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Τραπεζικές ταχυδακτυλουργίες
πάνω στις πλάτες μας

Oικονομία και Πολιτικήσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

H εξόντωση
του
Κουφοντίνα
είναι έγκλημα

Κοινή επιστολή προς την
Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας Σακελλαροπούλου ζη-

τώντας να ικανοποιηθεί το αίτη-
μα του Δ. Κουφοντίνα για μετα-
γωγή στην πτέρυγα των φυλα-
κών Κορυδαλλού, απέστειλαν οι
Βασίλης Βασιλικός, συγγραφέ-
ας, Θεόδωρος Ζδούκος, για-
τρός, Θανάσης Καμπαγιάννης,
νομικός, Τάσος Κουράκης, ανα-
πληρωτής καθηγητής Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, Χριστίνα Κυδώνα, γιατρός,
Κώστας Παπαδάκης, νομικός,
Ελένη Πορτάλιου, ομότιμη καθη-
γήτρια ΕΜΠ, Άλκης Ρήγος, ομό-
τιμος καθηγητής Παντείου Πανε-
πιστημίου, Μάκης Σπαθής, ομότι-
μος καθηγητής, πρώην αντιπρύ-
τανης ΕΜΠ, Ιωάννα Κούρτοβικ,
συνήγορος απεργού πείνας.
Όπως καταλήγει η επιστολή:

«Ο κρατούμενος απεργός πεί-
νας βρίσκεται στην 31η ημέρα
απεργίας πείνας στο Νοσοκομείο
Λαμίας, αρνούμενος να λάβει
οτιδήποτε εκτός από νερό, αρ-
νούμενος να δεχθεί οποιαδήποτε
ιατρική ενέργεια, και σε κατά-
σταση μέγιστης πλέον αδυνα-
μίας. Οι γιατροί επισημαίνουν
πιεστικά ότι, από στιγμή σε στιγ-
μή, κινδυνεύει να υποστεί εγκε-
φαλικές βλάβες, νεφρική ανε-
πάρκεια και περιφερική παράλυ-
ση. Η υπόθεση έχει κινητοποι-
ήσει διανοουμένους, καλλιτέ-
χνες, γιατρούς, νομικούς και δη-
μοσιογράφους... 

Οι αρμόδιες αρχές εξακολου-
θούν να αρνούνται να εφαρμό-
σουν τον νόμο μετάγοντας τον
κρατούμενο στην πτέρυγα των
φυλακών Κορυδαλλού που κατα-
σκευάστηκε ειδικά για τους κρα-
τούμενους της 17Ν, όπως προ-
βλέπει ο πρόσφατος νόμος.

Κατόπιν τούτων, όσες και όσοι
υπογράφουμε, απευθυνόμαστε
στην ευαισθησία και την ακεραι-
ότητά σας, ως έσχατη δυνατότη-
τα μιας παρέμβασης, προκειμέ-
νου να αποτραπεί μια εξέλιξη
που, αυτή την στιγμή, φαίνεται
αναπόφευκτη και προδιαγεγραμ-
μένη. Καταθέτουμε την αγωνία
μας, πιστεύοντας ότι δεν θα επι-
τρέψετε να αποκτήσει η Δημο-
κρατία μας τον τίτλο πολιτείας
που οδήγησε στον ηθικό ή βιολο-
γικό θάνατο έναν κρατούμενο
απεργό πείνας».

“Ευλογία” έχει αποδειχτεί η πανδημία
για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Οι τέσσερις “μεγάλες” συστημικές

τράπεζες, που έχουν διασωθεί με δημόσιο χρή-
μα τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα στα τε-
λευταία δέκα χρόνια, κάθονται τώρα πάνω σε
ένα βουνό από λεφτά τα οποία δεν ξέρουν, κυ-
ριολεκτικά, τι να τα κάνουν. 

Φυσικά τα λεφτά αυτά δεν είναι δικά τους. Οι
τράπεζες συνεχίζουν να είναι ζόμπι: το μεγαλύ-
τερο μέρος του κεφαλαίου τους προέρχεται από
τον διαβόητο “αναβαλλόμενο φόρο” -ένα τέχνα-
σμα δηλαδή που τους επιτρέπει να θεωρούνται
“ζωντανές” με ανύπαρκτα κεφάλαια. Το μεγαλύ-
τερο μέρος των χρημάτων που τους έχουν εμπι-
στευτεί οι καταθέτες είναι “επενδεδυμένα” σε
επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια -με άλλα λόγια
έχουν χαθεί για πάντα. Η Πειραιώς διασώθηκε
για μια ακόμα φορά, με σκανδαλώδη τρόπο, από
το κράτος το περασμένο φθινόπωρο. Τον Οκτώ-
βρη ο τραπεζικός δείκτης του χρηματιστηρίου
της Αθήνας έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο
όλων των εποχών.

Το βουνό από λεφτά πάνω στο οποίο κάθονται
οι ελληνικές τράπεζες προέρχεται από την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Κριστίν Λαγκάρντ
που το καλοκαίρι του 2015 απειλούσε, με την τό-
τε ιδιότητά της Διευθύντριας του ΔΝΤ να ρίξει
την ελληνική οικονομία στο πυρ το εξώτερο αν ο
κόσμος ψήφιζε “λάθος” στο δημοψήφισμα, έχει
ανοίξει τώρα, με τη νέα της ιδιότητα ως διοική-
τρια της ΕΚΤ διάπλατα τους κρουνούς του χρή-
ματος και μοιράζει απλόχερα δισεκατομμύρια
στους τραπεζίτες χωρίς να ρωτάει και πολλά –
πολλά. Σαράντα δισεκατομμύρια έχουν πάρει
μέσα στο 2020 οι ελληνικές τράπεζες από την
ΕΚΤ. Το επιτόκιο; -0,3%. Δηλαδή η ΕΚΤ θα τους
δώσει στο τέλος και τόκο για τα λεφτά που τους
δάνεισε αντί να τους ζητήσει τόκο. Και λογαριά-
ζουν να πάρουν ίσως και άλλα τόσα μέσα στο
2021 – καλά νάνε ο κορονοϊός.

Η “εντολή” της ΕΚΤ είναι να φτάσουν αυτά τα
χρήματα, με τη μορφή φτηνών και εύκολων δα-
νείων, στην πραγματική οικονομία. Να στηρίξουν

τις επιχειρήσεις -μικρές και μεγάλες- που πλήτ-
τονται από την πανδημία. Η Λαγκάρντ, φυσικά,
δεν έγινε ξαφνικά φιλεύσπλαχνη. Πριν λίγες μέ-
ρες, άλλωστε, απέρριψε κατηγορηματικά μια
(καθόλου ριζοσπαστική είναι αλήθεια) πρόταση
οικονομολόγων για τη διαγραφή ενός κομματιού
τουλάχιστον του χρέους που έχουν συσσωρεύ-
σει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προς την ΕΚΤ.
Απλά οι ηγέτες της Ευρώπης φοβούνται ότι η
σημερινή ύφεση μπορεί να πάρει δραματικές
διαστάσεις -σαν αυτές που είχε πάρει η κρίση τη
δεκαετία του 1930 μετά το κραχ του χρηματι-
στηρίου της Νέας Υόρκης. Και προσπαθούν να
την εμποδίσουν με τα πιεστήρια.

Οι τραπεζίτες και οι “άλλοι”
Οι Έλληνες, όπως είναι γνωστό από τα εθνικά

μας στερεότυπα, είναι ατρόμητοι. Και οι Έλλη-
νες τραπεζίτες διπλά ατρόμητοι -ειδικά όταν αυ-
τοί που απειλούνται είναι οι “άλλοι”, οι φτωχοί,
οι εργάτες, ο λαουτζίκος, όχι οι καλές οικογένει-
ες της Εκάλης και της Πολιτείας. Από τα σαράν-
τα δις που πήραν μόνο το ένα όγδοο περίπου
έφτασε στην πραγματική οικονομία. Και από αυ-
τά το 99% πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις, τις
επιχειρήσεις της “καλής κοινωνίας” δηλαδή.
Ακόμα και ο Στουρνάρας, ο δικός τους άνθρω-
πος, αναγκάστηκε να “παραπονεθεί” για αυτή
την αδιαφορία τους απέναντι στους κινδύνους
που έχουν ζώσει την εθνική μας οικονομία: “Πα-
ρά το γεγονός ότι η ρευστότητά τους είναι πρω-
τοφανής για τα ελληνικά δεδομένα -υπολογίζω
ότι η αύξηση της ρευστότητας είναι κοντά στα
40 δις. ευρώ-, ωστόσο από τη ρευστότητα αυτή
ένα πολύ, πολύ, μικρό μέρος έχει διοχετευθεί
στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Στις μεγά-
λες επιχειρήσεις έχουμε μια αρκετά μεγάλη πι-
στωτική επέκταση της τάξης του 9% στις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις όμως η πιστωτική επέκτα-
ση περιορίζεται σε μόλις 1,9% ενώ στα νοικοκυ-
ριά είναι αρνητική”. 

Τι έχουν απογίνει τα υπόλοιπα από αυτά τα
σαράντα δις; Ένα μεγάλο κομμάτι, το ένα τέταρ-
το περίπου, έχει “επενδυθεί” σε ομόλογα του ελ-

ληνικού δημοσίου (αυτό είναι και το μεγάλο μυ-
στικό της “επιτυχίας” του Σταϊκούρα που μπορεί,
παρά την έκρηξη του δημόσιου χρέους και των
ελλειμμάτων να δανείζεται φτηνά από τις “διε-
θνείς”, υποτίθεται, αγορές). Το επιτόκιο είναι χα-
μηλό αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ μεγαλύτερο
από το -0,3%. Τα υπόλοιπα τα “παρκάρουν” οι
τραπεζίτες στην ίδια την ΕΚΤ -με αρνητικό επιτό-
κιο μεν, αλλά με υψηλότερο κατά τι από το -
0,3%. Και περιμένουν να αρπάξουν τις ευκαιρίες
που έρχονται. Και η μεγαλύτερη από όλες αυτές
είναι οι πλειστηριασμοί -που όπως εκτιμούν όλες
οι οικονομικές στήλες θα γίνουν τσουνάμι τους
επόμενους μήνες.

Οι τράπεζες έχουν, είναι αλήθεια, μεταβιβάσει
ήδη ένα μεγάλο κομμάτι από τα “μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια” σε funds, σε ταμεία “γύπες”
που ειδικεύονται στην αφαίμαξη οικονομιών. Τα
μεγαλύτερα από αυτά τα funds είναι, όμως, είτε
θυγατρικές των ίδιων των τραπεζών, είτε κοινο-
πραξίες ανάμεσα στις “συστημικές τράπεζες”
και ευρωπαϊκά ταμεία που διαθέτουν “τεχνογνω-
σία” στη λεηλασία των φτωχών. Η Eurobank
ίδρυσε το δικό της ταμείο, την FPS, η οποία
συγχωνεύτηκε λίγο αργότερα με την Ιταλική do-
Value. Πρόεδρος της doValue Greece είναι σή-
μερα ο Αναστάσιος Πανούσης, πρώην πρόεδρος
της FPS και πρώην στέλεχος της Eurobank. H
Πειραιώς ίδρυσε σε συνεργασία με την Σουηδι-
κή Intrum την Intrum Hellas. Η Alpha Bank σε συ-
νεργασία με την Centerbridge την Cepal. Συνολι-
κά έχουν δημιουργηθεί πάνω από 20 “Εταιρείες
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώ-
σεις” τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Όλες
τους έχουν στενές σχέσεις με το τραπεζικό σύ-
στημα. Ο κλάδος, γράφουν οι οικονομικές στή-
λες, προσδοκά “διψήφιες αποδόσεις”.

Από “βαρίδια” τα κόκκινα δάνεια -και ιδιαίτερα
τα στεγαστικά- έχουν γίνει ξαφνικά ευκαιρίες για
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τι έχει αλλάξει;
Ένα και μοναδικό πράγμα έχει αλλάξει: η προ-
σφορά χρήματος. Με την βοήθεια των 40 δις
του κορονοϊού οι τραπεζίτες ετοιμάζονται για τη
μεγαλύτερη αρπαγή περιουσιών στην ιστορία
του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Στην πρό-
σφατη συνάντηση των Ελλήνων Τραπεζιτών με
τους εκπροσώπους των θεσμών (της παλιάς κα-
λής Τρόικας δηλαδή), γράφουν οι οικονομικές
στήλες, οι τραπεζίτες έθεσαν το ζήτημα της
σταδιακής επαναφοράς των δανείων (που έχουν
ανασταλεί λόγω της πανδημίας) στην “κανονικό-
τητα” και της “επανεκκίνησης των πλειστηρια-
σμών” - για να μην διαβρωθεί η κουλτούρα των
πληρωμών...

Στο μεταξύ οι τράπεζες και οι εισπρακτικές
εταιρίες έχουν πέσει με τα μούτρα στο παιχνίδι
των πιέσεων, των απειλών και των εκβιασμών.
Μπορεί να αποφέρει η διαχείριση ενός “κόκκι-
νου δανείου” διψήφιες αποδόσεις; Μπορεί και
πάρα μπορεί: με την κατάσχεση ενός διαμερί-
σματος, για παράδειγμα, ενός δανείου που έχει
σχεδόν εξοφληθεί και οι ιδιοκτήτες του δυσκο-
λεύονται λόγω πανδημίας να πληρώσουν τις τε-
λευταίες δόσεις. 

Η Μαφία είναι βέβαιο ότι θα έχει να διδάξει
δυο, τρία φανταστικά κολπάκια ακόμα.

Σωτήρης Κοντογιάννης
Πανεργατική απεργία το 2010. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη
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Για άλλη μια φορά η πολυδιαφημισμένη
κυβερνητική αντιμετώπιση της πανδη-
μίας φτάνει σε αδιέξοδο. Αντί να πλησιά-

ζουμε στο τέρμα, γυρίζουμε πίσω σε μια γενι-
κευμένη καραντίνα σε συνθήκες χειρότερες
από του περασμένου Μάρτη. Τα νοσοκομεία
είναι πιο καταπονημένα, η οικονομία βουλιάζει,
ο Μητσοτάκης ...περιοδεύει και οι υπουργοί
του τρέχουν να περάσουν από τη Βουλή ό,τι
πιο αντεργατικό έχουν στα σχέδιά τους.

Όμως, όπως έλεγε ο Μαρξ, όταν η ιστορία
επαναλαμβάνεται, η πρώτη φορά είναι τραγω-
δία, η δεύτερη φάρσα. Η νέα κυβερνητική εκ-
στρατεία μπορεί να οδηγηθεί σε φιάσκο. Αυτό
που κάνει τη διαφορά είναι το άπλωμα των
εργατικών αντιστάσεων. Την περασμένη άνοι-
ξη, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία ήταν μόνοι
όταν άνοιγαν τον κύκλο των κινητοποιήσεων
στις 7 Απρίλη. Τώρα, η απεργία στα νοσοκο-

μεία στις 16 Φλεβάρη έρχεται να συνδεθεί με
έναν νέο κύκλο αγώνων και να τον οδηγήσει
σε πανεργατική κλιμάκωση.

Η βδομάδα που ξεκινάει αυτή την Τετάρτη
10 Φλεβάρη δίνει χειροπιαστά αυτή την εικόνα.
Η Τετάρτη είναι μέρα πανεκπαιδευτικού ξεση-
κωμού καθώς η Κεραμέως σπρώχνει στη Βου-
λή το νομοσχέδιο που βάζει την αστυνομία πά-
νω από την Παιδεία. Φοιτητές, μαθητές, δά-
σκαλοι, καθηγητές ενώνονται στα συλλαλητή-
ρια με κοινή απόφαση ότι τα αίσχη Χρυσοχοΐ-
δη-Κεραμέως δεν θα περάσουν, γιατί ο αγώ-
νας θα συνεχιστεί για να τα καταργήσει στην
πράξη.

Στους δρόμους
Την επόμενη μέρα, βγαίνουν ξανά στους

δρόμους οι εργάτες της Τέχνης. Δίπλα στην
οργή για τόσους μήνες χωρίς δουλειά και χω-
ρίς καμιά στήριξη ήρθε να προστεθεί η αγανά-
κτηση για τις σεξιστικές επιθέσεις που αποκα-
λύπτονται καθώς το «διευθυντικό δικαίωμα»
απλώνει τα ξερά του εκεί που το κίνημα θα του
τα κόψει. Την ίδια μέρα κινητοποιούνται εργα-
ζόμενοι στο υπουργείο Οικονομικών επειδή η

κυβέρνηση κλέβει από τους μισθούς τους. 
Την Παρασκευή, τη σκυτάλη παίρνουν οι

εργαζόμενοι στον Επισιτισμό-Τουρισμό. Η
«βαριά βιομηχανία» του ελληνικού καπιταλι-
σμού παραπαίει, τα αφεντικά της -ξενοδοχει-
ακοί όμιλοι και εφοπλιστές- παίρνουν τις επι-
δοτήσεις και οι εργαζόμενοι έχουν εγκαταλη-
φθεί σε μια αγωνία δίχως τέλος. Το αίτημα για
επίδομα ίσο με τον μισθό τούς μετατρέπει σε
πρωτοπορία για όλους τους εργαζόμενους
που έχουν καταδικαστεί σε ανεργία χωρίς κα-
μιά επιδότηση.

Όλοι αυτοί οι αγώνες δεν συνδέονται μετα-
ξύ τους μόνο χρονικά με τη σκυταλοδρομία
αυτών των ημερών. Τα αιτήματα για Υγεία,
Παιδεία, μισθούς και σταθερή δουλειά για
όλους ενώνουν όλη την εργατική τάξη. Το ίδιο
ισχύει για το σύνθημα των διαδηλωτών της
Ικαρίας που φώναζαν στον Μητσοτάκη «πάρ’
τους μπάτσους σου και μπρος». Και μαζί με
τους μπάτσους και τους υπουργούς, όλος ο
κόσμος θέλει να ξηλώσει τους πλούσιους
(εκ)βιαστές που απειλούν τις γυναίκες όχι μό-
νο στους χώρους του αθλητισμού και της τέ-
χνης αλλά παντού όπου πάνε να δουλέψουν.
Η 8 Μάρτη των γυναικών μπορεί και πρέπει να
είναι μέρα πανεργατικής απεργίας.

Όσο και να ουρλιάζουν τα κυβερνητικά φε-
ρέφωνα ενάντια στις κινητοποιήσεις, κάθε μέ-
ρα που περνάει γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο
ότι ο πιο επικίνδυνος ιός είναι η κυβέρνηση
που βάζει τα κέρδη πάνω από τις ζωές των
ανθρώπων. Καιρός να συντονίσουμε και να
κλιμακώσουμε τις εργατικές αντιστάσεις μέ-
χρι τη νίκη.

Ηφετινή 8 Μάρτη γίνεται σε καυτές
συνθήκες. Όλο και περισσότερες

γυναίκες βγαίνουν μπροστά να καταγγεί-
λουν περιστατικά σεξιστικής βίας και πα-
ρενοχλήσεις στους χώρους τους. Κι αυ-
τό δεν είναι τυχαίο. Το γυναικείο κίνημα
έχει πάρει νέα πνοή, όχι μόνο στην Ελ-
λάδα αλλά παγκοσμίως. Ο άλλος λόγος
είναι ότι δυνάμωσε το εργατικό κίνημα
συνολικά. 

Οι επιθέσεις του Μητσοτάκη δυσχε-
ραίνουν τη ζωή και τη θέση των γυναι-
κών. Δεν έχει καταργηθεί η ανισότητα
στη δουλειά. Τον τελευταίο χρόνο χτυ-
πήθηκαν η Παιδεία και η Υγεία, κάτι που
επιφορτίζει με το ανάλογο φόρτο την
εργατική οικογένεια και πιο συγκεκριμέ-
να τη γυναίκα. Πληθαίνουν οι σεξιστικές
συμπεριφορές και οι έρευνες δείχνουν
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Η
κυβέρνηση προωθεί τις ελαστικές σχέ-
σεις εργασίας σε κεντρικούς τομείς του
δημοσίου: σε σχολεία, δήμους, νοσοκο-
μεία. Και η επισφάλεια κάνει τις γυναί-
κες ευάλωτες σε εκβιασμούς.

Είδαμε συγκλονιστικά κινήματα να
απαντάνε. Απεργίες στα νοσοκομεία,
πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, απερ-
γίες στον επισιτισμό, στον χώρο της τέ-
χνης. Επιμένω σε αυτό γιατί όπως οι γυ-
ναίκες είναι στην πρώτη γραμμή των μα-
χών ενάντια στα αφεντικά και την κυβέρ-
νηση μέσα από αυτές τις διαδρομές, με
την ίδια αυτοπεποίθηση θα διεκδικήσουν
ότι θα τελειώνουμε με τις ανισότητα, τις
σεξιστικές συμπεριφορές και την κακο-
ποίηση.

Η κυβέρνηση δεν μένει στις οικονομι-
κές και υλικές επιθέσεις. Περνάει στην
ιδεολογική αντεπίθεση. Ετοιμάζει το νο-
μοσχέδιο για την υποχρεωτική συνεπιμέ-
λεια, με επιχειρήματα σαν αυτά του
υπουργού Δικαιοσύνης ότι τα παιδιά των
μονογονεϊκών ή ομόφυλων οικογενειών
δεν μεγαλώνουν “φυσιολογικά”. Αυτά
φέρνουν μνήμες από σκοταδιστικά δόγ-
ματα ότι η γυναίκα είναι για το σπίτι και
τα παιδιά, το “Πατρίς – Θρησκεία – Οι-
κογένεια”.

Έχει ήδη ξεκινήσει σε σωματεία, συλ-
λόγους και εργατικά κέντρα να συζητιέ-
ται το πώς θα οργανώσουμε τη μαζική
απάντηση σε αυτά. Ήδη έχουμε αποφά-
σεις σωματείων που λένε ότι τη Δευτέρα
8 Μάρτη θα είμαστε απεργιακά στον
δρόμο, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά πα-
νελλαδικά. Θα βρεθούμε στον δρόμο με
τους κλάδους έχουν αντισταθεί, με τα
καλύτερα αιτήματα, πιο δυνατές και δυ-
νατοί, απέναντι σε ένα σύστημα που γεν-
νάει τις πανδημίες και τον σεξισμό. Είναι
ζήτημα ζωής και θανάτου να ξεμπερ-
δεύουμε με αυτές τις πολιτικές.

Αργυρή Ερωτοκρίτου

Γυρίστε στις σελίδες 8, 9

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Όλες 
και όλοι 
στις 8 Μάρτη

Ξανά «λοκντάουν» αυτοί, 
             ξεσηκωμό εμείς

Απεργιακή 8 Μάρτη 2020. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Πανεκπαιδευτική μάχη διαρκείας

Πολλές χιλιάδες διαδήλωσαν την
Πέμπτη 4/2, για τέταρτη συνε-
χόμενη εβδομάδα, ενάντια στο

νομοσχέδιο Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη,
στο κέντρο της Αθήνας.

Φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία εκπαι-
δευτικών, πρόσφυγες, μαθητές/τριες,
εργαζόμενοι/ες πλημμύρισαν τους δρό-
μους από τα Προπύλαια μέχρι τη Βουλή.
Εκεί οι μπάτσοι του Χρυσοχοΐδη επιτέθη-
καν με χημικά και κρότου λάμψης σε μια
προσπάθειά τους να διαλύσουν το αν-
θρώπινο ποτάμι. Χωρίς επιτυχία όμως. Η
διαδήλωση συγκροτημένα έφτασε μέχρι
την Ομόνοια. 

Το παρών, μαζί με τους φοιτητικούς
συλλόγους, έδωσαν πλήθος συλλογικο-
τήτων, ανάμεσά τους το ΣΕΚ στις σχο-
λές, το Δίκτυο Εκπαιδευτικών "Η Τάξη
μας", οι Μαθητές/τριες Anticapitalista κι
ένα δυναμικό μπλοκ προσφύγων μαζί
με την ΚΕΕΡΦΑ που διαδήλωσαν διεκ-
δικώντας χαρτιά και πρόσβαση σε Παι-
δεία και Υγεία. Ξανά στο πλευρό των
φοιτητών βρέθηκαν οι δικηγόροι της
Εναλλακτικής Παρέμβασης - Δικηγορι-
κή Ανατροπή.

Νέο συλλαλητήριο οργανώνεται την
Τετάρτη 10/2, που το νομοσχέδιο αναμέ-
νεται να πάει προς ψήφιση στη Βουλή.

Το ΣΕΚ στις σχολές με προκήρυξη
που μοιράστηκε στη διαδήλωση προ-
τείνει τη συνέχεια των κινητοποιήσεων
με νέο γύρο συνελεύσεων αποφασιστι-
κού χαρακτήρα και καταλήψεις.

“Έχουμε δείξει τη δύναμή μας, ήρθε
η ώρα να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας.
Μπορούμε να γκρεμίσουμε τους νόμους
τους και να τσακίσουμε την κυβέρνηση
του σεξισμού, του ρατσισμού και της
καταστολής” σημειώνουν.

Αρκετά εμφανείς στο συλλαλητήριο
ήταν οι εκφράσεις συμπαράστασης
στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του
Πανεπιστημίου του Βοσπόρου στην
Ιστανμπούλ, που επίσης βρίσκονται σε
κινητοποιήσεις. Οι σύντροφοι/ισσες του
ΣΕΚ στις σχολές άνοιξαν πανό που δή-
λωνε τη συμπαράσταση και τον κοινό
αγώνα στην τούρκικη, αγγλική κι ελληνι-
κή γλώσσα ενώ ανάλογα πανό και πλα-
κάτ συναντούσες σε όλη την πορεία.

Ακόμα πιο μαζικά
Με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών κι

εργαζομένων έγιναν οι κινητοποιήσεις
σε όλη τη χώρα.

Όπως περιγράφει ο Ευκλείδης Μα-
κρόγλου, στη Θεσσαλονίκη “οι κινητο-
ποιήσεις του πανεκπαιδευτικού κινήμα-
τος κορυφώνονται κάθε βδομάδα που
περνάει. Tην Πέμπτη 4/2 διαδήλωσαν
ακόμα περισσότεροι φοιτητές/τριες
από δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους
της πόλης, μαθητές/τριες καθώς και εκ-
παιδευτικοί με τα πανό των ΕΛΜΕ και
ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης. Το παρών στη μά-
χη ενάντια στα σχέδια διάλυσης της δη-
μόσιας Παιδείας που προωθεί η κυβέρ-
νηση έδωσε και το Δίκτυο Εκπαιδευτι-
κών “η Τάξη μας” με το κάλεσμα για

απεργιακή κλιμάκωση στο πλευρό των
φοιτητών. Η ογκώδης πορεία διέσχισε
το κέντρο της πόλης και στο τέλος της
οι διαδηλωτές παρέμειναν για ώρα στο
ΥΜΑΘ, όπου ακολούθησαν ανακοινώ-
σεις για το αγωνιστικό πρόγραμμα της
επόμενης εβδομάδας. Το συντονιστικό
των γενικών συνελεύσεων των φοιτητι-
κών συλλόγων αποφάσισε κατάληψη
της πρυτανείας και αποκλεισμό του
ΑΠΘ από τη Δευτέρα, ενώ οργανώνεται
νέος γύρος γενικών συνελεύσεων Δευ-
τέρα 8/2 και Τρίτη 9/2 για την οργάνω-
ση της κλιμάκωσης του αγώνα και τη
συμμετοχή στη νέα κινητοποίηση της
Τετάρτης 10/2, ημέρα που κατατίθεται
προς ψήφιση το νομοσχέδιο Κεραμέως-
Χρυσοχοΐδη”.

“Μαζικό ήταν για ακόμη μια φορά το
πανεκπαιδευτικο συλλαλητήριο με συμ-
μετοχή φοιτητικών συλλόγων, εκπαιδευ-
τικών, μαθητών και οργανώσεων της
Αριστεράς” μεταφέρει η Θεοδώρα Καφί-
ρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. “Η δια-
δήλωση στο κέντρο του Ηρακλείου έδει-
ξε πως αυτό το νομοσχέδιο βρίσκει αντι-
στάσεις και θα μείνει στα χαρτιά. Συνε-
χίζουμε οργανώνοντας γενικές συνελεύ-
σεις στις σχολές μας και την επόμενη
πανεκπαιδευτικη κινητοποίηση. 

“Και στα Χανιά πραγματοποιήθηκε
συγκέντρωση και διαδήλωση ενάντια
στη διάλυση της δημόσιας, δωρεάν Παι-
δείας” μεταφέρει στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη η Μαρία Καλιτσουνάκη. “Συμμε-
τείχαν με οργανωμένα μπλοκ ο Φοιτητι-
κός Σύλλογος ΗΜΜΥ, Αρχιτεκτόνων Μη-
χανικών, ΜΗΠΕΡ από το ΕΛΜΕΠΑ, η ΕΛ-
ΜΕ Χανίων, ο ΣΕΠΕ Χανίων, η Συντονι-
στική Επιτροπή Μαθητών Χανίων καθώς
και συλλογικότητες της αριστεράς και
της αναρχίας. Η Εργατική Αλληλεγγύη
συμμετείχε με οργανωμένη παρουσία
ανοίγοντας τη συζήτηση για τις 8 και 20
Μάρτη αντίστοιχα”.

“Μεγαλύτερη από όλες ήταν η πο-
ρεία της Πέμπτης 4/2 στο Βόλο. Στην
κεφαλή της πορεία ήταν οι Ηλεκτρολό-
γοι, και από πίσω φοιτητές από άλλες
σχολές, το μπλοκ του ΣΕΚ και του Συν-
τονισμού Συλλογικοτήτων. Συνεχίζουμε
με συνελεύσεις, εκδήλωση μέσα στο

πανεπιστήμιο για τις 8Μ και κλιμακώ-
νουμε με νέο συλλαλητήριο τη μέρα
της ψήφισης” λέει η ανταπόκριση του
Στάθη Αντωνάκη. 

Στα Γιάννενα “την Πέμπτη η πανεκπαι-
δευτική διαδήλωση ήταν ακόμα πιο μαζι-
κή από τις προηγούμενες. Συμμετείχαν
διάφοροι φοιτητικοί σύλλογοι (Καλών
Τεχνών, των εστιακών Δουρούτης και
Δόμπολης κ.ά) η ΕΛΜΕ, οι διοικητικοί
του Πανεπιστημίου και οργανώσεις της
Αριστεράς. Κυριάρχησαν τα συνθήματα
που απαιτούσαν λεφτά για την Υγεία και
την Παιδεία και όχι για την αστυνομία.
Μια μέρα πριν, την Τετάρτη 3/2, οι σύλ-
λογοι ΔΕΠ, διοικητικών, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ
πραγματοποίησαν κινητοποίηση μπρο-
στά από το μεταβατικό κτήριο του Πανε-
πιστημίου ενάντια στο νομοσχέδιο της
κυβέρνησης για την Παιδεία. Συνεχίζου-
με αυτή τη βδομάδα με τη συνέλευση
της Ιατρικής την Τρίτη και νέο συλλαλη-
τήριο την Τετάρτη στις 12μ στην Περι-
φέρεια” μας είπε η Αρετή Κανέλου. 

Εν τω μεταξύ, σειρά κινητοποιήσεων
εμπλουτίζουν το αγωνιστικό πρόγραμμα
μεταξύ των μεγάλων συλλαλητηρίων της
περασμένης Πέμπτης και αυτού που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τε-
τάρτη 10/2. Την Παρασκευή 5/2, έγινε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής, με τη συμμετο-
χή του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού κι
Ερευνητικού Προσωπικού. Εκπαιδευτικοί
και φοιτητές κρατούσαν αυτοσχέδια
πλακάτ ενάντια στην πανεπιστημιακή
αστυνομία και το νομοσχέδιο. Την παρα-
μονή της διαδήλωσης της Πέμπτης 4/2,
ο φοιτητικός σύλλογος ΗΜΜΥ στο Βόλο
πραγματοποίησε παρέμβαση με μικρο-
φωνική στο κέντρο της πόλης, ενώ τη
Δευτέρα 8/2, μέλη φοιτητικών συλλόγων
προχώρησαν σε συμβολική διαμαρτυρία
έξω από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ, ανοί-
γοντας πανό που καλεί στο συλλαλητή-
ριο της Τετάρτης 10/2. Το ίδιο απόγευμα
συγκεντρώθηκαν δεκάδες φοιτητές και
φοιτήτριες στον ιστορικό χώρο του Πο-
λυτεχνείου στην Πατησίων, μετά από κά-
λεσμα που έκανε ο Σύλλογος Μεταπτυ-
χιακών του ΕΜΠ.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Παράλληλα με τη μάχη ενάντια στο νομοσχέδιο Κεραμέως –
Χρυσοχοΐδη, εξελίσσεται ο ξεσηκωμός των φοιτητών/τριών του
Πανεπιστημίου του Βοσπόρου στην Ιστανμπούλ. Οι φοιτητές από
την Τουρκία έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης στους συναδέλ-
φους τους στην Ελλάδα, οι οποίοι απάντησαν με ανάλογα μηνύ-
ματα αλληλεγγύης στη διαδήλωση της περασμένης εβδομάδας
και όχι μόνο. Μιλήσαμε με τον Οζάν Τεκίν, μέλος του Eπαναστατι-
κού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (DSiP) για τις κινητοποι-
ήσεις. Μέρος της συνέντευξης δημοσιεύουμε εδώ κι ολόκληρη
μπορείτε να τη διαβάσετε στο ergatiki.gr:

Τι προκάλεσε το ξέσπασμα του κινήματος;

Οι πρυτάνεις παραδοσιακά αναδεικνύονταν μέσω εκλογών μέ-
σα στα πανεπιστήμια. Ο Ερντογάν έχει αγνοήσει όλα τα εκλογικά
αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων. Και πάλι πήγε να διορίσει
πρύτανη τον ηττημένο υποψήφιο. Προφανώς πρόκειται για αν-
θρώπους μέσα στο πανεπιστήμιο που είναι φιλοκυβερνητικοί. Αυ-
τή τη φορά διόρισε πρύτανη τον Μελίχ Μπουλού, έναν παντελώς
άσχετο με το πανεπιστήμιο. Αυτό προκάλεσε τον τεράστιο ξεση-
κωμό στους φοιτητές. Πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη οργή για
το ότι παρακάμφθηκε η εκλογή της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι διαμαρτυρίες παρέμειναν φοιτητικές ή έχουν επεκταθεί και
σε εργατικά κομμάτια; Συμμετέχουν φοιτητές από άλλα πανε-
πιστήμια;

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου μας έκαναν να
ξεκινήσουμε τη χρονιά με αισιοδοξία. Υπάρχουν κινητοποιήσεις
αλληλεγγύης σε αρκετά πανεπιστήμια. Έχουν υπάρξει καλέσμα-
τα σε εκδηλώσεις συμπαράστασης από εργατικά συνδικάτα και
οργανώσεις της Αριστεράς. Η ανοιχτή επιστολή των φοιτητών
του Βοσπόρου προς τον πρόεδρο Ερντογάν συνάντησε υποστή-
ριξη από εκατοντάδες κόμματα, φοιτητικές ομάδες ακόμα και
ΜΚΟ κάθε είδους... Οι διαδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο του Βο-
σπόρου από μόνες τους είναι ένα μαζικό γεγονός. Χιλιάδες συμ-
μετέχουν. Αν γινόταν κάποιο δημοψήφισμα, μια τεράστια πλει-
οψηφία θα δήλωνε την υποστήριξή της. Το εύρος της αλληλεγ-
γύης είναι μεγάλο. Οι φοιτητές του Βοσπόρου έχουν τη στήριξη
της κοινής γνώμης.

Ποια είναι η προοπτική που βλέπεις για το κίνημα;

Αυτές οι κινητοποιήσεις ήταν η καλύτερη απάντηση στην απαι-
σιοδοξία που χαρακτήριζε την αντιπολίτευση. Εξαιτίας της κρατι-
κής καταστολής, πολλοί εύκολα πέφτουν στην παγίδα ότι “ακόμα
κι αν προσπαθήσουμε, τίποτα δεν αλλάζει”. Οι φοιτητές του Βο-
σπόρου ρεζίλεψαν τον φιλοκυβερνητικό που διορίστηκε με το ζό-
ρι επικεφαλής του Πανεπιστημίου... 

Υπάρχει τεράστια οργή στη βάση της κοινωνίας. Η οικονομική
κατάσταση είναι καταστροφική. Η διαχείριση της πανδημίας είναι
τραγική. Οι Κούρδοι συνεχίζουν να υφίστανται καταπίεση. Οι γυ-
ναίκες είναι εξοργισμένες. Πολλά κομμάτια της εργατικής τάξης
δεν μπορούν να συνεχίσουν άλλο σε αυτή την κατάσταση. Πραγ-
ματοποιούνται αρκετές μικρές απεργίες οργανωμένες από τα κά-
τω σε διάφορα σημεία. Χρειάζεται να συγκροτήσουμε ένα Αντικα-
πιταλιστικό Μπλοκ που να έχει την πρόθεση να ενώσει όλες αυτές
τις δυνάμεις και να δυναμώσει την αντίσταση στην κυβερνητική
συμμαχία ΑΚΡ-ΜΗΡ, μέσα από τη δράση των εργατών, των φοιτη-
τών, των γυναικών, του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος κλπ, στους δρόμους,
τις γειτονιές, τα πανεπιστήμια.   

ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ
Κοινός αγώνας

4/2, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Συμπαράσταση στον αγώνα των φοιτητών στην Τουρκία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Πλούσια ήταν η συζήτηση στην εκδήλωση των μαθητών Anticapitali-
sta, στις 7/2, όπου άνοιξαν όλα τα ζητήματα σχετικά με την επίθεση

της κυβέρνησης στην Παιδεία και την απάντηση του κινήματος. 
Ο Τζίμης Κυριαζόπουλος, μαθητής στο 22ο Λύκειο της Αθήνας μίλησε

για το φιάσκο της τηλεκπαίδευσης και τους αποκλεισμούς από τη δημό-
σια Παιδεία που επιβάλλει η ΝΔ με τις πολιτικές της σε τεράστιες μερί-
δες μαθητών. “Η Κυβέρνηση έχει βρει τους πάντες απέναντί της με συλ-
λαλητήρια που συγκετρώνουν περισσότερο κόσμο κάθε εβδομάδα. Θέ-
λουμε τα σχολεία ανοιχτά. Όμως ανοίγουν με τους χειρότερους όρους
και η απάντηση μας πρέπει να είναι η αντίσταση με καταλήψεις και κλιμά-
κωση του αγώνα. Έχουν τελειώσει τα παραμύθια ότι είμαστε δήθεν αρ-
νητές της μάσκας. Όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα μπορούμε να
τους ρίξουμε» συμπληρώνει. 

Η Μαρία Ρίζου, φοιτήτρια στο ΕΚΠΑ μίλησε για τη μάχη που δίνουν οι
φοιτητές με κλειστές τις σχολές τονίζοντας “τον καθοριστικό ρόλο που
έπαιξαν οι μαθητές στο πανεκπαιδευτικό κίνημα με τις καταλήψεις του
φθινοπώρου”, ενώ η Σταυρούλα Πανίδου, εκπαιδευτικός τόνισε πως πρό-
κειται για μια ολομέτωπη επίθεση που όμως βρίσκει μπροστά της μια

ολομέτωπη αντίσταση. “Τέτοια μέτρα δεν έχουν καμία κοινωνική αποδο-
χή και γι’ αυτό επιτίθενται με καταστολή και αυταρχισμό. Αυτό που έδει-
ξαν οι μαθητικές καταλήψεις αλλά και από πιο νωρίς οι κινητοποιήσεις
των εκπαιδευτικών είναι μια τεράστια κατανόηση της ταξικής πόλωσης
και είδαμε για πρώτη φορά όλη την κοινωνία συσπειρωμένη ενάντια στα
μέτρα της κυβέρνησης. Γι’ αυτό ακριβώς και τα αιτήματα των καταλήψε-
ων ήρθαν να δείξουν και την ταξικότητα της πανδημίας και οδήγησαν
στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Όμως χρειάζεται να οργανώσουμε
καλύτερα την αντίσταση μας ώστε να έχει και μεγαλύτερη δύναμη. Πρέ-
πει να κινηθούμε προς γενικές συνελεύσεις σε κάθε χώρο, μέσα από τα
δίκτυα που πρωτοστατεί το ΣΕΚ, ώστε να δούμε γιατί μας αφορά το κάθε
μέτρο αλλά και πως μπορούμε να παλέψουμε. Γι’ αυτό και έχει σημασία
οι συνελεύσεις των εκπαιδευτικών να βγάλουν απεργία, γιατί το κομμάτι
των εργαζόμενων έχει τη δυνατότητα να δυναμώσει τα υπόλοιπα κομμά-
τια και να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση αλλά ακόμα και να
θέσει τους όρους για την εκπαίδευση του μέλλοντος”.

Φίλιππος Κοντοδήμας
Μαθητές/τριες Anticapitalista

Mαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί – Ενωμένοι στη μάχη

Κλιμάκωση μέχρι την ανατροπή Συνελεύσεις 
και καταλήψεις

Με νέο μεγάλο πανεκπαιδευ-
τικό συλλαλητήριο την Τε-
τάρτη 10/2, στη 1μμ, στα

Προπύλαια και πορεία στη Βουλή,
κορυφώνεται η μάχη ενάντια στο
νομοσχέδιο Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη.
Στάση εργασίας και κάλεσμα στο
συλλαλητήριο έχουν ανακοινώσει η
ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ. Η Ομοσπονδία
των διοικητικών στα ΑΕΙ (ΟΔΠΤΕ)
καλεί σε απεργία. Συλλαλητήρια θα
γίνουν σε όλη τη χώρα. Είναι η μέρα
που μέσα στο κοινοβούλιο θα ψηφί-
ζονται ίσως οι μεγαλύτερες επιθέ-
σεις στη δημόσια Παιδεία μεταπολι-
τευτικά. Γι' αυτό και ο αγώνας ενάν-
τια στο νομοσχέδιο δεν σταματάει
την ημέρα της ψήφισής του. 

Η συνέχεια και η κλιμάκωση ακό-
μα και μετά την ψήφιση του νομο-
σχέδίου ήταν και το βασικό αντικεί-
μενο της συζήτησης, στη συνέλευ-
ση που κάλεσε το ΣΕΚ στις σχολές
της Αθήνας, το μεσημέρι της Δευτέ-
ρας στη Νομική. Η κατεύθυνση που
βγήκε από τη συνέλευση μπορεί να
συνοψιστεί στα εξής: Οργάνωση
του συλλαλητηρίου της Τετάρτης
συγκροτώντας το μπλοκ που θα
προβάλει τη συνέχεια και την κλιμά-
κωση των κινητοποιήσεων. Νέο συλ-
λαλητήριο ακόμα και με ψηφισμένο
νόμο. Κάλεσμα για νέες γενικές συ-
νελεύσεις την επόμενη εβδομάδα
που θα ξεπερνούν τα γραφειοκρατι-
κά κωλύματα που μπορεί να μπαί-
νουν από δυνάμεις του κινήματος.
Προτάσεις για καταλήψεις των σχο-
λών κι οργάνωση συζητήσεων κι εκ-
δηλώσεων μέσα στις σχολές, προ-
κειμένου “να ξαναφέρουμε τον κό-
σμο στις σχολές. Να ανασυγκροτή-
σουμε τη συλλογικότητα των φοιτη-
τών που προσπαθεί να χτυπήσει με
τη διατήρηση του λουκέτου η κυ-
βέρνηση” όπως έβαλε χαρακτηρι-
στικά μια τοποθέτηση.

Τη συζήτηση άνοιξε η Μαρία, φοι-

τήτρια στα ΕΜΜΕ τονίζοντας τη γε-
νικευμένη προσπάθεια που κάνει η
κυβέρνηση να χτυπήσει τον συνδικα-
λισμό είτε με το νομοσχέδιο της Κε-
ραμέως, είτε με τις διώξεις συνδικα-

λιστών σε εργατικούς χώρους και
συνέχισε βάζοντας τα βήματα για τη
συνέχιση της μάχης ενάντια στο νο-
μοσχέδιο αλλά και της καμπάνιας
για ανοιχτές σχολές. “Ήταν καλή η
προσπάθεια για να γίνουν παντού
γενικές συνελεύσεις τις περασμένες
εβδομάδες. Χρειάζεται όμως να συ-
νεχίσουμε σε ακόμα περισσότερα
σημεία και πιο αποφασιστικά. Χρει-
άζεται όσος κόσμος κι αν μαζεύεται
να μπορεί να παίρνει αποφάσεις
δράσης. Η μάχη να περάσει στα χέ-
ρια των φοιτητών και των φοιτη-
τριών. Θα πάμε να βάλουμε παντού
πρόταση για καταλήψεις, συνέχεια
των κινητοποιήσεων ενάντια στο νο-
μοσχέδιο, συμμετοχή στις απεργια-
κές μάχες της εργατικής τάξης
όπως αυτή των υγειονομικών στις
16/2 και συμμετοχή του φοιτητικού
κινήματος στην απεργιακή 8 Μάρτη,
στην αντιρατσιστική 20 Μάρτη”.

Συνελεύσεις δράσης
“Ξεκινήσαμε πριν τέσσερις εβδο-

μάδες 100-150 άτομα περικυκλωμέ-
νοι από μπάτσους στην πλ.Κοραή κι
έχουμε φτάσει να κατεβαίνουν 10
χιλιάδες κόσμος στις διαδηλώσεις”
θύμισε ο Αλέκος, φοιτητής στο ΠΑ-
ΔΑ. “Έσπασε η σιωπή και η τρομο-
κρατία που προσπάθησε να επιβά-
λει η κυβέρνηση και οι συνελεύσεις
έπαιξαν ρόλο. Πρέπει να επιμείνου-
με σε αυτό. Η δυναμική που υπάρ-
χει να αξιοποιηθεί για τη συνέχεια
του κινήματος. Να φύγει ο έλεγχος
από τα χέρια των γραφειοκρατών
και των προπέρσινων Δ.Σ. Θα κλη-
θούμε να σπάσουμε το νομοσχέδιο
σε κάθε σχολή και γι' αυτό θα πρέ-
πει να προχωρήσουμε τη συσπεί-
ρωση που βλέπουμε στις σχολές”
σημείωσε και υπερθεμάτισε για την
ανάγκη συνελεύσεων που να παίρ-
νουν αποφάσεις δράσης και να
βγάζουν καταλήψεις.

“Χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη
ενημέρωση των φοιτητών, ειδικά
επειδή οι σχολές είναι κλειστές και
δεν δίνεται η δυνατότητα να ενημε-
ρώνεται ο κόσμος μέσα στη σχολή
του” σχολίασε ο Παναγιώτης από
το ΕΜΠ. “Όποιος μαθαίνει τι σημαί-
νει αυτό το νομοσχέδιο, δεν υπάρ-
χει περίπτωση να μη θέλει να κατέ-
βει στο δρόμο” συνέχισε.

“Αν σπάσουμε το κλείσιμο των
σχολών θα αρχίσει να σπάει όλη η
λογική της καραντίνας που υγειονο-
μικά δεν έχει καμία αξία και απο-
σκοπεί μόνο στην καταστολή. Η νε-
ολαία πάντα έπαιζε το ρόλο του πυ-
ροκροτητή της εργατικής τάξης”
σημείωσε η Μαρία από το ΕΚΠΑ.

Σε αυτό υπερθεμάτισε κι ο επόμε-
νος σύντροφος που πήρε το λόγο.
“Εχει ξεφύγει η μάχη από τα στενά
φοιτητικά αιτήματα και έχει γίνει πιο
συνολική ενάντια στην κυβέρνηση.
Χάρη στη δράση του κινήματος έχει
φτάσει η κυβέρνηση να έχει ρήγματα
στο εσωτερικό της. Τα μεγάλα συλ-
λαλητήρια δείχνουν ποιά είναι η δύ-
ναμη που μπορεί να τους ανατρέψει.
Η κυβέρνηση φοβάται αυτή τη δύνα-
μη και γι' αυτό περνάει αυτό το νο-
μοσχέδιο αλλά στοχοποιεί και συνο-
λικά τη νεολαία και την Αριστερά με
πρόσχημα τον κορονοϊό, θεσπίζον-
τας απαγορεύσεις και κρατώντας
χωρίς λόγο κλειστές τις σχολές για
τους φοιτητές. Άλλωστε σε όλους
τους υπόλοιπους τομείς τα πανεπι-
στήμια δουλεύουν, όπως τα ερευνη-
τικά από τα οποία κερδοφορούν οι
καπιταλιστές. Τα κρατούν όμως κλει-
στά για τον κόσμο που σπουδάζει
για να εμποδίσουν την αντίσταση. Γι'
αυτό και πρέπει να δώσουμε όλες
μας τις δυνάμεις σε κάθε σχολή για
να συνεχίσει το κίνημα και να τσακί-
σουμε το νομοσχέδιο ακόμα κι αν το
ψηφίσουν την Τετάρτη”.

Σ.Μ.

Είναι εμφανές, ειδικά τον τελευ-
ταίο καιρό, ότι διανύουμε μια πε-

ρίοδο έντονου πολιτικού αναβρα-
σμού σε όλα τα κομμάτια της λαϊκής
τάξης, και ιδιαίτερα στο κομμάτι των
φοιτητών και των φοιτητριών που
βρισκόμαστε στο στόχαστρο της κα-
ταστροφικής πολιτικής της Νέας Δη-
μοκρατίας, από την αρχή της διακυ-
βέρνησης. Οι φοιτητές και οι φοιτή-
τριες πανελλαδικά, δεν συμβιβαζό-
μαστε και δεν υποτασσόμαστε στις
αντισυνταγματικές αυτές πολιτικές.
Αντιθέτως αντιδρούμε και μαχόμα-
στε σθεναρά δίνοντας ένα ηχηρό
μήνυμα αντίστασης κάθε φορά. 

Συγκροτούμε συνεχώς συνελεύ-
σεις, με πολύ σημαντική προσέλευ-
ση κόσμου, όπως συνέβη και στην
Φιλοσοφική σχολή, και προετοιμαζό-
μαστε για επέκταση των συνελεύσε-
ων σε περισσότερα τμήματα και σχο-
λές, με μεγαλύτερη συχνότητα, κα-
λύτερη οργάνωση, ακόμα μεγαλύτε-
ρη συμμετοχή, αλλά και άνοιγμα των
σχολών μας, καταλαμβάνοντάς τες
με τις δικές μας δυνάμεις. Καλούμε,
οργανώνουμε και συμμετέχουμε στα
πιο μαζικά και δυναμικά συλλαλητή-
ρια των τελευταίων ετών, σπάζοντας
τις απαγορεύσεις, μη φοβούμενοι τις
όποιες πράξεις καταστολής των
αστυνομικών δυνάμεων και απαιτού-
με τα δικαιώματά μας. 

Μαζική συμμετοχή
Άξια αναφοράς είναι η, για μια

ακόμη φορά, μαζική συμμετοχή πολ-
λών διαφορετικών κομματιών της
εργατικής τάξης, εκπαιδευτικών, δι-
κηγόρων, προσφύγων, στις πανεκ-
παιδευτικές κινητοποιήσεις, αλλά
και η ενωτική, στην πράξη, διάθεση
όλων των κομματιών της Αριστεράς.
Γεγονός που δείχνει αφενός ότι
υπάρχει πλέον διάχυτη η αντίληψη
ότι η Παιδεία είναι υπόθεση όλων
μας και αφετέρου ότι οι αγώνες δί-
νονται και κερδίζονται μαζικά. 

Συνεχίζουμε, λοιπόν, δυναμικά,
κάνοντας αισθητή την παρουσία μας
στις συνελεύσεις, στο συλλαλητήριο
της Τετάρτης, την ημέρα της ψήφι-
σης του νομοσχεδίου Κεραμέως που
καταπατά τις ελευθερίες και τα δι-
καιώματά μας στην εκπαίδευση. Αλ-
λά και στους επόμενους αγώνες που
θα κληθούμε να δώσουμε, δίνοντας
το ηχηρό μήνυμα ότι δεν υποκύ-
πτουμε σε κανέναν εκβιασμό, σε κα-
μία πολιτική χαλιναγώγησης, αλλά
αντιθέτως μένουμε εδώ, μαχητικοί
όσο ποτέ άλλοτε, διεκδικώντας και
απαιτώντας τα αυτονόητα, μέχρι τη
νίκη. 

Λείρυα Μπέκα, 
Φοιτήτρια Ψυχολογίας, 

Φιλοσοφική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α 

10 ΦΛΕΒΑΡΗ 
Όλοι-ες στα
συλλαλητήρια!
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



Σε νέο συλλαλητήριο στο Υπουρ-
γείο Εργασίας προχωρούν οι
εργαζόμενοι του Επισιτισμού –

Τουρισμού την Παρασκευή 12 Φλεβά-
ρη, στις 12μες, μετά από κάλεσμα
του Συνδικάτου Ν. Αττικής, στα πλαί-
σια της εβδομάδας πανελλαδικής
δράσης 8-14 του μηνός. 

Η “Καμαριέρα”, αντικαπιταλιστικό
δίκτυο στον Επισιτισμό-Τουρισμό κα-
λεί και συμμετέχει στην κινητοποίηση
διεκδικώντας να δοθεί επίδομα στο
ύψος του μισθού για όλους όσο κρα-
τάει το λοκντάουν, υποχρεωτική
εφαρμογή των συλλογικών συμβάσε-
ων με αυξήσεις, μέτρα υγειονομικής
ασφάλειας για όσους εργάζονται, ενί-
σχυση του ΕΣΥ για την περίθαλψη και
τον εμβολιασμό όλων. Επίσης, πα-
λεύει για την κρατικοποίηση των ξε-
νοδοχείων και τη λειτουργία τους για
τις ανάγκες άστεγων, προσφύγων και
μεταναστών. Το ίδιο και για τη σίτιση,
που με την κρατικοποίησή της κάτω
από τον έλεγχο των εργαζόμενων
μπορεί να καλύψει μαζικά τις ανάγκες
των εργατών/τριων και των οικογενει-
ών τους για σίτιση και να απαλλάξει
τις γυναίκες από αυτό το βάρος στο
σπίτι. Ταυτόχρονα, η “Καμαριέρα” ορ-
γανώνει την απεργία στις 8 Μάρτη
ενάντια στον σεξισμό. 

Ο Βασίλης Μυρσινιάς, εργαζόμε-
νος στον επισιτισμό και μέλος του δι-
κτύου, μας μεταφέρει την εικόνα της
συζήτησης που έγινε στη σύσκεψη

που οργάνωσε η “Καμαριέρα” την Κυ-
ριακή 7/2: 

Σύσκεψη
“Στη σύσκεψη συμμετείχαν μαγεί-

ρισσες και μάγειρες, ξενοδοχοϋπάλ-
ληλοι, τουριστικοί συνοδοί, σερβιτό-
ρες και μπουφετζήδες. Κοινή παρα-
δοχή όλων είναι ότι βρισκόμαστε στη
στιγμή που οι εργατικοί αγώνες και
στον κλάδο μας πρέπει να γίνουν ευ-
θύ βέλος απέναντι στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη. Δια στόματός της άλλω-
στε ακούσαμε ότι ‘τα έχουμε δώσει
όλα στους επιχειρηματίες της εστία-
σης’ και ξέρουμε ότι για εμάς αυτό
σημαίνει επίδομα πείνας αλλά ακόμη
και αυτό πλέον είναι υπό αίρεση. 

Ο λόγος είναι από τη μια το γεγο-
νός ότι η κυβέρνηση δεν έχει νομοθε-
τήσει το επίδομα για συγκεκριμένα
πόστα όπως οι ξεναγοί και οι συνοδοί
και από την άλλη το γεγονός ότι η πε-
νιχρή στο ύψος των μισθών και δι-
καιωμάτων σύμβαση που η ηγεσία
της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας (ΠΟ-
ΕΕΤ) έτρεξε να υπογράψει, δεν αρκεί
ούτε για να εξασφαλίσει τα βασικά.

Κατ' αρχάς δεν άρκεσε στο Υπουρ-
γείο Εργασίας ώστε να παρατείνει το
επίδομα για τον κόσμο που δεν έχει
προσληφθεί ακόμα. Οι εργαζόμενοι

που δουλεύουν σεζόν, κανονικά τέτοι-
ον καιρό είχαν ήδη προσληφθεί. Τώρα
όχι μόνο δεν περιμένουν να ξεκινήσουν
δουλειά το Μάρτη ή τον Απρίλη, αλλά
η κυβέρνηση δεν τους αναγνωρίζει ως
ισότιμες/ους με δικαιούχους/ες επιδό-
ματος λόγω αναστολής εργασίας. 

Έτσι πάμε για μια ακόμη χρονιά με
ένα υπουργείο που προσδοκά σε ένα
φαντασιακό άνοιγμα του τουρισμού
μπας και γλιτώσει από τα ελάχιστα
εκατομμύρια που κοστίζουν οι ήδη χα-
μηλοί μισθοί μας για μερικούς μήνες.
Αυτό το εκμεταλλεύονται και οι μεγα-
λοξενοδόχοι που μέσα σε ένα χειμώνα
δύσκολο για άστεγους και πρόσφυγες
όχι μόνο δεν έχουν λάβει κρούση να
δουλέψουν οι κλίνες προς όφελος της
κοινωνίας, αλλά έχουν κίνητρα οικονο-
μικά για να τα κρατούν κλειστά εκτός
αν είναι να εκτιναχτούν τα κέρδη. Όλες
και όλοι συμφωνήσαμε να δώσουμε τη
μάχη για επιδόματα στο ύψος των μι-
σθών μας και για άνοιγμα των ξενοδο-
χείων προς όφελος της κοινωνίας.

Η θέση των γυναικών στον κλάδο
αποτυπώθηκε και στη σύνθεση της
σύσκεψης και στις προτεραιότητές
μας. Αποφασίστηκε η συμμετοχή στην
απεργιακή 8 Μάρτη στις 2μμ στην
Κλαυθμώνος να είναι δυναμική γιατί οι
εργαζόμενες του κλάδου ξέρουν τι θα
πει παρενόχληση και βία στο χώρο
δουλειάς. Την εποχή που δεκάδες ερ-
γάτριες της τέχνης αντιμετώπιζαν επι-
θέσεις και σεξισμό από θιασάρχες,
παραγωγούς και σκηνοθέτες, ο Στρος
Καν γύριζε τα ξενοδοχεία παρενο-
χλώντας Καμαριέρες. Για το λόγο αυ-
τό η κίνηση οργανώνει τηλεκδήλωση
την Τρίτη 23 Φλεβάρη στις 6μμ με θέ-
μα ‘Από τον Στρος Καν στην Μπεκα-
τώρου – Οι εργάτριες στον Επισιτισμό
και Τουρισμό παλεύουν ενάντια στις
διακρίσεις, τον σεξισμό και τους βια-
σμούς’. Τις επόμενες ημέρες θα κυ-
κλοφορήσουν υλικά για αυτή τη διπλή
μάχη που δίνει ο κλάδος μας”.

Μ.Ν.
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Απαιτούμε 
μέτρα προστασίας
στους χώρους δουλειάς

Πληθαίνουν οι καταγγελίες από τους εργατικούς χώρους που μι-
λούν για διασπορά κρουσμάτων με ευθύνη της εργοδοσίας και

των διοικήσεων. 
“Η διοίκηση της ΕΡΤ κρύβει κρούσματα COVID 19 σε εργαζόμε-

νους και, αδιαφορώντας, παίζει με την υγεία και την ασφάλειά τους”,
καταγγέλλει η ΠΟΣΠΕΡΤ αναφέροντας ότι “ενώ τις τελευταίες ημέ-
ρες δυστυχώς πολλαπλασιάστηκαν τα  κρούσματα covid19 σε εργα-
ζόμενους στην ΕΡΤ, ...υπάρχουν στελέχη της διοίκησης που όχι μό-
νο δεν μπήκαν στον «κόπο» να ενημερώσουν το προσωπικό ώστε να
ενταθεί ακόμα περισσότερο η προσοχή τους σε ό,τι αφορά τα μέτρα
προσωπικής προστασίας και υγιεινής, αλλά αντίθετα τους απέκρυ-
ψαν την εμφάνιση των νέων κρουσμάτων”. 

Στη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ επιρρίπτει τις ευθύνες για τα 11 κρούσμα-
τα σε εργαζόμενους του μετρό το σωματείο εργαζομένων ΣΕΛΜΑ.
Καταγγέλλει ότι πρόσφατα έγινε εκπαίδευση με αρκετούς συμμετέ-
χοντας σε κλειστό χώρο στο meeting room των Σεπολίων, ενώ οι χώ-
ροι ανάπαυσης των οδηγών είναι υπόγειοι και χωρίς επαρκή εξαερι-
σμό. Ο εφησυχασμός της διοίκησης λόγω της μέχρι πρότινος χαμη-
λής διασποράς και η έλλειψη μαζικών τεστ -οι εργαζόμενοι στη
γραμμή 3 δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ- είχε ως αποτέλεσμα την έξαρση
των κρουσμάτων, με έναν από τους ασθενείς με covid να δίνει μάχη
σε ΜΕΘ στο Σωτηρία.

Η Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών (ΑΣΚΥ) σε ανα-
κοίνωσή της δίνει αντίστοιχη εικόνα για τις ιδιωτικές κλινικές: “Το
Σωματείο Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας καταγγέλλει ότι τουλάχιστον 7
εργαζόμενοι στο Ιατρικό Κέντρο Περιστερίου (Όμιλος “Ιατρικό Αθη-
νών”) μολύνθηκαν από τον COVID-19. Το “Ιατρικό Αθηνών” είναι η
εταιρία με τα μεγαλύτερα έσοδα στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας
ενώ στους εργαζόμενους έχουν επιβληθεί αλλεπάλληλες μειώσεις
που φθάνουν το 30%... Το 2019 προχώρησε σε 50 απολύσεις συνα-
δέλφων από τις υπηρεσίες σίτισης στην Κλινική στο Μαρούσι. Οι
υπηρεσίες της κουζίνας δόθηκαν σε εργολαβική εταιρεία...

Οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
“Ανάπλαση” καταγγέλλουν την ύπαρξη κρουσμάτων με κορονοϊό
ανάμεσα στο προσωπικό και τους ασθενείς! Η εργοδοσία παίζει κρυ-
φτό με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ ενώ δεν γίνεται καμία ενημέρωση
προς τους ασθενείς που προσέρχονται στο Κέντρο με άμεσο τον κίν-
δυνο της διασποράς”.

ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΚΟ

ΑΑΔΕ - ΥΠ. ΟΙΚ.

Σε πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση έξω από τα γραφεία
της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ προχώρησε το Σωματείο Εργαζομένων τη Δευτέ-

ρα 8/2. Η απεργία έγινε για την καταβολή δεδουλευμένων ενάντια
στην εργασιακή επισφάλεια “με τις επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
ορισμένου χρόνου, τον διαρκή φόβο της απόλυσης ή τη «λήξη συ-
νεργασίας» σύμφωνα με τη γλώσσα της Διοίκησης, το φακέλωμα
των εργαζομένων και τις νέες μορφές πειθάρχησης και καταπάτη-
σης των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων μέσω της έντα-
ξης στο μητρώο ΜΚΟ, τη διακριτική μεταχείριση συνδικαλιστών αλ-
λά και την εντατικοποίηση της εργασίας με ελλιπές προσωπικό”,
όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Σωματείο. 

Επιπρόσθετα απλήρωτοι βρίσκονται εδώ και τρεις μήνες οι εργα-
ζόμενοι του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ που ζητούν τα δεδουλευμένα
τους. Η παράνομη και εκδικητική απόλυση λόγω συνδικαλιστικής
δράσης του Αντώνη Γκ., εργαζόμενου στην ΑΡΣΙΣ με σύμβαση αορί-
στου χρόνου, είναι δείγμα στο μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η
“μεταχείριση συνδικαλιστών” και γι' αυτό ζητούν την επαναπρόσλη-
ψή του. 

Για επιστροφή πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων κάνει λόγο
το Σωματείο Βάσης Εργαζομένων σε ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ) με την ένταξη
των εργαζομένων στο μητρώο ΜΚΟ, με αφορμή την απόλυση εργα-
ζομένου από την Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο Νόστος. Απολύθηκε, γιατί δεν τηρού-
σε τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο Μητρώο λόγω το Ποινικού
του Μητρώου, που σύμφωνα με τον ίδιο αμαυρώθηκε μετά από σύλ-
ληψή του στο τέλος πανεργατικής απεργίας, που του φόρτωσαν
στημένες κατηγορίες. 

Το Συντονιστικό των νέων συναδέλφων για τη μισθολογική ανισότητα σε ΑΑ-
ΔΕ και Υπουργείο Οικονομικών καλεί σε συγκέντρωση την Πέμπτη 11/2 στις
4μμ στο Υπουργείο Οικονομικών. Με αυτή την κινητοποίηση θέλει να ξαναβάλει
μπροστά τη μάχη για μισθολογική εξομοίωση με τους παλαιότερους συναδέλ-
φους. Πατάμε πάνω στην επιτυχία της απεργίας στο ΥΠ.ΟΙΚ. τον Νοέμβρη που
βάλαμε ένα πρώτο φρένο στην προσπάθεια της ΑΑΔΕ να εφαρμόσει το ειδικό
μισθολόγιο, που το απορρίπτουμε γιατί είναι συνδεδεμένο με την αξιολόγηση.
Συνεχίσαμε μέσα στις γιορτές, όπου παλιοί και νέοι συνάδελφοι απορρίψαμε
μαζικά την αξιολόγηση με συντριπτικά ποσοστά αποχής. Με αυτή τη δυναμική
καλούμε τη συγκέντρωση της Πέμπτης και διεκδικούμε τη στήριξη των Ομο-
σπονδιών μας σε αυτή τη μάχη, ΠΟΕ-ΔΟΥ, ΟΤΥΕ και ΟΣΥΟ. 

Νίκος Τουρνάς, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΓΔΕ, μέλος του Συντονιστι-
κού για τη Μισθολογική Εξομοίωση ΑΑΔΕ - ΥΠΟΙΚ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συλλαλητήριο στις 12Φ

29/1, Κινητοποίηση εργαζομένων στον Επισιτισμό στο Υπ. Εργασίας. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Στον δρόμο κατεβαίνουν οι ερ-
γάτες/τριες της Τέχνης σε μια
πανκαλλιτεχνική κινητοποίηση

την Πέμπτη 11 Φλεβάρη στις 12 το
μεσημέρι στα Προπύλαια και πορεία
στο Υπουργείο Εργασίας. Στην κινη-
τοποίηση καλούν και οι σπουδαστές
σε Καλλιτεχνικές Σχολές. Η αγανά-
κτηση ενάντια στην κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας που έχει αφήσει
χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου
στα όρια της επιβίωσης, συναντιέται
με την οργή που φέρνουν οι αποκα-
λύψεις για την εργοδοτική βία και
τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Εί-
ναι ένα εκρηκτικό μείγμα που δίνει
τη δυνατότητα να δυναμώσει ακόμα
περισσότερο το κίνημα των καλλιτε-
χνών. Αναδείχτηκε με τον πιο εκκω-
φαντικό τρόπο πόσο επικίνδυνη είναι
η εργασιακή ανασφάλεια, αλλά και
ότι ήρθε η ώρα αυτό να αλλάξει.   

Η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθο-
ποιών θα συμμετέχει στην κινητοποί-
ηση καλώντας στην απεργία στις 8
Μάρτη ενάντια στον σεξισμό και ορ-
γανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με
αυτό το θέμα την Πέμπτη 25 Φλεβά-
ρη.

“Το πρόβλημα της ανεργίας και
της επιβίωσης για τους καλλιτέχνες
συνεχίζεται, μοιάζει να μονιμοποιεί-
ται και κάθε στήριξη που πετύχαμε
με τους αγώνες μας θέλουν να την

πάρουν πίσω”, δήλωσε στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη ο Βασίλης Κουκαλά-
νι. “Τα επιδόματα καθυστερούν, κου-
τσουρεύονται μετά τα Χριστούγεννα
και οι προϋποθέσεις αρχίζουν και
στενεύουν πάλι. Είμαστε σε έναν
διαρκή εμπαιγμό από την κυβέρνηση
και το Υπουργείο Πολιτισμού. Θέ-
λουμε επιδόματα με αυξήσεις για
όλους χωρίς προϋποθέσεις τώρα.

Υπάρχουν συνάδελφοι που φεύγουν
και από την Αθήνα και γυρίζουν στις
οικογένειές τους στην πόλη ή στο
χωριό καταγωγής τους. Πολλοί
αναγκάζονται να ψάχνουν δουλειές
τελείως άσχετες με την Τέχνη τους.

Η διεκδίκηση για Συλλογική Σύμ-
βαση είναι κομβική. Η κρίση που
υπάρχει στον κλάδο λόγω της παν-
δημίας να μην γίνει πίεση για να κά-

νουμε πίσω από αυτό το αίτημα.
Όταν τελειώσει όλο αυτό, δεν θέ-
λουμε να γυρίσουμε στις δουλειές
με ακόμα χειρότερους όρους. Η
εφαρμογή των συλλογικών συμβά-
σεων είναι και μια πολιτική διεκδίκη-
ση που πέρα από τον μισθό, σου κα-
τοχυρώνει δικαιώματα ενάντια στην
εργοδοτική αυθαιρεσία και τους σε-
ξουαλικούς εκβιασμούς. Ως Ανατρε-

πτική Συσπείρωση Ηθοποιών οργα-
νώνουμε την απεργία στις 8 Μάρτη,
Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών, με την
τεράστια δυναμική που φέρνει το
ελληνικό #metoo. Είναι ένα μέτωπο
που μπορεί να συσπειρώσει τους
καλλιτέχνες και όλους τους κλάδους
και τις διεκδικήσεις τους. Οι μάχες
για τα τρία δημόσια αγαθά Υγεία –
Παιδεία – Πολιτισμός, που έχουν συ-
ναντηθεί στον δρόμο, και με την ομ-
πρέλα της 8 Μάρτη ενάντια στη σε-
ξιστική εργοδοσία, μπορούν να ρί-
ξουν αυτήν την κυβέρνηση και να
φύγουν όλα τα καθάρματα που στη-
ρίζουν αυτό το σάπιο σύστημα”. 

Στην κινητοποίηση της Πέμπτης
11/2 καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Θεάματος – Ακροάματος (ΠΟΘΑ) και
τα σωματεία του κλάδου. Η ΠΟΘΑ σε
ανακοίνωσή της τονίζει ότι “είναι άμε-
ση προτεραιότητα το ζήτημα των
Συλλογικών Συμβάσεων του ιδιωτι-
κού τομέα, για το θέατρο, το χορό,
τη μουσική, τα κινηματογραφικά και
τηλεοπτικά γυρίσματα και σε κάθε
χώρο που δραστηριοποιούμαστε.
Εκεί θα ρίξουμε όλο το βάρος των
παρεμβάσεων μας το αμέσως επόμε-
νο διάστημα έτσι ώστε να ρυθμίσει
το εργασιακό τοπίο στον χώρο του
Πολιτισμού καθώς και στη δημιουρ-
γία κωδικών ασφάλισης στον ΕΦΚΑ”.

Μάνος Νικολάου
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Η Τέχνη δεν είναι εμπόρευμα
-ούτε οι γυναίκες που την υπηρετούν

Και οι σπουδαστές μαζί
Από κει που περιμέναμε να μπούμε σε μια

αίθουσα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα
υποκριτικής που έχουν να κάνουν με την
επαφή, την επικοινωνία, την ανταπόκριση, το
βλέμμα... βρεθήκαμε να τα κάνουμε σε κου-
ζίνες, σε υπνοδωμάτια, στις τουαλέτες, με
γονείς και συγγενείς στο σπίτι, με σκυλιά να
πέφτουν πάνω μας. Μέσα σε τέτοιες συνθή-
κες είναι δύσκολο να “ανοιχτείς” για να κά-
νεις υποκριτική. Και μιλάμε για πολλές ώρες.
Από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαστε μπρο-
στά σε έναν υπολογιστή. Η υποκριτική, όπως
και ο χορός, πρέπει να γίνει από κοντά, δεν
γίνεται μέσω κάμερας. Δεν συγκρίνεται ούτε
σε ποιότητα ούτε σε ποσότητα το επίπεδο
των σπουδών.

Πολλοί από μας δεν έχουμε τα υλικοτεχνι-
κά μέσα για να συνδεθούμε. Άλλοι μπαίνουν
από το κινητό, άλλοι αναγκάζονται να πηγαί-
νουν σε άλλα σπίτια γιατί δεν έχουν ίντερνετ.
Πέφτει το ρεύμα, πέφτει το ίντερνετ και άλλα
πράγματα που μας δυσκολεύουν πάρα πολύ. 

Ήρθαμε σε επικοινωνία με τους υπόλοι-
πους σπουδαστές της σχολής από όλα τα
έτη με μαζικές συνελεύσεις διαδικτυακά, αλ-
λά και με τους καθηγητές. Παράλληλα φτιά-
χτηκε και ο Σύλλογος Σπουδαστών Σχολών
Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου, που
οργάνωσε τις κινητοποιήσεις στο Υπουργείο
Πολιτισμού, στις οποίες συμμετείχαμε. Πέρα
από αυτά, κατεβήκαμε με σπουδαστές της
σχολής μου στις κινητοποιήσεις των φοιτη-
τών, αν και χωρίς πανό. Κύριο αίτημά μας εί-
ναι η δια ζώσης λειτουργία, εξασφάλιση από

το Υπουργείο των απαραίτητων μέσων προ-
στασίας και δωρεάν τεστ. Επίσης, να μάθου-
με τι θα γίνει με τη διδακτέα ύλη, αν θα γί-
νουν αναπληρώσεις, γιατί κανονικά θα πρέ-
πει να πάμε σε παράταση σπουδών. Δεν
μπορούμε να προαχθούμε από ένα έτος που
έχουμε κάνει μόνο μέσω ζουμ. Επίσης, ζητή-
σαμε οικονομική ενίσχυση από το κράτος
για τα δίδακτρα και επίδομα ενοικίου. 

Έχουμε όρεξη να συνδεθούμε και με το κί-
νημα των καλλιτεχνών και να μάθουμε τι γίνε-
ται με τα εργασιακά του κλάδου. Πολλοί εν-
διαφερόμαστε να γραφτούμε από τώρα στο
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), που ως
σπουδαστές έχουμε τη δυνατότητα να το κά-
νουμε αλλά δεν έχουμε δικαίωμα ψήφου. 

Αυτό που γίνεται στον καλλιτεχνικό χώρο
με τις αποκαλύψεις για εργοδοτική και σεξι-
στική βία αναδεικνύει ότι δεν υπάρχει ένα
ασφαλές πλαίσιο για την εργασία, έστω ένα
χαρτί που τους κατοχυρώνει μισθό και δι-
καιώματα. Τους ανάγκαζαν να είναι υπόδου-
λοι στους καλλιτέχνες-αφεντικά τους. Ταυ-
τόχρονα υπάρχουν οι εργοδότες που έπαιρ-
ναν τα λεφτά των επιδοτήσεων, αλλά δεν
έφταναν ποτέ στους ηθοποιούς και τους εκ-
μεταλεύονταν. Έχουμε μιλήσει με τα παιδιά
της σχολής για τις 8 Μάρτη, διάφοροι λένε
ότι θα κατέβουν, και είναι κάτι που θα συζη-
τήσουμε πιο συγκεκριμένα στις επόμενες
συνελεύσεις.

Ειρήνη, πρωτοετής σπουδάστρια 
στη Δραματική Σχολή Θεάτρου “Δήλος”

ΛΥΡΙΚΗ

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρη-
σαν τα σωματεία της Εθνικής Λυρικής

Σκηνής (ΕΛΣ) στο Υπουργείο Πολιτισμού την
Τετάρτη 4/2. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν
σε συμπαράσταση με τα πανό τους η Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Θεάματος - Ακροάματος
(ΠΟΘΑ), το Σωματείο Εργαζομένων του
Εθνικού Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Μουσικός
Σύλλογος, το Σωματείο Εργαζομένων στο
Θέαμα-Ακρόαμα και η Ανατρεπτική Συσπεί-
ρωση Ηθοποιών. 

Για τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων
στην ΕΛΣ, που κινητοποιούνται βδομάδες
τώρα, μας μίλησε η Μαργαρίτα Συγγενιώ-
του, οργανωτική γραματέας της ΠΟΘΑ και
γενική γραμματέας της Ένωσης Λυρικών
Πρωταγωνιστών Ελλάδος: 

“Τα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων
της ΕΛΣ έχουμε υπογράψει από τον Ιούλιο με
την διοίκηση της ΕΛΣ Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας (ΣΣΕ). Ξαφνικά, παραμονή Χρι-
στουγέννων, ενημερωνόμαστε από τον ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη
ότι δεν επικυρώνει την σύμβαση. Ο λόγος εί-
ναι ότι στη ΣΣΕ υπάρ-
χουν κάποιες διατακτι-
κές για παροχές ελαχί-
στου κόστους, όπως
για σούπερμάρκετ, και
αυτό το θεωρεί αύξηση
του μισθού που δεν θέ-
λει να δώσει με τίποτα
μέσα στην πανδημία.
Δεν είναι δυνατόν το
κράτος να επεμβαίνει

με τέτοιο τρόπο στις διαπραγματεύσεις μας
με τη διοίκηση. 

Ο λόγος που αυτές οι διατακτικές είναι
αναγκαίες έχει να κάνει και με μια μεγάλη
αδικία που συμβαίνει στην ΕΛΣ. Το τεχνικό
και διοικητικό προσωπικό μπήκε στο ενιαίο
μισθολόγιο, που σημαίνει ότι έχει υπάρξει
πολύ μεγάλη μισθολογική ψαλίδα. Εμείς δεν
συμφωνούμε με τον διαχωρισμό εργαζόμε-
νων και καλλιτεχνών, καθώς θεωρούμε ότι
όλοι συμβάλουν στο καλλιτεχνικό έργο. Η
συνέλευση του σωματείου των τεχνικών που
έγινε πριν λίγες μέρες ήταν μαζικότατη, ήταν
όλοι εκεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

Θεωρώ ότι το πρόβλημα του Σκυλακάκη
για την επικύρωση της ΣΣΕ δεν είναι οικονο-
μικό, γιατί μιλάμε για λίγα λεφτά που η διοί-
κηση έχει να τα δώσει. Το πρόβλημά του εί-
ναι πολιτικό. Μας το πε καθαρά ότι δεν υπο-
γράφει γιατί θα του ζητάνε και άλλοι. Γίνεται
μια πρώτη εφαρμογή πάνω μας, ώστε να αρ-
χίσουν να μην επικυρώνουν τις ΣΣΕ και σε
άλλους κλάδους. Γι' αυτό είναι ακόμα πιο
σημαντική η μάχη που δίνουμε. 

Απαιτούμε από τη διοίκηση και τα Υπουρ-
γεία να επικυρωθεί και να υλοποιηθεί στο
έπακρο η ΣΣΕ”. 

10/9/20, Διαδήλωση καλλιτεχνών. Φωτό: Μάνος Νικολάου

4/2, Κινητοποίηση εργαζομένων της Λυρικής Σκηνής. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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ΗΣοφία Μπεκατώρου έδωσε ένα
έναυσμα για να μιλήσουν οι γυ-

ναίκες που έχουν υποστεί βία στους
χώρους δουλειάς αλλά και στο σπίτι
τους. Ένας πολύ γνωστός δημοσιο-
γράφος, γνωστού συγκροτήματος,
λέει “ο δημοσιογραφικός χώρος δεν
είναι χώρος που υπάρχουν παρθέ-
νες”. Μεταφέρονται δηλαδή όλα αυ-
τά τα σεξιστικά πρότυπα στον χώρο
εργασίας. Το βλέπουμε και στην Τέ-
χνη. Αν δούμε τα στοιχεία, πόσες
γυναίκες βγαίνουν από την Καλών
Τεχνών και πόσες τελικά καλλιτέχνι-
δες γίνονται γνωστές. 

Η καταπίεση, οι κακοποιήσεις της
γυναίκας στα σπίτια που λόγω κα-
ραντίνας έχουν αυξηθεί, οι κακοποι-
ήσεις των γυναικών προσφύγων, για
τις οποίες δεν μιλάει κανείς στην Ελ-
λάδα. Σε κάθε κοινωνία υπάρχει αυ-
τός ο κοινωνικός έλεγχος της γυναί-
κας. Πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημα-
σία να παλέψουμε ως κίνημα για τη
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα
σχολεία. Να μπει, όχι ως μάθημα δε-
ξιοτήτων που είπε η κ. Κεραμέως,
αλλά ως μάθημα που θα δείξει στα
παιδιά ότι είναι ισότιμα. Είτε είναι
ΛΟΑΤΚΙ+ είτε όχι, είτε είναι αγόρια
είτε κορίτσια.

Λήδα Καζατζάκη
ιστορικός Τέχνης

Οχώρος της εστίασης είναι κα-
θαρά ανδροκρατούμενος. Κα-

λούμαστε να αποδείξουμε τις δυνα-
τότητες και τις αντοχές μας καθημε-
ρινά κάτω από αντίξοες συνθήκες.
Δεν υπάρχει καμία ισονομία στην
ανέλιξη και τις ευκαιρίες ή ακόμα
και στις απολαβές. Οι εργαζόμενες
σε μια κουζίνα λειτουργούμε με με-
γαλύτερη πίεση και αμφισβήτηση,
με αποδοκιμασία και τρικλοποδιές.
Είναι η εποχή να υπάρξει ουσιαστική
ισότητα και ισονομία μεταξύ των φύ-
λων. Το μυστικό για όλα αυτά είναι ο
κοινός αγώνας που πρέπει να δώσε-
ουμε όλα τα σωματεία.

Η απεργιακή 8 Μάρτη πρέπει να
απλωθεί παντού με τα σωματεία μας
και τα συνδικάτα. Με την “Καμαριέ-
ρα” θα είμαστε δίπλα στις γυναίκες
που θέλουν να μιλήσουν. Πρέπει να
καλέσουμε όλες τις γυναίκες να πα-
λέψουμε, φοιτήτριες, προσφύγισ-
σες, εργαζόμενες, άνεργες. Να πα-
λέψουμε αυτή την καταστροφική κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη, που πολεμάει
κεκτημένα πολλών χρόνων. Με σε-
βασμό, αλληλεγγύη και δικαιοσύνη
να παλέψουμε για τα δικαιώματά
μας. Να τους φέρουμε μαζί μας
όλους, γυναίκες και άντρες, για την
κοινωνία που οραματιζόμαστε.

Χαρά Μουτζούρη
Μαγείρισσα, Σωματείο Επισιτισμού

Ηκυβέρνηση με αφορμή την παν-
δημία προσπαθεί να περάσει

ό,τι πιο αντιεργατικό και αντιεκπαι-
δευτικό μέτρο μπορεί. Μέσα σε αυ-
τά ήρθε η καταγγελία της Μπεκατώ-
ρου. Ο Μητσοτάκης και η Κεραμέ-
ως, κάτω από την πίεση της κοινής

γνώμης, έσπευσαν να κάνουν δηλώ-
σεις κατά της σεξουαλικής βίας. Μά-
λιστα ο Μητσοτάκης κατά της βίας
γενικότερα, που η κυβέρνησή του
εντείνει ολοένα και περισσότερο τη
βία και την καταστολή.

Το γυναικείο ζήτημα αποκτά παγ-
κόσμια χαρακτηριστικά. Η περσινή
διαδήλωση της 8 Μάρτη ήταν μια
πολύ δυνατή εμπειρία. Γυναίκες από
διάφορους χώρους της εργατικής
τάξης, γυναίκες πρόσφυγες και με-
τανάστριες, γυναίκες ΛΟΑΤΚΙ+ έδω-
σαν μια δυναμική και μαζική παρου-
σία. Το γυναικείο ζήτημα είναι υπό-
θεση όλης της εργατικής τάξης. Ερ-
χόμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ
σκληρή πολιτική που καταστρατηγεί
τα κεκτημένα εργατικά δικαιώματα
κι αυτό έχει αντίκτυπο στη θέση της
γυναίκας μέσα στην κοινωνία. Στον
χώρο της εκπαίδευσης ο θεσμός
του αναπληρωτή και της αναπληρώ-
τριας, που φέτος έγινε τρίμηνος, δε
βαραίνει το ίδιο τους άντρες και τις
γυναίκες. Είναι σκληρό για μια έγ-
κυο γυναίκα ή μια μητέρα με παιδιά
να μετακινείται από σχολείο σε σχο-
λείο, ή να μετακομίσει για να δουλέ-
ψει επειδή αν αρνηθεί τη θέση την
περιμένει η ανεργία.

Τέλος, είναι γνωστές οι μέθοδοι
των δυνάμεων καταστολής και αυτή
τη βία θέλει τώρα να εδραιώσει η
Κεραμέως στα Πανεπιστήμια. Είναι
φανερό πως στόχος είναι να διαλυ-
θεί το φοιτητικό κίνημα. Το ερώτημα
είναι: πότε είναι πιο εύκολο για μια
φοιτήτρια που έχει δεχτεί σεξιστική
βία να μιλήσει; Όταν υπάρχει ένα
δυνατό, οργανωμένο φοιτητικό κίνη-
μα ή όταν υπάρχει ένα πανεπιστήμιο
υποταγμένο στην ελεύθερη αγορά;

Αναστασία Πουλουτίδου
δασκάλα, Σύλλογος “Θουκυδίδης”

Οσεξισμός και το τρίπτυχο “Πα-
τρίς – Θρησκεία – Οικογένεια”

είναι κάτι που χρησιμοποιούν οι άρ-
χουσες τάξεις στην προσπάθειά
τους για μια πειθαρχημένη εργατική
τάξη που δεν θα κοστίζει η αναπα-
ραγωγή της για τα αφεντικά. Χρει-
άζεται να το έχουμε ξεκάθαρο για
να γνωρίζουμε και πού απευθυνόμα-
στε. Εχθρός μας δεν είναι οι άντρες
αλλά τα κράτη που αναπαράγουν
αυτές τις ιδεολογίες οι οποίες κατα-
λήγουν να ισχύουν στους χώρους
δουλειάς, στα σχολεία, στις σχολές,
στις οικογένειές μας.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται. Το “μέ-
νουμε σπίτι” για ένα τεράστιο κομ-
μάτι γυναικών σήμαινε περισσότερη
καταπίεση. Αυξάνονται τα περιστατι-
κά βίας, ενώ και το σπίτι παίρνει τη
μορφή δουλειάς, σχολείου, γηροκο-
μείου. Ανοίγει η ιδεολογική επίθεση

της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας.
Δεν μπορούμε επίσης να αφήσουμε
έξω την αύξηση της καταπίεσης των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και την ακόμα με-
γαλύτερη φτωχοποίηση των σεξερ-
γατών/τριών. Οι πολιτικές αυτές δη-
μιουργούν το έδαφος για τη σεξιστι-
κή βία και πρέπει να τις τσακίσουμε.

Εδώ και τέσσερις εβδομάδες δια-
δηλώνει μαζικά το εκπαιδευτικό κίνη-
μα, τις τελευταίες δυο μαζί με πρό-
σφυγες και προσφύγισσες και τα
παιδιά τους που ζητούν πρόσβαση
στα σχολεία. Είναι μεγάλη νίκη το να
μπορεί ένα κίνημα να ενώνει όλες τις
μάχες. Φέτος με το #metoo συσπει-
ρώθηκε στις σχολές ένα μεγάλο αν-
τισεξιστικό δίκτυο για να στηρίξει τα
άτομα που θέλουν να μιλήσουν και
να διεκδικήσουν. Οι φοιτήτριες του
ΑΠΘ κατήγγειλαν ανοιχτά σεξουαλι-
κές παρενοχλήσεις από καθηγητή
και αντίστοιχα στη σχολή μου η δια-
δικασία καταγγελιών που είχε παγώ-
σει λόγω καραντίνας ξαναξεκίνησε.
Στις συνελεύσεις μοιράζουμε μαζικά
την προκήρυξη για τις 8 Μάρτη και
ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση. Θα βά-
λουμε και ψηφίσματα για την απερ-
γία για να κατέβουν και οι σχολές
οργανωμένα.

Μαρία Ρίζου, φοιτήτρια ΕΜΜΕ

Η8 Μάρτη είναι μια ημέρα αφιε-
ρωμένη στους αγώνες για ισό-

τητα και μια ημέρα γιορτής για τα
κεκτημένα δικαιώματα. Τα αστικά δι-
καιώματα έχουν κατακτηθεί στις πε-
ρισσότερες κοινωνίες με μαζικά κι-
νήματα, με θυσίες και αίμα γυναικών
και αντρών. Οφείλουμε να μην ξε-
χνάμε ότι η δυτική κουλτούρα έχει
διαποτιστεί από τον σεξισμό. Να θυ-
μόμαστε ότι οι γυναίκες είναι πιο
φτωχές παγκοσμίως, κερδίζουν λι-
γότερο από τους άντρες και κάνουν
περισσότερη μη αμειβόμενη εργα-
σία στο σπίτι.

Οφείλουμε να θυμόμαστε ότι ο
εργαζόμενος και η εργαζόμενη βρί-
σκει στήριξη στο εργατικό κίνημα.
Σήμερα εν μέσω πανδημίας ενώ η
Βουλή θα έπρεπε να παίρνει μέτρα
μόνο για την προστασία των πολι-
τών, εκμεταλλεύεται αυτή την κατά-
σταση και ψηφίζει νομοσχέδια που

βάλλουν την Υγεία, την Παιδεία, τα
συνδικαλιστικά και εργασιακά δι-
καιώματα και την ισότητα των δύο
φύλων. Η απεργιακή 8 Μάρτη πρέ-
πει να γίνει θεσμός όπως η Πρωτο-
μαγιά. Στην ΠΣΥΠΕΡΤ θα κάνουμε
τηλεδιάσκεψη στις 19 Φεβρουαρίου
για να δούμε πώς μπορεί η ΕΡΤ να
στηρίξει απεργιακά αυτή τη μέρα.
Καλή αντάμωση στους δρόμους!

Άννα Τσινίκα, μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΡΤ

Μετά τις αποκαλύψεις της Σ.
Μπεκατώρου τη σκυτάλη πή-

ραν οι γυναίκες του δικού μου χώ-
ρου κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Για
χρόνια οι καλλιτέχνες ήμασταν “ανε-
πάγγελτοι” στη συνείδηση των πολ-
λών. Με πολύ ασθενικά σωματεία,
με κατάργηση των συλλογικών συμ-
βάσεων, με πολύ ελαστικές έως ανύ-
παρκτες σχέσεις εργασίας, με ελλι-
πή ασφάλιση. Όλα αυτά κάτω από
το πέπλο μιας “καλλιτεχνίας” που
ήταν η προστασία για κακοποιητικές
συμπεριφορές.

Την περίοδο της πανδημίας απο-
κτήσαμε μια σπάνια αλληλεγγύη, μια
συνείδηση ότι είμαστε μέρος μιας
αλυσίδας εργασιακής όπως και όλοι
οι υπόλοιποι. Μέσα από το κίνημα
Support Art Workers ιδιαίτερα το ΣΕΗ
απέκτησε μια εξωστρέφεια που ποτέ
άλλοτε δεν είχε. Δημιούργησε τη μα-
γιά ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες
να μιλήσουν για πράγματα που στον
κλάδο μας ήταν κοινό μυστικό. Τώρα
ψηλαφίζουμε ως κοινωνία τα όρια
του τι σημαίνει δουλεύω, κακοποιού-
μαι. Τι σημαίνει για τον δικό μας κλά-
δο, που υπάρχει μια απτικότητα και
μια σωματικότητα, το “βάζω τα όριά
μου” ως εργαζόμενη και ως γυναίκα;

Η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την
πανδημία και έχει βάλει ψηλά το “νό-
μος και τάξη”. Γι' αυτό και φέτος
στις 8 Μάρτη πρέπει όλες και όλοι
να βγούμε με τα γιαταγάνια. Με ένα
μαζικό τρόπο, στέλνοντας ένα ηχη-
ρό μήνυμα ότι θέλουμε τις ζωές μας
πίσω και ως γυναίκες και ως άνθρω-
ποι, όλοι μαζί.

Δώρα Χρυσικού
ηθοποιός, μέλος ΣΕΗ

Με επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε στις 5/2 η
πανελλαδική συνέλευ-
ση της Κίνησης για μια
Απεργιακή 8 Μάρτη.
Παρακάτω μπορείτε
να διαβάσετε τα βασι-
κά σημεία των εισηγή-
σεων και των παρεμ-
βάσεων στη συζήτηση.
Ψηφίσματα συμμετο-
χής στην απεργία
έχουν βγάλει τα σωμα-
τεία των εργαζόμενων:
Γεννηματά, Αγίου
Σάββα, ΣΕΛΜΑ, ΕΛ-
ΜΕ Χανίων και Αμα-
λία Φλέμινγκ.

8 Μάρτη: Πανεργατική    



Ακολούθησε πλούσια συζήτηση. Πρώτη
μίλησε η Μ. Χαρχαρίδου, μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσο-

κομείο Γεννηματάς, για τη σημασία που έχει η
σύνδεση των διεκδικήσεων των γυναικών με
τα συνδικάτα και το εργατικό κίνημα. “Ενώ
ήμουν πρόσφατα εκλεγμένη στο σωματείο,
δέχτηκα ένα απειλητικό και σεξιστικά υβριστι-
κό τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδας. Βρήκα τη δύναμη
και προκάλεσα τη συζήτηση στο σωματείο και
βγήκε ανακοίνωση. Και μέσα στα σωματεία
πρέπει να δίνουμε μάχη: σε εκείνη τη συζήτη-
ση δεν είχαν συμφωνήσει όλοι να βγει η ανα-
κοίνωση, μέσα από τη συζήτηση καταφέραμε
να πείσουμε την πλειοψηφία”. Στη συνέχεια η
Α. Φράγκου, δημοσιογράφος, μίλησε για τη
φρικτή μοίρα που επιφυλάσσει στις προσφύ-
γισσες η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θύμισε τον
ρόλο των γυναικών στην οργάνωση των μα-
χών του 2020 στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
αρχίζοντας από την περσινή 8 Μάρτη. Τόνισε
ότι όπως και πέρσι, πρέπει η Κίνηση να μετα-
φράσει και φέτος τα κείμενά της σε πολλές
γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, αραβικά, περσι-
κά, ταγκαλόγκ) ώστε να οργανωθεί η 8 Μάρτη
σε όσο περισσότερα στρατόπεδα και μετανα-
στευτικές κοινότητες γίνεται.

Η Χ. Σταυριανού, ξενοδοχοϋπάλληλος και
μέλος του δικτύου “Καμαριέρα”, υπογράμμι-
σε ότι οι γυναίκες στον τουρισμό υφίστανται
έναν περιορισμό στο σε ποιες θέσεις μπο-
ρούν να εργαστούν ανάλογα με την ηλικία,
την εμφάνιση και την οικογενειακή κατάστα-
ση. “Το όνομά μας έχει εμπνευστεί από την
Καμαριέρα που είχε ξεσκεπάσει τον Στρος
Καν. Έχουμε μπει στους αγώνες και θέλουμε
να τονίσουμε ότι η στήριξη των συνδικάτων
στην απεργιακή 8 Μάρτη είναι πολύ σημαντι-
κή για να μην ξεφουσκώσει το κίνημα #me-
too, θέλουμε να το πάμε παραπέρα και αυτό
γίνεται μόνο με αγώνες”. Η Α. Μαρτίνη, σπου-
δάστρια σε δραματική σχολή, συμπλήρωσε
στην εικόνα της υποκρισίας της κυβέρνησης
ότι η Μενδώνη τρέχει να καλύψει τον διευθυν-
τή του Εθνικού Θεάτρου. “Η απεύθυνση στο
ΣΕΗ για τις καταγγελίες είναι μια τρομερή αλ-
λαγή που έχει γίνει. Αυτό που κυριαρχεί στον
κόσμο των σπουδαστριών και σπουδαστών σε
δραματικές σχολές είναι η οργή. Εμείς στη
'Δήλο' έχουμε ήδη πάρει απόφαση συμμετο-
χής στις 8 Μάρτη. Κι όχι μόνο αλλά να προ-
σπαθήσουμε να το προπαγανδίσουμε με βιν-
τεάκια και άλλους τρόπους. Επίσης να το
ανοίξουμε και σε άλλους συλλόγους, ανάμε-

σα στους οποίους και στου Εθνικού”.
Η Μ. Παπαμηνά σημείωσε ότι οι κινήσεις

του Υπουργείου επιβάρυναν εργαζόμενες/ους
και γονείς, τόσο με το κλείσιμο όσο και με το
άνοιγμα των σχολείων, καθώς καλούνται,
εκτός από τη φροντίδα, να διαχειριστούν και
την εκπαίδευση αλλά και τον έλεγχο της υγεί-
ας των παιδιών και όλα αυτά χωρίς άδειες και
με πιο ελαστικό ωράριο. “Τη Δευτέρα και την
Τρίτη έχουν γενικές συνελεύσεις τα δυο με-
γάλα σωματεία εκπαιδευτικών της πόλης, η
ΕΛΜΕ και ο ΣΕΠΕ. Δυο χρόνια τώρα έχουν
βγάλει στους δρόμους μαζικά το γυναικείο κί-
νημα με απεργιακή μορφή στις 8 Μάρτη”. Η
Τ. Ανδρέου, μέλος του ΔΣ της ΟΣΥΟ, τόνισε:
“Το τελευταίο διάστημα υφίσταμαι συνδικαλι-
στική δίωξη καθ' υπόδειξη του νέου μου προ-
ϊστάμενου. Έχουμε απευθυνθεί σε σωματεία
στο Υπουργείο Οικονομικών και όχι μόνο
ώστε να βγάλουν ψηφίσματα συμπαράστα-
σης. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα
αφήνουμε έτσι γιατί η κυβέρνηση ετοιμάζει
νέο αντισυνδικαλιστικό νόμο. Έχουμε ήδη συ-
ζητήσει να οργανώσουμε εκδήλωση στον χώ-
ρο της ΑΑΔΕ όπως πέρσι αλλά και σε άλλους
χώρους του Υπουργείου. Ξανανοίγει το ζήτη-
μα των καθαριστριών. Όλον αυτόν τον κόσμο
θέλουμε να οργανώσουμε μαζικά για τις 8
Μάρτη”.

Εξορμήσεις
Η Π. Κουτσουδάκη, εργαζόμενη στην ιδιω-

τική Υγεία, πρόσθεσε την εικόνα της κερδο-
φορίας των ιδιοκτητών των ομίλων μέσα στην
πανδημία σε συνδυασμό με την υποτίμηση
της ασφάλειας των εργαζόμενων, που στην
πλειονότητά τους είναι γυναίκες, και τις μαζι-
κές απολύσεις. “Σαν ΑΣΚΥ, σχήμα της αντικα-
πιταλιστικής Αριστεράς στην ιδ. Υγεία, έχου-
με ήδη οργανώσει εξορμήσεις στο Ωνάσειο
και στο Ντυνάν. Με αφορμή την σημερινή σύ-
σκεψη υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από
τους/τις συναδέλφους. Οργανώνουμε και τις
επόμενες ώστε να βγει απεργία στον κλάδο
για τις 8 Μάρτη. Έχουμε καταθέσει το ψήφι-
σμα στα σωματεία καθώς και στην ΟΣΝΙΕ.
Σχεδιάζουμε και μια διαδικτυακή εκδήλωση
για τους εργαζόμενους στα κέντρα της ιδιωτι-
κής Υγείας”. Η Φ. Πολίτη, δημοσιογράφος,
υπογράμμισε ότι η “καλή κοινωνία” δεν θα χά-
σει μόνο τον ύπνο της αλλά πολύ περισσότε-
ρα. “Στον χώρο των ΜΜΕ έχουν βγει κάποια
πράγματα, ο Χατζής, διεφθαρμένος από πάν-
τα ξέρουμε τον ρόλο του, βιαστής. Υπάρχουν
πολλοί ακόμα, εκδότες, στελέχη, παρουσια-

στές, όλοι αυτοί χρειάζεται να μας βρουν
απέναντί τους. Εργαζόμενοι/ες στα ΜΜΕ ορ-
γανώνουμε εκδήλωση διαδικτυακή, με τίτλο
#Me(dia)too γιατί χρειάζεται να συζητήσουμε
το τι κάνουμε, πώς απαντάμε”.

Η Μ. Ντάσιου, γιατρός στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας, μίλησε για την εντατικοποί-
ηση της εργασίας στην Πρωτοβάθμια, όπου
το νοσηλευτικό προσωπικό είναι σχεδόν απο-
κλειστικά γυναίκες. Τόνισε ότι ιατρικό, νοση-
λευτικό και διοικητικό προσωπικό έχουν κάθε
λόγο να παλέψουν μαζί ενάντια στην καταπά-
τηση των εργασιακών δικαιωμάτων και να
απεργήσουν μαζικά στις 8 Μάρτη. Τέλος, η Σ.
Μπενζελούν, ιδιωτική υπάλληλος, τόνισε πως
ό,τι εκπροσωπεί η κυβέρνηση της ΝΔ σημαί-
νει καταπίεση των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων. Τα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, μεγάλο μέρος της εργατι-
κής τάξης, ξέρουν τι σημαίνει η εργασιακή
ανασφάλεια, τι σημαίνει να είσαι ΛΟΑΤΚΙ+ και
φτωχός. “Ένα θέμα που πρέπει να ανοίξουμε
δυναμικά είναι η δίκη των δολοφόνων του
Ζακ. Η δολοφονία του Ζακ είναι ένα συγκλονι-
στικό γεγονός, που θα μπορούσε να είναι μια
παραβολή για το τι μας κάνει καθημερινά το
σύστημα στο οποίο ζούμε. Μας διαχωρίζει και
μας τιμωρεί για ό,τι μας ονόμασε. Μας παίρ-
νει τα λεφτά που οι ίδιοι δουλέψαμε και ύστε-
ρα μας κατηγορεί που είμαστε φτωχοί γιατί
δεν είμαστε αρκετά ικανοί. Μας χτυπάει κι αν
αμυνθούμε μας κατηγορεί για βία. Αυτό είναι
το σύστημα και η πραγματικότητα και θύμα
αυτής της πραγματικότητας ήταν και ο Ζακ.
Κράτος, αστυνομία και αφεντικά σκοτώσανε
τον Ζακ κι αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά
τις γυναίκες, αφορά την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα,
αφορά όλη την εργατική τάξη”.
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Εκδηλώσεις

Εμπρός για 
απεργιακή 8 Μάρτη

Ορίστηκε δικάσιμος για τη δίκη των
δολοφόνων του Ζακ στις 20 Οκτώβρη
2021, έναν ολόκληρο χρόνο καθυστέ-
ρηση από την αρχική ημερομηνία. Το
ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα χρειάζεται να ανοίξει
τη συζήτηση και τη μάχη για δικαίωση
του Ζακ σε κάθε εργατικό χώρο, σχολή
και σχολείο, σε κάθε κινητοποίηση και
απεργιακή μάχη, αρχίζοντας από τις 8
Μάρτη.

Στις 20 Οκτώβρη 2021
ξαναρχίζει η δίκη των
δολοφόνων του Ζακ

“#Me(dia)Too - Σεξουαλικές παρενοχλή-
σεις και ΜΜΕ”
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2, 7:30μμ, 
bit.ly/mediatoo
Ομιλήτριες: Ιωάννα Ηλιάδη, δημοσιογρά-
φος, Άννα Κωνσταντακάκη, δημοσιογρά-
φος, Αργυρώ Γιαννουδάκη, δημοσιογρά-
φος, Ειρήνη Γιανναρά, παραγωγός ΕΡΤ,
Λένα Βερδέ, δημοσιογράφος, μέλος ΔΣ
ΕΣΠΗΤ.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΕΠΙΣΙΤΙ-
ΣΜΟ, ΚΙΝΗΣΗ “ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ”
“Από την καμαριέρα του Στρoς Καν στη
Μπεκατώρου”
ΤΡΙΤΗ 23/2, 6μμ, πληροφορίες:
fb.com/apergiaki8marti
Ομιλήτριες: Χουάνα Σταυριανού, ξενο-
δοχοϋπάλληλος, Χαρά Μουτζούρη, μά-
γειρας
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ/ΕΣ ΤΕΧΝΗΣ, 
ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 7:30μμ, πληροφορίες:
fb.com/apergiaki8marti
Ομιλήτριες: Αλεξάνδρα Μαρτίνη, σπου-
δάστρια δραματικής σχολής, Τατιάνα
Πίττα, ηθοποιός
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2, 7μμ, 
meet.jit.si/Ekdilosi8Marti
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 18/2, 8μμ, πληροφορίες:
fb.com/apergiaki8marti
Ομιλήτριες: Αργυρή Ερωτοκρίτου, για-
τρός ΔΣ Γεννηματάς, Μαρία Ρίζου, φοι-
τήτρια ΕΜΜΕ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 7μμ, bit.ly/nsmyrni8m
Ομιλήτριες: Χουάνα Σταυριανού, ξενοδο-
χοϋπάλληλος, Μαρίζα Ψαλτάκου, γιατρός
ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 8μμ, πληροφορίες:
fb.com/apergiaki8marti
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου, εργαζό-
μενη ΓΝΑ Γεννηματάς  

Επιμέλεια: Αφροδίτη Φράγκου

   πάλη των Γυναικών

M. Χαρχαρίδου
Π. ΚουτσουδάκηΧ. Σταυριανού
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Με πανελλαδική πανυγειονομι-
κή απεργία την Τρίτη 16 Φλε-
βάρη απαντούν οι εργαζόμε-

νοι στα νοσοκομεία στην εγκληματι-
κή πολιτική της κυβέρνησης στο ΕΣΥ.
Η απεργία, που ξεκινά στις 9πμ και
ολοκληρώνεται στις 3μμ, συνδυάζε-
ται με συγκεντρώσεις και διαδηλώ-
σεις σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα το
απεργιακό ραντεβού είναι στις 10πμ
στο υπουργείο Εργασίας και θα ακο-
λουθήσει πορεία στο υπουργείο Υγεί-
ας. Την ίδια ώρα θα γίνει η παράστα-
ση διαμαρτυρίας έξω από το υπουρ-
γείο Μακεδονίας-Θράκης στη Θεσ-
σαλονίκη, καθώς και οι συγκεντρώ-
σεις στις ΥΠΕ στις άλλες πόλεις.

Με την απεργία τους, οι υγειονομι-
κοί διεκδικούν την ενίσχυση του ΕΣΥ
εδώ και τώρα, με μαζικές προσλή-
ψεις προσωπικού, με μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων, με ένταξη
στα ΒΑΕ, με στήριξη της ΠΦΥ, με αύ-
ξηση της χρηματοδότησης, με μέσα
ατομικής προστασίας για όλους, με
επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και
ένταξή τους στο δημόσιο σύστημα
Υγείας. Όλα τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας δηλαδή για τους ίδιους,
τους ασθενείς τους και όλους τους
πολίτες, ειδικά στην περίοδο της
πανδημίας. Για να μην υπάρξουν άλ-
λα θύματα εν όψει και του, ακόμα πιο
σκληρού όπως είναι αναγκασμένοι
πια να παραδέχονται όλοι, τρίτου κύ-
ματος.

Ανθρώπινες ζωές
Είναι όλα όσα αρνείται πεισματικά

να κάνει η κυβέρνηση της ΝΔ ένα
χρόνο τώρα, με ολοένα και μεγαλύ-
τερο κόστος σε ανθρώπινες ζωές.
Αυτή ακριβώς την επιλογή, της εγκα-
τάλειψης του ΕΣΥ και του προσωπι-
κού του στην τύχη τους (όπως και
των ΜΜΜ και όλων των χώρων δου-
λειάς), έρχονται να συγκαλύψουν οι
μεγαλύτερες απαγορεύσεις, τα πρό-
στιμα και οι περιορισμοί. Είναι μέτρα
που δεν έχουν σχέση με την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας ούτε μπορούν
να την περιορίσουν. Το μόνο που
εξυπηρετούν είναι την συνέχιση της
ίδιας εγκληματικής πολιτικής, βγά-
ζοντας επιπλέον λάδι την κυβέρνηση
και φορτώνοντας στους εργαζόμε-
νους, τη νεολαία, τους συνταξιού-
χους, όλη την κοινωνία την ευθύνη
για τη διασπορά του κορονοϊού.

Την ίδια προσπάθεια κάνει άλλω-
στε η κυβέρνηση και στο ίδιο το ΕΣΥ.
Χωρίς προσλήψεις, χωρίς υποδομές
και εξοπλισμό που να καλύπτουν
όλες τις ανάγκες, με προκλητικές με-
τακινήσεις προσωπικού από τη μια
κλινική στην άλλη και από το ένα νο-
σοκομείο στο άλλο για να μπαλώσει
τις τρύπες, με μια εμβολιαστική δια-
δικασία που φορτώνεται στα ήδη
εξαντλημένα και υποστελεχωμένα
νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και
δεν μπορεί να εξασφαλίσει τον γρή-
γορο και ασφαλή εμβολιασμό του
πληθυσμού, εξαπολύει μια σφορδή

επίθεση στους υγειονομικούς που
αντιστέκονται για να τους φιμώσει.
Αυτό το στόχο έχουν οι διώξεις των
προέδρων της ΠΟΕΔΗΝ, της ΟΕΝΓΕ
και της ΕΝΙΘ, με αποκορύφωμα την
απόπειρα απόλυσης του προέδρου
του Συλλόγου Εργαζόμενων στον
Άγιο Σάββα, Κώστα Καταραχιά.

Σε όλα τα νοσοκομεία η οργή ξε-
χειλίζει και μετατρέπεται σε δράση.
Από το Σωτηρία όπου οι συμβασιού-
χοι οργανώνονται με επιτροπή αγώνα
απαιτώντας τη μονιμοποίησή τους
μέχρι το Δρομοκαΐτειο όπου οι εργα-
ζόμενοι/ες προχώρησαν την Τρίτη
9/2 σε έκτακτη συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας στην πύλη και τη διοίκηση λό-
γω των αβάστακτων ελλείψεων διεκ-
δικώντας προσλήψεις προσωπικού,
ένταξη στα ΒΑΕ και όλα τα αιτήματα.
Και από την Ικαρία όπου οι εργαζό-
μενοι του Νοσοκομείου πρωτοστάτη-
σαν στην «υποδοχή» Μητσοτάκη μέ-
χρι το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
όπου το Σωματείο κατήγγειλε ότι το
νοσοκομείο έμεινε για μέρες χωρίς
αξονικό τομογράφο!

Η πανυγειονομική απεργία στις
16/2 αποτελεί την κορύφωση του
απεργιακού προγράμματος που εί-
χαν αποφασίσει οι Ομοσπονδίες της
Υγείας, με προηγούμενους σταθμούς
τις συγκεντρώσεις στα νοσοκομεία
στις 28 Γενάρη και τις κινητοποιήσεις
στα Κέντρα Υγείας στις 3 Φλεβάρη.

Τόσο οι πρώτες όσο και οι δεύτερες
είχαν μεγάλη επιτυχία, με μαζική
συμμετοχή εργαζόμενων και συμπα-
ραστατών. Συνεχίζοντας σε αυτό το
δρόμο, η Πρωτοβουλία «Στηρίξτε
τους εργάτες της Υγείας - Support
Health Workers» απευθύνει κάλεσμα
στους εργαζόμενους και τη νεολαία
να σταθούν στις 16/2 στο πλευρό
των υγειονομικών που παλεύουν για
σώσουν τις ζωές όλων.

Κέντρα Υγείας
«Για πρώτη φορά οργανώσαμε κι-

νητοποίηση στο Κέντρο Υγείας Καλυ-
βίων», μας είπε η Θένια Ασλανίδη,
γιατρός, για τη μέρα δράσης στα ΚΥ
στις 3/2. «Νοσηλεύτριες και γιατροί
βγήκαμε στη πύλη, κρεμάσαμε πανό
και συζητήσαμε για όλα τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερα
τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπι-
κό. Η δουλειά πολλαπλασιάζεται, οι
βάρδιες βγαίνουν με δυσκολία, οι
ασθενείς αντιμετωπίζουν μεγάλες
αναμονές. Ο εμβολιασμός, που φορ-
τώνεται στα ΚΥ, χωρίς νέες υποδο-
μές και εργαζόμενους, κάνει ακόμα
πιο τραγική την κατάσταση. Για πρώ-
τη φορά λοιπόν καταφέραμε να μιλή-
σουμε για όλα αυτά και να ανοίξουμε
και το θέμα της συμμετοχής μας
στην απεργία στις 16/2».

Την ίδια μέρα συγκεντρώσεις έγι-
ναν σε πάρα πολλά ΚΥ, στην Ηλιού-

πολη, το Περιστέρι, στο Παγράτι,
στο Βύρωνα, στον Εύοσμο, στη λεω-
φόρο Αλεξάνδρας, παρουσία σωμα-
τείων νοσοκομείων, συλλόγων εκπαι-
δευτικών, ενώσεων γονέων, φορέων
και συλλογικοτήτων από τις γειτο-
νιές, οργανώσεων της Αριστεράς. «Η
κινητοποίηση στο ΚΥ Ευόσμου έγινε
με συμμετοχή της ΕΝΙΘ, του Συντονι-
στικού Νοσοκομείων και τοπικών φο-
ρέων», μας είπε ο Γιάννης Κούτρας,
μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμε-
νων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης. «Γιατροί και άλλοι ερ-
γαζόμενοι βγήκαν μαζί μας και συζή-
τησαν μαζί μας για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν. Η κατάσταση εί-
ναι εξοργιστική. Το να μένει ένα νο-
σοκομείο όπως το Ιπποκράτειο χωρίς
αξονικό, κάτι που θα μπορούσε να
λυθεί πολύ γρήγορα και χωρίς μεγά-
λο κόστος, καταλαβαίνουμε τι σημαί-
νει. Η αδιαφορία τους για τη δημόσια
Υγεία είναι απροκάλυπτη.

Όλη αυτή τη βδομάδα οργανώνου-
με την απεργία στις 16 Φλεβάρη. Σαν
ΕΝΙΘ έχουμε πάρει την πρωτοβουλία
για διαδικτυακή σύσκεψη με τα Σω-
ματεία της Θεσσαλονίκης την Τετάρ-
τη στις 6.30μμ και την επόμενη μέρα
την ίδια ώρα για διαδικτυακή γενική
συνέλευση της Ένωσης. Πάμε δυνα-
τά για την επιτυχία της απεργίας!».

Λένα Βερδέ

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Αγώνας! Για να σώσουμε ζωές

Μονιμοποίηση 
των συμβασιούχων τώραΑντιμέτωπος με την οργή των Ικαριωτών βρέθηκε το

Σάββατο 6/2 ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επί-
σκεψή του στο νησί. Ο Σωτήρης Δρούλιας, πρό-

εδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στο Νοσοκομείο Ικα-
ρίας, μας μίλησε για τη «θερμή» αυτή υποδοχή στον πρω-
θυπουργό:

«Η επίσκεψη του Μητσοτάκη στα νησιά μας, Ικαρία,
Φούρνους, Θύμαινα, ξεκίνησε ως φήμη και επιβεβαιώθηκε
την Τετάρτη στην ικαριακή ραδιοφωνία. Η ανακοίνωση μι-
λούσε για επίσκεψη των εμβολιαστικών κέντρων το Σάββα-
το, χωρίς άλλες λεπτομέρειες για την ώρα άφιξης, το πρό-
γραμμα κλπ. Καλέσαμε την επόμενη κιόλας μέρα, την Πέμ-
πτη, γενική συνέλευση των εργαζόμενων του νοσοκομείου
για να συζητήσουμε την “υποδοχή” του και για την πανυγει-
ονομική απεργία στις 16 Φλεβάρη.

Η συνέλευση ήταν μαζική. Εκεί συγκρούστηκαν δυο
γραμμές. Η δική μας ήταν ότι έχουμε χρέος να καλέσουμε
ανοιχτά συγκέντρωση, να βγούμε με όνομα, επίθετο, υπο-
γραφή, ώρα και μέρος καλώντας τον ικαριακό λαό να απο-
δοκιμάσει αυτή την προκλητική επίσκεψη καθώς και να
συμμετέχει στο συλλαλητήριο στις 16/2. Η άλλη ήταν του
ΠΑΜΕ που έλεγε να μην την ανακοινώσουμε λόγω των πε-
ριοριστικών μέτρων, αλλά να γίνει ξαφνικά με συνεννοή-
σεις, μια λογική που μας βρίσκει αντίθετους πολιτικά. Δεν
υποκύπτουμε στις απαγορεύσεις, ένα χρόνο μετά την έναρ-
ξη της πανδημίας χωρίς κανένα μέτρο προστασίας μας πα-
ρά μόνο απαγορεύσεις και τρομοκρατία, η ευθύνη μας εί-
ναι να μαζευόμαστε και να αντιδρούμε. Η κρυφή κινητοποί-
ηση απορρίφτηκε και ομόφωνα αποφασίσαμε ότι καλούμε
ανοιχτά και επώνυμα.

Μαζικά
Το δελτίο Τύπου βγήκε την επόμενη μία ώρα, ότι ο Σύλ-

λογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ικαρίας καλεί μαζικά
σε παράσταση διαμαρτυρίας στο προαύλιο για να καταγρα-
φεί η αποδοκιμασία μας στο πρόσωπο του πρωθυπουργού
που είναι ο φορέας της πιο μισητής πολιτικής των τελευταί-
ων χρόνων και για να τον κηρύξουμε πολιτικά ανεπιθύμητο
στο νησί μας. Η πρώτη που ανταποκρίθηκε ήταν η Πυξίδα,
μια τοπική αριστερή εφημερίδα, και η ΕΛΜΕ Ικαρίας-Φούρ-
νων που είναι πάντα μαζί μας και πάντα έχει άμεσα και αγω-
νιστικά αντανακλαστικά. Στηρίζει λοιπόν και η ΕΛΜΕ και ξε-
κινάει ένας μαραθώνιος ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας
για τη συγκέντρωση στο προαύλιο του νοσοκομείου στις
10πμ του Σαββάτου. Αυτό πίεσε και τα σωματεία του ΠΑΜΕ
να βγουν ανοιχτά με ανακοίνωσή τους για παράσταση στο
νοσοκομείο και το ΚΥ Ευδήλου.

Από τις προηγούμενες δυο τρεις μέρες υπήρχε έντονη
αστυνομική παρουσία στο νησί, κυκλοφορούσε, έλεγχε κτί-
ρια, απέκλειε περιοχές κπλ. Δεν ήταν επιθετικοί με τον κό-
σμο ούτε εμπόδισαν τη διεξαγωγή της συγκέντρωσης. Το
μόνο που έγινε ήταν ότι τις προ-
ηγούμενες με έπαιρνε στο προ-
σωπικό μου τηλέφωνο ο αστυνο-
μικός διευθυντής και με ρώταγε
από ποιον πήραμε την άδεια να
κάνουμε τη συγκέντρωση και να
φοράμε τις μάσκες μας (!). Για το
δεύτερο τον ευχαρίστησα για το
ενδιαφέρον, για το πρώτο απάν-
τησα ότι δεν υπάρχει περίπτωση
να ζητήσουμε ποτέ άδεια από την
αστυνομία, εμείς είμαστε εκπρό-
σωποι σωματείου και αν κρίνουμε
σκόπιμο να μιλήσουμε, θα μιλή-
σουμε. Να πούμε βέβαια ότι τόση
αστυνομία στο νοσοκομείο είχα-
με να δούμε στην Ικαρία από την
εποχή της χούντας, με αυτοκίνη-
τα που είχαν έρθει και από αλλού

για να συνδράμουν την τοπική δύναμη. 
Η συγκέντρωση ήταν εντυπωσιακή, γέμισε το προαύλιο

του νοσοκομείου. Για τα δεδομένα του νησιού, της εποχής
και ό,τι έχει προηγηθεί με την τρομοκρατία, η ανταπόκριση
ήταν πολύ μεγάλη, με πάνω από 100 άτομα, από όλο το νη-
σί, Άγιο, Ράχες, Μεσαριά, Εύδηλο. Η παρουσία των Ραχών
έγινε με κονβόι αυτοκινήτων. Λίγο μετά ξεκινάμε την πορεία
μας προς το λιμάνι μαζικά, η αστυνομία πάντα δίπλα μας,
μας είπε δεν μπορείτε να πάτε στο λιμάνι, εμείς συνεχίσα-
με. Πήγαμε στην πλατεία, ενωθήκαμε με τον κόσμο που
ήταν ήδη συγκεντρωμένος εκεί, ένα μεγάλο μπλοκ, που με
την εμφάνιση του πρωθυπουργού ξέσπασε σε συνθήματα,
γιουχαίσματα, φωνές. Ο Μητσοτάκης πέρασε τρέχοντας
για το νοσοκομείο και η πορεία αποφάσισε να ακολουθή-
σει. Προσπάθησαν να μας εμποδίσουν, αλλά από παρά-
πλευρο δρόμο βρεθήκαμε μέσα στο χώρο όπου ξανά με
συνθήματα “Παρ' τους μπάτσους σου και μπρος, δεν σε θέ-
λει ο λαός” και “Προσλήψεις, ΜΕΘ, νοσοκομεία, αγώνας
για δημόσια και δωρεάν υγεία” διακόψαμε τη φιέστα και
αναγκάσαμε τον Μητσοτάκη να φύγει άρον άρον. Η συνέ-
χεια δόθηκε στον Εύδηλο στο ΚΥ όπου κι εκεί συγκεντρώ-
θηκε κόσμος.

Με αυτή την επιτυχία, τις επόμενες μέρες προετοιμάζου-
με την απεργία στις 16 Φλεβάρη, καλώντας ξανά τα σωμα-
τεία, τους φορείς, τους κατοίκους να συμμετέχουν στη
συγκέντρωση στις 11πμ στην πλατεία του Άγιου. Θέλουμε
να πάρει πανεργατικό και πανικαριώτικο χαρακτήρα γιατί η
Υγεία είναι πλέον κεντρικό πολιτικό θέμα. Δεν αφορά μόνο
το νοσοκομείο, αλλά όλο το νησί, απαιτούμε ουσιαστικά μέ-
τρα, προσλήψεις καθηγητών και υγειονομικών, μαζικά τεστ
στα σχολεία και παντού, ΜΕΘ, όλα όσα μπορούν να προ-
στατέψουν το λαό. Μόνο σε φαντασιακό επίπεδο ο Κικίλιας
διπλασίασε τις κλίνες και ήρθε τώρα ο Μητσοτάκης να εγ-
καινιάσει μια καρέκλα, ένα τραπέζι και ένα ψυγείο, όταν η
μονάδα τεχνητού νεφρού έγινε κόβιντ. Αυτή είναι η γελοι-
ότητα. Βέβαια αναγκάστηκε μετά το θόρυβο να πει ότι η
μονάδα τεχνητού νεφρού θα προχωρήσει, που δείχνει πόσο
μεγάλη αξία έχουν τέτοια γεγονότα που αναδεικνύουν την
πραγματική κατάσταση.

Θα συνεχίσουμε με την ίδια δύναμη γιατί δεν αρκούμα-
στε στις υποσχέσεις, το γλέντι που ακολούθησε στον Εύδη-
λο δείχνει με ποιους έχουμε να κάνουμε. Ήταν μεγάλη πρό-
κληση, να κλείνεις την Αθήνα από τις 6μμ μέσα κι εσύ να
πηγαίνεις διακοπές και να τρως και να πίνεις με την κου-
στωδία σου κάτω να κυκλοφορεί ανέμελη. Αν υπάρξουν
κρούσματα κορονοϊού το επόμενο διάστημα στο νησί, θα
ξέρουμε πολύ καλά τους υπεύθυνους. Συνεχίζουμε!».

Η Αμαλία Φειδά, συμβασιούχος
στο Σωτηρία με τους 4000 του
ΟΑΕΔ, μίλησε στην Εργατική
Αλληλεγγύη για την αγωνιστική
αυτή προσπάθεια διεκδίκησης
της μονιμοποίησης.

Πώς προέκυψε η συγκέντρωση 
ης περασμένης Τετάρτης;

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από έναν συνάδελφο
με τον οποίο συζητάγαμε ότι πρέπει να μαζευ-
τούμε, να συζητήσουμε και να δούμε πώς θα κι-
νηθούμε. Έτσι έγινε το κάλεσμα το οποίο στήρι-
ξε και ο Σύλλογος Εργαζόμενων. Φτιάξαμε τα
φυλλάδιά μας, τα μοιράσαμε στο νοσοκομείο
και πραγματικά η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγά-
λη. Οι εργαζόμενοι έχουν φτάσει στα όριά τους,
οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουμε εί-
ναι πολύ δύσκολες. Προφανώς εν μέσω πανδη-
μίας και σε ένα νοσοκομείο αναφοράς  ό,τι κι αν
κάνεις είναι δύσκολο. Υπάρχουν όμως ελλείψεις
που φαίνονται και δυσχεραίνουν ακόμα περισ-
σότερο την εργασία μας. Ελλείψεις σε εξειδι-
κευμένο προσωπικό, σε καθαριστές καθώς πολ-
λοί φεύγουν λόγω των δύσκολων συνθηκών, σε
όλους τους τομείς. Επιπλέον είμαστε ένα νοσο-
κομείο με ένα πολύ μεγάλο αριθμό συμβασιού-
χων, ένα νοσοκομείο που δεν μπορεί να σταθεί
χωρίς εμάς. Μπορεί να είμαστε και το 40% του
προσωπικού πια.

Οι περισσότεροι είμαστε χρόνια στο ΕΣΥ. Οι
4000 του ΟΑΕΔ κλείνουμε τον τέταρτο χρόνο
και πάμε για τον πέμπτο. Έχουμε όμως και πολύ
παλιότερους. Πχ καθαρίστριες – τραπεζοκόμες
που είναι δέκα και είκοσι χρόνια. Γυναίκες με
πολύ μεγάλη εμπειρία που πριν ήταν με το καθε-
στώς των εργολάβων και τώρα με σύμβαση με
το νοσοκομείο, που πρέπει να κάνουν ξανά και
ξανά τα χαρτιά τους και με την αγωνία συνέχεια
αν θα έχουν δουλειά αύριο. Παραλίγο μάλιστα
να ξαναπέσουν σε εργολάβο, να παίρνουν 400

ευρώ και να μένουν απλήρωτες για μήνες, αλλά
ο Σύλλογος ευτυχώς το απέτρεψε.

Η συγκέντρωση ήταν πολύ καλή, η συμμετοχή
από όλες τις σχέσεις εργασίας και τις ειδικότη-
τες, γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό, εργάτες,
καθαρίστριες, τραπεζοκόμες, τεχνολόγοι-ακτι-
νολόγοι, φυσικοθεραπευτές. Και κάποιοι μόνιμοι
συνάδελφοι ήρθαν, αν και γενικά είχαμε πει ότι
θέλουμε να είμαστε εμείς για να εκφραστούμε
ελεύθερα. Για μένα έγινε μια σημαντική αρχή.

Τι αποφασίσατε;
Το πρώτο και κύριο είναι ότι φτιάξαμε μια επι-

τροπή αγώνα, έντεκα άτομα αυτή τη στιγμή, που
θα μεταφέρει τα προβλήματα στο Σύλλογο και
θα οργανώνει τις συγκεντρώσεις και τις κινητο-
ποιήσεις μας. Είμαστε όλες και όλοι συνάδελφοι,
που σαν μια γροθιά θέλουμε να δείξουμε με τη
δύναμή μας και με τους αριθμούς μας ποιοι είμα-
στε, τι κάνουμε, τι απαιτούμε από την κυβέρνη-
ση. Απαιτούμε όχι απλά να κρατήσουμε τη δου-
λειά μας, που είναι πολύ βασικό, αλλά ένα δημό-
σιο και γερό ΕΣΥ, να σταματήσουμε να βλέπουμε
να πεθαίνει κόσμος άδικα. Η πρώτη μας κίνηση
είναι ένα κείμενο με τα αιτήματά μας που θα στα-
λεί στο διοικητή και θα ζητά συνάντηση μαζί του.
Κι από εκεί και πέρα είναι η συμμετοχή μας στη
μεγάλη απεργία στις 16 Φλεβάρη, το πώς θα
συντονιστούμε για να δώσουμε το παρών.

Πιστεύω ότι σαν νοσοκομείο και σαν προσωπι-
κό έχουμε λειτουργήσει πάρα πολύ καλά όλη
την περίοδο, το επίπεδο της εργασίας και της
συνεργασίας μας είναι εξαιρετικό. Ξέρουμε ο
ένας τη φωνή του άλλου, κουραζόμαστε πάρα
πολύ, αλλά για συνθήκες πανδημίας τα έχουμε
καταφέρει. Για μένα, το ΕΣΥ είμαστε εμείς. Στο
χέρι μας το δικό μας και των πολιτών είναι να το
κρατήσουμε. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο
Κικίλιας και ο κάθε Κικίλιας είναι ότι χωρίς εμάς
δεν γίνεται τίποτα. Το λέω αυτό γιατί η κυβέρνη-
ση με αντιμετωπίζει ως «ωφελούμενη» και όχι ως
εργαζόμενη. Είμαι ωφελούμενη στο σπα κορο-
νοϊού του Σωτηρία.

Σε μαζική συγκέντρωση προχώρησαν την περασμένη Τετάρτη 3/2 οι συμβασιούχοι στο νοσοκο-
μείο Σωτηρία. Δεκάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες όλων των ειδικοτήτων και σχέσεων εργα-
σίας έκφρασαν τη διάθεσή τους να διεκδικήσουν αγωνιστικά το «αυτονόητο» όπως λένε και οι

ίδιοι, τη μονιμοποίησή τους. Στις αποφάσεις τους περιλαμβάνεται η συγκρότηση επιτροπής αγώνα
που θα οργανώσει τη μάχη, με πρώτο στόχο μια συνάντηση με το διοικητή του νοσοκομείου καθώς
και την παρουσία τους στην πανυγειονομική απεργία στις 15 Φλεβάρη.

«Οι συμβασιούχοι του Σωτηρία προσπαθούν να οργανωθούν για να διεκδικήσουν τη μονομοποίησή
τους, με αφορμή και το γεγονός ότι κάποιων οι συμβάσεις λήγουν στο τέλος Μαρτίου και δεν ξέρουν
τι θα γίνει», μας είπε η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος του Σωματείου Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Γεν-
νηματάς, που παραβρέθηκε και χαιρέτισε τη συγκέντρωση. «Ζήτησα να μιλήσω σαν συνδικαλίστρια
από το διπλανό νοσοκομείο και μου έδωσαν το λόγο. Πρόσθεσα σε όσα είχαν ήδη ξεκινήσει να συζη-
τάνε ότι κι εμείς οι μόνιμοι είμαστε μαζί τους, γεγονός που κάνει τον αγώνα τους πιο δυνατό. Θύμισα
το 2017, όταν οι 4000 του ΟΑΕΔ, που κανείς μέχρι τότε δεν πίστευε ότι θα πάρουν παράταση, το κα-
τάφεραν με τις κοινές μας κινητοποιήσεις για πρώτη φορά και από τότε μέχρι σήμερα παραμένουν
στη δουλειά.

Επιπλέον τους κάλεσα κι εγώ να δώσουν δυναμικό παρών στις 16 Φλεβάρη. Είναι πολύ σημαντικό
ότι ήταν εκεί εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους. Όλοι και όλες έδειξαν μια διάθεση αγωνιστική
και μαχητική, ότι με κινητοποιήσεις μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Γενικά υπήρχαν τοποθετήσεις
για το ότι πρέπει να σπάσει η φούσκα που αιωρείται στα ΜΜΕ ότι στο Σωτηρία όλα είναι τέλεια και
δεν υπάρχουν προβλήματα».

ΙΚΑΡΙΑ  “Πάρ’ τους μπάτσους σου 

6/2, Ικαρία. Φωτό: ΣΕΝΙ

6/10/16, Απεργία εργαζομένων στην Υγεία. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

και μπρος”
Πανελλαδική απεργία 
στα νοσοκομεία 
στις 16 Φλεβάρη
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δια-
δικτυακή εκδήλωση της Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας “O

Μπακογιάννης χαρίζει τον λόφο του
Στρέφη στα αρπακτικά” την Τρίτη 2/2 το
απόγευμα, μία μέρα μετά τη μεγάλη συγ-
κέντρωση διαμαρτυρίας για το ίδιο θέμα
έξω από το δημοτικό συμβούλιο της
Αθήνας.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Άγγελος Διο-
νυσακόπουλος, φοιτητής στη Φιλοσοφι-
κή, που δραστηριοποιείται στην Ανοιχτή
Συνέλευση Λόφου Στρέφη: “Ο λόφος
Στρέφη μπήκε στο στόχαστρο του Μπα-
κογιάννη όπως συμβαίνει και με όλους
τους χώρους πρασίνου στις γειτονιές
μας, αλλά και σε όλη τη χώρα από την
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με
το αφήγημα του “Νόμου και Τάξης” στα
Εξάρχεια, στις σχολές, στους χώρους
εργασίας προσπαθούν να σταματήσουν
τις αντιστάσεις απέναντι στις επιθέσεις
που κάνουν. Καθημερινά βγαίνουν δημό-
σιες καταγγελίες από κόσμο που κάνει
τη βόλτα του για σεξιστικά, ομοφοβικά
και ρατσιστικά περιστατικά που προκαλεί
η αστυνομία, η οποία με πρόφαση την
covid, αλλά και πιο πριν, έχει εντείνει
τους “ελέγχους”. Θέλουν να μας διώ-
ξουν γεμίζοντας τη γειτονιά με ξενοδο-
χεία και πολυκατοικίες airbnb. Κινητοποι-
ήθηκε πολύς κόσμος ενάντια στην ιδιωτι-
κοποίηση του Στρέφη από την πρώτη
στιγμή, στην πρώτη ανοιχτή συνέλευση
μαζεύτηκαν πάνω από 250 άτομα”.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Σταύ-
ρος Σταυρίδης, καθηγητής Αρχιτεκτονι-
κής ΕΜΠ: “Τα Εξάρχεια είναι μια περιοχή
με αντιφάσεις. Ταυτόχρονα με την πα-
ρουσία νεολαιίστικων συλλογικοτήτων,
πολιτικοποιημένων εγχειρημάτων και χώ-
ρων Πολιτισμού, έχει χώρους ψυχαγω-
γίας που κυριεύουν τη γειτονιά και επι-
χειρεί να την μετατρέψει σε ένα πεδίο
προσέλκυσης τουριστικής και ντόπιας
κατανάλωσης. Είναι κυνικό να παρουσιά-
ζουν τη μετατροπή του λόφου, που είναι
δημόσιος και ανοιχτός σε όλους, σε μια
κερδοφόρα επιχείρηση, σαν μια θετική
χειρονομία απέναντι στον δημόσιο χώρο.
Αυτή την αλαζονεία την επιδεικνύουν και
σε κάθε πρόβλημα που έχει δημιουργη-
θεί από την πανδημία και η απάντησή
τους είναι περισσότερη καταστολή και
αστυνομοκρατία. Καμιά κυβέρνηση δεν
μπορεί να σταθεί μόνο με την καταστο-
λή. Λένε ότι η παραχώρηση των πιο κερ-

δοφόρων υπηρεσιών του δημοσίου
στους ιδιώτες είναι κέρδος και για τους
δύο. Αλλά τα βασικά κόστη της συντήρη-
σης και της αναπαραγωγής του δημόσι-
ου χώρου επιβαρύνουν τον δημόσιο το-
μέα, ενώ οι κερδοφόρες ευκαιρίες ευνο-
ούν τους ιδιώτες. Το όραμά τους είναι
ένας δημόσιος χώρος αυστηρά επιτη-
ρούμενος, ισχυρά συνδεδεμένος με την
κερδοφορία κεφαλαίων και που θα απο-
κλείει εκδηλώσεις αντίστασης και διαχεί-
ρισης των χώρων αυτών από τα κάτω”.

“Έχουμε ζήσει στο πετσί μας οι εργα-
ζόμενοι του Δήμου και ειδικά οι μηχανι-
κοί τι σημαίνουν οι χορηγίες των ιδιω-
τών”, είπε η Ελευθερία Αλεξανδρή, εργα-
ζόμενη στο Δήμο της Αθήνας και μέλος
των διπλωματούχων μηχανικών. “Επί Κα-
μίνη, όσοι εργαζόμενοι ήμασταν στη με-
λέτη για το εμπορικό τρίγωνο με την εμ-
πλοκή του Ίδρυμα Νιάρχος και την Pro-
dea και δεν θέλαμε να αλλάξουμε τα υλι-
κά παρανόμως, υποστήκαμε εκδικητικές
μεταθέσεις. Σήμερα ο Μπακογιάννης εμ-
πλέκει τον ιδιωτικό τομέα ακόμα πιο επι-
θετικά και λιγότερο συγκαλυμμένα. Στον
Στρέφη γίνεται η δεύτερη μεγάλη χορη-
γία από τη δημαρχιακή του Μπακογιάν-
νη, μετά την Ομόνοια. Μετά την ήττα του
Μεγάλου Περιπάτου, με την παρανομία
γύρω από την χορηγία της Prodea, αλλά
και με τις συνθήκες που έχουν ωριμάσει
για εμάς και το κίνημα, μπορούμε να κά-
νουμε αυτή τη χορηγία την ταφόπλακα
της δημαρχείας του Μπακογιάννη. Ως
Σύλλογος Μηχανικών του Δήμου Αθηναί-
ων βγάλαμε ανακοίνωση που περιγράφει
τις παρανομίες γύρω από τη χορηγεία”.

Ιδιωτικοποίηση
“Δημιουργείται η γνωστή τακτική για

τους ελεύθερους χώρους -εγκατάλειψη,
ερήμωση, ανάπλαση, ιδιωτικοποίηση”,
τόνισε ο Θοδωρής Κοκκινάκης, από την
κίνηση “Φίλοι και κάτοικοι του Λόφου
Στρέφη”. “Ξεκινούν με την υποστελέχωση
των υπηρεσιών και έρχονται μετά οι φο-
βεροί χορηγοί να σώσουν την κατάστα-
ση. Οι συνελεύσεις των κατοίκων ξεκίνη-
σαν με μεγάλη επιτυχία. Έχουμε να δια-
φυλάξουμε τον ελεύθερο, προσβάσιμο
σε όλους και ανοιχτό όλη τη μέρα, χώρο
πρασίνου, με προσωπικό που θα τον συν-

τηρεί, χωρίς ιδιωτικά συμφέροντα”.
“Παχιά λόγια ενάντια στην κλιματική

αλλαγή και την ενίσχυση του πρασίνου.
Αλλά καταλήγουμε σε μια πόλη που δω-
ρίζει τους χώρους της στους ιδιώτες με
σκανδαλώδεις οικονομικές συναλλαγές”,
υπογράμμισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας. “Την ίδια ώρα
γίνεται μαζική έξωση σε κατοίκους, φτω-
χούς και μετανάστες με τα υψηλά ενοίκια
και τα airbnb. Οι επιλογές αυτές είναι δε-
μένες με την κυβέρνηση και τα οικονομι-
κά συμφέροντα της άρχουσας τάξης. Ο
ιδιωτικός τομέας δεν έβαλε καμία πλάτη
στην πανδημία, χρηματοδοτήθηκε αδρά
για τα εμβόλια, αλλά δεν φτάνουν στον
κόσμο, λυμαίνεται τον δημόσιο τομέα και
αρπάζει τους ελεύθερους χώρους. Η Pro-
dea είναι η νούμερο ένα εταιρία στο real
estate στην Αθήμα και υπεύθυνη που τα
νοίκια είναι τόσο υψηλά. Χρειάζεται συμ-
μετοχή στα συλλαλητήρια των φοιτητών
με πανό ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του
Στρέφη, όπως και το αίτημα αυτό στα
πλαίσια των συνελεύσεων”.

Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμε-
τείχαν ανάμεσα σε άλλους, ο Σωκράτης
Ταγκόπουλος, κοινοτικός σύμβουλος
1ου διαμερίσματος, ο Δημήτρης Παπα-
χρήστος, συγγραφέας και ο Νίκος Στρα-
βελάκης, οικονομολόγος. «Θέλουν να ξε-
πουλήσουν τα πάντα. Ακόμα και τα πάρ-
κα για να τα κάνουν πολυκατοικίες, όπως
λέγαμε παλιά. Μέσα στην πολιτική τους
ήταν και η δεκαετία του Καραμανλή που
κατέστρεψε την Αθήνα με την αντιπαρο-
χή. Μπορούν να κάνουν οικόπεδά τους
όλους τους χώρους; Μέχρι που θα φτά-
σουν; Αν βρουν πετρέλαιο στην αρχαία
αγορά θα την σκάψουν; Ή θα βάλουν
ανεμογεννήτρια στην Ακρόπολη επειδή
φυσάει; Δεν θα μας βάλουν συνυπεύθυ-
νους και συνένοχους στα εγκλήματά
τους. Έφτιαξαν το έδαφος, παραιτήθη-
καν από την συντήρηση του Λόφου για
να μπει η “ανάπτυξη” στο λόφο του
Στρέφη και να μας κάνουν τουρίστες
στον τόπο μας. Θέλουμε τους πνεύμονες
πρασίνου για να παίρνουμε αέρα. Θα ξε-
σηκωθούν και οι πέτρες», τόνισε ο Δ. Πα-
παχρήστος.

Μ.Ν.
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“Θα ξεσηκωθούν και οι πέτρες” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τα προσφυγόπουλα
στα σχολεία

Κάλεσμα σε όλες τις ΕΛΜΕ και τους ΣΕΠΕ απευθύ-
νουν εκπαιδευτικοί της ΚΕΕΡΦΑ με ένα πλήρες
και τεκμηριωμένο κείμενο με τίτλο «Πλή_ρης και

ισό_τιμη έ_νταξη των παιδιώ_ν των προσφύγων στα δημό-
σια σχολειία - Να βά_λουμε τέλος στο ρατσιστικό_ απο-
κλεισμό_ των παιδιώ_ν των προσφύ_γων και τις φασιστικές
προκλή_σεις» που δημοσίευσαν την Δευτέρα 8/2. 

Την ίδια μέρα τα ΔΣ των Γ’ και Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
ανακοίνωσαν την απόφασή του να προχωρήσουν σε πα-
ράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στον αποκλεισμό παιδιών
προσφύγων και μεταναστών από τα σχολεία. 

“Καταγγέλλουμε τη ρατσιστική πολιτική της κυβέρνη-
σης εναντίον προσφύγων και μεταναστών που κρατά
τους πρόσφυγες μαθητές και μαθήτριες μακριά από το
σχολείο με πρόσχημα αυτή τη φορά τον κορονοϊό.  Βα-
σική πηγή αυτών των προβλημάτων είναι η Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση  σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η
κυκλοφορία των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών
στα  Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και
στις δομές φιλοξενίας όλης της Επικράτειας. Καθώς η
ισχύουσα ΚΥΑ θέτει τα καμπ και τον πληθυσμό τους σε
μια ατέλειωτη καραντίνα, σε πολλά καμπ αναστολές
εξόδου επιβάλλονται και στα παιδιά που φοιτούν στο
σχολείο… Έκφραση της ρατσιστικής πολιτικής απέναντι
στους πρόσφυγες που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι και
οι αντιδράσεις από λίγους κατοίκους με τη συνδρομή
τοπικών παραγόντων που εκδηλώθηκαν κατά των προ-
σφυγόπουλων που άρχισαν μαθήματα στο Δημοτικό
σχολείο της Νυμφόπετρας”, αναφέρει η ανακοίνωση και
καταλήγει σε μια σειρά αιτημάτων : 

-Διεκδικούμε την ένταξη όλων των παιδιών σε ασφαλή
σχολεία, με μέτρα που προστατεύουν τον μαθητικό πλη-
θυσμό και τον εκπαιδευτικό κλάδο από τον κορονοϊό και
τον ρατσισμό. 

-Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πρέπει
άμεσα να διασφαλίσει ότι η φοίτηση των παιδιών αυτών
δεν θα παρακωλύεται από υποκειμενικές ερμηνείες της
ΚΥΑ, προβλήματα στη μετακίνηση ή μεμονωμένες ρατσι-
στικές συμπεριφορές.

-Να σταματήσουν οι αντιδράσεις για τα προσφυγό-
πουλα από το καμπ Βαγιοχωρίου που ξεκίνησαν μαθή-
ματα στο δημοτικό σχολείο στη Νυμφόπετρα.

-Να καλυφθούν όλα τα κενά με προσλήψεις εκπαιδευ-
τικών και σε όλες τις δομές για τα  προσφυγόπουλα.

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

-Να χορηγηθεί τώρα ΑΜΚΑ σε όλους-ες και δωρεάν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

-Να κλείσουν όλα τα στρατόπεδα ανοιχτού ή κλειστού
τύπου και να εξασφαλιστεί στέγαση σε διαμερίσματα εν-
τός του αστικού ιστού. Κανείς ελεύθερος άνθρωπος σε
φυλακή. 

-Αλληλεγγύη σε πρόσφυγες-μετανάστες/τριες
-Να κλείσουν τα κολαστήρια εγκλεισμού και επιτήρη-

σης 
-Δημόσια Δωρεάν ποιοτική ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη και υγεία για όλους-ες
Ευχαριστούμε τους Γιάννη και

Δημήτρη Χαριτόπουλο που έστει-
λαν 500 και 50 ευρώ αντίστοιχα για
οικονομική στήριξη της Εργατικής
Αλληλεγγύης.

Οικονομική
Ενίσχυση

20/9/19, Διαδήλωση ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Μια πρόγευση από τον πανυ-
γειονομικό ξεσηκωμό που
έρχεται στις 16 του Φλεβά-

ρη έδωσε η απεργιακή συγκέντρω-
ση στον Άγιο Σάββα την περασμένη
Πέμπτη 4/2. Η κινητοποίηση -που
έγινε ενάντια στην απόπειρα της δι-
οίκησης του νοσοκομείου, της 1ης
ΥΠΕ και του υπουργείου Υγείας να
απολύσουν τον πρόεδρο του Συλλό-
γου Εργαζόμενων Κώστα Καταρα-
χιά- έκφρασε όλη την οργή που
υπάρχει τόσο στο χώρο της Υγείας
όσο και παντού για την κυβέρνηση
και την πολιτική της.

«Υπερασπιζόμαστε το Σύλλογό
μας, υπερασπιζόμαστε τους αγώνες
μας, υπερασπιζόμαστε το ΕΣΥ.
Ενάντια στις περικοπές και τη λιτό-
τητα, ενάντια στη διάλυση του νοσο-
κομείου. Δεν θα περάσουν οι διώ-
ξεις, δεν θα περάσει η διάλυση του
συνδικαλισμού. Παλεύουμε για ποι-
οτική δημόσια δωρεάν Υγεία», ήταν
αυτά που τόνιζαν στις ανακοινώσεις
τους τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου
του Άγιου Σάββα καθώς υποδέχον-
ταν τους εργαζόμενους και τους
συμπαραστάτες.

Από το ίδιο το νοσοκομείο υπήρξε
πανκινητοποίηση. Όπως αναφέρει
και ο Σύλλογος στο δελτίο τύπου
που κυκλοφόρησε αμέως μετά:
«Ολόκληρα τμήματα έκλεισαν και
συμμετείχαν στην κινητοποίηση, το
Παθολογονατομικό που κινδυνεύει
με κλείσιμο συμπαραστάθηκε σύσ-
σωμο, το ακτινολογικό, χειρουργεία
έκλεισαν και δεκάδες συνάδελφοι
από τα κεντρικά κτίρια αλλά και από
το ΚΗΝ, κατέκλυσαν το προαύλιο
μαζί με τους συμπαραστάτες!».

Πανεργατικό κύμα
συμπαράστασης

Η συμπαράσταση ήταν πανεργατι-
κή. Στις εκατοντάδες υπογραφές, τα
δεκάδες ψηφίσματα και μηνύματα
αλληλεγγύης που δέχονταν οι εργα-
ζόμενοι του Άγιου Σάββα από τις
προηγούμενες μέρες, προστέθηκαν
οι αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και της
ΟΕΝΓΕ για στάσεις εργασίας την
ίδια μέρα στο πλευρό τους, οι ανα-
κοινώσεις στήριξης της ΕΙΝΑΠ και
της ΠΟΕΔΗΝ, η παρουσία μιας σει-
ράς σωματείων στη συγκέντρωση με
τα πανό τους όπως του Συλλόγου
Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Γεν-
νηματάς, του Συλλόγου Πρωτοβάθ-
μιας Κ.Σωτηρίου, των εργαζόμενων
του Αγία Όλγα, των εργαζόμενων
του ΥΠ.ΠΟ.

Το παρών έδωσαν επίσης δεκάδες
συνδικαλιστές και εκπρόσωποι συν-
δικάτων από μια σειρά εργατικούς
χώρους καθώς και ασθενείς του νο-
σοκομείου, κάτοικοι της γειτονιάς,
κινήσεις αλληλεγγύης όπως η Πρω-
τοβουλία «Στηρίξτε τους εργάτες

της Υγείας – Support Health Wor-
kers».

Το εύρος της συμπαράστασης
φάνηκε και στις ομιλίες. Συγκλονι-
στική ήταν αυτή που έκανε η Τάνια
Δημητριάδη, ασθενής του νοσοκο-
μείου. Το γεγονός ότι η συγκέντρω-
ση γινόταν την Παγκόσμια Ημέρα
Κατά του Καρκίνου έκανε το μήνυμά
της ακόμα πιο ισχυρό. 

Το λόγο πήραν επίσης η πρό-
εδρος της ΕΙΝΑΠ Μ. Παγώνη, η
πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Α. Ρέτζιου, ο
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μ. Γιαννά-
κος, ο Π. Παπανικολάου γενικός
γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, ο Ν. Φωτό-
πουλος μέλος της διοίκησης της
ΓΣΕΕ, ο Τ. Πατέλης μέλος της ΕΕ
της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μ. Κρητικός από το
ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, η Ε. Γαννιάρη από
την Β' ΕΛΜΕ Αθήνας, ο Κ. Τουλγαρί-
δης περιφερειακός σύμβουλος Αττι-
κής και από τον Π.Ε. Κ. Σωτηρίου, ο
Β. Κουκαλάνι από το Σωματείο Ελ-
λήνων Ηθοποιών, ο Τ. Αναστασιάδης
από τον Συντονισμό Εργατικής Αντί-
στασης, ο Ι. Καλιαμπάκος από το ΔΣ
του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, ο Δ.
Περίχαρος, πρόεδρος Συλλόγου Ερ-

γαζόμενων Νοσοκομείου Αμαλία
Φλέμινγκ, ο Γ. Κούτουλας μέλος του
ΔΣ του Θριάσιου Νοσοκομείου, η Α.
Ερωτοκρίτου μέλος του ΔΣ του Σω-
ματείου Εργαζόμενων Νοσοκομείου
Γεννηματάς, ο Μ. Βερβέρης εργαζό-
μενος στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, ο
Γιάννης Σηφακάκης από την ΚΣΕ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η οργή για την κυβερνητική πολιτι-
κή που από τη μια αφήνει αθωράκι-
στο το ΕΣΥ και από την άλλη βάζει
στο στόχαστρο τα σωματεία των ερ-
γαζόμενων και αγωνιστές όπως τον
Κώστα Καταραχιά ήταν εμφανής σε
όλες τις τοποθετήσεις. Αυτή την ορ-
γή θέλησε να αποφύγει η διοικήτρια
του νοσοκομείου Όλγα Μπαλαούρα
που δεν τόλμησε καν να εμφανιστεί
εκείνη τη μέρα στο γραφείο της. Η
απουσία της δεν έμεινε ασχολίαστη
από τους εργαζόμενους στις μεταξύ
τους συζητήσεις αλλά και από όσους
πήραν το λόγο.

Τη συγκέντρωση ακολούθησε δια-
δήλωση στην 1η ΥΠΕ. Όλοι μαζί, ερ-
γαζόμενοι και συμπαραστάτες με τα
πανό τους στα χέρια, βρήκαν στο
δρόμο θερμή ανταπόκριση από πε-

ραστικούς και οδηγούς. Ο διοικητής
της ΥΠΕ στη συνάντηση που είχε με
τους εκπροσώπους των εργαζόμε-
νων, τους ενημέρωσε πως κινεί τις
διαδικασίες για την ανανέωση της
σύμβασης του Κ. Καταραχιά μέχρι
τον Οκτώβρη του 2021 όπως ισχύει
για όλους τους επικουρικούς για-
τρούς. 

Κανείς φυσικά δεν ένιωσε εφησυ-
χασμένος. Όλοι και όλες τόνισαν ότι
από την απάντηση αυτή θα κριθεί η
μετατροπή του αγώνα τους σε διαρ-

κείας. Και ανανέωσαν το ραντεβού
τους για την πανυγειονομική απερ-
γία στις 16 Φλεβάρη. Η κινητοποί-
ηση έληξε με συνθήματα όπως «Κικί-
λια-Μπαλαούρα ακούστε το καλά. Ο
Καταραχιάς θα μείνει στη δουλειά»
και «Και σήμερα και αύριο και όσο
χρειαστεί είμαστε όλοι απεργοί».

Εργατικός έλεγχος
Το Συντονιστικό Νοσοκομείων και

ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστα-
σης πρωτοστάτησαν για την οργα-
νώση της κινητοποίησης. Σε ανακοί-
νωσή τους μετά την επιτυχία της
αναφέρουν πως «με μεγαλύτερη ορ-
μή οργανώνουμε την μεγάλη πανυ-
γειονομική απάντηση στις 16 Φλεβά-
ρη και στην απεργιακή συγκέντρωση
στις 10 πμ στο υπουργείο εργασίας
και στην πορεία μέχρι το υπουργείο
Υγείας. Συνεχίζουμε πιο μαζικά τον
αγώνα, διεκδικώντας μαζικές προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμο-
ποίηση όλων των συμβασιούχων κά-
θε είδους, ενίσχυση της πρωτοβάθ-
μιας Υγείας με προσωπικό και χρή-
ματα, για να μπορούν τα Κέντρα
Υγείας να αναλάβουν τον εμβολια-
σμό του πληθυσμού. Διεκδικούμε ο
έλεγχος του εμβολιασμού να περά-
σει στα χέρια των εργαζόμενων και
των συνδικάτων τους. Να κρατικο-
ποιηθούν οι ιδιωτικές δομές υγείας
για να μπουν στη μάχη της πανδη-
μίας αντί να κερδοσκοπούν.

Οργανώνουμε τα νοσοκομεία μας
μέρα με την ημέρα, τμήμα το τμήμα,
συνάδελφο τον συνάδελφο. Συγκρο-
τούμε επιτροπές αγώνα όπως έκα-
ναν μόλις χθες δεκάδες συμβασιού-
χοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες
στο νοσοκομείο Σωτηρία. Οργανώ-
νουμε τα νοσοκομεία μας, για την
πανυγειονομική απεργία στις 16
Φλεβάρη αλλά και για την πανεργα-
τική απεργιακή 8 Μάρτη. Όλοι Μαζί.
Εργάτες της Υγείας, εκπαιδευτικοί,
εργάτες της Τέχνης, του επισιτι-
σμού, όλου του δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα να διεκδικήσουμε ότι δεν
θα αφήσουμε την κυβέρνηση των
(εκ)βιαστών να διαλύσει τις ζωές αν-
τρών και γυναικών με την δολοφονι-
κή της πολιτική».

Η επίθεση στον Άγιο Σάββα και
τον Κώστα Καταραχιά έχει φτάσει
και στη Βουλή με ερωτήσεις που
έχουν καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ
και το ΜΕΡΑ25 ζητώντας να σταμα-
τήσει η απόπειρα απόλυσής του.

Επιβεβαιώνοντας την αναξιοπιστία
που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση, ο
διοικητής της ΥΠΕ δεν είχε δώσει
απάντηση μέχρι την Τρίτη 9/2. Για
τον λόγο αυτό ο Σύλλογος Εργαζο-
μένων καλεί την Τετάρτη 10/2 στη
1μμ νέα παράσταση διαμαρτυρίας
στην ΥΠΕ.

Λένα Βερδέ
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«Δεν εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό
μου εδώ, αλλά και έξι ακόμα

γυναίκες που εγχειριστήκαμε μαζί»,
είπε η Τάνια Δημητριάδη, ασθενής
του νοσοκομείου. «Συναγωνίστριες,
γιατί ο καρκίνος είναι αγώνας, εσείς
το ξέρετε καλά μαζί μας, που κάναμε
χημειοθεραπείες και ακτίνες μαζί. Πι-
στεύω όμως ότι εκπροσωπώ και χιλιά-
δες περισσότερους καρκινοπαθείς.
Είδαμε τον Κικίλια να κλαίει στην τη-
λεόραση, αλλά η αλήθεια είναι ότι
έχουν άγνοια, δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Αυτό που ζού-
με με την εντεταλμένη και πληρωμένη δημοσιογραφία
είναι φοβερό. Κι εγώ που νομίζω ότι είμαι ενημερωμέ-
νη, ακούγοντας όλους εσάς νιώθω θυμωμένη.

Έχω αποφασίσει να μη φοβάμαι αλλά όταν ακούω

από τον Καταραχιά ότι κλείνουν το
τμήμα βιοψίας, είναι τρομερό. Ο
Άγιος Σάββας έχει γίνει το δεύτερο
σπίτι μου. Δεν θα πω ήρωες τους
γιατρούς, δεν θα τους χειροκροτή-
σω στα μπαλκόνια, θα τους πω μα-
χητές. Γιατί είχαν μέσα στη μέρα να
δουν 40 ασθενείς, αλλά ο γιατρός
μου με καλοσώριζε και μου έλεγε
“Τάνια μην ανησυχείς”. Και πριν κό-
βιντ περιμέναμε αρκετά, αλλά τώρα
έχω πέντε μήνες να δω τον παθολό-

γο μου. Να προσθέσω ότι ξεκίνησα όλη αυτή την πε-
ριπέτεια ως άνεργη. Αν έπρεπε να πληρώσω, θα πρέ-
πε να χάσω το σπίτι και ό,τι έχω. Όση δύναμη μου μέ-
νει, ό,τι μου πείτε να κάνω και να οργανώσω θα το κά-
νω. Είσαστε η οικογένειά μας. Είμαστε μαζί σας».

Δεν περνάει η απόλυση του Κ. Καταραχιά

4/2, Απεργιακή κινητοποίηση στον Αγ. Σάββα. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης
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Ό σο και αν προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό της στο ρόλο του πυροσβέ-
στη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι υπεύθυνη για τις εξάρσεις ρατσιστικών
επεισοδίων. Είτε αυτές γίνονται από “αγανακτισμένους” γονείς, όπως στο

Ιππείο της Λέσβου ενάντια σε εννιά προσφυγόπουλα που προορίζονταν να μαθητεύ-
σουν στο Γυμνάσιο του χωριού αλλά αποκλείστηκανμε πρόσχημα την πλαστότητα της
ηλικίας τους, είτε από μπάτσους στο Παρανέστι της Δράμας.  Δικά της ακροδεξιά στε-
λέχη όπως ο Βορίδης είναι που στο παρελθόν μιλούσαν για “μαντράχαλους που το παί-
ζουν έφηβοι” ή όπως ο Άδωνις που έλεγε “να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη”. Ο ρατσι-
σμός όμως δεν αποτελεί προνόμιο μεμονωμένων στελεχών της. Το δόγμα “να ανακατα-
λάβουμε τις πόλεις μας” δεν προερχόταν από κάποιο τυχαίο τοπικό στέλεχος αλλά από
τον ίδιο τον πρώην αρχηγό της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά που προσπαθεί σήμερα να νεκρα-
ναστηθεί πατώντας πάνω στις ρατσιστικές πολιτικές του Μητσοτάκη.

ΛΕΣΒΟΣ

Την προηγούμενη βδομάδα το δημοτικό συμ-
βούλιο Μυτιλήνης, παρουσία του Υπουργού

Μετανάστευσης Ν. Μηταράκη αποφάσισε την
έγκριση μια νέας κλειστής δομής στο νησί. Για
να παρθεί η απόφαση χρειάστηκε να αποκλει-
στούν οι πρόεδροι της δημοτικής ενότητας
Λουτρόπολης Θερμής με τη δικαιολογία ότι
εφόσον δεν είχε οριστεί η ακριβής τοποθεσία
της δομής δεν είχαν λόγο να ψηφίσουν.

Σε συνέχεια των αντιδράσεων που προκάλε-
σε αυτή η αντιδημοκρατική κίνηση, οι 16 δημο-
τικοί σύμβουλοι που υπερψήφισαν, έβγαλαν
ανακοίνωση όπου παριστάνουν τους προοδευ-
τικούς απέναντι σε αυτούς που όπως λένε κα-
ταφεύγουν “σε πατριωτικές κορώνες”. Προ-
σπαθούν να πείσουν πως οι ίδιοι “επιχειρούν να
βάλουν ‘φρένο' σε φαινόμενα σαν αυτά που
διαδραματίστηκαν στο σχολείο του Ιππείου”.
Στην πραγματικότητα όμως η νομιμοποίηση
κλειστών στρατοπέδων συγκέντρωσης από
όπου τα παιδιά δεν θα μπορούν καν να βγαί-
νουν για να πάνε στο σχολείο δεν βάζουν φρέ-
νο αλλά δίνουν γκάζι στο ρατσισμό και σε κάθε
επίδοξο φασίστα. Οι ρατσιστικοί αποκλεισμοί
που μιμούνται το απαρτχάιντ δεν πολεμούν, αν-
τίθετα καλλιεργούν τον ρατσισμό.

Η ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου καταγγέλλει σε ανακοίνω-
ση της πως “Η ρατσιστική εκστρατεία της κυ-
βέρνησης κατά των προσφύγων είναι το χαρτί
που παίζει για να αποπροσανατολίσει από την
αποτυχία της στη διαχείριση της πανδημίας που
κοστίζει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Ο περιφερει-
άρχης Μουτζούρης για άλλη μια φορά κάλυψε
τους ακροδεξιούς και τους φασίστες που επιχει-
ρούν να βγουν ξανά μετά την καταδίκη της Χρυ-
σής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση με δηλώ-
σεις όπως ‘οι Έλληνες έχουν ξεχωριστό DNA'”. 

Στις κραυγές των ακροδεξιών ο Μουτζούρης
είχε απαντήσει νωρίτερα με συγκατάβαση λέ-
γοντας “να φύγουν, να φύγουν”. Αργότερα σε
συνέντευξή του στο stonisi.gr προσπάθησε να
τα μαζέψει λέγοντας πως “δεν υπάρχει ελληνι-
κό DNA”. Είχε όμως ήδη δώσει τροφή σε αυ-
τούς που κατηγορούν, απειλούν και ζητούν την
απομάκρυνση της καθηγήτριας των αγγλικών
του σχολείου γιατί είχε πει στους μαθητές το
αυτονόητο. Η εκπαιδευτικός υποστηρίζει ότι
επιτελούσε το εκπαιδευτικό της έργο και καθή-
κον όπως αυτά ορίζονται από το πρόγραμμα
του υπουργείου παιδείας. Δηλώνει αποφασι-
σμένη να κινηθεί νομικά εναντίον όσων την
προπηλάκισαν την απείλησαν και την συκοφάν-
τισαν στο χώρο εργασίας της. “Δεν είναι πρώτη
φορά που αντιμετωπίζω τέτοιου είδους απει-
λές.” είπε. “Όμως πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι
εκπαιδευτικοί δεν γίνεται να έρχονται αντιμέτω-
ποι με τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αποφάσι-

σα να υπερασπιστώ την αξιοπρέπεια όπως πάν-
τα. Πρόσφατα, τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα
Θύματα του Ολοκαυτώματος, διαβάσαμε στην
τάξη ένα κείμενο που μας έστειλε ειδικά για αυ-
τήν τη μέρα το Υπουργείο Παιδείας. Αργότερα
έγινα δέκτης προσβολών τύπου “φιλοεβραία”
λες και ήταν προσβολή. Το σχολείο βάλλεται
από μια μερίδα ανθρώπων αλλά τα μηνύματα
συμπαράστασης που δέχομαι από παλιούς και
νέους μαθητές αλλά και γονείς είναι πολλά. Με
την στάση μας και την πράξη μας προσπαθού-
με να μην αφήσουμε καμία χαραμάδα ανοιχτή,
όπως αναφέρει το μήνυμα, 'που θα επιτρέψει
την αναβίωση του φασισμού, του ναζισμού, του
αντισημιτισμού, της μισαλλοδοξίας'”.

Δέκτης χυδαίων προσβολών έγινε και ο διευ-
θυντής του σχολείου όμως, επειδή δέχτηκε
τους εννέα μαθητές στο σχολείο. Χαρακτηρι-
στικό των ψευδών ειδήσεων που επιστρα-
τεύουν οι ακροδεξιοί είναι το ζήτημα της ηλι-
κίας των παιδιών. Τα εννιά αυτά παιδιά, πέντε
αγόρια και τέσσερα κορίτσια που υποτίθεται
πως ήταν εικοσιπεντάχρονοι, είναι παιδιά που
διαπιστευμένα έχουν γεννηθεί μεταξύ 2005 και
2008 κάποια εκ των οποίων πήγαιναν ήδη σχο-
λείο στο πρώτο Γυμνάσιο Λέσβου σύμφωνα με
τον διευθυντή.

Ανακοίνωση εξέδωση η ΕΛΜΕ Λέσβου όπου
μεταξύ άλλων αναφέρει πως “Εκφράζουμε την
αγανάκτησή μας και καταγγέλλουμε απερίφρα-
στα τον διασυρμό που υπέστησαν o Διευθυν-
τής και τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων
του Γυμνασίου Ιππείου. Στεκόμαστε στο πλευ-
ρό του Συλλόγου Διδασκόντων και του Δ/ντή
του Γυμνασίου Ιππείου όπως κάθε εργαζόμε-
νος με δημοκρατική συνείδηση και δηλώνουμε
ότι θα στηρίξουμε κάθε βήμα του Συλλόγου
στην αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών...
λειτουργούν εδώ και 5 χρόνια ΤΥΖΕΠ και ΔΥΕΠ
σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί μας, από τα
οποία έχουν περάσει αρκετές εκατοντάδες μα-
θητές/τριες δικαιούχοι διεθνούς προστασίας.
Σε αυτή τη διαδικασία δεκάδες συνάδελφοι και
συναδέλφισσες μας έχουν στηρίξει και πλαι-
σιώσει αυτές τις λειτουργίες με ευαισθησία και
υπευθυνότητα. Η σχολική καθημερινότητα είναι
δικαίωμα για όλα τα παιδιά που διαμένουν στην
Ελληνική επικράτεια...”

Η ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου καλεί “το Εργατικό Κέν-
τρο Λέσβου, τα σωματεία, τους φοιτητές και
τους μαθητές, τις δημοτικές κινήσεις, να δώ-
σουμε μαζί τη μάχη ενάντια στη κυβέρνηση,
τον Μηταράκη και την Κεραμέως. Να σταθούμε
στο πλευρό των εκπαιδευτικών και να απομο-
νώσουμε την σκοταδιστική ρατσιστική εκστρα-
τεία για τον αποκλεισμό των παιδιών από το δι-
καίωμα στην εκπαίδευση.”

Δ.Δ.

Μετά από έναν γολγοθά κρατήσεων, μη-
νύσεων και γραφειοκρατικών τρικλο-

ποδιών ο Αλγερινός πρόσφυγας Φενταλά
Μπιλάλ που έφτασε στην Ελλάδα το καλο-
καίρι του 2019 βρέθηκε να κρατείται ακόμα
στο ΠΡΟΚΕΚΑ στο Παρανέστι Δράμας την
25η Ιανουαρίου 2021.

Λίγες μέρες πριν, είχαν μεταφερθεί εκεί
από την Αμυγδαλέζα πρόσφυγες οι οποίοι
κρατούνταν ήδη για πάνω από 18 μήνες,
που είναι και το ανώτατο όριο, οι οποίοι και
διαμαρτυρήθηκαν όταν τους είπαν ότι θα
κρατούνταν για άλλο τόσο. Σύμφωνα με
πληροφορίες που μας έδωσε ο Φενταλά μέ-
σω της δικηγόρου του, ο ίδιος αποφάσισε
να συμμετέχει στις διαμαρτυρίες φοβούμε-
νος ότι θα είχε την ίδια κατάληξη. Σε κάθε
κελί κρατούνταν περίπου 40 άτομα. Οι φύ-
λακες, οι οποίοι αγνοούσαν για ώρα τις φω-
νές τους, τους κάλεσαν αργότερα έξω από
τα κελιά σε ένα χώρο όπου δεν υπήρχαν κά-
μερες όπου και ξυλοκόπησαν κυρίως πέντε
Αλγερινούς για πάνω από δέκα λεπτά. Τους
καλούσαν μάλιστα έναν έναν με αριθμό
κρατουμένου ενώ επέλεξαν έναν συγκεκρι-
μένο κρατούμενο στον οποίο και επιτέθηκαν
λυσσαλέα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του
επίσης Αλγερινού Γ.Α., ο οποίος και ξυλοκο-
πήθηκε βάναυσα, τις εντολές για τους ξυλο-
δαρμούς τις έδινε κάποιος ιεραρχικά ανώτε-
ρος, παρουσία περίπου 25 αστυνομικών.
Επιστρέφοντας στα κελιά τους οι πρόσφυ-
γες έβγαλαν φωτογραφίες τις οποίες και
δημοσιεύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
Αργότερα παρουσιάστηκε στα κελιά τους
κάποιος άλλος υψηλόβαθμος αστυνομικός
και τους έκανε ερωτήσεις σε σχέση με τα
γεγονότα. Ο Φενταλά μας είπε πως απάντη-
σε ότι θυμόταν να αναγνωρίσει τουλάχιστον
δύο αστυνομικούς για να λάβει ως απάντη-
ση ότι αν ήθελε μπορούσε να κάνει μήνυση
και να πάει στον γιατρό. Στη συνέχεια η
αστυνομία, σε μια προσπάθειά της να δυ-
σκολέψει την επικοινωνία με τους μάρτυ-
ρες, διασκόρπισε τα θύματα μεταξύ Αμυ-
γδαλέζας και Ξάνθης ενώ ο ίδιος ο Φενταλά
μεταφέρθηκε για μία μέρα στην Θεσσαλονί-
κη, στη συνέχεια στη Διεύθυνση Μεταγω-
γών Αττικής ενώ πλέον βρίσκεται στην Κό-
ρινθο! Σε όλη αυτή την διαδικασία ο Φεντα-
λά καταγγέλει ότι δεν τηρούταν κανένα μέ-

τρο προστασίας και ο ίδιος έχει αποφασίσει
να καταθέσει μήνυση μέσω της δικηγόρου
του.

Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΚΕΕΡΦΑ
για τα γεγονότα καταγγέλλει πως “Καθημε-
ρινά αστυνομικοί εισβάλουν στα κελιά μετα-
ναστών στο κέντρο κράτησης στο Παρανέ-
στι και τους χτυπάνε βάρβαρα! Και αυτό μό-
λις μια βδομάδα μετά το σάλο των καταγγε-
λιών για ομαδικό βασανισμό μεταναστών
από αστυνομικούς! ...Ρωτάμε λοιπόν, ποιο
ήταν το αποτέλεσμα των ερευνών τού τμή-
ματος εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛΑΣ;;;.
Ποιοί ευθύνονται για τον ομαδικό βασανι-
σμό και ποιες ήταν οι συνέπειες σε βάρος
τους; Παραμένουν οι αστυνομικοί δράστες
στην υπηρεσία στο συγκεκριμένο χώρο;”

Το Δελτίο Τύπου μάλιστα αναφέρει πως
“Υπάρχει νέα καταγγελία για κράτηση ανήλι-
κων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, ένας
εκ των οποίων έχει υποστεί επανειλημμένα
σοβαρή κακοποίηση. Από πότε κρατούνται
ανήλικα άτομα με ψυχικές ασθένειες;”

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

ΔΡΑΜΑ Κυριακή 14/2, 7μμ
Παρανέστι Δράμας: να κλείσει το κολαστήριο

κράτησης μεταναστών
Zoom, Meeting ID: 843 8655 8396 Passcode:

751370
Ομιλήτριες/τές: Γιώργος Τσιάκαλος ομότιμος

καθηγητής ΑΠΘ, Δημήτρης Ζώτος δικηγόρος των
θυμάτων, Γιάννης Πατζανακίδης δικηγόρος, Πέ-
τρος Κωνσταντίνου συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ,

Τάσος Θεοχάρης Αντιφασιστική/αντιρατσιστική
Πρωτοβουλία Δράμας,

Οργανώνεται από ΚΕΕΡΦΑ-Αντιφασιστική/αντι-
ρατσιστική Πρωτοβουλία Δράμας,

ΧΑΛΚΙΔΑ Σάββατο 20/2, 7μμ 
Χαλκίδα όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία
Zoom Meeting ID: 843 8655 8396 Passcode:

751370
Ομιλήτριες/τές: Χαρά Νίκα, πρόεδρος ΕΛΜΕ

Εύβοιας, Νίκος Γιακουμάκης, El Camino-Ανοιχτή
Δράση Αλληλεγγύης, Πέπη Παπαδημητρίου, συν-
τονίστρια εκπαίδευσης δομής Ριτσώνας, Ντίνα
Γκαρανέ, εκπαιδευτικός Γ ΕΛΜΕ Αθήνας

Παρεμβάσεις: Γιώργος Τσιάκαλος ομότιμος κα-
θηγητής ΑΠΘ, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

Οργανώνεται από EΛΜΕ ΕΥΒΟΙΑΣ- El Camino -
Ανοιχτή Δράση Αλληλεγγύης- ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΕΡΦΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης Σάββατο 20/2,
7μμ
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Παλεύουμε για να κλείσουν τα “γκέτο”
Μια πολύ πλούσια, τόσο σε πα-

ρουσίες όσο και σε περιεχόμε-
νο, διαδικτυακή εκδήλωση για

την οργάνωση της διεθνούς μέρας δρά-
σης ενάντια στο ρατσισμό στις 20 Μάρτη
πραγματοποίησε την Κυριακή 7/2 η
ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων Προαστίων. Ιδιαίτερα
μεγάλη ήταν η συμμετοχή εκπαιδευτικών
της περιοχής. Όλοι όσοι μίλησαν τόνισαν
την βαρβαρότητα των στρατοπέδων
όπου κρατούνται οι πρόσφυγες και των
αποκλεισμών των προσφυγόπουλων από
τα σχολεία και την ανάγκη να παλέψουμε
ενάντια στις νέες δομές κλειστού τύπου
που ετοιμάζει η κυβέρνηση. 

“Κάθε χρονιά όλο και περισσότερος
κόσμος, όλο και περισσότερες χώρες
στηρίζουν την διεθνή αντιρατσιστική κινη-
τοποίηση στις 20 Μάρτη” είπε η Χρύσα
Δουζένη. “Έτσι φέτος έχουμε μια μεγάλη
αντιρατσιστική ομπρέλα, από τη Ν. Ζη-
λανδία και την Αμερική μέχρι την Πορτο-
γαλία όπου οι φασίστες έγιναν τρίτο κόμ-
μα αλλά και την Ιταλία με το κίνημα των
Σαρδελών. Σε τοπικό επίπεδο πρόκειται
για μια ξεκάθαρη μάχη ενάντια στην κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας  που με
αφορμή την πανδημία κλιμακώνει την πο-
λιτική της ενάντια στους πρόσφυγες”. 

Για την δράση της μέσα στο σχολείο
όπου εργάζεται μίλησε η Τζένη Σιούτη,
εκπαιδευτικός από το 2ο γυμνάσιο Ηλι-
ούπολης: “To 2011 είχαμε ανεβάσει μια
παράσταση με τίτλο 'Ελπίδας και Αλλη-
λεγγύης γωνία'. Ως υπεύθυνη, δέχτηκα
απειλές από φασιστικούς κύκλους στην
περιοχή. Αλλά με τη στήριξη των γονιών,
του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και
πολλών αντιφασιστών της γειτονιάς, ανε-
βάσαμε την παράσταση και μάλιστα με
πολύ μεγάλη επιτυχία. Μέσα σε όλα αυ-
τά τα χρόνια, η δράση αυτής της ομάδας
κέρδισε τη στήριξη των παιδιών και με-
γάλης μερίδας γονέων”. Έκλεισε την
ομιλία της λέγοντας πως “σήμερα είναι
περισσότερο από ποτέ άλλοτε αναγκαίο
να παλέψουμε για να κλείσουνε τα γκέτο
όπως αυτά του Καρά Τεπέ και της Μαλα-
κάσας. Να μπουν τα προσφυγόπουλα
στα σχολεία, να έχουν δωρεάν σίτιση και
πλήρη υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν
μεταφορά στα σχολεία. Να παλέψουμε
όμως για να γίνουν και οι αναγκαίοι μαζι-
κοί διορισμοί μόνιμου προσωπικού για
την κάλυψη όλων αυτών των εκπαιδευτι-
κών αναγκών”.

Η Λιάνα Μαΐλη, παιδίατρος και τέως
πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου, μίλη-
σε για την εμπειρία της ως γιατρός σε
στρατόπεδα προσφύγων. “Στη Λέρο χάρη
στο δίκτυο αλληλεγγύης των ντόπιων η
κατάσταση διαβίωσης των προσφύγων
στη δομή του ΠΙΚΠΑ ήταν πολύ καλή. Λί-
γους μήνες μετά, αυτή η δομή έκλεισε με
υπουργική απόφαση. Στην άλλη δομή,
στο hotspot η κατάσταση ήταν ανεξέλεγ-
κτη. Το στρατόπεδο ήταν φτιαγμένο πάνω
στη θάλασσα. Οι προδιαγραφές ήταν για
1200 άτομα αλλά ζούσαν πάνω από 3000.
Όλα τα παιδιά ήταν γεμάτα από τσιμπή-
ματα ψύλλων. Το φαρμακείο ήταν άδειο.
Γάλα προβλεπόταν μόνο για τα μωρά έως

έξι μηνών”. “Οι συνάδελφοι μας, οι δά-
σκαλοι, οι ενώσεις νοσοκομειακών για-
τρών, οφείλουν να πάρουν θέση”. 

“Τις τελευταίες βδομάδες βλέπουμε
ένα πανεκπαιδευτικό κίνημα που συγ-
κρούεται με την επιθετική πολιτική της
κυβέρνησης ενάντια στη δημόσια εκπαί-
δευση”, είπε ο Στέλιος Γιαννούλης, τα-
μίας Συλλόγου Εκπαίδευσης Α' Βάθμιας
Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης, και συνέχισε λέγοντας ότι “αυτή η
πολιτική συνδυάζεται με τον ρατσιστικό
αποκλεισμό των προσφυγόπουλων από
τα σχολεία. Είναι ενδεικτικό ότι η δήμαρ-
χος Χαλκίδας ανέφερε ότι υπήρχε δέ-
σμευση από το Υπουργείο ότι αυτά τα
παιδιά δεν θα πάνε στο σχολείο. Μέσα
σε αυτές τις συνθήκες πόλωσης η διε-
θνής μέρα δράσης στις 20 Μάρτη και η
οργάνωσή της μέσα από τα σωματεία γί-
νεται ακόμα πιο σημαντική”. “Είναι φοβε-
ρό ότι στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητή-
ρια έχουμε δει μια μαζική παρουσία προ-
σφύγων και μεταναστών. Είναι σύμμαχοι
μας και εμείς από την πλευρά μας ζητά-
με να έχουν, πέρα από την εκπαίδευση,
πρόσβαση στην Υγεία και σε αξιοπρεπή
στέγαση. Οι κοινοί μας αγώνες είναι η
δύναμη για να κερδίσουμε όλα τα αιτή-
ματα μας απέναντι στην κυβέρνηση και
μπορούμε να το καταφέρουμε”. 

Η κυβέρνηση μιμείται το
απαρτχάιντ

«Η εκπαίδευση που παρέχεται στα παι-
διά των προσφύγων έως τώρα στα σχο-
λεία δεν είναι ικανοποιητική καθώς είναι
αποκλεισμένα και δεν είναι μαζί με τα ελ-
ληνόπουλα. Τώρα όμως δημιουργείται
μια νέα κατάσταση. Η κυβέρνηση μιμεί-
ται το νοτιοαφρικανικό απαρτχάιντ» είπε
ο πανεπιστημιακός Γιώργος Τσιάκαλος
και στη συνέχεια μίλησε για τη σημασία
μιας εκπαίδευσης απαλλαγμένης από το
ρατσισμό για παιδιά ντόπιων και μετανα-
στών σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
ενώ η Άννα Στάμου πρόεδρος της Μου-
σουλμανικής Ένωσης Ελλάδας στάθηκε
στο ότι “η κατάσταση που επικρατεί απο-
τελεί κρατική πολιτική”. 

Η Γιώτα Μαρρέ, πρόεδρος της Ζ' ΕΛ-
ΜΕ μίλησε για τις προσπάθειες των εκ-
παιδευτικών να υποδεχτούν τα προσφυ-

γόπουλα στα σχολεία αλλά και τις ολιγω-
ρίες και τις καθυστερήσεις της κυβέρνη-
σης εν μέσω πανδημίας που καταλήγουν
να αφήνουν τα παιδιά εκτός. Ο Κώστας
Αμοριανός, αντιπρόεδρος της Ένωσης
Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Ηλιού-
πολης μίλησε για τη σημασία της ενημέ-
ρωσης των γονέων ενώ ο Γιάννης Σηφα-
κάκης από το κεντρικό συντονιστικό της
ΚΕΕΡΦΑ είπε πως “ζούμε σε μια χώρα
που η πλειοψηφία του κόσμου είναι ενάν-
τια στο ρατσισμό και το φασισμό. Το
έδειξε αυτό η ιστορική καταδίκη της ΧΑ.
Αυτή τη διάθεση πρέπει να οργανώσου-
με και για τις 20 Μάρτη, για να δείξουμε
ξανά τη δύναμη μας και να τσακίσουμε
την επίθεση που επιχειρεί η κυβέρνηση.
Ήμασταν με τους πρόσφυγες στα πα-
νεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, πρέπει να
είμαστε σαν ΚΕΕΡΦΑ στην απεργία των
νοσοκομείων στις 16 Φλεβάρη, πρέπει να
είμαστε όλοι στις εξορμήσεις στα στρα-
τόπεδα την επόμενη βδομάδα”. 

H Εύη Καβαλάρη προέδρος του Συλ-
λόγου γονέων και κηδεμόνων του 10ου
δημοτικού σχολείου Ηλιούπολης μίλησε
για το διήμερο αντιφασιστικής δράσης
που είχε διοργανωθεί στο σχολείο πριν
από δύο χρόνια στις 19-20 Μάρτη και
εξέφρασε την πρόθεση του συλλόγου να
επαναλάβει αυτήν την κίνηση και φέτος. 

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τις παρεμ-
βάσεις της φοιτήτριας ΕΜΠ Γεωργίας Σα-
κελλάρη, της Σίτσας Καραμπάτη από την
παράταξη Άνω-Κάτω στο Καλαμάκι, της
Κατερίνας Ζαμαρία, γενικής γραμματέα
του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Λειτουργών Αθήνας-Πειραιά, του Φώτη
Χρυσουλάκη, διευθυντή του 4ου Λυκείου
Ηλιούπολης, της Αλεξάνδρας Κανέλλου
από το διαπολιτισμικό λύκειο Ελληνικού,
του Διονύση Πανταζόπουλου από την
ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων Προαστίων και του Γιώρ-
γου Κοντόσταυλου, ιδιωτικού εκπαιδευτι-
κού και πρώην δημάρχου Καισαριανής.   

Στο τέλος της σύσκεψης οι παρευρι-
σκόμενοι δεσμεύτηκαν να προωθήσουν
το ψήφισμα στα αντίστοιχα σωματεία
τους και έθεσαν ως επόμενο σταθμό για
την ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων Προαστίων τις
εξορμήσεις αυτή την Κυριακή στα στρα-
τόπεδα προσφύγων. 

Δημήτρης Δασκαλάκης

Διαδικτυακές εκδηλώσεις για την
οργάνωση της Διεθνούς Μέρας
Δράσης στις 20 Μάρτη

Ανοιχτά σύνορα και πό-
λεις για πρόσφυγες και
μετανάστες -  άσυλο, στέ-
γη, χαρτιά για όλους
Όλα τα προσφυγόπουλα
στα σχολεία – εμβολια-
σμός τώρα σε όλα τα
στρατόπεδα

ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά
Σάββατο 13/2, 6μμ
Ομιλητές/τριες: Μαρία Ζα-
χαρία, γραμματέας Εργατι-
κού Κέντρου Πειραιά,
Γιώργος Γαλάνης, Σύλλο-
γος Δασκάλων Πειραιά «Η
Πρόοδος», Θανάσης Δια-
βολάκης, δημοτικός σύμ-
βουλος Πειραιά – Ανταρσία
στο Λιμάνι, Κατερίνα Ρούνι-
ου, Παμπειραϊκή Πρωτο-
βουλία, Talala Alatras, πρό-
σφυγας από Συρία – εργα-
ζόμενος στον επισιτισμό,
Μαρία Ανδρέου εκπαιδευ-
τικός ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά

ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων-
Θησείου 
Σάββατο 13/2, 6.30μμ
Ομιλητές/τριες: Βασίλης
Κουκαλάνι ηθοποιός – σκη-
νοθέτης Ανατρπτική Συ-
σπείρωση Ηθοποιών, Μα-
ρία Μπολοβίνα ψυχιατρική
κοινωνική λειτουργός - ψυ-
χαναλύτρια , Lbo πρόσφυ-
γας από στρατόπεδο Ελαι-
ώνα, Μαριάννα Χρονοπού-
λου δασκάλα Σύλλογος εκ-
παιδευτικών "Παρθενώ-
νας", Μάριος Ναθαναηλί-
δης φοιτητής Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο, Βαγγέλης
Παπακωνσταντίνου δικηγό-
ρος σε camp

ΚΕΕΡΦΑ Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης 
Σάββατο 13/2, 7μμ 
Ομιλητές/τριες: Γιώργος
Τσίακαλος ομότιμος καθη-
γητής ΑΠΘ, Μανώλης Αρί-
δας γραμματέας Δ’ ΕΛΜΕ
Θες/κης, Γιάννης Κούτρας,
γιατρός -αντιπρόεδρος
ΕΝΙΘ, Mimi προσφύγισσα
από το Κονγκό, Δήμητρα
Κομνιανού συντονιστικό
ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου 
Κυριακή 14/2, 6μμ
Ομιλητές/τριες: Τζαβέντ
Ασλαμ πρόεδρος Πακιστα-
νικής κοινότητας Ελλάδας
– Η Ενότητα, Ματίνα Τριαν-
ταφύλλου ιατρείο κοινωνι-
κής αλληλεγγύης Περιστε-
ρίου, Νίκος Κοτρώτσιος
Σύλλογος Δασκάλων Αιγά-

λεω, Λευτέρης Σιδερής ει-
δικός γραμματέας Ένωσης
Γονέων Περιστερίου, Μα-
ρία Καστελιώτη φοιτήτρια
Φιλοσοφικής – συντονιστι-
κό ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΕΡΦΑ Μαρουσιού 
Κυριακή 14/2, 6μμ
Ομιλητές/τριες: Δημήτρης
Πολυχρονιάδης δάσκαλος
- συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ,
Μαρία Ντάσιου γιατρός
Κ.Υ Νέας Ιωνίας, Στέφανος
Γανωτής καθηγητής γυ-
μνασίου, πρόσφυγας από
στρατόπεδο Μαλακάσας,
Αφροδίτη Φράγκου δημο-
σιογράφος Εργατική Αλλη-
λεγγύη

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

ΚΕΕΡΦΑ Νέας Σμύρνης 
Κυριακή 21/2, 6μμ

ΚΕΕΡΦΑ Ζωγράφου-
Ιλισίων 
Κυριακή 14/3, 6μμ

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

20 Μάρτη Διαδηλώ-
σεις πανελλαδικά
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

Η ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων σε αντιφασιστική διαδήλωση στην Αργυρούπολη τον Νοέμβρη 2018
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ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Νέας Χώρας 11.30 πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Σκλαβενίτης (Γυφτοπούλου) 5μμ
ΣΕΠΟΛΙΑ Μετρό Γαλαξίας 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2
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 Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος Μουσείο ΕΑΜ 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 12μ
A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
K. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΘΗΣΕΙΟ 
Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημοτική Αγορά 11.30πμ 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Αγ. Ιωάννου 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Δουκίσης 12μ
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
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ My Market Αγ. Αντρέας 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/1
ΑΙΓΑΛΕΩ 
Μπαρουτάδικο Ιερά Οδός 11.30πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/2
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
ΑΒ Δεκελείας 6.30μμ

Εξορμήσεις

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7μμ, fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
60 χρόνια από τη δολοφονία του Π. Λου-
μούμπα
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΙΛΙΟΝ
• 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

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7.30μμ,  Skype:
bit.ly/sekperisteri fb: ΣΕΚ Περιστερίου
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Λίτσα Στυλιανοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2, 7.30μμ,  Skype:
bit.ly/sekperisteri fb: ΣΕΚ Περιστερίου
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ

Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Ναγκόρνο Καραμπάχ – Σταυροδρόμι ιμπε-
ραλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Γεράσιμος Καμπίτσης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 8μμ,  
fb: ΣΕΚ Ν. Ηρακλείου-Αττικής
Οι πλουσιοι εκ-βιαστές αντιμέτωποι με το
ελληνικό #metoo
Ομιλήτρια: Εριέττα Μέγγου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
130 χρόνια από τη γέννηση του Γκράμσι
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7.30μμ,
fb.com/sekxalandri
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – Η
κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2, 7.30μμ, 
fb.com/sekxalandri
150 χρόνια από τη γέννηση της Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7.30μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Ναγκόρνο Καραμπάχ – Σταυροδρόμι ιμπε-
ραλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 6.30μμ, fb: ΣΕΚ Πάτρας
10 χρόνια από την επανάσταση στην Αίγυ-
πτο

Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – Η
κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναι-
κών
Ομιλήτρια: Σμαράγδα Σκορδή

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
Ναγκόρνο Καραμπάχ – Σταυροδρόμι ιμπε-
ραλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7μμ,
link: bit.ly/sekvolos fb: ΣΕΚ Βόλου
Σεξισμός και γυναικεία καταπίεση
Ομιλητής: Μάνος Voador

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
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 10/2, 7μμ, σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ
και Skype: bit.ly/sekilisia fb: ΣΕΚ Ιλισίων
Ναγκόρνο Καραμπάχ – Σταυροδρόμι ιμπε-
ραλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Δημήτρης Θεοδωρέλλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7μμ, σαλόνι εστίας 
Δ’ ΦΕΠΑ και Skype: bit.ly/sekzografou
fb: ΣΕΚ Ζωγράφου
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στην πάλη
για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7.15μμ, δημαρχείο, 
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ. 
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – Η
κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7μμ, Skype: bit.ly/SEKAM-
PELO fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7μμ ΣΕΚ Γαλάτσι
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7μμ,  fb: ΣΕΚ Εξαρχείων

200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – Η
κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7.30μμ, 
meet.jit.si/PyrinasThiseio, fb: Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα Πετράλωνα-Θησείο
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
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 11/2, 8μμ,
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
10 χρόνια από την επανάσταση στην Αίγυ-
πτο
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 6.30μμ, 
Skype: ilirida.mb2
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
• ΠΕΜΠΤΗ 18/2, 6.30μμ, 
Skype: ilirida.mb2
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Αλέξης Καλλέργης

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 8μμ, fb ΣΕΚ Γκύζη
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Πατήσια
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παππά

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Κυψελης
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – Η
κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 7μμ,  
Skype: bit.ly/sekpagrati fb: ΣΕΚ Παγκράτι
130 χρόνια από τη γέννηση του Γκράμσι
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
• 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 11/2, 8μμ, Skype: bit.ly/sekelli-
nikou fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Ιάσονας Παπαδάτος
• ΠΕΜΠΤΗ 18/2, 8μμ, Skype: bit.ly/sekelli-
nikou fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – Η
κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Αναστασία Πουλουτίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 8μμ, 
fb ΣΕΚ πυρήνας Κερατσινίου
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 7.30μμ  δημαρχείο Νίκαιας
fb: ΣΕΚ πυρήνας Νίκαιας - Κορυδαλλού
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 7.30μμ 
fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Κ. Λίμπκνεχτ: Μιλιταρισμός και αντιμιλιταρι-
σμός
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
• ΠΕΜΠΤΗ 18/2, 7.30μμ 
fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – Η
κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 8μμ, Skype: bit.ly/sekma-
rousi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Ο εμβολιασμός στα χέρια των
εργατών/τριων της υγείας
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΠΕΜΠΤΗ 18/2, 8μμ, Skype: bit.ly/sekma-
rousi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
150 χρόνια από τη γέννηση της Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ
Ομιλητής: Ιάσονας Παπαντωνίου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 8μμ fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλήτρια: Νένα Παμπουκίδου

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 8μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Ναγκόρνο Καραμπάχ – Σταυροδρόμι ιμπε-
ραλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 7μμ, fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρα-
κλείου
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – Η
κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 7.30μμ, fb: Η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 
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Τα δυο προηγούμενα Σαββατοκύ-
ριακα κυκλοφόρησαν τα δυο
πρώτα εισηγητικά κείμενα της ΚΕ

του ΚΚΕ για το 21ο Συνέδριό του. Το
πρώτο κείμενο αφορά τον απολογισμό
της δράσης της ΚΕ και του κόμματος
από το προηγούμενο συνέδριο και το
δεύτερο μια γκάμα θεμάτων από τη
«διεθνή πραγματικότητα και το πολιτι-
κό στρατιωτικό πλαίσιο του σύγχρονου
κόσμου» μέχρι την «κατάσταση του διε-
θνούς κομμουνιστικού κινήματος». 

Το τρίτο θα κυκλοφορήσει αυτό το
σαββατοκύριακο (για την ταξική σύνθε-
ση της ελληνικής κοινωνίας, το συνδι-
καλιστικό κίνημα κλπ). Αλλά η γενική
κατεύθυνση των εκτιμήσεων της ηγε-
σίας του ΚΚΕ βγαίνει αβίαστα ήδη από
το πρώτο κείμενο. Αυτό που τα σφραγί-
ζει και τα διαπερνά είναι ότι ο καπιταλι-
σμός μάς έχει πάρει φαλάγγι και το
κόμμα «αντέχει». Είναι μια μόνιμη επω-
δός των τελευταίων τριάντα χρόνων.

«Το Κόμμα, ως μέρος του Διεθνούς
Κομμουνιστικού Κινήματος (ΔΚΚ), δια-
τρέχει μια από τις πιο δύσκολες περιό-
δους της ιστορίας του» αναφέρεται
στην αρχή του κειμένου. Και αυτή η δυ-
σκολία δεν αφορά το ΚΚΕ αλλά το ίδιο
το κίνημα στην Ελλάδα και διεθνώς:
«συνεχίζεται η μεγάλη υποχώρηση του
εργατικού κινήματος –και του κομμουνι-
στικού– η οποία κατά διαστήματα πα-
ρουσιάζει εξάρσεις μαζικότερων αντι-
δράσεων, αρκετές φορές με αποπροσα-
νατολιστικά ή αντιδραστικά αιτήματα». 

Και σε ένα άλλο σημείο: «Συνολικά, δεν ση-
μειώθηκε ουσιαστική αλλαγή ως προς τη
συμμετοχή στα κινήματα και εμφανής μαχητι-
κοποίηση διαθέσεων, ή τουλάχιστον, όπου αυ-
τή πραγματοποιείται, είναι εύθραυστη, με τά-
σεις πισωγυρίσματος. Εξακολουθεί να κυριαρ-
χεί μαζικά στους εργαζόμενους, σε λαϊκά
στρώματα, η λογική της ‘ανάθεσης’, της μοι-
ρολατρίας και του φόβου και όχι της άμεσης
δικής τους συμμετοχής στο κίνημα, στους
αγώνες, παρά την εκτίμηση που τρέφουν για
το Κόμμα για την πάλη υπεράσπισης των συμ-
φερόντων τους»

Όσο για το πόσο μας έχει στριμώξει ο καπι-
ταλισμός, το απόσπασμα που ακολουθεί είναι
ιδιαίτερα εύγλωττο: «Και στο διάστημα από το
20ό Συνέδριο το 2017, το Κόμμα μας έδωσε
και δίνει τη μάχη να διατηρηθούν τα κατακτη-
μένα επαναστατικά χαρακτηριστικά του σε πο-
λύ δυσμενείς διεθνείς και εγχώριες συνθήκες.
Είναι συνθήκες που συνεχώς επιδεινώνονται
και λόγω της πανδημίας, που λειτούργησε σαν
καταλύτης της νέας οικονομικής κρίσης, και
λόγω της μεγάλης προσφυγικής - μεταναστευ-
τικής εισροής που προκαλούν οι ιμπεριαλιστι-
κοί πόλεμοι και τροφοδοτούνται από την πολι-
τική του τουρκικού κράτους». Για να ακολου-
θήσει ο ισχυρισμός και η προειδοποίηση ότι
«περνάμε σε πιο δύσκολη φάση». 

Συνθήκες
Χρειάζεται να σταθούμε σε αυτή την τελευ-

ταία εκτίμηση. Γιατί στην ουσία αυτό που λέει
η ηγεσία του ΚΚΕ είναι ότι ο συνδυασμός της
πανδημίας με τη μακρόσυρτη οικονομική κρί-
ση του καπιταλισμού και τους ιμπεριαλιστι-
κούς ανταγωνισμούς δεν είναι κρίση για την
άρχουσα τάξη αλλά μόνο προβλήματα για
τους «από κάτω». 

Είναι μια αντιμετώπιση που έρχεται σε πλή-
ρη σύγκρουση με την πραγματικότητα. Αν θέ-
λουμε να δούμε παραστατικά τι σημαίνει πολι-
τική και ιδεολογική κρίση των αρχουσών τάξε-
ων, η άνοδος και η πτώση του Τραμπ στις ΗΠΑ
προσφέρει ένα εκκωφαντικό παράδειγμα. 

Οι από πάνω δεν μπορούν να κυβερνάνε
όπως παλιά μέσα στην κρίση του συστήματός
τους και αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι οι
από κάτω όλο και περισσότερο δεν θέλουν να
κυβερνούνται όπως παλιά. Το 2019 χαρακτηρί-
στηκε από ένα διεθνές κύμα αγώνων και εξε-
γέρσεων, που μόνο προσωρινά διακόπηκε από
το ξέσπασμα της πανδημίας και τώρα παίρνει
ακόμα πιο «άγρια» φόρα. Το κείμενο δεν εξη-
γεί ποιες είναι «εξάρσεις μαζικότερων αντι-
δράσεων» ούτε ποια είναι τα «αποπροσανατο-
λιστικά και αντιδραστικά αιτήματα» τους. Μή-
πως το κίνημα BLM στις ΗΠΑ είναι μια απλή
έξαρση; Μπορεί να το ισχυρίζεται κάποιος στα
σοβαρά αυτό για ένα κίνημα στον ισχυρότερο
-παρά την υποχώρησή του- καπιταλισμό στον
πλανήτη που χτίστηκε στα πιο βάρβαρα ρατσι-
στικά θεμέλια; (στο δεύτερο κείμενο της ΚΕ
του ΚΚΕ υπάρχει μια φευγαλέα αναφορά στις
«διαδηλώσεις με αφορμή τη δολοφονία του
Φλόιντ»). Μήπως θεωρεί αντιδραστικό το αίτη-
μα για παύση της χρηματοδότησης της αστυ-
νομίας που έβαλε αυτό το κίνημα; 

Οι αγώνες ενάντια στο ρατσισμό ή τον σεξι-
σμό των αρχουσών τάξεων είναι «αποπροσα-
νατολιστικοί» ή και «αντιδραστικοί»; Σίγουρα ο
κόσμος του ΚΚΕ δεν πιστεύει κάτι τέτοιο, το
αντίθετο. Όμως, όταν φτάνει η ΚΕ να λέει ότι
«η προσφυγική-μεταναστευτική εισροή» δυ-
σκολεύει τους συσχετισμούς για το εργατικό
κίνημα, τότε δυσκολεύει τον κόσμο της αρι-
στεράς να απαντήσει στις ρατσιστικές εκστρα-
τείες της άρχουσας τάξης και της ΝΔ. 

Απολογισμός
Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από το προ-

ηγούμενο συνέδριο του ΚΚΕ. Ήταν τέσσερα
χρόνια «γεμάτα» από αγώνες και ανατροπές.
Στο μέσο αυτής της τετραετίας ο ΣΥΡΙΖΑ ητ-
τήθηκε στις εκλογές και η ΝΔ ανέβηκε στην
κυβέρνηση διακηρύσσοντας όχι μόνο ότι θα
φέρει την «ανάπτυξη» αλλά και θα τσακίσει τη
συλλογικότητα του εργατικού κινήματος και
τις ίδιες της ιδέες της Αριστεράς. Ούτε δυο
χρόνια μετά, η κυβέρνηση της ΝΔ κλυδωνίζε-
ται από την κρίση, τη χρεοκοπία της διαχείρι-
σης της πανδημίας και την οργή των εργαζό-
μενων και της νεολαίας. 

Αυτή η πορεία δεν υπάρχει ούτε σαν αίσθη-
ση στα πολυσέλιδα κείμενα των Θέσεων για το
21ο Συνέδριο του ΚΚΕ. Τα αποτελέσματα των
εκλογών του 2019 προσπερνιώνται κυριολεκτι-
κά σε τρεις γραμμές: «Το Κόμμα, με την καθο-
δήγηση της ΚΕ, έδωσε ταυτόχρονα σημαντι-
κές πολιτικές μάχες, όπως αυτή των τριπλών
εκλογών (δημοτικές - περιφερειακές, ευρωε-
κλογές, βουλευτικές) με ενιαίο περιεχόμενο
που ήταν ένα σημαντικά ποιοτικό βήμα». 

Και προσπερνιώνται γιατί απλά το ΚΚΕ δεν
μεγάλωσε από την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ. Η ομο-
λογία γι’ αυτό έρχεται στο σημείο που οι Θέ-
σεις αναφέρουν: «ούτε το Κόμμα ούτε η ΚΝΕ
κατόρθωσαν να διευρύνουν διακριτά τις δυνά-
μεις τους και να συσπειρώσουν γύρω τους
ένα, όσο γίνεται στις σημερινές συνθήκες, με-
γαλύτερο τμήμα της εργατικής τάξης και των
συμμάχων της».

Το ερώτημα είναι γιατί. Και η απάντηση δεν
μπορεί να είναι το φόρτωμα της ευθύνης στον
κόσμο, δηλαδή οι εύκολες αναλύσεις για την
κυριαρχία του «φόβου», της «μοιρολατρίας»
και της «λογικής της ανάθεσης» που δίνει η
ηγεσία του ΚΚΕ και αναπαράγουν, είναι αλή-

θεια, και άλλες δυνάμεις στην Αριστερά.
Αν ο φόβος και η μοιρολατρία ήταν αυτό
που κυριαρχούσε στις συνειδήσεις και μά-
λιστα σε τέτοιο βαθμό, τότε το έδαφος θα
ήταν πρόσφορο για την άνοδο των φασι-
στών. 

Όμως, ακριβώς το αντίθετο συνέβη. Το
μαζικό κίνημα τσάκισε την Χρυσή Αυγή,
της έκοψε το οξυγόνο, την πέταξε έξω
από τη βουλή και επέβαλε τη καταδίκη της
στο δικαστήριο. Αυτή η μεγάλη αντιφασι-
στική νίκη δεν υπάρχει καν σαν αναφορά
στα κείμενα της ΚΕ. Αντίθετα, δίνεται έμ-
φαση ότι η καταδίκη της ναζιστικής συμ-
μορίας αφήνει ανοιχτό το δρόμο στον αν-
τικομμουνισμό και σε επίδοξους κληρονό-
μους της. 

Στην πραγματικότητα, η ηγεσία του ΚΚΕ
φορτώνει τις ευθύνες της όχι μόνο στην
«μοιρολατρία» της τάξης αλλά και στα
στελέχη του κόμματος. Η μια σελίδα δια-
δέχεται την άλλη με παρατηρήσεις για το
πώς τα στελέχη και τα όργανα δεν πρέπει
να επαναλαμβάνουν «μηχανικά» τη γραμ-
μή ούτε να υποχωρούν στις πιέσεις του
«οπορτουνισμού», ότι πρέπει να μελετάνε
κλπ. Πουθενά δεν εντοπίζονται λάθη στη
«γραμμή», μόνο στη μηχανιστική εφαρμο-
γή της.

Όταν υποτιμάς την πολιτικοποίηση της
εργατικής τάξης και της νεολαίας, όταν
εκτιμάς ότι η μόνη υπαρκτή αριστερά είναι
το κόμμα σου, τότε τα φαινόμενα σεχταρι-
σμού, η αδυναμία συσπείρωσης του κό-
σμου γύρω από τις πρωτοβουλίες σου δεν
οφείλονται σε «μηχανιστικές» παρεκκλί-

σεις από τη γραμμή αλλά στην πιστή εφαρμο-
γή της με κλειστά μάτια.

Ωστόσο, είμαστε σε φάση που τα μάτια
ανοίγουν. Το ότι η ανάλυση της ηγεσίας του
ΚΚΕ έρχεται σε σύγκρουση με την πραγματι-
κότητα όχι μόνο της πολύπλευρης κρίσης του
συστήματος αλλά και με τα προχωρήματα του
κινήματος και τις διαθέσεις του κόσμου που
παλεύει την ΝΔ, το αντιλαμβάνεται μεγάλο
τμήμα από τον κόσμο της αριστεράς και της
βάσης του ΚΚΕ και πιέζει την ηγεσία να προ-
σαρμοστεί.

Διαφορετικά οι σημαίες του ΠΑΜΕ δεν θα
κυμάτιζαν δίπλα στα λάβαρα και τα πανό της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς και του ΣΕΚ στο
μεγαλειώδες αντιφασιστικό συλλαλητήριο της
7 Οκτώβρη. Το ίδιο δείχνει η μαζική παρουσία
στο δρόμο ενάντια στην απαγόρευση της δια-
δήλωσης του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη,
πάλι δίπλα στις ίδιες δυνάμεις. Γίνονται έτσι
βήματα μπροστά, αλλά εξακολουθεί να λείπει
μια στρατηγική που να τα αξιοποιεί.

Το ζήτημα τι θα διαδεχθεί τη ΝΔ μπαίνει επί
τάπητος, στους αγώνες και τις αναμετρήσεις
που ξεδιπλώνονται σήμερα. Η ηγεσία του ΚΚΕ
αυτό που έχει να προτείνει είναι τη δικιά της
εκδοχή ενός ψεύτικου ρεαλισμού που λέει
«όλα είναι μαύρα» και άρα δεν μπορούμε να
έχουμε μεγάλους στόχους σήμερα.

Αυτή η αντιμετώπιση όμως δεν βοηθάει το
κίνημα να πάει μπροστά, να δώσει νικηφόρες
μάχες τώρα δίνοντας σάρκα και οστά στην ερ-
γατική εναλλακτική απέναντι στη χρεοκοπία
του καπιταλισμού. Η αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά και το ΣΕΚ είναι οι δυνάμεις που δίνουν αυ-
τή τη μάχη. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Η Αριστερά εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Το ΚΚΕ προς το 21ο συνέδριο

Είναι όλα μαύρα;

7/10/20, Μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Εφετείο. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Με μεγάλη συμμετοχή έγινε
το περασμένο Σάββατο η δια-
δικτυακή εκδήλωση που ορ-
γάνωσε το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο για την παρου-
σίαση του βιβλίου «Εγκλημα-
τική οργάνωση Χρυσή Αυγή -
Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ» που μόλις κυ-
κλοφόρησε (μπορείτε να την
παρακολουθήσετε εδώ: ti-
nyurl.com/1kt4x2pm). Για το
βιβλίο μίλησαν ο καθηγητής
στο Πάντειο Δημήτρης Χρι-
στόπουλος, ο δικηγόρος της
Πoλιτικής Αγωγής στη δίκη
Θανάσης Καμπαγιάννης, ο
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ
Πέτρος Κωνσταντίνου και οι
συγγραφείς και δημοσιoγρά-
φοι της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης Λένα Βερδέ και Αφροδί-
τη Φράγκου.  

«Είναι το μοναδικό βιβλίο που
κυκλοφορεί στα βιβλιοπω-

λεία, με το οποίο κάποιος μπορεί να
σχηματίσει μια πλήρη εικόνα για την
δίκη της Χρυσής Αυγής. Είναι ένα
πολύ σημαντικό ιστορικό τεκμήριο»
τόνισε ο Θανάσης Καμπαγιάννης.
«Όσο  σημαντική και αν ήταν η πιστή
αποτύπωση από άποψη πρακτικών
που έκανε το Goldendawnwatch,
μιας και πρακτικά δεν υπήρξαν ποτέ
μαγνητοφωνημένα, δεν μπορούσε
να καλύψει το ζήτημα της δημοσιο-
γραφικής κάλυψης της δίκης. Γιατί
δημοσιογραφική κάλυψη δεν σημαί-
νει απλά τα πρακτικά της. Η Λένα
Βερδέ και η Αφροδίτη Φράγκου έδι-
ναν κάθε βδομάδα στην Εργατική
Αλληλεγγύη ένα ρεπορτάζ που έδινε
το ζουμί, έκανε τις συνδέσεις, εξη-
γούσε γιατί κάτι που ειπώθηκε είναι
σημαντικό, πως συνδέεται με τα
προηγούμενα. Δεν μπορεί κανείς να
καταλάβει την συγκεκριμένη δίκη αν
δεν καταλάβει τη σύνδεσή της με το
αντιφασιστικό κίνημα, αν δεν διαβά-
σει την σχέση του μέσα και του έξω
όπως την κατέγραφαν η Αφροδίτη
και η Λένα που κάθε εβδομάδα. Ενό-
ψει και της εκδίκασης σε δεύτερο
βαθμό που έρχεται, ο κόσμος που
θέλει να ξέρει τι έγινε στη δίκη αξίζει
να διαβάσει αυτό το βιβλίο».

«Είναι μεγάλη μου χαρά που εί-
μαι κοντά σας για την παρου-

σίαση αυτού του όμορφου μικρού
τόμου που αποτυπώνει με τον πιο
καλό και πειστικό τρόπο τι συνέβη
σε αυτήν τη δίκη. Θα ξεκινήσω λέ-
γοντας μπράβο στην ομάδα για αυ-
τά που κατάφερε. Το λέω με όλη
μου την καρδιά γιατί πιστεύω ότι
πρέπει να είμαστε και γενναιόδωροι
και αυστηροί με τους ανθρώπους
και με τις συλλογικότητες», τόνισε
ανάμεσα σε άλλα ο Δημήτρης Χρι-
στόπουλος. «Ολόψυχα θέλω να πω
ότι σας χρωστάμε και χρωστάμε
στην ομάδα, διότι με την εμμονή
της, την επεξεργασία της, με την
τεκμηρίωσή της και την σοβαρότητά
της, κατάφερε ένα επίτευγμα. Γιατί
είναι επίτευγμα η όλη έκβαση όχι
μόνο για την Ελλάδα, που θα κατα-
γραφεί σε μακρά χρονική διάρκεια
και ιστορική του πορεία και στην Ευ-
ρώπη. 

Θεωρώ ότι αυτό το κείμενο θα
πρέπει να μεταφραστεί στα αγγλικά.
Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική, πο-
λύ καλογραμμένη απόδοση αυτών
που έγιναν μέσα στο δικαστήριο. Η
πολύ μικρή κριτική που θα κάνω
αφορά στην μικρή αναφορά στην
αγόρευση της εισαγγελέως. Χρει-
αζόταν παραπάνω γιατί ανέδειξε πό-
σο κρίσιμος ήταν ο αγώνας που δό-
θηκε προκειμένου να κερδίσουμε
αυτήν την έκβαση. Σε ένα εχθρικό
πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον
που εκφράζει ό,τι πιο βαθύ έχει το
κράτος στη χώρα μας και όχι μόνο. 

Η απόφαση αφήνει μια πλούσια
παρακαταθήκη, κερδίσαμε τη μάχη
αλλά δεν κερδίσαμε τον πόλεμο, το
κακό είναι ακόμη εδώ. Η άκρα δεξιά
στην Ευρώπη δεν είναι ένα πολιτικό
ufo. Ερώτημα: γιατί αυτή τη νίκη
χρειάστηκε να την πάρει ένα κίνημα
με μπροστάρη τους ανθρώπους που
ανήκουν στην εξωκοινοβουλευτική
αριστερά και όχι στο κέντρο ή στην
συντηρητική δεξιά, την κεντροαρι-
στερά; Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα.
Τι είναι αυτό που στα δύσκολα κάνει
την αριστερά να βγάζει το φίδι από
την τρύπα; Η μόνη απάντηση που
μπορώ να δώσω είναι ότι ιστορικά η

αριστερά βρέθηκε πάντα μπροστά-
ρισσα στον αγώνα εναντίον του φα-
σισμού διότι οι υπόλοιποι μέχρι να
δούνε ότι το πράγμα δεν πάει άλλο,
έκαναν πίσω. Με κάποιες φαεινές
εξαιρέσεις, το αστικό πολιτικό προ-
σωπικό με αμηχανία κοιτάει το τέ-
ρας γιατί δεν ξέρει ποιος είναι χει-
ρότερος: Το τέρας που είναι δίπλα
του, ο φασισμός και ο ναζισμός ή η
αριστερά που είναι ο ταξικός πολιτι-
κός του εχθρός; Η αμηχανία του να
αποφασίσει πάνω στο κρίσιμο αυτό
δίλημμα το οδηγεί σε υπαρξιακή
αμηχανία πάνω στο τι κάνουμε με
τον φασισμό». 

«Το βιβλίο συμβάλει στο να
απαντηθεί το ερώτημα. Η νίκη

του αντιφασιστικού κινήματος στην
δίκη της Χ.Α είχε να κάνει με τις με-
γάλες επιλογές» τόνισε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου. «Καταρχήν, οι λίγοι
να μπορέσουμε να γίνουμε πολλοί
μέσα από την ενωτική πολιτική που
είχαμε μέσα στο κίνημα. Σε αυτό λο-
γοδοτούσε η συγκρότηση της
ΚΕΕΡΦΑ, έγκαιρα, ήδη το 2009, μια
βασική επιλογή που πατούσε πάνω
στον Λέον Τρότσκι και την τακτική
του ενιαίου μετώπου για να τσακι-
στεί ο φασισμός. Βασικό ρόλο μέσα
σε αυτό έπαιξε το κέρδισμα του ορ-
γανωμένου εργατικού κινήματος
στην κοινή δράση στις αντιφασιστι-
κές απεργίες και συγκεντρώσεις.
Επίσης η επιλογή το αντιφασιστικό
κίνημα να παρέμβει στους θεσμούς,
να έχει την πολιτική αγωγή. Η ανά-
δειξη της ιστορικής σχέσης ανάμε-
σα στην δεξιά και στον φασισμό. Η
σύνδεση των φασιστών με τις ρατσι-
στικές πολιτικές της άρχουσας τά-
ξης και των κυβερνήσεων - που εξα-
κολουθεί σήμερα να στρώνει το έδα-
φος στα ορφανά της Χ.Α και στους
Βελόπουλους, με την πολιτική της
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και
στα σχολεία ενάντια στους πρόσφυ-
γες και τα παιδιά τους. Με αυτά τα
εφόδια συνεχίζουμε προχωρώντας
στο επόμενο μεγάλο βήμα, την διε-
θνή κινητοποίηση στις 20 Μάρτη
ενάντια στον ρατσισμό και την φασι-
στική απειλή».   

«Μια από τις βασικές επιλογές
για να φτάσουμε στη νικηφό-

ρα έκβαση της δίκης ήταν η δημοσιό-
τητα» τόνισε η Λένα Βερδέ. «Απο-
δείχθηκε μια πολύ σκληρή μάχη.
Πολλοί μίλαγαν για μια από τις πιο
ιστορικές δίκες της μεταπολίτευσης
αλλά ο δρόμος της ενημέρωσης είχε
μπροστά του πολλά εμπόδια. Ξεκι-
νούσαν από τους ίδιους τους κρατι-
κούς θεσμούς, π.χ η επιλογή η δίκη
να ξεκινήσει στον Κορυδαλλό, σε
απομόνωση, χωρίς πρόσβαση για το
κοινό και ασφυκτικό έλεγχο, σε μια
αίθουσα χωρίς μικρόφωνα που πλημ-
μύριζε στην πρώτη βροχή. Και βέβαια
τα μεγάλα ΜΜΕ που ενώ αναπαρήγα-
γαν όλες τις ανοησίες για “έλλειψη
αποδεικτικού υλικού” δεν κάλυπταν
καν την δίκη. Μετρημένα στα δάχτυ-
λα τα μέσα που την κάλυπταν. Η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη ήταν ένα από αυ-
τά. Ήταν η βασική επιλογή που κάνα-
με ότι θα δώσουμε τη μάχη με συνε-
χή παρουσία στις πολύωρες εξαντλη-
τικές συνεδριάσεις για να φτάνουν
κάθε εβδομάδα τα νέα παντού. 

Επειδή μιλάμε για 5,5 χρόνια διαδι-
κασίας, όλο το υλικό που ήταν συγ-
κεντρωμένο στο αρχείο μας θα χρει-
αζόταν δύο και τρεις τόμους. Το βι-
βλίο είναι μια σύνοψη αυτού του υλι-
κού που πέρασε από επεξεργασία
και επιλογή – δεν ήταν μια εύκολη
δουλειά. Το βιβλίο συνδυάζει το μέσα
με το έξω, τα δικαστήρια με το δρό-
μο. Η δίκη ξεκίνησε και τελείωσε με
μια μεγάλη απεργία. Το νόημα αυτού
του βιβλίου δεν αφορά μόνο το πα-
ρελθόν αλλά και το μέλλον, να μην
αφήσουμε τον ρατσισμό και την φα-
σιστική απειλή να ξαναθεριέψουν».

«Ημάχη της δημοσιότητας ήταν
διαρκής, σκληρή και κερδή-

θηκε. Ενάντια στους φασίστες, που
την πρώτη μέρα χτύπησαν τους φί-
λους του Π. Φύσσα έξω από τα δικα-
στήρια και για ένα μεγάλο διάστημα
έκαναν συστηματική προσπάθεια
τρομοκράτησης μέσα στη δίκη με
επιθέσεις και προβοκάτσιες. Με συ-
νεχείς συγκεντρώσεις έξω από τα
δικαστήρια αλλά και προσπάθειες
συμμετοχής του αντιφασιστικού κι-
νήματος μέσα στο κοινό, ιδιαίτερα
όταν η δίκη μεταφέρθηκε στο Εφε-
τείο» τόνισε η Αφροδίτη Φράγκου. 

«Η μάχη για να ηττηθεί η Χ.Α ήταν
ένα σύνολο από ρυάκια που ενώνον-
ταν σε ένα μεγάλο ποτάμι. Η μάχη
για την καταδίκη της στο δικαστήριο
βάδιζε μαζί με τη μάχη και την καμ-
πάνια για να κλείσουν παντού τα γρα-
φεία της -θυμίζω την επίθεση στον
φοιτητή Αλέξη Λάζαρη το 2017 που
ξεκίνησε από τα κεντρικά γραφεία
στη ΧΑ. Βάδιζε μαζί με τη μάχη για
να μην έχουν τηλεοπτικό χρόνο, για
να μην έχουν ούτε μια σπιθαμή δημό-
σιου χώρου για προεκλογικές συγ-
κεντρώσεις, την μάχη να πετάξουμε
τους φασίστες έξω από την Βουλή. 

Έτσι φτάσαμε να έχουμε την μαζι-
κή παρουσία του αντιφασιστικού κι-
νήματος στην τελική ευθεία της δί-
κης όταν την σκυτάλη, μετά και από
τις αγορεύσεις της πολιτικής αγω-
γής, πήρε τις τελευταίες τέσσερις
βδομάδες το μαζικό κίνημα με αντι-
ρατσιστικές και αντιφασιστικές δρά-
σεις που κορυφώθηκαν στις 7 Οκτώ-
βρη. Και συνεχίστηκαν μέχρι και την
παραμονή της τελικής απόφασης
όταν η συγκέντρωση που γινόταν
για τον Ζακ στο Πρωτοδικείο πήγε
στο Εφετείο για να απαιτήσει τη κα-
ταδίκη των ναζί».   

Στη συζήτηση που ακολούθησε
τον λόγο πήρε ο Κώστας Παπαδά-
κης που τόνισε ότι «η βοήθεια όσων
γραπτών συντηρούν τη μνήμη της
δίκης είναι τεράστια» ενώ ευχαρι-
στήριο μήνυμα απεύθυνε στις συγ-
γραφείς του βιβλίου και ο πανεπι-
στημιακός Γιώργος Τσιάκαλος, που
παρακολούθησε την εκδήλωση. 

Γ.Π.

Ένα πολύτιμο βιβλίο

Θ. Καμπαγιάννης

Δ. Χριστόπουλος

Π. Κωνσταντίνου

Λ. Βερδέ

Α. Φράγκου
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ΤΥΝΗΣΙΑ «Να φοβούνται τους πεινασμένους»

Η πανδημία έχει επιδεινώσει
την παγκόσμια υγεία και τις
κοινωνικές ανισότητες. Οι

φτωχοί εργάτες έχουν πληγεί περισ-
σότερο σε διάφορα μέρη του κό-
σμου.

Μέχρι τον Φεβρουάριο, είχαν κα-
ταγραφεί 106 εκατομμύρια κρού-
σματα. Το δεύτερο κύμα που ξεκίνη-
σε στα τέλη του 2020 έφερε τουλά-
χιστον τέσσερις παραλλαγές που εί-
ναι πιο μεταδοτικές.

Οι περισσότεροι πολιτικοί σχολια-
στές ανέμεναν ότι θα πλήττονταν
περισσότερο οι αναπτυσσόμενες
χώρες, ιδίως αυτές της Αφρικής
επειδή το δημόσιο σύστημα υγειονο-
μικής περίθαλψης είναι διαλυμένο
και η φτώχεια απλώνεται παντού.
Αλλά για λόγους που δεν είναι ακό-
μη σαφείς, αυτό ευτυχώς δεν συνέ-
βη.

Ωστόσο, έχουν σημειωθεί περισ-
σότερα από 3,5 εκατομμύρια κρού-
σματα και σχεδόν 90.000 θάνατοι.
Περίπου οι μισοί από αυτούς σημει-
ώθηκαν κατά το δεύτερο κύμα, με
αρκετές χώρες να παρατηρούν από-
τομη αύξηση. Στη Νότια Αφρική, το
93% των νέων λοιμώξεων προέρχε-
ται από μια πιο μολυσματική νέα πα-
ραλλαγή.

Ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαν-
τικός. Συνειδητοποιώντας το αυτό,
οι πλούσιες χώρες δέσμευσαν πάνω
από 113 δισ. δολάρια και τεχνικά μέ-

σα για την ανάπτυξη εμβολίων μέσα
στο 2020. Το αποτέλεσμα ήταν η
ιστορική ανάπτυξη νέων εμβολίων
μέσα σε ένα χρόνο.

Ωστόσο, παρά τα τεράστια δημό-
σια κεφάλαια που ξοδεύτηκαν για να
συμβεί αυτό, τα εμβόλια παράγονται
και ανήκουν σε ιδιωτικές βιο-φαρμα-
κευτικές εταιρείες που τα πωλούν με

τεράστια κέρδη στις κυβερνήσεις.
Αυτό δημιουργεί σοβαρές ανισότη-
τες. Ακόμη και πριν από την ολοκλή-
ρωση της κατασκευής των εμβο-
λίων, μερικές πλούσιες χώρες είχαν
ήδη παραγγείλει πάνω από το 80%
της ποσότητας που θα παραγόταν,
πληρώνοντας “μετρητά”.

Ορισμένες προηγμένες καπιταλι-
στικές χώρες όπως ο Καναδάς
έχουν αρκετές δόσεις για να εμβο-
λιάσουν τον πληθυσμό τους πέντε
φορές. Αλλά η Γουινέα στη Δυτική
Αφρική, που ήταν η μόνη φτωχή χώ-
ρα που μπόρεσε να αποκτήσει και
να χορηγήσει εμβόλια, πήρε μόνο 25
δόσεις!

Εάν δεν παρθούν αποφασιστικά
μέτρα τώρα, οι περισσότερες από
τις 70 αναπτυσσόμενες χώρες δεν
θα αποκτήσουν εμβολιαστική κάλυ-
ψη πριν το 2023, επειδή δεν μπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν στις τιμές
των εμβολίων, ενώ πληρώνουν έως
και τρεις φορές το ποσό που κατα-
βάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα
ίδια εμβόλια. Σε αυτό πρέπει να προ-
στεθούν και τα έξοδα μεταφοράς
και αποθήκευσης. Ορισμένες αφρι-
κανικές χώρες κατέφυγαν σε δανει-
ακές διευκολύνσεις από την Παγκό-
σμια Τράπεζα και το ΔΝΤ για να
μπορούν να αγοράσουν εμβόλια.
Αυτό όμως θα επιδεινώσει την οικο-
νομική κρίση τους, με σοβαρό αντί-
κτυπο για τους φτωχούς εργαζόμε-
νους, καθώς η ήπειρος βρίσκεται

ήδη σε βαθιά ύφεση.
Η Νότιος Αφρική είναι η πλουσιό-

τερη χώρα στην Αφρική και επηρεά-
ζεται περισσότερο από την πανδη-
μία. Απέκτησε ένα εκατομμύριο δό-
σεις του εμβολίου AstraZeneca αλλά
ακύρωσε τους εμβολιασμούς την τε-
λευταία στιγμή επειδή το εμβόλιο εί-
χε μόνο 40% αποτελεσματικότητα
ενάντια  στη νέα παραλλαγή που κυ-
ριαρχεί.

Είναι ενδεικτικό της ανοησίας του
«απαρτχάιντ των εμβολίων» που δη-
μιουργούν οι πλούσιες χώρες σε συ-
νεργασία με τις φαρμακευτικές εται-
ρείες. Χωρίς έναν ταυτόχρονο εμβο-
λιασμό σε όλο τον κόσμο θα υπάρ-
ξουν περισσότερες μεταλλάξεις του
ιού με νέες παραλλαγές που θα
μπορούσαν να μολύνουν ακόμη και
όσους έχουν εμβολιαστεί. 

Να καταργηθούν οι πατέντες 
Η εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο

πρέπει να απαιτήσει τα εμβόλια CO-
VID-19 να είναι διαθέσιμα και να πα-
ρέχονται δωρεάν σε όλους, παντού.
Οι φαρμακευτικές εταιρείες διαθέ-
τουν κατοχυρωμένες γνώσεις και τε-
χνολογίες που χρησιμοποιούνται για
την ανάπτυξη των εμβολίων ως
πνευματική ιδιοκτησία τους. 

Πρέπει να αγωνιστούμε για να
τους τα πάρουμε. Πρέπει να θυμη-
θούμε την απάντηση του Τζόνας
Σαλκ που ανέπτυξε το εμβόλιο κατά
της πολιομυελίτιδας όταν ρωτήθηκε

ποιος κατέχει το δίπλωμα ευρεσιτε-
χνίας. Απάντησε: “Θα έλεγα ότι κά-
τοχοί του είναι όλοι οι άνθρωποι.
Δεν υπάρχει πατέντα. Μπορείς να
πατεντάρεις τον ήλιο;”

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολι-
τών και οι αριστερές οργανώσεις σε
όλο τον κόσμο απαιτούν την κατάρ-
γηση όλων των δικαιωμάτων πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια,
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και
τις τεχνολογίες σε σχέση με την CO-
VID-19.

Ωστόσο, θα εξακολουθούν να
υπάρχουν χώρες, ιδίως στην Αφρι-
κή, που δεν θα είναι σε θέση να πα-
ρέχουν ούτε τα γενόσημα. Επομέ-
νως, τα αιτήματα μας πρέπει να πε-
ριλαμβάνουν την άμεση παροχή
τους σε αυτές τις χώρες και όχι με
δάνεια από τους διεθνείς χρηματο-
πιστωτικούς οργανισμούς.

Η εργατική τάξη σε ολόκληρο τον
κόσμο πρέπει να σταθεί αλληλέγγυα
στον αγώνα μας για τον τερματισμό
της πανδημίας και του εκμεταλλευτι-
κού καπιταλιστικού συστήματος που
της επέτρεψε να αναδυθεί και να θε-
ριέψει. Πρέπει να παλέψουμε για να
μπει η Υγεία πάνω από τον Πλούτο
και οι Άνθρωποι πάνω από τα Κέρ-
δη!

Baba Aye 
Μίλησε στον Δημήτρη Δασκαλάκη

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις που έχουν
ξεκινήσει εδώ και πάνω από ένα μήνα
στην Τυνησία, ενάντια στην φτώχεια, την

ανεργία και την αστυνομική καταστολή. Το ξε-
κίνημα έγινε πάνω στην επέτειο των δέκα χρό-
νων από το ξέσπασμα της τυνησιακής επανά-
στασης που αποτέλεσε το προανάκρουσμα
της Αραβικής Άνοιξης το 2011.  

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν
στο κέντρο της Τύνιδας ξανά το περασμένο
Σάββατο 6 Φλεβάρη μετά από κάλεσμα των
συνδικάτων, αψηφώντας την απαγόρευση και
το σκληρό λοκντάουν της αστυνομίας που είχε
μπλοκάρει τους δρόμους σε μια μεγάλη περιο-
χή της πρωτεύουσας. Η συγκέντρωση έβαλε
στο στόχαστρο τις αστυνομικές καταχρήσεις
και αυθαιρεσίες που, όπως καταγγέλλουν οι
διαδηλωτές, απειλούν να πάρουν πίσω όσες
ελευθερίες κερδήθηκαν με την επανάσταση.
Οι διαδηλωτές σήκωσαν πλακάτ καταδικάζον-
τας τη βία της αστυνομίας φωνάζοντας το
σύνθημα: «Δεν φοβόμαστε. Ο δρόμος ανήκει
στο λαό». «Δεν θα δεχτούμε η Τυνησία να γίνει
στρατώνας», δήλωσε η διαδηλώτρια Νάιμα
Σέλμι που συμμετείχε στη συγκέντρωση. 

Δύο εβδομάδες νωρίτερα, χιλιάδες άνθρω-
ποι αψήφησαν ξανά και ξανά την κρατική κατα-
στολή για να διαδηλώσουν ενάντια στην ανερ-
γία και τη φτώχεια. Στις φτωχότερες γειτονιές

της πρωτεύουσας και άλλες πόλεις της Τυνη-
σίας η νεολαία συγκρουόταν επί μια εβδομάδα
με την αστυνομία και την εθνοφρουρά που επι-
τέθηκαν με δακρυγόνα, κανόνια νερού και θω-
ρακισμένα οχήματα χτυπώντας και σέρνοντάς
τους στο δρόμο. Περισσότεροι από 1.000 άν-
θρωποι -οι περισσότεροι  ηλικίας μεταξύ 14 και
15 ετών- συνελήφθησαν στις ταραχές. Ο δια-
δηλωτής Ουσάμα Μράσι δήλωσε στο Al Jazee-
ra: «Όλοι οι νεαροί άνδρες που διαδήλωσαν τις
τελευταίες ημέρες πρέπει να απελευθερω-
θούν. Αυτή είναι η απαίτησή μας και δεν θα τα
παρατήσουμε. Δεν φοβόμαστε την αστυνομία
και τον εισαγγελέα». «Βγαίνουμε στους δρό-
μους γιατί θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη και

εργασία. Δέκα χρόνια μετά την πτώση
του Μπεν Αλί, έχουμε κουραστεί να
απαιτούμε τα ίδια βασικά πράγματα»
είπε ο Χαμπίμπ που μένει σε μια φτω-
χογειτονιά της Τύνιδας, άνεργος εδώ
και χρόνια παρά το πτυχίο τεχνικού δι-
κτύου υπολογιστών. 

«Ο λαός θέλει την πτώση του καθε-
στώτος» - το σύνθημα της επανάστα-
σης του 2011 η οποία ανέτρεψε τον
μισητό δικτάτορα Μπεν Άλι- καθώς και
το σύνθημα «Αστυνομία παντού, δι-
καιοσύνη πουθενά» κυριαρχούν στις
συγκεντρώσεις. Η τελευταία συγκέν-
τρωση που έγινε στην επέτειο της δο-

λοφονίας ενός δικηγόρου ακτιβιστή το 2013,
είναι η πρώτη από αυτό το κύμα διαμαρτυριών
που έγινε με την υποστήριξη του μεγάλου συν-
δικάτου της χώρας UGTT που αριθμεί περίπου
1 εκατομμύριο μέλη με την αριστερά να παίρ-
νει την πρωτοβουλία να τις κεντρικοποιήσει. 

Στην Τυνησία εξακολουθεί να είναι διάχυτος
ο θυμός για την υψηλή ανεργία - ένα θέμα που
το 2011 ήταν στο επίκεντρο της επανάστασης.
Σήμερα η ανεργία βρίσκεται στο 15% αλλά το
ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 36% για τους νέ-
ους 15-24 ετών. Δέκα χρόνια μετά την επανά-
σταση, η κυβέρνηση του συνασπισμού κομμά-
των (στην οποία συμμετέχουν μετριοπαθή ισ-

λαμικά και κοσμικά κόμματα, κόμματα της
πρώην αντιπολίτευσης και μετεξελίξεις του
παλαιού καθεστώτος) που βρίσκεται στην
εξουσία και συνολικά το πολιτικό σύστημα
έχουν βαλτώσει ανάμεσα στους εσωτερικούς
τους καυγάδες για την διαχείριση μιας οικονο-
μίας σε κρίση - την ίδια στιγμή που το ΔΝΤ
εξακολουθεί να πιέζει με νέα μέτρα, προκειμέ-
νου να συνεχίσει τον δανεισμό του στη χώρα. 

Σε ομιλία του ο πρωθυπουργός της χώρας
Αλ-Μασίσι προσπάθησε να κατευνάσει τα
πνεύματα λέγοντας ότι «γνωρίζει καλά ότι
υπάρχει θυμός και απογοήτευση. Η φωνή σας
ακούγεται και ο θυμός σας είναι νόμιμος». Αλ-
λά η κυβέρνησή του απαγόρευσε τις διαμαρ-
τυρίες με το πρόσχημα των περιορισμών του
κορονοϊού. Όπως επισημαίνουν οι διαδηλω-
τές, είναι οι φτωχοί που έχουν πληρώσει το τί-
μημα των λοκντάουν με την απώλεια της εργα-
σίας τους χωρίς καμία υποστήριξη: «Αν μας
κλειδώσεις στο σπίτι, δεν μπορούμε να δουλέ-
ψουμε και αν δεν μπορούμε να δουλέψουμε
δεν μπορούμε να φάμε», δήλωσε ο Χαμπίμπ,
διαδηλωτής. «Η κυβέρνηση δίνει απλώς κενές
υποσχέσεις. Είναι σαν να μην υπάρχουμε. Αλ-
λά τους προειδοποιώ ότι οι λιμοκτονούντες
πολίτες ξεσηκώνονται. Να τους φοβούνται
τους πεινασμένους».

Γιώργος Πίττας

ΑΦΡΙΚΗ “Να σταματήσουμε το απαρτχάιντ των εμβολίων” 

Συνέντευξη με τον 
Baba Aye, συντάκτη της
εφημερίδας Socialist 
Worker της Νιγηρίας και
Συμπρόεδρο του Διεθνούς
Κόμβου Υγείας της 
Γενεύης(G2H2)

Διαδήλωση στην επέτειο των 10 χρόνων της επανάστασης
στην Τυνησία. Φωτό: Riadh Dridi/AP



Το πραξικόπημα στη Μιανμάρ
δεν εξελίσσεται με τον τρόπο
που το περίμεναν οι στρατηγοί.

Από την πρώτη στιγμή που ανατρά-
πηκε η κυβέρνηση, την 1η Φλεβάρη,
ο κόσμος βγήκε στο δρόμο. Και μέρα
με τη μέρα, τα πλήθη γίνονται μεγα-
λύτερα σε όλες ανεξαιρέτως τις πό-
λεις της χώρας. Το κίνημα έχει πάρει
αυθόρμητα απεργιακό χαρακτήρα,
καθώς πολύς κόσμος απλώς δεν πή-
γε στη δουλειά για να συμμετάσχει
στις διαδηλώσεις, ενώ σε άλλα ση-
μεία ο χώρος δουλειάς μετατράπηκε
σε χώρο προσυγκέντρωσης. Οι αγω-
νιστές του κινήματος για τη δημο-
κρατία αναφέρουν εκατοντάδες χι-
λιάδες διαδηλωτές στην πρωτεύου-
σα Γιανγκόν και στη δεύτερη μεγα-
λύτερη πόλη Μανταλέι.

Το θάρρος και η αποφασιστικότη-
τα των διαδηλωτών έχει ξαφνιάσει
τη χούντα που δεν δείχνει να έχει
αποφασίσει πώς θα κινηθεί. Το πρα-
ξικόπημα έγινε με αφορμή τα απο-
τελέσματα των εκλογών του περα-
σμένου φθινόπωρου. Η ηγεσία του
στρατού ισχυρίστηκε ότι υπήρξε νο-
θεία και ότι εκεί οφείλεται η υποχώ-
ρηση του υποστηριζόμενου από το
στρατό ψηφοδέλτιου. Κανένας πα-
ρατηρητής δεν επιβεβαιώνει τις κα-
ταγγελίες για νοθεία. Αντίθετα επι-
βεβαιώνουν την ανησυχία του στρα-
τού ότι η εκλογική τους υποχώρηση
θα άφηνε χώρο για να χάσουν οι
στρατοκράτες κάποια από τα προ-
νόμιά τους. Όμως, γνώριζαν ότι δεν
υπήρχε καμιά λαϊκή υποστήριξη για
την επιστροφή στην άμεση στρατιω-
τική δικτατορία. Κι έτσι, παρουσία-
σαν την κίνησή τους σαν νόμιμη, λί-
γο πολύ σαν κυβερνητικό ανασχη-
ματισμό, με τη χρήση των δικαιωμά-
των για παρέμβαση που τους δίνει
το σύνταγμα. Έχουν μάλιστα τώρα

το θράσος να ζητάνε από τους δια-
δηλωτές να φύγουν από το δρόμο
γιατί “κινδυνεύει η δημοκρατία”. Η
αλήθεια είναι πως όντως το σύνταγ-
μα τους δίνει δυνατότητες για επεμ-
βάσεις, τους εξασφαλίζει μερίδιο
της εξουσίας, ακόμη και σημαντικό
μέρος των εδρών του κοινοβουλίου
χωρίς εκλογές. Αυτές ήταν οι συνέ-
πειες του τρόπου με τον οποίο έγινε
η μετάβαση από τη δικτατορία στο
κοινοβουλευτικό καθεστώς το 2015-
16. Η Άουν Σαν Σου Τσι από σύμβο-
λο της αντίστασης στη δικτατορία
και από κατ’οίκον περιορισμένη για
15 χρόνια εκλέχθηκε πρωθυπουρ-
γός, αλλά συνέχισε να κυβερνάει
χέρι χέρι με το στρατό. Διέταξε τη
σφαγή και το διωγμό ολόκληρης
της κοινότητας των εκατοντάδων χι-
λιάδων μουσουλμάνων Ροχίνγκια
της Μιανμάρ. Έστελνε μήνυμα προς
την άρχουσα τάξη και το στρατό ότι
με κοινοβουλευτική κυβέρνηση ο

στρατός θα ήταν ακόμη πιο ισχυ-
ρός.

Έσπασε η απαγόρευση
κυκλοφορίας

Όμως έχει πρόσφατη την εμπει-
ρία της στρατιωτικής κυβέρνησης
και δεν είναι διατεθειμένος να δώσει
πίσω τις δημοκρατικές ελευθερίες
που κέρδισε αυτά τα χρόνια. Οι μα-
ζικές διαδηλώσεις έσπασαν την
“απαγόρευση κυκλοφορίας” και τε-
λικά μέσα σε λίγες μέρες έγινε άρ-
ση της απαγόρευσης ενώ και το ίν-
τερνετ επανήλθε. Στο μεταξύ το
Ρόιτερς αναφέρει πως από τη μέρα
του πραξικοπήματος τα τεστ για Co-
vid έχουν πέσει σε λιγότερα από
2000 τη μέρα, από 17.000 που πριν.
Μία αιτία είναι ότι οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή της αντίστασης. Τα
κεντρικά νοσοκομεία περικυκλώθη-
καν από τους εργαζόμενούς και τις

εργαζόμενές τους
αμέσως και οι
άσπρες ποδιές των
υγειονομικών ήταν
αυτές που ηγήθη-
καν στις πρώτες
διαδηλώσεις. Η άλ-
λη πλευρά είναι ότι
ο ίδιος ο κρατικός
μηχανισμός φαίνε-
ται απρόθυμος να
υπακούσει στις εν-
τολές των στρατο-
κρατών για “ομα-
λοποίηση”. Υπάρ-
χουν επιβεβαιωμέ-
νες εικόνες ακόμη
και από κομμάτια
της αστυνομίας
που την ώρα που

εκτόξευαν νερό υπό πίεση για να
διαλύσουν διαδηλώσεις έφυγαν και
πέρασαν με τα γκλοπ και τις ασπί-
δες τους στην πλευρά των διαδηλω-
τών. Οι τράπεζες ανακοίνωσαν ότι
παραμένουν κλειστές, και δημοσιο-
γράφοι αναφέρουν πως κύρια αιτία
είναι πως πάρα πολλοί υπάλληλοι
αρνήθηκαν να πάνε για δουλειά. Αν-
τίστοιχες εικόνες υπάρχουν και από
τα σχολεία, όπου δάσκαλοι, καθηγη-
τές και καθηγήτριες σταμάτησαν τα
μαθήματα και βγήκαν με πορεία
ενάντια στη χούντα. “Δεν πρόκειται
να αφήσουμε το στρατό να νικήσει
έτσι απλά. Δείξαμε τα αιτήματά μας
ψηφίζοντας στις εκλογές. Είμαστε
στο δρόμο για να δείξουμε ότι είμα-
στε ενάντια στη στρατιωτική δικτα-
τορία”, λέει μια διαδηλώτρια. Ο κό-
σμος μπλοκάρει κεντρικούς δρό-
μους, αποκλείει την πρόσβαση στα
δημόσια κτίρια. Σε κάποια σημεία

της χώρας έχουν καταληφθεί τα λι-
μάνια των φέρι μποτ που φέρνουν
τους υψηλόβαθμους κρατικούς
υπαλλήλους στις δουλειές τους.  

Στις κινητοποιήσεις εμφανίζεται η
συμβολική χειρονομία των “τριών
δακτύλων”. Είναι ένα σύμβολο που
συνδέει τον αγώνα στη Μιανμάρ με
το Χονγκ Κονγκ και με τη γειτονική
Ταϊλάνδη, όπου εξελίσσεται αγώνας
ενάντια στη δικτατορία. Οι φοιτητι-
κοί σύλλογοι της Ταϊλάνδης έστει-
λαν ανακοίνωση αλληλεγγύης
στους συναδέλφους τους στη Μιαν-
μάρ. Αυτές οι συνδέσεις είναι μεγά-
λα προχωρήματα για να μην μετα-
τραπεί το κίνημα απλώς σε χειρο-
κροτητή της Σου Τσι. Η κατάσταση
είναι πολύ διαφορετική από το
1988, τη χρονιά του κινήματος που
μετέτρεψε την Σου Τσι σε σύμβολο.
Μια διαδηλώτρια σχολιάζει ότι οι
μνήμες των ματοβαμένων δρόμων
το 1988 είναι στα μυαλά όλων όσων
τις έζησαν: “Ήμουν 12 χρονών τότε
και πρέπει να είμαστε προετοιμα-
σμένοι και τώρα. Η λογική του στρα-
τού είναι ίδια, αλλά η απάντηση του
κόσμου είναι διαφορετική. Τότε
ήμασταν απομονωμένοι. Η σημερινή
γενιά είναι ανοιχτή στον κόσμο και
ξέρει τα δικαιώματά της”. Ήδη τα
αιτήματα που διαμορφώνονται πάνε
πιο μακριά από την απλή επιστροφή
στην προηγούμενη κατάσταση. Ζη-
τάνε όχι απλώς να πέσει η χούντα,
αλλά και να καταργηθεί το σύνταγ-
μα που της έδωσε το “δικαίωμα” να
παρέμβει. Κάποια από τα πανό γρά-
φουν “Στρατηγοί, τα βάλατε με λά-
θος γενιά”.

Νίκος Λούντος

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΜΙΑΝΜΑΡ Αντίσταση στο πραξικόπημα

Δεν αντέχεται τόση δημοκρατία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρυξέλλες, Βε-
ρολίνο, Παρίσι δηλώνουν σε όλους

τους τόνους ότι είναι πολύ χαρούμενοι που
στην Ιταλία έχει λάβει εντολή σχηματισμού
κυβέρνησης ο Μάριο Ντράγκι. Ο αρχιτραπε-
ζίτης που ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας πιστώνεται ότι έβγαλε
τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό από τα βάθη της
κρίσης του 2008, θα πρέπει να “σώσει” τώρα
και τον ιταλικό καπιταλισμό. Τα επιχειρήματα
είναι γνωστά. Χρειάζονται βαθιές αλλαγές,
άνοιγμα της οικονομίας, αντιδημοφιλείς με-
ταρρυθμίσεις, αλλά τα πολιτικά κόμματα
που κυβερνάνε έχουν ένα μειονέκτημα:
ακούνε και λίγο τι λένε οι ψηφοφόροι τους
και έτσι δεν φτάνουν το μαχαίρι στο κόκαλο.
Ένας τραπεζίτης είναι ό,τι χρειάζεται. Δεν εί-
ναι η πρώτη φορά που η Ιταλία καταφεύγει
σε “υπερκομματικό” τραπεζίτη για πρωθυ-
πουργό. Το 2011 ανέλαβε ο Μάριο Μόντι, τις
ίδιες περίπου μέρες που στην Ελλάδα ανα-
λάμβανε πρωθυπουργός ένας άλλος τραπε-
ζίτης, ο Λουκάς Παπαδήμος. 

Ξέρουμε πού οδήγησαν το πολιτικό σύ-

στημα και της Ιταλίας και της Ελλάδας αυτά
τα πειράματα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση
μάλλον ξέχασε. Η απάντηση σε όλες τις
ερωτήσεις είναι: ένας τραπεζίτης. “Τα νέα
ότι ο Ντράγκι προσεγγίστηκε από τον Ιταλό
πρόεδρο για να σχηματίσει κυβέρνηση έγι-
ναν δεκτά με μεγάλη ανακούφιση στις Βρυ-
ξέλλες και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες, καθώς ο Ντράγκι έχει τη φήμη
του ανθρώπου που έσωσε το κοινό νόμισμα
στη διάρκεια της κρίσης του χρέους”. Οι θια-
σώτες του Ντράγκι μάλιστα ισχυρίζονται τώ-
ρα πως τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Λένε
πως δεν συγκρίνεται με την κυβέρνηση του
Μόντι, όταν η Ιταλία βρέθηκε κάτω από το
μαστίγιο της Τρόικας για να συμμαζέψει τα
χρέη της. Τώρα, λένε, η ΕΕ έχει ανοίξει τον
κουμπαρά της, επιτρέπει την εκτόξευση του
χρέους στα ουράνια και αυτό που χρειάζεται
είναι απελευθέρωση της οικονομίας για να

μπορέσει να εισρεύσει όλο αυτό το χρήμα
στις τσέπες των καπιταλιστών.

Με αυτό το επιχείρημα ανατράπηκε η κυ-
βέρνηση Κόντε και τώρα μαγειρεύεται η κυ-
βέρνηση Ντράγκι. Τα παιχνίδια τους είναι πιο
επικίνδυνα από ποτέ. Καλούν πλέον τον αρ-
χιρατσιστή Σαλβίνι, αλλά και τους μουσολινι-
κούς “Αδελφούς της Ιταλίας” να στηρίξουν
την κυβέρνηση. Η υποκρισία τους ξεπερνάει
τα όρια. Όταν στήθηκε η πρώτη κυβέρνηση
Κόντε, το 2018, η ΕΕ έφριττε για την κυβέρ-
νηση του “αριστερο-δεξιού” λαϊκισμού, κα-
θώς ο Κόντε στηρίχθηκε στο απίστευτο μείγ-
μα του κόμματος των 5 Αστέρων και της
ακροδεξιάς Λέγκας. Ήταν ο ίδιος ο Σαλβίνι
που τελικά επιχείρησε να ρίξει την κυβέρνη-
ση Κόντε, κάνοντας ακόμη πιο ρατσιστική
και αντι-ΕΕ στροφή στα λόγια. Αποτέλεσμα
ήταν να μπει το Δημοκρατικό Κόμμα στην
κυβέρνηση μαζί με τα 5 Αστέρια στη θέση

της Λέγκας. Τώρα ο Σαλβίνι δηλώνει διατε-
θειμένος “να σώσει την πατρίδα” και να στη-
ρίξει και την ΕΕ και τον τραπεζίτη. Ενώ τα 5
Αστέρια και η σοσιαλδημοκρατία δηλώνουν
ότι κι αυτοί θα κάνουν το ίδιο, δεν θα αφή-
σουν τους ακροδεξιούς λαϊκιστές χωρίς “αν-
τίβαρο”. Ακόμη και η Αριστερά του Πιέτρο
Γκράσο λέει ότι θα περάσει στη στήριξη του
Ντράγκι. Ο “λαϊκισμός” δεν ενοχλεί την ΕΕ
ούτε το ιταλικό κεφάλαιο τώρα, στο βαθμό
που ο Σαλβίνι θα δώσει τις ψήφους του στον
Ντράγκι. Ο Σαλβίνι που έδινε το πράσινο
φως στους ρατσιστές που κυνηγούσαν μετα-
νάστες με περίστροφα, τώρα θα δώσει το
πράσινο φως για μεταρρυθμίσεις που θα
σώσουν τις τράπεζες. Μόνο οι νοσταλγοί
του Μουσολίνι δηλώνουν ότι θα μείνουν έξω
από το παιχνίδι, για να μετατραπούν σε αντι-
πολίτευση. Οι γραφειοκράτες των Βρυξελ-
λών φουσκώνουν τα πανιά των φασιστών. Ας
μην τολμήσουν να μας κουνήσουν το δάχτυ-
λο. Η πραγματική αντιπολίτευση θα είναι οι
αγώνες που την τελευταία χρονιά εξελίχθη-
καν και ενάντια και στην κυβέρνηση Κόντε
και στα αφεντικά εν μέσω πανδημίας.

ΙΤΑΛΙΑ Η απάντηση σε 
“πάσα νόσο”: Τραπεζίτης

Διαδήλωση ενάντια στο πραξικόπημα στη Μιανμάρ. Φωτό: AFP
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