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Μια ΔΕΗ αποδεκατισμένη

Καταστροφή φέρνουν οι ιδιωτικοποιήσεις

Η χειρότερη “Μήδεια” είναι η κυβέρνησησελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

“Κλαδεμένοι” Δήμοι

Για ποιον λόγο υπήρξαν τόσες πολλές πτώσεις δέντρων μέσα
στην πόλη; Μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα έδωσε πέρσι σε
ανύποπτο χρόνο ο ίδιος ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πρασίνου

του Δήμου Αθηναίων Κυριακάκης, γράφοντας: «Τα δέντρα θα έπρεπε
να κλαδεύονται κάθε δύο ή τρία χρόνια και στην πράξη συνεχώς κατα-
λήγουμε να τα κλαδεύουμε στα πέντε, έξι ή και επτά χρόνια… αποκλει-
στικά γιατί δεν έχουμε τους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό και μηχανή-
ματα) για να το κάνουμε νωρίτερα». 

Αυτή είναι η κατάσταση των υπηρεσιών πρασίνου σε όλους τους δή-
μους, όπως έχει επανειλημμένα καταγγείλει η ΠΟΕ ΟΤΑ απαιτώντας
«προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την αντιμετώπιση των τερα-
στίων ελλείψεων και της ερήμωσης που παρατηρούνται σε πολλές
υπηρεσίες». Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αντικαπιταλιστική
Κίνηση Βριλησσίων: «Η διακοπή συνέβη από πτώσεις δέντρων στα κα-
λώδια της ΔΕΗ αλλά η πραγματική αιτία τής μη έγκαιρης επίλυσης του
προβλήματος δεν είναι άλλη από την πολιτική των περικοπών στις
υπηρεσίες των Δήμων, της υποστελέχωσης των συνεργείων τους».

Πλάτες στους ιδιώτες
Επί δύο μέρες έμεινε κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας την

οποία ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε «προαιρετικά» αντί να προσπαθήσει να
την κρατήσει ανοιχτή προσφέροντας έτσι ένα δώρο στους ιδιώτες που
αφήνουν το δρόμο στο έλεος των θεομηνιών. Όπως καταγγέλλει η
ΕΜΔΥΔΑΣ: «Προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο υπό προϋποθέσεις και
εφόσον η κυκλοφορία διακοπεί συνεπεία δυσμενών καιρικών φαινομέ-
νων για πάνω από μία ώρα από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως ένα
εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατι-
κού (…)». Δηλαδή, ο ιδιώτης έχει υποχρέωση να κρατά τον δρόμο
ανοιχτό, κάτι που σημαίνει ενεργοποίηση ενός μηχανισμού καθαριότη-
τας και ασφάλειας των ανθρώπων, υψηλού κόστους, σε αντίθετη περί-
πτωση βρίσκεται αντιμέτωπος με το πρόστιμο. Ωστόσο αφού η προλη-
πτική απόφαση κλεισίματος ήταν του κράτους και όχι της εταιρείας,
θα πληρωθεί το πρόστιμο;» 

«Η Περιφερειακή Αρχή “κάνοντας πλάτες” στις κυβερνητικές επιλο-
γές, “κάνοντας πλάτες” στην “ιδιοκτήτρια” εταιρεία της Εθνικής Οδού,
που εισπράττει τα εκατομμύρια των διοδίων και προωθώντας μόνιμα
το δρόμο της χρηματοδότησης των εταιρειών – ιδιοκτητών μηχανημά-
των, μοίραζε υποσχέσεις ότι όλα θα πάνε καλά… Μόνο που εμείς ξέ-
ραμε ότι δεν μπορούν να πάνε όλα καλά όταν η Περιφέρεια έχει μόλις
δύο μηχανήματα αποχιονισμού, όταν έχουν περάσει δεκαετίες για να
προσλάβει χειριστές μηχανημάτων» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο
Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής που επιπλέον κάλεσε την
κυβέρνηση «χωρίς καμιά καθυστέρηση να εξασφαλίσει όλα τα μέσα
για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσφύγων στα
κέντρα κράτησης».

Με 1000 δέντρα πεσμένα σε καλώδια, οι κυβερνη-
τικοί μιλάνε ξανά εκ των υστέρων για το προφα-
νές, την μαζική υπογειοποίηση των καλωδίων.

Αλλά γιατί αυτό δεν έχει συμβεί ενώ λέγεται από την δε-
καετία του 2000; Όπως παραδέχτηκε ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Σκρέκας αναφερόμενος στην
κατάσταση του δικτύου, «δέκα χρόνια κρίσης στην Ελλά-
δα έφεραν τις σχετικές υποδομές λίγο πίσω».

Πόσο «λίγο»; 
Σε έργα ανάπτυξης δικτύου της ΔΕΗ το 2009 είχαν γί-

νει επενδύσεις ύψους 515 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2020
το αντίστοιχο νούμερο ήταν 178 εκατομμύρια ευρώ και
το 2019 144 εκατομμύρια ευρώ! Το 2015 ήταν 165,4
εκατομμύρια, το 2016 162,9, το 2018 134,4! Μιλάμε για
έγκλημα διαρκείας στον ΔΕΔΔΗΕ. «Θα πω μόνο ότι οι
επενδύσεις στον ΔΕΔΔΗΕ την τελευταία δεκαετία μει-
ώθηκαν κατά σχεδόν 75%» ομολόγησε τέλος και ο ίδιος
ο Μητσοτάκης.

Αυτή είναι η κατάσταση όχι μόνο στα καλώδια αλλά
συνολικά στο δίκτυο. Στην Κηφισιά, κομμάτι της διακο-
πής ρεύματος οφειλόταν σε μετασχηματιστή που βρα-
χυκύκλωσε και πήρε φωτιά. Μόλις 10 μέρες πριν τη Μή-
δεια, η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κέντρο Υπερυψηλής
Τάσης «Κουμουνδούρου» στον Ασπρόπυργο έριξε στο
σκοτάδι τη μισή Αττική και την Πελοπόννησο. Η πυρκα-
γιά αποδείχτηκε ότι οφειλόταν στον παμπάλαιο εξοπλι-
σμό: Ο αυτομετασχηματιστής που ανεφλέγη κατα-
σκευάστηκε το 1986 και ο διακόπτης το 1972, και τα
δύο μπήκαν σε λειτουργία το 1991!

Παρόμοια είναι η κατάσταση όσον αφορά στο προ-
σωπικό της ΔΕΗ. «Εμείς ως εργαζόμενοι, παρά τις τε-
ράστιες ελλείψεις που έχουμε σε προσωπικό, προσπα-
θούμε να ανταπεξέλθουμε, με πολλές ώρες εργασίας,
μεγάλη ένταση και επικινδυνότητα αλλά και ευθύνη
απέναντι στους πολίτες και στους συναδέλφους μας»,
δήλωνε στον Αθήνα 9.84 ο Πελοπίδας Λυμπέρης, σκαρ-
φαλωμένος στους πυλώνες εναερίτης της ΔΕΗ. Και αυ-
τή είναι η αλήθεια. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι στον ΔΕΔ-
ΔΗΕ έχουν μειωθεί από 7.117 το 2012 σε 5.997 το 2019
ενώ το μόνιμο προσωπικό του ΑΔΜΗΕ έχει μειωθεί κατά
60%. 

Μόλις ένα μήνα πριν τον χιονιά, οι τεχνικοί του ΔΕΔ-
ΔΗΕ που καλύπτουν τα νησιά της Πάρου και της Αντι-
πάρου ζητούσαν άμεσα προσλήψεις: “Με μόνιμους κα-
τοίκους περίπου 18.000 που το καλοκαίρι φθάνουν τους
180.000 καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε οι 3 μόνιμοι

εναερίτες του πρακτορείου Πάρου-Αντιπάρου» αναφέ-
ρουν, τονίζοντας πως μόλις σε ένα τρίμηνο κλήθηκαν
να ανταποκριθούν σε 560 περιστατικά.

Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε άμεσες επενδύσεις από
το ταμείο ανάκαμψης αλλά στην πραγματικότητα το μό-
νο που τον ενδιαφέρει είναι να εξασφαλιστεί η «προίκα»
για τα νέα βήματα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ μέσα στο
πρώτο εξάμηνο του 2021 καθώς έχει ήδη εξαγγείλει
διαγωνισμό για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Ήδη
έντονο ενδιαφέρον δείχνουν μεγάλες εταιρίες γερμανι-
κής, γαλλικής, ιταλικής και κινεζικής προέλευσης. Και ο
λόγος; Η κυβέρνηση προικοδοτεί τον ΔΕΔΔΗΕ με επεν-
δύσεις 2,3 δις ευρώ την επόμενη πενταετία! Ανάμεσα
στους «τρεις άσσους που κερδίζουν τους επενδυτές»
γράφει η Ναυτεμπορική είναι οι «αναβαθμίσεις δικτύων
αλλά και οι νέοι έξυπνοι μετρητές». 

Τουλάχιστον 6 νεκρούς ανθρώπους άφη-
σε πίσω της η Μήδεια. Στην Εύβοια δύο
ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους λόγω

της τριήμερης διακοπής ρεύματος καθώς στα-
μάτησε να λειτουργεί η συσκευή οξυγόνου με
την οποία υποστηρίζονταν. Ένας άστεγος έχα-
σε τη ζωή του απο το ψύχος στην Θεσσαλονί-
κη. Δέντρο καταπλάκωσε στην Εύβοια ηλικιω-
μένο που προσπαθούσε να μαζέψει ξύλα.
56χρονος βοσκός εγκλωβίστηκε στα χιόνια
στο Λασίθι. Στο Γαλάτσι, μια ηλικιωμένη γυναί-
κα έχασε την ζωή της γιατί το ασθενοφόρο με
τον απινιδωτή δεν μπορούσε να φτάσει εγκαί-
ρως για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες. 

250.000 νοικοκυριά, τα περισσότερα στην
Αττική και στην Εύβοια έμειναν μια, δύο και
τρεις μέρες χωρίς ηλεκτρισμό, τηλέφωνο και
χωρίς θέρμανση πάνω στην πιο οξεία φάση

του χιονιά. Την Πέμπτη 19/2, δέκα χιλιάδες πε-
ρίπου νοικοκυριά εξακολουθούσαν να παραμέ-
νουν χωρίς ρεύμα και περίπου 1000 μέχρι την
Κυριακή 21/2. Πολλές χιλιάδες σπίτια έμειναν
χωρίς νερό. Εκατοντάδες καλώδια της ΔΕΗ
κρέμονταν ακόμη και σε κατοικημένες περιο-
χές απειλώντας την ασφάλεια των κατοίκων.
Και οι χιλιάδες ανθρωποφύλακες του Χρυσο-
χοϊδη; Εξαφανισμένοι στις τρύπες τους, στην
θαλπωρή των κατα τόπους αστυνομικών τμη-
μάτων. 

Ποιος έφταιξε, μήπως η ένταση της κακοκαι-
ρίας; Οι υπερβολές που ακούστηκαν από τα
κανάλια περί «πρωτοφανούς θεομηνίας» είναι
δύσκολο να πείσουν ακόμη και τους πιο θερ-
μούς υποστηρικτές της κυβέρνησης. Όπως ο
Στέφανος Μάνος που δήλωσε: «Από όταν
ήμουν παιδί κατοικώ στην Εκάλη. Παλιά είχαμε

συχνά χιόνια το χειμώνα. Τα τελευταία χρόνια,
όχι. Φέτος ήταν η εξαίρεση. Γενική διάλυση!
Είμαι ήδη 36 ώρες χωρίς ηλεκτρικό άρα χωρίς
θέρμανση και 12 ώρες χωρίς ύδρευση. Πληρο-
φόρηση μηδέν. Έτσι φαντάζονται την κανονι-
κότητα;» Και αν γι’ αυτόν τον οπαδό του άκρα-
του νεοφιλελευθερισμού και της «αυτορύθμι-
σης της αγοράς» θα το έλεγες μέχρι και «θεία
δίκη» βόρεια προάστια δεν είναι μόνο η Εκάλη,
η Δροσιά και η Πολιτεία. 

Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, που το πρωί της Δευ-
τέρας έπαιρνε άνετος τον καφέ του στο Ντα-
Κάπο στο Κολωνάκι λίγο πριν πάει στο Μαξί-
μου για να ηγηθεί σε σύσκεψη για την αντιμε-
τώπιση της «μοναδικής» κακοκαιρίας, την Πέμ-
πτη δήλωνε ενοχλημένος «από αυτό το πινγκ
πονγκ των ευθυνών ανάμεσα στους διάφο-
ρους αρμόδιους». Εννοώντας την ΔΕΗ, τους

δήμους, τις περιφέρειες -όλους τους υπόλοι-
πους πλην από τον ίδιο και το κυβερνητικό του
επιτελείο- και ότι πρόκειται απλά για ένα προ-
βλημα «συντονισμού» αρμοδιοτήτων.

Φυσικά τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι.
Το μεγάλο πρόβλημα στην αντιμετώπιση του
χιονιά, όπως και κάθε έκτακτου μικρότερου ή
μεγαλύτερου φαινομένου, όπως ένας σεισμός,
μια πυρκαγιά ή μια πανδημία, είναι οι πολιτικές
λιτότητας που έχουν πετσοκόψει προσωπικό
και υλικοτεχνικο εξοπλισμό σε όλες τις εμπλε-
κόμενες υπηρεσίες. Είναι οι πολιτικές που επί
χρόνια έχουν μεθοδεύσει τις ιδιωτικοποιήσεις
των υπηρεσιών και τον βολικό για τις εργολα-
βίες κατακερματισμό τους.

Γιώργος Πίττας
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Οι καταιγιστικές αποκαλύψεις για τα σε-
ξιστικά εγκλήματα των πλούσιων
(εκ)βιαστών-φίλων της Νέας Δημο-

κρατίας έχουν προκαλέσει πανικό στην κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη. Πρώτα οι μεγαλοπαράγον-
τες του αθλητισμού μετά τη μαρτυρία της Σο-
φίας Μπεκατώρου, ύστερα η Μενδώνη-μέντο-
ρας του Λιγνάδη και τώρα ο ίδιος ο Μητσοτά-
κης τρέχουν και δεν φτάνουν για να παριστά-
νουν ότι δεν ήξεραν τίποτα. Όπως ακριβώς
υποκρίνονταν και οι πλούσιοι φίλοι του
Γουαϊνστάιν και του Επστάιν στην Αμερική
όταν το κίνημα #metoo ξεσκέπαζε τα αίσχη
τους. Ξέρουμε πώς κατάληξαν εκείνοι οι βια-

στές και οι προστάτες τους και την ίδια τύχη
θα έχουν και εδώ.

Οι γυναίκες που αντιστέκονται στη σεξιστι-
κή καταπίεση μαζί με το εργατικό κίνημα
έχουν τη δύναμη να σπάνε τους μηχανισμούς
της συγκάλυψης και να αναδείχνουν την αλή-
θεια. Ολόκληρο το σύστημα που λέγεται καπι-
ταλισμός και στηρίζεται στην εκμετάλλευση
των εργατών και των εργατριών είναι δομημέ-
νο πάνω στις διακρίσεις σε βάρος των γυναι-
κών: ανισότητα στους μισθούς και στις συντά-
ξεις, τα βάρη του σπιτιού και της φροντίδας
των παιδιών και των ηλικιωμένων στις πλάτες
των γυναικών, επισφάλεια σε κάθε βήμα στη
μόρφωση, στη δουλειά, στην κοινωνική ζωή -
όλα αυτά δίνουν αέρα στους εκμεταλλευτές
και στους υπηρέτες τους να ποδοπατούν τη
γυναίκα σαν εμπόρευμα.

Υπηρέτες του συστήματος
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πρώτη θέση

ανάμεσα σε τέτοιους υπηρέτες του συστήμα-
τος. Χτυπάει με μανία κάθε κατάκτηση του κι-
νήματος, κάθε προστασία για τις γυναίκες.
Διαλύει τις υπηρεσίες πρόνοιας, την Παιδεία,
την Υγεία, χτυπάει τον συνδικαλισμό και τις

συλλογικές συμβάσεις, κάνει τη ζωή δύσκολη
μέσα σε συνθήκες καραντίνας πιέζοντας τις
γυναίκες να δώσουν ώρες για τα παιδιά που
δεν πάνε σχολείο, για τους ηλικιωμένους που
πρέπει να γλυτώσουν από γηροκομεία-παγί-
δες θανάτου, για την εστίαση που είναι κλει-
στή και όλα περνάνε από την κουζίνα του σπι-
τιού. Το μόνο που ξέρουν ο Μητσοτάκης και
οι υπουργοί του είναι να δηλώνουν «άγνοια»
και να τηρούν τις προθεσμίες παραγραφής
των σεξιστικών εγκλημάτων.

Δεν πάει άλλο. Σε όλο τον κόσμο, από την
Αργεντινή ως την Πολωνία και από την Αμερι-
κή ως την Ιαπωνία οι γυναίκες ξεσηκώνονται
και μας εμπνέουν και εδώ να κάνουμε το ίδιο.
Φέτος η 8 Μάρτη είναι μέρα πανεργατικής
απεργίας με αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και του
ΕΚΑ που καλούν στάση εργασίας 12-3μμ και
συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στη
1μμ. Αντίστοιχα στις άλλες πόλεις. 

Πρέπει να είμαστε όλες και όλοι εκεί, με τις
γυναίκες μπροστά αλλά και με τη συμμετοχή
όλων των αγώνων που έχουν ξεκινήσει: των
απεργών από τα Νοσοκομεία και τον Επισιτι-
σμό, των διαδηλωτών από τα πανεκπαιδευτικά
συλλαλητήρια, των προσφυγόπουλων και των
προσφυγισσών που ο κυβερνητικός ρατσι-
σμός κρατάει αποκλεισμένα μέσα στην παγω-
νιά των στρατόπεδων συγκέντρωσης, των ερ-
γατών και εργατριών της Τέχνης που ήδη
διεκδικούν την παραίτηση της Μενδώνη. Μαζί
θα απαιτήσουμε να παραιτηθεί ολόκληρη η
κυβέρνηση. Για να ανοίξουμε τον δρόμο για
μια κοινωνία χωρίς σεξισμό, ρατσισμό και εκ-
μετάλλευση.

“Και τώρα ένα σύνθημα που
όλους μας ενώνει: Να φύγει
τώρα η Μενδώνη”, ακουγόταν

τη Δευτέρα το πρωί έξω από το υπουρ-
γείο Πολιτισμού. Ο δρόμος προς την 8
Μάρτη γίνεται μέρα με τη μέρα όλο και
πιο δύσβατος για την κυβέρνηση. Η
ΑΔΕΔΥ κήρυξε στάση εργασίας 12:00-
15:00 για τις 8 Μάρτη και απεργιακή
συγκέντρωση στη 1μμ στην πλατεία
Κλαυθμώνος, ενώ με την ίδια πρόταση
συνεδριάζει το ΔΣ του ΕΚΑ την Τετάρτη,
προκειμένου η απεργία για την ημέρα
των γυναικών να πάρει πανεργατικές
διαστάσεις. Στη μάχη για μια απεργιακή
8 Μάρτη μπαίνουν και οι φοιτητικοί σύλ-
λογοι, που ξανακατεβαίνουν στους δρό-
μους με νέα ορμή, με πρώτο τον φοιτη-
τικό σύλλογο Μεταλλειολόγων Μηχανι-
κών ΕΜΠ να καλεί στην κινητοποίηση.

Το κύμα οργής μεγαλώνει και θα τους
διαλύσει. Το σύνθημα που ενώνει στην
πραγματικότητα είναι: “Να φύγει η ΝΔ,
να πάρει και τη Μενδώνη”.

Ο υπόνομος ξεχείλισε και όλη η μπό-
χα του συστήματος που εκπροσωπεί κά-
θε Λιγνάδης, Μενδώνη και Μητσοτάκης
κοντεύει να τους πνίξει. Πέρασαν τρεις
βδομάδες σιγής ιχθύος -ή μάλλον ενερ-
γητικής συγκάλυψης αν λάβουμε υπόψη
τις, όχι και πολύ παλιές, δηλώσεις της
Μενδώνη ότι δεν υπάρχουν επίσημες
καταγγελίες, αλλά και την συντονισμένη
προσπάθεια της πλειονότητας των ΜΜΕ
να κουκουλώσουν την υπόθεση, τόσο
στο γυαλί, όσο και στα παρασκήνια.
Όταν πια ο τόπος βοούσε, η Μενδώνη
αναγκάστηκε να αδειάσει τον Λιγνάδη,
σε μια στροφή 180 μοιρών που δεν σώ-
ζει ούτε την ίδια, ούτε την κυβέρνηση
Μητσοτάκη. Ο Λιγνάδης συνελήφθη,
και, σαν αποτέλεσμα των ραγδαίων εξε-
λίξεων, εμφανίστηκαν κι άλλοι επώνυμοι
καταγγέλλοντες και μάρτυρες.

Είναι πολύ δύσκολο για την υπουργό
Πολιτισμού και το Μητσοτακέικο να
ισχυριστεί ότι “δεν ήξερε”. Λίγες μόλις
βδομάδες πριν, παρόμοια ισχυρίζονταν
ότι δεν ήξεραν για τον Αδαμόπουλο ενώ
η ίδια η Ομοσπονδία του τον είχε στείλει
στη διεθνή αποστολή στην οποία βίασε
τη Μπεκατώρου. Έτσι και τώρα, η Μεν-
δώνη αγνόησε μέχρι να μην πάει άλλο
τα ρεπορτάζ που μιλούσαν για έρευνα
το 2012 για τράφικινγκ που σταμάτησε
απότομα, τις αναφορές στις διάφορες
καταγγελίες για κακοποίηση ανήλικων
προσφυγόπουλων, ακόμα και τις ίδιες
τις καταγγελίες των θυμάτων. Όταν τον
διόριζε άλλωστε, θεωρούσε ότι τον ξέ-
ρει αρκετά καλά για να εγγυηθεί για το
ήθος του.

Συνέχεια στη σελ. 4

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Ώρα να πέσει η κυβέρνηση
του σεξισμού και του ρατσισμού

Πανεργατική
απεργία 
στις 8 Μάρτη

23/2, Απεργία στην Υγεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Πάμε για πανεργατική 8 Μάρτη
Συνέχεια από τη σελ. 3

Τα ζητήματα που ανοίγουν δεν περιορίζον-
ται στην Μενδώνη, ούτε θα εκτονωθούν με την
παραίτησή της. Όλο και περισσότερος κόσμος
βγαίνει στους δρόμους τις τελευταίες εβδομά-
δες και διαδηλώνει για τις δουλειές και τις
ζωές του. Αυτός ο κόσμος συνδέει τα όσα

συμβαίνουν και αντιλαμβάνεται ότι τα ζόμπι
που κρατιούνται με νύχια και δόντια από τις
καρέκλες τους υπερασπίζονται ένα σύστημα
που είναι επικίνδυνο.

Όταν η Ελλάδα έχει αναλάβει να “φυλάει”
τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, επιτίθεται
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, κατα-
πατώντας τα δικαιώματά τους, κλείνοντάς

τους σε στρατόπεδα, στερώντας τους την ερ-
γασία και την πρόσβαση σε ζωτικές υπηρε-
σίες, ρίχνοντάς τους σε ένα περιθώριο στο
οποίο γίνονται πιο εύκολη στόχοι κάθε εγκλη-
ματικού καθάρματος. Δεν χρειάζεται η συνερ-
γασία των ΜΚΟ για να πέσουν στα νύχια του
Λιγνάδη ανήλικα παιδιά, σε μια χώρα που τα
έχει πετάξει στον δρόμο. Και το ίδιο ισχύει για

τις γυναίκες και τους νέους εργαζόμενους που
πέφτουν θύματα κακοποιήσεων -οι θύτες μπο-
ρούν να υπολογίζουν στη σιωπή των θυμάτων,
όταν αυτά δεν έχουν εργασιακά δικαιώματα
και όταν η κυβέρνηση ρίχνεται με μανία να
διαλύσει και τη δυνατότητά τους να συνδικαλί-
ζονται, ενώ τους καταστέλλει άγρια όταν τελι-
κά βγαίνουν στους δρόμους.

Με το ελληνικό #metoo για πρώτη
φορά αναδεικνύεται τόσο καθαρά
ποιος είναι ο ένοχος: η κυρίαρχη τά-
ξη και οι εκπρόσωποί της. Το σύστη-
μα είναι άγρια σεξιστικό. Η Νέα Δη-
μοκρατία, με τη διάλυση όλων των
κοινωνικών δομών ρίχνει βάρη στην
εργατική οικογένεια, χτυπάει τα ερ-
γατικά δικαιώματα και καθιστά τη γυ-
ναίκα ακόμα πιο ευάλωτη. Και ο με-
γάλος τους στόχος, το χτύπημα του
συνδικαλισμού, μαζί με όλη την ιδεο-
λογική προπαγάνδα για τις γυναίκες
και τον ρόλο τους στην κοινωνία,
ανοίγουν τον δρόμο στις παρενοχλή-
σεις τις επιθέσεις, τις διακρίσεις.

Τα ΜΜΕ δεν είναι εξαίρεση. Τα τε-
λευταία χρόνια είχαμε τεράστιες
επιθέσεις στον κλάδο, απολύσεις,
ασφαλιστικό, εισφορές εργοδοτών,
συλλογικές συμβάσεις που έγιναν
ατομικές. Όλα αυτά δίνουν τη δυνα-
τότητα σε καναλάρχες, εκδότες, με-
γαλοδημοσιογράφους, Golden Boys
να προχωρούν σε παρενοχλήσεις
και εκφοβισμούς, καθώς και σε πίε-
ση για σιωπή. Το νομοσχέδιο που
προκλητικά ψηφίστηκε την Τρίτη
ήταν ένα ακόμα δώρο στους ιδιοκτή-
τες. Χτύπημα εργασιακών θέσεων,
απελευθέρωση των μισθών των με-
γαλοστελεχών και δώρα εκατομμυ-
ρίων από τις τηλεοπτικές άδειες. 

Η απάντηση δεν είναι ατομική, εί-
ναι η συλλογική πάλη. Χρειάζεται τα
συνδικάτα να μπουν μπροστά και να
βάλουν στην ατζέντα τους τα αιτή-
ματα του γυναικείου κινήματος. Η
ΠΟΣΠΕΡΤ έχει ήδη πάρει απόφαση
στήριξης της κινητοποίησης της 8
Μάρτη. Στην ΕΣΠΗΤ τα προηγούμε-
να χρόνια υπήρχε ανακοίνωση στή-
ριξης. Το ψήφισμα φέτος έχει ήδη
κατατεθεί. Να συγκροτήσουμε ένα
μαζικό μπλοκ του κλάδου φέτος.

Λένα Βερδέ,
δημοσιογράφος, μέλος ΔΣ ΕΣΠΗΤ

Κάνω χρόνια το στρατιωτικό ρεπορ-
τάζ, βρίσκομαι σε ένα πολύ ανδροκρα-
τούμενο περιβάλλον. Το περιστατικό για
το οποίο έγραψα σε ανάρτησή μου
αφορά έναν υφυπουργό Εθνικής Άμυ-
νας. Σε όσους λένε “γιατί τώρα;” πρώτη
απάντηση είναι ότι εγώ το είχα πει και
τότε. Αλλά στην περίπτωσή μου, και
από την πλευρά του υπουργείου κου-
κουλώθηκε και για την εφημερίδα δεν
ήταν ώριμες οι συνθήκες να σηκώσει
μια τέτοια καταγγελία. Περιμένω να
ανοίξει, πέρα από την Τέχνη και τον
Αθλητισμό, και στους δημοσιογράφους
αλλά και στους στρατιωτικούς, όπου
έχω ακούσει πολλά. Εγώ θα συμμετέχω
στην κινητοποίηση της 8 Μάρτη, όπου κι
αν είμαι.

Ιωάννα Ηλιάδη, 
δημοσιογράφος, 

στρατιωτικό ρεπορτάζ

Θα μιλήσω για την εμπειρία που είχα
ξεκινώντας στον χώρο, φοιτήτρια σε
σχολή δημοσιογραφίας. Ένας από τους
καθηγητές μου ήταν ιερό τέρας της δη-
μοσιογραφίας. Είχε επιλέξει κάποια παι-
διά, ανάμεσα στα οποία κι εγώ, ως μαθη-
τευόμενους, ως είθισται στη δημοσιο-
γραφία. Στο διάστημα αυτό είχε αρχίσει
να γίνεται πιεστικός, με χειρονομίες και
λόγια ανάρμοστα. Στην αρχή προσπα-
θούσα να δικαιολογήσω. Ήμουν 21 ετών.

Από ένα σημείο και μετά όμως ήθελα
να ξεκόψω οποιαδήποτε σχέση. Του εί-
πα “σας παρακαλώ πολύ μη με ξαναενο-
χλήσετε” μου είπε “θα σε σβήσω από
τον χάρτη άμα τολμήσεις και μιλήσεις”.
Έχουν περάσει 20 χρόνια αλλά είναι
ακόμα ενοχλητικό όταν το σκέφτομαι.

Για να μιλήσει κάποιος πρέπει να αι-
σθανθεί ασφάλεια. Κανείς δεν έχει φτιά-
ξει ένα πλαίσιο ώστε να πείσει τα κακο-
ποιημένα άτομα, άνδρες και γυναίκες,
να μιλήσουν.

Αργυρώ Γιαννουδάκη, 
δημοσιογράφος, αθλητικό ρεπορτάζ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ/ΟΙ ΜΜΕ

“Θα είμαστε εκεί”
Διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “#mediatoo – Σεξουαλι-
κές παρενοχλήσεις και ΜΜΕ” πραγματοποίησαν στις 19/2
οι Financial Crimes. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τα
βασικά σημεία των εισηγήσεων.

Δουλεύοντας 35 χρόνια σε έναν
τηλεοπτικό σταθμό έχουν δει τα
μάτια μου και έχω ακούσει πάρα
πολλά πράγματα. Χρειάζεται μια
μεγάλη ανοιχτή καμπάνια στα
ΜΜΕ. Να απεξαρτηθεί όσο πιο πο-
λύ γίνεται από εμάς το βάρος του
εργοδότη, πολιτικού, καναλάρχη,
διευθυντή εφημερίδας. Έχοντας το
δίχτυ ασφαλείας από τον συνδικα-
λιστικό μας χώρο και από τους συ-
ναδέλφους. Στις 8 Μάρτη, σε αυτή
την απεργιακή διαδικασία, πιστεύω
ότι αυτό θα είναι το κυρίαρχο. Είναι
το έδαφος πρόσφορο και θα πρέ-
πει να ανοίξει αυτή η βεντάλια. Θα
πρέπει η 8 Μάρτη να είναι μια αφε-
τηρία να ανοίξει και στον δικό μας
χώρο. Εγώ θα το βάλω και στην
ΕΣΗΕΑ.

Άννα Κωνσταντακάκη, 
δημοσιογράφος, ΕΡΤ

Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε
πλούσια συζήτηση. Η Μαρίνα Μεϊν-
τάνη, μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΣΥ, τό-
νισε:

“Πριν 15-20 μέρες μια πρωτο-
βουλία 45 γυναικών φτιάξαμε ένα
κείμενο και το καταθέσαμε στο ΔΣ
της ΕΣΗΕΜΘ για να προχωρήσου-

με στη σύσταση επιτροπής για θέ-
ματα ισότητας. Η πρώτη συνάντη-
ση έγινε την Τετάρτη που μας πέ-
ρασε. Υπήρξε ανταπόκριση μεγά-
λη, και από άντρες συναδέλφους,
που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντι-
κό. Τα θύματα συνήθως είναι νέα
άτομα, που πρωτομπαίνουν στο
επάγγελμα. Είναι οι πιο ευάλωτοι”.
Τόνισε επίσης την ανάγκη να ασχο-
ληθεί η Ένωση και με τον ίδιο τον
σεξιστικό λόγο που προωθεί τα
στερεότυπα. 

Η Αρετή Καλεσάκη συμπλήρωσε
μεταξύ άλλων ότι η εργασιακή επι-
σφάλεια κάνει τους νέους συνα-
δέλφους και συναδέλφισσες να
νιώθουν τρομοκρατημένοι/ες, ενώ
θύμισε ότι η ανεργία στον κλάδο
βρίσκεται σε τεράστια ποσοστά. Ο
Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, φω-
τορεπόρτερ, μίλησε για την υποτι-
μητική αντιμετώπιση που δέχονται
οι άντρες που έχουν καταγγείλει
περιστατικά. Η Ντέπυ Βρεττού, δη-
μοσιογράφος στο ραδιόφωνο της
ΕΡΤ, σημείωσε ανάμεσα σε άλλα:
“Εννοείται ότι θα είμαστε όλοι στον
δρόμο στις 8 Μαρτίου. Έχω εκπομ-
πή στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ κάθε
Τετάρτη και Πέμπτη, και κάνω μια

πρόσκληση για τις 4 Μαρτίου να
κάνουμε μια θεματική στο ραδιό-
φωνο για να ανοίξουμε αυτόν τον
φάκελο και να καλέσουμε τον κό-
σμο στη διαδήλωση της 8 Μαρτί-
ου”.

Ο Τάσος Αναστασιάδης, από τον
Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης,
υπογράμμισε ότι η καλύτερη δι-
κλείδα ασφαλείας για τους καταγ-
γέλλοντες και τις καταγγέλλουσες
είναι το να ξέρουν ότι έχουν χιλιά-
δες στο πλευρό τους κι ο καλύτε-
ρος τρόπος γι' αυτό είναι οι μάχες
που δίνουν μαζί με όλη την εργατι-
κή τάξη στις απεργίες και στις δια-
δηλώσεις. 

Η Κατερίνα Θωίδου, δημοσιο-
γράφος, τόνισε: “Έχει έρθει η ώρα
να ανοίξει η συζήτηση για τα εργα-
σιακά δικαιώματα στα ΜΜΕ. Υπάρ-
χει πολλή οργή απέναντι στην κυ-
βέρνηση και η βρώμα που έχει ανα-
δυθεί μπορεί να την πνίξει. Η 8
Μάρτη θα παίξει καθοριστικό ρό-
λο”. Η Δανάη Ρόκου, εργαζόμενη
στις ΗΠΑ, υπογράμμισε ότι πρέπει
να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο
ώστε να προστατεύει γυναίκες, άν-
τρες, αναπήρους, αδύναμους.

Α.Φ.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ στη διαδήλωση της 8 Μαρτη 2020. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Ξεσηκώνουμε 
όλους τους χώρους

Με επιτυχία ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις της Κίνησης για την
Απεργιακή 8 Μάρτη στις γειτονιές και τους εργατικούς
χώρους. Η εκτεταμένη επισφάλεια, ιδιαίτερα των γυναι-

κών, ήταν ένα από τα βασικά σημεία που συζητήθηκαν στην εκδή-
λωση της Κίνησης στα Χανιά στις 17/2. 

Η Δώρα Κιντή και η Ντίνα Κληρονόμου, εκπαιδευτικοί, μίλησαν
για τον χώρο της εκπαίδευσης και η Άννα Μαματσή, ιδιωτική
υπάλληλος, αναφέρθηκε στον τουρισμό και εν γένει τον ιδιωτικό
τομέα. Η Σοφία Θεοδωράκη, δημοσιογράφος, άνοιξε ανάμεσα σε
άλλα το ζήτημα του ρόλου των ΜΜΕ στο κύμα #metoo, τονίζον-
τας τη σημασία του καλέσματος της ΠΟΣΠΕΡΤ στην απεργία. Στη
συζήτηση που ακολούθησε μπήκε ένα πλούσιο πρόγραμμα δρά-
σης με παρεμβάσεις στην απεργία των υγειονομικών και στα σχο-
λεία, ενώ τονίστηκε ανάμεσα στα άλλα η σημασία της μάχης
ενάντια στην αξιολόγηση και πώς αυτή έχει προστατέψει τον κλά-
δο της εκπαίδευσης από εκτεταμένα φαινόμενα παρενοχλήσεων.

Η Γιούλη Καλοφωλιά μας μεταφέρει για την εκδήλωση που έγι-
νε στις 18/2 με τη συμμετοχή αγωνιστριών και αγωνιστών από τον
Ν. Κόσμο και το Κουκάκι: “Από τις εισηγήσεις έγινε η σύνδεση
της 8 Μάρτη με τα συνδικάτα που είναι στο δρόμο αυτή την πε-
ρίοδο, με τις γυναίκες που αγωνίζονται μέσα στους εργασιακούς
χώρους, τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και βία
που έχουν ξεσπάσει σε διάφορους  χώρους, καθώς και με το φοι-
τητικό κίνημα που διεκδικεί. Έγιναν αρκετές παρεμβάσεις. Ο Αλέ-
ξης από την Ανατρεπτική Κίνηση Ηθοποιών έβαλε το θέμα των κα-
ταγγελιών στο χώρο της τέχνης και τόνισε την ανάγκη να υπάρχει
εκπρόσωπος του Σωματείου Ηθοποιών στις οντισιόν που γίνονται
στα κρατικά θέατρα. Έγινε καλή συζήτηση που έβγαλε ενθουσια-
σμό και διάθεση να οργανώσουμε τη συνέχεια της καμπάνιας για
απεργιακή 8 Μάρτη στη γειτονιά μας”.

“Πολλές δεκάδες αγωνίστριες και αγωνιστές από τη Θεσσαλο-
νίκη παρακολούθησαν την εκδήλωση της Κίνησης στις 20/2”, είπε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Ιωάννα Κατλαμούση. “Ένα πλούσιο
πάνελ επτά ομιλητριών από τους χώρους της εκπαίδευσης, του
επισιτισμού, της Υγείας και της νομικής επιστήμης άνοιξαν πολλά
σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ημέρα των γυναικών αλλά
και την οργάνωση της απεργιακής κινητοποίησης στη Θεσσαλονί-
κη, 1μμ στο άγαλμα Βενιζέλου. Ενδεικτικά, η Δήμητρα Κογκίδου,
καθηγήτρια και πρόεδρος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας
ΑΠΘ, μίλησε για τις καταγγελίες στο ΑΠΘ και τόνισε ότι 'χρειάζε-
ται καθημερινή δράση από όλους μας' για να αντιμετωπίζονται
αποτελεσματικά οι καταγγελίες, ενώ η Ολυμπία Γαϊτανίδη, πρό-
εδρος της φοιτητικής ομάδας για το φύλο και την Ισότητα
(ΦΥΛ.ΙΣ) στο ΑΠΘ, μίλησε για την σημασία της απεργίας και της
αποχής των γυναικών από κάθε είδους εργασία στις 8 Μάρτη. Μί-
λησε για τις συνέπειες των διακρίσεων και των παρενοχλήσεων
στη φοίτηση, ενώ τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία
πρέπει να μείνει στα χαρτιά, καθώς ενισχύει τα φαινόμενα αυθαι-
ρεσίας. Η Έφη Γεωργακοπούλου, ψυχολόγος, τόνισε τη σημασία
της σεξουαλικής αγωγής στην εκπαίδευση”.

Στο νοσοκομείο Γεννηματάς έγινε εκδήλωση στην αίθουσα του
συλλόγου εργαζόμενων στις 22 Φλεβάρη. Κυρίαρχοι άξονες της
συζήτησης ήταν τα τεράστια προχωρήματα που έχουν γίνει σε
σχέση με τις δυο πρώτες απεργιακές κινητοποιήσεις για τις 8
Μάρτη, καθώς και η σημασία των σωματείων. “Συμμετείχαν νοση-
λευτές, διοικητικοί και γιατροί”, μας είπε η Μαρία Χαρχαρίδου. “Η
Μελίνα Βλαστή, διοικητικός υπάλληλος, τόνισε πόσα έχουν αλλά-
ξει μέσα σε έναν χρόνο, θυμίζοντας το δικό της κείμενο για την 8
Μάρτη του 2020 και λέγοντας ότι φαίνεται ήδη παρωχημένο. Τόνι-
σε ότι σε κάθε εργασιακό χώρο χρειάζεται να υπάρχει ένα ισχυρό
σωματείο για να μπορούν να καταγγέλλονται τα περιστατικά, ενώ
μίλησε και για τα μεγάλα ποσοστά παρενοχλήσεων στις νοσηλεύ-
τριες. Συζητήσαμε επίσης πόσο τα ζητήματα αυτά είναι ταξικά,
καθώς και τον ρόλο που θα παίξει η απεργία υγειονομικών της 23
Φλεβάρη για το μεγάλωμα της απήχησης της απεργιακής 8 Μάρ-
τη”.

Αφροδίτη Φράγκου

Η σημερινή δράση γίνεται με σκοπό να αξιώσει ένα πράγμα
που θα έπρεπε να έχει ήδη συμβεί και που, επί της ουσίας, έχει
ήδη συμβεί, την παραίτηση της Μενδώνη. Ο τρόπος που χειρί-
στηκε τα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο μίλησε στην εισα-
γωγική της τοποθέτηση στην κλειστή συνέντευξη τύπου προκά-
λεσε οργή και διέγειρε μια αίσθηση καχυποψίας. Προκαλεί ένα
βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης. Αυτά τα ζητήματα που τίθενται
υπό διαπραγμάτευση είναι πράγματα που δεν θα έπρεπε να αντι-
μετωπίζονται με τόση έλλειψη ενσυναίσθησης. Θεωρώ λοιπόν ότι
η παραίτησή της δεν είναι πλέον αρκετή γιατί κάποια πράγματα ή
γίνονται σε εύλογο χρόνο η χάνουν τελείως τη σημασία τους.

Όμηρος Πουλάκης, ηθοποιός

Η σημερινή κινητοποίηση αφορά τη στάση της υπουργού.
Υπάρχει ένα πολύ περίεργο κλίμα ως προς την παραίτηση Λιγνά-
δη και τη συγκάλυψη, σχεδόν 20 ημερών, της κυρίας Μενδώνη.
Στεκόμαστε απέναντι σε αυτό, απέναντι σε οποιαδήποτε σύνδε-
ση του ονόματος του Εθνικού Θεάτρου και του Φοιτητικού Συλ-
λόγου με τα σκάνδαλα αυτά. Ο Φοιτητικός Σύλλογος είναι καθα-
ρός απέναντι σε αυτά: ζητάμε άμεσα την παραίτηση της κ. Μεν-
δώνη. Σε περίπτωση που αυτό δε γίνει, ο Φοιτητικός Σύλλογος
δηλώνει ότι αυτό θα είναι ο δικός μας Δεκέμβρης. Είναι προειδο-
ποίηση.

Πάνος Κούγιας, 
Φοιτητικός Σύλλογος σπουδαστών/σπουδαστριών 

Εθνικού Θεάτρου

Είμαστε εδώ σήμερα με κύριο αίτημα να παραιτηθεί η Μενδώ-
νη. Εδώ και τρεις βδομάδες άνθρωποι από τον χώρο του πολιτι-
σμού βγαίνουν και καταγγέλλουν φαινόμενα κατάχρησης της
εξουσίας. Εργοδοτικές πρακτικές που έχουν να κάνουν με περιο-
ρισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Υπάρχουν άνθρωποι
που αυτή τη στιγμή δεν φοβούνται, βγαίνουν να μιλήσουν και η
κοινωνία είναι έτοιμη να ακούσει. Οφείλουμε να σταθούμε σε αυ-
τούς τους ανθρώπους και να τους στηρίξουμε ηθικά και νομικά.
Η άλλη πλευρά είναι οι ισχυροί. Η επικεφαλής του υπουργείου
Πολιτισμού και ο πρωθυπουργός κωφεύουν. Το πρόβλημα του
χώρου μας δεν είναι μόνο του χώρου μας. Τα ίδια ισχύουν και
στον αθλητισμό, στην ενημέρωση κλπ. Είναι μια ευκαιρία να τα
αναδείξουμε για να τελειώνουμε με αυτά τα φαινόμενα.

Κώστας Κεχαγιόγλου,
πρόεδρος ΠΟΘΑ

Έχουμε έναν χρόνο τώρα που είμαστε άνεργοι.
Από τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο έδωσε μόλις
800 ευρώ που τα πήρε το ένα τρίτο του κλάδου. Δεν
ενδιαφέρθηκε καθόλου για τον κλάδο και δεν μιλάω
μόνο για τους ηθοποιούς. Μιλάω και για τους τεχνι-
κούς, όλους όσους είναι πίσω, στα παρασκήνια. Όχι
μόνο δεν ενδιαφέρθηκε αλλά ήταν απέναντι από τους
εργαζόμενους. Με πιέσεις των σωματείων άρχισαν να
δίνουν κάποια χρήματα με δυσκολία από τον Σεπτέμ-
βριο. 

Πιστεύω ότι τα σωματεία θα οργανώσουν την 8
Μάρτη. Πέρα από την πανδημία και το γεγονός ότι δεν
έχουμε εργασία, έχουμε και όλο αυτό που ανοίγει με
τις παρενοχλήσεις και την κατάχρηση εξουσίας. Oι θύ-
τες πατούσαν εκεί, στο ότι τα θύματα θα φοβηθούν
μήπως χάσουν τη δουλειά τους ή ότι δεν θα ξανα-
βρούν δουλειά ποτέ.

Για το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών έχω να πω ότι
έχει δυναμώσει πάρα πολύ και μπράβο σε όλο το ΔΣ.
Άνοιξαν έναν άλλο δρόμο για τους ηθοποιούς και μα-
κάρι όλα τα παιδιά που βγαίνουν τώρα από τις σχολές
να πηγαίνουν κατευθείαν στο Σωματείο. Τώρα μπο-
ρούμε επιτέλους κάπου να στηριχτούμε. Κάνανε ό,τι
θέλανε οι εργοδότες και ο κάθε εργαζόμενος προ-
σπαθούσε μόνος του. Και μόνος του σημαίνει κανέ-
νας. Γι' αυτό και είμαστε εδώ πάλι σήμερα και ξανά
θα είμαστε, δεν γίνεται διαφορετικά.

Νίκη Πεταλά, 
ηθοποιός, μέλος ΣΕΗ

Η κινητοποίηση των καλλιτεχνών, των εργα-
ζόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού, των σπου-
δαστών και σπουδαστριών του Εθνικού Θεά-
τρου το πρωί της Δευτέρας 22 Φλεβάρη με
σύνθημα “Μενδώνη Παραιτήσου” δείχνει ότι,
εκτός από τη μπόχα του Μητσοτακέικου, ξεχει-
λίζει και η οργή. Και οι καλλιτέχνες μιλούν, όχι
μόνο για την κάλυψη του σκανδάλου Λιγνάδη,
αλλά για όλη τη διαχείριση της πανδημίας με
επικίνδυνες πολιτικές που έχουν οδηγήσει ολό-
κληρο τον κλάδο στη διάλυση.

Οι εργάτες της Τέχνης
στην πρώτη γραμμή

22/2, Κινητοποίηση καλλιτεχνών και εργαζομένων στο ΥΠ.ΠΟ. έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΕΕΡΦΑ

Πώς συμμορφώνεται η κυβέρνηση 
με την καταδίκη της ΧΑ;

Στο 
στρατό-
πεδο 
του
Σχιστού

Φωνάζοντας “Freedom-
Azanti” και “Ανοίξτε

τα σύνορα-Ανοίξτε τις πό-
λεις” μέλη της ΚΕΕΡΦΑ,
συνδικαλιστές και δημοτι-
κοί σύμβουλοι από τις πε-
ριοχές του Πειραιά, της
Νίκαιας και των Νοτίων
Προσαστίων φτάσαμε με
πορεία μέχρι την πύλη του
στρατοπέδου του Σχι -
στού. 

Δεκάδες προσφυγό-
πουλα και νέοι πλησίασαν
τα κάγκελα φωνάζοντας
τα συνθήματα μας. Η
ισχυρή παρουσία της
αστυνομίας δεν μας επέ-
τρεψε να μπούμε μέσα
στο χώρο αλλά μπροστά
από την πύλη φωνάξαμε
συνθήματα και πήραν το
λόγο ο Θανάσης Διαβο-
λάκης δημοτικός σύμβου-
λος Πειραιά, η Κατερίνα
Θωίδου από την ΚΕΕΡΦΑ
Νίκαιας και δημοτική σύμ-
βουλος Νίκαιας-Ρέντη και
ο Μάνος Νικολάου από
την ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων Προ-
αστίων. Μίλησαν στους
διαδηλωτές αλλά και
στους πρόσφυγες απευ-
θύνοντας τους ένα μήνυ-
μα αλληλεγγύης και ενό-
τητας στα αγγλικά. 

Στη συνέχεια, μετακινη-
θήκαμε σε έναν ενδιάμε-
σο χώρο όπου και μπορέ-
σαμε να μοιράσουμε την
πολύγλωσση εφημερίδα
της ΚΕΕΡΦΑ και να μιλή-
σουμε με τους πρόσφυ-
γες οι οποίοι μας υποδέ-
χτηκαν με μεγάλη χαρά
μακριά από την παρουσία
της αστυνομίας. Τους κα-
λέσαμε να συμμετάσχουν
μαζί μας στη Διεθνή Μέ-
ρα Δράσης ενάντια στο
ρατσισμό στις 20 Μάρτη
και πριν την αναχώρηση
μας αφήσαμε ρουχισμό
και παιχνίδια και την υπό-
σχεση ότι θα επιστρέψου-
με σύντομα για να οργα-
νώσουμε τη συμμετοχή
τους στη διαδήλωση.

Μαρίζα Ψαλτάκου

Διαδικτυακή συνέντευξη τύπου
διοργάνωσε την Τρίτη 16/2 η
ΚΕΕΡΦΑ. Μίλησαν οι Κώστας

Παπαδάκης, δικηγόρος των Αιγύ-
πτιων αλιεργατών στη δίκη της ΧΑ,
Μαρία Ψαρά, δημοσιογράφος στις
Βρυξέλλες και Πέτρος Κωσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. Τη συνέν-
τευξη συντόνισε η δημοσιογράφος
Φύλλια Πολίτη.

Φ.Π: Η σύλληψη του Παππά έχει γί-
νει το πιο σύντομο ανέκδοτο, ο Λα-
γός συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύ-
θερος και από εχθές ο καταδικα-
σμένος σε κάθειρξη έξι ετών χρυ-
σαυγίτης Παπαβασιλείου ετοιμάζε-
ται να βγει από τη φυλακή καθώς
έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής που
έκανε και βεβαίως υπάρχει και το
ζήτημα της αποζημίωσης των θυμά-
των της ΧΑ. Θα πληρώσουν τελικά
οι καταδικασμένοι;

Κ.Π: Η καταδικαστική απόφαση
υπονομεύεται από σωρεία περιστατι-
κών που κάθε μέρα πληθαίνουν. Ο
Παππάς είναι ο μόνος που δεν παρα-
δόθηκε μόνος του. Έναν χρειάστηκε
η αστυνομία να αναζητήσει και να
συλλάβει και δεν το έχει κάνει. Δεν
έχει καν εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα
σύλληψης, ούτε καν σήμα στην Ιντερ-
πόλ δεν έχει δοθεί, γιατί θεωρούν ότι
είναι στην Ελλάδα. Ο Λαγός απολαμ-
βάνει της ασυλίας του καθώς χρει-
άστηκαν 4 μήνες στις Βρυξέλλες για
να συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή
νομικών υποθέσεων.

Τα γραφεία της ΧΑ παραμένουν
ανοιχτά με τις πινακίδες να φιγουρά-
ρουν. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μια εγ-
κληματική οργάνωση να διατηρεί
γραφεία και μάλιστα με πινακίδες. Η
κυβέρνηση πώς συμμορφώνεται σε
μια απόφαση ποινικού δικαστηρίου
που κρίνει ότι η ΧΑ είναι εγκληματική
οργάνωση; Επιτρέποντάς της να έχει
γραφεία, ιστοσελίδα και να κάνει πο-

ρείες στο κέντρο της Αθήνας που τις
περιφρουρεί η αστυνομία; 

Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα
πολιτικό πλαίσιο που νομιμοποιεί και
ισχυροποιεί τον ρατσισμό. Το μήνυμα
απαξίωσης απέναντι στις συνθήκες
ζωής των δεκάδων χιλιάδων προσφύ-
γων που μέσα στο χιονιά ζουν σε
σκηνές είναι μήνυμα ισχυροποίησης
της ακροδεξιάς και ρατσιστικής πολι-
τικής που γεννάει Χρυσές Αυγές.

Ενθαρρυμένοι λοιπόν από όλο αυ-
τό το κλίμα αλλά και από τις χαμηλές
ποινές που τους επιβλήθηκαν διεκδι-
κούν την αποφυλάκιση τους πριν κα-
λά καλά καθαρογραφεί η απόφαση
του δικαστηρίου. Η αίτηση του Παπα-
βασιλείου ήταν η πέμπτη αίτηση ανα-
στολής. Οι προηγούμενες απορρί-
φθηκαν αλλά όχι όλες ομόφωνα. Κά-
ποιες έτυχαν και θετικών εισαγγελι-
κών προτάσεων. Ο δικαστής που κα-
λείται να αποφασίσει αν θα αναστεί-
λει μία ποινή, δεν πρέπει αν μη τι άλ-
λο να διαβάσει το σκεπτικό της κατα-
δικαστικής απόφασης αλλά και το λό-
γο για τον οποίο δεν του δόθηκε ανα-
στολή σε πρώτο χρόνο; Το να δίνεται
αυτή η δυνατότητα σε μια τόσο μα-
κρόχρονη υπόθεση συνιστά περιφρό-
νηση και υπονόμευση της ίδιας της
απόφασης.

Πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε τη
συμμόρφωση της κυβέρνησης στο
περιεχόμενο της καταδικαστικής
απόφασης και να αντιπαλέψουμε κά-
θε πολιτική που ενθαρρύνει τα ακρο-
δεξιά μορφώματα, τις ρατσιστικές
και φασιστικές πολιτικές.

Φ.Π: Έχουν περάσει τόσοι μήνες
από την καταδικαστική απόφαση
και μόλις τώρα ξεκινάνε οι συζητή-
σεις στις Βρυξέλλες για την άρση
της ασυλίας του Λαγού. Θα μπορού-
σατε να μας πείτε που βρίσκεται αυ-
τή η υπόθεση;

Μ.Ψ: Η άρση της ασυλίας του Λα-

γού αφορά δύο αιτήματα. Το πρώτο
έχει να κάνει με το σκίσιμο της τουρ-
κικής σημαίας μέσα στο ευρωκοινο-
βούλιο. Το δεύτερο με τη διεύθυνση
της εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ. Και
τα δύο πρέπει πρώτα να συζητηθούν
στην αρμόδια επιτροπή νομικών υπο-
θέσεων η οποία αρνήθηκε να τα θέ-
σει σε απόλυτη προτεραιότητα παρό-
λο που η δεύτερη αποτελεί την πιο
βαριά κατηγορία που έχει αντιμετω-
πίσει ποτέ εν ενεργεία ευρωβουλευ-
τής. Ο λόγος ήταν ότι βρισκόταν σε
εξέλιξη η συζήτηση για την άρση της
ασυλίας των Καταλανών βουλευτών
και ο πρόεδρος της επιτροπής τυγ-
χάνει να είναι Ισπανός. Έγινε όμως η
πρώτη συζήτηση για την υπόθεση
Λαγού και ακολουθεί η ακρόαση από
την οποία ο Λαγός έχει το δικαίωμα
να απουσιάσει μία μόνο φορά. Άρα
μέχρι τα μέσα του Μάρτη αυτή θα
έχει πραγματοποιηθεί και μετά μέσα
σε 2-3 μήνες η απόφαση της επιτρο-
πής θα συζητηθεί και θα γίνει ψηφο-
φορία στην ολομέλεια του ευρωκοι-
νοβουλίου. 

Θα έχουμε φτάσει δηλαδή τους
εφτά μήνες από την καταδίκη, και αν
ο Λαγός δεν μεταβεί στην Ελλάδα, οι
ελληνικές αρχές πρέπει να εκδώσουν
ένταλμα σύλληψης προς τις βελγικές
αρχές και αυτές να εκδώσουν τον Λα-
γό. Μία ακόμα χρονοβόρα διαδικασία
που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει.
Εν τω μεταξύ ο Λαγός συνεχίζει να
ψεύδεται και να με απειλεί για ρεπορ-
τάζ που έχω κάνει. Εγώ δεν μιλάω με
φασίστες όμως. Μιλάω μέσα από τη
δουλειά μου και μέσα από εκδηλώ-
σεις όπως η σημερινή.

Εδώ στο Βέλγιο υπάρχει ένα μικρό
μεν αλλά δυναμικό κίνημα που ετοι-
μάζει εκδηλώσεις και αυτό είναι πολύ
ενθαρρυντικό. Ο χρυσαυγιτισμός δεν
έχει τελειώσει και χρειάζεται να είμα-
στε σε επαγρύπνηση.

Φ.Π: Μετά την απόφαση του Εφετεί-
ου όλοι οι πολιτικοί δήλωναν ευτυ-
χείς. Μάλιστα διαγκωνίζονταν για
το ποιος ήταν ο πιο αντιφασίστας.
Τέσσερις μήνες μετά πως σχολιάζεις
αυτά που συμβαίνουν;

Π.Κ: H 7 Οκτώβρη ήταν η πρώτη
φορά που το αντιφασιστικό κίνημα
έβαλε φρένο στην τακτική οργάνω-
σης των νεοναζιστικών ταγμάτων
εφόδου μέσω της κοινοβουλευτικής
τους παρουσίας, κάτι που η ΧΑ είχε
κάνει με επιτυχία. Στις 7/10 η ΧΑ βγή-
κε παράνομη. Αυτό όμως δεν απαλ-
λάσσει τους θεσμούς του κράτους
από την πολύχρονη ασυλία που πα-
ρείχαν στη ΧΑ στην πορεία της από
το 0,08% ως το 7%. Είχε την κάλυψη
της αστυνομίας, της πολιτείας, των
δικαστηρίων, ακόμα και του Άρειου
Πάγου που της έδωσε τη δυνατότητα
συμμετοχής στις εκλογές. Οι δεσμοί
αίματος του κράτους με τον φασισμό
δεν έχουν διαρρηχθεί με τρόπο κατα-
λυτικό. Βλέπουμε έδρες δικαστηρίων
που αποφυλακίζουν έναν χρυσαυγίτη
που συμμετείχε στην καταστροφή
των γραφείων της κοινότητας των
Καμερουνέζων και του μπαρ Κουαν-
τρό. Πάντα επιμέναμε ότι δεν τελει-
ώσαμε με τη ΧΑ στις 7/10 και ότι αυ-
τό είναι υπόθεση του αντιφασιστικού
και του εργατικού κινήματος.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η
πολιτική που άνοιξε το δρόμο στη ΧΑ
ήταν αυτή που μιλούσε για ανακατά-
ληψη των δρόμων απέναντι στους
“λαθρομετανάστες”. Ήταν οι 6.000
κρατούμενοι της επιχείρησης Ξένιος
Δίας. Ακόμα και τώρα, η ΝΔ πλειοδο-
τεί σε ρατσισμό παρέα με τους Όρμ-
παν και Σαλβίνι αποκαλώντας τούς
κατατρεγμένους που προσπαθούν να
περάσουν τα σύνορα “εισβολείς”. Εί-
ναι η πρώτη φορά μετά τον Β’ παγκό-
σμιο πόλεμο που μια κυβέρνηση της
Ευρώπης αναστέλλει τη διαδικασία
ασύλου. Στον Έβρο έδωσαν το πρά-
σινο φως σε παρακρατικές ομάδες
να δρουν δίπλα στην αστυνομία και
τον στρατό να κλέβουν, να χτυπάνε
και να διεκπεραιώνουν παράνομες
επαναπροωθήσεις.

Γι' αυτούς τους λόγους ως ΚΕΕΡ-
ΦΑ σας καλούμε όλους και όλες στις
20 Μάρτη να διαδηλώσουμε με το
Διεθνές κίνημα από τη Νέα Ζηλανδία
ως την Ιταλία και από τις ΗΠΑ ως την
Ελλάδα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πά-
τρα, Γιάννενα, Βόλο, Χανιά, Ηράκλειο
και Ξάνθη. Να δώσουμε τη δική μας
απάντηση ενάντια στο ρατσισμό και
το φασισμό.

Κ. Παπαδάκης Μ. Ψαρά Π. Κωνσταντίνου
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Αλληλεγγύη 
στους πρόσφυγες

ΜΑΛΑΚΑΣΑ

Για πρώτη φορά οι πρόσφυγες από τα δυο στρατόπε-
δα της Μαλακάσας βρέθηκαν σε μια κοινή διαδήλω-

ση στους δρόμους έξω από τα στρατόπεδα. Η αφορμή
δόθηκε από τη συγκέντρωση αλληλεγγύης που οργάνω-
σαν οι τοπικές ΚΕΕΡΦΑ βορείων προαστίων την Κυρια-
κή 21 Φλεβάρη, αλλά οι αιτίες είναι πολλές.

Οι πρόσφυγες στα δυο στρατόπεδα ξεχειλίζουν από
οργή. Οργή για τα όσα έχουν συμβεί, ιδιαίτερα τους τε-
λευταίους 11 μήνες της πανδημίας: τις αυθαίρετες απα-
γορεύσεις εξόδου δήθεν για υγειονομικούς λόγους, την
έλλειψη ρεύματος που μέσα στον πρόσφατο χιονιά διήρ-
κησε πάνω από 24 ώρες, την έλλειψη νερού, αλλά και τα
εμπόδια που τους βάζει η ρατσιστική πολιτική της ΝΔ.

Το επόμενο βήμα για το οποίο μιλήσαμε με τις προ-
σφύγισσες και τους πρόσφυγες, μοιράζοντας τους προ-
κήρυξη στα περσικά, ήταν η οργάνωση της απεργιακής
8 Μάρτη, παγκόσμιας ημέρας γυναικών. Η διάθεση να
οργανωθεί αυτή η κινητοποίηση ώστε να υπάρχει μαζική
συμμετοχή από τα στρατόπεδα ήταν μεγάλη. Το ίδιο και
για την 20 Μάρτη, διεθνή αντιρατσιστική και αντιφασιστι-
κή κινητοποίηση, για την οποία μοιράστηκαν προκηρύ-
ξεις και έγιναν καλέσματα σε αγγλικά, γαλλικά, περσικά
και αραβικά.

Από την πλευρά μας ως τοπικές ΚΕΕΡΦΑ βορείων
προαστίων καλούμε τους φορείς, τα σωματεία εργαζό-
μενων, τις τοπικές συλλογικότητες και τα δημοτικά σχή-
ματα να στηρίξουν αυτή τη μάχη και να διαδηλώσουν
μαζί με τους πρόσφυγες και τις προσφύγισσες από τη
Μαλακάσα στις 8 Μάρτη, 1μμ στην πλ. Κλαυθμώνος και
στις 20 Μάρτη, 3μμ στην πλ. Ομόνοιας.

Αφροδίτη Φράγκου

ΔΙΑΒΑΤΑ

Απέναντι στη ρατσιστική κυβέρνηση της ΝΔ που έχει
αφήσει απροστάτευτους τους πρόσφυγες, και έχει

μετατρέψει τα στρατόπεδα σε κλειστές φυλακές αν-
θρώπων ενώ συνεχίζει τις παράνομες επαναπροωθήσεις
προς την Τουρκία, η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης πραγματο-
ποίησε παρέμβαση στο στρατόπεδο των Διαβατών. Το
παρών έδωσαν συνδικαλιστές από το Ιπποκράτειο νοσο-
κομείο, από το σωματείο εργαζομένων του Δήμου Αμπε-
λοκήπων-Μενεμένης, και από το Σωματείο Μισθωτών
Τεχνικών καθώς και εργαζόμενοι από το Ψυχιατρικό Νο-
σοκομείο Θεσσαλονίκης. 

Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα, απαίτησαν
μαζικά τεστ και εμβολιασμούς εδώ και τώρα για τους
πρόσφυγες που βρίσκονται εδώ και βδομάδες αποκλει-
σμένοι από τον έξω κόσμο.

Έκπληκτοι βρεθήκαμε μπροστά σε μια ισχυρή παρου-
σία της ΟΠΚΕ, η οποία προσπάθησε να μην επιτρέψει
την κινητοποίηση. Οι συγκεντρωμένοι όμως διεκδικήσα-
με και καταφέραμε να πλησιάσουμε τους πρόσφυγες οι
οποίοι μας μίλησαν για το φόβο των επαναπροωθήσεων,
για την ανησυχία που τους προκαλεί η διαρκής αστυνο-
μική παρουσία στην είσοδο του στρατοπέδου αλλά και
για το ότι πολλοί από αυτούς έχουν υπερβεί το όριο του
18μηνου και πάραυτα βρίσκονται ακόμα εκεί. 

Μέσα από τα κάγκελα τους μοιράσαμε το πολύγλωσ-
σο εφημεριδακι της ΚΕΕΡΦΑ με το οποίο τους καλέσα-
με να συμμετέχουν στην κινητοποίηση στις 20 Μάρτη
στη Θεσσαλονίκη, στις 12 το μεσημέρι στο άγαλμα Βενι-
ζέλου. 

Δήμητρα Κομνιανού

Στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας
συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, γιατροί,

καλλιτέχνες, ακτιβιστές, πρόσφυγες και
μετανάστες.

Η Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμ-
βουλος με την Ανταρσία στην Κοκκινιά
υπενθύμισε  πως το αντιρατσιστικό κί-
νημα συντονίζεται διεθνώς για τις 20
Μάρτη αλλά και στην Ελλάδα όπου η
κυβέρνηση στοχοποιεί τους πρόσφυγες
ως “επικίνδυνους” με στόχο να αποπρο-
σανατολίσει το εργατικό κίνημα και να
κερδίσει το ακροατήριο της ΧΑ. Επισή-
μανε πως η εργατική τάξη πρέπει να
απαιτήσει την είσοδο όλων των προ-
σφυγόπουλων στα σχολεία και την
αξιοπρεπή στέγαση όλων.

Η Στέλλα Μπελλιά, πρόεδρος του
συλλόγου δασκάλων Κορυδαλλού-
Αγίας Βαρβάρας, τόνισε πως το υπουρ-
γείο Παιδείας υπονόμευσε τις προσπά-
θειες ένταξης των προσφυγόπουλων
στα σχολεία με αποτέλεσμα φέτος να
έχουν παρακολουθήσει μόνο 2 μέρες
μαθημάτων. Εξήγησε πως οι δάσκαλοι
της περιφέρειας Πειραιά είναι ευαισθη-
τοποιημένοι κι έχουν αποκτήσει νέες
προσεγγίσεις και δεξιότητες προσπα-
θώντας να εντάξουν τα προσφυγόπου-
λα.

Η Λιάνα Μαΐλη, πρώην πρόεδρος των
Γιατρών του Κόσμου μίλησε για τα θέ-
ματα υγείας στις διάφορες δομές.

Υπενθύμισε ότι με εγκύκλιο του Μητα-
ράκη καταργήθηκε το ΑΜΚΑ, ενώ πα-
ράλληλα τόνισε πως εν μέσω πανδη-
μίας δεν υπάρχει έλεγχος του πληθυ-
σμού στις δομές με τεστ, ούτε πρόσβα-
ση στους εμβολιασμούς.

Ο Ασίφ Αλί, από την Πακιστανική κοι-
νότητα Ελλάδας και την ΚΕΕΡΦΑ, ανέ-
φερε πως πολλοί μετανάστες δεν έχουν
χαρτιά με αποτέλεσμα να εργάζονται
χωρίς να λαμβάνουν ένσημα ενώ άλλοι
δεν μπορούν καν να εργαστούν. Για τον
ίδιο η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με την Πακιστανική
κοινότητα είναι η φωνή του μετανάστη.
“Έλληνες και μετανάστες εργάτες,
πρέπει να δίνουμε τις μάχες μαζί” είπε.

Τέλος, ο Παντελής Δεντάκης, ηθοποι-
ός και σκηνοθέτης, αναφέρθηκε στις
εμπειρίες του από παραστάσεις σε δια-
πολιτισμικά σχολεία και δομές προσφύ-
γων. “Οι καλλιτέχνες και οι βιώνουν την
απαξίωση και την αδιαφορία από το
Υπουργείο Πολιτισμού” είπε και διαπί-
στωσε πως η πανδημία έχει πολιτικο-
ποιήσει έντονα τον καλλιτεχνικό χώρο
και όσον αφορά τη μάχη με το ρατσι-
σμό.

Ακολούθησε συζήτηση από τις εμπει-
ρίες του εργατικού κινήματος, την επα-
φή με τους πρόσφυγες στα καμπ, τα
εκπαιδευτικά συλλαλητήρια, το κίνημα
για την απεργιακή 8 Μάρτη και κυρίως
για την ανάγκη σύγκρουσης με την κυ-
βέρνηση.

Πηνελόπη Κουτσουδάκη

Την Παρασκευή 19
Φλεβάρη έγινε η

διαδικτυακή εκδήλω-
ση της ΚΕΕΡΦΑ Αγ. Αναργύρων-Ιλίου-Πετρούπολης. Όλοι οι
ομιλητές τοποθετήθηκαν για τις μάχες ενάντια στο ρατσισμό
και το φασισμό μέσα από τους χώρους εργασίας τους. 

Ο Θανάσης Λυμπερόπουλος εκ μέρους της τοπικής ΚΕΕΡ-
ΦΑ, τόνισε τη σημασία της διεθνούς διαδήλωσης στις 20
Μάρτη σαν μια συντονισμένη απάντηση στο θεσμοθετημένο
ρατσισμό της ΕΕ. Ο Χρήστος Κουρνιώτης καθηγητής στα
Άνω Λιόσια ενημέρωσε για τη μάχη που δίνουν οι εκπαιδευτι-
κοί με τους φοιτητές ενάντια στο έκτρωμα της Κεραμέως
συνδέοντας αυτούς τους αγώνες με την αντιφασιστική και

αντιρατσιστική μάχη.
Η Κατερίνα Πατρι-
κίου, γραμματέας

του συλλόγου εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας μί-
λησε για τον αγώνα που δίνουν οι υγειονομικοί ενάντια στη
κυβέρνηση τονίζοντας πως ο μαζικός εμβολιασμός των προ-
σφύγων πρέπει να είναι βασικό αίτημα της απεργίας την Τρί-
τη 23 Φλεβάρη. Ο Γιώργος Χρόνης, δάσκαλος στο Ίλιον έθι-
ξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα προσφυγόπουλα
ιδιαίτερα τώρα με την τηλεκπαίδευση. Ακολουθησε συζήτηση
ενώ αρκετοί παρακολούθησαν τη συζήτηση στο livesteaming
στη σελίδα της ΚΕΕΡΦΑ στο facebook.

Βασίλης Καταραχιάς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και η εκ-
δήλωση της ΚΕΕΡΦΑ σε Αμπελόκη-

πους – Γκύζη. Όλοι οι ομιλητές τόνισαν την
δυναμική του κινήματος και την ανάγκη ενό-
τητας στον αγώνα κατά του ρατσισμού, που
πάνω τους στηρίζεται η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη. 

Η Πέπη Παπαδημητρίου περιέγραψε με
γλαφυρό τρόπο την κατάσταση των 800 παι-
διών στο στρατόπεδο της Ριτσώνας που βρί-
σκονται φυλακισμένα και εκτός σχολείου
εδώ και ένα χρόνο. Η Εύα Ηλιάδη μίλησε για
τη Μαλακάσα, το “καμπ της ντροπής” όπως
είπε χαρακτηριστικά, και για την ανάγκη η
γειτονιά να συντονίσει τον αντιρατσιστικό
αγώνα με τα σωματεία και τις υπόλοιπες δυ-
νάμεις για να νικήσουμε την κυβέρνηση που
έχει κηρύξει πόλεμο στους πρόσφυγες. Ο
Κώστας Καταραχιάς τόνισε ότι ο πόλεμος
στους πρόσφυγες είναι και πόλεμος στους
εργαζόμενους. Όμως “το ποτάμι της οργής
ενάντια στην κυβέρνηση του σεξισμού, του
ρατσισμού και της καταστολής φουσκώνει
και θα νικήσει”. Ο Τάκης Ζώτος επεσήμανε
το γεγονός ότι και οι εκπαιδευτικοί με το αί-
τημα για άνοιγμα των σχολείων και οι νοσο-
κομειακοί με τη διεκδίκηση για δημόσια
Υγεία για όλους, ενώνουν τις φωνές τους με
τους πρόσφυγες. Μίλησε επίσης για το  αν-
τιρατσιστικό αλλά και ταξικό κίνημα που έχει
ξεκινήσει από την καρδιά του κτήνους τις
ΗΠΑ. Με την ίδια προτροπή νίκης και αγώνα
κινήθηκαν και οι παρεμβάσεις του Βασίλη
Μυρσινιά, της Νίκης Αργύρη και του Αντώνη
Φώσκολου. Πάμε λοιπόν δυνατά, να συντρί-
ψουμε την κυβέρνηση της τρομοκρατίας,
του ρατσισμού, του σεξισμού και της ανοι-
κτά.

Βασίλης Μάραντος

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΝΙΚΑΙΑ

Eκδηλώσεις 
για τις 20 Μάρτη

21/2, Μαλακάσα. Διαδήλωση προσφύγων από τα δύο στρατόπεδα. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου



Ο ξεσηκωμός της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας συνεχίζεται,
με τους φοιτητικούς συλλό-

γους να καλούν σε νέα μεγάλα συλ-
λαλητήρια την Πέμπτη 25/2 σε όλες
τις πόλεις. Ήδη έχει οριστεί κι ο
επόμενος σταθμός, με διαδηλώσεις
στις 10 Μάρτη με αφορμή τη συμ-
πλήρωση ενός χρόνου από το κλεί-
σιμο των πανεπιστημίων. 

Το νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων
δημιουργεί την πανεπιστημιακή
αστυνομία και ποινικοποιεί τη συνδι-
καλιστική και πολιτική δράση στις
σχολές, ψηφίστηκε την περασμένη
Πέμπτη στη Βουλή. Οι υποσχέσεις
όμως που έδιναν με τα συνθήματά
τους οι δεκάδες χιλιάδες φοιτητές/
τριες, για συνέχιση του αγώνα μέχρι
την ανατροπή του νόμου, φαίνεται
να τηρούνται με συνέπεια. 

Άλλωστε η Κεραμέως ετοιμάζεται
να φέρει νέο νομοσχέδιο για την τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για
νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης των ΑΕΙ
σύμφωνα με το οποίο τα πανεπιστή-
μια θα λειτουργούν πλέον ως επιχει-
ρήσεις. Για να επιβιώσουν θα εξαρ-
τούν τη λειτουργία τους όχι από τις
ανάγκες της γνώσης, της επιστήμης
και της κοινωνίας, αλλά των επιχειρή-
σεων που θα τα χρηματοδοτούν.
Ένας παλιός διακαής πόθος της Νέ-
ας Δημοκρατίας που σκόνταφτε στην
αντίσταση του φοιτητικού κινήματος.

Όπως αποκαλύπτει μεταξύ άλλων
ρεπορτάζ της Εφ. Συν την περασμέ-
νη Πέμπτη, σχετικά με τα σχέδια του
Υπ. Παιδείας «Αξιολόγηση, σύνδεση
με χρηματοδότηση, αυτονομία, επι-
χειρηματικοποίηση και ιδιωτικοποί-

ηση της εκπαίδευσης είναι η κεντρι-
κή γραμμή ταχείας ιδιωτικοποίησης
των ΑΕΙ της χώρας με βασικό εργα-
λείο την “εξάρτηση” της χρηματοδό-
τησης των πανεπιστημίων από την
αξιολόγηση, ενώ οι αποφάσεις για
το τι διδάσκεται, πότε διδάσκεται, το
περιεχόμενο των πτυχίων, την έρευ-
να κλπ, λαμβάνονται στο πλαίσιο της
ζήτησης και της προσφοράς. 

Ανάγκες της αγοράς
Με λίγα λόγια τα Πανεπιστήμια

ωθούνται να δημιουργήσουν πεδία
ζήτησης των “υπηρεσιών” τους ερ-
γαλειοποιώντας πλήρως τη διδασκα-
λία και την έρευνα και να προωθή-
σουν τις “πωλήσεις” των υπηρεσιών
αυτών, υποτασσόμενα στις εκάστοτε
εκτιμήσεις για τις ανάγκες της αγο-
ράς». Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται
και το μέτρο πληρωμής «τέλους επα-
νεγγραφής για όσους παρατείνουν
τις σπουδές τους». Μετά τη θέσπιση
των διαγραφών για τους φοιτητές
που ξεπερνούν τα δυο χρόνια παρά-
τασης των προβλεπόμενων σπου-
δών, τώρα έρχονται τα… δίδακτρα,
ενώ και η ήδη πετσοκομμένη μέριμνα
για σίτιση – στέγαση – συγγράμματα
μπαίνει σε κίνδυνο. Για αυτά τα ζητή-
ματα κάθε ίδρυμα θα αποφασίζει ξε-
χωριστά με βάση τις οικονομικές του
δυνατότητες, καθιστώντας τα πρώτα
υποψήφια για κατάργηση λόγω οικο-
νομικών αδυναμιών.

Αυτά βέβαια είναι σχέδια για την
κυβέρνηση, όπως και η εγκαθίδρυση
της πραγματικότητας που θέλει να
επιβάλει στα πανεπιστήμια ο νόμος
Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη που ψηφί-

στηκε από ΝΔ και Βελόπουλους.
Έχει να ξεπεράσει την αντίσταση
από ένα μεγάλο κίνημα που δεν φαί-
νεται να γυρίζει πίσω.

Την Πέμπτη 18/2, η κινητοποίηση
των φοιτητικών συλλόγων στη Σύγ-
κλητο του ΑΠΘ εξελίχθηκε σε μεγά-
λη διαδήλωση με την συμμετοχή
εκατοντάδων φοιτητών και φοιτη-
τριών. Ο πρύτανης του ΑΠΘ - υπο-
στηρικτής του νόμου Κεραμέως Χρυ-
σοχοΐδη - κάλεσε τα ΜΑΤ. Την ίδια
στιγμή γινόταν κινητοποίηση φοιτητι-
κών συλλόγων στα Προπύλαια έξω
από τη σύγκλητο του ΕΚΠΑ. Συγκέν-
τρωση την ίδια μέρα έγινε και στη
Γεωπονική σχολή της Αθήνας με τη
συμμετοχή δεκάδων φοιτητών ενάν-
τια στην εισβολή ασφαλιτών την
προηγούμενη μέρα στις σχολές. 

Ανάλογη εικόνα υπήρχε και σε πε-
ριοχές όλης της χώρας. Συγκεντρώ-
σεις και κινητοποιήσεις έγιναν έξω
από τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου
Κρήτης στο Ρέθυμνο, μαζικές διαδη-
λώσεις στο Βόλο με μεγάλη συμμε-
τοχή μαθητών, το ίδιο και στα Γιάν-
νενα. Τη Δευτέρα 22/2 έγινε εισβολή
των ΜΑΤ και ΔΕΛΤΑ μέσα στο ΑΠΘ
και προχώρησαν σε συλλήψεις, προ-
σαγωγές, ρίψη χημικών και ξυλο-
δαρμούς φοιτητών που έκαναν κα-
τάληψη της πρυτανείας ενάντια
στον νέο νόμο. Εκατοντάδες φοιτη-
τές και φοιτήτριες αντιστάθηκαν και
συνέχισαν τη συγκέντρωση και την
κατάληψη. Οι επιθέσεις της αστυνο-
μίας στο ΑΠΘ, οδήγησαν σε νέες
απαντήσεις από τη μεριά των φοιτη-
τών με κινητοποιήσεις το ίδιο από-
γευμα σε Γιάννενα, Βόλο και Χανιά

και την επόμενη μέρα στην Αθήνα,
την Ξάνθη, το Ρέθυμνο και αλλού.
Χιλιάδες διαδήλωσαν ξανά στη Θεσ-
σαλονίκη την Τρίτη απαιτώντας να
αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέν-
τες φοιτητές.

«Η κυβέρνηση νόμιζε ότι θα ξεμ-
περδέψει με τις αντιστάσεις της νεο-
λαίας επειδή κατάφερε να ψηφίσει
το νόμο έκτρωμα για την Παιδεία.
Είναι γελασμένη αν το πιστεύει αυτό
και αυτό φάνηκε ήδη με τις κινητο-
ποιήσεις της προηγούμενης εβδο-
μάδας. Συνεχίζουμε τον αγώνα για
την ανατροπή του νόμου και της κυ-
βέρνησης μέχρι τη νίκη. Οι φοιτητι-

κοί σύλλογοι συντονίζονται και απο-
φασίζουν τα επόμενα βήματα. Δεν
θα σταματήσουμε μέχρι να τους
ανατρέψουμε. Διαδηλώνουμε αυτή
την Πέμπτη 25/10 στη 1μμ στα Προ-
πύλαια και σε όλες τις πόλεις πανελ-
λαδικά. Συνεχίζουμε με γύρο γενι-
κών συνελεύσεων σε όλες τις σχο-
λές και κινητοποιήσεις μέσα στα πα-
νεπιστήμια. Προετοιμάζουμε μεγάλη
διαδήλωση στις 10 Μάρτη που συμ-
πληρώνεται ένας ολόκληρος χρόνος
με κλειστά πανεπιστήμια» υπογραμ-
μίζει το ΣΕΚ στις σχολές. 

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Συνεχίζεται η απεργία των εργαζόμενων ως ειδικό εκπαιδευτικό
και βοηθητικό προσωπικό στα Ειδικά Σχολεία. Οι απεργοί διεκδι-
κούν μέτρα ασφαλείας, προσλήψεις και παροχή των απαραίτη-

των υλικών, ως προϋπόθεση για να συνεχίσουν να λειτουργούν τα ειδι-
κά σχολεία που έχουν εξαιρεθεί από την αναστολή λειτουργίας που
έχει επιβάλει η κυβέρνηση. 

Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19/2
στα γραφεία της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην Αθήνα,
με την αλληλέγγυα συμμετοχή σωματείων εκπαιδευτικών. 

Χαρακτηριστική της κυβερνητικής αντιμετώπισης ήταν η απάντηση
που έδωσε ο περιφερειακός διευθυντής της ΠΔΕ στην αντιπροσωπεία
των απεργών. «Διαπιστώσαμε ότι δεν γνωρίζει καν τι συμβαίνει στα ει-
δικά σχολεία» είπε η εκπρόσωπός των απεργών Ευγενία Τραγάκη, με-
τά τη συνάντηση. «Τον ενημερώσαμε για την έλλειψη προσωπικού και
υγειονομικού υλικού γιατί δεν νομίζω ότι είναι αντιληπτό σε τι συνθή-
κες δουλεύουμε». 

Απεργία στα
ειδικά σχολεία

Νέα συλλαλητήρια 25Φ και 10Μ

11/2, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

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

25 Φλεβάρη 
Όλοι/ες στα
συλλαλητήρια!
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ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Αντίσταση 
στη διάλυση 
των σχολείων
Είμαστε τέλη Φλεβάρη και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση συνεχί-

ζει να χρησιμοποιεί την πανδημία και την ανησυχία του κό-
σμου, σαν πρόσχημα για να περνάει μέτρα που στην πραγματι-
κότητα θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια Υγεία. 

Το εκπαιδευτικό κίνημα είχε από την αρχή αιτήματα για ανοι-
χτά κι ασφαλή σχολεία και μάλιστα διεκδικώντας πολύ συγκε-
κριμένα μέτρα: Το ανώτερο 15 μαθητές ανά τμήμα, προσλήψεις
εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας, τεστ covid σε τα-
κτά χρονικά διαστήματα σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς. Από όλα
αυτά βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει θεσπίσει κανένα μέ-
τρο. Αντίθετα βλέπουμε μια κυβέρνηση πανικόβλητη να ανοιγο-
κλείνει σχολεία. Τα σχολεία στην Αττική παραμένουν κλειστά με
ό,τι συνέπειες συνεπάγεται αυτό για τις μορφωτικές ανάγκες
των μαθητών. Από εκεί που οι συντονιστές εκπαίδευσης έγρα-
φαν άρθρα για το ότι δεν πρέπει τα παιδιά να είναι πολλές
ώρες σε μια οθόνη, φτάσαμε στο άλλο άκρο, αυτό της τηλεκ-
παίδευσης. Χρειάζεται να είμαστε ξεκάθαροι. Η τηλεκπαίδευση
δεν είναι εκπαίδευση. Μια επικοινωνία είναι και τίποτα παραπά-
νω. Συν τοις άλλοις, διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ των μαθη-
τών και κυρίως των πιο ευάλωτων. Των φτωχών μαθητών που
δεν έχουν ίντερνετ και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, των παιδιών
προσφύγων και μεταναστών, των μαθητών Ρομά κλπ. Όλα αυτά
τα παιδιά αποκλείονται. 

Πανεκπαιδευτικά
Την Πέμπτη 25/2 θα συμμετέχουμε στο πανεκπαιδευτικό συλ-

λαλητήριο, τόσο ο ΣΕΠΕ όσο και η ΕΛΜΕ Χανίων, μαζί με τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες, ενώνοντας ξανά τα αιτήματά μας
με τα δικά τους. Η κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχίσει το κλεί-
σιμο των ΑΕΙ και τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα. Ταυτόχρονα
επιχειρεί τη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την
αγορά και τη σταδιακή ιδιωτικοποίησή του, με μια σειρά κινή-
σεις. Με την εξάρτηση της χρηματοδότησης των σχολών με βά-
ση την αξιολόγησή τους, με την εξίσωση των πτυχίων δημοσιών
ΑΕΙ και ιδιωτικών κολλεγίων κλπ. Και ταυτόχρονα προτιμάει να
προσλάβει μερικές χιλιάδες αστυνομικούς για να στελεχώσει
την πανεπιστημιακή αστυνομία. Γι’ αυτό και χιλιάδες βγαίνουν
όλο το τελευταίο διάστημα να διαδηλώσουν με σύνθημα «λεφτά
για Παιδεία και Υγεία – όχι για πολέμους και αστυνομία».  

Αντίστοιχες κινήσεις κάνει και στα σχολεία με την αξιολόγηση.
Αλλά αντιστεκόμαστε. Η Νίκη Κεραμέως καταγράφει άλλη μια
ήττα, καθώς είναι συντριπτικά τα ποσοστά της απεργίας – απο-
χής που έχουν κηρύξει τα σωματεία μας. Με την αξιολόγηση ου-
σιαστικά μεταφέρει την ευθύνη που έχει το κράτος στα ίδια τα
σχολεία, κατηγοριοποιώντας τα και βάζοντας τους εκπαιδευτι-
κούς με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας να ταξινο-
μήσουν με συγκεκριμένα κριτήρια ποια είναι τα «καλά» σχολεία
και ποια όχι. Οι εκπαιδευτικοί ξέρουμε πολύ καλά τα προβλήμα-
τα και τις ελλείψεις που έχουν τα σχολεία σε υποδομές, εξοπλι-
σμό και προσωπικό. Αντί η κυβέρνηση να λύσει αυτά τα ζητήμα-
τα χρηματοδοτώντας και προσλαμβάνοντας στη δημόσια εκπαί-
δευση, εναρμονίζεται με την έκθεση Πισσαρίδη που μιλάει για
κλείσιμο σχολείων και για απολύσεις εκπαιδευτικών. Αξιολόγηση
σημαίνει φτωχότερο σχολείο με λιγότερους εκπαιδευτικούς, για
λιγότερους μαθητές και με υπερεξουσίες στους διευθυντές.

Με την αντίστασή μας, με την ανυπακοή και τους αγώνες μας
προστατεύουμε τα δικαιώματα των μαθητών μας. Δεν επιτρέ-
πουμε τη διάλυση των σχολείων και συνολικά του δημόσιου εκ-
παιδευτικού συστήματος. Λέμε πάρτε μέτρα για ανοιχτά ασφα-
λή σχολεία και σχολές, ενισχύστε τα δημόσια νοσοκομεία. Η
δημόσια Υγεία και η δημόσια Παιδεία είναι ζητήματα που πα-
λεύονται μαζί. Γι’ αυτό και συμμετείχαμε στην απεργία των υγει-
ονομικών την Τρίτη 23/2. 

Αλί Μουσταφάογλου
Αναπληρωτής δάσκαλος, Αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Χανίων

Μια πλούσια σε συμμετοχή και
περιεχόμενο διαδικτυακή εκδή-
λωση συνδιοργάνωσαν οι ΕΛ-

ΜΕ Εύβοιας, η El Camino-Ανοιχτή Δρά-
ση Αλληλεγγύης και η ΚΕΕΡΦΑ ως
απάντηση στη ρατσιστική επιλογή του
δημοτικού συμβουλίου Χαλκίδας να
αποκλείσει τα προσφυγόπουλα από τα
σχολεία της περιοχής. Τη συζήτηση
συντόνισε η Εύα Ιλιάδη, εκπαιδευτικός
στην Ε’�ΕΛΜΕ Αθήνας.

Πρώτη πήρε το λόγο η Χαρά Νίκα,
πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ευβοίας. “Έχει
περάσει ένας χρόνος που τα 800 παι-
διά της δομής της Ριτσώνας είναι απο-
κλεισμένα από την εκπαίδευση. Ως πο-
λίτες της Χαλκίδας αισθανόμαστε ντρο-
πή και οργή για την απαράδεκτη από-
φαση του δημοτικού συμβουλίου. Είμα-
στε εδώ για να δείξουμε ότι ο φοβικός
ρατσιστικός λόγος που άρθρωσε δεν
μας εκφράζει. Όταν το 2016 εγκατα-
στάθηκαν οι πρώτοι πρόσφυγες στη Ρι-
τσώνα κάτω από άθλιες συνθήκες, η
ΕΛΜΕ Εύβοιας και ο Σύλλογος Δασκά-
λων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας πραγμα-
τοποιήσαμε πολλές δράσεις με στόχο
να γίνουν ορατοί στην πόλη. Μαζί ορ-
γανώσαμε ένα μουσικό γλέντι στο κέν-
τρο της πόλης όπου φέραμε δύο πούλ-
μαν με πρόσφυγες. Πολύ γρήγορα
δράσαμε εθελοντικά ως σωματείο και
οργανώσαμε απογευματινά μαθήματα
σε δημόσια σχολεία ώστε να γίνουν αυ-
τά τα παιδιά ορατά στην πόλη. Όλα τα
παιδιά της δομής της Ριτσώνας είναι
σήμερα εγγεγραμμένα στα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως
θεσμικοί τοπικοί άρχοντες με την ανο-
χή, αν όχι με τη στήριξη. Εμείς, το σω-
ματείο θα γκρεμίσουμε όσους ουρα-
νούς χρειαστεί προκειμένου όλα τα
παιδιά να είναι καλοδεχούμενα στα
σχολεία μας.”

Η Ντίνα Γκαρανέ από τη Γ’ ΕΛΜΕ
Αθήνας τόνισε πως οι διάφορες αντι-
δράσεις που έχουν υπάρξει τον τελευ-
ταίο καιρό πυροδοτούνται από τις ρα-
τσιστικές πολιτικές της κυβέρνησης.
Θύμισε ότι το εκπαιδευτικό κίνημα έχει
δώσει μεγάλες μάχες για την ισότιμη
και πλήρη ένταξη όλων των παιδιών
στην εκπαίδευση από τη δεκαετία του
‘90 αλλά και από το 2015.

“Όταν πληροφορηθήκαμε την από-
φαση του δημοτικού συμβουλίου ανα-
λάβαμε δράση. Πραγματοποιήσαμε μια
καθιστική διαμαρτυρία έξω από το δη-
μαρχείο κρατώντας πλακάτ και ενημε-
ρώνοντας τον κόσμο για τη σημασία
της πρόσβασης στην εκπαίδευση για
όλους” είπε ο Νίκος Γιακουμάκης, μέ-
λος της El Camino και εκπαιδευτικός

στην πρωτοβάθμια. “Στόχος μας είναι
αυτά τα παιδιά να έρθουν στα σχολεία,
να ενταχθούν στις κοινωνίες μας. Για
εμάς δεν υπάρχουν μαθητές-πρόσφυ-
γες παρά μονάχα παιδιά. Σταθήκαμε
και θα σταθούμε απέναντι σε όποιον
τοπικό άρχοντα προωθεί το ρατσισμό
και αποκλείει παιδιά. Τα αντανακλαστι-
κά όλων των αλληλέγγυων ομάδων και
των φορέων λειτούργησαν άμεσα. Ανυ-
πομονούμε για τις 20 Μάρτη, να βρε-
θούμε όλοι μαζί ενωμένοι στους δρό-
μους κάτω από το σύνθημα 'Χαλκίδα η
πόλη της Αλληλεγγύης'”.

Αντισώματα στον ρατσισμό
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Πέπη

Παπαδημητρίου συντονίστρια εκπαί-
δευσης της δομής Ριτσώνας και μίλησε
εκτενώς για τις εμπειρίες των προσφυ-
γόπουλων. “Πριν κάποιους μήνες» είπε
«τα παιδιά διαδήλωσαν μέσα στη δομή
κρατώντας αυτοσχέδια πλακάτ που
έλεγαν 'θέλουμε σχολείο'. Τα σχολεία
της Χαλκίδας χάνουν μια πολύ μεγάλη
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με αυτά
τα παιδιά και τον πολιτισμό τους. Για
τον ιό που κρατάει τα υπόλοιπα παιδιά
από το σχολείο βρέθηκε εμβόλιο. Για
αυτό που κρατάει τα παιδιά της Ριτσώ-
νας μακριά από τις τάξεις και είναι πιο
νόσηρό δεν υπάρχει εμβόλιο αλλά
υπάρχουν αντισώματα. Είμαστε όλοι
εμείς που ορθώνουμε το ανάστημα μας
ενάντια στο ρατσισμό, το φασισμό και
την ξενοφοβία.»

Επόμενος ομιλητής ήταν ο Χρήστος
Αλεξίου, συντονιστής εκπαίδευσης Ρι-
τσώνας. Μίλησε για την  έλλειψη μέ-
τρων από την κυβέρνηση για την ασφά-
λεια και την υγεία των μαθητών και των
εκπαιδευτικών που στην περίπτωση
των προσφυγόπουλων είναι απόλυτη.
«Τα παιδιά της Ριτσώνας δεν μπήκαν
ποτέ ούτε στις κανονικές ούτε στις ψη-
φιακές τάξεις. Μάλιστα το Υπουργείο
Παιδείας τους ζήτησε αρχικά ως προ-
ϋπόθεση να έχουν αρνητικό τεστ covid-
19 τη στιγμή που δεν έχουν λάβει κανέ-
να μέτρο υγειονομικής προστασίας για
αυτά τα παιδιά που είναι θύματα των
ανταγωνισμών και της συμφωνίας ΕΕ
και Τουρκίας». Στη συνέχεια ενημέρω-

σε για την νέα περίφραξη «νατοϊκού τύ-
που» που θα εγκατασταθεί στη δομή
μετατρέποντας την σε κλειστό κέντρο
κράτησης. «Την ίδια στιγμή» συμπλή-
ρωσε «η κυβέρνηση μας τρολάρει κα-
θώς στον νόμο για την αξιολόγηση των
σχολείων που πέρασε στον θεματικό
άξονα ‘ενταξιακή εκπαίδευση' αξιολο-
γεί τα σχολεία στην υποστήριξη για την
ένταξη των παιδιών προσφύγων!. Ποι-
οι ; Αυτοί που θα έπαιρναν με επιείκεια
ένα ολοστρόγυλλο μηδενικό». «Όμως
όσοι αγωνιζόμαστε είμαστε πολλοί και
θα γίνουμε περισσότεροι» είπε κλείνον-
τας.

Έπειτα μίλησε η Λένα Αλτίνογλου,
εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας στο Ιπ-
πείο της Λέσβου που στοχοποιήθηκε
πρόσφατα από ακροδεξιούς, γιατί υπο-
στήριξε την ένταξη των προσφυγόπου-
λων στο σχολείο της. «Αυτό που ζήσα-
με ήταν μια ενορχηστρωμένη απαξίωση
του σχολείου ως θεσμού αλλά και της
δουλειάς μας… Έχουν φουντώσει την
κοινωνία με ψέματα αλλά πρέπει να
σταθούμε στο ποια μεριά έχει δίκιο.
Δεν θα πάμε στα ΚΥΤ να κάνουμε μά-
θημα. Δεν θα αφήσουμε να γίνουν αό-
ρατα μέσα στα σχολειά μας. Είναι δι-
καίωμα του καθενός να γράψει το παιδί
του». «Η σημερινή συζήτηση μου δίνει
πάρα πολλή δύναμη» είπε τελειώνον-
τας την τοποθέτηση της.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν ο πανε-
πιστημιακός Γιώργος Τσιάκαλος ο
οποίος μίλησε για τη σημασία της αλ-
ληλεγγύης και της έμπρακτης στήριξης
όσων παλεύουν αλλά και τον βαθιά παι-
δαγωγικό χαρακτήρα που αποκτά ο
συνδικαλιστικός λόγος όταν αυτός τί-
θεται στην υπηρεσία της υπεράσπισης
των πιο αδύναμων παιδιών και ο συντο-
νιστής της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωσταντί-
νου για να τονίσει μεταξύ άλλων τον
καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει
η 20 Μάρτη και λόγω του διεθνούς της
χαρακτήρα αλλά και επειδή μπορεί να
αποτελέσει το σημείο συνάντησης
όλων των τοπικών αντιστάσεων και της
οργής των προσφύγων και όσων αγωνί-
ζονται ενάντια στη ρατσιστική ατζέντα
της κυβέρνησης.

Δ.Δ.

«Καλοδεχούμενα τα προσφυγόπουλα»

ΧΑΛΚΙΔΑ  

«Θα γκρεμίσουμε
όσους ουρανούς
χρειαστεί»

«Καλοδεχούμενα τα προσφυγόπουλα»

Ιούλης 2016, Σχολείο προσφύγων υπό την αιγίδα της ΕΛΜΕ Εύβοιας
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Αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να ενισχύσει το
ΕΣΥ και να εξασφαλίσει την υγεία των πολι-
τών απέναντι στην πανδημία και όλες τις

ασθένειες, τότε να παραιτηθεί. Αυτό ήταν το καθα-
ρό μήνυμα που έστειλαν οι εργαζόμενες και οι ερ-
γαζόμενοι των δημόσιων νοσοκομείων, με την πα-
νελλαδική πανυγειονομική απεργία τους την Τρίτη
23 Φλεβάρη.

Το κέντρο της Αθήνας πλημμύρισε από τα συν-
θήματα των απεργών και των συμπαραστατών
τους που διεκδικούσαν εδώ και τώρα μαζικές
προσλήψεις προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων, ένταξη στα ΒΑΕ, εμβολιασμό για
όλους και όλες στα χέρια των υγειονομικών, χρη-
ματοδότηση του ΕΣΥ που να καλύπτει όλες τις
ανάγκες σε μέσα ατομικής προστασίας, υποδομές
και εξοπλισμό. Απαιτούσαν επίσης να σταματήσει
αμέσως η επίθεση στα σωματεία και τους αγωνι-
στές τους, όπως του προέδρου του Συλλόγου Ερ-
γαζόμενων στον Άγιο Σάββα Κώστα Καταραχιά
που απειλείται με απόλυση, καθώς και να γίνει
πράξη η επίταξη της ιδιωτικής Υγείας και η ένταξή
της στο ΕΣΥ.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρωση έξω
από το υπουργείο Εργασίας. Εκεί βρέθηκαν με τα
πανό τους τα Σωματεία Εργαζόμενων στα νοσοκο-
μεία Άγιος Σάββας, Γεννηματάς, Κρατικό Νίκαιας,
Δρομοκαΐτειο, Θριάσιο, Αττικό, Ευαγγελισμός,
ΚΑΤ, Ελπίς, Αγία Σοφία. Μαζί τους το Σωματείο
Εργαζόμενων ΕΚΑΒ, οι Συμβασιούχοι του Άγιου
Σάββα, η Επιτροπή Αγώνα Συμβασιούχων στο Σω-
τηρία, οι Επικουρικοί στο Δρομοκαΐτειο, το Συντο-
νιστικό Νοσοκομείων.

«Είμαστε υποστελεχωμένοι, ακάλυπτοι στον
covid», μας είπε η Ανδριάννα Αγραπίδη, επικουρι-
κή κοινωνική λειτουργός στο Δρομοκαΐτειο.
«Προσληφτήκαμε ως επικουρικοί αλλά έχουμε δυο
τμήματα ο καθένας. Δεν είμαστε δηλαδή επικουρι-
κοί, καλύπτουμε πολύ βασικές ανάγκες. Δεν υπάρ-
χουν δομές για να μπορέσουμε να κάνουμε τη
δουλειά μας και να παραπέμψουμε τους ασθενείς
μας, με συνέπεια πολύ συχνά να βγαίνουν στο
δρόμο. Κατηγορούμαστε από πάνω σαν ειδικότητα
ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε. Αντιθέτως κά-
νουμε τα μέγιστα αλλά δεν υπάρχει υποστήριξη
από την πολιτεία. Εμείς στην κοινωνική υπηρεσία
είμαστε δέκα εργαζόμενοι και παίρνουμε ένα κουτί
μάσκες τη βδομάδα, πενήντα μάσκες δηλαδή για
επτά μέρες τόσοι άνθρωποι. Φέρνουμε κι από το
σπίτι μας. Αντισηπτικό μας δίνουν ένα μπουκάλι να
το μοιραζόμαστε σε δυο γραφεία. Διεκδικούμε
προσλήψεις, ΒΑΕ, προστασία δική μας αλλά και
όλων των εργαζόμενων απέναντι στην πανδημία». 

«Είμαι συμβασιούχος στο Σωτηρία ένα χρόνο,
πριν ήμουν στον Άγιο Σάββα, συνολικά έξι χρόνια»,
μας είπε η Κατερίνα Μιχελάκη, εργαζόμενη στην
αποθήκη τροφίμων στο Σωτηρία. «Οι συμβάσεις
ανανεώνονται γιατί οι συμβασιούχοι είμαστε απα-
ραίτητοι σαν δύναμη στα νοσοκομεία. Οι ανάγκες
είναι μάλιστα πολύ μεγαλύτερες. Ένας συμβασι-
ούχος καλύπτει τις θέσεις τριών εργαζόμενων. Ο
μισθός μας είναι 530 με 560 μάξιμουμ, δεν έχουμε
τα ίδια δικαιώματα με τους μόνιμους συναδέλφους
μας, δεν δικαιούμαστε άδειες ειδικού σκοπού. Το
φοβερό είναι ότι τα νοσοκομεία αναφοράς, αντί να
προσλάβουν προσωπικό, κόβουν τις άδειες και τα
ρεπό μας για να καλύψουν τις ανάγκες. Πατάνε
στο φιλότιμο, να μην μείνει το νοσοκομείο και ο
ασθενής χωρίς περίθαλψη.

Ζητάμε οι συμβάσεις μας να γίνου αορίστου, το
δικαιούμαστε. Να ενταχτούμε στα ΒΑΕ γιατί ειδικά
στην πανδημία κινδυνεύουμε καθημερινά. Να αλ-
λάξουν οι συνθήκες που είναι άθλιες τόσο για τους
ασθενείς όσο και για τους εργαζόμενους. Στο Σω-
τηρία προχωρήσαμε σε συγκέντρωση και συγκρό-
τηση επιτροπής αγώνα, από όλους τους χώρους,
για να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα που προκύ-
πτουν. Είναι πολύ αισιόδοξη αυτή η πρωτοβουλία.
Για να οργανώσουμε τον αγώνα και να κάνουμε
γνωστή την κατάσταση στα νοσοκομεία καθώς πο-
λύς κόσμος δεν γνωρίζει και τα ΜΜΕ δεν μεταδί-
δουν τα πραγματικά προβλήματα. Χρειάζεται να
συνεχίσουμε όσο πιο δυναμικά γίνεται, με περισ-
σότερες κινητοποιήσεις».

Ρατσισμός-σεξισμός-πανδημία
Στο πλευρό των υγειονομικών βρέθηκε η καμπά-

νια Support Health Workers, φοιτητές/τριες από
μια σειρά σχολές ανάμεσά τους το ΣΕΚ στις σχο-
λές, και ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης με
πανό «Ρατσισμός – Σεξισμός – Πανδημία – Κάτω η
Νέα Δημοκρατία» συνδέοντας τις μεγάλες μάχες
της περιόδου. Τα βλέματα και το θαυμασμό όλων
κέρδισαν τα προσφυγόπουλα και οι Ιρακινοί πρό-
σφυγες που μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ απαίτησαν να εν-
ταχτούν όλοι και όλες στους εμβολιασμούς, να
έχουν ΑΜΚΑ και πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα
Υγείας. 

Μεταξύ άλλων χαιρετισμό απηύθηναν εκεί ο Κώ-
στας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργα-
ζομένων νοσοκομείου Αγ.Σάββας (βλέπε σελ 12)
και η Αργυρή Ερωτοκρίτου, από το ΔΣ του Σωμα-

τείου Εργαζομένων στο ΓΝΑ Γεννηματάς και μέ-
λος της Κίνησης για την απεργιακή 8 Μάρτη,

«Σας καλώ όλες και όλους στις 8 Μάρτη, στην
απεργιακή κινητοποίηση που έχουν αποφασίσει τα
σωματεία μας και η ΑΔΕΔΥ», είπε. «Τη μέρα της
γυναίκας δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να
απαντήσουμε στην κυβέρνηση των πλούσιων εκ-
βιαστών και των φίλων τους. Είναι μια κυβέρνηση
που εκτός από να τα σκατώνει στην πανδημία,
συγκαλύπτει τους βιασμούς και τσακίζει τα δικαιώ-
ματα των γυναικών. Δεν θα την αφήσουμε. Τα συν-
δικάτα στην πρώτη γραμμή, Σας καλούμε να παρα-
κολουθήσετε όλες τις εκδηλώσεις στα νοσοκομεία
και τους χώρους δουλειάς που οργανώνει η Κίνη-
ση για την απεργιακή 8 Μάρτη».

Ακολούθησε μαχητική πορεία που κατέληξε στο
υπουργείο Υγείας. Τα πανό των συμβασιούχων και
του σωματείου του Αγ.Σάββα βάδισαν στην κεφα-
λή της απεργιακής διαδήλωσης με το σύνθημα
«Κάτω τα χέρια από τον Κώστα Καταραχιά» να
ακούγεται δυνατά σε όλη τη διαδρομή, δηλώνον-
τας ξεκάθαρα ότι δεν θα περάσει η εκδικητική
απόλυση του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων. Στην Πανεπιστημίου, στο ύψος των Προπυ-
λαίων, οι απεργοί συνάντησαν μέλη φοιτητικών
συλλόγων που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση
διαμαρτυρίας ενάντια στις επιθέσεις Κεραμεώς –
Χρυσοχοΐδη. «Φοιτητές – Εργατιά μια φωνή και μια
γροθιά» ήταν το σύνθημα που ένωσε τις δυο κινη-
τοποιήσεις. 

«Διεκδικούμε ένταξη στα ΒΑΕ, προσλήψεις, μο-
νιμοποίηση», μας είπε η Αναστασία Δαμνιανίδου,
ΔΕ νοσηλεύτρια στο Γεννηματάς. «Εγώ είμαι συμ-

βασιούχος, στον τρίτο χρόνο. Μας υπόσχονται μο-
νιμοποιήσεις που δεν τις κάνουν ποτέ. Δεν γίνονται
προσλήψεις, πεθαίνουμε στη δουλειά, κινδυνεύου-
με καθημερινά. Έχουν πάει συναδέλφους στους
εμβολιασμούς αντί να πάρουν καινούργιο προσω-
πικό. Θα έπρεπε να μας μονιμοποιήσουν αμέσως.
Έχουμε χορτάσει από λόγια. Πρέπει να κατεβαί-
νουμε όλοι στις πορείες, να συνεχίσουμε αγωνιστι-
κά».

«Απαιτούμε προσωπικό στις ΜΕΘ, μονιμοποίηση
για τους συμβασιούχους, ό,τι καλύτερο για την
Υγεία, δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα», μας εί-
πε ο Φώτης, εργάτης καθαριότητας στο Κρατικό
Νίκαιας. «Χρειαζόμαστε άμεσα κόσμο, υπάρχει με-
γάλο πρόβλημα, έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις..
Αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρό-
βλημα, τότε δεν μπορεί να κυβερνάει».

Τώρα ήρωες, μετά απολυμένοι
«Μας προσλάβανε σαν ήρωες και μας χειροκρο-

τούσαν και τώρα στην ουσία αυτό που μας λένε εί-
ναι ότι αν επιβιώσετε από τον κορονοϊό και αυτές
τις εξουθενωτικές συνθήκες, μετά θα απολυθείτε»,
μας είπε η Μαρία Μπολοβίνα, επικουρική κοινωνι-
κή λειτουργός στο Δρομοκαΐτειο. «Η κατάσταση
στα νοσοκομεία είναι πάρα πολύ δύσκολη, ιδιαίτε-
ρα στην ψυχική υγεία που και πριν την πανδημία
όλες οι δομές ήταν υποστελεχωμένες. Και τώρα
πρακτικά έχει παρθεί μια απόφαση ότι οι αδύναμοι
αυτής της κοινωνίας δεν μας ενδιαφέρουν, είτε θα
πεθάνουν, είτε θα είναι άστεγοι, είτε δεν θα έχουν
υποστηρικτικό πλαίσιο.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται σε μια πάρα

πολύ δύσκολη θέση. Βλέπουμε τις καταγγελίες
τώρα για τη σεξουαλική κακοποίηση, αλλά για να
γίνει πρόληψη και παρέμβαση χρειάζεται κόσμος.
Όταν πχ στη Στερεά Ελλάδα υπάρχει μια κοινωνι-
κή λειτουργός για τριάντα χιλιάδες άτομα, δεν
μπορεί να γίνει τίποτα. Το ίδιο στα νοσοκομεία. Αυ-
τή τη στιγμή εξυπηρετούμε πρόσφυγες, άστεγους,
τοξικοεξαρτημένους, έχουμε πάρα πολλούς ανήλι-
κους που δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία. Και βέ-
βαια δεν έχει ανοίξει καθόλου το θέμα τι θα γίνει
με τους εμβολιασμούς για αυτούς τους ανθρώ-
πους και αυτά τα παιδιά που είναι χιλιάδες στα
καμπ. Είδαμε και με την κακοκαιρία τις προηγού-
μενες μέρες τι έγινε, είναι σαν να υπάρχει απόφα-
ση ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πεθάνουν. Ζητάμε
προσλήψεις και μονιμοποιήσεις, γιατί καλύπτουμε
πάγιες και διαρκείας ανάγκες. Αυτή η κυβέρνηση
να αναλάβει τις ευθύνες της, αλλιώς να φύγει».

Έξω από το υπουργείο Υγείας, τους απεργούς
περίμεναν με τα πανό τους η ΟΕΝΓΕ, το Σωματείο
Εργαζόμενων στο Ασκληπιείο Βούλας καθώς και
πολλοί ακόμα συμπαραστάτες και συμπαραστά-
τριες, όπως η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Ανα-
πήρων, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, ο Φοιτη-
τικός Σύλλογος Νοσηλευτικής, οι επιτροπές αγώ-
να φοιτητών Ιατρικής και Οδοντιατρικής, ο Σύλλο-
γος Εργαζόμενων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Ν. Αττι-
κής, Σωματεία και Φορείς της Ηλιούπολης. Η οργή
όλων για την εγκληματική πολιτική της κυβέρνη-
σης στο ΕΣΥ εκφράστηκε ακόμα περισσότερο
όταν Κικίλιας και Κοντοζαμάνης αρνήθηκαν για άλ-
λη μια φορά και παρότι βρίσκονταν μέσα στο
υπουργείο να συναντήσουν τους εκπροσώπους
των εργαζόμενων.

Την πρόκληση αυτή κατήγειλαν τόσο η ΠΟΕΔΗΝ
και η ΟΕΝΓΕ όσο και όσοι πήραν το λόγο στη συ-
νέχεια. «Μέσα στην πανδημία απολύεται ένας και
μοναδικός επικουρικός γιατρός σε όλη την Ελλά-
δα. Ο γιατρός υπερήχου και αγγειογράφου στον
Άγιο Σάββα, Κώστας Καταραχιάς», είπε ο Χρίστος
Αργύρης, γιατρός στο Γεννηματάς και μέλος του
Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ. «Κι αυτό για ένα λόγο. Γιατί είναι
πρόεδρος του Συλλόγου του Άγιου Σάββα και μπή-
κε μπροστά το Νοέμβρη όταν με ευθύνη του Κικί-
λια, του Κοντοζαμάνη και της διοικήτριας Μπαλα-
ούρα έγιναν ΕΔΕ σε ειδικευόμενους γιατρούς γιατί

κόλλησαν κορονοϊό. Η απάντηση του Συλλόγου
ήταν να καταγγείλουν τη διοίκηση και να το κά-
νουν βούκινο. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ο Κώστας
Καταραχιάς δεν θα απολυθεί. Το λέμε στον Κικίλια
και τον Κοντοζαμάνη. Στις 2 Μάρτη ξεσκηκωνόμα-
στε ξανά στο πλευρό του Άγιου Σάββα. Στις 8
Μάρτη μπαίνουμε μπροστά για να κάνουμε τη μέ-
ρα των γυναικών υπόθεση όλων των συνδικάτων
και των εργατών. Συνεχίζουμε πανεργατικά, απερ-
γιακά, αγωνιστικά, κάτω τα χέρια από τον Καταρα-
χιά».

«Εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ και της αντιπροσωπεί-
ας των Ιρακινών προσφύγων που βρίσκεται σήμε-
ρα εδώ, δηλώνουμε την αμέριστη στήριξή μας
στους υγειονομικούς», είπε ο ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας και συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ. «Είναι απαράδεκτο να κλείνουν
οι πόρτες των υπουργείων στους ανθρώπους πά-
νω στους οποίους ελπίζει μια ολόκληρη κοινωνία
ότι θα σωθεί από τον κορονοϊό. Είναι πέρα νυχτω-
μένοι ότι με απολύσεις και διώξεις θα φιμώσουν τα
στόματα των υγειονομικών και όλων μας. Απαιτού-
με ΑΜΚΑ για όλους τους πρόσφυγες, πρόσβαση
στην υγεία και την παιδεία, να κλείσουν τα καμπ.
Χωράμε όλοι, υπάρχουν λεφτά για την υγεία και
την παιδεία, να σταματήσουν να διορίζουν μπά-
τσους από τα πανεπιστήμια μέχρι τα σύνορα, Ενω-
μένοι και δυνατοί στηρίζουμε τα συνδικάτα που δί-
νουν τη μάχη και σας καλούμε όλες και όλους στις
20 Μάρτη στην Ομόνοια, 3μμ. Σε ένα συλλαλητή-
ριο αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, για να φύγει
η κυβέρνηση των ρατσιστών, των σεξιστών και της
πανδημίας. Να τελειώνουμε μια και καλή μαζί της».

Απεργιακές συγκεντρώσεις έγιναν έξω από ΥΠΕ
και νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, από το Ηράκλειο
και τα Χανιά μέχρι τα Γιάννενα. Μεγάλη ήταν η κι-
νητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, έξω από το υπουρ-
γείο Μακεδονίας-Θράκης. Όπως έγραψε η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη, οι εκατοντάδες
απεργοί υγειονομικοί ενώθηκαν στη συνέχεια με
τους χιλιάδες φοιτητές που διαδήλωναν την ίδια
ώρα ενάντια στο όργιο αστυνομικής καταστολής
την προηγούμενη μέρα στο ΑΠΘ. Η διαδήλωση
έφτασε στα δικαστήρια απαιτώντας να αφεθούν
ελεύθεροι οι 30 συλληφθέντες φοιτητές. 

Λένα Βερδέ

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Αγώνας για να σώσουμε ζωές

Οι απεργοί των Νοσοκομείων δείχνουν το δρόμο

23/2, Αθήνα, Απεργία στην Υγεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

23/2, Αθήνα, Απεργία στην Υγεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης 23/2, Θεσσαλονίκη, Απεργία στην Υγεία. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
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Οι εμβολιασμοί πρέπει 
να περάσουν στα χέρια 
των εργατών της Υγείας

Το αίτημα για τον έλεγχο των εμβολίων στα χέρια των εργατών της
Υγείας είναι όχι μόνο επίκαιρο αλλά και αναγκαίο για να σώσουμε
όσες περισσότερες ζωές μπορούμε από την εγκληματική διαχείριση

της πανδημίας από την κυβέρνηση.

Παρά τις ενθουσιώδεις δηλώσεις του Κικίλια, οι εμβολιασμοί στην Ελλά-
δα συνεχίζουν με ρυθμό χελώνας. Με τα στοιχεία του https://ourworldinda-
ta.org/covid-vaccinations, μέχρι το Σάββατο 20 Φλεβάρη είχαν εμβολια-
στεί, έστω και με μία δόση, μόλις το 4,5 % του πληθυσμού. Και για να είμα-
στε πιο συγκεκριμένοι, όχι όλου του πληθυσμού αλλά όσων έχουν ΑΜΚΑ.
Δηλαδή, το πραγματικό ποσοστό εμβολιασμών είναι πολύ χαμηλότερο για-
τί έχουν ήδη αποκλειστεί από το πρόγραμμα εμβολιασμού, μεταξύ άλλων,
οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που δεν ζουν στα Στρατόπεδα Συγκέν-
τρωσης (ή όπως είναι η κομψή έκφραση της Επιτροπής Εμβολιασμών: Δο-
μές ομαδικής διαβίωσης με μεγάλο συγχρωτισμό). 

Αλλά, ακόμα και αυτά τα λίγα εμβόλια που «κατάφερε» να εξασφαλίσει η
κυβέρνηση δεν χορηγούνται σε αυτούς που έχουν την μεγαλύτερη ανάγ-
κη. Μπορεί στα ΜΜΕ να έγινε είδηση η πρόσφατη παραίτηση του υπουρ-
γού Υγείας της Αργεντινής, Χινές Γκονσάλες Γκαρσία, μετά τις αποκαλύ-
ψεις για το σκάνδαλο των «προνομιακών εμβολιασμών» αλλά ο Μητσοτά-
κης και ο Κικίλιας συνεχίζουν τους «προνομιακούς εμβολιασμούς».

Μόλις την προηγούμενη βδομάδα, με καθυστέρηση σχεδόν δύο μήνες
από την έναρξη των εμβολιασμών και ύστερα από εκατοντάδες καταγγε-
λίες, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώσε επίσημα την προτεραιοποίηση της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Αυτή η σκόπιμη καθυστέρηση έδινε την
δυνατότητα για συστηματική εξυπηρέτηση «ημετέρων». Αλλά ακόμα και
αυτή η ανακοίνωση της προτεραιοποίησης στη χορήγηση των εμβολίων
δημιουργεί πολλά προβλήματα. Θα σταθούμε σε δύο.

Προτεραιότητες
Στη Φάση 1, δηλαδή στην πρώτη προτεραιότητα εμβολιασμού, συμπερι-

λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υγειονομικοί και το προσωπικό Μονάδων
φροντίδας ηλικιωμένων, δομών χρονίως πασχόντων, κέντρων αποκατάστα-
σης, διαμένοντες σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και κοινωνικών υπη-
ρεσιών. Τι γίνεται όμως, με τους "εργολαβικούς" εργαζόμενους στα Νοσο-
κομεία και σ’αυτές τις Μονάδες; Αυτοί αποκλείονται από την Φάση 1. Μπο-
ρεί, π.χ. ο Κούγιας, που είναι δικηγόρος (και) του ιδιωτικού γηροκομείου
«Ρόδι» στο Μαρούσι, να βρήκε σειρά να εμβολιαστεί μαζί με τις γιαγιάδες
και τους παπούδες του γηροκομείου, ήδη από τα μέσα Γενάρη, αλλά οι
εργολαβικές καθαρίστριες ή μαγείρισες στο Σύστημα Υγείας και στις Μο-
νάδες, που εργάζονται καθημερινά εκεί, θα πρέπει να περιμένουν κάποι-
ους μήνες και άμα. Από την Φάση 1 αποκλείονται οι φροντιστές ηλικιωμέ-
νων ατόμων, οι πρόσφυγες στα Στρατόπεδα και οι εκπαιδευτικοί που πάνε
στη Φάση 2. Για τους εργαζόμενους στα ΜΜΜ δεν υπάρχει καν αναφορά.

Ενώ θα περίμενε κανείς ότι τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα (ευπαθείς
ομάδες) να εντάσσονται όλα στη Φάση 1, αυτό δεν γίνεται. Το Υπουργείο
Υγείας έχει καταφέρει να μην έχει Μητρώο Ασθενών άρα και αρχείο κατα-
γραφής ατόμων με υποκείμενα νοσήματα. Η απάντηση της κυβέρνησης εί-
ναι ότι τα διαθέσιμα εμβόλια δεν φτάνουν ώστε να ενταχθούν στη Φάση 1
όλες οι ευπαθείς ομάδες και όλοι οι εργαζόμενοι "πρώτης γραμμής".
Όμως, από τις 16 Γενάρη, ο Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μά-
ριος Θεμιστοκλέους, είχε ανακοινώσει ότι για να μην απορρίπτονται οι δό-
σεις εμβολίων που προορίζονταν σε άτομα που δεν προσήλθαν στο ραντε-
βού τους, θα καλούνται στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας γιατί "αυτοί μπορούν να εντοπιστούν εύκολα και να προσέλ-
θουν γρήγορα". Το τι σημαίνει αυτό το βλέπουμε με τις καθημερινές ουρές
μπάτσων και καραβανάδων στα νοσοκομεία που εμβολιάζονται με λίστες
από τις διοικήσεις των νοσοκομείων και χωρίς ραντεβού παίρνοντας τη θέ-
ση αυτών που έχουν πραγματική ανάγκη. Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου,
το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. έβγαλε ανακοίνωση που έγραφε: «Σε διάστημα 17
ημερών έχουν εμβολιαστεί 7.311 μάχιμοι αστυνομικοί σε όλη τη χώρα»! 

Μπάχαλο τα έχει κάνει η κυβέρνηση και με τα εμβολιαστικά κέντρα. Η
μετατροπή των τοπικών Κέντρων Υγείας και Νοσοκομείων σε εμβολιαστικά
Κέντρα, χωρίς προσλήψεις προσωπικού και χωρίς τις κατάλληλες υποδο-
μές, έχει ακυρώσει το ρόλο των Κέντρων Υγείας ως Μονάδες Πρωτοβάθ-
μιας Περίθλαψης και έχει οδηγήσει και τα Νοσοκομεία να λειτουργούν μό-
νο για την αντιμετώπιση της πανδημίας με άμεσο αντίκτυπο την ακύρωση
του 80% των προγραμματισμένων χειρουργείων. 

Γιώργος Ράγκος

Να σταματήσουμε την 
απόλυση του Κ. Καταραχιά
Με νέα 7ωρη

στάση εργα-
σίας (8πμ-3μμ)

την Τρίτη 2 Μάρτη κλι-
μακώνουν οι εργαζόμε-
νοι και οι εργαζόμενες
του Άγιου Σάββα τον
αγώνα τους ενάντια
στην απόλυση του προ-
έδρου του Συλλόγου
τους, Κώστα Καταρα-
χιά. Την ίδια μέρα ορ-
γανώνουν συγκέντρω-
ση στις 12μεσ. στο
υπουργείο Υγείας και
καλούν τα συνδικάτα
της κλάδου, ΟΕΝΓΕ,
ΠΟΕΔΗΝ, ΕΙΝΑΠ,
όλους τους εργαζόμε-
νους και τα σωματεία
τους, καθώς και τους
ασθενείς τους, να τους
στηρίξουν.

Η απόλυση του Κ. Καταραχιά
αποτελεί την κορύφωση της επιχεί-
ρησης συγκάλυψης των εγκληματι-
κών ευθυνών της κυβέρνησης στη
διαχείριση της πανδημίας. «Δεν
έχουν ικανοποιήσει ούτε ένα από τα
αιτήματα των υγειονομικών που
μπορούν να σώσουν ζωές, ούτε
προσλήψεις, ούτε μονιμοποιήσεις,
και το μόνο που τους έχει απομείνει
είναι η επίθεση στα συνδικάτα
μας», είπε ο Κ.Καταραχιάς στον
χαιρετισμό του στην απεργιακή
συγκέντρωση έξω από το Υπουρ-

γείο Εργασίας στις 23 Φλεβάρη,
ημέρα πανελλαδικής πανυγειονομι-
κής απεργίας.

«Έχουν στοχοποιήσει τους συνδι-
καλιστές, υπάρχει ένα όργιο διώξε-
ων προς όλους, από τους προ-
έδρους της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΝ-
ΓΕ μέχρι προέδρους σωματείων και
εργαζόμενους, μια προσπάθεια να
τρομοκρατήσουν τους υγειονομι-
κούς», συνέχισε. «Αποκορύφωμα εί-
ναι η επικείμενη απόλυσή μου στις
31 Μάρτη, επειδή έχουμε αναπτύξει
μια μεγάλη απεργιακή δράση ενάν-
τια στις επιθέσεις στο νοσοκομείο
και συνολικά στην δημόσια υγεία.

Κι επειδή είμαι συμβασιούχος, βρί-
σκουν την ευκαιρία να μας φιμώ-
σουν, θεωρώντας μας αναλώσι-
μους. Είμαστε ενωμένοι, το κύμα
συμπαράστασης είναι τεράστιο και
την επόμενη Τρίτη 2 Μάρτη σας κα-
λούμε όλους και όλες στη στάση
εργασίας μας και τη συγκέντρωση
στο Υπουργείο Υγείας. Δεν θα πε-
ράσουν οι απολύσεις και το χτύπη-
μα του συνδικαλισμού. Θα δώσου-
με τη μάχη μέχρι να νικήσουμε. Κλι-
μακώνουμε στις 8 Μάρτη που είναι
απεργιακή μέρα για όλες και
όλους, διεκδικούμε ίσα δικαιώματα,
απέναντι στην κυβέρνηση των περι-
κοπών, των απολύσεων, του ρατσι-
σμού και του σεξισμού».

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με
επιστολή του στις 15/2 προς τον Δι-
οικητή της 1ης ΥΠΕ Π. Στάθη και
κοινοποίησή της στον υπουργό
Υγείας Β. Κικίλια ζήτησε την ανά-
κληση της απόφασης απόλυσης.
Όπως ανέφερε: «Θεωρούμε αδια-
νόητη τη μη ανανέωση θητείας
οποιουδήποτε γιατρού, εν μέσω
της πανδημίας του νέου κορωνοϊ-
ού, ειδικά όταν αποτελεί υποχρέω-
ση και δικαίωμα κάθε μέλους της
ιατρικής κοινότητας η ενεργός συμ-
μετοχή στον εθνικό αγώνα κατά της
COVID-19.

Την περίοδο αυτή της σκληρής
δοκιμασίας του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας και υπερπροσπάθειας
του υγειονομικού προσωπικού, θα
ήταν θετική, χρήσιμη αλλά και επι-
βεβλημένη, η παράταση κάθε σύμ-
βασης εργασίας ιατρού του ΕΣΥ.
Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, σας
καλούμε να επιδείξετε τη δέουσα
κατανόηση και να ανακαλέσετε τη
σχετική απόφαση ανανεώνοντας
την θητεία του κου Κωνσταντίνου
Καταραχιά».

Λ.Β.

Ηπαρουσία των εργαζόμενων του Άγιου Σάββα στην απεργία στις
23/2 ήταν από τις πιο μαζικές και μαχητικές.

«Όσα ζούμε τους τελευταίους μήνες, δεν είναι πρόβλημα μόνο των
νοσοκομείων, είναι όλης της χώρας», μας είπε η Ελπίδα Μάγγου, πα-
θολόγος-ογκολόγος στον Άγιο Σάββα. «Όταν πλήττεται το ΕΣΥ,
πλήττεται όλος ο λαός. Κλείνοντας τα γενικά νοσοκομεία, η μεγάλη
μερίδα του πληθυσμού θα μείνει εκτός Υγείας, δεν έχουν όλοι τη δυ-
νατότητα να απευθύνονται στα ιδιωτικά. Τώρα περισσότερο από πο-
τέ το ΕΣΥ χρειάζεται στήριξη. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι πάμπολλα. Να ξεκινήσω
από το ελλειπές προσωπικό που το συντηρεί; Από τις τεχνικές υπη-
ρεσίες μέχρι τους γιατρούς και τους νοσηλευτές; Προσλήψεις; Πενι-
χρές. Με το σταγονόμετρο. Να πάω στο θέμα της συντήρησης των
κτιρίων, που είναι παμπάλαια, της δεκαετίας του '50; Για να μην πάω
στα υλικά, τα φάρμακα, στα μέσα προστασίας. Κρατάμε ίσα ίσα. Να
πω για το παθολογοανατομικό που υπολειτουργεί; Τι να πω όταν όλο
το αντικαρκικινικό νοσοκομείο εξαρτάται από αυτό το τμήμα και μό-
νο; Και οι χειρουργοί για να δουν τις διαγνώσεις και εμείς μετά για
να δώσουμε θεραπείες. Χωρίς παθολογοανατομικό είναι ουσιαστικά
σα να κλείνει όλο το νοσοκομείο. 

Τώρα έχουν βάλει στο στόχαστρο τον πρόεδρο του Συλλόγου Ερ-
γαζόμενων. Φυσικά, όποιος μιλάει μπαίνει στη μαύρη λίστα. Ο πρώ-
τος από τους στόχους είναι ο Κώστας Καταραχιάς για να μπορέσουν
να σιωπήσουν έναν από τους πιο ισχυρούς Συλλόγους στα νοσοκο-
μεία και να πάνε σε όλους. Απλά ξεκίνησαν από μας. Ο Κώστας
επροσωπεί όλους τους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας. Δεν θα τους
περάσει».

23/2, Απεργία στην Υγεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Αντιφασιστική-αντιρατσιστική συγκέντρω-
ση-εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το με-
σημέρι του Σαββάτου 20/2 στην Πλατεία

.Αμερικής – ακριβώς ένα μήνα πριν από τη Διε-
θνή μέρα ενάντια στον φασισμό και τον ρατσι-
σμό στις 20 Μάρτη. Ακολούθησε πικετοφορία
στους γύρω δρόμους που κατέληξε μέσω Φω-
κίωνος Νέγρη στην πλ. Κυψέλης.

Δεκάδες κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν
στην εκδήλωση που έγινε μετά από κάλεσμα
της ΚΕΕΡΦΑ Κυψέλης-Πατησίων-Γαλατσίου,
της Κοινότητας του Καμερούν, της Κατάληψης
Πάτμου και Καραβία, του Στεκιού Αλληλεγ-
γύης Κυψέλης, «Μυρμήγκι», με κεντρικά αιτή-
ματα: «Όχι στην προκλητική αποφυλάκιση του
χρυσαυγίτη Παπαβασιλείου, στη φυλακή οι νε-
οναζί, ανοιχτές γειτονιές σε πρόσφυγες και
μετανάστες, όλα τα προσφυγόπουλα στα σχο-
λεία».

Τέσσερις μήνες μετά την ιστορική καταδίκη
της ΧΑ ο χρυσαυγίτης Παπαβασιλείου καταδι-
κασμένος σε κάθειρξη έξι ετών για τη δολοφο-
νική του δράση στις γειτονιές της πλατείας
Αμερικής και του Άγιου Παντελεήμονα αποφυ-
λακίστηκε πριν ακόμα καθαρογραφεί η από-
φαση της δίκης της Χ.Α. Είχε καταδικαστεί επί-
σης για τον εμπρησμό, στις 13/5/2013 στην
πλατεία Αμερικής, του μπαρ «Cointreau» που
ανήκε σε μετανάστη από το Καμερούν. «Ποτέ
ξανά φασισμός, Solidarite avec les immigres,
σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά, εργάτες
ενωμένοι ποτέ νικημένοι» ήταν κάποια από τα
συνθήματα που φωνάχτηκαν στην πικετοφορία
που με χαμόγελα υποδέχτηκε ο κόσμος στους
δρόμους των Πατησίων και της Κυψέλης. 

Οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων κάλεσαν σε
μαζική συμμετοχή στις 20 Μάρτη για την
οποία μοιράστηκε υλικό τυπωμένο σε διάφο-
ρες γλώσσες. Νωρίτερα στη συγκέντρωση, το
λόγο πήραν ο Μοντέστε, πρόεδρος της Κοινό-
τητας Καμερούν, ο Καπί, πρόεδρος της Κοινό-
τητας Γουινέας, ο Χοσάμ εκπρόσωπος των
προσφύγων από το Ιράκ, ο Γρηγόρης Τσαρδα-
νίδης από το «Μυρμήγκι», ο πρόεδρος της Γ’
ΕΛΜΕ Αθήνας Μπάμπης Κόκλας, η Φύλλια Πο-
λίτη από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ, ο Κώστας Παπα-
δάκης δικηγόρος από την πολιτική αγωγή στη
δίκη της Χ.Α, ο Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός
που συμμετείχε στην ταινία Amerika Square.
Το παρών έδωσαν επίσης οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι Αθήνας Πέτρος Κωνσταντίνου και Μαί-
ρη Μαυρή Βαβαγιάννη και αγωνιστές από κι-
νήσεις της αριστεράς.

«Προτού να καθαρογραφτεί η απόφαση, το
δικαστήριο που έκρινε την αίτηση αναστολής

του Παπαβασιλείου -χωρίς να είναι σε θέση να
διαβάσει το σκεπτικό με το οποίο καταδικά-
στηκε και το σκεπτικό με το οποίο δεν του δό-
θηκε ανασταλτική δύναμη στην έφεσή του από
την απόφαση του Οκτώβρη- έρχεται και πετάει
στα σκουπίδια μια δικαστική απόφαση που
προέκυψε μετά από 5,5 χρόνια δίκης» τόνισε ο
Κώστας Παπαδάκης στον χαιρετισμό του. «Τον
βγάζει έξω από την φυλακή ενώ έκτος από την
κάθειρξη έξι ετών για συμμετοχή στην εγκλη-
ματική οργάνωση έχει καταδικαστεί σε φυλάκι-
ση 27 μηνών αμετάκλητα για εμπρησμό και
έχει παραπεμφθεί για πρόκληση σωματικών
βλαβών ενάντια σε αντιφασίστες στη μοτοπο-
ρεία του Σεπτεμβρίου του 2012. Έχουμε χρέ-
ος να απαιτήσουμε να σταματήσει η υπονό-
μευση της δικαστικής απόφασης και να μην
υπάρξει άλλη αποφυλάκιση, να κλείσει η κυ-
βέρνηση τα γραφεία της εγκληματικής οργά-
νωσης, να αποζημιωθούν τα θύματα της Χ.Α,
να συλληφθούν οι φυγόδικοι». 

«Η αποφυλάκιση-ντροπή του Παπαβασιλείου
προσβάλει όλο τον δημοκρατικό κόσμο. Η Γ’
ΕΛΜΕ έχει δώσει μεγάλους αγώνες διαχρονι-
κά ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό αλ-
λά θέλει πολύ αγώνα ακόμη» τόνισε ο Μπάμ-

πης Κόκλας. «Στην περιοχή μας ζούνε πολλά
παιδιά μεταναστών και προσφύγων και μπήκα-
με μπροστά για τα ζητήματα εκπαίδευσής
τους. Αυτή η κυβέρνηση δεν έστειλε καθηγη-
τές για να στηρίξουν τα τμήματα υποδοχής
στις σχολικές μονάδες. Δεν μπορεί να στέλ-
νονται καθηγητές για τα προσφυγόπουλα, Γε-
νάρη μήνα. Σαν Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας θα συμμετέ-
χουμε στο αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό συλ-
λαλητήριο στις 20 Μάρτη».

Γειτονιές κοινού αγώνα
«Δεν θέλουμε του ναζί στις γειτονιές μας.

Μας φαίνεται απαράδεκτη η απόφαση για
πρόωρη αποφυλάκιση. Θα αγωνιστούμε όλοι
μαζί για γειτονιές που θα είναι τόπος κοινού
αγώνα και αλληλεγγύης ώστε να μην αφήσου-
με το ρατσιστικό και το ναζιστικό δηλητήριο να
ξαναγεννηθεί. Να μην αφήσουμε να υπάρξουν
πισωγυρίσματα. Να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί
ενωτικά γι’ αυτόν τον σκοπό» τόνισε ο Γρηγό-
ρης Τσαρδανίδης από το «Μυρμήγκι».   

Σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της
20 Μάρτη κάλεσε ο Μοντέστε, πρόεδρος της
κοινότητας Καμερούν που μίλησε στα γαλλικά,
απαιτώντας χαρτιά, πρόσβαση στα νοσοκομεία,
να μπούνε τα παιδιά στα σχολεία, να σταματή-
σουν οι ρατσιστικές επιθέσεις της κυβέρνησης,
να ξαναγυρίσει ο δράστης των φασιστικών επι-
θέσεων στην φυλακή. «Η σημερινή συγκέντρω-
ση ενδιαφέρει όλες τις κοινότητες των μετανα-
στών, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και να
πολεμήσουμε τον φόβο» τόνισε ο Καπί που ζή-
τησε ενός λεπτού σιγή για τον Μουμίν, μετανά-

στη από τη Γουινέα που έχασε την προηγούμε-
νη μέρα τη ζωή του στον Ευαγγελισμό. «Ευχα-
ριστούμε την ΚΕΕΡΦΑ που είναι δίπλα μας, ευ-
χαριστούμε τις κοινότητες από την Αφρική που
σήμερα βρίσκονται εδώ. Θα συνεχίσουμε μαζί
μέχρι να νικήσουμε» τόνισε ο Χοσάμ, εκπρόσω-
πος των προσφύγων από το Ιράκ. 

«Όταν το χειμώνα 2015-16 φτιάχναμε την
ταινία Αmerika Square, ήταν η περίοδος αμέ-
σως μετά το καλοκαίρι της αλληλεγγύης στο
Αιγαίο» τόνισε ο Βασίλης Κουκαλάνι . «Όταν ο
κόσμος έφευγε σωρηδόν από τη Συρία, όταν ο
κόσμος πνιγόταν και όλοι οι αιτούντες άσυλο
ερχόταν στην Ελλάδα. Κλείσανε τα σύνορα με-
τά από λίγο, δεν αφήνανε τον κόσμο να περά-
σει, τον έκλεισαν στα καμπ – και από τότε επι-
κρατεί μια άθλια κατάσταση που θα συνεχιστεί
αν εμείς δεν κάνουμε κάτι. Τότε αφηγηθήκαμε
μια ιστορία που ήταν γύρω από αυτήν την πλα-
τεία. Ένας σύριος πρόσφυγας με το παιδί του
που θέλει να πάει μπροστά, μια αφρικανή που
έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα και δεν μπορεί να
πάρει ιθαγένεια. Καταγράψαμε την ιστορία
της ποικιλομορφίας αυτής της πόλης, όπως
την κατανοούσαμε τότε.  Σήμερα χαίρομαι που
αυτή η πλατεία έχει τον δικό της χαρακτήρα,
ένα χαρακτήρα πολύχρωμο και διεθνιστικό». 

«Η κυβέρνηση -απέναντι στην ολική της απο-
τυχία της να διαχειριστεί την πανδημία και πρό-
σφατα την κακοκαιρία, την ίδια στιγμή που νο-
μοθετεί ενάντια στους εργαζόμενους και τη νεο-
λαία– ένα όπλο έχει για να γυρίσει την οργή του
κόσμου μακριά από την ίδια, τον ρατσισμό» τό-
νισε η Φύλλια Πολίτη. «Μια κυβέρνηση που συ-
ναγελάζεται με πλούσιους βιαστές, που περνά-
νε ώρες στις δεξιώσεις και τα σαλόνια τους και
που εκμεταλλεύονται παιδιά, τα πιο αδύναμα
παιδιά. Τα παιδιά των προσφύγων και των μετα-
ναστών που οι πολιτικές τους βάζουν στο περι-
θώριο και μας λένε μετά ότι κινδυνεύουμε από
αυτά ενώ κινδυνεύουμε από την ίδια και τους φί-
λους της. Ενάντια σε αυτήν την κυβέρνηση πα-
λεύουμε μαζί με τους εργαζόμενους στα νοσο-
κομεία που απεργούν ενάντια στις περικοπές
και τις απολύσεις, μαζί με τα σωματεία και τις
γυναίκες που διαδηλώνουν στην φετινή απερ-
γιακή 8 Μάρτη, και όλοι μαζί διεθνώς στις 20
Μάρτη ενάντια στον φασισμό και τον ρατσισμό». 

Γιώργος Πίττας
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Επιτάξτε τα κλειστά ξενοδοχεία - δώστε στέγη σε πρόσφυγες και άστεγους

Κάτοικοι της Λέσβου κυκλοφόρησαν κείμενο με το οποίο ζητάνε να πάρουνε πρόσφυγες στα
σπίτια τους: “Υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο και ανοίγουν

τα ίδια τους τα σπίτια... Γιατί πρέπει να κοιμηθούν και σήμερα γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν
να κοιμίσουν ένα παιδί στα ζεστά μα αντίθετα τρέμει από το κρύο σε ένα απαίσιο τσαντίρι”. Αυ-
τό το αίσθημα αλληλεγγύης το εργατικό κίνημα μπορεί να το κάνει οργανωμένη πράξη.

Την προηγούμενη βδομάδα είδαμε αποτρόπαιες εικόνες. Στο ξενοδοχείο "Στεφανία" στην
Ερέτρια, ξεκίνησε η έξωση των προσφύγων που είναι και οι μόνοι του κάτοικοι. Είδαμε οικογέ-
νειες έξω από ξενοδοχείο  στους Αγίους Θεοδώρους και επτά ξενοδοχεία στα Γρεβενά να πε-
τάνε εκατοντάδες στον δρόμο. Πρόκειται για το απόγειο του ρατσιστικού παραλογισμού που
έχουν στήσει η κυβέρνηση με το Υπουργείο Μετανάστευσης αλλά και με το Υπουργείο Εργα-
σίας. Το ένα υπουργείο διακόπτει και την τελευταία δυνατότητα στέγασης σε χιλιάδες πρό-
σφυγες, ενώ το άλλο δίνει κάθε διευκόλυνση στους ξενοδόχους να κρατούν κλειστά τα ξενο-
δοχεία, όχι μόνο λόγω πανδημίας αλλά ακόμη και αν είχαν υπογράψει συμβάσεις εκμίσθωσης
σε προγράμματα του ΔΟΜ ή του ΟΗΕ. Και επιστρεπτέα προκαταβολή φόρου για τους ξενο-

δόχους, και ζεστό χρήμα από συμβάσεις με οργανισμούς.
Κάθε ξενοδοχοϋπάλληλος, κάθε καμαριέρα ξέρει τι θα πει φιλοξενία και τι σχέση έχουν με

αυτή οι παραπάνω “κύριοι”: καμία. Στο χέρι μας είναι να μετατραπούν τα ξενοδοχεία που είναι
κλειστά ένα χρόνο σε δομές κατοικίας για του πρόσφυγες. Και όχι κάπου αλλού. Στα δεκάδες
κλειστά συγκροτήματα στο λεκανοπέδιο. Να βγουν από την αναστολή συναδέλφισσες και συ-
νάδελφοι, να καλυφθεί ο μισθός τους από το κράτος και να επιταχθούν μονάδες ανάλογα με
τον αριθμό των αστέγων. Αν θέλει κάποιος εργοδότης να δώσει τα κλειδιά της επιχείρησής
του, θα πάμε να τα πάρουμε γιατί καμία εμπιστοσύνη δεν έχουμε ότι ο Χατζηδάκης με τον Γε-
ωργιάδη θα γνωρίσουν τώρα τον ανθρωπισμό.

Είναι η ώρα το αίτημα της επίταξης και κρατικοποίησης ολόκληρων μονάδων ξενοδοχείων
να μπει στην πρώτη γραμμή των Συνδικάτων Τουρισμού και Επισιτισμού. Έχουμε όλοι και
όλες να κερδίσουμε από μια πολιτική φιλοξενίας προς όφελος των προσφύγων, των αστέγων
και των εργαζομένων.

Βασίλης Μυρσινιάς, μπουφετζής, μέλος της κίνησης “Καμαριέρα”

ΠΛ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ Αλληλεγγύη σε πρόσφυγες 
και μετανάστες, στην φυλακή οι ναζί

20/2, Αντιφασιστική-αντιρατσιστική συγκέντρωση στην πλατεία Αμερικής. Φωτό: Γ. Πίττας
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STOP στα 
δώρα για τους
βαρώνους 
των ΜΜΕ

Κραυγαλέο δώρο στους βαρώνους των
ΜΜΕ. Αυτό είναι με λίγες λέξεις ο νό-

μος του Υφυπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβά-
νιου που ψηφίστηκε την περασμένη Τρίτη
16/2 εν μέσω χιονιά. Αυτό που έγινε ευρύ-
τερα γνωστό λόγω της τεράστιας κινητο-
ποίησης των καλλιτεχνών είναι το άρθρο 8
και η σύνδεσή του καλλιτεχνικού έργου με
τον τρομονόμο. Όμως και τα υπόλοιπα άρ-
θρα είναι σκέτη πρόκληση. 

Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος προσφέρει
έκπτωση στους καναλάρχες στη δόση των
3,5 εκατ. ευρώ για την τηλεοπτική άδεια
έως και 98%, τη στιγμή που έχουν ήδη τσε-
πώσει 44 εκατομμύρια ευρώ από τη λίστα
Πέτσα. 

Σε 340 από 400 μειώνεται ο αριθός των
εργαζόμενων που είναι υποχρεωμένο να
έχει ένα κανάλι, με τους υπόλοιπους 60 να
γίνονται εργολαβικοί εργαζόμενοι σε συν-
δεδεμένες επιχειρήσεις, με πολύ χειρότε-
ρους όρους εργασίας. Η εφαρμογή αυτής
της ρύθμισης θα σημάνει άμεσες απολύ-
σεις. 

Επίσης, άρεται το πλαφόν για τη μισθο-
δοσία διευθυντικών στελεχών μέσων ενη-
μέρωσης, δηλαδή ο πρόεδρος και διευθύ-
νοντες σύμβουλοι της ΕΡΤ και ο πρόεδρος
του ΑΠΕ-ΜΠΕ θα μπορούν να πάρουν αύ-
ξηση. Κινήσεις όπως το χαρτάκι που έλεγε
να μην δείξουν τα τραπεζώματα του Πρω-
θυπουργού στην Ικαρία και η λογοκρισία
σε δημοσιογράφους ανταμείβονται. 

Τέλος, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή
του ο Κ. Κεχαγιόγλου, πρόεδρος ΠΟΘΑ, ο
νόμος «δίνει τη δυνατότητα στους παρό-
χους να αποδίδουν το 1,5% των εσόδων
στο ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστι-
κών Μέσων και Επικοινωνίας) αντί για το
ΕΚΚ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου).
Κάτι τέτοιο στερεί από την ελληνική κινημα-
τογραφική παραγωγή μία σημαντική πηγή
εσόδων και θα την οδηγήσει σε συρρίκνω-
ση, αφού το ΕΚΚ είναι ο μόνος φορέας που
χρηματοδοτεί την παραγωγή ταινιών…».

Όχι στο ειδικό μισθολόγιο
Την Τετάρτη 17/2 πέρασε

στην Βουλή το νομοσχέ-
διο για το Ειδικό Μισθολόγιο
της ΑΑΔΕ. Η Νέα Δημοκρα-
τία το ψήφισε ολομόναχη και
απομονωμένη, καθώς όλα τα
κόμματα της αντιπολίτευσης
αρνήθηκαν να το στηρίξουν.

Επί της ουσίας, το νομο-
σχέδιο περιέχει όλα όσα θέλει
να επιβάλει η κυβέρνηση στο
Δημόσιο. Ατομικός μισθός,
ατομική στοχοθεσία και αξιο-
λόγηση συνδεδεμένη με τις
οικονομικές απολαβές. Βασι-
κός σκοπός του είναι να δημι-
ουργήσει σε κάθε υπηρεσία
τόσες πολλές μισθολογικές
διασπάσεις εντός των εργα-
ζομένων, ώστε στο μέλλον
οποιοδήποτε αντεργατικό μέ-
τρο να μην βρίσκει αντίσταση.

Παρότι στις επίσημες τοπο-
θετήσεις τους οι εκπρόσωποι
των εργαζομένων εξέφρασαν
επιμέρους διαφωνίες με το
νομοσχέδιο, μόνο η ΟΤΥΕ το
απέρριψε συνολικά και κάλε-
σε απεργία την μέρα της ψή-
φισης, σημειώνοντας εντυπω-
σιακό ποσοστό συμμετοχής
80%. Οι ηγεσίες των ΠΟΕ -
ΔΟΥ και ΟΣΥΟ δεν συμμετεί-
χαν, καθώς ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥ
(πρ. ΠΑΣΚΕ) επί της ουσίας
είναι έτοιμες να αποδεχτούν
το Μισθολόγιο, προσπαθών-
τας μάλιστα όλο το προηγού-
μενο διάστημα να «ωραιοποι-

ήσουν» διάφορες πτυχές του.
Η στάση των Ομοσπονδιών

που δεν απέργησαν είναι εν-
τελώς κόντρα στην διάθεση
της βάσης. Μόλις τον περα-
σμένο Νοέμβριο είχε καλε-
στεί απεργία με αξιοσημεί-
ωτα ποσοστά συμμετοχής
και τον Γενάρη η αποχή από
την Αξιολόγηση είχε φτάσει
το 90%. Οι νέοι συνάδελφοι
μέσω του Συντονιστικού τους
επίσης είχαν ζητήσει την
απόσυρση του νομοσχεδίου
και την απόδοση της Προσω-
πικής Διαφοράς με κινητο-
ποίησή τους στις 11/2. Η τα-
κτική που ακολουθήθηκε το
ενδιάμεσο διάστημα ότι «δεν
μπορούμε να σταματήσουμε
το νομοσχέδιο άρα ας το δε-
χτούμε για να διαπραγματευ-
τούμε μετά κάποια σημεία
του» χαραμίζει την δυναμική
του κλάδου και εν τέλει οδη-
γεί σε χειρότερες επιθέσεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα,
απ’ το σχέδιο που ψηφίστηκε
όχι μόνο δεν αφαιρέθηκε κά-
ποια αντεργατική διάταξη αλ-
λά προστέθηκε άρθρο που
προβλέπει συμβασιούχους
ΠΕ ορισμένου χρόνου, για
πρώτη φορά στην ΑΑΔΕ.

Χρειάζεται το αμέσως επό-
μενο διάστημα να ληφθούν
πρωτοβουλίες σε επίπεδο
εργαζομένων που θα αναγ-
κάσουν τις ηγεσίες των Ομο-

σπονδιών να καλέσουν απερ-
γιακές κινητοποιήσεις ενάν-
τια στην εφαρμογή του νό-
μου. Η Αριστερά συνδικαλι-
στικά έχει δύναμη μέσα στα
συνδικάτα του Υπουργείου
και θα πρέπει να πρωτοστα-
τήσει σε αυτή την προσπά-
θεια.

Νίκος Τουρνάς,
Μέλος ΔΣ Συλλόγου 
Εργαζομένων ΓΓΔΕ

Μέλος του Συντονιστικού
για την Μισθολογική 

Εξομοίωση σε ΑΑΔΕ - ΥΠΟΙΚ

Κάτω τα χέρια
απ’ τα Μουσεία

Η«Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομέ-
νων του Βυζαντινού και Χριστιανι-
κού Μουσείου (ΒΧΜ) κατά της μετα-

τροπής των Δημόσιων Μουσείων σε ΝΠΔΔ»
προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας την Παρασκευή 26/2 στις 12.30μες
έξω από το ΒΧΜ. Με επιστολή της στα εν-
νιά Σωματεία Εργαζομένων του ΥΠΠΟΑ ζη-
τάει τη στήριξή τους και την εξασφάλιση
συνδικαλιστικής κάλυψης για τη συγκέν-
τρωση. 

Η επιστολή της Επιτροπής αναφέρει: 
«Η πρόθεση της κυβέρνησης να εισηγη-

θεί την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του
Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, πα-
ραμένει σε ισχύ. Τα φλέγοντα ζητήματα
της επικαιρότητας στα οποία εμπλέκεται η
πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ έχουν καλύψει
για την ώρα τη μεγάλη αναταραχή που
προκάλεσε η εξαγγελία της κ. Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η κ. Υπουργός
σκοπεύει σύντομα να φέρει προς ψήφιση
στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο τα πέν-
τε μεγαλύτερα μουσεία (Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό
Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλο-
νίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) που λει-
τουργούν ως Ειδικές Περιφερειακές Υπη-
ρεσίες, θα μετατραπούν σε Νομικά Πρόσω-
πα Δημοσίου Δικαίου και θα αποκοπούν
από τον κορμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρ-
χαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ θεωρεί
πως έχει το δικαίωμα, εκμεταλλευόμενη την
πανδημία, με τα Μουσεία κλειστά, να προ-
χωρήσει σε δομικές αλλαγές και αλλοι-
ώσεις του χαρακτήρα των Δημόσιων Μου-
σείων. Εμείς, οι εργαζόμενοι στα Μουσεία,
έχουμε το δικαίωμα να αντικρούσουμε την
επίθεση με όλες μας τις δυνάμεις και να
αποτρέψουμε την υλοποίηση αυτής της επι-
ζήμιας για το δημόσιο συμφέρον πολιτικής.

Τα Δημόσια Μουσεία ανήκουν σε όλους
τους πολίτες, είναι αναπόσπαστο τμήμα
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και έχουμε
βαθιά γνώση για το δίκαιο του αγώνα μας!»

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

Το Σωματείο Εργαζομένων στη Γενική Ταχυδρομική (ΣΕΓΕΤΑ) καταγ-
γέλλει τη διοίκηση της εταιρίας για εγκληματική αμέλεια εις βάρος της

υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων εν μέσω πανδημίας με αποτέ-
λεσμα τη διασπορά του ιού. 

Σε ανακοίνωσή του στις 18/2 το ΣΕΓΕΤΑ αναφέρει ότι «στο Κέντρο δια-
λογής (Μακρυγιάννη 81) της επιχείρησης στο νυχτερινό τμήμα έχουν δια-
πιστωθεί απανωτά κρούσματα κορονοϊού. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 8 συ-
ναδέλφους και παράπλευρο κρούσμα από τα προαναφερόμενα τo ελάχι-
στων εβδομάδων κοριτσάκι ενός από τους παραπάνω». Συμπληρώνει ότι
«δεν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες (αποφυγή συνωστισμού -κα-
ραντίνα σε όσους εργάζονται πλησίον των νοσούντων) όπως προβλέπεται
από τον ΕΟΔΥ παρά μόνο rapid test για να βρίσκουν τον επόμενο!! Καμία
σοβαρή απολύμανση δεν έχει γίνει, καμία θερμομέτρηση και το κερασάκι
ήταν η παρουσία εργαζόμενων από καταστήματα μαζί με τους πιθανούς
φορείς της νόσου, μην υπολογίζοντας ότι πιθανά θα υπάρξει διασπορά και
σε άλλους χώρους εργασίας. …Πάνω από όλα η δουλειά, τα κέρδη και ο
πόλεμος ενάντια στο σωματείο εργαζόμενων. Ούτε η πανδημία δεν στέκε-
ται αρκετή δικαιολογία να σοβαρευτούν, δυστυχώς γι’ αυτούς το τερμάτι-
σαν και οι ευθύνες πλέον είναι τεράστιες».

Συνεχίζεται η καμπάνια του Συντονι-
σμού Εργατικής Αντίστασης ενάντια

στη στοχοποίηση της Τιάνας Ανδρέου,
συνδικαλίστριας εκλεγμένης στο Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου
Οικονομικών (ΟΣΥΟ) και αναπληρωματι-
κό μέλος Δ.Σ. στο Σύλλογο Εργαζομέ-
νων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
επειδή έκανε χρήση συνδικαλιστικών
αδειών. Το ψήφισμα συμπαράστασης
στην Τιάνα Ανδρέου υπογράφεται ήδη
από σωματεία σε όλη τη χώρα: ΣΕΛΜΑ,
ΠΣΕΦΑ, Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλή-
λων Εθν. Στατιστικής Υπηρεσίας, Σύλλο-
γος Εργαζ. Νοσοκ. Άγιος Σάββας, Σωμα-
τείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας,
ΟΣΝΙΕ, ΠΟΣΠΕΡΤ, ΕΛΜΕ Χανίων, Σωμα-
τείο Εργαζομένων ΕΥΑΘ.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΥΠ. ΟΙΚ.
Όχι στις 
απολύσεις
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουρ-

γείο Οικονομικών πραγματοποίησαν
την Τρίτη 23/2 οι καθαρίστριες του

ΥΠΟΙΚ  που απολύθηκαν μετά από χρόνια στη
δουλειά. Δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις τους
παρ’ όλο που οι ανάγκες που κάλυπταν ήταν
παραπάνω από πάγιες και διαρκείς, ειδικά εν
μέσω πανδημίας. 

Οι συγχωνεύσεις και η υποστελέχωση στις
εφορίες σήμανε περαιτέρω εντατικοποίηση
της δουλειάς τους, ενώ πολλές φορές αναγ-
κάζονταν να καλύπτουν και πόστα πέρα από
την καθαριότητα.

Γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 50
έτη, πετιούνται στην ανεργία. Θα συνεχίσουν
τις κινητοποιήσεις τους στην Αθήνα, στη Θεσ-
σαλονίκη και στις άλλες πόλεις. Αυτή είναι η
«στήριξη στην εργασία» που υποσχόταν ο
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Απολύσεις, σεξισμός
και τρομοκρατία - είναι η πολιτική της κυβέρ-
νησης.

Στην Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε η Λίτσα
Κόκκορη, από τη Συντονιστική Επιτροπή των

Απολυμένων Καθαριστριών: «Δουλεύουμε
από το 2003 και μας διώχνουν. Στις αρχές
μας είχαν με μηνιαίες συμβάσεις, μετά με
συμβάσεις ενός έτους και στο τέλος 18μηνες.
Κάνουμε όλες τις δουλειές όπου μας ζητηθεί,
δεν κάνουμε μόνο τη δουλειά της καθαρί-
στριας. Τώρα πήραν άλλους συμβασιούχους.
Δεν μοριοδότησαν όσες ήμασταν στην ίδια
υπηρεσία και μείναμε απ’ έξω. Είμαστε 150
πανελλαδικά, οι περισσότερες γυναίκες 50
χρονών και πάνω, αλλά δεν μπορούμε να
βγούμε στη σύνταξη. Κατεβαίνουμε στο δρό-
μο, όπως και το έχουμε ξανακάνει, γιατί είναι
η τρίτη φορά που μας διώχνει. Θα πέσει έξω
ο προϋπολογισμός για 150 εργαζόμενες; Το
κάνουν γιατί θέλουν να κάνουν ανακύκλωση
ανέργων. Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν εν-
διαφέρεται για κανέναν. Είχαν τόσους ανθρώ-
πους μέσα στο χιονιά χωρίς ρεύμα και δεν εν-
διαφέρθηκαν να τους πάνε σε ένα ξενοδοχείο
να ζεσταθούν». 
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Δεμένα 
τα πλοία!

Με επιτυχία ξεκίνησε η
48ωρη απεργία των Ναυ-
τεργατών. Την Τρίτη 23/2

το πρωί, πρώτη μέρα της απερ-
γίας, πραγματοποιήθηκε συγκέν-
τρωση και απεργιακή φρουρά στο
Λιμάνι του Πειραιά στο Blue Star
Delos απέναντι από τον σταθμό
του ΗΣΑΠ. Στην απεργία συμμετέ-
χουν 13 ναυτεργατικά σωματεία
με αιχμή την κατάργηση του νό-
μου που επιτίθεται στη συλλογική
τους σύμβαση και στον συνδικαλι-
σμό. 

«Η απεργία μας γίνεται για μια
σειρά προβλήματα τα οποία εξε-
λίσσονται την τελευταία περίοδο.
Μεταξύ άλλων, είναι η απόπειρα
της κυβέρνησης να μας καταργή-
σει τη συλλογική σύμβαση εργα-
σίας στα ποντοπόρα πλοία. Η κα-
τάργηση αυτή να επεκταθεί σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων και
όλους τους ναυτεργάτες», δήλω-
σε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Αντώνης Νταλακογιώργος, πρό-
εδρος της ΠΕΝΕΝ. «Το δεύτερο
είναι τα εργασιακά και ειδικά το
κομμάτι που έχει σχέση με την
αναστολή συμβάσεων που αφορά
το 70% των Ναυτεργατών που ερ-
γάζονται στην ευρύτερη ακτο-
πλοΐα. Μαζί με αυτά, είναι και τα
κοινωνικοασφαλιστικά και συντα-
ξιοδοτικά προβλήματα. Δεν είναι
μόνο οι περικοπές των συντάξεων
που έγιναν τα χρόνια των μνημο-
νίων, αλλά και οι μεγάλες καθυ-
στερήσεις που σημειώνονται στην
απόδοση των ασφαλιστικών παρο-
χών προς τους δικαιούχους Ναυ-
τεργάτες. Μετά τη συνάντηση με
τον Υπουργό, κοινή διαπίστωση
όλων των σωματείων είναι ότι η
κυβέρνηση δεν νοιάζεται για τα
ναυτεργατικά προβλήματα, αλλά
για την ανταγωνιστικότητα και την
κερδοφορία των εφοπλιστών.

Από την ενημέρωση που έχω,
προκύπτει ότι η απεργία έχει κα-
θολική συμμετοχή σε όλα τα λιμά-
νια της χώρας. Αυτό στέλνει ένα
ισχυρό μήνυμα το οποίο οφείλει η
κυβέρνηση να λάβει υπόψιν της.
Με βάση τη μέχρι στιγμής στάση
της κυβέρνησης και των εφοπλι-
στών, στη σύσκεψη των 13 σωμα-
τείων που θα γίνει αύριο (24/2) θα
προτείνουμε τη συνέχιση και την
κλιμάκωση της απεργίας. Για
όποια προβλήματα δημιουργη-
θούν στο χώρο της Ακτοπλοΐας,
την ευθύνη έχουν η κυβέρνηση και
οι εφοπλιστές για την αδιάλλακτη
στάση που δείχνουν στην αντιμε-
τώπιση των δίκαιων αιτημάτων
μας». 

Μάνος Νικολάου

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ώρα για
κλιμάκωση
Ακόμα μια Παρασκευή βρήκε τους εργαζό-

μενους στον Επισιτισμό-Τουρισμό στον
δρόμο. Στη συγκέντρωση στις 19/2 στο

Υπουργείο Εργασίας συμμετείχαν το Συνδικάτο
Επισιτισμού-Τουρισμού Ν. Αττικής, επιχειρησια-
κά σωματεία σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, το
Σωματείο Τουριστικών συνοδών, η ομάδα δρά-
σης Διπλωματούχων Ξεναγών και η «Καμαριέ-
ρα», αντικαπιταλιστική κίνηση στον κλάδο. Η
«Καμαριέρα» μοίρασε στους συγκεντρωμένους
την προκήρυξη για την απεργιακή 8 Μάρτη, κα-
λώντας το Συνδικάτο να συμμετέχει στην απερ-
γία. Ταυτόχρονα κάλεσε όλες και όλους στη δια-
δικτυακή εκδήλωση που οργανώνει την Τρίτη
23/2 «Από τον Στρος Καν στη Μπεκατώρου - Οι
εργάτριες στον επισιτισμό και τουρισμό πα-
λεύουν ενάντια στις διακρίσεις, τον σεξισμό και
τους βιασμούς».

Κλείνει σύντομα ένας χρόνος από το λοκντά-
ουν και την αρχή των συνεχιζόμενων κινητοποι-
ήσεων από τους εργαζόμενους στον επισιτισμό,
τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία. Ένας συνεχής
αγώνας με την κυβέρνηση για να δίνει επιδόματα
σε περισσότερους, να μην περάσουν οι επιθέ-
σεις σε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
και για κάλυψη όλων με συλλογική σύμβαση και
όχι ελαστική και μαύρη εργασία.

«Η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει διασφα-
λίσει τίποτα από όλα αυτά! Χαρακτηριστικό είναι
ότι δεν έχει διασφαλιστεί ούτε η ασφαλιστική
ικανότητα των εργαζομένων με εκ περιτροπής
εργασία στα ξενοδοχεία που βρίσκονται σε ανα-

στολή σύμβασης, ούτε το εισόδημα των εποχι-
κών εργαζομένων μέχρι το άνοιγμα της νέας σε-
ζόν», σημειώνει η ανακοίνωση του Συνδικάτου
μετά την κινητοποίηση. 

«Την ίδια ώρα που προκλητικά χρηματοδοτεί κα-
ναλάρχες, Ξενοδόχους, εφοπλιστές με πακέτα
εκατομμυρίων από το κρατικό προϋπολογισμό.
Που δίνει 2,3 δις ευρώ για την αγορά στρατιωτικού
Νατοϊκού εξοπλισμού μας λένε ότι δεν υπάρχουν
λεφτά για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας». 

Να μεγαλώσει το συνδικάτο
«Με το που ανέλαβε Υπουργός Εργασίας ο Κω-

στής Χατζηδάκης έσπευσε να εφαρμόσει αντερ-
γατικές διατάξεις», δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Άγγελος Σπανόπουλος, μέλος ΔΣ του
Σωματείου Τουριστικών Συνοδών. «Μετά από κά-
ποια επιδόματα που πήραμε Απρίλη, Σεπτέμβρη
και Οκτώβρη, αλλάζει την υπουργική απόφαση και
δεν επιτρέπει να παίρνουμε επιδόματα ως μέλη
του Σωματείου, όπως μέχρι τώρα, αλλά μόνο μέ-
σω της ΕΡΓΑΝΗ. Όμως το επάγγελμά μας δεν
φαίνεται στην ΕΡΓΑΝΗ, δεν υπάρχει τρόπος να
αποδείξουμε ότι δουλεύαμε ως τουριστικοί συνο-
δοί. Τελικά, κατ’ όπως φαίνεται, το πήρε πίσω αυ-

τό. Επίσης, όταν ζητήσαμε να παίρνουμε επίδομα
κάθε μήνα συνεχόμενα όπως όλοι οι άλλοι κλάδοι,
η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά κι ότι
αν τα δώσει σε μας και τους ξεναγούς που είμα-
στε 1600 άτομα, τότε θα ζητούν κι οι υπόλοιποι».

Είναι απαραίτητο το Συνδικάτο να προχωρήσει
στην οργάνωση των διανομέων και των υπόλοιπων
εργαζόμενων σε διοικητικές θέσεις και τηλεφωνικά
κέντρα στις μεγάλες εταιρίες διανομής τύπου Wolt
και e-food, αλλά και στα υπόλοιπα μαγαζιά και
αλυσίδες επισιτισμού. Έτσι οι απεργίες του κλά-
δου θα πάρουν ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. 

Ο κλάδος του Επισιτισμού-Τουρισμού έχει
μπροστά του μεγάλες μάχες. Η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας και ο Χατζηδάκης προετοιμά-
ζουν τα αντεργατικά μέτρα που θα χειροτερέ-
ψουν ακόμα περισσότερο τους όρους εργασίας
με το άνοιγμα των επιχειρήσεων του κλάδου με-
τά τη λήξη του λοκντάουν. Κατάργηση ωραρίου,
απλήρωτες υπερωρίες, ποινικοποίηση και περιο-
ρισμός στη συνδικαλιστική δράση. Το Συνδικάτο
χρειάζεται από τώρα να κλιμακώσει απεργιακά
σε συντονισμό και με τους άλλους κλάδους χω-
ρίς να περιμένει πότε ο Χατζηδάκης θα περάσει
τους νέους νόμους που ήδη έχει ανακοινώσει. 

Αρπακτικά πάνω από Υγεία και ασφάλιση
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) το οποίο “φροντίζει”

την τελευταία δεκαετία για την διάσωση των τραπεζ(ιτ)ών θα αποφασί-
σει για την επικείμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής που ανήκει στην
Εθνική Τράπεζα στο επενδυτικό κεφάλαιο CVC. 

Η διοίκηση της ΕΤΕ αποτιμά σε 440 εκατ. ευρώ το 80% της Εθνικής
Ασφαλιστικής. Πρόκειται για μία απίστευτη ληστεία αν αναλογιστεί κανείς
ότι τη διετία 2018-2019 σύμφωνα με τη Χρηματοοικονομική Έκθεση του
2019 τα κέρδη προ φόρων της Εθνικής Ασφαλιστικής ανήλθαν σε 145 εκατ.
ευρώ ενώ η αξία των κεφαλαίων υπό διαχείριση, ομόλογα, μετοχές, αμοι-
βαία κεφάλαια, διαθέσιμα και ακίνητα, ανήλθε σε 3.75 δις ευρώ.

To CVC Capital μέσω του Hellenic Healthcare Group (ΗΗG) έχει στην κα-
τοχή του 6 μεγάλες ιδιωτικές κλινικές. Το Υγεία, το Metropolitan Hospital,
το Μητέρα, το Metropolitan General, το Λητώ και το Creta InterClinic, την
εταιρία Y-Logimed, με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόν-
των, το Κέντρο Γενετικής και Γενωμικής ΆλφαLAB και την εταιρεία Business
Care, που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας στην εργασία, σε επι-
χειρήσεις και οργανισμούς. Τα θεραπευτήρια του HHG απασχολούν περισ-
σότερους από 4 χιλιάδες εργαζόμενους, διαθέτουν 1.438 κλίνες νοσηλείας,
συνεργάζονται με περισσότερους από 6 χιλιάδες γιατρούς. 

To ίδιο fund πρόσφατα προχώρησε στην εξαγορά δύο εταιρειών πληρο-
φορικής στο Ηνωμένο Βασίλειο που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
τους εμβολιασμούς στους ασφαλισμένους του NHS.

Το CVC χτίζει μία γέφυρα μεταξύ ιδιωτικής ασφάλισης και ιδιωτικής υγεί-
ας. Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι ο εργολάβος. Παρότι κλείνουμε ένα χρόνο
πανδημίας συνεχίζει να χαρίζει εκατομμύρια στους φίλους της τους κλινι-
κάρχες και να οργανώνει επιθέσεις στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Παράλ-

ληλα εντείνει τις προσπάθειες για ιδιωτικοποίηση του Ασφαλιστικού Συστή-
ματος. 

Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη κάνει την τομή για να μετατρέψει την κοι-
νωνική ασφάλιση από αναδιανεμητική σε κεφαλαιοποιητική.  Η εργοδοσία
με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται από τη συμμετοχή της στην ασφαλιστι-
κή-συνταξιοδοτική δαπάνη. Κάθε εργαζόμενος έχει τον δικό του ατομικό
κουμπαρά και είναι δική του ευθύνη να τοποθετήσει κομμάτι του εισοδήμα-
τός του σε αυτόν τον κουμπαρά εντός ενός αμιγώς κεφαλαιοποιητικού
πλαισίου κι ενός συστήματος καθορισμένων εισφορών και μη εγγυημένων
παροχών. Ανοίγει έτσι διάπλατα ο δρόμος για να πέσουν τα αποθεματικά
των ταμείων στα χέρια των ιδιωτικών εταιρειών αφού τα δημόσια ασφαλι-
στικά ταμεία θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που κάνουν ασφαλιστήρια
συμβόλαια οι ιδιωτικές εταιρείες και τα χρήματα των ταμείων θα τζογάρον-
ται στα χρηματιστήρια.

Έχουμε πλούσια εμπειρία που κατέληξαν αντίστοιχες προσπάθειες “κε-
φαλαιοποίησης” των αποθεματικών των εργαζομένων. Συμπληρώσαμε 11
χρόνια από το σκάνδαλο “Ασπίς Πρόνοια”. Περισσότεροι από 1 εκατομμύ-
ριο άνθρωποι είδαν όχι μόνος τις οικονομίες τους να εξανεμίζονται αλλά
απώλεσαν και το δικαίωμα της ασφαλισιμότητας όντως ανήμποροι να
ασφαλιστούν ξανά εξαιτίας προβλημάτων υγείας ή προχωρημένης ηλικίας.   

Το νομοσχέδιο που ετοιμάζει ο Χατζηδάκης για τα εργασιακά και το
ασφαλιστικό αποτελεί για το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα αιτία πολέ-
μου. 

Κώστας Πολύδωρος, 
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας

19/2, Οι ξεναγοί στην κινητοποίηση στο Υπ. Εργασίας μαζί με τους εργαζόμενους στον επισιτισμό. Φωτό: Μάνος Νικολάου



ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 8μμ, 
Οι ιδέες του Γκράμσι
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 8μμ,  Skype: bit.ly/sekma-
rousi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Ναγκόρνο Καραμπάχ – Σταυροδρόμι ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Μαρία Μπίρη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2, 7.30μμ, fb.com/sekxalandri
Η πιο καταστροφική «Μήδεια» είναι η κυ-
βέρνηση
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 6.30μμ, fb: ΣΕΚ Πάτρας
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 7μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Η εξέγερση στο Μυανμάρ
Ομιλητής: Γιώργος Πετρόπουλος

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
10 χρόνια από την επανάσταση στην Αίγυ-
πτο
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
Η πάλη για τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Ηλέκτρα Παππά

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 7μμ, link: bit.ly/sekvolos fb:
ΣΕΚ Βόλου
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Εύα Τσιούνη

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 7.30μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Κωνσταντουλάκης

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 7μμ, 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και 
Skype: bit.ly/sekilisia fb: ΣΕΚ Ιλισίων
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλητής: Νίκος Κουτσογιάννης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 7μμ, 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και Skype:
bit.ly/sekzografou fb: ΣΕΚ Ζωγράφου
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Λείρυα Μπέκα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 7μμ, Skype: bit.ly/SEKAM-
PELO fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 7μμ,  fb: ΣΕΚ Εξαρχείων
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλητής; Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 7.30μμ, 
https://meet.jit.si/PyrinasThiseio 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα – Πετρά-
λωνα, Θησείο
Η αριστερά μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, 7μμ,  
https://meet.jit.si/PyrinasXamosterna
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 6.30μμ, Skype: ilirida.mb2
Οι γυναίκες μετά την επανάσταση του ‘17
Ομιλητής: Αγγελος Σπανόπουλος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Η εργατική εναλλακτική απέναντι στην
πανδημία
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 7.30μμ fb ΣΕΚ Γκύζη
Ρόζα Λούξεμπουργκ 
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 7μμ ΣΕΚ Γαλάτσι
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Πατήσια
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Κυψέλης
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 8μμ, Skype: bit.ly/sekellini-
kou fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
150 χρόνια από τη γέννηση της Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ
Ομιλητής: Ιάσονας Παπαδάτος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 7.30μμ fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
150 χρόνια από τη γέννηση της Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 8μμ, 
fb ΣΕΚ πυρήνας Κερατσινίου
10 χρόνια από την επανάσταση στην Αίγυ-
πτο
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 8μμ,  δημαρχείο Νίκαιας 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Νίκαιας - Κορυδαλλού
Η εργατική εναλλακτική απέναντι στην
πανδημία
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 8μμ 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς

Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναι-
κών – Απεργιακή 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Βασιλική Γκαδάτσιου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ιωαννίνων
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφίρα

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 8μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Δικαιοσύνη για τον Ζάκ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, 8.30μμ, fb: ΣΕΚ Ξάνθης
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλήτρια: Σιμπέλ Κιρλίντ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

Α. ΠΑΤΗΣΙΑ  ΑΒ Αγιος Λουκάς 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 25/2
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μετρό Αγ. Αντωνίου 7.30πμ

ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 6μμ

A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ   ΗΣΑΠ 6μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετρό Δάφνη 6μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι 6.30μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 6μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Βασιλόπουλος Μαυρομιχάλη 6μμ

Ν. ΙΩΝΙΑ  ΗΣΑΠ 6μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 6μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 6μμ

Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 6μμ

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Νέας Χώρας 11 πμ

ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 6μμ

ΞΑΝΘΗ Πλατεία 12μεσ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 3μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Σκλαβενίτης Σβώλου  6μμ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/2
ΙΛΙΣΙΑ  Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 1μμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 1μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λαϊκή 12μεσ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Κεντρική Πλατεία 10πμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Λαϊκή  11πμ

ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Γερμανός 12μεσ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/3
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  Αλσος 6μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Σκλαβενίτης Γυφτοπούλου 3.30μμ 

ΤΡΙΤΗ 2/3
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Σκλαβενίτης  Πετρουπόλεως 7μμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από 
την ανεξάρτητη δράση της 
εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώ-
σεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργα-
τική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευ-
τικός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή.
Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνο-
μία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κρά-
τος λειτουργεί για να προστατεύσει τα
συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινω-
νία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση,
ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά
στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοι-
νωνικού πλούτου και προγραμματίσουν
την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα

με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν
οι μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν πα-
λέψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπε-
δο, μπορούμε να σταματήσουμε τους
πλούσιους και δυνατούς που κυριαρ-
χούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να
πετύχει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας
όπου ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απο-
μονωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώ-
βρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από την
πίεση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό
άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση
του Στάλιν και την μετατροπή της Ρω-
σίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αρ-
γότερα στην Ανατολική Ευρώπη και την
Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την 
καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προ-
σπάθεια που έχει στόχο την διαίρεση
της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι
σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας
Ε.Ε – φρούριο, που καταδικάζει πρό-
σφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν
στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν
ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν
να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των
ανθρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυ-
λή και φύλο καθώς και όλους τους κα-
ταπιεσμένους να οργανώνουν την αντί-
στασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυ-
θεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήμα-
τα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνι-
κή, πολιτική και οικονομική ισότητα των
γυναικών και για το τέλος όλων των δια-
κρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους,

γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα
που καταστρέφει τον πλανήτη μέσα
από το κυνήγι του κέρδους και τους αν-
ταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί
γιατί είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν
τον πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και
τον στρατό. Για να συγκρουστεί μ’ αυτή
την δύναμη, η εργατική τάξη χρειάζεται
να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σοσια-
λιστικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο
να φέρει τους ακτιβιστές του κινήματος
μαζί με την εργατική τάξη. Το επανα-
στατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυ-
ναμώσει το κίνημα, να οργανώσει τον
κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να
αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκεί-
νες οι στρατηγικές που θα μπορέσουν
ν’ ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλι-
σμό. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΛΕΒΑΡΗ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 7μμ 
bit.ly/nsmyi8m
Ομιλήτριες: Χουάνα Σταυριανού, σω-
ματείο επισιτισμού-τουρισμού,  Μαρί-
ζα Ψαλτάκου, Κίνηση για την απερ-
γιακή 8Μ, Κατερίνα Οβανισιάν, μαθή-
τρια Καλλιτεχνικού Λυκείου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ , 7μμ
Ομιλήτριες: Γιάννα Κοτελίδα, συμβα-
σιούχος ΟΑΕΔ – Αττικόν, Λίλιαν Μπου-
ρίτη, Κίνηση για την Απεργιακή 8Μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 7μμ
Ομιλήτριες: Τιάνα Ανδρέου, ΔΣ
ΟΣΥΟ, Χαρά Μουτζούρη, εργαζόμενη
στον Επισιτισμό, Μαρία Ζαχαρία,
γραμματέας ΕΚΠ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΛΕΒΑΡΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ- ΑΣΗ, 7.30μμ
https://tinyurl.com/449cvxw7, 
Ομιλήτριες: Αλεξάνδρα Μαρτίνη,
σπουδάστρια δραματικής σχολής,
Τατιάνα Πίττα, ηθοποιός, Δώρα Χρυ-
σικού, ηθοποιός, Μαργαρίτα Συγγε-
νιώτου, Λυρική τραγουδίστρια – οργ.
Γραμματέας ΠΟΘΑ, Ερρίκος Μηλιά-
ρης, ηθοποιός, παρέμβαση από την
Συνέλευση Αγωνιζόμενων Ηθοποιών
ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΒΥΡΩΝΑΣ, 8μμ 
fb.com/apergiaki8marti
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου, ΔΣ
ΓΝΑ Γεννηματάς και Κίνηση για την
απεργιακή 8Μ, Ήλια Ιατρού, σύλλο-
γοι γονέων Βύρωνα  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, 7μμ 
https://join.skype.com/Hz3OGaKUzMRy
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη
γιατρός στην ιδ. Υγεία, Μαρίζα Ψαλ-
τάκου, κίνηση για την απεργιακή 8
Μάρτη
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, 1.30μμ 
Αμφιθέατρο
Ομιλήτρια: Ζαννετα Λυσικάτου ΔΣ
συλλόγου Άγιος Σάββας και κίνηση
για την  απεργιακή 8Μ

ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ
ΑΑΔΕ (ΚΕΠΥΟ) 12 μες. 
αμφιθέατρο
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου, ΔΣ ΟΣΥΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΗ
ΠΑΤΡΑ, 7μμ 
στο ΖΟΟΜ
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη, ξενοδο-
χοϋπάλληλος

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 Μάρτη
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7μμ 
Ομιλήτριες: Δήμητρα Δράγιου, εργα-

ζόμενη στον επισιτισμό, μέλος της
“Αγωνιστικής Συσπείρωσης στον Επι-
σιτισμό-Τουρισμό”, Δήμητρα Κυρίλ-
λου, μηχανικός, μέλος της “Συσπεί-
ρωσης Αριστερών Μηχανικών”, ακτι-
βίστρια για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα,
Αλέκα Μακρή, υγειονομικός, μέλος
“Το Μωβ”
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΑΡΟΥΣΙ, Ν. ΙΩΝΙΑ,
7μμ
Ομιλήτριες: Αφροδίτη Φράγκου,
Απεργιακή 8 Μάρτη, Μαρία Ντάσιου,
υγειονομικός, Άννα Κωσταντακάκη,
δημοσιογράφος, Μαρίνα Μάλλιου,
φοιτήτρια δραματικής σχολής
ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΚΥΨΕΛΗ, 7μμ
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου, κίνη-
ση για την απεργιακή 8Μ, Λήδα Κα-
ζαντζάκη, ιστορικός Τέχνης
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 7.30μμ
https://tinyurl.com/ekdilwsi8marti
Ομιλήτριες: Στεφανία Φιλίππου, φοι-
τήτρια Χημικού, Δήμητρα Δρακοπού-
λου, ηθοποιός, Μαρία Φωτεινού, κλι-
νική ψυχολόγος, Σταυρούλα Ψυχο-
γιοπούλου, γεωλόγος-Υπ.Πολιτισμού,
Αδριάνα Αγραπίδη, κλινική κοινωνική
λειτουργός-Δρομοκαΐτειο
ΞΑΝΘΗ, 6μμ
https://tinyurl.com/wvx9ilmt 
Ομιλήτριες: Βάσω Αλεξοπούλου, εκ-
παιδευτικός, Μαρία Λουκοπούλου ΔΣ
ΕΛΜΕ Ξάνθης, Αλεξάνδρα Τσοτανί-
δου, καθηγήτρια χορού-χορογράφος-
χορεύτρια, Μαρία Χαρχαρίδου, ΔΣ
Γεννηματάς και κίνηση για την  απερ-
γιακή 8Μ
ΕΣΤΙΕΣ ΦΕΠΑ, Ιλίσια 6μμ 
στην Δ ΦΕΠΑ 
Ομιλήτρια: Λείρυα Μπέκα, φοιτήτρια
ΦΛΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΡΤΗ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 6μμ 
https://tinyurl.com/1ufhkriu,    
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου, ΔΣ ΟΣΥΟ,
Φρόσω Σκλαβάκη, μέλος ΔΣ συλλ.
ΔΟΥ Αττικής – Κυκλάδων, Φωτεινή
Νικηταρά, αγωνιζόμενες καθαρί-
στριες υπ. Οικονομικών
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 6μμ 
στο ΖΟΟΜ
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπού-
λου, εργαζόμενη ΥΠ. ΠΟ., 
ΕΞΑΡΧΕΙΑ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ,
7μμ
tinyurl.com/1jmfl0sn
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη εκπαιδευτι-
κός, Ξένια Χρυσοχόου, Πανεπιστη-
μιακός Πάντειο, Πέρσα Κατσανούλη
Ηθοποιός

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΗ

Αθήνα Πλ. Κλαυθμώνος 1μμ
Θεσσαλονίκη Άγαλμα Βενιζέλου 1μμ
Χανιά Πλατεία Αγοράς 2μμ
Ξάνθη Κεντρική πλατεία 1μμ

Βόλος Αγ. Νικόλαος 1μμ
Ηράκλειο Λιοντάρια 1μμ
Πάτρα Πλ. Γεωργίου 1μμ
Γιάννενα Περιφέρεια 1μμ

Διαδηλώσεις
πανελλαδικά
Αθήνα: Ομόνοια 3μμ
Θεσσαλονίκη:
Άγαλμα Βενιζέλου 12μεσ
Πάτρα: πλ. Γεωργίου 12μεσ
Γιάννενα: Περιφέρεια 12μεσ
Βόλος: πλ. Αγίου Νικολάου 1μμ
Χανιά: πλατεία Αγοράς 12μεσ
Ηράκλειο: πλ. Ελευθερίας 12μεσ
Ξάνθη: κεντρική πλατεία 12μεσ

Εκδηλώσεις σε γειτονιές 
και χώρους δουλειάς

Απεργιακές συγκεντρώσεις
Δευτέρα 8 Μάρτη

Την 47η μέρα απεργίας πείνας συμπληρώνει ο
Δημήτρης Κουφοντίνας στις 23/2 που γρά-

φονται αυτές οι γραμμές. Η κατάσταση της υγεί-
ας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη στην εντατική του
νοσοκομείου της Λαμίας. Ύστερα από 46 ημέρες
απεργίας πείνας προχώρησε και σε απεργία δί-
ψας αρνούμενος να του χορηγηθεί νέος ορός
ενυδάτωσης. 

Πάνω από 500 άνθρωποι των γραμμάτων και
των τεχνών και δημοσιογράφοι υπογράφουν κεί-
μενο που ζητά να γίνει δεκτό το αίτημά του, στη-
ρίζοντας τη διαμαρτυρία του.

«Η Πολιτεία δεν μπορεί να μένει σιωπηλή όταν
εγκαλείται για φωτογραφικές διατάξεις, για παρα-
βίαση των νόμων που η ίδια θέσπισε, για χειρι-
σμούς που δημιουργούν υπόνοιες εκδικητικής
συμπεριφοράς και αναιτιολόγητης επιβάρυνσης
της θέσης ενός φυλακισμένου. Ενός ανθρώπου
δηλαδή που βρίσκεται υπό την εποπτεία της, υπό-
κειται στους νόμους της και που η υγεία και η ζωή
του είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία της. Αυτό που
ζητάει ο απεργός είναι να γυρίσει στο υπόγειο κε-
λί του Κορυδαλλού όπου κρατήθηκε τα προηγού-
μενα χρόνια, κάτι που ο νόμος προβλέπει, και να
σταματήσει ο πόλεμος που συνεχώς δέχεται χω-
ρίς να γίνεται αντιληπτό ποιά στάση του χρεώνε-
ται που να τον δικαιολογεί. Το αίτημά του είναι δί-
καιο και η διαμαρτυρία του εύλογη. Δεν ζητάει κά-
ποια ειδική μεταχείριση αλλά την εφαρμογή των
νόμων. Τα αιτήματα του Δημήτρη Κουφοντίνα
πρέπει να γίνουν δεκτά τώρα, για να μη δοκιμα-
στεί περισσότερο η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά
και για να διασωθεί η ευαισθησία και η τιμή της
κοινωνίας μας που κινδυνεύει να χρεωθεί μια
απευκταία εξέλιξη. Γιατί σε τελική ανάλυση, όχι
μόνο ο νομικός πολιτισμός αλλά και το ήθος μιας
κοινωνίας κρίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις!»,
αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το κείμενο.

Σταματήστε τώρα 
την εξόντωση του 
Δημήτρη ΚουφοντίναΗΕργατική Αλληλεγγύη απέκτησε λογαριασμό και

στο instagram, απλώνοντας κι άλλο τη δράση και
την πολιτική του κινήματος μέσα από το φωτορεπορ-
τάζ της, τα βίντεο, τις αφίσες, αλλά και το πρωτοσέ-
λιδο που κάθε Τρίτη βράδυ δίνει το στίγμα για το πού
χτυπάει η καρδιά των δεκάδων μαχών. 

Οι καθημερινές δημοσιεύσεις της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης δείχνουν πόσο μεγάλο είναι το φάσμα των
μαχών αυτών, από τον πιο μικρό εργατικό χώρο στην
πιο μεγάλη διαδήλωση. Από το απομονωμένο στρα-
τόπεδο της Μαλακάσας, που ούτε εκεί σταματούν οι
αγώνες, μέχρι το κέντρο της Αθήνας και της Θεσσα-
λονίκης που διαδηλώνει το φοιτητικό κίνημα και οι
καλλιτέχνες. Τον τελευταίο χρόνο η Εργατική Αλλη-
λεγγύη έχει αναβαθμίσει την παρουσία της στα κοι-
νωνικά δίκτυα ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες
στις οποίες το κίνημα δίνει ακόμα πιο σκληρές και
συχνές μάχες. Αυτή η αναβάθμιση έχει συναντήσει
μεγάλη ανταπόκριση, κάτι που δείχνει την αξία του
επαναστατικού τύπου και στο διαδίκτυο, την σημασία
των μαχών που δίνει κάθε χώρος, αλλά και την απή-
χηση των επαναστατικών ιδεών. Βρείτε την στο @er-
gatiki.gr

Η Εργατική
Αλληλεγγύη 
στο instagram

20 ΜΑΡΤΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ
ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ
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Νέα έκδοση 
του 
Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου 
για το 1821 

Ησυζήτηση με αφορμή τη
συμπλήρωση 200 χρόνων

από το ξέσπασμα της επανά-
στασης του 1821 έχει ανάψει. 

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
παρεμβαίνει σε αυτή τη συζήτη-
ση με το νέο του βιβλίο «Το 1821
και οι αστικές επαναστάσεις»
που ολοκληρώνεται τις επόμε-
νες μέρες και θα κυκλοφορήσει
στο τέλος του δεύτερου δεκαή-
μερου του Μάρτη. Τα κείμενα
των Π. Γκαργκάνα, Λ. Μπόλαρη,
Στ. Πανίδου, Α. Καλλίνικος και Κ.
Χάρμαν, προσφέρουν μια συνο-
λική εικόνα όχι μόνο για τον χα-
ρακτήρα της επανάστασης του
1821, αλλά συνολικά για τις
αστικές επαναστάσεις και τη με-
τάβαση από τη φεουδαρχία στον
καπιταλισμό. Θα έχει 350 σελί-
δες και τιμή 17 ευρώ. 

Ευκαιρία να αξιοποιήσετε την
καμπάνια προπληρωμών που ξε-
κίνησε το ΜΒ (θα διαρκέσει μέ-
χρι τις 12/3) για να προμηθευ-
τείτε το βιβλίο με έκπτωση 30%
(12 ευρώ).

…και βιβλιοπαρουσιάσεις
από το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο

Την πρόσφατη έκδοση «Τάτ-
λιν: Μνημείο στην Τρίτη Διεθνή -
Αριστερός Μοντερνισμός και
Οχτωβριανή Επανάσταση» (βι-
βλιοκριτική υπάρχει στο περιο-
δικό Σοσιαλισμός από τα κάτω
που κυκλοφορεί), θα παρουσιά-
σει το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
σε διαδικτυακή εκδήλωση (zo-
om) το Σάββατο 13 Μάρτη στις
6μμ. Ομιλητές ο συγγραφέας
του βιβλίου Νίκος Αξαρλής και ο
Γιώργος Ράγκος που έχει γρά-
ψει τη βιβλιοκριτική στο περιοδι-
κό. Το βιβλίο περιγράφει τη συ-
ζήτηση και την έντονη αντιπαρά-
θεση (μέσα στους καλλιτέχνες
και μέσα στο μπολσεβίκικο κόμ-
μα) στις αρχές της δεκαετίας
του 1920 γύρω από την Τέχνη
και τη σχέση της με τη σοσιαλι-
στική κοινωνία.

Μία ώρα για το βιβλίο του
Ντάνκαν Χάλας «Ο Μαρξισμός
του Τρότσκι» αφιερώνει αυτήν
την Κυριακή 28 Φλεβάρη στις 8-
9μμ ο ραδιοσταθμός ΣΤΟ ΚΟΚ-
ΚΙΝΟ 105.5 με καλεσμένο τον Λ.
Μπόλαρη στην εκπομπή Durruti
club.

Πάνω από 8.000 κόσμος συμμετείχε στην πορεία ενάντια στη διαφθορά
και τον αυταρχισμό στην Λευκωσία το περασμένο Σάββατο 20/2. 

«Ένα ατέλειωτο ποτάμι ξεχείλισε στους δρόμους της Λευκωσίας, κυρίως νε-
ολαία, αλλά και μεσήλικες, ηλικιωμένοι, ακόμη και οικογένειες με παιδιά. Ακού-
στηκε πιο δυνατά από κάθε προηγούμενη φορά το “Αναστασιάδη παραιτήσου”.
Ήταν η πιο μεγάλη αντικυβερνητική εκδήλωση των τελευταίων χρόνων» γράφει
ο Ντίνος Αγιομαμίτης από την «Εργατική Δημοκρατία» στην Λευκωσία.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την πανδημία για
να καταπατά συνταγματικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με πολύχρονους
αγώνες και θυσίες, όπως το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και το δι-
καίωμα στη διαμαρτυρία. Αν συνεχίσει θα πρέπει να έχει μια ακόμη πιο δυ-
νατή απάντηση την επόμενη φορά. Αν χρειαστεί θα πρέπει να μας βρίσκει
μπροστά της ακόμη και κάθε Σάββατο.

Έχουμε όμως μπροστά μας και την καθιερωμένη εκδήλωση ενάντια στον
ρατσισμό και τη φασιστική απειλή που κάνουμε κάθε χρόνο με την ευκαιρία

της διεθνούς μέρας κατά του ρατσισμού που γιορτάζεται στις 21 Μάρτη.
Θα πρέπει να είναι μια μαζική και δυναμική εκδήλωση με ξεκάθαρο αντιφα-
σιστικό και αντικυβερνητικό περιεχόμενο. Προς αυτή τη κατεύθυνση θα
πρέπει να ξεκινήσουμε δουλειά από αύριο. Ενωτικά και συντονισμένα όπως
το κάνουμε τα τελευταία χρόνια μαζί με την ΠΕΟ, τις οργανώσεις της αρι-
στεράς και άλλες αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές οργανώσεις».

ΜΙΑΝΜΑΡ Γενική απεργία μπλοκάρει τη χούντα

Η Γενική Απεργία απλώθηκε
σε ολόκληρη τη Μιανμάρ τη
Δευτέρα 22 Φλεβάρη. Η ερ-

γατική τάξη βγήκε μαζικά να στηρί-
ξει το ευρύτερο κίνημα που παλεύει
για να ηττηθεί το στρατιωτικό πρα-
ξικόπημα. Την 1η Φλεβάρη ο στρα-
τός συνέλαβε την κυβέρνηση και
κατάργησε την ήδη ψαλιδισμένη
δημοκρατία της χώρας. Όμως, αντί
για “γύψο” αυτό που έχει προκαλέ-
σει το πραξικόπημα είναι ένα κίνημα
που δεν έχει σταματήσει ούτε λε-
πτό να γεμίζει τους δρόμους και να
μπλοκάρει τα γρανάζια της κρατι-
κής μηχανής και της οικονομίας. 

Οι διαδηλώσεις της Δευτέρας
ήταν οι πιο μαζικές μέχρι τώρα.
Εκατομμύρια βγήκαν στους δρό-
μους μαζί με τα πανό των συνδικά-
των και τα μπλοκ από τους μεγά-
λους χώρους δουλειάς. Σύμφωνα
με μια περιγραφή “Πολλές από τις
γειτονιές της πρωτεύουσας Γιανγ-
κόν ήταν ασυνήθιστα σιωπηλές και
άδειες τη Δευτέρα το πρωί. Οι μό-
νοι που έμειναν σπίτι ήταν οι ασθε-
νείς, οι ηλικιωμένοι και όσοι έμειναν
μαζί τους για να τους φροντίζουν.
Σχεδόν όλοι οι άλλοι έπαιρναν μέ-
ρος στα κινούμενα ανθρώπινα πο-
τάμια στους μεγάλους δρόμους της
πόλης, αψηφώντας τις προειδοποι-
ήσεις για βίαιη καταστολή, για να
ζητήσουν να μπει τέλος στο στρα-
τιωτικό καθεστώς που άρπαξε την
εξουσία πριν από τρεις βδομάδες.
Με το ίντερνετ κομμένο ως το με-
σημέρι, και τα κοινωνικά δίκτυα
ήταν παράξενα σιωπηλά. Ο κόσμος
που μαζικά οργανώνεται στο Φέι-
σμπουκ είχε σταματήσει να ποστά-
ρει από τη 1 τα ξημερώματα της
Κυριακής.. Ο Κο Λατ, 32χρονος οι-
κοδόμος από το Νάιπιτάου που
συμμετείχε στην απεργία λέει πως
η νίκη είναι εφικτή: ‘Ο στρατός δεν

έχει πλέον την δυνατότητα να συνε-
χίσει να κρατάει την εξουσία με τη
βία. Ο στόχος μας βρίσκεται πιο
κοντά”.

Η επιτυχία της απεργίας έρχεται
να πιέσει ακόμη περισσότερο τους
στρατηγούς που μοιάζουν ξαφνια-
σμένοι από την έκταση του κινήμα-
τος. Στο Μανταλέι, τη δεύτερη με-
γαλύτερη πόλη της χώρας, άνοιξαν
πυρ με πραγματικά πυρά. Σκότω-
σαν δύο ανθρώπους και τραυμάτι-
σαν 30. Ένας από τους νεκρούς
ήταν ένα 16χρονο αγόρι. Το Σάββα-
το στο Μανταλέι είχε προηγηθεί πα-
ρόμοια καταστολή. Μια γιατρίνα
που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή
των διαδηλώσεων δηλώνει πως η
κατάσταση ήταν σκηνικό πολέμου. 

Πραγματικά πυρά
“Είδα την αστυνομία να ρίχνει  νε-

ρό υπό πίεση, να χτυπάει διαδηλω-
τές και να εκτοξεύει πραγματικά πυ-
ρά, πλαστικές σφαίρες και μεταλλι-
κά αντικείμενα με σφεντόνες. Το
πρώτο περιστατικό εξελίχθηκε κον-
τά στο λιμάνι, όπου ναυτικοί είχαν
καταλάβει ένα πλοίο και αφαιρού-
σαν εξοπλισμό για να μην μπορέσει
να σαλπάρει, σαν κομμάτι του κινή-
ματος για κοινωνική ανυπακοή. Μια

ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε
στο λιμάνι και έφτιαξε ένα ανθρώπι-
νο τείχος για να μην μπορέσει να
περάσει η αστυνομία. Μετά από δια-
πραγματεύσεις με τον αξιωματικό
του πλοίου, οι ναυτικοί είπαν στον
κόσμο να αφήσει την αστυνομία να
πλησιάσει. Ανοίξαν χώρο και τότε
ξαφνικά έφτασαν οχήματα με νερό
και άρχισαν να χτυπάνε τον κόσμο.
Είδα με τα ίδια μου τα μάτια ότι μια
ηλικιωμένη γυναίκα απλώς κοιτούσε
τη διαδήλωση από το σπίτι της και η
αστυνομία την χτύπησε. Είχε ένα
φοβερό τραύμα στο κεφάλι. Η ομά-
δα μου κι εγώ πήγαμε μέσα σε ένα
βανάκι της αστυνομίας, κάναμε ράμ-
ματα στο κεφάλι και στον μηρό σε
κάποιους συλληφθέντες. Δεν έμοι-
αζε χτύπημα από πλαστική σφαίρα.
Αιμορραγούσε πολύ.”

Τέτοιου είδους καταστολή προς
το παρόν δεν έχουν τολμήσει να
εξαπολύσουν στην πρωτεύουσα.
Μόνο τα ΜΑΤ βγάζουν να απειλούν
τον κόσμο να γυρίσει στα σπίτια του
όταν τελειώνουν οι διαδηλώσεις. Το
άμεσο πρόβλημα των στρατοκρα-
τών είναι ότι η οικονομία δεν μπορεί
να πάρει μπρος χάρη στο κίνημα
κοινωνικής ανυπακοής, το οποίο
στην πράξη σημαίνει απεργίες σε

όλους τους μεγάλους χώρους. Τα
νοσοκομεία, τα σχολεία, οι τράπε-
ζες και πολλά εργοστάσια παραμέ-
νουν κλειστά. Δεν έχουν ρισκάρει
κλιμάκωση της καταστολής γιατί
προς το παρόν η προπαγάνδα των
πραξικοπηματιών είναι ότι δεν πρό-
κειται για χούντα αλλά για μεταβατι-
κή κυβέρνηση που θα κάνει σύντομα
εκλογές, με βάση το Σύνταγμα.
Όμως ο κόσμος έχει τη μνήμη του
1988 και του 2007, όταν οι δρόμοι
γέμισαν με αίμα από τον ίδιο στρατό
που τώρα πουλάει παραμύθια περί
δημοκρατίας. 

Οι περισσότεροι αναλυτές της κα-
τάστασης εκτιμούν πως το πραξικό-
πημα έχει προφανή σημάδια αδυνα-
μίας. Πίστευαν πως οι πολιτικοί αντί-
παλοι της πρωθυπουργού Άουν Σαν
Σου Τσι θα στήριζαν το πραξικόπη-
μα. Όμως, ακριβώς ο κόσμος που
εναντιωνόταν στον αυταρχισμό, τον
ρατσισμό και τον νεοφιλελευθερισμό
της Σου Τσι, είναι αυτός που βρέθη-
κε στην πρώτη γραμμή ενάντια
στους στρατηγούς. Είναι δύσκολο να
κρατήσουν την εξουσία, για λόγους
και οικονομικούς και διεθνείς. Εξάλ-
λου ήταν οι ίδιοι που έκαναν τα
ανοίγματα προς τον κοινοβουλευτι-
σμό πριν από 10 χρόνια. Όμως τώρα,

το εύρος του κινήματος
έχει σημάνει πως ακόμη
και αν παραδώσουν σε μια
δοτή κυβέρνηση, κανείς
δεν θα είναι διατεθειμένος
να την αναγνωρίσει. Το κί-
νημα δεν πρέπει να αφή-
σει τους δρόμους. Πρέπει
να κλιμακώσει τις απερ-
γίες για να μην αφήσει χώ-
ρο ούτε σε γέφυρες πολι-
τικών-στρατηγών ούτε
στην κλιμάκωση της κατα-
στολής.

Νίκος Λούντος

ΚΥΠΡΟΣ Η μεγαλύτερη
αντικυβερνητική
διαδήλωση 

Λευκωσία 20/2. Φωτό: Χρήστος Θεοδωρίδης



Το κίνημα για την απελευθέρωση
του ράπερ Πάμπλο Χασέλ έχει
προκαλέσει τη μεγαλύτερη ανα-

στάτωση και μπορεί να φέρει τα πάνω
κάτω στο πολιτικό σκηνικό του ισπανι-
κού κράτους. Με ελληνικούς όρους,
αυτό που έχει φέρει στο προσκήνιο εί-
ναι ένα μεγάλο “Ποιος κυβερνάει αυ-
τόν τον τόπο;”. 

Ο Χασέλ συνελήφθη και φυλακίστη-
κε για έγκλημα γνώμης, επειδή προσέ-
βαλε την αστυνομία και το παλάτι. Η
σύλληψή του προκάλεσε έκρηξη
στους δρόμους όλης της χώρας, αλλά
ειδικά οι δρόμοι της Βαρκελώνης και
της Μαδρίτης έχουν μετατραπεί σε
διαρκή πεδία σύγκρουσης μεταξύ
μιας θυμωμένης νεολαίας και των
μπάτσων. Οι κινητοποιήσεις στην Κα-
ταλωνία έφτασαν και μέσα στα Πανε-
πιστήμια με πρωτοβουλίες για καταλή-
ψεις. Είναι φανερό σε όλους ότι ο θυ-
μός για τον Χασέλ ήταν η αφορμή, αλ-
λά ξεσπάει και μια συσσωρευμένη ορ-
γή αφενός για όλη τη διαχείριση της
πανδημίας και τα παράλογα άνοιξε-
κλείσε των λοκντάουν, για την ανεργία
και τη φτώχεια που απλώνονται και
αφετέρου  για ολόκληρο το σύστημα.

Υπάρχει πραγματικό ερώτημα για το
ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ο πα-
νίσχυρος μηχανισμός των εισαγγελέων
και των δικαστηρίων με τη βοήθεια μια
αυταρχικής νομοθεσίας και της αστυ-
νομίας είναι ο βασικός βραχίονας του
κράτους που επιχειρεί να πνίξει τα κι-
νήματα εδώ και μια δεκαετία. Πρόστι-
μα, απαγορεύσεις, φυλακίσεις, όλα
στο όνομα της νομιμότητας και του
Συντάγματος. Αλλά ένας (και όχι μόνο
ένας) πυλώνας του κράτους βρίσκεται
σε βαριά κρίση, το Παλάτι. Ο Χουάν
Κάρλος, ο πρώην βασιλιάς, παραιτήθη-
κε και βρίσκεται στα Εμιράτα για να

γλυτώσει από τα σκάνδαλα για τις
ασταμάτητες κλεψιές επί δεκαετίες. Ο
διάδοχος και γιος του Φίλιππος ΣΤ’
παίζει σε μια επίσημη κωμωδία, στην
οποία λέει πως ο πατέρας του ήταν
απατεώνας, αλλά αυτός δεν είναι βασι-
λιάς χάρη στον πατέρα του, αλλά χάρη
στον θεσμό του βασιλιά που κατά σύμ-
πτωση ήταν ο πατέρας του. Ο πατέρας
του ας θυμίσουμε έγινε βασιλιάς διορι-
ζόμενος από τον δικτάτορα Φράνκο. Το
τραγελαφικό δεν σταματάει εδώ. 

Στην κυβέρνηση βρίσκονται τρία
κόμματα (το PSOE, το Ποδέμος και η
Ενωμένη Αριστερά) τα οποία στα λό-
για (και με διαφορετική ένταση) είναι
κατά της μοναρχίας ως συστήματος,
αλλά τώρα ορκίζονται να την στηρί-
ξουν. Και συνεχίζουμε. Τον Χασέλ τον
συνέλαβαν οι Μόσος (η αστυνομία της
Καταλωνίας) που εισέβαλαν στο Πανε-
πιστήμιο όπου είχε καταφύγει για να
καθυστερήσει τη σύλληψή του. Οι Μό-
σος υπακούνε στην κυβέρνηση της
Καταλωνίας, η οποία βρίσκεται στα χέ-
ρια των ανεξαρτησιακών δυνάμεων
(Ενωμένοι για το Ναι και Ρεπουμπλικα-
νική Αριστερά). Πρόκειται για τα κόμ-
ματα που είδαν τα στελέχη τους να
φυλακίζονται για χρόνια και αν εξορί-
ζονται από τους ίδιους εισαγγελείς, δι-
καστές και παλατιανούς που τώρα διώ-
κουν τον Χασέλ. Είναι η κυβέρνηση
που επισήμως θεωρεί τον Φίλιππο ανε-
πιθύμητο στο έδαφός της. Η ίδια κυ-
βέρνηση είναι τώρα που στέλνει τους
Μόσος να ξεσπάσουν κατά της εξε-
γερμένης νεολαίας στους δρόμους
της Βαρκελώνης, την ώρα που η κεν-
τροαριστερή κυβέρνηση στέλνει τους
Ισπανούς μπάτσους να χτυπήσουν τη
νεολαία στη Μαδρίτη. Ο Πάμπλο Ιγκλέ-
σιας, υπουργός αυτής της κυβέρνη-
σης καταγγέλλει από το έδρανο του

υπουργού τη φυλάκιση του Χασέλ και
τη βία της αστυνομίας. Η κυβέρνηση
της Καταλωνίας ειρωνεύεται την κυ-
βέρνηση της Ισπανίας για τους μεσαι-
ωνικούς νόμους που στέλνουν ράπερ
στη φυλακή γιατί προσέβαλε την Αυ-
τού Μεγαλειότητα. Τελικά ποιος κυ-
βερνάει αυτόν τον τόπο;

Απάντηση
Αυτό που απαντάει η νεολαία στους

δρόμους είναι ότι μπορεί να μην ξέ-
ρουμε ποιος κυβερνάει, αλλά προς το
παρόν δεν θα σας αφήσουμε σε ησυ-
χία να κυβερνάτε όπως θέλετε εσείς.
Οι εντάσεις μεταξύ των εταίρων στην
κεντρική κυβέρνηση αυξάνονται. Ενώ
στην Καταλωνία τα πράγματα μετακι-
νούνται πολύ από τη συζήτηση μόλις
της προηγούμενης βδομάδας μετά τα
αποτελέσματα των εκλογών. Η Ρε-
πουμπλικανική Αριστερά πιεζόταν να
ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πάει για κυβέρ-
νηση με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, γιατί
πάνω από όλα το “Προσές” (η διαδικα-
σία προς την Ανεξαρτησία). Όμως, τώ-
ρα το CUP (η άκρα αριστερή πτέρυγα
της ανεξαρτησίας) θα δώσει ψήφο εμ-
πιστοσύνης στα κόμματα που χτυπάνε
τη νεολαία, στο όνομα του “Προσές”;
Το CUP βγήκε ενισχυμένο στις εκλο-
γές, και προς τα εκεί κοιτάει η νεολαία
που συγκρούεται με την αστυνομία.
Ούτε η “υπεράσπιση της αριστερής
κυβέρνησης”, ούτε η “εθνική ενότητα
προς την ανεξαρτησίας” δεν πρέπει να
μπουν φρένο στο ξεδίπλωμα αυτού
του κινήματος. Η κοινωνική ειρήνη που
φαινόταν να διατηρείται χάρη στον ερ-
χομό της κεντροαριστερής κυβέρνη-
σης και τις επιπλοκές της πανδημίας
θα φτάσει στο τέλος της με πάταγο. 

Νίκος Λούντος
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KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Να μην γίνουμε Τέξας

Αν κάποιος δεν είναι αντικαπιταλιστής, πρέπει να γίνει βλέπον-
τας τι συνέβη στο Τέξας την περασμένη βδομάδα. Πρώτα
απ’ όλα οι χαμηλότερες στην καταγεγραμμένη ιστορία θερ-

μοκρασίες, χιονόπτωση και πάγος, προϊόν της κλιματικής αλλαγής.
Όμως, αυτή η απροσδόκητη παγωνιά ήταν αρκετή για να βγάλει
εκτός λειτουργίας ολόκληρο το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της
πολιτείας. Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χω-
ρίς ρεύμα, και κατά συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις χωρίς θέρ-
μανση και χωρίς νερό για μέρες. Μέσα σε μια πανδημική κρίση
(που στις ΗΠΑ πλέον έχει κοστίσει τη ζωή σε μισό εκατομμύριο αν-
θρώπους) ήρθαν κι άλλοι νεκροί από τη διάλυση. Άνθρωποι που η
ζωή τους εξαρτιέται από μηχανήματα (οξυγόνου, αιμοκάθαρση
κλπ) έμειναν να περιμένουν τις πρώτες βοήθειες για να τους μετα-
φέρουν σε νοσοκομεία που πολλές φορές υπολειτουργούσαν με
λίγες μόνο γεννήτριες.

Οι πιο φτωχοί βρέθηκαν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους, χωρίς
δουλειά, χωρίς πρόσβαση σε φαγητό, ούτε καν σε τηλέφωνο. Συγ-
γενείς που ζούσαν χωριστά χρειάστηκε να στριμωχτούν στο ίδιο
σπίτι, για να μην κινδυνεύουν οι πιο ηλικιωμένοι και αδύναμοι. Οικο-
γένειες με μικρά παιδιά έφτασαν να καίνε όχι μόνο τα έπιπλα αλλά
και πίνακες ζωγραφικής στο τζάκι για να μην παγώσουν. “Ήταν η
χειρότερη στιγμή αδυναμίας για μένα ως μητέρα, να βλέπω τα δυο
παιδιά μου, 4 και 7 ετών να κοιτάζουν τον μπαμπά και τη μαμά τους
να κάνουν αυτά τα ανεξήγητα πράγματα”, λέει μια γυναίκα. Μια άλ-
λη γυναίκα έβλεπε το σύντροφό της να έχει μείνει χωρίς μπαταρία
στο μηχάνημα παροχής οξυγόνου, καλούσε την εταιρεία του ηλε-
κτρικού και δεν το σήκωνε κανείς. Χρειάστηκε να πάρει τις πρώτες
βοήθειες που ήρθαν “με φακούς και πήραν το σύντροφό μου με
αναπηρική καρέκλα. Τον πήγαν τελικά σε ένα νοσοκομείο όπου του
φόρτισαν την μπαταρία. Είμαι θυμωμένη με όλα αυτά. Εγώ τουλάχι-
στον έχω κάποιον να με βοηθήσει αλλά υπάρχει κόσμος που δεν
έχει κανέναν. Κανείς δεν σκέφτηκε τους ανθρώπους με αναπηρίες.”

Διάλυση
Οι πρόνοιες για τον κορονοϊό πήγαν περίπατο. Στα νοσοκομεία η

διάλυση έφτασε σε σημεία που συνήθως αποκαλούνται “τριτοκο-
σμικά”. Νοσηλεύτριες καταγγέλλουν ότι πήραν εντολές να καθαρί-
ζουν τις λεκάνες της τουαλέτας με το χέρι μετά από κάθε επίσκε-
ψη ασθενούς, αφού δεν λειτουργούσαν τα καζανάκια και να πετάνε
τα περιττώματα σε σακούλες σκουπιδιών πριν καταλήξουν στα νο-
σοκομειακά απορρίμματα. Ακριβώς δηλαδη... ό,τι προστάζουν οι
κανόνες υγιεινής για την πανδημία.

Αλλά το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν στο Τέξας τα κάνει
ακόμη πιο εξοργιστικά. Όχι μόνο γιατί είναι στην πλουσιότερη χώ-
ρα του κόσμου, αλλά γιατί είναι στην πολιτεία που είναι γεμάτη
από πετρέλαιο, από ενέργεια δηλαδή που φτάνει για να τροφοδο-
τήσει όχι ένα αλλά πολλαπλάσια ηλεκτρικά δίκτυα. Αλλά αυτό ακρι-
βώς είναι το πρόβλημα. Δεν είναι σύμπτωση ότι συνέβησαν στο Τέ-
ξας. Ακριβώς επειδή είναι το πετρελαϊκό κέντρο της χώρας, είναι
και σημείο όπου έχουν εφαρμοστεί όλες οι πιθανές απελευθερώ-
σεις της αγοράς για να προσελκυστούν εταιρείες και κεφάλαια. Το
αποτέλεσμα είναι ότι το ηλεκτρικό δίκτυο λειτουργεί λίγο πολύ σαν
λοταρία, όπου οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα με τη ζήτηση,
και οι κερδοσκόποι αγοράζουν και αποθηκεύουν “ρεύμα” σαν μαυ-
ραγορίτες για να το πουλήσουν την ώρα που το χρειάζεται περισ-
σότερος κόσμος. Στις διάφορες πολυεθνικές επιτρέπεται να παρά-
γουν το δικό τους ρεύμα και μάλιστα την “περίσσεια” να την μο-
σχοπουλάνε στο δίκτυο. Αλλά όταν έρχονται τα δύσκολα, κανείς
δεν ενδιαφέρεται για το “δίκτυο” αλλά μόνο για τα κέρδη του.

Όπως ακριβώς έκανε και ο Τεντ Κρουζ, ο αγαπημένος των πε-
τρελαιάδων, Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής του Τέξας, ο οποίος
με το που έγινε η πρόγνωση για την κακοκαιρία ανέβηκε σε ένα αε-
ροπλάνο και πήγε με τις κόρες του να κάνουν διακοπές στο Καν-
κούν του Μεξικού. Γύρισε πίσω σε μία μέρα, ντροπιασμένος, αλλά
στο σπίτι του τον περίμενε όχι μόνο ο μπάτλερ του, αλλά και διαδη-
λωτές που το είχαν περικυκλώσει απαιτώντας να παραιτηθεί.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 
«Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο;»

Βαρκελώνη, Διαδήλωση αλληλεγγύης στον Πάμπλο Χασέλ. Φωτό: Getty Images
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Διεθνής μέρα
δράσης ενάντια
σε ρατσισμό 
και φασισμό

Σ τις 20 Μάρτη κινήματα
από πολλές χώρες σε όλο
τον κόσμο θα διαδηλώσουν

στις πρωτεύουσες και σε άλλες
πόλεις ενάντια στον ρατσισμό και
την άνοδο της ακροδεξιάς. Ακτιβι-
στές και ακτιβίστριες από αυτά τα
κινήματα στέλνουν αγωνιστικά
μηνύματα για την προετοιμασία
αυτού του διεθνούς συντονισμού.

Αντιμετωπίζουμε μια τεράστια απειλή
από το αναπτυσσόμενο κίνημα της

“λευκής ανωτερότητας” και την ακροδεξιά
όπως φανερώνουν οι επιθέσεις εναντίον
των καταπιεσμένων μειονοτήτων και η ει-
σβολή στο Καπιτώλιο. Φαίνεται ότι ο Τραμ-
πισμός δυστυχώς δεν θα τελειώσει με την
προεδρία του Τραμπ. Είναι επείγουσα η
ανάγκη να ενωθούμε τώρα για να σταμα-
τήσουμε την άνοδο του ρατσισμού, του
φασισμού και του μίσους. Θα ξεσηκωθού-
με στις 20 Μάρτη για να στείλουμε ένα μή-
νυμα αλληλεγγύης κατά του ρατσισμού και
του φασισμού σε όλα τα διεθνή κινήματα.

Elise Bryant & Virginia Rodino, 
United Against Hate (ΗΠΑ)

Η ρατσιστική βία έχει αυξηθεί δρα-
στικά στη Γερμανία. Αυτοί που

δίνουν πυρομαχικά στους δράστες με
τη ρατσιστική και μισαλλόδοξη ρητο-
ρική τους κάθονται στα γερμανικά
κοινοβουλευτικά έδρανα. Στόχος του
Aufstehen gegen Rassismus είναι να
σταματήσουμε το AfD και να γκρεμί-
σουμε τις αντιδημοκρατικές πολιτικές
του. Η εναλλακτική μας λύση είναι η
αλληλεγγύη! Ειδικά μέσα σε συνθή-
κες πανδημίας. Γι 'αυτό συμμετέχου-
με στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Ρατσισμού ενάντια στους αποκλει-
σμούς, τον στιγματισμό, την Ισλαμο-
φοβία, τον αντισημιτισμό, το μίσος
κατά των Ρομά και κάθε άλλο είδους
ρατσισμού!

Christine Buchholz, 
Aufstehen gegen Rassismus -  

Παλεύουμε ενάντια στο Ρατσισμό 
(Γερμανία)

Στην Πολωνία οι φανταστικές διαδηλώ-
σεις για το δικαίωμα στην έκτρωση

έχουν υπονομεύσει την υποστήριξη της
ακροδεξιάς. Οι φασίστες προσπάθησαν -
ανεπιτυχώς - να τις διακόψουν. Όλο και πε-
ρισσότεροι άνθρωποι βλέπουν τι είδους
απειλή αποτελούν αυτοί οι βίαιοι φασίστες.
Η κυβέρνηση καυχιέται ότι εδώ και χρόνια
δεν επιτρέπει στους πρόσφυγες να μπουν
στη χώρα. Η ρατσιστική της προπαγάνδα
οδηγεί σε βίαιες επιθέσεις εναντίον των
εθνικών μειονοτήτων. Κάθε επιτυχία για
τους φασίστες και τους ρατσιστές σε μια
χώρα, τους ενισχύει και σε άλλες, κάθε ήτ-
τα τους αποδυναμώνει. Γι' αυτό η διεθνής
απάντηση είναι ζωτικής σημασίας. Ας συμ-
μετάσχουμε όλοι!

Andy Zebrowski, Zjednoczeni Przeciw
Rasizmowi –

Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό (Πολωνία)

Θυμάμαι τα φρικτά πράγματα που
άκουσα και είδα στη Βραζιλία που

έκαναν δυνατή την άνοδο του ακροδεξι-
ού προέδρου Μπολσονάρο. Αυτό τώρα
εξαπλώνεται παντού, πιο πρόσφατα με
τα αναπτυσσόμενα ακροδεξιά κόμματα
στο ισπανικό κράτος και την Πορτογαλία.
Δεν είναι σύμπτωση, αλλά πολιτικό σχέ-
διο. Χρειαζόμαστε έναν ενωμένο διεθνή
αγώνα ενάντια σε αυτήν την παγκόσμια
απειλή. Γι'αυτό η Βαρκελώνη και πολλές
άλλες πόλεις εδώ θα συμμετάσχουν στις
διαδηλώσεις στις 20 Μάρτη.

Μαρία Ντάντας, 
UCFR - Ενότητα κατά του φασισμού και

του ρατσισμού (Καταλονία) / Βραζιλιάνες
ενάντια στο Μπολσονάρο

«Στη Δανία αγωνιζόμαστε για ίσα δικαιώμα-
τα για τις μειονότητες, ειδικά για τους

πρόσφυγες που είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος
της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης και των
δεξιών κομμάτων. Η Δανία θέλει να ανακαλέσει
τις άδειες παραμονής 900 Σύριων. Το ρατσιστι-
κό Δανικό Λαϊκό Κόμμα καταρρέει και είναι πολύ
αδύναμο αλλά πολλές πολιτικές του έχουν υιο-
θετηθεί από τα κυρίαρχα κόμματα. Ταυτόχρονα,
ένα νέο ακροδεξιό κόμμα αναπτύσσεται και αγ-
γίζει το 10% στις δημοσκοπήσεις. Στις 20 Μάρτη
φέρνουμε μαζί αντιρατσιστές, εθνικές μειονότη-
τες, συνδικάτα και φίλους προσφύγων σε διαδη-
λώσεις στην Κοπεγχάγη, το Ώρχους και την Ον-
τένσε».

Λένα Γιούνκερ, Ενωμένοι ενάντια στο 
ρατσισμό και τις διακρίσεις (Δανία)

ΟHerbert Kickl, πρώην υπουργός Εσωτερικών
του φασιστικού Κόμματος Ελευθερίας (FP)

μίλησε σε μία διαδήλωση αρνητών του κορονοϊού
όπου είπε: «Θα βγω από τους τοίχους του κοινο-
βουλίου και θα συμμετάσχω στην διαδήλωση».
Προφανώς το βλέπει σαν μια ευκαιρία για να σχη-
ματίσουν μια φασιστική πτέρυγα στους δρόμους.

Στην Πλατφόρμα για μια Ανθρώπινη Πολιτική
Ασύλου υποστηρίζουμε πως χρειάζεται ένα ευ-
ρύ ενιαίο μέτωπο που θα περιλαμβάνει όλες τις
αντιρατσιστικές, αντιφασιστικές και προοδευτι-
κές δημοκρατικές δυνάμεις. Μια βασική πρό-
κληση για τους αντιρατσιστές σε πολλές χώρες
είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κατα-
πολεμήσουμε αποτελεσματικά την απειλή και
τις διαιρέσεις που δημιουργεί ο ρατσισμός και η
δεξιά και να αντιταχθούμε στις απόπειρες των
φασιστών και της ακροδεξιάς να κεφαλαιοποι-
ήσουν πάνω σε αυτά. Η ΚΕΕΡΦΑ στην Ελλάδα
μας δείχνει το δρόμο. Η Ημέρα δράσης των
Ηνωμένων Εθνών κατά του Ρατσισμού και το
διεθνές δίκτυο που οργανώνεται γύρω της είναι
κρίσιμα προς αυτή την κατεύθυνση.

David Albrich, Plattform fur eine 
menschliche Asylpolitik (Αυστρία)

Η Ιταλία αποτελεί μια πύλη προς την Ευρώπη
και διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαχείρι-

ση των μεταναστευτικών ροών από την Αφρική.
Η εσωτερική πολιτική της χώρας έχει συνέπειες
τόσο στη Μεσόγειο όσο και για όλες τις ευρω-
παϊκές χώρες. Οι μετανάστες είναι άνθρωποι.
Θέλουμε να βάλουμε τον σεβασμό για τον άν-
θρωπο πάνω από τα έθνη και το χρώμα του δέρ-
ματος. Οι φασίστες και οι ρατσιστές σε όλο τον
κόσμο δείχνουν αλληλεγγύη μεταξύ τους. Ήρθε
η ώρα να τους σταματήσουμε με αντίστοιχη, αν
όχι μεγαλύτερη, δύναμη. Η μόνη πόρτα που
πρέπει να κλείσει είναι αυτή που θέλουν να πε-
ράσουν οι φασίστες και οι ρατσιστές. Γι 'αυτό
και εμείς μαζί εκεί!

# 6000Σαρδέλες (Ιταλία)

Στην Πορτογαλία γιορτάσαμε το τέλος της δι-
κτατορίας πριν από σαράντα επτά χρόνια.

Τώρα το Φασιστικό Κόμμα, είναι τρίτη πολιτική
δύναμη. Είναι ένα ακραίο δεξιό κόμμα με  κοινο-
βουλευτική έδρα, το οποίο έχει χτίσει τη δημοτι-
κότητά του πάνω στην καταδίωξη των μειονοτή-
των. Είμαστε ενωμένοι εδώ για να πούμε: Δεν θα
περάσουν! 

Ρίτα, Plataforma Antifascista Lisboa e Vale do 
Tejo, Αντιφασιστική Πλατφόρμα, Λισαβόνα και 

Βάλε ντο Τέχο (Πορτογαλία)

Στη Βρετανία, η κυβέρνησή έχει
διαχειριστεί την πανδημία κατα-

στροφικά. Έχουν πεθάνει 100.000
άνθρωποι. Οι δυσανάλογοι θάνατοι
των μαύρων και των εθνικών μει-
ονοτικών είναι τρομακτικά μεγάλη.
Αυτό έχει αναδείξει τον βαθύ θε-
σμικό ρατσισμό του πολιτικού συ-
στήματος. Οι φασίστες και η ακρο-
δεξιά έχουν αποτραπεί από μαζικές
καμπάνιες, αλλά η εντατικοποίηση
του κρατικού ρατσισμού από το
υπουργικό συμβούλιο του Τζόνσον
βοηθά αυτές τις δυνάμεις να ανα-
πτυχθούν.

Η Ημέρα του ΟΗΕ κατά του Ρα-
τσισμού και η συντονισμένη δράση
πολλών χωρών και κινημάτων έρχε-
ται σε μια βαθιά πολωμένη στιγμή
για τους αντιρατσιστές σε όλο τον
κόσμο. Εδώ στη Βρετανία, το SUtR
καλεί από κοινού την ημέρα δρά-
σης μαζί με την συνομοσπονδία
των συνδικάτων TUC. Πρέπει να
ενωθούμε σε μια ισχυρή επίδειξη
αντιρατσιστικής δύναμης σε μια
σημαντική ημέρα για την οικοδόμη-
ση ενός κόσμου ενάντια στον ρα-
τσισμό και τον φασισμό.

Weyman Bennett, 
συνιδρυτής Stand Up To Racism

(Βρετανία)
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