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Mέσα σε τρεις περίπου ώρες ολοκλη-
ρώθηκε στις 25 Γενάρη η πρώτη συ-
νάντηση του 61ου γύρου διερευνητι-

κών επαφών ανάμεσα στην Ελλάδα και την
Τουρκία, με την επόμενη συνάντηση να έχει
οριστεί στην Αθήνα και τις δύο πλευρές να
κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους για το τι συ-
ζητήθηκε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ1, «η τουρκική αντι-
προσωπεία έθεσε το σύνολο της τουρκικής
ατζέντας… Η αποστρατιωτικοποίηση των νη-
σιών του Αιγαίου, το καθεστώς των μικρών
νησιών (γκρίζες ζώνες), το θέμα του εναέρι-
ου χώρου μπήκαν στο τραπέζι από την τουρ-
κική αντιπροσωπεία ενώ επιπλέον τέθηκε και
ζήτημα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού
για τον έλεγχο των ροών προσφύγων και με-
ταναστών…». Απέναντι σε αυτή τη γνωστή
ατζέντα του Ερντογάν, ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Ταραντίλης παρουσίασε την επί-
σης γνωστή ατζέντα της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη: «Στόχος είναι να εξετάσουμε αν υπάρ-
χει σημείο σύγκλισης για να οδηγηθούμε εν-
δεχομένως σε διαπραγματεύσεις για το ένα
και μοναδικό θέμα που μας απασχολεί: αυτό
της οριοθέτησης της ΑΟΖ και της υφαλοκρη-
πίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσό-
γειο, στη βάση του διεθνούς δικαίου». 

Αν αυτός ο “διάλογος” θα συνεχίσει να εί-
ναι παράλληλοι μονόλογοι, μένει να φανεί το
επόμενο διάστημα. Στην σύνοδο των ΥΠΕΞ
της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα

στις Βρυξέλλες υπήρξε θετική ανταπόκριση
στην εκκίνηση του διαλόγου.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι και οι δύο κυ-
βερνήσεις μοιάζουν να βρίσκονται εγκλωβι-
σμένες. Αφενός ανάμεσα στην σκληρή γραμ-
μή που έχουν ακολουθήσει όλο το προηγού-
μενο διάστημα και αφετέρου στις πιέσεις
που δέχονται για εξομάλυνση των σχέσεων.
Μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις όπως οι
ΗΠΑ και η Γερμανία θέλουν την επανένταξη
της Τουρκίας στους κόλπους της Δύσης. Με
τι ανταλλάγματα θα γίνει κάτι τέτοιο και αν ο
ελληνικός καπιταλισμός έχει να πάρει κάποιο
μερίδιο από αυτό το παζάρι, αυτό είναι το
μεγάλο ζητούμενο για τους έλληνες καπιτα-
λιστές.

Σε αυτή τη στιγμή επέστρεψε και ο αρχιε-
ρέας των ζόμπι Σαμαράς με συνέντευξή του
στην Καθημερινή όπου τοποθετήθηκε ενάν-
τια στην εκκίνηση των διερευνητικών επαφών
δηλώνοντας ότι «με πειρατές δεν κάνεις διά-
λογο. Τον επεκτατιστή μόνον αποτρεπτικά
μπορείς να τον αντιμετωπίσεις» τονίζοντας
επίσης την πρόθεσή του να καταψηφίσει τα
μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακε-
δονία, όταν αυτά έρθουν στην Βουλή. Όπως

ήταν φυσικό όλοι θυμήθηκαν το άδειασμα
του Σαμαρά το 1993 στην κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, όταν επιχείρησε να κάνει την στροφή
στο μακεδονικό.

«Ο Αντώνης Σαμαράς εκπροσωπεί την πιο
συστηματική, βιώσιμη και ανθεκτική στρατηγι-
κή της αυταρχικής εθνικιστικής δεξιάς που
γνώρισε ο τόπος κατά τη Μεταπολίτευση»
έγραψε σε σχόλιό του ο Δημήτρης Χριστό-
πουλος. «Δεν έχει όμως μόνο η Δεξιά πρόβλη-
μα ομηρείας από την πατριδοκαπηλία στην
Ελλάδα. Έχει και η Αριστερά, στο πλαίσιο της
οποίας ενδημούν αντιλήψεις που αντιστρα-
τεύονται την ανάγκη συνεννόησης των λαών
αντιμετωπίζοντάς την περίπου ως μειοδοσία».

Αυταπάτες
Είναι σωστή αυτή η παρατήρηση. Αλλά δεν

χρειάζεται να υπάρχουν αυταπάτες ότι ο
«διάλογος» ανάμεσα στις δύο  κυβερνήσεις
θα εξασφαλίσει ειρήνη και συνύπαρξη. Αφε-
νός γιατί οι τρίτες δυνάμεις που πιέζουν για
την εκκίνησή του δεν έχουν σαν στόχο την ει-
ρήνη αλλά την εξυπηρέτηση των συμφερόν-
των τους στην περιοχή. Αφετέρου γιατί ο
διάλογος γίνεται με μοναδικό κριτήριο την

εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ελληνι-
κού και του τούρκικου καπιταλισμού στον
διαρκή ανταγωνισμό τους για τον έλεγχο της
περιοχής και όχι για τα συμφέροντα της ερ-
γατικής τάξης στις δύο πλευρές του Αιγαίου.   

Είναι χαρακτηριστικό από αυτήν την άπο-
ψη, ότι την ίδια μέρα που ξεκινούσαν οι διε-
ρευνητικές, στην Αθήνα ο έλληνας υπουργός
Άμυνας Παναγιωτόπουλος υπέγραφε με την
γαλλίδα ομόλογό του Παρλί, την προμήθεια
των 18 γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Ra-
fale, κόστους περίπου 2,4 δις ευρώ μαζί με
τον εξοπλισμό τους - με τη γαλλίδα υπουργό
να αναγγέλλει τη συμμετοχή της Γαλλίας
στις ασκήσεις «Σκύρος» και «Ηνίοχος» τον
Απρίλιο και ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο
Σαρλ Ντε Γκολ στα τέλη Φεβρουαρίου θα
πλεύσει στην Ανατολική Μεσόγειο συνοδευό-
μενο από φρεγάτα του ελληνικού Πολεμικού
Ναυτικού. 

Ο μόνος διάλογος που μπορεί να οδηγήσει
στην ειρήνη στο Αιγαίο και στην Ανατολική
Μεσόγειο είναι αυτός που διεξάγεται ανάμε-
σα στους εργαζόμενους και τα κινήματα των
χωρών της περιοχής που δεν έχουν τίποτε να
χωρίσουν μεταξύ τους. Είναι η διεθνιστική
συνεργασία του κόσμου που στέκεται όχι μό-
νο ενάντια στην καταστροφή που φέρνουν οι
γεωτρήσεις στις ΑΟΖ αλλά και ενάντια στην
κλιμάκωση του ανταγωνισμού που φέρνει
εξοπλισμούς και πόλεμο. 

Γιώργος Πίττας

Ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν
δήλωσε την περασμένη
εβδομάδα ότι η Γαλλία δεν

θα προσφέρει «καμία μετάνοια ή
συγγνώμη» για τον αποικισμό της
Αλγερίας ή τον οκταετή πόλεμο που
διεξήγαγε ενάντια στην ανεξαρτησία
της Αλγερίας, στον οποίο πέθαναν
περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Αυτή η κίνηση εξηγείται εν μέρει
από εκλογικές σκοπιμότητες. Ο Μα-
κρόν αντιμετωπίζει ήδη τις εκλογές
του 2022 έχοντας αντιπολίτευση στα
δεξιά του από την φασιστική Εθνική
Συσπείρωση της Λεπέν και τους
συντηρητικούς Ρεπουμπλικάνους. 

Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. 

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Ο Mακρόν διεξάγει μια ολοένα και
πιο επιθετική και στρατιωτικοποιημέ-
νη εκστρατεία καταστολής τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
της Γαλλίας. Υπερασπίζεται αυτές
του τις πολιτικές, τόσο ώστε όταν η
Mehreen Khan, ανταποκριτής των Fi-
nancial Times στις Βρυξέλλες, έγρα-
ψε ένα άρθρο τον Νοέμβριο επικρί-
νοντας την Γαλλία για ισλαμοφοβία,
ο γάλλος πρόεδρος ανάγκασε την
εφημερίδα να κατεβάσει το άρθρο
και να δημοσιεύσει την δική του
απάντηση. 

Αλλά ακόμη και οι Financial Times
χάραξαν μια διαχωριστική γραμμή
απέναντι στο νέο νόμο για την «συ-
νολική ασφάλεια» που η κυβέρνηση

του Μακρόν έσπευσε να περάσει
στο γαλλικό κοινοβούλιο λίγες εβδο-
μάδες αργότερα. Εκατοντάδες χι-
λιάδες διαδήλωσαν κατά του νέου
νόμου στις 28 Νοεμβρίου.

Μία από τις πλέον δυσοίωνες πτυ-
χές του νόμου είναι η ενθάρρυνση
που δίνει για μεγαλύτερη χρήση τε-
χνολογιών παρακολούθησης όπως
ντρόουνς, κλειστά κυκλώματα τηλε-
όρασης και τεχνολογίες αναγνώρι-
σης προσώπου. Σε ένα σημαντικό
του άρθρο, ο Γάλλος μαρξιστής Cla-
ude Serfati γράφει: «Ο πληθυσμός
που ζει στη γαλλική επικράτεια και
ειδικά στα προάστια της πόλης βρί-
σκεται τώρα αντιμέτωπος με μια
ανησυχητική συμμαχία μεταξύ ενός

κατασταλτικού γραφειοκρατικού μη-
χανισμού και των τελειοποιημένων
τεχνολογιών παρακολούθησης».

Ωστόσο, ο Serfati υποστηρίζει ότι
αυτές οι πολιτικές πρέπει να εξετα-
στούν στο πλαίσιο της ευρύτερης
στρατηγικής του γαλλικού ιμπεριαλι-
σμού. Ανίκανος να ανταγωνιστεί
αποτελεσματικά σε μη στρατιωτι-
κούς κλάδους βιομηχανίας με τις
γερμανικές ή τις ασιατικές εταιρεί-
ες, ο γαλλικός καπιταλισμός τείνει
εδώ και πολλές δεκαετίες να ειδι-
κεύεται στα όπλα και την αεροδια-
στημική. Αυτή η ειδίκευση συνοδεύ-
τηκε από την επέκταση της στρατιω-
τικής δύναμης της Γαλλίας στο εξω-
τερικό, ειδικά στη λεγόμενη

«Françafrique», την άτυπη αυτοκρα-
τορία που επέβαλε ο Ντε Γκόλ  στις
αφρικανικές πρώην αποικίες της
Γαλλίας.

Σύμφωνα με τον Serfati, διαδοχι-
κές γαλλικές κυβερνήσεις έχουν κλι-
μακώσει αυτήν τη στρατηγική. Η
Γαλλία είναι η μεγαλύτερη στρατιω-
τική δύναμη της ΕΕ. Η εξάπλωση
του ισλαμικού ριζοσπαστισμού, ειδι-
κά μετά την άνοδο του ISIS, χρησι-
μοποιήθηκε για να δικαιολογήσει πε-
ρισσότερες στρατιωτικές επεμβά-
σεις, με πιο χαρακτηριστική αυτή
στο Μάλι.

Όταν ο Mακρόν έγινε πρόεδρος
το 2017, είχε κηρύξει το τέλος της
Françafrique. Ωστόσο, σήμερα εξα-
κολουθούν να υπάρχουν 5.100 γάλ-
λοι στρατιώτες σε δέκα βάσεις που
είναι διάσπαρτες σε όλη τη Δυτική
και Κεντρική Αφρική. Στην επιστολή
του προς τους Financial Times, ο
Mακρόν καυχήθηκε ότι «ο γαλλικός
στρατός δείχνει υποδειγματικό θάρ-
ρος στο Σαχέλ (σ.τ.μ: η περιοχή στα
νότια της Σαχάρας) και η δράση του
εναντίον τρομοκρατικών ομάδων
ωφελεί όλη την Ευρώπη» ενώ συνέ-
χισε λέγοντας ότι  «υπάρχουν χώροι
αναπαραγωγής τρομοκρατών στην
ίδια την Γαλλία».

Ο Μάκρον και η κυβέρνησή του,
στην πραγματικότητα, χαρακτηρί-
ζουν τον μουσουλμανικό πληθυσμό
της Γαλλίας «εσωτερικό εχθρό». Αλ-
λά στοχεύουν επίσης και αυτούς
που διαμαρτύρονται για τις οικονο-
μικές πολιτικές που φορτώνουν τους

εργαζόμενους το κόστος της πανδη-
μίας. Ο υπουργός Παιδείας της Γαλ-
λίας συνέδεσε αυτά τα δύο, καταγ-
γέλλοντας τις απεργίες ως «Ισλαμο-
αριστερισμό».

Ο Serfati προειδοποιεί ότι η επι-
δίωξη της «συνολικής ασφάλειας»
έχει σαν συνέπεια, ο ίδιος στρατός
που χρησιμοποιήθηκε σε νέο-αποι-
κιακές επεμβάσεις στην Αφρική να
αναπτύσσεται όλο και περισσότερο
στο εσωτερικό για την αστυνόμευση
του γαλλικού πληθυσμού. 

Ο Μακρόν χρησιμοποίησε το Συμ-
βούλιο Άμυνας για να συντονίσει την
κυβερνητική αντίδραση στην πανδη-
μία. Επίσης, προσπάθησε να επε-
κτείνει τη γαλλική παρουσία στη Με-
σόγειο, ιδίως υποστηρίζοντας τη
συμμαχία Ελλάδας, Νότιας Κύπρου
και Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας.
Ωστόσο, ο Μακρόν διατρέχει τον
κίνδυνο να υπερκεραστεί  από τον
Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. 

Η τουρκική επέμβαση στη Λιβύη
άλλαξε την ισορροπία υπέρ της κυ-
βέρνησης της Τρίπολης την οποία η
Γαλλία προσπαθούσε να ανατρέψει.
Και η Τουρκία δραστηριοποιείται
όλο και περισσότερο στην υπόλοιπη
Αφρική, υπερτριπλασιάζοντας τον
αριθμό των πρεσβειών της και προ-
σφέροντας εμπορικές συναλλαγές
και βοήθεια. Η επιδίωξη ενός νέου
αυτοκρατορικού μεγαλείου εκ μέ-
ρους του Μακρόν αντιμετωπίζει
εσωτερική αντίσταση και εξωτερικό
ανταγωνισμό.
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Ένας “διάλογος” που αρχίζει
με κλιμάκωση των απαιτήσεων

Ο ισλαμοφοβικός 
γαλλικός ιμπεριαλισμός

Υγειονομικοί στην Τουλούζη διαδηλώνουν μπροστά στο μπλόκο της αστυνομίας

Φωτό: Μαξίμ Νουά
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Στην πορεία της πανδημίας υπήρξαν
πολλές στιγμές όπου η εργατική ορ-
γή για τις κυβερνητικές επιθέσεις

άκουσε συμβουλές να κάνει υπομονή επει-
δή «θα λογαριαστούμε μετά». Η πορεία των
πραγμάτων έχει δείξει ότι αυτό το «μετά»
δεν έρχεται ποτέ. 

Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνεται από την
απόφαση της κυβέρνησης  να επιβάλει αστυ-
νομική απαγόρευση συγκεντρώσεων την ώρα
που προχωράει σταδιακά σε άρση των περιο-

ρισμών του δεύτερου λοκντάουν. Ακόμη και
φιλικά της  ΜΜΕ την ειρωνεύονται ότι επιτί-
θεται με γελοίο  τρόπο στις πολιτικές κινητο-
ποιήσεις τη στιγμή που στην Ερμού γίνεται
παρέλαση με το άνοιγμα των καταστημάτων.

Εργατική έξοδος
Ωστόσο, οι κουτοπόνηρες μεθοδεύσεις της

κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι μόνο μια πλευ-
ρά της συνολικής εικόνας. Η πιο σημαντική
εξέλιξη είναι το γεγονός ότι το μαζικό κίνημα
προχωράει στη δική του έξοδο από την δεύ-
τερη καραντίνα. Η ατζέντα των κινητοποιήσε-
ων πυκνώνει. Αυτή την Πέμπτη 28 Γενάρη, η
μέρα ξεκινάει με συγκεντρώσεις απεργών
στις πύλες των Νοσοκομείων  και συνεχίζεται
με εκπαιδευτικά συλλαλητήρια πανελλαδικά
το μεσημέρι. Και είναι μόνο η αρχή.

Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία συνεχί-
ζουν με μέρα δράσης στα Κέντρα Υγείας στις
3 Φλεβάρη και κλιμακώνουν με πανελλαδική
απεργία στις 16 Φλεβάρη. Το φοιτητικό κίνη-
μα ξαναβρίσκει τη συλλογικότητά του παρά
το παρατεταμένο κλείσιμο των ΑΕΙ και έδειξε
ήδη στην πράξη ότι σπάει τις απαγορεύσεις

του Χρυσοχοΐδη, ανοίγοντας το δρόμο του
αγώνα για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης. Οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό-Τουρι-
σμό και οι εργάτες της Τέχνης ξαναπιάνουν
επίσης το νήμα των κινητοποιήσεων.

Δίπλα και μαζί με αυτό το κύμα ξεσηκώνον-
ται οι γυναίκες για την απεργιακή 8 Μάρτη.
Οι αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατώρου
φέρνουν στην επιφάνεια την οργή όλων των
γυναικών που αντιμετωπίζουν τις σεξιστικές
επιθέσεις των αφεντικών και της κυβέρνη-
σης. Φέτος η 8 Μάρτη μπορεί και πρέπει να
γίνει πανεργατικός σταθμός.

Μπροστά σε αυτό το φούντωμα των εργα-
τικών αντιστάσεων η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας βρίσκεται όλο και πιο ευάλωτη.
Πιο πρόσφατο παράδειγμα για τα πολιτικά
αδιέξοδά της είναι οι «πατριωτικές κορώνες»
του Σαμαρά τη στιγμή που ο Δένδιας προχω-
ρούσε στην επανέναρξη του διαλόγου με την
Τουρκία. Η πτέρυγα Σαμαρά που είχε τορπι-
λίσει τον γέρο Μητσοτάκη πριν 30 χρόνια,
τώρα ψάχνει ξανά «πατριωτικό σωσίβιο» κα-
θώς ο Μητσοτάκης ο μικρός βυθίζεται στα
αδιέξοδα της πανδημίας, της οικονομικής
κρίσης και των ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών.

Καμιά αστυνομική επιχείρηση δεν μπορεί
να λύσει αυτούς τους κόμπους. Είναι ώρα να
προχωρήσουμε στην κλιμάκωση των αγώνων
με την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τσα-
κίσουμε αυτήν την κυβέρνηση και να συγκρο-
τήσουμε το κίνημα σε δύναμη εξόδου από τις
βαρβαρότητες του καπιταλισμού.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Με τα 4.450 ευρώ που συγ-
κεντρώθηκαν τη βδομάδα που
πέρασε, κλείνει η οικονομική
εξόρμηση της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης στα 52.150 ευρώ,
φτάνοντας και ξεπερνώντας
τον αρχικό της στόχο. 

Ευχαριστούμε τις συντρό-
φισσες και τους συντρόφους
που έστειλαν την ενίσχυσή
τους: Σωτήρης Κ. 1.240 ευρώ,
Μαρία Σ. και Πάνος Γκ. 500
ευρώ, από 200 ευρώ Στέλλα
Γ. και Γιάννης Σ., από 150 ευ-
ρώ Ηλίας Σ., Ευθυμία Σ. και
Γιώργος Π., από 20 ευρώ Μα-
ρία Κ., Διονύσης Χ., Πέτρος
Μ., από 15 ευρώ Πάνος Π. και
Δήμητρα Λ.

Ευχαριστούμε συνολικά τις
φίλες και τους φίλους της
εφημερίδας που γράφτηκαν
συνδρομητές, όλες τις συν-
τρόφισσες και τους συντρό-
φους που ενίσχυσαν προσω-
πικά και βοήθησαν να συγκεν-
τρωθούν χρήματα σε κάθε
χώρο και γειτονιά. Ευχαρι-
στούμε, επιπλέον, τα συνδικά-
τα που ενίσχυσαν την καμπά-
νια και ανανέωσαν τη συνδρο-
μή τους τις προηγούμενες μέ-
ρες, ανάμεσά τους Ένωση
Μηχανοδηγών ΟΣΕ, Σύλλογοι
Εργαζόμενων Τράπεζας Πει-
ραιώς και Τράπεζας Αττικής,
ΟΤΟΕ, Τεχνικοί ΟΑΣΑ, ΓΣΕΕ,
ΠΟΣΤ.  

Συνεχίστε να στέλνετε τις
ενισχύσεις σας. Κάθε ευρώ εί-
ναι πολύτιμο για να βρίσκεται
η Εργατική Αλληλεγγύη στην
πρώτη γραμμή όλων των αγώ-
νων ενάντια στην άθλια κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη προβάλ-
λοντας την εργατική εναλλα-
κτική!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Ευχαριστούμε

Το «μετά» είναι εδώ και τώρα!
14/1, Φοιτητικό συλλαλητήριο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Πυκνώνουν τα άρθρα υπέρ της υποχρε-
ωτικής συνεπιμέλειας στις αστικές
εφημερίδες. Ο υπουργός Δικαιοσύνης

Κ. Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο ραδιόφω-
νο, δήλωσε στις 14/1 ότι το σχετικό νομοσχέ-
διο βρίσκεται στη γραμματεία της κυβέρνη-
σης, ότι έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του
από το Υπουργείο καθώς και ότι θα παρου-
σιαστεί στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο. Η
παρουσίαση του νομοσχεδίου ανακοινώνεται
δημοσιογραφικά ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα από το φθινόπωρο, ωστόσο ο δημόσιος
διάλογος ακόμα πραγματοποιείται βασιζόμε-
νος σε “πληροφορίες”.

Τα άρθρα που επιστρατεύονται για να ανοί-
ξουν αυτόν τον δρόμο είναι ποτισμένα με με-
γάλες δόσεις κεκαλυμμένου σεξισμού, στε-
ρεότυπων, ακόμη και πατριωτισμού. “Με την
αλματώδη αύξηση των διαζυγίων τις τελευ-
ταίες τρεις δεκαετίες το θέμα έχει λάβει δια-
στάσεις κοινωνικού προβλήματος, συμβάλλει
δε στην αύξηση της υπογεννητικότητας,
αφού αποθαρρύνονται οι υποψήφιοι πατέρες
σε σύναψη γάμων, αναλογιζόμενοι τι τους πε-
ριμένει σε περίπτωση λύσης του επερχόμε-
νου γάμου τους”, γράφει ο Μ. Αντωνόπου-
λος, δικηγόρος, στο Βήμα. Μέσα σε μια πρό-
ταση συμπυκνώνονται η δαιμονοποίηση μιας
κατάκτησης όπως το διαζύγιο, ο πατριωτι-
σμός του “γαμάτε γιατί χανόμαστε”, το στε-
ρεότυπο της γυναίκας μέγαιρας εξ αιτίας της
οποίας γίνεται ή αποφεύγεται ο γάμος.

Οι υπέρμαχοι της υποχρεωτικής συνεπιμέ-
λειας επικαλούνται (και πιθανά να το κάνει
και η κυβέρνηση όταν έρθει η ώρα) το ψήφι-
σμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης, με τίτλο “Ισότητα και κοινή γονεϊκή
υπευθυνότητα: Ο ρόλος του πατέρα”. Με το
ψήφισμα αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης
ανάμεσα στα άλλα προτρέπει κάθε κράτος
μέλος “να διασφαλίσει ότι, σύμφωνα με τους
νόμους του και τις διοικητικές πρακτικές του,
οι γονείς έχουν ίσα δικαιώματα όσον αφορά
στα παιδιά τους και είναι εγγυημένο το δι-
καίωμά τους στην πληροφόρηση και τη συμ-
μετοχή στη λήψη σημαντικών αποφάσεων
που επηρεάζουν τη ζωή και την ανάπτυξη του
παιδιού, με γνώμονα το συμφέρον του παιδι-
ού...”.

Ευρωπαϊκή υποκρισία
Οι θεσμοί της “πολιτισμένης” Ευρώπης δεν

έχουν λιγότερο λερωμένη τη φωλιά τους από
την ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά το
“συμφέρον του παιδιού”. Είναι η Ευρώπη –
φρούριο που αναγκάζει χιλιάδες παιδιά, πολ-
λά από αυτά ασυνόδευτα χωρίς καθόλου γο-
νείς, να ζουν σε άθλιες συνθήκες σε στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, χωρίς πρόσβαση στην
υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση.
Οποιοσδήποτε ευρωπαϊκός θεσμός επικαλεί-
ται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το “συμφέ-
ρον των παιδιών” θα έπρεπε να ντρέπεται για
την ύπαρξη του Καρά Τεπέ, όπου ανήλικα
παιδιά θέλουν να αυτοκτονήσουν.

Έτσι κι αλλιώς το σύστημα αυτό ποτέ δεν

νοιάστηκε πραγματικά για τα παιδιά. Όταν ο
καπιταλισμός άρχισε να αναπτύσσεται ρα-
γδαία στη Δυτική Ευρώπη (για να απλωθεί
αργότερα σε ολόκληρο τον κόσμο), γυναίκες,
άντρες και παιδιά δούλευαν εξαντλητικά
ωράρια στις βιομηχανίες και τα ορυχεία και
κοιμόντουσαν στοιβαγμένοι σε άθλιες φαβέ-
λες. Αρχικά δεν υπήρχε ανάγκη να οργανω-
θεί η αναπαραγωγή της εργατικής τάξης. Αρ-
κούσε το σπρώξιμο των εξαθλιωμένων αγρο-
τικών μαζών προς τις πόλεις για να πιάσουν
δουλειά στις βιομηχανίες. 

Η παιδική εργασία είχε σαν αποτέλεσμα τα
παιδιά να μεγαλώνουν με σκελετικά και πολ-
λά άλλα προβλήματα, οι ασθένειες να θερί-
ζουν, ενώ ο μέσος όρος ζωής των εργατών/
τριών στις βιομηχανικές πόλεις να έχει φτά-
σει τα 18 χρόνια. Όταν η αστική τάξη με τρό-
μο διαπίστωσε ότι αυτό σε λίγο καιρό θα σή-
μαινε έλλειψη εργατικών χεριών και κατα-
στροφή της παραγωγής, και μόνο τότε, στρά-
φηκε προς τη δημιουργία της πυρηνικής οι-
κογένειας, χρέος της οποίας ήταν η ανατρο-
φή της επόμενης γενιάς εργατών κι εργα-
τριών με σχεδόν μηδενικό κόστος για το κρά-
τος και τους εργοδότες.

Σήμερα δεν ζούμε σε εκείνη την Ευρώπη.
Οι κατακτήσεις του εργατικού κινήματος που
οδήγησαν στη δημιουργία κοινωνικού κρά-
τους σήμαναν μια τεράστια βελτίωση του βιο-
τικού επιπέδου γονέων και παιδιών. Όμως μέ-
σα από 12 χρόνια κρίσης και λιτότητας, οι
επιθέσεις ενάντια στο κράτος πρόνοιας που
φέρνει η δημοσιονομική και πολιτική μέγγενη
της ΕΕ είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα. Δεν
επηρεάζεται μόνο το πώς μεγαλώνουν τα
παιδιά σε μια οικογένεια, χωρισμένη ή όχι,
αλλά και η ίδια η σταθερότητα της οικογένει-
ας. Η φτώχεια που απλώνεται σε όλο και με-
γαλύτερα στρώματα πληθυσμού, το στρες
από μια ζωή συνεχούς ανασφάλειας, η ματαί-
ωση των προσδοκιών για μια “ευτυχισμένη
ζωή μέσα στην οικογένεια”, είναι παράγοντες

που συμβάλλουν στην αλματώδη αύξηση των
διαζυγίων.

Με άλλα λόγια το σύστημα υπονομεύει τις
ίδιες του τις επιλογές: την πυρηνική οικογέ-
νεια και τον ιδεολογικό μηχανισμό που δημι-
ούργησε για να αποφύγει το κόστος της ανα-
τροφής των παιδιών. 

Απέναντι σε αυτή την εξέλιξη προσπαθεί να
καλύψει τις τρύπες. Δεν θα στηρίξουμε την
μονογονεϊκή οικογένεια, είναι το σκεπτικό.
Θα βάλουμε με έναν σολομώντειο τρόπο τα
θραύσματα της παλιάς οικογένειας να συνερ-
γαστούν, θέλοντας και μη, ώστε να συνεχί-
σουν να σηκώνουν αυτό το βάρος με όσο το
δυνατόν λιγότερες δομές πρόνοιας γίνεται.
Με χειρότερη θέση των γυναικών στην εργα-
σία και την κοινωνία, προσπαθεί απλά να επι-
βάλει τη συνεπιμέλεια. Μετατρέπει τα παιδιά
σε αντικείμενο και επιχειρεί να θεσμοθετήσει
την υποχρεωτική συνεπιμέλεια και τον χωρι-
σμό του χρόνου λες και είναι προϊόν που
μπαίνει στο ζύγι με το κιλό.

Οι χωρισμένοι άντρες της εργατικής τάξης
δεν έχουν λόγο να υπερασπίζονται αυτή τη
μεταρρύθμιση. Δεν έχει αυτούς και την καθη-
μερινότητά τους στο μυαλό της η επιτροπή
που σχεδιάζει το νομοσχέδιο. Από τη σκοπιά
των εργατών και των εργατριών και “για το
συμφέρον των παιδιών”, η συνεπιμέλεια περ-
νάει, όχι μέσα από την επιβολή, αλλά μέσα
από την καλυτέρευση της ζωής της εργατι-
κής τάξης. Σε αυτό οι χωρισμένοι άντρες δεν
έχουν συμμάχους ούτε τις διάφορες “ομάδες
μπαμπάδων” που επιστρατεύουν το σεξιστικό
επιχείρημα της “γονεϊκής αποξένωσης” (ότι
δηλαδή η χωρισμένη μητέρα στρέφει το παιδί
εναντίον του πατέρα), ούτε, πολύ περισσότε-
ρο, τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν συμμάχους
τις γυναίκες και τους άντρες της εργατικής
τάξης που παλεύουν ενάντια στο σύστημα
της εκμετάλλευσης και του σεξισμού.

Αφροδίτη Φράγκου
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Δουλεύω στον αξονικό τομογράφο. Ένας
συνάδελφος που δουλεύει μαζί μου θεώ-

ρησε αστείο να με βρίσει σεξιστικά και να χα-
σκογελάει με άλλους δύο τεχνολόγους. Δεν
θέλω καν να πω τα λόγια του, αλλά με πείρα-
ξαν πολύ ως γυναίκα. Το είπα στην προϊσταμέ-
νη και στον πρόεδρο του Σωματείου μας, τον
Κ. Καταραχιά, για να κάνω αναφορά. Εκείνη
την εποχή στο νοσοκομείο είχε έρθει και γυ-
ναίκα διοικήτρια, οπότε θεώρησα ότι θα είναι
υπέρ μου. Απ' όσο γνωρίζω αυτός έχει κάνει
πολλά τέτοια, δεν είμαι η πρώτη που το υπέ-
στη αλλά η πρώτη που τόλμησα να του κάνω
αναφορά. 

Πέρασε καιρός και δεν υπήρξε καμία τιμω-
ρία. Όταν το ξαναείπα στη διοικήτρια είπε ότι
έχει υποθέσεις πιο σοβαρές, είχε έρθει και ο
κορονοϊός. Πήγα και με τον Καταραχιά να τη
ρωτήσουμε αν έχει προχωρήσει. Αυτή προ-
σπάθησε να με προσεγγίσει, λέγοντάς μου ότι
με συμπαθεί και θα βοηθήσει και ότι δε χρει-
άζεται να έρχομαι συνέχεια με τον πρόεδρο
του Σωματείου. Κατάλαβα ότι με δουλεύουν.

Παρόλα αυτά αυτός μαζεύτηκε και πολύ μά-
λιστα. Με το σωματείο το διαδώσαμε στον
Άγιο Σάββα και μου συμπαραστάθηκε το προ-
σωπικό. Και οι άντρες νοσοκόμοι και όλοι. Ο
λόγος που θα ήθελα να τιμωρηθεί είναι για να
μη νομίζει και οποιοσδήποτε άλλος ότι μπορεί
να φέρεται σεξιστικά και να τη βγάζει καθαρή.
Η 8 Μάρτη έχει μεγάλη σημασία λοιπόν, για να
μας ακούσουν, ότι αυτά δεν περνάνε. Είτε αυ-
τό με την κ. Μπεκατώρου και τόσες που έχουν
υποστεί τα ίδια, είτε τα πιο “μικρά” περιστατι-
κά σαν το δικό μου -που πιστεύω σε όλους
τους χώρους συμβαίνουν. Και στην κόντρα με
την κυβέρνηση πρέπει να σηκώσουμε το ανά-
στημά μας γιατί εμείς έχουμε τη δύναμη. Εγώ
στις 8 Μάρτη θα απεργήσω.

Χριστίνα Ασημάκη,
νοσηλεύτρια νοσοκομείο Αγ. Σάββας 

Η σεξιστική επίθεση της
υποχρεωτικής συνεπιμέλειας

«Καταγγέλουμε τη στοχοποίηση της συ-
ναδέλφου Τιάνας Ανδρέου, εργαζόμενης
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και μέλους
του Δ.Σ. της ΟΣΥΟ, που οδήγησε στην
αναίτια μετακίνησή της από τη θέση που
εργαζόταν ως γραμματέας τα τελευταία
5,5 χρόνια σε θέση άσχετη με την πολυετή
εμπειρία της. 

H συνάδελφος είναι γνωστή χρόνια στην
υπηρεσία της για την μαχητική της στάση
και την συνδικαλιστική της δράση. Γι’ αυτό
τον λόγο στοχοποιήθηκε και από τον προ-
ϊστάμενό της. Ζητάμε να σταματήσει άμε-
σα η στοχοποίηση της εκλεγμένης συνδι-
καλίστριας του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι διώξεις και απειλές μας κάνουν πιο
αποφασισμένους να παλέψουμε όχι μόνο
για να υπερασπιστούμε τις συνδικαλιστι-
κές ελευθερίες αλλά και όλες τις κατακτή-
σεις του χώρου μας».

Από την ανακοίνωση της Αριστερής Μα-
χητικής Πρωτοβουλίας Εργαζόμενων
Υπουργείου Οικονομικών. Διαβάστε ολό-
κληρη την ανακοίνωση στο ergatiki.gr

Κάτω τα χέρια
από τις
συνδικαλίστριες

8/3/19, Παγκόσμια απεργιακή ημέρα Γυναικών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Βρισκόμαστε σε μια περίοδο, αυτή
της πανδημίας, κατά την οποία οι

γυναίκες έχουν δεχτεί πάρα πολλές επι-
θέσεις και σε εργασιακό επίπεδο και σε
ζητήματα που αφορούν τη φροντίδα.
Χτυπήθηκαν οι μονάδες του “Βοήθεια
στο Σπίτι”, τα δημοτικά γηροκομεία που
είχαν τη φροντίδα των ηλικιωμένων, ενώ
και η φροντίδα των παιδιών γύρισε στο
σπίτι, με τους παιδικούς σταθμούς και
τα σχολεία κλειστά. Προστέθηκε στην
τελευταία και η βοήθεια των παιδιών στο
θέμα της τηλεκπαίδευσης. Ακόμα και το
βάρος της μόρφωσης των παιδιών έχει
μετακυλιστεί στις γυναίκες του σπιτιού.

Την ίδια στιγμή που οι επιθέσεις αυτές
αυξάνονται, οι γυναίκες έχουν βρεθεί σε
πολλές στιγμές στην πρώτη γραμμή της
μάχης. Η εκπαίδευση, ένας κλάδος που
κατά κύριο λόγο απασχολεί γυναίκες, εί-
ναι ένα από αυτά τα παραδείγματα. Οι
εκπαιδευτικοί μάχονται για τα δημόσια
σχολεία, για να μπουν μέσα στις τάξεις
τα προσφυγόπουλα. Οι φοιτήτριες δί-
νουν τη μάχη ενάντια στην πανεπιστημια-
κή αστυνομία και ταυτόχρονα συνδέουν
τη μάχη αυτή με τη μάχη ενάντια στις
σεξιστικές επιθέσεις. Αξίζει να αναφερ-
θεί και το κομμάτι των εργαζόμενων
στην Υγεία, όπου έχουμε δει τις γυναίκες
να βγαίνουν στην πρώτη γραμμή, διεκδι-
κώντας δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους
και όλες και δίνοντας τη μάχη για προσ-
λήψεις και μονιμοποιήσεις. 

Τεράστιες μάχες
Ταυτόχρονα και στον ιδιωτικό τομέα

ανοίγουν αυτή την περίοδο τεράστιες
μάχες. Κάτω από το βάρος της καραντί-
νας, με τα μαγαζιά του ιδιωτικού τομέα
να είναι κλειστά τόσο καιρό, πλέον το
άνοιγμα ανοίγει τον δρόμο για την από-
λυτη ελαστικοποίηση του ωραρίου.

Αυτή η εικόνα του εργατικού κινήμα-
τος σε συνδυασμό με το #metoo που
εμφανίζεται δυναμικά στην Ελλάδα με-
τά τις καταγγελίες βιασμών δημιουργεί
ένα εκρηκτικό κλίμα φέτος για την ορ-
γάνωση της 8 Μάρτη. Γίνεται μια προ-
σπάθεια και στα Χανιά να οργανώσουμε
δυναμική παρουσία. Την παραμονή της
σύσκεψης της Κίνησης για μια Απεργια-
κή 8 Μάρτη θα γίνει μια πρώτη συζήτη-
ση με τους εκπαιδευτικούς της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης και θα διεκδική-
σουμε από ένα μεγάλο σωματείο της
πόλης το ψήφισμα που θα καλεί σε
απεργία στις 8 Μάρτη. Θα είναι αφετη-
ρία για να προσπαθήσουμε να συντονί-
σουμε τα πρωτοβάθμια σωματεία της
εκπαίδευσης και όχι μόνο σε μια μεγάλη
απεργία για την ημέρα της γυναίκας.
Για να βάλουμε μπροστά και να παλέ-
ψουμε τα αιτήματα των γυναικών και
όλου του εργατικού κινήματος και για
να παλέψουμε για μια κοινωνία χωρίς
σεξισμό και με δικαιώματα για όλους.

Μαργαρίτα Παπαμηνά,
εκπαιδευτικός

Αυτό που έκανε η Σοφία Μπε-
κατώρου ήταν άθλος. Είδαμε

τι συμβαίνει σε μια γυναίκα που
έχει να αντιμετωπίσει και τις στε-
ρεότυπες αντιλήψεις σε μια κοι-
νωνία που τη ρωτάει “γιατί δεν μι-
λούσε”, “γιατί τώρα”, ή ακόμη και
της ρίχνει το φταίξιμο. Γι' αυτό οι
γυναίκες φοβούνται να μιλήσουν.

Τώρα που περνάει κρίση το σύ-
στημα, καταστρατηγούνται οι ερ-
γασιακές σχέσεις και η ίδια η θέ-
ση της γυναίκας χειροτερεύει.
Οποιεσδήποτε κατακτήσεις σε
περιόδους κρίσεις μπαίνουν στο
στόχαστρο. Η Νέα Δημοκρατία
καταδίκασε τον δράστη, αλλά για
μένα δεν μπορούσε να κάνει δια-
φορετικά. Η Κεραμέως έβγαλε
ανακοίνωση αλλά δεν θεωρώ ότι
συγκινήθηκε ή ευαισθητοποιήθη-
κε πάνω στο θέμα. Και ο δράστης
του βιασμού και γενικά η ηγεσία
της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας
σε αυτόν τον πολιτικό χώρο κινεί-
ται.

Η εκπαίδευση είναι ένας γυναι-
κοκρατούμενος χώρος. Παρόλα
αυτά τις διευθυντικές θέσεις και
τις θέσεις στελεχών τις έχουν κα-
τά πλειονότητα οι άντρες. Επι-
πλέον, επειδή ως λειτουργοί εί-
μαστε εκτεθειμένοι στην τοπική
αλλά και ευρύτερη κοινωνία, πα-
ρατηρώ ότι γίνεται πολύ πιο εύ-
κολα επιθετική η στάση των γο-
νιών απέναντι στις γυναίκες εκ-
παιδευτικούς συγκριτικά με τους
άντρες. Μετά τη δουλειά οι γυ-
ναίκες γυρνάνε στο σπίτι και τις
περιμένει ένας δεύτερος γύρος
δουλειάς. Ενδεχομένως και οι άν-
τρες εκπαιδευτικοί να αντιμετωπί-
ζουν μια παρόμοια κατάσταση
αλλά όσο προοδευτικοί και αν εί-
μαστε το μεγαλύτερο βάρος της
ανατροφής των παιδιών πέφτει
στις γυναίκες. Βέβαια θεωρώ ότι
τα μέτρα της Κεραμέως πλήττουν
άντρες και γυναίκες. 

Τέλος, ειδικά οι γυναίκες που
έχουν μικρά παιδιά και οι χωρι-
σμένες σηκώνουν ένα τεράσιο
βάρος. Δεν υπάρχουν πια και οι
παροχές, οι βρεφονηπιακοί σταθ-
μοί για παράδειγμα είναι λίγοι.
Φέτος ακούσαμε βρεφονηπιοκό-
μους να κάνουν δουλειές του δή-
μου που δεν ήταν στο αντικείμενό
τους. Εδώ και καιρό έχουν άλλω-
στε μειώσει τις βρεφονηπιοκό-
μους που αντιστοιχούν σε κάθε
τμήμα, 2 ανά 25 παιδιά, το οποίο
είναι πολύ λίγο.

Για όλους αυτούς τους λόγους
είναι σημαντική η οργάνωση της
φετινής απεργιακής 8 Μάρτη.

Αναστασία Πουλουτίδου, 
εκπαιδευτικός

Η Πάλη των Γυναικών εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Εμπρός για απεργιακή 8 Μάρτη

Σε ανοιχτή διαδικτυακή σύσκεψη
για την οργάνωση της φετινής απερ-
γίας για την παγκόσμια ημέρα των
γυναικών καλεί η Κίνηση για μια
Απεργιακή 8 Μάρτη, στις 5 Φλεβά-
ρη, στις 6μμ. 

Η Κίνηση κυκλοφορεί ψήφισμα
διεκδικώντας να παρθούν αποφά-
σεις συμμετοχής στην απεργία από
συνδικάτα, σωματεία, φοιτητικούς
συλλόγους, μαθητικά συμβούλια, δη-
μοτικά συμβούλια, συλλογικότητες.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 8 ΜΑΡΤΗ 2021

Η καταγγελία για βιασμό της Σοφίας Μπεκατώρου από στέλεχος της ΕΙΟ συγκλονίζει και ταυτόχρονα
ανοίγει το δρόμο των αποκαλύψεων σε σχέση με τη σεξουαλική βία που δέχονται οι γυναίκες και
στη χώρα μας. Μπορεί μεγαλοστελέχη του αθλητισμού και η κυβέρνηση της ΝΔ να τρέχουν να

αποστασιοποιηθούν από το γεγονός αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική. 

Το 85% των γυναικών στην Ελλάδα έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση σε χώρο εργασίας, με μόλις
το 6% να το καταγγέλλει, αποκάλυπτε μία έρευνα πριν λίγους μήνες. Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης,
η μαύρη εργασία, η διάλυση της Επιθεώρησης Εργασίας, των
ΣΣΕ ή του συνδικαλισμού είναι βασικές παράμετροι στην κλι-
μάκωση των σεξουαλικών παρενοχλήσεων. Επιπλέον η συρρί-
κνωση του κοινωνικού κράτους σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη
χειροτέρευση της θέσης της γυναίκας. Σήμερα η κυβέρνηση
του Μητσοτάκη έχει στην προμετωπίδα της όλες αυτές τις επι-
θέσεις. Και πλάι σ' αυτά μέσα στην πανδημία, φορτώνει πολ-
λαπλάσια καθήκοντα στις γυναίκες στο σπίτι, για τη φροντίδα
των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρίες. 

Η δύναμη για να μπει τέλος στον σεξισμό και τη βία που γεν-
νά είναι οι συλλογικοί αγώνες των εργαζομένων και της νεο-
λαίας. Τα αιτήματα για μαζικές και μόνιμες προσλήψεις, συλ-
λογικές συμβάσεις εργασίας, γενναία χρηματοδότηση για την
Υγεία και την Παιδεία είναι εκείνα που στηρίζουν με τον καλύ-
τερο τρόπο όσες και όσους παλεύουν κατά του σεξισμού που
γεννάει το σύστημα της εκμετάλλευσης. 

Καλούμε τα συνδικάτα, τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλ-
λόγους, τα μαθητικά συμβούλια, δημοτικά συμβούλια, συλλο-
γικότητες να στηρίξουν αυτή τη μάχη. Να συγκροτηθούν σε
κάθε χώρο ομάδες ενάντια στη γυναικεία καταπίεση και το σε-
ξισμό που θα οργανώσουν εκδηλώσεις, δράσεις και τη φετινή
κινητοποίηση.

Καλούμε σε απεργιακή κινητοποίηση και διαδήλωση τη Δευ-
τέρα 8 Μάρτη 2021.

Διαβάστε επίσης

13/5/20, Διαδήλωση εκπαιδευτικών στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Σύμφωνα με τις υποσχέσεις των κυ-
βερνήσεων, το 2021 θα ήταν η "χρο-

νιά ανάσχεσης της πανδημίας και της
επιστροφής στην κανονικότητα" εξαιτίας
των μαζικών εμβολιασμών. Ένα μήνα με-
τά την πανηγυρική έναρξη των εμβολια-
σμών, οι υποσχέσεις έχουν διαψευστεί. 

Παρ' ότι το κόστος για την έρευνα,
παραγωγή και διάθεση των εμβολίων
έχει ήδη υπερκαλυφθεί με άφθονο δημό-
σιο χρήμα, οι πρόσφατοι εκβιασμοί των
φαρμακοβιομηχανιών με τις ανακοινώ-
σεις για καθυστερήσεις στις παραδόσεις
των εμβολίων αλλά και η ανικανότητα
της ΕΕ και των κυβερνήσεων να επιβλη-
θούν σ' αυτές επιβεβαιώνουν, για άλλη
μία φορά, ότι στον καπιταλισμό το μόνο
που μετράει είναι το κέρδος των καπιτα-
λιστών και όχι η υγεία του κόσμου.

Πρώτη η Pfizer ανακοίνωσε ότι θα μει-
ώσει (από 20% έως και 50%) τις παρα-
δόσεις του εμβολίου της στην Ευρώπη
και ακολούθησε η Moderna και η Astra-
Zeneca. 

Ο Μπάιντεν πιέζει (με το αζημίωτο) τις
φαρμακοβιομηχανίες για περισσότερες
δόσεις και σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα. Οι φαρμακοβιομηχανίες δεν έχουν
κανένα πρόβλημα να παραβιάσουν τις
συμφωνίες τους με την ΕΕ αν πρόκειται
να κερδίσουν περισσότερα από τις ΗΠΑ. 

Φαρμακοβιομηχανίες
Καμία φαρμακοβιομηχανία, αλλά ούτε

και η ΕΕ, δεν έχει δημοσιεύσει αναλυτι-
κό χρονοδιάγραμμα για τις παραδόσεις
των εμβολίων, με την «Pfizer» να δηλώνει
προκλητικά ότι αυτή η πληροφορία είναι
εμπιστευτική την ίδια στιγμή που ανάγ-
κασε τις κυβερνήσεις να δεχθούν ότι
από κάθε συσκευασία θα γίνονται 6 αντί
για 5 δόσεις εμβολίου και χωρίς αλλα-
γές στους οικονομικούς όρους των συμ-
βολαίων. Με τις ίδιες ποσότητες αυξάνει
κατά 20% και τις δόσεις και κέρδη.

Όσο αφορά την Ελλάδα, η συμφωνία
με την ΕΕ προβλέπει ότι, από τα 25 εκατ
δόσεις εμβολίων που της αναλογούν, θα
πάρει 4,7 εκατ από την Pfizer, 7,1 εκατ
από την AstraZeneca, 4,7 εκατ από την
Johnson & Johnson και 1,8 εκατ από την
Moderna. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα
νούμερα θα μείνουν στα χαρτιά. Ήδη, οι
παραδόσεις από την Pfizer στην Ελλάδα
ήταν μειωμένες την περασμένη εβδομά-
δα κατά 19%, ενώ η AstraZenecca (που
αναμένεται να πάρει την ευρωπαϊκή έγ-
κριση στις 29 Ιανουαρίου) ανακοίνωσε
μειώσεις τις παραδόσεις έως και 60 %,
ενώ η Johnson & Johnson αναμένεται να
πάρει ευρωπαϊκή έγκριση τον Μάρτιο.

Με βάση τα στοιχεία στις 23 Ιανουαρί-
ου του ιστότοπου «Our World in Data»
(στο https://ourworldindata.org/covid-
vaccinations?country=~GRC, όπου
μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα στοι-
χεία τα οποία χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊ-
κό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νό-

σων - ECDC) στην Ελλάδα έχει εμβολια-
στεί μόλις το 1,5% του πληθυσμού. Η
Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση από
το τέλος στις χώρες της ΕΕ πάνω από
Λουξεμβούργο και Βουλγαρία. Στην
πρώτη θέση βρίσκεται η Μάλτα με μόλις
3,7%. Μπορεί ο Μητσοτάκης να υπόσχε-
ται ότι έως το τέλος Μαρτίου θα έχει εμ-
βολιαστεί το 25% του πληθυσμού αλλά η
ηλεκτρονική εφημερίδα Politico αναφέ-
ρει ότι, ο αλγόριθμος με βάση τα τωρινά
δεδομένα δείχνει ότι έως τα τέλη του κα-
λοκαιριού θα έχει εμβολιαστεί μόλις το
16% του πληθυσμού ενώ θα φτάσει στο
70 % τον Φεβρουάριο του 2024.

Επτά εμβόλια είναι αυτή τη στιγμή σε
κυκλοφορία. Για όλα απαιτούνται δύο
δόσεις προκειμένου να είναι πλήρως
αποτελεσματικά. Οι μεγάλες μειώσεις
στη προμήθειά τους οδηγούν σε αύξηση
του χρόνου λήψης της δεύτερης δόσης
με άμεσο επακόλουθο τη μείωση της
αποτελεσματικότητας τους. Όλο και πε-
ρισσότερες χώρες προτιμάνε να κάνουν
πολλές «πρώτες δόσεις» για την επίτευ-
ξη κάποιας (έστω και μειωμένης) προ-
στασίας σε μεγαλύτερο κομμάτι του
πληθυσμού παραπέμποντας στο μέλλον
την δεύτερη συμπληρωματική δόση
όταν (και άμα) θα υπάρχουν περισσότε-
ρες διαθέσιμες δόσεις από τις φαρμακο-
βιομηχανίες. 

Όμως, οι περισσότερες χώρες δεν
έχουν ακόμα πρόσβαση στο εμβόλιο.
Έως σήμερα πάνω από 60 χώρες, που
αντιστοιχούν στο 61% του παγκόσμιου
πληθυσμού, έχουν ξεκινήσει εμβολια-
σμούς. Ωστόσο μόλις 10 από αυτές
(ΗΠΑ, Κίνα, Βρετανία, Ισραήλ, ΗΑΕ, Ιτα-
λία, Ρωσία, Γερμανία, Ισπανία και Κανα-
δάς) συγκεντρώνουν το 95% των (λίγων)
δόσεων που έχουν χορηγηθεί από τις
φαρμακοβιομηχανίες. 

Ο χαμηλός ρυθμός εμβολιασμού και η
ανισότητα στην πρόσβαση αυτού ανα-
τροφοδοτούν την πανδημία. Όσο ο ιός
συνεχίζει να υφίσταται σε διάφορα μέρη
όπου υπάρχουν λίγα ή και καθόλου εμ-
βόλια τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυ-
νος εμφάνισης νέων μεταλλάξεων. 

Τα εμβόλια δεν είναι εμπόρευμα. Είναι
δημόσια αγαθά και θα πρέπει να είναι
δωρεάν και προσβάσιμα σε όλες και
όλους σε όλο τον πλανήτη. Όμως, για να
γίνει αυτό θα πρέπει να πάρουμε τον
έλεγχο των εμβολίων από τις φαρμακο-
βιομηχανίες. Η μόνη λύση είναι η κρατι-
κοποίηση τους χωρίς αποζημίωση κάτω
από εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. Μό-
νο έτσι μπορούμε να πετάξουμε στα
σκουπίδια τις πατέντες και τα δικαιώμα-
τα πνευματικής ιδιοκτησίας και να βά-
λουμε μπροστά τη μαζική και ασφαλή
παραγωγή και διανομή εμβολίων σε
όλες τις χώρες και σε όλο τον πληθυ-
σμό. 

Γιώργος Ράγκος

Τι φρενάρει 
τους εμβολιασμούς;

Με στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις στις πύλες των νοσοκομείων αυτή την Πέμπτη 28 Γενάρη
ανοίγουν οι υγειονομικοί του ΕΣΥ τη σύγκρουσή τους με την κυβέρνηση της ΝΔ τη νέα χρονιά.
Ενάντια στην εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, οι εργάτες και οι εργάτριες της Υγείας

μπαίνουν ξανά μπροστά στον αγώνα για να σώσουνε ζωές.

Οι κινητοποιήσεις της Πέμπτης 28/1 αποτελούν το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού στο απεργιακό πρό-
γραμμα που έχουν εξαγγείλει οι Ομοσπονδίες της Υγείας, ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, και το οποίο θα κορυ-
φωθεί με πανελλαδική πανυγειονομική απεργία στις 16 Φλεβάρη. Ενδιάμεσο βήμα θα είναι η ημέρα δρά-
σης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) με συγκεντρώσεις στα Κέντρα Υγείας την Τετάρτη 3
Φλεβάρη. 

Το ένα μετά το άλλο τα Σωματεία των Εργαζόμενων παίρνουν αποφάσεις συμμετοχής στις απεργιακές
κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την οργή τους για τις κυβερνητικές πολιτικές. Μια σειρά νοσοκομεία συν-
τονίζονται και ετοιμάζονται την Πέμπτη 28 Γενάρη για κοινή συγκέντρωση στη 2η ΥΠΕ. Όλες και όλοι μα-
ζί οι υγειονομικοί απαιτούν μαζικές προσλήψεις προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, έν-
ταξη στα ΒΑΕ, αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ, επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, άμεση ενίσχυ-
ση της ΠΦΥ που θα αναλάβει τον ασφαλή εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού, επίταξη των ιδιωτικών
κλινικών και ένταξή τους στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Οι υγειονομικοί χρειάζονται τη στήριξη όλων των εργαζόμενων και της νεολαίας. Η Πρωτοβουλία «Στη-
ρίξτε τους εργάτες της Υγείας – Support Health Workers» θα είναι στο πλευρό τους την Πέμπτη όπως και
σε όλα τα απεργιακά τους ραντεβού, οργανώνοντας τη συμπαράσταση.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Κοινή πορεία και συγκέντρωση στην 2η ΥΠΕ ορ-
γανώνουν την Πέμπτη 28 Γενάρη τα Σωματεία

εργαζόμενων στα Νοσοκομεία Κρατικό Νίκαιας,
Θριάσιο, Αττικό, Ασκληπιείο Βούλας, Τζάνειο,
Δρομοκαΐτειο. Η κινητοποίηση, που γίνεται στο
πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης για την
Υγεία, θα ξεκινήσει με προσυγκεντρώσεις των ερ-
γαζόμενων στις πύλες των νοσοκομείων. Στις 12μ
οι απεργοί θα συναντηθούν στη συμβολή των
οδών Θηβών και Μπελογιάννη και θα βαδίσουν
στα γραφεία της 2ης ΥΠΕ (Θηβών 196-πρώην κτί-
ριο Κεράνη). 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Σωματείου
στο Κρατικό Νίκαιας: «Σε μία περίοδο που όλοι
προειδοποιούν για ένα τρίτο και σφοδρότερο κύ-
μα της πανδημίας, η κυβέρνηση αντί για μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, συνεχίζει την
εγκληματική πολιτική της ανακύκλωσης προσωπι-
κού και των μπαλωμάτων στο δημόσιο σύστημα
Υγείας. Ακόμα και στα πλαίσια του νοσοκομείου
καθημερινά, γινόμαστε μάρτυρες μετακινήσεων
από το ένα τμήμα στο άλλο ακόμα και για μία βάρ-
δια!

Η ενδονοσοκομειακή διασπορά είναι στο ζενίθ,

δεκάδες συνάδελφοι είναι θετικοί. Με ευθύνη της
διοίκησης, δεν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα
μέτρα για να προληφθεί η ακόμη μεγαλύτερη δια-
σπορά, να υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες εργα-
σίας για το προσωπικό και ασφαλείς συνθήκες νο-
σηλείας για τους ασθενείς. Έχουν το θράσος μά-
λιστα να προσπαθούν να ρίξουν την ευθύνη στο
προσωπικό, ότι δήθεν δεν προσέχει!

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση
εξακολουθεί να μας εμπαίζει, αρνούμενη τη μονι-
μοποίηση των συμβασιούχων, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις, την χορήγηση 13ου και 14ου μι-
σθού, την ένταξη όλων των υγειονομικών στα
ΒΑΕ.

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του νοσο-
κομείου, όπως και των υπόλοιπων δημόσιων νοσο-
κομείων, έχει προκαλέσει η πρόσφατη απόφαση
για δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων για τον γε-
νικό πληθυσμό, χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς
καμία ενημέρωση - εκπαίδευση των εργαζομένων
και χωρίς καμία ενίσχυση με προσωπικό».

Ο συντονισμός των νοσοκομείων δυναμώνει τον
αγώνα. Το ίδιο και η στήριξη των κινητοποιήσεών
τους. Στο κοινό τους κάλεσμα οι εργαζόμενοι
απευθύνουν έκκληση στους μαζικούς φορείς της
ευρύτερης περιοχής να συμμετέχουν στη μάχη
για την υπεράσπιση της Δημόσιας Υγείας. 

Οι εργάτες της Υγείας 
κλιμακώνουν

4/5/20, Μέρα δράσης για μονιμοποίηση των συμβασιούχων στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Φωτό: Λένα Βερδέ



Από την πρώτη στιγμή που ανα-
κοινώθηκε το απεργιακό πρό-
γραμμα των Ομοσπονδιών της

Υγείας, το Συντονιστικό Νοσοκομεί-
ων κυκλοφόρησε αφίσα και προκή-
ρυξη και οι αγωνιστές/στριές του ξε-
κίνησαν την οργάνωσή του. Η Αργυ-
ρή Ερωτοκρίτου, μέλος του ΔΣ του
Σωματείου Εργαζόμενων στο Νοσο-
κομείο Γεννηματάς, μας μίλησε για
αυτές τις προσπάθειες καθώς και για
τη σημασία των απεργιακών κινητο-
ποιήσεων.

«Από την προηγούμενη βδομάδα
καλέσαμε σε μάζεμα επιτροπής αγώ-
να στο Γεννηματάς. Συμμετείχαν μό-
νιμοι και συμβασιούχοι με τους οποί-
ους οργανώνουμε την επιτυχία των κι-
νητοποιήσεων. Σε όλα τα προβλήμα-
τα του νοσοκομείου, τώρα προστέθη-
καν οι εμβολιασμοί. Οι βλέψεις της δι-
οίκησης και του υπουργείου είναι για
250 εμβολιασμούς την ημέρα, που εί-
ναι ένα μεγάλο νούμερο. Γι' αυτό το
λόγο έχουν πάρει 30 νοσηλευτές και
καμιά 25αριά διοικητικούς εκ περι-
τροπής για να στελεχωθεί, ενώ οι για-
τροί χρεώνονται επιπλέον εφημερίες.
Μιλάμε για προσωπικό που δεν περισ-
σεύει από το νοσοκομείο, ούτε και
έχει ελεύθερες ώρες στη διάθεσή του
για να κάνει και τον εμβολιασμό.

Η ίδια η διαδικασία είναι στον αέ-
ρα, καθώς δεν υπάρχουν σαφείς
οδηγίες ούτε καμιά απολύτως εκπαί-
δευση στους γιατρούς για το ποιος
μπορεί και ποιος όχι να κάνει το εμ-
βόλιο. Όταν μιλάμε για 80 και 85 και
άνω, που η πλειοψηφία θα έχει του-
λάχιστον ένα χρόνιο νόσημα, το να
μην υπάρχουν κατευθυντήριες γραμ-
μές, πχ αν κάποιος που παίρνει κορ-
τιζόνη πρέπει να τη διακόψει κλπ, εί-
ναι εγκληματικό. Το γεγονός δε ότι
έχουν χώσει τους ειδικευόμενους γε-
νικούς γιατρούς σε αυτό, για να
παίρνουν αυτοί τις αποφάσεις, είναι
τεράστιο πρόβλημα.

Επιπλέον όσοι γιατροί συμμετέ-
χουν στην καθημερινή απογευματινή
βάρδια των εμβολιασμών δεν είναι

βέβαιο ότι θα πληρωθούν. Το νομο-
σχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση
και προβλέπει τις πληρωμές για
τους εμβολιασμούς, μιλά για αποζη-
μίωση μόνο το Σάββατο. Ενώ υπάρ-
χουν και πιέσεις για επιτάχυνση των
εμβολιασμών. Για παράδειγμα την
περασμένη βδομάδα συνάδελφος
που θεώρησε ότι πρέπει να πάρει
πίεση από ένα πολίτη πριν εμβολια-
στεί, ήρθε αντιμέτωπη με κατηγο-
ρίες ότι παρακωλύει τη διαδικασία.

Επίσης οι εμβολιασμοί γίνονται
στους χώρους των τακτικών ιατρεί-
ων, τα οποία πλέον έχουν όλα ανα-
βληθεί. Τώρα κόσμος θα πρέπει να
πληρώνει το 50άρικο στα ιδιωτικά για
να του γράψουν τα φάρμακα, να του
παίρνουν την πίεση κλπ, ή αλλιώς να
μένει χωρίς περιθαλψη. Και βέβαια
υπάρχει το θέμα των αδιάθετων εμ-
βολίων. Τι γίνονται τα εμβόλια που
περισσεύουν από πιθανά ακυρωμένα
ραντεβού; Σε μας προσκαλούνται τύ-
ποι από το Πεντάγωνο, δημοσιογρά-
φοι και κάτι συνταξιούχοι του Γεννη-
ματάς που δεν είναι η σειρά τους να
το κάνουν, απλά είναι της διοίκησης.

Όλα γίνονται με πλήρη αδιαφάνεια.
Παρότι η ΔΑΚΕ κάλεσε ΔΣ του Συλ-

λόγου την περασμένη εβδομάδα με
θέμα την πρωτοχρονιάτικη πίτα (!), οι
άλλες παρατάξεις το μετατρέψαμε σε
ΔΣ για να καταγγείλουμε όλα τα πα-
ραπάνω και να πάρουμε αγωνιστικές
αποφάσεις. Πρώτο βήμα είναι η στά-
ση εργασίας και η συγκέντρωση στην
πύλη την Πέμπτη 28/1, στην οποία θέ-
λουμε να συντονιστούμε με τους ερ-
γαζόμενους του Σωτηρία. Κι εκεί έγι-
νε την περασμένη εβδομάδα συνάν-
τηση εργαζόμενων που συζήτησε την

οργάνωση των κινητοποιήσεων, ενώ
ακολούθησε και περιοδεία στο νοσο-
κομείο. Την πρωτοβουλία πήραν ο
Κώστας Καταραχιάς, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζόμενων στον Άγιο
Σάββα που έχει εκδικητικά μετακινη-
θεί στο Σωτηρία και άλλοι εργαζόμε-
νοι/ες του νοσοκομείου. Γιατί κι εκεί
γίνονται τα ίδια. Τελευταίο παράδειγ-
μα όσα συμβαίνουν στην περιβόητη
νέα ΜΕΘ που ήταν δωρεά της Βου-
λής, με τις 50 κλίνες και τον υπερσύγ-
χρονο εξοπλισμό.

Μέχρι πριν λίγο καιρό λειτουργούσε

με αποσπασμένο προσωπικό είτε μι-
λάμε για νοσηλευτικό είτε για εντατι-
κολόγους από άλλα νοσοκομεία. Στη
συνέχεια ο Κικίλιας ανακοίνωσε τη
στελέχωσή της με 45 μόνιμους για-
τρούς. Εννοείται ότι δεν ήταν νέες
προσλήψεις, όλοι δούλευαν ήδη στο
ΕΣΥ, είτε ως επικουρικό προσωπικό,
είτε ως εξειδικευόμενοι σε άλλες
ΜΕΘ. Τους μονιμοποιεί λοιπόν και
τους παίρνει από άλλα νοσοκομεία και
τους πάει στο Σωτηρία. Και πριν καλά
καλά πάνε στις θέσεις τους οι άνθρω-
ποι και αρχίσουν να οργανώνουν ένα
τμήμα από το μηδέν, έρχεται χαρτί
που τους αποσπά ξανά πίσω στα νο-
σοκομεία από τα οποία ήρθαν γιατί
αυτά έμειναν ακάλυπτα... Μιλάμε για
την απόλυτη καταστροφή. Η σημασία
των κινητοποιήσεων με μεγάλο σταθ-
μό την πανυγειονομική απεργία στις
16 Φλεβάρη είναι τεράστια».

Θεσσαλονίκη
«Στο Ιπποκράτειο, όπως και σε όλα

τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ο
εμβολιασμός έρχεται να καθυστερή-
σει ακόμα περισσότερο την επανα-
λειτουργία των τακτικών ιατρείων και
χειρουργίων, γίνεται χωρίς να είναι
σίγουρο ότι θα είναι πληρωμένη ερ-
γασία, με καταγγελίες για εξαναγκα-
σμούς γιατρών να συμμετέχουν»,
μας είπε ο Γιάννης Κούτρας, μέλος
του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων
στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και
αντιπρόεδρος της ΕΝΙΘ. «Ίδια κατά-
σταση και στα Κέντρα Υγείας. Υπάρ-
χει επίσης αυξημένη ανησυχία για τις
αστικές ευθύνες σχετικά με τον κο-
ρονοϊό μετά την προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να μας φορτώσει τους θα-
νάτους ασθενών, αν θα βρεθούμε
δηλαδή ενώπιον εισαγγελέα. Όλα τα
νοσοκομεία της πόλης ετοιμάζονται
για την κινητοποίηση της Πέμπτης
και τις επόμενες. Στο Ιπποκράτειο
έχουμε βάλει την αφίσα του Συντονι-
στικού ενώ καλούμε και σε επιτροπή
αγώνα για την οργάνωσή τους».

Λένα Βερδέ
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Με συνέλευση εργαζoμένων συνδυάζει ο
Σύλλογος του νοσοκομείου Άγιος Σάβ-

βας τη στάση εργασίας και τη συγκέντρωση
στο προαύλιο στις 12μ, την Πέμπτη 28 Γενά-
ρη. Σε όλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει το νοσοκομείο, έχουν προστεθεί η με-
τατροπή του σε εμβολιαστικό κέντρο, η υπο-
λειτουργία του παθολογοανατομικού εργαστη-
ρίου και η προκλητική συνδικαλιστική δίωξη
του προέδρου του Συλλόγου, Κώστα Καταρα-
χιά.

Την περασμένη εβδομάδα οι γιατροί του νο-
σοκομείου προχώρησαν σε μαζική γενική συνέ-
λευση για όλα αυτά τα θέματα. «Συμμετείχαν
50-60 γιατροί, όλο το παθολογοανατομικό αλλά
και από όλα τα τμήματα, παθολόγοι, χειρουρ-
γοί, καρδιολόγοι -και κάποιες νοσηλεύτριες»,
μας είπε η Ζαννέτα Λυσικάτου, ταμίας του Συλ-

λόγου. «Πάρα πολλοί/ές
πήραν το λόγο για να εκ-
φράσουν την οργή τους
για τις ελλείψεις προσωπικού. Το παθολογοα-
νατομικό εργαστήριο απειλείται επί της ουσίας
με κλείσιμο. Τέσσερις επικουρικοί γιατροί που
διορίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία φεύγουν ταυ-
τόχρονα σε λίγες μέρες. Πρόκειται για εργαζό-
μενους που πάνω τους στηριζόταν η μισή και
παραπάνω δουλειά του εργαστηρίου. Παρά τις
εκκλήσεις όλων, χρόνια τώρα, προς την προ-
ηγούμενη ακόμα διοίκηση, για προκήρυξη των
θέσεων, αυτό δεν έγινε ποτέ.

Το εργαστήριο είναι κορμός για ένα νοσοκο-
μείο σαν τον Άγιο Σάββα. Ήδη η έλλειψη προ-
σωπικού σήμαινε καθυστέρηση στις διαγνώ-
σεις, τις θεραπείες κλπ. Η λύση της διοίκησης
να στέλνει έξω τα παρασκευάσματα, σε άλλα

νοσοκομεία ή σε ιδιώτες,
εκτός από το ότι ανοίγει
το δρόμο για ΣΔΙΤ, είναι

επικίνδυνη. Δεν μπορεί να “ταξιδεύουν” τα πα-
ρασκευάσματα, μπορεί να γίνουν λάθη, ενώ
χάνονται πληροφορίες όταν ένα παρασκεύα-
σμα μένει στη φορμόλη ένα μήνα. Απαιτούμε
άμεση προκήρυξη και κάλυψη των θέσεων των
συναδέλφων. 

Επιπλέον οι εμβολιασμοί γίνονται χωρίς να
μας έχουν εξηγήσει και ενημερώσει για το πα-
ραμικρό. Τους έχουν φορτωθεί οι ειδικευόμενοι
διαφόρων ειδικοτήτων, κάνοντας αλλότρια κα-
θήκοντα, χάνοντας χρόνο από την εκπαίδευσή
τους, και χωρίς επιστημονική κάλυψη για το ποι-
ος μπορεί να κάνει το εμβόλιο και ποιος όχι, για
αν θα υπάρξουν αλλεργικές αντιδράσεις πως γί-
νεται η παρακολούθηση, ποιες είναι ευπαθείς

ομάδες, ποιοι πρέπει να κόψουν τα φάρμακα
κλπ. Αυτή τη στιγμή υπερήλικες περιμένουν έξω
στο κρύο, μαζί με ύποπτα περιοστατικά, δεν ξέ-
ρουν τα φάρμακά τους, δεν επιτρέπονται συνο-
δοί, έχουν άνοια. Είναι έτσι κι αλλιώς μια έξτρα
δουλειά την οποία δεν έχουμε τα περιθώρια να
κάνουμε, πόσω μάλλον με αυτούς τους όρους.

Γι αυτό επιμένουν στη δίωξη του προέδρου
του Συλλόγου μας, πρώτα με τη μετακίνησή
του στο Σωτηρία και τώρα με την μη ανανέω-
ση της σύμβασής του μέχρι τον Οκτώβρη
όπως δικαιούνται όλοι οι επικουρικοί γιατροί.
Για να μην υπάρχουν αντιδράσεις, στις οποίες
ο Κώστας πρωτοστατούσε. Δεν θα τους περά-
σει. Αποφασίσαμε τη συμμετοχή μας σε όλες
τις κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΝ-
ΓΕ και θα κλιμακώσουμε».

ΑΓΙΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ

Ερυθρός 8πμ
Αττικό 11πμ  
Δρομοκαΐτειο 11πμ  
Ασκληπιείο 
Βούλας 11πμ  
Θριάσιο 11πμ 
Νοσοκομείο Χανίων 10πμ
ΠΑΓΝΗ 8πμ
Ιπποκράτειο 
Θεσσαλονίκης 10πμ

Άγιος Σάββας 12μ
Αγία Όλγα 12μ
Γεννηματάς 10πμ
Σωτηρία 10πμ
Αμαλία Φλέμινγκ 10πμ
Κρατικό Νίκαιας 11πμ στην πύλη –
12μ στη συμβολή οδών Θηβών και
Μπελογιάννη και πορεία στη 2η ΥΠΕ.
Συμμετέχουν επίσης Αττικό, Δρομο-
καΐτειο, Ασκληπιείο Βούλας, Θριάσιο.

Συγκεντρώσεις νοσοκομείων • Πέμπτη 28 Γενάρη

16/6/20, Απεργία στην Υγεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Σαρωτικά συλλαλητήρια
Aθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Βόλος. Φωτό: Εύη Τσιούνη

Χανιά. Φωτό: Ενωτική Πρωτοβουλία

Γιάννενα. Φωτό: Αρετή Κανέλου

Θεσσαλονίκη. Φωτό: Ευκλείδης Μακρόγλου

Ακόμα περισσότεροι φοιτητές/τριες διαδήλωσαν
την Πέμπτη 21/1 σε όλη τη χώρα, μετά την επιτυ-
χία των συλλαλητηρίων μια εβδομάδα πριν, δίνον-
τας έτσι τον τόνο της κλιμάκωσης ενάντια στο νο-
μοσχέδιο Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη.

Αθήνα
Χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες μαζί με εκπαιδευτικούς, μα-

θητές/τριες κι εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, έσπασαν τις
απαγορεύσεις της ΕΛ.ΑΣ που περιόριζε τις κινητοποιήσεις σε μια
πλατεία και διαδήλωσαν από τα Προπύλαια μέχρι τη Βουλή και
στη συνέχεια μέχρι την Ομόνοια. Στάση εργασίας πραγματοποί-
ησε η ΟΛΜΕ. 

Αξιοσημείωτη η παρουσία πρωτοβουλίας εκπαιδευτικών που
διεκδικούν την πρόσβαση των προσφύγων και μεταναστών στην
εκπαίδευση, ενώ το παρών έδωσαν και οι φοιτητές/τριες του ΣΕΚ
στις σχολές, οι Μαθητές/τριες Anticapitalista και το Δίκτυο Εκπαι-
δευτικών “Η Τάξη μας”.

Το νέα περιοριστικά μέτρα για τις διαδηλώσεις που ανακοίνωνε
την ίδια ώρα ο Χρυσοχοΐδης, εξόργισαν ακόμα περισσότερο τους
διαδηλωτές -αλλά και φωτορεπόρτερ που κάλυπταν τη διαδήλω-
ση- και ξεκαθάρισαν από κοινού ότι δεν θα περάσουν. Σε νέα
συλλαλητήρια προχωρούν αυτή την Πέμπτη 28/1 σε όλη τη χώ-
ρα, ενώ σε αρκετές σχολές γίνονται προσπάθειες για την πραγ-
ματοποίηση γενικών συνελέυσεων δια ζώσης.

“Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες που διαδήλωσαν σήμερα στην
Αθήνα και σε όλες τις πόλεις της χώρας” ανακοίνωσε το ΣΕΚ στις
σχολές μετά το τέλος των συλλαλητηρίων.

“Από την Ξάνθη μέχρι την Κρήτη το πανεκπαιδευτικό κίνημα
δείχνει την δύναμη του. Μαζικές συγκεντρώσεις και συλλαλητή-
ρια με χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες, εργαζόμενους, διοικητι-
κούς και εκπαιδευτικά σωματεία. Έχουμε την δύναμη να μπλοκά-
ρουμε την επίθεση της κυβέρνησης στην Παιδεία. Συνεχίζουμε
και κλιμακώνουμε.

Οργανώνουμε νέο συλλαλητήριο την Πέμπτη 28 Γενάρη στις 12
στα Προπύλαια και πορεία στην Βουλή. Στο δρόμο σπάσαμε τις
απαγορεύσεις και διεκδικούμε να ανοίξουν οι σχολές με όλα τα μέ-
σα προστασίας. Να δοθούν τα 30 εκατομμύρια για να ανοίξουν οι
σχολές μας και όχι για να μπει η αστυνομία στα πανεπιστήμια!

Να μην κατατεθεί καν το νομοσχέδιο Κεραμέως. Δεν θα αφήσου-
με να διαλύσουν τις σχολές μας για χάρη των ιδιωτικών κολλεγίων.
Αγώνας για τις σπουδές μας, τις ζωές μας και τις ελευθερίες μας”.

Σ.Μ.
Ξάνθη

Μαζικά διαδήλωσαν οι φοιτητές/τριες την Πέμπτη 21/1 στην
Ξάνθη ενάντια στο χουντονεοφιλελεύθερο νομοσχέδιο Κεραμέ-
ως, πραγματοποιώντας πορεία στους δρόμους της πόλης με πα-
νό του Συλλόγου Φοιτητών και του Συλλόγου Οικοτρόφων. Το
φοιτητικό κίνημα συνεχίζει με γενικές συνελεύσεις παντού για
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. 

Παντελής Αποστολίδης

Θεσσαλονίκη
Ακόμα πιο μαζικό και μαχητικό ήταν το πανεκπαι-

δευτικό συλλαλητήριο της Πέμπτης 21/1 στη Θεσσα-
λονίκη. Πολλές εκατοντάδες φοιτητές/τριες και εκπαι-
δευτικοί, αντιμετώπισαν τη βία και τα χημικά των ΜΑΤ
που θέλησαν να εμποδίσουν την διαδήλωση, συλλαμ-
βάνοντας μάλιστα βίαια και αναίτια και τρεις φοιτη-
τές. Δεν κατάφεραν όμως οι δυνάμεις καταστολής να
διαλύσουν την κινητοποίηση. Η διαδήλωση προς το
ΥΜΑΘ πραγματοποιήθηκε κανονικά, κάνοντας κουρε-
λόχαρτο τις προκλητικές και υποκριτικές απαγορεύ-
σεις.

Ευκλείδης Μακρόγλου
Χανιά

Μια βδομάδα μετά το πρώτο κύμα κινητοποιήσεων
κατά του σχεδίου διάλυσης της δημόσιας Παιδείας και
της μετατροπής των πανεπιστημίων σε αστυνομοκρα-
τούμενους χώρους, το φοιτητικό κίνημα ξαναμίλησε.
Για άλλη μια φορά οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πολυτε-
χνείου Κρήτης και του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. κάλεσαν σε κινητο-
ποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο-έκτρωμα. Το παράδειγ-
μα των φοιτητικών συλλόγων ακολούθησε η ΕΛΜΕ και
ο ΣΕΠΕ Χανίων καλώντας και αυτοί στην κινητοποίηση
δίνοντας της και πάλι πανεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Με-
τά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία, η οποία κινή-
θηκε μέσα στο κέντρο των Χανίων χωρίς κάποιο πρό-
βλημα και με τη συμμέτοχη μεγάλου αριθμού φοιτητών,
εκπαιδευτικών και συμπαραστατών τους. Όπως και την
προηγούμενη βδομάδα, η μάχη των φοιτητών ενάντια
στη διάλυση του πανεπιστημίου στέλνει ηχηρό μήνυμα
προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το οποίο λέει ξεκάθα-
ρα πως ούτε η αστυνομική καταστολή δεν θα τους βοη-
θήσει να καταστρέψουν τα δημόσια αγαθά μας. Το πα-
νεπιστήμιο θα είναι πάντα ανοιχτό προς τον κόσμο και
για αυτό πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας που έχει ξεκι-
νήσει. 

Βαγγέλης Κωνσταντουλάκης
Βόλος

Μεγαλύτερη από αυτήν της προηγούμενης εβδομά-
δας, ήταν η φοιτητική κινητοποίηση στο Βόλο. Ο σύλ-
λογος των ΗΜΜΥ, το ΣΕΚ, η νΚΑ και άλλοι
φοιτητές/τριες της πόλης κάναμε συγκέντρωση στο
πανεπιστήμιο και πορεία. Στους ΗΜΜΥ καλέσαμε γε-
νική συνέλευση για την Τρίτη 26/1 και ως ΣΕΚ οργα-
νώνουμε το άπλωμα σε περισσότερους συλλόγους. Η
επόμενη πορεία διεκδικούμε να είναι κοινή με τις δυ-
νάμεις της ΚΝΕ. Πάμε να μαζικοποιήσουμε και να κλι-
μακώσουμε τον αγώνα που θα στείλει το νομοσχέδιο
και την Κεραμέως στα σκουπίδια. 

Στάθης Αντωνάκης

Ηράκλειο
Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το πανεκπαιδευτικό

συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Φοιτητές/τριες και εκπαιδευτικοί βγή-
καν στους δρόμους του Ηρακλείου στέλνοντας το μήνυμα ότι αυτό
το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να περάσει. Συνεχίζουμε και κλιμακώ-
νουμε τον αγώνα ενάντια στην διάλυση της δημόσιας Παιδείας, δί-
νοντας το επόμενό μας ραντεβού στο νέο συλλαλητήριο, στις 28/1,
στη 1μμ στην πλ. Ελευθεριας. 

Νίκη Ζουγανέλη
Γιάννενα

Ακόμα πιο μαζική από την προηγούμενη ήταν η διαδήλωση την
Πέμπτη 21/1 στα Γιάννενα, παρά την δυνατή βροχή. Συμμετείχαν με
πανό ο Σύλλογος Διοικητικών του Πανεπιστημίου, ο Σύλλογος Κα-
λών Τεχνών και οργανώσεις της Αριστεράς. Η ανακοίνωση των Διοι-
κητικών αναφέρει “Μοιραζόμαστε την αγωνία για το μέλλον του Δη-
μόσιου Πανεπιστήμιου που θέλουν να το διαλύσουν με τις πολιτικές
που ακολουθούν. Θέλουν να διαγράψουν φοιτητές, να αυξήσουν τις
βάσεις εισαγωγής και να μετατρέψουν τα Πανεπιστήμια σε ιδρύμα-
τα για λίγους και εκλεκτούς και για να τα περάσουν όλα αυτά στέλ-
νουν την αστυνομία στα Ιδρύματα”. Θέση ενάντια στο νομοσχέδιο
και την πανεπιστημιακή αστυνομία έχει πάρει και η Σύγκλητος του
Πανεπιστημίου. Συνεχίσουμε την Πέμπτη 28/1 με νέο συλλαλητήριο.
Η διάλυση της δημόσιας Παιδείας δεν θα περάσει! 

Αρετή Κανέλου



Σπουδαία τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε
συμμετοχή, ήταν η εκδήλωση που οργά-
νωσαν οι φοιτητές/τριες του ΣΕΚ στις

σχολές ενάντια στην επίθεση της κυβέρνησης
στη δημόσια Παιδεία. Η συζήτηση πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη 19/1 και συμμετείχαν δεκά-
δες ανάμεσά τους πολλοί φοιτητές/τριες, μαθη-
τές/τριες κι εργαζόμενοι σε σχολεία και σχολές.

Τη συζήτηση άνοιξε η Σταυρούλα Πανίδου,
καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
που τόνισε το μεγάλο αριθμό μαθητών που δεν
συνεχίζουν από το δημοτικό στο γυμνάσιο και
τον ακόμα μεγαλύτερο, αυτών που πετιούνται
εκτός δημόσιας Παιδείας στις επόμενες βαθμί-
δες. “Που θα πάει αυτός ο κόσμος; Ένα κομμά-
τι θα πάει στην ιδιωτική εκπαίδευση και με αυ-
τόν τον τρόπο ευνοούνται οι ιδιώτες. Θέλουν να
μετατρέψουν την ανώτατη εκπαίδευση σε επι-
χείρηση. Ο στόχος τους είναι να μπουν παντού
δίδακτρα. Για να το κάνουν αυτό φέρνουν την
καταστολή. Ξέρουν ότι μόνο έτσι θα τα καταφέ-
ρουν γιατί δεν έχουν τη συναίνεση του εκπαι-
δευτικού κόσμου και της κοινωνίας. Τα μέτρα
δεν δείχνουν μια ισχυρή κυβέρνηση, αλλά μια
αδύναμη που μόνο με την αστυνομία μπορεί να
περάσει αυτά που θέλει”. Αναφέρθηκε στις
προσπάθειες συντονισμού που γίνονται από τα
κάτω στις ΕΛΜΕ προκειμένου να σπάσει η
αδράνεια της συνδικαλιστικής ηγεσίας. Η στά-
ση εργασίας που κήρυξε την Πέμπτη 21/1 η
ΟΛΜΕ την ώρα του πανεκπαιδευτικού συλλαλη-
τηρίου, ήταν αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Αλεξάνδρα
Ιωαννίδου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας, όπου θύμισε περιστατικά αστυνομικής
βίας και αυθαιρεσίας στα ΑΕΙ κι έφερε ανατρι-
χιαστικά παραδείγματα από το πως θα είναι η
καθημερινότητα με την αστυνομία στα πανεπι-
στήμια. “Το ίδιο το πόρισμα του Αλεβιζάτου κα-
ταγγέλει ότι η ΕΛΑΣ εγκληματεί και δεν λογο-
δοτεί σε κανέναν” σημείωσε απαντώντας στην
προπαγάνδα περί πάταξης της παραβατικότη-
τας μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους.

“Η ΕΛΑΣ εδώ και καιρό έχει αρχίσει να μπαί-
νει στα πανεπιστήμια. Ήδη από την προηγού-
μενη κυβέρνηση είχαν σημειωθεί περιστατικά
και με τον Μητσοτάκη έγιναν ακόμα χειρότερα
τα πράγματα” υπογράμμισε ο Δημήτρης Αντω-
νίου, συμβασιούχος διοικητικός στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. “Οι πρυτανικές αρχές δεν εί-
ναι αθώες σε όλο αυτό. Συνήθως οι ίδιες έχουν
εισηγηθεί το νόμο που καλούνται αργότερα να
εφαρμόσουν” συνέχισε και τόνισε τον χαρα-
κτήρα του νέου πανεπιστημίου που θέλει να
φτιάξει η Κεραμέως: “Θέλουν να σταματήσουν
τη ζύμωση και την πολιτικοποίηση που γίνεται
στα πανεπιστήμια. Τα νέα ΑΕΙ είναι ακόμα πιο
ταξικά. Είναι απαγορευτικές οι σπουδές για
όσους πρέπει να δουλεύουν. Αυτό σημαίνει το
ν+2. Ουσιαστικά τα πανεπιστήμια μετατρέπον-
ται σε μηχανές παραγωγής ειδικοτήτων που εί-

ναι αναγκαίες στις εταιρίες. Άλλωστε οι εται-
ρίες είναι ήδη μέσα στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση κι απορροφούν δημόσιο χρήμα” είπε κι
αναφέρθηκε στη μάχη για να μην περάσει η
επίθεση, φέρνοντας παράδειγμα τη συνέλευση
αγώνα που έχει φτιαχτεί στο ΕΚΠΑ.

“Δεν είναι μια καινούργια προσπάθεια αυτές
οι επιθέσεις” ξεκίνησε την παρέμβασή της η
Μαρία Καστελιώτη, φοιτήτρια στη Φιλοσοφική
και μέλος του ΣΕΚ στις σχολές και θύμισε
προηγούμενες ανάλογες κυβερνητικές προ-
σπάθειες. “Το φοιτητικό κίνημα είναι εδώ παρά
τις δύσκολες συνθήκες και τραβάει και κομμά-
τια της εργατικής τάξης. Την κλιμάκωση τη
βλέπουμε με το πως αυξάνεται η μαζικότητα
στα συλλαλητήρια. Χρειάζεται να πάμε σε γε-
νικές συνελεύσεις σε κάθε σχολή. Στη Φιλοσο-
φική της Αθήνας θα κάνουμε συνέλευση στις
26/1. Το φοιτητικό κίνημα μπορεί να παίξει ρό-
λο γενικότερα και όχι μόνο στα της Παιδείας.
Γι' αυτό χρειάζεται να δώσουμε το παρών και
στις μάχες των υγειονομικών αλλά και στις αν-
τιρατσιστικές κι αντιφασιστικές κινητοποιήσεις
στις 20 Μάρτη”.

Την εικόνα από την απεργιακή μάχη των ερ-
γολαβικών εργαζόμενων στο ΑΠΘ και τη σύν-
δεση με τους φοιτητές, έφερε ο Λεωνίδας Μα-
ρουλάσοβ, μεταπτυχιακός στο Αριστοτέλειο
και συνέχισε ο μαθητής Φίλιππος Κοντοδήμας:

“Η τηλεκπαίδευση ήταν ένα μεγάλο φιάσκο και
τώρα μας λένε να δώσουμε και πανελλήνιες.
Τα αιτήματα του φοιτητικού κινήματος είναι
και δικά μας αιτήματα” και συνέχισε μεταφέ-
ροντας την εμπειρία από τις μαθητικές κατα-
λήψεις στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

“Χουντικής φύσης” χαρακτήρισε το νομο-
σχέδιο ο Μάριος, φοιτητής από τη Γεωπονική,
“με το οποίο η κυβέρνηση θέλει να συνεχίσει
το δόγμα τάξη και ασφάλεια που προσπαθεί
να εμπεδώσει σε κάθε πτυχή της κοινωνικής
ζωής. Θα πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση στο
δρόμο και να προχωρήσουμε σε γενικές συνε-
λεύσεις παντού”.

“Το κίνημα έχει μπλοκάρει πολλές επιθέσεις.
Εκεί είναι η δύναμη. Δεν είμαστε μόνο σε φά-
ση άμυνας ενάντια στο νομοσχέδιο, αλλά διεκ-
δικούμε επιθετικά να ανοίξουν οι σχολές. Πα-
λεύουμε για την ανατροπή της κυβέρνησης”
σημείωσε ο Αλέξανδρος Κοροβέσης, φοιτητής
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Εμπειρίες από τη μάχη στο Βόλο μετέφερε
η Τζένη, φοιτήτρια στην Αρχιτεκτονική κι από
την Κρήτη η Βίκυ, φοιτήτρια στο ΕλΜεΠα.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκδήλωση
“Ενάντια στις επιθέσεις της ΝΔ - Αγώνας για
δημόσια και δωρεάν Παιδεια” στο sekonline.gr.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα ο κόσμος της εκπαίδευσης
βγαίνει στο δρόμο με τα νέα πανεκπαιδευτικά συλλαλητή-
ρια που έχουν καλεστεί την Πέμπτη 28/1. Στην Αθήνα συγ-

κέντρωση θα πραγματοποιηθεί στη 1μμ στα Προπύλαια κι ανάλο-
γα καλέσματα υπάρχουν για όλη τη χώρα. Στάση εργασίας 11πμ-
3μμ και συμμετοχή στα συλλαλητήρια ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ. Το
γεγονός ότι την ίδια μέρα θα διαδηλώνουν και οι εργαζόμενοι της
δημόσιας Υγείας στις πύλες των νοσοκομείων, δίνει χαρακτηρι-
στικά ημέρας – σταθμού στη μάχη ενάντια στις κυβερνητικές επι-
θέσεις σε Παιδεία και Υγεία. Τρομοκρατημένη η κυβέρνηση από
αυτή την προοπτική έτρεξε ξημερώματα Τρίτης, να ανακοινώσει
απαγόρευση των συναθροίσεων άνω των 100 ατόμων για 6 ημέ-
ρες, με αποκλειστικό στόχο την καταστολή των διαδηλώσεων, κα-
θώς όπως διευκρίνισε “δεν αφορά εμπορικά σημεία”.

Δεν θα περάσει! “Η κυβέρνηση τρομοκρατημένη από την διά-
σταση που παίρνει το φοιτητικό κίνημα και οι αγώνες του, επι-
βάλλει απαγόρευση των συγκεντρώσεων. Μας φοβούνται. Ήδη
σήμερα αστυνομικοί εισέβαλλαν ξανά στο χώρο των Εστιών για
να τρομοκρατήσουν τους φοιτητές. Δεν πάμε βήμα πίσω. Τα
νομοσχέδια τους θα μείνουν στα χαρτιά” μας έλεγαν οι σύντρο-
φοι/ισσες του ΣΕΚ στις σχολές το πρωί της Τρίτης. 

“Οι φοιτητές μαζί τους εργάτες, αυτή είναι η δύναμη που μπο-
ρεί να γκρεμίσει τη κυβέρνηση” τονίζει στο κάλεσμά του το ΣΕΚ
στις σχολές που οργανώνει με όλες του τις δυνάμεις τα συλλα-
λητήρια της Πέμπτης. “Η ΝΔ νόμιζε ότι με κλειστές σχολές και
σχολεία μπορεί να περάσει ό,τι νομοσχέδιο θέλει χωρίς αντιστά-
σεις. Αυτή την εικόνα τσαλάκωσε η μαζικότατη διαδήλωση της
Πέμπτης 21/1 που έσπασε την απαγόρευση στο δρόμο. Η Κερα-
μέως σε συνεργασία με τον Χρυσοχοΐδη καταθέτει νoμοσχέδιο
στα τέλη του μήνα που συρρικνώνει τη δημόσια Παιδεία. Πετάει
χιλιάδες έξω από τις σχολές με τη βάση του 10, την τράπεζα θε-
μάτων και την κατώτατη βάση εισαγωγής που η κάθε σχολή μπο-
ρεί να επιλέγει για τον εαυτό της... Για να επισφραγίσει την επί-
θεση στη δημόσια Παιδεία έρχεται η πανεπιστημιακή αστυνομία,
η ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια, οι πειθαρχικές κυρώ-
σεις σε όποιον αντιστέκεται και οι διαγραφές φοιτητών για να

επιβάλλουν ότι οι φοιτητές δε κάνουν συνελεύσεις, καταλήψεις,
δεν έχουν το δικαίωμα τα αντιστέκονται και να διεκδικούν για τη
ζωή τους” καταγγέλουν οι φοιτητές/τριες του ΣΕΚ. 

Τη Δευτέρα 25/1 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία αποκλει-
σμός της Γεωπονικής Σχολής στην Αθήνα, στα πρότυπα της
διήμερης κινητοποίησης που έγινε από τους φοιτητικούς συλ-
λόγους και τα σωματεία εργαζομένων του Εθνικού Μετσόβειου

Πολυτεχνείου την προηγούμενη βδομάδα. Σε μια σειρά φοιτητι-
κούς συλλόγους γίνεται η προσπάθεια να οργανωθούν δια ζώ-
σης γενικές συνελεύσεις για να οργανωθεί καλύτερα η μάχη
ενάντια στο νομοσχέδιο. Την Τρίτη 26/1, την ώρα που η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη έκλεινε την ύλη της, προγραμματίζονταν γενι-
κές συνελεύσεις στη Φιλοσοφική, στο Φυσικό, στο Πάντειο,
στην ΑΣΟΕΕ, στο ΕΜΠ, σε σχολές του ΑΠΘ κ.α. Το ίδιο από-
γευμα θα ακολουθούσε Συντονιστικό Φοιτητικών Συλλόγων. 

“Στη Φιλοσοφική ανταποκρίθηκαν δεκάδες φοιτητές και φοιτή-
τριες από όλα τα έτη, στο κάλεσμα για συνέλευση” μας είπε η Άν-
να, φοιτήτρια Φιλοσοφικής. “Όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται να οργανώσουμε ένα δυνατό συλλα-
λητήριο την Πέμπτη 28/1. Κοινός τόπος ήταν επίσης ότι δεν θα
μασήσουμε σε καμία απαγόρευση. Η συζήτηση ξεκίνησε από το
συμπέρασμα πως η κυβέρνηση μας φοβάται και γι' αυτό ανακοι-
νώνει απαγορεύσεις. Από τη μεριά μας σαν ΣΕΚ στις σχολές επι-
μείναμε ότι πρέπει να βγει νέος γύρος γενικών συνελεύσεων την
ερχόμενη εβδομάδα για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Προσθέσαμε τη διάσταση της μάχης ενάντια στον ρατσισμό και
τον σεξισμό, βάζοντας στη συζήτηση και για τις κινητοποιήσεις
στις 8 και 20 Μάρτη, καθώς κι ότι χρειάζεται να δώσουμε συνολι-
κό αντικυβερνητικό χαρακτήρα στον αγώνα.  Στη συνέχεια συντο-
νιστήκαμε με φοιτητές/τριες από άλλα τμήματα που επίσης βρί-
σκονταν σε διαδικασία συνελεύσεων και προχωρήσαμε σε κινητο-
ποίηση στην Ούλοφ Πάλμε”. Στο ΠΑΔΑ ανοιχτή σύσκεψη καλού-
σε το ΣΕΚ στις σχολές επίσης για να οργανωθούν συνελεύσεις. 
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Ξανά στον δρόμο την Πέμπτη 28/1

Eκδήλωση ΣΕΚ στις σχολές “Χρειάζεται κλιμάκωση”

Βόλος  Θόλος 12μεσ.
Ηράκλειο
Πλ. Ελευθερίας 1μμ.
ΧανιάΠλ. Αγοράς 12μεσ.
Ξάνθη
Κεντρική Πλατεία 12μεσ.

Aθήνα Προπύλαια 1μμ
Θεσσαλονίκη
Άγαλμα Βενιζέλου 12μεσ.
Γιάννενα Περιφέρεια 12μεσ.
Πάτρα
Πλ. Αγίου Γεωργίου 12μεσ.

28/1 ΟΛΟΙ/ΕΣ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ



Ας επικεντρώσουμε πρώτα στις επί-
μαχες 18 μέρες. Η “μέρα της ορ-
γής” ξεπέρασε τις προβλέψεις των

διοργανωτών αλλά και του καθεστώτος.
Κι έτσι ενώ η αστυνομία έκανε τα συνηθι-
σμένα: ξύλο, δακρυγόνα, συλλήψεις και
κυνηγητό στις γειτονιές, στην πλατεία Τα-
χρίρ κατάφεραν να συγκεντρωθούν μερι-
κές δεκάδες χιλιάδες. Η αποτυχία της
αστυνομίας να κρατήσει άδεια τη μεγάλη
πλατεία στο κέντρο του Κάιρου έστειλε
ένα μήνυμα αδυναμίας που το εξέλαβαν
εκατομμύρια άνθρωποι που δεν είχαν
συμμετάσχει ποτέ σε καμία διαδήλωση,
ούτε σχεδίαζαν να το κάνουν. Κι έτσι,
όταν δόθηκε το μήνυμα για καινούργια
διαδήλωση στις 28 του μήνα -Παρασκευή
και μέρα αργίας στην Αίγυπτο- τα τζαμιά
μετατράπηκαν σε σημεία προσυγκέντρω-
σης γεμάτα οργή και αυτοπεποίθηση. Σε
όλες τις πόλεις της χώρας εξελίσσονται
διαδηλώσεις και ο κόσμος αναπνέει τον
αέρα της ελευθερίας. 

Η αστυνομία έχει κατά κύριο λόγο συγ-
κεντρωθεί στο Κάιρο, γιατί το καθεστώς
φοβάται μια μεγεθυμένη εικόνα ακυβέρ-
νητης πρωτεύουσας και επιθέσεις στα δη-
μόσια κτίρια. Το σχέδιο αποτυγχάνει και
στα δύο του σκέλη. Στις επαρχίες, ο κό-
σμος καταλαμβάνει αστυνομικά τμήματα,
τα γδύνει από οπλισμό, επιτίθεται σε όλα
τα κτίρια που συμβολίζουν το καθεστώς.
Στις φυλακές γίνονται εξεγέρσεις. Ενώ
την ίδια ώρα στο Κάιρο, η αστυνομία έχει
χάσει τον έλεγχο. Η μάχη της “Γέφυρας
της 6ης του Οκτώβρη” θα κρατήσει για
ώρες, με τους διαδηλωτές να προσπα-
θούν να μπουν στην πλατεία Ταχρίρ και
τις δυνάμεις καταστολής να εκτοξεύουν
όλο τον εξοπλισμό εναντίον τους. Σε λίγο,
τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του
καθεστώτος φλέγονται. 

Η εικόνα του μαύρου καπνού που πύ-
κνωνε πάνω από το “παλάτι” των παρα-
κρατικών μηχανισμών και σκέπαζε το Κάι-
ρο έφτασε μέσα από την τηλεόραση σε
κάθε γωνιά της χώρας και ακόμη παραπέ-
ρα. Η απαγόρευση κυκλοφορίας ανακοι-
νώθηκε επίσης από την τηλεόραση, αλλά
κανείς δεν άκουσε. Ο μαύρος καπνός
έστελνε ένα πολύ πιο δυνατό σήμα. Στις

γειτονιές ο κόσμος άρχισε να οργανώνε-
ται για την ασφάλειά του. Όμως, από τις
29 Γενάρη, η αστυνομία έχει πλέον απο-
συρθεί ηττημένη. 

Το καθεστώς θα παίξει με δύο άλλα ερ-
γαλεία. Το στρατό και τον ανεπίσημο μι-
σθοφορικό στρατό των συμμοριών του. Ο
στρατός αναπτύσσεται στους δρόμους,
και η στρατιωτική ηγεσία κλείνει το μάτι
στους διαδηλωτές δίνοντας την υπόσχε-
ση ότι οι στρατιώτες δεν βρίσκονται εκεί
για να καταστείλουν αλλά μόνο για
“ασφάλεια”. Ο Μουμπάρακ από την τηλε-
όραση κάνει συμβολικές υποχωρήσεις ότι
δήθεν “πήρε το μήνυμα”. Στο μεταξύ
όμως κινητοποιούνται οι ένοπλες συμμο-
ρίες των δρόμων. Η πλατεία Ταχρίρ έχει
μετατραπεί σε μια διαρκή διαδήλωση και
το καθεστώς ψάχνει τρόπο να βάλει τέ-
λος. Στις 2 του Φλεβάρη εξελίσσεται η
“μάχη της καμήλας”. Οπαδοί και μισθοφό-
ροι του καθεστώτος κατευθύνονται ένο-
πλοι, πάνω σε άλογα και καμήλες, ενάντια
στους διαδηλωτές. Θέλουν “να τελει-
ώνουν οι διαδηλώσεις για να επιστρέψουν
οι τουρίστες”. 

Ο δημοσιογράφος Ρόμπερτ Φισκ που
είχε καλύψει ήδη πολλά πολεμικά μέτωπα
σε όλο τον κόσμο ήταν παρών και έγραψε
ότι η σκηνή δεν ήταν λιγότερο σκληρή
από πόλεμο: “Οι συγκρούσεις ήταν τόσο
φοβερές που μπορούσαμε να μυρίσουμε
το αίμα. Είδα νεαρές γυναίκες με μαντί-
λες και μακριές φούστες πεσμένες στα
γόνατα να ξηλώνουν πλάκες από το πεζο-
δρόμιο. Κάποιοι έσυραν τους ασφαλίτες
του Μουμπάρακ έξω από την πλατεία και
τους τσάκισαν στο ξύλο μέχρι που γέμι-
σαν αίματα”. Ο κόσμος πολέμησε με γυ-
μνά χέρια για να μην αφήσει τους τραμ-
πούκους να του κλέψουν την επανάστα-
ση, και τα κατάφερε. Το εντυπωσιακό γε-
γονός όμως της μέρας ήταν ότι ο στρα-
τός δεν έκανε επέμβαση - ούτε για να
βοηθήσει τους τραμπούκους, ούτε για να
σώσει τον κόσμο από το πετροβολητό. 

Τις επόμενες μέρες, η πλατεία θα μοι-
άζει με ένα μεγάλο παράθυρο δημοκρα-
τίας μέσα στην καρδιά μιας σκληρής δι-
κτατορίας. Από πολιτικές συζητήσεις μέ-
χρι θέατρο και από οργάνωση των γυναι-

κών ενάντια στη σεξουαλική βία μέχρι
αθλητικές εκδηλώσεις, όλα συμβαίνουν
στην πλατεία. Απέναντι στην προπαγάνδα
ότι η Αίγυπτος κινδυνεύει από εμφύλιο,
μουσουλμάνοι και μουσουλμάνες προ-
στατεύουν με κλοιό τους Χριστιανούς Κό-
πτες όταν προσεύχονται στην πλατεία,
και το αντίστροφο. Όμως, ούτε ο καπιτα-
λισμός, ούτε το καθεστώς τελειώνουν με
την απελευθέρωση μιας πλατείας, όσο
και αν ο ενθουσιασμός εκείνων των στιγ-
μών έδινε αυτή την εντύπωση σε κάποι-
ους από τους συμμετέχοντες. 

Στο παρασκήνιο, παράγοντες του καθε-
στώτος Μουμπάρακ και του στρατού βρί-
σκονται σε συνεννοήσεις μεταξύ τους, με
τους καπιταλιστές και με την αμερικάνικη
πρεσβεία, για το πώς θα βάλουν τέρμα
στην επαναστατική κατάσταση. Η προ-
οπτική να ρίξουν τον Μουμπάρακ έχει πέ-
σει στο τραπέζι, και γρήγορα αυτή η φή-
μη έχει ξεφύγει από τα παρασκήνια και
φτάνει στο δρόμο. Είναι από αυτές τις
φήμες, που ακόμη κι αν ξεκινήσουν σαν
ένα ψέμα, αποκτούν τη δική τους ανεξάρ-
τητη δυναμική. Έτσι, όταν στις 10 Φλεβά-
ρη ανακοινώνεται ότι ο Μουμπάρακ θα
κάνει διάγγελμα, όλοι είναι σίγουροι πως
θα ανακοινώσει την παραίτησή του. Από
την πλατεία Ταχρίρ μέχρι κάθε γωνιά της
Αιγύπτου, περιμένουν με τα βεγγαλικά
στα χέρια να γιορτάσουν τη στιγμή.
Όμως, ο Μουμπάρακ δεν παραιτείται.
Ανακοινώνει ότι παραμένει πρόεδρος με
κάποιες συμβολικές αλλαγές. Η κίνηση

έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Όσοι δεν
είχαν βγει στο δρόμο μέχρι τότε, βγήκαν
στις 10 του Φλεβάρη.

Στα εργοστάσια
Όμως ταυτόχρονα βρισκόταν σε εξέλι-

ξη κάτι πολύ σημαντικότερο. Μακριά από
τα βλέμματα των διεθνών μέσων ενημέ-
ρωσης που ειχαν αγκυροβολήσει στις τα-
ράτσες γύρω από την Ταχρίρ, ένα κύμα
απεργιών φουντώνει. Αν το καθεστώς κα-
ταρρέει, είναι ώρα να φύγουν και οι χα-
φιέδες του μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς.
Αν στις γειτονιές φτιάχνονται επιτροπές
αυτοπροστασίας, στα εργοστάσια και τα
γραφεία φτιάχνονται συνδικάτα. Κι αν
στην Ταχρίρ παλεύουν για δικαιοσύνη, εί-
ναι ώρα να το ακούσουν και τα αφεντικά.
Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες πριν από
το διάγγελμα του Μουμπάρακ, έχει δοθεί
εντολή για χαλάρωση της απαγόρευσης
κυκλοφορίας, ώστε να δοθεί εικόνα ομα-
λοποίησης, κι έτσι όλο και περισσότερος
κόσμος επιστρέφει στη δουλειά - και φέρ-
νει την Ταχρίρ μέσα στο εργοστάσιο. 

Η εικόνα εργατικών αγώνων σε όλες τις
επαρχίες της χώρας, από την υφαντουρ-
γία μέχρι τα ίδια τα υπουργεία στο Κάιρο,
σε συνδυασμό με ακόμη πιο συνταρακτι-
κές εικόνες για εργάτες που πήραν καρο-
τσάκι τους χαφιέδες, τους οργανωτές της
απεργοσπασίας και τους πέταξαν έξω
από τους χώρους δουλειάς σημαίνει συ-
ναγερμό για την ηγεσία του στρατού.
Όπως γράφαμε λίγες μέρες αργότερα,

στο περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω:
“Η 9 Φλεβάρη έμοιαζε με πανεργατική
απεργία από τα κάτω. Χωρίς να υπάρχει
κάποιος επίσημος συντονισμός, σιδηρο-
δρομικοί, εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες,
στις τηλεπικοινωνίες, στις τράπεζες, στο
πετρέλαιο, στα στρατιωτικά εργοστάσια,
στη φαρμακοβιομηχανία, στην υφαντουρ-
γία, λιθογράφοι και μια σειρά άλλοι κλά-
δοι μπήκαν σε κίνηση. Στις συνελεύσεις
τους πρώτα απ' όλα δήλωναν ότι τάσσον-
ται με τους διαδηλωτές της Ταχρίρ. Ταυ-
τόχρονα έβαζαν μπρος τον δικό τους κα-
τάλογο των αιτημάτων, για αυξήσεις, πε-
ρισσότερα δικαιώματα, καλύτερες συνθή-
κες δουλειάς, ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις και τις απολύσεις”.

Αφού ο Μουμπάρακ δεν μπορούσε να
σταματήσει αυτή την ανεξέλεγκτη κατά-
σταση, θα το έκανε ο στρατός. Μία μέρα
μετά την άρνηση του Μουμπάρακ να πα-
ραιτηθεί, ο αντιπρόεδρός του, Σουλεϊμάν,
έχει κι αυτός να ανακοινώσει κάτι. Βγαίνει
και λέει πως τελικά ο Μουμπάρακ παραι-
τείται, και η διακυβέρνση της χώρας περ-
νάει “μεταβατικά” στο Ανώτατο Συμβού-
λιο των Ενόπλων Δυνάμεων. Η επανάστα-
ση που ξέσπασε στις 25 Φλεβάρη είχε πε-
τύχει τον βασικό διακηρυγμένο στόχο της
μέσα σε 18 μέρες. Ο Μουμπάρακ, το πρό-
σωπο κλειδί του τεράστιου μηχανισμού
καταστολής και καταπίεσης ήταν πλέον
παρελθόν. Η ώρα του μεγάλου πανηγυρι-
σμού έφτασε. Στις 11 Φλεβάρη τίποτα δεν
θύμιζε τις ματωμένες στιγμές της “Μάχης

της Καμήλας” αν και δεν είχαν περάσει
ούτε δυο βδομάδες. Όλοι ανεξαιρέτως
ήταν αγκαλιασμένοι και γιόρταζαν το τέ-
λος του Μουμπάρακ, ή τουλάχιστον έτσι
έμοιαζε. Για να καταλάβουμε όμως αυτό
που ακολούθησε μετά την πτώση του
Μουμπάρακ, χρειάζεται να γυρίσουμε πί-
σω, αρκετά πριν τις 25 του Γενάρη του
2011.

Διαδικασία
Η επανάσταση ποτέ δεν είναι μια στιγμή,

είναι διαδικασία. Διαδικασία στη διάρκεια
των κρίσιμων βδομάδων, διαδικασία στη
συνέχεια, αλλά διαδικασία και πριν από
την έκρηξη. Αυτή η διαδικασία προετοίμα-
σε την κίνηση των κοινωνικών δυνάμεων
που στις 25 του Γενάρη έμοιαζε αυθόρμη-
τη. Η Εργατική Αλληλεγγύη είχε (δυστυ-
χώς, όχι ευτυχώς) το προνόμιο να είναι η
μόνη εφημερίδα που παρακολουθούσε την
πορεία προς την επανάσταση και τόνιζε τη
συσσώρευση κοινωνικής εκρηκτικής ύλης
στην Αίγυπτο. Η αρχή του κύκλου έγινε
στα τέλη του 2000, όταν ξέσπασαν μαζικές
διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην δεύτερη
Ιντιφάντα, την εξέγερση των Παλαιστίνιων.
Μετά από μια δεκαετία σκληρής καταστο-
λής, το καθεστώς αναγκάζεται να δώσει
χώρο στις κινητοποιήσεις, επιχειρώντας να
τις ενσωματώσει. 

Με βάση τις επιτροπές αλληλεγγύης
στην Ιντιφάντα, ξαναστήνεται η Αριστερά
στην Αίγυπτο, που είχε μπει στο περιθώ-
ριο και λόγω της καταστολής αλλά και
της σταλινικής πολιτικής που είχε μετα-
τρέψει ένα μέρος της σε παράρτημα του
καθεστώτος. Το 2003 έρχεται ο πόλεμος
στο Ιράκ και το κίνημα απλώνεται. Η αβε-
βαιότητα των καθεστώτων της περιοχής
για το πώς θα αντιμετωπίσουν τον πόλε-
μο, ο διχασμός μέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το τεράστιο αντιπολεμικό κίνη-
μα σε όλο τον κόσμο θα λειτουργήσουν
σαν παράγοντες που θα δώσουν ξανά χώ-
ρο στο κίνημα. Στα Πανεπιστήμια πολιτι-
κοποιείται μια νέα γενιά που συνδέει τα

ζητήματα της Παλαιστίνης, του ιμπεριαλι-
σμού, του ρόλου του καθεστώτος της Αι-
γύπτου και του καπιταλισμού. Οι διαδη-
λώσεις αυξάνονται και πληθύνονται. Συγ-
κεντρώνουν μικρά πλήθη, δέχονται απί-
στευτη (επίσημη και ανεπίσημη) καταστο-
λή, αλλά έχουν αποτελέσματα. 

Μέσα σε πτέρυγες του ίδιου του καθε-
στώτος ανοίγουν ζητήματα για βήματα φι-
λελευθερισμού. Ανοίγουν μικρά ξέφωτα
για ανοιχτή πολιτική δράση, στους επαγ-
γελματικούς συλλόγους (γιατροί, μηχανι-
κοί, φαρμακοποιοί), στα πανεπιστήμια,
ενώ στο Κάιρο οργανώνονται τα ετήσια
διεθνή συνέδρια ενάντια στον πόλεμο τον
ιμπεριαλισμό και σε αλληλεγγύη στην Πα-
λαιστίνη. Αυτές οι ζυμώσεις οδηγούν στη
συγκρότηση της πρωτοβουλίας Κιφάγια
(Αρκετά) το 2004. Για πρώτη φορά συγ-
κροτείται πολιτική δύναμη που λέει ανοι-
χτά ότι στόχος της είναι η πτώση του
Μουμπάρακ.

Το Δεκέμβρη του 2006, η εξέγερση των
εργατών και των εργατριών της Μαχάλα
αλ-Κούμπρα, άλλαξε για πάντα το τοπίο.
20 χιλιάδες εργατόκοσμος, με πρώτες τις
γυναίκες, εξεγέρθηκαν στις υφαντουρ-
γίες, βγήκαν σε απεργίες και σε διαδηλώ-
σεις που κατάφεραν να διώξουν την
αστυνομία από τη βιομηχανική ζώνη. Οι
εμπειρίες των πρώτων χρόνων της δεκαε-
τίας του 2000 δεν είχαν πάει χαμένες. Ο
κόσμος είχε δει ότι το καθεστώς αναγκά-
ζεται να υποχωρήσει όταν υπάρχει οργα-
νωμένη αντίσταση και προχώρησε σε χτί-
σιμο συνδικάτων. Ταυτόχρονα, η Αριστε-
ρά, και ιδιαίτερα η επαναστατική αριστε-
ρά είχε φροντίσει να οικοδομήσει δε-
σμούς και να προσανατολίσει τον ριζο-
σπαστικοποιημένο κόσμο από τις σχολές
προς την εργατική τάξη. 

Το παράδειγμα της Μαχάλα γενικεύεται.
Φτιάχνονται ελεύθερα συνδικάτα από τα
κάτω, ακόμη και ομοσπονδίες για πρώτη
φορά έξω από τον έλεγχο του καθεστώ-
τος. Το εργατικό κίνημα μετατράπηκε σε
μια ανεξάρτητη πολιτική δύναμη που δεν

άφηνε το καθεστώς να επιστρέψει στην
ψεύτικη ομαλότητα. Τον Απρίλη του 2008
η Μαχάλα ξαναβγήκε σε απεργία. Το κα-
θεστώς προσπάθησε να την σταματήσει
στο ξεκίνημά της με καταστολή μέσα στα
εργοστάσια. Αλλά η αλληλεγγύη είχε πλέ-
ον απλωθεί με τη μορφή μιας ανεπίσημης
απεργίας μέσα στο Κάιρο. Όλες οι διαφο-
ρετικές πρόβες που έδειχναν ότι το καθε-
στώς μπορεί να ανατραπεί είχαν ήδη γίνει.
Η 25η του Γενάρη του 2011 ήρθε για να
μετατρέψει τις ελπίδες σε υλική δύναμη.

Η χρεοκοπία 
των «θεσμικών αλλαγών»

Όλες οι επαναστάσεις περνάνε από τη
φάση του μαζικού ενθουσιασμού. Είναι
αυτή η παράδοξη στιγμή όπου οι έμπειροι
επαναστάτες μπορεί να μοιάζουν (ή και
να είναι) πιο συντηρητικοί από την πλει-
οψηφία του κόσμου που βρίσκεται στο
δρόμο. Όμως, η επανάσταση είναι διαδι-
κασία που συνεχίζεται και μετά τη πτώση
της κεφαλής του καθεστώτος. Στο μυθι-
στόρημα “Ο γατόπαρδος” που έκανε ται-
νία ο Βισκόντι υπάρχει η περίφημη φράση
του ανιψιού του παλιού άρχοντα που θέ-
λει να σώσει τα προνόμια της τάξης του:
“Για να παραμείνουν όλα ίδια, πρέπει να
αλλάξουμε τα πάντα”. Αυτό ήταν που ανέ-
λαβε να κάνει ο στρατός όταν έδειξε την
έξοδο στον Μουμπάρακ και πήρε τη δια-
κυβέρνηση. Η γραμμή της μη-επέμβασης
που κράτησαν οι στρατηγοί ήταν για να
μπορέσουν να πουλήσουν το σύνθημα “Ο
λαός και ο στρατός είναι μια γροθιά”. Το
Φλεβάρη του 2011, όποιος αμφισβητούσε
αυτό το σύνθημα στην Αίγυπτο κατηγο-
ρούνταν για αριστεριστής, ανεύθυνος και
επικίνδυνος για την επανάσταση. Όμως, η
αλήθεια ήταν ότι ο στρατός διαφύλαγε το
κύρος του για να αντεπιτεθεί και να τσακί-
σει την επανάσταση όταν θα δινόταν η ευ-
καιρία. 

Τις μέρες του επαναστατικού ενθουσια-
σμού, έδωσαν και πήραν ξανά τα επιχει-
ρήματα για τις επαναστάσεις που δεν
χρειάζονται οργάνωση, δεν χρειάζονται
κόμματα, αλλά πλέον οργανώνονται μέσα
από τα κοινωνικά δίκτυα και με τη “δημο-
κρατία της πλατείας”. Μπορούσαν να τα
αναπαράγουν με ευκολία όλα αυτά και
δυνάμεις της Αριστεράς στην Ευρώπη,
που για χρόνια υποτιμούσαν όσους και
όσες με υπομονετική δουλειά έβαζαν τις
βάσεις για τους αγώνες που οδήγησαν
στις 25 Γενάρη.

Μέσα στους μήνες που ακολούθησαν,
όπως περιγράφουν μέλη των Επαναστα-
τών Σοσιαλιστών στην Αίγυπτο, αυτή η λο-
γική πήρε τη μορφή του επιχειρήματος
“Δεν είναι ώρα για τέτοια”. Δεν είναι ώρα
να τα βάλουμε με το στρατό και τα προνό-
μιά του, δεν είναι ώρα να απαιτήσουμε
ελευθερία για τα πολιτικά κόμματα, δεν εί-
ναι ώρα για το γυναικείο κίνημα να βγει
και να διεκδικήσει, και κυρίως δεν είναι

ώρα για τους εργατικούς αγώνες να
μπουν στην πρώτη γραμμή. Στην πραγμα-
τικότητα όλα αυτά τα κινήματα βρίσκον-
ταν σε εξέλιξη και άπλωναν τη δυναμική
τους. Αλλά η πολιτική γραμμή της ρεφορ-
μιστικής Αριστεράς και του πολιτικού Ισ-
λάμ ήταν ότι το ζήτημα ήταν οι θεσμικές
αλλαγές που θα έρχονταν από τις εκλογές
και το κοινοβούλιο, ακόμη κι αν αυτό γινό-
ταν υπό το άγρυπνο μάτι του στρατού.

Επιτίθονταν μάλιστα στους εργατικούς
αγώνες που ήταν “ανεύθυνοι” γιατί η
όποια δημοκρατική κυβέρνηση ερχόταν
στην εξουσία δεν θα είχε δυνατότητες να
καλύψει όλα τα αιτήματα των εργατών.
Μέσα σε αυτό τον αποπροσανατολισμό,
το καθεστώς κατάφερε να αναπαράγει
τον εαυτό του, με τους στρατηγούς του
Μουμπάρακ να ξαναβαπτίζονται “επανα-
στάτες”, να ορκίζονται στο όνομα της
25ης Γενάρη και μάλιστα να παρουσιά-
ζονται ως σωτήρες της επανάστασης.

Αυτή η ενδιάμεση κατάσταση κράτησε
ως τα μέσα του 2013 και πέρασε και μέσα
από τις εκλογές του 2012, όπου για πρώ-
τη (και τελευταία ως σήμερα) φορά εκλέ-
χτηκε δημοκρατικά πρόεδρος της Αιγύ-
πτου, ο Μοχάμεντ Μούρσι. Μέσα σε αυ-
τούς τους μήνες του ανοίγματος, οι Επα-
ναστάτες Σοσιαλιστές της Αιγύπτου κατά-
φεραν να οργανώσουν μαρξιστικά διήμε-
ρα στο Κάιρο. Σε ένα από αυτά, ήμουν
καλεσμένος εκπροσωπώντας την Εργατι-
κή ΑΛληλεγγύη. Μια από τις συζητήσεις
είχε τον παράξενο τίτλο “Ποιος είναι η αν-
τεπανάσταση;” Για τους μη-Αιγύπτιους
αυτή η συζήτηση έμοιαζε κάπως τραβηγ-
μένη. Η αντιπαράθεση ήταν αν η αντεπα-
νάσταση είναι ο στρατός ή η Μουσουλμά-
νική Αδελφότητα που είχε πάρει πλέον
την κυβέρνηση. Κι όμως, η πολιτική αυτή
αντιπαράθεση έκρινε το μέλλον της επα-
νάστασης. Η άποψη που έλεγε πως η
Αδελφότητα ήταν η “αντεπανάσταση”
ήταν καταστροφική. Οδήγησε σε συμμα-
χία ακόμη και τμημάτων της Αριστεράς με
το στρατό για να πεταχτεί το Ισλάμ έξω
από την πολιτική. Η σφαγή του Αυγού-
στου του 2013 ήταν η μεγαλύτερη σφαγή
στην σύγχρονη ιστορία της χώρας, με
εκατοντάδες οπαδούς της Αδελφότητας
(που είχε κερδίσει δημοκρατικά τις εκλο-
γές) να πέφτουν νεκροί. Και όταν ο στρα-
τός καθάρισε με την Αδελφότητα, δεν χα-
ρίστηκε ούτε στην Αριστερά, ούτε στα
συνδικάτα, ούτε στα κινήματα.

Η αντεπανάσταση του Σίσι συνεχίζεται
μέχρι σήμερα και έχει την κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη σύμμαχο στη βαρβαρότητά της.
Οι επαναστάτες βρίσκονται στις φυλακές.
Οι φωνές που προειδοποιούσαν ότι η
επανάσταση πρέπει να είναι διαρκής, ότι
πρέπει να ξηλωθεί ολόκληρος ο κρατικός
μηχανισμός, και να φτάσουμε το μαχαίρι
μέχρι το κόκκαλο, μέχρι την εξουσία των
καπιταλιστών, παίρνοντας τα εργοστάσια
και τον πλούτο από τα χέρια τους, υπήρ-
χαν και έπαιξαν ρόλο στην επανάσταση,
αλλά παρέμειναν μειοψηφικές. Η επανά-
σταση σκάει σαν βόμβα σε συνθήκες κοι-
νωνικής και πολιτικής κρίσης, αλλά χρει-
άζεται οργανωμένη πολιτική δύναμη των
επαναστατών για να νικήσει. Αυτό είναι το
μεγάλο δίδαγμα της 25ης του Γενάρη.

Νίκος Λούντος
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αλλά χρειάζεται
επαναστατική
οργάνωση 
για να νικάει 
ως το τέλος

Η εργατική τάξη έχει τη δύναμη
Η 25η Γενάρη του 2011 έφερε την επανάσταση, με όλη της τη με-
γαλοπρέπεια, στο κέντρο της παγκόσμιας σκηνής. Η “μέρα της
οργής” δεν σκόπευε να είναι παρά μια ακόμη μέρα συμβολικών
διαδηλώσεων για δημοκρατία στην Αίγυπτο. Το αναμενόμενο
ήταν μερικές συγκρούσεις με την αστυνομία, γρήγορο άδειασμα
των δρόμων εκεί που θα κατάφερναν να συγκεντρωθούν μερικές
εκατοντάδες και αναδίπλωση των διαδηλωτών μέσα σε κτίρια
(πανεπιστήμια, συνδικάτα, επαγγελματικούς συλλόγους). Αυτό
που ακολούθησε ήταν μια έκρηξη σε τέτοια κλίμακα που 17 μέ-
ρες αργότερα ο δικτάτορας Μουμπάρακ ήταν παρελθόν. Η επα-
νάσταση έγινε η πύλη από την οποία όλα τα αδύνατα έγιναν ξαφ-
νικά πιθανά. Η Αίγυπτος ήταν το απόλυτο σύμβολο του καθεστώ-
τος που δεν επιτρέπει την παραμικρή αμφισβήτηση. Μετατράπη-
κε στο κέντρο ενός επαναστατικού σεισμού που απλώθηκε σε
ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η επέτειος των δέκα χρόνων είναι
ευκαιρία να θυμηθούμε και να βγάλουμε συμπεράσματα. 

Η πλατεία Ταχρίρ τις μέρες της Επανάστασης



Με κροκοδείλια δάκρυα οι κυ-
βερνώντες μας δήλωσαν πόσο

συμπάσχουν με τα πάθη των για-
τρών, αλλά και ότι για τους θανά-
τους ασθενών εκτός ΜΕΘ και για τα
οικονομικά προβλήματα που θα προ-
κύψουν από το παρατεταμένο lock-
down, ευθύνονται επίσης οι γιατροί.
Απαλλαγμένοι από κάθε ευθύνη
εξαγγέλλουν εμβολιασμούς των ευ-
παθών ομάδων ενώ αφήνουν εκτός
προγράμματος τους ιδιώτες ια-
τρούς, τους φαρμακοποιούς και
τους εκπαιδευτικούς. Δεν έχουν εκ-
πονήσει κανέναν ουσιαστικό προ-
γραμματισμό για τον εμβολιασμό
των ευάλωτων ομάδων, καθώς δεν
έχουν καν καταχωρηθεί σαν τέτοιες,
οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι
άστεγοι και οι άνεργοι.

Οι έγκλειστοι στα στρατόπεδα,
ούτε έχουν ενημερωθεί αλλά και ού-
τε έχει υπάρξει η επιθυμία από την
κυβέρνηση να οργανωθεί ενημέρω-
ση και ο προγραμματισμός του εμ-
βολιασμού τους. Το ίδιο ισχύει για
τους πρόσφυγες και μετανάστες
που ζουν στις πόλεις σε σπίτια ή
ακόμα και στον δρόμο. Οι πρόσφυ-
γες είναι μία από τις πιο ευάλωτες

ομάδες, καθώς οι συνθήκες ζωής
τους (συνωστισμός, κακές συνθήκες
υγιεινής), αλλά και διατροφής τους
(μειωμένη πρόσβαση σε καλή τρο-
φή, φρέσκα τρόφιμα), δημιουργούν
συνθήκες εύκολης μετάδοσης των
λοιμωδών και ιογενών λοιμώξεων,
αλλά και την ανάπτυξη χρόνιων προ-
βλημάτων (καρδιαγγειακών, ανα-
πνευστικών, αυτοάνοσων παθήσε-
ων).

Υπάρχουν βέβαια και στρατόπεδα,
όπως στο Καρά Τεπέ που ούτε λό-
γος να γίνεται για ανθρώπινες συν-
θήκες διαβίωσης. Οι συνθήκες ζωής
τους ευνοούν την βία, την κατάθλι-
ψη, την παιδική ανορεξία και την επι-
θυμία των παιδιών να αποσυρθούν
και να πεθάνουν καθώς ποτέ δεν
βίωσαν φυσιολογικές συνθήκες
ζωής. Πόλεμος, κακουχία, απώλεια,
έλλειψη τροφής και αδυναμία πρό-
σβασης στο σχολείο είναι η καθημε-
ρινότητα τους. 

Κανένας προγραμματισμός δεν
έχει γίνει ούτε για τον εμβολιασμό

των εργαζόμενων σε δομές προσφύ-
γων. Αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα
προβλήματα καθώς αναγκάζονται να
δουλεύουν μέσω ίντερνετ και άρα
συχνά οι πρόσφυγες δεν έχουν πρό-
σβαση σε πληροφορίες στην γλώσσα
τους. Αυτό δυσκολεύει την πρόσβα-
ση σε πληροφορίες που αφορούν
στο δικαίωμά τους στις δημόσιες δο-
μές Υγείας και στη δυνατότητα που
έχουν να επισκεφτούν τις πρωτοβάθ-
μιες δομές για εμβολιασμούς αλλά
και προγραμματισμένα ραντεβού για
τα χρόνια προβλήματά τους. 

Περίθαλψη
Η καταγραφή των προσφύγων στη

χώρα μας δεν είναι επαρκής, αλλά
τα διεθνή δεδομένα αναφέρουν την
εισροή περίπου 130.000 προσφύγων
από το 2014, χωρίς να έχουμε σαφή
στοιχεία πόσοι από αυτούς παραμέ-
νουν στην Ελλάδα,  πόσοι από αυ-
τούς έχουν καταγραφεί και έχουν
ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ. Άρα δεν γνωρί-
ζουμε πόσοι έχουν την δυνατότητα

να εμβολιαστούν ή και να επισκε-
φτούν γιατρό σε προγραμματισμένο
ραντεβού σε δημόσια δομή Υγείας.

Το κυριότερο όλων είναι ότι μια
μεγάλη μερίδα είναι άστεγοι ή φιλο-
ξενούνται περιστασιακά από γνω-
στούς, αλληλέγγυους ή συμπατριώ-
τες τους, συχνά σε σπίτια χωρίς ρεύ-
μα ή θέρμανση και συχνά χωρίς επί-
πλωση, πράγμα που σημαίνει ότι κοι-
μούνται κάτω, σε κουβέρτες. Αυτοί,
δε, που αποκτούν άσυλο πρέπει να
εγκαταλείψουν τα σπίτια ή τις δομές
που τους φιλοξενούν καθώς θεωρεί-
ται ότι έχουν πρόσβαση στην εργα-
σία, χωρίς βέβαια κανείς να έχει
φροντίσει να τους διδάξει τη γλώσ-
σα, να τους ενημερώσει για τον
επαγγελματικό προσανατολισμό ή να
καταγράψει τις δεξιότητες τους.
Έτσι όλο και μεγαλύτερος πληθυ-
σμός βρίσκεται σε συνθήκες απόλυ-
της ένδειας και φτώχειας, αρά και
πιο ευάλωτος σε ιογενείς λοιμώξεις.

Για να μπορέσουμε να δημιουργή-
σουμε συνθήκες ανοσίας αγέλης θα

πρέπει να εμβολιαστεί το 70% του
πληθυσμού και δη του πιο ευάλω-
του, άρα των προσφύγων, των μετα-
ναστών, των αστέγων, των άνεργων.
Για να γίνει αυτό πρέπει να καταγρα-
φούν άμεσα, να ενημερωθούν στην
γλώσσα τους, να έχουν κοινωνικο-
ψυχιατρική στήριξη που να τους εν-
θαρρύνει να εμβολιαστούν. Κυρίως
όμως πρέπει να υπάρξουν σε πρώτη
φάση εμβολιαστικά κέντρα σε κάθε
στρατόπεδο, σε κάθε γειτονιά με ευ-
παθείς ομάδες, με πλήρες προσωπι-
κό, με υποδομές που να εγγυώνται
την ασφαλή διαδικασία των εμβολια-
σμών.

Οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι
άνεργοι, οι άστεγοι είναι μέρος του
κοινωνικού μας ιστού και πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε κάθε δομή Υγεί-
ας, σε σχολεία αλλά και να τους πα-
ρέχουμε ασφαλείς κατοικίες μέσα
στις πόλεις μας.

Μαρία Ντάσιου,
πνευμονολόγος, Κέντρο Υγείας 

Ν. Ιωνίας
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Απλώνουμε τη Διεθνή Μέρα Δράσης 20Μ
Μεγαλώνει η βεντάλια των χωρών που συμ-

μετέχουν στο διεθνή συντονισμό για τη
διεθνή αντιρατσιστική – αντιφασιστική μέ-

ρα δράσης στις 20 Μάρτη. Δίπλα από κινήσεις από
στις ΗΠΑ όπου ο συντονισμός των διαφόρων κινη-
μάτων δυναμώνει, και σε Βρετανία, Ισπανία, Ελλά-
δα, Αυστρία, Ιρλανδία κ.ά. προστίθενται το Κίνημα
των Σαρδελών από την Ιταλία, και η κίνηση AVORE
από την κοινότητα των Ρομά της Σερβίας. 

Στην Ελλαδα η ΚΕΕΡΦΑ διοργανώνει διαδικτυα-
κή συνέντευξη τύπου μέσω της πλατφόρμας zoom.
την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στις 4μμ με συμμετοχή
από αντιρατσιστικές κινήσεις που οργανώνουν την
20 Μάρτη στην Ευρώπη η οποία θα προβληθεί και
στην σελίδα της ΚΕΕΡΦΑ στο Facebook. Θα συμ-
μετέχουν οι Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός,
Γιάννης Δελατόλας, «United against racism and fa-
scism» Νέα Υόρκη, Χαρχαρίδου Μαρία, Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων – Μέλος Δ.Σ. ΓΝΑ Γεννηματάς,
Ιρακινοί πρόσφυγες από το camp του Ελαιώνα, η
Εύα Ηλιάδη, εκπαιδευτικός, Ε ΕΛΜΕ Αθήνας, η Εύα
Ντόκου, φοιτήτρια ΠΑ.ΔΑ και ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας 

Την ίδια μέρα κινήματα από 16 χώρες θα προχω-
ρήσουν σε ανάλογες συνεντεύξεις τύπου δίνοντας
το στίγμα του διεθνούς συντονισμού από την Ευ-
ρώπη και τις ΗΠΑ μέχρι την Αυστραλία.

Η προετοιμασία όμως απλώνεται και σε τοπικό
επίπεδο σε όλη τη χώρα. Την περασμένη εβδομάδα
πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα από μια σειρά τοπι-
κών συντονιστικών τα οποία αποφάσισαν εξορμή-
σεις σε γειτονιές, σχολεία και στρατόπεδα προ-
σφύγων, πικετοφορίες, συμμετοχή στο πανεκπαι-
δευτικό συλλαλητήριο στις 28/1 και κατά τόπους
εκδηλώσεις για την οργάνωση της 20 Μάρτη ενώ
τις επόμενες μέρες θα συναντηθούν και άλλα τοπι-
κά συντονιστικά σε Αθήνα και σε άλλες πόλεις. 

ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώ-
νων-Θησείου
Σάββατο 30/1, 12μεσ:
Πικετοφορία-εξόρμηση,
Σκλαβενίτης Κάτω Πε-
τράλωνα 
Δευτέρα 1/2, 8πμ: Εξορ-
μήσεις σε σχολεία: 9ο
γυμνάσιο ( Τρώων), 12ο
λύκειο Κάτω Πετράλω-
να, Μουσικό Λύκειο (Κο-
λωνός)
Κυριακή 14/2, 12μεσ:
Εξόρμηση στο στρατό-
πεδο προσφύγων του
Ελαιώνα

ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων
προαστίων
Δευτέρα 1/2, 8πμ: Εξόρ-
μηση ΕΠΑΛ Ελληνικό
Κυριακή 7/2, 6.30μμ:
Διαδικτυακή εκδήλωση
για την οργάνωση της
Διεθνούς Μέρας Δράσης στις 20 Μάρτη

ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου
Σάββατο 6/2, 12μεσ: Πικετοφορία-εξόρμηση
Κυριακή 14/2, 7μμ: Διαδικτυακή εκδήλωση για
την οργάνωση της Διεθνούς Μέρας Δράσης στις
20 Μάρτη 

ΚΕΕΡΦΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Πέμπτη 28/1 συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο
Σάββατο 13/2, 7μμ : Διαδικτυακή εκδήλωση για
την οργάνωση της Διεθνούς Μέρας Δράσης στις
20 Μάρτη
Κυριακή 14/2, 12 μεσ: Εξόρμηση στο στρατόπε-
δο προσφύγων στα Διαβατά 

Σχέδιο Ψηφίσματος για την κινητοποίηση 20 Μάρτη 
κατά του ρατσισμού και του φασισμού

Στις 20 Μάρτη δεκάδες κινήματα από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη
μέχρι την Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία, μας καλούν στη Διεθνή
Μέρα Δράσης ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό. 

Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους! Η εισβολή των οπαδών του
Τραμπ στο Καπιτώλιο είναι μια φασιστική πρόκληση που μας
αφορά όλους. Έχουμε να συγκρουστούμε με τους ντόπιους
Τραμπ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ξεδιπλώνει
την πιο βάρβαρη ρατσιστική πολιτική σε βάρος προσφύγων και
μεταναστών και ανοίγει ξανά τον δρόμο στους φασίστες, όπως
έδειξε η επίθεση κατά των προσφυγόπουλων σε δομή ανήλικων
στο Ωραιόκαστρο.

- Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, οι κατατρεγμένοι των πολέ-
μων, των δικτατοριών, της πείνας, της κλιματικής καταστροφής
είναι καλοδεχούμενοι! Να καταργηθεί η ρατσιστική συμφωνία
ΕΕ-Τουρκίας, να σταματήσουν οι απελάσεις και οι παράνομες
επαναπροωθήσεις που οδηγούν στο θάνατο στον Έβρο και στο
Αιγαίο. 

- Διεκδικούμε όλα τα προσφυγόπουλα να πάνε στα σχολεία
χωρίς αποκλεισμούς. Τα σχολεία έχουν ανοίξει όμως η κυβέρνη-
ση, με πρόσχημα την πανδημία, απαγορεύει τις μετακινήσεις από
τα στρατόπεδα, κλείνοντας την πόρτα σε παιδιά που θα έπρεπε,

βάσει νόμου, να βρίσκονται στις τάξεις τους. Να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών για
τη λειτουργία τάξεων υποδοχής. Να μεριμνήσει το κράτος για την ασφαλή μετακίνηση
στα σχολεία και να μισθώσει λεωφορεία για τον σκοπό αυτό.

- Διεκδικούμε να προγραμματιστεί άμεσα ο μαζικός εμβολιασμός των προσφύγων και
των εργαζόμενων στα στρατόπεδα και να δοθεί ΑΜΚΑ σε όλους για πρόσβαση στα δη-
μόσια νοσοκομεία χωρίς αποκλεισμούς. 

- Διεκδικούμε άσυλο, στέγη, χαρτιά για πρόσφυγες και μετανάστες. Να μπει τέλος
στο αίσχος των στρατοπέδων-γκέτο προσφύγων, από την Ορεστιάδα και τον Καρά Τε-
πέ μέχρι τη Μαλακάσα και τον Ελαιώνα. Να δοθούν ξενοδοχεία και σπίτια σε κάθε Δή-
μο και Περιφέρεια για την στέγαση όλων των άστεγων, των προσφύγων και των Ρομά.

Δείξαμε τη δύναμη μας στις 7 Οκτώβρη, όταν όλες και όλοι μαζί ενωμένοι, τα συνδι-
κάτα, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, το αντιφασιστικό αντιρα-
τσιστικό κίνημα επιβάλαμε την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. 

Με αυτήν την αυτοπεποίθηση συνεχίζουμε! Συμμετέχουμε και στηρίζουμε τη Διεθνή
Μέρα Δράσης ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό.

Εμβόλια για όλους τους πρόσφυγες
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Χωρίς καν να δίνει στη δημοσιότητα τα λεπτομερή επι-
στημονικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε
η Εθνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευ-

νών (ΕΑΓΜΕ), η κυβέρνηση έσπευσε να αρνηθεί τις κατηγο-
ρίες περί επικίνδυνης αυξημένης συγκέντρωσης μολύβδου
στο έδαφος πάνω στο οποίο έχει στηθεί ο προσφυγικός κα-
ταυλισμός του Καρά Τεπέ.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου(ΥΜΑ) μιλάει
για “αποτελέσματα ανάλυσης δειγμάτων που ελήφθησαν
από το έδαφος, η οποία διεξήχθη με βάση τα διεθνώς χρη-
σιμοποιούμενα επιστημονικά πρωτόκολλα” χωρίς όμως να
τα δημοσιεύει! Τα αποτελέσματα αυτά “εστάλησαν στο
Υπουργείο στις 8.12.2020” σύμφωνα με το ΥΜΑ, αλλά ο
υπουργός άφησε να περάσει ενάμισης μήνας μέχρι να ενη-
μερώσει, αδιαφορώντας για την Υγεία αλλά και το δικαίωμα
στην ενημέρωση των προσφύγων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΜΑ “Όλα τα δείγματα
εντός οικιστικής περιμέτρου (δηλ. τα 11) είχαν δεδομένα
συγκέντρωσης μόλυβδου κάτω από τα διεθνή όρια για οικι-
στική χρήση.” 

Κόψε-ράψε
Το Υπουργείο δεν μπαίνει καν στον κόπο να πει σε ποια

διεθνή όρια αναφέρεται. Όπως όμως αναφέρει και η ανακοί-
νωση των γιατρών χωρίς σύνορα, σύμφωνα με όλα “τα σημε-
ρινά στοιχεία δεν υπάρχει κάποιο ασφαλές επίπεδο έκθεσης
σε μόλυβδο”. Η κυβέρνηση  για μια ακόμα φορά κόβει και
ράβει τα επιστημονικά συμπεράσματα στα μέτρα των πολιτι-
κών της επιλογών. Το ρόλο του ράφτη αυτή τη φορά παίζει ο
Μηταράκης. 

Η έκθεση μέσω της κατάποσης και της εισπνοής είναι
προφανές πως δεν είναι ίδια για έναν ενήλικα που έρχεται
σε σχετικά μικρή άμεση επαφή με το μολυσμένο έδαφος
και για τα μικρά παιδιά του καταυλισμού, που παίζουν καθη-
μερινά μέσα στα χώματα κατά την πολύμηνη διαμονή τους
και τα οποία είναι ούτως ή άλλως πιο ευάλωτα. Η υψηλή
συγκέντρωση μολύβδου στο έδαφος μπορεί λοιπόν να είναι
επικίνδυνη ακόμα και αν είναι κάτω από τα οποιαδήποτε επι-
τρεπτά όρια στα οποία αναφέρεται η ανακοίνωση. 

Τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης στο αίμα είναι οι μονα-
δικοί δείκτες όσον αφορά την πραγματική έκθεση στο δηλη-
τηριώδες μέταλλο. Ενώ για τους ενήλικες είναι στα 10 μι-
κοργραμμάρια ανά δεκατόλιτρο για μια έγκυο γυναίκα και
για τα μικρά παιδιά είναι στο μισό. 

Η κυβέρνηση πρέπει λοιπόν να δώσει άμεσα τη δυνατότητα
στους πρόσφυγες του καταυλισμού να κάνουν τεστ ώστε να
βεβαιωθούν για την κατάσταση τους. Εξίσου άμεσα πρέπει να
επιτρέψει σε αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν από αυτό
και τα άλλα στρατόπεδα που εν μέσω πανδημίας αποτελούν
ούτως ή άλλως υγειονομικές βόμβες δεδομένων των συνθη-
κών. Όλες οι ιατρικές οδηγίες αναφέρουν την απομάκρυνση
από την πηγή του μολύβδου ως πρώτο απαραίτητο βήμα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις έγιναν
από την ΕΑΓΜΕ. Πρόκειται για το παλιό ΙΓΜΕ του οποίου η
συρρίκνωση και διάλυση ξεκίνησε επί Σύριζα και συνεχίζεται
με ζήλο από τη ΝΔ που βάζει τις βάσεις για την ιδιωτικοποί-
ηση μέσα από τις αυξανόμενες αναθέσεις σε τρίτους. Η
“επανίδρυση του ΙΓΜΕ” όπως λένε οι εργαζόμενοι και οι ερ-
γαζόμενες, ως ινστιτούτου με πραγματικό ερευνητικό ρόλο,
με αρκετό προσωπικό και υποδομές κάτω από τον έλεγχο
των εργαζομένων είναι απαραίτητη για να μην εξαρτάται η
διαφάνεια επιστημονικών μελετών από τις ανάγκες του κάθε
Μηταράκη αλλά και για τη διασφάλιση της δημόσιας Υγείας. 

Η κούρσα των εξοπλισμών στην οποία επιδίδεται η κυβέρνη-
ση είναι επικίνδυνη και για την ειρήνη στην περιοχή αλλά και
για την Υγεία όλων μας. Ο μόλυβδος που παραμένει για δε-
καετίες στα εδάφη των πεδίων βολής είναι ένας ακόμα τρόπος
με τον οποίο τα όπλα τους μπορούν να σκορπάνε το θάνατο.  

Δημήτρης Δασκαλάκης

Η “Πρωτοβουλία εκπαιδευτικών για
το δικαίωμα των παιδιών προ-
σφύγων και μεταναστών στο

σχολείο” ανέφερε σε ένα κείμενο-καταγ-
γελία που είχε δημοσιευτεί τον περασμέ-
νο Δεκέμβρη ότι “Για τα παιδιά αυτά, πε-
ριθωριοποιημένα από την υπόλοιπη κοι-
νωνία μαζί με τους γονείς τους, η μονα-
δική ευκαιρία που είχαν να έρθουν σε
επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά των τοπι-
κών κοινωνιών, μέσα από την φοίτησή
τους στα δημόσια σχολεία, δεν έγινε
πραγματικότητα. ... Όταν υπάρχουν ακό-
μα και μια χούφτα παιδιά που για οποι-
οδήποτε λόγο το αναφαίρετο δικαίωμά
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία κατα-
πατάται κατάφωρα, αναμένει κανείς σε
ένα κράτος δικαίου (sic) να υπάρξουν
ευθύνες και ποινές για τυχόν παραλεί-
ψεις και αβλεψίες των αρμοδίων. Βέβαια,
στη σημερινή περίοδο μπορεί εύκολα
οποιαδήποτε παραβίαση δικαιώματος -
όχι μόνο της μη παροχής εκπαίδευσης-
να δικαιολογηθεί με μια λέξη και έναν
αριθμό, Covid-19”.

Λίγες μέρες μετά την επανεκκίνηση
των δια ζώσης μαθημάτων στα δημοτικά,
η Πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών συμ-
μετείχε στο μεγάλο πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου
για να υπερασπιστεί το δημόσιο και δω-
ρεάν χαρακτήρα του σχολείου για όλα
ανεξαιρέτως τα παιδιά και δημοσίευσε
το παρακάτω κείμενο ενάντια στον ρα-
τσιστικό αποκλεισμό των προσφυγόπου-
λων από την εκπαιδευτική διαδικασία:

«Δεκέμβριος 2020. Ως πρωτοβουλία
εκπαιδευτικών για το δικαίωμα των προ-
σφυγόπουλων στο σχολείο καταγγείλα-
με με κείμενο μας τα προβλήματα, τις
ελλείψεις και την πολιτική ολιγωρία που
οδηγούσε τα προσφυγόπουλα των
καμπ σε πλήρη αποκλεισμό (και) από
την τηλεκπαίδευση. 

Ιανουάριος 2021. Τα σχολεία άνοιξαν,
αλλά κάποια θρανία παραμένουν
άδεια, αυτά των προσφυγόπουλων και
των κοινωνικά αποκλεισμένων παι-
διών. Η πλειοψηφία των παιδιών που
διαμένουν σε καμπ, είτε δεν είναι ακόμα
εγγεγραμμένα, είτε αδυνατούν να πα-
ρακολουθήσουν την τηλεκπαίδευση, εί-
τε συνεχίζουν να περιμένουν να λυθεί
το αιώνιο πρόβλημα της μετακίνησής

τους ώστε να επιστρέψουν ή να πάνε
για πρώτη φορά στο σχολείο. Λιγοστές
εξαιρέσεις αποτελούν τα παιδιά που
δεν αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήμα-
τα και συνήθως οφείλονται σε υπέρμε-
τρες προσπάθειες συγκεκριμένων αν-
θρώπων, όπως πολλών ΣΕΠ (Συντονι-
στές Εκπαίδευσης Προσφύγων).

Με τα νέα δεδομένα της επαναλει-
τουργίας των δια ζώσης μαθημάτων
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η κατά-
σταση συνεχίζει να είναι τραγική για τα
παιδιά που μένουν στα καμπ, όπου οι αρ-
μόδιοι φορείς δεν έχουν εξασφαλίσει τη
συμπερίληψη τους στο σχολείο. Βασική
πηγή αυτών των προβλημάτων είναι
η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060) σύμφωνα με
την οποία απαγορεύεται η κυκλοφορία
των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών
στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές φιλοξενίας
όλης της Επικράτειας.

Υπονόμευση
Μάλιστα η διαφορετική ερμηνεία της

έχει οδηγήσει στην άσκηση εξουσίας
από μεμονωμένα άτομα και τη λήψη
αποφάσεων οι οποίες μπορεί να υπονο-
μεύσουν το δικαίωμα των παιδιών στην
εκπαίδευση. Καθώς η ισχύουσα ΚΥΑ θέ-
τει τα καμπ και τον πληθυσμό τους σε
μια ατέλειωτη καραντίνα, σε πολλά καμπ
οι αναστολές εξόδου επιβάλλονται και
στα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο. Το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
οφείλει να εξασφαλίσει ότι καμία ΚΥΑ δε
θα σταθεί εμπόδιο στη φοίτηση όλων
των παιδιών προσφύγων στο σχολείο.

Η διαχείριση της πανδημίας φαίνεται
ότι πλέον επιχειρεί να κανονικοποιήσει
τον αποκλεισμό των προσφυγόπουλων
από το σχολείο δημιουργώντας μια κα-
τάσταση όπου τα προσφυγόπουλα συ-
στηματικά βρίσκονται εκτός του εκπαι-
δευτικού συστήματος, τόσο όσον αφο-
ρά στην τηλεκπαίδευση αλλά πλέον και
στα δια ζώσης μαθήματα. Είναι σαφές

ότι η επαναλειτουργία των σχολείων εί-
ναι κομβική στιγμή πριν η γκετοποίηση
και η παραμέληση των προσφυγόπου-
λων γίνει μια νέα κανονικότητα.

Ως εκπαιδευτικοί σε καμπ και σε δη-
μόσια σχολεία ενωνόμαστε για να κατα-
δείξουμε και να καταγγείλουμε την πο-
λιτική που αφήνει εκτός σχολείου τα
παιδιά προσφύγων και μεταναστών, κα-
ταπατά το κατοχυρωμένο τους δικαίω-
μα στην εκπαίδευση και συμβάλλει στην
κοινωνική περιθωριοποίηση και τη γκε-
τοποίηση μερίδας του πληθυσμού που
μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες για
όλη την κοινωνία.

Διεκδικούμε την ένταξη όλων των παι-
διών σε ασφαλή σχολεία, με μέτρα που
προστατεύουν τον μαθητικό πληθυσμό
και τον εκπαιδευτικό κλάδο από τον κο-
ρονοϊό και...τον ρατσισμό. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων πρέπει άμεσα να διασφαλίσει ότι
η φοίτηση των παιδιών αυτών δεν θα
παρακωλύεται από υποκειμενικές ερμη-
νείες της ΚΥΑ, προβλήματα στη μετακί-
νηση ή μεμονωμένες ρατσιστικές συμ-
περιφορές.

Καλούμε τους διευθυντές/ριες, αλλά
και όλους τους/τις εκπαιδευτικούς να
αναζητήσουν εκείνα τα παιδιά που είναι
εγγεγραμμένα στα δημόσια σχολεία, αλ-
λά δεν τους επιτρέπεται ή διευκολύνεται
η φοίτηση και να καταγγείλουν και από
την πλευρά τους τον αποκλεισμό αυτών
των παιδιών στους αρμόδιους φορείς.

Χαιρετίζουμε τον κόσμο της εκπαίδευ-
σης που αντιδρά με μια σειρά δράσεων
και κινητοποιήσεων στα σχέδια υποβάθ-
μισης και διάλυσης του δημόσιου σχο-
λείου. Ενωνόμαστε στους αγώνες αυ-
τούς και διεκδικούμε δημόσια, δωρεάν
και πολύχρωμα σχολεία που θα χωράνε
τα προσφυγόπουλα και όλα τα υπόλοιπα
περιθωριοποιημένα παιδιά. 

Υποστηρίζουμε, διαδίδουμε και δυνα-
μώνουμε τις φωνές μας».

Τα προσφυγόπουλα
στα σχολεία, ΤΩΡΑ!

ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ
Επικίνδυνη
συγκέντρωση μολύβδου

21/1 στο Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Σταματήστε 
την εξόντωση
του Δημήτρη
Κουφοντίνα

“Τσεκούρι” Βορίδη στους Δήμους

Σε απεργία πείνας βρίσκεται από τις 8
Γενάρη ο Δημήτρης Κουφοντίνας δια-

μαρτυρόμενος για την μεταφορά του στις
φυλακές Δομοκού. Μέσα σε αυτό το διά-
στημα οι επιπλοκές στην υγεία του τον
έχουν οδηγήσει τρεις φορές στο νοσοκο-
μείο, παρ' όλα αυτά είναι διατεθειμένος
να συνεχίσει μέχρι να γίνει δεκτό το αίτη-
μά του για να επαναμεταχθεί στις αγροτι-
κές φυλακές Βόλου ή στον Κορυδαλλό. 

Η κυβερνητική επίθεση στον Κου-
φοντίνα έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδρά-
σεων. Η Εναλλακτική Παρέμβαση Δι-
κηγόρων Αθήνας καταγγέλει ότι “έχει
τύχει μιας εκδικητικής αντιμετώπισης
που δεν έχει όμοιά της στα ποινικά και
σωφρονιστικά χρονικά” και “υπερβαί-
νει κάθε έννοια κράτους δικαίου και
πρέπει να αποδοκιμαστεί από το σύνο-
λο του νομικού κόσμου και από κάθε
δημοκρατικό πολίτη”.

Στερήθηκε άδειες από το 2010 μέχρι
το 2017, παρ' όλο που τις δικαιούταν.
Ενώ δεν παραβίασε καμία υποχρέωση
κατά τις άδειές του, εκ νέου και αυθαί-
ρετα στερείται τις άδειες από το 2019.
Η κυβέρνηση στη συνέχεια ψήφισε
φωτογραφικές διατάξεις για να μη
λαμβάνει άδειες και για την μεταγωγή
του από τις αγροτικές φυλακές Βόλου
αν και δεν υπέπεσε σε κανένα πειθαρ-
χικό παράπτωμα. 

“Σύμφωνα με το ποινικό μας σύστημα
και τον σωφρονιστικό κώδικα, οι όροι του
εγκλεισμού και τα δικαιώματα ενός κρα-
τούμενου δεν εξαρτώνται από το είδος
των αδικημάτων που αυτός έχει τελέσει”,
τονίζει η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικη-
γόρων. “Και σαν να μην έφταναν όλες αυ-
τές οι υπερβάσεις και οι καταφανώς φω-
τογραφικές νομοθετικές μεταβολές, ο
κρατούμενος Δημήτρης Κουφοντίνας με-
τήχθη την προπαραμονή των Χριστουγέν-
νων, στις 23/12/2020, στις φυλακές Δομο-
κού, κατά παράβαση ακόμα και αυτού
του νόμου που η ίδια η κυβέρνηση ψήφι-
σε, σύμφωνα με τον οποίο ο κρατούμε-
νος θα έπρεπε να μεταχθεί στον Κορυ-
δαλλό. Πρόκειται για το τέλος μιας μα-
κρόχρονης εκστρατείας της Νέας Δημο-
κρατίας, πριν αυτή γίνει κυβέρνηση, κα-
θώς και μερίδας ΜΜΕ... 

Απευθυνόμαστε σε κάθε νομικό και σε
κάθε δημοκρατικό πολίτη: η θανατική ποι-
νή έχει πάψει να εφαρμόζεται στην Ελλά-
δα από το 1972 και καταργήθηκε οριστι-
κά το 1993. Στόχος του σωφρονιστικού
συστήματος δεν είναι η εξόντωση ή η εκ-
δίκηση. Η τόσο ωμή καταπάτηση του νό-
μου και των δικαιωμάτων από την κυβέρ-
νηση και το κράτος είναι κάτι που δεν
αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο
κρατούμενο ή τους ομοϊδεάτες του, αλλά
τον κάθε πολίτη. Το αίτημα του κρατού-
μενου είναι δίκαιο και συντασσόμαστε με
την ικανοποίησή του”.

“Η πολύ δημοκρατία βλάπτει” σύμφω-
να με τον νέο υπουργό Εσωτερι-
κών και γνωστό τσεκουροφόρο

Μάκη Βορίδη, ο οποίος με το που ανέλαβε το
υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στην αντι-
δραστική αλλαγή του εκλογικού νόμου για τις
Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές με την
κατάργηση της απλής αναλογικής, προκειμέ-
νου να αποκαταστήσει, όπως λέει, την “εύρυθ-
μη λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών”. 

Συγκεκριμένα ο Βορίδης ετοιμάζεται να κατα-
θέσει νομοσχέδιο, (θα συζητηθεί στο υπουργικό
συμβούλιο στις 28/1) που προβλέπει μείωση του
αριθμού των Δημοτικών Συμβούλων, κατάργηση
της ξεχωριστής κάλπης για τα αιρετά όργανα
των Κοινοτήτων, θέσπιση συγκεκριμένου ποσο-
στού ως ορίου εισόδου ενός Συνδυασμού στο
Δημοτικό Συμβούλιο και εκλογή Δημάρχου από
την πρώτη Κυριακή, ο οποίος θα παίρνει προίκα
τα 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου, αρκεί να πά-
ρει το 42%. Πρόκειται δηλαδή για μία πλήρως
αντιδημοκρατική εκτροπή, αφού τη διαχείριση
ενός Δήμου θα αναλαμβάνει η μειοψηφία! 

Η αντιδημοκρατική επίθεση του Βορίδη είναι
μία ακόμα κίνηση αυταρχισμού που φανερώνει
πόσο στριμωγμένη είναι η κυβέρνηση της ΝΔ
από την οργή των εργαζόμενων για την αποτυ-
χία της στην πανδημία που κοστίζει χιλιάδες αν-
θρώπινες ζωές.  Είναι συνέχεια της πολιτικής
της καταστολής και της αστυνόμευσης, όπως η
απαγόρευση διαδηλώσεων, η πανεπιστημιακή
αστυνομία, η παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής
δράσης στους χώρους δουλειά, οι αυταρχικές
διώξεις και εκδικητικές μετακινήσεις συνδικαλι-
στών. Στην πραγματικότητα είναι μία επίθεση κα-
τά της Αριστεράς και των δημοκρατικών δικαιω-
μάτων.

Προφανώς για την κυβέρνηση της ΝΔ “εύ-
ρυθμη” λειτουργία των δήμων και των περιφε-
ρειών σημαίνει τη μετατροπή τους σε ανταπο-
δοτικές επιχειρήσεις για να προχωρήσουν στις
πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων και των περικο-
πών στις κοινωνικές υπηρεσίες που αφορούν
τον κόσμο στις γειτονιές. Γι αυτόν ακριβώς το
λόγο η ΝΔ με το καλημέρα επέβαλε ότι μία σει-
ρά κρίσιμες αποφάσεις θα φύγουν από την αρ-
μοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου και θα

περάσουν στη Οικονομική Επιτροπή, από την
οποία φρόντισε να αποκλείσει  παρατάξεις της
Αριστεράς, όπως την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που είναι η
φωνή των κινημάτων μέσα στα δημοτικά συμ-
βούλια. Την ίδια στιγμή έδωσε τη δυνατότητα
στους νεοναζί να μπουν στην οικονομική επιτρο-
πή του Δήμου της Αθήνας! 

Οι εργαζόμενοι στους Δήμους μαζί με τα κι-
νήματα του κόσμου της γειτονιάς έχουν τη δύ-
ναμη να ανατρέψουν το έκτρωμα του Βορίδη.
Να απαιτήσουμε κάτω τα χέρια από την απλή
αναλογική, στοπ στους αποκλεισμούς της Αρι-
στεράς από τα δημοτικά συμβούλια και τις επι-
τροπές, καθιέρωση του δικαιώματος της συμ-
μετοχής στις εκλογές χιλιάδων μεταναστών
/τριών που ζουν δεκαετίες στη χώρα και ταυτό-
χρονα να παλέψουμε για Δήμους που θα λει-
τουργούν για τις ανάγκες των κατοίκων και
των εργαζομένων, προσλήψεις προσωπικού
και μόνιμη δουλειά για όλους.    

Κατερίνα Θωίδου, 
Δημοτική Σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη, 

“Ανταρσία στην Κοκκινιά”  

EΠIΣΙΤΙΣΜΟΣ

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργα-
σίας καλεί το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού Ν. Αττικής

την Παρασκευή 29/1 στις 11πμ. Η αντικαπιταλιστική κίνηση “Κα-
μαριέρα” καλεί και οργανώνει την κινητοποίηση με εξορμήσεις σε
μαγαζιά επισιτισμού στις γειτονιές. “Άνοιγμα της αγοράς και του
επισιτισμού σημαίνει επιστρέφουμε στη δουλειά μόνο με: Εμβο-
λιασμό όλων των εργαζόμενων, συλλογικές συμβάσεις με αυξή-
σεις, επαναπρόσληψη όλων, αποπληρωμή χρωστούμενων δώρων
και μισθών, και με τουρισμό και καταλύματα για τους εργάτες και
τους φτωχούς”, τονίζει η προκήρυξη της Καμαριέρας, καλώντας
σε κήρυξη απεργίας και νέες κινητοποιήσεις.

Η αναστολή εργασίας 3 μήνες τώρα σήμανε επιδόματα ψίχου-
λα για τους εργαζόμενους του Επισιτισμού, παράλυση του Σώμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας η οποία έδωσε το δικαίωμα στους
εργοδότες να αυθαιρετούν στις πληρωμές και τα δώρα, και ένα
νομοθετικό οπλοστάσιο στα μεγάλα αφεντικά που προσφέρει
ακόμα πιο ελαστικές σχέσεις εργασίας και εντατικοποίηση εις βά-
ρος των εργαζομένων. 

“Τώρα είναι η στιγμή για κλιμάκωση και στα οικονομικά και στα
πολιτικά ζητήματα. Δεν γίνεται τα ξενοδοχεία να γίνονται κουφά-
ρια σε μια κοινωνία που υποφέρουν πρόσφυγες, μετανάστες και

άστεγοι ζώντας σε
παραπήγματα και
βούρκους. Να ανοί-
ξουν για στέγη για
όλες και όλους. Δε
θα περάσουν ανα-
πάντητες οι παρενο-
χλήσεις στους χώ-
ρους δουλειάς απέ-
ναντι σε όλες μας
που προσπαθούμε
να βγάλουμε το ψω-
μί μας. Η Σοφία
Μπεκατώρου δείχνει
το δρόμο για την κα-
ταγγελία των παρε-
νοχλήσεων στο χώ-
ρο δουλειάς, έχουμε
τη δύναμη να συν-
τρίψουμε το σεξισμό
στους χώρους μας”.

ΛΥΡΙΚΗ

Με νέα κινητοποίηση την Τετάρτη 27 Γενάρη στις 11πμ στο Υπουργείο
Πολιτισμού κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι/ες της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) για να επικυρωθεί από τα αρμόδια υπουργεία
η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει υπογραφεί με τη διοίκηση της ΕΛΣ.
Προηγήθηκε απεργιακή κινητοποίηση το πρωί και το απόγευμα του Σαββά-
του 23/1 έξω από τη Λυρική στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με καθολική συμ-
μετοχή στη στάση εργασίας. Στην κινητοποίηση συμπαραστάθηκαν με την
παρουσία τους η ΠΟΘΑ και αντιπροσωπείες από το Σωματείο Ελλήνων Ηθο-
ποιών (ΣΕΗ), το Σωματείο Εργαζομένων στον Χώρο του Χορού (ΣΕΧΩΧΟ),
την ΕΡΤ, το Εθνικό Θέατρο, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα
(ΣΕΘΕΑ), τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο και αλλοι.  

“Σήμερα κάνουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με στάση εργασίας για τη
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που δεν μας υπογράφει ο αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
ο Κώστας Ρουμελιώτης, πρόεδρος του Σωματείου Τεχνικών και Βοηθητικού
Προσωπικού Εθνικής Λυρικής Σκηνής. “Μαζί με το Εθνικό Θέατρο και το Θέα-
τρο Βορείου Ελλάδος, που τελειώνει και σε αυτό η Σύμβαση Εργασίας, σε
συνάντηση με τον Υπουργό μας δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν την υπογράφει λό-
γω δημοσιονομικής διαχείρισης εν μέσω πανδημίας. Έχουμε εργαζόμενους
με τέσσερις διαφορετικές μισθολογικές ταχύτητες, με πιο κακοπληρωμένους
τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου και γι' αυτό θα ήταν βοήθεια να πά-
ρουμε τις διατακτικές που ζητήσαμε. Η συνέχεια για μας είναι η κλιμάκωση
του αγώνα μέχρι να υπογραφεί η Σύμβαση με στάσεις εργασίας πάνω στις
παραγωγές που κάνουμε με βιντεοσκοπήσεις παραστάσεων. Λίγο καιρό πριν
παλεύαμε ενάντια στην απόλυση ενός χορευτή της Λυρικής. Με δικαιολογία
την πανδημία κάνουν επιθέσεις στους εργαζόμενους, την ίδια ώρα που αλλού
μοιράζουν εκατομμύρια, όπως στα ΜΜΕ”.

23/1, Απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στη Λυρική Σκηνή. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Ο κ. Μπακογιάννης 
και το επωαζόμενο
σκάνδαλο στου Στρέφη

Οδήμαρχος της Αθήνας κ. Μπα-
κογιάννης όπως και ο θείος του
κ. Μητσοτάκης έχουν μοναδικό

κριτήριο για την υλοποίηση ενός έργου
την ύπαρξη χορηγού. Αν υπάρχει κά-
ποιος ιδιώτης που επιθυμεί να αξιοποι-
ήσει ή εξυπηρετείται από την αξιοποί-
ηση ενός έργου αυτό παίρνει σειρά
προτεραιότητας. Για τον «Δήμο της
Αθήνας» αυτή η πολιτική έχει και ονο-
μασία. Λέγεται «πρόγραμμα υιοθέτησε
την πόλη σου» που βασίζεται στην αρ-
χή, άκουσον–άκουσον, «ό,τι είναι δημό-
σιο δεν είναι και κρατικό». Οι μόνοι που
δεν επωφελούνται βέβαια στην προκει-
μένη περίπτωση είναι οι κάτοικοι της
Αθήνας. Αυτοί έχουν μονίμως περιορι-
σμένη πρόσβαση σε ελεύθερους χώ-
ρους, χειρότερα σχολεία για τα παιδιά
τους, λιγότερους γιατρούς και συνεχώς
υποβαθμιζόμενη ποιότητα ζωής.  

Την περασμένη εβδομάδα ο δήμαρ-
χος Αθήνας «ξαναχτύπησε». Μετά το
φιάσκο του «μεγάλου περίπατου» και τη
σκανδαλώδη συμφωνία για την ανέγερ-
ση με δημόσιο χρήμα του γηπέδου της
ΠΑΕ Παναθηναϊκός σειρά πήρε ο Λόφος
Στρέφη. Χορηγός και χορηγούμενος αυ-
τή τη φορά η εταιρεία Prodea Inve-
stments. Πρόκειται για τη διάδοχο της
εταιρείας MIG Real Estate θυγατρικής
της χρεοκοπημένης τράπεζας MIG του
Βγενόπουλου κατόπιν συγχώνευσης με
την «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» το
2015. Σύμφωνα με τις οικονομικές κατα-
στάσεις της χρήσης 2019, βασικός μέτο-
χος της εταιρείας είναι πλέον ο Ολλαν-
δικός όμιλος Invel ο οποίος κατέχει συ-
νολικά (μέσω δύο εταιρειών) 92.74% του
μετοχικού κεφαλαίου. Το τελευταίο είναι
περίεργο για εισηγμένη εταιρεία στο
Χρηματιστήριο Αθηνών αφού δεν τη-
ρούνται οι στοιχειώδεις όροι διασποράς
του μετοχικού κεφαλαίου. Αλλά αυτό εί-
ναι πταίσμα μπροστά σε αυτά που συμ-
βαίνουν ή πρόκειται να συμβούν στον
Λόφο Στρέφη. 

Μούφα δωρεά
Βασική επιχειρηματική αρχή της Pro-

dea – Invel είναι, σύμφωνα με την ιστο-
σελίδα της μητρικής  εταιρείας, ο συνε-
ταιρισμός με διαφορετικούς «επενδυ-
τές» για το κάθε έργο. Μάλλον αυτός
είναι και ο ρόλος της στο Στρέφη. Δη-
λαδή, η εταιρεία λειτουργεί σαν «μπρο-
στινός» ιδιωτικών συμφερόντων που
δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη. Εκεί κα-
τατείνει ο τρόπος με τον οποίο πλησία-
σε το Δήμο. Ο κ. Μπακογιάννης παρου-
σίασε την εταιρεία ως δωρητή που υπο-
τίθεται ότι προσέφερε 1 εκ. ευρώ.
Όμως η δωρεά είναι «μούφα». Αυτό
που «προσφέρει» η εταιρεία είναι δω-
ρεάν μελέτες έργων συντήρησης και
αναβάθμισης περιοχών του λόφου
Στρέφη τις οποίες κοστολογεί στο (1)

εκ. ευρώ. Όπως επεσήμανε και ο δημο-
τικός σύμβουλος της Ανταρσία στις Γει-
τονιές της Αθήνας Πέτρος Κωνσταντί-
νου η εταιρεία κοστολογεί τις δραστη-
ριότητές της προς 222 ευρώ το τετρα-
γωνικό μέτρο. Είναι το ποσό που προ-
κύπτει από τη διαίρεση ενός εκ. ευρώ
με τα τετραγωνικά μέτρα των έργων
που αφορούν οι μελέτες της εταιρείας.
Βέβαια όπως ξέρουμε όλοι, 222 ευρώ
ανά τετραγωνικό είναι το κατασκευα-
στικό κόστος ανέγερσης πολυτελών
κατοικιών και όχι κάποιων μελετών αμ-
φιβόλου περιεχομένου και έργων συν-
τήρησης αμφισβητήσιμης χρηστικής
αξίας. Ο μόνος που δεν το γνωρίζει εί-
ναι ο κ. Μπακογιάννης που είπε ότι τα
συγκεκριμένα έργα και μελέτες θα κό-
στιζαν 1,5 ίσως και 2 εκ ευρώ αν τα
υλοποιούσε ο δήμος. Ένας δήμαρχος
που πιστεύει ότι το κόστος κάποιων με-
λετών και αναμορφώσεων εξωτερικών
χώρων ισούται με το κόστος ανέγερ-
σης πολυτελούς βίλας είναι τουλάχι-
στον επικίνδυνος για το ταμείο του δή-
μου της Αθήνας. 

Όμως με αυτό το κόλπο έβαλαν στο
χέρι τον λόφο Στρέφη. Η εταιρεία κανο-
νίζει κάποια περιφερειακά έργα φωτο-
γραφίζοντας μέχρι και τον προμηθευτή
των υλικών κατασκευής και αφήνει απέ-
ξω το φιλέτο. Το φιλέτο είναι το αναψυ-
κτήριο και το γήπεδο μπάσκετ. Εκεί θα
κάνει την εμφάνισή του ο πραγματικός
χορηγούμενος(οι). Δεν ξέρουμε αν εί-
ναι απλά σύμπτωση ή σχετίζεται με τα
τεκταινόμενα στον Στρέφη, πάντως η
Prodea – Invel προχώρησε πριν μερικές
μέρες σε πώληση σειράς ακινήτων και
στρατηγική συνεργασία στον τομέα του
τουρισμού με τον επιχειρηματία κ. Πα-
παλέκα γνωστό και ως Mr. Namos. Η
στρατηγική συνεργασία αφορά ξενοδο-
χεία στη Κύπρο (ανακοίνωση Prodea
30/12/2020). Όμως στην ανακοίνωση
της Prodea (28/12/2020) δεν αναφέρει
σε ποια περιοχή βρίσκονται τα  ακίνητα
που πουλήθηκαν. 

Όπως είναι φυσικό αυτές οι εξελίξεις
δημιούργησαν σάλο στο δημοτικό συμ-
βούλιο. Ολόκληρη η αντιπολίτευση
εκτός των φασιστών της Χρυσής Αυγής
αντιτάχθηκε στο σχέδιο. Η πρόταση
του δημάρχου πέρασε με ισχνή πλει-
οψηφία αποτελούμενη από τους συμ-
βούλους της παράταξης Μπακογιάννη,
έναν σύμβουλο της Χρυσής Αυγής και
έναν σύμβουλο της παράταξης Γερου-
λάνου που διαφοροποιήθηκε από την
επίσημη θέση της παράταξής του. Το
θέμα είναι ότι η πολιτική Μπακογιάννη
είναι πλέον προκλητική και επικίνδυνη
για τους δημότες της Αθήνας ιδιαίτερα
στο σημερινό περιβάλλον της πανδη-
μίας.   

Νίκος Στραβελάκης, οικονομολόγος            

Πάνω από 150 άτομα συγκεντρώ-
θηκαν το Σάββατο 23/01 στον Λό-

φο του Στρέφη, προκειμένου να συζη-
τήσουν τρόπους δράσης ενάντια στο
ξεπούλημα του σε ιδιωτική εταιρεία
ακινήτων. Συμμετείχαν κάτοικοι των
Εξαρχείων, φοιτητές, δημοτικές κινή-
σεις, τοπικές συλλογικότητες, σύλλο-
γοι γονέων, κα. Πρόκειται για μια ακό-
μη επίθεση της Νέας Δημοκρατίας,
που στο όνομα της ανάπλασης, λεη-
λατεί τις περιοχές, εξυπηρετώντας τα
ιδιωτικά συμφέροντα. Απαιτούμε να
σταματήσει η ληστρική επιδρομή στον
Λόφο Στρέφη. 

Η συνέλευση αποφάσισε ότι προχω-
ράει σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 1/2
στις 3μμ στην πλατεία Κοτζιά, την ώρα
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβου-
λίου και το Σάββατο θα πραγματοποι-
ηθεί νέα τοπική συνέλευση για την ορ-
γάνωση της συνέχειας.   

Την Τρίτη 2/02 η "Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας" οργανώνει διαδι-
κτυακή εκδήλωση στις 7:30 με πλού-
σιο πάνελ ομιλητών. 

Μαριλένα Κουντούρη, πυρήνας
ΣΕΚ Εξαρχείων

Διαδικτυακή συνέντευξη τύπου
των περιβαλλοντικών συλλογι-
κοτήτων Τουρκίας-Ελλάδας-

Κύπρου που συμμετέχουν στην κοινή
πρωτοβουλία «Μας σκάβουν τον λάκ-
κο – Kazma Birak – Don’t Dig» - Συ-
νεργασία ενάντια στις εξορύξεις και
τον πόλεμο, πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 26/1. Μίλησαν οι Onur Yilmaz
από Τουρκία, Εμμανουέλα Τερζοπού-
λου από Ελλάδα, Murat Kanatli και
Μυρτώ Σκουρουπάθη από Κύπρο. 

Η πρωτοβουλία θεωρεί ότι οι ελληνοτουρκικοί αν-
ταγωνισμοί για τον έλεγχο των αποθεμάτων πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογεί-
ου απειλούν τόσο την ειρήνη όσο και το περιβάλλον. 

“Οι λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας στις δύο
όχθες του Αιγαίου αλλά και οι δύο κοινότητες της
Κύπρου πριν από 25 χρόνια είχαν πάλι οδηγηθεί σε
μία στρατιωτική ένταση λόγω της κρίση των Κάρν-
τακ (Ίμια). Όμως οι ρατσιστές και οι πολεμοκάπηλοι
δεν θα καταφέρουν ποτέ να κάνουν τους λαούς μας
εχθρούς. Ζούμε στην ίδια γεωγραφική περιοχή και
έχουμε κοινά συμφέροντα. Στη φύση δεν υπάρχουν
σύνορα, δεν υπάρχουν αποκλειστικές οικονομικές
ζώνες. Τα ζωντανά που εξοντώνονται, η βάση της
θάλασσας που καταστρέφεται, το κλίμα που θερμαί-
νεται, το νερό που μολύνεται, η γη που παράγει όλο
και λιγότερα αγαθά, είναι όλα αποτελέσματα αυτών
των οικοκτονικών σχεδίων που δεν αναγνωρίζουν
σύνορα και άρα πρέπει να καταπολεμηθούν διεθνι-
στικά”, τόνισε o Onur Yilmaz. “Μέχρι σήμερα σε κα-
μία χώρα τα οικονομικά έσοδα  από εξόρυξη ορυ-
κτών καυσίμων δεν χρησιμοποιήθηκαν για την λαϊκή
ευημερία, αλλά κατέληξαν στη τσέπη των καπιταλι-
στών. Το ίδιο ισχύει και για το αέριο και το πετρέ-
λαιο στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτοί
που μας καταδικάζουν στην ανεργία και την πείνα
οδηγώντας τις χώρες μας σε οικονομική δυσχέρεια,
είναι αυτοί που μέσω αερίου και πετρελαίου ακο-
λουθούν μία πολεμοχαρή πολιτική. Για αυτό καλού-
με όλους σε κοινό αγώνα. Ελάτε μαζί να τους επι-
βάλλουμε το αίτημα μας ‘Όχι στις Εξορύξεις!’ για

την κλιματική δικαιοσύνη και την ειρήνη. Υπογράψτε
το κείμενο της καμπάνιας, διαδώστε το, γίνετε μέλη
στις οργανώσεις που υπογράφουν το κείμενο, μετα-
φέρετε τη φωνή μας στους δρόμους”, πρόσθεσε.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο του
Onur Yilmaz και της Εμμανουέλας Τερζοπούλου
στο ergatiki.gr 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Σκλαβενίτης (Γυφτοπούλου) 5μμ
ΠΑΤΡΑ My Market Αγ. Αντρέας 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/1
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Σκλαβενίτης Βελβενδούς 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ 
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβα 11πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος Μουσείο ΕΑΜ 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ 
Πλ. Αγίου Λαζάρου 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 11.30πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 12.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημοτική Αγορά 11.30πμ 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Έβερεστ 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Δουκίσης12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λαϊκή Πευκάκια 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Λαϊκή 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Περιβολάκι 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 1μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Σκλαβενίτης Σβώλου 12μ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Μαρτίου 11 πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11.30 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή Πατέλες 12μ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 12μ
ΞΑΝΘΗ Παζάρι 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Σ/Μ Παπαγεωργίου
(λεωφ. Δωδώνης)12μ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 11.30πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/2
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΒ Δεκελείας 6μμ

Εξορμήσεις

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7μμ, fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
Ναγκόρνο Καραμπάχ – σταυροδρόμι ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
Η αριστερά στην Αμερική – να διώξουμε
τους ντόπιους Τραμπ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7.30μμ,  Skype: bit.ly/sekpe-
risteri fb: ΣΕΚ Περιστερίου
Η αριστερά στην Αμερική – να διώξουμε
τους ντόπιους Τραμπ
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – 
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Νέας Ιω-
νίας - SEK Neas Ionias
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλητής: Γεράσιμος Καμπίτσης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 8μμ, 
Καρλ Μαρξ: “Η 18 Μπρυμαίρ του Λουδοβί-
κου Βοναπάρτη”
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Πετράκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Οι πλούσιοι εκ-βιαστές αντιμέτωποι με το
ελληνικό #metoo
Ομιλήτρια: Βασιλική Λιακόνη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7.30μμ, fb.com/sekxalandri
Οι πλούσιοι εκ-βιαστές αντιμέτωποι με το
ελληνικό #metoo
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 8μμ, Skype: bit.ly/sekma-
rousi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 8μμ, Skype: bit.ly/sekmaro-
usi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Η οικονομία του σοσιαλισμού
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7μμ,
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλητής: Μάνος Χατζηανέστης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ιωαννίνων
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 6.30μμ, fb: ΣΕΚ Πάτρας
Το κίνημα που γκρέμισε ΝΔ–Μητσοτάκη
τότε
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ναγκόρνο Καραμπάχ – σταυροδρόμι ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Η Αριστερά μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Βάσω Νικολίτσα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7.30μμ, fb: Η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – 
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Αναστασία Σαχινίδου

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7.30μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7μμ,
link: bit.ly/sekvolos fb: ΣΕΚ Βόλου
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 8μμ, fb: ΣΕΚ Ξάνθης
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 8μμ, Skype: bit.ly/sekellini-
kou fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7.30μμ, Skype: bit.ly/se-
knsmyrni fb: ΣΕΚ Νέας Σμύρνης
Ρατσισμός, τι είναι και πώς παλεύεται
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7μμ, σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ
και Skype: bit.ly/sekilisia fb: ΣΕΚ Ιλισίων
Ρόζα Λούξεμπουργκ

Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7μμ, σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ
και Skype: bit.ly/sekzografou fb: ΣΕΚ Ζωγράφου
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7μμ, δημαρχείο, αιθ. Ανταρ-
σία στο Λιμάνι, 5ος ορ. 
Οι επαναστατικές ιδέες της Ρόζας Λούξεμ-
πουργκ
Ομιλήτρια: Χαρά Μουτζούρη

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 8μμ  
Πώς οργανώνουμε τις μάχες ενάντια 
στη ΝΔ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Πατήσια
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7μμ, Skype: bit.ly/SEKAM-
PELO fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
Το τέλος ενός εφιάλτη; Η αριστερά μετά τις
εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 7μμ, fb: ΣΕΚ Γαλάτσι
Η μάχη στην παιδεία
Ομιλητής: Νίκος Κουράκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7μμ,  fb: ΣΕΚ Εξαρχείων
Το τέλος ενός εφιάλτη; Η αριστερά μετά τις
εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7.30μμ, 
https://meet.jit.si/PyrinasThiseio 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7.30μμ, 
https://meet.jit.si/PyrinasThiseio 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – 
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7.30μμ, 
https://meet.jit.si/PyrinasThiseio 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7μμ,
zoom: tinyurl.com/pyrinaspetralona
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 28/1, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Ρόζα Λούξεμπουργκ

Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 28/1, 5μμ, Skype: ilirida.mb2
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 6.30μμ, Skype: ilirida.mb2
8 Μάρτη - Στο πλευρό των γυναικών που
καταγγέλλουν τη σεξιστική καταπίεση
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
• ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 6.30μμ, Skype: ilirida.mb2
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/2, 5μμ
Πώς οργανώνουμε τις μάχες ενάντια 
στη ΝΔ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 28/1, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Κυψελης
Το τέλος ενός εφιάλτη; Η αριστερά μετά τις
εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 28/1, 7μμ,  
Skype: bit.ly/sekpagrati fb: ΣΕΚ Παγκράτι
Το τέλος ενός εφιάλτη; Η αριστερά μετά τις
εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 28/1, 8μμ, 
fb SEK pyrinas Keratsiniou
Η Αριστερά μετά τις εκλογές στην Αμερική
Ομιλητής: Γιώργος Μπόμπος

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/1, 7.30μμ  δημαρχείο Νίκαιας
fb: ΣΕΚ πυρήνας Νίκαιας - Κορυδαλλού
Ναγκόρνο Καραμπάχ – σταυροδρόμι ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 28/1, 7.30μμ fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραμπάσης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 28/1, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/1, 8μμ fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Βασιλική Γκαδάτσιου

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 8μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 
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Στις 6 Γενάρη όλος ο κόσμος
παρακολουθούσε ζωντανά με-
ρικές χιλιάδες “διαδηλωτές”

ακροδεξιούς τραμπούκους, ρατσι-
στές, φασίστες κλπ. πολλοί οπλοφο-
ρώντας, όταν μπούκαραν στην έδρα
του Κογκρέσου στις ΗΠΑ για να
ανατρέψουν την επικύρωση των
πρόσφατων προεδρικών εκλογών,
όπου ηττήθηκε καθαρά ο “Μεσσίας”
των διαδηλωτών ο -μέχρι τότε πρό-
εδρος- Ντόλαντ Τράμπ. Mάλιστα
τους είχε προτρέψει ο ίδιος. 

Και να που και στη δική μας χώρα,
ξαναβγήκαν σαν βρυκόλακες κάποι-
οι έμμισθοι κονδυλοφόροι και προ-
παγανδιστές της αστικής εξουσίας,
ιδιαίτερα αιμοβόροι όταν αυτή στρι-
μώχνεται από τους εργατικούς, νεο-
λαιίστικους και δημοκρατικούς αγώ-
νες. Επιχειρούν να συσχετίσουν τις
ενέργειες του Τραμπ και των ζόμπι
οπαδών του με τους σκληρούς,
ηρωϊκούς και μεγαλειώδεις αγώνες
των εργαζόμενων και  του λαού στην
Ελλάδα τα δραματικά προηγούμενα
χρόνια. Το ίδιο επιχείρησε κι ο πρω-
θυπουργός Μητσοτάκης παρεμβαί-
νοντας σε συζήτηση στη Βουλή στις
20/1.

Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο
στην “Καθημερινή” στις 17/1 που
υπογράφει ο Παύλος Παπαδόπου-
λος με τίτλο “Πώς απεφεύχθη ένα
ελληνικό «Καπιτώλιο» το 2010“
(https://www.kathimerini.gr/politics/5
61231700/pos-apefeychthi-ena-ellini-
ko-kapitolio-to-2010/). Όποιος είχε
συμμετάσχει στη συγκλονιστική πα-
νεργατική απεργία και το μεγαλύτε-
ρο ποτέ συλλαλητήριο στις 5 Μάη
2010, χάνεται πού να πρωτοψαρέψει
στις ανακρίβειες και χαλκευμένες
πληροφορίες, άσε πια οι “απόψεις”
του σχολιαστή. Αξίζει όμως να επι-
σημάνουμε κάποια σημεία που βγά-
ζουν μάτι αλλά και να αφήσουμε τον
ίδιο τον σχολιαστή της “Κ” να απο-
καλύψει το πώς δουλεύουν οι επικοι-
νωνιακοί-προπαγανδιστικοί μηχανι-
σμοί της αστικής ολιγαρχίας όταν εί-
ναι να θάψουν ή διαβάλουν τους μα-
ζικούς αγώνες των εργαζομένων.

Στις 5 Μάη 2010 είχε γενική απερ-
γία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ενάντια στην ψήφι-
ση του τερατώδους πρώτου μνημο-
νίου (που θα γινόταν στις 6/5, από
μια Βουλή, όπου κατά την ομολογία
του τότε και τώρα υπουργού “Προ-
στασίας” του Πολίτη  Χρυσοχοΐδη,
δεν το είχε καν διαβάσει...) Από νω-
ρίς το πρωί, η οικονομική ζωή παρέ-
λυσε, ενώ προς το μεσημέρι, το κέν-
τρο της Αθήνας (και των άλλων πό-
λεων) “βούλιαξε” από απεργούς –
διαδηλωτές σε οργανωμένα μπλοκ
σωματείων, συλλογικοτήτων κλπ.
Δεν μπορούσες να ανασάνεις από
την πρωτοφανή έκταση και πυκνότη-
τα του κόσμου που εξέφραζε την
οργή του ενάντια στη μνημονιακή
λαίλαπα όπου ξένοι και ντόπιοι δα-
νειστές, τραπεζίτες, μεγαλοκαπιτα-
λιστές αλλά και οι υποτακτικές τους
πολιτικές δυνάμεις αιφνιδιαστικά

έφεραν σαν οδοστρωτήρα εισοδη-
μάτων, δουλειών, δικαιωμάτων της
τεράστιας πλειοψηφίας των εργαζό-
μενων και του λαού. Τότε που το πα-
λιρροϊκό κύμα της μεγάλης παγκό-
σμιας κρίσης του 2008 ξέσπασε και
στην Ελλάδα, οδηγώντας σε μια
πρωτοφανή (όσο κι ανομολόγητη
και συγκαλυμμένη) χρεοκοπία. Το
άρθρο στην “Κ” όμως, αναμασώντας
την άθλια φιλομνημονιακή προπα-
γάνδα της εποχής, υπερασπίζεται το
μνημόνιο, όταν αυτό και τα επακο-
λουθήσαντα οδήγησαν σε φτώχεια,
ανεργία, συντριβή εισοδημάτων και
δικαιωμάτων, χωρίς προηγούμενο.
Και μάλιστα μας αποκαλύπτει ότι τα
ΜΜΕ απέτυχαν τότε στο ρόλο τους
να προλάβουν και ποδηγετήσουν τις
αυτονόητες εργατικές-λαϊκές αντι-
δράσεις κι αγώνες, με υπεύθυνα δή-
θεν τα social media: “Η δυναμική
των κοινωνικών μέσων επέβαλε την
άποψη ότι τα παραδοσιακά μέσα
ήταν «πουλημένα», με αποτέλεσμα
αυτά να μην κατορθώσουν να επιβά-
λουν την ερμηνεία του μνημονίου ως
συμφωνίας διάσωσης.” Χωρίς άλλα
σχόλια.

Συλλαλητήριο μαμούθ
Όσο για την ίδια τη συγκέντρωση-

συλλαλητήριο-μαμούθ, που το BBC
και άλλοι μετέδωσαν ότι ξεπερνούσε
το μισό εκατομμύριο (ξέρουμε ότι
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, ακό-
μη πάνω από εκατομμύριο), το άρ-
θρο αναπαράγει αναίσχυντα αστυ-
νομικές “εκτιμήσεις” για λίγο πάνω
από 40 χιλιάδες.... Επιχειρεί έτσι να
υποτιμήσει αυτό το ποτάμι που βγή-
κε στους δρόμους σαν οργισμένοι
αλλά συντεταγμένοι απεργοί. Αντί-

θετα προβάλλει τη δράση “ακραίων
ομάδων”, πονηρά ταυτίζοντας ακρο-
δεξιούς/χρυσαυγίτες με ακροαρι-
στερούς/αναρχικούς – και μάλιστα
οπλισμένους με μαχαίρια!!! Εδώ μά-
λιστα επιχειρεί μια προβοκατόρικη
λαθροχειρία επικαλούμενος μαρτυ-
ρία αστυνομικού ΜΑΤατζή που δή-
θεν επιβεβαιώνει σχετική αφήγηση
της Αλέκας Παπαρήγα, τότε Γ.Γ. του
ΚΚΕ... Περίπου παρουσιάζει τα ΜΑΤ
του Χρυσοχοΐδη να συνεργάζονται
με το ΚΚΕ για να σώσουν τη Βουλή
από επίδοξους “ακραίους” εισβο-
λείς. Επιτέλους, “αιδώς Αργείοι” για
τις συκοφαντίες κι ασφαλίτικες προ-
βοκάτσιες, κι ας έχει το ΚΚΕ ευθύ-
νες γιατί “γείωσε” το εργατικό κίνη-
μα σε αρκετές περιπτώσεις.

Ένα άλλο ζήτημα που βρυκολα-
κιάζει ο αρθρογράφος είναι ο τραγι-
κός θάνατος των 3 εργαζομένων
στη Marfin στη Σταδίου, την οποία
φορτώνει στους διαδηλωτές που δή-
θεν εμπόδιζαν την Πυροσβεστική. Οι
δράστες παραμένουν άγνωστοι,
ακόμη και μετά τη σχετική δίκη, ενώ
καταδικάστηκε η εργοδοσία για εγ-
κληματικές παραβιάσεις των κανονι-
σμών πυρασφάλειας. 

Στο σημείο αυτό θα μεταφέρω
προσωπική εμπειρία σαν εργαζόμε-
νος στην INTRACOM και μέλος τότε
του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων
στον όμιλο. Στην INTRACOM είχε
προηγηθεί μια πρωτοφανής κινητο-
ποίηση απέναντι σε απολύσεις με
24ωρη καθολική απεργία το Νοέμ-
βρη του 2008 ενώ η ενεργοποίηση
του κόσμου έφερε στις εκλογές του
Σωματείου τον Ιούνη του 2009 για
πρώτη φορά την πλειοψηφία (8 στις
15 έδρες ΔΣ) σε αριστερές αγωνι-

στικές παρατάξεις, με εκτίναξη
στους αντικαπιταλιστές (ΓΕΝΟΒΑ –
4 έδρες από 2), αλλά δυστυχώς η
φιλο-ΠΑΜΕ παράταξη (επίσης 4
έδρες) δεν δέχτηκε να συγκροτή-
σουμε αγωνιστικό προεδρείο. Αλλά
και το 2011 μετά το 1ο μνημόνιο εί-
χαμε δυο 48ωρες καθολικές απερ-
γίες ενάντια σε απολύσεις και μει-
ώσεις μισθών, το δε 2012 είχαμε μια
διαρκή κυλιόμενη απεργία στη DE-
FENSE για 16 μέρες με απόλυτη
συμμετοχή, μαζικά δε κατεβάσματα
στις πανεργατικές της περιόδου. Οι
κινητοποιήσεις αυτές έβαλαν φρένα
στις εργοδοτικές επιθέσεις, κάτι που
φάνηκε και στα επόμενα χρόνια.

Πανεργατικά
Στις 5/5/2010 το κύριο μπλοκ

απεργών-διαδηλωτών της INTRA-
COM συγκροτήθηκε με πρωτοφανή
συμμετοχή (πλησίασε τα 300 άτομα)
και παλμό αρχικά στο Μουσείο μαζί
με πλήθος άλλα σωματεία επίσης με
μαζική συμμετοχή από τηλεπικοινω-
νίες, υγεία, ΜΜΕ, δήμους, υπουρ-
γεία, εκπαίδευση κ.ά. (κι όχι απλά
αριστεριστών όπως ισχυρίζεται ο
αρθρογράφος, επιχειρώντας να θά-
ψει τον πανεργατικό χαρακτήρα του
συλλαλητηρίου...). Η πορεία προς το
Σύνταγμα ξεκίνησε καθυστερημένα
λόγω κοσμοσυρροής και τοπικών
εφόδων των ΜΑΤ. Με πολλές διακο-
πές φθάσαμε ανεβαίνοντας τη Στα-
δίου έξω από το Υπουργείο Εργα-
σίας, λίγο πριν την Κλαυθμώνος,
όπου είδαμε μπροστά λίγο μετά την
πλατεία να λαμπαδιάζει ταχύτατα
ένα κτίριο (Marfin). Η πορεία σταμά-
τησε για κάποια ώρα. Όταν σε λίγο
είδαμε την Πυροσβεστική να βγαίνει

ακριβώς πίσω μας από Εμμ. Μπενά-
κη στη Σταδίου, ΑΜΕΣΩΣ συμπτυχ-
θήκαμε πλάγια και δώσαμε χώρο,
το ίδιο και τα μπλοκ μπροστά από
μας, τα δε πυροσβεστικά οχήματα
προχώρησαν απρόσκοπτα προς το
φλεγόμενο κτίριο.

Μετά από λίγο η πορεία ξεκίνησε
πάλι και φθάνοντας μπροστά στο
καιόμενο κτίριο όπου είχαν σταθ-
μεύσει απέξω τα πυροσβεστικά και
έκαναν επιτυχημένα πυρόσβεση,
διαπιστώσαμε με φρίκη ότι στον
εξώστη μέσα στους καπνούς άτομα
ζητούσαν βοήθεια. Αμέσως, αυθόρ-
μητα, εργαζόμενοι-απεργοί από το
μπλοκ μας (συγκεκριμένα κυρίως
από τη θυγατρική INMAINT, με κά-
ποια σχετική εμπειρία) βοήθησαν
ενεργά κι αποφασιστικά τους πυρο-
σβέστες να κατέβουν με σκάλα οι
εγκλωβισμένοι. Ψάξτε να βρείτε τί-
ποτε σχετικό στο άρθρο της “Κ”...
Εκεί πρωταγωνιστούν ο Χρυσοχοΐ-
δης, ο Παπανδρέου, ο Σαμαράς, η
Διαμαντοπούλου, ο Καρατζαφέρης
κι οι διάλογοί τους στη Βουλή όπου
συνέχιζαν “ατάραχοι”. Η συνέχεια εί-
χε τεράστιους εργατικούς/λαϊκούς
αγώνες και την κατάρρευση των
κομμάτων του μνημονιακού τόξου
στις εκλογές του Μάη 2012 (από συ-
νολικά πάνω από 85% που συγκέν-
τρωναν πριν 2,5 χρόνια ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-
ΛΑΟΣ τα οποία συμμετείχαν στην
κυβέρνηση-έκτρωμα Παπαδήμου κα-
τέρρευσαν κάτω από 35%).

Και βέβαια το άρθρο της “Κ”, πι-
στό στη γραμμή των ΝΑΙνέκων λοι-
δωρεί και το δημοψήφισμα στις 5
Ιούλη 2015, όταν ο λαός (συντριπτι-
κά σε εργατικές συνοικίες) είπε με
62% ΟΧΙ σε μνημόνια, φτώχεια, ξε-
πουλήματα, υποταγή στους εκβια-
σμούς δανειστών, μεγαλοτραπεζι-
τών, εργοδοτών, ΜΜΕ.

Τώρα, τι σχέση έχουν με τα ζόμπι
του Τραμπ οι μεγαλειώδεις, σκληροί
αγώνες των εργαζόμενων και του λα-
ού για πάνω από μια δεκαετία απέ-
ναντι στην ισοπέδωση των μνημο-
νίων, αγώνες που συνεχίζονται ακό-
μη και μέσα στην πανδημία σήμερα
και τη δραματική επιδείνωση της κρί-
σης που επέφερε και τις νέες αντερ-
γατικές-αντιλαϊκές, ακραία ταξικές
πολιτικές της ΝΔ του Μητσοτάκη και
του μεγάλου κεφάλαιου που υπηρε-
τεί; Σε αυτό ατύχησε ο αρθρογρά-
φος της “Κ”: αυτά που ισχυρίζεται εί-
ναι για τα μπάζα. Ο κάθε αγωνιστής
εργαζόμενος, νεολαίος, συνταξιού-
χος δεν ξεγελιέται από διαστρεβλώ-
σεις και συκοφαντίες, οι εργατικοί
και δημοκρατικοί αγώνες δυναμώ-
νουν. Η νίκη και δικαίωση θα έρθει
με ενότητα κι αγώνα για ανατροπή
του πλέγματος εξουσίας που υπονο-
μεύει και δηλητηριάζει τις ζωές μας,
το σήμερα και το αύριο της μεγάλης
εργαζόμενης πλειοψηφίας.

Βασίλης Συλαϊδής, 
συνδικαλιστής, πρώην μέλος 

ΔΣ Σωματείου INTRACOM 
και ΔΣ του ΕΚΑ

Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Η  ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΤΙΣ 5 ΜΑΗ 2010
Απάντηση στους συκοφάντες
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Kινηματογράφος
Νomadland
της Κλόε Ζάο

Οι κινηματογράφοι δυστυχώς παραμένουν κλειστοί
καθώς συνεχίζεται η επέλαση του κορονοϊού και
το κοινό περιορίζεται στις διαδικτυακές πλατφόρ-

μες που προσφέρουν ταινίες. Το Nomadland της Κλόε
Ζάο είναι ένα φιλμ που αξίζει κανείς να δει. Η ταινία δίκαια
βραβεύτηκε με τον Χρυσό Λέοντα της Βενετίας και θεω-
ρείται ένα εκ των φαβορί για τα φετινά Όσκαρ. Βασίζεται
στο βιβλίο της Τζέσικα Μπρούντερ με τίτλο “Nomadland:
Επιβιώνοντας στην Αμερική του 21ου αιώνα”.

Η Φέρν, μετά την οικονομική κατάρρευση μίας πόλης-
εργοστάσιο στην πολιτεία της Νεβάδα, κατά την περίοδο
της Μακράς Ύφεσης, χάνει τα πάντα. Δουλειά, σπίτι και
σύζυγο. Οργανώνει το βαν της και αποφασίζει να ξεκινή-
σει ένα road trip στο οποίο εξερευνεί την ζωή έξω από τα
όρια της συμβατικής κοινωνίας σαν μία μοντέρνα νομάς.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ
μετά τον θρίαμβο των «Τριών Πινακίδων Έξω από το Έμ-
πινγκ στο Μιζούρι» υποδύεται μία πρώην αναπληρώτρια
δασκάλα που προκειμένου να βγάλει τα προς το ζην βρί-
σκει επισφαλείς θέσεις εργασίας. Πακετάρει προϊόντα
στην τεράστια αποθήκη της Amazon στη Νεβάδα, εργάζε-
ται ως εργάτρια στις κατασκευές και προγραμματίζει ανά-
λογα με την εποχή να δουλέψει στα χωράφια στην συγκο-
μιδή αγροτικών προϊόντων. Το μόνο δίχτυ ασφάλειας και
αλληλεγγύης μπορούν να το προσφέρουν οι συνταξιδιώ-
τες της, οι σύγχρονοι νομάδες.

Η Κλόε Ζάο (Rider 2017) σκιαγραφεί ένα ταξίδι σκληρής
επιβίωσης για μία μερίδα της  εργατικής τάξης στο φόντο
των απέραντων τοπίων της Αμερικάνικης Δύσης. 

Το φιλμ διαπερνάει η αίσθηση της απώλειας και του
θρήνου αλλά και του θαυμασμού για την επιβίωση, τη
συλλογικότητα και το μεγαλείο της φύσης. Την ταινία
«ντύνει» μουσικά ο σπουδαίος Ιταλός συνθέτης Λουντοβί-
κο Εϊνάουντι. 

Σήμερα οι ΗΠΑ διανύουν μία πολλαπλή κρίση όπως φά-
νηκε και από την εισβολή στο Καπιτώλιο. Η δύναμη όμως
που τελείωσε τον Τράμπ ήταν οι αγώνες των γυναικών, το
BLM και το εργατικό κίνημα. Η ηρωίδα του Nomadland
παρά τα χτυπήματα βρίσκει την δύναμη, στέκεται όρθια
και συνεχίζει να αγωνίζεται ακόμα και στις πιο δύσκολες
αντικειμενικά συνθήκες.

Κώστας Πολύδωρος

Η Τιτίκα Σαριγκούλη στο φεστιβάλ Μαρξισμός 2015. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

Η ακόλουθη συζήτηση έγινε σε κά-
ποιο θέατρο στην Ήπειρο, το
2018 σε ένα από τα πολλά έργα

που έχουμε παίξει μαζί. Ξεκινάγαμε με
καλαμπούρι, μετά τσακωνόμασταν για
το εργατικό κράτος στη Σοβιετική Ένω-
ση, μετά μου άρχιζε την καθοδήγηση
και στο τέλος τραγουδούσαμε αντάρτι-
κα.

“Αλέξανδρε, εγώ όταν ήμουν νέα και
όμορφη με φλέρταρε μόνο ο θάνατος,
όταν το 1941, που βγήκε ο Δημοκρατι-
κός Στρατός, γεμίζαμε τσουβάλια με
φέιγ βολάν και τα πετάγαμε στο δρόμο.
Τότε ναι όντως πολλοί άντρες οδηγοί με
βλέπανε και με χειροκροτούσαν. Κάπου
στην Καισαριανή ήταν αυτό. Μετά δεν
έχει σημασία αν εγώ ήθελα να παντρευ-
τώ ή όχι. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν
έβαζε τον διάολο στο σπίτι του. Αργότε-
ρα ο μόνος γάμος που έκανα ήταν με
τον Βάκχο και αυτός αναγκαστικώς διότι
εγώ για αρχαιολόγος πήγαινα αλλά
επειδή δεν είχα χαρτί κοινωνικών φρο-
νημάτων με διάφορους τρόπους δεν με
άφηναν να περάσω στο Πανεπιστήμιο.
Έτσι βρήκα μια δραματική σχολή ανοι-
χτή και μπήκα. Αλλά και από αυτό το με-
τερίζι κάνω τον αγώνα μου. 

Δεν πρόδωσα ποτέ τον αδελφό μου.
Ήταν οχτώ χρόνια μεγαλύτερος μου και
αυτός με έβαλε στο κίνημα. Αυτός μου
έδωσε το όνομα Τιτίκα. Όταν διάβασε
τους άθλιους του Βίκτωρος Ουγκώ μου
έδωσε το όνομα από αυτό το ταλαιπω-
ρημένο κοριτσάκι. Η οικογένειά μου
ήταν αστοί, δεν περίμεναν τίποτα από
τους λαϊκούς αγώνες. Εγώ όμως ακο-
λούθησα το κίνημα. Είμαι από το 1950
πεζοδρόμιο και οι μνήμες με βασανίζουν
τώρα πιο πολύ όταν βλέπω πάλι τους
ανθρώπους να τρώνε από τους σκουπι-
δοτενεκέδες όπως τότε. Και για να μην
πεθάνουμε μας δίνουν λέει μοίρασμα
και μας χαρίζουν επιδόματα. Πού τα
βρήκαν; Πούλησαν τις σταφίδες ή τα
σύκα ή το λάδι; Μας ξεζούμισαν στη φο-
ρολογία, μας κόψαν τις συντάξεις και
ένα μέρος από τα δικά μας λεφτά τώρα

μας το χαρίζουν. Δεν είναι παράξενο
όμως που δεν το βλέπει ο κόσμος Ούτε
ακόμη περισσότερο παράξενο που βά-
λαν τους φασίστες στη Βουλή. Από τότε
που ο καπιταλισμός γκρέμισε το εργατι-
κό κράτος της Σοβιετικής Ένωσης το
κεφάλαιο δεν φοβάται τίποτα. Με εφη-
μερίδα, ραδιόφωνα, τηλεόραση, Παι-
δεία και με τους νόμους τους, και κανείς
να μην τους πίστευε και να μην τους ψή-
φιζε, πάλι αυτοί θα βγαίνανε. Σε αυτό το
μπρα-ντε-φερ όμως σημειώνουν μικρές
νίκες και μεγάλες ήττες πολλές φορές.
Δες τα κίτρινα γιλέκα που δεν απέχει
πολύ από το να γίνουν κόκκινα. Αλλά και
οι φασίστες δεν θα έχουν καλό τέλος να
μου το θυμηθείς. Εμείς όμως από τη με-
ριά μας Αλέξανδρε πρέπει να ξυπνάμε
τον κόσμο, να του τα λέμε αυτά. 

Ανατρεπτικό θέατρο
Το θέατρο δεν είναι τώρα όπως παλιά

με πλούσιες επιθεώρησεις, φτερά,
φρου-φρου και αρώματα. Τώρα πρέπει
να είναι κινηματικό, ανατρεπτικό, να λέει
την αλήθεια, να ξυπνάει τον κόσμο. Διό-
τι ο Πολιτισμός ξυπνάει τον λαό. Και αυ-
τό δεν το θέλουν. Οι άνθρωποι της τέ-
χνης είναι μία πρωτοπορία, για να οργα-
νωθεί όμως ένα κίνημα δεν φτάνουν. Αυ-
τό το κάνει μόνο η εργατική τάξη. Οι
καλλιτέχνες άμα ενωθούν μπορούν να
προσφέρουν πολλά σε αυτή την υπόθε-
ση. Εμείς λοιπόν ακόμα μπορούμε να
προσφέρουμε πολλά πράγματα Αρκεί
να αγωνιστούμε για ένα ελεύθερο εργα-
τικό θέατρο. Εμείς μέσα από την τέχνη
μπορούμε να πούμε για την ταξική φύση
του αγώνα του 1821 που δεν τον λένε
στα παιδιά. Εμείς πρέπει μέσα από τα
έργα μας να πούμε ότι τον ναζισμό είχε
χτυπήσει η εθνική αντίσταση και από ιμ-
περιαλιστικό πόλεμο τον έκανε απελευ-

θερωτικό. Για αυτό δεν τον διδάσκονται
στα σχολεία και ευθύνονται για την άνο-
δο της Χρυσής Αυγής.

Κανείς δεν πρόκειται να μας σώσει και
αυτό που λένε οι χριστιανοί και αυτό πά-
λι μία ταξική θρησκεία ήταν τότε, ενάν-
τια σε μία άλλη τάξη και θρησκεία, αυτή
των Ρωμαίων, που ο αυτοκράτορας της
Ρώμης έλεγε ότι είναι εγγονός της
Αφροδίτης. Και έγιναν χριστιανοί και
του λέγανε “Άραξε μεγάλε, είμαστε όλοι
ίδιοι από το ίδιο χαρμάνι”. Και τι θα κά-
νανε οι Ρωμαίοι τότε; Θα χειροκροτού-
σαν τους Χριστιανούς; Όχι βέβαια. Και
άρχισαν οι διωγμοί. Αυτό είναι και τίποτε
άλλο. Δεν με σώζει λοιπόν κανείς, αλλά
και ο καθένας σωτήρας μόνος του δεν
μπορεί να γίνει παρά μόνον αν οργανω-
θεί στο εργατικό κίνημα”.

Θα συνομιλώ πάντα μαζί σου Τιτίκα
μου σε αυτές τις ατελείωτες συζητήσεις
που κάναμε. Γιατί θα είσαι παντού. Στα
θέατρα που παίξαμε, στις πόλεις που γυ-
ρίσαμε, στην εταιρία Λογοτεχνών, στο
Μουσείο Μακρονησιωτών και στα κρύα
καμαρίνια που σου έβαζα κουβέρτες στα
ποδαράκια σου να μην κρυώνεις. Θα σε
βλέπω κάθε μέρα έξω από το σπίτι σου
να ταΐζεις τα περιστέρια, και θα σε χαιρε-
τώ. Θα σε ακούω πάντα να μου λες “μην
αργήσεις και μη μπερδέψεις πάλι τις μέ-
ρες, είναι Σάββατο αύριο και έχουμε δι-
πλή”. Θα ακούω πάντα το παιδιάστικο γέ-
λιο σου, όταν ανέβαινα στα κεραμίδια για
να στα φτιάξω και σου έκανα τον γάτο.
Θα τραγουδάμε αντάρτικα μετά τις ατε-
λείωτες συζητήσεις μας και τους καυγά-
δες που κάναμε για τις ιδεολογικές μας
διαφορές. Αντίο Τιτίκα μου, ήσουν η πιο
νέα και η πιο αγαπημένη μου φίλη. 

Αλέξανδρος Μαρτζούκος

Τελευταίο αντίο 
στην Τιτίκα Σαριγκούλη
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Απάτες με την 
“βιωσιμότητα” 
του χρέους

“Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της πανδημίας,
έχοντας σταθερή προσήλωση στην περαιτέρω

βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους”.  

Τάδε έφη ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών
του Μητσοτάκη. Αυτό που ξέχασε να αναφέρει ο κύριος
υπουργός ήταν ότι επί των ημερών του όλοι οι “δείκτες βιωσι-
μότητας του δημοσίου χρέους” έχουν ξεφύγει από κάθε όριο. 

Το πρωτογενές πλεόνασμα -αυτός ο προκλητικός δείκτης
που θα έπρεπε, σύμφωνα με τις μνημονιακές ρυθμίσεις, να
βρίσκεται σταθερά πάνω από το 3,5% του ΑΕΠ- έχει μετατρα-
πεί σε ένα θηριώδες έλλειμμα: το 2019, η χρονιά που ανέλαβε
την εξουσία η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, έκλεισε με πρωτο-
γενές πλεόνασμα 5,01 δισεκατομμυρίων. Το 2020 με έλλειμμα
18,2 δις.

Όσο για το ίδιο το χρέος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έκλεισε τον Νοέμβρη
στα 340 δις. Πρόκειται για μια ακόμα πρωτιά της κυβέρνησης
του Μητσοτάκη: είναι το μεγαλύτερο χρέος που έχει καταγρά-
ψει η χώρα από την επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα. Σαν
ποσοστό του ΑΕΠ το χρέος αυτό ξεπερνάει το 200%.

Η κυβέρνηση επικαλείται την πανδημία για να δικαιολογήσει
αυτή την εκτροπή: τη μείωση των φορολογικών εσόδων από
τη μια, λόγω της κατάρρευσης της οικονομίας (η ύφεση ξεπέ-
ρασε το 10% μέσα στο 2020) και την εκτίναξη των δαπανών
στα ουράνια λόγω των μέτρων στήριξης που αναγκάστηκε να
πάρει η κυβέρνηση.  Η ύφεση, όμως, είχε χτυπήσει την οικονο-
μία πριν ακόμα κάνει την εμφάνισή του ο κορονοϊός στην μα-
κρινή Κίνα. Η πανδημία την έκανε μεγάλη.

Χρεοκοπία
Το 2010 η “επίθεση” των “οίκων αξιολόγησης” (Moody's, Fit-

ch, S&P κλπ), των “εταίρων μας” της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ
οδήγησαν την Ελλάδα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και στην
επιβολή των αιματηρών μνημονίων. Και αυτό επαναλήφθηκε για
μια φορά ακόμα το 2015 όταν ο ελληνικός λαός έκανε το “έγ-
κλημα” να ψηφίσει την Αριστερά στις εκλογές της 25 Ιανουαρί-
ου και το “ΟΧΙ” στο δημοψήφισμα του Ιουλίου. Τώρα όλοι αυτοί
τηρούν σιγή ιχθύος. Όσο για την ΕΚΤ -που το 2015 είχε κλείσει
τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης στο ελληνικό τραπεζικό σύ-
στημα και είχε οδηγήσει στα capital controls- φέτος έχει τροφο-
δοτήσει με πάνω από 40 δις τις “συστημικές τράπεζες” χωρίς
να βγάλει ούτε ένα κιχ για τα “σκουπίδια” του δημοσίου χρέους. 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πολιτική απάτη. Αυτοί που
πριν δέκα χρόνια έλεγαν ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο με κρι-
τήριο το ποσοστό του χρέους σε σύγκριση με το ΑΕΠ, τώρα
λένε ότι αυτό το κριτήριο δεν ισχύει. Τώρα το κριτήριο είναι το
επιτόκιο δανεισμού, και άρα αφού τα επιτόκια είναι χαμηλά  το
χρέος έχει γίνει «βιώσιμο» έστω κι αν έχει ξεπεράσει τα επίπε-
δα του 2010!

Αυτή η δραματική αλλαγή στάσης, όμως, καμιά σχέση δεν
έχει με την “εμπιστοσύνη” που υποτίθεται ότι δείχνουν οι
επενδυτές και οι διεθνείς οργανισμοί απέναντι στη “νέα” ελλη-
νική κυβέρνηση. Οφείλεται στην ίδια την αποτυχία της πολιτι-
κής που είχαν εφαρμόσει οι κυβερνήσεις των ισχυρών χωρών
και οι κεντρικές τους τράπεζες στην προηγούμενη κρίση -που
τους αναγκάζει τώρα σε μια δραματική στροφή 180 μοιρών.

Η “παγκοσμιοποίηση” της ύφεσης και του χρέους είναι που
δίνει τα περιθώρια στον Σταϊκούρα να κοκορεύεται για την
“σταθερή προσήλωση” της κυβέρνησης στη βιωσιμότητα του
χρέους. Και είναι μια αυταπάτη. Γιατί τα επιτόκια δεν θα μείνουν
για πάντα σε αρνητικά επίπεδα και όταν έρθει η ώρα οι επενδυ-
τές να ζητήσουν πίσω τα λεφτά που σκορπάει τώρα η κυβέρνη-
ση σε Ραφάλ και ημετέρους, το ποιος θα κληθεί να ξεπληρώσει
αυτά τα δις ευρώ δεν χρειάζεται να το προβλέψουμε.  

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΜΠΑΪΝΤΕΝ Από τις “μεγάλες προσδοκίες”
στις μεγάλες προδοσίες

Γεμάτη από «προοδευτικούς συμ-
βολισμούς» προσπάθησε να εί-
ναι η ανακήρυξη του Μπάιντεν

σε πρόεδρο των ΗΠΑ. Στην τελετή
αποτάθηκε φόρος τιμής στους εργα-
ζόμενους της πρώτης γραμμής ενάν-
τια στην πανδημία, εμφανίστηκε ο
Μπρους Σπρίνγκστιν, η Ντέμι Λοβάτο
τραγούδησε συνοδευόμενη από για-
τρούς και νοσηλευτές, οι Foo Fighters
αφιέρωσαν το «Times Like These»
στους εκπαιδευτικούς - που με τις
απεργίες τους είχαν βρεθεί στην πρώ-
τη γραμμή ενάντια στην κυβέρνηση
Τραμπ. 

Όμως ο μεγαλύτερος συμβολισμός
ήταν η εικόνα της πόλης γύρω από την
τελετή. Το κέντρο της Ουάσινγκτον
βουβό, περιφραγμένο με οδοντωτό
συρματόπλεγμα και γεμάτο από
25.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς
που κατέλαβαν τους δρόμους ενώ
όλες οι συγκεντρώσεις είχαν απαγο-
ρευτεί. 

Με πρόσχημα πιθανές διαμαρτυρίες
των ακροδεξιών οπαδών του Τραμπ
και την πανδημία, ο Μπάιντεν έστειλε
σαφές μήνυμα προς όλους εκείνους
τους ανθρώπους που τον στήριξαν
(γιατί ήθελαν να ξεφορτωθούν τον
Τραμπ και τον ακροδεξιό εσμό που αυ-
τός συγκρότησε) ότι η θέση τους δεν
είναι στους δρόμους ούτε καν για να
πανηγυρίσουν. Την ώρα μάλιστα που
εκείνος έστελνε πολλαπλά μηνύματα
«ενότητας» προς το Ρεπουμπλικανικό
Κόμμα, προσπαθώντας να πλασαριστεί
σαν την «κεντρώα» δύναμη που μπορεί
να απομονώσει τις ακροδεξιές δυνά-
μεις που κινητοποίησε ο Τραμπ.   

Αλλά μπορεί να πιστέψει κανείς ότι η
κατάσταση στις ΗΠΑ θα αλλάξει μέσα
από συνεργασίες με εκείνα τα κομμά-
τια της άρχουσας τάξης και των Ρε-
πουμπλικάνων που εξέθρεψαν στους
κόλπους τους το φαινόμενο Τραμπ;
«Πώς γίνεται ο Μπάιντεν να είναι “κεν-
τρώος” σε αυτόν τον νέο πολιτικό κό-
σμο; Δεν υπάρχει μέση οδός ανάμεσα
στα ψέματα και στα γεγονότα… Ενι-

σχύω τη δημοκρατία σημαίνει απομα-
κρύνω το μεγάλο κεφάλαιο από την
πολιτική» αναφέρει σε πρόσφατο άρ-
θρο του στον Guardian, ακόμα και ο
πρώην υπουργός Εργασίας στην κυ-
βέρνηση Κλίντον, Ρόμπερτ Ράιχ. 

Είναι σαφές ότι ο Μπάιντεν δεν πρό-
κειται να προχωρήσει σε τέτοιου τύπου
ρήξεις. Φαίνεται αυτό και στην επιλογή
του νέου του υπουργικού συμβουλίου.
Και εδώ πίσω από τους «συμβολι-
σμούς» (της τοποθέτησης μαύρων, λα-
τίνων, γυναικών, ιθαγενών αμερικάνων,
μεταναστών, ομοφυλόφιλων και διεμ-
φυλικών στις υπουργικές θέσεις) ο
Μπάιντεν χρησιμοποιεί εκείνο ακριβώς
το δυναμικό των κυβερνήσεων Ομπάμα
που έφερε τη μεγαλύτερη απογοήτευ-
ση στον κόσμο που πίστευε ότι τα
πράγματα θα άλλαζαν: εκπροσώπους
του επιχειρηματικού κόσμου, των οικο-
νομικών λόμπι και των στρατιωτικών. 

Γεράκια
Ενδεικτικά, ο νέος υπουργός Εξωτε-

ρικών Μπλίνκεν (υφυπουργός Εξωτερι-
κών επί Ομπάμα) είναι ένα από τα πο-
λεμοχαρή «γεράκια» της νέας διακυ-
βέρνησης που θα σημάνει νέες διε-
θνείς εντάσεις, πχ στη γειτονιά μας:
«Αν εγκριθεί η υποψηφιότητά μου, θα
ενισχυθεί ως βασική προτεραιότητα η
επαναθεώρηση της θέσης ισχύος μας
στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας
και της Ανατολικής Μεσογείου», τόνι-
σε. Στο υπουργείο Άμυνας τοποθετή-
θηκε ο Λόιντ Όστιν, απόστρατος στρα-
τηγός και μέλος του ΔΣ της εταιρείας
αμυντικών ειδών Raytheon. 

Με τους νεκρούς από τον κορονοϊό
να έχουν ξεπεράσει το μισό εκατομμύ-
ριο, ο Μπάιντεν υποσχέθηκε ένα πακέ-
το 1,9 τρις δολαρίων, που με το καλη-
μέρα συναντά αντιστάσεις σε κύκλους
και των δύο κομμάτων. Όπως ο ίδιος
δηλώνει «βρισκόμαστε ακόμη σε σκο-
τεινό χειμώνα, τα πράγματα θα γίνουν
χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα». Από
την άλλη, του χρειάστηκε μόλις μια
εβδομάδα ώστε η υπόσχεση για 2.000
δολάρια ενίσχυση στους εργαζόμε-

νους που πλήττονται από την πανδη-
μία να μειωθεί κατά το ένα τρίτο. 

“Ο Μπάιντεν στην προεκλογική του
καμπάνια αντιτάχθηκε στην καθολική
υγειονομική κάλυψη όλων των αμερι-
κάνων πολιτών και των μεταναστών.
Εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν
πρόσβαση στη Δημόσια Υγεία, εκατομ-
μύρια είναι άνεργοι και αυτό δεν πρό-
κειται να αλλάξει» λέει ο Γιάννης Δελα-
τόλας από το MARX21 στη Νέα Υόρκη.
«Η εμμονή του στην ενότητα με τους
Ρεμπουπλικάνους είναι ενδεικτική για
το τι θα ακολουθήσει. Λέει ότι θα κα-
ταργήσουν τους ρατσιστικούς νόμους.
Δηλαδή, θα ρίξουν το τείχος στο Μεξι-
κό; Θα κλείσουν τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης προσφύγων και μετανα-
στών; Θα διαλυθεί το ICE, αυτή η υπη-
ρεσία καθαρμάτων που τους κυνηγάει;
Δεν το νομίζω. Όσον αφορά στη φασι-
στική απειλή, οι κατασταλτικοί μηχανι-
σμοί και το FBI δεν πρόκειται να μας
προστατέψουν, όχι μόνο γιατί είναι οι
ίδιοι γεμάτοι από ρατσιστές αλλά γιατί
η φασιστική απειλή δημιουργείται εξαι-
τίας των πολιτικών του νεοφιλελευθε-
ρισμού και του ρατσισμού που έρχον-
ται από τα πάνω».

Οι πρώτες 24 ώρες της διακυβέρνη-
σης Μπάιντεν σημαδεύτηκαν και από
τις πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις.
Το σωματείο των Τίμστερς στην αγορά
του Μπρονξ κατέβηκε σε πολυήμερη
απεργία κερδίζοντας αύξηση στο μι-
σθό, οι εκπαιδευτικοί του Σικάγο απει-
λούν ξανά με απεργία (η προηγούμενη
είχε κρατήσει εβδομάδες) ενώ στάση
εργασίας έγινε και στην εφημερίδα
New Yorker για την υπογραφή νέας
σύμβασης. Την παραμονή της ορκωμο-
σίας του προέδρου απεργία έγινε σε
διυλιστήρια στη Μινεσότα. Απέναντι
στη συνέχεια του «σκοτεινού χειμώνα»
που υπόσχεται ο Μπάιντεν, η ελπίδα
βρίσκεται στη συνέχεια των αγώνων
της εργατικής τάξης, της νεολαίας,
των γυναικών, του αντιφασιστικού και
του αντιρατσιστικού κινήματος.   

Γιώργος Πίττας  

22/1, Μέλη του εργατικού σωματείου Τίμστερς κατέβηκαν σε πολυήμερη απεργία



ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Να συντονίσουμε τις δράσεις μας

Παρά την υγειονομική κρίση η κυβέρνηση με θράσος προ-
ωθεί επιθέσεις διάλυσης κάθε δημόσιου αγαθού. Ο Κικίλιας

επέβαλε στα Νοσοκομεία ότι θα αναλάβουν τον εμβολιασμό, χω-
ρίς προσλήψεις, ξεζουμίζοντας με μανία το υπάρχον προσωπι-
κό, προωθώντας την κερδοσκοπία της ιδιωτικής Υγείας.

Η Κεραμέως μαζί με το Χρυσοχοΐδη ανακοίνωσαν την πρόσλη-
ψη 1000 αστυνομικών στα Πανεπιστήμια, ενώ στόχος είναι η
ιδιωτικοποίηση. Η Μενδώνη προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει μου-
σεία και ο Χατζηδάκης προωθεί την ιδιωτικοποίηση της επικουρι-
κής ασφάλισης. Στις συντονισμένες επιθέσεις της κυβέρνησης
απαντάμε με συντονισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις, για να
μην μας στερήσουν τα πιο σημαντικά αγαθά της ζωής: ΥΓΕΙΑ-
ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. Τα παιδιά μιας φίλης προσπα-
θούσαν να εξηγήσουν στη γιαγιά τους, 91 ετών, την τηλεκπαί-
δευση, η οποία ρώτησε όλο αγωνία: «και τα παιδιά που δεν είχαν
κομπιούτερ, θα είναι πίσω στα μαθήματα;». Σε αυτές τις γιαγιά-
δες και τους παππούδες, σε αυτά τα παιδιά, χρωστάμε να παλέ-
ψουμε για να πάρουμε πίσω όλα όσα μας έκλεψαν. Χρειάζεται
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας από τα κάτω, από όλους τους χώ-
ρους. Να είμαστε όλοι στη Συνέλευση του Συντονισμού για να
συντονίσουμε τα βήματα που θα μας οδηγήσουν σε νίκες!

Μαρία Χαρχαρίδου, 
μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείο “Γεννηματάς”

Ηκυβέρνηση ζητάει να κάτσουμε σπίτι, αλλά εκείνη περνάει μια σειρά από
επιθέσεις με μόνιμο στόχο την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών στους Δήμους.

Πέρασε μια άθλια τροπολογία για τα απορρίμματα που είναι έγκλημα στο περι-
βάλλον και δώρο στους ιδιώτες. 

Οι περικοπές οδήγησαν σε απολύσεις συναδέλφων και μερική απασχόληση,
αλλά και σε συνθήκες επικίνδυνες για τη ζωή μας, μακραίνοντας τον κατάλογο
των νεκρών εν ώρα εργασίας. Εδώ και δύο μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη η απερ-
γία-αποχή από τις Επιτροπές Επίβλεψης Διαγωνισμών ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση. Την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα υπηρεσιακά συμβούλια που ήθελαν να
μας επιβάλλουν αναγκάστηκαν να την πάρουν πίσω. Χρειαζόμαστε επιτροπές

αγώνα από τα κάτω για να οργανώσουμε τις μάχες, γιατί η
ΠΟΕ-ΟΤΑ δυστυχώς έχει μείνει μόνο στις ανακοινώσεις και σε
λίγες κινητοποιήσεις τοπικά. Γι  αυτό καλώ όλες και όλους να
παρακολουθήσουν τη συνέλευση του Συντονισμού. Τα παρα-
δείγματα από τους άλλους κλάδους είναι έμπνευση για να ορ-
γανώσουμε τις μάχες, να τις συντονίσουμε και να τσακίσουμε
τη χειρότερη κυβέρνηση των τελευταίων χρόνων και τον νέο
υπουργό μας τον Βορίδη.

Νίκος Χατζάρας, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Οι μάχες που έχουμε να δώσουμε για να στηρίξουμε τη δημόσια
και δωρεάν Παιδεία ενάντια στον ταξικό αποκλεισμό των πιο

φτωχών μαθητών είναι τεράστιες. 
Η κυβέρνηση και η Κεραμέως φέρνουν νόμους που μειώνουν τους

εισακτέους και δυσκολεύουν την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, ενώ τα αρπακτικά της αγοράς τρίβουν τα χέρια τους. Δεν
υπάρχει καμία ασφαλής υγειονομική πρόβλεψη για το άνοιγμα των
σχολείων και αρνούνται τους όρους των σωματείων μας για 15 μαθη-
τές ανά τάξη. Μόνο με την καταστολή λειτουργούν, φτάνοντας στο
σημείο να μιλούν ακόμα και για πρόστιμα στους μαθητές. Επιμένουν
να δοθούν βαθμολογίες σε μαθητές που χαντακώθηκαν από το φιά-
σκο της τηλεκπαίδευσης. Για να προστατέψουμε τη μαθητική κοινό-
τητα και εμάς τους εκπαιδευτικούς, πρέπει να αγωνιστούμε τώρα,
δεν υπάρχει το μετά. Οι φοιτητές δείχνουν τον δρόμο σε όλη την εκ-
παίδευση με τις μαζικές κινητοποιήσεις αυτές τις μέρες. Η συνέλευ-
ση του Συντονισμού είναι βοήθεια στην κατεύθυνση να συντονιστού-
με πανεκπαιδευτικά και πανεργατικά, για να οργανωθεί η πίεση από
τα κάτω σε ΟΛΜΕ και ΔΟΕ να βγουν μπροστά απεργιακά.

Μαρία Ανδρέου, εκπαιδευτικός, ΕΛΜΕ Πειραιά

Απέναντι στη σεξιστική καταπίεση, βγαίνουμε μπροστά να οργα-
νώσουμε μια πολύ μαζική απεργιακή κινητοποίηση στις 8 Μάρ-

τη, Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών. 
Με τη δήλωση της Μπεκατώρου ξέσπασε έκρηξη από καταγγελίες

για σεξιστική βία από πολλές γυναίκες. Έγινε ένα ελληνικό #metoo,
που δίνει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα για μια μεγαλύτερη μάχη
ενάντια στον σεξισμό της κυρίαρχης τάξης. Το χτύπημα στα εργατι-
κά δικαιώματα που επιχειρεί η κυβέρνηση δεν μας κάνει πιο ευάλω-
τες μόνο εργασιακά, αλλά και στις σεξιστικές επιθέσεις. Στον καλλι-
τεχνικό χώρο που εργάζομαι υπάρχουν έντονα οι σεξουαλικές παρε-
νοχλήσεις είτε με άμεσο εκβιασμό, είτε με έμμεσο και δεν πρέπει να
το συγχέουμε με το φλερτ. Ενώ οι καλλιτέχνες είναι ευαίσθητοι πλει-
οψηφικά στα θέματα του σεξισμού, της απελευθέρωσης και της κα-
ταπίεσης συνολικότερα, δεν ισχύει το ίδιο για τους εργοδότες, τους
παραγωγούς και τους “ανώτερους”. Οι μάχες που δίνουμε όλες και
όλοι οι εργαζόμενες/οι στην Τέχνη και τον Πολιτισμό για συλλογικές
συμβάσεις, για εργασιακά δικαιώματα και ενάντια στην ανεργία είναι
ασπίδα απέναντι στη σεξιστική βία και τους εκβιασμούς. Είναι πολύ
σημαντικό ότι ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης στη συνέλευσή
του βάζει κεντρικό θέμα αυτή τη μάχη με αποκορύφωμα την οργάνω-
ση της απεργίας στις 8 Μάρτη και φέτος. 

Πέρσα Κατσανούλη, 
ηθοποιός, μέλος της “Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών”

Διαδικτυακή Συνέλευση
του Συντονισμού 
Εργατικής Αντίστασης 
και του Συντονιστικού 
των Νοσοκομείων

Πέμπτη 28 Γενάρη, 6μμ
Άνοιγμα της συνέλευσης: Τάσος Αναστασιάδης

6μμ – 7.30μμ: «Οι μάχες ενάντια στη ΝΔ»
Προεδρείο: Ζαννέτα Λυσικάτου, Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκ. “Άγ. Σάβ-
βας”
Ομιλητές: 
Γιάννης Τσολάκης, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζόμενων Νοσοκ. Κρατικό Νί-
καιας
Βασίλης Μυρσινιάς, εργαζόμενος Επισιτισμού, Δίκτυο “Καμαριέρα”
Βαγγέλης Βάσσιος, συνδικαλιστής στις ταχυμεταφορές
Στέλιος Γιαννούλης, Εκπαιδευτικός, ΔΣ συλλόγου ΠΕ Γλυφάδας- Βούλας-
Βάρης-Βουλιαγμένης
Χρίστος Αργύρης, Συντονιστικό Νοσοκομείων, ΓΣ ΑΔΕΔΥ

7.30μμ – 9μμ: «Μετά τις αποκαλύψεις της Σ. Μπεκατώρου - 
Οργανώνουμε την 8 Μάρτη» 
Προεδρείο: Τιάνα Ανδρέου, ΔΣ ΟΣΥΟ
Ομιλήτριες: 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Κίνηση Απεργιακή 8 Μάρτη, ΔΣ εργαζόμενων Νοσοκ.
“Γεννηματάς”
Ευα Ηλιάδη, εκπαιδευτικός, μέλος του δικτύου «Η Τάξη μας»
Πέρσα Κατσανούλη, ηθοποιός, από την Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών

Join Zoom Meeting: https://tinyurl.com/syntonismos, 
Meeting ID: 873 0211 7653 
Passcode: 050439

 
         

   
         

 
         

   
         

Από τον περασμένο Μάρτη, τουριστικοί συνοδοί
και ξεναγοί είμαστε χωρίς δουλειά και καλού-

μαστε να ζήσουμε με ένα επίδομα που έχουμε πά-
ρει μόνο τρεις φορές όλο αυτό το διάστημα. 

Αυτή είναι η πολιτική στήριξης στους εργαζόμε-
νους που καυχιέται η κυβέρνηση. Χωρίς τα σωμα-
τεία και τις κινητοποιήσεις ούτε αυτό δεν θα είχαμε.
Ειδικά σε εμάς, που το επάγγελμά μας δεν είναι νο-
μικά κατοχυρωμένο, το επίδομα δόθηκε γιατί ήμα-
σταν μέλη του Σωματείου. Σε αυτή την περίοδο
αναδείχτηκε η τεράστια σημασία των σωματείων και
ο συντονισμός κινήσεων με τους άλλους κλάδους
που έχουν κοινά συμφέροντα απέναντι στην κυβέρ-
νηση. Είναι επίσης απαραίτητος ένας συντονισμός
εργαζόμενων από πολλούς κλάδους, όπως είναι ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης, όπου συζητούν
μεταξύ τους και βάζουν την πίεση στα σωματεία να
κινούνται και να συντονίζονται. Η ισχύς εν τη ενώ-
σει! Γι' αυτό χρειάζεται μαζική συμμετοχή στη συνέ-
λευση του Συντονισμού την Πέμπτη.

Άγγελος Σπανόπουλος, 
μέλος ΔΣ του Σωματείου Τουριστικών Συνοδών

Στον χώρο της Ταχυμεταφοράς η κατάσταση έχει φτάσει
στο απροχώρητο. Εργαζόμαστε με χαμηλά μεροκάματα

σε συνθήκες γαλέρας και χωρίς εργασιακά δικαιώματα. 
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει όλα τα χατίρια των αφεντι-

κών και με πρόφαση την πανδημία περνάει όλο και πιο αντερ-
γατικά μέτρα. Σκοπεύουν να φέρουν και το νέο νομοσχέδιο για
την εργασία που θα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Η
συνέλευση του συντονισμού μας δίνει τη δυνατότητα να βρε-
θούμε και να συνεργαστούμε εργαζόμενοι από διαφορετικούς
χώρους δουλειάς. Να στηρίξουμε κομμάτια της εργατικής τά-
ξης που βγαίνουν μπροστά και διεκδικούν εργασιακά δικαιώμα-
τα, αλλά και να οργανωθούμε καλύτερα στους χώρους μας,
βάζοντας την πίεση στα σωματεία μας να κινητοποιηθούν.

Χρήστος Βαρβέρης, εργαζόμενος στις ταχυμεταφορές

Η εγκληματική πολιτική της κυ-
βέρνησης της ΝΔ είναι υπεύθυ-
νη για τις καταστροφικές συνέ-

πειες της πανδημίας. Μείωσε τις δαπά-
νες για τη δημόσια Υγεία και χωρίς τις
αναγκαίες ΜΕΘ και προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού, ρίχνει όλο το βάρος
και την ευθύνη στους εργαζόμενους
στα Νοσοκομεία να τα βγάλουν πέρα
κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.
Ταυτόχρονα, πριμοδοτεί την ιδιωτική
Υγεία αντί να την επιτάξει. Στην Παιδεία
οι ταξικοί φραγμοί μεγάλωσαν. Στους
Δήμους, στον Πολιτισμό, στον Επισιτι-
σμό, στον ιδιωτικό τομέα, παντού η κυ-
βέρνηση αξιοποίησε την πανδημία για
να περάσει επιθέσεις προς όφελος των
καπιταλιστών, αφήνοντας τον κόσμο
απροστάτευτο από την πανδημία, την
ανεργία, την εργοδοτική αυθαιρεσία.
Είναι υποκριτές όταν συμπαραστέκον-
ται στις γυναίκες που δέχονται σεξιστι-
κή βία, ενώ η πολιτική τους οξύνει τις
σεξιστικές διακρίσεις.

Κάθε επίθεση βρήκε την αντίσταση
της εργατικής τάξης, που έδωσε μά-
χες και έσπασε τις απαγορεύσεις πα-
ρά την καταστολή, τα πρόστιμα και
την αδράνεια της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας. Παλιά και νέα κομμά-
τια εργαζομένων οργανώθηκαν και
βγήκαν στο δρόμο, μαζικοποιήθηκαν
σωματεία ή φτιάχτηκαν νέα, συντονί-
στηκαν αγωνιστικά και αναδείχτηκαν
τα εργατικά αιτήματα ως η πραγματι-
κή εναλλακτική απέναντι στην πολλα-
πλή κρίση του καπιταλισμού. Ο Συντο-
νισμός Εργατικής Αντίστασης και το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων έπαι-
ξαν ρόλο για να ξεδιπλωθούν και να
συντονιστούν αυτές οι μάχες. Καλούν
σε Ανοιχτή Διαδικτυακή Συνέλευση για
να οργανωθεί η απεργιακή κλιμάκωση
απέναντι στις επιθέσεις της κυβέρνη-
σης και να πάρει απεργιακή διάσταση
η 8 Μάρτη ενάντια στον σεξισμό. 
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