Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.
611

Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα

της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

www.sekonline.gr

τιμή 2 ευρώ

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 8 ΜΑΡΤΗ

Νο 1461, 3 Μάρτη 2021

ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ
(ΕΚ)ΒΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥΣ

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
γυρίστε στις σελίδες
10, 11, 12 ,13

20 Μάρτη
Ασπίδα
προστασίας
για τους
πρόσφυγες
σελ. 19, 20

Σταματήστε την
εξόντωση του
Κουφοντίνα
σελ. 2

σελ.2 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1461, 3 Μάρτη 2021

Καταστολή

M

αζικό συλλαλητήριο ενάντια στην εξόντωση του απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα έγινε το
απόγευμα της Δευτέρας 1/3, στο Σύνταγμα. Ακολούθησε μια διαδήλωση χιλιάδων που έφτασε
μέχρι την Ομόνοια. Στην κεφαλή της πορείας βάδισε η Πρωτοβουλία Δικηγόρων και Νομικών που πήρε την πρωτοβουλία για τη διαδήλωση μετά το επιτυχημένο συλλαλητήριο του Σαββάτου 27/2. Ακολουθούσαν φοιτητικοί σύλλογοι και οργανώσεις της αριστεράς
"Κανένας νεκρός, της πείνας απεργός", "Μητσοτάκη κάθαρμα", "ΜΑΤ, βία, τρομοκρατία - Κάτω η
Νέα Δημοκρατία" ήταν μερικά από τα συνθήματα.
Σε δήλωσή του ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, θέτει το ερώτημα «Σοβαρά; Θα πληγούν ανεπανόρθωτα το γόητρο και οι αξίες του νομικού
πολιτισμού της χώρας αν μετακινηθεί ο κρατούμενος βαρυποινίτης Δημήτρης Κουφοντίνας, από μία
φυλακή στο Δομοκό σε μια άλλη στο Κορυδαλλό; Γι’ αυτά τα διακόσια χιλιόμετρα απόστασης Δομοκού-Κορυδαλλού αρμόζει να εξαντληθεί η επίδειξη άκαμπτης αδιαλλαξίας της κυβέρνησης μέχρι του
σημείου να υπάρξει νεκρός απεργός πείνας; Προς τι αυτός ο τσαμπουκάς θανάτου;» και απαιτεί «Η
ικανοποίηση λοιπόν της απολύτως δίκαιας διεκδίκησης μετακίνησης του κρατούμενου Δημήτρη Κουφοντίνα επιβάλλεται να γίνει αμέσως χωρίς άλλες φτηνές, γελοίες και επικίνδυνες δικαιολογίες».
Αθήνα 1/3. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

“Κανένας νεκρός, της πείνας απεργός”
Τ
ην ώρα που γράφονται αυτές
οι γραμμές ο Δημήτρης Κουφοντίνας κλείνει 54 μέρες
απεργία πείνας και επτά ημέρες
απεργία δίψας απέναντι σε μια κυβέρνηση που φαίνεται αποφασισμένη να τον δολοφονήσει. Αλλά και μια
κυβέρνηση που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα διογκούμενο κύμα
αγανάκτησης για την άρνησή της να
ικανοποιήσει το αίτημά του να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού,
όπως ορίζει ο νόμος που έφερε η
ίδια η κυβέρνηση.

Χιλιάδες κόσμος συμμετείχε στη
συγκέντρωση και διαδήλωση διαμαρτυρίας που έγινε το περασμένο
Σάββατο στην Αθήνα αλλά και σε
άλλες πόλεις – παρότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα τα ΜΑΤ διέλυαν
κάθε απόπειρα διαμαρτυρίας πριν
ακόμη καν συγκροτηθεί. Χιλιάδες
άνθρωποι των γραμμάτων, καλλιτέχνες, νομικοί και πλήθος κόσμου
απαιτούν από την κυβέρνηση να κάνει πίσω υπογράφοντας εκκλήσεις.
«Ολόκληρη πλέον η αντιπολίτευση,
οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Πάτρας και
Πειραιά, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Εθνική Επιτροπή για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, διεθνείς οργανισμοί, χιλιάδες νομικοί,
γιατροί, επιστήμονες ζητούν από την
κυβέρνηση έστω και την ύστατη αυτή ώρα να τηρήσει τον νόμο που ψήφισε και να μην φτάσουμε στο αναπότρεπτο» αναφέρει χαρακτηριστικά
σε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία
Δικηγόρων και Νομικών.
Η απεργία πείνας και το αίτημα
του Δ. Κουφοντίνα για μεταγωγή
στον Κορυδαλλό είναι καταφανώς δίκαιο. Η κυβέρνηση είχε ψηφίσει τον
Δεκέμβρη φωτογραφική διάταξη που
ουσιαστικά απαγόρευε την παραμονή σε αγροτική φυλακή όσων έχουν
καταδικαστεί για τρομοκρατία. Μέσα
σε λίγες ημέρες βγήκε η απόφαση
για τη μεταφορά του Κουφοντίνα,
που όλως τυχαίως, ήταν ο μόνος που
βρισκόταν σε αγροτική φυλακή, στον

Βόλο. Αλλά ενώ σύμφωνα με τον κανονισμό θα έπρεπε να επιστρέψει
στον Κορυδαλλό, το υπουργείο αποφάσισε να τον μεταφέρει στον Δομοκό. Για λόγους τάχα διασποράς του
κορονοϊού και χρησιμοποιώντας το
σαθρό επιχείρημα ότι ο Κορυδαλλός
(όπου έχει εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του ο Κουφοντίνας)
είναι τυπικά φυλακή υποδίκων και όχι
καταδίκων.
Απέναντι στην αγανάκτηση που ξεχειλίζει, το μόνο που έκανε ο Μητσοτάκης (πέρα από την απόλυτη χειραγώγηση της ενημέρωσης από τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ και την αναίσχυντη
λογοκρισία με μαζικά κατεβάσματα
αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες μέρες) ήταν
να δηλώσει αργά τη νύχτα του Σαββάτου ότι ο Κουφοντίνας «θα μπορούσε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη
για τη μεταγωγή του, αλλά δεν το
κάνει κι εκβιάζει».
Λέει καταφανέστατα ψέματα και
σε αυτό το ζήτημα, κατήγγειλε στη
λεπτομερέστατη δήλωσή της η δικηγόρος του Κουφοντίνα, Ιωάννα
Κούρτοβικ, στην οποία αποδεικνύει

ότι έχει υπάρξει σειρά αιτημάτων.
Όπως συνεχίζει στην ανακοίνωσή
της η Πρωτοβουλία Δικηγόρων και
Νομικών: «Ούτε ο δικαστικός δρόμος είναι προσβάσιμος για το αίτημα του κρατούμενου, αφού η ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής έχει στερήσει το δικαίωμα πρόσβασης στον
φάκελο και στα κρίσιμα έγγραφα,
επικαλούμενη δήθεν λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων».

Συνέργεια σε θάνατο
Είναι τόσο ξεδιάντροπη και καταφανής η δολοφονική πρόθεση της
κυβέρνησης ώστε ακόμη και ο Άρης
Σπηλιωτόπουλος, πρώην υπουργός
ΝΔ, έφτασε να δηλώνει ότι «η θανατική ποινή δεν ισχύει στη χώρα μας
γιατί το κράτος δικαίου δεν έχει το
δικαίωμα να αφαιρεί την ανθρώπινη
ζωή. Η εκδίκηση, ακόμα κι αν ένα
μέρος της κοινωνίας την συγχωρεί,
δεν έχει θέση στον νομικό πολιτισμό
μας! Η σιωπή είναι ανοχή και συνέργεια σε θάνατο». Ενώ έκκληση στον
Κυριάκο Μητσοτάκη απηύθυνε δημόσια και ο πρώην σύζυγος της Κατερίνας Μητσοτάκη, αδελφής του

πρωθυπουργού και πατέρας του νυν
διευθυντή του πρωθυπουργικού
γραφείου: «Σήκωσα την σορό του
Μπακογιάννη στους ώμους. Πόνεσα.
Αλλά συνεργός σε φόνο Κε Μητσοτάκη δεν θα γίνω. Έστω και τώρα
κάντε κάτι» ανέφερε ο Σπύρος Δημητριάδης.
Τι επιδιώκει, λοιπόν, η κυβέρνηση
Μητσοτάκη επιμένοντας να οδηγήσει στο θάνατο τον Δημήτρη Κουφοντίνα; Μήπως να του στερήσει τη
δυνατότητα να κάνει φέτος τον Ιούλιο αίτηση αποφυλάκισης με βάση
τη ρύθμιση του νόμου Παρασκευόπουλου που προβλέπει την απόλυση
μετά 19 χρόνια; Όπως αναφέρει η
Μαριάννα Κακαουνάκη (Καθημερινή
25/02): «Η νέα κυβέρνηση της Ν.Δ.
με την πρώτη ευκαιρία άλλαξε τη
συγκεκριμένη ρύθμιση και έκτοτε οι
κρατούμενοι με ανάλογες ποινές θα
έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αποφυλάκιση μόνο αφού εκτίσουν 22
έτη. Πολλές όμως από αυτές τις αλλαγές δεν ισχύουν διότι δεν έχουν
αναδρομικότητα και επίσης υπερισχύουν πάντα οι ευνοϊκότερες διατάξεις προς όφελος των κρατουμέ-

Κάτω τα χέρια από τους εργάτες του Τύπου

Ε

υθεία επίθεση σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ από τα ΜΑΤ, ίσως η χειρότερη
από τις συχνές αστυνομικές επιθέσεις του τελευταίου διαστήματος, έγινε την Παρασκευή
26/2 το απόγευμα.
Η καταγγελία της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας
και της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου:
"Η ΕΦΕ μαζί με την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και την υποστήριξη της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει άλλο
ένα περιστατικό αστυνομικής βίας κατά εργαζομένων
του Τύπου. Επτά (7) τραυματίες αυτή τη φορά, από
απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων κατά
συναδέλφων μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
Με την παρούσα επισυνάπτουμε και το σχετικό
οπτικό υλικό.
Μετά απ’ όλα αυτά, καλούμε την κυβέρνηση να μας
ενημερώσει αν οι υποσχέσεις που έχει δώσει για την
«ποιότητα του δημοσίου διαλόγου», η υποστήριξή της

απέναντι στα θύματα βίας (#metoo) και οι διαβεβαιώσεις της περί Ελευθερίας του Τύπου είναι απλώς κενά λόγια χωρίς καμία συνέπεια.
Ποια είναι η «ποιότητα» του δημοσίου διαλόγου
όταν οι εργαζόμενοι του τύπου δέχονται συνεχώς επιθέσεις και τρομοκρατούνται από τα ένστολα όργανα
του κράτους;
Μπορεί και πρέπει να δοθεί εντολή να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Μπορεί και πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για τους ένστολους που προφανώς
βλέπουν τους φωτορεπόρτερ ως «θήραμα» σε ένα
παιχνίδι άκρως επικίνδυνο για την δημοκρατία.
Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτές τις πρακτικές
οι οποίες έχουν γίνει «συνήθεια».
Οι φωτορεπόρτερ θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε
στο δρόμο και στην καρδιά των γεγονότων, θα συνεχίσουμε να είμαστε «τα μάτια του κόσμου» όσες προσπάθειες και αν γίνονται για το αντίθετο".

νων. Ως εκ τούτου, ο Δημήτρης Κουφοντίνας εάν θελήσει μπορεί φέτος
τον Ιούλιο να κάνει αίτηση αποφυλάκισης με βάση τον νόμο Παρασκευόπουλου».
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προτιμάει να οδηγήσει στον
θάνατο τον Κουφοντίνα παρά να τον
αφήσει να προχωρήσει στην αίτηση
αποφυλάκισης που δικαιούται, έχοντας εκτίσει την ποινή του. Ακριβώς τα
αντίθετα δηλαδή, απ’ όσα έκανε η
Νέα Δημοκρατία και ο Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης όταν το 1996 μαζί με το
κόμμα του Σαμαρά ζητούσαν την
αποφυλάκιση των εναπομεινάντων
στην φυλακή χουντικών πραξικοπηματιών, επειδή «η Δημοκρατία δεν είναι εκδικητική» και επειδή «στη συνείδηση του ελληνικού λαού έχει ωριμάσει η άποψη της επιείκειας». Επί κυβερνήσεως άλλωστε Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, το 1990 αποφυλακίστηκε
«λόγω ανηκέστου βλάβης της υγείας
του» ο Παττακός, για να πεθάνει 16
χρόνια αργότερα το 2016.
Σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη
είναι έτοιμη να υιοθετήσει στην πράξη την θανατική ποινή έχοντας υιοθετήσει ήδη όλους τους ακροδεξιούς πολιτικούς απογόνους της χούντας, τους βορίδηδες, τους πλεύρηδες και τους γεωργιάδηδες, να διευθύνουν από θέσεις υπουργείων τα
«επιτελικά» της σχέδια. Τα σχέδια
που πέτυχαν ο καταδικασμένος χρυσαυγίτης Παππάς να κυκλοφορεί
ακόμη ελεύθερος και οι χρυσαυγίτες να εξαιρούνται ρητά από τις διατάξεις που εφαρμόζονται στον Κουφοντίνα για την έκτιση της ποινής
στις αγροτικές φυλακές.
Πρέπει να τους σταματήσουμε
απαιτώντας ΤΩΡΑ την δικαίωση των
αιτημάτων του. Απαιτώντας να πάει
στον αγύριστο όχι ο Κουφοντίνας
αλλά η κυβέρνηση της λιτότητας,
του αυταρχισμού, του σεξισμού και
της τρομοκρατίας. Και μαζί της όλο
το σύστημα το οποίο υπερασπίζεται.

Γιώργος Πίττας
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Συνδιάσκεψη
2021
Η πολλαπλή
κρίση και η
εργατική
εναλλακτική

17/11, Διαδήλωση του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη. Φωτό: ΣΕΚ Θεσσαλονίκης

1. Οι άρχουσες τάξεις παγκόσμια τρέφουν μεγάλες προσδο- 5. Όταν το καλοκαίρι του 2019 η Νέα Δημοκρατία κέρδιζε τις

κίες για έξοδο από την πανδημία και οικονομική ανάκαμψη,
υπολογίζοντας ότι έτσι θα μπορέσουν να κρατήσουν τον έλεγχο απέναντι στην οργή και τις ελπίδες του απλού κόσμου που
υποφέρει, αγανακτεί και αγωνίζεται. Η μακρόσυρτη και πολλαπλή κρίση του καπιταλισμού διεθνώς, όμως, δεν βρίσκεται στο
τέρμα της. Αντίθετα, αποσταθεροποιεί σε πολλά επίπεδα τα σενάρια των κυβερνήσεων και των πολιτικών δυνάμεων που υπηρετούν το σύστημα και ανοίγει διαρκώς δυνατότητες για τις αντιστάσεις της εργατικής τάξης και τις πρωτοβουλίες της αριστεράς που αντιπαλεύει το σύστημα.
Αυτή η αντίφαση ανάμεσα στις προσδοκίες για βελτίωση της
κατάστασης και στην αδυναμία του συστήματος να τις υλοποιήσει, είναι πιο έντονη στην περίπτωση του ελληνικού καπιταλισμού: η κρίση του ήταν και παραμένει πιο βαθιά, η εργατική τάξη κουβαλάει δυνατές εμπειρίες αγωνιστικά και πολιτικά και η
επαναστατική αριστερά παίζει ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

2. Η οικονομική ύφεση δεν είναι απλά και μόνο αποτέλεσμα της
πανδημίας και της καραντίνας αλλά συνδέεται με τη μακρόσυρτη
κρίση του συστήματος. Πολλές επιχειρήσεις ήταν ήδη «ζόμπι»
σαν αποτέλεσμα της αναιμικής ανάκαμψης από την κρίση του
2008-09, και η κατάστασή τους επιβαρύνθηκε μέσα στη βουτιά
του 2020. Το τραπεζικό σύστημα που διαχειρίζεται τα «κόκκινα
δάνειά» τους αντιμετωπίζει διλήμματα για το αν και μέχρι πότε
μπορεί να συνεχίσει να τις χρηματοδοτεί, έστω κι αν οι κεντρικές
τράπεζες συνεχίσουν να προσφέρουν φτηνό χρήμα. Δεν υπάρχει
καμιά εγγύηση ότι το φτηνό χρήμα προς τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις μετατρέπεται σε επενδύσεις και ανάπτυξη.
3. Αυτά λειτουργούν αποσταθεροποιητικά για πολιτικά συστήματα των οποίων οι αντοχές ήδη δοκιμάζονται σκληρά. Ο κατάλογος των χωρών που γνώρισαν μαζικές εκρήξεις απλώνεται
από το Σουδάν τον Ιούνη του 2019 μέχρι την Ινδία πρόσφατα. Η
συσσωρευμένη οργή της εργατικής τάξης, της νεολαίας και
των φτωχών προκαλεί ένα κύμα ριζοσπαστικοποίησης σχεδόν
παντού. Η εισβολή των ακροδεξιών οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο ήταν η επιβεβαίωση της τάσης προς πολιτική αποσταθεροποίηση.
4. Επιπλέον αποσταθεροποιητικά λειτουργεί η ένταση των γεωστρατηγικών ανταγωνισμών. Το υπόβαθρο για τους κλυδωνισμούς σε όλη την ιμπεριαλιστική αλυσίδα είναι η σχετική υποχώρηση της αμερικάνικης ηγεμονίας και αυτή είναι άλλη μια πλευρά της μακρόσυρτης κρίσης του συστήματος που δεν βρίσκεται
στο τέλος της. Αντίθετα, δημιουργεί επιπλέον πιέσεις και αυτό
είναι πολύ ορατό στη γειτονιά του ελληνικού καπιταλισμού.

εκλογές, ανθούσαν οι θεωρίες ότι αυτό ήταν ένα σημάδι πως
κλείνει η «παρένθεση» της πολιτικής και οικονομικής κρίσης συνολικά στην Ευρώπη, ακόμη και στην Ελλάδα. Μόλις ενάμισι
χρόνο αργότερα αυτές οι απόψεις έχουν χρεοκοπήσει. Στο επίπεδο της οικονομίας, οι επίσημες προβλέψεις της ΕΕ θεωρούν
ότι ούτε στα τέλη του 2022 το ΑΕΠ δεν θα έχει επιστρέψει στα
επίπεδα του 2019.

6. Οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στην οικονομία. Αφορούν
και τις γεωπολιτικές φιλοδοξίες του ελληνικού καπιταλισμού.
Το άπλωμα των ανταγωνισμών με την Τουρκία έχει σημάνει εμπλοκή σε όλο και περισσότερα ναρκοπέδια, από τη Λιβύη μέχρι
τα Αραβικά Εμιράτα. Ταυτόχρονα, η ήττα του Τραμπ και η ανάδειξη του κινήματος Black Lives Matter είναι μεγάλο πλήγμα και
για τους ντόπιους πολιτικάντηδες: ο ρατσισμός δεν τους δίνει
σανίδα σωτηρίας. Αυτό είναι το υπόβαθρο για την τάση της κυβέρνησης να καταφεύγει όλο και περισσότερο σε αστυνομικά
μέτρα καταστολής. Ο προκλητικός ρόλος του Χρυσοχοϊδη δεν
είναι ένδειξη δύναμης, είναι ένδειξη αδυναμίας. Γι’ αυτό άλλωστε οι απαγορεύσεις έχουν πάει από πολιτικό φιάσκο σε πολιτικό φιάσκο, από την καραντίνα της Πρωτομαγιάς μέχρι το Πολυτεχνείο, την επέτειο του Γρηγορόπουλου και το ποδοπάτημα
της απαγόρευσης διαδηλώσεων μέσα στον Γενάρη και τον Φλεβάρη.
7. Τίποτε από όλα αυτά δεν σημαίνει ότι σταυρώνουμε τα χέρια και περιμένουμε την κατάρρευση της κυβέρνησης κάτω
από το βάρος των εξελίξεων. Το αντίθετο ισχύει: η επαναστατική αριστερά μπορεί και πρέπει να είναι πρωτοπορία στην πάλη
ενάντια στην κυβέρνηση της δεξιάς, στην οργάνωση των αγώνων ενάντια στις κυβερνητικές επιθέσεις σε όλα τα μέτωπα. Αυτές τις δυνατότητες έχει αρχίσει να αξιοποιεί όλο και περισσότερος κόσμος και το κόμμα μας ήταν μπροστά σε όλες αυτές
τις προσπάθειες, από την 7 Απρίλη των Νοσοκομείων στην 7
Οκτώβρη του αντιφασισμού και συνεχίζουμε.
8. Μπροστά μας ανοίγεται η προοπτική να ξεδιπλωθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα αυτή η δυναμική. Αλλά η πορεία δεν είναι
γραμμική. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες δυνάμεις για να ανταποκριθούμε με πρωτοβουλίες στήριξης των αγώνων και του κινήματος παντού. Χρειαζόμαστε, όμως, και γενίκευση και συνολίκευση των αντιστάσεων σε ένα πρόγραμμα εργατικής εναλλακτικής λύσης. Στο ερώτημα «Μετά τη ΝΔ τί;» που θα γίνεται όλο
και πιο επίκαιρο, η απάντηση δεν είναι μια πιο ευαίσθητη, υποτίθεται, εκδοχή της ίδιας διαχείρισης αλλά ένα πρόγραμμα
«έκτακτης ανάγκης» που αγκαλιάζει όλα τα άμεσα αιτήματα της
εργατικής τάξης και τα αναδεικνύει σαν μεταβατικά, πέρα από

τα όρια του καπιταλισμού μέσα στην κρίση του. Αυτή είναι η
πρόκληση για τον νέο αναβαθμισμένο ρόλο του ΣΕΚ το επόμενο διάστημα.

9. Από το ξεκίνημα της πανδημίας δημιουργήθηκαν δυο στρατόπεδα: το κυβερνητικό που υποστήριζε ότι η αντιμετώπιση της
πανδημίας είναι ατομική ευθύνη του καθένα και της καθεμιάς,
και από την άλλη το εργατικό που έβαζε στο στόχαστρο τις ευθύνες της κυβέρνησης και αναδείκνυε τη συλλογική δράση σαν
απάντηση. Οι συμμετοχές σε αυτήν την αντιπαράθεση δεν ήταν
ξεκάθαρες από την αρχή, αλλά όσο προχωρούσαν οι αγώνες,
τόσο περισσότερο δυνάμωνε το δικό μας στρατόπεδο και αδυνάτιζε η άλλη μεριά.
Η πρώτη μεγάλη κεντρική μάχη ήταν στα νοσοκομεία. Η 7 Απρίλη στις πύλες διεκδικώντας μαζικές προσλήψεις, επίταξη των
ιδιωτικών κλινικών και μέτρα προστασίας, έδειξε το δρόμο και
σε άλλα εργατικά κομμάτια. Τεράστια συλλαλητήρια των Εργατών Τέχνης τον Μάη, ακολούθησαν τα σωματεία του Επισιτισμού-Τουρισμού με την αντικαπιταλιστική αριστερά να συμμετέχει και να δίνει τον τόνο με αιτήματα όπως «Κρατικοποίηση
ξενοδοχείων για να έχουν δουλειά οι εργαζόμενοι και να βρουν
στέγη οι πρόσφυγες και οι άστεγοι». Στην εκπαίδευση, μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί ανέδειξαν με τις κινητοποιήσεις
τους τους όρους για ανοιχτά σχολεία και πανεπιστήμια. Καινούργια αιτήματα που δένουν τις μάχες των εργατών με τις
ανάγκες όλης της κοινωνίας μέσα στην περίοδο της πανδημίας
και της ύφεσης.
10. Αντίστοιχο ρόλο έπαιξε η απεργιακή μέρα των Γυναικών στις 8 Μάρτη. Ενώσαμε τους αγώνες των γυναικών
ενάντια στον σεξισμό, τις διακρίσεις και τις ανισότητες με
τους αγώνες των ομοφυλόφιλων, των τρανς, των προσφυγισσών από τα στρατόπεδα και των μεταναστών χωρίς χαρτιά. Δρόμους για το κίνημα ανοίξαμε και στις 21 Μάρτη, στη
διεθνή μέρα ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό. Η αξία
αυτών των ανοιγμάτων φάνηκε άμεσα στις 26 Ιούνη. Η πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ έφερε το Black Lives Matter στην Αθήνα και σε πολλές άλλες πόλεις. Χιλιάδες μετανάστες και
πρόσφυγες μαζί με διαδηλωτές από σχολές, σχολεία και
συνδικάτα έκαναν κεντρικό το σύνθημα «Black Lives MatterRefugee Lives Matter». Η 7 Οκτώβρη με την κοσμοπλημμύρα
στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έγινε σημείο καμπής. Η απόφαση
για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής και τη φυλάκιση της
ηγεσίας της ήταν μια τεράστια νίκη για το αντιφασιστικό κίνημα με διεθνή απήχηση. Ήταν υπογράμμιση για το ότι οι
αγώνες μπορούν να νικάνε.
Συνέχεια στη σελ. 4

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1461, 3 Μάρτη 2021
Συνέχεια από τη σελ. 3

11. Όλες αυτές οι εμπειρίες μέσα σε

συνθήκες πανδημίας έχουν φέρει πιο κοντά τη σύγκρουση με την κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας αλλά και τη συνειδητοποίηση τι σημαίνει σήμερα καπιταλισμός
σε κρίση. Όλα αυτά επηρεάζουν και τη
σχέση των πολιτικοποιημένων κομματιών
με τα ρεφορμιστικά κόμματα. Πολύ περισσότερος αριστερός κόσμος κρατάει αποστάσεις από αυτά. Αυτή η στάση πατάει
σίγουρα στις εμπειρίες από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που είναι τόσο πρόσφατες
και τόσο απογοητευτικές. Αλλά έχει να κάνει και με το πόσο ξεψυχισμένη είναι η σημερινή αντιπολίτευση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσφέρει συναίνεση στην
κυβέρνηση ξανά και ξανά και για την πανδημία και για τα ελληνοτουρκικά και για
την οικονομία. Ουσιαστικά μιλάει ακόμη
πιο δεξιά, είτε όταν καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι δεν πέτυχε κυρώσεις κατά
της Τουρκίας, είτε όταν εγκωμιάζει το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ «που δεν αξιοποιεί η κυβέρνηση». Αποφεύγει κάθε πρωτοβουλία μαζικής κινητοποίησης και όταν ξεκινάνε αγώνες κρατάει αποστάσεις.
Το ΚΚΕ διαφοροποιείται φωναχτά από τον
ΣΥΡΙΖΑ με συνεχείς καταγγελίες, αλλά
ταυτόχρονα αποφεύγει συστηματικά κάθε
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Τα πολιτικά του όρια φαίνονται πολύ καθαρά όταν
υποστηρίζει ότι οι ΑΟΖ είναι «εθνικός
πλούτος» και τα κινηματικά του όρια φαίνονται στις δράσεις όπου πάντα μπαίνει
τελευταίο και αποχωρεί πρώτο.
Για τον κόσμο που αντιστέκεται στις αντεργατικές επιθέσεις, που συγκρούεται με
την κυβέρνηση και θέλει να τελειώνει με
αυτήν, όλα αυτά σημαίνουν έναν κλονισμό
στην παραδοσιακή σχέση με τα ρεφορμιστικά κόμματα, σημαίνουν ότι πολλοί περισσότεροι αγωνιστές βλέπουν τη λύση
στους δικούς τους αγώνες και γίνονται πιο
ανοιχτοί στην αντικαπιταλιστική προοπτική.

12. Αναδεικνύεται η ανάγκη για «εργατική εναλλακτική», δηλαδή ένα πρόγραμμα
που συνδέει τα αιτήματα από τις άμεσες
μάχες του κινήματος με την προοπτική
της ανατροπής όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης αλλά του ίδιου του συστήματος,
βάζοντας τις ανθρώπινες ανάγκες πάνω
από τα κέρδη. Αυτή η γενίκευση ξεκινάει
από τις μάχες του εργατικού κινήματος
που έχουν διαμορφώσει και αναδείξει τέτοια αιτήματα. Προφανώς αυτό ισχύει για
τους εργάτες της Υγείας όταν απαιτούν
επίταξη των ιδιωτικών κλινικών αλλά και
για τους εργάτες της Τέχνης και του Επισιτισμού και όλων των άλλων κλάδων με
μαζική ανεργία που απαιτούν επίδομα ίσο
με τον μισθό. Η πανδημία ριζοσπαστικοποιεί τις διεκδικήσεις και η τάση αυτή
απλώνεται σε όλα τα μέτωπα. Τις ίδιες
διαπιστώσεις μπορούμε να κάνουμε για
τις διεκδικήσεις των γυναικών, του κινήματος LGBTQ, του αντιρατσιστικού και του
περιβαλλοντικού κινήματος.

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
Δική μας υπόθεση είναι να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα αιτήματα σε ένα συνολικό
πρόγραμμα που τα αναδεικνύει σαν μεταβατικά, δηλαδή συνδέει τις άμεσες μάχες
του εδώ και τώρα με την αλλαγή του συστήματος και βάζει την εργατική τάξη στο
κέντρο σαν τη δύναμη που μπορεί να το
υλοποιήσει. Ένας τέτοιος προσανατολισμός παίρνει την πρωτοβουλία από τα χέρια των ρεφορμιστών που ζητάνε από τον
κόσμο να περιμένει τις εκλογές για να
«ψηφίσει σωστά» και αναβαθμίζει το ρόλο
των επαναστατών όχι μόνο σαν μαχητικών
ακτιβιστών αλλά σαν πολιτική δύναμη.

13. Σε αυτή την προσπάθεια λογοδοτούν
οι κομματικές λειτουργίες του ΣΕΚ, η καμπάνια των στρατολογιών, η οργάνωση των
πυρήνων και των κλαδικών ομάδων, το ρίζωμα στους εργατικούς χώρους, στις γειτονιές και στις σχολές. Ανεβασμένους
στόχους μπορεί και πρέπει να έχει κάθε
πυρήνας και για τις στρατολογίες αλλά
και για το κέρδισμα κάθε νέου μέλους στη
ζωή του πυρήνα, στις παρεμβάσεις και
στις ιδέες μας. Κάθε νέο μέλος που συμμετέχει στη διακίνηση της Εργατικής Αλληλεγγύης αναβαθμίζει το ρόλο του πυρήνα σαν πολιτικό, ιδεολογικό και οργανωτικό κέντρο. Οι εμπειρίες από τη διακίνηση
της εφημερίδας μας μέσα στην καραντίνα
έδειξαν ζωντανά τη σημασία που έχει. Τα
συνεργεία της ΕΑ ήταν καλοδεχούμενες
πρωτοβουλίες για τον κόσμο που ήθελε
να σπάσει την εξατομίκευση. Το δίκτυο
διακίνησης της Εργατικής Αλληλεγγύης
είναι πολύτιμο για να συνεχίσουμε και να
μεγαλώσουμε αυτόν τον ρόλο μας. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειας είναι η αξιοποίηση της αρθρογραφίας
του Σοσιαλισμός από τα κάτω. Το περιοδικό έχει τη δυνατότητα να δίνει μια πιο
αναλυτική και σε βάθος εικόνα των ζητημάτων που ανοίγουν.
14. Αυτό είναι δεμένο με το άπλωμα της

«εργατικής εναλλακτικής» τοπικά. Κερδίζουμε περισσότερους αγωνιστές στην αντικαπιταλιστική προοπτική αλλά και κερδίζουμε την εκτίμηση αγωνιστών και αγωνιστριών που ήδη βρίσκονται στον χώρο. Η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ κεντρικά δεν έχει προχωρήσει
να παίξει το ρόλο που της αντιστοιχεί μέσα στη νέα περίοδο, αλλά η παρουσία και
παρέμβαση του ΣΕΚ βοηθάει αγωνιστές
του χώρου να βλέπουν πώς μπορούν να
δράσουν και να προχωρήσουν, όπως είναι
εφικτό μέσα στις δυνατότητες και τις προκλήσεις της περιόδου.

15. Όλες οι πρόσφατες εξελίξεις, οι
αποτυχίες του «λοκντάουν-ακορντεόν», τα
σκάνδαλα των εμβολιασμών, η οργή της
νεολαίας κατά της Κεραμέως και του Χρυσοχοϊδη, οι αποκαλύψεις για τα σεξιστικά
εγκλήματα των πλούσιων (εκ)βιαστών επιταχύνουν την κρίση της κυβέρνησης της
Νέας Δημοκρατίας και επιβεβαιώνουν την
ανάγκη αλλά και τη δυνατότητα για να δυναμώσουμε την Αριστερά και το κίνημα
που παλεύει για την επανάσταση και τον
Σοσιαλισμό.

Μ

ε τη συμμετοχή αντιπροσώπων από όλη τη χώρα
πραγματοποιήθηκε η ετήσια Συνδιάσκεψη του Σοσιαλιστικού
Εργατικού Κόμματος στις 26, 27 και 28 Φλεβάρη. Η διαδικασία έγινε
διαδικτυακά και περιείχε έξι συζητήσεις: «Η πολύπλευρη κρίση και
τα καθήκοντά μας», «Ο ρόλος του ΣΕΚ και η εργατική εναλλακτική»,
«Το εργατικό κίνημα και οι πρωτοβουλίες μας», «Φοιτητές, μαθητές
σε ξεσηκωνό», «Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα»
και «Η πάλη των γυναικών». Μετά τις εισηγήσεις έγιναν 90
τοποθετήσεις και οι εργασίες έκλεισαν με την ψήφιση αποφάσεων
και την εκλογή Κεντρικής Επιτροπής και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Παρουσιάζουμε εδώ την κεντρική Απόφαση της Συνδιάσκεψης και
αποσπάσματα παρεμβάσεων από τις συζητήσεις.

«Τ

α νοσοκομεία ήταν στην αιχμή της σύγκρουσης με την κυβέρνηση την τελευταία
χρονιά και ο Άγιος Σάββας, που αποτελεί την
καρδιά της παρέμβασής μας, ήταν μπροστά», είπε ο Κώστας Κ., γιατρός, από το Γκύζη, στη συζήτηση για το εργατικό κίνημα. «Σηκώσαμε τη
μάχη ενάντια στην εγκληματική διαχείριση από
νωρίς, τους ξεφτιλίσαμε και αυτό η κυβέρνηση
το φοβάται. Γι' αυτό έχουμε τη δεύτερη προσπάθεια επί ΝΔ να με απολύσουν. Η συμπαράσταση είναι συγκλονιστική. Ο τοπικός πυρήνας
έπαιξε σπουδαίο ρόλο. Μπροστά μας είναι η κλιμάκωση του αγώνα. Η διοίκηση μάς πολεμά,
όμως η δύναμη είναι με τη δική μας μεριά. Η οργή μπορεί να πνίξει την κυβέρνηση».
«Οι εξελίξεις στο χώρο των καλλιτεχνών και
το ΣΕΗ είναι ραγδαίες», είπε ο Βασίλης Κ., ηθοποιός, από τα Πετράλωνα. «Το πολιτικό προχώρημα από το καλοκαίρι το ξέρουμε, ήταν περίοδος υποδειγματικής χειραφέτησης και ριζοσπαστικοποίησης. Τώρα ακόμα περισσότερο. Η
ιστορία του Λιγνάδη ως ενός ανθρώπου εξουσίας έχει βγάλει κατακραυγή που πολιτικοποιείται σε αντικυβερνητικό επίπεδο. Η Ανατρεπτική
Συσπείρωση έχει παίξει ρόλο. Η εκδήλωσή μας
είχε μεγάλη επιτυχία και άνοιξε το δρόμο για
την απόφαση του ΣΕΗ να συμμετέχει στις 8Μ.
Έχει αλλάξει η άποψη ότι οι καλλιτέχνες δεν οργανώνονται. Μπαίνοντας στα μεγάλα ζητήματα
που ανοίγουν, όπως για την αυτοδιαχείριση στο
χώρο, μπορούμε να κερδίσουμε»,
«Ανάμεσα στους στόχους της κυβέρνησης
όταν αναλάμβανε το 2019 ήταν να τσεκουρώσει
επιδόματα και να επιτεθεί στο συνδικαλισμό», είπε ο Βασίλης Μ., εργαζόμενος στον επισιτισμό,
από τους Αμπελόκηπους, «Τώρα έχει αναγκαστεί να πληρώνει επίδομα εν είδει μισθού σε 400
χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου και έχει “πετύχει” μια άνοιξη του συνδικαλισμού. Η παρέμβασή μας σαν Καμαριέρα βοήθησε και έχουμε
πλέον σταθερή παρουσία σε ό,τι γίνεται. Είμαστε πιο δυνατοί και δυνατές, οι εκδηλώσεις για
τις 8Μ έδειξαν την αυτοπεποίθηση των συναδελφισσών μας να μιλήσουν και να παλέψουν. Η
πολιτική μέσα στα συνδικάτα έχει τεράστια σημασία και είναι ο δικός μας ρόλος να τη φέρνουμε».
«Η προσέγγιση του νοσοκομείου από τον πυρήνα μας ήταν επιτυχημένη και φάνηκε στην
απεργία στις 23/2 που ήταν μεγάλη με παρουσία γιατρών, καθαριστριών, τραπεζοκόμων και
εκπαιδευτικών μαζί τους», είπε η Άννα Μ., ιδιωτική υπάλληλος από τα Χανιά. «Εργαζόμενες μάζεψαν τα ψιλά τους για να πάρουν εφημερίδα,

αναγνωρίζοντας το ρόλο μας. Πήγαμε επίσης
ξανά στο ΤΟΜΥ Χανίων όπου μας ρώταγαν που
ήμασταν τόσο καιρό, ενώ ξεκινάμε και μια προσέγγιση των σωματείων του ιδιωτικού τομέα στα
οποία όλο και περισσότερος κόσμος οργανώνεται. Στο πλαίσιο αυτό, κάνουμε το πρώτο μάζεμα με εργαζόμενους για τις 8Μ».
«Η απεργιακή συγκέντρωση των νοσοκομείων
στις 23/2 ήταν ενιαία όλων των υγειονομικών, με
οργανωμένη παρουσία από σωματεία, με ομιλίες, με πανό», είπε ο Γιάννης Κ., γιατρός, από
τη Θεσσαλονίκη. «Η σύνδεση δε με τους φοιτητές μετά έδωσε αισιοδοξία σε όλους. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι οι εκτιμήσεις μας και ο τρόπος
που τις παλεύουμε κάνουν τη διαφορά. Υπάρχει
μεγάλη οργή, αυτό είναι δεδομένο. Το νέο είναι
η πολιτική συζήτηση που ανοίγει παντού. Η εφημερίδα είναι εργαλείο, οι στρατολογίες είναι κρίσιμες. Στο Ιπποκράτειο, η μεγαλύτερη συμμετοχή στην απεργία ήταν από τα τμήματα που
έχουμε μέλη. Πάμε για τις 8Μ και όλες τις μάχες, με στόχο να λειτουργήσουμε σαν πυρήνες
μέσα στους χώρους».

Συντονιζόμαστε
«Η παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή
στο Βυζαντινό ενάντια στο ξεπούλημα των μουσείων έγινε, παρόλο που τα ΔΣ προσπάθησαν
να την τορπιλίσουν», περιέγραψε ο Θωμάς Κ.,
εργαζόμενος στο Βυζαντινό, από το Νέο ΚόσμοΚουκάκι. «Μέσα από τους πυρήνες μας, την πολιτική και ιδεολογική ώσμωση εκεί, καταφέρνουμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τέσσερα σωματεία έβγαλαν τρίωρη στάση εργασίας. Συντονίσαμε τις ενέργειές μας, φτιάξαμε τα πανό μας
και με την παρουσία μας έγινε μια επιτυχημένη
διαμαρτυρία. Τώρα προσπαθούμε να συντονίσουμε τα μουσεία πανελλαδικά, το κλίμα θετικό,
τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη με το σκάνδαλο Λιγνάδη».
«Η σημασία των σωματείων είναι ξεκάθαρη»,
είπε ο Άγγελος Σ., τουριστικός συνοδός, από
την Καλλιθέα. «Στον κλάδο μου, που οι ατομικές
διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες είναι καθεστώς, το σωματείο αποδείχτηκε ο καθοριστικός παράγοντας για να πάρει ο κλάδος το επίδομα. Έτσι το σωματείο μεγάλωσε. Ο κόσμος
δεν φοβήθηκε, όποιος κλάδος δέχτηκε επίθεση
κατέβηκε στο δρόμο και η δική μας παρουσία
έπαιξε ρόλο για συνεχείς κινητοποιήσεις. Ως
Καμαριέρα βρεθήκαμε σε χώρους, κάναμε πράξη τη σύνδεση και την ενότητα των αγώνων.
Έτσι ανοίγουμε την εργατική εναλλακτική».
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Συνδιάσκεψη 2021

«Να είμαστε έτοιμοι για εργατική εναλλακτική»

«Α

πό την πρώτη στιγμή της εκλογής
Μητσοτάκη εκτιμούσαμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την κυβέρνηση, με την επαναστατική αριστερά στο κέντρο των πρωτοβουλιών και την εργατική τάξη
να βάζει το δικό της πρόγραμμα. Η σημερινή
τεράστια κυβερνητική κρίση μάς επιβεβαιώνει
και ανοίγει αυτή την προοπτική», είπε η Λίλιαν
Μ., από τα Δυτικά Αθήνας, στη συζήτηση για
την περίοδο και τα καθήκοντα της επαναστατικής αριστεράς.
«Ο κόσμος της αριστεράς που μπαίνει σε κίνηση είναι περισσότερος από ποτέ», συνέχισε.
«Η 8 Μάρτη είναι μεγάλη ευκαιρία. Και γιατί είναι πανεργατική απεργία, η πρώτη μετά το ξέσπασμα της κυβερνητικής κρίσης. Και γιατί
ενώνει όλα τα εργατικά αιτήματα. Στόχος μας
είναι να κατεβάσουμε κάθε εργατικό χώρο που
παρεμβαίνουμε, πατώντας πάνω στην αλλαγή
ότι οι εργαζόμενοι οργανώνουν πλέον οι ίδιοι
τις μάχες τους, όπως το βλέπουμε εμείς για
παράδειγμα στο Αττικό και το Δρομοκαϊτειο,
αλλά και πολύ κόσμο από τις γειτονιές».
«Η δυναμική του φοιτητικού κινήματος είναι
εμφανής», είπε η Μαρία Κ., από τη ΦΛΣ Αθήνας. «Η προσπάθεια της κυβέρνησης να διαλύσει τα πανεπιστήμια με το νόμο που πέρασε
αλλά και τις συλλογικές διαδικασίες με το
κλείσιμό τους ένα χρόνο τώρα, αποτυγχάνει.
Χιλιάδες είναι στους δρόμους σπάζοντας τον
τρόμο και με προοπτική την ίδια τύχη να έχει ο
νόμος. Παντού υπάρχει πιο καθαρά σύνδεση
του φοιτητικού και με το εργατικό κίνημα,
τους εκπαιδευτικούς, τους νοσοκομειακούς.
Παίξαμε ρόλο και επηρέασαμε όλη την αριστερά να μπει στη μάχη. Επιμένουμε στην κλιμάκωση του αγώνα με συνελεύσεις και καταλήψεις. Η 8Μ και η 20Μ βρίσκονται στο κέντρο
μας, τις οργανώνουμε όπως τα μεγάλα φοιτητικά συλλαλητήρια. Από μειοψηφικό, το “Κάτω
η ΝΔ”, είναι τώρα σύνθημα χιλιάδων».
«Ο τοπικός μας πυρήνας έγινε αγνώριστος
τον τελευταίο χρόνο», περιέγραψε η Τιάνα Α.,
από τον Πειραιά. «Αυτό που μας βοήθησε ήταν
ότι κρατήσαμε τα ενιαία μέτωπα, όπως την
ΚΕΕΡΦΑ ή τη δημοτική κίνηση με τις πρωτοβουλίες τους. Οι πολιτικές επιλογές μας και η
συλλογική αντιμετώπισή τους έφερε νέα μέλη
και αυτά με τη σειρά τους την αλλαγή. Νέοι
σύντροφοι παίρνουν υπευθυνότητες, κάνουν
εισηγήσεις, οργανώνουν τον πυρήνα. Η διατήρηση της σχέσης με το στρατόπεδο του Σχιστού ήταν επίσης σημαντική. Η τελευταία εκδήλωση εκεί ήταν πολύ πετυχημένη και ανοίγει
τη δυνατότητα για μαζική συμμετοχή στις
20Μ. Με τον ίδιο τρόπο οργανώνουμε την 8Μ.
Θα συνεχίσουμε τις αλλαγές».
«Ερχόμαστε μετά από μια βδομάδα μεγάλων
μαχών και στη Θεσσαλονίκη», είπε ο Ευκλείδης Μ. «Την Τρίτη τα νοσοκομεία ενώθηκαν με
τους ντελιβεράδες και στη συνέχεια με τους
φοιτητές, σε μια τεράστια διαδήλωση στα δικαστήρια, ένα “μικρό Εφετείο σαν τις 7 Οκτώβρη” όπως είπε χαρακτηριστικά μια συντρόφισσα. Χτες έγινε το πιο μαζικό φοιτητικό συλλαλλητήριο με συμμετοχή εκπαιδευτικών και
διοικητικών του ΑΠΘ. Συνεχίζουμε με τις 8Μ,
έχοντας ήδη μια πετυχημένη εκδήλωση και
έναν κατάλογο καλεσμάτων που μεγαλώνει.
Αντίστοιχα για τις 20Μ. Ο κόσμος της αλλη-

καιώματά μας και δεν υποβαθμίζει την αξία
της ανθρώπινης ζωής. Αυτές τις μάχες τις κερδίζεις μόνο συλλογικά. Οι σύντροφοι στον Πειραιά με εμπιστεύτηκαν με την υπευθυνότητα
του πυρήνα. Παλιοί και νέοι μαζί οργανώνουμε
τη χρέωση της εφημερίδας, τις συζητήσεις και
την εβδομαδιαία δράση μας στο δήμο και το
γκαράζ, το Τζάνειο, το Μεταξά. Οι εργαζόμενοι μας περιμένουν κάθε Παρασκευή. Συμπαρασταθήκαμε επίσης στη 48ωρη απεργία των
ναυτεργατών στο λιμάνι. Στο χώρο μου, οργανώθηκε μια συνάδελφος και συζητάμε για την
ίδρυση σωματείου. Ένας μαθητής μου στο ΙΕΚ
όπου διδάσκω, έγινε μέλος και στην Καμαριέρα. Μπορούμε να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο».

Καμπάνιες
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λεγγύης συμμετέχει σε τέτοιες κινητοποιήσεις. Με το άνοιγμα της καμπάνιας οι ΕΛΜΕ
έβγαλαν ανακοινώσεις ζητώντας να μπουν τα
προσφυγόπουλα στα σχολεία. Μας περιμένουν μεγάλες πρωτοβουλίες και θα χρειαστεί
να είμαστε έτοιμοι για να ανοίξουμε την εργατική εναλλακτική».

Αντιστάσεις
«Το επιχείρημα της ΝΔ ότι είναι μια κυβέρνηση που μέσα στην πανδημία μπορεί να περνάει τις μεταρρυθμίσεις, μπαίνει πια ανοιχτά
σε αμφισβήτηση λόγω των αντιστάσεων», τόνισε ο Σεραφείμ Ρ., από τα Χανιά. «Το δείχνει ο
χώρος των εκπαιδευτικών, στον οποίο αυτές
τις μέρες η Κεραμέως επιχείρησε τη δεύτερη
κατά μέτωπο επίθεση μετά τις εκλογές για τα
συμβούλια στις 7 Νοέμβρη. Και σε αυτή, όπως
και στην πρώτη, ηττάται κατά κράτος. Η συμμετοχή στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση είναι συντριπτική πανελλαδικά. Αυτό
συμβαίνει γιατί όλοι αναρωτιούνται, ποιοι θα
με αξιολογήσουν; Οι Μπαμπινιώτηδες; Η κυβέρνηση που τα έκανε πλακάκια με τους Λιγνάδηδες; Οι Κικίλιες και οι Κεραμέως; Δεν
έγινε αυτόματα. Δόθηκαν εσωτερικές μάχες
με πρωτοβουλία της αριστεράς και ιδιαίτερα
της επαναστατικής σε όλα μέτωπα. Οι πυρήνες μας πρέπει να αναβαθμίσουν την παρέμβασή τους στα σχολεία, όπου το κλίμα είναι
εκρηκτικό».
«Σαν νέο μέλος θέλω να πω ότι οι πυρήνες
παίζουν σημαντικό ρόλο στον αγώνα μας», είπε η Αναστασία Σ., από το Χαριλάου, στη συζήτηση για το ρόλο του ΣΕΚ και την εργατική

εναλλακτική. «Εργάζομαι στο Ιπποκράτειο ως
νοσηλεύτρια στην παθολογική. Από τότε που
οργανώθηκα, και τους συναδέλφους μου μπορώ να τους προσεγγίσω πολύ καλύτερα και η
εφημερίδα μας έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση.
Είναι μια θετική εξέλιξη. Με υπομονή, επιμονή
και καθημερινούς αγώνες. Επίσης πήγαμε για
πρώτη φορά στη Λαϊκή της γειτονιάς μου και ο
κόσμος μάς προσέγγιζε. Η δράση, η ενότητα
και η γνώση, γιατί χρειάζεται να είμαστε γνώστες της εφημερίδας που προτείνουμε για να
ενημερώνουμε σωστά, μόνο κέρδος έχει».
«Η εμβέλειά μας έχει μεγαλώσει πάρα πολύ
την τελευταία χρονιά», είπε ο Στέλιος Μ., από
το Νέο Κόσμο-Κουκάκι. «Από την αρχή της
πανδημίας, οι άνθρωποι που έχουν εγγραφεί
στη σελίδα μας για να λαμβάνουν τις δημοσιεύσεις μας διπλασιάστηκαν. Υπάρχουν δημοσιεύσεις που έχουν φτάσει να διαβαστούν από
600 χιλιάδες ανθρώπους και να τις έχει δει
ακόμα μεγαλύτερος αριθμός. Είναι κόσμος
καινούργιος, όχι αυτός που είχαμε παραδοσιακά σχέση. Το καταλαβαίνουμε από τα σχόλια
και τις αντιδράσεις του. Αυτό έχει σχέση με το
γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες και οι επιλογές
μας την τελευταία χρονιά καθόρισαν το κίνημα
και τους αγώνες του. Το ίδιο ισχύει για τους
πυρήνες. Ο δικός μας έχει αλλάξει πολύ, με
νέα μέλη, νεολαίους και εργαζόμενους. Να το
αξιοποιήσουμε για τη συνέχεια»
«Είμαι νέα συντρόφισσα, γνώρισα το ΣΕΚ σε
ανοιχτή εξόρμηση στο Πασαλιμάνι αρχές Δεκέμβρη», είπε η Χαρά Μ., από τον Πειραιά.
«Αποφάσισα να οργανωθώ γιατί θέλω να παλέψω για μια κοινωνία που δεν καταπατά τα δι-

«Είμαι φοιτήτρια και ταυτόχρονα στο χώρο
του επισιτισμού», είπε η Κατερίνα Τ. από τα
Πατήσια. «Οργανώθηκα πολύ πρόσφατα στο
ΣΕΚ και στην Καμαριέρα. Ως νέο μέλος θέλω
να επισημάνω το ρόλο των πυρήνων και των
συζητήσεων που γίνονται εκεί. Θεωρώ ότι βοηθάνε όλους τους συντρόφους να οργανώσουν
τις σκέψεις τους καθώς και να λύσουν τυχόν
απορίες τους, ιδιαίτερα τα νέα μέλη. Ο ρόλος
των πλατειών είναι επίσης σημαντικός, να μιλάμε με ανθρώπους για τις καμπάνιες μας.
Πήρα την υπευθυνότητα της εφημερίδας, την
οποία θα αναδιοργανώσουμε για να φτάνει σε
περισσότερα χέρια. Λόγω των πολλών μετώπων έχουμε επίσης στόχο τις νέες στρατολογίες. Υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης στα
Πατήσια, μια εργατική και ανήσυχη γειτονιά».
«Οι εβδομαδιαίες εξορμήσεις μας στο Κρατικό Νοσοκομείο πάνε χρόνια πίσω, αλλά ιδιαίτερα στην έναρξη της πανδημίας είπαμε ότι δε
θα αφήσουμε τους υγειονομικούς μόνους», είπε η Πηνελόπη Κ., από τη Νίκαια. «Σε αυτό το
διάστημα αποκτήσαμε μεγαλύτερη σχέση με
το σωματείο και κερδίσαμε νέους συντρόφους. Θα σταθώ στη σημασία της σταθερής
παρέμβασης, είτε στις πύλες είτε μέσα, μέσα
από προσωπικό παράδειγμα: Το 2008 ήμουν
στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί ερχόταν σταθερά
συνεργείο της Εργατικής Αλληλεγγύης για
ενημέρωση και πολιτική συζήτηση. Αυτή ήταν
η πρώτη επαφή μου με το ΣΕΚ. Αν γινόταν
πριν 13 χρόνια, σε αυτές τις συνθήκες πολλά
περισσότερα μάτια και αυτιά είναι στραμμένα
πάνω μας».
«Και στη “μακρινή” Ξάνθη οι μάχες είναι
πολλές και μεγάλες», είπε η Βάσω Α. «Ένα
χρόνο τώρα ζήσαμε συνεχείς διαδηλώσεις και
κινητοποιήσεις σε πολλούς κλάδους, νοσοκομεία, εκπαίδευση, καλλιτέχνες, επισιτισμός,
φοιτητές. Παρά την αστυνομοκρατία, η αποφασιστικότητα του κόσμου ήταν εντυπωσιακή.
Σαν πυρήνας είμαστε πιο προετοιμασμένοι για
τις δυο μάχες που έχουμε μπροστά, τις 8Μ και
20Μ, με συμμετοχή εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών και με κόσμο που καταγγείλαμε μαζί τα
εγκλήματα κατά των προσφύγων στο Παρανέστι και όλη την περιοχή. Έχουμε ανανενώσει
την ένταξη συντρόφων στο ΣΕΚ, έχουμε αυξήσει τη διακίνηση του περιοδικού και της εφημερίδας, έχουμε σταθερή εξόρμηση στο παζάρι».
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Το εργατικό κίνημα

Οι Εργάτες της Τέχνης κλιμακώνουν

Σ

υλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τώρα και παντού, στοπ
στην εργασιακή επισφάλεια!
Αυτή είναι η καθαρή απάντηση των
σωματείων των εργατών της Τέχνης
για να σταματήσουν και οι σεξιστικές
επιθέσεις και οι εργοδοτικές αυθαιρεσίες, βάζοντας στο στόχαστρο την
Υπουργό Πολιτισμού με το σύνθημα
“Μενδώνη παραιτήσου” και όλη την
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, με
πρώτο σταθμό την Πέμπτη 4 Μάρτη
με συγκέντρωση στο Υπουργείο Πολιτισμού στις 12 το μεσημέρι και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας.
Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών,
που μαζικοποιήθηκε ακόμα μια φορά μέσα σε αυτή τη συγκυρία, έχει
βάλει ήδη τα επόμενα βήματα, καλώντας στην απεργιακή κινητοποίηση στις 8 Μάρτη και σε διήμερο κινητοποιήσεων στις 13 και 14 Μάρτη
για τον ένα χρόνο από το λοκντάουν
στον Πολιτισμό.
«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανασφάλειας και με την δημιουργικότητά μας σε καταστολή, ζούμε τώρα

την έκρηξη των θαρραλέων και επώνυμων καταγγελιών, που ξεκίνησε
πρώτα στον χώρο του Αθλητισμού
για να ακολουθήσει ο χώρος του
Πολιτισμού (και ευελπιστούμε το παράδειγμα αυτό να συνεχίσει σε
όλους τους υπόλοιπους κλάδους),
αλλά κι ένα ολόκληρο κίνημα αλληλεγγύης, προστασίας και στήριξης
προς τους καταπιεζόμενους, που
βρίσκουν το κουράγιο να μιλήσουν.
Αν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται
πραγματικά για την εξάλειψη της έμφυλης βίας και της εργασιακής αυθαιρεσίας, ας επαναφέρει τις Συλλογικές Συμβάσεις σε όλους τους κλάδους και μαζί το νομοθετικό πλαίσιο
με το οποίο ο - όποιος - κώδικας δεοντολογίας θα δημιουργηθεί από
εμάς τους εργαζόμενους χωρίς
άνωθεν παρεμβάσεις και θα αποκτήσει την εφαρμόσιμη ισχύ που απαιτείται. Με όλα αυτά ως δεδομένα
και με κυρίαρχο σύνθημά μας, “Συλλογικές Συμβάσεις ΠΑΝΤΟΥ!”, κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας»,
τονίζει το ΣΕΗ σε ανακοίνωσή του.
«Εμείς οι μέτριες, οι επαγγελμα-

τίες ομοφυλόφιλες, οι εδώ και ένα
χρόνο εκτός δουλειάς, οι υπόλοιπες
από τους 56 (που στήριζαν τη Μενδώνη), είμαστε υπερήφανες όσο ποτέ για τα σωματεία μας… Θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις το
ΣΕΗ, τους συνάδελφους και συνοδοιπόρους ηθοποιούς… Τα σωματεία των εργαζομένων δεν τρομοκρατούνται και δεν θα πάψουν να μιλάνε και να αγωνίζονται μέχρι τη δικαίωση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να ξέρει ότι
όταν τα βάζει με έναν, τα βάζει με
όλους μας», τονίζει το Σωματείο Εργαζόμενων στο Χώρο του Χορού.

Αιτήματα
Ταυτόχρονα δεν σταματάει η μάχη
για επιδόματα σε όλους και όλες χωρίς προϋποθέσεις μέχρι να σταματήσουν οι επιπτώσεις της πανδημίας
στον κλάδο. Να δοθούν όλες οι διευκολύνσεις, όπως επιδότηση ενοικίου,
αναστολή πληρωμής ληξιπρόθεσμων
οφειλών, απαγόρευση διακοπής ρεύματος, τηλεφωνίας και εξώσεων.
Η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθο-

ποιών οργανώνει την κινητοποίηση
της Πέμπτης 4/3 με κέντρο το σύνθημα «Να φύγει η κυβέρνηση του σεξισμού και της ανεργίας». Είναι η κυβέρνηση που καλύπτει τους ντόπιους
Weinstein και βάζει στόχο να ξηλώσει
κάθε εργατικό κεκτημένο και τις συλλογικές συμβάσεις, δίνοντας το ελεύθερο στους εργοδότες και σε κάθε
λογής «ιερά τέρατα» να αυθαιρετούν
και να παρενοχλούν σεξουαλικά.
Την Πέμπτη στο Υπουργείο, δίπλα
στους εργάτες της Τέχνης θα βρίσκονται και οι σπουδαστές της Τέχνης, απαιτώντας να ανοίξουν οι
δραματικές σχολές και οι σχολές χορού και κινηματογράφου για να γίνονται τα μαθήματα δια ζώσης. Μέσα από συνελεύσεις, οι σπουδαστές
αποφασίζουν αποχές από μαθήματα
στις 4 και 5 Μάρτη, συντονισμό με τα
σωματεία για το διήμερο κινητοποιήσεων 14 και 15 Μάρτη, αλλά και τη
συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση για τις γυναίκες στις 8
Μάρτη στην Κλαυθμώνος, όπως έκανε η συνέλευση των σπουδαστών
της δραματικής σχολής «Δήλος».

Κάτω τα χέρια
απ’ τα Μουσεία

Μ

ε μεγάλη επιτυχία και καθολική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η στάση εργασίας
και η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζόμενων στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
(ΒΧΜ) στις 26/2. Είναι η πρώτη κινητοποίηση
ενάντια στην προωθούμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού ιδιωτικοποίηση δημόσιων μουσείων με τη
μετατροπή τους σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ).
Είναι ακόμα ένας αγώνας που φωνάζει "Μενδώνη παραιτήσου" και να φύγει η κυβέρνηση των
ιδιωτικοποιήσεων, των σεξιστών και του ρατσισμού. «Το δημόσιο μουσείο είναι του λαού και όχι
σαλονάκι του κάθε αυλικού» έγραφε το πανό των
εργαζόμενων του ΒΧΜ.
Στη συγκέντρωση που έγινε έξω από το μουσείο παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο Θωμάς Κατσαρός, εργαζόμενος του ΒΧΜ, ο Γιάννης Βεργιόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Συντηρητών
του ΥΠ.ΠΟ., ο Μιχαήλ Ζερβός, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Έκτακτου Προσωπικού
ΥΠ.ΠΟ. (ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟ), ο Γιάννης Θεοχάρης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο Στάθης Γκότσης, γραμματέας του Ενιαίου
Συλλόγου του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Βασίλης
Κουκαλάνι και ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος από
την Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών και μέλη
του ΣΕΗ, ο Πέτρος Κωνσταντίνου από την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας και ο Τάσος Αναστασιάδης από τον Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης.
Ο Βασίλης Μπακάλης, συντηρητής αρχαιοτήτων
στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Η σημερινή μας κινη-

26/2, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Φωτό: Μάνος Νικολάου

τοποίηση είναι ένα προοίμιο των μεγάλων κινητοποιήσεων που σκοπεύουμε να κάνουμε για το ζήτημα της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα
των Μουσείων μας. Οι πρακτικές που απεργάζεται
η συγκεκριμένη Υπουργός Πολιτισμού οδηγούν σε
ένα καθεστώς ιδιωτικοποίησης. Τα μουσεία ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δεν θα έχουν καμία σχέση με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, που θα
δεχτεί τεράστιο πλήγμα. Θα μπει η εμπορική λογική στα Μουσεία και αυτό θα είναι πρόβλημα και
για τους πολίτες. Στο Μουσείο της Ακρόπολης
που ισχύει αυτό το καθεστώς, έχει σταματήσει η
επιστημονική έρευνα που είναι καίρια για τη λειτουργία των Μουσείων. Είμαστε κομμάτι του κινήματος που λέει “Μενδώνη παραιτήσου”».
«Εμείς σαν ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟ βγάλαμε στάση εργασίας και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις», μας είπε
ο Μιχαήλ Ζερβός, πρόεδρος του Σωματείου.
«Έχουμε φτιάξει συντονισμό με 7 σωματεία από
το Υπουργείο Πολιτισμού που συνδέει μόνιμους,
αορίστου χρόνου και έκτακτο προσωπικό. Με το
καθεστώς ΝΠΔΔ, διευθυντές των μουσείων δεν
θα γίνονται πρόσωπα με εμπειρία στο αντικείμενο,

αλλά θα διορίζονται ακόμα και άσχετοι με τον Πολιτισμό, με μοναδική προϋπόθεση να είναι αρεστοί στην εκάστοτε κυβέρνηση.
Επίσης, ανοίγει δρόμος για την επαγγελματική
αβεβαιότητα, καθώς μετατρέπονται σε επιχειρήσεις. Για να είναι κερδοφόρες, είναι σίγουρο ότι
θα θέλουν να πάρουν ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας και να αλλάξουν τις εργασιακές σχέσεις
όλων των εργαζομένων προς το χειρότερο. Απέναντι σε αυτούς που φέρνουν το νέο Μουσείο
Ακρόπολης σαν καλό παράδειγμα λειτουργίας
ΝΠΔΔ, έχουμε να πούμε ότι έχει οικονομικά προβλήματα, ενώ παίρνει τεράστιες επιχορηγήσεις.
Μέχρι τώρα υπάρχει ένας κουμπαράς από τα εισιτήρια και τις πωλήσεις των μουσείων για να
συντηρούνται τα μικρότερα μουσεία που δεν
έχουν την ίδια επισκεψιμότητα. Αν σταματήσει αυτό, είτε θα κλείσουν είτε θα γίνουν μαγαζιά για να
επιβιώσουν. Τα μουσεία είναι κομμάτι του Πολιτισμού, πρέπει να παραμένουν ανοιχτά και για τους
μαθητές και για όλους».

Μάνος Νικολάου

Θανατερές
κυβερνητικές
επιλογές

Α

πό “επιτυχία” σε “επιτυχία”
πηγαίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη διαχείριση της
πανδημίας.
Μεγάλα νοσοκομεία έχουν
μετατραπεί σε κλινικές covid.
Βαριά περιστατικά που θα έπρεπε να παρακολουθούνται στις
ΜΕΘ τώρα νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάμους. Αφήνουν έτσι
χιλιάδες αρρώστους από άλλες
ασθένειες χωρίς δυνατότητα
πρόσβασης στη δημόσια Υγεία
και τους σπρώχνουν στις αγκαλιές των ιδιωτικών κλινικών.
Φαίνεται όμως πως οι ασθενείς δεν αρκούν στις τελευταίες, οι οποίες θέλουν και τους
τραυματίες. Έτσι η διοίκηση
του ΚΑΤ με εντολή της 1ης ΥΠΕ
και του Υπουργείου αποφάσισε
την κατάργηση 7 κλινών ΜΕΘ
και μετατροπή τους σε κλίνες
μιας νέας υποστελεχωμένης
ΜΕΘ-covid “αφήνοντας έτσι στο
μοναδικό νοσοκομείο με τραυματολογική κατεύθυνση, πανελλαδική αναφορά και καθημερινή
εφημερία, μόνο 15 κλίνες Γενικής ΜΕΘ”, όπως τονίζει η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου ΚΑΤ.
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση
συνεχίζει να “τακτοποιεί” τους
δικούς της κάνοντας κουρελόχαρτο τα όποια, αδημοσίευτα,
πρωτόκολα με βάση τα οποία
οργανώνεται το χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του στρατού
και της αστυνομίας, συνεχίζουν
να κάνουν καθημερινά τα εμβόλια που “περισσεύουν και θα πετιούνταν”, παρακάμπτοντας τις
λίστες προτεραιότητας, με την
δικαιολογία ότι είναι εύκολα
προσβάσιμοι λόγω επαγγέλματος.
Το ίδιο δεν φαίνεται να ισχύει
όμως για τους απλούς φαντάρους όποιες και αν είναι οι συνέπειες για τους ίδιους και τις
τοπικές κοινωνίες. Στη Χίο,την
προσπάθεια των κατοίκων που
είχαν καταφέρει να μηδενίσουν
τα κρούσματα κορονοϊού, κατέστρεψε η παντελής έλλειψη
προληπτικών ελέγχων και μέτρων στα στρατόπεδα όπου μετά την άφιξη νεοσύλλεκτων βρέθηκαν 10 νέα κρούσματα. Και η
αντιμετώπιση; Αντί για μαζικά
και συστηματικά τεστ στον πληθυσμό ζητάνε από τους φαντάρους να φοράνε μάσκα ακόμα
και στον ύπνο τους!

Δ.Δ.
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Το εργατικό κίνημα

Αλληλεγγύη στον Κώστα Καταραχιά
Σ

ε αναβρασμό βρισκόταν από
νωρίς το πρωί της Τρίτης 2/3
το νοσοκομείο του Άγιου Σάββα. Από τη ντουντούκα που βρισκόταν στο προαύλιο επαναλαμβανόταν
το κάλεσμα για συμμετοχή στη στάση εργασίας που είχε βγάλει το σωματείο ενάντια στην εκδικητική απόλυση του Κώστα Καταραχιά, προέδρου του Συλλόγου Εργαζόμενων
του νοσοκομείου. Τη στήριξή τους
στην κινητοποίηση είχαν ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες η ΠΟΕΔΗΝ, η ΟΕΝΓΕ και η ΕΙΝΑΠ ενώ οι
δύο τελευταίες είχαν πάρει απόφαση για τρίωρη στάση εργασίας ώστε
να διευκολυνθεί η συμμετοχή εργαζομένων από άλλα νοσοκομεία.
Η διοίκηση του Αγ. Σάββα είχε
προσπαθήσει τις προηγούμενες
ημέρες να ανακόψει τη δυναμική της
κινητοποίησης σκίζοντας αφίσες και
κατεβάζοντας πανό του σωματείου.
Αυτό όμως δεν σταμάτησε δεκάδες
εργαζόμενες και εργαζόμενους να
δώσουν το παρών στην προσυγκέντρωση που ξεκίνησε στις 10πμ στο
προαύλιο του νοσοκομείου. Εκεί
βρέθηκαν από νωρίς με πανό και
πλακάτ “Οχι στην απόλυση του Κ.
Καταραχιά” η καμπάνια Στηρίξτε
τους εργάτες της Υγείας – Support

Σ

2/3, Απεργοί του Αγ. Σάββα και συμπαραστάτες διαδηλώνουν προς το Υπ. Υγείας. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

Health Workers, το Συντονιστικό των
Νοσοκομείων και ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης αλλά και μέλη
της Κίνησης για την Απεργιακή 8
Μάρτη. Οι κινήσεις μπόρεσαν να παραβρεθούν χάρη στην αλληλεγγύη
που επέδειξαν οι εργαζόμενοι στην
είσοδο παρά τις εντολές τις διοίκησης να μην επιτραπεί κανείς, χρησιμποιώντας ως δικαιολογία τον
“συγχρωτισμό”.
Παρά το τσουχτερό κρύο η συγ-

τη συγκέντρωση πρώτος πήρε το λόγο
ο Πάνος Παπανικολάου, ΓΓ της ΟΕΝΓΕ.
“Ο κ. Κικίλιας κρύβεται και δεν έχει δώσει καμία απάντηση στις ερωτήσεις που έχουν
τεθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης
ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ 25 για την απόλυση
του Καταραχιά. Ντρέπεται να ομολογήσει ότι
όλη αυτή η ιστορία, εκτός από την τρομοκράτηση των υγειονομικών, χρησιμεύει για να κουκουλώσει τις εγκληματικές ευθύνες τις διοικήτριας του νοσοκομείου για το ότι ένα ογκολογικό νοσοκομείο που δεν νοσήλευε περιστατικά covid έγινε εκκολαπτήριο διασποράς. Επί
μήνες είχε πετάξει στο καλάθι των αχρήστων
τις επισημάνσεις του συλλόγου εργαζομένων
και των υγειονομικών του νοσοκομείου.”
Στη συνέχεια μίλησε η Δέσποινα Τοσονίδου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων
Ασκληπιείου Βούλας η οποία τόνισε πως “εχθές στο Ασκληπίειο απολύθηκαν και επίσημα
11 εργολαβικές καθαρίστριες, ενώ κατέληξε
και ο πρώτος διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ
ασθενής, την ίδια ώρα που 300 ιδιωτικές κλίνες ΜΕΘ παραμένουν απείραχτες”. Συνέχισε
απευθύνοντας την ερώτηση “Τι σχέση έχουν
αυτά με την απόλυση ενός επικουρικού;” για
να απαντήσει πως “το σωματείο του Αγ. Σάββα είναι ένα από τα σωματεία που ανυποχώρητα δίνουν τη μάχη στο πλάι του αγωνιζόμενου λαού, για να μην πεθαίνει κανένας, για
να μην απολύεται κανένας, για να επιταχθούν
οι ιδιωτικές κλινικές”. Τελείωσε την ομιλία
της λέγοντας πως πρόκειται “για τον μόνο
συμβασιούχο συνάδελφο που απολύεται εν
μέσω πανδημίας, γιατί τον λένε Κώστα Κατα-

κέντρωση μαζικοποιήθηκε, με αισθητή παρουσία των εργαζομένων γυναικών στην καθαριότητα του νοσοκομείου. Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι κατευθύνθηκαν με λεωφορεία στο Πεδίο του Άρεως από όπου
ξεκίνησε και η πορεία προς το
Υπουργείο Υγείας.
Φωνάζοντας δυνατά το σύνθημα
“Κικίλια Μπαλαούρα ακούστε το καλά, ο Καταραχιάς θα μείνει στη δουλειά” η πορεία βάδισε μέχρι το

Υπουργείο ενώ από τη ντουντούκα ο
ίδιος ο προέδρος ενημέρωνε διαρκώς οδηγούς και περαστικούς για τα
αιτήματα των εργαζομένων. “Μέσα
στην πανδημία ενισχύεις τα νοσοκομεία, δεν απολύεις συμβασιούχους.
Η ίδια η κυβέρνηση έκανε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση της
σύμβασης των επικουρικών μέχρι τις
31 Οκτώβρη. Και αντί για αυτό προχωρούν σε απολύσεις” είπε απευθυνόμενος στον κόσμο διασχίζοντας

“Στηρίζουμε μέχρι
την τελική δικαίωση”
ραχιά, γιατί είναι ανυποχώρητα στο πλευρό
των εργαζόμενων και του λαού”.
Ο πρόεδρος του ΕΚΑ, Γιώργος Μυλωνάς
είπε πως “όλοι γνωρίζουμε το ρόλο που έχει
παίξει ο Κ. Καταραχιάς μέσα από την προσπάθεια του να αλλάξει τα δεδομένα στον
Αγ. Σάββα και συνολικά στα νοσοκομεία και
καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για μια εκδικητική απόφαση. Μετατρέπουν τους ήρωες
σε θύματα. Η απόφαση πρέπει να παρθεί πάση θυσία πίσω. Το υπουργείο είναι με την
πλάτη στον τοίχο. Στηρίζουμε μέχρι την τελική δικαίωση.”
Επόμενη μίλησε η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος του ΔΣ του νοσοκομείου ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς μίλησε για την ανάγκη “να γίνει το αυτονόητο πραγματικότητα”. “Θέλουμε προσλήψεις, θέλουμε μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων, να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια
ότι προσφέρουμε αυτό που πρέπει στους
ασθενείς μας. Τέρμα στην κοροϊδία, θα είμαστε στο δρόμο μέχρι να τα επιβάλουμε”.
Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ μίλησε για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής που βρίσκονται στα όρια
τους και την προσπάθεια της κυβέρνησης να
την αποκρύψει. “Όποιος τους χαλάει το αφήγημα”, είπε, “διώκεται και ποινικά και πειθαρχικά. Ο Κ. Καταραχιάς αναδείκνυε συνεχώς

τη μεγάλη διασπορά που υπήρχε σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο και τις ελλείψεις τεστ.
Γι' αυτά βρέθηκε στο στόχαστρο. Γι' αυτό
δεν του ανανεώνουν τη σύμβαση. Στεκόμαστε δίπλα και στον Κώστα και σε όσους άλλους συνδικαλιστές διώκονται”.

Μηνύματα αλληλεγγύης
Ο Βασίλης Κουκαλάνι από την Ανατρεπτική
Συσπείρωση Ηθοποιών απεύθυνε μήνυμα αλληλεγγύης θυμίζοντας πως “τις τελευταίες
μέρες και εμείς οι συνδικαλιστές ηθοποιοί και
ο πρόεδρος μας έχουμε στοχοποιηθεί μέσω
του Λιγνάδη από τους κυρίαρχους, πως από
φθόνο και μετριότητα κατηγορούμε την κυβέρνηση για την υπόθεση Λιγνάδη. Είναι η
ίδια ιστορία. Στηρίζουμε τον πρόεδρο μας,
στηρίζουμε και τον Κώστα Καταραχιά. Είμαστε ένα μέτωπο. Θέλουμε μια πόλη γεμάτη με
γιατρούς και νοσηλευτές και όχι αστυνομία”.
“Πίσω από την απόλυση του Καταραχιά και
των άλλων συνδικαλιστών, κρύβεται η κατάρευση του συστήματος Υγείας και οι ελλείψεις, κρύβεται το γεγονός ότι ο κόσμος πεθαίνει αβοήθητος”, είπε ο Δημήτρης Περίχαρος, προεδρεύων του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ. “Πρέπει ενωμένοι, επίμονα και συλλογικά να αγωνιστούμε” τόνισε.

την Πατησίων.
Μπροστά στο υπουργείο η αστυνομία επιχείρησε να περιορίσει την
έκταση της συγκέντρωσης επί της
οδού Αριστοτέλους αφήνοντας
εσκεμμένα δεκάδες αυτοκίνητα να
μπλοκαριστούν ώστε να απαιτήσει
από τους απεργούς να περιοριστούν
σε μία λωρίδα. Οι τελευταίοι απάντησαν δια στόματος του προέδρου του
σωματείου πως “ευχαρίστως να αφήσουμε μία λωρίδα εφόσον και ο
υπουργός πράξει το αυτονόητο,
εφόσον δεχτεί μια αντιπροσωπεία
μας, όπως του ζητάμε εδώ και δύο
μήνες”. Παρόλα αυτά η αδιαλλαξία
της αστυνομίας και του Υπουργού
δεν βρήκε συμμάχους. Εργαζόμενοι
και αλληλέγγυοι μοίρασαν προκηρύξεις του σωματείου για να ενημερώσουν τους μπλοκαρισμένους οδηγούς η οποίοι και έκαναν αναστροφή
κάτω από τον ήχο του συνθήματος
“Θέλουμε προσλήψεις στην Υγεία,
κάτω τα χέρια απ'τα νοσοκομεία”.
Τη συγκέντρωση μαζικοποίησαν
με την παρουσία τους και τα πανό
τους η πρωτοβουλία Εργαζομένων
του νοσοκομείου Αγ. Όλγα και το
Σωματείο Εργαζομένων ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς.

Δημήτρης Δασκαλάκης

Ο Πέτρος Κωσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας είπε: “Η κυβέρνηση από την πρώτη
μέρα αποφάσισε να βάλει χέρι στα συνδικάτα γιατί είναι η δύναμη που στέκεται απέναντί τους. Επιτίθονται στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ και σε πολλούς συνδικαλιστές βάσης. Θα μας βρούν
μπροστά τους και τη Δευτέρα 8 Μάρτη, παγκόσμια ημέρα των γυναικών”.
Όταν πήρε το λόγο ο Χρίστος Αργύρης
από το ΓΣ της ΑΔΕΔΥ για να ενημερώσει πως
το υπουργείο υποσχέθηκε μέσω τηλεφώνου
συνάντηση με τους συνδικαλιστές την ερχόμενη Πέμπτη, οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν
σε συνθήματα γνωρίζοντας πως το υπουργείο έχει δώσει ανάλογες υποσχέσεις αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν. “Απαιτούμε μια οριστική υπογραφή ότι ο Καταραχιάς δεν θα απολυθεί, όπως δεν θα απολυθούμε όλοι οι επικουρικοί γιατροί. Είμαστε
20.000 συμβασιούχοι. Η μονιμοποίησή μας θα
έπρεπε να είναι αυτονόητη αλλά δυστυχώς,
για αυτούς δεν είναι. Να ξέρουν λοιπόν ότι θα
συνεχίσουμε να απαιτούμε, κάθε μέρα, την
ανάκληση της απόλυσης”, είπε κλείνοντας.
Τη συγκέντρωση έκλεισε ο ίδιος ο Κώστας
Καταραχιάς ευχαριστώντας όσους συμπαραστάθηκαν στον αγώνα του σωματείου για την
υπεράσπιση του συνδικαλισμού και του δικαιώματος για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να σταματήσουν τις μεθοδέυσεις. Θα είμαστε και πάλι
εδώ την Πέμπτη που το υπουργείο μας υποσχέθηκε συνάντηση”, τόνισε.
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Ο νόμος θα μείνει
στα χαρτιά
Τ
ο γεγονός ότι το νομοσχέδιο
Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη ψηφίστηκε δυο εβδομάδες πριν στη
Βουλή, δεν πτόησε χιλιάδες φοιτητές
και φοιτήτριες την περασμένη Πέμπτη 25/2, να γεμίσουν τους δρόμους
του κέντρου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και πολλών ακόμα πόλεων.

Η υπόσχεση για συνέχεια της μάχης μέχρι την ανατροπή εκφράστηκε στα πανό και τα συνθήματα των
φοιτητικών συλλόγων είτε θυμίζοντας τον αγώνα του ’79 ώστε «αυτό
το νομοσχέδιο να πέσει στη φωτιά»,
είτε το ’06 – 07 «με όπλο την κατάληψη να ρίξουμε το νόμο» ,όπως
έλεγαν χαρακτηριστικά.
Η διαδήλωση στην Αθήνα ξεκίνησε από τα Προπύλαια και βάδισε μέχρι το Σύνταγμα χωρίς αυτή τη φορά να τολμήσει να της επιτεθεί η
αστυνομία.
Στην αγανάκτηση για τον αντιεκπαιδευτικό νομο είχαν προστεθεί
αφενός η οργή του φοιτητικού κινήματος για την εισβολή και την επίθεση της αστυνομίας στους
φοιτητές/τριες του ΑΠΘ λίγες ημέρες πριν, αφετέρου η αγωνία της νεολαίας μπροστά στο ενδεχόμενο να
ζήσει τον πρώτο θανάτο κρατούμενου απεργού πείνας στη χώρα.
Δυναμική ήταν η παρουσία των
φοιτητριών/των του ΣΕΚ στις σχολές και των Mαθητών/τριών Anticapitalista, ενώ χαρακτηριστική ήταν η
ενωτική στάση των αγωνιστικών δυνάμεων στα μπλοκ των φοιτητικών
συλλόγων. Μαζί με τους φοιτητές
και τις φοιτήτριες διαδήλωσαν δεκάδες μαθητές/τριες από σχολεία της
Αθήνας κι εκπαιδευτικοί.

Θεσσαλονίκη
Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν ίσως
η εικόνα του ξεσηκωμού στη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα. Ήταν η κορύφωση μιας εβδομάδας που ξεκίνησε
τη Δευτέρα με την κατάληψη της
Πρυτανείας του ΑΠΘ από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, την βάναυση μεν, αποτυχημένη δε, προσπάθεια καταστολής της κινητοποίησης
από την αστυνομία, μια διαδήλωση
χιλιάδων την επόμενη ημέρα που
ενώθηκε με τους απεργούς της
Υγείας και βάδισε μέχρι τα δικαστήρια απαιτώντας και πετυχαίνοντας
την απελευθέρωση των συλληφθέντων, φτάνοντας σε αυτό που περιγράφει το μήνυμα που μας έστειλε η
Μαρία, φοιτήτρια του ΑΠΘ: «Σήμερα
στη Θεσσαλονίκη έγινε πορεία 8.000
ανθρωπων (φοιτητών, καθηγητών
κλπ) ενάντια στο νομοσχέδιο για τα
πανεπιστήμια. Μια μεγάλη νίκη και η
απόδειξη ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Η πιο συγκινητική

25/2, Φοιτητικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη

στιγμή ήταν όταν σε μια κατηφόρα
γύρισε ο κόσμος και αντιλήφθηκε το
πλήθος του κόσμου και άρχισε να
χειροκροτεί. Ακόμα πιο συγκινητικό
όταν τα παιδιά από τα σχολεία άρχισαν να φωνάζουν και να χειροκροτούν. Αυτή είναι η δυναμική λοιπόν».
Μια ημέρα πριν, την Τετάρτη 24/2
ανέλαβαν δράση καθηγητές/
τριες του ΑΠΘ και του ΠΑΜΑΚ με
συγκέντρωση στην Πρυτανεία. «Οι
φοιτητές θυσιάζονται με δύσκολες
συνθήκες για να σπουδάσουν, δεν
θα ξυλοκοπούνται κιόλας στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν θα το δεχτούμε. Θα είμαστε κοντά τους. Η αστυνομία δεν καμιά δουλειά στο πανεπιστήμιο» τονίζουν.
«Κλιμακώνουμε! Αυτό το ποτάμι
δεν θα γυρίσει πίσω. Θα συνεχίσει
μέχρι την ανατροπή των νόμων Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη» υπογραμμίζει
το ΣΕΚ στις σχολές σε ανακοίνωσή
του μετά τις διαδηλώσεις της Πέμπτης 25/2 και βάζει τα επόμενα βήματα: «Συνεχίζουμε με γενικές συνελεύσεις σε όλες τις σχολές την επόμενη εβδομάδα. 8 Μάρτη διαδηλώνουμε μαζικά ενάντια στις σεξιστικές
επιθέσεις. Όλοι και όλες μαζί ενάντια στην κυβέρνηση του σεξισμού,
του ρατσισμού και της πανδημίας.

Συνεχίζουμε στις 10 Μάρτη με νέο
πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, στη
συμπλήρωση ενός χρόνου από το
κλείσιμο των σχολών από την κυβέρνηση. Να ανοίξουν τώρα οι σχολές
με όλα τα μέσα προστασίας».
Σε πολλές σχολές ήταν προγραμματισμένες συνελεύσεις στην αρχή
αυτής της εβδομάδας. Είχε προηγηθεί η συνέλευση στην Καλών Τεχνών
της Αθήνας όπου αποφασίστηκε το
αγωνιστικό πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος.
«Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
διαδήλωση των φοιτητικών συλλόγων στα Γιάννενα την Πέμπτη 25/2»
μας είπε η Αρετή Κανέλλου. «Συνεχίζουμε! Αυτή την εβδομάδα είναι
προγραμματισμένες συνελεύσεις σε
πολλές σχολές του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων στις οποίες διεκδικούμε
τη συνέχεια και την κλιμάκωση των
κινητοποιήσεων. Ήδη έχουμε το
επόμενο μεγάλο ραντεβού στην
απεργιακή κινητοποίηση της 8 Μάρτη στην οποία διεκδικούμε ότι θα κατέβουν όλος ο κόσμος των σχολών.
Την Τρίτη 2/3, γινόταν κινητοποίηση
στην Πρυτανεία όπου από νωρίς
υπήρχαν απειλές για εισβολή των
μπάτσων».

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΧΑΝΙΑ

Η

περασμένη εβδομάδα στα Χανιά υπήρξε γεμάτη δράσεις και κινητοποιήσεις. Την Δευτέρα ο Φοιτητικός Σύλλογος κινητοποιήθηκε
στην Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης, για να διεκδικήσει μία επίσημη τοποθέτηση του Πρύτανη κ. Διαμαντόπουλου πάνω στο θέμα της
εφαρμογής του νομοσχεδίου της Κεραμέως.
Αφού έγινε προσπάθεια επικοινωνίας με αυτόν και συζήτηση με τον
αντιπρύτανη κ.Λαγουδάκη και αφού πέσαμε σε κλειστά αυτιά, ο συγκεντρωμένος σύλλογος προχώρησε σε κατάληψη της Πρυτανείας, με
στόχο τον ορισμό συγκλήτου διά ζώσης πάνω στο θέμα του νομοσχεδίου και ως στήριξη στους φοιτητές του ΑΠΘ, οι οποίοι δέχτηκαν ακραία
καταστολή μέσα στον χώρο του ιδρύματός τους. Η κινητοποίηση συνεχίστηκε και την Τρίτη μέχρι που ορίστηκε σύγκλητος για την Παρασκευή με θέματα το νομοσχέδιο και τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης.
Μέρα Τετάρτη, μέρα γενικής συνέλευσης του Φ.Σ. όπου πάρα τα εμπόδια και την άρνηση των αστικών δυνάμεων να συμμετέχουν πραγματοποιείται με ακόμη πιο μαζική προσέλευση από την προηγούμενη. Η
Ενωτική Πρωτοβουλία και το Μ.Α.Σ. συμφωνούν σε κοινό αγωνιστικό
πλαίσιο για να κατέβουν την επόμενη μέρα στον δρόμο.
Την Πέμπτη, παρά τον προβληματικό καιρό, το φοιτητικό μπλοκ έχει
μεγάλη προσέλευση. Πραγματοποιείται πορεία μέσα στο κέντρο των
Χανίων χωρίς κάποιο ουσιαστικό εμπόδιο αλλά με σημαντική αστυνομική παρουσία στον τριγύρω χώρο.
Την Παρασκευή ο σύλλογος συγκεντρώνεται στην πρυτανεία για να
παρακολουθήσει την τελικά ηλεκτρονική Σύγκλητο. Βρίσκει κλειδωμένες πόρτες και παρεμβαίνει ηλεκτρονικά. Η Σύγκλητος τελικά και αφού
έχει κλείσει μικρόφωνα σε διάφορους/ες συμφοιτητές/ήτριες, βγάζει
μία αδιάφορη απόφαση χωρίς κάποια ουσιαστική επίθεση στο νομοσχέδιο και παρά τις εναντιώσεις κάποιων Κοσμητόρων και μελών
Δ.Ε.Π., κυρίως στο θέμα της ύπαρξης αστυνομίας μέσα στις σχολές.
Τέλος, το Σάββατο και μισή ώρα πριν την πορεία για τον Δ. Κουφοντίνα που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγοράς στα Χανιά, 4 φοιτητές «απήχθησαν» μέσα και μπροστά από τα σπίτια τους από τις δυνάμεις καταστολής. Τρεις προσαγωγές, μία σύλληψη, εισβολή σε σπίτι
με υποτιθέμενες μαρτυρίες βανδαλισμού και δημιουργία φανταστικής
δικογραφίας είναι η απάντηση της αυταρχικής κυβέρνησης στους φοιτητές που μάχονται.
Η συνέχεια είναι μεγάλη και ξεκινάει με την συνέλευση στις 3/3 και
την απεργιακή κινητοποίηση στις 8/3.

Βαγγέλης Κωνσταντουλάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κ

αι στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση ενάντια στο νομοσχέδιο Κεραμέως που διαλύει την δημόσια παιδεία. Συμμετείχαν
φοιτητικοί σύλλογοι, εκπαιδευτικοί, συλλογικότητες και οργανώσεις
της αριστεράς.
Συνεχίζουμε την προσπάθεια για συνελεύσεις στις σχολές προκειμένου να οργανώσουμε την συνέχεια με συλλαλητήριο στις 10 Μάρτη
που συμπληρώνεται ένας χρόνος με κλειστές σχολές, αλλά και να
ανοίξουμε τα ζήτημα του σεξισμού και της καταπίεσης στον δρόμο για
τις 8 Μάρτη.

Θεοδώρα Καφήρα

ΒΟΛΟΣ

Τ

ην Πέμπτη 25/2 διαδηλώσαμε και στον Βόλο ενάντια στο νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη που θέλει να τσακίσει την δημόσια Παιδεία, να διαλύσει τους φοιτητικούς συλλόγους και φέρνει εικόνες σαν
αυτές που είδαμε στο ΑΠΘ την περασμένη Δευτέρα.
Με τους μαθητές στην πρώτη γραμμή, κοινό πανό των Φ.Σ Αρχιτεκτονικής και ΗΜΜΥ αλλά και την παρουσία του ΣΕΚ στις σχολές και της
πρωτοβουλίας μαθητών-φοιτητών πραγματοποιήσαμε μια δυναμική πορεία πάνω από 200 άτομα και ακολούθησε συντονιστικό για να οργανώσουμε τα επόμενα βήματα. Η Ν.Δ νομίζει ότι μπορεί να τρομοκρατήσει
το φοιτητικό κίνημα αλλά στην πραγματικότητα μας εξοργίζει. Συνεχίζουμε τη μάχη με συνελεύσεις στις σχολές μας αυτή τη βδομάδα και
έχουμε σαν επόμενο σταθμό τη διαδήλωση στις 4/3 στον Θόλο στις 12μ
στην οποία θα συμμετέχει και ο Φ.Σ Πολιτικών Μηχανικών μετά από μια
μαζική συνέλευση 40 φοιτητών.

Τζένη Δεμιρτζίδου
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Μ

Συνεχίζουμε 8 και 10 Μάρτη

ε δυο μεγάλους σταθμούς συνεχίζεται
η μάχη του φοιτητικού κινήματος. Με
τα συλλαλητήρια στις 8 και 10 Μάρτη.

Στις 8 Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών
και μέρα πανεργατικής απεργιακής κινητοποίησης ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις, η νεολαία των σχολών αναμένεται να αποτελέσει
ένα σημαντικό κομμάτι της κινητοποίησης δίπλα στα εργατικά σωματεία και τις συλλογικότητες. Ήδη μια σειρά φοιτητικοί σύλλογοι καλούν στη συγκέντρωση της πλατείας Κλαυθμώνος στην Αθήνα και στα σημεία που έχουν
ανακοινωθεί σε όλες τις άλλες πόλεις.
Για την οργάνωση της 8 Μάρτη οι φοιτήτριες/τές του ΣΕΚ στις σχολές οργάνωσαν
διαδικτυακή εκδήλωση την περασμένη Τρίτη.
«Στις 8 Μάρτη πάμε να κάνουμε μια μεγάλη
διαδήλωση» είπε η Ιφιγένεια, φοιτήτρια στο
Πάντειο. «Είναι ώρα να πάρουμε τα πράγματα
στα χέρια μας. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Το
βλέπουμε όλο τον τελευταίο καιρό με τις καταγγελίες που γίνονται από πολλές γυναίκες
και γινόμαστε έξω φρενών. Είναι απαράδεκτος
ο τρόπος που συγκαλύπτονται οι υποθέσεις».
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του ΣΕΚ στις
σχολές, συντονισμένες με τη δράση της Κίνησης για την Απεργιακή 8 Μάρτη, οργανώνουν
με όλες τους τις δυνάμεις την επιτυχία της κινητοποίησης. Με εξορμήσεις, αφισσοκολήσεις
και διεκδικώντας αποφάσεις συμμετοχής στις
γενικές συνελεύσεις των σχολών.
«Στην ΑΣΚΤ κάναμε γενική συνέλευση με τη
συμμετοχή δεκάδων φοιτητών/τριών» μεταφέ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κ

αθολικά ποσοστά συμμετοχής πλησιάζει η απεργία –
αποχή των εκπαιδευτικών
από την αξιολόγηση. Ολόκληρα
σχολεία δηλώνουν τη συμμετοχή
τους στην αποχή οδηγώντας την Κεραμέως σε άλλο ένα φιάσκο. Στα
Χανιά για παράδειγμα την Παρασκευή 26/2, 178 από τα 196 σχολεία
είχαν δηλώσει αποχή από τη διαδικασία. Τρεις ημέρες μετά ο αριθμός
είχε φτάσει τα 192. Σε ανακοίνωσή
τους οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις
χαιρετίζουν «τη μαζική συμμετοχή
των συναδέλφων στην απεργία –
αποχή! Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. Καλούμε
όλους τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν σταθερά και αταλάντευτα τη
μάχη ενάντια στην επιβολή της αξιολόγησης. Να συσπειρωθούν ακόμα
πιο αποφασιστικά στις ΕΛΜΕ» σημειώνουν μεταξύ άλλων.
«Οργανώνουμε την απεργία αποχή αλλά αυτό είναι μόνο μια πλευρά
της σύγκρουσης» επισημαίνει το Δίκτυο Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”.
«Αυτή η μάχη δεν θα κριθεί εξατομικευμένα ή με εσωτερικούς όρους
και με κλειστά σχολεία. Χρειάζεται
να συγκρουστούμε με όλο το διαλυ-

πρώτες καταγγελίες. Η διαχείριση είναι τρομακτική γιατί οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ακόμα και τον Πρύτανη.
Ακόμα σημαντικότερη ίσως είναι η
απόφαση για μετατροπή της σχολής
σε Κέντρο Αγώνα ενάντια στην Κεραμέως και την κυβέρνηση. Θέλουμε με
αυτό τον τρόπο να ξαναζωντανέψουμε
τη σχολή μας. Αποφασίσαμε τη συμμετοχή μας στο επόμενο φοιτητικό συλλαλητήριο στις 10 Μάρτη για τον έναν
χρόνο από το κλείσιμο των πανεπιστημίων, καθώς και στο αντιρατσιστικό
συλλαλητήριο στις 20 Μάρτη στην
Ομόνοια».

Αιχμή

ρει ο Γιάννης Μαλινάκης, φοιτητής στη σχολή.
«Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι αποφασίσαμε να
ανοίξει το κίνημα #metoo και στην ΑΣΚΤ με τη
σύσταση ομάδας φύλου και τη συμμετοχή μας
στην απεργιακή 8 Μάρτη. Έχουν βγει ήδη οι

Δυο μέρες μετά την απεργιακή παγκόσμια ημέρα γυναικών, το φοιτητικό
κίνημα θα βρεθεί ξανά στους δρόμους.
Τα συλλαλητήρια στις 10 Μάρτη αποτελούν τη συνέχεια του κινήματος που
κοντράρει το νόμο Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη από τις πρώτες εβδομάδες της
χρονιάς, αλλά έχει σαν κεντρική αιχμή
της τη διεκδίκηση για άνοιγμα των
σχολών. Η αφορμή άλλωστε είναι η
συμπλήρωση ενός χρόνου από το κλείσιμό τους.
«Ένας χρόνος κλειστές σχολές δεν είναι
υγειονομικό μέτρο αλλά κομμάτι της συνολικότερης επίθεσης στην Παιδεία, στο συνδικαλισμό, στην αριστερά, στη διακίνηση ιδεών στις

σχολές», μας λέει η Μαρία Ρίζου, φοιτήτρια
στο ΕΚΠΑ και μέλους του ΣΕΚ στις σχολές.
«Ήξερε η κυβέρνηση ότι οι σχολές είναι προπύργια αγώνα και ριζοσπαστικοποίησης. Γι’
αυτό επέλεξε να τις κλείσει και να τις κρατάει
κλειστές εδώ κι έναν χρόνο, την ίδια στιγμή
που τα σχολεία ανοιγόκλειναν. Μέσα σε αυτό
το χρονικό διάστημα η Κεραμέως περνάει νομοσχέδιο για την αστυνομία στα πανεπιστήμια,
βάζει εμπόδια στην πρόσβαση των μαθητών/
τριών στην τριτοβάθμια. Αυτό που θέλουν είναι όταν ξανανοίξουν οι σχολές να είναι “ανακαινισμένες” με μπάτσους, πειθαρχικά, όρια
φοίτησης κλπ. Από την αρχή της χρονιάς κάναμε επιλογή ότι θέλουμε ανοιχτές σχολές με
τους δικούς μας όρους, με όλα τα μέτρα προστασίας, κι όχι απλά καλύτερη τηλεκπαίδευση.
Κάναμε καμπάνια γι’ αυτό, βγάλαμε προκήρυξη, κάναμε κινητοποιήσεις στο Υπουργείο. Κι
αυτό έφτασε σε κλιμάκωση με ένα μεγάλο κίνημα εδώ και αρκετές εβδομάδες ενάντια στο
νόμο Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη. Ζωντανεύουμε
τις σχολές μας με συνελεύσεις και αποφάσεις
για συνέχεια της μάχης. Όλο και περισσότερος κόσμος ειδικά από τα πρώτα έτη μπαίνει
σε αυτό. Τη Δευτέρα 1/3 μαζευτήκαμε στην
Νομική της Αθήνας όπου συζητήσαμε για την
οργάνωση των επόμενων κινητοποιήσεων,
φτιάξαμε πανό για τις 8 Μάρτη. Αυτό προσπαθούμε σε όλες τις σχολές. Το συλλαλητήριο
στις 10 Μάρτη θα είναι ένας ακόμα μεγάλος
σταθμός σε αυτή την προσπάθεια».

Σ.Μ.

Ανοιχτά σχολεία χωρίς κορονοϊό και αξιολογητές
τικό πλαίσιο που έχει επιβάλει η Κεραμέως εδώ και ένα χρόνο κωφεύοντας στα αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος. Με απεργίες,
διαδηλώσεις, καταλήψεις, πανεκπαιδευτικό ξεσηκωμό. Σε συντονισμό
με τη σύγκρουση που έχει ανοίξει το
φοιτητικό κίνημα, που απαιτεί με

τους αγώνες του ανοιχτές σχολές,
χωρίς αστυνομία και πειθαρχικά και
που δεν σταματά, ούτε μετά την ψήφιση του νόμου» συνεχίζει.
Ήδη “η Τάξη μας” με προκήρυξη
που έχει εκδόσει προτείνει απεργία
«για να ανοίξουμε τα σχολεία με μέτρα προστασίας από την πανδημία

Κόβουν τα σχολικά γεύματα

Η

κυβέρνηση, αφού έβαλε τον σκόπελο της τηλεκπαίδευσης οδηγώντας ακόμα και στον αποκλεισμό από την εκπαιδευτική διαδικασία τους πιο φτωχούς μαθητές, τώρα τους κόβει και το φαΐ. 1.227
σχολικές μονάδες - 185.000 μαθητές - που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων, ενημερώθηκαν εντελώς αιφνιδιαστικά
στις 26/2 πως από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου σταματά η διανομή των γευμάτων στους μαθητές, με τη δικαιολογία ότι καθυστέρησε η έγκριση
της νέας σύμβασης έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Όπως είναι λογικό αυτή η εξέλιξη προκάλεσε τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών.
«Σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση βαθαίνει, με την πανδημία
που εξελίσσεται να επιταχύνει τη φτώχεια και την ανέχεια, η κυβέρνηση για άλλη μια φορά απέδειξε ποιες είναι οι προτεραιότητές της.
Από τη μια τροφοδοτεί τόσο καιρό με ζεστό χρήμα τους μεγαλοεπιχειρηματίες με «fast track» διαδικασίες, από την άλλη όμως καθυστερεί
την οποιαδήποτε παροχή ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας που τη
θεωρεί κόστος. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ντροπή» σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΕΠΕ “Σεφέρης” ένα από τα σωματεία που δηλώνουν την
αγανάκτησή τους.

χωρίς κορονοϊό κι αξιολογητές»:
«Τα σχολεία συνεχίζουν να παραμένουν κλειστά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και εκεί που είναι
ανοιχτά λειτουργούν χωρίς κανένα
πραγματικό μέτρο προστασίας. Η
πολιτική της κυβέρνησης ιδιαίτερα
σε Υγεία και Παιδεία είναι καταστροφική! …
Δεν είμαστε αναλώσιμοι ούτε
εμείς, ούτε οι μαθητές μας, αλλά
ούτε και η μόρφωσή τους! Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ζωντανό σχολείο και έχει
βαθιές επιπτώσεις στην μόρφωση,
στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των
παιδιών αλλά και στα εργασιακά δικαιώματά μας. Καταρχήν ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών παραμένει
αποκλεισμένο γιατί έχει ελάχιστη ή
καθόλου πρόσβαση σε δίκτυο ή σε
μέσα. Τα πιο φτωχά παιδιά, οι Ρομά,
τα προσφυγόπουλα αποκλείονται με
δραματικό τρόπο από τα μορφωτικά
δικαιώματά τους και το σχολείο. Αλλά και για όσα παιδιά τα καταφέρνουν, οι επιπτώσεις είναι σημαντικές
και στην μόρφωση και στην κοινωνικοποίηση τους. Ενώ η τηλεκπαίδευση γίνεται η κερκόπορτα για την
υπονόμευση των εργασιακών δι-

καιωμάτων και των θέσεων εργασίας
μας.
Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας,
προχωράμε σε Συνελεύσεις, διεκδικούμε απεργιακή απάντηση στο
πλευρό των φοιτητών από ΟΛΜΕ
ΔΟΕ και από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας. …
Ο αγώνας για να επιβάλουμε τους
όρους που μπορεί να λειτουργήσει
το δημόσιο σχολείο, είναι κεντρική
σύγκρουση και αφετηρία της είναι
να επιβάλουμε το άνοιγμα των σχολείων με τις προϋποθέσεις που βάζουν τα συνδικάτα μας. Με ολιγομελή τμήματα, μέχρι 15 μαθητές στο
τμήμα, με μαζικούς διορισμούς χιλιάδων εκπαιδευτικών και του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας. Με άνοιγμα των εκατοντάδων
κλειστών αιθουσών και την επίταξη
κτιρίων για τη δημιουργία σχολείων
και αιθουσών. Με την οργάνωση σε
τακτά χρονικά διαστήματα τεστ covid σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Με τον οργανωμένο εμβολιασμό των
εκπαιδευτικών. Με την στήριξη του
αγώνα και των αιτημάτων των εργαζόμενων στα νοσοκομεία για την ενίσχυση του ΕΣΥ, που αποτελούν
ασπίδα προστασίας για όλους μας».

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1461, 3 Μάρτη 2021

Πάλη για την Απελευθέρωση

Μάχες για να γίνει απεργιακή

Η

8 Μάρτη είναι για τρίτη φορά στην Ελλάδα
μια ημέρα απεργίας. Αυτό είναι αποτέλεσμα
μιας ολόκληρης δεκαετίας εργατικών μαχών
στις οποίες οι γυναίκες ήταν το πλειοψηφικό και πιο
μαχητικό κομμάτι. Η άρχουσα τάξη προσπαθώντας
να ρίξει στους εργάτες και τις εργάτριες τα βάρη
της κρίσης χτύπησε άγρια το κοινωνικό κράτος και
τα εργασιακά δικαιώματα, φτωχαίνοντας βαθιά τις
γυναίκες και σπρώχνοντάς τις μαζικά σε επισφαλείς
θέσεις εργασίας. Οι γυναίκες οργάνωναν συχνά μάχες και αντιστάσεις για να μη χάσουν τις δουλειές
τους όποτε έληγαν οι συμβάσεις ή όποτε γίνονταν
περικοπές στον κλάδο τους. Στον ιδιωτικό τομέα πάλευαν για να μην καταπατηθούν τα δικαιώματά
τους, να μη χειροτερεύσουν οι συνθήκες εργασίας
και να μη διαλυθεί η στήριξη της μητρότητας, να
μην περάσει η εργάσιμη Κυριακή στο εμπόριο κλπ.
Όμως η αναβάθμιση της 8 Μάρτη σε απεργιακή
μάχη στηρίχτηκε και σε συνειδητές πρωτοβουλίες.
“Εκεί που έχει φτάσει το γυναικείο κίνημα, πρέπει να
διεκδικήσουμε από τα συνδικάτα να μπουν μπροστά
και στις 8 Μάρτη 2019 να κηρύξουν απεργία”, έλεγε
η Μαρία Στύλλου στην παρουσίαση του βιβλίου της
“Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών” στις
29 Νοέμβρη 2018, στην ΕΣΗΕΑ. “Να κάνουν τη μέρα
των γυναικών μέρα για τις διεκδικήσεις των γυναικών σε όλους τους εργατικούς χώρους… Θα είναι
πολύ πιο δυνατό το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα, και είναι δυνατό να γίνει, να κηρύξουν εκείνη τη
μέρα απεργία και μια κεντρική διαδήλωση με αίτημα
ισότητα, όχι στις σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Το
πέτυχαν στην Ισπανία, μπορούμε και εδώ. Να αρχίσουμε να το δουλεύουμε από τώρα. Έτσι έρχεται η
ενότητα, η συλλογικότητα, η δύναμη”.
Ξεκίνησε μια τεράστια καμπάνια συζητήσεων και
εκδηλώσεων με κέντρο το βιβλίο αυτό, που άνοιξε
μια αποκαλυπτική συζήτηση για τη μάχη για τη γυναικεία απελευθέρωση στους χώρους εργασίας. Σε
κάθε χώρο που παρουσιάστηκε, το βιβλίο συνάντησε μεγάλη ανταπόκριση, με δεκάδες εργαζόμενες
και εργαζόμενους να μπαίνουν στη συζήτηση και
σωματεία να προαγοράζουν πολλά αντίτυπα για τα
μέλη τους. Αμαξοστάσιο Δήμου Αθήνας, ΕΡΤ, νοσοκομεία, ήταν μερικοί από τους δεκάδες χώρους που
προχώρησαν στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων
με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Το αίτημα να κηρύξουν
τα συνδικάτα και οι ομοσπονδίες απεργία για τις 8
Μάρτη άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά.
Τον Γενάρη του 2019 μια σειρά πρωτοβάθμια σωματεία είχαν ήδη πάρει απεργιακές αποφάσεις, ανάμεσά τους το νοσοκομείο Άγιος Σάββας, το νοσοκομείο Γεννηματάς ο Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικών
Γραμματειών Βιομηχανίας και
Ενέργειας. Την ίδια περίοδο ξεκινούν εκδηλώσεις παρουσίασης
του βιβλίου και σε γειτονιές και
σχολές, όπου επίσης συναντούν
μεγάλη ανταπόκριση και ενθουσιασμό.
Η πρόταση για απεργιακή 8
Μάρτη κατατέθηκε στο Γενικό
Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ στις 16
Γενάρη, από τη Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Παράλληλα, ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια αφιερώνει μια ολόκληρη
συζήτηση στο πλαίσιο της πανελλαδικής συνέλευσής του, βάζοντας στόχο να απλώσει την

οργάνωση απεργίας για τις 8 Μάρτη σε όσο περισσότερους χώρους γίνεται.
Στις 4 Φλεβάρη οργανώνεται ανοιχτή σύσκεψη με
τη συμμετοχή σωματείων της Υγείας, της Εκπαίδευσης, των δήμων, των ΔΕΚΟ. Συμμετείχαν επίσης η
Ομάδα Γυναικών ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
LGBTQI+, οι Proud Seniors με χαιρετισμό και απόφαση συμμετοχής, αγωνίστρια από το ΣΥΔ, φοιτητικοί σύλλογοι. Σκοπός της σύσκεψης ήταν να συσπειρώσει όλους τους χώρους που είχαν μπει στη
μάχη της οργάνωσης της απεργίας αυτής και να οργανώσει μια μεγάλη καμπάνια. Έτσι γεννήθηκε η
“Κίνηση για μια Απεργιακή 8 Μάρτη”.
Μέσα στον Φλεβάρη, η ΑΔΕΔΥ κήρυξε πανελλαδική στάση εργασίας κάνοντας την 8 Μάρτη για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας απεργιακή. Στην
τελική ευθεία για την απεργία, πριν συμπληρώσει 4
μήνες κυκλοφορίας, το βιβλίο “Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών” εξαντλήθηκε και βγήκε
σε δεύτερη έκδοση, με τις εκδηλώσεις παρουσίασης να συνεχίζονται αμείωτα σε δεκάδες εργατικούς χώρους, γειτονιές σε όλη την Ελλάδα και σχολές. Την εβδομάδα πριν την 8 Μάρτη, ενώ κορυφώνονταν οι προετοιμασίες, και στον μεγάλο κατάλογο
σωματείων που καλούσαν σε απεργία προστίθονταν
και σωματεία του ιδιωτικού τομέα, η Εκτελεστική
Επιτροπή της ΓΣΕΕ κήρυξε στάση εργασίας 1μμ3μμ, κάνοντας την απεργία πανεργατική.

Σεξιστικές επιθέσεις
Το 2020, με την κυβέρνηση της ΝΔ να έχει ξεκινήσει τις σεξιστικές επιθέσεις με το καλημέρα, το εργατικό κίνημα έπιασε το νήμα της προηγούμενης
χρονιάς και συνέχισε αυτή τη μάχη με πιο αναβαθμισμένους όρους. “Μετά την επιτυχημένη οργάνωση
της περσινής 8 Μάρτη και στο Δήμο της Αθήνας
που εργάζομαι, με αφορμή και τη συμπλήρωση των
110 χρόνων από την καθιέρωση αυτής της ημερομηνίας ως παγκόσμια μέρα των γυναικών -κι εδώ πρέπει να μνημονεύσουμε την Κλάρα Τσέτκιν- καλούμε
και φέτος όλες τις γυναίκες σε αγώνες και διεκδικήσεις”, είχε δηλώσει η Μαρία Αμπελιώτη στη Συνέλευση του Συντονισμού στις 19 Γενάρη 2020. Εκείνες τις ημέρες είχαν αναρτηθεί οι αφίσες ενάντια
στην έκτρωση στο Μετρό της Αθήνας ανάμεσα στα
μπράβο του Γεωργιάδη. Μέσα στην κατακραυγή και
την οργή για τον σεξισμό της ΝΔ οι αφίσες κατέβηκαν άρον άρον, ενώ για τον επόμενο 1,5 μήνα η “Κίνηση για μια Απεργιακή 8 Μάρτη” οργάνωσε ξανά
μια μεγάλη καμπάνια εκδηλώσεων που συσπείρωσαν τα κομμάτια της εργατικής τάξης που έδιναν
όλες αυτές τις μάχες ενάντια στη ΝΔ.
Η 8 Μάρτη του 2020 ήταν,
εκτός από μια μαζική εργατική κινητοποίηση, και ένα αντιρατσιστικό ποτάμι: έγινε μια βδομάδα μετά την επίθεση της κυβέρνησης
στα σύνορα σε βάρος των προσφύγων και δυο βδομάδες μετά
την επίθεση των ΜΑΤ στα νησιά
για το χτίσιμο στρατοπέδων συγκέντρωσης. Με πρωτοβουλία της
ΚΕΕΡΦΑ έγιναν μαζικές εξορμήσεις στα στρατόπεδα του λεκανοπεδίου και χιλιάδες προσφύγισσες και πρόσφυγες διαδήλωσαν
στις 8 Μάρτη μαζί με τις ντόπιες
εργάτριες και ντόπιους εργάτες
ενάντια σε αυτό το δολοφονικό
σύστημα -που μόλις είχε αρχίσει
να μας βυθίζει και στην πανδημία.

Αθήνα, 8 Μάρτη 2020. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Κείμενα-επιμέλεια: Αφροδίτη Φράγκου

Παγκόσμια μέρα
ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο

κτώ εβδομάδες έχουν περάσει από τότε που ο
Ερντογάν διόρισε τον νέο πρύτανη του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, κάτι το οποίο δέχτηκε κριτικές ως μια αντιδημοκρατική κίνηση με σκοπό να χειραγωγήσει τον πανεπιστημιακό κόσμο. Οι παράνομες κρατήσεις, οι συλλήψεις και τα εντάλματα σύλληψης φοιτητών/τριών και συμπαραστατών/τριών μέσα απ' τα σπίτια τους αυξάνονται μέρα με τη μέρα.
Παρά τις αντιδημοκρατικές συλλήψεις και την πίεση,
καθηγητές/τριες, φοιτητές/τριες, απόφοιτοι/ες και
εργαζόμενοι/ες του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου
συνεχίζουν να παλεύουν ενάντια στον διορισμό του
πρύτανη.
Πέρα από αυτές τις διαδηλώσεις, οι γυναίκες
στην Τουρκία έχουν ξεκινήσει τις ετοιμασίες για τη
διεθνή ημέρα των γυναικών στις 8 Μάρτη. Στις 8
Μάρτη θα υπάρξουν νυχτερινές διαδηλώσεις σε μια
σειρά πόλεις στην Τουρκία, στις οποίες θα συμμετάσχουν μόνο γυναίκες και ΛΟΑΤΚΙΑ+. Η νυχτερινή
διαδήλωση θα διοργανωθεί φέτος για 19η φορά
στην Ισταμπούλ, ενώ στην πρωτεύουσα Άγκυρα θα
γίνει για 15η φορά. Οι γυναίκες θα βγουν στους

8 ΜΑΡΤΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ!
Μ

έρα με τη μέρα μεγαλώνει η συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της
παγκόσμιας ημέρας των γυναικών. Με την απόφαση της ΑΔΕΔΥ που δίνει
τη δυνατότητα σε εργαζόμενες και εργαζόμενους του δημοσίου σε όλη
την Ελλάδα να απεργήσουν και του ΕΚΑ που δίνει πανεργατικά χαρακτηριστικά
στην κινητοποίηση, η 8 Μάρτη είναι μια κεντρική εργατική μάχη για όλους και
όλες. Ο χώρος των καλλιτεχνών μπαίνει δυναμικά. Το ΣΕΗ, που έχει πρωτοστατήσει στη στήριξη του κινήματος #metoo και έχει δείξει πώς μπορούν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες να οργανωθούν και να πάρουν στα χέρια τους αυτή τη μάχη, καλεί στην απεργία. Το ίδιο και η ΠΟΘΑ.
Ο χώρος της Υγείας, που βρίσκεται στην πρωτοπορία του εργατικού κινήματος
σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, μπαίνει μπροστά και στη μάχη για την απελευθέρωση των γυναικών. Καλούν η ΠΟΕΔΗΝ και η ΕΙΝΑΠ, καθώς και μια σειρά πρωτοβάθμια σωματεία από νοσοκομεία: Άγιος Σάββας, Γεννηματάς, Αμαλία Φλέμινγκ, Κρατικό Νίκαιας, Αγλαΐα Κυριακού, ενώ εκτός Αθήνας καλούν το Ιπποκρά-

Τ

ο σύστημα βάζει όλες του τις δυνάμεις για να
αντεπιτεθεί στο #metoo και την αλυσιδωτή αντίδραση που έχει προκαλέσει. Στις τακτικές
τους ήταν εξαρχής η συγκατάβαση και η προσπάθεια
καπελώματος. Ο Μητσοτάκης επιχείρησε να δείξει
“ευαισθησία” για το κίνημα #metoo μιλώντας στη
Βουλή στις 25 Φλεβάρη, ενώ ευλόγησε τα γένια του
για την εμφάνιση του κινήματος αυτού στην Ελλάδα,
ισχυριζόμενος ότι ήταν η διακυβέρνησή του αυτή που
δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες! Προανήγγειλε αλλαγή του ποινικού κώδικα και αυστηροποίηση
των ποινών, ενώ εγκαινίασε διαδικτυακή πλατφόρμα
της κυβέρνησης με όνομα metoogreece για καταγγελίες. Μίλησε για το “διαταξικό” φαινόμενο της κακοποίησης -στη γραμμή που επικρατούσε από την καταγγελία της Μπεκατώρου: είναι όλα θέμα ατόμου.
Για τον πρωθυπουργό μιας κυβέρνησης που έχει
επιτεθεί τόσο σκληρά στις γυναίκες αυτά και μόνο θα
αρκούσαν για να μιλήσουμε για υποκρισία και πρόκληση. Ο κόσμος της εργατικής τάξης ξέρει ότι η μόνη συνεισφορά της διακυβέρνησης ΝΔ στο να φτάσει
το κίνημα #metoo στην Ελλάδα είναι η οργή που
προκάλεσε στις γυναίκες και τα θύματα παρενόχλησης και βιασμών. Αλλά η κυβέρνηση και όλος ο

τειο Θεσσαλονίκης και το νοσοκομείο Ικαρίας.
Στον κλάδο των ΜΜΕ, όπου άνοιξε το κίνημα #metoo και αναδείχθηκαν, μέσα
και από την εκδήλωση των Financial Crimes, οι συνθήκες επισφάλειας και μαθητείας και τα γιγάντια κέρδη και προνόμια των καναλαρχών, εκδοτών κλπ, που ευνοούν τη συγκάλυψη παρενοχλήσεων, καλούν η ΠΟΣΠΕΡΤ και η ΕΣΠΗΤ. Οι εκπαιδευτικοί και το φοιτητικό κίνημα μπαίνουν επίσης σε αυτή τη μάχη. Μέχρι στιγμής
καλούν το Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Αττικής, η ΕΛΜΕ Χανίων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και οι φοιτητικοί σύλλογοι Καλών Τεχνών, Μεταλλειολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Βόλου και Αρχιτεκτονικής Βόλου.
Καλούν επίσης ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος εργαζόμενων στο Φυσικό Αέριο
(ΠΣΕΦΑ), το Σωματείο εργαζόμενων ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ), ο Σύλλογος Εργαζόμενων
Δήμου Άγιου Δημητρίου και το Σωματείο Εργαζόμενων στα Κέντρα Πρόληψης.

εσμός γύρω της δεν μένει στα καπελώματα. Την 1η
Μάρτη ο Β' αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην
υπουργός Δικαιοσύνης με τη ΝΔ του Σαμαρά, Χαράλαμπος Αθανασίου, σχολιάζοντας τοποθέτηση της
Σίας Αναγνωστοπούλου σχετικά με την υπόθεση Λιγνάδη, είπε: “φταίει και η νομοθεσία, κυρία Αναγνωστοπούλου, η πολιτεία, τα νομοθετήματα που έχει περάσει κατά διαστήματα, που έχουν επιτείνει τα φαινόμενα αυτά, όπως παραδείγματος χάριν –μιλάμε γενικότερα τώρα, δεν μιλάμε επί της ουσίας του θέματος– το ότι καταργήθηκε η παρά φύση ασέλγεια”. Γενικότερα, από το συντηρητικό και ακροδεξιό κομμάτι
δεν έχει λείψει η σύνδεση των παιδοβιασμών με μια
υποτιθέμενη “υπερβολική” ελευθερία που υπάρχει
γύρω από τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου στα 15.
Την ίδια ώρα ο Κούγιας, συνήγορος του Λιγνάδη,
προχωρά σε μια επιθετική γραμμή απειλών σε βάρος
των καταγγελόντων σε συνδυασμό με χυδαία ψέματα
και ομοφοβικές δηλώσεις για “επαγγελματίες ομοφυλόφιλους”, που είναι η πιο γνωστή -αλλά όχι η μόνηαθλιότητα του Κούγια. Ακόμα πιο ενδεικτικό όμως
της τακτικής τους είναι το πέσιμο του Λιγνάδη στον
Σπ. Μπιμπίλα και το ΣΕΗ -μιλώντας για σκευωρία του

ΣΕΗ, όσο και για έλλειψη “αξιοκρατίας” μέσα στο
σωματείο. Κι αυτό, τη χρονιά που το σωματείο έχει
μεγαλώσει ραγδαία και έχει αποτελέσει έναν πραγματικό πόλο έλξης για τους/τις ηθοποιούς που αγωνίζονται για τις ζωές τους.
Η Μενδώνη συνεχίζει να μη βλέπει τον λόγο να παραιτηθεί και η κυβέρνηση τής κάνει πλάτες. Τα συστημικά ΜΜΕ συνεχίζουν να προσπαθούν να ξεπλύνουν τον Λιγνάδη, με ρεπορτάζ συμπάθειας τύπου “τί
έφαγε” και “ποιο μυθιστόρημα πήρε μαζί του στο κελί”. Στον αντίποδα, το κίνημα έχει ήδη καταφέρει να
μη γίνει δεκτή η αίτηση αποφυλάκισης του Λιγνάδη
(παρά την αμέριστη στήριξη που εμφανέστατα έχει
στον κρατικό μηχανισμό). Έχει συνεχίσει τη μάχη στο
Εθνικό Θέατρο, καταγγέλλοντας τον καθηγητή Λιβαθινό για αυταρχική συμπεριφορά και “μειωτικά, απαξιωτικά και ομοφοβικά σχόλια”, οδηγώντας τον στην
παραίτηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρ. Ταραντίλης επίσης παραιτήθηκε. Όλη αυτή τη ραδιενεργή
βρώμα που βγάζει ο βόθρος τους μπορεί να τη διαλύσει μόνο το απεργιακό ποτάμι που θα βγει ορμητικό στις 8 Μάρτη σε όλη την Ελλάδα -και η συνέχεια
που θα δώσουμε με τους αγώνες μας μετά.

ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Η

8 Μάρτη στο ισπανικό κράτος θα είναι η επιβεβαίωση ότι τα κλειδιά των εξελίξεων τα κρατάνε οι απλοί άνθρωποι και οι αγώνες τους, με πρώτες
τις γυναίκες. Πέρασαν ολόκληροι μήνες την πανδημίας, την οποία η χώρα έχει πληρώσει με 70 χιλιάδες νεκρούς, με τη Δεξιά και την ακροδεξιά να κατηγορούν το γυναικείο κίνημα ότι είναι υπεύθυνο για
τους θανάτους. Όλες οι αντιδραστικές δυνάμεις
έπεσαν να κατασπαράξουν τις 8 Μάρτη, λέγοντας
πως η περσινή επιτυχία με τις μαζικές διαδηλώσεις
ήταν το γεγονός που διέσπειρε τον ιό. Το ποιος νίκησε μετά από αυτή την προπαγανδιστική εκστρατεία είναι ξεκάθαρο. Η Δεξιά δεν μπορεί πλέον να
πει κουβέντα, την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα
συνελεύσεις, πρωτοβουλίες, δίκτυα και συνδικάτα
οργανώνουν χωρίς κανένα φόβο τις 8 Μάρτη.
Οι εξελίξεις στη Βαρκελώνη, με τις καθημερινές
διαδηλώσεις και συγκρούσεις ενάντια στη φυλάκιση
του ράπερ Πάμπλο Χασέλ, επιβεβαιώνουν πως
υπάρχει ένα πολύ μαζικό δυναμικό ανθρώπων που
δεν είναι διατεθειμένο να σέβεται για πολύ ακόμη
τους περιορισμούς στις διαδηλώσεις στο όνομα της
προστασίας από τον ιό. Η εικόνα της μαζικής διάθεσης για να βγει ο κόσμος ξανά στους δρόμους έχει
φτάσει και στην κυβέρνηση, γι’ αυτό και την τελευταία βδομάδα είναι πλέον η ίδια η κεντροαριστερή

δρόμους ενάντια σε ένα σύστημα που διαρκώς ψάχνει τρόπους να εκμεταλλευτεί την εργασία τους, τη
σεξουαλικότητά τους και το σώμα τους, σπρώχνοντας όλη την εργασία για τη φροντίδα πάνω τους,
προσπαθώντας να ελέγξει την αναπαραγωγή, βάζοντάς τις σε άνισες υλικές και ηθικές θέσεις, παριστάνοντας ότι υπάρχει μόνο ένας σεξουαλικός προσανατολισμός και μόνο δυο ταυτότητες φύλου. Οι
γυναίκες θα βγουν στους δρόμους φέτος για να διαμαρτυρηθούν για το ανδροκρατούμενο σύστημα
που τις αποκλείει από τους μηχανισμούς λήψης
αποφάσεων και τις σπρώχνει σε έναν τρόπο ζωής
που δεν τον θέλουν.
Παρότι η επίσημη αντιπολίτευση κάνει διαρκώς
υποχωρήσεις στις εθνικιστικές πολιτικές της κυβέρνησης, συντάσσεται με εκδηλώσεις μνημόνευσης
πολιτικών της δεκαετίας του '90 όπως ο Ερμπακάν
και ετοιμάζεται για χωρίς αρχές συμμαχίες με άλλα
κομμάτια της δεξιάς, υπάρχει αναβρασμός σε πλατιά στρώματα της κοινωνίας και κινήματα σαν αυτό
του πανεπιστημίου του Βοσπόρου και των γυναικών
δίνουν χώρο στην αντικαπιταλιστική Αριστερά να
χτίσει την προοπτική της πάλης ενάντια στο σύστημα στο σύνολό του.

Nursen Guckan

κυβέρνηση που ασκεί πιέσεις στο γυναικείο κίνημα
να μην βγει μαζικά στους δρόμους όχι μόνο λόγω
του ιού, αλλά και για να μην… ρίξει νερό στο μύλο
των φασιστών. Την ίδια στιγμή η δεξιά κυβέρνηση
της περιφέρειας της Μαδρίτης έχει απαγορεύσει τις
διαδηλώσεις με περισσότερους από 500 συμμετέχοντες, και η απάντηση του κινήματος εκεί είναι να
προχωρήσει στην οργάνωση πολλών τοπικών κινητοποιήσεων με 500 άτομα. Στην Ανδαλουσία, η δεξιά-ακροδεξιά κυβέρνηση επιχείρησε ακόμη και να
μετατρέψει τις 8 Μάρτη, σε μέρα μνήμης των θυμάτων της πανδημίας. Φυσικά δεν της πέρασε. Αντίθετα, εξόργισε και έβαλε σε κίνηση ακόμη πιο πολλές
γυναικείες πρωτοβουλίες.
Η επιτυχία της 8 Μάρτη του 2019 στοιχειώνει ακόμη το πολιτικό σύστημα στην Ισπανία. Τα ποτάμια
των γυναικών που δεν άφησαν ούτε το μικρότερο
χωριό χωρίς διαδήλωση και συγκλόνισαν τον συνδικαλισμό από τη βάση μέχρι την κορυφή με το εύρος
της απεργίας ήταν το κορυφαίο γεγονός που επισφράγισε την ήττα της δεξιάς στις εκλογές του
Απρίλη και ξανά τον Νοέμβρη εκείνης της χρονιάς. Η
Δεξιά εκφράζει ανοιχτή εκδικητικότητα απέναντι στο
γυναικείο κίνημα. Πέρσι, ο ερχομός της κοινοβουλευτικής Αριστεράς στην κυβέρνηση λειτούργησε
σαν φρένο απέναντι στην επανάληψη της απεργίας,
με τη λογική ότι πλέον τα αιτήματα του κινήματος τα
προωθούν οι “συντρόφισσες υπουργοί”. Η πανδημία,
η κρίση και η ορατή
αδυναμία της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι
στους αντιδημοκρατικούς θεσμούς του κράτους κάνει τις γυναίκες
λιγότερο πρόθυμες να
δεχτούν τέτοιου είδους
δικαιολογίες. Η 8 Μάρτη θα είναι επίσημη
επιστροφή στους δρόμους για χιλιάδες οργισμένο κόσμο, γυναίκες
και άντρες.

Νίκος Λούντος
Ισπανία, 8 Μάρτη 2020

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1461, 3 Μάρτη 2021

Ο

ι εκδηλώσεις σε χώρους δουλειάς και
γειτονιές, από σχήματα εργαζόμενων
και την Κίνηση για την απεργιακή 8
Μάρτη, για την οργάνωση της απεργίας την
Παγκόσμια Μέρα Γυναικών, συνεχίζονται με
τεράστια επιτυχία.
Μεγάλη ανταπόκριση είχε η διαδικτυακή εκδήλωση της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών. Τη συζήτηση άνοιξε η Αλεξάνδρα Μαρτίνη, σπουδάστρια δραματικής σχολής:
“Οι γυναίκες και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα μαζί με
το εργατικό κίνημα μπορούν να σταματήσουν
όλους τους μηχανισμούς συγκάλυψης. Έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα, τον καπιταλισμό, που στηρίζεται στην εκμετάλλευση των
εργατών και είναι δομημένο πάνω στις διακρίσεις ενάντια στις γυναίκες. Ανισότητα σε μισθούς και συντάξεις, τα βάρη της οικογένειας
πέφτουν πάνω στις πλάτες τους, επισφάλεια
σε όλους τους τομείς, μόρφωση, κοινωνική
ζωή, και όλα αυτά αφήνουν το ελεύθερο να
ποδοπατούν τις γυναίκες σαν εμπόρευμα. Δεν
είναι ασύνδετες οι επιθέσεις στο χώρο της Τέχνης με τις εξελίξεις που βλέπουμε σήμερα.
Με το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων,
τις απλήρωτες πρόβες, τον κίνδυνο της ανεργίας και το χτύπημα του συνδικαλισμού μπορούσαν τα “ιερά τέρατα” να παρενοχλούν και
να διεκδικούν τη σιωπή των θυμάτων. Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι ο φορέας αυτών των
επιθέσεων με τα αντεργατικά μέτρα και με τις
σεξιστικές και ομοφοβικές δηλώσεις. Να παραιτήσουμε τον Μητσοτάκη μαζί με την Μενδώνη”.
Συνέχισε η Δώρα Χρυσικού, ηθοποιός, δηλώνοντας ότι: «Είμαι πολύ περήφανη για τον
χώρο της Τέχνης, γιατί από την πανδημία και
μετά οι καλλιτέχνες νιώθουμε πλέον ότι ανήκουμε στην ίδια εργατική αλυσίδα όπως κι οι
υπόλοιποι κλάδοι. Πήραμε τη σκυτάλη από την
Μπεκατώρου και δημιουργήσαμε το ελληνικό
#metoo. Είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή
να δούμε ποια κοινωνία θέλουμε. Γι' αυτό δεν
μπορώ να συνταχτώ με αυτούς που μας λένε
να κάτσουμε φρόνιμα, ενώ συντελείται μια
κτηνωδία. Σήμερα γκεμίζεται το ότι αν δεν δέχεσαι την κακοποιητική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας σου, δεν κάνεις για ηθοποιός,
πρέπει να πας σπίτι σου. Τώρα πάνε σπίτια
τους οι θύτες».
«Υπάρχει πάντα ένα συγκεκριμένο μοτίβο
στις καταγγελίες, αυτό που ο θύτης είναι σε
θέση εξουσίας», τόνισε ο Ερρίκος Μηλιάρης,
ηθοποιός και μέλος ΔΣ του ΣΕΗ. «Η διάρκεια
δράσης τριάντα συνεχόμενων χρόνων του Λιγνάδη ως φερόμενου βιαστή είναι τόσο μεγάλη, όχι γιατί είναι έτσι σαν άνθρωπος, αλλά
γιατί βρίσκεται τόσα χρόνια σε θέσεις εξουσίας. Υπάρχει ένα σύστημα που έθρεψε αυτό
το τέρας. Γι' αυτό δεν χωράνε μετριοπάθειες
και το να κάτσουμε φρόνιμα, έχουμε να νικήσουμε τον πόλεμο στον οποίο βρισκόμαστε».
«To #metoo θέτει όλα τα ζητήματα του εργατικού κινήματος. Γιατί τα θύματα γίνονται
θύματα από τον καπιταλισμό, από την εργασιακή επισφάλεια», υπογράμμισε η Μαργαρίτα
Συγγενιώτου, οργανωτική γραμματέας της
ΠΟΘΑ και γενική γραμματέας της Ένωσης Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος. «Γιατί συμβαίνει στη δική μας τη δουλειά τόσο έντονα;
Όχι γιατί υπάρχουν διάσημοι ή είναι πιο ανήθικοι. Στον Πολιτισμό συγκεντρώνονται όλα τα
χαρακτηριστικά της επισφαλούς εργασίας,
ψάχνουμε κάθε λίγο για δουλειά. Κυριαρχούν
συγκεκριμένες παρέες με όλα τα χαρακτηρι-

8 Μάρτη

Παίρνουμε τη μάχη
στα χέρια μας
μέσα στα σωματεία

Εκδήλωση για την
απεργιακή 8 Μάρτη
στον Άγιο Σάββα.
Φωτό: Σύλλογος Εργαζόμενων

στικά του διαπλεκόμενου συστήματος, δηλαδή
των επιχειρηματικών συμφερόντων, των μίντια
και της πολιτικής εξουσίας. Υπάρχει τεράστια
ανεργία, δεν έχει συνδικαλισμό και συλλογικές
συμβάσεις και συγχρόνως υπάρχει η λαχτάρα
των καλλιτεχνών για την Τέχνη τους που δουλεύουν μέχρι και τσάμπα. Αυτό που κάνει ο
Κούγιας με τα θύματα, το κάνει αυτό το σύστημα που γεννάει Λιγνάδηδες. Είναι πολύ ελπιδοφόρο που παρά την πανδημία κατέβηκε
τόσος κόσμος στον δρόμο, μόνο στον δρόμο
νικάμε. Στην πρώτη εφαρμογή του νόμου Χρυσοχοΐδη για τις διαδηλώσεις κατεβήκαμε τρεις
χιλιάδες και τον σπάσαμε στην πράξη. Επίσης,
κώδικα δεοντολογίας πρέπει να φτιάξουν τα
συνδικάτα και όχι η κυβέρνηση».
Ακολούθησε πλούσια συζήτηση όπου τοποθετήθηκαν η Σταυρούλα Πανίδου, από την Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη, η Ιωάννα
Στεντούμη από την Εναλλακτική Παρέμβαση
Δικηγόρων και οι ηθοποιοί Άλκηστις Πολυχρόνη, Αλέξανδρος Μαρτζούκος, Ντέπυ Μαυροπούλου, Μίμης Μπιλιάδης, Αντώνης Αντωνάκος και Βάσια Παρασκευοπούλου.
Διαδικτυακή εκδήλωση οργάνωσε η αντικα-

πιταλιστική κίνηση στον
Επισιτισμό «Καμαριέρα»
με θέμα «Από τον Στρος
Καν στην Μπεκατώρου. Οι
εργάτριες στον επισιτισμό
και τουρισμό παλεύουν
ενάντια στις διακρίσεις,
τον σεξισμό και τους βιασμούς». Η Χουάνα Σταυριανού, ξενοδοχοϋπάλληλος, υπογράμμισε ότι οι
συνθήκες εργασίας, σε
καθεστώς επισφάλειας
και φόβου απόλυσης, χωρίς σταθερό ωράριο, με
βάρδιες, χωρίς κανονικές
άδειες κατακερματισμένες μέσα στη χρονιά, δεν
μπορούν να εξασφαλίσουν καμία σταθερότητα
στη ζωή οποιουδήποτε,
πόσο μάλλον για μια γυναίκα, που της τα παρουσιάζουν σαν εμπόδια για
την ανέλιξή της επαγγελματικά. Με αυτόν τον μύθο, οι γυναίκες στον Τουρισμό κατέχουν τις πιο κακοπληρωμένες και χαμηλότερες ιεραρχικά θέσεις.
Η Χριστίνα Δαβέτα, εργαζόμενη στον επισιτισμό
και μέλος της Αγωνιστικής
Συσπείρωσης, μίλησε για
την οικονομική και υγειονομική κρίση και την καταστροφική διαχείριση
της κυβέρνησης που διασφαλίζει το κέρδος
του κεφαλαίου και επιτίθεται στη νεολαία και
τους εργαζόμενους, με τις γυναίκες να βιώνουν ακόμα περισσότερο αυτή την επίθεση. Η
Χαρά Μουτζούρη, μαγείρισσα, μίλησε για τις
μάχες που δίνουν οι γυναίκες στον χώρο της
ενάντια στον αυταρχισμό και τη λεκτική και σεξουαλική βία για να επιβιώσουν, με την Επιθεώρηση Εργασίας να είναι ανύπαρκτη και κάλεσε άντρες και γυναίκες να βγουν όλοι μαζί
στον δρόμο.

Εκπαιδευτικοί
Στην εκδήλωση των εκπαιδευτικών, η Εύα
Ηλιάδη από την Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας, είπε ότι όχι
μόνο οι σεξιστές, αλλά η άρχουσα τάξη συνολικά έχει χάσει τον ύπνο της με το ελληνικό
#metoo και την απεργία στις 8 Μάρτη, που
ανοίγει το ζήτημα της διάλυσης του κοινωνικού κράτους και των εργασιακών σχέσεων εις
βάρος των γυναικών και θα συνδέσει όλες και
όλους ενάντια στον Μητσοτάκη. Η Αναστασία
Πουλουτίδου, από τον ΣΕΠΕ Θουκιδίδης, ανέφερε ότι στον χώρο της εκπαίδευσης παρ’ όλο

που οι γυναίκες αριθμητικά υπερτερούν, έρχονται αντιμέτωπες με τον σεξισμό, ενώ οι
αναπληρώτριες έχουν ολιγόμηνες άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής, ενώ οι έγκυες
κινδυνεύουν με απόλυση αν λείψουν πάνω από
15 μέρες. Η Κατερίνα Τσαλταμπάση, από τον
ΣΤ ΣΕΠΕ Δ. Θεσσαλονίκης, παρέθεσε στοιχεία
που δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι πιο υποτιμημένες στην εργασία τους σε σχέση με τους
άντρες παρά το ότι επιστημονικά είναι πιο καταρτισμένες, με κραυγαλέο παράδειγμα την
εκπαίδευση, που στην ιεραρχία οι γυναίκες
απουσιάζουν.
Στην εκδήλωση της Ιδιωτικής Υγείας για την
απεργιακή 8 Μάρτη συμμετείχαν εργαζόμενοι
από διάφορα πόστα. Η Πηνελόπη Κουτσουδάκη, γιατρός, τόνισε ότι 9 στις 10 εργαζόμενες
βιώνουν σεξιστικές διακρίσεις στην εργασία
τους και ότι μέσω των συλλογικών αγώνων οι
εργαζόμενες αποκτούν αυτοπεποίθηση για την
διεκδίκηση της ισότητας στην εργασία. Ακολούθως, η Μαρίζα Ψαλτάκου, γιατρός από την
Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη, ανέφερε
ότι μέσα σε μια περίοδο που στελέχη της κυβέρνησης είναι μπλεγμένα σε υποθέσεις βιασμών, χτίζουμε ένα κίνημα με διεκδίκηση μόνιμων και σταθερών θέσεων εργασίας, ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους με στόχο να τσακίσουμε τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις και
τις ανισότητες. Από τη συζήτηση που ακολούθησε προέκυψε ότι η δημόσια και η ιδιωτική
υγεία θα κινηθούν ενωτικά για τις 8 Μάρτη.
Στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» παρά την
προσπάθεια της διοίκησης να μην πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, σκίζοντας τα καλέσματα
και αρνούμενη να δώσει το αμφιθέατρο, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή πάνω από 20 ατόμων στο αίθριο του νοσοκομείου. Τη συζήτηση άνοιξε η Ζαννέτα Λυσικάτου
από το ΔΣ του συλλόγου και από την Κίνηση
για την Απεργιακή 8Μ, τονίζοντας τη σημασία
της φετινής απόφασης της ΑΔΕΔΥ και του
ΕΚΑ που δίνουν πανεργατικά και αντικυβερνητικά χαρακτηριστικά και με αιτήματα που αφορούν ολόκληρη την εργατική τάξη: μονιμοποιήσεις, μαζικές προσλήψεις, κοινοτικά πλυντήρια, εστιατόρια, γηροκομεία, 24ωροι παιδικοί
σταθμοί, στοπ στις σεξιστικές επιθέσεις. Μπήκε πρόγραμμα με καθημερινές εξορμήσεις,
αφισοκολλήσεις, και μαζική παρουσία την ημέρα της απεργίας σε συνεργασία με διπλανά
νοσοκομεία όπως το ΕΛΠΙΣ.
Στον Πειραιά, άνοιξε τη συζήτηση η Τιάνα
Ανδρέου, μέλος Δ.Σ. ΟΣΥΟ και αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. στον Σύλλογο Εργαζομένων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στη συνέχεια μίλησε η Μαρία Ζαχαρία, γραμματέας του ΕΚΠ,
η μόνη γυναίκα στη διοίκηση του ΕΚΠ! Αναφέρθηκε στην ταξική διάσταση του γυναικείου
ζητήματος και την ανάγκη να βρίσκονται μπροστά τα σωματεία σε αυτή τη μάχη. Στα Δυτικά,
η Ματίνα από το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι που η
8 Μάρτη είναι απεργιακή, ενώ η εκδήλωση
έκλεισε με πρόγραμμα δράσης με πικετοφορίες, εξορμήσεις-πικετοφορίες σε Περιστέρι,
Ίλιον, Πετρούπολη. Στη Νέα Σμύρνη τη συζήτηση πλούτισε η Κατερίνα, μαθήτρια καλλιτεχνικού λυκείου, με τις εμπειρίες των νέων κοριτσιών μέσα σε ένα σχολείο που διαιωνίζει τα
σεξιστικά πρότυπα. Η Μαρίνα, ηθοποιός, μίλησε για την ανάγκη συγκεκριμενοποίησης των
επόμενων βημάτων για την οργάνωση της 8Μ.

Μάνος Νικολάου
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8 ΜΑΡΤΗ

“Ψ

ωμί και τριαντάφυλλα”, το γνωστό
σύνθημα του γυναικείου κινήματος, συμβολίζει την πάλη για μισθούς, αλλά και για αξιοπρέπεια, μια καλύτερη ζωή. Η απεργία που έχει συνδεθεί με αυτό
το σύνθημα ήταν η θρυλική απεργία στα κλωστήρια του Λόρενς της Μασαχουσέτης το
1912, στην οποία κομβικό ρόλο έπαιξαν οι γυναίκες. Στα κλωστήρια στο Λόρενς δούλευαν
εργάτες και εργάτριες τουλάχιστον 25 διαφορετικών εθνικοτήτων που μιλούσαν 45 διαφορετικές γλώσσες.
Οι συνθήκες εργασίας ήταν φρικιαστικές. Η
Ελίζαμπεθ Σάπλιχ, μια γιατρός της περιοχής,
έγραφε: “Ενα σημαντικό ποσοστό αγοριών και
κοριτσιών πεθαίνουν δυο-τρία χρόνια αφού
πιάσουν δουλειά. Το 36% όλων των ανδρών
και των γυναικών πεθαίνουν πριν ή μόλις κλείσουν τα 25 τους χρόνια”. Οι μισθοί ήταν τέτοιοι που δεν επέτρεπαν κανονική σίτιση, ενώ το
μεγαλύτερο μέρος τους πήγαινε στο νοίκι που
πλήρωναν για να μένουν στοιβαγμένοι σε
άθλια παραπήγματα με επικίνδυνες υγειονομικές συνθήκες και στα οποία ούτε χιλιοστό χώρου δεν έμενε ανεκμετάλλευτο.
Εφαρμόζοντας έναν πολιτειακό νόμο που
μείωνε την εργάσιμη εβδομάδα για τις γυναίκες, η American Wool Company έκανε και τις
αντίστοιχες περικοπές στον μισθό. Αυτή ήταν
η αφορμή για να ξεσπάσουν τη συσσωρευμένη τους οργή και να απεργήσουν πάνω από 23
χιλιάδες εργάτριες και εργάτες, όχι μόνο διεκδικώντας να μην εφαρμοστούν οι περικοπές,
αλλά θέτοντας μια σειρά αιτήματα ανάμεσα
στα οποία αυξήσεις με τήρηση του μειωμένου
ωραρίου, διπλάσια πληρωμή στις υπερωρίες,
όχι στο σύστημα μπόνους (στην πραγματικότητα ποινολόγιο μειώσεων), όχι διακρίσεις σε
βάρος των απεργών.
Στράφηκαν για βοήθεια στους Βιομηχανικούς Εργάτες του Κόσμου (IWW), ή “Γουόμπλις”. Το συνδικάτο καλωσόριζε στις γραμμές
του όλους τους εργάτες, μετανάστες, ανειδίκευτους κι ειδικευμένους, άνδρες και γυναίκες,
με στόχο να χτίσει τη μέγιστη δυνατή ενότητα
της εργατικής τάξης, σε αντίθεση με την Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας (AFL), τη βασικότερη εργατική οργάνωση της χώρας που δεχόταν μόνο ειδικευμένους εργάτες -δηλαδή κυρίως λευκούς άντρες- και θεωρούσε μια απεργία ανειδίκευτων μεταναστών αδύνατη.
Όπως γράφει ο Φίλιπ Φόνερ στο βιβλίο του
“Ιστορία του εργατικού κινήματος στις ΗΠΑ”:
“Σε όλες τις απεργιακές φρουρές και τις πορείες οι γυναίκες απεργοί ή οι σύζυγοι των
απεργών έπαιζαν ζωτικό ρόλο. Βάδιζαν τους
παγωμένους δρόμους δίπλα στους άντρες και
συχνά βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή στις
διαδηλώσεις, έγκυες γυναίκες και γυναίκες με
μωρά στην αγκαλιά... κρατώντας πλακάτ που
έλεγαν 'Θέλουμε ψωμί, θέλουμε και τριαντάφυλλα'. Φαίνεται ότι περισσότερες γυναίκες
παρά άντρες συνελήφθησαν για την τρομοκράτηση των απεργοσπαστών στις απεργιακές
φρουρές”.
Οι γυναίκες έδιναν σκληρές μάχες με την
αστυνομία. Οργανώνοντας από κοινού την
φροντίδα των παιδιών, την καθαριότητα, το
μαγείρεμα, ξεπέρασαν τα γλωσσικά εμπόδια
και βοήθησαν στην ενότητα των απεργών. Επιτροπές γυναικών σε άλλες πόλεις οργανώθηκαν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα για να παραλάβουν τα παιδιά των απεργών έτσι ώστε να
βοηθήσουν να συνεχιστεί η απεργία. Η Ελίζαμπεθ Γκέρλι Φλιν, μέλος των Γουόμπλις, 21

Επαναστατική
παράδοση
αγώνων για

Ψωμί και
Τριαντάφυλλα
ετών αλλά ήδη έμπειρη και δεινή οργανώτρια
του εργατικού κινήματος, έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στην οργάνωση της απεργίας.
Η απεργία έληξε μετά από 2 μήνες με μια
συντριπτική ήττα των αφεντικών. Όχι μόνο
αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν πολλά από τα
αιτήματα των απεργών, αλλά ιδιοκτήτες κλωστοϋφαντουργιών σε πολλές άλλες περιοχές
των ΗΠΑ έκαναν προληπτικές αυξήσεις στους
μισθούς σε συνολικά 300 χιλιάδες εργάτες και
εργάτριες, από φόβο μην αντιμετωπίσουν τα
ίδια. Άλλοι, που δεν έκαναν αυξήσεις, αντιμετώπισαν τα ίδια.

Το γυναικείο
ζήτημα
Εκτός από το
σύνθημα, την ίδια
περίοδο προέκυψε
και η ημερομηνία που
θα αποτελούσε σταθμό για το γυναικείο κίνημα, η 8 Μάρτη. Οι σοσιαλίστριες των ΗΠΑ, μετά από μια μαζική συνέλευση για το ζήτημα της
ψήφου στις 8 Μάρτη 1908,
όρισαν την τελευταία Κυριακή
του Φλεβάρη σαν “Εθνική Ημέρα Γυναίκας”, κάτι που γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1909.
Το καλοκαίρι του 1910, έγινε στην
Κοπεγχάγη το Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Σοσιαλιστριών, στο πλαίσιο
του όγδοου διεθνούς Συνεδρίου της
Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Στην εισήγησή
της στο συνέδριο η Κλάρα Τσέτκιν σημειώνει: “Σε συνεννόηση με τις ταξικές,
πολιτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις
του προλεταριάτου σε όλες τις χώρες, οι
σοσιαλίστριες γυναίκες όλων των χωρών, θα
γιορτάζουν κάθε χρόνο την ημέρα των Γυναικών. Ο βασικός σκοπός θα είναι να βοηθήσει
τις γυναίκες να αποκτήσουν το δικαίωμα της
ψήφου. Αυτό το αίτημα θα πρέπει να συνδυαστεί με όλο το γυναικείο ζήτημα, έτσι όπως το
αντιμετωπίζουν οι σοσιαλιστές. Η μέρα των

Γυναικών θα πρέπει να έχει διεθνή χαρακτήρα
και να προετοιμάζεται με μεγάλη προσοχή.”
Στο συνέδριο συμμετείχαν 100 εκπρόσωποι
από 17 χώρες και η πρόταση πέρασε ομόφωνα.
Η Κλάρα Τσέτκιν έδωσε σε όλη της τη ζωή
τη μάχη να έχει το γυναικείο κίνημα της εποχής ταξικό προσανατολισμό. Επέμενε ότι για
τις αστές ο στόχος των μεταρρυθμίσεων ήταν
τα “ίσα δικαιώματα” μέσα στον καπιταλισμό.
Για τις εργάτριες όμως η πάλη για μεταρρυθμίσεις είναι απλά ένα μέσο για τον τελικό σκοπό, για την ανατροπή του καπιταλισμού. Οι πιο
συντηρητικές φωνές μέσα στο κίνημα της περιόδου μιλούσαν για ψήφο στις γυναίκες με
τους ίδιους όρους με τους άντρες. Όμως,
την περίοδο εκείνη, για να ψηφίσει ένας άντρας έπρεπε να έχει περιουσία ή να
πληρώνει 10 λίρες σε νοίκι, να είναι
απόφοιτος πανεπιστημίου και να ζει στο ίδιο
μέρος για δώδεκα μήνες. Με αυτούς τους
όρους, μόνο ένα 5% των γυναικών θα μπορούσε να κερδίσει τη ψήφο κι αυτό αποκλειστικά από τις ανώτερες τάξεις.
Η αντιπαράθεση πάνω στο αίτημα συν-

δυαζόταν με
τις διαφωνίες
πάνω στις
μεθόδους
πάλης. Ο
αγώνας για
την ψήφο είχε
ριζοσπαστικοποιήσει
μεγάλα
στρώματα από
γυναίκες της μικροαστικής και

αστικής τάξης που έφταναν στις πιο ακραίες
ενέργειες, όμως για τις εργάτριες το δικαίωμα
στην ψήφο ήταν συνδεδεμένο με την πάλη
ενάντια στα αφεντικά, με τον αγώνα για καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Οι γυναίκες της εργατικής τάξης ζητούσαν ειδική προστατευτική
νομοθεσία, λιγότερες ώρες εργασίας, κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας, διάλειμμα για
ξεκούραση. Η διάσταση της επιλογής ανάμεσα στις βίαιες αλλά απομονωμένες ενέργειες
και τη μαζική δράση, ενισχύθηκε από την είσοδο του εργατικού κινήματος στο προσκήνιο.
Μεταξύ του 1900 και του 1912, οι μισθοί έπεσαν 10%. Αλλά το ίδιο διάστημα τα μέλη των
συνδικάτων τριπλασιάστηκαν. Μια σειρά μαζικών και συχνά ανεπίσημων απεργιών ξέσπασαν
από το 1911 έως το 1914, ενώ μεγάλοι εργατικοί χώροι βγήκαν σε απεργίες για αυξήσεις και
καλύτερες συνθήκες εργασίας τα επόμενα
χρόνια. Οι επαναστάτριες έδωσαν βάση σε αυτούς τους αγώνες και θεωρούσαν την εργατική
τάξη κλειδί για την απελευθέρωση: “Γιατί ειδικές 'Ημέρες Γυναικών'; ...Κάθε διακριτή μορφή
πολιτικής δουλειάς στις γυναίκες της εργατικής τάξης είναι ένας τρόπος αφύπνισης της
συνείδησης της εργάτριας και προσέλκυσής
της στις γραμμές όσων παλεύουν για ένα καλύτερο μέλλον. Η 'Ημέρα των Γυναικών' και η
αργή, υπομονετική πολιτική δουλειά για την
αφύπνιση της συνείδησης της εργάτριας υπηρετούν τον σκοπό, όχι της διάσπασης, αλλά
της ενότητας της εργατικής τάξης”, έγραφε η
Αλεξάνδρα Κολλοντάι το 1913, εν όψει του
πρώτου εορτασμού της 8 Μάρτη στη Ρωσία.
Μετά την απόφαση του Διεθνούς Συνεδρίου
Σοσιαλιστριών, η Διεθνής Ημέρα Γυναικών
γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 18 Μάρτη
του 1911 -σαρακοστή επέτειος της Κομμούνας- με πάνω από ένα εκατομμύριο γυναίκες
και άντρες να διαδηλώνουν σε Γερμανία, Αυστρία, Δανία και Ελβετία, ενώ παράλληλα στις
ΗΠΑ γιορτάστηκε η Εθνική Ημέρα Γυναικών
τον Φλεβάρη. Το γυναικείο κίνημα αποκτούσε μια ημέρα σύμβολο αγώνων, δράσης και προβολής
των αιτημάτων των εργαζόμενων γυναικών. Κάθε χρόνο
μέχρι το 1914 εκατοντάδες
διαδηλώσεις γίνονταν σε μια
σειρά χώρες, μέχρι που ο
εορτασμός της Ημέρας των
Γυναικών σταμάτησε λόγω
του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Το νήμα
ξαναπιάστηκε με τον πιο εμβληματικό τρόπο: στις 8 Μάρτη του 1917, εργάτριες στην υφαντουργία της Πετρούπολης απεργούν και διαδηλώνουν ενάντια στις ελλείψεις τροφίμων,
τραβώντας μαζί τους όλη την εργατική τάξη
και ξεκινώντας τη Ρώσικη Επανάσταση.
Με την έκρηξη της δεκαετίας του '60 και
όλα τα ζητήματα που άνοιξε το πολύπλευρο
κίνημα που ξαναβγήκε στους αγώνες διεθνώς,
αναζωπυρώθηκε και η παγκόσμια ημέρα γυναικών. Το 1975 έφτασε να την αναγνωρίσει και ο
ΟΗΕ. Σήμερα η 8 Μάρτη, μια πρωτοβουλία
που ξεκίνησε από τις επαναστάτριες του προηγούμενου αιώνα, έχει γίνει ξανά κέντρο αγώνων για την απελευθέρωση. Και σήμερα το οργανωμένο εργατικό κίνημα είναι ξανά κεντρικό
στον αγώνα για “ψωμί και τριαντάφυλλα”.

Αφροδίτη Φράγκου
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Νέα από τους χώρους

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Στοχοποιούν τη Δήμητρα Βήνη!

Σ

ε άθλια στοχοποίηση της κοινοτικής
παράταξης «Ενεργοί Πολίτες-Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή» και της κοινοτικής
συμβούλου Δήμητρας Βήνη, προχώρησε η πλειοψηφία Μώραλη- Βλαχάκου
στο Α’ κοινοτικό συμβούλιο Πειραιά καταθέτοντας αιφνιδιαστικά «καταδικαστικό» ψήφισμα με υβριστικές εκφράσεις
όπως «είσαι η χρυσή αυγή της αριστεράς» και «ο Ναζισμός δεν έχει χρώμα
και δεν χωράει στην πόλη μας»! Αφορμή
ήταν η αναδημοσίευση εκ μέρους της
του γνωστού σατιρικού βίντεο από την
ταινία «Η Πτώση». Αιτία η τοπική της
δράση της, ιδιαίτερα ενάντια στα συμφέροντα της Cosco και τα αίσχη της
της στο λιμάνι του Πειραιά.
«Καλούμε τους εκλεγμένους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους αλλά
και κάθε Πειραιώτη που σέβεται τους
θεσμούς και σκέπτεται ελεύθερα να βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση γιατί η
Δημοκρατία κατά κύριο λόγο κινδυνεύει

από παρόμοιες αντιλήψεις και συμπεριφορές» αναφέρει σε δήλωσή της η Δήμητρα Βήνη ενώ ανακοινώσεις υποστήριξης έβγαλαν το ΜέΡΑ 25 καθώς και ο
Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στο Λιμάνι.
Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα: «Η
Δήμητρα Βήνη είναι γνωστή στην κοινωνία του Πειραιά για τη συμμετοχή της
στους κοινωνικούς αγώνες για τη δημοκρατία, την Υγεία, την προστασία του
περιβάλλοντος. Η δράση της αυτή όμως
φαίνεται ότι ενοχλεί πολύ κάποιους που
με διάφορους τρόπους επιχειρούν να τη
σταματήσουν. Απαιτούμε να αποσυρθεί
το απαράδεκτο και παράτυπο ψήφισμα.
Καμιά προσπάθεια εκφοβισμού και συκοφάντησης εναντίον οποιουδήποτε
αγωνιστή ή αγωνίστριας δεν θα περάσει. Οι αγώνες για την υπεράσπιση του
περιβάλλοντος, της υγείας και της ζωής
των κατοίκων του Πειραιά θα δυναμώσουν και θα νικήσουν».

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Κάτω τα χέρια από το Παρκάκι

«Σ

ε άτακτη υποχώρηση αναγκάστηκε ο Πατούλης στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου της Τετάρτης 24/2/2021, με απόσυρση του θέματος για
εξυπηρέτηση των συμφερόντων συγκεκριμένης εταιρίας, η οποία έχει βάλει στο μάτι το παρκάκι στο Μετρό Αμπελοκήπων» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανταρσία
στις Γειτονιές της Αθήνας. Πέρσι μετά από επίμονο και σκληρό αγώνα των κατοίκων
των Αμπελοκήπων, το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας είχε χαρακτήρισε τον χώρο
ως πράσινο βάζοντας φρένο στα σχέδια τσιμεντοποίησης της εταιρίας και στην καταστροφή του μικρού πάρκου.
«Η εταιρία είχε τις πλάτες του προέδρου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης ο οποίος με θράσος έδωσε την δυνατότητα επιπλέον οικοδόμησης κτιρίων με πρόσχημα την κατασκευή ΚΕΠ(!) σε χώρο που κάτοικοι τον χρησιμοποιούν
πάνω από 20 χρόνια!» συνεχίζει η ανακοίνωση. «Ωστόσο, οι εκκρεμότητες είναι σοβαρές όσον αφορά τα αρμόδια υπουργεία και την έγκριση των αλλαγών στο ρυμοτομικό σχέδιο καθώς και στην αναστολή των οικοδομικών εργασιών που ζητά ο Δήμος της Αθήνας. Στις 9 Απρίλη η εταιρία ζητάει τα ρέστα δικαστικά για αυτό και δεν
εφησυχάζουμε. Η παρέμβαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων και
της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας εκδηλώθηκαν άμεσα και είχαν αποτέλεσμα!
Συνεχίζουμε μέχρι την νίκη!»

ΡΑΦΗΝΑ

“Θάβουν” το Ρέμα

Τ

ελειωτικό χτύπημα στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, ένα από τα μεγαλύτερα ρέματα
της Αττικής, δίνει η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, όπως καταγγέλλει σε δελτίο
Τύπου, η Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.
Όπως αναφέρει: «Η διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας που κρίθηκε νόμιμη και
Συνταγματική από το ΣτΕ αυξάνει τον κίνδυνο για καταστροφικές πλημμύρες, νομιμοποιεί καταπατήσεις και αυθαίρετα που δημιουργούν στενώσεις στην κοίτη και καταστρέφει ένα από τα τελευταία πολύτιμα οικοσυστήματα της Αττικής. Επιπλέον, το
έργο διευθέτησης που ενέκρινε το ΣτΕ, καταστρέφει το οικοσύστημα του ρέματος
Ραφήνας και τον υγρότοπο της εκβολής του.
Δυστυχώς, η προαποφασισμένη τύχη της περιοχής των Μεσογείων που προβλέπει επέκταση/πώληση λιμανιού, επέκταση Αττικής Οδού και Προαστιακού, ανάπτυξη
μεγάλων εμπορικών δραστηριοτήτων στην πεδιάδα των Σπάτων, μεγάλου Κέντρου
Επεξεργασίας Λυμάτων κλπ, επέβαλλαν τη μη εξέταση ήπιων λύσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αντιπλημμυρική επάρκεια το ρέμα Ραφήνας».

25/2, Απεργοί ναυτεργάτες στο λιμάνι του Πειραιά. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Συμπαράσταση στους ναυτικούς
Κ

αθολική και μαχητική ήταν πανελλαδικά η συμμετοχή των Ναυτεργατών στην 3ήμερη απεργία τους από την Τρίτη 23 μέχρι την Πέμπτη 25
Φλεβάρη. Διεκδικούν να καταργηθεί άμεσα ο νόμος 4714 που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το περασμένο καλοκαίρι.
Ο νόμος αυτός δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να τσακίσουν κι άλλο τους μισθούς και τα
εργατικά δικαιώματα των Ναυτεργατών ποντοπόρων πλοίων μέσω της κατάργησης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και της επίθεσης στον
συνδικαλισμό. Ενδεικτικό της δυναμικής και της
διάθεσης του κόσμου να παλέψει είναι ότι συμμετείχαν και τα 13 Ναυτεργατικά σωματεία και η πα-

ράταση της 48ωρης αρχικά απεργίας για ακόμα
μία μέρα.
Καθημερινά υπήρχε πρωινή απεργιακή φρουρά,
ενώ την τρίτη μέρα πραγματοποιήθηκε μαζική
συγκέντρωση με μικροφωνική και χαιρετισμούς
από εκπροσώπους των ναυτεργατικών σωματείων
και σωματείων συνταξιούχων. Μηνύματα συμπαράστασης στην απεργία έφταναν από πολλές ομοσπονδίες σε πολλές χώρες κατά τη διάρκεια της
συγκέντρωσης.
Στο απεργιακό τριήμερο και στις συγκεντρώσεις
των Ναυτεργατών βρέθηκε σε συμπαράσταση ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης Πειραιά και η
Ανταρσία στο Λιμάνι.

ΡΕΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Επίσκεψη στον ξενώνα

Τ

ην Δευτέρα 1η Μάρτη η
ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας πραγματοποίησε επίσκεψη στον ξενώνα προσφύγων αιτούντων
άσυλο στο Ρέντη. Μοιράσαμε
το ξενόγλωσσσο υλικό της
ΚΕΕΡΦΑ για τις 20 Μάρτη και
συζητήσαμε με τους πρόσφυγες για τα προβλήματά
τους. Ενημερώσαμε ότι μετά
από δικιά μας πρωτοβουλία η
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πειραιά έστειλε έγγραφο στα
σχολεία, ότι τα παιδιά του ξενώνα μπορούν να γραφτούν
σε όλα τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία του Ρέντη.
Οι πρόσφυγες μας ευχαρίστησαν και μας είπαν ότι μέσα στην πανδημία ζουν στοιβαγμένοι πάνω από 10 άτομα
σε κάθε διαμέρισμα του ξενώνα, δεν έχουν μεταφραστή, δεν έχουν γιατρό, το φαγητό είναι άθλιο και το μεγαλύτερό τους πρόβλημα είναι
ότι δεν έχουν ΑΜΚΑ. Ένας
παλαιστίνιος πρόσφυγας μας
είπε το ραντεβού του για συνέντευξη έχει οριστεί να γίνει

Ρατσιστική
επίθεση

Δ

σε τρία χρόνια.
Ως ΚΕΕΡΦΑ τους ενημερώσαμε ότι παλεύουμε για να
σταματήσει ο ρατσισμός της
κυβέρνησης απέναντι στους
πρόσφυγες και για να αποχτήσουν τα αυτονόητα δικαιώματα. Τους καλέσαμε να
έρθουν μαζί μας στο μεγάλο
συλλαλητήριο στις 20 Μάρτη.
Γυναίκες, άντρες και μικρά
παιδιά μας δήλωσαν ότι θέλουν να συμμετέχουν. Νέα
επίσκεψη θα πραγματοποιήσουμε την Τρίτη στις 9 Μάρτη στις 5μμ.

Κατερίνα Θωίδου,
ΚΕΕΡΦΑ ΝίκαιαςΚορυδαλλού

υο ρατσιστικές επιθέσεις μέσα
στις τελευταίες δύο εβδομάδες κατήγγειλαν στην ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου, Πακιστανοί μετανάστες
που μένουν στην περιοχή του Άγιου Αντώνη. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου:
«Η ομάδα των φασιστοειδών επιτέθηκε πετώντας αντικείμενα στο
σπίτι που μένουν οι μετανάστες και
χτυπώντας απειλητικά το κουδούνι
και την πόρτα. Στο συγκεκριμένο
σπίτι είχαν γίνει επιθέσεις και πριν
από έναν χρόνο, πέρσι το Φλεβάρη. Μετά από μεγάλη κινητοποίηση και διαδήλωση στους δρόμους της γειτονιάς που οργάνωσαν τότε η ΚΕΕΡΦΑ, η Πακιστανική
κοινότητα κι άλλες συλλογικότητες, τα φασιστοειδή σταμάτησαν
τις επιθέσεις και ξαναεμφανίστηκαν τώρα. Η ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου
καλεί σε μια πρώτη απάντηση με
αντιρατσιστική πικετοφορία-εξόρμηση το Σάββατο 13 Μάρτη
11.30π.μ στον πεζόδρομο Περιστεριου (απέναντι από το Μουσείο
Εθνικής Αντίστασης).

εργατικη αλληλεγγυη σελ.15
Νο 1461, 3 Μάρτη 2021

Σχόλια και Γράμματα

Τ

ο δημόσιο χρέος σε παγκόσμια κλίμακα μοιάζει να είναι
εκτός ελέγχου. Μια δεκαετία
καπιταλιστικής κρίσης αντιμετωπίσθηκε με τεράστια προγράμματα
νομισματικής χαλάρωσης. Σε αυτά
ήρθε να προστεθεί ένας χρόνος
πανδημίας με αποτέλεσμα τον πλήρη εκτροχιασμό του κρατικού δανεισμού. Ακόμα και στη μεγαλύτερη
καπιταλιστική οικονομία, τις ΗΠΑ, το
δημόσιο χρέος είναι πλέον στο
127% του ΑΕΠ έναντι 60% το 2009.
Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό
η Ελλάδα μπήκε στο πρώτο μνημόνιο το 2009 με λόγο χρέους/ ΑΕΠ
126.7% που σήμερα έχει φτάσει το
217% του ΑΕΠ σύμφωνα με το Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και το 223% σύμφωνα
με τις εκθέσεις των τραπεζών Uni
Credito και Bank of New York.
Ο βασικός λόγος γι’ αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι τα προγράμματα
νομισματικής χαλάρωσης των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως στην
πραγματικότητα χρηματοδότησαν
τις ζημιές των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια μετέτρεψαν τις ζημιές των
καπιταλιστών σε ζημιές της κοινωνίας. Αυτό δεν προκάλεσε καμμιά
σημαντική αύξηση στο ΑΕΠ απλά
απέτρεψε την παραπέρα μείωσή του.
Ήδη από τα τέλη του 2019 ο σημερινός πρωθυπουργός της Ιταλίας και
τότε απερχόμενος πρόεδρος της
ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι είχε παραδεχτεί
ότι αυτή πολιτική είναι αδιέξοδη με
την έννοια ότι δεν μπορεί να αποκαταστήσει την καπιταλιστική συσσώρευση. Χρειαζόταν κατά τη γνώμη
του η εφαρμογή πολιτικών δημοσιονομικής επέκτασης (κρατικών δαπανών). Ανάλογες απόψεις διατύπωσε
και ο Αμερικανός οικονομολόγος του
Harvard και επικεφαλής του Αμερικα-

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΖΟΝ ΛΟ ΣΤΟΝ ΠΙΚΕΤΙ

Δημόσιο χρέος και καπιταλιστικές κρίσεις

5 Ιούλη 2015, Η διαδήλωση της νίκης του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα

νικού συμβουλίου οικονομικών εμπειρογνωμόνων επί προεδρίας Κλίντον
Λάρι Σάμερς. Αμφότερες οι απόψεις
είναι η κυνική ομολογία ότι τρισεκατομμύρια έχουν πεταχτεί στο πίθο
των Δαναΐδων και χρόνια λιτότητας
και κακουχίας για τους εργαζόμενους έχουν πάει στο βρόντο.
Έτσι ξεκίνησε μια συζήτηση για
πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης μέσω κρατικών δαπανών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταπόκριση ήταν
συγκρατημένη και γεμάτη αστερίσκους και προϋποθέσεις. Η τοποθέτηση των περισσότερων κυβερνήσεων ήταν ότι το υψηλό δημόσιο χρέος είναι εμπόδιο για τέτοιες πολιτικές. Έτσι προέκυψε το «Ταμείο Ανάκαμψης» που θα φτάσει λένε τα 300
δις ευρώ αλλά που οι προϋποθέσεις
απορρόφησης των κεφαλαίων του

Έ

να χρόνο τώρα οι κλινικάρχες θησαυρίζουν καθώς η
μετατροπή του ΕΣΥ σε σύστημα μιας νόσου αναγκάζει
τον κόσμο να απευθύνεται στις ιδιωτικές κλινικές για
την περίθαλψή του. Αυτό οδηγεί σε συνωστισμό που σε συνδυασμό με την αδιαφορία των ιδιωτών για την πανδημία δημιουργεί συνθήκες οι οποίες ευνοούν τις συρροές κρουσμάτων
κορονοϊού. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και η Κλινική Ζηλάκου στον Πειραιά όπου πρόσφατα εντοπίστηκαν περισσότερα
από 70 κρούσματα, ασθενείς και εργαζόμενοι.
Η Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών (ΑΣΚΥ)
Ιδιωτικής Υγείας αναφέρει σε ανακοίνωση της πως “εδώ και μία
εβδομάδα από τις 17 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η διακομιδή ασθενών με Covid 19 από την Ιδιωτική Κλινική σε Δημόσια Νοσοκομεία, στο Αττικόν, το Τζάνειο, τον Ερυθρό και το Ασκληπιείο.
Αντί μέσα σε αυτές τις 7 ημέρες να εντοπιστούν και να απομονωθούν τα κρούσματα, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να
σταματήσει η διασπορά άλλη μία φορά στην Ιδιωτική Υγεία γίναμε μάρτυρες της αποσιώπησης και συγκάλυψης του συμβάντος.
Αποτέλεσμα ήταν να κολλήσουν κορονοϊό το σύνολο σχεδόν εργαζομένων και ασθενών. Μάλιστα 10 νοσούντες κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν σε κλίνες Covid του ΕΣΥ. Είναι ενδεικτικό
ότι από τα 259 κρούσματα που ανακοινώθηκαν στον Περαιά στις
23/02 τα 70 προέρχονται από την ιδιωτική κλινική Ζηλάκου.”
Δεν είναι όμως μόνο αυτή η κλινική. “Συρροή κρουσμάτων
καταγράφηκε και στο θεραπευτήριο Αθηνών στην Κυψέλη και
σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στον Γέρακα. Πριν λίγες

είναι πολύ δυσχερείς ιδιαίτερα για
περιφερειακές οικονομίες όπως η
Ελληνική. Δεν είναι υπερβολή να
πούμε ότι όσα όνειρα και να κάνει ο
Μητσοτάκης και οι διαπλεκόμενοι,
το Ταμείο θα χρηματοδοτήσει κυρίως τη Γερμανική βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Αυτό το κατάλαβαν έστω καθυστερημένα στην υπόλοιπη ΕΕ και οι αντιδράσεις δεν άργησαν να εμφανισθούν. Εκατό (100) Ευρωπαίοι οικονομολόγοι με επικεφαλής τον Τόμας
Πικετί προχώρησαν στις αρχές Φεβρουαρίου σε ανοιχτή επιστολή –
πρόταση προς τους μηχανισμούς
της ΕΕ. Στην επιστολή ζήτησαν τη
διαγραφή (ή τη μετατροπή τους σε
άληκτο ομόλογο μηδενικού επιτοκίου) των κρατικών ομολόγων που
βρίσκονται στη κατοχή της Ευρω-

παϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
ανέρχονται στο ποσό των 2,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού χρέους των χωρών μελών της ΕΕ. Θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί χώρος για ένα πολύ μεγαλύτερο «ταμείο ανάκαμψης» (2,5
τρις) ο οποίος λόγω του υψηλού δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή (1,7
περίπου) θα φτάσει να καλύψει τις
ζημιές της Κεντρικής Τράπεζας λόγω της διαγραφής. Η άποψή τους είναι ότι η οικονομική ανάκαμψη απαιτεί ένα Ταμείο που θα μπορεί να διαθέτει 300-400 δις ευρώ το χρόνο
επιχορήγηση στους καπιταλιστές και
όχι 300 δις συνολικά όπως αυτό που
θεσμοθετήθηκε.
Η λογική του προτεινόμενου σχεδίου είναι τόσο παλιά όσο και ο ίδιος ο

καπιταλισμός. Θυμίζει το σχέδιο του
Φίλλιπου του Β’ Δούκα της Ορλεάνης
και του Σκωτσέζου οικονομολόγου
και τραπεζίτη Τζον Λο να μετατρέψουν τα χρέη του Λουδοβίκου του XV
σε υποχρεώσεις της Κεντρικής Τράπεζας. Το σχέδιο είχε δύο φάσεις,
στην πρώτη τα χρέη αγοράσθηκαν
από την Κεντρική Τράπεζα όπως έγινε και τώρα. Στη συνέχεια η ενεργούσα ως Κεντρική Τράπεζα, η Bank Generale όπως ονομαζόταν, χρηματοδότησε ένα κερδοσκοπικό σχήμα την
«Εταιρεία του Μισισιπή». Τα κέρδη
της «Εταιρείας» θα χρηματοδοτούσαν με τη σειρά τους τη ζημιά της
κεντρικής τράπεζας από τη διαγραφή
των χρεών του Μονάρχη. Το σχήμα
κατέρρευσε όταν κατέρρευσε η
«Εταιρεία του Μισισιπή» το 1720.
Το πρόβλημα αυτών των σχεδίων
διαχρονικά είναι ότι βασίζονται στη
πεποίθηση ότι το σύστημα είναι σε
κρίση επειδή το δημόσιο χρέος είναι
υψηλό. Στην πραγματικότητα ισχύει
το αντίθετο. Το χρέος είναι υψηλό
επειδή το σύστημα είναι σε κρίση.
Τρόπος διαγραφής του χρέους
και παράλληλα κάλυψης των ζημιών
των Κεντρικών Τραπεζών υπάρχει.
Είναι η κρατικοποίηση χωρίς αποζημίωση Τραπεζών και Επιχειρήσεων
και όχι η κατασπατάληση και άλλων
χρημάτων για επιδότηση των καπιταλιστών. Φυσικά μια τέτοια λύση
δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής ολοκλήρωσης όπως η ΕΕ αλλά με την αποδέσμευση από αυτήν και την εφαρμογή πολιτικών εργατικού ελέγχου.

Νίκος Στραβελάκης

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Αποσιώπηση και συγκάλυψη
την πλειοψηφία των συναδέλφων. Η ανακοίνωση της ΑΣΚΥ καλεί επίσης “το Κλαδικό Σωματείο Αθήνας και την ΟΣΝΙΕ να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις για συμμετοχή στην Απεργία” που
καλούν ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ στις 8 Μάρτη, παγκόσμια ημέρα των
γυναικών.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Όχι στο κλείσιμο

7 Απρίλη 2020, Παρέμβαση στη Βιοϊατρική

μέρες διασπορά υπήρξε στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ανάπλαση” αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει με
κάλεσμα για απεργία την ημέρα της συγκέντρωσης που προτείνει το Σωματείο απευθυνόμενο προς την ομοσπονδία του κλάδου (ΟΣΝΙΕ): “Για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία μίας τέτοιας
κινητοποίησης χρειάζεται απόφαση για Απεργία την ημέρα της
συγκέντρωσης έτσι ώστε να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε

Την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να διαλύσει τη δημόσια
Υγεία έρχεται να επισφραγίσει ένα ακόμα γεγονός. Ανοίγουν
τώρα τη συζήτηση για το κλείσιμο του Κ.Υ. Αγ. Ιερόθεος που
εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμου από τις γειτονιές του Περιστερίου.
Η ασυδοσία των ιδιωτών που πρόσφατα είχε οδηγήσει στο θάνατο 13 ανθρώπων στην κλινική Ταξιάρχαι στην περιοχή λόγω
ελλειπών μέτρων προστασίας δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την κυβέρνηση που έχει βάλει πλώρη να ξεπουλήσει
τη δημόσια Υγεία σε ιδιώτες που στην πραγματικότητα αδιαφορούν για αυτήν.

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3, 7μμ,
fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3, 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3, 7.30μμ,
Skype: bit.ly/sekperisteri
fb: ΣΕΚ Περιστερίου
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3, 7μμ, fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3, 7μμ,
link: bit.ly/sekvolos fb: ΣΕΚ Βόλου
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης
ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3, 8μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3, 7μμ, σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ
και Skype: bit.ly/sekilisia fb: ΣΕΚ Ιλισίων
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΗΣυνδιάσκεψητουΣΕΚ-Ηπολύπλευρηκρίσηκαιτακαθήκονταμας

Skype: bit.ly/seknsmyrni
fb: ΣΕΚ Νέας Σμύρνης
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/3, 6.30μμ, Skype: ilirida.mb2
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ

ΠΕΜΠΤΗ 4/3, 8μμ,
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 4/3, 8μμ,
fb ΣΕΚ Πυρήνας Κερατσινίου
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/3, 8μμ δημαρχείο Νίκαιας
fb: ΣΕΚ πυρήνας Νίκαιας - Κορυδαλλού
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 4/3, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/3, 8μμ fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/3, 7μμ,
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ιωαννίνων
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/3, 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 4/3, 8μμ,
Skype: bit.ly/sekellinikou
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 4/3, 7μμ,
Skype: bit.ly/sekpagrati fb: ΣΕΚ Παγκράτι
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3, 7.30μμ,

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμεγια
Tον σοσιαλισμό, μέσα από
την ανεξάρτητη δράση της
εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή.
Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύσει τα
συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση,
ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά
στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και προγραμματίσουν
την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα

με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν
οι μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταματήσουμε τους
πλούσιους και δυνατούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να
πετύχει μόνο εάν είναι παγκόσμια.
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας
όπου ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από την
πίεση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό
άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση
του Στάλιν και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευρώπη και την
Κίνα.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7μμ,
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και
Skype: bit.ly/sekzografou
fb: ΣΕΚ Ζωγράφου
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7μμ,
Skype: bit.ly/SEKAMPELO
fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7μμ, fb: ΣΕΚ Εξαρχείων
Ομιλητής; Σωκράτης Ταγγόπουλος
ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Κυψέλης
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά
ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3,
7.30μμ, https://meet.jit.si/PyrinasThiseio
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα –
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/3

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ Αγίας Παρασκευής
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 7.30μμ fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Ομιλήτρια: Αννα Αδαμίδη
ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 8.30μμ, fb: ΣΕΚ Ξάνθης
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, fb ΣΕΚ Γκύζη 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 7μμ ΣΕΚ Γαλάτσι
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Πατήσια
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 6.30μμ,
fb: ΣΕΚ Πάτρας
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7μμ,
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 8μμ,
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Νέγρη 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβα 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Βασιλόπουλος Πλατεία 12μ
A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
K. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΘΗΣΕΙΟ
Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κεντρική Πλατεία 3.30μμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Σκλαβενίτης Δουκίσης 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Περιβολάκι 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 8μμ,
Skype: bit.ly/sekmarousi
fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει στόχο την διαίρεση
της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι
σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας
Ε.Ε – φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν
στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν
ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν
να τα περάσουν.
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των
ανθρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα.
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική και οικονομική ισότητα των
γυναικών και για το τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους,

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 6μμ
ΙΛΙΣΙΑ
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 6μμ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Λαϊκή 11πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7μμ,
https://meet.jit.si/PyrinasXamosterna
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την
καταπίεση

Εξορμήσεις

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

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

ΚΕΝΤΡΟ Σκλαβενίτης Σβώλου 12μ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Μαρτίου 11.30 πμ
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ
Λαϊκή Παυσανία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11.30 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 12μ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 12μ
ΞΑΝΘΗ Παζάρι 11πμ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ My Market Αγ. Αντρέας 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/3
ΑΙΓΑΛΕΩ
Μπαρουτάδικο Ιερά Οδός 11.30πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/3
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΒ Δεκελείας
6.30μμ
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Δραστηριότητες
Απεργιακές συγκεντρώσεις
Δευτέρα 8 Μάρτη

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΗ

Εκδηλώσεις
σε γειτονιές και χώρους
δουλειάς
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΗ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7μμ
https://tinyurl.com/march8nwest
Ομιλήτριες: Δήμητρα Δράγιου, εργαζόμενη στον επισιτισμό, μέλος της “Αγωνιστικής Συσπείρωσης στον ΕπισιτισμόΤουρισμό”, Δήμητρα Κυρίλλου, μηχανικός, μέλος της “Συσπείρωσης Αριστερών
Μηχανικών”, ακτιβίστρια για τα ΛΟΑΤΚΙ+
δικαιώματα, Αλέκα Μακρή, υγειονομικός,
μέλος “Το Μωβ”
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΑΡΟΥΣΙ, Ν. ΙΩΝΙΑ, 7μμ
https://tinyurl.com/march8neast
Ομιλήτριες: Αφροδίτη Φράγκου, Κίνηση
για την απεργιακή 8 Μάρτη, Μαρία Ντάσιου, υγειονομικός, Άννα Κωσταντακάκη,
δημοσιογράφος, Μαρίνα Μάλλιου, φοιτήτρια δραματικής σχολής
ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΚΥΨΕΛΗ, 7μμ
bit.ly/8march_k
Ομιλήτριες: Σταυρούλα Πανίδου, εκπαιδευτικός και Κίνηση για την απεργιακή
8Μ, Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός Τέχνης
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 7.30μμ
https://tinyurl.com/ekdilwsi8marti
Ομιλήτριες: Στεφανία Φιλίππου, φοιτήτρια Χημικού, Δήμητρα Δρακοπούλου,
ηθοποιός, Μαρία Φωτεινού, κλινική ψυχολόγος, Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου,
γεωλόγος-Υπ.Πολιτισμού, Αδριάνα Αγραπίδη, κλινική κοινωνική λειτουργός-Δρομοκαΐτειο
ΠΑΤΡΑ, 7μμ
https://tinyurl.com/24ja53mw
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη, ξενοδοχοϋπάλληλος, Σοφία Ηλιάδη, εκπαιδευτικός
ΞΑΝΘΗ, 6μμ
https://tinyurl.com/wvx9ilmt
Ομιλήτριες: Βάσω Αλεξοπούλου, εκπαιδευτικός, Μαρία Λουκοπούλου ΔΣ ΕΛΜΕ

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

Ξάνθης, Αλεξάνδρα Τσοτανίδου, καθηγήτρια χορού-χορογράφος-χορεύτρια, Μαρία Χαρχαρίδου, ΔΣ Σωματείου Γεννηματάς και Κίνηση για την απεργιακή 8Μ

Η

ΕΣΤΙΕΣ ΦΕΠΑ, Ιλίσια 6μμ
στην Δ ΦΕΠΑ
https://tinyurl.com/18ft4ioj
Ομιλήτρια: Λείρυα Μπέκα, φοιτήτρια ΦΛΣ
Νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ, 12 μες. στα
γραφεία του Σωματείου
Ομιλήτριες: Κατερίνα Μιχελάκη, συμβασιούχος ΣΩΤΗΡΙΑ, Αργυρή Ερωτοκρίτου,
ΔΣ Σωματείου Γεννηματάς και Κίνηση για
την απεργιακή 8Μ

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΡΤΗ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 6μμ
https://tinyurl.com/1ufhkriu,
Ομιλήτριες: Τιάνα Ανδρέου, ΔΣ ΟΣΥΟ,
Φρόσω Σκλαβάκη, μέλος ΔΣ συλλ. ΔΟΥ
Αττικής – Κυκλάδων, Φωτεινή Νικηταρά,
αγωνιζόμενες καθαρίστριες υπ. Οικονομικών
Νοσοκομείο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης, 2 μμ στο Κυλικείο
Ομιλήτρια: Σμαράγδα Σκορδή, εργαζόμενη Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο Αγία Όλγα, 1 μμ στα
γραφεία του Σωματείου
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΔΣ Σωματείου Γεννηματάς και Κίνηση για την
απεργιακή 8Μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ,
7μμ
tinyurl.com/1jmfl0sn
Ομιλήτριες: Εύα Ηλιάδη εκπαιδευτικός,
Ξένια Χρυσοχόου, Πανεπιστημιακός Πάντειο

Εξορμήσεις
Τετάρτη 3/3

ΑΑΔΕ (πρώην ΚΕΠΥΟ), 8πμ
Τουριστικοί Ξεναγοί, 11πμ στο Ηρώδειο
Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, 9πμ
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, 2.30μμ
ΕΡΤ, 8πμ

Πέμπτη 4/3

Νοσοκομείο Γεννηματάς, 7πμ
Νοσοκομείο Αγία Όλγα, 7πμ
Μετρό Σεπόλια, 1μμ
Νοσοκομείο Έλενα, 2μμ
Νοσοκομείο Συγγρός, 2μμ
Νοσοκομείο Κρατικό Νίκαιας, 2.30μμ

Παρασκευή 5/3

Δημαρχείο Λιοσίων, 9.30πμ
Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ, 7πμ
Νοσοκομείο Δρομοκαίτειο, 8πμ
Νοσοκομείο Σωτηρία, 6.30πμ
Νοσοκομείο Ελπίς, 2.30μμ
Νοσοκομείο Σισμανόγλειο, 2μμ

Σάββατο 6/3

Νοσοκομείο Υγεία, 2.30μμ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 20 ΜΑΡΤΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟ

Εκδηλώσεις
Κλείστε τα στρατόπεδα - Ανοιχτά
σύνορα, άσυλο, στέγη, χαρτιά για όλους
Όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία –
εμβολιασμός τώρα σε όλα τα
στρατόπεδα

ΚΕΕΡΦΑ Κέντρου Θεσσαλονίκης
Σάββατο 6/3, 7 μμ
Zoom - https://tinyurl.com/KEERFAthes
Meeting ID: 816 8740 1378
Passcode: 806099
Ομιλητές/τριες: Αλεξάνδρα Ιωαννίδου,
καθηγήτρια στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών ΠΑΜΑΚ,
Κατερίνα Τσαλταμπάση, εκπαιδευτικός
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέλος ΣΤ'
ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης, Βασίλης Τσάπας

Εξορμήσεις-πικετοφορίες
γιατρός, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ, Κώστας Τορπουζίδης δικηγόρος, μέλος ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΕΡΦΑ ΧΑΝΙΑ Πέμπτη 11/3 6.30 μμ
Zoom - Meeting ID: 865 8570 1961
Passcode: 276547
Ομιλητές/τριες: Αλί Μουσταφάογλου αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Χανίων, Μανώλης Γιακουμάκης καθηγητής, Σεραφείμ Ρίζος
δημ. Σύμβουλος Ανταρσία στα Χανιά,
Βαγγέλης Κωνσταντουλάκης φοιτητής
Πολυτεχνείου
ΚΕΕΡΦΑ Ζωγράφου-Ιλισίων Κυριακή
14/3, 6μμ
Zoom - http://tinyurl.com/3nnnoeuh
Ομιλητές Κύριλλος Μανιάν, κοινότητα
Καμερούν, Εύα Ντόκου, φοιτήτρια ΠΑΔΑ

Νέα έκδοση
του
Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου
για το 1821

Κυψέλη: 6/3, Φωκίωνος Νέγρη, 11.30 πμ
Πετράλωνα: 6/3, σταθμός ΗΣΑΠ, 12μεσ
Πειραιάς: 6/3, Πασαλιμάνι (ρολόι), 12μεσ
Νίκαια: 6/3, Λαϊκή 12μεσ, 9/3 Ξενώνας Ρέντη 5μμ
Ελληνικό: 6/3, πλατεία Ελληνικού, 12μεσ
Περιστέρι: 13/3, πεζοδρόμος 11.30πμ

Εξορμήσεις σε στρατόπεδα
προσφύγων
Σχιστό: Παρασκευή 5/3 5μμ, Κυριακή 14/3 12μεσ
Μαλακάσα: Κυριακή 7/3 12μεσ, Κυριακή 14/3
12μεσ
Ελαιώνας: Κυριακή 7/3 1μμ, Κυριακή 14/3 12μεσ

συζήτηση με αφορμή τη συμπλήρωση
200 χρόνων από το ξέσπασμα της επανάστασης του 1821 έχει ανάψει.
Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο παρεμβαίνει
σε αυτή τη συζήτηση με το νέο του βιβλίο
«Το 1821 και οι αστικές επαναστάσεις» που
ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες και θα
κυκλοφορήσει στο τέλος του δεύτερου δεκαήμερου του Μάρτη. Τα κείμενα των Π.
Γκαργκάνα, Λ. Μπόλαρη, Στ. Πανίδου, Α.
Καλλίνικος και Κ. Χάρμαν, προσφέρουν μια
συνολική εικόνα όχι μόνο για τον χαρακτήρα
της επανάστασης του 1821, αλλά συνολικά
για τις αστικές επαναστάσεις και τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Θα
έχει 350 σελίδες και τιμή 17 ευρώ.
Ευκαιρία να αξιοποιήσετε την καμπάνια
προπληρωμών που ξεκίνησε το ΜΒ (θα διαρκέσει μέχρι τις 12/3) για να προμηθευτείτε
το βιβλίο με έκπτωση 30% (12 ευρώ).

…και βιβλιοπαρουσιάσεις
από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
Την πρόσφατη έκδοση «Τάτλιν: Μνημείο
στην Τρίτη Διεθνή - Αριστερός Μοντερνισμός και Οχτωβριανή Επανάσταση» (βιβλιοκριτική υπάρχει στο περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα κάτω που κυκλοφορεί), θα παρουσιάσει το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο σε διαδικτυακή εκδήλωση (zoom) το Σάββατο 13
Μάρτη στις 6μμ. Ομιλητές ο συγγραφέας
του βιβλίου Νίκος Αξαρλής και ο Γιώργος
Ράγκος που έχει γράψει τη βιβλιοκριτική στο
περιοδικό. Το βιβλίο περιγράφει τη συζήτηση και την έντονη αντιπαράθεση (μέσα
στους καλλιτέχνες και μέσα στο μπολσεβίκικο κόμμα) στις αρχές της δεκαετίας του
1920 γύρω από την Τέχνη και τη σχέση της
με τη σοσιαλιστική κοινωνία.
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Συνέντευξη

“ΠΑΡΟΝΤΕΣ” στους δρόμους
τή την πανδημία το μάθημα που πήραμε ήταν
ότι όταν το κράτος θέλει μπορεί.

Oι Παρόντες, το νέο σου ντοκιμαντέρ,
πραγματεύεται την πανδημία και τη διαχείρισή της στην Ελλάδα. Πες μας αρχικά μερικά
πράγματα για αυτό.

Οι αγώνες που ξεδιπλώθηκαν αυτή τη χρονιά είναι ένα βασικό κομμάτι του ντοκιμαντέρ. Τόσο των εργαζόμενων στα νοσοκομεία
όσο και των υπόλοιπων κλάδων, όπως της
Τέχνης, που παλεύουν ενάντια στις συνέπειες της πανδημίας. Ενώ πολλοί κινηματογραφιστές υποτιμούν αυτή την πτυχή στα ντοκιμαντέρ τους εσύ συστηματικά επιλέγεις να
τους αναδεικνύεις στις ταινίες σου.

Ονομάζεται Παρόντες για δυο λόγους. Αφενός προκειμένου να δηλώσουμε παρόντες στο
όνομα των ανθρώπων που έφυγαν νικημένοι
από τη νόσο, αφετέρου γιατί παρατηρούμε το
τι συνέβη στην Ελλάδα η οποία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Τα δέκα χρόνια που προηγήθηκαν υπέστη άγριες νεοφιλελεύθερες πολιτικές οι οποίες προκάλεσαν πληγές που δεν είχαν προλάβει να επουλωθούν όταν ήρθε η
πανδημία. Αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα όχι μόνο
εμάς αλλά και το διεθνές ακροατήριο. Κι έτσι
αναδεικνύεται η μεγάλη εικόνα. Μέσα από την
«τοπική» ιστορία να αναδειχθεί η παγκόσμια
πραγματικότητα και η συζήτηση που χρειάζεται να γίνει. Για το πως δηλαδή το σύστημα
που κυριάρχησε στις κοινωνίες μας τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες αποδείχθηκε ότι δεν
μπορεί να δώσει καμία απολύτως λύση. Και μέσα από μια πανδημία, αυτό έγινε ξεκάθαρο σε
όλους. Απέδειξε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός.
Και η συζήτηση που αναπτύσσεται είναι τι θα
γίνει από δω και πέρα. Χρειαζόμαστε ένα νέο
κοινωνικό συμβόλαιο που να βασίζεται στην
αναγνώριση ότι οι πλούσιοι κέρδισαν πάρα
πολλά, οι φτωχοί έχασαν πάρα πολλά και αυτή
η πανδημία ήρθε να εντείνει αυτές τις ήδη
απογειωμένες ανισότητες.

Η ιστορία γράφεται στο δρόμο. Επομένως
δεν μπορείς να αγνοήσεις το τι συμβαίνει εκεί.
Ωραίες οι αναλύσεις αλλά ο κόσμος όταν εκφράζει τη φωνή του, την εκφράζει κατεβαίνοντας στο δρόμο. Δεν θα μπορούσε να λείπει
από μια αφήγηση μιας εποχής. Πολλές φορές
τη σηματοδοτεί μάλιστα. Για παράδειγμα αυτό
που έγινε στην πλατεία Συντάγματος την περίοδο του 2011, σημάδεψε μια εποχή και ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο προσπαθούν να το υποβαθμίσουν όσο γίνεται περισσότερο. Το ίδιο
και σε σχέση με την εξέγερση του 2008 κλπ.
Όσον αφορά τους γιατρούς και τους εργαζόμενους των νοσοκομείων έχουν δύο ρόλους.
Ο πρώτος είναι να σε κάνουν καλά. Ταυτόχρονα έχουν το καθήκον να ενημερώνουν την κοινωνία για το τι συμβαίνει. Όταν λοιπόν στις
συγκεντρώσεις έξω από το Υπουργείο Υγείας
φώναζαν ότι δεν έχει προετοιμαστεί το ΕΣΥ και
ο υπουργός χάνει πολύτιμο χρόνο, έπρεπε να
ακουστούν πάρα πολύ σοβαρά. Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων παλεύουν για τη δημόσια
Υγεία. Δεν έκαναν μικροπολιτική. Χρειάζεται να
τους ακούμε επομένως. Να ακούμε τη φωνή
των ανθρώπων που δεν έχουν φωνή πολλές
φορές. Όπως οι εργαζόμενοι της Τέχνης.

Στο ντοκιμαντέρ βλέπουμε ότι δεν στερείται
ο λόγος στα κυβερνητικά στελέχη, με αποτέλεσμα όμως να τους απογυμνώνει κι όχι να
τους εξωραΐζει, όπως γίνεται κατά κύριο λόγο στα ΜΜΕ σήμερα. Πως σχολιάζεις τη σημερινή κατάσταση του Τύπου;
Όπως ξέρεις πάντα αναζητώ να έχω και την
αντίθετη άποψη, όπως επίσης και αναζητώ
τους πρωταγωνιστές της ιστορίας που πραγματεύεται ένα ρεπορτάζ. Κατά συνέπεια οι πολιτικοί διαχειριστές της πανδημίας έπρεπε να
είναι στο έργο, γεγονός που χρειάστηκε πολύ
χρόνο και προσπάθεια για να το καταφέρω.
Προσπάθησαν να αναπτύξουν τα επιχειρήματά
τους όσο καλύτερα μπορούσαν.
Βρισκόμαστε σε μια περίεργη εποχή. Δεν
ακούγεται κριτική στην κυβέρνηση από τα
ΜΜΕ. Δεν είμαστε εδώ για να χτυπάμε φιλικά
στην πλάτη την οποιαδήποτε κυβέρνηση και να
την παινεύουμε. Χρέος μας είναι να αναδεικνύουμε αυτά που δεν κάνει σωστά. Αντ’ αυτού έχουμε βρεθεί σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Να μη γίνεται καμία κριτική και όποιος
την κάνει να θεωρείται αυτόματα «αναρχοσυριζομαδουραίος» όπως λένε και να πετροβολείται. Η τάση που επικρατεί τώρα είναι καταστροφική για την κοινωνία και την ποιότητα
της δημοκρατίας.
Κάνουμε αυτή τη συζήτηση στη συμπλήρωση
ενός χρόνου από όταν ο Κικίλιας ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα. Ποιες νομίζεις ότι είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης για το σημείο
που βρισκόμαστε μετά από ένα χρόνο;
Στα νοσοκομεία της Αττικής τη στιγμή που
μιλάμε οι ελεύθερες κλίνες είναι ελάχιστες.
Αυτό σημαίνει ότι κάτι έχει πάει στραβά. Αντίστοιχα τον Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων έλεγαν «έχουμε 7

Ο Γιώργος Αυγερόπουλος
μιλάει στον Στέλιο Μιχαηλίδη
για τη νέα του δουλειά
κρούσματα» και ξαφνικά η Θεσσαλονίκη κινδύνεψε να γίνει το νέο Μπέργκαμο.
Θεωρώ σημαντικό τον τρόπο με τον οποίο
άνοιξε ο τουρισμός. Έπρεπε να ανοίξει αλλά
με συγκεκριμένους όρους ασφάλειας. Αντ’ αυτού δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Ακόμα και σήμερα
τόσους μήνες μετά το σύστημα που εφαρμόζεται είναι τελείως λάθος. Δεν μπορείς δειγματοληπτικά να προσπαθείς να ανιχνεύσεις τη διασπορά. Κάνε συστηματικό έλεγχο. Δεν γίνεται
να βγάζεις νούμερα κρουσμάτων παίζοντας με
τον αριθμό των τεστ που κάνεις. Κι αυτό δεν
το λέω εγώ. Το λένε οι επιστήμονες με τους
οποίους μιλήσαμε.
Από την άλλη αυτό που γίνεται είναι η μετακύληση της ευθύνης από την Πολιτεία στους
πολίτες. «Φταίτε εσείς που κάνετε πάρτυ»,
«Που δεν φοράτε σωστά τη μάσκα». «Φταίτε
εσείς που στριμώχνεστε στα λεωφορεία» αλλά
την ίδια στιγμή «δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι
για τα λεωφορεία». Γίνεται να γεμίσουν οι
ΜΕΘ και να βγουν να πουν «αυτά μπορέσαμε
να κάνουμε σαν πολιτεία, τώρα πεθάνετε»;.
Δεν το δέχομαι. Και δεν το δέχομαι γιατί σε αυ-

Η ανάγκη για υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα, της Υγείας και όχι μόνο, είναι ένα
ακόμη σημείο που αναδεικνύεται στην ταινία.
Νομίζω ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του δημοσίου. Το δημόσιο
δεν είναι ένα βάρος. Δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στο πρόσωπο της εφορίας. Αντικατοπτρίζεται στην Παιδεία, στην Υγεία. Υπήρξε τεράστιος αγώνας για να στηθούν όταν στήθηκαν
και ήταν κέρδος για την κοινωνία. Κι όμως το
δημόσιο ακούγεται ως «το σκληρό πρόσωπο
του κράτους». Δεν είναι έτσι. Είναι η περιουσία
μας και η κάθε εξουσία θα έπρεπε να είναι
υπόλογη για το πως τη διαχειρίζεται. Όταν λοιπόν υποβαθμίζεται μια δημόσια υπηρεσία που
έχει να κάνει με την ίδια σου τη ζωή πρέπει
όλοι να βγαίνουν στο δρόμο.
Στα χρόνια των μνημονίων όλες οι πολιτικές
οδηγούσαν στην υποβάθμιση του δημόσιου
συστήματος Υγείας με τις απολύσεις και τις
περικοπές και δινόταν όλο και μεγαλύτερος
χώρος στην ιδιωτικοποίηση. Η πανδημία στην
πράξη ανέδειξε το ρόλο του δημόσιου συστήματος Υγείας και άλλαξε το μοτίβο.
Τους Παρόντες πώς θα μπορεί να τους δει
όποιος θελήσει;
Από τις 12 Μαρτίου η ταινία θα προβάλλεται
δωρεάν σε τακτικές προγραμματισμένες προβολές σαν ψηφιακός κινηματογράφος. Η πρόσβαση θα είναι σε όλους δωρεάν, που είναι μια
πολύ καλή πρωτοβουλία του iMED.

8 Μάρτη
και
20 Μάρτη
Σε λίγες μέρες είναι η 8η Μάρτη,
Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών
όπου φέτος υπάρχει πανεργατική
απεργιακή κινητοποίηση και μάλιστα
στην περίοδο του ελληνικού #metoo. Στην ταινία αναδεικνύονται από
πολλά παραδείγματα οι συνέπειες
της πανδημίας στις γυναίκες, τόσο
στο σπίτι όσο και στη δουλειά.
Καταρχάς ήταν καιρός επιτέλους να
ανοίξει το κίνημα #metoo και στην Ελλάδα. Το να αρχίσουν να ανοίγουν
στόματα και να μιλάνε για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις και για την παρενόχληση εν γένει στους χώρους εργασίας. Ευτυχώς που υπήρξε η Μπεκατώρου. Οι γυναίκες αντιμετωπίζονται
ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Την
περίοδο της πανδημίας όλες οι μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες πλήρωσαν πιο ακριβά τις συνέπειές της.
Τους ζητάνε να είναι καλές σύζυγοι,
καλές μητέρες, καλές επαγγελματίες,
καλές νοικοκυρές και ταυτόχρονα στη
δουλειά έρχονται αντιμέτωπες και με
τη σεξουαλική παρενόχληση. Επομένως θεωρώ ότι είναι μεγάλο προχώρημα το ότι έχουν ανοίξει αυτά τα ζητήματα.
Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που πιάνει
το ντοκιμαντέρ είναι το ζήτημα των
προσφύγων και της αντιμετώπισής
τους από την κυβέρνηση τη χρονιά
της πανδημίας.
Η υπόθεση των προσφύγων είναι το
κυρίαρχο παράδειγμα της προσχηματικής χρήσης της πανδημίας προκειμένου να επιτευχθούν πολιτικές οι
οποίες είναι στο τραπέζι. Για παράδειγμα όταν, το καλοκαίρι, χαλάρωσαν τα μέτρα και μπορούσαμε να κυκλοφορούμε όπου θέλαμε, οι πρόσφυγες συνέχισαν να βρίσκονται σε
καραντίνα για έναν απροσδιόριστο λόγο που κανείς δεν εξηγούσε. Και είδαμε τη Μόρια με κάποιο τρόπο να παίρνει φωτιά κι έπειτα να μεταφέρονται
όλοι σε κλειστές δομές. Εργαλειοποιήθηκε η καραντίνα για να φτιαχτούν οι
κλειστές δομές.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εργαλειοποιήθηκε η καραντίνα για πολλά ζητήματα. Όπως την απαγόρευση
του δικαιώματος του συνέρχεσθαι.
Όταν τις ημέρες της επετείου του Πολυτεχνείου, ο αρχηγός της αστυνομίας απαγορεύει τις συναθροίσεις
άνω των 4 ατόμων σε όλη την επικράτεια, αυτό είναι πέρα από τη συνταγματική πρόβλεψη. Δεν μπορεί να το
κάνει ο αρχηγός της αστυνομίας αυτό. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό
εκείνες τις ημέρες να βλέπεις τον κόσμο να αψηφά τις απαγορεύσεις και
να βγαίνει στο δρόμο.

Το αντιρατσιστικό κίνημα

Η συγκλονιστική
μαρτυρία ενός πρόσφυγα

Δ

εν υπάρχει τέλος στο αδιάκοπο μαρτύριο στο οποίο υποβάλλει τους πρόσφυγες η συνεχιζόμενη πολιτική του μηδενικού
ασύλου και των στρατοπέδων συγκέντρωσης που ακολουθούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην
εκδήλωση που πραγματοποίησε η
ΚΕΕΡΦΑ πριν από δύο Σάββατα στην
πλ. Αμερικής, μιλήσαμε με τον Οκόρια Μπ., πρόσφυγα χωρίς δική του
στέγη, από τη Νιγηρία, που το μόνο
που έχει γνωρίσει στην εξάχρονη παραμονή του στην Ελλάδα είναι στρατόπεδα και άδικες φυλακίσεις. Αυτή
είναι η ιστορία του όπως μας τη διηγήθηκε.
Με λένε Οκόρια Μπ. και γεννήθηκα
το 1976 στη Νιγηρία. Έφυγα από την
Αφρική τον Οκτώβρη του 2015. Είχα
καταταγεί για να υπηρετήσω στο
στρατό της χώρας μου το οποίο και
έκανα για πέντε ολόκληρα χρόνια
από το 2010 ως το 2015. Τότε ήρθε η
εντολή να συμμετέχω σε μια ειρηνευτική δύναμη στη Σιέρα Λεόνε όπου
μαίνονταν εμφύλιες συγκρούσεις.
Αλλά οι ντόπιοι, οι χωρικοί που
ήταν εκεί δεν μας έβλεπαν με αυτόν
τον τρόπο και μας χτύπησαν. Οι εντολές που μας έδωσαν οι αξιωματικοί ήταν να απαντήσουμε σκοτώνοντας ό,τι κινείται, ό,τι αναπνέει, άμαχους, άνδρες, γυναίκες. Κοίταξα τον
εαυτό μου και είπα αυτό πάει πολύ
για μένα, δεν μπορώ να το κάνω.
Σκέφτηκα ξανά και ξανά πως θα
μπορούσα να ξεφύγω από αυτήν την
κατάσταση, οι συνάδελφοί μου με
έβλεπαν σαν τρελό. Αποφάσισα ότι
δεν είναι σωστό να μείνω και να κάνω αυτά τα πράγματα, να συμμετέχω
σε αυτό το ματοκύλισμα. Για εμένα
δεν ήταν σωστό.
Πήρα την απόφαση να φύγω από
την ομάδα που υπηρετούσα. Με τα
χρήματα που είχα καταφέρει να μαζέψω μπόρεσα να το σκάσω και να
πάω στην Γουινέα. Δεν μπορούσα να
πάω στη Νιγηρία γιατί για να φύγεις
από το στρατό θα πρέπει να σε αποστρατεύσουν αυτοί για κάποιο λόγο
ενώ εγώ αποστρατεύτηκα μόνος
μου. Αν επέστρεφα θα με εκτελούσαν. Έτσι στην Γουϊνέα έβγαλα διαβατήριο και πήγα στην Τουρκία και
από εκεί πέρασα στην Ελλάδα, τον
Δεκέμβρη του 2016.
Βρέθηκα στη Λέσβο, στη Μόρια.
Τους είπα την αλήθεια και αντί για
άσυλο μου έδωσαν δύο αρνητικές
απαντήσεις μετά από ένα χρόνο. Συνέχισα να μένω στη Μόρια και να
κρύβομαι στα δέντρα στην περιοχή
γύρω από το στρατόπεδο γιατί ήξερα ότι αν με πιάνανε θα με απέλαυναν πίσω στην Τουρκία. Ξυπνούσα

κάθε μέρα στις 5 και κρυβόμουν μη
τυχόν και με πιάσουν και με απελάσουν. Μετά από τέσσερις μήνες, το
2018, κατάφερα με πολλές δυσκολίες να φτάσω στην Αθήνα όπου έμενα στον δρόμο. Κανείς δεν ήρθε να
με βοηθήσει να μου δώσει στέγη και τώρα που μιλάμε είμαι ξανά
άστεγος. Τέσσερις μήνες αργότερα
ένας αδελφός από την Αφρική που
είχε χαρτιά με είδε στο δρόμο, με
λυπήθηκε, με πήρε σπίτι του να μείνω μέχρι εκείνος να φύγει για κάποια
χώρα της Ευρώπης.

Ασπρόπυργος
Εγώ δεν ήξερα τι να κάνω, χρειαζόμουν δουλειά. Πήγα σε ένα μέρος που το λένε Ασπρόπυργο. Είδα
κάτι παιδιά, Αφρικανούς, που δουλεύαν στα αυτοκίνητα και είπα ότι
την ξέρω αυτή τη δουλειά. Τους είπα
είμαι από τη Νιγηρία, μου είπαν δεν
μοιάζεις με Νιγηριανό. Τους ρώτησα
αν είναι από τη Νιγηρία, από ποιο
κρατίδιο και μίλησα τη γλώσσα τους.
Με πήραν στη δουλειά, είδαν ότι την
ξέρω και έτσι αρχίσαμε να εργαζόμαστε μαζί - μέχρι που ένα Σάββατο
ενώ γύριζα σπίτι από τη δουλειά, η
αστυνομία με σταμάτησε. Τους έδειξα ό,τι χαρτιά είχα μαζί μου από τη
Μόρια, τα κοίταξαν και μου απάντησαν ότι με καταζητούν γιατί λέει είχα
χτυπήσει αστυνομικούς και είχα βάλει φωτιά στο στρατόπεδο το 2017.
Κατηγορούμενο για εγκλήματα που
δεν είχα διαπράξει, με κράτησαν
στον Ασπρόπυργο για δύο μήνες και
στη συνέχεια με πήγαν στην φυλακή
του Κορυδαλού όπου έμεινα ένα
χρόνο και τέσσερις μήνες.
Εκεί μου έδωσαν δικηγόρο χωρίς

να χρειαστεί να πληρώσω. Στο ραντεβού που κάναμε του είπα ότι δεν
ξέρω τίποτε για όλα αυτά που με κατηγορούν. Εκείνος μου είπε ότι του
έδωσαν ένα βίντεο το οποίο ήταν η
απόδειξη ότι εγώ συμμετείχα στα εγκλήματα καθώς και ότι αστυνομικοί
κατέθεσαν ότι με γνώρισαν. Αλλά
δεν ήμουν εγώ σε αυτό το βίντεο.
Στη δίκη, που έγινε στη Χίο, οι δικαστές είδαν το βίντεο και διαπίστωσαν το ίδιο, δηλαδή ότι ήμουν
αθώος. Ένα χρόνο και τέσσερις μήνες στην φυλακή χωρίς λόγο!
Μου είπαν ότι είμαι αθώος, μου
έδωσαν ένα εισιτήριο για το πλοίο
αλλά όταν έβγαινα από το πλοίο με
σταμάτησε πάλι η αστυνομία και με
έστειλε στο αλλοδαπών. Με ξανάστειλαν πίσω στη Μόρια, όπου έμεινα άλλους δέκα μήνες, το 2019. Εκεί
μου έδωσαν ένα χαρτί που λέει ότι
πρέπει να φύγω από τη χώρα σε ένα
μήνα. Βρήκα ξανά τον δικηγόρο που
ρώτησε την αστυνομία γιατί μου
συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο,
πρώτα να με βάζει φυλακή ενώ είμαι
αθώος και μετά να μη μου δίνει άσυλο, αλλά το μόνο που πέτυχε ήταν
να μου δώσουν άλλο ένα χαρτί με
προθεσμία να φύγω από τη χώρα.
Ο δικηγόρος είδε τα δάκρυα στα
μάτια μου, μου είπε ότι αισθάνεται
άσχημα για όσα μου συμβαίνουν,
του είπα καλύτερα να πεθάνω δεν
μπορώ άλλο να ζω έτσι. Χωρίς στέγη, χωρίς φαγητό, χωρίς δουλειά,
χωρίς χαρτιά, να μένω στην πλατεία,
να πηγαίνω σε φίλους εδώ κι εκεί,
για να πλυθώ, να βουρτσίσω τα δόντια μου. Έτσι ζω και κανείς δεν βοηθάει. Τι λάθος έχω κάνει;

Γ.Π.

Ο Οκόρια Μπ. στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στην πλατεία Αμερικής. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Να σώσουμε
τα προσφυγόπουλα
από την κυβέρνηση
του ρατσισμού
και του σεξισμού

Τ

α φριχτά αποτελέσματα της πολιτικής των κλειστών συνόρων
της Ευρώπης Φρούριο για την οποία καυχιούνται οι Μηταράκης και Μητσοτάκης όταν λένε πως απ’ όταν έγιναν κυβέρνηση
έχουν πετύχει “μείωση των ροών” είναι αδιάψευστα.
Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν πνιγεί στο Αιγαίο πάνω από 800
παιδιά. Την προηγούμενη βδομάδα ένα παιδί κάηκε ζωντανό στο
στρατόπεδο της Θήβας. Την επόμενη αυτοπυρπολήθηκε μια έγκυος
μοναχική μητέρα στον Καρά Τεπέ όταν έμαθε ότι η απόφαση μετεγκατάστασής της στην Γερμανία ακυρώθηκε. 1.219 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα έχουν “απλά” εξαφανιστεί. Από τα 31.000 προσφυγόπουλα μόνο 13.000 γράφτηκαν στα δημόσια σχολεία και ελάχιστα
πήγαν στις τάξεις ή συμμετείχαν στην τηλεκπαίδευση. Την προηγούμενη εβδομάδα τερματίζοντας το πρόγραμμα ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ δεκάδες
οικογένειες με μικρά παιδιά πετάγονταν στο δρόμο σε Θεσσαλονίκη,
Γρεβενά, Σπάρτη, Χαλκίδα και Αγίους Θεοδώρους. Κάποιοι από αυτούς ξεπάγιαζαν χάμω τις τελευταίες μέρες στην Πλατεία Βικτωρίας
αφού ο δήμαρχος Αθηναίων Μπακογιάννης είχε φροντίσει πέρσι να
βγάλει τα παγκάκια για να διώξει τους άστεγους που είχε δημιουργήσει και πάλι ο Μηταράκης. Αυτή τη φορά έσπευσαν επιτόπου οι
μπάτσοι του Χρυσοχοίδη να μοιράσουν πρόστιμα για παραβίαση της
καραντίνας και στη συνέχεια να τους διώξουν από την πλατεία.
Παρόλα τα μακάβρια αυτά “επιτεύγματα” στο ενεργητικό της κυβέρνησης, στελέχη όπως η ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δεν διστάζουν να πουλάνε ευαισθησία για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην προσπάθεια τους να συγκαλύψουν τις ευθύνες της
ΝΔ για το διορισμό του Λιγνάδη στη διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου.

Ψεύτικη ευαισθησία
Όπως λέει χαρακτηριστικά ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΕΕΡΦΑ:
“Δεν πείθει κανένα και καμία η καθ ύλην αρμόδια... όταν διαφημίζει
την παρέμβασή της στον εισαγγελέα για τη διερεύνηση ευθυνών για
τη σεξουαλική κακοποίηση προσφυγόπουλων ως παράδειγμα αποφασιστικής στάσης της κυβέρνησης. Είναι πρόκληση, την ώρα που ο
Μητσοτάκης δεν παραιτεί την Μενδώνη, να πουλάνε ευαισθησία για
τα προσφυγόπουλα οι ίδιοι που τους έκαναν και τους κάνουν μαύρη
τη ζωή. Διέλυσαν την πρόνοια για όλα τα παιδιά, ντόπιων και μεταναστών από το δημόσιο ενώ την ιδιωτικοποίησαν με απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες, ΜΚΟ και την Εκκλησία.
Μέχρι το προηγούμενο Δεκέμβρη του 2020, όλα τα ασυνόδευτα
προσφυγόπουλα βρίσκονταν σε πανάθλιες συνθήκες κράτησης σε
στρατόπεδα, στην Αμυγδαλέζα και τα αστυνομικά τμήματα και μόνο
μετά την πανευρωπαϊκή κινητοποίηση και κατακραυγή άρχισε η μεταφορά σε δομές ανηλίκων. Στη διαδρομή τους τα προσφυγόπουλα,
βρήκαν μπροστά τους “αγανακτισμένους κατοίκους”, τραμπούκους
ακροδεξιούς στο Ωραιόκαστρο, Δημάρχους στην Χαλκίδα, βουλευτές της ΝΔ στα Γρεβενά, τον Μπογδάνο στην Πλατεία Αμερικής.
Ποιόν κοροϊδεύουν;”
“Δεν μας εξαπατούν” συνεχίζει η ανακοίνωση, “μας εξοργίζουν τα
κροκοδείλια δάκρυα για τα προσφυγόπουλα από εκείνους που ούτε
για την επανένωση δεν φροντίζουν με τους γονείς που έχουν βρεθεί
στην Ευρώπη. Αν νοιάζονται κάποιοι για τα προσφυγόπουλα είναι
πρώτα απ' όλους οι εκπαιδευτικοί, τους οποίους έχει βάλει στο στόχαστρο η Κεραμέως, όπως και όλους τους φοιτητές και τους πανεπιστημιακούς.
Θα μας βρούνε μπροστά τους!” και καταλήγει με κάλεσμα για τις
διαδηλώσεις στις 8 και στις 20 Μάρτη ενάντια “στην κυβέρνηση του
σεξισμού, του ρατσισμού και της πανδημίας... για ανοιχτά σύνορα,
άσυλο, χαρτιά, στέγη για όλους, κλείσιμο των στρατοπέδων και ένταξη όλων στις πόλεις και τις γειτονιές, για εμβολιασμό όλων, για να
πάνε όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία!”

Δ.Δ.
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20 ΜΑΡΤΗ

Σ

Τ

αν κοινότητα των Καμερουνέζων που ζούμε στην
Αθήνα πήραμε την απόφαση να συμμετέχουμε
τόσο στη διαδήλωση στις 8 Μάρτη για τα δικαιώματα των γυναικών όσο και στις 20 Μάρτη, διεθνή μέρα
διαδηλώσεων ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό.
Δεν αρκεί να δεχόμαστε ρούχα και παιχνίδια από
διάφορες φιλανθρωπίες. Έχουμε έρθει εδώ, πολλοί
από εμάς πριν από πολλά χρόνια, για να δουλέψουμε. Αυτό που θέλουμε είναι χαρτιά για εμάς και τα
παιδιά μας και διευκολύνσεις στις επαφές μας με τις
διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες. Πως να ακολουθήσουμε τις απαιτούμενες διαδικασίες αν δεν υπάρχει
κανείς να μας εξηγήσει σε μια γλώσσα που να καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να παλέψουμε μαζί με τους
Έλληνες. Σαν κοινότητα αποφασίσαμε να είμαστε
στη διαδήλωση και στις 20 Μάρτη ενάντια στο ρατσισμό γιατί τον βιώνουμε στις υπηρεσίες, στο δρόμο, στη δουλειά και χρειάζεται να τον σταματήσουμε. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε!

ο Σάββατο στις 20 Μάρτη η Θεσσαλονίκη συντονίζεται με το διεθνές κίνημα για την Παγκόσμια μέρα
δράσης ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό. Θα
πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο που έχει καλεστεί
στις 12 το μεσημέρι στο Άγαλμα Βενιζέλου. Για τις ερχόμενες εβδομάδες έχει οργανωθεί ένα πλούσιο πρόγραμμα παρεμβάσεων στις σχολές, στις γειτονιές,
στους εργατικούς χώρους και στα καμπ της Θεσσαλονίκης.
Η δράση του αντιρατσιστικού κινήματος μπορεί να
επιβάλει ότι θα κλείσουν τα καμπ, θα στεγαστούν οι
πρόσφυγες στις γειτονιές μας και θα πάνε όλα τα
προσφυγόπουλα στα σχολεία μας. Ήδη, από την προηγούμενη βδομάδα κάποια από τα προσφυγόπουλα
του καμπ των Διαβατών άρχισαν να πηγαίνουν σχολείο. Συνεχίζουμε για μεγαλύτερες νίκες.
Το Σάββατο 6 Μαρτίου στις 7μμ οργανώνουμε διαδικτυακή εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης με
πλούσιο πάνελ από πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς, γιατρούς και κόσμο του αντιρατσιστικού κινήματος. Θέλουμε να αντηχήσει σε όλο τον κόσμο το μήνυμα ότι οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι.

Μοντέστε,
Πρόεδρος της Κοινότητας του Καμερούν

Σ

Ηλέκτρα Π., ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης

το καμπ του Ελαιώνα υπάρχει οργή για τις συνθήκες στις οποίες ζούμε αλλά και για την αβεβαιότητα όσον αφορά το μέλλον.
Θέλουμε πολύ να συμμετάσχουμε στη διαδήλωση
στις 20 Μάρτη αλλά φοβόμαστε. Όταν πριν από μερικούς μήνες οργανώσαμε μια κινητοποίηση μέσα
στο χώρο του καμπ, η οικογένεια ενός από αυτούς
που πήραν το λόγο για να εκφράσει τα αιτήματα
όλων μας, τιμωρήθηκε άμεσα. Του πήραν το τρίπτυχο δελτίο που είναι απαραίτητο για να μπορεί να κινηθεί κανείς στην χώρα και να κάνει αίτηση για άσυλο και πάγωσαν τις διαδικασίες του. Έχει μείνει τώρα εδώ σε ένα αντίσκηνο και δεν ξέρει τι τον περιμένει αυτόν και την οικογένεια του. Πρέπει να μιλήσουμε μέσα στο χώρο του καμπ για τη διαδήλωση και
πρέπει να βγούμε να διαδηλώσουμε αλλά χρειαζόμαστε τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ για να προετοιμαστούμε αλλά και για να μας υπερασπίσει εάν υπάρξουν συνέπειες.

Η

20 Μάρτη είναι μια μεγάλη μάχη απέναντι στη ρατσιστική κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους τοπικούς παράγοντες της ΝΔ που πρωτοστατούν σε συνάξεις μίσους σαν αυτή που έγινε πρόσφατα στον Έβρο.
Η κυβέρνηση πέρσι τέτοιο καιρό ανήγαγε το κυνήγι
προσφύγων σε “εθνική υπόθεση”, κινητοποιώντας επίσημους και ανεπίσημους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των “εισβολέων”.
Αυτές οι βάρβαρες πολιτικές μπορούν να ανατραπούν μόνο με την κινητοποίηση της μεγάλης πλειοψηφίας, των εργατικών σωματείων, του κόσμου της δουλειάς και της γειτονιάς, της νεολαίας, της μειονότητας
σε σύνδεση με τους πρόσφυγες στα καμπ. Η 20 Μάρτη μπορεί να γίνει ένας σημαντικός σταθμός.

Παντελής Αποστολίδης, ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης

Μ., Aφγανή προσφύγισσα

Σ

το στρατόπεδο της Μαλακάσας επικρατεί ηρεμία
αλλά είναι επιφανειακή. Περάσαμε πολύ δύσκολες μέρες με τα χιόνια. Η λειτουργία των μοτέρ των
κλιματιστικών που έχουμε για θέρμανση διακοπτόταν συνέχεια γιατί γέμιζαν με χιόνι και έπρεπε να
βγαίνουμε να τα καθαρίζουμε.
Ερχόμαστε από την Αφρική οι περισσότεροι και
δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι για τέτοιες
συνθήκες. Πάνω από το 90% αυτών που βρίκονται
στο δεύτερο στρατόπεδο της Μαλακάσας έχουν έρθει στην Ελλάδα με κάποιο μικρό φουσκωτό και άρα
με ελάχιστα ρούχα για το κρύο. Εγώ ήμουν ένας
από τους τριακόσιους που βγήκαμε στην Κω και μετά από πολλά ρατσιστικά εμπόδια φτάσαμε εδώ στη
Μαλακάσα. Ήμασταν οι πρώτοι. Στη συνέχεια ήρθε
η καραντίνα. Ήταν και είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Μας βάλανε εδώ με στόχο να μας απελάσουν αλλά
χρειάστηκε να παλέψουμε με πολύ βοήθεια για να
μπορούμε να κάνουμε αιτήσεις ασύλου.
Πρέπει λοιπόν να οργανωθούμε και να είμαστε
πολλοί στις 20 Μάρτη στη διαδήλωση. Η παρουσία
και οι εξορμήσεις της ΚΕΕΡΦΑ μας βοηθούν πολύ
σε αυτή την κατεύθυνση. Τα κράτη της Ευρώπης, το
Ελληνικό κράτος θεωρούν πως επειδή είμαστε μαύροι δεν είμαστε ίσοι. Στις 20 Μάρτη πρέπει να τους
στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα πως είμαστε όλοι άνθρωποι, ίσοι και με φωνή που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Ο ρατσισμός είναι υπόθεση όλων μας και
γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι στην Ομόνοια!

Πασκάλ, Πρόσφυγας από το Καμερούν

Οι προετοιμασίες για τη Διεθνή Μέρα Δράσης ενάντια
στο ρατσισμό στις 20 Μάρτη μπαίνουν στην τελική ευθεία σε μια σειρά από πόλεις και μέσα στα στρατόπεδα
των προσφύγων και στις κοινότητες των μεταναστών.

Μας καλούν διεθνώς
6000 Sardine, Ιταλία
Aufstehen gegen Rassismus,
Γερμανία
Comit 21 Maart, Ολλανδία
Crida Contra el Racisme i el feixisme, Βαλένθια, Ισπανικό κράτος
Faellesinitiativet mod Racisme og
Diskrimination, Δανία
Hepimiz Gocmeniz – Irkciliga Hayir,
Τουρκία
ΚΕΕΡΦΑ, Ελλάδα
Love Aotearoa Hate Racism,
Auckland, Νέα Ζηλανδία

Platform 21/03 against racism, Βέλγιο
Plattform fur eine menschliche Asylpolitik, Αυστρία
Stand Up To Racism, Βρετανία
Unitat Contra el Feixisme i el Racisme,
Καταλωνία
United Against Hate, ΗΠΑ
United Against Racism and Fascism,
Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
United Against Racism, Ιρλανδία
Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi,
Πολωνία

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

Η

ΚΕΕΡΦΑ στο Βόλο μπαίνει να οργανώσει βήμα το
βήμα τη συμμετοχή στην αντιρατσιστική 20 Μάρτη. Καταρχήν, με τη νεολαία μπροστά. ΗΜΜY, Aρχιτεκτονική και Iχθυολογία είναι τρεις σχολές στις οποίες
οργανώνουμε άμεσα τη συμμετοχή. Τα πανεπιστήμια
βρίσκονται σε αναβρασμό και στο Βόλο. Ο κόσμος
που παλεύει την Κεραμέως και οργανώνει την 8 Μάρτη είναι και αυτός που θα κατέβει για να διεκδικήσει
ανοιχτές σχολές και πόλεις για τους πρόσφυγες.
Εξόρμηση θα κάνουμε και στη Δομή προσφύγων
στην Άλλη Μεριά, με σκοπό να συμμετέχουν στη διαδήλωση. Με τους πρόσφυγες, τους φοιτητικούς συλλόγους, τα συνδικάτα και την Αριστερά για να δώσουμε άλλο ένα χαστούκι στην ρατσιστική κυβέρνηση της
ΝΔ.

Τάσος Τσιούνης, ΚΕΕΡΦΑ Βόλου

Η

καταδίκη των νεοναζί σαν εγκληματική οργάνωση
ήταν μια τεράστια νίκη του αντιρατσιστικού και
αντιφασιστικού κινήματος.
Με αυτήν την παρακαταθήκη συνεχίζουμε τη μάχη
με την κυβέρνηση της ΝΔ που κλιμακώνει τη ρατσιστική πολιτική στους πρόσφυγες και τους μετανάστες
προκειμένου να στρέψει τα βλέμματα αλλού και όχι
στην εγκληματική διαχείριση της πανδημίας. Η συζήτηση έχει ήδη ανοίξει μέσα στους εκπαιδευτικούς,
φοιτητές και μαθητές μέσα από τις παρεμβάσεις μας
στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια αλλά και με τις
συλλογικότητες της πόλης. Πάμε τις επόμενες μέρες
να ξεσηκώσουμε τις κοινότητες των μεταναστών, τις
γειτονιές μας, και να οργανώσουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο και στα Χανιά.

Μαρία Καλιτσουνάκη, ΚΕΕΡΦΑ Χανίων

