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Ο “Μερκαντιλισμός
του Εμβολίου”
θα κοστίσει ακριβά

Πέρα από τις κωμικές πτυχές, ο ανταγωνισμός για το ποιος θα
πρωτοπάρει σειρά στην προμήθεια εμβολίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποκαλύπτει την αδυναμία του παρόντος συστήματος

να διαχειριστεί την πανδημία COVID-19.

Ωστόσο, πρόκειται όντως για φάρσα. Επειδή η Κομισιόν ήταν αργή και
αναποτελεσματική στην παραγγελία εμβολίων, απειλεί να επιβάλει έναν
αποκλεισμό σαν του Ναπολέοντα πριν δυο αιώνες, απαγορεύοντας τις
εξαγωγές εμβολίων εκτός της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. 

Είναι επίσης κωμικό ότι η Κομισιόν ζητά από την AstraZeneca να δώσει
προτεραιότητα στη σύμβασή της με την ΕΕ παρότι είχε συνάψει νωρίτε-
ρα σύμβασή με τη Βρετανία - την ίδια στιγμή που η γαλλική και η γερμα-
νική κυβέρνηση ισχυρίζονται ότι αυτό το εμβόλιο δεν είναι αποτελεσμα-
τικό για την πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα, τα άτομα άνω των 65 ετών. 

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Δεδομένου ότι η Βρετανία αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική στην
προμήθεια και διανομή εμβολίων, η ΕΕ καταφέρνει να κάνει ακόμη και
την κυβέρνηση Τζόνσον να φαίνεται σοβαρή. Αυτό είναι πραγματικά κα-
τόρθωμα την εβδομάδα που επιβεβαιώθηκε επισήμως ότι ο λανθασμέ-
νος χειρισμός της πανδημίας από την βρετανική κυβέρνηση έχει κοστί-
σει 100.000 ζωές.

Η σύγκρουση αποτελεί μια έκφραση αυτού που ο οικονομολόγος  Will
Davies αποκαλεί «μερκαντιλισμό του εμβολίου» Τα κορυφαία καπιταλι-
στικά κράτη - ή στην περίπτωση της ΕΕ ένα καρτέλ αυτών των κρατών -
παρακάμπτουν την αγορά προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι δικοί
τους πληθυσμοί θα έχουν πρόσβαση στα εμβόλια. Και όλη η φιλολογία
υπέρ της ελεύθερης αγοράς πηγαίνει περίπατο.

Η στήλη «Μυστικά του Εμπορίου» των Financial Times επεσήμανε ότι
δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει με την ΕΕ. Στην αρχή της
πανδημίας, «επέβαλε συνολικούς περιορισμούς στις εξαγωγές Μέσων
Ατομικής Προστασίας για να τα διατηρεί στο εσωτερικό της. Οι αδυνα-
μίες στην εσωτερική αγορά της ΕΕ μετατρέπονται σε δυσλειτουργία στο
εξωτερικό εμπόριο… λόγω της αδυναμίας της ΕΕ να διαχειριστεί την
εσωτερική προσφορά και ζήτηση μέσα στην κρίση».

Ο μερκαντιλισμός των εμβολίων σημαίνει συμμαχία μεταξύ των κρα-
τών και των μεγάλων φαρμακευτικών πολυεθνικών. Όπως αναφέρουν τα
«Μυστικά του Εμπορίου»: «Οι κυβερνήσεις του πλούσιου κόσμου έχουν
προσεγγίσει την ανάπτυξη του εμβολίου κατά του κορονοϊού με ένα μον-
τέλο δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Η ιδέα είναι να εγγυηθούμε τη ζήτηση
στις εταιρίες μέσω δεσμεύσεων πάνω στις δημόσιες αγορές… και να βά-
λουμε τις φαρμακευτικές εταιρείες να κάνουν έρευνα και ανάπτυξη με
αντάλλαγμα για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας… Το πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης αρχικά προσανατολιζόταν να δωρίσει τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας για το εμβόλιό του, αλλά πείστηκε, κυρίως από
το Ίδρυμα Γκέιτς και τη μεγάλη του επιρροή, αντί γι’ αυτό να συνεργα-
στεί με μια φαρμακευτική εταιρεία». 

Τα πραγματικά θύματα αυτής της κατάστασης δεν θα είναι μόνο οι λα-
οί των αντιμαχόμενων χωρών της Ευρώπης. Είναι η πλειοψηφία του πλη-
θυσμού στον παγκόσμιο «Νότο». Οι κυβερνήσεις τους είναι πολύ φτωχές
για να κάνουν συμφωνίες με τις μεγάλες πολυεθνικές του φαρμάκου και
έτσι εξαρτώνται από την ελεημοσύνη του «Βορρά» μέσω του Covax,
ενός υποχρηματοδοτούμενου προγράμματος του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας.

Οι κυβερνήσεις των πλούσιων χωρών χρησιμοποίησαν τον πλούτο και
τη δύναμή τους για να πάρουν πολύ περισσότερες δόσεις από όσες
χρειάζονται. Σύμφωνα με τους New York Times, η ΕΕ θα έχει αρκετό
απόθεμα για να εμβολιάσει τους κατοίκους της δύο φορές, η Βρετανία
και οι ΗΠΑ τέσσερις φορές και ο Καναδάς έξι φορές. Το 51% των δόσε-
ων εμβολίου έχει δεσμευτεί από κράτη που αντιπροσωπεύουν λιγότερο
από το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτή η τεράστια αδικία μας θέ-
τει σε κίνδυνο όλους. Όσο περισσότερο συνεχίζεται η πανδημία παγκο-
σμίως, τόσο περισσότερες ευκαιρίες υπάρχουν για να εξαπλωθούν νέες
και πιο επικίνδυνες μεταλλάξεις του ιού. Ο μερκαντιλισμός των εμβολίων
θα κοστίσει ακριβά.

Και ενώ ο κόσμος παρακολου-
θεί οργισμένος τους απί-
στευτους εκβιασμούς των

φαρμακοβιομηχανιών για την μη
παράδοση των εμβολιών, το βράδυ
της Κυριακής 31 Γενάρη, ανακοινώ-
θηκε μία νέα συμφωνία της ΕΕ με
τις φαρμακοβιομηχανίες. Σύμφωνα
με αυτή, η ΕΕ θα συγκροτήσει μια
Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και
Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτα-
κτης Ανάγκης για την Υγεία (HERA),
η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση: "θα παρέχει μια πιο δομημένη
προσέγγιση για την ετοιμότητα για
πανδημία... και η φαρμακοβιομηχα-
νία θα είναι ένας σημαντικός εταί-
ρος σε αυτήν τη νέα κίνηση...». 

Με λίγα λόγια, οι εκβιασμοί των
φαρμακοβιομηχανιών πέτυχαν. Η
παραπάνω συμφωνία δεν είναι τίπο-
τα περισσότερο από μία (επιπλέον)
επιχορήγηση των φαρμακοβιομηχα-
νιών με αντάλαγμα κάποιες επιπλέ-
ον δόσεις. Το πόσα (επιπλέον) χρή-
ματα θα δoθούν εξακολουθεί να
αποτελεί "εμπορικό μυστικό". Η
ερευνητική ομάδα «Medicines Law
and Policy» (medicineslawandpoli-
cy.org) υπολογίζει ότι, μέχρι σήμε-
ρα, η ΕΕ για την παραγωγή εμβο-
λίων έχει τροφοδοτήσει με δημόσιο
χρήμα τις φαρμακοβιομηχανίες με
ποσά που ξεπερνούν τα 3 δις ευρώ
(!). 

Αλλά και αυτή η υπόσχεση της
AstraZeneca για επιπλέον 9 εκατ.
δόσεις, μέχρι τέλος Μαρτίου, δεν
πρόκειται να σώσει, ούτε την ΕΕ
ούτε την Ελλάδα, από το ναυάγιο
του εμβολιασμού. Ουσιαστικά, το
πρώτο (και πιο επικίνδυνο) τρίμηνο
του 2021 πήγε χαμένο. 

Επιπλέον, προκύπτουν και νέα(;)
προβλήματα. Το εμβόλιο της Astra-
Zeneca αποδείχθηκε ότι έχει χαμη-
λή αποτελεσματικότητα (κάτω από
10%) για άτομα άνω των 65 ετών.
Ήδη, στην Ιταλία θα χορηγείται μό-
νο σε άτομα κάτω των 55 ετών ενώ
στην Γερμανία κάτω των 65. Το (μο-
νοδοσικό) εμβόλιο της Johnson &
Johnson (που αναμένεται να πάρει
ευρωπαϊκή έγκριση τον Μάρτιο)
έχει αποτελεσματικότητα, σύμφωνα

με την εταιρία, μόλις 66% πράγμα
που σημαίνει ότι στην πραγματικό-
τητα θα είναι ακόμα χαμηλότερο
(κυρίως σε ηλικιωμένους και σε ευ-
παθείς ομάδες). 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα our-
worldindata (https://ourworldinda-
ta.org/covid-vaccinations), μέχρι το
Σάββατο 30 Γενάρη, η Ελλάδα έχει
εμβολιάσει πλήρως (με 2 δόσεις) το
0,37% του πληθυσμού και με τουλά-
χιστον 1 δόση το 2,21% του πληθυ-
σμού. Τα αντίστοιχα ποσοστά της
ΕΕ είναι 0,46% και 2,58%. Συνολικά
στον πλανήτη έχουν εμβολιαστεί
(έστω και με 1 δόση) μόλις το 0,68%
(!) του πληθυσμού. Δεν είναι μόνο η
Αφρική που δεν έχει δει ούτε ένα
εμβόλιο αλλά και πολλές (φτωχές)
χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και
της Λ. Αμερικής θα περάσουν όλο
το 2021 χωρίς εμβολιασμούς.

Το περιοδικό Politico δημιούργη-
σε, στην ιστοσελίδα του, μια υπηρε-
σία ζωντανής καταγραφής της διε-
νέργειας εμβολίων στην Ευρώπη
(www.politico.eu/article/coronavirus-
vaccination-live-data-tracker), προ-
διαγράφοντας, με τα μέχρι στιγμής
δεδομένα, την διαδικασία του εμβο-
λιασμού. Η Ελλάδα, με τους σημερι-
νούς ρυθμούς, τον Σεπτέμβριο του
2021 θα έχει εμβολιάσει μόλις το
23% του ενήλικου πληθυσμού της.

Αυτή τη στιγμή εμβολιάζεται η
ομάδα 80 - 84 ετών, και με δεδομέ-
νο και της ανάγκης για δεύτερη δό-
ση, το "καλό σενάριο" είναι ότι έως
το Πάσχα δεν θα έχουν εμβολιαστεί
ούτε καν όλες και όλοι οι άνω των
75 ετών, οι ευπαθείς ομάδες και οι
εργαζόμενοι σε επαγγέλματα αιχ-
μής. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες
της "ανύπαρκτης ανοσίας", οι επι-
κίνδυνες μεταλλάξεις του SARS-
CoV-2 προειδοποιούν για ένα "τρίτο
κύμα" πανδημίας. Για τους περισ-
σότερους επιστήμονες θα είναι και
πιο ισχυρό. Ήδη, η βρετανική με-
τάλλαξη θερίζει στη Βρετανία και
στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ και η

(ακόμα πιο επικίνδυνη) νοτιοαφρι-
κανική μετάλλαξη εξαπλώνεται ρα-
γδαία. Αν δεν σταματήσουμε την
εξάπλωση των υπάρχοντων καθώς
και τη δημιουργία νέων μεταλλάξε-
ων, ακόμα και αυτά τα εμβόλια που
κυκλοφορούν θα είναι άχρηστα. 

Εμβόλιο-εμπόρευμα
Όμως, όσο τα «όπλα» για να αντι-

μετωπιστεί η πανδημία βρίσκονται
στα χέρια των καπιταλιστών και των
κυβερνήσεων αυτό που θα μετράει
θα είναι τα κέρδη τους και όχι οι
ζωές μας. Όπως γράφαμε το καλο-
καίρι του 2020 στο περιοδικό "Σοσια-
λισμός από τα κάτω" (socialismfrom-
below.gr/article.php?id=1258): 

"Η αιτία βρίσκεται στο ίδιο το σύ-
στημα. Στον καπιταλισμό το φάρμα-
κο, το εμβόλιο, η θεραπεία, η ίδια η
υγεία μας είναι εμπορεύματα και
όχι αγαθά. Για τις φαρμακοβιομη-
χανίες η παραγωγή φαρμάκων απο-
τελεί το μέσο για την επίτευξη της
κερδοφορίας τους και όχι ο μοναδι-
κός σκοπός τους. Το ποια φάρμακα
ή εμβόλια και για ποιες ασθένειες
θα παρασκευαστούν, αν θα βγουν
στην αγορά ή όχι και σε τι ποσότη-
τες και σε τι τιμές, ποιές έρευνες
για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων
θα γίνουν, καθορίζονται όχι από τις
ανάγκες της ανθρωπότητας αλλά
από το κέρδος των φαρμακοβιομη-
χανιών. Αυτό τον παραλογισμό πρέ-
πει να τον σταματήσουμε. Γι’ αυτό
θα πρέπει να σταθούμε δίπλα
στους εργατικούς αγώνες. Δημό-
σια, ποιοτική και δωρεάν υγεία και
φαρμακευτική αγωγή για όλες και
όλους. Κρατικοποίηση, χωρίς απο-
ζημίωση, των φαρμακοβιομηχανιών
με εργατικό έλεγχο και κεντρικό
σχεδιασμό στην παραγωγή και στην
έρευνα για την αντιμετώπιση όλων
των γνωστών ασθενειών. Για να τε-
λειώνουμε μ' αυτό το σύστημα που
γεννά πανδημίες και σκορπάει θά-
νατο." 

Γιώργος Ράγκος

ΕΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

‘Ενας θανατηφόρος 
               συνασπισμός
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Κάθε μέρα που περνάει, ο Μητσοτά-
κης και οι υπουργοί του κερδίζουν
όλο και πιο μεγάλη οργή από τους

εργαζόμενους και τη νεολαία. Κάθε βήμα
της κυβέρνησης γίνεται άλλο ένα θανατη-
φόρο φιάσκο, άλλη μια αντιδραστική επίθε-
ση, άλλο ένα σκάνδαλο. Το βλέπουμε σε
όλα τα μέτωπα.

Στο μέτωπο της πανδημίας, η καμπάνια
για τους εμβολιασμούς εκτροχιάζεται. Οι
κολοσσοί της φαρμακοβιομηχανίας βαράνε
το ταμπούρλο και οι υπουργοί τρέχουν να
κάνουν κωλοτούμπες στον ρυθμό τους.
Στα νοσοκομεία οι προσλήψεις είναι μηδε-
νικές αλλά οι συνδικαλιστικές διώξεις πολ-
λαπλασιάζονται. Στην Παιδεία, τα μέτρα
για να ανοίξουν σχολές και σχολεία με
υγειονομική ασφάλεια είναι ανύπαρκτα, αλ-

λά τα νομοσχέδια που βάζουν φραγμούς
στα παιδιά των εργατικών οικογενειών και
κάνουν πλάτες στα ιδιωτικά κολλέγια πέ-
φτουν βροχή.

Δίκαια η αγανάκτηση φουντώνει και με-
τατρέπεται σε δράση. Η τελευταία Πέμπτη
του Γενάρη ήρθε να επιβεβαιώσει και να
υπογραμμίσει αυτή την αλήθεια. Από τις
πύλες των νοσοκομείων το πρωί μέχρι τα
πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια το μεσημέ-
ρι, χιλιάδες διαδηλωτές κουρέλιασαν την
αστυνομική  απαγόρευση  του Χρυσοχοΐδη. 

Πολιτική αδυναμία
Αποδείχθηκε ότι η κυβέρνηση καταφεύ-

γει όλο και περισσότερο στην αστυνομική
καταστολή από θέση πολιτικής αδυναμίας.
Οι διακηρύξεις για γρήγορη και μεγάλη οι-
κονομική ανάκαμψη έχουν καταντήσει μαύ-
ρο ανέκδοτο μπροστά στην πραγματικότη-
τα της ανεργίας και των κλεισιμάτων. Το
χαρτί της πατριδοκαπηλίας, που τόσο έν-
τονα έπαιξαν παρέα με τους φασίστες, τώ-
ρα ξεφτιλίζεται καθώς ο Σαμαράς τσακώ-
νεται δημόσια με την Ντόρα Μπακογιάνη
για το «διάλογο» με την Τουρκία. Και φτά-
νουμε στο σημείο όπου και ο αστυνομικός
τσαμπουκάς αδυνατεί να συγκαλύψει την
κατάντια τους.

Αυτή είναι μια μεγάλη καμπή. Πριν από
τριάντα χρόνια, όταν οι απεργοί των λεω-
φορείων της τότε ΕΑΣ διαδήλωναν στις γει-
τονιές της Αθήνας φωνάζοντας «ΕΑΣ-ΕΑΣ,
να φύγει ο κερατάς» για τον γέρο Μητσο-
τάκη, ο κόσμος έβγαινε στις πόρτες και
χειροκροτούσε. Τώρα χειροκροτούμε τους
απεργούς των νοσοκομείων και παίρνουμε
έμπνευση από τη νεολαία που ξεσηκώνει
όλη την εκπαίδευση. Και προχωράμε να
στείλουμε τον μικρό Μητσοτάκη να έχει
την πολιτική τύχη του πατέρα του.

Αυτό δεν έρχεται αυτόματα. Θα έρθει
κλιμακώνοντας τους αγώνες και κινηματικά
και πολιτικά. Η Παιδεία και η Υγεία ανοί-
γουν δρόμους προς αυτή την κατεύθυνση
με νέες απεργίες και συλλαλητήρια μέσα
στον Φλεβάρη.  

Απλώνουμε σε όλα τα συνδικάτα και σε
όλους τους χώρους την απεργιακή 8 Μάρ-
τη των γυναικών, γιατί η πάλη ενάντια
στους πλούσιους (εκ)βιαστές  είναι υπόθε-
ση όλων των εργατών κόντρα στις κυβερ-
νητικές επιθέσεις που θέλουν τη γυναίκα
κλεισμένη στο σπίτι, φορτωμένη με όλα τα
βάρη της διαλυμένης κοινωνικής φροντί-
δας. 

Απλώνουμε παντού την αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες με την παγκόσμια μέρα
δράσης στις 20 Μάρτη, για να κάψουμε και
το χαρτί του ρατσισμού που παίζει η κυ-
βέρνηση για να κρύβει τις πομπές της.

Χτίζουμε με αυτόν τον τρόπο τη δύναμη
του κινήματος που μπορεί να γκρεμίσει την
κυβέρνηση και να φέρει στο προσκήνιο την
εναλλακτική λύση των εργατών, μια κοινω-
νία όπου κουμάντο κάνουν αυτοί που πα-
ράγουν τον πλούτο και όχι αυτοί που τον
λυμαίνονται.

Απεργιακή θα είναι η Πέμπτη 4 Φλεβάρη για
τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες του

Άγιου Σάββα που κλιμακώνουν τον αγώνα τους
ενάντια στην απόπειρα απόλυσης του προέδρου
του Συλλόγου τους, Κώστα Καταραχιά. Οι εργα-
ζόμενοι/ες προχωρούν σε στάση εργασίας από
τις 11πμ έως τις 3μμ και συγκέντρωση την ίδια
ώρα στο προαύλιο του νοσοκομείου. 

Στο κάλεσμά τους στα συνδικάτα της Υγείας
να στηρίξουν τον αγώνα ανταποκρίθηκε ήδη η
ΟΕΝΓΕ που κήρυξε στάση εργασίας τις ίδιες
ώρες και συμμετοχή στη συγκέντρωση. Την ίδια
απόφαση πήρε και ο Σύλλογος Εργαζομένων στο
νοσοκομείο ΓΝΑ Γεννηματάς. Το παράδειγμά
τους μπορούν και πρέπει να ακολουθήσουν η ΕΙ-
ΝΑΠ, η ΠΟΕΔΗΝ, η ΑΔΕΔΥ, όλα τα σωματεία και
οι φορείς της γειτονιάς δίνοντας μαζικό παρών.

Αποφασιστικά
Η απεργιακή κινητοποίηση είναι, όπως αναφέ-

ρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους οι
εργαζόμενοι/ες του Άγιου Σάββα, προειδοποιητι-
κή. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης από τη
Διοίκηση, την 1η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας
στο αίτημά τους να σταματήσει τώρα η συνδικα-
λιστική δίωξη του Κ.Καταραχιά, θα συνεχίσουν
ακόμα πιο αποφασιστικά. Η επίθεση είναι προ-
κλητική. Από τους 2500 με 3000 επικουρικούς
γιατρούς του ΕΣΥ που η σύμβασή τους θα ανανε-
ωθεί τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβρη του 2021,
το υπουργείο Υγείας επιλέγει να απολύσει μόνο
έναν: τον Κώστα Καταραχιά. Η συνδικαλιστική
του δίωξη ξεκίνησε μετά τις απαράδεκτες ΕΔΕ
που επιχείρησαν η Διοίκηση του νοσοκομείου και
η 1η ΥΠΕ σε βάρος εργαζόμενων που νόσησαν
από κορονοϊό. Ήταν μια προκλητική προσπάθεια
να συγκαλυφθούν οι κυβερνητικές ευθύνες για
την τραγική διαχείριση της πανδημίας και να κα-
τηγορηθούν οι υγειονομικοί ως υπαίτιοι για τη
διασπορά του ιού.

Απέναντι σε αυτό, ο Σύλλογος Εργαζόμενων
του Άγιου Σάββα αντέδρασε δυναμικά. Δημοσιο-
ποίησε το θέμα και οργανώσε μαζικές διαμαρτυ-
ρίες διεκδικώντας να σταματήσουν οι ΕΔΕ και να
παρθούν μέτρα ασφάλειας και προστασίας για
όλους, μαζικά τεστ κάθε βδομάδα, καραντίνα και
απολύμανση με κάθε κρούσμα και μαζικές προσ-
λήψεις για να μπορεί το νοσοκομείο να εξυπηρε-
τεί με ασφάλεια τους καρκινοπα-
θείς. Σε όλες
αυτές τις κι-
ν η τ ο π ο ι -
ήσεις, ο Κ.
Καταραχιάς
ήταν στην
πρώτη γραμ-
μή στο πλευρό
των συναδέλφων του.

Συνέχεια στη σελ. 5

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Μπορούμε να τους γκρεμίσουμε!

Απεργία 
στο νοσοκομείο 
Αγ. Σάββας
ενάντια στις
συνδικαλιστικές
διώξεις

29/1, Κινητοποίηση των εργαζομένων του Επισιτισμού-Τουρισμού στο Υπ. Εργασίας. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Σε μαζική συγκέντρωση και πορεία στη 2η
ΥΠΕ προχώρησαν την Πέμπτη 28 Γενάρη

οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες από οκτώ
νοσοκομεία της Αθήνας. Τα Σωματεία στο
Κρατικό Νίκαιας, το Αττικό, το Ασκληπιείο
Βούλας, το Δρομοκαΐτειο, το Θριάσιο, το
ΨΝΑ, το Μεταξά και το Τζάνειο αξιοποίησαν
την πανελλαδική μέρα δράσης των Ομοσπον-
διών της Υγείας για να συντονιστούν σε μια
κοινή κινητοποίηση που ένωσε στον δρόμο
τους εργαζόμενους και τα αιτήματά τους.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το Σωματείο
του Κρατικού Νίκαιας ύστερα από σχετική από-
φαση της γενικής συνέλευσης των εργαζόμε-
νων. Η κινητοποίηση ξεκίνησε στην πύλη του
νοσοκομείου με μεγάλη συμμετοχή προσωπι-
κού και συμπαραστατών, που στη συνέχεια συ-
ναντήθηκαν με τα υπόλοιπα νοσοκομεία στη
Θηβών. Η διαδήλωση προς την ΥΠΕ ήταν δυνα-
μική με συνθήματα κατά της κυβερνητικής πο-
λιτικής που διαλύει το ΕΣΥ και κοστίζει ανθρώ-
πινες ζωές. Δίπλα στους εργαζόμενους βάδι-
σαν με τα πανό τους το Εργατικό Κέντρο Πει-
ραιά, η ΠΕΝΕΝ, η Ανταρσία στην Κοκκινιά, η
Πρωτοβουλία Support Health Workers, η ΟΓΕ,
η Συντονιστική Επιτροπή Αναπήρων.

Αντιπροσωπεία των Σωματείων συναντήθη-
κε με τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ, χωρίς όμως
να πάρει καμιά ουσιαστική απάντηση στα αιτή-
ματα που κατέθεσε. Ούτε οι προσλήψεις προ-
σωπικού και η μονιμοποίηση των συμβασιού-
χων για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών
του ΕΣΥ, ούτε η ενίσχυση της ΠΦΥ για τον
άμεσο και ασφαλή εμβολιασμό των πολιτών,
ούτε η ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ, ού-
τε κανένα από τα μέτρα που μπορούν να σώ-
σουν ζωές είναι στις κυβερνητικές προτεραι-
ότητες. Η σημασία της πανυγειονομικής πα-
νελλαδικής απεργίας και των συγκεντρώσεων
στις 16 Φλεβάρη αναδείχτηκε ακόμα μια φο-
ρά.

«Οι εργαζόμενοι του Ψ.Ν.Α Δρομοκαΐτειο
συμμετείχαμε μαζί με το Σωματείο στην κοινή
συγκέντρωση και πορεία των νοσοκομείων
στην ΥΠΕ», μας είπε η Μαρία Μπολοβίνα, ψυ-
χιατρική κοινωνική λειτουργός στο Δρομοκαΐ-
τειο. «Οι ελλείψεις στα ψυχιατρικά νοσοκο-
μεία, η εκμηδένιση του κράτους πρόνοιας και
της πρωτοβάθμιας Υγείας οδηγούν επαγγελ-
ματίες και ασθενείς σε αυτοσχέδιες λύσεις
και σε κάθεστως καθημερινής ανασφάλειας.
Η τελευταία εγκύκλιος για τη μετάβαση ασθε-
νών σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστα-
σης ήταν το απόγειο της πολιτικής των περι-
κοπών και της ιδιωτικοποίησης. Οι επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας θα υπερασπιστούν τα
δικαιώματα των ασθενών και θα διεκδικήσουν
τις συνθήκες εργασίας που τους αναλογούν.
Μέσα σε αυτή την περίοδο των αποκλεισμών,
οι υγειονομικοί αναζητούν απαντήσεις για την
προοπτική των αγώνων. Είναι αφετηρία για να
κλιμακώσουμε και να διεκδικήσουμε την υγεία
και τη ζωή που θέλουμε. Επόμενος σταθμός
και για το Δρομοκαΐτειο είναι η απεργιακή κι-
νητοποίηση των νοσοκομείων στις 16 Φλεβά-
ρη».

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Δυνατό ξεκίνημα 28 Γενάρη
NIKAIA Με επιτυχία ξεκίνησε την Πέμπτη 28

Γενάρη το αγωνιστικό πρόγραμμα
των Ομοσπονδιών της Υγείας, ΠΟ-

ΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, ενάντια στην εγκληματι-
κή κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας. 

Ταυτόχρονα με τον πανεκπαιδευτικό ξε-
σηκωμό της ίδιας μέρας, οι υγειονομικοί
βγήκαν στις πύλες των νοσοκομείων τους
απαιτώντας την άμεση θωράκιση του ΕΣΥ
με μαζικές προσλήψεις, μονιμοποίηση των
συμβασιούχων, ένταξη στα ΒΑΕ, ενίσχυση
της ΠΦΥ, χρηματοδότηση, επίταξη της
ιδιωτικής Υγείας και ένταξή της στο δημό-
σιο σύστημα.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας
δράσης για την Υγεία, μια σειρά Σωματεία
Εργαζομένων και Ενώσεις Γιατρών σε όλη
τη χώρα κήρυξαν στάσεις εργασίας και ορ-
γάνωσαν συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, γε-
νικές συνελεύσεις. Σε πολλά σημεία στο
πλευρό των υγειονομικών βρέθηκαν σωμα-
τεία, φορείς, οργανώσεις της Αριστεράς
και συλλογικότητες, ανάμεσά τους η Πρω-
τοβουλία “Στηρίξτε τους εργάτες της Υγεί-
ας – Support Health Workers”.

Η ημέρα ξεκίνησε από νωρίς το πρωί με
τις κινητοποιήσεις στον Ερυθρό, τον Ευαγ-
γελισμό, το ΠΑΓΝΗ, το Ιπποκράτειο Θεσσα-
λονίκης. «Πάνω από πενήντα εργαζόμενοι
και εργαζόμενες συγκεντρώθηκαν στην πύ-
λη στον Ερυθρό, όπου καλούσε κεντρικά
και η ΠΟΕΔΗΝ», μας είπε ο Βασίλης Μά-
ραντος, από το συνεργείο της Εργατικής
Αλληλεγγύης που συμμετείχε στη συγκέν-
τρωση. «Εκεί άνοιξαν πανό και έγιναν ομι-
λίες από συνδικαλιστές/ίστριες του Σωμα-
τείου και της ΠΟΕΔΗΝ. Λίγο μετά βαδίσαμε
στην Κηφισίας όπου αποκλείσαμε συμβολι-
κά τον δρόμο. Η θέα της κινητοποίησης
έφερνε επιδοκιμασίες από περαστικούς και
οδηγούς. Οι ελλείψεις προσωπικού στον
Ερυθρό είναι πολύ μεγάλες, όπως μας έλε-
γαν οι εργαζόμενοι. Το νοσοκομείο αντιμε-
τώπιζε ήδη μεγάλα προβλήματα πριν την
πανδημία, τώρα η κατάσταση έχει χειροτε-
ρέψει. Δεν έχουν γίνει σχεδόν καθόλου
προσλήψεις, ενώ λείπουν ακόμα και βασικά
υλικά. Κι ενώ έχει γίνει εμβολιαστικό κέν-
τρο, ούτε οι ίδιοι οι υγειονομικοί δεν έχουν
εμβολιαστεί όλοι».

«Δεκάδες εργαζόμενοι/ες από διάφορες
ειδικότητες, διοικητικοί, καθαρίστριες, για-
τρίνες μαζεύτηκαν στην είσοδο του ΠΑΓΝΗ
και άνοιξαν πανό μέσα στο νοσοκομείο»,
μας είπε η Νίκη Ζουγανέλη, από το ΣΕΚ
Ηρακλείου. «Τόσο ο πρόεδρος του Σωμα-
τείου όσο και κάποιες ειδικευόμενες που
πήραν το λόγο, περιέγραψαν όσα βιώνουν
με τις ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλι-
σμό, με Κέντρα Υγείας ανύπαρκτα που ση-
μαίνει ότι όλοι οι πολίτες είναι αναγκασμέ-
νοι να απευθύνονται στο νοσοκομείο, με το
Βενιζέλειο σε ακόμα χειρότερη κατάσταση,
σχεδόν διάλυσης. Έγινε ενημέρωση για τις
επόμενες κινητοποιήσεις πανελλαδικά, με
κλιμάκωση την πανυγειονομική απεργία
στις 16 Φλεβάρη που εδώ θα συνδυαστεί
με συγκέντρωση στην ΥΠΕ».

«Η κινητοποίηση στον Ευαγγελισμό ξεκίνη-

σε στο προαύλιο και συνεχίστηκε έξω στην
είσοδο, με δεκάδες εργαζόμενους και εργα-
ζόμενες να φωνάζουν συνθήματα κρατώντας
το πανό του Σωματείου τους», μας είπε ο Δη-
μήτρης Τσώλης, από την Πρωτοβουλία “Στη-
ρίξτε τους εργάτες της Υγείας – Support
Health Workers” που βρέθηκε στο πλευρό
τους, όπως κι άλλοι αλληλέγγυοι από τη γει-
τονιά. «Στις συζητήσεις μας με τους εργαζό-
μενους όλοι έλεγαν ότι είμαστε μπροστά σε
ένα τρίτο κύμα της πανδημίας χωρίς η κυ-
βέρνηση να κάνει τίποτα για να ενισχύσει τα
νοσοκομεία. Οι εργαζόμενοι/ες γνώριζαν για
την απεργία στις 16 Φλεβάρη και ετοιμάζον-
ταν γι' αυτήν».

Διάθεση για αγώνα
Ακολούθησαν οι συγκεντρώσεις στο Γεν-

νηματάς Αθήνας, το Ανδρέας Συγγρός, το
νοσοκομείο Χανίων. «Εντυπωσιακή ήταν η
κινητοποίηση στο Συγγρός», μας είπε η Κα-
τερίνα Σεβαστάκη από την Πρωτοβουλία
“Στηρίξτε τους εργάτες της Υγείας – Sup-
port Health Workers”. «Επιτυχημένη τόσο
αριθμητικά, καθώς συμμετείχαν πάνω από
τριάντα άτομα, κατά κύριο εργαζόμενες,
από όλους τους κλάδους, διοίκηση, εργα-
στήρια, καθαριότητα. Όσο και πολιτικά κα-
θώς η διάθεση για αγώνα ήταν εμφανής
στις τοποθετήσεις. Στις ομιλίες των μελών
του ΔΣ του Σωματείου έγιναν αναφορές
στις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και
όλα τα προβλήματα του νοσοκομείου αλλά
και σε άλλα ζητήματα όπως η απόπειρα της
κυβέρνησης να καταστείλει τους αγώνες
καθώς την ίδια μέρα είχαν απαγορευτεί οι
συγκεντρώσεις άνω των 100 ατόμων.

Ακολούθησε χαιρετισμός από τη μεριά
μας που ανάμεσα σε άλλα έφερε την εικόνα
της πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης που θα
έσπαζε την απαγόρευση λίγη ώρα μετά, αλ-
λά και όλα τα επόμενα απεργιακά ραντεβού:
την πανυγειονομική απεργία στις 16 Φλεβά-
ρη και την πανεργατική στις 8 Μάρτη για την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Ειδικά το
τελευταίο προκάλεσε ενθουσιασμό στις ερ-
γαζόμενες και τους έδωσε αφορμή για να
πάρουν μετά το λόγο και να μιλήσουν για
όλα: για τις μονοβάρδιες που κάνουν, για
την “καταστολή” από προϊσταμένους στα
τμήματα, για το πώς συνολικά μεταφράζεται
το δόγμα της “ατομικής ευθύνης” της κυ-
βέρνησης μέσα στα νοσοκομεία. Τέλος έγινε
ειδική μνεία στους υγειονομικούς που είτε
έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό είτε νόση-
σαν, ενώ όλες και όλοι ανανέωσαν το ραντε-
βού τους για τις 16 Φλεβάρη με συγκέντρω-
ση στην πύλη και συμμετοχή στην διαδήλω-
ση. Μάλιστα, έλεγαν με νόημα “να είμαστε
περισσότεροι από 100” σαν απάντηση στα
κατασταλτικά μέτρα της κυβέρνησης».

Λίγο αργότερα τη σκυτάλη πήραν οι ερ-
γαζόμενοι/ες στον Άγιο Σάββα, η συγκέν-
τρωση οκτώ Σωματείων νοσοκομείων στη
2η ΥΠΕ, η κινητοποίηση στο Αγία Όλγα.
Στην τελευταία, στο πλευρό των εργαζόμε-
νων βρέθηκαν η Συντονιστική Επιτροπή
Αναπήρων με πανό, μέλη της τοπικής ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και της Εργατικής Αλληλεγγύης,
ενώ οι γιατροί του νοσοκομείου μοίρασαν
σε όλους την ανακοίνωση της 5μελούς επι-
τροπής τους που ανέφερε όλα τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν.

Λ.Β.

28/1, Διαδήλωση προς την 2η ΥΠΕ. Φωτό: Τάσος Αναστασιάδης

28/1, Κινητοποίηση Ερυθρού στην Λ. Κηφησίας. Φωτό: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
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Στα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας
συνεχίζεται την Τετάρτη 3 Φλεβά-

ρη η μάχη των υγειονομικών για την
ενίσχυση του ΕΣΥ. Είναι το δεύτερο
αγωνιστικό ραντεβού των Ομοσπον-
διών της Υγείας μετά την επιτυχία των
κινητοποιήσεων της Πέμπτης 28 Γενά-
ρη και πριν τη μεγάλη πανελλαδική πα-
νυγειονομική απεργία στις 16 Φλεβά-
ρη. 

Οι κινητοποιήσεις στα Κέντρα Υγείας
αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη
για τη στήριξη της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, ειδικά τώρα με τους
εμβολιασμούς. Το περίφημο σχέδιο Κι-
κίλια για 1.028 εμβολιαστικά κέντρα
έχει καταρρεύσει και η διαδικασία
φορτώνεται στα Κέντρα Υγείας που και
λιγοστά είναι και τεράστιες ελλείψεις
σε προσωπικό και υποδομές αντιμετω-
πίζουν. Το αποτέλεσμα είναι διπλό.
Από τη μία, όλες οι υπόλοιπες λειτουρ-
γίες τους (τακτικά ιατρεία, εξετάσεις,
συνταγογράφηση κλπ) να κλείνουν
αφήνοντας τους πολίτες χωρίς πρωτο-
βάθμια περίθαλψη. Από την άλλη, επει-
δή τα ΚΥ δεν επαρκούν για την κάλυψη
όλης της εμβολιαστικής διαδικασίας,
τα ήδη εξαντλημένα νοσοκομεία με το
ήδη εξουθενωμένο και ελλιπές προσω-
πικό να γίνονται κι αυτά εμβολιαστικά
κέντρα χωρίς να μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν.

«Η κατάσταση στα Κέντρα Υγείας εί-
ναι τραγική», μας είπε η Θένια Ασλανί-
δη, γιατρός στο ΚΥ Καλυβίων. «Η οργή
όλων, εργαζόμενων και ασθενών, ξε-
χειλίζει καθώς οι τεράστιες ελλείψεις
σε προσωπικό σημαίνουν ασταμάτητη
δουλειά για τους πρώτους, μεγάλη
αναμονή και όχι αξιοπρεπή περίθαλψη
για τους δεύτερους. Το ΚΥ Καλυβίων
τέθηκε ξαφνικά, μέσα στο πρώτο κύμα
της πανδημίας, σε 24ωρη λειτυργία
χωρίς νέους γιατρούς και λοιπό προ-
σωπικό. Το αποτέλεσμα είναι πολύ
απλά να μη βγαίνει το πρόγραμμα, εί-
ναι αδύνατον. Ειδικά τώρα που έχουμε
φτάσει να κάνουμε 100 τεστ για κορο-
νοϊό την ημέρα, όλα τα υπόλοιπα πάνε
πίσω. Και σε μας δεν έχουν ξεκινήσει
καν ακόμα οι εμβολιασμοί.

Την Τετάρτη 3 Φλεβάρη οι εργαζό-
μενοι θα μαζευτούμε στην πύλη, θα
ανοίξουμε πανό, θα μοιράσουμε ενημε-
ρωτική ανακοίνωση στον κόσμο που θα
έρχεται. Είναι σημαντική κινητοποίηση
τόσο για μας που επιτέλους θα εκφρά-
σουμε την αγανάκτησή μας, γιατί
πραγματικά είμαστε έτοιμοι να εκρα-
γούμε, όσο και για τους ασθενείς που
θα δουν ότι παλεύουμε για να αλλά-
ξουμε τα πράγματα».

Κλιμάκωση στις 16 Φλεβάρη
Στα Κέντρα 
Υγείας 3/2

Συνέχεια από τη σελ. 3

Η συνέχεια ήταν η εκδικητική μετακίνησή
του στο Σωτηρία τον τελευταίο μήνα και πλέ-
ον, η απόπειρα της οριστικής εκδίωξής του
από το ΕΣΥ στο τέλος Μάρτη. Με τις κινήσεις
αυτές, η κυβέρνηση προσπαθεί να χτυπήσει
ένα από τα πιο δυνατά και μαχητικά Σωματεία
στο χώρο της Υγείας και όχι μόνο. Στο πρόσω-
πό του, επιτίθεται σε όλα τα συνδικάτα και
όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμε-
νες που δεν σωπαίνουν μπροστά στην εγκλη-
ματική πολιτική της και παλεύουν για να σώ-
σουν ζωές, μισθούς, δουλειές, δικαιώματα.

Η κινητοποίηση στις 4 Φλεβάρη είναι από-
φαση της γενικής συνέλευσης των εργαζόμε-
νων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28
Γενάρη, κατά την πανελλαδική απεργιακή ημέ-
ρα δράσης για την Υγεία. Ήταν μια επιτυχημέ-
νη διαδικασία με μεγάλη συμμετοχή και συζή-
τηση. Όλοι και όλες τόνιζαν ότι η απόλυση
του προέδρου του Συλλόγου συνδέεται άμεσα
με όλες οι επιθέσεις που δέχονται και βάζουν
σε κίνδυνο την υγεία των ίδιων και των ασθε-
νών, όπως: Η υπολειτουργία του Παθολογοα-
νατομικού εργαστηρίου, ενός κεντρικού για τη
λειτουργία του νοσοκομείου τμήματος, που
έχει μείνει χωρίς προσωπικό. Η μετατροπή
του αντικαρκινικού νοσοκομείου σε εμβολια-
στικό κέντρο με ό,τι αυτό σημαίνει για πολίτες
και ασθενείς. Οι μετακινήσεις εργαζόμενων σε
άλλα νοσοκομεία που το αποδυναμώνουν ακό-
μα περισσότερο.

Το ίδιο πρωί μάλιστα ο Σύλλογος είχε πλη-
ροφορηθεί ότι δύο ακόμα νοσηλεύτριες μετα-
κινούνται στο ΚΑΤ, σε ΜΕΘ που φτιάχνεται με
δωρεά. «Είναι υποκρισία το Υπουργείο να ανα-
κοινώνει “νέες κλίνες” χωρίς προσλήψεις προ-
σωπικού. Με προσωρινές μετακινήσεις και ro-
tation του προσωπικού δεν χτίζεις δημόσια νο-
σοκομεία, μόνο προφίλ χτίζεις με φωτογρα-
φίες με τους δωρητές, πατώντας πάνω στο
εξουθενωμένο προσωπικό», ανέφερε στην
ανακοίνωσή του.

Αγώνας όλων
Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκαν

ασθενείς, κάτοικοι και συλλογικότητες της γει-
τονιάς, ανάμεσά τους η Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας, η Πρωτοβουλία “Στηρίξτε
τους εργάτες της Υγείας – Support Health
Workers”, η Συνέλευση των κατειλημμένων
Προσφυγικών. Συγκινητική ήταν η Πόπη Γαν-
νιάρη, ασθενής του νοσοκομείου, όταν πήρε
το λόγο για να εκφράσει τη συμπαράστασή
της στον Κ.Καταραχιά και όλους τους εργαζό-
μενους. «Οι διώξεις που υφίσταται ο πρό-
εδρός σας είναι διώξεις προς το Σωματείο,
στον κάθε έναν από εσάς προσωπικά, στον
κάθε έναν από εμάς τους ασθενείς που εξαρ-
τώμαστε από εσάς», είπε και κατέληξε: «Σας
εύχομαι καλή δύναμη και ελπίζω πραγματικά
να κερδίσετε σε αυτόν τον αγώνα γιατί αφορά
όλο τον κόσμο της εργασίας που παλεύει να
βελτιώσει τη ζωή του».

«Από εσάς εξαρτάται αν θα αντιμετωπίσου-
με την πανδημία, αλλά απέναντί σας στέκον-

ται αδίστακτες κυβερνήσεις που, αντί για
προσλήψεις και χρηματοδότηση, κάνουν πλά-
τες στους ιδιώτες», είπε ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας. «Η ασπίδα είστε
εσείς και οι αγώνες σας, γι' αυτό έχετε την τε-
ράστια υποστήριξη όλων των εργαζομένων
και της νεολαίας. Μαζί, ενωμένοι, έχουμε να
τους αλλάξουμε τα φώτα. Θα ξεσηκώσουμε
τους πάντες την επόμενη Πέμπτη και δεν θα
αφήσουμε να απολυθεί ο Κ.Καταραχιάς ούτε
σα γιατρός ούτε σαν συνδικαλιστής». Η κινη-
τοποίηση ολοκληρώθηκε με πορεία μέχρι το
νοσοκομείο Ελπίς.

Για την εν ψυχρώ απόλυση του Κ.Καταρα-
χιά, ο Σύλλογος Εργαζόμενων αναφέρει: «Εί-
ναι μια προφανέστατη προσπάθεια φίμωσης
ενός πρωτοπόρου σωματείου για τους αγώ-
νες που έδωσε για να υπερασπίσει τους εργα-
ζόμενους και τους καρκινοπαθείς απέναντι
στην ανεύθυνη και εγκληματική στάση της δι-
οίκησης και του υπουργείου που άφησαν ανε-
ξέλεγκτη την διασπορά του κορονοϊού στο νο-
σοκομείο... Είναι επίσης προσπάθεια ρεβανσι-
σμού και εκδίκησης για την δημοσιότητα που
έλαβε η καταγγελία του σωματείου για τις
ΕΔΕ σε γιατρούς και νοσηλευτές που νόση-
σαν από κορονοϊό.

Τα ίδια κάνει η κυβέρνηση και το υπουργείο
Υγείας στην Θεσσαλονίκη, με την εισαγγελική
δίωξη σε βάρος της προέδρου της ΕΝΙΘ Δάφ-
νης Κατσίμπα, τα ίδια στο Ρέθυμνο με την δίω-
ξη σε βάρος διευθύντριας παθολογικής κλινι-
κής που αποκάλυψε τα αίσχη της κυβερνητι-
κής πολιτικής. Είναι μια συνολική προσπάθεια
της κυβέρνησης να τσακίσει τον συνδικαλισμό
και τις δημοκρατικές μας ελευθερίες, χτυπών-
τας μαχητικά σωματεία αλλά και αγωνιστές
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώ-
να για την διεκδίκηση ποιοτικής παροχής υγεί-
ας στους ασθενείς, προσλήψεις, μονιμοποι-
ήσεις, αλλά και στην σύγκρουση με τις πολιτι-
κές ιδιωτικοποίησης, εργολαβιών, απολύσεων

και περικοπών».
Τις συνδικαλιστικές διώξεις των υγειονομι-

κών καταγγέλλει και ο Αγωνιστικός Συντονι-
σμός στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην
Πέλλα, με αφορμή τις εκεί πειθαρχικές διαδι-
κασίες της διοίκησης των νοσοκομείων Έδεσ-
σας και Γιαννιτσών σε βάρος των προέδρων
των Σωματείων Εργαζομένων, Σίμου Φωστη-
ρόπουλου και Ελένης Σταρουλάκη. Ο λόγος
ήταν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της παρά-
ταξης, ότι «Τα συνδικαλιστικά στελέχη ως
Πρόεδροι των σωματείων τους, προέβησαν σε
δηλώσεις που αναδείκνυαν τα προβλήματα
και τις δυσχέρειες των νοσοκομείων στη δια-
χείριση της πανδημίας, την περίοδο του φονι-
κού δεύτερου κύματος, κατά την οποία ο νο-
μός Πέλλας δέχτηκε, αναλογικά με τον πληθυ-
σμό του, το μεγαλύτερο πλήγμα». Για το θέμα
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Φλεβάρη πα-
ράσταση διαμαρτυρίας στην 3η ΥΠΕ.

Λένα Βερδέ

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

Συγκεντρώσεις-
εξορμήσεις στα ΚΥ
Τετάρτη 3/2
ΚΥ Ηλιούπολης 1μμ
ΚΥ Αλεξάνδρας 1μμ
ΚΥ Νίκαιας 9πμ
ΚΥ Περιστερίου 12μ
ΚΥ Νέας Ιωνίας 12μ
ΚΥ Καλυβίων 9.30πμ
ΚΥ Παγκρατίου 10πμ
ΚΥ Ζωγράφου 10πμ
ΚΥ Νέας Φιλαδέλφειας 11πμ
ΚΥ Νέος Κόσμος 10πμ
ΚΥ Πατησίων 11πμ
ΚΥ Κεραμεικού-Πετραλώνων 7.30πμ
ΚΥ Ευόσμου 8.30πμ
ΚΥ Ευδήλου 1μμ
ΙΚΑ Χανιών 1μμ

28/1, Πορεία των εργαζομένων του Αγ. Σάββα προς το νοσοκομείο Ελπίς. Φωτό: Λένα Βερδέ



“Τα νοσοκομεία βγήκαν σήμερα
μαζικά, οργισμένα και πανελ-

λαδικά στις πύλες και στους δρό-
μους”, είπε ο Χρίστος Αργύρης, για-
τρός στο Γεννηματάς και μέλος Γ.Σ.
ΑΔΕΔΥ. 

“Από την περασμένη άνοιξη, αυτό
που έκανε η κυβέρνηση είναι να φέ-
ρει μια χούφτα συμβασιούχους, όχι
προσλήψεις. Το αποτέλεσμα είναι να
μας εξουθενώσει τους εργαζόμε-
νους στα νοσοκομεία και να αυξηθεί
η νοσηρότητα του πληθυσμού. Δεν
είναι μόνο ο κορονοϊός με τις εκα-
τόμβες των νεκρών. Έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε και τα νοσήματα που
φουντώνουν από ασθενείς, που
τους έκλεισε σπίτι, τους έκανε πιο
φτωχούς και με δυσκολία για το πού
θα απευθυνθούν για τακτικά ραντε-

βού. Όλα αυτά έχουν κάνει τις εφη-
μερίες μας κόλαση. Γι' αυτό λέμε ότι
είναι η κυβέρνηση των δολοφόνων.
Έριξε τελείως αντιεπιστημονικά όλο
το βάρος της στον εμβολιασμό που
πάει με ρυθμούς χελώνας και γίνε-
ται με τρόπο σκανδαλώδη γιατί τα
πάνω από χίλια εμβολιαστικά κέντρα
δεν υπάρχουν. Παίρνουν συναδέλ-
φους από τα επείγοντα και την τα-
κτική λειτουργία και τις κλινικές για
να κάνουν εμβολιασμό. Για όλα αυτά
φουντώνει το απεργιακό πρόγραμ-
μα. Η κυβέρνηση θέλει να σταματή-
σει την αντίσταση, γι' αυτό προχω-
ράει σε διώξεις όπως του Καταρα-
χιά”.

“Επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση που
είχαμε για τη διάθεση του κό-

σμου να παλέψει”, επισήμανε ο Στέ-
λιος Γιαννούλης, εκπαιδευτικός, τα-
μίας ΣΕΠΕ Γλυφάδας-Βάρης-Βού-
λας-Βουλιαγμένης. 

“Οι Ομοσπονδίες των εκπαιδευτι-
κών κάλεσαν κάτω από την τεράστια
πίεση στάση εργασίας, πράγμα κα-
θόλου δεδομένο. Η επίθεση στην εκ-
παίδευση είναι συνολική. Καταρχάς
γιατί πιάνει όλες τις βαθμίδες. Ο
τρόπος εισαγωγής στα Πανεπιστή-
μια, η Τράπεζα Θεμάτων και η βάση
του 10, η αφαίρεση κοινωνιολογίας
και καλλιτεχνικών, μεγαλύτερα τα

τμήματα αντί για μικρότερα. Εμείς
ζητάμε μαζικούς διορισμούς εκπαι-
δευτικών και καθαριστριών για να
καλυφθούν τα κενά και να εξασφαλι-
στούν οι όροι για τη μικρότερη εξά-
πλωση του κορονοϊού. Η κυβέρνηση
βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυν-
ση. Έτσι κάνουμε μάθημα με ανοι-
χτά παράθυρα στους 2 βαθμούς
Κελσίου. Επίσης, κάνουν τα πάντα
για να μην υπάρχει αντίλογος με νό-
μους αντισυνδικαλιστικούς. Για τη
συνέχεια, χρειάζεται να βάλουμε συ-
νελεύσεις, να φτιάξουμε επιτροπές
αγώνα και να σπρώξουμε απεργια-
κά. Να συντονιστούμε με τα νοσοκο-
μεία στις 16 Φλεβάρη, όπως στις 15
Δεκέμβρη ενάντια στον προϋπολογι-
σμό. Μας αφορά η 8 Μάρτη, καθώς
είμαστε σε έναν κλάδο με την μεγά-
λη πλειοψηφία να είναι γυναίκες.
Στις 20 Μάρτη επιβάλλεται να παλέ-
ψουμε ως εκπαιδευτικοί ενάντια
στον αποκλεισμό των παιδιών των
προσφύγων και των μεταναστών
από τη δημόσια εκπαίδευση”.

“Ο αυταρχισμός της κυβέρνη-
σης προωθείται όχι μόνο

κεντρικά, αλλά και από διορισμέ-
νους σε διοικητικές θέσεις που ακο-
λουθούν την πολιτική της κυβέρνη-
σης”, δήλωσε ο Γιάννης Τσολάκης,
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων
Νοσοκομείου Νίκαιας. 

“Αυτό που έγινε σήμερα, δηλαδή
η συνεργασία των νοσοκομείων της
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας και
κοινή πορεία εκεί, ήταν μια ξεκινημέ-
νη προσπάθεια από τον Σεπτέμβρη,
μετά από απόφαση της γενικής μας

συνέλευσης. Συμφωνήσαμε όλα τα
νοσοκομεία στα βασικά αιτήματα:
προσλήψεις, μονιμοποιήσεις συμβα-
σιούχων, ένταξη στα Βαρέα και Αν-
θυγιεινά. Το προσωπικό είναι γερα-
σμένο και συνταξιοδοτείται καθώς
εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν γί-
νει προσλήψεις. Με τις προσλήψεις
μόνο συμβασιούχων έμμεσα καταρ-
γούν τη μονιμότητα. Παίρνουν προ-
σωπικό για να στηρίξει τον εμβολια-
σμό, άλλοι μπαίνουν σε καραντίνα
και γι' αυτό κόβονται τα ρεπό. Ή θα
καταρρεύσουμε ή θα βγούμε να φω-
νάξουμε ότι δεν πάει άλλο. Το ση-
μαντικό είναι ότι οι συνάδελφοι κα-
ταλαβαίνουν πλέον ότι δεν θα γίνει
τίποτα αν δεν βγούμε στο δρόμο”.

“Η επίθεση στο Υπουργείο Πολι-
τισμού γίνεται με έναν τρόπο

πολύ μεθοδευμένο και υστερόβου-
λο”, υπογράμμισε ο Θωμάς Κατσα-
ρός, συνδικαλιστής στο Υπουργείο
Πολιτισμού. 

“Μας προτάσσουν το αφήγημα ότι
η πολιτιστική κληρονομιά
και η επισκεψιμότητα στα
μεγάλα μουσεία είναι η
βαριά βιομηχανία της χώ-
ρας και βασικός άξονα
της κυβερνητικής τους
πολιτικής. Όμως προτί-
θενται να μετατρέψουν τα
πέντε μεγαλύτερα και εμ-
βληματικά μουσεία σε Νο-
μικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου. Δηλαδή ένα υβρι-
δικό μόρφωμα στον προ-
θάλαμο της ιδιωτικοποί-
ησής τους. Είναι η θεωρία
του Μητσοτάκη για όλο
τον Δημόσιο τομέα, να τον
εκχωρήσει σε ιδιώτες. Θέ-
λουν να το κάνουν φτιά-
χνοντας διοικητικά συμβούλια με
ισόβιους προέδρους, που θα εξυπη-
ρετούν την πολιτική του Υπουργεί-
ου, με περιστολή ή πλήρη αποκοπή
δαπανών από το Υπουργείο, με τη
λογική της ελεύθερης αγοράς, έν-
νοια τελείως εχθρική με τον Πολιτι-
σμό. Οι διαθέσεις υπάρχουν για να
το κοντράρουμε και να συντονιστού-
με με το κίνημα στην Υγεία και στην
Παιδεία και όλους τους υπόλοιπους
εργάτες κόντρα στην κυβέρνηση
του Μητσοτάκη”.

“Ο κλάδος του Επισιτισμού-Του-
ρισμού διεθνώς έχει ζημιά

1,3 τρις, δηλαδή όσο το ΑΕΠ μιας
χώρας όπως η Ισπανία. Οι θέσεις
που χάθηκαν είναι 120 εκατομμύ-
ρια”, σημείωσε ο Βασίλης Μυρσι-
νιάς, μπουφετζής, μέλος του δι-
κτύου “Καμαριέρα”. 

“Η μάχη για επίδομα για όλους,
για συλλογικές συμβάσεις, για να
μην μείνουν κουφάρια τα ξενοδο-
χεία, αλλά να δώσουν στέγη σε

όσους την χρειάζονται και δουλειά
στους εργαζόμενους, είναι μια μάχη
ενάντια σε ένα σύστημα και τις κυ-
βερνήσεις του, που αποφάσισαν μια
αντιμετώπιση που σήμανε μαζική
ανεργία και θάνατο. Στην Ελλάδα, οι
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι
του κλάδου μπαίνουμε σε μια περίο-
δο που κανονικά υπογράφονται οι
συλλογικές συμβάσεις και ‘κλείνουν’
οι δουλειές. Αλλά αυτό δεν γίνεται,
με την εικόνα ότι φέτος θα είναι χει-
ρότερα και από πέρσι. Το ότι πολλοί
εργαζόμενοι του κλάδου, που δεν

έχουν δουλέψει σχεδόν έναν χρόνο,
παίρνουν επίδομα, είναι μια κατά-
κτηση του κινήματος απέναντι σε
μια κυβέρνηση που στην αρχή έκανε
ότι δεν ήξερε ποιοι ήμασταν, όπως
στους καλλιτέχνες. Ώρα να προχω-
ρήσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε
επίδομα ίσο με τον μισθό. Ένα μικρό
κομμάτι δουλεύει κάτω από άθλιες
συνθήκες με τρομερή ενατατικοποί-
ηση και χωρίς να ελέγχεται τίποτα
σε σχέση με τους όρους εργασίας.
Ξέρουμε τι σεξισμός υπάρχει στα
ξενοδοχεία και στα εστιατόρια από
τα αφεντικά και έχουμε να δώσουμε
και αυτή τη μάχη στις 8 Μάρτη”.

“Λόγω του λοκντάουν έχει αυξη-
θεί πολύ η εντατικοποίηση

στην εργασία μας, δεν υπάρχουν μέ-
τρα ασφαλείας, δεν τηρούνται οι
αποστάσεις και δουλεύουμε ο ένας
πάνω στον άλλο, ειδικά στα κέντρα
διαλογής”, είπε ο Βαγγέλης Βάσ-
σιος, εργαζόμενος στη Γενική Ταχυ-
δρομική. 

“Προσλήψεις έγιναν πολύ λίγες
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Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διαδικτυακή Συνέλευση

του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης και του Συντονιστικού
των Νοσοκομείων το απόγευμα της Πέμπτη 25/2. Ήταν το κλείσιμο
μιας φοβερής μέρας, με τους εργαζόμενους σε Υγεία και Παιδεία, φοι-
τητές και μαθητές να κατεβαίνουν κατά χιλιάδες στους δρόμους στην
Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα.

Με αυτή την εικόνα άνοιξε τη συνέλευση ο Τάσος Αναστασιάδης:
“Χιλιάδες εργαζόμενοι και φοιτητές βγήκαν στους δρόμους και έδει-
ξαν ότι η εργατική τάξη και η νεολαία σηκώνει το γάντι στις προκλή-
σεις της κυβέρνησης, μπαίνοντας ορμητικά στη νέα χρονιά. Είναι η κα-
λύτερη αφετηρία για τη συνέχεια, γιατί αυτό το ποτάμι που άρχισε να
φουσκώνει βγάζει τα επόμενα βήματα. Την Πέμπτη 4/2 οι φοιτητές πά-
νε για νέο συλλαλητήριο σε μια μάχη που δεν αφορά μόνο τη νεολαία
αλλά χρειάζεται να πάρει πανεργατική στήριξη. Οι Υγειονομικοί συνεχί-
ζουν στις 3/2 για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και στις
16/2 με μια μεγάλη απεργία που βάζει στο κέντρο τη δημόσια και δω-
ρεάν Υγεία. Ο Χατζηδάκης στο Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη ανακοι-
νώσει ότι θα κατεβάσει νομοσχέδια για την κατάργηση του 8ωρου και
τον περιορισμό του συνδικαλισμού μέσα στον Μάρτιο και αμέσως μετά
θα φέρει νέα αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση για την ιδιωτικοποίηση
της επικουρικής σύνταξης. Η 8 Μάρτη θα είναι μια μέρα ενάντια στο
σεξισμό, αλλά και μια πανεργατική απάντηση στα σχέδια της Νέας Δη-
μοκρατίας ενάντια στα δικαιώματα των εργατών και εργατριών”.

Χρίστος Αργύρης

1/2, Εργαζόμενοι του Αγ. Σάββα συμμετείχαν στην κινητοποίηση 
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λόφου του Στρέφη
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Γιάννης Τσολάκης Βασίλης Μυρσινιάς

Στέλιος Γιαννούλης
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Οργανώνουμε, Κλιμακώνουμε

μέσα στον κορονοϊό με συμβάσεις
ακόμα και ενός μήνα, με πληρωμή
“με το κομμάτι” και συνεργασία με
εταιρίες ταξί. Μας έκανε πολύ με-
γάλη εντύπωση ότι οι εταιρίες κού-
ριερ έχουν μπει στη λίστα με τις
πληττόμενες επιχειρήσεις. Παρά τα
τεράστια κέρδη τους, τις εξυπηρε-
τούν κι από πάνω για να πληρώνουν
μικρότερα ενοίκια, κτλ. Μέσα στην
πολλή πίεση της δουλειάς, φτάσα-
με και σε ξυλοδαρμό διανομέα από
την εργοδοσία, γιατί δεν πρόλαβε
μέσα στη βροχή να παραδώσει όλα
τα δέματα”.

“Βγήκαμε χιλιάδες στους δρό-
μους ενάντια σε ένα νομο-

σχέδιο που θέλει να ξηλώσει κατα-
κτήσεις και της νεολαίας και του
εργατικού κινήματος”, τόνισε ο
Αλέξανδρος Κοροβέσης, φοιτητής
ΠΑΔΑ και ΣΕΚ στις σχολές. 

“Είναι μια τεράστια επίθεση, που
ξεκίνησε απέναντι στο άσυλο, φτά-
νει να κόβει 30 χιλιάδες μαθητές
από την πρόσβαση στην Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση και να τους χαρίζει
στους ιδιώτες. Η κυβέρνηση γνωρί-
ζει ότι όποτε προσπάθησαν να κά-
νουν τέτοιες επιθέσεις, το φοιτητικό
κίνημα τους σταμάτησε γι' αυτό θέ-
λουν να περάσουν την ίδρυση  πανε-
πιστημιακής αστυνομίας, διαγρα-
φές, πειθαρχικές κυρώσεις μέσα
στην πανδημία. Για να εμποδίσει τις
συνελεύσεις και τις καταλήψεις μας.
Δείξαμε ότι τη δύναμη την έχει το

φοιτητικό και εργατικό κίνημα, που
απέναντι στην απαγόρευση έκανε
ένα από τα πιο μαζικά πανεκπαιδευ-
τικά συλλαλητήρια. Με τις συνελεύ-
σεις θα ανοίξουμε εμείς τις σχολές,
αφού δεν τις ανοίγει η Κεραμέως.
Το κάναμε για να βγει η σημερινή κι-
νητοποίηση, το ίδιο θα κάνουμε για
το τέταρτο συνεχόμενο συλλαλητή-
ριο την επόμενη βδομάδα. Ταυτό-
χρονα ανοίγουμε τις πολιτικές μάχες
στις σχολές, οργανώνοντας τις κινη-
τοποιήσεις ενάντια στον σεξισμό
στις 8 Μάρτη και ενάντια στον ρα-
τσισμό στις 20 Μάρτη”.

Μετά τους ομιλητές ακολούθησε
συζήτηση με παρεμβάσεις. Ο Κώ-
στας Καταραχιάς, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσο-
κομείου Άγιος Σάββας, μετέφερε
την εικόνα της μαζικότατης γενικής
συνέλευσης των γιατρών του νοσο-
κομείου ενάντια στο να φορτώνουν
τους εμβολιασμούς στα ήδη εξαντ-
λημένα νοσοκομεία λόγω έλλειψης
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Επίσης, σημείωσε ότι μαζί με το
απεργιακό πρόγραμμα που υπάρ-
χει, θα οργανωθούν κινητοποιήσεις
ενάντια στην εκδικητική δίωξή του
από την κυβέρνηση, με τη μετακίνη-
σή του στο Σωτηρία και τώρα στην
απόλυσή του πριν την λήξη της πα-
ράτασης της σύμβασης. 

Οργή
Η Μαργαρίτα Παπαμηνά, δασκά-

λα, μίλησε για τη μεγάλη μαζικότη-
τα του πανεκπαιδευτικού συλλαλη-
τηρίου στα Χανιά, που οφείλεται
στην τεράστια οργή στον κόσμο της
εκπαίδευσης και η οποία ανάγκασε
τη ΔΟΕ από την απραξία να καλέσει
στις πορείες με στάση και να βγάλει
απεργία-αποχή από την αξιολόγη-
ση. Πρόσθεσε ότι κομβικός ήταν ο
ρόλος σωματείων πρωτοβάθμιων
που προχώρησαν σε συνελεύσεις
και συντονισμό από τα κάτω. Ο Νί-
κος Τουρνάς τόνισε ότι απέναντι
στις επιθέσεις -ειδικό μισθολόγιο,
αξιολόγηση, συγχωνεύσεις- υπήρ-

ξαν απεργιακές απαντήσεις με πολύ
δυναμική συμμετοχή, καθώς και δη-
μιουργία συντονισμού από τα κάτω
για να βάζει πίεση στις ηγεσίες των
συνδικάτων. Η Μαρία Ντάσιου,
πνευμονολόγος από την ΠΦΥ, τόνι-
σε ότι με πολύ πρόχειρο σχεδιασμό
και με αποδεκατισμένο προσωπικό
καλούνται να γίνουν εμβολιαστικά
κέντρα, ακυρώνοντας όλα τα προ-
γραμματισμένα ραντεβού. 

Ο Σεραφείμ Ρίζος, δάσκαλος, ΔΣ
ΣΕΠΕ Χανίων, δήλωσε ότι η σημερι-
νή εικόνα είναι πολιτική ήττα της κυ-
βέρνησης, μια εικόνα που πρέπει να
μεταφερθεί στους εργατικούς χώ-
ρους, αναφέρθηκε στις απολύσεις
των τριμητών εκπαιδευτικών και
στους ανεπαρκείς κανονισμούς του
ΕΟΔΥ που δεν εξασφαλίζουν την
ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Η
Τιάνα Ανδρέου, μέλος ΔΣ ΟΣΥΟ,
υπογράμμισε ότι η συνδικαλιστική
δίωξή της, με εξπρές διαδικασία με-
τακίνησης, από τον προϊστάμενό της
είναι μέρος της επίθεσης στον συνδι-
καλισμό, που θέλει να ολοκληρώσει
ο Χατζηδάκης με νομοσχέδιο και
ενημέρωση για την καμπάνια με ψη-
φίσματα ώστε να μην περάσει η δίω-
ξη αυτή. Τέλος η Χρυσούλα Λύτρα,
εργαζόμενη στον Άγιο Σάββα κατάγ-
γειλε ότι της έκοβαν τις άδειες που
δικαιούταν ως μητέρα ανάπηρου
παιδιού ΑΜΕΑ.

Μάνος Νικολάου

Απόφαση της Συνέλευσης
Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης -Συντονιστικού των Νοσοκομείων
28 Γενάρη 2021

Η μαζική έκρηξη στις 28 Γενάρη των Υγειονομικών από το πρωί στις
πύλες των Νοσοκομείων και των φοιτητών και των εκπαιδευτικών στη
συνέχεια, ήταν το πιο δυνατό μήνυμα ενάντια στην κυβέρνηση του Μη-
τσοτάκη και τα σχέδια της κυβέρνησης του. Οι απαγορεύσεις του Χρυ-
σοχοΐδη έγιναν κουρέλι, και για άλλη μια φορά στον δρόμο, δείξαμε τη
δύναμη μας για να τους σαρώσουμε.

Για τον Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης και το Συντονιστικό Νοσο-
κομείων, η μάχη στην εκπαίδευση, πρέπει να αποκτήσει πανεργατικά χα-
ρακτηριστικά. Για να μην αφήσουμε την Κεραμέως και τον Χρυσοχοΐδη
να διαλύσουν τη δημόσια Παιδεία, να μην τους αφήσουμε να πετάξουν
έξω από τα πανεπιστήμια τα παιδιά της εργατικής τάξης, να μην τους
αφήσουμε να γεμίσουν αστυνομία τις σχολές. Στηρίζουμε το συλλαλητή-
ριο των φοιτητών στις 4 Φλεβάρη και δίνουμε τη μάχη στα συνδικάτα
μας να πάρει πανεργατικά χαρακτηριστικά για να μην τολμήσει η Κερα-
μέως να καταθέσει το νομοσχέδιο της.

Στηρίζουμε τις μάχες των εργαζόμενων στην υγεία ενάντια στην εγ-
κληματική πολιτική της κυβέρνησης. Στο πλευρό των υγειονομικών που
συνεχίζουν στις 3/2 έξω από τα πρωτοβάθμια Κέντρα Υγείας. Δίνουμε
μάχη, η πανυγειονομική απεργία στις 16 Φλεβάρη, να γίνει απεργία για
όλο το δημόσιο για να κερδίσουμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Για να περάσουν στα χέ-
ρια των εργατών της Υγείας τα εμβόλια και η διαχείριση τους και όχι
στον Κικίλια και την παρέα του. Και βέβαια για να υπερασπίσουμε τον
συνδικαλισμό απέναντι στις λυσσασμένες επιθέσεις της κυβέρνησης
απέναντι στους μαχόμενους υγειονομικούς που καθημερινά ξεσκεπά-
ζουν τα αίσχη τους στην διαχείριση της πανδημίας.

Ανοιχτά μέτωπα
Στηρίζουμε τις μάχες σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα την επόμενη περίοδο.

Τους εργαζόμενους στον Τουρισμό-Επισιτισμό για το δικαίωμα στη δου-
λειά και τη ζωή, τους εργαζόμενους στις ταχυμεταφορές απέναντι στην
εργοδοτική αυθαιρεσία την εντατικοποίηση και το χτύπημα των δικαιω-
μάτων τους, τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Πολιτισμού ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση των Μουσείων.

Η 8 Μάρτη, η παγκόσμια ημέρα των γυναικών είναι φέτος πιο επίκαιρη
από ποτέ μετά το τσουνάμι των αποκαλύψεων της Σ. Μπεκατώρου για τη
σεξουαλική βία σε βάρος των γυναικών. Στον Αθλητισμό, αλλά και στους
χώρους δουλειάς. Πρόκειται για μια μεγάλη μάχη ενάντια στην κυβέρνη-
ση της ΝΔ που είναι αυτή που καλύπτει τους (εκ)βιαστές. Πολύ περισσό-
τερο η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους από τη ΝΔ, σημαίνει ακόμα
μεγαλύτερη χειροτέρευση της θέσης της γυναίκας. Η κυβέρνηση του
Μητσοτάκη μέσα στην πανδημία, φορτώνει πολλαπλάσια καθήκοντα στις
γυναίκες στο σπίτι, για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των
ατόμων με αναπηρίες.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση και ο Χατζηδάκης ετοιμάζονται να φέρουν
την άνοιξη νομοσχέδιο για την κατάργηση του 8ωρου και για χτύπημα
στον συνδικαλισμό και στη συνέχεια νέο νομοσχέδιο για την διάλυση της
επικουρικής ασφάλισης. Απέναντι σε αυτήν την πρόκληση δεν περιμέ-
νουμε. Η 8 Μάρτη χρειάζεται να γίνει πανεργατική απάντηση όχι μόνο
για την αντζέντα που έτσι και αλλιώς έχει αλλά και ενάντια στις επιθέ-
σεις που θέλει να φέρει ο Χατζηδάκης.

Δίνουμε τη μάχη ενάντια στον ρατσισμό της κυβέρνησης με τα αδέλφια
μας τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στις 20 Μάρτη, για πόλεις, Παι-
δεία και Υγεία ανοιχτά σε όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Οργανώνουμε τους χώρους μας για να δώσουμε αποτελεσματικά
όλες αυτές τις μάχες. Δυναμώνουμε τα συνδικάτα, φτιάχνουμε συνδικά-
τα στους χώρους που δεν υπάρχουν. Συγκροτούμε απεργιακές επιτρο-
πές και επιτροπές αγώνα σε κάθε χώρο και κάθε κλάδο και δίνουμε τις
δυνάμεις μας για τον οριζόντιο συντονισμό ανάμεσα σε όλα τα μαχόμε-
να κομμάτια.

Βαγγέλης Βάσσιος Κώστας Καταραχιάς

28/1, Αθήνα, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Απόφαση 
της Συνέλευσης



Μεγαλειώδης ήταν η πανεκ-
παιδευτική διαδήλωση στην
Αθήνα την Πέμπτη 28/1. Η

μαζικότερη -μέχρι την επόμενη- από
την αρχή του κινήματος ενάντια στο
νομοσχέδιο Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη
και μία από τις μεγαλύτερες διαδη-
λώσεις του χώρου της εκπαίδευση
τα τελευταία χρόνια. Πολλές χιλιά-
δες φοιτητές και φοιτήτριες, σωμα-
τεία εκπαιδευτικών αλλά κι άλλων
κλάδων, μαθητές/τριες, εργαζόμενοι
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης, γονείς, όλοι μαζί συγκρότησαν
ένα ορμητικό ποτάμι που σάρωσε
τις απαγορεύσεις του Χρυσοχοΐδη
και για περισσότερες από τρεις
ώρες διαδήλωσαν στο κέντρο της
Αθήνας. Στάση εργασίας πραγματο-
ποίησαν οι ομοσπονδίες των εκπαι-
δευτικών.

Δυναμικό παρών έδωσαν το ΣΕΚ
στις σχολές, οι Μαθητές/τριες Anti-
capitalista και το Δίκτυο Εκπαιδευτι-
κών “Η Τάξη μας”. Αξιοσημείωτη
ήταν η συμμετοχή προσφύγων που
διαδήλωσαν μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ
διεκδικώντας χαρτιά και πρόσβαση
των προσφυγόπουλων στα σχολεία.
Το παρών έδωσε η “Πρωτοβουλία
εκπαιδευτικών για το δικαίωμα των
παιδιών προσφύγων/μεταναστών
στο σχολείο” ενώ μαζικό ήταν και το
μπλοκ που συγκρότησαν δικηγόροι
της Εναλλακτικής Παρέμβασης - Δι-
κηγορική Ανατροπή, ενάντια στις αν-
τιδημοκρατικές απαγορεύσεις της
κυβέρνησης. Αξιοσημείωτη η εικόνα
της κοινής διαδήλωσης του συνόλου
των αγωνιστικών δυνάμεων του φοι-
τητικού κι εκπαιδευτικού κινήματος.

“Διαδηλώνουμε ενάντια στο νομο-
σχέδιο της Κεραμέως που διαλύει τη
δημόσια και δωρεάν Παιδεία. Το νο-
μοσχέδιο είναι απαράδεκτο και σά-
πιο. Δεν πρέπει να κατατεθεί καν
στη Βουλή κι αν κατατεθεί, να απο-
συρθεί αμέσως!” τονίζει στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη ο Σάμφο Μοχαμαν-
τί, φοιτητής στο ΠΑΔΑ. “Η μάχη
πρέπει να συνεχιστεί. Να τα πάρου-
με όλα πίσω. Όχι μόνο να μην περά-
σει το νομοσχέδιο που πάνε να κατε-
βάσουν, αλλά ότι μας έχουν κλέψει
τόσα χρόνια, με τις καταργήσεις και
τις συγχωνεύσεις των τμημάτων, με
τη διάλυση των σχολών μας”.

“Με μια γρήγορη εκτίμηση 10.000
κόσμος διαδηλώνει σήμερα στην
Αθήνα” μας λέει ο Στέλιος Γιαννού-
λης, ταμίας του συλλόγου δασκά-
λων Γλυφάδας – Βάρης – Βούλας -
Βουλιαγμένης. “Είναι πραγματικά
εντυπωσιακό. Εκφράζεται όλη η ορ-
γή του κόσμου, που συσσωρεύεται
εδώ και καιρό. Το ότι μπήκαν τα
πρωτοβάθμια σωματεία, οργάνωσαν
και συμμετείχαν στις προηγούμενες
κινητοποιήσεις, ανάγκασε τις ομο-
σπονδίες να καλέσουν στάση εργα-

σίας σήμερα και να κατέβουν πολύ
περισσότεροι συνάδελφοι στο δρό-
μο. Απόδειξη ότι οι συνδικαλιστικές
ηγεσίες πιέζονται –χαρακτηριστικό
ότι η ΔΟΕ ομόφωνα αποφάσισε τη
σημερινή στάση εργασίας– αλλά δεν
μας φτάνει. Χρειάζεται να προχωρή-
σουμε σε απεργιακό αγώνα με
24ωρη, ακόμα κι επαναλαμβανόμε-
νες απεργίες. Οι εκπαιδευτικοί βρά-
ζουν. Η Κεραμέως άνοιξε τα σχολεία
χωρίς κανένα μέτρο προστασίας πα-
ρότι τώρα το χειμώνα τα πράγματα
όσον αφορά την πανδημία είναι χει-
ρότερα. Το υπουργείο κάνει ακρι-
βώς τα αντίθετα απ' ότι έχουμε
απαιτήσει επανειλημμένα, το εκπαι-
δευτικό κίνημα, μόνο και μόνο για να
εξυπηρετήσει τους ιδιώτες και να
φτιάξει μια εκπαίδευση για λίγους.
Συνεχίζουμε, πάμε για επιτροπές
αγώνα και συνελεύσεις για να τους
τσακίσουμε”.

“Ο αγώνας φοιτητών, εκπαιδευτι-
κών και μαθητών είναι κοινός” συμ-
πλήρωσε ο Φίλιππος, μαθητής που
διαδήλωσε με το μπλοκ των Anticapi-
talista. “Ανοίγουν τώρα τα σχολεία
χωρίς να έχουν αλλάξει τίποτα όσον
αφορά τα μέτρα ασφαλείας για την
πανδημία. Πάλι στοιβαγμένοι μέσα
στις τάξεις θα είμαστε. Εκτός αυτού
μας καλούν να δώσουμε πανελλήνιες
εξετάσεις μετά από μια χρονιά τη-
λεκπαίδευσης και με τους νέους
ακόμα χειρότερους όρους που φέρ-
νει το νομοσχέδιο της Κεραμέως. Εί-
ναι μια από τις μεγαλύτερες επιθέ-
σεις των τελευταίων χρόνων. Ανα-
τρέπει κατακτήσεις δεκαετιών. Οι
μαθητές και οι μαθήτριες το καλύτε-
ρο που έχουμε να κάνουμε είναι να
συνεχίσουμε στο δρόμο, να διεκδι-
κούμε τα αιτήματά μας μαζί με το
πανεκπαιδευτικό κίνημα και να εκμε-
ταλλευτούμε το άνοιγμα των σχολεί-
ων για να οργανωθούμε και να οργα-
νώσουμε ακόμα καλύτερα τον αγώνα
μας, με συνελεύσεις, καταλήψεις και
διαδηλώσεις. Σίγουρα το φοβάται
αυτό η Κεραμέως και θα φροντίσου-
με να επιβεβαιωθούν οι φόβοι της”.

Πανελλαδικά
Σε όλη τη χώρα οι κινητοποιήσεις

είχαν μεγάλη συμμετοχή. “Η προ-
σχηματική και προκλητική απαγό-
ρευση των διαδηλώσεων έσπασε με
εμφατικό τρόπο και στη Θεσσαλονί-
κη, με το μεγαλύτερο πανεκπαιδευ-
τικό συλλαλητήριο του τελευταίου
διαστήματος. Οι πολλές εκατοντά-
δες φοιτητών, μαθητών, εκπαιδευτι-
κών που διαδήλωσαν προς το ΥΜΑΘ
γεμίζοντας τους δρόμους της πό-
λης, είναι η καλύτερη εγγύηση ότι
τα σχέδια Κεραμέως και Χρυσοχοΐ-
δη θα μείνουν στα χαρτιά. Ο αγώνας
συνεχίζεται” σημειώνουν οι σύντρο-
φοι και οι συντρόφισσες της Εργατι-

κής Αλληλεγγύης από τη Θεσσαλο-
νίκη. Μαζί διαδήλωσαν φοιτητικοί
σύλλογοι του ΑΠΘ, ΕΛΜΕ και σωμα-
τεία δασκάλων της πόλης.

Εκατοντάδες διαδήλωσαν στα Χα-
νιά με τη συμμετοχή, εκτός των φοι-
τητικών συλλόγων, των σωματείων
εκπαιδευτικών της πόλης. “Πόλη με-
τά την πόλη, σχολή μετά τη σχολή,
σχολείο μετά το σχολείο, δρόμο με-
τά τον δρόμο σπάμε τον γύψο που
θέλει να μας επιβάλλει η κυβέρνηση.
Το χαρτί των απαγορεύσεων γύρισε
ανάποδα στη ΝΔ. Η αντεκπαιδευτική
επίθεση της Κεραμέως και του Χρυ-
σοχοΐδη δεν θα περάσει σε καμία
βαθμίδα της εκπαίδευσης” ήταν το
σχόλιο των συντρόφων/ισσών του
ΣΕΚ Χανίων μετά τη διαδήλωση.

Μαζικότερη από τις αντίστοιχες
των προηγούμενων εβδομάδων,
ήταν η κινητοποίηση στο Βόλο όπου
οι φοιτητικοί σύλλογοι ΗΜΜΥ και Αρ-
χιτεκτονικής βάδισαν μαζί με το ΣΕΚ
και άλλες συλλογικότητες της πό-
λης. Εκατοντάδες διαδήλωσαν στα
Γιάννενα μεταξύ αυτών οι φοιτητικοί
σύλλογοι Καλών Τεχνών και ο σύλλο-
γος των εστιών της Δουρούτης, ο
Σύλλογος Διοικητικών του Πανεπι-
στημίου, ο Σύλλογος ΔΕΠ κ.α.

Φοιτητικοί σύλλογοι μαζί με σωμα-
τεία και συλλογικότητες διαδήλωσαν
και στο Ρέθυμνο, εκατοντάδες κατέ-
βηκαν στους δρόμους του Ηρακλεί-
ου Κρήτης ενώ μαζική ήταν και η
διαδήλωση που οργάνωσε ο Σύλλο-
γος Φοιτητών Ξάνθης.

Η επιτυχία των κινητοποιήσεων
της Πέμπτης 28/1 φάνηκε κι από τις
αντιδράσεις του απέναντι στρατοπέ-
δου, με γνωστά στελέχη της δεξιάς
να αναγκάζονται να πάρουν αποστά-
σεις από το νομοσχέδιο, “δικούς
τους” δημοσιογράφους να καυτη-
ριάζουν την γελοιοποίηση των απα-
γορεύσεων του Χρυσοχοΐδη και την
κυρίαρχη προπαγάνδα της ΝΔ σε
πανικό, να αντιφάσκει μιλώντας πότε
για “μειοψηφίες” και πότε για “χιλιά-
δες νέους” που δεν σέβονται τα μέ-
τρα περί κορονοϊού.

Σε κλιμάκωση καλούν οι φοιτη-
τές/τριες του ΣΕΚ στις σχολές. Χα-
ρακτηριστικό το σύνθημα που φώνα-

ζαν όταν η διαδήλωση της Αθήνας
ανέβηκε στο μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη: “Το '06 και το '07 δεί-
χνουν το δρόμο – με όπλο την κατά-
ληψη να ρίξουμε το νόμο”.

“Συνεχίζουμε τον αγώνα, οι σχολές
μας θα ανοίξουν από τις ζωντανές συ-
νελεύσεις, το νομοσχέδιό τους δεν θα
περασει” υπογραμμίζει το ΣΕΚ στις
σχολές σε ανακοίνωσή του αμέσως
μετά το τέλος της διαδήλωσης. Συνε-
χίζει: “Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας,
διεκδικούμε Γενική Απεργία ενάντια

στα σχέδια της κυβέρνησης και προ-
χωράμε σε Γενικές Συνελεύσεις σε
όλες τις σχολές, καταλήψεις και
άνοιγμα των σχολών κάτω από τον
έλεγχο του φοιτητικού κινήματος, με
ανοιχτές εκδηλώσεις και δράσεις με-
τατρέποντάς τες σε ορμητήρια αγώ-
νων και αντίστασης.  Συνεχίζουμε με
νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
την άλλη εβδομάδα. Όλοι και όλες
στις συνελεύσεις, εμπρός για καταλή-
ψεις και απεργίες. Θα νικήσουμε”.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

Νέα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια οργα-
νώνονται στις 4 Φλεβάρη σε όλη τη χώ-
ρα, δίνοντας συνέχεια στο μπαράζ των

μαζικών διαδηλώσεων που οδήγησε στην κινη-
τοποίηση – σταθμό της περασμένης Πέμπτης. Η
μάχη ενάντια στην επίθεση της Κεραμέως μπαί-
νει σε νέα κρίσιμη φάση καθώς το νομοσχέδιο
κατατέθηκε στις διαδικασίες της Βουλής.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την ανατροπή
μιας σειράς κατακτήσεων με τη δημιουργία πα-
νεπιστημιακής αστυνομίας, κάμερες κι ελεγχό-
μενη είσοδο στις σχολές, ποινικοποίηση της
πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης στα πα-
νεπιστήμια με σκληρές πειθαρχικές ποινές,
διαγραφές για όσους δεν καταφέρνουν να
ολοκληρώσουν τις σπουδές στα 6 ή 7 χρόνια,
ενώ προχωράει σε νέες αλλαγές σχετικά με
την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
που κατά κοινή ομολογία την κάνουν ακόμα πιο
δύσκολη για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

“Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο διάλυσης της
δημόσιας Παιδείας που πετάει 30.000 έξω από
τις σχολές. Θέλουν όταν ξαναμπούμε στις
σχολές να βρούμε ένα διαλυμένο πανεπιστή-
μιο με τους ιδιώτες και την αστυνομία να κά-
νουν κουμάντο”, σχολιάζει το ΣΕΚ στις σχολές
και καλεί “σε κλιμάκωση με συνελεύσεις και
καταλήψεις στις σχολές μας και διεκδικούμε
ότι η διαδήλωση της Πέμπτης 4/2 μπορεί να
πάρει πανεργατικά χαρακτηριστικά. Διεκδικού-
με από τα σωματεία (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ) να
βγάλουν απεργία στο πλευρό των φοιτητών”.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται όλη την
εβδομάδα που οδηγεί στο νέο πανεκπαιδευτι-
κό συλλαλητήριο. Τη Δευτέρα 1/2, πραγματο-

ποιήθηκε αποκλεισμός στο ΑΠΘ και στην Πα-
νεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, από φοιτητι-
κούς συλλόγους κι εργαζόμενους στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Την ίδια ώρα φοιτητές και
φοιτήτριες πραγματοποίησαν συγκέντρωση
στην Πρυτανεία του ΠΑΔΑ. Σε πλήθος σχολών
λάμβαναν χώρα γενικές συνελεύσεις την Τρίτη
2/2 και την Τετάρτη 3/2.

Νέος γύρος συνελεύσεων
“Πάμε σε νέο γύρο γενικών συνελεύσεων σε

ακόμα περισσότερες σχολές από την περασμέ-
νη εβδομάδα”, δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη η Μαρία Ρίζου, φοιτήτρια στο ΕΚΠΑ και
μέλος του ΣΕΚ στις σχολές. “Χρειάζεται κλιμά-
κωση της μάχης ενάντια στο νομοσχέδιο και
την κυβέρνηση συνολικότερα. Θέλουμε το πα-
νεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 4/2 να μετα-
τραπεί σε πανεργατική απεργιακή κινητοποί-
ηση. Όλες και όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε
αυτή τη μάχη. Είδαμε την περασμένη εβδομά-
δα πόσο σημαντικό ήταν που μαζί με το φοιτη-
τικό κίνημα κατέβηκαν μαζικά εκπαιδευτικοί, δι-
κηγόροι, πρόσφυγες και άλλα κομμάτια της ερ-
γατικής τάξης. Είναι ένα μέτωπο που παλεύου-
με για να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο. 

Ταυτόχρονα βάζουμε πρόταση για κατάλη-
ψη των σχολών μας. Η κυβέρνηση επιμένει να
κρατάει κλειστές τις σχολές εδώ και ένα χρό-
νο και ταυτόχρονα να περνάει τις μεγαλύτερες
αντιεκπαιδευτικές επιθέσεις, ακριβώς γιατί φο-
βάται το κίνημα που μπορεί να ξεσπάσει μέσα
σε ανοιχτά πανεπιστήμια. Όπως φάνηκε οι
κλειστές σχολές δεν μας σταματούν. Τις σχο-
λές θα τις ανοίξουμε εμείς καταλαμβάνοντάς
τες και θα τις μετατρέψουμε σε κάστρα αγώνα

ενάντια στις κυβερνητικές επιθέσεις.
Δεν σταματάμε εκεί. Στις συνελεύσεις βά-

ζουμε ψηφίσματα για συμμετοχή των φοιτητι-
κών συλλόγων στην απεργιακή 8 Μάρτη ενάν-
τια στον σεξισμό και στις 20 Μάρτη, τη Διεθνή
Ημέρα Δράσης ενάντια σε ρατσισμό και φασί-
στες. Και τα δύο μέτωπα είναι ανοιχτά και απα-
σχολούν την νεολαία. Οι καταγγελίες για σεξι-
στικές επιθέσεις μέσα στις σχολές από μεγα-
λοκαθηγητές συνεχώς αυξάνονται κι έχουμε
μπροστά μας μια μέρα σταθμό για να βγούμε
στον δρόμο όπως το ίδιο ισχύει και σε σχέση
με τον ρατσισμό. Άλλωστε το ότι στο τελευταίο
συλλαλητήριο βαδίσαμε μαζί με τους πρόσφυ-
γες που διεκδικούν άσυλο και πρόσβαση σε
σχολεία και Υγεία, είναι η καλύτερη απόδειξη”.

“Στη Φιλοσοφική Αθήνας μαζευτήκαμε δεκά-
δες φοιτητές/τριες το πρωί της Τρίτης 2/2,
όπου επιβεβαιώθηκε η πρόθεση για ένα ακόμα
πιο μαζικό συλλαλητήριο αυτή την Πέμπτη”, με-
τέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Μαρία Κα-
στελιώτη, φοιτήτρια στο ΕΚΠΑ και μέλος του
ΣΕΚ στις σχολές. “Ανοίξαμε συζήτηση ότι η μά-
χη πρέπει να συνεχιστεί, να μην απομονωθεί
μόνο στο φοιτητικό κόσμο και να απλωθεί σε
όλα τα μέτωπα, ενάντια στον σεξισμό, τον ρα-
τσισμό και συνολικά την κυβέρνηση. Προτείνα-
με νέο γύρο συνελεύσεων και καταλήψεις κόν-
τρα σε λογικές αποκλιμάκωσης που έμπαιναν
από διάφορες δυνάμεις. Θα ακολουθήσει Συν-
τονιστικό Φοιτητικών Συλλόγων για να αποφασί-
σουμε τα επόμενά μας βήματα, το οποίο από τη
μεριά μας προτείνουμε να πραγματοποιηθεί με-
τά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο”.

Σ.Μ.

Σε πανεργατική απάντηση στο πλευρό των
φοιτητών καλούν οι εκπαιδευτικοί του Δι-
κτύου “Η Τάξη μας” σε κοινή ανακοίνωση

με τους Μαθητές/τριες Anticapitalista. 

“Συνεχίζουμε με νέο πανεκπαιδευτικό συλλα-
λητήριο και απεργία, η νίκη των φοιτητών θα εί-
ναι νίκη για όλους μας. Θα βάλει φρένο στη συ-
νολική επίθεση της Κεραμέως στην εκπαίδευ-
ση”, σημειώνουν στο κάλεσμά τους εκπαιδευτι-
κοί και μαθητές και σχολιάζουν σχετικά με το
άνοιγμα των σχολείων:

“Την ίδια ώρα η κυβέρνηση, έχει χάσει κάθε
έλεγχο στην πανδημία. Η πολιτική της είναι κα-
ταστροφική!  

Οι πολιτικές σκοπιμότητες βγάζουν μάτι, τα
λύκεια ανοίγουν, οι σχολές όμως με συνεχές
λουκέτο, για να διευκολύνουν τα αντιδραστικά
νομοθετήματα της Κεραμέως. Το άνοιγμα των
σχολείων αποφασίζεται, χωρίς τα αναγκαία μέ-
τρα για να λειτουργήσει το σχολείο με ασφάλεια
για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Οι μή-
νες που ακολουθούν, είναι οι κατεξοχήν μήνες
που εκδηλώνονται οι ιώσεις στα σχολεία και η
στάση της κυβέρνησης μπορεί να εξελιχθεί σε
ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία. Δεν είμαστε ανα-
λώσιμοι... Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, διεκδι-
κούμε απεργιακή απάντηση στο πλευρό των
φοιτητών από ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ, ενάντια στα
σχέδια της κυβέρνησης και προχωράμε σε Γενι-
κές Συνελεύσεις. Κλιμακώνουμε την αντίσταση

ΚΑΙ για να επιβάλουμε τους όρους που θα ανοί-
ξουν τα σχολεία, με ασφάλεια για τις ζωές όλων
μας, Με αναδιάταξη ΑΜΕΣΑ! των τάξεων σε ολι-
γομελή τμήματα. Μέχρι 15 μαθητές ανά τμήμα.

Με έκτακτους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτι-
κών και όλου του απαραίτητου βοηθητικού προ-
σωπικού και προσωπικού καθαριότητας στα σχο-
λεία. Οργάνωση σε τακτά χρονικά διαστήματα
μοριακών και rapid test σε μαθητές και εκπαιδευ-

τικούς. Να επιταχθούν τώρα κτίρια για τη δημι-
ουργία σχολείων και αιθουσών. Να υπάρξει άμε-
ση καμπάνια οργανωμένου εμβολιασμού των εκ-
παιδευτικών, αμέσως μετά τους υγειονομικούς”.

Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί της “Τάξης
μας”, καλούν τις ομοσπονδίες και κύρια την
ΑΔΕΔΥ, να κηρύξουν πανδημοσιοϋπαλληλική
απεργία στις 16 Φλεβάρη, ημέρα που απεργούν
οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων.

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση οργα-
νώνουν οι Μαθητές/τριες Anticapitalista
την Κυριακή 7/2, στις 7μμ, για την επίθε-
ση στην Παιδεία και την απάντηση του
μαθητικού κινήματος.

Θα μιλήσουν ο Τζίμης Κυριακόπου-
λος, μαθητής στο 22ο Λύκειο Αθήνας,
Μαρία Ρίζου, φοιτήτρια ΕΜΜΕ και η εκ-
παιδευτικός Σταυρούλα Πανίδου.

Η συζήτηση θα γίνει διαδικτυακά μέ-
σω zoom (tinyurl.com/anticapitalista).

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

4/2 ΟΛΟΙ/ΕΣ ΣΤΑ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
Aθήνα Προπύλαια 1μμ
Θεσσαλονίκη Άγαλμα Βενιζέλου 12μεσ
Γιάννενα Περιφέρεια 12μεσ
Πάτρα Πλ. Αγίου Γεωργίου 12μεσ
Βόλος Θόλος 12μεσ
Ηράκλειο Πλ. Ελευθερίας 1μμ
Χανιά Πλ. Αγοράς 1μμ
Ξάνθη Κεντρική Πλατεία 12μεσ

Πανεργατική απάντηση
στο πλευρό των φοιτητών

9/6/20, Διαδήλωση εκπαιδευτικών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Οι καταγγελίες της Μπεκατώρου είναι συγ-
κλονιστικές και άνοιξαν πολλά ζητήματα.

Σίγουρα στον ίδιο τον επαγγελματικό αθλητι-
σμό, αλλά αυτά που ακολούθησαν αποκαλύ-
πτουν το βάθος και την έκταση της γυναικείας
καταπίεσης το 2021. Έγινε μια έρευνα τον πε-
ρασμένο Νοέμβρη για το κατά πόσο οι γυναί-
κες στους χώρους δουλειάς δέχονται σεξουα-
λική παρενόχληση, κακοποίηση, βία κλπ. Τα
στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Το 85% των γυ-
ναικών που ρωτήθηκαν, σε δείγμα 2000, δήλω-
σαν ότι έχουν δεχτεί κάποια σεξουαλική παρε-
νόχληση είτε λεκτική είτε σωματική.

Στον χώρο του τουρισμού-επισιτισμού και
εστίασης τα ποσοστά σπάνε κόκκαλα: το 22%
των εργαζομένων δέχτηκαν σεξουαλική βία.
Είναι ο κλάδος με τα μεγαλύτερα ποσοστά
αδήλωτης εργασίας. Το άλλο ποσοστό που
έχει ενδιαφέρον είναι πόσοι φτάνουν να κα-
ταγγείλουν αυτά τα περιστατικά: μόνο 6%.
Ένα συντριπτικό 86% δηλώνει ότι δεν πάει να
καταγγείλει αυτά τα περιστατικά λόγω φόβου
ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. 

Αυτό μας φέρνει στο ερώτημα τι έχουμε να
παλέψουμε. Έχουμε να παλέψουμε μια κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας που, πέρα από το
να σπέρνει τον θάνατο με την πανδημία και να
φέρνει ιδιωτικοποιήσεις και λιτότητα, είναι
υπεύθυνη για τον σεξισμό. Ο βιαστής της
Μπεκατώρου ήταν στη ΝΔ και υπήρξε πλήρης
συγκάλυψη σε αυτό. Αλλά είναι και μια κυβέρ-
νηση που έχει πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις
που χειροτερεύουν τη θέση της γυναίκας
στους χώρους δουλειάς και συνολικά μέσα
στην κοινωνία. Αν στον ιδιωτικό τομέα ήταν
εκτεταμένες οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η
κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται να φέρει αυτό το
καθεστώς μαζικά και μέσα στο δημόσιο. Τε-
τράμηνοι εκπαιδευτικοί, ΟΑΕΔ στα νοσοκο-
μεία, επικουρικοί και μια σειρά άλλες ελαστι-
κές εργασιακές σχέσεις βλέπουμε να αυξά-
νονται.

Δεν ισχύει πια το “ίση αμοιβή για ίση εργα-
σία”. Είναι μια συνθήκη που καθιστά τις γυναί-
κες πραγματικά ευάλωτες. Και, ειδικά μέσα

στην πανδημία, η κατάρρευση του κοινωνικού
κράτους έχει φορτώσει νέα βάρη στις πλάτες
της εργατικής οικογένειας και πιο συγκεκριμέ-
να των γυναικών μέσα σε αυτή. Στην απουσία
βρεφονηπιακών σταθμών, Βοήθειας στο Σπίτι
και γηροκομείων ήρθε και προστέθηκε το βά-
ρος της εκπαίδευσης, με τα τηλεμαθήματα
των παιδιών που στην πραγματικότητα επι-
φορτίζουνε τα σπίτια. Και βέβαια δεν είναι τυ-
χαίο που μέσα στην περίοδο της καραντίνας
εκτινάχθηκε η ενδοοικογενειακή βία.

Τα βήματα που κάνει το εργατικό κίνημα και
η νεολαία δένονται με τις διεκδικήσεις των γυ-
ναικών απέναντι στο σύστημα του σεξισμού.
Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να σταματή-
σουν οι επιθέσεις και η ανισότητα, από τα αι-
τήματα που ξεδιπλώνονται αυτή τη στιγμή: μο-
νιμοποιήσεις, μαζικές προσλήψεις, στήριξη
της Παιδείας και της Υγείας. Να βελτιώσουμε
με έναν ουσιαστικό τρόπο τη θέση της γυναί-
κας.

Η επιθεώρηση εργασίας είναι ένας τρόπος
να καταγγέλλουν οι γυναίκες τις επιθέσεις και
την ανισότητα στην εργασία. Δεύτερος, τα
ισχυρά συνδικάτα. Ένα δυνατό συνδικάτο
στον χώρο δουλειάς μπορεί να στηρίξει την
εργαζόμενη που κάνει καταγγελία για σεξιστι-
κές επιθέσεις, είτε από προϊστάμενους είτε

από άλλους. Οι φοιτήτριες του ΑΠΘ κατήγγει-
λαν τις επιθέσεις ενός καθηγητή και ξέρουμε
ότι στα πανεπιστήμια οι φοιτήτριες και οι κα-
θηγήτριες μπορούν να προχωρήσουν σε τέτοι-
ες καταγγελίες επειδή έχουν δυνατούς φοιτη-
τικούς συλλόγους και συνελεύσεις. Αν περά-
σουν τα σχέδια της Κεραμέως για την πανεπι-
στημιακή αστυνομία αυτά θα πάνε περίπατο,
όσα δάκρυα και αν χύνει η κυβέρνηση του Μη-
τσοτάκη για τη Μπεκατώρου.

Φέτος η 8 Μάρτη είναι εξαιρετικά σημαντι-
κή. Πατάμε πάνω σε γερές βάσεις με την εμ-
πειρία των τελευταίων δύο χρόνων και τις
απεργιακές κινητοποιήσεις για την ημέρα της
γυναίκας. Φέτος μπορούμε να πάρουμε από
τα σωματεία μας μαζικά αποφάσεις για απερ-
γιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις εκείνη
την ημέρα. Σήμερα στις πύλες των νοσοκομεί-
ων γίνονταν συγκεντρώσεις. Ήταν εντυπωσια-
κή η ανταπόκριση όλων στο νοσοκομείο Γεν-
νηματάς όταν άνοιγε η συζήτηση για την 8
Μάρτη και η πρόταση να συγκροτηθεί ομάδα
στο νοσοκομείο που θα την οργανώσει. Αυτά
μπορούμε να τα κάνουμε σε όλους τους χώ-
ρους, εργασίας και σπουδών, αλλά και στις
γειτονιές.

Αργυρή Ερωτοκρίτου

Είμαι σίγουρη ότι και αυ-
τή η 8 Μάρτη θα μας

βρει απεργούς στους δρό-
μους μαζικά. Με δυνατά
απεργιακά ψηφίσματα από
τους περισσότερους εργα-
σιακούς χώρους. Ο αγώ-
νας για εργασιακά δικαιώ-
ματα ήταν, είναι και θα εί-
ναι άρρηκτα συνδεδεμένος
με την πάλη κατά της κατα-
πίεσης των γυναικών και
τον σεξισμό. 

Ο σεξισμός δεν είναι μια
αφηρημένη έννοια, ούτε
ένα μεμονωμένο γεγονός,
όπως θέλει η κυβέρνηση
της ΝΔ να το παρουσιάσει
με την καταγγελία της Μπε-
κατώρου και των άλλων γυ-
ναικών. Είναι μια εκκωφαν-
τική πλευρά της εξουσίας
της κυρίαρχης, της αστικής
τάξης απέναντι στις εργά-
τριες και τους εργάτες
όλων των χωρών. Το χτύπη-
μα που επιχειρείται με το
νέο εργασιακό νομοσχέδιο
κάνει τις γυναίκες πιο ευά-
λωτες, όχι μόνο εργασιακά,
αλλά και απέναντι στις σε-
ξιστικές επιθέσεις και κατα-
πιέσεις εν γένει.

Όσον αφορά τον καλλι-
τεχνικό χώρο, στον οποίο
δραστηριοποιούμαι, δεν εί-
ναι λίγες οι σεξουαλικές
παρενοχλήσεις. Η εργοδο-
σία προβαίνει στις παρενο-
χλήσεις που είτε προβά-
λουν έναν άμεσο εκβια-
σμό, είτε υποκρύπτουν
έναν έμμεσο. Φυσικά ο εκ-
βιασμός αυτός έχει να κά-
νει με τη διατήρηση της
θέσης εργασίας. Απειλού-
μαστε δηλαδή και πάλι με
ανεργία. Και εδώ η λύση
και η απάντηση θα 'ρθει
από την πάλη του εργατι-
κού κινήματος, την πάλη
για Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας και την πάλη
ενάντια στην ανεργία.

Η μαζικότητα των κινη-
μάτων των καλλιτεχνών εν
μέσω πανδημίας πέρσι αλ-
λά και η μαζική συμμετοχή
των ηθοποιών στις εκλογές
του σωματείου μας τον πε-
ρασμένο Ιούλιο μπορεί να
πατάξει τις σεξιστικές φω-
νές και συμπεριφορές των
εργοδοτών. Πάμε να οργα-
νώσουμε μια δυνατή, εργα-
τική απεργία στις 8 Μάρτη.

Πέρσα Κατσανούλη

Στις 25 Νοέμβρη, μέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, μια
συζήτηση που είχα με μια ομάδα μαθητών και μαθητριών, ήταν απο-

καλυπτική: τα αγόρια έλεγαν “οι συμμαθήτριές μας θα φοράνε αυτά
που θέλουν” και τα κορίτσια έλεγαν “θα εκφραζόμαστε όπως θέλουμε”.
Αυτή είναι η αυτοπεποίθηση που μας έχει δώσει τα τελευταία χρόνια το
γυναικείο κίνημα. Αυτή την αυτοπεποίθηση την είδαμε και σήμερα
(28/1) με το σπάσιμο της απαγόρευσης από φοιτητές και φοιτήτριες.

Στο συλλαλητήριο αυτό ήταν και οι εκπαιδευτικοί, αναπληρώτριες,
δασκάλες κλπ. Μιλάμε για έναν εργασιακό χώρο που η συντριπτική
πλειοψηφία είναι γυναίκες. Το γενικό ποσοστό είναι της τάξης του 68%.
Αλλά χρειάζεται να δούμε και πόσες γυναίκες είναι αναπληρώτριες,
πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουν σε 3 ή σε 4 σχολεία, να
συμπληρώνουν ωράριο, συν τα βάρη του σπιτιού. Ας φανταστούμε τι
σημαίνει για μια αναπληρώτρια να μην έχει άδεια για ασθένεια, να έχει
μόνο τις 15 μέρες, άρα τι θα γίνει αν υπάρχουν προβλήματα με την εγ-
κυμοσύνη για παράδειγμα.

Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι να εκφραστεί στις 8 Μάρτη. Θέλου-
με σχολείο με σταθερό προσωπικό και όχι κουκουλώματα και τρύπες
που προσπαθούμε να καλύψουμε. Το συνδικάτο εκπαιδευτικών στο Λος
Άντζελες απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από γυναίκες μετανάστριες και

έπαιξε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της 8 Μάρτη, στο πλαίσιο του
#metoo. Κάποιες από τις διοργανώτριες έλεγαν “δεν πάμε σήμερα τα
παιδιά μας σχολείο, στηρίζουμε την απεργία των εκπαιδευτικών γιατί
στηρίζουν τη μάχη των γυναικών”.

Συζητάμε την 8 Μάρτη σε σχέση με τα σχολεία, άρα ένα ερώτημα εί-
ναι το αν “είναι θέμα παιδείας;” Η απάντηση είναι ότι ναι, προφανώς και
είναι και θέμα παιδείας, θέλουμε σχολεία πολύχρωμα και πολυφωνικά,
να μπορούμε να μιλάμε για τον σεξισμό και την ομοφοβία. Αλλά συζη-
τάμε για την 8 Μάρτη στα σχολεία γιατί το μεγαλύτερο σχολείο και η
μεγαλύτερη συνείδηση είναι αυτή που γεννιέται στον δρόμο, στις μάχες
και τις απεργίες.

Στη σημερινή πανεκπαιδευτική διαδήλωση ήταν ανάμεσά μας και οι
πρόσφυγες και οι προσφύγισσες. Οι προσφύγισσες, που ξέρουν τι ση-
μαίνει σεξισμός και ρατσισμός γιατί είναι γυναίκες, μουσουλμάνες, μη-
τέρες παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο, φώναζαν “ανοιχτά σχολεία
για τα παιδιά μας”. Το πανό των προσφύγων από τους Άγιους Θεόδω-
ρους γράφει “δυο γυναίκες γέννησαν μόνες σε ένα καμπ” και νομίζω δε
χρειάζεται παραπάνω σχόλια. Πάμε για τις 8 Μάρτη, τις 20 Μάρτη, όλες
τις κινητοποιήσεις στις οποίες πρέπει να είναι μπροστά η εκπαίδευση.

Εύα Ηλιάδη

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Η πάλη των Γυναικών

Το ελληνικό #metoo συνεχίζεται, παρασέρνοντας όλο και περισσότε-
ρους κλάδους στη συζήτηση για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις και
επιθέσεις στους χώρους εργασίας. Οι χώροι του θεάματος και των

ΜΜΕ βρίσκονται σε αναβρασμό και όλες και όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν
υπάρχει κανένα σινικό τείχος που να τους χωρίζει από τους υπόλοιπους
εργατικούς χώρους. Είναι εντυπωσιακό άλλωστε πως η συζήτηση αυτή
παίρνει έντονα εργασιακές διαστάσεις, αφού στο κέντρο της βρίσκεται η
δυνατότητα των εργοδοτών να παρενοχλούν και να εκβιάζουν, λόγω της
επισφάλειας των εργαζόμενων. Αυτό δείχνει η εξέλιξη με τις καταγγελίες
σε βάρος του Γ. Κιμούλη. Kαι αυτές οι καταγγελίες βγήκαν χάρη στη δύ-
ναμη που δίνει το κίνημα #metoo και το κοινό τους νήμα, την εργοδοτική
ασυδοσία.

Στις 29 Γενάρη συνεδρίασε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για να συ-
ζητήσει αυτές τις εξελίξεις. Αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία να καταγγεί-
λει γραπτώς τον Γ. Κιμούλη και τον Κ. Σπυρόπουλο (που κατηγορείται για
σεξουαλική παρενόχληση), καθώς και να συσταθεί ομάδα εργασίας για
στήριξη, συνδρομή και παροχή βοήθειας σε περιστατικά κάθε είδους βίας
και προσβολής της αξιοπρέπειας. Τέλος, απάντησε στην σεξιστική και
ομοφοβική δήλωση του προέδρου των Κορφιάτικων Βραβείων Δ. Μουζακί-
τη, ο οποίος είπε “πάψτε ατάλαντες και ατάλαντοι να παριστάνετε τους
βιασμένους, δηλώστε ότι αρχίσατε πόλεμο κατά του αντρικού φύλου, οι
λεσβίες θα είναι μαζί”. Το ΣΕΗ καλεί τους/τις ηθοποιούς να απέχουν από
τη διοργάνωση αυτή και δεν αναγνωρίζει πλέον τα Κορφιάτικα Βραβεία.

Απέναντι σε όλες αυτές τις εξελίξεις, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τις
σεξιστικές και ομοφοβικές επιθέσεις. “Όλες οι επιστημονικές μελέτες κα-
τατείνουν στο γεγονός ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με τη φυσική παρου-
σία και των δύο φύλων και των δύο γονέων είναι παιδιά με λιγότερα ψυχο-
λογικά προβλήματα, είναι παιδιά με μικρότερες ή καθόλου παρεκκλίσεις,
είναι παιδιά που προσαρμόζονται με μεγαλύτερη ευκολία στην σύγχρονη
κοινωνία”, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρας, υπερασπιζόμενος
το νομοσχέδιο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας. Διέλυσε έτσι και τις τε-
λευταίες αμφιβολίες, αν είχαν μείνει, ότι το νομοσχέδιο αυτό έχει με οποι-
ονδήποτε τρόπο να κάνει με τις ανάγκες των παιδιών και των γονιών στην
εργατική τάξη. Μονογονεϊκές οικογένειες, ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένειες, οικογέ-
νειες που οι ενήλικες δεν είναι ζευγάρι αλλά έχουν οποιαδήποτε άλλη σχέ-
ση, θεωρούνται “παρεκκλίνουσες” κατά τον υπουργό. Και η ίδια η έννοια
της “παρέκκλισης” και της “προσαρμογής” έχει διαχρονικά σημάνει, και
ιδιαίτερα σήμερα μέσα στη βαθιά κρίση σημαίνει, μια φοβερά απάνθρωπη
αντιμετώπιση των παιδιών.

Απέναντι στον σεξισμό και την ομοφοβία της ΝΔ βρίσκεται η εργατική
απάντηση της 8 Μάρτη. Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης αφιέρωσε
ξεχωριστή συζήτηση για την 8 Μάρτη στην ανοιχτή συνέλευση της 28/1.
Μπορείτε να διαβάσετε τα βασικά σημεία της συζήτησης στις σελίδες αυ-
τές. Στη συνέχεια, η Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη διοργανώνει ανοι-
χτή σύσκεψη – εκδήλωση για την οργάνωση της καμπάνιας και της απερ-
γιακής κινητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών. Η σύσκεψη
θα γίνει διαδικτυακά στις 5 Φλεβάρη, 6μμ και θα μιλήσουν εργαζόμενες
από τους χώρους που μπαίνουν δυναμικά στη μάχη αυτή: Αργυρή Ερωτο-
κρίτου, γιατρός, μέλος ΔΣ Γεννηματάς, Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός Τέ-
χνης, Χαρά Μουτζούρη, σωματείο Επισιτισμού, Αναστασία Πουλουτίδου,
δασκάλα, σύλλογος Θουκυδίδης, Μαρία Ρίζου, φοιτήτρια ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ,

Άννα Τσινίκα, ΔΣ ΠΣΥ-
ΠΕΡΤ. 

Σύνδεσμος εκδήλωσης:
tinyurl.com/y5bkuak4

Οι Financial Crimes ορ-
γανώνουν ανοιχτή διαδι-
κτυακή εκδήλωση - συζή-
τηση “#Me(dia)Too - Σε-
ξουαλικές παρενοχλήσεις
και ΜΜΕ”, στις 19/2,
7:30μμ. Ομιλήτριες: Ιωάν-
να Ηλιάδη, δημοσιογρά-
φος, Άννα Κωνσταντακά-
κη, δημοσιογράφος, Αργυ-
ρώ Γιαννουδάκη, δημοσιο-
γράφος, Ειρήνη Γιανναρά,
παραγωγός ΕΡΤ, Λένα
Βερδέ, δημοσιογράφος,
μέλος ΔΣ ΕΣΠΗΤ.  

Περισσότερες πληροφο-
ρίες: bit.ly/mediatoo

Μετά τις εισηγήσεις
των ομιλητριών ακο-
λούθησε πλούσια

συζήτηση για τις εμπειρίες
του κινήματος τα τελευταία
χρόνια, και ιδιαίτερα το
2019 και 2020 που η 8 Μάρ-
τη έχει οργανωθεί απεργια-
κά.

Η Μαρία Χαρχαρίδου, νο-
σηλεύτρια, τόνισε: “Αυτά τα
δυο χρόνια έγινε μια φοβε-
ρή σύνδεση των αιτημάτων
για μείωση των ανισοτήτων
με τις εργατικές διεκδική-
σεις. Μπήκε στην αντζέντα
των συνδικάτων το σύνολο
των θεμάτων που αφορούν
τις γυναίκες. Ήταν μια κα-
τάκτηση, συν το γεγονός ότι
η 8 Μάρτη πέρσι ήταν η τε-
λευταία μαζική ανοιχτή κινη-
τοποίηση που έγινε πριν την
καραντίνα. Πέρσι είχαμε και
τη μεγάλη συμμετοχή προ-
σφύγων και προσφυγισσών
που προσέφεραν μια τερά-
στια δύναμη στην κινητοποί-
ηση και μια σύνδεση με τις
επόμενες μάχες που τις εί-
δαμε να ξεδιπλώνονται τον
Ιούνιο με το Black Lives
Matter. Η πρώτη προκήρυξη
για την απεργιακή 8 Μάρτη
γίνεται ανάρπαστη στις γει-
τονιές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι
ταυτόχρονα υπάρχει μια φοβερή ιδεολο-
γική επίθεση. Με τις αμβλώσεις βλέπου-
με τι γίνεται στην Πολωνία, στην Αργεν-
τινή, όπου έχουμε και μια μεγάλη νίκη. Η
σύσκεψη της 5 Φλεβάρη χρειάζεται να
ανοιχτεί σε όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους χώρους”.

Ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος, ηθοποι-
ός, συμπλήρωσε: “Στον χώρο των ηθο-
ποιών το γυναικείο ζήτημα ανοίγει σε
όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Είναι ευκαι-
ρία τώρα να μπει μπροστά και η ΑΣΗ και
να παλέψουμε γι' αυτό. Έχουμε ήδη μια
νίκη, και η παράταξή μας έπαιξε σπου-
δαίο ρόλο σε αυτή. Πιστεύω ότι θα κά-
νουμε μεγάλα πράγματα για τις 8 Μάρ-
τη. Ο σεξισμός βρίσκεται στις απαρχές
του θεάτρου, τα έργα είναι γραμμένα
για άντρες, οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν
να παίζουν. Και σήμερα δεν μπορούν να
ακολουθήσουν εύκολα αυτό το επάγγελ-
μα, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια,
δεν μπορούν να πάνε περιοδείες γιατί
πώς θα αφήσουν παιδιά, ηλικιωμένους
πίσω;”

“Στον χώρο των ΜΜΕ όπως και σε

όλους τους χώρους τα ζητήματα των σε-
ξουαλικών παρενοχλήσεων, της κακο-
ποίησης και των σεξιστικών διακρίσεων
είναι πάρα πολύ έντονα”, υπογράμμισε η
δημοσιογράφος Φύλλια Πολίτη. “Οι Fi-
nancial Crimes οργανώνουν διαδικτυακή
εκδήλωση στις 19/2 για τις σεξουαλικές
παρενοχλήσεις στον χώρο των ΜΜΕ, το
#me(dia)too όπως το λέμε. Ανάμεσα
στις ομιλήτριες είναι η Ιωάννα Ηλιάδη, η
πρώτη δημοσιογράφος που βγήκε δημό-
σια και κατήγγειλε σεξουαλική παρενό-
χληση όταν ήταν νεαρή συντάκτρια και
είχε πάει στο υπουργείο Άμυνας για να
πάρει συνέντευξη από τον υφυπουργό ο
οποίος άρχισε να την κυνηγάει μέσα στο
γραφείο. Οι εκδηλώσεις σε χώρους αυ-
τή τη στιγμή μπορούν να συσπειρώσουν
πάρα πολύ κόσμο και να βοηθήσουν
στην οργάνωση της 8 Μάρτη”, σημεί-
ωσε.

Η Μαρία Ντάσιου, γιατρός στην πρω-
τοβάθμια περίθαλψη, άνοιξε το ζήτημα
των μεταναστριών που κρατούνται σε
κλειστά στρατόπεδα όπως της Αμυγδα-
λέζας: “Είναι κυρίως γυναίκες που βρέ-
θηκαν εκεί λόγω έλλειψης χαρτιών.

Έχουν επανειλημμένα
καταγγείλει βιασμούς
από τους φύλακες και
βίαιη συμπεριφορά.
Ζουν κάτω από τον φό-
βο και όταν τολμούν να
μιλήσουν μετακινούνται
αλλού σε χειρότερες
συνθήκες. Χρειάζεται να
τις πλησιάσουμε και να
τις έχουμε κοντά μας
στις 8 Μάρτη. Είναι πά-
ρα πολύ σημαντικό κάθε
γυναίκα να μπορέσει να
έχει φωνή, ακόμη και σε
χώρους που οι ίδιες δεν
έχουν τη δυνατότητα να
πιστέψουν ότι μπορεί η
φωνή τους να γίνει δύ-
ναμη και να τις βγάλει
από τον βάλτο”.

“Στον χώρο του επισι-
τισμού συνδυάζονται οι
επιθέσεις σεξιστικού τύ-
που με την υποασφαλι-
σμένη εργασία, ιδιαίτε-
ρα στο σέρβις”, υπο-
γράμμισε ο Βασίλης
Μυρσινιάς, εργαζόμε-
νος στον επισιτισμό.
“Όλες οι περιπτώσεις
που έχουν βρει τον δρό-
μο στα συνδικάτα, την
επιθεώρηση εργασίας
και γενικά σε συλλογι-
κές αντιμετωπίσεις

έχουν αποφέρει κέρδος για όλη την ερ-
γατική τάξη και όχι μόνο για συγκεκριμέ-
νους χώρους δουλειάς”, τόνισε.

Η Σταυρούλα Πανίδου, εκπαιδευτικός,
μίλησε για την επίθεση που συνιστά το
νομοσχέδιο της υποχρεωτικής συνεπιμέ-
λειας: “Πολύς κόσμος έχει μπέρδεμα με
αυτό. Θεωρεί ότι έρχεται να επιλύσει
ένα ζήτημα ισότητας ανδρών και γυναι-
κών ως προς τα παιδιά τους, ή ότι με αυ-
τόν τον τρόπο υποχρεώνονται οι άντρες
να βοηθάνε στο μεγάλωμα των παιδιών.
Στην πραγματικότητα η αστική τάξη θέ-
λει να ξεζουμίσει την οικογένεια, παντρε-
μένη ή χωρισμένη. Εγκλωβίζει ένα ολό-
κληρο κομμάτι γυναικών στο να διστάζει
να χωρίσει γιατί θα αναγκαστεί να συ-
νεργαστεί με έναν άνθρωπο με τον
οποίο δεν μπορούσε να ζήσει για διάφο-
ρους λόγους, που συχνά είναι και λόγοι
βίας. Τέτοιου τύπου νομοσχέδια μας πά-
νε πολύ πίσω. Σε μια εποχή που το οικο-
γενειακό δίκαιο ήταν κομμένο και ραμμέ-
νο για τη λειτουργία της οικογένειας
όπως τη θέλει η αστική τάξη”.

Αφροδίτη Φράγκου

Με τα συνδικάτα μπροστά

Οργανώνουμε την απεργιακή 8 Μάρτη

8/3/19, Οι καθαρίστριες του Αγ. Σάββα στην κεφαλή της πορείας. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Συλλαλητήρια 20 Μ
Αθήνα: Ομόνοια 3μμ
Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου 12μεσ
Πάτρα: πλατεία Γεωργίου 12μεσ
Γιάννενα: Περιφέρεια 12μεσ
Βόλος: πλατεία Αγίου Νικολάου 1μμ
Χανιά: πλατεία Αγοράς 12μεσ
Ηράκλειο: πλατεία Ελευθερίας 12μεσ
Ξάνθη: κεντρική πλατεία 12μεσ

Εξορμήσεις 
σε στρατόπεδα 
προσφύγων
Ελαιώνας: Κυριακή 14/2, 12μεσ
Σχιστό: Κυριακή 14/2, 12μεσ
Διαβατά: Κυριακή 14/2, 12μεσ
Βόλος – Άλλη Μεριά: Κυριακή 14/2, 1μμ 
Μαλακάσα: Κυριακή 21/2, 12μεσ

Διαδικτυακές εκδηλώσεις
για την οργάνωση της Μέρας Δράσης 20Μ

Θέμα: Ανοιχτά σύνορα και πόλεις για πρόσφυγες
και μετανάστες -  άσυλο, στέγη, χαρτιά για όλους
Όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία – εμβολια-
σμός τώρα σε όλα τα στρατόπεδα

ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων προαστίων, Κυριακή 7/2, 6.30μμ
Ομιλητές/τριες: Χρύσα Δουζένη, συντονιστικό
ΚΕΕΡΦΑ - δίκτυο αλληλεγγύης προσφύγων, Τζένη
Σιούτη, εκπαιδευτικός  2ο γυμνάσιο Ηλιούπολης,
Λιάνα Μαΐλη, παιδίατρος - τέως πρόεδρος "Γιατροί
του Κόσμου", Στέλιος Γιαννούλης, ταμίας Συλλό-
γου Εκπαιδ. Α'Βάθμιας Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης.
Παρεμβαίνουν ο πανεπιστημιακός Γιώργος Τσιάκα-
λος, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι συλλόγων γονέων,
σωματείων 

ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά Σάββατο 13/2, 6μμ

ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων-Θησείου
Σάββατο 13/2, 6.30μμ

ΚΕΕΡΦΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
Σάββατο 13/2, 7μμ 
Ομιλητές/τριες: Γιώργος Τσίακαλος, ομότιμος κα-
θηγητής ΑΠΘ, Γιάννης Κούτρας, γιατρός, αντιπρό-
εδρος ΕΝΙΘ, Δήμητρα Κομνιανού, συντονιστικό
ΚΕΕΡΦΑ 

ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου Κυριακή 14/2, 6μμ
Ομιλητές/τριες: Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακι-
στανικής κοινότητας Ελλάδας – Η Ενότητα, Ματίνα
Τριανταφύλλου, Ιατρείο κοινωνικής αλληλεγγύης
Περιστερίου, Λευτέρης Σιδερής, ειδικός γραμματέ-
ας Ένωσης Γονέων Περιστερίου, Μαρία Καστελιώ-
τη, φοιτήτρια Φιλοσοφικής – συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΕΡΦΑ Μαρουσιού Κυριακή 14/2, 6μμ
Ομιλητές/τριες: Δημήτρης Πολυχρονιάδης, δάσκα-
λος - συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ, Μαρία Ντάσιου, για-
τρός Κ.Υ Νέας Ιωνίας, Στέφανος Γανωτής, καθηγη-
τής γυμνασίου, πρόσφυγας από στρατόπεδο Μα-
λακάσας, Αφροδίτη Φράγκου, δημοσιογράφος Ερ-
γατική Αλληλεγγύη

ΚΕΕΡΦΑ Ίλιον – Πετρούπολη 
Παρασκευή 19/2, 7μμ

ΚΕΕΡΦΑ Κεντρικής Θεσσαλονίκης 
Παρασκευή 19/2, 7μμ

ΚΕΕΡΦΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης 
Σάββατο 20/2, 7μμ

ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας Κυριακή 21/2, 6μμ

20 ΜΑΡΤΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η ΚΕΕΡΦΑ την Πέμπτη 28/1 με θέμα τη φετινή διεθνή ημέρα δράσης ενάντια στον ρατσισμό στις 21
Μάρτη. Τη συζήτηση συντόνισαν η Φύλλια Πολίτη, μέλος της  ΚΕΕΡΦΑ Γαλατσίου-Κυψέλης-Πατησίων και η Δήμητρα Κομνιανού από
την ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των ομιλιών διαβάστηκαν οι χαιρετισμοί που απέστειλαν οι Γουέιμαν Μπένετ από το Stand up to
Racism της Βρετανίας, Γιάννης Δελατόλας από το United against Racism and Fascism της Νέας Υόρκης, Κριστίν Μπούχολτζ, βουλευτίνα
από το Die Linke της Γερμανίας και ο χαιρετισμός του κινήματος 6000Sardine της Ιταλίας. Παρουσιάζουμε εδώ μέρος όλων των ομιλιών. 

Ηφετινή 20 Μάρτη έρχεται με-
τά από τα γεγονότα του Καπι-

τώλιου. Για εμάς οι πολιτικές του
ρατσισμού αποτελούν πρόκληση. 

Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν οι
ντόπιοι Τραμπ: Μητσοτάκης, Μη-
ταράκης, Βούλτεψη, η Ζέτα Μα-
κρή που βάζουν στο στόχαστρο
πρόσφυγες και μετανάστες. Έχου-
με μια κυβέρνηση που αγνοεί τις
κραυγές αγωνίας από τα νοσοκο-
μεία για προσλήψεις και αντί για
αυτό δίνει δισεκατομμύρια για Ρα-
φάλ, θωρακίζει τα σύνορα κατά
των προσφύγων και ξοδεύει λεφτά
για να τους φυλακίζει στον Καρά
Τεπέ, στη Μόρια και στον Ελαι-
ώνα. Την ίδια στιγμή που ο Κικί-
λιας εκφράζει υποτίθεται την αλ-
ληλεγγύη του στους γιατρούς, δεν
έχει πει ούτε μια κουβέντα για
τους εμβολιασμούς στα καμπ. Η
υφυπουργός Μετανάστευσης Σ.
Βούλτεψη ανακοινώνει πως τα
προσφυγόπουλα αν πάνε σχολείο
θα είναι μέσα στα στρατόπεδα.
Αυτή η κυβέρνηση κάνει την επιλο-
γή της ρατσιστικής απομόνωσης. 

Αυτές οι πολιτικές ανοίγουν τον
δρόμο στους φασίστες, όπως στο
Ωραιόκαστρο. Τους οπλίζουν τα
χέρια οι Μπογδάνοι και τα στελέ-
χη της ΝΔ που μιλάνε για εξισλα-
μισμό και για υπερπληθώρα προ-
σφύγων. Η φυλάκιση λοιπόν της
ΧΑ δεν σημαίνει το τέλος της πά-
λης ενάντια στον φασισμό. Η συ-
νέχιση αυτού του αγώνα είναι η
σύγκρουση με τις πολιτικές του
ρατσισμού που έχουν σημάνει χι-
λιάδες νεκρούς και πνιγμένους.
Με τις πολιτικές που αφήνουν χι-
λιάδες χωρίς χαρτιά.

Απέναντι σε αυτά, εμείς καλούμε
τα εργατικά συνδικάτα που ξεση-
κώνονται ενάντια στις άδικες ταξι-
κές πολιτικές της ΝΔ, τους φοιτητι-
κούς συλλόγους που δώσανε σήμε-
ρα μια ηχηρή απάντηση στον Χρυ-
σοχοΐδη και τον Συρίγο, να είναι
μαζί μας στις 20 Μάρτη. Θέλουμε
να βαδίσουμε μαζί ενάντια στον ρα-
τσισμό, για ανοιχτά σύνορα, για
γειτονιές αλληλεγγύης και σχολεία-
ανοιχτές αγκαλιές για τα προσφυ-
γόπουλα. Με αυτές τις σημαίες
ενωνόμαστε και με το διεθνές κίνη-
μα για να τους σταματήσουμε.
Ενάντια στα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης και τις πολιτικές της ΕΕ,
ενάντια στην επαίσχυντη ρατσιστι-
κή συμφωνία με την Τουρκία. 

Πέτρος Κωσταντίνου,
Συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Τον τελευταίο χρόνο
είμαστε μάρτυρες

μιας πολιτικής απέναντι
στους πρόσφυγες που
δεν συμβαδίζει με τις
αρχές μιας πολιτισμέ-
νης και δημοκρατικής
κοινωνίας. Και αυτό
δεν το λέω μόνο εγώ.
Το διαπιστώνουν συνε-
χώς θεσμοί στο εξωτε-
ρικό. Την προγηγούμε-
νη βδομάδα το ανώτα-
το διοικητικό δικαστή-
ριο της Βόρειας Ρηνα-
νίας-Βεστφαλίας απα-
γόρευσε την απέλαση
στην Ελλάδα προσφύ-
γων που είχαν καταθέ-
σει αίτηση ασύλου εδώ
πριν πάνε στη Γερμα-
νία. Η αιτιολογία ήταν
ότι οι συνθήκες διαβίω-
σης στην Ελλάδα είναι τόσο απαράδεκτες
που προσβάλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Πολύ γρήγορα, μετά το ξεκίνημα της πανδη-
μίας, εφαρμόστηκε με πολύ μεγάλη αυστηρό-
τητα το μέτρο της λεγόμενης κοινωνικής από-
στασης. Αυτό ίσχυε για όλους με μια εξαίρεση:
τους πρόσφυγες που μένουν στα στρατόπεδα.
Για αυτούς κοινωνική απόσταση σημαίνει διαρ-
κής εγκλεισμός και αυστηρή απόσταση από
τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ταυτόχρονα σημαίνει
συνωστισμό μέσα στα στρατόπεδα. 

Το καλοκαίρι ενώ δεν υπήρχαν περιοριστικά
μέτρα οι πρόσφυγες παρέμεναν εγκλεισμένοι
ο ένας πάνω στον άλλον. Ήταν ένα συνειδητό
μήνυμα από την κυβέρνηση προς την κοινω-
νία που έλεγε πως «οι πρόσφυγες είναι επικίν-
δυνοι για την υγεία μας και για αυτό δεν τους
αφήνουμε να κυκλοφορούν ανάμεσά μας».
Ήρθε να προστεθεί αυτό στα ακροδεξιά επι-
χειρήματα που λένε πως οι πρόσφυγες απο-
τελούν κίνδυνο για τη θρησκεία μας, την εθνι-
κή μας ταυτότητα και τη σωματική μας ακε-
ραιότητα. Ο υπουργός Άμυνας μίλησε για βά-
σιμες πληροφορίες ότι «χρησιμοποιούνται σε

έναν υβριδικό πόλεμο
από την Τουρκία για
να μας φέρουν τον κο-
ρονοϊό». 

Στον Καρά Τεπέ
απαγορεύτηκε στους
πρόσφυγες να φωτο-
γραφίζουν τον εαυτό
τους με την αιτιολογία
ότι πρόκειται για
στρατόπεδο. Άρα δεν
πρέπει να μιλάμε για
καταυλισμούς ή καμπς
αλλά για στρατόπεδα,
τα οποία μάλιστα λει-
τουργούν σαν γκέτο
άλλων εποχών: απα-
γόρευση εξόδου και
ταυτόχρονα συνωστι-
σμός, υπερπληθυσμός
και ανθυγιεινές συνθή-
κες διαβίωσης. 

Τα ίδια ισχύουν και
για τη σχολική φοίτηση των παιδιών. Κανένα
παιδί δεν έχει συμμετάσχει σε ζωντανή διδα-
σκαλία. Με τέτοιες πολιτικές που ασκούνται
δεν αποτελεί έκπληξη που κάποιοι απαιτούν,
όπως στη Χαλκίδα, τα προσφυγόπουλα να εκ-
παιδεύονται αποκλεισμένα μέσα στα στρατό-
πεδα. 

Από την αρχή αυτό προώθησε η κυβέρνη-
ση: τον σχολικό διαχωρισμό μεταξύ ελληνό-
πουλων και προσφυγόπουλων. Μόνο που τώ-
ρα γίνεται επίσημη πολιτική. Στις προκηρύξεις
για τα νέα κλειστά κέντρα προβλέπονται χώ-
ροι για την εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει πως ο
διαχωρισμός γίνεται μόνιμος. 

Αυτή η κατάσταση δεν αποτελεί πρωτοτυ-
πία. Έχει ξαναϋπάρξει και καταδικάστηκε από
όλη την ανθρωπότητα. Ήταν το σχολικό
απαρτχάιντ το 1953 στην τότε Νοτιοαφρικανι-
κή ένωση. Αυτό το καθεστώς μιμείται άραγε η
κυβέρνηση; Αν ναι, είναι επικίνδυνη για τη δη-
μοκρατία. Ντρέπομαι και οργίζομαι. Δεν θα
επιτρέψουμε η Ελλάδα του 2021 να γίνει η
Νότια Αφρική του 1953. 

Γιώργος Τσιάκαλος Πανεπιστημιακός

Ηκυβέρνηση παίζει πολύ έντονα το χαρτί
του ρατσισμού αλλά αυτό είναι και μια έν-

δειξη αδυναμίας. Η κυβέρνηση έδειξε ότι θέλει
μια Δημόσια Παιδεία πετσοκομμένη και να την
καταστήσει προσβάσιμη μόνο για λίγους και
εκλεκτούς. 

Αυτή είναι η μάχη που έχει ξεκινήσει. Σήμε-
ρα το πανεπκαιδευτικό συλλαλητήριο ήταν μια
μαζική κινητοποίηση οργισμένων νέων. Ήταν
πολύ θετικό το ότι υπήρχε σε αυτή τη διαδή-
λωση πανό με πρόσφυγες και αλληλέγγυους
για την καμπάνια της 20 Μάρτη. Αυτή τη μάχη
πρέπει να την μεταφέρουμε και στις σχολές
μας. Για τον καθένα και την καθεμία που θέλει
να σπουδάσει. Γίνονται συνελεύσεις στις οποί-

ες παρεμβαίνουμε και θα θέσουμε ψηφίσματα
ενάντια στον ρατσισμό και για τις 20 Μάρτη.
Εμένα με είχε στιγματίσει μια κινητοποίηση
που είχαμε κάνει στον Ελαιώνα, μετά το τέλος
της δίκης της ΧΑ. Φεύγοντας με είχαν ακολου-
θήσει τρία προσφυγόπουλα μέχρι το μετρό και
μου είχαν πει «Σας παρακαλούμε κάντε κάτι,
θέλουμε να πάμε πίσω στα σχολεία μας». Πρέ-
πει να δώσουμε τη μάχη ενάντια σε αυτούς
τους ρατσιστικούς αποκλεισμούς και στα Γυ-
μνάσια. Όπως και στις 7 Οκτώβρη μπροστά
από το Εφετείο έτσι και στις 20 Μάρτη θέλου-
με πρόσφυγες, μετανάστες, εργαζόμενους,
μαθητές και φοιτητές να είναι εκεί. 

Μαρία Ρίζου, Φοιτήτρια ΕΜΜΕ
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Στην Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε ο Αντρέα Γκαρέφα, συν-
τονιστής του Κινήματος 6000Sardine για το αντιρατσιστικό
και αντιφασιστικό κίνημα στην Ιταλία και τις 20 Μάρτη.  

Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε καταρχάς για το κίνημα
6000Sardine;

To κίνημά μας ξεκίνησε στις 14 Νοέμβρη 2019 σαν απάντη-
ση στην εκλογική καμπάνια των φασιστών της Λέγκας του
Βορρά στην περιφέρεια της Εμίλια-Ρομάνια. Ήρθαν μετά από
την εκλογική επιτυχία τους στην Ούμπρια λέγοντας πως θα
κέρδιζαν και εδώ. Εμείς αποφασίσαμε να κατέβουμε στο δρό-
μο μαζικά. Βάζοντας τα σώματα μας στο δρόμο ως φυσική,
ορατή και απτή μορφή αντίστασης σε αυτή την επίθεση. Δια-
λέξαμε αυτό τον τρόπο για να δείξουμε πως ό,τι και να έλε-
γαν οι φασίστες και τα κανάλια ήμασταν η μεγάλη πλειοψη-
φία. Δείχναμε έτσι στους φασίστες πως δεν είχαν σε καμία
περίπτωση κερδίσει. Χτίσαμε πάνω σε ένα κύμα ενθουσια-
σμού προοδευτικών και αριστερών ανθρώπων χωρίς να βά-
λουμε στενά ιδεολογικά όρια. Ο στόχος μας ήταν να σπάσου-
με την ηττοπάθεια. Η Λέγκα τελικά έχασε, πράγμα πολύ ση-
μαντικό γιατί αλλιώς θα μπορούσαν να είχαν ρίξει την κυβέρ-

νηση και να έχουν έρθει στην εξουσία σε εθνικό επίπεδο. Δια-
λέξαμε το όνομά μας από την γνωστή εικόνα που δείχνει πολ-
λά μικρά ψάρια να σχηματίζουν ένα μεγάλο και να παίρνουν
στο κυνήγι τον θηρευτή τους. 

Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τους
πρόσφυγες που φτάνουν στην Ιταλία;

Την περασμένη εβδομάδα το πλοιάριο Open Arms διέσωσε
158 πρόσφυγες που κινδύνευαν στο δρόμο τους για τις ιταλι-
κές ακτές και κατευθύνοταν προς κάποιο ιταλικό λιμάνι. Αυτό
έγινε δυνατό γιατί την περασμένη χρονιά ακυρώθηκαν τα λε-
γόμενα διατάγματα Σαλβίνι των κλειστών συνόρων και λιμα-
νιών που αποτελούσαν ανασχετικό παράγοντα για όποιον
σκεφτόταν να περάσει στην Ευρώπη από την Ιταλία. Αυτό εί-
ναι ένα καλό βήμα. Ήρθε ως αποτέλεσμα και της δράσης του
κινήματος και της μεγάλης διαδήλωσης της 14ης Δεκέμβρη
το 2019. Δεν ήταν εύκολο. Το Δημοκρατικό κόμμα αναγκά-
στηκε να το κάνει κάτω από την πίεση του κόσμου. Η κατά-
σταση που ισχύει τώρα όμως συνεχίζει να μην είναι ικανοποι-
ητική. Πρέπει να σπάσουμε τη λογική σύμφωνα με την οποία
δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και με τους πρόσφυγες επει-
δή έχουμε τα προβλήματά μας με την πανδημία. 

Ποια είναι κατάσταση του αντιρατσιστικού κινήματος 
και τί σας οδήγησε στο να συμμετέχετε φέτος στον διεθνή
συντονισμό για τις 20 Μάρτη;

Υπάρχουν πολλές αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές ορ-
γανώσεις στην Ιταλία. Είναι μια χώρα με μεγάλη αντιφασιστι-
κή παράδοση. Τη χρονιά που πέρασε βρεθήκαμε αρκετές φο-
ρές μαζί στους δρόμους μέσα από το περσινό κίνημα Black
Lives Matter το οποία προσπαθήσαμε να φέρουμε και στην
Ιταλία. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα πλατύ
αντιφασιστικό μέτωπο στο οποίο να μπορούν να συμμετέ-
χουν άτομα αλλά και οργανώσεις με μόνο κριτήριο την αντί-
θεση τους στο φασισμό. 

Στις 20 Μάρτη θα δείξουμε σε οποιονδήποτε προσπαθεί να
κερδίσει κόσμο στις ιδέες του φασισμού ότι είμαστε πολλοί,
είμαστε οργανωμένοι παγκόσμια και αποφασισμένοι. Αυτή εί-
ναι μια αδιαπραγμάτευτη μάχη και είναι πολύ σημαντικό που
την δίνουμε συντονισμένοι. Από τη στιγμή λοιπόν που μας
έγινε πρόσκληση θα ήταν πολύ περίεργο να μην συμμετέχου-
με σε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία. 
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ΣΑΡΔΕΛΕΣ Στις 20 Μάρτη θα δείξουμε ότι είμαστε πολλοί

Βρισκόμαστε απο-
κλεισμένοι από τα
σχολεία. Θέλουμε να
πάμε στο σχολείο,
αλλά δεν μας αφή-
νουν γιατί δεν έχουμε
χαρτιά. Εμείς όμως
έχουμε αποφασίσει
να συνεχίσουμε μαζί
με όλους τους άλ-
λους.

Αλί,
ιρακινός μαθητής

Έχουμε πλέον ξεκάθαρα
μια κυβέρνηση η οποία

νομοθετεί ενάντια σε παιδιά.
Πρόκειται για έναν ξεκάθαρο
θεσμικό ρατσισμό. Οι εικόνες
των παιδιών στα στρατόπεδα
που στην κυριολεξία ψαχου-
λεύανε για λίγο ίντερνετ και
ψάχνανε ένα κινητό να μοιρα-
στούν ώστε να παρακολουθή-
σουν τα μαθήματα ήταν ανα-
τριχιαστικές. Το υπουργείο
γνώριζε πως τα παιδιά αυτά
δεν είχαν τα μέσα αλλά είχε
την εμμονή να τα κρατήσει
εκτός τηλεκπαίδευσης. Τα
προσφυγόπουλα όμως έμειναν
εκτός και μετά το ξεκίνημα των
δια ζώσης μαθημάτων λόγω
της Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης που τα καταδικάζει σε μια
συνεχή καραντίνα μέσα στα
στρατόπεδα. 

Αυτές είναι οι αποφάσεις
που στη συνέχεια οδηγούν τοπι-
κούς φορείς και παράγοντες σε
κρεσέντα ρατσισμού, όπως τη
δήμαρχο της Χαλκίδας, που μι-
λάει για «επιβάρυνση με μαθη-
τές-πρόσφυγες». Δεν υπάρχουν
μαθητές-πρόσφυγες. Υπάρχουν
μαθητές και μαθήτριες, σχολι-
κής ηλικίας που πρέπει να βρί-
σκονται στα σχολεία. Τελεία και
παύλα. Την πολιτική ευθύνη την
έχει το Υπουργείο και η κυβέρ-
νηση, αλλά υπάρχουν και νομι-
κές ευθύνες διότι καταπατάται
το συνταγματικό δικαίωμα των
παιδιών στην εκπαίδευση. Μιλά-
νε για ΔΥΕΠ μέσα στα στρατό-
πεδα. Οι ΔΥΕΠ ήταν λύσεις
έκτακτης ανάγκης που εφαρμό-
στηκαν πριν από κάποια χρόνια.
Τώρα αυτά τα παιδιά έχουν κά-

νει βήματα, έχουν μπεί στα σχο-
λεία. Κάποια από αυτά τα παι-
διά δε, επειδή τους έχει γίνει
έξωση, τρέχουν οι δασκάλες
τους να τα βρούν στις γειτο-
νιές. Πάνε πίσω την εκπαιδευτι-
κή διαδικασία που έχει ήδη επι-
τελεστεί. 

Ακόμα και στην επίσημη σε-
λίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής καταργείται το
εικονίδιο και η κατηγορία «έν-
ταξη προσφύγων» που σημαί-
νει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα
έχουν καν υλικό, δεν θα υπάρ-
χει καν πρόβλεψη για την έντα-
ξη των προσφυγόπουλων. 

Παιδιά του πολέμου
Νομοθετούν ενάντια στα παι-

διά του πολέμου και της προ-
σφυγιάς και αυτό πρέπει να
αποτελέσει ένα καμπανάκι που
θα μας ξεσηκώσει όλους. Και το
αντιρατσιστικό κίνημα και τον
κλάδο των εκπαιδευτικών. Οι εκ-
παιδευτικοί έχουμε καλωσορίσει
τα προσφυγόπουλα στα σχο-
λεία. Δεν θα επιτρέψουμε τα
σχολεία μας να γίνουν «Ωραι-
όκαστρο». Η οργή ξεχειλίζει αλ-
λά πρέπει να την οργανώσουμε
και ενόψει της 20 Μάρτη. Διεκ-
δικούμε προσλήψεις μόνιμων
εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, νο-
σηλευτριών, καθαριστριών για
να έχουμε ένα δημόσιο σχολείο,
πολύχρωμο και ανοιχτό σε όλα
τα παιδιά. Αν δεν χωρέσουν τα
προσφυγόπουλα στο σχολείο
μας, την επομένη δεν θα χωράει
κανένα άλλο παιδί. 

Εύα Ηλιάδη, 
εκπαιδευτικός 

μέλος της 5ης ΕΛΜΕ

Είναι κοροϊδία να λέει η κυβέρνηση ότι αφήνει τους πρό-
σφυγες μέσα στα στρατόπεδα για να τους προστατέψει

μέσα στα λασπόνερα, σε σκηνές χωρίς πάτους και μέσα στο
κρύο του χειμώνα. Δεν επιτρέπουν σε δημοσιογράφους, υγει-
ονομικούς αλλά και στους ίδιους τους πρόσφυγες να βγάζουν
φωτογραφίες. Δεν θέλουν να βγαίνουν προς τα έξω αυτές οι
απαράδεκτες συνθήκες γιατί η κατακραυγή θα είναι τεράστια. 

Από την πλευρά του υγειονομικού κινήματος το πρώτο που
διεκδικούμε είναι να μπει τέλος σε αυτές τις απαράδεκτες
υγειονομικές συνθήκες. Αυτή η κυβέρνηση, με το που βγήκε,
το πρώτο που έκανε ήταν να καταργήσει τον ΑΜΚΑ που δίνει
πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας. Για έξι μήνες
λοιπόν άφησε αυτούς τους ανθρώπους στο έλεος του Θεού,
χωρίς πρόσβαση στις δομές Υγείας και στους τακτικούς εμ-
βολιασμούς για τα παιδιά. Τώρα τους δίνει έναν προσωρινό
αριθμό ασφάλισης και περίθαλψης αλλοδαπού που θα ισχύει
μέχρι να πάρουν άσυλο. Για αυτούς που δεν θα πάρουν δεν
υπάρχει καμία πρόβλεψη. Πρόκειται για γελοιότητες. 

Όσον αφορά στο εμβόλιο κατά της covid19, η μόνη αναφο-
ρά για το πότε θα εμβολιαστούν οι πρόσφυγες έγινε κατά την
παρουσίαση του εθνικού σχεδίου για την εμβολιαστική κάλυ-
ψη του πληθυσμού που έγινε στις 18/11/2020. Τότε που ο Κι-

κίλιας μιλούσε για τα 1013 εμβολιαστικά κέντρα -που τελικά
έγιναν στα νοσοκομεία και βέβαια δεν φτάνουν ούτε το μισό
αυτού του αριθμού- είχε αναφέρει πως για τους πρόσφυγες
οι εμβολιασμοί θα γίνονταν στα 34 κέντρα φιλοξενίας προ-
σφύγων και μεταναστών, στα 6 κέντρα ταυτοποίησης και στα
8 προαναχωρησιακά κέντρα. Αν συμβεί αυτό, δεν θα μπορεί
να φτάσει εκεί ένα εμβόλιο το οποίο χρειάζεται τις ειδικές
συνθήκες συντήρησης όπως αυτό της Pfizer. Θα πρέπει να
περιμένουμε το εμβόλιο της AstraZeneca που δεν ξέρουμε
πότε και αν θα έρθει. Ενώ θα έπρεπε ως ευάλωτη ομάδα να
έχουν προτεραιότητα.

Η αντιμετώπιση της κυβέρνησης απέναντι στους πρόσφυ-
γες είναι τόσο σκληρή που όσοι φτάνουν σε εμάς είναι πάρα
πολύ φοβισμένοι ενώ δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα για τις
απαραίτητες διερμηνείες. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί
αυτή η κατάσταση. Θέλουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας για
όλους. Έτσι θα πάμε να οργανώσουμε την 20 Μάρτη. Συν-
δυάζοντας αυτές τις μάχες για όλα τα δημόσια αγαθά που
κατακτήθηκαν με αγώνες και που η κυβέρνηση θέλει να μας
πάρει πίσω.  

Μαρία Χαρχαρίδου,
μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στο ΓΝΑ Γεννηματάς

Ενάντια στο ρατσιστικό απαρτχάιντ και την φασιστική απειλή 

28/1, Ιρακινοί πρόσφυγες
στο Πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο. 
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Νο 1457, 3 Φλεβάρη 2021 Το αντιρατσιστικό κίνημασελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Στις 29/1 στο Παρανέστι Δράμας μετα-
νάστες προχώρησαν σε διαμαρτυρία
διότι ενώ είχαν συμπληρώσει 18 μή-

νες κράτησης, τους ανακοίνωσαν ότι δεν θα
αφεθούν ελεύθεροι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με καταγγελίες
τους που δημοσίευσε η ΚΕΕΡΦΑ, οι “αστυ-
νομικοί εισέβαλαν στους χώρους όπου κρα-
τούνται και τους χτύπησαν με βάρβαρο τρό-
πο. Η Αστυνομία έκανε έφοδο μέσα στο κέν-
τρο κράτησης χτυπώντας με γκλόμπ”. Οι
φωτογραφίες με τα σημάδια των χτυπημά-
των πάνω στα σώματα των μεταναστών εί-
ναι συγκλονιστικές.

Διαμαρτυρόμενη για αυτή την απάνθρω-
πη μεταχείριση, ομάδα μεταναστών προχώ-
ρησε σε απεργία πείνας από το Σάββατο 30
Γενάρη και σε ανάρτηση πανό που ανέγρα-
φε “δεν θέλουμε φαγητό - θέλουμε ελευθε-
ρία - όχι στον ρατσισμό”. Η ανάρτηση της
ΚΕΕΡΦΑ στο διαδίκτυο των φωτογραφιών
των βασανισμένων μεταναστών όπου ανα-
φερόταν ή  ύπαρξη και άλλων τραυματιών

αλλά και η ανάρτηση του ίδιου του πανό
των απεργών πείνας φαίνεται πως δεν άρε-
σε στους αστυνομικούς φύλακες, οι οποίοι
απάντησαν με εισβολή στο κελί τους και σε
“ανάκριση” για το ποιοι έφτιαξαν το πανό, η
οποία και κατέληξε στον ξυλοδαρμό ενός
εξ' αυτών.

Η ΚΕΕΡΦΑ τονίζει πως “η έρευνα της
ΕΛΑΣ για το περιστατικό του ρατσιστικού
βασανισμού των μεταναστών όταν διαμαρ-
τυρήθηκαν την περασμένη Παρασκευή
29/1... χρειάζεται να ολοκληρωθεί άμεσα
και να ανακοινώσει η ηγεσία της μέτρα κα-
τά των υπεύθυνων. Ωστόσο, η ασυδοσία με
την οποία κινούνται οι αστυνομικοί στο συγ-
κεκριμένο ΠΡΟΚΕΚΑ χρειάζεται την αντιμε-
τώπιση του ίδιου του υπουργού Προ.Πο

Χρυσοχοΐδη”.
Οι μετανάστες διαμαρτύρονται και συνε-

χίζουν ως αυτή την ώρα την απεργία πείνας
διότι δεν έχουν λάβει καμία εξήγηση ως
προς το γιατί παρατείνεται η κράτηση τους
παρόλο που έχουν συμπληρώσει 18 μήνες.
Εξοργισμένοι είναι όμως όπως αναφέρει η
ΚΕΕΡΦΑ και για τον τρόπο “διερέυνησης
του βασανισμού, που διεξάγει το κλιμάκιο
της Αστυνομίας, το οποίο ενεργοποιήθηκε
από την αρχηγό της ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα,
έχουν κληθεί να επισκεφθούν τον ιατροδικα-
στή μόνο τρεις εκ των τραυματιών. Πρόκει-
ται για τα πρόσωπα που έχουν υποστεί τον
βασανισμό και οι φωτογραφίες τους έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΕΡΦΑ.”
Για τους υπόλοιπους τραυματισμένους, που
φαίνονται σε δεύτερη ανάρτηση της ΚΕΕΡ-
ΦΑ που έγινε σε μια προσπάθεια να μην επι-
τρέψει να κουκουλωθεί το γεγονός, ούτε
λόγος από τους αστυνομικούς που διερευ-
νούν την υπόθεση.

Δημήτρης Δασκαλάκης

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

“Θέλουμε ελευθερία”

Με πρόσχημα την πανδημία
κυβέρνηση, τοπικά στελέχη
και μπάτσοι επιδόθηκαν την

περασμένη εβδομάδα σε ένα μπα-
ράζ χυδαίων και βίαιων ρατσιστικών
επιθέσεων και μέτρων.  

Χίος
Πρώτος και χειρότερος ο υπουρ-

γός Μετανάστευσης Ν.Μηταράκης,
ετοιμάζει ένα καθεστώς απαρτχάιντ
στα νησιά. Με ένα βίντεο του προς
στους πολίτες της Χίου, ανήγγειλε
την δημιουργία μιας νέας κλειστής
δομής για τους αιτούντες άσυλο. “Η
νέα μεταναστευτική δομή του νησιού
θα έχει αυξημένα μέτρα ασφαλείας,
θα κλείνει τα βράδια για όλους, θα εί-
ναι υποχρεωτική η παραμονή εντός
και μόνο εντός για όλους τους αι-
τούντες άσυλο” είπε χαρακτηριστικά.

Πρόκειται δηλαδή για μία φυλακή.
Στη περιοχή Θόλος, σε ένα βραχώ-
δες σημείο, πάνω στη θάλασσα,
εκτεθειμένο πλήρως στους δυνα-
τούς βοριάδες της περιοχής, όπου
οι πρόσφυγες και τα παιδιά τους δεν
θα έρχονται σε καμία επαφή με τον
υπόλοιπο πληθυσμό. “Σε μια περιο-
χή που δεν επηρεάζει την ζωή του
νησιού μας” όπως ανέφερε χωρίς
καμία ντροπή.

Αφού καυχήθηκε πρώτα για την
“επιτυχή φύλαξη” των συνόρων, που
έχει οδηγήσει εκατοντάδες προσφύ-
γων και παιδιών στο Αιγαίο, μας
προέτρεψε να “αφήσουμε επιτέ-
λους, το Μεταναστευτικό πίσω μας”.
Σαν η οδυνηρή πραγματικότητα εκα-
τομμυρίων ανθρώπων που ξεσπιτώ-
νονται να μπορούσε να κρυφτεί κά-
τω από το χαλάκι των φυλακών που
πάει να δημιουργήσει.

Χαλκίδα
Στη Χαλκίδα, η νεοδημοκράτισσα

δήμαρχος Ελένη Βάκα ζήτησε στις
26/1, με επιστολή της προς το
Υπουργείο παιδείας, “να μην πραγ-
ματοποιηθεί οποιαδήποτε εγκατά-
σταση μαθητών-προσφύγων τουλά-
χιστον για το τρέχον σχολικό έτος”
στα σχολεία της περιοχής. Ο δε Αντι-
περιφερειάρχης Παιδείας και Αθλητι-
σμού Κώστας Γαλάνης με επιστολή
προς την Υφυπουργό Παιδείας Ζέτ-
τα Μακρή προτείνε τη λειτουργία
Δ.Υ.Ε.Π (Δομών Υποδοχής και Εκπαί-
δευσης Προσφύγων) εντός του
στρατοπέδου της Ριτσώνας.   Miα
χυδαία παρέμβαση που αποσκοπεί
όπως τονίζει η Συντονίστρια Εκπαί-
δευσης Ριτσώνας Πέπη Παπαδημη-
τρίου “στο να διασπείρετε στους δη-
μότες σας το φόβο και την αποστρο-
φή για τα παιδιά μας εγείροντας ξε-
νοφοβικά αντανακλαστικά, αλλά και
στο να τους συσπειρώσετε εναντίον
τους, αφού αφήνετε να εννοηθεί ότι
αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και

την ασφάλεια τους.” Την επομένη,
σε συνέντευξή της στο STAR, η υφυ-
πουργός Μετανάστευσης Σ. Βούλτε-
ψη, επιβεβαίωσε ότι οι ρατσιστικές
ονειρώξεις της Δημάρχου αποτελούν
ένα ήδη συζητημένο “εθνικό” σχέδιο
της κυβέρνησης που προβλέπει την
μονιμοποίηση της εντός των στρατο-
πέδων εκπαιδευτικής διαδικασίας
ανεξάρτητα από την πανδημία.

Τη Δευτέρα 1 Φλεβάρη, το Δημοτι-
κό Συμβούλιο Χαλκιδέων αποφάσισε
ομόφωνα(!) ότι κανένα παιδί που δια-
μένει στο στρατόπεδο της Ριτσώνας
δεν θα «επιβαρύνει» τα σχολεία της
Χαλκίδας για το τρέχον σχολικό έτος.
Όπως σχολιάζει με ανακοίνωση της η
ΚΕΕΡΦΑ “Με την απόφασή του αυτή
το Δημοτικό Συμβούλιο δεν στερεί
απλά το όνειρο από τα παιδιά αυτά,
αλλά το κατοχυρωμένο δικαίωμά
τους στη δωρεάν και δημόσια εκπαί-
δευση. Γι’ αυτό θα ήταν καλό να είναι
πολύ προσεκτική η δημοτική αρχή
όταν καταπατά συνταγματικά δικαιώ-
ματα και όταν πιάνει στο στόμα της

τις «απόψεις της Εκπαιδευτικής Κοι-
νότητας», η οποία με ανακοίνωση της
ΕΛΜΕ Χαλκίδας λέει χαρακτηριστικά
πως “Δεν θα επιτρέψουμε να λειτουρ-
γήσει η πανδημία ως καταλύτης για
την περαιτέρω επιδείνωση των κοινω-
νικών ανισοτήτων και την κανονικο-
ποίηση του αποκλεισμού των προ-
σφύγων και μεταναστών από την πρό-
σβαση στα κοινωνικά αγαθά της παι-
δείας και της υγείας... Ως εκπαιδευτι-
κοί όλων των βαθμίδων υπερασπίζου-
με και θα διαφυλάξουμε το δικαίωμα
των πιο ευάλωτων και αποστερημέ-
νων παιδιών στην εκπαίδευση, ώστε
να πάνε όλα τα παιδιά στις τάξεις
τους, τώρα που ανοίγουν τα σχολεία,
χωρίς αυθαίρετες απαγορεύσεις λό-
γω «υγειονομικού κινδύνου». 

Κόρινθος
«Μας κρατάνε φυλακισμένους

επειδή δεν έχουμε χαρτιά. Δεν είμα-
στε δολοφόνοι για να μένουμε φυ-
λακή 18 μήνες. Ξεκινήσαμε απεργία
πείνας για να ακουστούμε. Ζητάμε
ελευθερία.» δήλωσε στην ΚΕΕΡΦΑ
κρατούμενος στο στρατόπεδο-φυ-
λακή της Κορίνθου. Στην απεργία
πείνας που ξεκίνησε της Δευτέρα
25/1 συμμετέχουν πρόσφυγες από
το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το
Μπαγκλαντές αλλά και από Ινδία,
Συρία και Αφρική. Καταγγέλλουν τις
άθλιες συνθήκες διαβίωσης και το
γεγονός ότι δεν γνωρίζουν  πότε και
με ποιους όρους θα αφεθούν ελεύ-
θεροι.

Όπως αναφέρουν στην καταγγε-
λία τους “για 1000 άτομα υπάρχει
μόνο ένας γιατρός, ενώ σε κάθε πτέ-
ρυγα στοιβάζονται πάνω από 200
άτομα”. Με μόνο “αδίκημα” το ότι
δεν έχουν χαρτιά, παρόλο που πολ-

λοί από αυτούς έχουν διαμείνει για
χρόνια στη χώρα, βρίσκονται φυλα-
κισμένοι και αντιμέτωποι με τις αυ-
ταρχικές συμπεριφορές των αστυνο-
μικών. Σε τελευταία επικοινωνία μαζί
τους, οι απεργοί μας είπαν πως ήταν
αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι
να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

“Ασφαλείς χώρες
καταγωγής”

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύ-
λου επικαιροποιείται ο κατάλογος
ασφαλών χωρών καταγωγής με την
πρόσθεση του Πακιστάν και του
Μπαγκλαντές. “Στην πράξη η ένταξη
αυτών των δύο χωρών που αποτε-
λούν και τις κύριες χώρες προέλευ-
σης προσφύγων και μεταναστών
στην Ελλάδα σε αυτό τον κατάλογο,
σημαίνει πως η διαδικασία εξέτασης
του αιτήματος ασύλου τους γίνεται
σχεδόν τυπική χωρίς να τηρείται κα-
μία διαδικαστική εγγύηση και χωρίς
να γίνεται επί της ουσίας εξατομι-
κευμένη εξέταση και κρίση επί των
λόγων δίωξης στη χώρα καταγωγής,
με αποτέλεσμα οι απορριπτικές απο-
φάσεις να είναι σχεδόν βέβαιες.
Ακόμα και σε περίπτωση άσκησης
ενδίκων μέσων οι πιθανότητες δι-
καίωσης είναι πολύ μικρές και ως εκ
τούτου επιταχύνεται και η διαδικα-
σία της απέλασης” σύμφωνα με τη
δικηγόρο Δ. Λιναρδάκη. 

Εντύπωση δε προκαλεί το γεγο-
νός ότι αυτή η απόφαση πάρθηκε
αιφνίδια και χωρίς μέχρι σήμερα να
έχει δημοσιοποιηθεί καμία αιτιολό-
γηση από την πλευρά των αρμόδιων
υπουργείων και της αρμόδιας ομά-
δας εργασίας.

Φοιτητές στο πλευρό προσφύγων και μεταναστών ενάντια στον κυβερνητικό ρατσισμό

Η ρατσιστική εκστρατεία δεν θα περάσει
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Σκάνδαλο στο Γηροκομείο

Στις 15 Φλεβάρη δικάζονται οι Σ. Αγγελίδου, Ν.
Σοφιανός, Ε. Πορτάλιου και  Π. Κωνσταντίνου

ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση
που είχε κάνει στους τέσσερις δημοτικούς συμ-
βούλους ο Αρχιμανδρίτης Μπούμπας, πρώην διοι-
κητής του Γηροκομείου Αθηνών που εν τω μεταξύ
έχει καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξη χωρίς
αναστολή για απιστία και υπεξαίρεση σε βαθμό κα-
κουργήματος.

Έκτοτε διορίστηκε μια προσωρινή διοίκηση, αυ-
τή του ακροδεξιού Ζ. Κολιού, με αποστολή να διε-
ξάγει εκλογές για νέο ΔΣ αλλά όπως καταγγέλει ο
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας Π. Κωνσταντίνου, “έφτασε στο ση-
μείο να δέχεται τις ευχαριστίες του καταδικασμέ-
νου Αρχιμανδρίτη γιατί στην πραγματικότητα πα-
ρακώλυσε την ποινική του δίωξη με την μη έγκαιρη
κατάθεση δήλωσης προόδου”.

Μετά από έντονες πιέσεις και αφού πέρασε πά-
νω από ένας χρόνος που η δημοτική παράταξη του
Κ. Μπακογιάννη έκανε πως δεν έβλεπε, ο Δήμος
δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής για την παύ-
ση της διοίκησης και τον διορισμό νέας. Δεν είναι

τυχαίο καθώς “οι μισοί μέσα στην παράταξη είναι
ακροδεξιοί που έχουν σχέσεις με τον ακροδεξιό
διοικητή”.

Πέρα από το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, η
θλιβερή πραγματικότητα του Γηροκομείου Αθηνών
είναι ότι ενώ έχει την δυνατότητα να φιλοξενήσει
εώς και 700 ηλικιωμένους φιλοξενεί μόνο 100-120.
Αυτό βέβαια θα προϋπέθετε σύμφωνα με τον δη-
μοτικό σύμβουλο την κρατικοποίηση του και την
οικονομική ενίσχυσή του καθώς και την αύξηση
του μόνιμου προσωπικού.

“Μόνος σύμμαχος των ανθρώπων που το έχουν
ανάγκη είναι το εργατικό κίνημα, οι εργαζόμενοι
μέσα στο ίδιο το γηροκομείο που έχουν δώσει
αγώνες και έχουν κυνηγηθεί για αυτούς” και όχι τα
κίτρινα εργοδοτικά σωματεία που υποστηρίζει ο
δημοτικός σύμβουλος Β. Καπερνάρος. “Ήμασταν
η φωνή που κατήγγειλε το παρακράτος, θα στηρί-
ξουμε μέχρι το τέλος τους εργαζόμενους και το
αυθεντικό τους σωματείο στον αγώνα τους για να
σωθεί το γηροκομείο”, συμπλήρωσε ο Π. Κωνσταν-
τίνου.

Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο βδο-
μάδες, οι σπουδαστές σε δραματικές

σχολές και σχολές χορού και κινηματο-
γράφου κατέβηκαν σε κινητοποίηση έξω
από το Υπουργείο Πολιτισμού την Παρα-
σκευή 29/1. Με πανό συμμετείχαν ο Σύλ-
λογος Σποδαστών Δραματικών Σχολών,
Σχολών Χορού και Κινηματογράφου, οι
σπουδαστές της Τεχνών 100, της Αθη-
ναϊκής Σκηνής, της Ακτίνας και της Δή-
λου. Παλεύουν για να ανοίξουν οι σχο-
λές και να συνεχιστούν τα μαθήματα δια
ζώσης με όλα τα μέτρα προστασίας, κα-
θώς δεν μπορούν να αντικατασταθούν
διαδικτυακά λόγω και της φύσης του αν-
τικειμένου. Την ίδια ώρα η πλειοψηφία
βρίσκεται σε ιδιωτικές σχολές και πρέπει
να πληρώνει δίδακτρα.

Η μεγαλειώδης κινητοποίηση στην εκ-
παίδευση την προηγούμενη μέρα ήταν
έμπνευση για όλες και όλους, με πολ-
λούς να δηλώνουν ότι θα πρέπει η συνέ-
χεια να δοθεί από κοινού με τους υπό-
λοιπους φοιτητές και εκπαιδευτικούς.
Στο κέντρο της συζήτησης ήταν και η
μάχη ενάντια στο σεξισμό, καθώς μετά
τις αποκαλύψεις Μπεκατώρου, άνοιξε ο
ασκός του Αιόλου με καταιγισμό καταγ-
γελιών και στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών
ήταν εκεί, μοιράζοντας προκηρύξεις,
που καλούσαν σε κλιμάκωση μαζί με το
απεργιακό κίνημα που ξαναφουντώνει
αυτή τη στιγμή ενάντια στην κυβέρνηση.

Οι Ε., Γ. και Κ. από τη σχολή χορού
“Ακτίνα” δήλωσαν στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη: “Συνεχίζουμε να διεκδικούμε ότι
θα ανοίξουν οι σχολές για να γίνουν τα
μαθήματα. Το Υπουργείο και οι σχολάρ-
χες έχουν πετάξει το μπαλάκι σε μας για
να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα για
το τι θα γίνει με τις σπουδές μας, που τις
πληρώνουμε κιόλας. Είναι πολύ καλό βέ-
βαια ότι γίνονται κινητοποιήσεις, δημι-
ουργείται το πλαίσιο για πολιτικοποίηση
και ψυλιαζόμαστε τι συμβαίνει και στα
εργασιακά που δεν υπάρχει καμία προ-
στασία. Γι' αυτό καλό θα ήταν να είμαστε
καλύτερα συντονισμένοι και με τα σωμα-
τεία των καλλιτεχνών. Η πορεία των φοι-
τητών χθες ήταν πολύ μαζική, δυναμώνει
τον αγώνα όλων μας. Θα ήταν καλό να
κατέβουμε με το πανό μας στις φοιτητι-

κές πορείες ενάντια στην υποβάθμιση
της εκπαίδευσης. Άνοιξε και το ζήτημα
του σεξισμού. Δεν έχουμε ξανακατέβει
στις 8 Μάρτη, φέτος θέλουμε να είμαστε
εκεί”.

“Κάνουμε διαδικτυακά συνελεύσεις με
μεγάλη συσπείρωση και είναι αξιέπαινο
ότι έχουμε την πλήρη στήριξη των καθη-
γητών μας”, μας είπαν ο Θάνος και η
Έλενα, δευτεροετείς στην Ακαδημία Τε-
χνών 100. “Είναι βοηθητικό να βλέπουμε
ότι όλο και περισσότεροι αντιδρούν,
όπως οι φοιτητές στα Πανεπιστήμια.
Όσον αφορά στις καταγγελίες ενάντια
στις σεξιστικές επιθέσεις έχουμε να πού-
με ‘επιτέλους ήρθε η ώρα’. Στον χώρο
της Τέχνης σίγουρα έπαιξε ρόλο το κίνη-
μα που βγήκε όλο το προηγούμενο διά-
στημα και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι
θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Και
ενάντια στις σεξουαλικές παρενοχλήσεις
και στα εργασιακά”.

Νέα κινητοποίηση οργανώνουν τα
σωματεία των εργαζομένων της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) έξω από
το Υπουργείο Πολιτισμού την Πέμπτη
4/2 στις 12.30μεσ., κατά τη διάρκεια συ-
νάντησης με τον υφυπουργό Πολιτι-
σμού Γιατρομανωλάκη. 

Διεκδικούν την άμεση επικύρωση των
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στην
ΕΛΣ και το Εθνικό Θέατρο από τα αρμό-
δια Υπουργεία, τα οποία αρνούνται να
το κάνουν για λόγους “δημοσιονομι-
κούς”. “Επικαλούνται την πανδημία για
να αφαιρέσουν δικαιώματα δίνοντας
υποσχέσεις ότι θα τα ξανασυζητήσουν
μετά το τέλος της. Προετοιμάζουν το
έδαφος και για άλλες περικοπές σε δι-
καιώματα αφού δε σκοπεύουν να δώ-
σουν extra επιχορηγήσεις στα θέατρα
για τις αυξημένες απαιτήσεις που υπάρ-
χουν. Διαμορφώνουν το έδαφος για την
επόμενη μέρα”, αναφέρουν τα σωμα-
τεία της ΕΛΣ. Επίσης παλεύουν για υπο-
γραφή ΣΣΕ για κάθε ειδικότητα στα
Κρατικά Θέατρα, υπεράσπιση των πνευ-
ματικών δικαιωμάτων και αμοιβές για
ψηφιακή εγγραφή και εκτέλεση. 

Κάτω τα χέρια από του Στρέφη
Εκατοντάδες συμμετείχαν τη Δευτέρα 1/2 στην

πλατεία Κοτζιά στην κινητοποίηση που γινόταν
την ώρα του δημοτικού συμβουλίου ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση του Λόφου Στρέφη που προωθεί ο
Μπακογιάννης.

“Ο λόφος του Στρέφη ελεύθερος θα μείνει, τσι-
φλίκι κανενός δεν θέλουμε να γίνει”, “Αλήτη, τσο-
γλάνι, Κώστα Μπακογιάννη”, και άλλα συνθήματα
έδιναν τον τόνο.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν με πανό η Ανοι-
χτή συνέλευση Λόφου Στρέφη, δημοτικές παρατά-
ξεις της Αριστεράς και το σωματείο του Άγιου
Σάββα, που ήρθε στη συγκέντρωση με ψήφισμα
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του Λόφου. Ψηφίσμα-
τα έβγαλαν και άλλα εργατικά σωματεία, όπως η
Β' ΕΛΜΕ. Επίσης, υπήρχε παρουσία καλλιτεχνών
με τον Αλέξανδρο Μαρτζούκο, ηθοποιό της Ανα-
τρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών, πάνω σε ξυλο-
πόδαρα να κάνει χαιρετισμό στη συγκέντρωση.

Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας είχε δυνα-
μική παρουσία με πανό, ενώ ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης, κάλε-
σε από τη ντουντούκα τον κόσμο της συγκέντρω-
σης σε συντονισμό με τις κινητοποιήσεις των νο-
σοκομείων και του Αγ. Σάββα που έχει συγκέντρω-
ση την Πέμπτη στις 11πμ στην πύλη του νοσοκο-
μείου.

Μετά το δημοτικό συμβούλιο, ο Πέτρος Κων-
σταντίνου έγραψε ότι ο Μπακογιάννης “στο δημο-
τικό συμβούλιο επιτέθηκε με αοριστολογίες κατά
πάντων θορυβημένος προφανώς από τη μαζική
παρουσία-διαμαρτυρία των κατοίκων στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο. Μίλησε για «ψέματα» που εκτο-
ξεύονται σε βάρος του τα οποία όμως έσπευσε να
επιβεβαιώσει λέγοντας «οτιδήποτε θα γίνει στο λό-
φο, λόγο και ευθύνη έχει ο δήμος».

Ο λόφος Στρέφη κ. Μπακογιάννη είναι δημόσιο
αγαθό και περιουσία. Ο Δήμος δεν «έχει λόγο»
στην αξιοποίησή του. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ αυτός με τους
κατοίκους τι θα γίνει, δεν το αποφασίζει η κάθε
εταιρεία. Γι’ αυτό έχετε την ΕΥΘΥΝΗ για το τι θα
γίνει. Καιρός λοιπόν να την αναλάβετε ακυρώνον-
τας την αδιαφανή και επαίσχυντη συμφωνία με την
εταιρεία Prodea και ανοίγοντας διάλογο με τους
κατοίκους για την αξιοποίηση ενός από τους τε-
λευταίους ελεύθερους χώρους της πόλης.

Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις κινητο-
ποιήσεις των κατοίκων μέσα και έξω από το δημο-
τικό συμβούλιο”.

Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας πραγμα-
τοποιούσε διαδικτυακή εκδήλωση “Ο Μπακογιάν-
νης δωρίζει τον λόφο Στρέφη στα αρπακτικά της
Prodea” την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη
ήταν στο τυπογραφείο την Τρίτη το απόγευμα. ΛΥΡΙΚΗ

Σπουδαστές Δραματικών Σχολών

Σχολές ανοιχτές 
και ενάντια στον σεξισμό

1/2, Πλ. Δημαρχείου, Κινητοποίηση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λόφου του Στρέφη. Φωτό: Μάνος Νικολάου

29/1, Κινητοποίηση έξω από το Υπ. Πολιτισμού. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/2
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Σκλαβενίτης (Γυφτοπούλου) 6.30μμ
ΣΕΠΟΛΙΑ Μετρό Γαλαξίας 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
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 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπόλεως 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πεζόδρομος Μουσείο
ΕΑΜ 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ 
Πλ. Αγίου Λαζάρου 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 12.30μμ
A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
K. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ 
Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημοτική Αγορά 11.30πμ 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Έβερεστ 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Σκλαβενίτης Δουκίσης12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λαϊκή Πευκάκια 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Περιβολάκι 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 1μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 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
ΠΑΤΡΑ My Market Αγ. Αντρέας 12μ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/1
ΑΙΓΑΛΕΩ Μπαρουτάδικο 11πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/2
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
ΑΒ Δεκελείας 6.30μμ

Εξορμήσεις

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7μμ, fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Γεωργία Τάκη

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Οι πλουσιοι εκ-βιαστές αντιμέτωποι με το
ελληνικό #metoo
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 8μμ, 
10 χρόνια από την επανάσταση στην Αίγυ-
πτο
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 8μμ, 
Οι πλουσιοι εκ-βιαστές αντιμέτωποι με το
ελληνικό #metoo
Ομιλήτρια: Εριέττα Μέγγου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7.30μμ, fb.com/sekxalandri
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 8μμ, Skype: bit.ly/sekmaro-
usi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Η οικονομία του σοσιαλισμού
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ιωαννίνων
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 6.30μμ, fb: ΣΕΚ Πάτρας

Η Αριστερά μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7.30μμ, fb: Η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Το τέλος ενός εφιάλτη; Η Αριστερά μετά
τις εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7μμ, 
link: bit.ly/sekvolos fb: ΣΕΚ Βόλου
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7.30μμ, Skype: bit.ly/se-
knsmyrni fb: ΣΕΚ Νέας Σμύρνης
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7.30μμ, Skype: bit.ly/se-
knsmyrni fb: ΣΕΚ Νέας Σμύρνης
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Οβανισιάν

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7μμ, σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ
και Skype: bit.ly/sekilisia fb: ΣΕΚ Ιλισίων
Η μάχη στην παιδεία
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7μμ, σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ
και Skype: bit.ly/sekzografou fb: ΣΕΚ Ζω-
γράφου
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7.15μμ, δημαρχείο, 
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ. 
Στοπ στην ρατσιστική πολιτική που ανοίγει
το δρόμο στους φασίστες
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7μμ, Skype: bit.ly/SEKAM-
PELO fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναι-
κών
Ομιλήτρια: Αθανασία Κατσούλη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7μμ,  fb: ΣΕΚ Εξαρχείων
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• 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 3/2, 7μμ, zoom:
tinyurl.com/pyrinaspetralona
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7μμ, zoom:
tinyurl.com/pyrinaspetralona
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Η επίθεση της κυβέρνησης στην ασφάλιση
και τις συντάξεις
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
10 χρόνια από την επανάσταση στην Αίγυ-
πτο
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• 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 4/2, 7.30μμ
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Νίκος Σκλαβενίτης

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2, fb ΣΕΚ Γκύζη
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Πατήσια
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 7μμ, fb: ΣΕΚ Γαλάτσι
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Κυψελης
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 7μμ,  
Skype: bit.ly/sekpagrati fb: ΣΕΚ Παγκράτι
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 7μμ,  
Skype: bit.ly/sekpagrati fb: ΣΕΚ Παγκράτι
Εμπρός για απεργιακή 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου
• ΠΕΜΠΤΗ 18/2, 7μμ,  
Skype: bit.ly/sekpagrati fb: ΣΕΚ Παγκράτι
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 8μμ, Skype: bit.ly/sekellini-
kou fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
Οργανώνουμε τη Διεθνή Μέρα Δράσης 20
Μάρτη
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 8μμ, 
fb SEK pyrinas Keratsiniou
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλητής: Νίκος Λεωνίδης

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 7.30μμ  δημαρχείο Νίκαιας
fb: ΣΕΚ πυρήνας Νίκαιας - Κορυδαλλού
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Δόμνα Κατιμερτζή

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 7.30μμ fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Καταπίεση, θεωρία και πράξη: τα τρανς δι-
καιώματα είναι υπόθεση όλης της εργατι-
κής τάξης
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 7.30μμ, Skype: bit.ly/sekperi-
steri fb: ΣΕΚ Περιστερίου
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 8μμ fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
Η αριστερά μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

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

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΞΑΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2, 6μμ, fb: ΣΕΚ Ξάνθης
Το πανεκπαιδευτικό κίνημα απέναντι στις
επιθέσεις της Ν.Δ.
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη
δράση της εργατικής τάξης

Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέ-
πει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν
υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια
τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κρά-
τος λειτουργεί για να προστατεύσει τα συμ-
φέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέ-
σα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλ-
λαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλι-
σμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και

προγραμματίσουν την παραγωγή και την δια-
νομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι με-
γάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι
μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να στα-
ματήσουμε τους πλούσιους και δυνατούς που
κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει
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 αγο-
ράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτη-
ση του Στάλιν και την μετατροπή της Ρωσίας
σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου κα-

θεστώτα δημιουργήθηκαν αργότερα 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 κα-
ταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να πε-
θαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετωπί-
ζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν
να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώ-
πων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο κα-
θώς και όλους τους καταπιεσμένους να οργα-
νώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα
τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πο-
λιτική και οικονομική ισότητα των γυναικών

και για το τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια
στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κατα-
στρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του
κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί εί-
ναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο,
τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό. Για να
συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική
τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη.
Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν στό-
χο να φέρει τους ακτιβιστές του κινήματος μα-
ζί με την εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμ-
μα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα,
να οργανώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να
βοηθήσει να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και
εκείνες οι στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’
ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια
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Στις 17 Γενάρη του 1961, ο Πατρίς Λου-
μούμπα, ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγ-
μένος πρωθυπουργός του ανεξάρτητου

Κονγκό, έπεφτε νεκρός μαζί με άλλα δύο μέλη
της κυβέρνησης της Λαοκρατικής Δημοκρα-
τίας του Κονγκό από ένα εκτελεστικό απόσπα-
σμα μέσα σε ένα δάσος. Ένας Βέλγος αξιω-
ματικός οργάνωσε το εκτελεστικό απόσπα-
σμα. Τα νεκρά κορμιά θάφτηκαν πολύ γρήγο-
ρα, πολύ κοντά στο σημείο όπου δολοφονήθη-
καν. Την επόμενη μέρα, ένας άλλος Βέλγος
αξιωματικός ξέθαψε τα πτώματα, τα κατατε-
μάχισε και τα έλιωσε τελείως μέσα σε οξύ. Οι
δολοφόνοι ήταν αποφασισμένοι να κρύψουν
κάθε ίχνος του εγκλήματός τους. Για την δο-
λοφονία του Λουμούμπα συνεργάστηκαν η
CIA, οι βελγικές και βρετανικές μυστικές υπη-
ρεσίες υπό την καθοδήγηση του ίδιου του
ΟΗΕ. 

Όταν η δολοφονία του αποκαλύφθηκε, στις
13 του Φλεβάρη του 1961, ξέσπασαν ταραχές
και διαδηλώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το
Κονγκό είχε καταφέρει να γίνει ανεξάρτητο
κράτος μόλις λίγους μήνες πριν, το Ιούνη του
1960 μετά από δεκαετίες βάρβαρης βελγικής
αποικιοκρατίας. Στις εκλογές του Μαΐου του
1960, το βασικό εθνικοαπελευθερωτικό κόμμα
MNC είχε κερδίσει τις εκλογές και ο νικητής
Λουμούμπα αρνήθηκε να κάνει διαπραγματεύ-
σεις με την απερχόμενη εξουσία.

Η πρώτη απόπειρα αμφισβήτησης της
εκλεγμένης κυβέρνησης έγινε από βέλγους
αξιωματικούς τον Ιούλη, όταν υποκίνησαν τις
τοπικές κυβερνήσεις των πλούσιων σε ορυκτά
επαρχιών Κασάι και Κατάνγκα να κηρύξουν
«ανεξαρτησία» απέναντι στο νεοσύστατο ανε-
ξάρτητο κράτος, με τον Λουμούμπα να απευ-
θύνεται στον ΟΗΕ για βοήθεια. Τα στρατεύμα-
τα του ΟΗΕ κατέφθασαν πράγματι αλλά για να
παίξουν τον ακριβώς αντίστροφο ρόλο, δηλα-
δή να εμποδίσουν τις δυνάμεις του Λουμούμ-
πα να νικήσουν τους αντιπάλους τους. Όπως
ανέφερε κυνικά σε ένα εσωτερικό έγγραφο ο
τότε γ.γ. του ΟΗΕ: «Η προσπάθεια του ΟΗΕ
δεν μπορούσε να συνεχιστεί με τον Λουμούμ-
πα στην κυβέρνηση. Ένας από τους δύο έπρε-
πε να φύγει». Οι δυνάμεις του ΟΗΕ επέτρεψαν
σε ένα βελγικό αεροσκάφος που μετέφερε εν-
νέα τόνους πολεμοφόδια να προσγειωθεί στην
Κατάνγκα για να ενισχύσει τους στασιαστές.
Στην γενική συνέλευση του ΟΗΕ κάτω από την
πίεση των ΗΠΑ ψηφίστηκε με 53 ψήφους υπέρ
και 24 κατά η μη αναγνώριση της κυβέρνησης
Λουμούμπα. 

Πραξικόπημα
Τον Σεπτέμβρη, ο συνταγματάρχης Μομ-

πούτου πληρώθηκε από τις ΗΠΑ και οργάνωσε
πραξικόπημα. Ο Λουμούμπα εγκατέλειψε την
πρωτεύουσα Λεοπολντβίλ και πήγε στο Σταν-
λεϊβίλ, όπου έλπιζε πως θα ανασυγκροτήσει
τους υποστηρικτές του, όμως συνελήφθη λί-
γες μέρες αργότερα και οδηγήθηκε στην φυ-
λακή μέσα από την οποία έγραφε: «Η ιστορία
κάποια μέρα θα πει το δικό της λόγο, αλλά δεν
θα είναι η ιστορία που θα διδάξουν οι Βρυξέ-
λες, το Παρίσι, η Ουάσινγκτον ή ο ΟΗΕ, αλλά
αυτή που θα διδάσκεται στις χώρες που θα
απελευθερωθούν από την αποικιοκρατία και
τις μαριονέτες της». Λιγότερο από δυο μήνες
μετά ήταν νεκρός. 

Ο Λουμούμπα είχε τρομοκρατήσει όχι μόνο
τις βελγικές αλλά συνολικά τις αποικιοκρατι-
κές δυνάμεις και τις πολυεθνικές εταιρίες
στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν θα γίνει μαριο-

νέτα τους. Τη μέρα ανακήρυξης της ανεξαρτη-
σίας, ο Λουμούμπα μιλώντας μπροστρά στον
βασιλιά του Βελγίου είπε ότι «η ανεξαρτησία
έβαλε τέλος στον εξευτελιστικό θεσμό της
δουλείας που μας επιβλήθηκε δια της βίας.
Αυτή η ανεξαρτησία, ακόμη και αν σήμερα τη
γιορτάζουμε μαζί με το Βέλγιο, κανένας Κονγ-
κολέζος δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι κερδήθηκε με
σύγκρουση».

Το Κονγκό ήταν μια από τις περιοχές της
Αφρικής που γνώρισε την πιο απάνθρωπη μορ-
φή αποικιοκρατίας. Στη διάσκεψη του Βερολί-
νου το 1885 παραχωρήθηκε στον βασιλιά του
Βελγίου Λεοπόλδο Β’ και αυτός έσπευσε να
αναθέσει σε μεγάλες εταιρείες την εκμετάλ-
λευση του καουτσούκ. Μεταξύ του 1891 και
του 1911, ο λιμός, η καταναγκαστική εργασία
και η συστηματική βία είχαν σκοτώσει δέκα-δε-
καπέντε εκατομμύρια ανθρώπους. Χιλιάδες
εργάτες, καθημερινά εκτελούνταν ή ακρωτη-
ριάζονταν με δικαιολογία ότι δεν ήταν παρα-
γωγικοί. 

Μετά την κατακραυγή που ξεσηκώθηκε όταν
αυτά τα εγκλήματα ήρθαν στο φως, το 1908
το Κονγκό παραδίδεται στο ίδιο το βελγικό
κράτος. Στο «Βελγικό Κονγκό», οι αποικιοκρά-
τες διοικούν χωρίς να επιτρέπεται καμιά πολι-
τική δραστηριότητα, με την εκμετάλλευση της
πλούσιας αυτής περιοχής και των ανθρώπων
της να αποτελεί σημαντική πηγή τεράστιων
κερδών. Μέχρι το 1960, το Βελγικό Κονγκό εί-
χε γίνει η δεύτερη πιο εκβιομηχανισμένη χώρα
της Αφρικής. Σε ολόκληρη τη χώρα υπήρχαν
πλέον εργατικές κοινότητες με κέντρο τα ορυ-
χεία. Στο επίκεντρο της άνθησης ήταν ο χαλ-
κός. Υπήρχε σε μεγάλες ποσότητες στο Νότο
της χώρας και εξορυσσόταν από μια κρατικό-
ιδιωτική εταιρία κολοσσό, την Union Miniere
du Haut-Katanga (UMHK). Το ουράνιο για τις

ατομικές βόμβες που ρίχθηκαν στη Χιροσίμα
και στο Ναγκασάκι προέρχονταν από ένα ορυ-
χείο της επαρχίας της Κατάνγκα. 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Βέλγοι
ξεκίνησαν προσπάθειες «εκσυγχρονισμού» της
αποικίας που άρχισε να εκπαιδεύει νεαρούς
Κονγκολέζους για να αναλάβουν χαμηλόβαθ-
μες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό, τους λε-
γόμενους «εβολουέ» (εξελιγμένοι). 

Στο Στανλεϊβίλ, που σήμερα λέγεται Κισανγ-
κάνι, ο Λουμούμπα έγινε υπάλληλος στο Ταχυ-
δρομείο και γρήγορα μετατράπηκε σε ηγετική
μορφή των «εβολουέ», υποστηρίζοντας το «εκ-
πολιτιστικό» πρόγραμμα των αποικιοκρατών.
Αλλά διαπιστώνοντας γρήγορα από πρώτο χέ-
ρι την υποκρισία τους και αντλώντας έμπνευ-
ση από το αίτημα της αποαποικιοποίησης που
είχε αρχίσει ήδη να φουντώνει σε ολόκληρο
τον πλανήτη, κιόλας τον Νοέμβρη του 1958
εκλέγεται επικεφαλής της οργάνωσης που αρ-
γότερα έγινε το MNC. 

Οι συμβιβαστικές σε γενικές γραμμές από-
ψεις και του ίδιου Λουμούμπα άρχισαν να αλ-
λάζουν όταν εμπνέεται από το παράδειγμα της
ανεξαρτησίας της Γκάνα το 1957 και ακόμη
περισσότερο μετά τις 4 Γενάρη του 1959, όταν
ο αποικιοκρατικός στρατός διέλυσε μια διαδή-
λωση στη Λεοπολντβίλ, δολοφονώντας εκα-
τοντάδες ανθρώπους -και βάζοντας τέλος
στην αντίληψη ότι ο δρόμος προς την ανεξαρ-
τησία θα άνοιγε με αμοιβαία κατανόηση.

Επανάσταση
Το Κονγκό πήρε κυριολεκτικά φωτιά. Άρχι-

σαν να οργανώνονται μαζικές συγκεντρώσεις,
οι απεργίες εξαπλώθηκαν και το κίνημα για
την ανεξαρτησία ξέφυγε από τα στενά πλαίσια
των «εβολουέ». Ήταν η επανάσταση του Κονγ-
κό και ο Λουμούμπα ρίχτηκε με τα μπούνια μέ-

σα σ’ αυτό το κύμα ενθουσιασμού. Δίπλα στη
μαχητικότητά του αυξήθηκε και η ριζοσπαστι-
κοποίησή του. Πλέον απαιτούσε ανεξαρτησία
της χώρας χωρίς καθυστέρηση κόντρα στην
πλειοψηφία των συμβιβασμένων «εβολουέ».
Αντιλαμβανόταν επίσης την διαπάλη ανάμεσα
στην πλειοψηφία του κόσμου που υποστήριζε
το MNC και την ηγεσία του κόμματος που
ήταν επιφυλακτική. Ήδη τον Απρίλη του 1959,
έλεγε: «Οι μάζες είναι πολύ πιο επαναστατικές
από εμάς… είναι ο κόσμος που μας σπρώχνει
και θέλει να κινηθεί πιο γρήγορα από εμάς».

Ο Λουμούμπα βρέθηκε αντιμέτωπος όχι μό-
νο με τους ιμπεριαλιστές αλλά και όλους εκεί-
νους τους ηγέτες που αποδεχόμενοι δωροδο-
κίες ή αξιώματα, υποστήριζαν την «ομαλή» με-
τάβαση στην ανεξαρτησία. Στους τελευταίους
μήνες της ζωής του άρχισε να μετακινείται πιο
αριστερά από την πολιτική της εθνικής απε-
λευθέρωσης. Όπως τόνισε ο γιος του, Φραν-
σουά: «Μέσα στην πορεία του, ανακάλυψε
πως δεν έδιναν όλοι οι Κονγκολέζοι την ίδια
ερμηνεία στο τι σημαίνει ανεξαρτησία. Έτσι,
στις πράξεις του και στους λόγους του έγινε
πιο ακριβής και μιλούσε για τους εργάτες, τη
δικαιοσύνη και την ισότητα». 

Σε αντίθεση με άλλους ηγέτες του αντιαποι-
κιοκρατικού κινήματος ο Λουμπούμπα πλήρω-
σε με την ζωή του το γεγονός ότι δεν συμβι-
βάστηκε με τους ιμπεριαλιστές. Η μόνη δύνα-
μη που θα μπορούσε να σταματήσει αυτούς
και τις μαριονέτες τους ήταν η εργατική τάξη
του Κονγκό, παίρνοντας τον έλεγχο στα ορυ-
χεία, τις πετρελαιοπηγές και τα εργοστάσια,
χτυπώντας σε συμμαχία με τους αγρότες,
τους κεφαλαιοκράτες και τους ιμπεριαλιστές –
αυτή ήταν η δύναμη προς την οποία άρχισε να
κοιτάει ο Λουμούμπα πριν τον δολοφονήσουν,
αλλά παρέμεινε ανεκμετάλλευτη. 

Οι υποστηρικτές του αντιστάθηκαν μέχρι την
τελική τους ήττα το 1965 όταν ο Μομπούτου
προχώρησε στο δεύτερο πραξικόπημα που τον
έφερε στην εξουσία εγκαθιστώντας μια στυγνή
δικτατορία για 32 ολόκληρα χρόνια προς όφε-
λος των ιμπεριαλιστών στο κράτος που ονομά-
στηκε Ζαΐρ. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές του
λεηλάτησαν τη χώρα, οι δημοκρατικές «μεταρ-
ρυθμίσεις» που υποσχέθηκε δεν ήλθαν ποτέ
ενώ οι φυλετικές συγκρούσεις που πυροδότη-
σε χρησιμοποιώντας το διαίρει και βασίλευε,
είχαν σαν αποτέλεσμα την πτώση του το 1997
μέσα σε συνθήκες εμφύλιου πολέμου.

Αυτό που ακολούθησε τη μετονομασία της
χώρας ξανά σε «Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγ-
κό» ήταν μια μακρά περίοδος από πραξικοπή-
ματα και πολυετείς αιματηρούς πολέμους
(στους οποίους ενεπλάκησαν αρκετές γειτονι-
κές χώρες και παρενέβησαν ξανά και ξανά οι
ιμπεριαλιστές) με τους νεκρούς να ξεπερνούν
τα 4 εκατομμύρια ανθρώπους και με τη χώρα
να μετρά σήμερα πάνω 5 εκατομμύρια εσωτε-
ρικούς και εξωτερικούς πρόσφυγες. 

Απέναντι σε αυτήν την φρίκη, η δύναμη και η
ελπίδα εξακολουθούν να είναι στους αγώνες
των δεκάδων εκατομμύριων εργατών του
Κονγκό. Η εργατική τάξη του Κονγκό βρίσκε-
ται ακόμα και σήμερα στο επίκεντρο της παγ-
κόσμιας οικονομίας παράγοντας τόνους κο-
βαλτίου για την κατασκευή των μπαταριών στα
κινητά και τους υπολογιστές όλου του πλανή-
τη, παίρνοντας σαν αντάλλαγμα φτώχεια, αρ-
ρώστιες, πόλεμο και τα κλειστά σύνορα της
«πολιτισμένης» Ευρώπης. 

Γιώργος Πίττας
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60 χρόνια από τη
Δολοφονία Λουμούμπα



Ποιές είναι οι επιπτώσεις 
που επέφερε το λοκντάουν στην Τέχνη;

Είναι μια τόσο ταραγμένη περίοδος που
κυριαρχείται από την αβεβαιότητα για το τι
θα γίνει με την Τέχνη μας, αλλά και τη δια-
βίωσή μας. Από πέρσι τον Μάρτη η παραγω-
γή νέου καλλιτεχνικού έργου, μιλώντας κυ-
ρίως για το θέατρο, έχει πέσει σχεδόν στο
μηδέν. Υπάρχουν κυρίως μαγνητοσκοπημέ-
νες παραστάσεις που μπορεί να δει κάποιος
διαδικτυακά.

Κάποιοι ελάχιστοι έχουν δουλειά στην τη-
λεόραση. Κακοπληρωμένη, χωρίς να εξα-
σφαλίζονται τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα,
ακόμα και σε μια δουλειά με τους χειρότε-
ρους όρους, δυστυχώς αισθάνεται κανείς τυ-
χερός. Οι λιγότερο τυχεροί έχουν αυτό το
επίδομα των 534 ευρώ. Και πολλοί άτυχοι
δεν έχουν τίποτα, ούτε επίδομα, ούτε δου-
λειά να βρουν, καθώς συνήθως οι άνεργοι
καλλιτέχνες δουλεύουν στην εστίαση, αλλά
και αυτή έχει κλείσει.

Το κακό είναι ότι μαθαίνουμε να ζούμε με
534 ευρώ ή με το τίποτα, οπότε αν κάποιος
παραγωγός δώσει λίγα παραπάνω θα φαίνε-
ται μια καλή ευκαιρία. Πολλοί συνάδελφοι
που συζητάμε εκφράζουν αυτή την ανησυ-
χία, δηλαδή πώς θα είναι τα πράγματα όταν
τελειώσει η καραντίνα. Πολλές φορές αυτή η
δυστοπία με κάνει να αναρωτιέμαι αν έχει
νόημα που ετοιμάζω για το θέατρο κάποια
πράγματα για μετά.

Πριν και από την κρίση παλεύαμε για να
φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο για να κά-
νουμε την Τέχνη μας. Με τα μνημόνια τα
πράγματα έγιναν χειρότερα και τους πρώ-
τους μήνες της κρίσης υπήρξε μεγάλη αμη-
χανία στους καλλιτέχνες. Στη συνέχεια αυτό
που ζούσαμε μετατράπηκε σε δημιουργία.
Γι' αυτό, παρά την κρίση, η τέχνη άνθισε. Φο-
βόμασταν ότι οι μεγάλοι παραγωγοί μόνο θα
δουλέψουν, αλλά τελικά υπήρξε πολύ μεγά-
λη παραγωγή παραστάσεων και από μικρά
θέατρα και ομάδες. Σήμερα θεωρώ ότι βρι-
σκόμαστε ξανά σε μια περίοδο αμηχανίας.
Το ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα για δη-
μιουργία με τα θέατρα κλειστά το κάνει ακό-
μα χειρότερο. Θα περάσουμε όμως αργότε-
ρα στο επόμενο στάδιο, να δημιουργούμε
πάνω στην νέα πραγματικότητα που εξελίσ-
σεται.

Πώς βλέπεις τη στάση του κράτους 
απέναντι στον Πολιτισμό;

Ο Πολιτισμός, πέρα από την Παιδεία, είναι
κομμάτι της εκπαίδευσης ενός λαού. Το
Υπουργείο Πολιτισμού και η Πολιτεία πρέπει
να στηρίξουν τους καλλιτέχνες που κάνουν
θέατρο πέρα από τους μεγάλους παραγω-
γούς, για να μπορούν να γίνονται παραστά-

σεις με όρους αξιοπρέπειας και στην παρα-
γωγή και στη διαβίωση των καλλιτεχνών. Οι
επιχορηγήσεις τα τελευταία χρόνια στο θέα-
τρο και στον χορό είναι ελάχιστες, έχουν
μορφή χαρτζιλικιού. Είναι της λογικής ότι οι
καλλιτέχνες δουλεύουν στα μπαρ, οπότε
μπορούν να κάνουν θέατρο τσάμπα.

Ενώ θεωρώ σωστό οτιδήποτε γίνεται για
το δημόσιο καλό και την υγεία του κόσμου,
τα μέτρα που παίρνουν για την πανδημία εί-
ναι επιλεκτικά. Έκλεισαν τα θέατρα, ενώ με
30% πληρότητα ήταν αρκετά ασφαλή για τον
κόσμο. Από την άλλη αυτό μπορούσε να
δουλέψει μόνο στα μεγάλα θέατρα, τα μικρά
θέατρα θα αποκλείονταν.

Επίσης, η αστυνομοκρατία που έχει επιβά-
λει η κυβέρνηση μάς φέρνει πιο κοντά σε ει-
κόνες που θυμίζουν τον “Μεγάλο Αδελφό”
του Όργουελ. Ο κόσμος δεν πρέπει να απο-
δεχτεί αυτή την κατάσταση.

Επηρεάστηκε το περιεχόμενο στην Τέχνη,
αλλά και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες μέσα από
τις πολιτικές εξελίξεις;

Στα χρόνια της κρίσης άλλαξε αρκετά η

θεματολογία και μπήκαν καινούργια ζητήμα-
τα. Οι οικονομικές αδικίες, ο ρατσισμός, ο
σεξισμός, η ομοφοβία, ο αποκλεισμός κοινω-
νικών ομάδων, μπήκαν στο κέντρο. Έγιναν
πράγματα “έντεχνα”, αλλά και πιο στρατευ-
μένα. Αυτό θεωρώ ότι θα γίνει και πάλι.

Επίσης, το κίνημα των τελευταίων μηνών
στους καλλιτέχνες ήταν κάτι πολύ αισιόδοξο.
Ακούστηκαν αιτήματα, τα οποία μπορεί να
υπήρχαν, αλλά δεν αναδεικνύονταν όπως τώ-
ρα, με τη μεγάλη μαζικότητα στις κινητοποι-
ήσεις. Είναι ζητούμενο να παραμείνει αυτή η
μαζικότητα. Η ανέχεια, η αβεβαιότητα και ο
φόβος σε αυτή την άγρια εποχή βοηθούν
στο να συμβιβαστεί κάποιος να δουλέψει με
ελάχιστα παρά να διεκδικήσει. Από την άλλη,
οι ίδιες συνθήκες χτίζουν και πολιτική ωριμό-
τητα. Ο καλλιτεχνικός χώρος ήταν γενικά
απολιτίκ, αλλά το τελευταίο διάστημα πολλοί
είναι αυτοί που πολιτικοποιούνται. Σημαντικό
ρόλο παίζουν και τα σωματεία. Από το καλο-
καίρι και μετά πολύς κόσμος ενεργοποιήθη-
κε γύρω από το σωματείο των Ηθοποιών.

Διδάσκω έξι χρόνια σε δύο δραματικές
σχολές. Παρά την κρίση του κλάδου, από τα
χρόνια των μνημονίων μέχρι και σήμερα έρ-
χονται πολύ περισσότερα παιδιά στο θέατρο
και στις σχολές. Είναι τρομερό ότι η συντρι-
πτική τους πλειοψηφία, ειδικά φέτος, είναι
παιδιά που ήδη βρίσκονται στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση και σε σχολές όπως η νομική, η
αρχιτεκτονική... Δείχνει πόσο μεγάλη είναι η
ανάγκη για μια πιο δημιουργική αναζήτηση
σε μια αρκετά “πεζή” εποχή. Από πέρσι ξεκί-
νησαν πολιτικές συζητήσεις μέσα στο μάθη-
μα επειδή τις προκαλούσαν τα ίδια τα παιδιά.
Ήταν ελπιδοφόρα η τελευταία κινητοποίηση
των σπουδαστών που έκαναν πρόσφατα στο
Υπουργείο Πολιτισμού, είχα κατέβει κι εγώ
μαζί με τους μαθητές μου. Είναι μια εμπειρία
που τους μαθαίνει ότι δεν διεκδικούμε κατα
μόνας, αλλά συλλογικά στο δρόμο. Έχουν
δίκιο ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η τηλεκ-
παίδευση στις δραματικές σχολές, πόσο
μάλλον στις σχολές χορού. Και είναι κάτι
εφικτό, με μάσκες και με λιγότερα παιδιά
ανά τμήμα να γίνονται με ασφάλεια τα μαθή-
ματα δια ζώσης. Αλλά όπως είπαμε τα μέτρα
είναι επιλεκτικά.
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Ένα βιβλίο
υψωμένη 
γροθιά

ΠΟΙΗΣΗ

Το « Όλα Είναι Όπλα » αποτελεί την πρώ-
τη προσωπική ποιητική συλλογή του Ει-

ρηναίου Μαράκη. Πρόκειται για ένα βιβλίο
το οποίο από τη πρώτη κιόλας σελίδα του,
αντιλαμβάνεσαι ότι δικαιολογεί επάξια τον
τίτλο του. Η πρώτη αναφορά γίνεται με τις
ονομαστικές αφιερώσεις ως φόρος τιμής
αλλά και ως αναγγελίες παρουσίας: «Στον
Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν, τον Θα-
νάση Καναούτη, στον/ην Ζακ Κωστόπουλο -
Zackie Oh...» και σε όλους εκείνους τους
επώνυμους και ανώνυμους που αντιστέκον-
ται και κινούν την Ιστορία μέσα στο πέρασμα
των χρόνων.

Λόγος τραχύς, άμεσος και ρεαλιστικός
όπως και οι ήρωές του. Μιλάει για τους «κα-
ταραμένους» με την έννοια του υποκειμένου
της Ιστορίας και όχι του αδρανούς περιθω-
ρίου που προκάτοχοί του μας έχουν συνηθί-
σει και ταυτίσει. Τα ποιήματά του λατρεύουν
και υμνούν εκείνους που αγωνίζονται, εκεί-
νους που με αυταπάρνηση θυσιάζονται και
υψώνουν τη φωνή τους, και καμία μάσκα δεν
μπορεί να τους σταματήσει.

Το ίδιο όμως αγκαλιάζει και εκείνον τον
κόσμο που κάτω από τη φαινομενική απρα-
ξία του, βλέπει την οργή του που ακονίζεται.
Κανένας δεν περισσεύει. Καρτερεί από τις
φτωχογειτονιές να αναζωπυρωθεί η φλόγα
και η ελπίδα. Οι ήρωές του όταν ερωτεύον-
ται διαβάζουν Καρούζο στο μπαλκόνι δεν
σταματούν να ταξιδεύουν παρέα με τον Καβ-
βαδία και να συνδιαλέγονται με τον Χομπ-
σμπάουμ, χορεύουν ζεϊμπέκικο και Leonard
Cohen, ακούνε λαϊκά και ρεμπέτικα και κά-
νουν έρωτα χωρίς αναστολές. Αυτοί είναι οι
ποιητές, αυτά είναι τα όπλα.

Το «Όλα Είναι Όπλα» του Ειρηναίου Μα-
ράκη είναι ένα βιβλίο υψωμένη γροθιά που
μαζί με τις σημαίες μας χαράσσουν μια
γραμμή... Μια κόκκινη κοινή γραμμή που
μας ενώνει, ένα κίτρινο γιλέκο που ντύνει
τους αγώνες μας, μια τελευταία ανάσα γιατί
η Επανάσταση είναι δικιά μας υπόθεση.

Καλοτάξιδο σύντροφε...

Αντωνίου Αντωνία

«Οι συνθήκες
χτίζουν
πολιτική
ωριμότητα»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Παντελής Δεντάκης, 
ηθοποιοός και σκηνοθέτης 
μίλησε στον Μάνο Νικολάου

14/1, Κινητοποίηση σπουδαστών/τριών σε Δραματικές Σχολές και Σχολές Χορού. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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“Λαϊκισμός 
και στα 
χρηματιστήρια”

Μέσα σε μία εβδομάδα έγινε γνωστή σε όλον τον κόσμο η εταιρεία
GameStop και το φόρουμ wallstreetbets της εφαρμογής κοινωνι-
κής δικτύωσης Reddit. Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που δί-

νει τη δυνατότητα σε μικροεπενδυτές να συντονίζουν τις κινήσεις τους
στο χρηματιστήριο.

Αφορμή στάθηκε το ξέφρενο ράλι της τιμής της μετοχής της Game-
stop, μίας αλυσίδας καταστημάτων ενοικίασης video games που πλήγηκε
ισχυρά από την πανδημία. Λόγω αυτής της αδυναμίας μπήκε μαζί με άλ-
λες εταιρείες όπως η αλυσίδα κινηματογράφων AMC Theaters στο στό-
χαστρο των κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Ένας αριθμός από Hedge Funds
βλέποντας τις αρνητικές προοπτικές γι’ αυτές τις επιχειρήσεις μπροστά
στην επέλαση του κορονοϊού στοιχημάτισε ότι οι μετοχές τους θα σημει-
ώσουν πτώση. Τοποθέτησαν κεφάλαια δηλαδή στο λεγόμενο «σορτάρι-
σμα». Με το “στοίχημα” αυτό έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν μετο-
χές μίας εταιρείας όταν η τιμή είναι ψηλά και να τις πουλήσουν αμέσως
εισπράττοντας τα χρήματα, στην συνέχεια όταν η τιμή πέσει να αγορά-
σουν ξανά τις μετοχές πιο φτηνά και τελικά να τις επιστρέψουν στον αρ-
χικό δανειστή αφού έχουν καρπωθεί την διαφορά. 

Αυτό που χάλασε το «σορτάρισμα» όμως, ήταν η συνεννόηση μέσω του
Reddit από έναν μεγάλο αριθμό μικρών κυρίως επενδυτών και το ποντά-
ρισμα στην αντίθετη κατεύθυνση, στην άνοδο δηλαδή της τιμής της μετο-
χής της GameStop. Το σκεπτικό τους ήταν ότι αφού τα funds έχουν στην
διάθεση τους συγκεκριμένο χρόνο να επιστρέψουν τις μετοχές που
έχουν δανειστεί, μία μαζική αγορά των μετοχών της GameStop θα προ-
καλούσε έναν πανικό στα “αρπακτικά” που θα έσπευδαν να αγοράσουν
τις μετοχές για να μειώσουν την χασούρα τους ταυτόχρονα όμως πιέζον-
τας τις τιμές σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Έτσι η μετοχή της GameStop
σημείωσε άνοδο έως και 1.600% σε διάστημα περίπου τριών εβδομάδων
ενώ τα μεγάλα funds μέτρησαν απώλειες 13 δις $. 

Η κερδοσκοπία με το «σορτάρισμα» είναι τζογάρισμα με τις τιμές των
μετοχών που μπορεί να οδηγήσει εταιρείες στην χρεωκοπία και χιλιάδες
εργαζόμενους στην ανεργία. Οι ζωές των ανθρώπων διαπραγματεύονται
με δραματικό τρόπο στο καζίνο του χρηματιστήριου.

Κερδοσκοπία
Στην περίοδο της πανδημίας στις αγορές κεφαλαίων σημειώνεται ξέ-

φρενη κερδοσκοπία. Μόλις στις πρώτες τρείς εβδομάδες του 2021 οι επι-
χειρήσεις συγκέντρωσαν μέσα από την έκδοση μετοχών και ομολόγων
400 δις $. Τα ιστορικά χαμηλά στα επιτόκια δανεισμού ωθούν τις επιχει-
ρήσεις να συνεχίζουν την κερδοσκοπία με τις μετοχές. Αυτά τα υπέρογκα
ποσά προέρχονται από τις δίχως προηγούμενο επεμβάσεις των κεντρι-
κών τραπεζών για να στηρίξουν την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Ανά-
μεσα τους οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (Tesla, Facebook, Zoom) και
οι φαρμακευτικές των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στα ουράνια.  

Το Reddit έγινε ο συνεκτικός ιστός για τα «μικρά ψάρια» για να συντονί-
σουν την δράση τους ενάντια στα hedge funds. Υπάρχουν εκατομμύρια άν-
θρωποι στις ΗΠΑ που δραστηριοποιούνται ως ερασιτέχνες χρηματιστές μέ-
σα από τις πλατφόρμες συναλλαγών που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. 

Αυτό όμως δεν μπορεί να χαρακτηρίζει την δράση τους ως «αντικαπιτα-
λιστική». Η δεξιά των Ρεπουμπλικάνων μιλάει για «λαϊκισμό  στο χρηματι-
στήριο», ενώ αριστεροί Δημοκρατικοί επαινούν τους μικροεπενδυτές.
Στην Wall Street το παιχνίδι παίζεται με σημαδεμένη τράπουλα. Τα αρπα-
κτικά τώρα τολμάνε να κουνάνε το δάχτυλο στους μικροεπενδυτές για χει-
ραγώγηση της αγοράς (!), δηλαδή οι μεγάλοι που στήνουν το παιχνίδι στο
Χρηματιστήριο κατηγορούν τους μικρούς ότι τους κλέβουν το παιχνίδι. 

Επίσης, τα μεγάλα αρπακτικά  απειλούν με μειώσεις συντάξεων καθώς
τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων τζογάρονται στο χρηματιστή-
ριο στις ΗΠΑ. Είναι μία από τις προτάσεις του σχεδίου Πισσαρίδη που θα
αναλάβει να εκτελέσει ο Χατζηδάκης ως Υπουργός Εργασίας και για τα
δικά μας ασφαλιστικά ταμεία. Έχουμε την εμπειρία από το σκάνδαλο του
χρηματιστήριου επί Σημίτη αλλά και από τα αντίστοιχα παιχνίδια που έκα-
νε η ΝΔ με τα «δομημένα ομόλογα». 

Το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα με τις απεργίες είναι η δύναμη για
να οργανώσουμε την αντίσταση στα παιχνίδια των κερδοσκόπων, στην
λεηλασία των ασφαλιστικών ταμείων και σε ένα άρρωστο σύστημα που
παίζει ανθρώπινες ζωές στο τζόγο.

Κώστας Πολύδωρος

Το μαζικό κίνημα θα τσακίσει 
την κυβέρνηση της συκοφαντίας

Η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, πιστή στις πα-
ραδόσεις της Νέας Δημο-

κρατίας (και της ΕΡΕ) αλλά και στον
φίλο της τον Τραμπ, χρησιμοποιεί
κάθε μέσο για να χτυπήσει το εργα-
τικό κίνημα και την Αριστερά. Δίπλα
στην καταστολή και την αντεργατική
νομοθεσία καταφεύγει συστηματικά
στη συκοφαντία για να υπονομεύσει
κάθε αντίσταση. Πρόσφατο παρά-
δειγμα είναι η συκοφαντική εκστρα-
τεία που προσπαθεί να ταυτίσει τις
πανεργατικές απεργίες ενάντια στα
Μνημόνια την περίοδο 2010-2014 με
την εισβολή της φασιστικής ακροδε-
ξιάς στο Καπιτώλιο στις ΗΠΑ. Η κυ-
ριακάτικη Καθημερινή πρόβαλε ολο-
σέλιδα τέτοια ψέματα (ή «φέικ νι-
ουζ», όπως τα λένε στη γλώσσα του
Τραμπ).

Η απάντηση σε αυτές τις κατάπτυ-
στες μεθοδεύσεις δεν μπορεί να γί-
νει με τους δικούς τους όρους. Η
απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να διεκ-

δικήσει αποζημίωση εκατομμυρίων
ευρώ από ΤΑ ΝΕΑ και τα Παραπολι-
τικά ως απάντηση για τις συκοφαν-
τίες στο πρόσωπό του είναι μια κίνη-
ση που συμβαδίζει με μια αξιωματι-
κή αντιπολίτευση η οποία παραπαίει
μεταξύ συναίνεσης με την κυβέρνη-
ση και αντιπολίτευσης από τα δεξιά
στη ΝΔ. Ένας ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίζει
μαζί με την κυβέρνηση και την ακρο-
δεξιά υπέρ της σπατάλης για εξο-
πλισμούς σε συνθήκες πανδημίας
προσπαθεί μάταια να ανεβάσει τους
αντιπολιτευτικούς τόνους με δικα-
στικές αγωγές. 

Η παρουσία του γνωστού από την
εποχή Κοσκωτά κυρίου Μαντζουρά-
νη ως πληρεξούσιου δικηγόρου του
Αλέξη Τσίπρα απλά υπογραμμίζει
αυτή την αλήθεια. Η παρουσία του
Θανάση Καμπαγιάννη δίπλα του δεν
μπορεί να την κρύψει. Κανένας αγω-
νιστής της Αριστεράς δεν πρέπει να
εμπλακεί σε τέτοια παιχνίδια.

Υπάρχει άλλος δρόμος για να τσα-

κίσουμε τους συκοφάντες. Ο κό-
σμος της Αριστεράς θυμάται ότι οι
διαδηλωτές έφτυναν ΤΑ ΝΕΑ στα
Ιουλιανά, τότε που αυτή η «ιστορική
εφημερίδα» είχε προδώσει τις λαϊ-
κές προσδοκίες στηρίζοντας την
Αποστασία. Την τιμή και την υπόλη-
ψη της Αριστεράς την υπερασπίζον-
ται οι απεργοί που βγαίνουν στις πύ-
λες και στους δρόμους, το φοιτητικό
κίνημα που σπάει τις αστυνομικές
απαγορεύσεις, οι γυναίκες που ξε-
σκεπάζουν τους πλούσιους εκ-βια-
στές. 

Οι συγκλονιστικές κινητοποιήσεις
της Πέμπτης 28 Γενάρη επιβεβαι-
ώνουν ότι αυτός ο δρόμος είναι ρεα-
λιστικός. Μας αξίζει μια Αριστερά
που στηρίζει και οργανώνει αυτές
τις μάχες και ανοίγει το δρόμο για
να ξηλώσουμε από τη ρίζα του το
σύστημα της εκμετάλλευσης και της
εξαπάτησης.

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
Αθήνα, 29 Γενάρη 2021

Θέλουμε 
αυξήσεις
και όχι 
“να σώσουμε 
ό,τι σώζεται”

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επι-
σιτισμό – Τουρισμό υπέγραψε νέα Κλαδική Συλ-
λογική Σύμβαση Εργασίας (ΚΣΣΕ) με την Πανελ-

λήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Η νέα σύμβαση είναι χει-
ρότερη από την προηγούμενη. Δίνεται πλέον η δυνατό-
τητα στους εργοδότες, ανάλογα με τον φόρτο εργα-
σίας, να μην χορηγούν συνεχόμενα ρεπό. Επίσης, οι νε-
οεισερχόμενοι στη δουλειά που προσλαμβάνονται για
πρώτη φορά θα αμείβονται για τους 15 πρώτους μήνες
με 750 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερα από τη σύμβαση.

Η Ομοσπονδία πανηγυρίζει ότι κατάφερε, παρά τη με-
γάλη πίεση των αφεντικών και σε περίοδο τεράστιας
κρίσης στον κλάδο, να μην γίνει καμία μείωση μισθών
για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό δεν οφείλεται στη
“σκληρή” στάση των συνδικαλιστών στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων, αλλά στις κινητοποιήσεις του κλά-
δου που βρίσκεται για μήνες στον δρόμο και βάζει την
πραγματική πίεση. Η Ομοσπονδία στην πλειοψηφία αυ-
τών των κινητοποιήσεων απείχε. Αν οργάνωνε τον συν-
τονισμό και την κλιμάκωση αυτών των αγώνων πανελλα-
δικά, η πίεση στα αφεντικά θα ήταν τεράστια και θα μπο-

ρούσαμε να μιλάμε για σύμβαση με αυξήσεις στους μι-
σθούς και χωρίς υποχωρήσεις στα ρεπό.

Η κερδοφορία των ξενοδόχων τα τελευταία χρόνια με
την άνθηση του τουρισμού έφτασαν σε δυσθεώρητα
ύψη. Οι μισθοί όμως παρέμειναν σταθεροί, ενώ την ίδια
στιγμή η εργασία γινόταν ακόμα πιο ελαστική και η
εφαρμογή της σύμβασης ζητούμενο. Τότε δεν μοιρά-
στηκαν τα κέρδη τους, τώρα να μην μοιραστούμε τις ζη-
μιές τους. Το αίτημα για ΚΣΣΕ με αυξήσεις είναι ένα δί-
καιο αίτημα που το παλεύουμε στο τώρα και όχι όταν
ανακάμψουν τα κέρδη των ξενοδόχων.

Ούτως ή άλλως, η κυβέρνηση με το εργασιακό και
συνδικαλιστικό νομοσχέδιο που προωθεί στέλνει το μή-
νυμα στα αφεντικά ότι μπορούν να γράψουν στα παλιά
τους τα παπούτσια κάθε συλλογική σύμβαση. Σε αντίθε-
ση με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, το εργατικό κί-
νημα που ξαναφουντώνει δεν διεκδικεί να σώσει ό,τι σώ-
ζεται. Βγαίνει στην επίθεση, διεκδικώντας αυξήσεις,
συλλογικές συμβάσεις που τηρούνται, προσλήψεις αντί
για απολύσεις και αξιοπρεπείς όρους εργασίας.

Μ.Ν.

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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Οι αγροτικές κινητοποιήσεις
στην Ινδία που συνεχίζονται
ασταμάτητα από τις 26 Νο-

έμβρη έχουν χαλάσει για τα καλά τη
βιτρίνα της ακροδεξιάς κυβέρνησης
του Μόντι. Η μαζική είσοδος των
τρακτέρ στο Νέο Δελχί στις 26 Γε-
νάρη, την ώρα που η Ινδία γιόρταζε
τη μέρα της Δημοκρατίας ήταν ένα
ακόμη σημαντικό χτύπημα στην κυ-
βέρνηση, που πλέον αντιδρά πανι-
κόβλητη. Σύμφωνα με τους οργανω-
τές 100 χιλιάδες τρακτέρ και άλλα
αγροτικά οχήματα μπήκαν στην
πρωτεύουσα. Οι αγρότες βρίσκον-
ται συγκεντρωμένοι σε μαζικά μπλό-
κα στα σύνορα της πρωτεύουσας
εδώ και μήνες, προερχόμενοι κυ-
ρίως από το Παντζάμπ και τη Χαριά-
να. Διαμαρτύρονται για τρεις νό-
μους που επιχειρεί να περάσει ο
Μόντι, που έχουν στόχο να ανοίξουν
την αγροτική αγορά στις μεγάλες
επιχειρήσεις και να περιορίσουν τον
οποιονδήποτε έλεγχο έχουν οι
αγρότες πάνω στις τιμές.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο δια-
φορετικές Ινδίες έκαναν παρέλαση
στις 26 Γενάρη. Από τη μια μεριά οι
επίσημες παρελάσεις, με τα τανκς
και τα καινούργια βομβαρδιστικά αε-
ροσκάφη. Από την άλλη χιλιάδες κό-
σμος σαν τον 25χρονο Ναβρίτ Σινγκ
Χουντάλ που έχασε τη ζωή του την
ώρα που έμπαινε στο Νέο Δελχί. Ο
25χρονος Ναβρίτ ήταν από ένα χω-
ριό στα σύνορα της Ουταραχάνδης
και του Ουτάρ Πραντές. Η αδερφή
του σπουδάζει στον Καναδά. Ο ίδιος
σπούδαζε στην Αυστραλία, αλλά
απελάθηκε επειδή έπιασε δουλειά
για να στηρίξει την οικογένειά του,
ενώ η βίζα του ήταν φοιτητική. Γύρι-
σε πίσω στο χωριό του για ένα διά-
στημα, ενώ η γυναίκα του παρέμεινε
στην Αυστραλία. Το φορτηγάκι του

ανατράπηκε όταν επιτέθηκε η αστυ-
νομία με δακρυγόνα.

Eπίθεση
Και ενώ οι αγρότες τύλιγαν τον

νεκρό τους με την ινδική σημαία, ο
Μόντι εξαπέλυε επίθεση στο κίνημα
ότι δεν σέβεται τη “σημαία” τη μέρα
της Δημοκρατίας. Ο λόγος ήταν ότι
όταν η πορεία των τρακτέρ έφτασε
στο Κόκκινο Φρούριο στο Δελχί, κά-
ποιοι αγρότες ανέβασαν μια σημαία
Σιχ σε έναν άδειο ιστό. Η πλειοψη-
φία στο ινδικό Παντζάμπ είναι Σιχ
στο θρήσκευμα, και στις διαδηλώ-
σεις τα σύμβολα των Σιχ είναι αρκε-
τά συχνά. Ωστόσο η προπαγάνδα

της κυβέρνησης κυκλοφόρησε ψεύ-
τικα ότι οι αγρότες κατέβασαν την
ινδική σημαία και την αντικατέστη-
σαν με τη σημαία του Χαλιστάν (του
αποσχιστικού κινήματος που θέλει
το Παντζάμπ ξεχωριστό κράτος).
Μπροστά στις απανωτές ήττες που
έχει εισπράξει η κυβέρνηση, όλο και
περισσότερο στρέφεται στο θρη-
σκευτικό διχασμό για να διασπάσει
τους αγρότες. Ο Μόντι επιχειρεί να
κινητοποιήσει το φασιστικό κομμάτι
της βάσης του για να τρομοκρατή-
σει. Την περασμένη βδομάδα, φασι-
στικές ομάδες επιχείρησαν να επιτε-
θούν σε διαδηλώσεις υποστήριξης
προς τους αγρότες.

Ο Μόντι έχει μπροστά του τον
προϋπολογισμό του 2021 που μόλις
τώρα κατατέθηκε και εν μέσω παν-
δημίας με την οικονομία να έχει
φρενάρει πέρα από κάθε πρόβλεψη,
συνεχίζει την πολιτική λιτότητας.
Παράλληλα έχει μπροστά του και
εκλογικές αναμετρήσεις που θα κρί-
νουν αν το κυβερνών κόμμα, BJP,
μπορεί να ισχυρίζεται ότι παραμένει
πρωταγωνιστής στις κυβερνητικές
συμμαχίες ανά κρατίδιο. Αδυνατι-
σμένος οικονομικά, ο ινδικός καπι-
ταλισμός παίζει πιο ανοιχτά το χαρτί
της “ασφάλειας”, αυτοπροβαλλόμε-
νος ως αντίπαλο δέος στην Κίνα, με
αύξηση των εξοπλισμών και των

προκλήσεων προς το Πακιστάν. Αλ-
λά η αλλαγή στο Λευκό Οίκο, και η
ήττα του φίλου του Τραμπ, έχει
αφήσει προς το παρόν σε ανήσυχη
αναμονή τον Μόντι.

Οι αγρότες με την επιμονή τους
κατάφεραν και έφεραν όλες αυτές
τις αδυναμίες στο προσκήνιο. Τα
οδοφράγματα που έστησε η κυβέρ-
νηση γύρω από το Δελχί δεν σταμά-
τησαν κανέναν. Οι συμφωνίες με
την ηγεσία των αγροτών για να ακο-
λουθηθεί μια προκαθορισμένη πο-
ρεία έπεσαν στο κενό. Όχι μόνο για-
τί πολλοί αγρότες δεν ήταν διατε-
θειμένοι να υπακούσουν, αλλά γιατί
τα τρακτέρ ήταν τόσο πολλά που
δεν χωρούσαν στους κύριους οδι-
κούς άξονες. Αν κάτι ήθελαν να πε-
τύχουν τα οδοφράγματα ήταν να
εμποδίσουν τον εργατόκοσμο να
ενωθεί με τους αγρότες. Όμως,
στην περιφέρεια από όπου περνού-
σαν τα τρακτέρ, ο κόσμος έβγαινε
να χειροκροτήσει και να δώσει κου-
ράγιο στους διαδηλωτές.

Πριν από δυο βδομάδες το ανώ-
τατο δικαστήριο σταμάτησε την
εφαρμογή των νέων αγροτικών νό-
μων, ώστε να ηρεμήσει η κατάστα-
ση και να επιστρέψουν οι αγρότες
σπίτια τους. Τώρα, οι κρατικές αρ-
χές σκάβουν κι άλλες βαθύτερες τά-
φρους γύρω από το Δελχί, γιατί οι
αγρότες παραμένουν αγκυροβολη-
μένοι και συνδέουν τον αγώνα τους
με τον προϋπολογισμό. Ενώ μέσα
στη βδομάδα, οργανώνεται καινούρ-
γιος γύρος διαδηλώσεων αλληλεγ-
γύης σε όλη τη χώρα.

Νίκος Λούντος

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΙΝΔΙΑ Οι αγρότες στρίμωξαν τον Μόντι

ΜΙΑΝΜΑΡ Η συγκατοίκηση με το στρατό έφερε το πραξικόπημα

Η πρωθυπουργός της Μιανμάρ, οι υπουργοί της κυβέρ-
νησης, βουλευτές, μια σειρά συγγραφείς, καλλιτέ-
χνες, δημοσιογράφοι και άλλα γνωστά πρόσωπα της

γενιάς του ‘88 (χρονιά του κινήματος ενάντια στη στρατιωτι-
κή δικτατορία) βρίσκονται στη φυλακή από τη Δευτέρα 1 του
Φλεβάρη. Η εξουσία της χώρας πέρασε στον στρατό. Το
πραξικόπημα είχε προαναγγελθεί. Ο στρατός είχε απειλήσει
ότι αν δεν γίνουν δεκτές οι ενστάσεις του για το αποτέλεσμα
των εκλογών θα πάρει τα μέτρα του. Τελικά τη Δευτέρα, την
ώρα που θα ορκιζόταν το καινούργιο κοινοβούλιο, περικυ-
κλώθηκε από τανκς και στρατιώτες.

Οι εκλογές του περασμένου Νοέμβρη έφεραν το κόμμα
της πρωθυπουργού Άουν Σαν Σου Τσι σε θέση να σχηματίσει
ξανά κυβέρνηση, με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι το
2015 απέναντι στο κόμμα του στρατού. Οι στρατηγοί ανακοί-
νωσαν πως έγινε νοθεία ενώ όλο οι διεθνείς παρατηρητές
δηλώνουν ότι το αποτέλεσμα δεν είναι προϊόν νοθείας. Στην
πραγματικότητα, το κόμμα του στρατού είχε υποστεί μεγα-
λύτερη ήττα από το αναμενόμενο, παρότι η Σου Τσι έχει χά-
σει σημαντικό μέρος της δημοφιλίας της.

Η Σου Τσι πληρώνει το τίμημα της συγκατοίκησής της με
το στρατό. Πληρώνει το τίμημα με βία, σαν κι αυτή που η ίδια
εξαπέλυσε με βαρβαρότητα σε βάρος των Ροχίνγκια, των

μουσουλμάνων της Μιανμάρ το 2016-17 που κατά εκατοντά-
δες χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, μετά
από μια εκστρατεία δολοφονιών, καψίματος των χωριών
τους και βιασμών. Η Σου Τσι μπορεί σε προσωπικό επίπεδο
να μην μιλούσε με τους στρατηγούς, αλλά συνεργάστηκαν
άψογα για το μακελειό σε βάρος των Ροχίνγκια. Το ζήτημα
τώρα είναι ότι την αποτυχία της Σου Τσι θα την πληρώσει ο
απλός κόσμος στη Μιανμάρ, η εργατική τάξη, η νεολαία και
τα κινήματα που ήδη βρίσκονται σε κατάσταση πολιορκίας
με το ίντερνετ κλειστό και τα ΜΜΕ στον έλεγχο του στρατού.

“Συνταγματικό δικαίωμα”
Η Σου Τσι είχε γίνει διεθνές σύμβολο της αντίστασης στη

χούντα της Μιανμάρ με τον στρατό να την βάζει σε κατ’ οί-
κον περιορισμό για 15 χρόνια. Όταν τελικά έγιναν εκλογές το
2015 και έγινε πρωθυπουργός, η Σου Τσι έστειλε γρήγορα
μήνυμα για το ποιο ήταν το όραμά της. Ήταν η συνέχεια της
πολιτικής της χούντας υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι στρα-
τηγοί κράτησαν “συνταγματικά” το δικαίωμα να ελέγχουν
ένα μέρος του κοινοβουλίου και να επεμβαίνουν όποτε το θε-
ωρούν σκόπιμο. Αυτό το “δικαίωμά” τους λένε πως εφαρμό-
ζουν τώρα. 

Η Σου Τσι όχι απλά δέχτηκε αυτή τη συγκατοίκηση, αλλά

πλειοδότησε στέλνοντας το στρατό να εκτελέσει μια από τις
μεγαλύτερες σφαγές στην ιστορία του, ενώ μετέτρεπε πιο
ανοιχτά από ποτέ τον ρατσισμό σε επίσημη πολιτική του
κράτους. Αν η χούντα κυβερνούσε για χρόνια με το μαστίγιο
και τα τεθωρακισμένα στους δρόμους, η Σου Τσι ήθελε να
κυβερνήσει κινητοποιώντας ταυτόχρονα τη βουδιστική πλει-
οψηφία της χώρας κατά των μειονοτήτων. Στην πραγματικό-
τητα, το όραμα της Σου Τσι ήταν καθαρό από πριν. Το κίνη-
μα του ‘88 και άλλες προσπάθειες για ανατροπή της χούντας
που έγιναν στη συνέχεια δέχονταν την επίθεση της Σου Τσι
και του κόμματός της, όταν ξεπερνούσαν τα όρια. Οι φοιτητι-
κές και οι εργατικές κινητοποιήσεις, πόσο μάλλον οι κινητο-
ποιήσεις των μειονοτήτων δεν μπορούσαν να είναι κομμάτι
του κινήματος για τη “δημοκρατία”.

Θα υπάρξει αντίσταση στο καινούργιο πραξικόπημα. Η πο-
λιτική δύναμη του στρατού έχει υποχωρήσει τα τελευταία
χρόνια, και ήταν πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι η αμφισβήτηση
των εκλογών ήταν κάτω από την πίεση να χάσουν κι άλλα
από τα προνόμιά τους. Αλλά η Σου Τσι δεν θα είναι αυτή που
θα εμπνεύσει την επιστροφή στην κουτσουρεμένη δημοκρα-
τία. Οι εξεγέρσεις στην Ταϊλάνδη και στο Χονγκ Κονγκ έχουν
πολλή περισσότερη έμπνευση να δώσουν στον κόσμο στην
Μιανμάρ που θα αντισταθεί στα τανκς.

26/1, Διαδηλωτές αγρότες
στο Κόκκινο Φρούριο. 

Φωτό: Reuters


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10-11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

