τις Ομοσπονδίες για διάλογο.

Πλέον η επιτυχία της συγκέντρωσης, πέρα
από την δική της σημασία, είναι και ένας “πρό-

λογος” για την 24ωρη απεργία που έχει καλε-
στεί, καταρχήν από την ΠΟΕ–ΔΟΥ, για τις 18/3.
Αν και ήδη υπάρχουν προσπάθειες υπονόμευ-
σης της απόφασης που πιέζουν για να πάει για
αργότερα, είναι τελικά κρίσιμο ο κόσμος στο
ΥΠΟΙΚ να δείξει διάθεση κλιμάκωσης και όχι
αναβλητικότητας μπροστά στις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει.

Νίκος Τουρνάς,
μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΓΔΕ,

μέλος του  Συντονιστικό για την Μισθολογική 
Εξομοίωση σε ΑΑΔΕ - ΥΠΟΙΚ

Κάτω τα χέρια 
απ’τις διαδηλώσεις

Απεργούν στις 19Μ

Εκλογές 
στα Σωματεία

ΟΤΑ
Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

ΑΣΚΤ

Αγώνας 
στο Υπ.Οικ.

11/12/19, Κινητοποίηση στο Υπ.Οικ.



ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Κραχ οικονομικό, πολιτικό, ιδεολογικό
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3  
Πολύκεντρο 
Νεολαίας 7μμ
Εκτρώσεις ελεύθερες 
και δωρεάν
Ομιλήτρια: 
Βίκυ Βρακά

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 
καφέ Γέφυρες 
(Πατρέως 86) 7μμ
Κορονοϊός, αρρώστεια 
του καπιταλισμού
Ομιλητής: 
Γιώργος Πελεκούδας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
Ανοιχτή Συνέλευση 
ΠΕΜΠΤΗ 12 Μάρτη στις 6.30μμ 
στο αμφιθέατρο  του Αγίου Σάββα 
(ΜΕΤΡΟ Αμπελόκηποι)
Ο πιο επικίνδυνος ιος είναι η κυβέρνηση 
της λιτότητας των περικοπών και του ρατσισμού
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 7 ΑΠΡΙΛΗ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΜΕ 
ΤΡΙΤΗ 17/3 11πμ 
ΕΣΗΕΑ

Νο 1413, 11 Μάρτη 2020 Δραστηριότητεςσελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Μετρό Δουκίσης 3μμ

ΠΕΜΠΤΗ 12/3
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία  (ΑΒ) 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  Βενιζέλου 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μάρκετ Ιν 6μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 1μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  14/3
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 Λαϊκή 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κεντρική Πλατεία 2μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία (Έβερεστ) 12μ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Πλ. Αναλήψεως11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11 πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ) 12μ
NIKAIA Λαϊκή Παιδική Στέγη 1μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ 
πλ. Αγ. Θεράποντα 11.30 πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρ-
τίου  11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ 
Σβώλου με Γούναρη 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη  και Ρήγα Φε-
ραίου 11.30πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3  
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3  
καφέ Γρηγόρης (Πετρουπόλεως) 8μμ
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3  στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Καχον 7.30μμ
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 
καφέ Γαρδένια (Βασ.Σοφίας 75) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Σταθμός 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Σπίριτ 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 Θόλος 9μμ
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Άνεμος 6.15μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Coffeedence 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3  καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3 καφέ Καμπόης 6.30μμ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3  
Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 δημαρχείο, αίθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3  Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, 7.30μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 
καφέ Ουτοπία (Τριών Ιεραρχών 39) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 Αμόνι 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 
καφέ Ενωδία 7.30μμ
Ομιλήτρια: Τερέζα Μιχαλούδη 

ΓΑΛΑΤΣΙ - ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 
γραφεία Γ’ ΕΛΜΕ, Γκράβα, Ταϋγέτου,
7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 
καφέ Deza (Φωκ.Νέγρη 74) 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3  καφέ Λούπα 8μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3 καφέ Πλάτων 6μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3 γρ. δημοτ. κίνησης Μια
Πόλη στο Δρόμο (Θησέως 156) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3   
Πίνδου και Φιλικής Εταιρείας 7.30μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3 
καφέ Σαρδανάπαλος 8μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3 
καφέ Πίνδου κ Φιλικής Εταιρείας, 
Αργυρούπολη, 8μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3 
καφέ Youkali (Πλ.Μεσολογγίου) 7μμ
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3 δημαρχείο 8μμ
Ομιλητής: Βαλάντης Μέξης

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3 
καφέ Βυζάντιο 7μμ
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3  Goody’s 8μμ
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3 
Goody’s (Πεντέλης 4) 6.30μμ
Ομιλήτρια: Ρία Φρυσσά

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3 καφέ Σεβάχ 7μμ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3 Goody’s 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανε-
ξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική
δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός
δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοι-
νοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δι-
καιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λει-
τουργεί για να προστατεύσει τα συμφέ-
ροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινω-
νία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση,
ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά
στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοι-
νωνικού πλούτου και προγραμματίσουν
την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι
μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέ-
ψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο,

μπορούμε να σταματήσουμε τους πλού-
σιους και δυνατούς που κυριαρχούν πά-
νω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πε-
τύχει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας
όπου ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απο-
μονωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώ-
βρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από την πίε-
ση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε
τον δρόμο για την επικράτηση του Στάλιν
και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατι-
κό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθε-
στώτα δημιουργήθηκαν αργότερα στην
Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προ-
σπάθεια που έχει στόχο την διαίρεση της
εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε
μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε
– φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες
και μετανάστες να πεθαίνουν στα σύνο-
ρά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστι-
κές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα πε-

ράσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή
και φύλο καθώς και όλους τους καταπιε-
σμένους να οργανώνουν την αντίστασή
τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνι-
κή, πολιτική και οικονομική ισότητα των
γυναικών και για το τέλος όλων των δια-
κρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους,
γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που
καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το
κυνήγι του κέρδους και τους ανταγωνι-
σμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί
γιατί είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν
τον πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και
τον στρατό. Για να συγκρουστεί μ’ αυτή
την δύναμη, η εργατική τάξη χρειάζεται
να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σοσιαλι-
στικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο να
φέρει τους ακτιβιστές του κινήματος μαζί

με την εργατική τάξη. Το επαναστατικό
κόμμα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει
το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο μέσα
σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχθούν
εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν
συνολικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Πώς οργανώνουμε τη μάχη για ανοιχτά σύνορα στις 21 Μάρτη

Άλλα φόρουμ
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Δράσεις της ΚΕΕΡΦΑ ενόψει της 21ης
Μάρτη - Διεθνής μέρα ενάντια στο
ρατσισμό και τη φασιστική απειλή

Συναυλία
Σάββατο 14/3, Πλατεία Βριλησσίων 7μμ
Με τους: Blazing Haze,  Μιχάλης Ζούγουλος (Τα Βριλ),
8ος όροφος 

Εκδηλώσεις 
Ανοιχτά σύνορα και πόλεις για τους πρόσφυ-
γες - Ισόβια στους δολοφόνους νεοναζί

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3 χώρος πολιτισμού «ΕΝΕΚΕΝ»,
Προξένου Κορομηλά 37, 7μμ
Ομιλητές: Στέλιος Νικητόπουλος, δημοσιογράφος
ΕΡΤ3, Γιάννης Μήτζιας, ΔΣ σωματείου εργαζομένων
ΕΥΑΘ, Μπάμπης Κουρουνδής, ΚΕΕΡΦΑ, μέλος ΔΣ Δι-
κηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Javid Alizada,
διερμηνέας στο καμπ στα Διαβατά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3 ΑΠΑΝ, 
ουδανιών 2, Νεάπολη 7.30μμ
Ομιλητές: Δήμητρα Κομνιανού, συν/τρια ΚΕΕΡΦΑ, Νί-
κος Χατζάρας, Δ.Σ. σωμ. Εργ.Δήμου Αμπελοκήπων-Με-
νεμένης, θα παρέμβει πρόσφυγας από το καμπ στα
Διαβατά
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3 στο περιβΟΛΟΙμας, 
Αλκμήνης 13-15, Χαριλάου, 7μμ
Ομιλητές: Δήμητρα Κομνιανού, συν/τρια ΚΕΕΡΦΑ,
Γιάννης Κούτρας, Δ.Σ. ΕΝΙΘ, Δ.Σ. σωμ. Εργ.Ιπποκρά-
τειο, Μιχάλης Τρεμόπουλος, δημοτικός σύμβουλος
Θεσσαλονίκης, θα παρέμβει πρόσφυγας από το καμπ
στα Διαβατά

ΠΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3  αίθουσα εκδηλώσεων της ΟΕΒΕΣΝΑ
(ΕΒΕ) , Αράτου 21 - 1ος όροφος, πλ. Όλγας 
Ομιλητής : Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος Πολιτι-
κής Αγωγής στη δίκη της Χ.Α., Δημήτρης Μπελιάς,
ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3 Θόλος αίθουσα φοιτητικού
συλλόγου, 6μμ 
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης,  φοιτητής Ηλεκτρολόγος 

TΡITH 17/3 Αρχιτεκτονική, 
αίθουσα πάνω από το κυλικείο 1μμ 
Ομιλήτρια: 
Τζενη Δεμιρτζίδου φοιτήτρια αρχιτεκτονικής 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 Ιχθυολογία Αίθουσα ΠΜΣ
αιθουσα πανω απο το κυλικειο 1μμ 
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Παρασκευή 13/3 στοά σάρκα , 7μμ 
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – στη φυλακή οι νεοναζί 
Ομιλητές: Λουίζα Γκίκα, γιατρός και προσφυγες απο το
στρατόπεδο Κατσικά

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3 ΣΕΥΠ 1μμ

Συσκέψεις για την οργάνωση 
της 21 Μάρτη

ΚΕΕΡΦΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ –
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3 καφέ Βραζιλιάνα, πλ. Μερκούρη, 
Ανω Πετραλωνα 5μμ

ΧΑΝΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 12/3, Σύσκεψη φορέων , 
Εργατικό Κέντρο 7 μμ

Εξορμήσεις στις σχολές

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ  
11/3 μικροφωνική και πανό στο αίθριο 11πμ, 18/3 συναυ-
λία στο αίθριο με τους Half twin brother 2μμ, 19/3 εκδή-
λωση στο αίθριο 2μμ 

ΠΑΝΤΕΙΟ
19/3 εκδήλωση στην Α3, 3 μμ,  
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ,
Γιώργος Τσιμουρής, καθηγητής  ανθρωπολογίας, 
Προβολή ταινίας 5μμ Ψωμί και τριαντάφυλλα,  
Συναυλία 7μμ με τους Stockholm syndrome, Candy loa-
ded,  Vegan mosquitoe, έκθεση φωτογραφίας και graffiti

ΠΑΔΑ
13/3 μικροφωνική, 17/3 εκδήλωση  2μμ, αίθουσα προβο-
λών, αντιρατσιστική έκθεση φωτογραφίας από  φοιτη-
τές/τριες τμήματος ΣΓΤΚΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
12/3 Φοιτητική Λέσχη 6 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
11/3 Φυσικό – Βιολογικό Ηρακλείου 11πμ, ΣΕΥΠ 10πμ,
12/3 Κεντρικό Κτίριο 11 πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
11/3 Λέσχη 12:30 μμ 

ΞΑΝΘΗ
11/3 Πανεπιστήμιο 4μμ

Εξορμήσεις στα σχολεία
11/3, 7.45 πμ: 
ΓΕΛ Ερυθραίας, 24ο Γκύζη, 9ο Πετραλώνων, 6ο ΓΕΛ Νέ-
ου Κόσμου, ΕΠΑΛ Αλίμου
12/3, 7.45 πμ: 
1ο ΓΕΛ Φιλαδέλφειας, 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου, 2ο ΓΕΛ Βρι-
λησσίων, Μουσικό Σχολείο Αλίμου, 1ο Φαλήρου 1.20μμ,
14ο ΓΕΛ Περιστερίου, Καλλιτεχνικό Σχολείο, Περιστερί-
ου, Ηράκλειο 1ο ΓΕΛ Αλικαρνασσού,  2ο ΓΕΛ Ηρακλείου,
Θεσσαλονίκη 2ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Κλεάνθους 30
13/3, 7.45 πμ: 
Πειραματικό Αμπελοκήπων, 56ο Αμπελοκήπων, 8ο ΓΕΛ
Νικοπόλεως, Μουσικό Σχολείο Πειραιά, Μουσικό σχολείο
Κολωνού, Σιβιτανίδειος, ΕΠΑΛ Ζωγράφου, 7ο Παγκράτι,
Νταμάρια (Βύρωνας) 1.20μμ, 6ο  ΓΕΛ Περιστερίου, Μου-
σικό Σχολείο Ιλίου, Χανιά 1ο και 2ο Κοραής
16/3, 7.45 πμ: 
3ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας, 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Εξορμήσεις-πικετοφορίες 
στις γειτονιές
12/3, Ελληνικό Μετρό 12μ
13/3, Νέος Κόσμος Τζαμί 3μμ, Κερατσίνι Τζαμί 2.15μμ,
Αιγάλεω Πλατεία 6.30μμ 
14/3, Ζωγράφου πλατεία Γαρδένια 12 μ, Ελληνικό Μετρό
12 μ, Νέα Ιωνία Πλατεία Σημηριώτη 11.30 πμ, Μαρούσι
πεζόδρομος Ερμού 11.30 πμ,  Χαλάνδρι πλατεία Χαλαν-
δρίου 12 μεσ., Βριλήσσια πλατεία Βριλησσίων 12 μεσ.,
Λαϊκή Πετρούπολης 11πμ, Πλατεία Ιλίου 11.30πμ, Πειραι-
άς Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ, Ηράκλειο Κρήτης
Λιοντάρια 11πμ, Χανιά πλ. Αγοράς 11πμ, 
15/3, Νέα Ιωνία παρέμβαση και κατάθεση στεφάνου στο
μνημείο του μπλόκου της Καλογρέζας 10.30 πμ

Εξορμήσεις σε καμπ
15/3: Ελαιώνας  6μμ, Σχιστό 3 μμ,  Διαβατά 12μ 

Ένα μήνυμα ήταν ξεκάθαρο στην κατάμεστη ΕΣΗΕΑ την Τρίτη 3/3 το
βράδυ, στην παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση Καμπαγιάννη “Με
τις μέλισσες ή με τους λύκους”: Η πρόταση της εισαγγελέα Αδαμαν-

τίας Οικονόμου είναι ξέπλυμα της ναζιστικής συμμορίας και δεν θα περάσει.

Στις ομιλίες τους και οι τέσσερεις ομιλητές, Κωστής Παπαϊωάννου, εκπαι-
δευτικός, πρώην πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου, Χαράλαμπος Κουρουνδής, δικηγόρος, μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ, Κατε-
ρίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη, δημοσιογράφος, Δημήτρης
Ψαρράς, δημοσιογράφος, συγγραφέας, και η συντονίστρια της εκδήλωσης
Δάφνη Καραγιάννη, δικηγόρος, παρατηρήτρια του Golden Dawn Watch, στή-
ριξαν αυτό το μήνυμα.

Το ίδιο ισχύει για όλους όσοι μίλησαν στην εκδήλωση: ο Δημήτρης Ζώτος,
η Μάγδα Φύσσα, ο δημοτικός σύμβουλος της Ανοιχτής Πόλης, Ρήγας Αξελός
ο Κώστας Παπαδάκης (ο οποίος παρουσιάζει τη δική του αγόρευση που μόλις
έχει εκδοθεί σε βιβλίο, την Τρίτη στις 17 Μάρτη το απόγευμα) και ο Θόδωρος
Θεοδωρόπουλος από τους δικηγόρους του ΠΑΜΕ που στην σύντομη παρέμ-
βασή του μίλησε για το κοινό αίσθημα αγώνα που είχαν όλοι οι δικηγόροι πο-
λιτικής αγωγής στη δίκη, ενώ τελείωσε με στίχους του Σεφέρη. Τελευταίος μί-
λησε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας και συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ καλώντας με τη σειρά του
για συμμετοχή στις διαδηλώσεις για τη μεγάλη Διεθνή Μέρα Δράσης Ενάντια
στο Ρατσισμό και τους Φασίστες στις 21 Μάρτη.

Κ.Μ.

Η παρουσίαση του βιβλίου του
Κώστα Παπαδάκη “Το «άλλο
άκρο» στο εδώλιο: Δικαιοσύνη ή
ατιμωρησία ξανά;” θα γίνει την
Τρίτη 17/3 στο POLIS ART CAFE,
στις 6μμ.
Θα μιλήσουν οι: 
Πάνος Γκαργκάνας, 
διευθυντής εφημερίδας 
Εργατική Αλληλεγγύη, 
Δημήτρης Δεσύλας, 
μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
Ελένη Πορτάλιου, 
ομότιμη καθηγήτρια ΕΜΠ, 
Δημήτρης Σαραφιανός, τ. μέλος
του ΔΣ του ΔΣΑ και ο συγγραφέας
Συντονίζει η δημοσιογράφος
Κατερίνα Κατή
Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί.

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Να μην αφήσουμε 
την εισαγγελική πρόταση 
να ρίξει στα μαλακά 
τους δολοφόνους νεοναζί
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Το νέο τεύχος του περιοδικού Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω πιάνει το σφυγμό
των εξελίξεων και των μετώπων που

ξεδιπλώνονται οι αγώνες ενάντια στις επιθέ-
σεις της κυρίαρχης τάξης. 

Ο Π. Γκαργκάνας στο άρθρο με τίτλο
Κραχ Οικονομικό-Πολιτικό-Ιδεολογικό,
αναλύει το υπόβαθρο αυτών των εξελίξε-
ων, εξηγεί πως: «ένας συνδυασμός επιδεί-
νωσης της οικονομικής κατάστασης,
όξυνσης των ανταγωνισμών και έξαρσης
των εργατικών αντιστάσεων λειτουργεί
αποσταθεροποιητικά όχι μόνο για το πολι-
τικό σκηνικό στην Ελλάδα αλλά διεθνώς».
Αυτή η ανάλυση γίνεται με το βλέμμα
στραμμένο και στη συζήτηση που γίνεται
στην Αριστερά για τις δυνατότητες να πα-
λέψουμε νικηφόρα. Όπως επισημαίνει το
άρθρο: «Τώρα που η θεωρία της συντηρη-
τικοποίησης διαψεύδεται από τις εξελίξεις
και η πολύπλευρη κρίση του αντίπαλου
στρατοπέδου ξεδιπλώνεται μπροστά στα
μάτια μας, η Αριστερά χρειάζεται να γίνει
πιο τολμηρή».

Εργατικές μάχες ενάντια στην κυβέρνη-
ση είναι ο τίτλος του άρθρου του Τ. Ανα-
στασιάδη που συνοψίζει τις μάχες που
έχει δώσει το εργατικό κίνημα στο πρώτο οχτά-
μηνο της κυβέρνησης της ΝΔ, τις προκλήσεις με
τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο και τις απαντήσεις
που απαιτούνται. Όπως επισημαίνει: «η εμπειρία
δείχνει ότι η δύναμη βρίσκεται στην ενότητα ελα-
στικά εργαζόμενων και μονίμων με την κοινή
δράση μέσα από τα σωματεία. Για να ενώσουμε
όλα τα κομμάτια της τάξης ανεξάρτητα από την
σχέση εργασίας, να δυναμώσουμε τη συλλογική
δύναμη της τάξης και τα συνδικάτα της μέσα
στους χώρους δουλειάς, να χτίσουμε ένα εργατι-
κό κίνημα ικανό να τσακίσει τις επιθέσεις της κυ-
βέρνησης και των αφεντικών. Σε αυτή την προ-
σπάθεια στρατεύεται ο Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης».

Το ερώτημα που θέτει το επόμενο άρθρο
γραμμένο από την Μ. Στύλλου, ΣΥΡΙΖΑ-Πόσο
ακόμα πιο δεξιά; είναι στο στόμα χιλιάδων αγω-
νιστών/τριών της Αριστεράς και του ίδιου του
ΣΥΡΙΖΑ. Το άρθρο διαπιστώνει: «Πού βρίσκεται
ο ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτήν την κρίση της κυβέρνησης και
του συστήματος; Οργανώνει τους αγώνες και
τις αντιστάσεις; Παρακολουθεί εξ αποστάσεως;
Ή ψάχνει τρόπους να συνεργαστεί και να στηρί-
ζει τις βασικές επιλογές της κυβέρνησης του
Μητσοτάκη; Η απάντηση είναι το τρίτο».

Η αιτία γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πάει δεξιά θέλοντας να
γίνει ένα νέο ΠΑΣΟΚ, είναι η στρατηγική των
«αμοιβαίων συμβιβασμών» που βέβαια δεν είναι
τωρινή. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η κατάσταση
του συστήματος: «η εικόνα είναι πιο πολωμένη
και πιο συγκρουσιακή από το 2012 και το 2015». 

Οι διαπιστώσεις χρειάζονται για να χαράξουμε
δρόμο μπροστά. Ή όπως το θέτει το άρθρο:
«Πώς γίνεται να είναι η αριστερά σήμερα και επα-
ναστατική και ανοιχτή; Μήπως αυτά τα δύο βρί-
σκονται σε αντίφαση μεταξύ τους; Όχι, εάν είναι
ενιαιομετωπική. Εάν απευθύνεται και συνεργάζε-
ται με όλη την αριστερά – απευθύνεται και πα-
λεύει μαζί με τον κόσμο των ρεφορμιστικών κομ-
μάτων, και του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η
εμπειρία του ΣΕΚ και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
και το δυνάμωμα των αγώνων, αλλά και των επα-
ναστατικών ιδεών και της προοπτικής».

«Ανοίξτε τα σύνορα» είναι ο τίτλος του άρ-
θρου γραμμένου από τον Γ. Πίττα αλλά και κάτι
περισσότερο: πρέπει να είναι η απάντηση όλης
της Αριστεράς στο ρατσιστικό πόλεμο που εξα-
πολύει η κυβέρνηση Μητσοτάκη παράλληλα με
το φιάσκο της πολιτικής της και σε αυτό το μέ-
τωπο. Όπως γράφει: 

«Αυτή είναι η κρίσιμη στιγμή, για ακόμη μια φο-
ρά όπως το 2015, σε όλη την Ευρώπη, το κίνημα
αλληλεγγύης, τα συνδικάτα, το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα να βάλουν φρένο στα σχέ-
δια κυβέρνησης-ΕΕ από τη μια και στις ακροδε-
ξιές κραυγές λέγοντας απλά και καθαρά: “Ανοίξτε
τα σύνορα, αφήστε τους πρόσφυγες να περά-
σουν”. Απέναντι στην διπλή επίθεση λιτότητας και
ρατσισμού της ΝΔ πρέπει να μπολιάσουμε κάθε
αγώνα και κάθε απεργία με αυτό το αίτημα».

Μαρτυρίες
Το άρθρο συμπληρώνουν δυο συγκλονιστικά

ντοκουμέντα μαρτυρίες: Η ζούγκλα της Μόρια
απ’ τον Αμπντούλ Αζίζ Μουχάμεντ, έναν από
τους ηγέτες του αγώνα των προσφύγων στο
κλειστό κέντρο κράτησης της Αυστραλίας στο
νησί Μάνους της Παπούα-Νέα Γουινέα στον Ει-
ρηνικό Ωκεανό και Η φωνή των γυναικών της
Α.Μ, 19χρονης δασκάλας από το Αφγανιστάν
που αγωνίζεται στο στρατόπεδο της Μόριας. Και
τα τρία άρθρα είναι το καλύτερο εφόδιο να ορ-
γανώσουμε μια 21 Μάρτη σεισμό!

Ο Κώστας Πολύδωρος στο άρθρο «Κορονοϊ-
ός-αρρώστια του καπιταλισμού» αναλύει τις αι-
τίες της νέας επιδημίας που το θερμοκήπιό της
είναι ο τρόπος που είναι οργανωμένη η παραγω-
γή τροφίμων στον καπιταλισμό και οι νεοφιλε-
λεύθερες επιθέσεις των ιδιωτικοποιήσεων και
των περικοπών. Επίσης εξηγεί ποια είναι η εργα-
τική απάντηση:

«Ο κορονοϊός αποκάλυψε ότι ο καπιταλισμός
είναι ένα άρρωστο σύστημα. H ασθένειά του αν-
τανακλάται στην οικονομική κρίση, τις επιδημίες,
την καταστροφή της φύσης, τον ρατσισμό και
την πολεμική απειλή. Η εργατική τάξη είναι η
κοινωνική δύναμη που μπορεί να χρησιμοποιήσει

τις επιστήμες, την τεχνολογία και τα παραγωγι-
κά μέσα για να δώσει ένα τέλος σε αυτό το τρε-
λοκομείο». Αυτή η προοπτική χτίζεται στο σήμε-
ρα, με τους αγώνες για μαζικές προσλήψεις στη
δημόσια υγεία, για απόκρουση των επιθέσεων
της κυβέρνησης της ΝΔ. 

Η Κατερίνα Θωίδου στο άρθρο Εκτρώσεις
Ελεύθερες και Δωρεάν ξεσκεπάζει τις υποκρι-
σίες των «προστατών του αγέννητου παιδιού»
και τις σεξιστικές «λύσεις για το πρόβλημα της
υπογεννητικότητας». Όπως εξηγεί αυτές οι επι-
θέσεις δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, η πη-
γή τους δεν είναι απλά κάποια σκουριασμένα
μυαλά αλλά: «είναι καρπός της πολιτικής της
ΝΔ, η οποία ποτέ δεν έκρυψε ότι είναι το κόμμα
του ‘πατρίς, θρησκεία, οικογένεια’» και μιας άρ-
χουσας τάξης που θέλει να φορτώσει τα βάρη
της αναπαραγωγής της εργατικής τάξης στις
γυναίκες της. Γι’ αυτό:

«Κόντρα στα αφεντικά παλεύουμε για μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις
υπηρεσίες, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις της
ενέργειας, των Πανεπιστημίων, των υπηρεσιών
καθαριότητας των Δήμων, για παιδικούς σταθ-
μούς 24ωρης λειτουργίας στους χώρους εργα-
σίας, ΚΑΠΗ σε κάθε γειτονιά, επέκταση του
Βοήθεια στο Σπίτι, μόνιμη και σταθερή εργασία
για όλες και όλους, ίσες αποδοχές, πρόσβαση
στην αντισύλληψη και σε ασφαλείς εκτρώσεις,
στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών, σεξουα-
λική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία».

Η συζήτηση για το ποδόσφαιρο, την σχέση
του με την πολιτική και την στάση της Αριστεράς
άνοιξε με τους πρόσφατους καυγάδες του Μα-
ρινάκη και του Σαββίδη με τη ΝΔ να αντιμετωπί-
ζει ακόμα ένα φιάσκο. Ο Γιώργος Ράγκος στο
άρθρο με το εύστοχο τίτλο Το ποδόσφαιρο πέ-
ρα από το αυτογκόλ του Μητσοτάκη ξετυλίγει το
κουβάρι των σκανδάλων αλλά και των κοινωνι-
κών αντιφάσεων που χαρακτηρίζουν τη βιομηχα-
νία της μπάλας. 

Τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών
στην Ιρλανδία έχουν διεθνή σημασία. Ο Κ. Πίτ-
τας στο άρθρο Ιρλανδία -Εκλογική Ανταρσία
εξηγεί την αναπάντεχη -για τα αστικά επιτελεία-
επιτυχία της Αριστεράς στη χώρα-πρότυπο της
«επιτυχημένης εξόδου από το μνημόνιο», και τις
δυνατότητες της επαναστατικής αριστεράς που
βγήκε πιο δυνατή από αυτή την αναμέτρηση. 

Το νέο τεύχος του περιοδικού περιέχει και μια
σειρά παρουσιάσεις βιβλίων που συμβάλλουν
στη συζήτηση του κόσμου της Αριστεράς. Η Σ.
Πανίδου παρουσιάζει το βιβλίο της Άννας Ματ-
θαίου “Οικογένεια και σεξουαλικότητα. Μεταξύ
παράδοσης και νεωτερικότητας (ελληνικές μαρ-
τυρίες 17ος - αρχές 19ου αιώνα)”, η Λ. Μπουρί-
τη τη νέα έκδοση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλεί-
ου με τίτλο “Ελλάδα- Τουρκία η σύγκρουση των
υποϊμπεριαλισμών. Ενάντια στους “άξονες” και
την απειλή του πολέμου”, ο Μ. Κουρουνδής το
ιστορικό μυθιστόρημα του Eric Vuillard, “Ημερή-
σια διάταξη”, και ο Λ. Μπόλαρης το νέο βιβλίο
του ιστορικού Μ. Λυμπεράτου, “Ζητήματα Εξου-
σίας Από την Κίνα στην Ευρώπη και την Ελλάδα
– Αριστερή στρατηγική και αντεπαναστάσεις με-
τά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μια συγκριτική πα-
ράθεση”.

Πλούσια ύλη, αιχμηρές ιδέες για τις σκληρές
μάχες που έχουμε μπροστά μας!

Λέανδρος Μπόλαρης

Διαβάστε 
επίσης

Για να γίνει η Αριστερά πιο τολμηρή

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

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

www.marxistiko.gr
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ΣΥΡΙΑ

Την ίδια στιγμή που η ρατσιστι-
κή προπαγάνδα βαφτίζει “ει-
σβολείς” μερικές χιλιάδες κα-

τατρεγμένους στα ελληνοτουρκικά
σύνορα, στο Ίντλιμπ της Συρίας,
εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται
παγιδευμένοι και υπό την άμεση
απειλή του βομβαρδισμού. Η εκεχει-
ρία που υπέγραψαν την περασμένη
βδομάδα η Ρωσία με την Τουρκία
σήμανε ότι για μερικές μέρες στα-
μάτησαν να πέφτουν βόμβες, όμως
ο κλοιός σφίγγει. 

Ο κόσμος προσπαθεί να ξεφύγει
αλλά η έξοδος είναι δύσκολη, τα σύ-
νορα με την Τουρκία κλειστά. Σχε-
δόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι υπο-
λογίζεται ότι έχουν φύγει από το
Ίντλιμπ στη διάρκεια της τελευταίας
κλιμάκωσης, όμως παραμένουν δύο-
τρία εκατομμύρια μέσα στην επαρ-
χία. Η μάχη για να σπάσουμε τα τεί-
χη που υψώνει η Ευρώπη-φρούριο,
ξεκινώντας από τον Έβρο και το Αι-
γαίο, είναι μάχη ζωής και θανάτου
για αυτόν τον κόσμο.

Η εκεχειρία δεν θα αντέξει, όπως
δεν έχει αντέξει καμιά από τις αντί-
στοιχες παύσεις πυρός όλα τα τε-
λευταία χρόνια. Το συριακό καθε-

στώς βρίσκεται μια ανάσα από το
κέντρο του Ίντλιμπ. Η τουρκική
επέμβαση απέκρουε εύκολα την
επέλαση του Άσαντ, όμως ο συρια-
κός στρατός έχει την κάλυψη της
Ρωσίας. Όταν οι νεκροί Τούρκοι
στρατιώτες έφτασαν τους 59, αναγ-
κάστηκαν να πατήσουν φρένο. Ο
τρόπος με τον οποίο ο καπιταλισμός
μετράει την ανθρώπινη ζωή φτάνει
στο πιο εξευτελιστικό του σημείο
στη διάρκεια του πολέμου. Μισό

εκατομμύριο νεκροί στη διάρκεια
του πολέμου, εκατομμύρια πρόσφυ-
γες είναι “λεπτομέρεια”. Αλλά ο κίν-
δυνος πολέμου ανάμεσα στην Τουρ-
κία, μια χώρα του ΝΑΤΟ, και τη Ρω-
σία, χτύπησε το συναγερμό.

Επιτυχία;
Ο Ερντογάν θέλει να παρουσιά-

ζει την συμφωνία με τη Ρωσία ως
επιτυχία, όμως τα στοιχεία δεν τον
δικαιώνουν. Η Δύση μπορεί να του

άφησε ελεύθερο το πεδίο, όπως
του έκανε και ο Τραμπ στη διάρ-
κεια της προηγούμενης εισβολής,
σε βάρος των Κούρδων, όμως σε
στρατιωτικό επίπεδο η Τουρκία
αφέθηκε μόνη της. Η συμφωνία με
τη Ρωσία διαμορφώνει μια ζώνη
αποκλιμάκωσης έξι χιλιόμετρα εκα-
τέρωθεν του αυτοκινητόδρομου
M4. Πρόκειται για τόσο κοντινές
αποστάσεις όπου το παραμικρό
μπορεί να συμβεί. Άλλα έξι χιλιόμε-

τρα και φτάνει κανείς στο πιο κεν-
τρικό σημείο της πόλης του Ίντ-
λιμπ. Από το Σεπτέμβρη του 2018,
όταν υπογράφηκε η πρώτη συμφω-
νία “αποστρατιωτικοποίησης” του
Ίντλιμπ μεταξύ Τουρκίας και Ρω-
σίας, ούτε ο Έρντογάν κατάφερε
να ελέγξει τις εξελίξεις και να δια-
χωρίσει υποτίθεται τους “τρομο-
κράτες” από τους μετριοπαθείς,
ούτε ο Άσαντ και ο Πούτιν σταμά-
τησαν να βομβαρδίζουν. Την τωρι-
νή εκεχειρία των δολοφόνων θα
την ακολουθήσουν χειρότερες
σφαγές.

Ο κόσμος μέσα στο Ίντλιμπ είναι
ήδη πρόσφυγες, κάποιοι πολλές
φορές. Πριν από τον πόλεμο ο πλη-
θυσμός της επαρχίας ήταν 1,5 εκα-
τομμύριο. Ήταν στη διάρκεια του
πολέμου που ο πληθυσμός του
πολλαπλασιάστηκε με οικογένειες
που έφταναν εκεί είτε για να βρουν
καταφύγιο από τους βομβαρδι-
σμούς του καθεστώτος, είτε μετά
από αποφάσεις αναγκαστικών εσω-
τερικών ανταλλαγών πληθυσμών.
Τώρα θέλουν να τους λιώσουν - και
για πολλούς η μόνη λύση είναι η
συνολική προσφυγιά, να φύγουν
από τη Συρία.

Νίκος Λούντος

ΛΙΒΥΗ

Στο άλλο πολεμικό μέτωπο της Μεσογεί-
ου, στη Λιβύη, η κατάσταση επίσης πη-
γαίνει ολοταχώς προς κλιμάκωση του

μακελειού. Αν χρειαζόταν επιπλέον απόδειξη,
ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την κρί-
ση στη Λιβύη, Γασάν Σαλάμε, που βρίσκεται
επικεφαλής των διαπραγματεύσεων εδώ και
τρία χρόνια, παραιτήθηκε ξαφνικά την περα-
σμένη βδομάδα. Δήλωσε πως δεν μπορεί πλέ-
ον να αντέξει το επίπεδο του άγχους που προ-
καλεί η κατάσταση. 

Οι πανηγυρισμοί του ΟΗΕ και των Μεγάλων
Δυνάμεων μόλις πριν από μερικές βδομάδες
για τις συναντήσεις τους στο Βερολίνο και τη
Γενεύη αποδεικνύονται σκέτη αυταπάτη. Τη
στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο
στρατός του Χαλίφα Χάφταρ βομβαρδίζει τις
περιοχές γύρω από το αεροδρόμιο στα Ανατο-
λικά της Τρίπολης. Οι περιγραφές λένε πως
εδώ και δέκα μέρες χτυπιούνται αδιακρίτως οι
γειτονιές και οι άμαχοι. Παράλληλα έχουν κλεί-
σει τις τελευταίες μέρες σχεδόν όλες τις κά-
νουλες του πετρέλαιου και του φυσικού αέριου
προς την Τρίπολη, επιχειρώντας να προκαλέ-
σουν οικονομική ασφυξία και καταστροφή. 

Ο Χάφταρ είναι ο επικεφαλής της μίας από
τις δύο κυβερνήσεις που αλληλομάχονται στη
Λιβύη. Έχει τη στήριξη των βασιλιάδων των
καθεστώτων του Κόλπου, της Αιγύπτου, της
Γαλλίας και της Ρωσίας. Από τις 18 Ιανουαρί-
ου οι δυνάμεις του Χάφταρ κρατάνε κλειστά
όλα τα λιμάνια. Η παραγωγή πετρελαίου, από
την οποία εξαρτάται η χώρα, είναι μικρότερη

από οποιαδήποτε στιγμή μετά την επανάστα-
ση και τον πόλεμο του 2011.

Αραβικές εφημερίδες αποκάλυψαν την περα-
σμένη βδομάδα πώς με χρήμα και στήριξη από
τα Εμιράτα, η δικτατορία της Αιγύπτου εκπαί-
δευσε άνδρες του Χάφταρ και έχει πλέον στή-
σει μια ναυτική μονάδα κομάντος με ειδική απο-
στολή να χτυπηθεί η τουρκική παρέμβαση στον
πόλεμο. Τα Εμιράτα ρισκάρουν νέα ανάφλεξη,
ζητώντας να χτυπηθούν τουρκικά πλοία στη
Μεσόγειο. Η Τουρκία στηρίζει την αναγνωρι-
σμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Τρίπολης
και την τροφοδοτεί με όπλα και με μαχητές. Η
υπογραφή μνημονίου σχετικά με την ΑΟΖ μετα-
ξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της Τουρ-
κίας στα τέλη Νοέμβρη ξεσήκωσε την οργή της
ελληνικής κυβέρνησης και διπλωματίας. Η ελ-
ληνική κυβέρνηση βρίσκεται ευθυγραμμισμένη
με τις πιο αντιδραστικές δυνάμεις και ιδιαίτερα
με την Αίγυπτο, που σκοτώνουν αμάχους, απει-
λούν με πείνα και δίψα όλο τον πληθυσμό, και
προετοιμάζουν το έδαφος για μια άγρια πο-
λιορκία και βομβαρδισμό της Τρίπολης.

Χαφτάρ - Άσαντ
Ο Χάφταρ έστειλε την περασμένη βδομάδα

και αντιπροσωπεία του στη Δαμασκό, όπου
άνοιξε πρεσβεία της “κυβέρνησής” του. Στις
κοινές δηλώσεις τους με τους ανθρώπους του
Άσαντ, δεν παρέλειψαν να τονίσουν τους κοι-
νούς τους αγώνες ενάντια στους “τρομοκρά-
τες” του Ερντογάν. 

Πίσω από αυτά τα φουσκωμένα παραμύθια
και τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς, ο με-
γαλύτερος φόβος των δικτατόρων είναι ένας
νέος ξεσηκωμός των απλών ανθρώπων στη

Μέση Ανατολή. Γι’ αυτό ενώνονται ο Χάφταρ,
ο αιγύπτιος δικτάτορας Σίσι, ο “αντιιμπεριαλι-
στής” Άσαντ και οι βασιλιάδες και πρίγκιπες
του Κόλπου. Ο επικεφαλής των μυστικών υπη-
ρεσιών του Σίσι την περασμένη βδομάδα έκα-
νε περιοδεία σε διάφορες χώρες της περιο-
χής, από την Αλγερία και την Τυνησία ως το
Σουδάν, όπου τόνισε την διαθεσιμότητα της
Αιγύπτου να βοηθήσει στο τσάκισμα του πολι-
τικού Ισλάμ. Όταν λένε πολιτικό Ισλάμ, εννο-
ούν τσάκισμα οποιασδήποτε πολιτικής δύνα-
μης που θέτει ζητήματα δημοκρατίας απέναντι
σε στρατιωτικές ή άλλου τύπου δικτατορίες.
Φοβούνται το δρόμο που άνοιξε η επανάσταση
στην Αλγερία και στο Σουδάν. Βλέπουν με φό-
βο τους δρόμους της Βαγδάτης και τον ξεση-
κωμό στη Βηρυτό. Τρομάζουν μπροστά στο
νέο πισωγύρισμα της παγκόσμιας οικονομίας,

στην πτώση της τιμής του πετρέλαιου και τη
χρεοκοπία στο Λίβανο.

Η λύση που προτείνει ο Σίσι είναι να γεμί-
σουν τις φυλακές με αγωνιστές και αγωνί-
στριες, να ματοκυλίσουν τους διαδηλωτές στο
δρόμο, όπως έκαναν στην Αίγυπτο, και να δι-
καιολογούν τις σφαγές τους αποκαλώντας τον
κόσμο “πράκτορες του Ερντογάν”.

Ο απλός κόσμος στη Μέση Ανατολή έχει τη
δύναμη να σταματήσει αυτά τα σχέδια και να
συνεχίσει τον ξεσηκωμό του. Αυτός είναι και ο
μόνος δρόμος για την ειρήνη στην περιοχή,
όχι άλλοι βομβαρδισμοί και επεμβάσεις που
φέρνουν κι άλλη δυστυχία, κι άλλους πρόσφυ-
γες. Το δικό μας καθήκον στην Ευρώπη είναι
να χτίσουμε γέφυρες αλληλεγγύης με τον κό-
σμο που εξεγείρεται, με ανοιχτά σύνορα και
κοινούς αγώνες.

Σε πολεμικό κλοιό εκατομμύρια άμαχοι

Δεκέμβρης 2019, Πρόσφυγες από το Ιντλίμπ κινούνται μαζικά προς τα σύνορα με την Τουρκία

Ιούλης 2019, Πρόσφυγες από την υποσαχάρια Αφρική εγκλωβισμένοι στη Λιβύη



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Γυναίκες - “Ο κόσμος έχει πάρει φωτιά!”
Με μαζικές συγκεντρώσεις,

διαδηλώσεις και απεργια-
κές κινητοποιήσεις σε όλο

τον κόσμο γιορτάστηκε η Παγκό-
σμια Ημέρα Γυναικών στις 8 Μάρτη.
Αναμφίβολα τα εκατομμύρια που
βγήκαν στη Χιλή, δίνοντας έτσι συ-
νέχεια στην εξέγερση που συγκλονί-
ζει τη χώρα τους τελευταίους μή-
νες, σημάδεψαν την ημέρα. Δύο
εκατομμύρια, σύμφωνα με τους
διοργανωτές, βγήκαν μόνο στο Σαν-
τιάγκο. Μπορεί η αστυνομία να “εί-
δε” μόλις 150 χιλιάδες, αλλά οι αε-
ροφωτογραφίες που έκαναν το γύ-
ρο του πλανήτη την γελοιοποίησαν
παγκοσμίως.

Πάνω από 80 χιλιάδες άνθρωποι,
στην πλειοψηφία τους γυναίκες,
βγήκαν στους δρόμους της Πόλης
του Μεξικού. Οι διαδηλώσεις είχαν
στο κέντρο τους τις δολοφονίες των
γυναικών -πάνω από 3000 από το
2016 μέχρι το 2019, περισσότερες
από δέκα δολοφονίες κάθε μέρα
την περασμένη χρονιά- και ολόκλη-
ρο το σύστημα που τις καλύπτει.
Έξω από το Εθνικό Παλάτι της πό-
λης, ακτιβίστριες έβαψαν με στένσιλ
το δρόμο με τα ονόματα πολλών
από τα θύματα, ενώ στο στόχαστρο
των ομιλιών τους μπήκαν η κυβέρ-
νηση, η αστυνομία, τα δικαστήρια
και όλοι οι θεσμοί που ευθύνονται
για τη συγκάλυψη. Οι δυο τελευταί-
ες δολοφονίες, η μία εκ των οποίων
ενός επτάχρονου κοριτσιού, είχαν
προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις τις
προηγούμενες βδομάδες, καθώς οι

δράστες στην πλειοψηφία των περι-
πτώσεων παραμένουν είτε “άγνω-
στοι” είτε ατιμώρητοι. Οι οργανώ-
σεις του κινήματος καλούσαν τις γυ-
ναίκες σε απεργία την επόμενη ημέ-
ρα, 9 Μάρτη, ως συνέχεια του αγώ-
να.

Οι δολοφονίες των γυναικών κυ-
ριάρχησαν και στις διαδηλώσεις στο
Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή,
όπου επίσης έχει σημειωθεί δραμα-
τική άνοδός τους. Οι διαδηλώτριες
και οι διαδηλωτές κρατούσαν κόκκι-
να τριαντάφυλλα και πλακάτ με ονό-
ματα των θυμάτων καθώς περνού-
σαν έξω από το προεδρικό μέγαρο.
Όπως και στο Μεξικό, οι γυναικείες
οργανώσεις καλούσαν σε απεργία
την επόμενη ημέρα, τόσο ενάντια
στις δολοφονίες όσο και για το δι-
καίωμα στην έκτρωση.

Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους
και στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Στο στόχαστρό τους ήταν ο πρό-
εδρος Μπολσονάρο, ο ακροδεξιός
σεξιστής μιμητής του Τραμπ. Τέσ-
σερις δολοφονίες γυναικών την ημέ-
ρα καταγράφηκαν για το 2019 στη
χώρα. Αναμέσα στις διαδηλώτριες
και τους διαδηλωτές ξεχώρισαν οι
ιθαγενείς με τις παραδοσιακές εμ-
φανίσεις τους που παλεύουν ενάν-
τια στην προσπάθεια της κυβέρνη-
σης να τους κλέψει τη γη τους.

Δικαίωμα
Μεγάλες διαδηλώσεις και στη

Μπογκοτά της Κολομβίας με κύριο
αίτημα το δικαίωμα των γυναικών
στην έκτρωση. Μέσα στο μήνα το
Συνταγματικό Δικαστήριο της χώ-
ρας επαναβεβαίωσε τους περιορι-
σμούς στην έκτρωση μόνο στις πε-
ριπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης,
εμβρυϊκής παραμόρφωσης ή κινδύ-
νων για την υγεία της μητέρας, προ-

καλώντας την οργή του κινήματος.
Διαδηλώσεις έγιναν και στη Λίμα
στο Περού.

«Ο κόσμος έχει πάρει φωτιά. Ξε-
σηκωνόμαστε!» έγραφε το κεντρικό
πανό της διαδήλωσης στο Τορόντο
του Καναδά όπου συμμετείχαν χι-
λιάδες. Πάνω από τρεις χιλιάδες
βγήκαν και στο Μόντρεαλ. Τα αιτή-
ματα για ίσα εργασιακά δικαιώματα
ανδρών και γυναικών, για ελεύθερες
και δωρεάν εκτρώσεις και για στα-
μάτημα της βίας κατά των γυναικών,
κυριάρχησαν στις διαδηλώσεις που
έγιναν στη Μαδρίτη και άλλες πό-
λεις της Ισπανίας. Μαζικές ήταν και
οι διαδηλώσεις στο Λονδίνο.

Ακόμα και στο Μιλάνο της βόρειας
Ιταλίας που βρίσκεται σε καραντίνα
λόγω κορονοϊού, ομάδα γυναικών -
κάποιες φορώντας ρόζ μάσκες- τί-
μησε την ημέρα με συγκέντρωση
στην πόλη. Αλλά και στη Γαλλία
όπου επίσης έχουν αρχίσει να
ισχύουν οι απαγορεύσεις λόγω κο-
ρονοϊού, συγκεντρώσεις και διαδη-
λώσεις έγιναν την παραμονή αλλά
και την ίδια μέρα τόσο στο Παρίσι,
όσο και άλλες πόλεις της χώρας. Οι
αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν
να τις διαλύσουν χωρίς επιτυχία.
Μια ποδηλατοδρομία εκατοντάδων,
κύρια γυναικών με μοβ ρούχα, πραγ-
ματοποιήθηκε στο Βερολίνο.

Η διαδήλωση στην Ισταμπούλ,
κοντά στην πλατεία Ταξίμ, αντιμετώ-
πισε την καταστολή της αστυνομίας.
Με δακρυγόνα και βία, η τουρκική
αστυνομία προσπάθησε να εμποδί-

σει τις διαδηλώτριες και τους διαδη-
λωτές να μπουν στον κεντρικότερο
εμπορικό δρόμο της πόλης, Ιστι-
κλάλ. Οι αρχές είχαν απαγορεύσει
τη διαδήλωση κλείνοντας τους κον-
τινούς σταθμούς των μέσων μετα-
φοράς και μπλοκάροντας όλους
τους δρόμους με αστυνομικές δυνά-
μεις. Ωστόσο, οι διαδηλώτριες/ές
επέμειναν και συνέχισαν τη συγκέν-
τρωσή τους με σημαίες και πανό
στα χέρια.

Πέντε χιλιάδες βγήκαν στο Μινσκ
της Λευκορωσίας, εκατοντάδες στη
Μόσχα, αλλά και την Τζακάρτα της
Ινδονησίας με κύριο αίτημα την από-
συρση όλων των νόμων που ενι-
σχύουν τις διακρίσεις σε βάρος των
γυναικών.  Η συγκέντρωση στη Μπι-
σκέκ στο Κιργιστάν με τη συμμετο-
χή πολλών διαδηλωτριών/ών, ανά-
μεσά τους μικρά παιδιά, δέχτηκε
επίθεση από μαυροντυμένους μα-
σκοφόρους εθνικιστές. Η αστυνομία
παρενέβη για να συλλάβει, όχι τους
φασίστες, αλλά δεκάδες διαδηλώ-
τριες και διαδηλωτές με την κατηγο-
ρία της διατάραξης κοινής ειρήνης!

Διαδηλώσεις έγιναν από τη Ντάκα
στο Μπαγκλαντές και το Ισλαμαμ-
πάντ στο Πακιστάν μέχρι τη Βαγδά-
τη στο Ιράκ και το Σίδνεϊ στην Αυ-
στραλία. Αλλά και από τη Λωζάνη
στην Ελβετία μέχρι τη Κουάλα
Λουμπούρ στη Μαλαισία και τη Μα-
νίλα στις Φιλιππίνες. Το σύνθημα «Ο
κόσμος έχει πάρει φωτιά!» δεν θα
μπορούσε να είναι πιο εύστοχο.

Λ.Β.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 εμφανί-
στηκε το κίνημα «οι Γυναίκες Επιστρέ-
φουν». Ένα κίνημα από γυναίκες που

οργάνωνε ειρηνικές πορείες με άσπρες ση-
μαίες ενάντια στα οδοφράγματα, και τα τεί-
χη του διαχωρισμού με σκοπό να μπορέσουν
να επιστρέψουν στα χωριά και τα σπίτια
τους. Τότε κέρδιζαν τα πρωτοσέλιδα των
εφημερίδων και την επιδοκιμασία των πολιτι-
κών κομμάτων, της κυβέρνησης και είχαν τις
ευλογίες και τη στήριξη του Αρχιεπισκόπου.

Εκείνο το κίνημα απέτυχε. Πίστευαν ότι οι
άσπρες σημαίες θα ήταν αρκετές για να
στείλουν το μήνυμα της ειρήνης και της επα-
ναπροσέγγισης. Αγνοούσαν ή ήθελαν να
αγνοούν τα δίσεκτα χρόνια που πέρασαν οι
τουρκοκύπριοι από το 60 μέχρι το '74. Αγνο-
ούσαν τις εκατοντάδες νεκρούς και αγνοού-
μενους από τα πρωτοπαλίκαρα του Μακάρι-
ου. Ξεχνούσαν ότι για πολλά χρόνια οι τουρ-
κοκύπριοι που ήταν το 18% του πληθυσμού,
ζούσαν αποκλισμένοι σε συνθήκες πολιορ-
κίας από την εθνοφρουρά και τον ελληνικό
στρατό, στο 4,8% του εδάφους. Αγνοούσαν
ή ήθελαν να αγνοούν τα φρικτά εγκλήματα
των ελληνοκυπρίων εθνικιστών, τους βια-
σμούς και τις σφαγές με τις οποίες ξεκλήρι-
σαν τρία τουρκοκυπριακά χωριά στη Μάρα-
θα, την Αλόα, και το Σανταλάρι, ή την δολο-

φονία στην Τόχνη το ‘74. Δεν καταλάβαιναν
ότι τα πραγματικά σύνορα που χωρίζουν
τους απλούς ανθρώπους στην Κύπρο δεν
ήταν οι βαρέλες και τα κάγκελα αλλά τα σύ-
νορα που χτίστηκαν στα μυαλά και τις καρ-
διές τους εξαιτίας αυτού του τραγικού πα-
ρελθόντος και του απέραντου πόνου που
προκάλεσε και στις δυο κοινότητες.

Σήμερα μετά από πολλές προσπάθειες και
αγώνες καταφέραμε να γκρεμίσουμε σε ένα
βαθμό αυτά τα τείχη και να κτίσουμε ένα δι-
κοινοτικό κίνημα. Αρχίσαμε να λέμε τα πράγ-
ματα με το όνομα τους, να λέμε ολόκληρη
την αλήθεια, και όχι μόνο αυτή που βολεύει
την πλευρά μας. Αρχίσαμε να καταλαβαίνου-
με ότι οι πόλεμοι στην Κύπρο δεν έγιναν για
το δικό μας καλό αλλά για να εξυπηρετή-
σουν τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμε-
ων και των αρχουσών τάξεων και των δυο
πλευρών. Αυτό ήταν η βάση για να κτίσουμε
αυτό το κίνημα επαναπροσέγγισης. Οργανώ-
σαμε μαζί, ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι
δικοινοτικά μνημόσυνα για τα αθώα θύματα

και των δύο πλευρών στους πολέμους στην
Κύπρο.  Δημιουργήσαμε την δικοινοτική Επι-
τροπή συγγενών αγνοουμένων «Μαζί μπο-
ρούμε» που ενώνει συγγενείς αγνοουμένων
και απο τις δυό πλευρές. Δημιουργήσαμε
την Δικοινοτική Πλατφόρμα Εκπαιδευτικών
με ανταλλαγές επισκέψεων σε σχολεία των
δύο πλευρών.  

Διαδηλώνουμε μαζί
Σήμερα εκείνο που δεν μπορούσαν τότε να

πετύχουν οι γυναίκες γίνεται πραγματικότητα.
Ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριου διαδηλώ-
νουμε μαζί ενάντια στα οδοφράγματα του
διαχωρισμού. Μόνο που αυτή τη φορά τα
οδοφράγματα δεν τα στήνει ο τουρκικός
στρατός αλλά η κυβέρνηση Αναστασιάδη. Και
ποια είναι η αντιμετώπιση αυτού του κινήμα-
τος. Αντί ηρωικά πρωτοσέλιδα δέχεται κατα-
συκοφάντηση και πόλεμο από την κυβέρνηση
και τα ΜΜΕ. Δέχεται διώξεις, συλλήψεις και
φυλακίσεις. Δέχεται δακρυγόνα και σπρέι πι-
περιού από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. 

Η ιστορία βρίσκει ένα τρόπο να εκδικείται
όσους την αγνοούν. Αλλά αυτή η ιστορία δεν
τελειώνει εδώ. Έχει ήδη καταγράψει τα δυο
πρώτα Σάββατα της αντίστασης που ελληνο-
κύπριοι και τουρκοκύπριοι γκρεμίζουν τα τείχη
του διαχωρισμού και του εθνικιστικού μίσους.
Όσο και αν συκοφαντήσει το κίνημα μας,
όσους λυσσασμένους λύκους και να εξαπολύ-
σει εναντίον μας η κυβέρνηση, όσο σπρέι πι-
περιού και να μας ρίξει, εμείς θα προχωρή-
σουμε. Όσο θα κρατάει κλειστά τα οδοφράγ-
ματα θα μας βρίσκει μπροστά της.  Ζούμε
ιστορικές στιγμές και πάνω μας πέφτει η ευ-
θύνη να οδηγήσουμε αυτό το κίνημα στη νίκη. 

Δεν είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο
κάποιους «ρομαντικούς της ειρήνης και της
επανένωσης» ή την πέραν του ΑΚΕΛ αριστε-
ρά. Αφορά ολόκληρη την αριστερά και κυ-
ρίως το ΑΚΕΛ που η μέχρι τώρα στάση του
έχει απογοητεύσει πολλούς από τους οπα-
δούς του.  Η κυβέρνηση άνοιξε τις πύλες
της κολάσεως και βγήκαν έξω τα φαντάσμα-
τα του παρελθόντος. Οι εοκαβητατζήδες, οι
φασίστες και οι θαυμαστές του Χίτλερ απει-
λούν να ολοκληρώσουν το έγκλημα που
άφησαν μισοτελειωμένο το 1974. Δεν υπάρ-
χουν περιθώρια εφησυχασμού. 

Ντίνος Αγιομαμίτης

ΚΥΠΡΟΣ
Η εκδίκηση της Ιστορίας

8 Μάρτη, Ιστανμπούλ
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