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Αγώνας για να σώσουμε ζωές

Σ

ε νέα απεργιακή κινητοποίηση κατεβαίνει ο Άγιος Σάββας την Πέμπτη 18 Μάρτη, ενάντια στην απόλυση του προέδρου
του Συλλόγου Εργαζόμενων και γιατρού, Κώστα Καταραχιά. Με στάση εργασίας από τις
11πμ έως τις 3μμ, συγκέντρωση στο προαύλιο
στις 12μ και πορεία στο Υπουργείο Υγείας, οι
εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου απαιτούν την άμεση ανάκληση της απόλυσης που μόνο στόχο έχει να χτυπήσει τον
συνδικαλισμό στον χώρο. Την κινητοποίηση
στηρίζουν η ΠΟΕΔΗΝ και η ΑΔΕΔΥ, με τους
εργαζόμενους να τις καλούν οι αποφάσεις
τους να γίνουν απεργιακές. Επίσης ζητούν
από κάθε σωματείο και συλλογικότητα να σταθεί στο πλευρό τους.
«Παρ’ όλες τις συνεχόμενες κινητοποιήσεις
μας στην Διοίκηση του νοσοκομείου και την 1η
ΥΠΕ εμμένουν στην απόφασή τους για την
πρόωρη λήξη (που ισοδυναμεί με απόλυση)
της σύμβασης του προέδρου του σωματείου
μας και επικουρικού ιατρού Ακτινολόγου Κ.
Καταραχιά», αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζόμενων για την νέα απεργιακή κινητοποίηση. «Την Τρίτη 2 Μαρτίου στα πλαίσια
απεργιακής κινητοποίησής μας μεταβήκαμε
στο Υπουργείο Υγείας όπου μας υποσχέθηκαν
συνάντηση για το θέμα. Μέχρι σήμερα όλοι
από το υπουργείο είναι άφαντοι, όπως άφαντη
είναι και η απάντηση του Υπουργού στα τρία
κόμματα της Βουλής που του έχουν καταθέσει
αντίστοιχη πρόταση.
Εμείς όμως επιμένουμε και θέλουμε μια ξεκάθαρη απάντηση από τον κο Κικίλια: “Θεωρεί
ότι μπορεί να απολύει από το ΕΣΥ έναν γιατρό
επειδή μόνο και μόνο είναι πρόεδρος σωματείου και με την ιδιότητα αυτή υπερασπίστηκε
την υγεία και το δίκιο των συναδέλφων του;”.
Θα περιμένουμε την απάντησή του την Πέμπτη
18 Μαρτίου στις 1μμ έξω από το Υπουργείο.
Καλούμε τα κοινοβουλευτικά κόμματα που

Η

απόλυση του Κώστα Καταραχιά έχει απόλυτη σχέση
με την αποτυχημένη κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας. Η
κατάσταση είναι πια εκτός ελέγχου,
όπως δείχνει η νέα καθημερινή αύξηση των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων και των νεκρών. Το ότι η
Αττική των πέντε εκατομμυρίων βρίσκεται στο επίκεντρο του τρίτου κύματος σημαίνει ακόμα πιο δραματικές ώρες τις επόμενες μέρες. Ήδη
τα νοσοκομεία μετρούν ελεύθερες
ΜΕΘ στα δάχτυλα του ενός χεριού.
Η κυβέρνηση είχε έναν ολόκληρο
χρόνο στη διάθεσή της για να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη. Αρνήθηκε
συνειδητά να το κάνει, παρά τις καθημερινές προειδοποιήσεις των υγειονομικών ότι το ΕΣΥ χρειάζεται εδώ
και τώρα μαζικές προσλήψεις και μονιμοποιήσεις, αύξηση της χρηματοδότησης για χιλιάδες νέες ΜΕΘ, υλικά,
υποδομές και εξοπλισμό, επίταξη της
ιδιωτικής Υγείας. Προτίμησε να κάνει
πλάτες στους κλινικάρχες που δεν
προσέφεραν το ελάχιστο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αφήνοντάς
τους να κερδοσκοπούν ανεξέλεγκτα
με τα τεστ, διπλασιάζοντας την απο-

Απεργία για να μην απολυθεί
ο πρόεδρος του Συλλόγου
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
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έχουν καταθέσει ερωτήσεις να παραστούν για
να λάβουν μαζί μας την απάντηση.
Καλούμε τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες,
την ΕΙΝΑΠ (μέλος της οποίας είναι και ο Κ. Καταραχιάς), την ΟΕΝΓΕ, την ΠΟΕΔΗΝ και την
ΑΔΕΔΥ να πάρουν απεργιακές αποφάσεις και
να συμμετέχουν στην κινητοποίηση μας με πορεία στις 12μες. Από το νοσοκομείο Άγιος
Σάββας. Καλούμε φορείς, συλλογικότητες και
τους ασθενείς του νοσοκομείου να σταθούν
στο πλευρό μας».
Βήμα για την επιτυχία της απεργίας είναι η
ανοιχτή συζήτηση-συνέλευση που οργανώνει ο
Σύλλογος στις 10 Μάρτη. Όπως συνεχίζει: «Για
να οργανώσουμε την απεργιακή 18 Μάρτη αλλά και για τα αυξημένα προβλήματα που αντι-

μετωπίζουμε με το 3ο κύμα της πανδημίας, την
μετατροπή του 6ου ορόφου του νοσοκομείου
σε κλινική σε covid, το άνοιγμα της εφημερίας
του νοσοκομείου σε γενικά χειρουργικά περιστατικά από τον Ερυθρό, την εικόνα διάλυσης
του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου και άλλα πολλά, καλούμε τους συναδέλφους σε ανοιχτή συζήτηση-συνέλευση την Τετάρτη 10 Μαρτίου και ώρα 1μμ στο προαύλιο».
Επίσης, ο Σύλλογος Εργαζόμενων και το
Συντονιστικό Νοσοκομείων διακινούν παντού
ψήφισμα καταδίκης της απόλυσης και στήριξης της απεργίας στις 18 Μάρτη. Όπως αναφέρει: «Είναι πρόκληση η απόλυση γιατρού
και μάλιστα από το μεγαλύτερο ογκολογικό
Νοσοκομείο της χώρας, την ώρα που οι ανάγ-

κες της Πανδημίας αλλα πολύ περισσότερο
των ίδιων των νοσοκομείων απαιτούν χιλιάδες
μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Είχε προηγηθεί η εκδικητική μετακίνησή του παραμονές Χριστουγέννων στη ΜΕΘ του Σωτηρία, ενώ η ειδικότητά του (Ακτινολόγος) είναι
παντελώς άσχετη με το αντικείμενο της εντατικολογίας.
Στις 7 Γενάρη που έληγε η ετήσια σύμβασή
του, η Διοίκηση ενημέρωσε ότι η θητεία του
δεν παρατείνεται σύμφωνα με την νομοθετική
ρύθμιση του υπουργείου έως τις 31 Οκτώβρη,
όπως παρατάθηκε για όλους τους επικουρικούς γιατρούς πανελλαδικά, αλλά παρατείνεται έως τον Μάρτη που ισχύει η τρίμηνη μετακίνηση του στο Σωτηρία με ξεκάθαρο στόχο να
απολυθεί και να οδηγηθεί στην ανεργία. Είναι
μια προφανέστατη προσπάθεια διάλυσης ενός
πρωτοπόρου σωματείου για τους αγώνες που
έδωσε όλα τα τελευταία χρόνια με πρόεδρο
τον Κώστα Καταραχιά, για την υπεράσπιση της
Δημόσιας Δωρεάν Υγείας, για μαζικές προσλήψεις και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.
Μάχες για να υπερασπίσει τους εργαζόμενους και τους καρκινοπαθείς απέναντι στην
ανεύθυνη και εγκληματική στάση της διοίκησης και του υπουργείου που άφησαν ανεξέλεγκτη την διασπορά του κορονοϊού στο νοσοκομείο, διεκδικώντας μέτρα ασφάλειας και προστασίας για όλους, μαζικά τεστ κάθε βδομάδα,
καραντίνα και απολύμανση με κάθε κρούσμα
και μαζικές προσλήψεις για να εξυπηρετεί με
ασφάλεια τους καρκινοπαθείς. Είναι επίσης
προσπάθεια ρεβανσισμού και εκδίκησης για
την δημοσιότητα που έλαβε η καταγγελία του
σωματείου για τις ΕΔΕ σε γιατρούς και νοσηλευτές που νόσησαν από κορονοϊό».

Επίταξη των ιδιωτικών κλινικών τώρα!
ζημίωσή τους για ασθενείς που προέρχονται από το ΕΣΥ, κλείνοντας τα
δημόσια νοσοκομεία και στέλνοντας
αναγκαστικά τους πολίτες στα ιδιωτικά για την περίθαλψή τους.
Ούτε καν το καμπανάκι της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης
δεν την συγκίνησε. Τις ίδιες ακριβώς
μέρες που το σύστημα εκεί κατέρρεε με τραγικά νούμερα θανάτων, η
ίδια ψήφιζε το νέο προϋπολογισμό
με μισό δις περικοπές στις δαπάνες
για την Υγεία. Και τώρα που η Αττική
κινδυνεύει κι αυτή να γίνει Μπέργκαμο, συνεχίζει το ίδιο συνειδητά την
εγκληματική πολιτική της.
Έτσι, αντί να παραιτηθεί για την
αποτυχία του, ο Κικίλιας βγήκε την
περασμένη βδομάδα και μίλησε «για
το “βαθύ σκοτάδι πριν την αυγή”, το
σκοτάδι δηλαδή των μαζικών θανάτων που δεν κατάφερε να αποτρέψει», αναφέρει το Συντονιστικό Νοσοκομείων. «Νόμιζαν οι γελοίοι της
κυβέρνησης και ο Μητσοτάκης, στην
πραγματικότητα τζογάρανε, ότι με
το εμβόλιο θα ξεμπερδέψουμε σύντομα. Όμως επειδή προσλήψεις δεν

έγιναν και επειδή αφήσανε τον ιδιωτικό τομέα να κερδοσκοπεί αυτοδιαφημιζόμενος ως “covid free”, χθες
[3/10] ανακάλυψε ο Κικιλιας ότι ούτε
απλές κλίνες covid υπάρχουν πια,
αλλά ούτε και ΜΕΘ κλίνες στα δημόσια νοσοκομεία».

Θράσος
Είχε μάλιστα το θράσος ο υπουργός να ανακοινώσει ένα έκτακτο σχέδιο που προκλητικά βάφτισε ως “σχέδιο ενίσχυσης του ΕΣΥ” (όχι τυχαία
καθώς έτσι αναπαράχθηκε από όλα
τα συστημικά ΜΜΕ κι αυτός ήταν ο
στόχος του άλλωστε). Τί περιλάμβανε αυτό; Μα, την μετατροπή όλων
των μεγάλων δημόσιων νοσοκομείων
της Αττικής σε κορονοσοκομεία.
«Τζανειο, Σισμανογλειο μόνο για
covid, η πολύτιμη καρδιοχειρουργική του Ευαγγελισμού μόνο covid, η
μονάδα εμφραγμάτων του Ασκληπιείου μόνο covid», συνεχίζει το Συντονιστικό. «Τα υπόλοιπα νοσοκομεία; Ανακατανομή του προσωπικού
και των χώρων για να αυξηθούν τα
κρεβάτια covid, άσχετα από ειδικό-

τητα και ανάγκες, δηλαδή μετατροπή κλινών και κλινικών σε covid σε
βάρος των υπολοίπων νοσημάτων
που χρήζουν νοσηλείας, παρακολούθησης, τακτικού αλλά αναγκαίου
ελέγχου». Πρόκειται για την ίδια
αποτυχημένη και θανατηφόρα συνταγή. Που ούτε τον κορονοϊό ούτε
τις υπόλοιπες ασθένεις αντιμετωπίζει. Και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νέες τραγωδίες.
Η οργή των υγειονομικών έχει απογειωθεί. Στο ένα μετά το άλλο νοσοκομείο, από το Τζάνειο και τον Ερυθρό μέχρι το Ασκληπιείο, οι εργαζόμενοι κυκλοφορούν ανακοινώσεις
που αποκαλύπτουν την πραγματική
κατάσταση κατάρρευσης του ΕΣΥ και
εξόντωσης των ίδιων, ενάντια στα ψέματα της κυβέρνησης και τις εγκληματικές επιλογές της. Στο Αγία Όλγα,
ο διευθυντής του παθολογικού τομέα
υπέβαλε την παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα, κατηγορώντας
τους αρμόδιους για «πλήρη αποτυχία
και άγνοια των πραγματικών συνθηκών». Η πλειοψηφία των υγειονομικών
απαιτεί να γίνει τώρα η επίταξη των

μεγάλων ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων -Metropolitan, Ερρίκος
Ντυνάν, Ιασώ, Υγεία είναι κάποια που
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της
ΟΕΝΓΕ- για να αντιμετωπιστεί το τρίτο κύμα της πανδημίας.
«Έκαναν μια ταξική επιλογή και
τώρα θα πληρώσουμε εμείς το τίμημα», συμπληρώνει το Συντονιστικό.
«Έτσι εξηγείται η λυσσαλέα τους
επίθεση να απολύσουν τον πρόεδρο
του Άγιου Σάββα Κώστα Καταραχιά
και στα συνδικάτα μας συνολικά.
Όποιος αποκαλύπτει και ξεσκεπάζει
τα παρανοϊκά τους σχέδια πρέπει να
σωπάσει». Και καταλήγει: «Ώρα συναδέλφισσες και συνάδελφοι να πάρουμε τον έλεγχο της κατάστασης
στα χέρια μας. Ώρα να επιβάλουμε
τον δικό μας έλεγχο στις προσλήψεις, στα εμβόλια, στην διαχείριση
της κρίσης... Εμπρός για απεργιακή
σύγκρουση μέχρι την νίκη. Δεν πάει
άλλο με αυτή την άθλια κυβέρνηση».
Η απεργία στον Άγιο Σάββα στις 18
Μάρτη μπορεί να είναι μόνο η αρχή.

Λ.Β.
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Νέα έκδοση
του
Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου

Η

Οι μπάτσοι δεν σώζουν
τη Νέα Δημοκρατία
«Η ‘διπλή προοπτική’ στην πολιτική δράση
μπορεί να γίνει κατανοητή σε δυο βασικά
επίπεδα που αντιστοιχούν στη διπλή φύση
του Κένταυρου του Μακιαβέλι -μισός άνθρωπος, μισός ζώο. Πρόκειται για τα επίπεδα
της βίας και της συναίνεσης, της εξουσίας
και της ηγεμονίας…»

Αντόνιο Γκράμσι, Ο μοντέρνος πρίγκιπας,
στα Τετράδια της Φυλακής.

Δ

εν περιμένουμε από τον αστικό πολιτικό κόσμο να έχουν διαβάσει Γκράμσι, αλλά σίγουρα τον Μακιαβέλι τον
έχουν ακουστά. Είναι αυτός που συμβούλευε τους σύγχρονους ηγεμόνες ότι για να
κυβερνάνε χρειάζονται και τη βία και τη συναίνεση.
Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου αυτή η
ισορροπία έχει χαθεί. Ο Μητσοτάκης και οι

υπουργοί του νομίζουν ότι, αφού δεν μπορούν να πείσουν τον κόσμο να κλειστεί στα
σπίτια του, θα το καταφέρουν με τους μπάτσους του Χρυσοχοΐδη. Αλλά το μόνο που
καταφέρνουν είναι να εξαγριώνουν τον κόσμο και να κλονίζουν ακόμη περισσότερο τη
θέση τους. Η βαρβαρότητα της αστυνομίας
στην πλατεία της Νέας Σμύρνης έκανε ακόμα και πιστά φερέφωνα της κυβέρνησης να
αναρωτηθούν «πού πάμε;»

Αποτυχίες
Δεν πρόκειται για κάποιο απομονωμένο
επεισόδιο. Ένας παράγοντας είναι οι απανωτές αποτυχίες της κυβέρνησης, αρχίζοντας
από τις αλλεπάλληλες παρατάσεις του ‘Λοκντάουν’ που το μόνο που καταφέρνουν είναι να φέρουν τα νοσοκομεία στα όριά τους.
Οι κυβερνητικοί «Τσιόδρες» δεν πείθουν πια
κανέναν. Και πάνω σε αυτό έρχεται να προστεθεί η παράταση της οικονομικής βουτιάς
με την περιβόητη ανάκαμψη διαρκώς να
αναβάλλεται για αργότερα.
Μαζί με τους ‘αντικειμενικούς’ παράγοντες, όμως, καθοριστικό ρόλο παίζει το ξεδίπλωμα των αντιστάσεων. Η 8 Μάρτη των Γυναικών το έδειξε αυτό πανηγυρικά με μαζικά

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω
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απεργιακά συλλαλητήρια στο κέντρο πολλών πόλεων και την αστυνομία υποχρεωμένη
να κάνει ‘γαργάρα’ τις απαγορεύσεις της.
Πριν από τη Νέα Σμύρνη και την άμεση
απάντηση των διαδηλωτών εκεί, οι αστυνομικές επιθέσεις είχαν τσαλακωθεί από συλλαλητήρια όλο τον Φλεβάρη των φοιτητών, των
καλλιτεχνών, των απεργών στα νοσοκομεία.
Ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος στην Καθημερινή της Κυριακής προσπαθεί να εξηγήσει
την κατάσταση με μια θεωρία περί «προνεωτερικής» σύγκρουσης Δεξιάς και Αριστεράς
και συμβουλεύει τη Νέα Δημοκρατία και τον
ΣΥΡΙΖΑ να «μην υπερβαίνουν τα εσκαμμένα»
αφού στα βασικά συμφωνούν.
Αυτή η θεωρία ξεχνάει ότι ακόμη και πολιτικά συστήματα που κανένας δεν θα έλεγε
ότι βρίσκονται σε «προνεωτερική» κατάσταση, όπως π.χ. το αμερικανικό, συγκλονίζονται από γεγονότα όπως η εισβολή οπαδών
του Τραμπ στο Καπιτώλιο. Πιο κοντά στα δικά μας, ο Αλιβιζάτος προτιμάει να ξεχνάει
ότι οι συγκυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ κατάρρευσαν με πάταγο.
Τα αδιέξοδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη
δεν έχουν εύκολη διέξοδο από τη μεριά
τους. Τόσο το καλύτερο για τον αγώνα των
εργατών, της νεολαίας και της Αριστεράς.
Κλιμακώνουμε την πίεση πάνω στην κυβέρνηση συνεχίζοντας τις μάχες: την Τετάρτη
ξανά στους δρόμους οι φοιτητές, το Σάββατο οι εργάτες της Τέχνης, στις 18 Μάρτη τα
νοσοκομεία ενάντια στην απόλυση του προέδρου του σωματείου στον Αγ. Σάββα, στις
20 Μάρτη όλοι μαζί στο πλευρό των προσφύγων. Και δυναμώνουμε την Αριστερά
που δεν ψάχνει για συναινέσεις αλλά για την
ανατροπή αυτής της κυβέρνησης και του συστήματος που υπηρετεί.

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 Νο 144), 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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Καταστολή

Σταματήστε
την εξόντωση
Κουφοντίνα

Τ

η Δευτέρα 8 Μάρτη ο Δημήτρης Κουφοντίνας συμπλήρωνε 60 ημέρες απεργία πείνας, κάποιες από
αυτές και δίψας. Μοναδικό του αίτημα είναι η μεταγωγή του στην υπόγεια πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού όπως προβλέπει ο φωτογραφικός νόμος 4760/2020.
Με την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα πριν από 5 χρόνια
και την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, ο Κουφοντίνας
μεταφέρθηκε αρχικά στον Αυλώνα, μετά στον Δομοκό και
τελικά στην υπόγεια ειδική πτέρυγα του Κορυδαλλού
όπου και παρέμεινε από το 2015 μέχρι το 2018, όταν μετήχθη στην αγροτική φυλακή της Κασσαβέτειας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψήφισε τον νόμο 4760/2020 ο οποίος
προβλέπει ότι όποιος έχει καταδικαστεί για εγκλήματα
τρομοκρατίας χάνει το δικαίωμα να εκτίσει την ποινή του
σε αγροτική φυλακή και πρέπει να μεταχθεί στη φυλακή,
όπου κρατούνταν αρχικά. Αυτό σημαίνει ότι ο Κουφοντίνας θα έπρεπε να μεταχθεί στον Κορυδαλλό. Γι’ αυτή την
απλή εφαρμογή του νόμου που η ίδια η κυβέρνηση έφτιαξε, ο Κουφοντίνας έχει αναγκαστεί να κάνει ήδη δύο μήνες
απεργία πείνας και η ζωή του να κρέμεται από μια κλωστή.
Παρότι η κατάσταση του Δ. Κουφοντίνα είναι σε οριακό
σημείο, κυβέρνηση και δικαστικοί θεσμοί πετούν το μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Η κυβέρνηση παρέπεμψε στη δικαιοσύνη, το δικαστικό συμβούλιο της Λαμίας απέρριψε
την προσφυγή των συνηγόρων του απεργού πείνας παραπέμποντας ως αρμόδια στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών. Η οποία αντί να συνεδριάσει εκτάκτως απαντά ότι…
θα συνεδριάσει όταν συνεδριάσει. «Δε θα συνεδριάσει σήμερα η ΚΕΜ για να εξετάσει την αίτηση Κουφοντίνα για
μεταγωγή του στον Κορυδαλλό. Όποτε συνεδριάσει, θα
συνεδριάσει και γι’ αυτό το ζήτημα» ήταν τα λόγια της
γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής Σ.Νικολάου.
Όλα αυτά ενώ οι γιατροί ανακοινώνουν ότι ο Δημήτρης
Κουφοντίνας παλεύει με την οξεία νεφρική ανεπάρκεια, κι
ότι είναι θέμα χρόνου να πέσει σε κώμα.
«Δε θέλω να πεθάνω, αλλά έτσι που είναι η κατάσταση,
δεν μου αφήνουν άλλη επιλογή. Συνεχίζω την απεργία πείνας μέχρι να ακυρωθεί η παράνομη μεταγωγή μου στον
Δομοκό και να με μεταφέρουν στον Κορυδαλλό, όπως
προβλέπει ο νόμος τους, που τον ψήφισαν ειδικά για μένα.
Πολιτική είναι η απόφαση της μεταγωγής μου στον Δομοκό, πολιτικά να το λύσουν», δήλωσε ο Κουφοντίνας στις 4
Μάρτη.

Ν. ΣΜΥΡΝΗ

7/3, Νέα Σμύρνη. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

Νέα
διαδήλωση

Ξ

εχείλισε το ποτήρι της αστυνομικής βιαιότητας και πλημμύρισε τη
γειτονιά της Νέας Σμύρνης με διαδηλωτές και συνθήματα. “Έξω οι μπάτσοι απ' τις γειτονίες και την πλατεία”
φώναζαν διαρκώς οι εκατοντάδες διαδηλωτές που ξεκίνησαν από την πλατεία κατευθύνθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της
περιοχής, υπό τα διαρκή χειροκροτήματα
των κατοίκων που είχαν βγει στα μπαλκόνια τους, και στη συνέχεια γύρισαν στο
Δημαρχείο, δίπλα από την πλατεία.
Εκεί δυνάμεις των ΜΑΤ διέλυσαν τη
διαδήλωση κάνοντας χρήση κρότου
λάμψης και δακρυγόνων παρά την παρουσία μικρών παιδιών τόσο μεταξύ των
διαδηλωτών αλλά και περαστικών που
βρίσκονταν στη πλατεία.

“Απόβαση”
Το μεσημέρι είχε προηγηθεί απόβαση
δυνάμεων της αστυνομίας στην πλατεία
της Ν. Σμύρνης. Οι πάνω από 50 οπλισμένοι αστυνομικοί ήρθαν εσπευσμένα
μέσα στο πλακόστρωτο της πλατείας με
μηχανές και περιπολικά για να αντιμετωπίσουν την οργή του κόσμου. Δεκάδες
άνθρωποι είχαν αντιδράσει στον ξυλοδαρμό που υπέστη ένας νεαρός από
αστυνομικό με πτυσσόμενο γκλόμπ όταν
υπερασπίστηκε τις οικογένειες που είχαν μόλις δεχτεί πρόστιμο γιατί καθόντουσαν σε ένα παγκάκι!
Οι αστυνομικοί απειλούσαν με προσαγωγές ενώ πολλοί έκαναν χειρονομίες
προς όποιον τους βιντεοσκοπούσε.
Αφου ξυλοκόπησαν τον νεαρό προσήγαγαν 11 άτομα. Έστειλαν ακόμα και ένοπλους της ΟΠΚΕ μέσα στο Άλσος Ν.
Σμύρνης για να συλλάβουν κάποιον που
τους βιντεοσκοπούσε από την αρχή. Οι
μαρτυρίες και των οικογενειών που δέ-

χτηκαν τα πρόστιμα αλλά και δεκάδων
περαστικών δεν αφήνουν περιθώρια
στις διαστρεβλώσεις που επιχειρεί το
υπουργείο που μιλά για επίθεση 30 ατόμων στην αστυνομία.
Την επόμενη με ανακοίνωση του, ο Μ.
Χρυσοχοΐδης προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα λέγοντας πως “Για το
περιστατικό αυτό διεξάγεται εσωτερική
έρευνα στην Αστυνομία, με παράλληλη
ενημέρωση του Συνηγόρου του Πολίτη...” και πως “άσκοπη βία δεν δικαιολογείται”. Δεν πείθει κανένα όμως. Η αστυνομική επίθεση στη Ν. Σμύρνη άλλωστε
δεν αποτελεί εξαίρεση. Προηγήθηκαν το
ΑΠΘ, τα Πετράλωνα, το Χαλάνδρι.
Η αυθόρμητη απάντηση του κόσμου
την ίδια μέρα ήταν άμεση. Την ώρα όμως
που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο
τυπογραφείο, ο αυθορμητισμός γινόταν
οργανωμένη απάντηση. Mεγάλο συλλαλητήριο ήταν σε εξέλιξη το απόγευμα
της Τρίτης 9/3 με καλέσματα από την ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ν. Σμύρνης,
τον ΣΕΠΕ Ν.Σμύρνης “Ο Χρυσόστομος
Σμύρνης”, το Παράρτημα Νοτιοανατολικών Συνοικιών και Καλλιθέας του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, της δημοτικής
παράταξης Μια πόλη Ανάποδα, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, των Πανθήρων και πολλών ακόμα συλλογικοτήτων.

Στο κάλεσμά του ο τοπικός πυρήνα
του ΣΕΚ Ν.Σμύρνης σημειώνει μεταξύ
άλλων:
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί
να μετακυλήσει τις ευθύνες της δικής
της δολοφονικής διαχείρισης της πανδημίας στον απλό κόσμο. Προσπαθεί να ξεχαστεί το σκάνδαλο των εκλεκτών της
Λιγνάδηδων, να κρύψει ότι είναι η κυβέρνηση των πλούσιων (εκ)βιαστών, στοχοποιώντας νεολαίους και εργαζόμενους
που αντιστέκονται και που αντιδρούν
στα αυταρχικά διαγγέλματα της που καμία σχέση δεν έχουν με τις πραγματικές
υγειονομικές μας ανάγκες. Η κυβέρνηση
εν μέσω πανδημίας αντί να γεμίσει τις
γειτονιές μας με γιατρούς, τις έχει γεμίσει με ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ και ΜΑΤ...
Η δύναμη μας είναι το οργανωμένο
εργατικό κίνημα. Καλούμε τη νεολαία,
τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες
να συμμετάσχουν μαζικά στην αποψινή
συγκέντρωση στην πλατεία Ν. Σμύρνης
μαζί με τα συνδικάτα και τις υπόλοιπες
συλλογικότητες. Ζητούμε να αποσυρθούν αμέσως όλες οι κατηγορίες Δίνουμε συνέχεια στις 20 Μάρτη, στις 3μμ
στην Ομόνοια να διαδηλώσουμε στα
πλαίσια της Διεθνούς Μέρας Δράσης
ενάντια στο ρατσισμό».

Δ.Δ.

Αστυνομική επίθεση σε διαδηλωτές και φωτορεπόρτερ

Α

πέναντι στο αίτημα «Κανένας
νεκρός της πείνας απεργός»
η κυβέρνηση εξαπέλυσε ένα
όργιο καταστολής. Το απόγευμα της
Παρασκευής 5/3 η πλατεία Συντάγματος ήταν αποκλεισμένη από κάθε
είδους αστυνομικά όργανα. Φραγμός με άντρες των ΜΑΤ είχε στηθεί
στη Σταδίου. Η αστυνομία αγνόησε
τις εκκλήσεις της Πρωτοβουλίας
Νομικών και Δικηγόρων να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ για να πραγματοποιηθεί ειρηνικά, μια ούτως ή άλλως μη
απαγορευμένη διαδήλωση, όπως και
τις προηγούμενες ημέρες.
Οι διαδηλωτές μέσω της Βουκουρεστίου βγήκαν στην οδό Πανεπιστημίου όπου άρχισαν να βαδίζουν

με κατεύθυνση την Ομόνοια. Τότε η
αύρα χτύπησε από πίσω τα μπλοκ,
ενώ στη συνέχεια δικυκλιστές της
αστυνομίας εφορμούσαν πάνω
στους διαδηλωτές πετώντας ταυτόχρονα κρότου λάμψης, χτυπώντας
και συλλαμβάνοντας κόσμο.
Ακόμα μεγαλύτερο ήταν το όργιο
καταστολής που ακολούθησε την
επόμενη ημέρα. Η Πρωτοβουλία Νομικών και Δικηγόρων είχε καλέσει σε
συγκέντρωση το μεσημέρι. Η αστυνομική επίθεση ξεκίνησε αμέσως μόλις οι διαδηλωτές άνοιξαν τα πανό
και προσπάθησαν να συγκροτηθούν
σε μπλοκ στην κάτω μεριά της πλατείας Συντάγματος και συνεχίστηκε
σε όλο το κέντρο, από την Ερμού

και τη Σταδίου μέχρι την Κάνιγγος.
Στην Παλιά Βουλή στη Σταδίου,
ΜΑΤ και ΔΡΑΣΗ επιτέθηκαν με μανία
στους διαδηλωτές που είχαν βρεθεί
εκεί μετά την επίθεση στην πλατεία
Συντάγματος. Ήταν το σημείο που
χωρίς καμία αφορμή προσήχθη και
ο γιός του απεργού πείνας Έκτορας
Κουφοντίνας.
Το πανό των δικηγόρων το Σάββατο δεν σταμάτησε να είναι στόχος
για τις αύρες, δεχόμενο ξανά και ξανά τους υγρούς κανονιοβολισμούς
στην πλατεία Κοραή, στα Προπύλαια και στην Ακαδημίας. Ανάμεσα
στις ψυχρολουσίες της αύρας έρχονταν τα χημικά και οι κρότου λάμψης.

Σ

υνεχίστηκαν οι αστυνομικές επιθέσεις εναντίον των δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ που κάλυπταν τα γεγονότα.
Την Παρασκευή την ώρα που είχε αρχίσει η επίθεση με την αύρα
και ο κόσμος έτρεχε στην Πανεπιστημίου προσπαθώντας να γλιτώσει από τα αστυνομικά μηχανάκια που έπεφταν πάνω του, κατέγραφα τις επιθέσεις με βίντεο και φωτογραφίες για λογαριασμό της
Εργατικής Αλληλεγγύης. Τότε ήταν που δέχτηκα πισόπλατη σπρωξιά από άντρα των ΜΑΤ με αποτέλεσμα να βρεθώ στο έδαφος και η
διμοιρία να περάσει από πάνω μου. Μια κάκωση στον ώμο και φθορές στο φωτογραφικό εξοπλισμό ήταν οι συνέπειες.
Οι τραμπουκισμοί σε βάρος των συναδέλφων την επόμενη ημέρα
ήταν ακόμα πιο εκτεταμένες. Χαρακτηριστικό – αλλά όχι το μόνο ήταν το παράδειγμα του φωτορεπόρτερ Νίκου Χριστοφάκη που
επίσης βρέθηκε στο έδαφος μετά από κλωτσιά στην κοιλιά από
αστυνομικό.
Αλλά δεν τους πέρασε. Τη Δευτέρα 8/3, οι δρόμοι ανήκαν και πάλι στους διαδηλωτές/τριες.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Εκπαίδευση
ΕΛΒΕΤΙΑ

Όχι στο σεξισμό
και την
ισλαμοφοβία

Μ

ε 51,2% πέρασε το “ναι” στο ισλαμοφοβικό δημοψήφισμα για την απαγόρευση της μπούρκας στην Ελβετία.
Μια καμπάνια της εξωκοινοβουλευτικής άκρας
δεξιάς αλλά και του κοινοβουλευτικού ακροδεξιού UDC/SVP (25,59% στις εκλογές του 2019)
που διήρκησε τρία χρόνια και που πριν από λίγους μήνες φαινόταν πως θα κέρδιζε με 68%
κατέληξε τελικά σε μια πύρρεια νίκη.
Το δημοψήφισμα διεξήχθη με τον προσχηματικό τίτλο “ναι στην απαγόρευση της κάλυψης
του προσώπου” και ενώ στην αρχή στις αφίσες
φιγουράρανε κουκουλοφόροι με μολότοφ, στο
τέλος έμειναν μόνο οι μουσουλμάνες γυναίκες
με τον τίτλο “Στοπ στον εξτρεμισμό”.
Πέρα από την ξεκάθαρη ατζέντα της ακροδεξιάς όμως, υπεύθυνη για το αποτέλεσμα είναι
και η ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης συνεργασίας (Σοσιαλιστών – Φιλελεύθερων - Ακροδεξιάς) η οποία έχει υπερασπιστεί με νύχια και
με δόντια τη σκληρή εφαρμογή της συνθήκης
του Δουβλίνου και τις επαναπροωθήσεις και έχει
αναπαράγει όλη την ισλαμοβοφική ρητορική.
Και όχι μόνο γι αυτό. Οι απαντήσεις που έδινε
ένα ολόκληρο προηγούμενο διάστημα το “δημοκρατικό τόξο” ήταν αμυντικές και έδιναν αέρα
στα πανιά των ισλαμόφοβων: “δεν υπάρχουν
πολλές γυναίκες με μπούρκα και άρα γίνεται
φασαρία για το τίποτα” ήταν το κύριο μοτίβο.

Μωβ Μαντήλες
Εξαίρεση σε αυτή την εικόνα αποτέλεσαν
συνδικαλιστές, η αντικαπιταλιστική αριστερά,
μεμονωμένα στελέχη του Σοσιαλιστικού κόμματος και η συλλογικότητα “Μωβ Μαντήλες” που
αποτελείται από μουσουλμάνες γυναίκες που
δραστηριοποιούνται στο γυναικείο κίνημα. Κάνοντας μια καθυστερημένη αλλά πολύ δυναμική καμπάνια στις μεγάλες πόλεις κατάφεραν
να αλλάξουν το αποτέλεσμα. Σε Ζυρίχη, Βασιλεία, Γενεύη, Βέρνη, Λωζάνη και Σανκτ Γκάλεν
επικράτησε το “όχι” σπάζοντας την εικόνα μιας
γενικώς ρατσιστικής κοινωνίας. Καθοριστικό
ήταν ο ρόλος των νέων ακτιβιστριών του γυναικείου κινήματος -που είχε βγεί μαζικά στους
δρόμους το 2019- οι οποίες πήραν ξεκάθαρη
θέση και οργάνωσαν την καμπάνια.
“Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία συνεχίζεται” είπε στη Εργατική Αλληλεγγύη η Μυριάμ
από τις Μωβ Μαντήλες. “Θα απευθυνθούμε
στο ανώτατο δικαστήριο για να ακυρωθεί το
αποτέλεσμα όπως πετύχαμε και το 2019 στο
καντόνι του Βαλέ”.
Η ανακοίνωση της κίνησης για το αποτέλεσμα καταλήγει: “Ο φεμινιστικός αντιρατσιστικός
αγώνας δεν τελειώνει σήμερα. Όπως έχουμε
επαναλάβει, δεν υπήρχε αίτημα στο Μανιφέστο
της γυναικείας απεργίας του 2019 που να ζητά
απαγόρευση της μπούρκας. Θα συναντηθούμε
στους δρόμους στις 8 Μάρτη και μετά στις 14
Ιουνίου, για να υπερασπιστούμε έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς και δικαιώματα για όλους!
Σταματήστε τον ρατσισμό και τον σεξισμό!”

Δ.Δ.

10 ΜΑΡΤΗ

Ένας χρόνος κλειστές σχολές

Σ

υνέχεια στη μάχη ενάντια στο νόμο Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη
και συνολικά την κυβέρνηση και την πολιτική της, δίνουν οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες με τα συλλαλητήρια στις 10 Μάρτη.
Κύρια αιχμή των συλλαλητηρίων είναι η συμπλήρωση ενός χρόνου
με κλειστές σχολές και το αίτημα για άνοιγμά τους.
«Παντού ετοιμάζονται μεγάλες διαδηλώσεις και διεκδικούμε να
ανατραπεί ο νόμος Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη και να ανοίξουν άμεσα
όλες οι σχολές. Διαλύουν το δημόσιο πανεπιστήμιο για χάρη των
ιδιωτικών, τα κρατάνε κλειστά για να περάσουν τις επιθέσεις τους
και να εμποδίσουν την συλλογική αντίσταση σε κάθε σχολή. Δεν τα
καταφέρνουν. Οι τραμπουκισμοί της αστυνομίας εξοργίζουν ολοένα
και περισσότερους, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών και φοιτητριών διεκδικούμε να ανοίξουν τώρα οι σχολές με μέσα προστασίας. Ο Χρυσοχοΐδης μπορεί να έκανε δηλώσεις πως μέχρι τον Απρίλη θα έχει βάλει μπάτσους μέσα στις κλειστές σχολές αλλά ξέρουν
καλά ότι αυτός ο νόμος δεν έχει καμία νομιμοποίηση, θα ανατραπεί.
Επόμενος σταθμός το μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την
Τετάρτη 10 Μάρτη, που συμπληρώνουμε έναν χρόνο με κλειστές
σχολές» μας λένε φοιτητές από το ΣΕΚ στις σχολές.

Συνελεύσεις
Όλη την εβδομάδα που προηγήθηκε οι κινητοποιήσεις και οι συνελεύσεις μέσα στις σχολές συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση. Σε πολλές σχολές έγιναν προσπάθειες για γενικές συνελεύσεις με κεντρικά
ζητήματα την απεργιακή 8 Μάρτη και το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Τετάρτη 10 Μάρτη. Συνελεύσεις με αγωνιστικές αποφάσεις
έγιναν σε σχολές του ΕΜΠ στην ΑΣΚΤ και αλλού, επίσης συλλογικές
συζητήσεις έγιναν σε ΑΣΟΕΕ, Φιλοσοφική στο ΠαΔΑ. Αντίστοιχα συνελεύσεις έγιναν και σε σχολές σε όλες τις πόλεις, από τον Βόλο που
πέρα από τους Ηλεκτρολόγους και την Αρχιτεκτονική μπήκε στον
αγώνα και η σχολή της Ιχθυολογίας μέχρι το Πολυτεχνείο Χανίων.
Το διήμερο Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5/3, έγιναν διαδηλώσεις σε
όλη τη χώρα, στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, στα Χανιά, στα Γιάννενα
και στην Αθήνα στα Προπύλαια. Ταυτόχρονα οι φοιτητικοί σύλλογοι
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις, στην Απεργιακή 8 Μάρτη αλλά και στα καθημερινά
συλλαλητήρια ενάντια στην εξόντωση του απεργού πείνας Δημήτρη
Κουφοντίνα. Καταλήψεις έγιναν στις Πρυτανείες του ΑΠΘ και του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και στις δύο κινητοποιήσεις απειλήθηκε εισβολή της αστυνομίας που έμεινε όμως στα χαρτιά. Την Τρίτη 9/3 άλλη μια μεγάλη φοιτητική διαδήλωση ήρθε ως απάντηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
«Η κυβέρνηση έχει αποτύχει να απομονώσει το κίνημα των φοιτητών και φοιτητριών το οποίο συνδέεται με όλους τους αγώνες, με την
οργή και τον θυμό που απλώνεται μαζικά ενάντια στην κυβέρνηση της
ΝΔ. Νόμιζαν ότι θα ξεμπέρδευαν με τις κινητοποιήσεις των φοιτητικών

συλλόγων επειδή κρατάνε τις σχολές κλειστές. Κάνουν λάθος, οι αγώνες μας συνεχίζουν και κλιμακώνουν» συνεχίζει το ΣΕΚ στις σχολές.
«Απαιτούμε αύξηση της χρηματοδότησης, προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, διοικητικών και καθαριότητας, άνοιγμα νέων κτηρίων και εστιών, όλα όσα χρειάζονται για να μπορεί να σπουδάσει η
νεολαία χωρίς περιορισμούς. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και συνολικά για λεφτά για την υγεία και
την παιδεία, για τις κοινωνικές ανάγκες και όχι για την αστυνομία και
τους εξοπλισμούς».

Σ.Μ.

Νεκρός μαθητής Ειδικού Σχολείου
Μ

ε τον χειρότερο τρόπο επιβεβαιώθηκε
το δίκαιο των διεκδικήσεων των εργαζόμενων στην Ειδική Αγωγή, καθώς μαθητής ειδικού σχολείου στον Πειραιά έχασε
τη ζωή του από κορονοϊό. Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έγινε την Τρίτη 9/3 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής. Οι εργαζόμενοι στην Ειδική Αγωγή
εδώ και αρκετές βδομάδες διεκδικούν
απεργιακά τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για μαθητές κι εκπαιδευτικούς.
«Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα» υπογραμμίζει η ΕΛΜΕ Πειραιά, αναδεικνύοντας την εγκληματικά ελλειπή μέριμνα από
τη μεριά της κυβέρνησης:
«Κρατάνε τα Ειδικά Σχολεία ανοιχτά, αλλά τι μέτρα έχουν παρθεί για την αποσυμφόρηση των δρομολογίων μεταφοράς των
μαθητών για να μειωθεί ο συγχρωτισμός
παιδιών από διαφορετικές περιοχές και

από διαφορετικά σχολεία;

Κρατάνε ανοιχτά τα Ειδικά Σχολεία, αλλά τι μέτρα έχουν παρθεί για να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό για να μειωθούν
οι μαθητές ανά ομάδα, να αξιοποιηθούν τα
κλειστά σχολεία, κάθε υποδομή για να μην
συγχρωτίζονται μαθητές και εργαζόμενοι;
Για να προσληφθεί επιπλέον, προσωπικό
σχολικών νοσηλευτών & ΕΒΠ για να καλύπτονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα;

Κρατάνε τα Ειδικά Σχολεία ανοιχτά, αλλά τεστ πραγματοποιούνται περίπου μία
φορά το μήνα στο συγκεκριμένο σχολείο.
Συγκεκριμένα, τεστ πραγματοποιήθηκαν
τέλη Γενάρη και τέλη Φλεβάρη. Στο μεταξύ, το παιδί νόσησε και κατέληξε.
Κρατάνε τα Ειδικά Σχολεία ανοιχτά, αλλά δεν υπάρχει καμία μέριμνα για εντοπισμό, καταγραφή και κυρίως για συστηματι-

κή παρακολούθηση των μαθητών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, με ευθύνη του
Υπουργείου Υγείας. Η τραγική περίπτωση
του μαθητή μας αποδεικνύει πως πολλά
παιδιά στα Ειδικά Σχολεία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, έχουν και άλλα υποκείμενα
(σοβαρά) νοσήματα. Δεν θα έπρεπε, ανάλογα τον τόπο κατοικίας των μαθητών, να
υπάρχει συστηματική επαφή και παρακολούθηση του μαθητή και της οικογένειά
του από φορέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (εξέταση, συχνά τεστ κλπ); Οι
υπεράνθρωπες προσπάθειες εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανάγκη ολοκληρωμένης,
ουσιαστικής κρατικής παρέμβασης και μέριμνας, η οποία όμως απουσιάζει προκλητικά!
Το Υπουργείο παίζει στα ζάρια την υγεία
εργαζομένων και των μαθητών».
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Πανεργατική 8 Μάρτη

Σεξισμός, ρατσισμός και τρομο
«Σ

εξισμός, ρατσισμός και
τρομοκρατία, κάτω η Νέα
Δημοκρατία» ήταν το σύνθημα που αντήχησε δυνατά στους
δρόμους της Αθήνας στη μαζική φετινή απεργιακή 8 Μάρτη! Χιλιάδες
διαδηλώτριες και διαδηλωτές, εργαζόμενες και εργαζόμενοι, δεκάδες
συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι, κοινότητες μεταναστών, πρόσφυγες
από τα στρατόπεδα, καλλιτέχνες,
γυναικείες και ΛΟΑΤΚΙ συλλογικότητες, κόμματα και οργανώσεις της
Αριστεράς συμμετείχαν στην πολύχρωμη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλ. Κλαυθμώνος, ενώ
με στάση εργασίας καλούσαν η
ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και άλλα συνδικάτα.
Στον χώρο της απεργιακής συγκέντρωσης από την εξέδρα της Κίνησης για την Απεργιακή 8 Μάρτη,
τον λόγο πήραν δεκάδες εκπρόσωποι συλλογικοτήτων, ενώ τη συγκέντρωση συνόδευσαν με τη μουσική
τους μια σειρά από καλλιτέχνες.
Ακολούθησε δυναμική διαδήλωση
που κατευθύνθηκε στο Σύνταγμα και
από εκεί μέσω Πανεπιστημίου-Σταδίου πίσω στον χώρο εκκίνησης του
συλλαλητηρίου στην πλ. Κλαυθμώνος. Δεκάδες πανό σε πολλές γλώσσες, εκατοντάδες πικέτες και αυτοσχέδια πλακάτ, συνθήματα και χαιρετισμοί εκφράζαν όλες τις πτυχές

Η

Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού
Τύπου (ΕΣΠΗΤ) συμμετέχει
στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση.
Είναι μέρα αγώνα, όχι γιορτής. Είμαστε πολύ χαρούμενοι
από τη σημερινή ανταπόκριση. Παρά τις απαγορεύσεις
και την καταστολή των τελευταίων ημερών, ο κόσμος δεν
φοβήθηκε, είναι εδώ. Εμείς ως
δημοσιογράφοι οφείλουμε να
καλύπτουμε την αλήθεια. Παλεύουμε για τα προβλήματα
των γυναικών σε ότι αφορά τις
εργασιακές συνθήκες, τη βία,
τον σεξισμό και την περιθωριοποίηση. Εύχομαι ότι θα
ανοίξουν στόματα και σε άλλους χώρους όπως η δημοσιογραφία και θα εξαλειφθεί ο
φόβος. Ειδικά ο χώρος των
social media και του ίντερνετ
είναι γαλέρες, με απεριόριστες ώρες δουλειάς, με απλήρωτη και μαύρη εργασία και
γι’ αυτό τα σωματεία πρέπει
να βγουν μπροστά, πέρα από
τις κλισέ ανακοινώσεις.

Μαρία Κωνσταντοπούλου,
μέλος ΔΣ ΕΣΠΗΤ και ραδιοφωνικός παραγωγός Ertopen

ρών» έδωσαν αντιπροσωπείες από τα
καμπ της Μαλακάσας, του Σχιστού και
του Ελαιώνα, η Κοινότητα του Καμερούν, η
Κοινότητα του Ιράκ,
δίνοντας ραντεβού
στην Ομόνοια στις 20
Μάρτη για τη Διεθνή
μέρα δράσης ενάντια
στον φασισμό και τον
ρατσισμό!
Ανάμεσα στις πολλές οργανώσεις και
τις συλλογικότητες
που συμμετείχαν ήταν
το ΣΕΚ, η ΚΕΕΡΦΑ, η
νΚΑ, η ΟΚΔΕ Σπάρτακος, το ΜέρΑ25, το
ΜΛ ΚΚΕ, η Ροσινάντε,
η Λαϊκή Ενότητα, η
ΟΡΜΑ, η γυνακεία δομή ΣΥΚΑΠΡΟ, το ΜΩΒ, το ελληνικό
Δίκτυο για την φεμινιστική απεργία
της 8 Μάρτη. Στο τέλος της πορείας
βάδιζαν οι «Οιστρογόνες» και ένα μεγάλο γκρουπ μουσικών με χάλκινα
πνευστά και κρουστά που σχημάτισαν
ένα ζωηρό μπλοκ με τραγούδι και χορό που κατέληξε σε χάπενινγκ έξω
από τη Βουλή, διασκευάζοντας το
“πότε Βούδας πότε Κούδας” σε “πότε
ΖΗΤΑΣ και πότε ΔΕΛΤΑ”.

8/3, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

του αγώνα ενάντια στην καταπίεση,
που βρίσκονται σε εξέλιξη:
Το ελληνικό metoo που ξεδιπλώνεται με ορμητικό τρόπο στους χώρους εργασίας κόντρα στην κάλυψη
που παρέχει στους εκ-βιαστές φίλους της η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Την επιδείνωση της θέσης των γυναικών στο σπίτι μέσα στις συνθήκες
της καραντίνας και την απαίτηση για
δημόσιες υπηρεσίες που να τις στηρίζουν. Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Τον αγώνα για δικαίωμα στη
δουλειά, για ίσα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα, ενάντια στις
διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ και
στην τρανσφοβία. Τον διπλό αγώνα
των μεταναστριών και των προσφυγισσών ενάντια στον σεξισμό και τον
ρατσισμό. Αλλά και την πάλη ενάντια στον αυταρχισμό και την αστυνομοκρατία – που έσπασε τη Δευτέρα
8 Μάρτη για ακόμη μια φορά στην
Κλαυθμώνος παρά τις γελοίες απόπειρες της αστυνομίας αρχικά να
περιορίσει (και να στριμώξει) τη μεγάλη συγκέντρωση για να αφήσει
«ανοιχτό διάδρομο» για τα αυτοκίνητα!

Πλήθος σωματείων
Στην πορεία συμμετείχαν οργανωμένα με πανό σωματεία και κινήσεις
από μια σειρά εργατικούς χώρους,
ανάμεσά τους, τα σωματεία από τα
νοσοκομεία Δρομοκαΐτειο, Γεννηματάς, Άγιος Σάββας, Αγία Όλγα, Σωτηρία, η Αγωνιστική Συνδικαλιστική
Κίνηση Υγειονομικών Ιδιωτικής Υγείας, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών,
η Αγωνιστική Συσπείρωση Ηθοποιών, η ΠΟΘΑ, το ΣΕΧΩΧΟ, η Ένωση
Τραγουδιστών Ελλάδος, η ΕΣΠΗΤ,
οι Financial Crimes, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, το Σωματείο σερβιτόρων Μαγείρων, ο Σύλλογος

Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου, το Συντονιστικό αναπληρωτών Αδιόριστων
Εκπαιδευτικών, οι Καθαρίστριες
Σχολείων Δήμου Αθήνας, εκπαιδευτικοί ΣΕΠΕ-ΕΛΜΕ, εργαζόμενες-οι
Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Πολιτισμού, η Αγωνιστική Συσπείρωση στον επισιτισμό τουρισμό,
το αντικαπιταλιστικό δίκτυο στον
επισιτισμό τουρισμό «Καμαριέρα», η
Λάντζα, ο Σύλλογος Εργαζομένων
στην ΓΓΙ κ.α.
Μαζική ήταν και η συμμετοχή της
νεολαίας: Με πανό συμμετείχαν οι
μαθητές Αnticapitalista, οι φοιτητικοί
σύλλογοι ΣΔΟΚΕ, ΠΑΔΑ, ΑΣΚΤ,
ΣΕΜΦΕ, Μεταλλειολόγων, Φυσικού,
ΕΜΜΕ, το Συντονιστικό Σπουδαστών-τριων Δραματικών Σχολών και
Σχολών Χορού και το μαχητικότατο
μπλοκ των σπουδαστριών-σπουδαστών της σχολής θεάτρου «Δήλος».
Μαζική και η παρουσία των προσφύγων και των μεταναστριών. Το «πα-

Ε

ίμαι σε έναν χώρο, ο οποίος κατά κόρον στηρίζεται
από γυναίκες και αναπληρώτριες για πάρα πολλά χρόνια,
που είναι και μητέρες, αρκετές με παιδιά ΑΜΕΑ.
Έχουμε βάλει πλάτη να στηρίξουμε τα σχολεία χωρίς να
έχουν παρθεί τα απαραίτητα
μέτρα που έχουμε ζητήσει να
εφαρμοστούν. Φτάσαμε στο
σημείο να χάσουμε μαθητή σε
σχολείο δικό μας από covid.
Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι
στην πανδημία και αντί να
ασχοληθούν με τα πραγματικά
προβλήματα προχωρούν στην
αξιολόγηση.

Θάλεια Μπαρδάνη,
ψυχολόγος σε ειδικό σχολείο

Συνθήματα
«Όχι οι γυναίκες στην κουζίνα, να
μπει ο Μητσοτάκης στην καραντίνα», «Και τώρα ένα σύνθημα που
όλους μας ενώνει, στην φυλακή οι
βιαστές μαζί με την Μενδώνη»,
«ΣΕΗ, ΣΕΗ για κάθε βιαστή», «Με τις
γυναίκες στην πρώτη τη γραμμή παλεύουμε ενωμένοι για την ανατροπή», «Ίση αμοιβή παιδικοί σταθμοί,
όχι διακρίσεις και σεξισμοί», «Η απελευθέρωση των γυναικών είναι αγώνας όλων των εργατών», «Φτώχεια
ανεργία και σεξισμός, αυτός είναι ο
καπιταλισμός» ήταν κάποια από τα
συνθήματα που ακούστηκαν στη
διαδήλωση.
Απεργούμε και διαδηλώνουμε
ενάντια στους πλούσιους (εκ)βιαστές και την κυβέρνησή τους» έγραφε το πρώτο πανό της Κίνησης για
την απεργιακή 8 Μάρτη. «Ζητάμε
χαρτιά, ένταξη, πρόσβαση στην
Υγεία, εκπαίδευση, δουλειά/Γυναίκες του κόσμου εμπρός» έγραφε σε
ελληνικά και γαλλικά, ένα από τα
δύο πανό της κοινότητας του Καμερούν. «Οι καθαρίστριες του ΥΠΠΟ
είναι απαραίτητες, απολύστε τον
Σταϊκούρα» έγραφε το πανό των εργαζομένων στο ΥΠΟΙΚ. «Everything
will be ok, Rip Ma Kyal Sin” (όλα θα
πάνε καλά, αναπαύσου εν ειρήνη Ma
Kyal Sin) έγραφε στο πλακάτ του

ένας διαδηλωτής για να τιμήσει την
19 χρονη διαδηλώτρια που δολοφόνησε η χούντα της Μιανμάρ λίγες
μέρες πριν και έγινε το σύμβολο της
φετινής 8 Μάρτη διεθνώς.
Το δρόμο για την επιτυχία, για τρίτη συνεχή χρονιά, της απεργίας τη
μέρα της Γυναίκας, άνοιξαν οι δεκάδες εξορμήσεις και οι πάνω από 35
διαδικτυακές εκδηλώσεις σε εργατικούς χώρους, σχολές και γειτονιές
που οργάνωσε η Κίνηση για την
Απεργιακή 8 Μάρτη τις προηγούμενες βδομάδες. Και η προσπάθεια φυσικά δεν τελειώνει εδώ. Στις 27 Μάρτη στις 6μμ η Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη καλεί διαδικτυακή
συγκέντρωση-συζήτηση με θέμα «Η
πάλη τώρα συνεχίζεται». Σε μάχη για
ισότητα στους μισθούς, στις συντάξεις, για μαζικές προσλήψεις και μονιμοποιήσεις, για κράτος πρόνοιας
με περισσότερα σχολεία και νοσοκομεία, για να γίνει η τιμωρία και το
σταμάτημα κάθε σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας βασικό περιεχόμενο δράσης όλων των συνδικάτων.

Γιώργος Πίττας

Ά

λλη μια μέρα στον δρόμο,
τη μέρα της γυναίκας,
ώστε να καταφέρουμε να σταθούμε απέναντι στην εξουσία.
Όσο υπάρχει εξουσία στους
χώρους εργασίας, θα υπάρχει
καταπίεση. Είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα δίνεται χώρος και συσπειρώνεται κόσμος, όχι μόνο γυναίκες, αλλά
και ΛΟΑΤΚΙ, μετανάστριες, κτλ
και στεκόμαστε όλοι μαζί όρθιοι μετά τα τελευταία γεγονότα
καταστολής. Το ΣΕΗ μπήκε
μπροστά στη μάχη ενάντια
στον σεξισμό και κάθε σωματείο πρέπει να παίξει αυτόν τον
ρόλο. Είμαστε σε μια συγκυρία
που τα σωματεία συσπειρώθηκαν και που ο κόσμος βρήκε τη
δύναμη να μιλήσει.

Ειρήνη Μακρή,
ηθοποιός, αναπληρωματικό
μέλος του ΔΣ του ΣΕΗ

Σ

τα νοσοκομεία το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι γυναίκες.
Παλεύουμε μέσα στην πανδημία εδώ και ένα χρόνο μόνες και μόνοι μας και γι’ αυτό
διαδηλώνουμε και επαναστατούμε. Είμαι συμβασιούχος,
όπως και το μεγαλύτερο ποσοστό στα νοσοκομεία.

Βάλια, νοσηλεύτρια
στο νοσοκομείο Σωτηρία

Πανεργατική 8 Μάρτη
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κρατία - Κάτω η Νέα Δημοκρατία
Σ

υγκεντρώσεις και διαδηλώσεις για την απεργιακή 8
Μάρτη οργανώθηκαν σε μια
σειρά πόλεις της χώρας.

Θεσσαλονίκη
Εκατοντάδες εργαζόμενες και εργαζόμενοι, φοιτήτριες και φοιτητές
πήραν μέρος στην απεργιακή συγκέντρωση που καλούσε στη Θεσσαλονίκη η Κίνηση για την απεργιακή 8
Μάρτη, σωματεία εργαζομένων της
πόλης, φοιτητικοί σύλλογοι και οργανώσεις της Αριστεράς.
Με το πανό τους συμμετείχαν το
σωματείο εργαζομένων στο Ιπποκράτειο ΓΝΘ, η επιτροπή εργαζομένων στο ΨΝΘ, το σωματείο εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, οι
φοιτητικοί σύλλογοι Αρχιτεκτονικής,
Γαλλικού, Γεωπονίας, Ιστορικού/Αρχαιολογικού, Νομικής, Φιλολογίας, η
ΛΑΝΤΖΑ στον επισιτισμό-τουρισμό,
το ΣΕΚ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΜΛ-ΚΚΕ, η
νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.
Η μαζική και μαχητική διαδήλωση
κινήθηκε στους δρόμους της πόλης,
με το μπλοκ της Κίνησης για την
απεργιακή 8 Μάρτη να προηγείται
και να δίνει αντικυβερνητικό τόνο με
συνθήματα όπως «σεξισμός, ρατσισμός και τρομοκρατία, κάτω η Νέα
Δημοκρατία» και «όχι οι γυναίκες
στην κουζίνα, να μπει ο Μητσοτάκης
στην καραντίνα».

Ξάνθη

Βόλος

Χανιά

Πάτρα

Χανιά

Μαζική ήταν η απεργιακή συγκέντρωση και πορεία στα Χανιά. Από
νωρίς πλήθος διαδηλώτριων και διαδηλωτών είχε συγκεντρωθεί στην
πλατεία Αγοράς, ενώ υπήρξε μικροφωνική όπου διαβάζονταν τα κείμενα των φορέων και των συλλογικοτήτων που καλούσαν στη σημερινή
απεργιακή μέρα.
Ακολούθησε η μαχητική και με
παλμό πορεία από οργανωμένα
μπλοκ, με πανό και συνθήματα. Συγκεκριμένα, στην πορεία συμμετείχαν
η Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη, η Πρωτοβουλία Γυναικών Χανίων
διεκδικώντας "Όχι στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια - Ολική απόσυρση
του νομοσχεδίου", ο ΣΕΠΕ Χανίων,
οι Εργαζόμενες/οι Ιδιωτικού Τομέα
Χανίων, ο Ενιαίος Φοιτητικός Σύλλογος Πολυτεχνείου Κρήτης, το ΚΚΕ
(μ-λ), οι Έμφυλες Αταξίες και η ομάδα Επιζώντα - Επιζώσες.
Μεταξύ άλλων ακούστηκαν συνθήματα όπως: Σεξισμός, ρατσισμός
και τρομοκρατία, κάτω η Νέα Δημοκρατία, Λεφτά για την υγεία, λεφτά
για την παιδεία και όχι για πολέμους
και την αστυνομία, Δεν σας θέλει ο
λαός, τους Λιγνάδηδες και μπρος,
Σχολεία ανοιχτά για όλα τα παιδιά,
κλείστε τα στρατόπεδα τα ρατσιστι-

κά, Αγώνας ταξικός απεργιακός, είναι η απάντηση από εδώ και μπρος.
Αποφάσεις για συμμετοχή στην κινητοποίηση είχαν πάρει η ΕΛΜΕ Χανίων, ο Σύλλογος Εργαζόμενων Νοσοκομείου Χανίων ενώ καλούσαν
επίσης η Αγωνιστική Συσπείρωση
Εκπαιδευτικών Χανίων και το ΣΕΚ.

Ηράκλειο
Στην πλατεία Ελευθερίας με τη
συμμετοχή σωματείων, φοιτητικών
συλλόγων, οργανώσεων της Αριστεράς, γυναικείων συλλογικοτήτων
έγινε η συγκέντρωση της 8 Μάρτη
στο Ηράκλειο ενώ ακολούθησε διαδήλωση στους δρόμους της πόλης.
Με πανό συμμετείχαν ο Σύλλογος
Φοιτητών Ιατρικής, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, το Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα, η Κίνηση
για την Απεργιακή 8 Μάρτη, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ το ΚΚΕ-μλ.

σμα. Η πορεία και τα συνθήματα είχαν αντικυβερνητικό χαρακτήρα και
ήταν έναυσμα για τον κόσμο που
παρευρέθηκε να δώσει τη μάχη με
τη ΝΔ για κράτος πρόνοιας, ισότητα, Παιδεία και Υγεία.

Πάτρα
Στην Πάτρα, εκατοντάδες κόσμος
συμμετείχε στη συγκέντρωση και
στην πορεία που ξεκίνησε από την
πλατεία Γεωργίου γύρω στη μία το
μεσημέρι. Συμμετείχαν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
το ΚΚΕ μλ, αναρχικοί με μια πρωτο-

Ξάνθη
Με μεγάλη συμμετοχή απεργών,
φοιτητ(ρι)ών, νεολαίας πραγματοποιήθηκε η απεργιακή αντικυβερνητική διαδήλωση για την Παγκόσμια
Μέρα των Γυναικών στην Ξάνθη. Η
πορεία, στην οποία συμμετείχαν με
πανό η Κίνηση για την Απεργιακή 8
Μάρτη, ο Σύλλογος Φοιτητών Ξάνθης, το ΚΚΕ-μλ, και το ΑΣΞ, καθώς
και μέλη της ΕΛΜΕ Ξάνθης με τις
πορτοκαλί σημαίες, βάδισε στους
κεντρικούς δρόμους της πόλης με
αιχμηρά συνθήματα ενάντια στη μισητή κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις
καταστροφικές της πολιτικές που
σπέρνουν σεξισμό, ρατσισμό, φτώχεια και εγκατάλειψη στο έλεος της
πανδημίας και της αστυνομικής
βαρβαρότητας.

Βόλος
Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιήθηκε στις 8 Μάρτη και στο
Βόλο, με συμμετοχή κυρίως φοιτητριών και φοιτητών. Με τα πανό
τους ήταν οι φοιτητικοί σύλλογοι
της Ιχθυολογίας και της Αρχιτεκτονικής και το ΣΕΚ. Τα μπλοκ συμπλήρωναν και άλλοι φοιτητές από τους
ΗΜΜΥ και τους Πολιτικούς Μηχανικούς που είχαν βγάλει επίσης κάλε-

Ηράκλειο

Γιάννενα

βουλία γυναικών, η ΟΚΔΕ, το Pride
Πάτρας, η Συνέλευση για τις 8 Μάρτη και φοιτητικοί σύλλογοι με αποφάσεις τους. Η πορεία από την πλ. Γεωργίου κατευθύνθηκε προς το Εργατικό Κέντρο, πήγε στα δικαστήρια και
ξαναγύρισε στην πλατεία Γεωργίου.

Γιάννενα
Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε
και στα Γιάννενα με τον Σύλλογο
Εστιακών Φοιτητών της Δόμπολης
μπροστά ενώ ακολουθούσαν τα πανό της Κίνησης για την Απεργιακή 8
Μάρτη, της Ταξικής Ενότητας και
άλλων συλλογικοτήτων. Τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν «Ρατσισμός, σεξισμός και τρομοκρατία,
κάτω η Νέα Δημοκρατία» και «Μενδώνη Μητσοτάκης καλύπτουν βιαστές και στέλνουν τα ΜΑΤ να δείρουν φοιτητές».

Γ.Π.
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Πανεργατική 8 Μάρτη

Τ

ον κόσμο στην απεργιακή συγκέντρωση της 8 Μάρτη στην
πλατεία Κλαυθμώνος καλωσόρισαν με τις γκρούβι μουσικές τους
οι Sun Electric Dopperman και αμέσως μετά ξεκίνησαν χαιρετισμοί.
Τον λόγο πήρε πρώτη η Μαρία
Χαρχαρίδου από το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο
Γεννηματάς που μίλησε για τους
σκληρούς αγώνες που δίνονται στα
νοσοκομεία με τις εργαζόμενες στην
πρώτη γραμμή. «Όσο η κυβέρνηση
συνεχίζει να μην υλοποιεί τα αιτήματά μας, τόσο θα μας βρίσκει μπροστά της. Εδώ που φτάσαμε υπάρχει
μόνο ένας δρόμος, αυτός που περπατάμε σήμερα εδώ όλοι μαζί», τόνισε κλείνοντας.
Ακολούθησε η Μαργαρίτα Συγγενιώτου, οργανωτική γραμματέας της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, που μίλησε για το
metoo στο χώρο του πολιτισμού: «Οι
θύτες προέρχονται από τις τάξεις
των ανθρώπων που πιστεύουν ότι
επειδή είναι ισχυροί δεν θα λογοδοτήσουν ποτέ σε κανένα. Αλλά αυτό
που μας κάνει ακόμη πιο ευάλωτες
είναι η εργασιακή επισφάλεια, ότι
δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις
εργασίας, ότι δεν έχουμε κατοχυρωμένα δικαιώματα. Το να λένε στα θύματα βγείτε και μιλήστε δεν αρκεί.
Τα θύματα πρέπει να έχουν ισχυρά
συνδικάτα που θα τα προστατεύσουν απέναντι στην εργασιακή αυθαιρεσία αλλά και στον σεξισμό. Αυτός είναι ο τρόπος και όχι ο κώδικας
δεοντολογίας που θέλει να φτιάξει η
κυβέρνηση».
«Αγωνιζόμαστε ενάντια στον εργοδοτικό εκφοβισμό, ενάντια στην σωματική και ψυχική μας κακοποίηση.
Σπάμε την σιωπή και διεκδικούμε
συλλογικές συμβάσεις και αξιοπρεπείς μισθούς. Ζητάμε δωρεάν κοινωνικές δομές για όλες, παιδικούς
σταθμούς, γηροκομεία, πρωτοβάθμια περίθαλψη, γιατί όλα αυτά όπως
είναι γνωστό τα φορτώνονται οι γυναίκες στο σπίτι» τόνισε στον χαιρετισμό της η Βασιλική Χριστοπούλου,
πρόεδρος του Συλλόγου Δανειζόμενου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα.
Ακολούθησε η Τιάνα Ανδρέου, μέλος του ΔΣ Ομοσπονδίας Συλλόγων
Υπουργείου Οικονομικών, διωκόμενη συνδικαλίστρια. «Είμαστε μαζί με
τις αγωνιζόμενες καθαρίστριες του

Μαργαρίτα Συγγενιώτου

«Μας ενώνει η δύναμη της απεργίας»

Στέλλα Παλαιολόγου

Υπουργείου Οικονομικών που απολύονται στο τέλος του μήνα αντί να
μονιμοποιηθούν. Είναι οι αόρατες
ηρωίδες, αυτές που είχαν τα χειροκροτήματα της Μαρέβας, που τώρα
απολύει ο υπουργός Οικονομικών
που μοιράζει εκατομμύρια επιδοτήσεις στους πλούσιους φίλους του.
Αν κάποιος πρέπει να φύγει είναι αυτός. Με τις καθαρίστριες στην πρώτη γραμμή του αγώνα θα νικήσουμε».
«Δυστυχώς στην Ελλάδα του 2021
οι γυναίκες συνεχίζουν να υφίστανται διακρίσεις στην εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία, την πολιτική
ζωή, είναι πιο ευάλωτες στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό»,
τόνισε η Στέλλα Παλαιολόγου από
την γραμματεία ισότητας της ΑΔΕΔΥ. «Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή
η κυβέρνηση να καταργεί τη γενική
γραμματεία ισότητας των φύλων και
να συγχωνεύει τις πολιτικές ισότητας με την οικογένεια και το δημογραφικό. Είναι μια επικίνδυνη οπισθοδρόμηση».
Τον λόγο στη συνέχεια πήρε η
Αλεξάνδρα Μαρτίνη, σπουδάστρια
δραματικής σχολής: «Οι εργαζόμενες-οι στην τέχνη βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή ενάντια στον σεξισμό
και την καταπίεση, ενάντια στους
κάθε λογής λιγνάδηδες και την κυβέρνηση που τους καλύπτει. Σήμερα
οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες
των ιδιωτικών δραματικών σχολών
βρισκόμαστε δίπλα τους, είμαστε
εδώ σήμερα όλοι μαζί και θα νικήσουμε».
«Η σημερινή μέρα δεν είναι γιορτή, είναι σύμβολο αγώνων και κατακτήσεων», τόνισε η Φιλιώ Φραγκάκου, συμβασιούχος καθαρίστρια στο
νοσοκομείο Άγιος Σάββας. «Πριν
τρία χρόνια οι καθαρίστριες του Αγίου Σάββα είχαμε κατέβει ξανά εδώ
στις 8 Μάρτη, παλεύαμε τότε με
48ωρες απεργίες να μείνουμε στη
δουλειά – και εν μέρει το πετύχαμε.
Και τώρα ο πρόεδρος του σωματείου μας απειλείται με απόλυση επειδή κατήγγειλε τις αυθαιρεσίες της
κυβέρνησης και της διοίκησης του

νοσοκομείου. Τους λέμε ότι αυτό
δεν πρόκειται να περάσει, δεν θα
αφήσουμε να διαλύσουν το σωματείο».
Στη συνέχεια στην εξέδρα ανέβηκε το ντουέτο Stockhole Syndrome,
που τραγούδησε για της «ξενιτιάς
τον κήπο» κάνοντας την καλύτερη
πάσα στις μετανάστριες και τις προσφύγισσες που πήραν αμέσως μετά
το λόγο: «Εμείς ζούμε στην Ελλάδα
μια πολύ δύσκολη ζωή. Ζητάμε από
το κράτος χαρτιά, δικαίωμα στη
δουλειά, πρόσβαση στην εκπαίδευση, πρόσβαση στην Υγεία. Παλεύουμε σήμερα εδώ μαζί με όλες τις γυναίκες του κόσμου απέναντι στην
αδικία και την ανισότητα» τόνισε η
Ντολίς Ντόνφακ από την κοινότητα
Καμερούν, με τους συγκεντρωμένους να απαντάνε στα γαλλικά «Solidarite avec les immigres”.
«Λέγομαι Μάσα, είμαι από το Αφγανιστάν και ζω στο στρατόπεδο της
Μαλακάσας. Είμαστε πολλά παιδιά
που ζούμε εκεί και θέλουμε να ζήσουμε στην πόλη, να πάμε σχολείο.
Αγαπάμε πολύ τον ελληνικό λαό αλλά η κυβέρνηση δεν είναι καλή με
τις γυναίκες, τα παιδιά, τους πρόσφυγες. Γι’ αυτό είμαστε σήμερα
εδώ, στην παγκόσμια μέρα των γυναικών, για να μπορέσουν να ακουστούν οι φωνές μας» είπε η Μάσα
Σαρβαρί, 14χρονη προσφύγισσα
από το στρατόπεδο της Μαλακάσας, για να πάρει την απάντηση
«Eλευθερία-Αζαντί» στα φαρσί.
«Στην οργάνωσή μας έρχονται γυναίκες που καταγγέλλουν ότι τις βιάζουν, τις κακοποιούν και επειδή δεν
έχουν άδεια παραμονής δεν μπορούν να το καταγγείλουν» είπε η
Λορέτα Μακόλεϊ, εκπρόσωπος των
Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, έχοντας δίπλα της στην εξέδρα, τις προσφύγισσες από το Ιράκ. «Ελευθερία
για όλες τις γυναίκες!»
«Οι γυναίκες στον χώρο μου αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή. Απεργούμε και διαδηλώνουμε σήμερα
εδώ γιατί φέτος τον Μάρτη κλείνει
ένας χρόνος που είμαστε σε αναστολή» τόνισε η Χουάνα Σταυριανού, ξενοδοχοϋπάλληλος, από το Δίκτυο Καμαριέρα. «Διεκδικούμε τις

Φιλιώ Φραγκάκου

Ντολίς Ντόνφακ

δουλειές μας πίσω, διεκδικούμε καλυτέρευση της ζωής, συλλογικά,
όπως ξέρει να αγωνίζεται η τάξη
μας, όπως μπορείτε να διαβάσετε
και στις σελίδες του βιβλίου που
κρατάω στα χέρια μου με τίτλο «Η
πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών».
Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε η
Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός στο
Γεννηματά και συντονίστρια της Κίνησης για την απεργιακή 8 Μάρτη:
«Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία
ημέρα γιατί απέναντι σε όσα άθλια
κάνει η κυβέρνηση, είμαστε στο
δρόμο, τραγουδάμε, παλεύουμε,
διεκδικούμε, απεργούμε και διαδηλώνουμε. Ένα χρόνο τώρα στην καραντίνα ξέρουμε. Δεν είναι τυχαίο
που αυξήθηκε η βία απέναντι στις
γυναίκες, δεν είναι τυχαίο που οι γυναίκες απολύονται περισσότερο,
πληρώνονται χειρότερα. Οργανωνόμαστε με τη μεγαλύτερη δύναμη
που έχουμε, με την τάξη μας, για να
στείλουμε τους εκβιαστές και την
κυβέρνησή τους στον κάλαθο των
αχρήστων. Μας ενώνει η δύναμη της
απεργίας που μας έφερε χιλιάδες
στο δρόμο σήμερα».
«Αυτή η μέρα καθιερώθηκε στις
αρχές του προηγούμενου αιώνα για
να μας θυμίζει τον αδιάκοπο αγώνα
των γυναικών για ισότητα. Η γυναίκα
ως αέναο σύμβολο της ζωής δεν
προορίζει την μήτρα της απλώς για
να φιλοξενεί έμβρυα αλλά για να
κυοφορεί την ελπίδα για ένα κόσμο
πιο δίκαιο και φιλόξενο για τους
καρπούς της. Ο αγώνας της γυναίκας δεν έχει στεγανά. Ξεκίνησε διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, δικαίωμα ψήφου, ίσες ευκαιρίες και φτάνει σήμερα ως τον σεβασμό της ίδιας της ανθρώπινης
ζωής ενός απεργού πείνας» τόνισε η
Αργυρώ Γιαννουδάκη, δημοσιογράφος.
Η Ξένια Μάρκου, φοιτήτρια διάβασε στη συγκέντρωση το ψήφισμα
της Σχολής Μεταλλειολόγων, τονίζοντας ότι «οι ελαστικές μορφές
απασχόλησης, η μαύρη εργασία, η
διάλυση της Επιθεώρησης Εργα-

σίας, των ΣΣΕ και του συνδικαλισμού είναι βασικές παράμετροι στην
κλιμάκωση των σεξουαλικών παρενοχλήσεων».
«Η νεολαία μπαίνει στις μάχες
ενάντια στον σεξισμό. Είμαστε εδώ,
από τις φοιτήτριες που πρώτες κατήγγειλαν σεξουαλικές παρενοχλήσεις και έβαλαν τον χώρο της εκπαίδευσης στο ελληνικό #metoo μέχρι
τις φοιτήτριες και τους φοιτητές
που είναι τώρα στην πρώτη γραμμή
για να υπερασπιστούν το δημόσιο
δωρεάν Πανεπιστήμιο» τόνισε η Εύα
Ντόκου, φοιτήτρια στο ΠΑΔΑ ΣΔΟΚΕ.
«Εκ μέρους των Proud Seniors
Greece, ομάδας υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 50 χρονών και άνω, είμαστε εδώ για να φωνάξουμε δυνατά
ότι δε πρόκειται να κάνουμε βήμα
πίσω σε όλα όσα έχουμε καταφέρει
και θα συνεχίσουμε μέχρι όλες μας
ανεξαιρέτως να είναι ελεύθερες,
συμπεριλαμβανομένου των τρανς
θηλυκοτήτων, οι οποίες παρά τη νομοθεσία της αναγνώρισης ταυτότητας φύλου το 2017 αντιμετωπίζουν
διακρίσεις» ανέφερε η ομάδα στον
χαιρετισμό της που αφιέρωσε στη
μνήμη του συντρόφου, ηθοποιού και
σκηνοθέτη, Βαγγέλη Χατζηνικολάου
που μας άφησε πριν μερικούς μήνες.
«Είναι μια ιδιαίτερη συγκέντρωση
αυτή, εδώ και σε όλο τον κόσμο, γιατί γίνεται σε συνθήκες πανδημίας, οι
οποίες διεθνώς απέδειξαν για ακόμη
μια φορά την αξία της φροντίδας
που προσφέρει ο παγκόσμιος γυναικείος πληθυσμός στις κοινωνίες» τόνισε η Αλέκα Μακρή από το Μωβ και
την Επιτροπή εναντίον της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας.
«Ποτέ άλλοτε στο χρόνο δεν έγινε
η προσπάθεια να παρθούν τόσα
πολλά δικαιώματα πίσω, δικαιώματα
που κατακτήθηκαν με αγώνες δεκαετιών, σήμερα με αυταρχισμό και
τρόπους αδιανόητους προσπαθούν
να τα πάρουν πίσω. Δεν θα τους περάσει» είπε η Λία Γαζή από το Φεμινιστικό δίκτυο για την απεργία 8
Μάρτη.

Γ.Π.

Χουάνα Σταυριανού

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1462, 10 Μάρτη 2021

20 ΜΑΡΤΗ - Παγκόσμια μέρα δράσης

Μ

ε την πανδημία τα πράγματα έχουν χειροτερέψει
πάρα πολύ για εμάς. Πολλοί έχουν χάσει τη δουλειά τους και άλλοι έχουν μεγάλες δυσκολίες με τις μετακινήσεις.
Η πρόσβαση στα νοσοκομεία είναι πολύ προβληματική για εμάς και για τα παιδιά μας. Η καραντίνα έχει σημάνει ότι η επαφή με τα σχολεία και τους δασκάλους είναι δυσκολότερη. Καλούμε όλο τον κόσμο να είναι στην
Ομόνοια στις 20 Μάρτη για να διαδηλώσουμε ενάντια
στο ρατσισμό και τον αποκλεισμό των μεταναστών. Για
ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματος.

Τζό Βαλένθια, Ένωση Φιλιππινέζων Ελλάδας “Kasapi”

Τ

έσσερις μήνες μετά την ιστορική καταδικαστική
απόφαση για τη Χ.Α. είναι πολλά τα σημάδια (ασύλληπτο Παππά, Λαγού, γραφεία και σάιτ ΧΑ, αναστολές,
μη αποζημιώσεις θυμάτων κ.α.) που δείχνουν ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν συμμορφώνεται αλλά και ενσωματώνει την πολιτική της στο μεταναστευτικό, το προσφυγικό και την καταστολή.
Το ξεσπίτωμα των προσφύγων, η άγρια καταδίωξή
τους, αλλά και η πολύπλευρη καθημερινή αστυνομοκρατία απέναντι σε όλο και μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας που ασφυκτιά κάτω από το βάρος της κυβερνητικής πολιτικής δείχνουν το αληθινό της πρόσωπο. Η
κυβέρνηση μόνο απέναντι στην ακροδεξιά αισθάνεται
υπόλογη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η μεγάλη διαδήλωση της 20ής Μάρτη είναι ένα ελπιδοφόρο κάλεσμα αντίστασης, συντονισμού και αντεπίθεσης στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Κώστας Παπαδάκης,
δικηγόρος των Αιγύπτιων αλιεργατών στη δίκη της ΧΑ

26/6/20, Πορεία Black Lives Matter-Refugee Lives Matter στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Σ

τις 20 Μάρτη η κοινότητα του Μπαγκλαντές
καλεί όλο τον κόσμο της να είναι στη διαδήλωση ενάντια στον ρατσισμό.
Βιώνουμε τις ρατσιστικές συμπεριφορές και
τις επιθέσεις και θέλουμε να τις σταματήσουμε.
Πολλοί από εμάς έχουν χάσει τη δουλειά
τους αυτούς τους τελευταίους μήνες με τον κορονοϊό. Θα είμαστε στο δρόμο γιατί θέλουμε
χαρτιά για να μπορούμε να δουλέψουμε νόμιμα

και να προσφέρουμε όπως οι ντόπιοι στην οικονομία. Έχουμε έρθει εδώ για να δουλέψουμε
και δεν μας αφήνουν. Στις 20 Μάρτη διαδηλώνουμε ενάντια στη σκληρή συμπεριφορά της
αστυνομίας απέναντι μας στις γειτονιές μας και
στις δουλειές μας.

Αμπντούλ Κουντούς,
Πρόεδρος της Κοινότητας του Μπανγκλαντές

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες για τη Διεθνή Μέρα Δράσης
ενάντια στο Ρατσισμό. Με πικετοφορίες, μαζικές εξορμήσεις στις γειτονιές,
σε εργατικούς χώρους, σε κοινότητες
μεταναστών και στρατόπεδα προσφύγων -που έδωσαν μαζικό παρών στην
απεργιακή 8 Μάρτη για τα δικαιώματα
των γυναικών- απλώθηκε και αυτό το
Σαββατοκύριακο το κάλεσμα για την
κινητοποίηση στις 20 Μάρτη.
Πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, δικηγόροι, καλλιτέχνες, συνδικαλιστές και αγωνιστές μας καλούν
όλες και όλους να είμαστε εκεί. Ενάντια στις κυβερνητικές ρατσιστικές πολιτικές που αποκλείουν τους πρόσφυγες
από τις δημόσιες δομές Υγείας, τα προσφυγόπουλα από τα σχολεία και τις οικογένειες τους από μια αξιοπρεπή στέγη. Ενάντια στις πολιτικές που κλείνουν τα σύνορα αφήνοντας χιλιάδες
πρόσφυγες αβοήθητους να πνιγούν στο
Αιγαίο.

Σ

Η

τις 20 Μαρτίου θα διαδηλώσουμε. Θα διατρανώσουμε τη συνειδητή απόφασή μας να υπερασπίσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια - κεντρική
ιδιότητα της υπόστασης του ανθρώπου. Φιλόσοφοι
είπαν: «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι ένα αγαθό,
που το κατέχουμε όλοι οι άνθρωποι εξ αδιαιρέτου».
Που πάει να πει ότι, όταν τραυματίζεται η αξιοπρέπεια και ενός μόνον ανθρώπου στον κόσμο, τότε
την ίδια στιγμή τραυματίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια της καθεμιάς και του καθενός από εμάς.
Διαδηλώνουμε στις 20 Μαρτίου, επειδή η ανθρώπινη αξιοπρέπειά ΜΑΣ τραυματίζεται καθημερινά
στο πρόσωπο των ξεριζωμένων του κόσμου, που
εξαναγκάζονται να φυτοζωούν στα στρατόπεδα
προσφύγων ή (άστεγοι/ες στις πλατείες των μεγάλων πόλεών μας) να αγωνίζονται απεγνωσμένα για
την επιβίωση των παιδιών τους.
Για τη ΔΙΚΗ ΜΑΣ ανθρώπινη αξιοπρέπεια διαδηλώνουμε στις 20 Μαρτίου. Αυτήν που προσβάλλεται από την επανεμφάνιση της ναζιστικής ιδεολογίας και την έκδηλη ανοχή που την περιβάλλει. Αυτήν που τραυματίζεται καθημερινά από τον διογκούμενο κυβερνητικό αυταρχισμό και την εκτεταμένη αυθαιρεσία.
Στις 20 Μαρτίου διαδηλώνουμε πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ μας άνθρωποι. Άνθρωποι με διαφορετικές ιδεολογικές ή θρησκευτικές αφετηρίες,
από τις οποίες όλες/οι αντλούμε την ίδια αξία: της
αλληλεγγύης στον λόγο και στην πράξη.
Στις 20 Μαρτίου διαδηλώνουμε με θεμελιωμένη
στο συναίσθημα και στην επιστήμη αισιοδοξία οι
θεματοφύλακες της ανθρώπινης ουτοπίας.

χρονιά της πανδημίας ανέδειξε ακόμα και στον
“πολιτισμένο δυτικό κόσμο”, πέραν κάθε αμφιβολίας, τα απογυμωμένα δημόσια συστήματα υγείας
και την αναγκαιότητά τους. Ακόμα και έτσι όμως, οι
κυβερνήσεις (με πρωτοπόρα τη δική μας) δεν προέβησαν στην οφειλόμενη ουσιαστική και γενναία ενίσχυση των υγειονομικών δομών με μόνιμο προσωπικό και κατάλληλες υποδομές / εξοπλισμό, δείχνοντάς μας ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις κοινωνίες, την υγεία μας και την ίδια μας τη ζωή με
όρους κόστους, που πρέπει να συμπιεστεί.
Με τους ίδιους ακριβώς όρους αντιμετωπίζουν οι
κυβερνήσεις και τα κράτη το προσφυγικό / μεταναστευτικό πρόβλημα. Δαιμονοποιώντας τους πρόσφυγες, δηλητηριάζοντας με μίσος και ρατσισμό
τις κοινωνίες, στρέφοντας τους λαούς τον ένα απέναντι στον άλλο.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να
συνειδητοποιήσουμε ως κοινωνία, ότι ο πρόσφυγας, ο μετανάστης, ο κατατρεγμένος από πόλεμο
κι από φτώχεια, δεν είναι απέναντί μας - είναι μαζί
μας. Δεν είναι εχθρός μας - είναι αδερφός και
αδερφή μας.
Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να αγωνιστούμε,
όχι για να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, αλλά για να
διεκδικήσουμε τον πλούτο που παράγουμε και δικαιούμαστε ως κοινωνίες, να παλέψουμε για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον, για εμάς, τους ντόπιους,
τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τα παιδιά μας.
Ας είναι η 20 Μάρτη, η διεθνής μέρα δράσης
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό, η αφετηρία
συμπόρευσης, κοινής δράσης και αγώνα.

Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός

Βασίλης Τσάπας,
Εντατικολόγος ΕΣΥ, μέλος ΔΣ της ΕΝΙΘ

Αθήνα: Ομόνοια 3μμ

Χανιά:

Θεσσαλονίκη:

πλατεία Αγοράς 12μεσ

Άγαλμα Βενιζέλου 12μεσ
Πάτρα: πλ. Γεωργίου 12μεσ
Γιάννενα: Περιφέρεια 12μεσ

πλ. Ελευθερίας 12μεσ

Βόλος:
πλ. Αγίου Νικολάου 1μμ

Ηράκλειο:
Ξάνθη:
κεντρική πλατεία
12μεσ

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ
Σ

τις 20 Μάρτη ξεσηκωνόμαστε στην Ελλάδα και σε όλο τον Πλανήτη ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό! Χαιρόμαστε για την
ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση, όμως δεν τελειώσαμε!
Διεκδικούμε:
Ανοίξτε τα σύνορα - κλείστε τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης!
Άσυλο, στέγη, χαρτιά για όλους!
Όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία!
Άμεσος εμβολιασμός όλων των προσφύγων στα καμπ!
Έχουμε να συγκρουστούμε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ξεδιπλώνει
την πιο βάρβαρη ρατσιστική επίθεση κατά
των προσφύγων και των μεταναστών ανοίγοντας ξανά το δρόμο στους φασίστες.
Η μάχη για να υπερασπιστούμε τις ζωές και
τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών
είναι δεμένη με τις μάχες που δίνουμε όλες
και όλοι μαζί, η εργατική τάξη και η νεολαία,
ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης και
του κεφαλαίου και τις προσπάθειες να μας
αποπροσανατολίσουν και να μας διασπάσουν. Δείξαμε τη δύναμη μας στις 7 Οκτώβρη
επιβάλλοντας την καταδίκη της Χρυσής Αυγής και με αυτήν την αυτοπεποίθηση χρειάζεται να συνεχίσουμε!

Δημήτρης Πολυχρονιάδης,
δάσκαλος, πρώην μέλος ΔΣ ΔΟΕ

Σ

υμπληρώνεται αυτές τις μέρες ένας χρόνος, από τότε
που 850 περίπου παιδιά της προσφυγικής δομής της
Ριτσώνας παραμένουν ερμητικά αποκλεισμένα από κάθε
μορφή εκπαίδευσης. Ένας χρόνος που η επίσημη πολιτεία, που στην περίπτωσή μας εκπροσωπείται από το
Υπουργείο Παιδείας, δεν έχει φροντίσει ώστε οι προσφυγόπαιδες να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση.
Παρόλο που οι συντονιστές/στριες εκπαίδευσης προσφύγων, φρόντισαν για την έγκαιρη εγγραφή των παιδιών
στα σχολεία μας, οι θεσμικοί άρχοντες της πόλης μας, αρθρώνουν επικίνδυνα ξενοφοβικό λόγο, προκειμένου να ορθώσουν εμπόδια στην ένταξη των παιδιών αυτών στη σχολική κοινότητα, όπου είναι ευπρόσδεκτα και καλοδεχούμενα από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, όπως καταδείχτηκε και σε πρόσφατη τηλεσυνάντηση των 15μελών των
Γυμνασίων της πόλης μας.
Η ΕΛΜΕ Εύβοιας και ο Σύλλογος Δασκάλων Νηπιαγωγών, η Ένωση Γονέων, τα 15μελή συμβούλια, καθώς και
φορείς και συλλογικότητες της πόλης, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε τα ταλαιπωρημένα παιδιά του πολέμου
να επιστρέψουν στα θρανία, μαζί με όλα τα άλλα παιδιά.
Εμείς οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες των
σχολείων μας, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να
άρουμε όλα τα εμπόδια και να κρατήσουμε το δρόμο ανοιχτό προς την απελευθερωτική γνώση, απλώνοντας δίκτυ
αλληλεγγύης, όπως πράξαμε από την πρώτη στιγμή που
εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες στην περιοχή μας.

Χαρά Νίκα,
Πρόεδρος ΕΛΜΕ Εύβοιας

Σ

τις 20 Μάρτη, την παγκόσμια μέρα αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων, ξεδιπλώνονται
δράσεις και κινητοποιήσεις ενάντια στον ρατσισμό, την καταπάτηση των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων! Τα τελευταία 15 περίπου
χρόνια με πρωτεργάτη την ΚΕΕΡΦΑ και τη συμμετοχή πολλών συλλογικοτήτων ντόπιων, προσφύγων και μεταναστών, οργανώνονται δράσεις
και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.
Έχουν και έντονο αντιφασιστικό χαρακτήρα
και συνέβαλαν ιδιαίτερα στην αποκάλυψη της
δολοφονικής δράσης και την εμβληματική καταδίκη της εγκληματικής ΧΑ. Επίσης, υπάρχει συνεχής και ουσιαστική στήριξη προσφύγων και μεταναστών και μεγάλη πίεση προς την εξουσία για
να σεβαστεί στοιχειώδη δικαιώματά τους. Τους
πλήττει από την πρώτη στιγμή η κυβερνητική
ακροδεξία, αντιλαϊκή και αντιδικαιωματική πολιτική. Νέες Μόριες - φυλακές σε Καρα-Τεπέ, Μαλακάσα κλπ, επιστροφές στην Τουρκία, εξώσεις,
αυξημένοι θάνατοι, ουσιαστικός αποκλεισμός
από Υγεία και εκπαίδευση με πρόσχημα τον κορονοϊό!…
Η ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής βάζει το αγωνιστικό λιθαράκι της και συλλογικά παλεύουμε για τη ΖΩΗ! Έγραφαν μαθητές μας στα
Χανιά: “Το σχολείο δεν κοιτάζει γλώσσα και φυλή! Δώστε την παιδεία σε κάθε μαθητή!”

Χρήστος Κουρνιώτης,
μέλος της ΕΛΜΕ Ανω Λιοσίων –
Ζεφυρίου – Φυλής

4/2, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Α

υτή η χρονιά μας φέρνει αντιμέτωπους με την κορύφωση μιας κοινωνικής κρίσης που χτυπά προς πάσα κατεύθυνση. Βιώνουμε την πανδημία με τον εγκλεισμό, την ανεργία, την υποτυπώδη εκπαίδευση,
την απογύμνωση του ΕΣΥ, την καθυπόταξη του πολίτη με ασπίδα τη Δημοσια Υγεία τη στιγμή που περνούν στη Βουλή οι χειρότεροι νόμοι για την Παιδεία, την κοινωνική και οικονομική πολιτική.
Ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι παράνομες επαναπροωθήσεις αποσιωπούνται συστηματικά από τα
εγχώρια ΜΜΕ τη στιγμή που ο υπόλοιπος κόσμος βοά. Μόνος δρόμος η επαγρύπνηση και η αλληλεγγύη. Η 20 Μάρτη είναι πλέον παγκόσμιος θεσμός, δεν είμαστε απομονωμένοι όσο συμμετέχουμε, μιλάμε ανοιχτά και διεκδικούμε μία δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία για όλους. Η φωνή μας έχει νόημα και
δύναμη. Σας περιμένουμε όλους!

Άννα Στάμου, Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας

Η

Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ
Χανίων πήρε απόφαση να συμμετέχουμε στη Διεθνή Μέρα Δράσης ενάντια στο ρατσισμό στις 20
Μάρτη. Η κυβέρνηση έχει κάνει την
τηλεκπαίδευση κανονικότητα. Μια
κανονικότητα που περιθωριοποιεί
τα παιδιά των φτωχών, των μεταναστών και των προσφύγων.
Την ίδια στιγμή τα αιτήματα των
προσφύγων παραμένουν. Βλέπουμε τις άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες στις οποίες ζουν μέσα στα
στρατόπεδα που εγκλωβίζουν τα
προσφυγόπουλα και τα αποκλείουν
από την εκπαίδευση. Απαιτούμε να
πάνε όλα τα προσφυγόπουλα στα
δημόσια σχολεία ανεξαρτήτως
θρησκείας, χρώματος και φυλής.
Παλεύουμε για ανοιχτά σύνορα και
συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη
μαζί τους γιατί είναι κομμάτι της
τάξης μας, της εργατικής τάξης.
Δεν θα αφήσουμε την αυταρχική
κυβέρνηση της ΝΔ να τους στερήσει το δικαίωμα στη ζωή. Θα είμαστε όλοι μαζί στους δρόμους όπως
κάναμε και στις 8 Μάρτη!

Αλί Μουσταφάογλου,
αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Χανίων

Η

φετινή Διεθνής Μέρα Δράσης ενάντια στο ρατσισμό
και το φασισμό βρίσκει τους λαούς του κόσμου να αγωνίζονται
για το δικαίωμα στη ζωή. Ένα
δικαίωμα που βρίσκεται σε κίνδυνο, όχι μόνο λόγω της πανδημίας, αλλά κυρίως επειδή οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου βάζουν τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτό τον αγώνα ντόπιοι, μετανάστες και πρόσφυγες.
Φέτος θα διαδηλώσουμε,
έχοντας κερδίσει με τον αγώνα
μας ένα βασικό αίτημα των προηγούμενων χρόνων: την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας.
Έχουμε δρόμο ακόμα. Η κυβέρνηση της ΝΔ εφαρμόζει σκληρή
ρατσιστική, αντιλαϊκή πολιτική
με άγρια καταστολή που δείχνει
πόσο φοβάται. Να κάνουμε το
φόβο της πραγματικότητα. Στις
20 Μάρτη, όλοι στους δρόμους
σε μια παγκόσμια αντιρατσιστική, αντιφασιστική διαδήλωση.

Θανάσης Διαβολάκης,
δημοτικός σύμβουλος Πειραιά

Η

πανδημία, ως πρόσχημα, επανέφερε
με ένταση στο δημόσιο διάλογο ένα
μείζον ζήτημα: τον αποκλεισμό των προσφυγόπουλων από αυτό που είναι ο φυσικός χώρος κάθε παιδιού: το σχολείο. Όχι
μόνο γιατί τους στερούν τη φοίτησή τους
εκεί, παρουσιάζοντάς τα ως «βαρίδια»,
αλλά και γιατί, σε συνθήκες τηλε-εκπαίδευσης, το πρόβλημα οξύνεται.
Ως κοινότητα υποδοχής, οφείλουμε να
συνδράμουμε την, με κάθε τρόπο ενσωμάτωση, γεγονός που συνυφαίνεται με την
πολιτισμική μας ευαισθησία, τη δεκτικότητα και το σεβασμό.
Το σχολείο δεν είναι μόνο πάροχος γνώσεων… είναι και χώρος συναισθηματικής
ασφάλειας και ωρίμανσης. Γι’αυτό και η
Εκπαίδευση, οφείλει να είναι συμπεριληπτική. Δεν επιτρέπεται να οδηγεί στον
αποκλεισμό, γιατί στερεί από κάθε παιδί,
προσφυγόπουλο ή μη, την εξοικείωση με
τον Άλλο και, εντέλει, την αποδοχή.
Η υπεράσπιση του Δικαιώματος των μικρών προσφύγων στην Εκπαίδευση, συνιστά υπεράσπιση της Δημοκρατίας και από
αυτό τον αγώνα, ως εκπαιδευτικοί και ως
πολίτες, δεν μπορούμε να απουσιάζουμε.

Κατερίνα Ζαμαρία,
Φιλόλογος στην Ιδιωτική Μέση
Εκπαίδευση
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Μ

ια νέα κλιμάκωση της επίθεσης σε βάρος των προσφύγων εξελίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες. Με τη λήξη του
προγράμματος “Φιλοξενία”, στο
πλαίσιο του οποίου μισθώνονταν δωμάτια ξενοδοχείων για ευάλωτους
αιτούντες άσυλο, χιλιάδες πρόσφυγες κινδυνεύουν να βρεθούν ξανά
στον δρόμο. Ήδη δεκάδες οικογένειες με μικρά παιδιά πετάχτηκαν
έξω από ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, Σπάρτη, Χαλκίδα και
Αγίους Θεοδώρους.
Στις 28 Φλεβάρη, οικογένειες προσφύγων που είχαν διωχτεί από ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν
στην πλατεία Βικτωρίας, χωρίς να
έχουν κάπου να πάνε μέσα στο
κρύο. Πέρα από τα σκηνικά απείρου
κάλλους, όπως το να τους κόβει η
αστυνομία κλήσεις για παραβίαση
της καραντίνας ή να προσπαθεί αργότερα να τους διώξει από την πλατεία, η συνέχεια ήταν ακόμα πιο
βάρβαρη. Οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών κι
από εκεί στο κέντρο κράτησης της
Αμυγδαλέζας! Μέσα σε λίγες μέρες
δηλαδή έγιναν από “φιλοξενούμενοι”, κρατούμενοι. Μετά από μια
βδομάδα κατά την οποία δεν τους
επιτρεπόταν φυσικά να βγαίνουν
από την Αμυγδαλέζα, αποφασίστηκε
ξανά η μεταφορά τους. Οι οικογένειες περίμεναν με τα πράγματά τους
έξω από τα κοντέινερ ήδη για πάνω
από 2 ώρες, όταν τους ανακοινώθηκε τελικά να πάρουν λεωφορείο και
απλώς να φύγουν, χωρίς καμιά άλλη
πρόβλεψη για τη μεταφορά ή τη διαμονή τους.
Εξώσεις επιχειρήθηκαν και στο ξενοδοχείο Αχίλλειον, στο κέντρο της
Αθήνας. Για να τους αναγκάσουν να

Το αντιρατσιστικό και

Όχι στις εξώσεις προσφύγων
Στέγαση για όλους

5/3, Κινητοποίηση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες του Αχίλλειον στην Αθήνα. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

φύγουν τους έχουν κόψει το νερό
και το ρεύμα. Η ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποίησε κινητοποίηση αλληλεγγύης
την Παρασκευή 5 Μάρτη. Η ίδια τακτική χρησιμοποιήθηκε και στο ξενοδοχείο “Γαλήνη” στον Πειραιά, όπου
ζουν οικογένειες προσφύγων, αλλά
και μόνοι πρόσφυγες από τη Γάζα.
Η ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά και η “Ανταρσία
στο Λιμάνι” πραγματοποίησαν και

Τ

ο “Αχ χελιδόνι μου” το τραγούδησε
άραγε ο Μητροπάνος ή ο Νταλάρας;
Αντίγραφο του Ναού του Ηφαίστου
(Θησείο) έχει χτιστεί στο Άμστερνταμ ή στη
Σόφια; Πότε τρώμε Φανουρόπιτα; Ποιός τα
είχε με την υπολοχαγό Νατάσσα; Ποιο πηλίκιο φοράνε οι μπάτσοι και ποιο οι καραβανάδες;!
Αυτές είναι κάποιες από τις απερίγραπτες
ερωτήσεις που μπορεί να βρει κανείς στην
Τράπεζα των θεμάτων για τις εξετάσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Πέρα από τις
ερωτήσεις που θυμίζουν “τρολάρισμα”, πολλές είναι εξαιρετικά δύσκολες ακόμα και για
όσους έχουν μεγαλώσει και σπουδάσει στην
Ελλάδα: Ποιό είναι το μήκος των συνόρων
με την Αλβανία; Πότε ίδρυσε ο Κάσσανδρος
τη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τον Στράβωνα;
Κανένα εξεταστικό κόσκινο δεν αποσκοπεί
στη “στήριξη και την ένταξη”. Στόχος είναι
να τους γίνει η ζωή δύσκολη ώστε να δημιουργηθεί και η ανάλογη πελατεία για νέες
τάξεις σε φροντιστήρια όπως γίνεται ήδη σε
άλλες χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ. Η ίδια η
ιδέα της “ένταξης” άλλωστε είναι παραπλανητική. Άνθρωποι που στην τεράστια πλειοψηφία τους είναι εργαζόμενες και εργαζό-

εκεί συγκέντρωση αλληλεγγύης,
ενώ καταγγέλλουν ότι ετοιμάζεται
παρόμοιου τύπου εκκένωση και σε
άλλο ξενοδοχείο στην περιοχή.
Στη Σπάρτη οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση για να βγάλουν
τους πρόσφυγες από το ξενοδοχείο
Sparta Inn. Ο τοπικός βουλευτής της
ΝΔ Νεοκλής Κρητικός υποσχόταν
στους πρόσφυγες ότι θα πάρουν τα

χαρτιά τους την Πέμπτη 4/3, ωστόσο η εκκένωση επισπεύσθηκε για τις
3/3. Σύμφωνα με πληροφορίες του
notospress.gr, οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν σε γυμναστήριο της περιοχής που δεν έχει υποδομές για
φιλοξενία, παρά την παρέμβαση του
δημοτικού συμβούλου της Λαϊκής
Συσπείρωσης, Αλέκου Βουνάση,
που ζήτησε από τον δήμο την κάλυ-

STOP στα κόσκινα για ιθαγένεια
μενοι που ζουν εδώ και χρόνια στην Ελλάδα,
παλεύουν πλάι πλάι με ντόπιους και μετανάστες άλλων εθνικοτήτων για καλύτερους μισθούς, συνθήκες εργασίας ενάντια στην
υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της γειτονιάς τους, ενάντια στο σεξισμό και το ρατσισμό δεν έχουν να “ενταχθούν” κάπου. Είναι ήδη ενταγμένοι στην τάξη τους, την εργατική τάξη και μέσα από τα αντίστοιχα σωματεία τους.
Η Μιμόζα, μια από τις καθαρίστριες του
δήμου Αθήνας που κατέβηκαν οργανωμένα
στην απεργιακή 8 Μάρτη, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Είμαι καθαρίστρια του
δήμου 12 χρόνια. Επειδή δεν είχα ελληνική
ταυτότητα με έδιωξε το κράτος, μαζί με 50
άλλες καθαρίστριες. Δώσαμε πολύ μεγάλο
αγώνα, από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο
και τελικά μας πήραν στη δουλειά. Μας ανανέωσαν μέχρι τον Ιούνιο και δεν ξέρω και τότε αν θα μας πάρουν πάλι, λόγω της ταυτότητας. Έχω άδεια, κατοικώ μόνιμα στην Ελλάδα. Αναρωτιέμαι η άδεια παραμονής δεν
φτάνει και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχω

καταθέσει;
Έδωσα 900 ευρώ για άδεια αορίστου χρόνου. Και 1000 ευρώ για να ζητήσω την ιθαγένεια. Το ίδιο και ο άντρας μου κι ακόμα περιμένουμε. Σύνολο 3600 ευρώ και ακόμα περισσότερα αν υπολογίσουμε και τις μεταφράσεις. Δεν μας περισσεύουν τόσα λεφτά,
δεν τα κόβουμε από χαρτί, δουλεύουμε από
το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουμε.

Άδικο
Και τώρα περιμένω να με φωνάξουν να
δώσω εξετάσεις. Να μας ρωτήσουν δηλαδή
πόσα μίλια χωρίζουν την Αλβανία με τη
Βουλγαρία και πόσα ποτάμια έχουμε. Τι δουλειά έχω εγώ να δώσω εξετάσεις; Να πάω
δηλαδή σχολείο στην Ελλάδα από την αρχή;
Τη δουλειά μου ξέρω να την κάνω, την κάνω
12 χρόνια στον δήμο και 26 χρόνια συνολικά. Έχω έρθει στην Ελλάδα από το 1996. Τα
παιδιά μου ήταν μικρά και τώρα φτάνουν τα
30 και έχουν πάρει πια ιθαγένεια. Ο γιος μου
έχει πάει στρατό εδώ. Για μια περίοδο έλεγαν ότι θα χρειαστεί να περάσουν και τα παι-

ψη των εξόδων προκειμένου οι πρόσφυγες να μείνουν ακόμα λίγες μέρες στο ξενοδοχείο.
Είναι χιλιάδες οι αναγνωρισμένοι
πρόσφυγες που περιμένουν ατελείωτα για να πάρουν τα έγγραφά τους
και τα διαβατήρια που δικαιούνται.
Το κράτος τους έχει πιασμένους σε
αυτή τη γραφειοκρατική μέγγενη
ενώ ταυτόχρονα διακόπτονται τα
προγράμματα στέγασης. Ο ΔΟΜ
σφυρίζει αδιάφορα. Ο δήμος της
Αθήνας, παρά το γεγονός ότι έχει
παρθεί απόφαση από το δημοτικό
συμβούλιο για παροχή στέγης
στους πρόσφυγες και τους άστεγους, εναρμονίζεται πλήρως με τον
ρατσισμό της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση, δια στόματος της γραμματέως Προστασίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων του υπουργείου Μετανάστευσης, Ε. Αγαπηδάκη παριστάνει
την “ευαίσθητη” σχετικά με τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Αλλά είναι αυτή ακριβώς η
πολιτική της που κάνει τους πρόσφυγες ευάλωτους σε κάθε λογής
κυκλώματα -από αυτούς που υπόσχονται επίσπευση των διαδικασιών
με λαδώματα μέχρι την εκμετάλλευση των παιδιών.
Η απάντηση θα δοθεί στις 20
Μάρτη, τη διεθνή ημέρα δράσης κατά του ρατσισμού και του φασισμού,
όπου θα συναντηθούν οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες/προσφύγισσες,
οι αιτούντες άσυλο, οι εργαζόμενοι/ες στον τουρισμό, οι εργαζόμενοι/ες στους δήμους, όλοι όσοι και
όσες στέκονται στο πλευρό των
προσφύγων ενάντια στις εξώσεις και
θα απαιτήσουν ασφαλή στέγη και
χαρτιά για όλες και όλους.

Αφροδίτη Φράγκου

διά εξετάσεις για την ιθαγένεια. Έλεγαν
στον γιο μου για παράδειγμα ‘έχεις πάει εδώ
σχολείο και δεν το ξέρεις αυτό;’ για μια από
τις ερωτήσεις. Δεν ήθελε το παιδί να δώσει
εξετάσεις για την ιθαγένεια. Δώσαμε πάνω
από 1000 ευρώ και για τα δικά του παράβολα.
Με δυο παιδιά ελληνόπουλα, θα έπρεπε
να δώσουν ελληνικές ταυτότητες και στους
γονείς. Όχι να μας ζητάνε εξετάσεις. Είμαστε 26 χρόνια στην Ελλάδα χωρίς ταυτότητα. Εγώ Ελληνίδα είμαι, την άφησα την πατρίδα μου εκεί. Εκεί γεννήθηκα, εδώ ζω.
Εδώ ζω, εδώ θα πεθάνω. Εδώ έχουν μεγαλώσει τα παιδιά. Ήρθα για μια πιο καλή ζωή
και τα βρίσκω μαύρα. Και είμαι και ανάπηρη
γυναίκα, είχα ατύχημα και έχω λάμες στα
πόδια. Δουλεύω με το ζόρι, για να συμπληρώσω τα ένσημα που χρειάζονται να μπορέσω να βγάλω σύνταξη, να μη γίνω βάρος.
Κανονικά δεν θα έπρεπε να ζητήσω εγώ ταυτότητα, και μόνο γι' αυτό έπρεπε να μου δώσουν.
Δεν θα τους τη χαρίσω. Διαδηλώνω και
σήμερα, αλλά και στις 20 Μάρτη θα κατέβω
πρώτη πρώτη! Γιατί είναι άδικο αυτό που
μας κάνουν”.
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αντιφασιστικό κίνημα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εμπρός για
μαζική 20Μ

Τ

ο Σάββατο 6/3 έγινε με επιτυχία η διαδικτυακή εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ του Κέντρου Θεσσαλονίκης. Οι ομιλητές ανέπτυξαν διάφορες πτυχές της ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης, αλλά και τις απαντήσεις του κινήματος. Ο Κ. Τορπουζίδης, εκ
μέρους της ΚΕΕΡΦΑ έβαλε το πλαίσιο της
φετινής κινητοποίησης για τις 20 Μάρτη:
Με τον εγκλεισμό σε στρατόπεδα - φυλακές, με τις χειρότερες συνθήκες, ο Μητσοτάκης κάνει περιοδεία στον Έβρο και περηφανεύεται για την αποτροπή της περσινής
«εισβολής», έχει καταργήσει το δικαίωμα
ασύλου και στρώνει τον δρόμο στους φασίστες, από το Ωραιόκαστρο ως τη Χαλκίδα.
Η άθλια κατάσταση των προσφύγων γεννά
και την σεξουαλική εκμετάλλευσή τους,
όπως φάνηκε και με το σκάνδαλο Λιγνάδη.
Στη συνέχεια η πανεπιστημιακός Αλ.
Ιωαννίδου προειδοποίησε ότι η προσφυγιά
είναι πιθανή για όλους μας. Και η φτώχεια
είναι πόλεμος και πρέπει να στηρίξουμε
τους πρόσφυγες και μετανάστες, απέναντι
στην παραπληροφόρηση της κυβέρνησης
και τις παράνομες επαναπροωθήσεις, την
απαγόρευση δημοσίευσης πληροφοριών
από τα στρατόπεδα, τον αποκλεισμό από
την εκπαίδευση, τη στέγαση και την υγεία,
ενώ μας κάλεσε να δυναμώσουμε τη δράση
μας γιατί «η δράση σταματάει τα δάκρυα».
Από το ΔΣ της ΕΝΙΘ, ο Β. Τσάπας, μίλησε για τον αποκλεισμό των προσφύγων και
μεταναστών από την υγεία. Τόνισε ότι,
«ενώ στα στρατόπεδα υπάρχει νοσογόνος
συνθήκη, σωματικά και ψυχικά, η παροχή
υγείας είναι προσχηματική εως καθόλου».
Με το κίνημα της υγείας, να είναι στην
πρώτη γραμμή ενάντια στο ρατσισμό και το
φασισμό, ζήτησε στέγαση και υγεία για
όλους. «Αντί των λιμενικών θα έπρεπε να
εμβολιάζονται οι πρόσφυγες».
Η Κ. Τσαλταμπάση, δασκάλα, ανέλυσε
τις επιθέσεις στην παιδεία, με την «ατομική
ευθύνη» να οδηγεί σε αποκλεισμούς χιλιάδων μαθητών, με πρώτο θύμα τα παιδιά
των προσφύγων. «Χωράνε όλοι στα σχολεία μας, με προσλήψεις δασκάλων και καθαριστών. Χωράνε στα σπίτια και τα νοσοκομεία. Χωράνε όλοι στην κοινωνία μας».
Ενδιαφέρουσα και η συζήτηση που ακολούθησε με εργαζόμενους από κοινωνικές
δομές, να προτείνουν να δυναμώσουμε την
επικοινωνία με τους πρόσφυγες και να
ενεργοποιήσουμε τους δήμους στην προσπάθεια της ένταξης των προσφύγων στις
γειτονιές μας. Άλλες πλευρές των επιθέσεων στους πρόσφυγες, αλλά και την απάντηση από τη μεριά του κινήματος (από τους
φοιτητές μέχρι τα συνδικάτα), ανέδειξαν με
τις τοποθετήσεις τους, οι ομιλήτριες/ες και
κάλεσαν να δώσουμε δυναμικό παρών,
«ώστε η 20 Μάρτη, να γίνει όπως η 7 Οκτώβρη» .

Νίκος Χατζάρας,
εργαζόμενος στο Βοήθεια στο Σπίτι

Οι πρόσφυγες
οργανώνονται
στα camps

Ο

ι τοπικές επιτροπές ΚΕΕΡΦΑ οργανώνουν την 20 Μάρτη και μέσα στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων. Παρά τις αυθαίρετες απαγορεύσεις και τις απειλές, το μήνυμα των δυο μεγάλων κινητοποιήσεων του Μάρτη έχει φτάσει μέσα σε πολλά στρατόπεδα. Στον Ελαιώνα, μέσα στην εβδομάδα που ακολουθεί
την 8 Μάρτη ετοιμάζεται σύσκεψη με πρόσφυγες ώστε να αναλάβουν να οργανώσουν
τη συμμετοχή στις 20 Μάρτη. Στο Σχιστό, η
συμμετοχή προσφύγων στην 8 Μάρτη ήταν
καταλυτική ώστε να αρχίσει να οργανώνεται
με ενθουσιασμό και η 20 Μάρτη. Στα δυο
στρατόπεδα της Μαλακάσας, επιτροπές
προσφύγων οργανώνουν εξορμήσεις και
συζήτηση για μια μεγάλη κινητοποίηση στις
20 Μάρτη, ενώ δεκάδες κατέβηκαν με πούλμαν στις 8 Μάρτη. Το Σαββατοκύριακο 1314 Μάρτη οργανώνονται νέες εξορμήσεις
στα στρατόπεδα αυτά, καθώς και στον Κατσικά στα Γιάννενα και στο Βαγιοχώρι στη
Θεσσαλονίκη.
Ο Τζοχόβα Καρσιέ, πρόσφυγας από την
Γκάνα και μέλος της ΚΕΕΡΦΑ Μαρουσιού,
μίλησε για τις εξορμήσεις στο νέο στρατόπεδο της Μαλακάσας: “Βλέπω στη Μαλακάσα ανθρώπους δεμένους χειροπόδαρα λόγω των συνθηκών. Δεν έχουν την ελευθερία
που δίνουν τα χαρτιά, βρίσκονται σε ένα μέρος από το οποίο δεν έχουν πρόσβαση σε
τίποτα. Είναι ένα βασανιστήριο, και είναι ένα
απάνθρωπο, φρικτό στρατόπεδο.
Οι αρχές είπαν ότι δεν επιτρέπονται μέσα
οι δημοσιογράφοι. Έτσι είναι παντού, έτσι

8 Μάρτη, Πρόσφυγες από το Σχιστό στην απεργιακή διαδήλωση. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

κάνουν οι καπιταλιστές. Το να δει ο κόσμος
πώς καταπιέζονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα
στα στρατόπεδα είναι κάτι που δεν το θέλουν. Έχουν κίνητρο να δημιουργούν αυτές
τις συνθήκες και να χρησιμοποιούν αυτούς
τους ανθρώπους. Η παρουσία δημοσιογράφων στο στρατόπεδο θα αποκαλύψει το τι
πραγματικά συμβαίνει.

Μέλλον
Όταν τους μίλησα για τις κινητοποιήσεις
της 8 και της 20 Μάρτη φάνηκε ότι ήταν κάτι για το οποίο αδημονούσαν. Έψαχναν για
μια τέτοια ευκαιρία. Ήθελαν επίσης να ξέρουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται γι' αυτούς. Μια πολιτική ομάδα όπως η
ΚΕΕΡΦΑ για παράδειγμα. Που ακούει την
έκκλησή τους και καταλαβαίνει πώς νιώθουν. Με την άφιξή μας εκεί ένιωσαν άνθρωποι. Συνεργάστηκαν μαζί μας και είδαν
σε μας λίγο από το μέλλον τους. Ότι μπο-

ρούν να επιστρέψουν. Πήραν θάρρος από
τον τρόπο με τον οποίο τους πλησιάσαμε.
Χρειάζονται περισσότερους ανθρώπους, όχι
μόνο εμάς, αλλά όλους τους Έλληνες πολίτες να τους πλησιάσουν. Γι' αυτό και δέχτηκαν με χαρά να συμμετάσχουν στην απεργιακή 8 Μάρτη.
Στις 20 Μάρτη η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη. Οι πρόσφυγες θέλουν επιπλέον να
σταματήσουν και τις δυσκολίες που τους
προκαλούν οι αρχές σχετικά με τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις. Οι διαδηλώσεις της 8
και τις 20 Μάρτη είναι το καλύτερο για
όλους μας, ντόπιους και πρόσφυγες. Να
βρεθούμε μαζί, να πάρουμε κουράγιο οι μεν
από τους δε, να έχουμε μέλλον. Να βγει η
αλήθεια προς τα έξω, να συνδεθούμε, να
δουν οι πρόσφυγες το κλίμα της πόλης και
να συμμετάσχουν στην κοινωνία, να είναι
ενεργοί”.

Α.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Οι νεοναζί δεν είναι “γκραφιτάδες”

Α

ντιφασιστική συγκέντρωση κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ στα Νότια προάστια ενάντια στην απόφαση του δημάρχου Κωνσταντάτου να
ζητήσει από τον ναζί γκραφιτά Εύρυτο να κάνει γκράφιτι στην
πόλη με θέμα το 1821. Πρόκειται για σκάνδαλο με πανελλαδική διάσταση. Απέναντι στις αντιδράσεις του κόσμου, άλλοι δήμαρχοι κάλεσαν επίσης τον Εύρυτο σε μια προσπάθεια να πολώσουν ενάντια σε
όσες και όσους εκφράζονται αντιφασιστικά και να κατηγορήσουν την
Αριστερά ως “εχθρό της ελεύθερης έκφρασης”.
Είναι και δείγμα της πολιτικής της κυβέρνησης και των εκλεκτών
της δημάρχων, που ακόμα δεν έχει συλλάβει τον Παππά και τον Λαγό
και καλύπτει φιέστες των καταδικασμένων νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
Η δημοτική αρχή και η ΕΛΑΣ απάντησαν στην κινητοποίηση με τον
προσφιλή τις τελευταίες μέρες τρόπο τους, την καταστολή και την
προσπάθεια τρομοκράτησης.
Ο Ιάσονας, που μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη για την κινητοποίηση, μεταφέρει: “Κλείσαμε τους νεοναζί στη φυλακή τον περασμένο
Οκτώβριο, όλοι μαζί ενωμένοι και τώρα ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης κάλεσε έναν ναζί φασίστα γκραφιτά για να 'τιμήσει' τους
ήρωες του '21. Ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις από δημότες και μη.
Κάναμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ήρεμη και τηρώντας όλα τα
υγειονομικά μέτρα. Πριν καν ξεκινήσουμε η αστυνομία ήρθε με επιθετικό τρόπο να μας πει ότι απαγορεύεται να πραγματοποιηθεί η πορεία λόγω της πανδημίας. Αυτό όμως ξέρουμε ότι δεν ισχύει, μέχρι

και ο Χρυσοχοΐδης έχει πει τελικά ότι εξαιρούνται οι πορείες. Η κυβέρνηση είχε προσπαθήσει εξαρχής να σταματήσει τις πορείες, ξεκινώντας από τις φοιτητικές αλλά απέτυχε. Στις μικρές πορείες όμως
ακόμα το προσπαθούν.
Φέρανε ΜΑΤ και αρκετή αστυνομία γενικά στην πλατεία του Ελληνικού στην Ιασονίδου, πράγμα πολύ σπάνιο, για να προσπαθήσουν να
σταματήσουν την όποια διαμαρτυρία ενάντια στον δήμαρχο κ. Κωνσταντάτο για την ασέβεια που έκανε. Έκοψαν πρόστιμα χωρίς λόγο
και εγώ ο ίδιος είδα αστυνομικό να τραβολογάει μια γυναίκα, αστυνομικούς να τραμπουκίζουν και στο τέλος να απειλούν και μια ακόμη γυναίκα που τραβούσε με το κινητό τα όσα συνέβαιναν. Όπως φαίνεται
πλέον δεν υπάρχει δημοκρατία πουθενά, κανείς δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή του. Ο κ. Κωνσταντάτος μάλιστα έχει σλόγκαν 'Ενωμένη Πόλη'. Ενωμένη πόλη με αυτόν τον τρόπο δεν υφίσταται.
Κόσμος που δεν είχε ενημερωθεί για την πορεία και την είδε να
λαμβάνει χώρα ήρθε και εκφράστηκε θετικά, ήρθε να μας ευχαριστήσει που πήραμε την πρωτοβουλία να φωνάξουμε, να διαμαρτυρηθούμε και να ενημερώσουμε. Το οποίο θα κάνουμε και το επόμενο Σάββατο”.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, η ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων προαστίων
οργανώνει εξόρμηση-πικετοφορία το Σάββατο 13 Μάρτη, 12:00 στην
πλ. Σουρμένων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διεθνούς κινητοποίησης στις 20 Μάρτη.

σελ. 14 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1462, 10 Μάρτη 2021

Συμπαράσταση
στον αγώνα
των καθαριστριών
του ΥΠ.ΟΙΚ.

Το εργατικό κίνημα
4/3, Πορεία καλλιτεχνών και σπουδαστών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Σ

υνέντευξη τύπου παραχώρησε η Συντονιστική Επιτροπή των Απολυμένων Καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών την Πέμπτη 8/3 έξω από το Υπουργείο,
όπου δύο φορές τη βδομάδα οργανώνουν
συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η Τζένη Μπάλα,
συμβασιούχος καθαρίστρια της Επιτροπής
ανέφερε ανάμεσα σε άλλα:
«Εμείς, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι
στην καθαριότητα του Υπουργείου Οικονομικών, εφοριών, και άλλων υπηρεσιών του,
αναγκαζόμαστε σήμερα να κάνουμε αυτή τη
δημόσια παρέμβαση γιατί βρισκόμαστε απέναντι στην απόλυση.
Εμείς που τόσο καιρό βρισκόμαστε στην
πρώτη γραμμή, δίπλα σε γιατρούς και νοσοκόμους καθαρίζαμε, απολυμαίναμε, προστατεύαμε με την δουλειά μας του συναδέλφους
μας, τους υπόλοιπους εργαζόμενους, τον κόσμο που ερχόταν στις εφορίες, στο υπουργείο
κτλ, ακόμη και το γραφείο του υπουργού που
τώρα μας πετάει στο δρόμο.
Ενώ οι υπηρεσίες, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, στενάζουν για προσωπικό, ειδικά στην
καθαριότητα, εμείς θεωρούμαστε περιττές.
Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε αίτηση για ειδικοί
φρουροί, ίσως τότε να βρίσκαμε καμία θέση,
αλλά βλέπετε οι περισσότερες πλέον έχουμε
περάσει τα 45, τα 50, είμαστε εδώ να δουλεύουμε σχεδόν 20 χρόνια.

Έχουμε μόνο τα χέρια μας
Με την ελπίδα ότι καταστρέψαμε τα χέρια
μας, τις πλάτες μας και τα πνευμόνια μας με
τα χημικά και μέσα στα σκατά, για να μπορούμε να ζήσουμε τίμια τις οικογένειες μας. Και η
ανταμοιβή, το ευχαριστώ, είναι η ανεργία. Η
απόλυση. Ίσως αν είχαμε μια εταιρία να παίρναμε καμιά επιδότηση, κάνα δωράκι. Αλλά
βλέπετε εμείς έχουμε μόνο τα χέρια μας και
την ψυχή μας. Με αυτά δουλεύαμε. Δε ζητάμε
δώρα. Δε ζητάμε ειδική μεταχείριση.
Απαιτούμε το δίκιο μας! Απαιτούμε να ζήσουμε από την δουλειά μας! Δε ζητάμε να μας
χαρίσει κανείς τίποτα. Το υπουργείο αυτό που
καθαρίζουμε κάθε μέρα βγάζει ανακοινώσεις
για εκατομμύρια επιδοτήσεις, δάνεια, χορηγήσεις σε τράπεζες, εμπορικά, αεροπορικές, ας
δώσει και κάτι για τους εργαζόμενους που του
καθαρίζουν τις τουαλέτες!
Δε ζητάμε να μας δώσετε λεφτά για να καθόμαστε. Ζητάμε να κερδίζουμε το μισθό μας
με τη δουλειά μας και μας το απαγορεύετε.
Εμείς εδώ ξεκινήσαμε έναν αγώνα. Όχι γιατί
το επιλέξαμε, αλλά γιατί μας αναγκάσατε. Μας
αναγκάζετε εν μέσω πανδημίας να γυρνάμε
στους δρόμους για να μη μας πετάξετε στο
δρόμο. Φοράμε μάσκες αλλά έχουμε φωνή.
Φοράμε γάντια αλλά απλώνουμε το χέρι η μια
στην άλλη. Όλες μαζί. Για το δίκιο μας είμαστε
εδώ. Δεν παρακαλάμε.
Τώρα να παραταθεί η ισχύς των συμβάσεων
του προσωπικού καθαριότητας του Υπουργείου Οικονομικών, να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις τώρα σε αορίστου χρόνου και καμία
απόλυση”.

“ΣΕΗ, ΣΕΗ σε κάθε βιαστή”
«Σ

ΕΗ, ΣΕΗ, για κάθε βιαστή», «Και
τώρα ένα σύνθημα που όλους μας
ενώνει, να φύγει τώρα η Μενδώνη». Με αυτά τα συνθήματα κατέβηκαν μαζικά στον δρόμο την Πέμπτη 4/3 οι εργάτες
της Τέχνης. Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο δήλωσαν ότι η μάχη είναι ενάντια στην κυβέρνηση και ότι την δίνουν συλλογικά, με τα σωματεία μπροστά.
Από τα μεγάφωνα υπενθύμιζαν το κάλεσμα
των σωματείων για τη συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση στις 8 Μάρτη για τις γυναίκες. Απέναντι στις σεξιστικές επιθέσεις,
απέναντι στην εργασιακή επισφάλεια, απέναντι στην κοροϊδία του υπουργείου και της
κυβέρνησης που δεν έχει εξασφαλίσει την
επιβίωση χιλιάδων καλλιτεχνών μέσα σε συνθήκες λοκντάουν στον Πολιτισμό εδώ και
έναν χρόνο, απαιτούν συλλογικές συμβάσεις
εργασίας και επίδομα για όλους και όλες.
Η συνέχεια θα δοθεί στο Διήμερο Πανελλαδικής Καλλιτεχνικής Δράσης #artattack με
συλλαλητήριο το Σάββατο 13 Μάρτη στις 12
το μεσημέρι στο Σύνταγμα και την Κυριακή με
δράσεις τοπικά και πανελλαδικά σε πολλές
πόλεις.
Η συγκέντρωση της Πέμπτης 4/3 ξεκίνησε
στο Υπουργείο Πολιτισμού και βάδισε με πορεία στο Υπουργείο Εργασίας. Συμμετείχαν
με πανό το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών
(ΣΕΗ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΘεάματοςΑκροάματος (ΠΟΘΑ), το Σωματείο Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού (ΣΕΧΩΧΟ), Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος, οι τεχνικοί της
ΕΤΕΚΤΟΤ, η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών, το Support Art Workers κ.α. Μαζί τους
οι σπουδαστές των καλλιτεχνικών σχολών με
τον Σύλλογο τους.
Δυναμική παρουσία είχε η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών με πανό «Η Τέχνη και τα
κορμιά μας δεν είναι εμπορεύματα» και καλούσε στην απεργία στις 8 Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών, 1μμ στην Κλαυθμώνος. Εκεί καλούσε και η Κίνηση για την

απεργιακή 8 Μάρτη, μοιράζοντας την προκήρυξή της σε όλους τους διαδηλωτές.
«Το επίδομα που παίρνουμε πρέπει να αυξηθεί και να γίνει μισθός», δήλωσε η Γιούλη, ηθοποιός, μέλος ΣΕΗ. «Κάθε τόσο αγωνιούμε αν
θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις μας για να το πάρουμε. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις
ώστε να μην είμαστε στον αέρα. Οι πρόβες
πάντα ήταν απλήρωτες στο ελεύθερο θέατρο,
οι μισθοί ήταν πείνας, εκτός αν ήσουν πρωταγωνιστής, ενώ τον τελευταίο καιρό μπορεί να
δουλεύαμε με ποσοστά που έκαναν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και για αυτήν την κατάσταση και για την
ιστορία του Λιγνάδη. Τόσα χρόνια να κάνει αυτά τα πράγματα και να γίνεται διευθυντής στο
Εθνικό σημαίνει ότι προφανέστατα κάποιοι τον
κάλυπταν. Είμαι στο ΣΕΗ από το 1993. Για
πρώτη φορά βλέπω το σωματείο τόσο ενεργό,
να αντιμετωπίζει τα οικονομικά μας, και όχι μόνο, προβλήματα. Επίσης, πρώτη φορά βλέπω
τέτοιο κίνημα στον κλάδο μας».

Σωματεία-Ασπίδα
«Κατεβήκαμε σήμερα γιατί ένα χρόνο τώρα
μας έχουν διαλύσει την εκπαίδευση», τόνισε
η Σοφία, δευτεροετής στη σχολή χορού Κονταξάκη. «Ειδικά στον χορό, ο χρόνος πιέζει
γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πολλά χρόνια
ενεργούς δράσης. Επίσης, αντιμετωπίζουμε
το πρόβλημα ότι είναι πολύ υποβαθμισμένη η
εργασία σε αυτόν τον κλάδο. Σε όλο τον χώρο του Πολιτισμού οι συνθήκες εργασίας δεν
είναι οι καλύτερες. Είναι ενθαρρυντικό που
γίνονται αυτοί οι αγώνες και έχουν τόση απήχηση. Έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό. Σε αυτό το διάστημα κάνουμε συνελεύσεις στη
σχολή μου για να συζητήσουμε και να οργανωθούμε και όλοι είναι πολύ θετικοί σε αυτό.
Είχε παραγίνει το κακό στο χώρο μας με τις
σεξουαλικές παρενοχλήσεις και πρέπει να
σταματήσει».
«Βλέπω πόσο δύσκολο και άδικο είναι για
τους σπουδαστές να υπομένουν αυτή τη δύ-

σκολη κατάσταση στην εκπαίδευσή τους, ενώ
το υπουργείο είναι πλήρως απών», είπε η Έλσα, ηθοποιός, χορεύτρια, καθηγήτρια σε
δραματική σχολή και μέλος του ΣΕΗ. Είναι
πολύ θετική αλλαγή αυτό που γίνεται με τους
καλλιτέχνες και τα σωματεία, πρέπει να είμαστε ενεργοί. Δεν υπάρχει πια η εικόνα ότι οι
καλλιτέχνες είναι αιθεροβάμμονες. Είμαι πολύ αισιόδοξη ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο που θα φέρει πολλές αλλαγές
προς το καλύτερο».
«Κατεβαίνουνε στους δρόμους μαζικά, ειδικά τώρα που με πρόσχημα την πανδημία ποινικοποιούν τους αγώνες», μας είπε η Χαρά
Κώτσαλη, πρόεδρος ΣΕΧΩΧΟ. «Η κυβέρνηση
κάνει πράγματα εγκληματικά και η οργή είναι
πολύ μεγάλη, αλλά ρόλο στη μαζικότητα
έπαιξε και το μαζικό φοιτητικό κίνημα που
βγήκε και έγινε παράδειγμα για όλους. Έτσι
έσπασε ο φόβος για τα πρόστιμα και την καταστολή, που ένα προηγούμενο διάστημα
μας έκανε πιο διστακτικούς να καλέσουμε
μαζικές συγκεντρώσεις. Επίσης, είμαστε σε
μια διαδικασία σαν Σωματείο για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις καταγγελίες για
σεξουαλική ή όποια άλλη βία και να προχωρήσουμε στην αντιμετώπισή τους».
«Στηρίζουμε το ΣΕΗ και τα υπόλοιπα σωματεία απέναντι στην άδικη επίθεση της κυβέρνησης», δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
ο Κώστας Ρουμελιώτης, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Τεχνικού, Διοικητικού και
Βοηθητικού Προσωπικού Εθνικής Λυρικής
Σκηνής. «Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα με
τον Σκυλακάκη για να υπογράψει τη συλλογική μας σύμβαση, αλλά θα είμαστε και παντού
όπου χρειάζεται στον δρόμο. Είναι πολύ σωστό ότι τα σωματεία απαντούν με συλλογικές
συμβάσεις σαν ασπίδα στις σεξιστικές επιθέσεις και την εργασιακή επισφάλεια. Κώδικα
δεοντολογίας μπορούν να φτιάξουν μόνο τα
σωματεία και όχι η κυβέρνηση. Να τρέξουν
όλοι να γραφτούν στα σωματεία».

Μάνος Νικολάου

150 χρόνια Ρόζα Λούξεμπουργκ

Κ

λείνουν 150 χρόνια από τη γέννηση της
Ρόζας Λούξεμπουργκ, της μεγάλης
επαναστάτριας που ανέδειξε το ιστορικό δίλημμα: «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα». Η
Ρόζα γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου του 1871 στο
Ζαμόσκ, μια κωμόπολη της ρωσοκρατούμενης
την εποχή εκείνη Πολωνίας. Εντάχθηκε στο κίνημα και την Αριστερά πριν κλείσει ακόμα τα
16. Στα 18 της αναγκάστηκε, κυνηγημένη από
την αστυνομία, να εγκαταλείψει την πατρίδα
της για να καταφύγει, αρχικά στην Ελβετία και
ύστερα στη Γερμανία.

γάτες... τείνουν ο ένας στον άλλο ένα
αδελφικό χέρι… και καλύψουν τη στριγκιά
κραυγή των καπιταλιστικών υαινών με την
παλιά και δυνατή πολεμική κραυγή των εργατών: Προλετάριοι όλου του κόσμου ενωθείτε!”.

Επανάσταση

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (SPD) ήταν την εποχή εκείνη, με τα λόγια
της βιενέζικης “Εργατικής Εφημερίδας” (Arbeiterzeitung) “το κόσμημα των ταξικών συνειδητών προλεταριακών οργανώσεων”. Το “διαμάντι της Αριστεράς”. Ήταν ένα κόμμα με γερές ρίζες μέσα στην εργατική τάξη, στενούς
δεσμούς με το συνδικαλιστικό κίνημα, ισχυρή
παρουσία στο κοινοβούλιο και κυριολεκτικά χιλιάδες οργανώσεις σε κάθε γωνία της Γερμανίας. Το όνομα “σοσιαλδημοκρατικό” δεν είχε
την εποχή εκείνη την έννοια της προδοσίας
και του συντηρητισμού που έχει σήμερα: από
τις αρχές του 1880 το SPD δήλωνε “επαναστατικό” και χαρακτήριζε τις ιδέες του “ειρηνικού δρόμου” αυταπάτες. Ο ηγέτης του SPD, ο
Καρλ Κάουτσκι, θεωρείτο ο “πάπας” του Μαρξισμού. Στην πραγματικότητα, όμως, το SPD
ήταν εσωτερικά διαιρεμένο.

Μεταρρύθμιση
Η Γερμανική οικονομία βρισκόταν, μετά την
κρίση του 1873, σε διαρκή άνοδο. Το βιοτικό
επίπεδο της εργατικής τάξης βελτιωνόταν
χρόνο με το χρόνο -όχι γιατί οι καπιταλιστές
είχαν γίνει ξαφνικά γενναιόδωροι απέναντι
στους εργάτες τους αλλά γιατί το “οικονομικό θαύμα” απαιτούσε ένα εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και υγιές εργατικό δυναμικό. Η
φαινομενικά διαρκής αυτή βελτίωση έσπρωχνε την ηγεσία του SPD όλο και πιο δεξιά,
όλο και πιο μακριά από τις επαναστατικές
ιδέες.
Ο θεωρητικός του μεταρρυθμιστικού ρεύματος ήταν ο Έντουαρντ Μπέρνσταϊν. Την περίοδο 1889-1896 ο Μπέρνσταϊν έγραψε μια σειρά
από άρθρα στη “Νέα Εποχή”, το θεωρητικό
περιοδικό του SPD, όπου υποστήριζε ότι η
επανάσταση έχει γίνει πλέον περιττή: οι ανώνυμες εταιρίες διαχέουν μέσω του χρηματιστηρίου την ιδιοκτησία των μέσω παραγωγής
σε όλη την κοινωνία. Το κοινοβούλιο και τα
συνδικάτα σπάνε το μονοπώλιο της εξουσίας
των παλιών κυρίαρχων τάξεων. Ο καπιταλισμός μετασχηματίζεται, κάτω από την πίεση
της πραγματικότητας και του ορθολογισμού,
σιγά σιγά από μόνος του σε σοσιαλισμό. Το
SPD δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα το ιδιαίτερο –απλά να περιμένει έως ότου ωριμάσουν
αρκετά οι συνθήκες, κερδίσει την πλειοψηφία
στις εκλογές και πάρει την εξουσία.
Η Λούξεμπουργκ απάντησε στον Μπέρνσταϊν μέσα από τις σελίδες της “Νέας Εποχής”. Τα κείμενα αυτά αποτελούν σήμερα τα
κεφάλαια του διάσημου βιβλίου της “Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση”. Ο καπιταλισμός, εξηγεί το βιβλίο, κυριαρχείται από βαθιές και καταστροφικές αντιφάσεις –αντιφάσεις που όχι
μόνο δεν λύνονται αλλά, αντίθετα, οξύνονται
από τις “σύγχρονες εξελίξεις”. Και αυτές οι
αντιφάσεις δεν περιορίζονται στο οικονομικό
επίπεδο. Οι σύγχρονες μεγάλες ανώνυμες
εταιρίες -οι πολυεθνικές θα λέγαμε σήμερα-
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Για τον Σοσιαλισμό

κόντρα στη βαρβαρότητα
οξύνουν και την αντίφαση ανάμεσα στον “διεθνή χαρακτήρα” της καπιταλιστικής παραγωγής και τον “εθνικό χαρακτήρα” του κράτους.
Με άλλα λόγια οδηγούν όχι μόνο στην κρίση
αλλά και στον πόλεμο.

Πόλεμος
Τον Αύγουστο του 1914 η Ευρώπη αρχικά
και ο πλανήτης ολόκληρος λίγο αργότερα, βυθίστηκε στη φρίκη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου – του μεγαλύτερου σφαγείου στην μέχρι
τότε ιστορία της ανθρωπότητας.
Η αντίθεση στον πόλεμο και η υπεράσπιση
της ειρήνης ήταν μέχρι τότε ένας από τους
ακρογωνιαίους λίθους της γερμανικής (και
της παγκόσμιας) σοσιαλδημοκρατίας. Στις 4
Αυγούστου του 1911 (κατά μια τραγική ειρωνεία τρία ακριβώς χρόνια πριν από το ξέσπασμα του Μεγάλου Πολέμου) μια συνάντηση σοσιαλιστών στο Παρίσι έκλεινε με την
παρακάτω ανακοίνωση: “Οι αντιπρόσωποι
των γερμανικών, ισπανικών, αγγλικών, ολλανδικών και γαλλικών εργατικών οργανώσεων διακηρύττουν ότι είναι έτοιμοι να αντιπαρατεθούν σε κάθε κήρυξη πολέμου με
όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους.
Όλα τα έθνη που αντιπροσωπεύτηκαν αναλαμβάνουν την υποχρέωση... να δράσουν
ενάντια σε όλες τις εγκληματικές ραδιουργίες των αρχουσών τάξεων”.
Τρία χρόνια αργότερα αποδείχτηκε ότι και

αυτές οι διακηρύξεις ήταν καλές μόνο για τις
ομιλίες της πρωτομαγιάς. Το 1914 οι βουλευτές του SPD ψήφισαν τις γερμανικές στρατιωτικές προετοιμασίες για τον πόλεμο. Αυτό που
προείχε τώρα ήταν η “υπεράσπιση της πατρίδας”. Οι εφημερίδες του SPD διακήρυσσαν τώρα: “Αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε όλοι το καθήκον μας να πολεμήσουμε ενάντια στο ρώσικο κνούτο. Οι Γερμανίδες γυναίκες και τα παιδιά δεν θα γίνουν τα θύματα της ρωσικής κτηνωδίας, το γερμανικό έδαφος δεν θα πρέπει να
πέσει στα χέρια των Κοζάκων. Γιατί αν νικήσει
η Αντάντ, όχι οι Γάλλοι δημοκράτες αλλά ο Ρώσος Τσάρος θα κυβερνά τη Γερμανία...”
Η Ρόζα αντιτάχθηκε σε εκείνη την προδοσία. Το 1916 δημοσίευσε, με το ψευδώνυμο
Γιούνιους, μια μπροσούρα κριτικής στην καταστροφική πολιτική του κόμματος με τον
τίτλο “Η κρίση της σοσιαλδημοκρατίας”. “Σήμερα ο παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι μόνο
αυταπόδεικτα μια μεγάλης κλίμακα δολοφονία”, γράφει στο κλείσιμο της μπροσούρας.
“Είναι επίσης η αυτοκτονία της ευρωπαϊκής
εργατικής τάξης. Είναι οι στρατιώτες του σοσιαλισμού, οι προλετάριοι της Αγγλίας, της
Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ρωσίας και του
Βελγίου που αλληλοσκοτώνονται... με τις εντολές του κεφαλαίου... Παγιδευμένοι στην
αγκαλιά του θανάτου, γκρεμίζονται σε έναν
κοινό τάφο...
Η τρέλα θα σταματήσει... μόνο όταν οι ερ-

Ο Μεγάλος Πόλεμος έκλεισε όπως το είχε
προβλέψει η Ρόζα: με τον εργατικό ξεσηκωμό, πρώτα στη Ρωσία και στη συνέχεια στην
ίδια τη Γερμανία. Στη Ρωσία η επανάσταση
ξεκίνησε με μια σειρά από παράνομες διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο και την πείνα
των εργατριών της Πετρούπολης στις 8
Μάρτη του 1917. Στη Γερμανία από τους
ναύτες του πολεμικού ναυτικού που ξεσηκώθηκαν ενάντια σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια του Κάιζερ να αποφύγει την ήττα το καλοκαίρι του 1918 στέλνοντας τους ναύτες
στο βέβαιο θάνατο. Από το Βίλχελμσχαφεν
της Βαλτικής η επανάσταση απλώθηκε σαν
αστραπή σε ολόκληρη τη Γερμανία. Οι εργάτες και οι φαντάροι άρχισαν να φτιάχνουν
“συμβούλια”, όπως είχε κάνει και ο “εχθρός”, οι Ρώσοι εργάτες και φαντάροι, λίγους μήνες νωρίτερα. Τον Νοέμβρη του
1918 η κόκκινη σημαία αντικατέστησε τη σημαία του Ράιχ στο Βερολίνο. Ο Κάιζερ και το
καθεστώς του ήταν πια παρελθόν.
Όπως και στη Ρωσία η επανάσταση στη
Γερμανία βρέθηκε αμέσως αντιμέτωπη με
μια ατέλειωτη σειρά από προκλήσεις. Στη
Γερμανία το πρόβλημα είχε ένα γνώριμο
όνομα: SPD, Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της
Γερμανίας. Τον Νοέμβρη του 1918 ο αρχηγός του στρατεύματος παρέδωσε την καγκελαρία (πρωθυπουργία) στον Φρίντριχ Έμπερτ,
τον ηγέτη του SPD. Ο Έμπερτ ήταν ανοιχτά
εχθρός της επανάστασης. Από την πρώτη
στιγμή που πήρε την εξουσία αφιερώθηκε
στην καταπολέμηση και τη συντριβή της.
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν στη φυλακή όταν
ξέσπασε η επανάσταση. Μόλις απελευθερώθηκε ρίχτηκε με πάθος στη μάχη για την ολοκλήρωση της επανάστασης. Τον Δεκέμβρη του
1918 δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του
“Σπάρτακου”, μιας ομάδας σοσιαλιστών που είχε συγκεντρωθεί γύρω της μετά την προδοσία
του SPD της 4ης Αυγούστου του 1914, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας (KPD). Αλλά
δεν πρόλαβε: τον Γενάρη του 1919 η κυβέρνηση
έσπρωξε, με μια καλοστημένη προβοκάτσια, την
εργατική τάξη του Βερολίνου σε μια πρόωρη,
αυθόρμητη εξέγερση. Οι εργάτες κατέβηκαν
κατά εκατοντάδες χιλιάδες, με τα όπλα τους,
στους δρόμους. Αλλά χωρίς σχέδιο, χωρίς ξεκάθαρους στόχους, χωρίς ηγεσία ηττήθηκαν. Ο
Έμπερτ άδραξε την ευκαιρία: με τη βοήθεια των
Freikorps, ενός ακροδεξιού παραστρατιωτικού
σώματος, έπνιξε το Βερολίνο στο αίμα.
Η Ρόζα δολοφονήθηκε στις 15 Γενάρη από
έναν αξιωματικό. Το πτώμα της πετάχτηκε σε
ένα κανάλι. ”Τάξη επικρατεί στο Βερολίνο”,
έγραφε στο τελευταίο της κείμενο. “Ω ηλίθιοι
λακέδες. Η τάξη σας είναι χτισμένη πάνω στην
άμμο. Αύριο η επανάσταση θα σηκωθεί ξανά,
υψώνοντας την κλαγγή των όπλων της. Τρομαγμένοι θα ακούσετε το νικητήριο σάλπισμα
της: Ήμουν, είμαι και θα είμαι!”.
150 χρόνια μετά, η επαναστατική παράδοση
της Ρόζας είναι λάβαρο για την Αριστερά που
παλεύει να ανατρέψει τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού.

Σωτήρης Κοντογιάννης

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1462, 10 Μάρτη 2021

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7μμ, fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7.30μμ, Skype: bit.ly/sekperisteri fb: ΣΕΚ Περιστερίου
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7μμ,
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ιωαννίνων
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου
ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 6.30μμ, fb: ΣΕΚ Πάτρας
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7μμ,
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7μμ,
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και Skype:
bit.ly/sekilisia fb: ΣΕΚ Ιλισίων
Μετά την επιτυχία της 8ης Μάρτη συνεχίζουμε ενάντια στην κυβέρνηση του σεξισμού και του ρατσισμού, Οργανώνουμε τις
20 Μάρτη
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 8μμ,
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7μμ,
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και Skype:
bit.ly/sekzografou fb: ΣΕΚ Ζωγράφου
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 8μμ, Skype: bit.ly/sekmarousi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7.30μμ, fb.com/sekxalandri
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7μμ, fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Οργανώνοντας τη διεθνή μέρα δράσης
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό –
20 Μ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7.30μμ, Skype: bit.ly/seknsmyrni fb: ΣΕΚ Νέας Σμύρνης
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλήτρια: Χουάνα Σταυριανού
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7.15μμ, δημαρχείο,
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ.
Μετά την επιτυχία της 8ης Μάρτη συνεχίζουμε ενάντια στην κυβέρνηση του σεξισμού και του ρατσισμού, Οργανώνουμε τις
20 Μάρτη
Ομιλητές/τριες: Γιώργος Ζέρβας, Δανάη
Γαϊτάνου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7μμ, Skype: bit.ly/SEKAMPELO fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7μμ, fb: ΣΕΚ Εξαρχείων
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

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 παραγω-

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Κυψελης
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 8μμ, δημαρχείο Νίκαιας
fb: ΣΕΚ πυρήνας Νίκαιας – Κορυδαλλού
Τέχνη και επανάσταση
Ομιλήτριες: Μήτση Μπαμπάκου, Δόμνα
Κατιμερτζή

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3,
7.30μμ, https://meet.jit.si/PyrinasThiseio
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα –
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 7μμ,
https://meet.jit.si/PyrinasXamosterna
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3, 6.30μμ, Skype: ilirida.mb2
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλήτρια: Εύη Μαχοβίτσκαγια
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 8μμ,
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός
ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, fb ΣΕΚ Γκύζη 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 7μμ ΣΕΚ Γαλατσι
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Πατήσια
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
Παλευουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 8μμ,
fb ΣΕΚ Πυρήνας Κερατσινίου
Μετά την επιτυχία της 8ης Μάρτη συνεχίζουμε ενάντια στην κυβέρνηση του σεξισμού και του ρατσισμού, Οργανώνουμε τις
20 Μάρτη
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 8μμ, Skype: bit.ly/sekellinikou fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης
ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 7μμ,
Skype: bit.ly/sekpagrati fb: ΣΕΚ Παγκράτι
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 7.30μμ fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλήτρια: Αννα Αδαμίδη
ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 8.30μμ, fb: ΣΕΚ Ξάνθης
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ - Η πολύπλευρη
κρίση και τα καθήκοντα μας
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 7μμ,
link: bit.ly/sekvolos fb: ΣΕΚ Βόλου
20 Μάρτη ενάντια στο ρατσισμό
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης
ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 8μμ fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
Ναγκόρνο Καραμπάχ – Σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλητής: Μάνος Χατζηανέστης
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Οργανώνοντας τη διεθνή μέρα δράσης
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό –
20 Μ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/3, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Οργανώνοντας τη διεθνή μέρα δράσης
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό –
20 Μ
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

Εξορμήσεις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/3
ΠΑΤΗΣΙΑ Πλ. Αγ. Παντελεήμονα 5μμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλ. Αμερικής 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 10πμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβα 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Βασιλόπουλος Πλατεία 12μ
A. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
K. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΘΗΣΕΙΟ
Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημοτική Αγορά 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Σκλαβενίτης 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πλατεία Έβερεστ 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Πλ. Αναλήψεως 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λαϊκή Πευκάκια 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Περιβολάκι 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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 Λαϊκή Πατέλες 12μ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ Παζάρι 11πμ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 11.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Πλ. Πρωτομαγιάς 12μ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 5μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/3

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμεγια

ΚΥΨΕΛΗ

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση

Tον διεθνισμό

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

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 αργότε-

ενάντια στους ομοφυλόφιλους, 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.

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Άλσος 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ
Μπαρουτάδικο Ιερά Οδός 11πμ
ΙΛΙΟΝ Πάρκο Τρίτση 11πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λιπάσματα 12μ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ
Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα
Eκδότης: Αναστασιάδης Αναστάσιος
Διευθυντής: Γκαργκάνας Παναγιώτης,
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα, τηλ. 210 5241001
Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Δημήτρης Δασκαλάκης,
Σωτήρης Κοντογιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος
Μιχαηλίδης, Λέανδρος Μπόλαρης, Μάνος Νικολάου, Γιώργος Πίττας, Αφροδίτη Φράγκου
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης
Eκτύπωση: News Press Hold,
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί
Γραφεία: Αναξαγόρα 14Α, 105 52 Ομόνοια
e-mail: ergatiki@gmail.com
τηλ.: 210 5241001,
Κωδικός ΕΛΤΑ 7856

Δραστηριότητες
ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ
ΔΡΑΣΗΣ 20 ΜΑΡΤΗ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ
ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟ

Eκδηλώσεις
ΚΕΕΡΦΑ Ζωγράφου-ΙλισιώνΠαγκρατίου-Βύρωνα
Κυριακή 14/3, 4.30μμ
Zoom - http://tinyurl.com/3nnnoeuh και
Δ’ ΦΕΠΑ.
Ομιλητές Κύριλλος Μανιάν, κοινότητα
Καμερούν, Εύα Ντόκου, φοιτήτρια ΠΑΔΑ, Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος ΔΣ ΓΝΑ
Γ. Γεννηματάς, Έφη Τσακουρίδου, Φοιτήτρια Γεωπονικής, Παναγιώτης Γκρέκας, δάσκαλος στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17
Νο 1462, 10 Μάρτη 2021

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΗ

Eκδήλωση-συζήτηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Μάρτη, 6μμ
“Η πάλη τώρα συνεχίζεται”

Τα βιβλία είναι δύναμη

ΚΕΕΡΦΑ Χανίων
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

Εξορμήσεις
στις γειτονιές
Σάββατο 13/3
Περιστέρι: Εξόρμηση μαζί με την Πακιστανική Κοινότητα, πεζοδρόμος
11.30πμ
Ζωγράφου - Ιλίσια: 12μεσ, Μαρκετ Ιν,
Πετράλωνα: 12μεσ, ΗΣΑΠ
Νίκαια: 12μεσ, πικετοφoρία στη λαϊκή
Πειραιάς: 12μεσ, Πασαλιμάνι
Ελληνικό: 12μεσ, πλ. Σουρμένων

Κυριακή 14/3
Βύρωνας - Παγκράτι:12μεσ, Σκοπευτήριο
Ν.Ιωνία - Ν. Φιλαδέλφεια: 5μμ Άλσος Φιλαδέλφειας

Δευτέρα 15/3
Ίλιον:12μεσ Πάρκο Τρίτση
Δραπετσώνα:12 μεσ, Πάρκο λιπασμάτων
Αιγάλεω: 11πμ, Μπαρουτάδικο
Ζωγράφου - Ιλίσια: 12μεσ Πανεπιστημιούπολη στο ΜΙΘΕ

Τρίτη 16/3
Νίκαια: 5μμ, εξόρμηση στο ξενώνα προσφύγων Νίκαια.

Εξορμήσεις
στα στρατόπεδα
Σχιστό: Κυριακή 14/3 12μεσ
Μαλακάσα: Κυριακή 14/3 12μεσ
Ελαιώνας: Κυριακή 14/3 12μεσ
Βαγιοχώρι: Κυριακή 14/3, 12μεσ
Κατσικάς: Κυριακή 14/3, 5μμ

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ • τηλ. 2105247584 www.marxistiko.gr

σελ. 18 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1462, 10 Μάρτη 2021

Nέο τεύχος “Σοσιαλισμός από τα Κάτω”

Με τις Γυναίκες μπροστά!
Π

έντε μεγάλα ερωτήματα της περιόδου, κρίσιμα για τους αγώνες
της εργατικής τάξης και της νεολαίας ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ
και τις επιθέσεις της, έχει στο κέντρο
του το νέο τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω (ΣΑΚ Νο 145,
Μάρτης – Απρίλης 2021).
Ερώτημα πρώτο: Πού οφείλεται και
πώς ανατρέπεται η σεξιστική καταπίεση;
Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΣΑΚ
αφιερώνει χώρο στη συγκεκριμένη συζήτηση. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει έντυπο της Αριστεράς που να αρθρογραφει
συχνότερα για το θέμα. Όμως, μετά το
ξέσπασμα του ελληνικού #metoo και τις
καταιγιστικές αποκαλύψεις για τις σεξιστικές επιθέσεις που δέχονται οι γυναίκες, η μάχη αναβαθμίζεται και η απάντηση έχει τεράστια σημασία. Σε ένα ιδιαίτερα μαχητικό και εμπνευστικό οκτασέλιδο
άθρο με τίτλο «Ενάντια στον σεξισμό,
ενάντια το σύστημα», η Μαρία Στύλλου,
υπεύθυνη σύνταξης του περιοδικού και
συγγραφέας του βιβλίου «Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών», συγκεντρώνει την εικόνα και, κυρίως, τα προχωρήματα του κινήματος. Αξιοποιώντας τις
συγκλονιστικές μαρτυρίες γυναικών από
μια σειρά εργασιακούς χώρους, αναδεικνύει ότι όλο και πιο καθαρά αυτοί που
μπαίνουν στο στόχαστρο είναι οι πλούσιοι
(εκ)βιαστές, η κυβέρνηση και το σύστημά τους.
Πρόκειται για μια μεγάλη εξέλιξη καθώς επαναφέρει με μαζικούς όρους την επαναστατική
παράδοση της Κλάρα Τσέτκιν και της Αλεξάνδρα
Κολλοντάι που συνέδεαν την πάλη των γυναικών
ενάντια στην καταπίεση με την πάλη της εργατικής τάξης ενάντια στην εκμετάλλευση. Όπως
εξηγεί το άρθρο: «Το κέρδος και όχι οι άντρες
βρίσκεται στο κέντρο της γυναικείας καταπίεσης.
Ο καπιταλισμός ήθελε και θέλει άντρες και γυναίκες έξω από το σπίτι γιατί και οι δύο είναι πηγές αύξησης των κερδών. Χρειάζεται όμως ταυτόχρονα τις ιδέες που του επιτρέπουν να κρατάει την διαφοροποίηση αντρών και γυναικών στην
δουλειά (μικρότεροι μισθοί, χειρότερες συνθήκες) και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει την απλήρωτη αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης μέσα
στην οικογένεια». Ο γιορτασμός της 8 Μάρτη με
απεργία «είναι άλμα στην πορεία για να ξηλώσουμε αυτό το σύστημα».
Ερώτημα δεύτερο: Πόσο δυνατή είναι η κυβέρνηση της ΝΔ; Μπορεί να ανατραπεί; Και αν
ναι, τι θα ακολουθήσει; Το άρθρο του Πάνου
Γκαργκάνα, «Κυβέρνηση στη δίνη της κρίσης»,
αναλύει την κατάσταση ενός Μητσοτάκη και των
υπουργών του που πνίγονται στα σκάνδαλα της
συγκάλυψης του σεξισμού, της εγκληματικής
διαχείρισης της πανδημίας, της αυξανόμενης
καταστολής, όλων των ταξικών επιλογών που
δεν τους επιτρέπουν ούτε να προστατέψουν τον
απλό κόσμο από έναν χιονιά. Αυτές οι πολλαπλές αποτυχίες και η αντίσταση που συναντούν
ανοίγουν το δρόμο της ανατροπής, από ένα εργατικό κίνημα που μέσα στους αγώνες του διαμορφώνει τα δικά του αιτήματα και εναλλακτική
λύση. «Το ζητούμενο είναι να δυναμώσει και να
μπει μπροστά η Αριστερά που παλεύει ενάντια

στον καπιταλισμό, να στηρίξει και να γενικεύσει
όλα αυτά τα αιτήματα των αγώνων, να αναδείξει
ότι πάμε να γκρεμίσουμε αυτή τη μισητή κυβέρνηση για να ανοίξουμε το δρόμο για την εργατική εναλλακτική, για τον Σοσιαλισμό», υποστηρίζει.
Ερώτημα τρίτο: Μπορούν οι ρατσιστικές πολιτικές, που εμφανώς κλιμακώνει η κυβέρνηση, να
εκτρέψουν την οργή του κόσμου από τις αποτυχίες της ίδιας στη διαχείριση της οικονομικής
και υγειονομικής κρίσης και να την μετατρέψουν
σε μίσος κατά των προσφύγων και των μεταναστών; Το άρθρο του Πέτρου Κωνσταντίνου μάς
δίνει όλα τα επιχειρήματα για το πώς θα αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο και θα καταφέρουμε
εδώ και τώρα «Να κάψουμε το χαρτί του κυβερνητικού ρατσισμού». Όπως αναφέρει: «Η οργάνωση της αντίστασης στη ρατσιστική εκστρατεία του Μητσοτάκη και του Μηταράκη είναι δύναμη για όλο το κίνημα της εργατικής τάξης και
της νεολαίας που δίνει μάχες ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης. Η 20 Μάρτη, η διεθνής κινητοποίηση κατά του ρατσισμού και του φασισμού είναι ένας μεγάλος σταθμός σε αυτήν την
κατεύθυνση».

Καταστολή
Ερώτημα τέταρτο: Είναι ο κρατικός αυταρχισμός και καταστολή αρκετά για να προστατεύσουν την κυβέρνηση και τα αφεντικά από την
κοινωνική οργή που ξεχειλίζει; Μπορούν η αστυνομική βία, τα πρόστιμα, οι αναίτιες συλλήψεις,
ο έλεγχος των ΜΜΕ και η λογοκρισία, να τους
προσφέρουν διέξοδο; Το άρθρο του Ευκλείδη
Μακρόγλου, «Δημοκρατία, κράτος και πλούτος»,
γυρίζει στη μαρξιστική ανάλυση για το κράτος,
εξηγεί γιατί η καταστολή δεν είναι ένδειξη δύναμης της κυρίαρχης τάξης και υποστηρίζει ότι η
δύναμη της εργατικής τάξης που σπάει τις απα-

γορεύσεις πάει πολύ παραπέρα: «Η εργατική τάξη που απέδειξε εδώ και έναν χρόνο
ότι είναι η μόνη κοινωνική δύναμη που μπορεί να κρατήσει όρθια την κοινωνία σε στιγμές πρωτόγνωρης κρίσης, έχει ταυτόχρονα
τη δύναμη να φτάσει τη μάχη για πραγματική δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της
κοινωνικής ζωής, και πρώτα και κύρια
στους χώρους δουλειάς».
Ερώτημα πέμπτο: Είναι η επιστήμη ουδέτερη από την κοινωνία στην οποία εξελίσσεται και τα τεχνολογικά επιτεύγματά της
ικανά να μας σώσουν από τη σημερινή οικονομική, υγειονομική και περιβαλλοντική
κρίση; Στο άρθρο τους, «Μπορεί η τεχνολογία να γίνει ο “σωτήρας” του καπιταλισμού;», ο Σωτήρης Κοντογιάννης και η
Αφροδίτη Φράγκου εξηγούν γιατί «η επιστήμη επηρεάζεται βαθιά από την ταξική
κοινωνία μέσα στην οποία αναπτύσσεται»
και γιατί μόνο ο αγώνας για μια άλλη κοινωνία μπορεί να εξασφαλίσει «επιστήμη για
τις ανάγκες μας».
Δυο ιστορικά άρθρα συμπληρώνουν το
τεύχος. Στο πρώτο, «150 χρόνια από την
Παρισινή Κομμούνα – Η πρώτη “έφοδος
στον ουρανό”», η Σταυρούλα Πανίδου μας
γυρίζει στο Παρίσι του 1871 και την εργατική επανάσταση. Μέσα από την περιγραφή
της σύντομης ιστορίας της, μας δίνει την
δυνατότητα να καταλάβουμε τι σημαίνει
εργατική εξουσία και δημοκρατία στην πράξη, τι
σημαίνει ο έλεγχος της κοινωνίας να βρίσκεται
στα χέρια της πλειοψηφίας που παράγει τον
πλούτο. Είναι μια υπενθύμιση, όχι απλά ένδοξων
στιγμών του παρελθόντος, αλλά των όσων μπορεί να επιτύχει η εργατική τάξη στο σήμερα.
Στο δεύτερο άρθρο, «60 χρόνια από τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα – Η πάλη ενάντια
στην αποικιοκρατία», ο Δημήτρης Δασκαλάκης
μας μεταφέρει στο Κονγκό στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Η επιστροφή στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα της περιόδου είναι χρήσιμη όχι μόνο σαν ιστορική γνώση για τα εγκλήματα των αποικιοκρατών και τις θυσίες των εξεγερμένων αλλά και σαν κατανόηση όσων συμβαίνουν στις μέρες μας. Όπως αναφέρει το άρθρο:
«Ο Πατρίς Λουμούμπα έμεινε στην ιστορία ως ο
πιο ασυμβίβαστος μαχητής της ανεξαρτησίας
και συνεχίζει να αποτελεί έμπνευση για τις νέες
γενιές μαχητών που ξεπροβάλλουν και σήμερα
από τη Νιγηρία και το Σουδάν ως τη Νότιο Αφρική».
Στις σελίδες της Βιβλιοκριτικής, ο Λέανδρος
Μπόλαρης παρουσιάζει το τελευταίο βιβλίο του
Ιάσονα Χανδρινού «Συναγωνιστές – Το ΕΑΜ και
οι Εβραίοι της Ελλάδας», ο Γιώργος Ράγκος το
κλασικό βιβλίο του Καρλ Μαρξ «Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη», η Σταυρούλα
Πανίδου τη συλλογική έκδοση «Ιστορίες για τη
σεξουαλικότητα» και ο Γιώργος Πίττας το επίσης συλλογικό «Εγκληματική Οργάνωση Χρυσή
Αυγή – Η καταδίκη».
Θα βρείτε το νέο ΣΑΚ στα συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγγύης στους εργατικούς χώρους
και τις γειτονιές, καθώς και στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο (με ηλεκτρονική παραγγελία). Μην
το χάσετε!

Λένα Βερδέ
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Διεθνή

ΜΙΑΝΜΑΡ Απεργία διαρκείας κόντρα στο πραξικόπημα

Η

χούντα στη Μιανμάρ επέλεξε τελικά να προχωρήσει
σε κλιμάκωση της καταστολής, αλλά το κίνημα όχι μόνο
δεν εγκαταλείπει τους δρόμους,
αλλά δυναμώνει με απεργίες.
Όταν ο στρατός ανέτρεψε την κυβέρνηση στις αρχές Φλεβάρη, θέλησε να το παρουσιάσει σαν μια ειρηνική, μεταβατική κίνηση που
στηριζόταν από το ίδιο το Σύνταγμα. Οι πραξικοπηματίες όμως δεν
περίμεναν τέτοια μαζική αντίσταση
στους δρόμους από την πρώτη
στιγμή και δεν ήταν σίγουροι πώς
να αντιδράσουν.
Οι διαδηλώσεις δεν έχουν σταματήσει ούτε στιγμή και το κίνημα
έβαλε μπρος την τακτική της “πολιτικής ανυπακοής” που στην πράξη σημαίνει απεργία και καμιά συνεργασία με την στρατιωτική κυ8 Μάρτη, Γυναίκες ενάντια στο πραξικόπημα. Φωτό: Myanmar Now
βέρνηση. Πλέον καταγράφονται
πάνω από 50 νεκροί στους δρόμους και χιλιάδες συλλήψεις. Μόνο την περα- καταδικασμένη στη σιωπή. Από τότε που έγινε
σμένη βδομάδα έπεσαν νεκροί τρεις διαδηλω- η μετάβαση στο κοινοβουλευτικό καθεστώς
τές την ίδια μέρα στην πρωτεύουσα Γιανγκόν, εδώ και 10 χρόνια, μια νέα γενιά έχει προχωενώ έγιναν μαζικές συλλήψεις εκατοντάδων ρήσει σε έκρηξη συλλογικοτήτων, από τα παφοιτητών και φοιτητριών. Παράλληλα παρά τις νεπιστήμια και κάθε είδους συλλόγους, μέχρι
διακηρύξεις ότι θα σεβαστούν τα πολιτικά και εκατοντάδες συνδικάτα στις καινούργιες βιοκοινωνικά δικαιώματα, έκαναν εισβολές σε μηχανίες της περιφέρειες της Γιανγκόν.
γραφεία μέσων μαζικής ενημέρωσης που στη8 Μάρτη
ρίζουν το κίνημα για τη δημοκρατία, αλλά και
Από τις 8 Μάρτη, μια σειρά συνδικάτα κήρυσε πολιτικά κόμματα.
Η 19χρονη Κιαλ Σιν έγινε ένα ακόμη σύμβο- ξαν γενική απεργία διαρκείας, καλώντας όλο
λο του κινήματος αντίστασης. Τη δολοφόνη- τον κόσμο να σταματήσει να πηγαίνει στη δουσαν με μια σφαίρα στο κεφάλι. Είχε γίνει ήδη λειά. Οι απεργίες ήδη απλώνονταν σε μια σειγνωστή από την τόλμη της στο δρόμο ως ηγέ- ρά χώρους, από τα υπουργεία μέχρι τα ορυτης της νεολαίας που αντιστέκεται. Οι καρα- χεία και τις βιομηχανίες που συνδέονται με τα
βανάδες έφτασαν να προσβάλουν τον τάφο συμφέροντα του στρατού, ενώ την ίδια στιγμή
της, ξεθάβοντας το σώμα της σε μια προσπά- εξελίσσεται και μια εκστρατεία μποϊκοτάζ στα
θεια να αποδείξουν ότι η δολοφονία της ήταν προϊόντα των εταιρειών του στρατού. “Αν συ“προβοκάτσια”. Όλες οι κηδείες των αγωνι- νεχίσουμε τις οικονομικές και εμπορικές δραστών του κινήματος μετατρέπονται σε μαζικές στηριότητες σαν να μη συμβαίνει τίποτα, μόδιαδηλώσεις που δίνουν δύναμη σε ακόμη πε- νος κερδισμένος θα είναι ο στρατός που θα
ρισσότερο κόσμο για τη συνέχεια. Δεν είναι καταστείλει την ενέργεια του λαού της Μιαντυχαίο ότι η νεολαία βρίσκεται μπροστά μπρο- μάρ. Η στιγμή για δράση σε υπεράσπιση της
στά σε αυτή τη μάχη. Σε όλες τις δηλώσεις δημοκρατίας είναι τώρα”, λένε τα συνδικάτα
των αγωνιστών επαναλαμβάνεται το μοτίβο στην ανακοίνωσή τους.
Στην πρωτοπορία του κινήματος βρίσκονται
“Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να ζήσουν το σκοοι
εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στα νοσοτάδι που ζήσαμε εμείς”. Ο στρατός στη Μιανκομεία.
Τα νοσοκομεία γίνονται τα σημεία των
μάρ κυβερνούσε για δεκαετίες στήνοντας ένα
αυταρχικό καθεστώς στο οποίο η νεολαία ήταν πιο μαζικών προσυγκεντρώσεων, δίνουν κάλυ-

Ο

ι κεντρικοί δρόμοι που συνδέουν το κέντρο της Βηρυτού με τον Νότο είναι κλειστοί από φλεγόμενα λάστιχα. Διαδηλώσεις ξεσπάνε αυθόρμητα σε διάφορα σημεία. Οργισμένος κόσμος χτυπάει τις τζαμαρίες από τις μεγάλες τράπεζες. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Χασάν
Ντιαμπ δηλώνει ότι αν χρειαστεί θα σταματήσει να ασκεί τα
καθήκοντά του μιας και η χώρα οδεύει προς την κατάρρευση.
Το δολάριο έφτασε τις 10.500 λιβανέζικες λίρες στη μαύρη
αγορά. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν κάτω από τις 2.500. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές των βασικών προϊόντων έχουν πολλαπλασιαστεί. Οι πάνες για μωρά και τα δημητριακά πήγαν τρεις
φoρές επάνω. Ο Ντιαμπ (για τους δικούς του λόγους) έφτασε
να πει ότι ο κόσμος παίζει ξύλο στα καταστήματα για ένα
μπουκάλι γάλα. Ένας άνθρωπος στην Τύρο λούστηκε με πετρέλαιο και προσπάθησε να αυτοπυρποληθεί πριν τον σταμα-

σιμοποιεί εμπειρίες που έρχονται όχι
μόνο από γειτονικές χώρες, αλλά και
από την επανάσταση της Τυνησίας το
2011.
Το κυνηγητό της αστυνομίας την περασμένη βδομάδα μετατράπηκε σε
οδοφράγματα και μάχες μέσα στις γειτονιές. Προσπαθώντας να περικυκλώσουν εκατοντάδες φοιτητές, τους
έκλεισαν περιμετρικά μέσα σε γειτονιά
της πρωτεύουσας, όπου έλπιζαν ότι θα
τους συλλάβουν έυκολα. Αποτέλεσμα
ήταν ότι οι διαδηλωτές βρήκαν καταφύγιο, ενώ η αστυνομία προσπαθούσε
με βόμβες κρότου και απειλές να εκβιάσει τους κατοίκους. Ένας δημοσιογράφος μεταφέρει ότι μετά από ώρες
βομβαρδισμού, ο κόσμος σταμάτησε
να φοβάται και σε κάθε κρότο έβγαινε
στα μπαλκόνια φωνάζοντας “Καλή χρονιά”, ενώ την ίδια στιγμή κάτοικοι από
άλλες κοντινές γειτονιές έκαναν πορείες αλληλεγγύης που έφτασαν να “περικυκλώσουν” τους περικυκλωτές.
ψη και περιθάλπουν τον κόσμο που κυνηγάει η
αστυνομία. Η κατάσταση προκαλεί πανικό στη
χούντα, καθώς έχει καταρρεύσει όλο το πρόγραμμα εμβολιασμού, την ώρα μάλιστα που λίγες μέρες πριν από το πραξικόπημα η κυβέρνηση της Μιανμάρ καυχιόταν πως ήταν προετοιμασμένη για ένα γρήγορο και εκτεταμένο
πρόγραμμα εμβολιασμού.
Αντίστοιχη κατάρρευση καταγράφεται και
στην ενέργεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
ίδιου του Υπουργείου, ανάμεσα σε 50% και
90% όλων των υπαλλήλων παίρνουν μέρος
στις στάσεις εργασίας και τις απεργίες. Ένας
διευθυντής λέει “Εδώ δουλεύουμε σαν ομάδα
και το αποτέλεσμα είναι ότι όταν λείπει τόσο
πολύς κόσμος, ακόμη κι αυτοί που έρχονται
δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους”. Στις
5 Μάρτη υπήρξε διακοπή σε ολόκληρο το εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Μεγάλο
φόβο στους καραβανάδες προκαλεί η μαζική
συμμετοχή των εργαζόμενων στις τράπεζες
και στα υπουργεία. “Δεν ξέρουμε το ακριβές
ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν, αλλά όσον αφορά τον τομέα της
Υγείας, των μεταφορών και τις τράπεζες, ξέρουμε πως έχουν καταρρεύσει”, λέει μία πανεπιστημιακός από τη Γιανγκόν, η οποία στις δηλώσεις της αναφέρει επίσης ότι στο κίνημα για
τη δημοκρατία, η τακτική της ανυπακοής χρη-

Βήμα
Η κήρυξη γενικής απεργίας είναι ένα μεγάλο
βήμα προς τα εμπρός. Όμως, η ηγεσία του κινήματος που συνδέεται με την ανατραπείσα
πρωθυπουργό Αου Σαν Σου Τσι θεωρεί την πολιτική ανυπακοή σαν μέθοδο πίεσης που απευθύνεται κυρίως στη “διεθνή κοινότητα”. Η τακτική έχει αποτελέσματα, μιας και μια σειρά
πρεσβείες και ενώσεις ξένων και ντόπιων καπιταλιστών δηλώνουν ότι δεν είναι πρόθυμοι να
συνεργαστούν με τη χούντα. Ακόμη και η Κίνα
που προσπάθησε να χειριστεί με περισσότερη
ισορροπία την κατάσταση, παίρνει τις αποστάσεις της από την καταστολή που εξαπολύουν
οι πραξικοπηματίες. Όμως, κανείς δεν μπορεί
να βασίζεται στις υποσχέσεις των καπιταλιστών και των ιμπεριαλιστών. Ανά πάσα στιγμή
μπορούν να αλλάξουν ρότα. Το κρίσιμο είναι η
απεργία να γίνει όπλο οργάνωσης από τα κάτω, να οργανωθεί η εναλλακτική λύση από
τους ίδιους τους εξεγερμένους χωρίς να περιμένουν τη φθορά του στρατού. Και εκεί είναι
που μπορούν να βρουν χώρο έκφρασης τα αιτήματα των εκατομμυρίων καταπιεσμένων,
ανάμεσά τους οι εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες που υποφέρουν επί δεκαετίες εξίσου
από τη χούντα και από τη δημοκρατία.

Νίκος Λούντος

ΛΙΒΑΝΟΣ Ξανά στους δρόμους
τήσει η αστυνομία.
Από το 2019 η οικονομική κρίση βυθίζει τον Λίβανο. Ο μισός πληθυσμός είναι επισήμως πλέον φτωχός. Οι τράπεζες
που ήταν το πολυδιαφημισμένο διαμάντι του λιβανέζικου καπιταλισμού, μέσα από τις οποίες ξεπλενόταν μεγάλο μέρος
των δολαρίων του Περσικού Κόλπου μετατράπηκαν στον μεγάλο ασθενή που χρειάζεται “διάσωση”. Πάνω σε αυτή την
κρίση φορτώθηκε μια αδιάκοπη πολιτική κρίση, έχοντας σαν
μία από τις αφορμές, τη μεγάλη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού τον περασμένο Αύγουστο που κόστισε τη ζωή σε πάνω
από 200 ανθρώπους. Και δίπλα σε όλα αυτά η πανδημία. Το
πολιτικό σύστημα του Λιβάνου, κληρονομιά της αποικιοκρα-

τίας, που βασίζεται στην αναπαραγωγή των διχασμών μέσα
από τη μοιρασιά του κράτους μεταξύ των εκπροσώπων των
θρησκευτικών κοινοτήτων δεν μπορεί να δώσει λύση, ούτε
καν να στήσει μια κυβέρνηση. Οι βουλευτές πρόλαβαν και
έκαναν εμβόλιο πριν τις πλέον ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.
Όταν πέρσι ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και για μέρες
οργάνωνε την αντίσταση στις πλατείες και έξω από τις τράπεζες, οι ίδιοι πολιτικοί ηγέτες έλεγαν πως η κρίση ήταν αποτέλεσμα των διαμαρτυριών. Οι δρόμοι ηρέμησαν για κάποιους μήνες και τώρα η κρίση ξαναχτυπάει ακόμη δυνατότερα.
Το ρολόι της έκρηξης μετράει αντίστροφα.

εργατικη αλληλεγγυη

8 ΜΑΡΤΗ

Σε όλον τον κόσμο
Α

λγέρι, Παρίσι, Βερολίνο,
Ιστανμπούλ, Ισλαμαπάντ,
Μανίλα, Άλμα-Άτα, Μπουένος Άιρες, Μπανγκόκ, Βρυξέλλες, Κατμαντού, Καλκούτα, Λαχώρη, Λαπάζ, Μέξικο Σίτι, Σάο
Πάολο, Βαρσοβία, Καράτσι, Τζακάρτα, Βλαδιβοστόκ κι αλλού εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες ξεχύθηκαν στους δρόμους
εκατοντάδων πόλεων σε όλο τον
πλανήτη και την φετινή 8 Μάρτη.
Στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, η 8η Μάρτη ήταν μέρα εκκίνησης γενικής απεργίας ενάντια στην χούντα με την 19χρονη
νεκρή διαδηλώτρια Κιαλ Σιν και
το μπλουζάκι «όλα θα πάνε καλά» να γίνεται διεθνές σύμβολο.
Στην Γαλλία τα συνδικάτα,
ανάμεσά τους οι CGT, Solidaires, FSU κήρυξαν στάση εργασίας σε όλη τη χώρα, ενώ συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες
πόλεις. Μόνο στο Παρίσι διαδήλωσαν 60.000 διαδηλωτές. Το
σύνθημα «Νταρναμέν παραιτήσου» να δονεί την ατμόσφαιρα
καθώς ο διαβόητος για τις κατασταλτικές και ισλαμοφοβικές
διώξεις που οργανώνει υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, είναι κατηγορούμενος για βιασμό
και σεξουαλικές παρενοχλήσεις.
Στο Ισπανικό κράτος, η δεξιά
κυβέρνηση της περιφέρειας της
Μαδρίτης, πρωτοπορία στο
άνοιγμα του τουρισμού για χάρη
των ξενοδόχων, απαγόρευσε τις
διαδηλώσεις. Οι εφημερίδες άρχισαν να μιλάνε για “8 Μάρτη
χωρίς διαδηλώσεις”. Η κεντρική
κεντροαριστερή κυβέρνηση ζήτησε από τον κόσμο να μην διαδηλώσει, υποτίθεται λόγω πανδημίας. Αλλά κανείς δεν άκουσε.

Στη Μαδρίτη οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από το πρωί, με καλέσματα από φοιτητικούς συλλόγους. Το απόγευμα οι απαγορεύσεις έσπασαν με συγκεντρώσεις σε πολλές γειτονιές που
βγήκαν και σε κεντρικούς δρόμους παρότι η αστυνομία έκανε
παντού αισθητή την παρουσία
της. Τα συνθήματα για τις 8
Μάρτη ενώθηκαν με αυτά ενάντια στους φασίστες, οι οποίοι
επιχείρησαν ακόμη και μικροσκοπικές αντισυγκεντρώσεις και
προκλήσεις σε κάποια σημεία.
Στην Καταλωνία τα καλέσματα
μαχητικών συνδικάτων μετατράπηκαν σε κινούμενες απεργιακές φρουρές από χώρο σε χώρο
που υπάρχουν καταγγελίες για
εργοδοτικές αυθαιρεσίες σε βάρος γυναικών. Στη Βαρκελώνη
οργανώθηκε η πιο μαζική διαδήλωση ολόκληρης της χώρας, με
χιλιάδες στο Πασέο ντε Γκράσια. Την ίδια στιγμή δεν υπήρχε
πόλη από άκρο σε άκρο της χώρας χωρίς διαδήλωση.

“Ούτε απολυμένες,
ούτε παραδομένες”
Νωρίτερα το πρωί, ένα λεωφορείο με απεργοσπάστες
έφτανε στο εργοστάσιο Tubacex
στο Λαούντιο της Χώρας των
Βάσκων. Μια απεργία διαρκείας
βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη Φλεβάρη ενάντια στις 150
απολύσεις που θέλει να περάσει
η εργοδοσία. Οι εργάτριες περίμεναν το λεωφορείο καθισμένες
στο οδόστρωμα, με πικέτες για
τις 8 Μάρτη, πανό και μοβ μπαλόνια φωνάζοντας “Ούτε απολυμένες, ούτε παραδομένες”. Οι
απεργοσπάστες και η εργοδοσία που τους συνόδευε αναγκά-

στηκαν να τα μαζέψουν. Η μάχη
της Tubacex συμβολίζει αυτό
που έγινε στις 8 Μάρτη σε ολόκληρη την Ισπανία.
Πολλές διαδηλώσεις έγιναν
και στο Μεξικό με τις διαδηλώτριες να πολιορκούν το Εθνικό
Μέγαρο στο Μέξικο Σίτι καταγγέλλοντας τον πρόεδρο της χώρας για την συγκάλυψη βιαστών
μέσα στην κυβέρνηση σε μια
χώρα που χιλιάδες βιασμοί, κακοποιήσεις και δολοφονίες γυναικών γίνεται με την κάλυψη
των κατασταλτικών μηχανισμών.
Μαζικές διαδηλώσεις έγιναν και
στην Ινδία με τις αγρότισσες να
κατεβαίνουν στο δρόμο μετά
από καλέσματα των αγροτικών
ενώσεων και των συνδικάτων,
στηρίζοντας τα αιτήματα των
εκατομμυρίων αγροτών.
Δυναμική και μεγαλύτερη από
την περσινή ήταν η διαδήλωση
στο κέντρο της Ιστανμπούλ.
Ομάδες γυναικών μαζί με ένα μαζικό LGBTQ+ μπλοκ αψήφησαν
τους φράχτες που έβαλε η αστυνομία για να εμποδίσει τους διαδηλωτές. Το κάλεσμα της συγκέντρωσης κυκλοφορούσε στα
τουρκικά, τα κούρδικα, τα αρμένικα και τα αραβικά. Δύο μέρες
νωρίτερα συγκέντρωση για τις 8
Μάρτη έγινε και στο Καντίκιοϊ
στην ανατολική πλευρά της πόλης όπου η αστυνομία αποπειράθηκε να σταματήσει τους φοιτητές από το πανεπιστήμιο του
Μπογκαζισί που κρατούσαν σημαίες με το ουράνιο τόξο, το
σύμβολο των LGBTQ, να μπουν
και αυτοί στην πλατεία. Αλλά κάτω από τις έντονες διαμαρτυρίες
των διαδηλωτριών αναγκάστηκε
να τους το επιτρέψει.

Γιώργος Πίττας

Παρίσι

Αλγέρι

Βαρκελώνη

ΚΥΠΡΟΣ

Σ

χεδόν τρεις χιλιάδες κόσμος συμμετείχε το Σάββατο 6 Μαρτίου στην πορεία που καλέστηκε από
το γυναικείο κίνημα της ΠΟΓΟ, τις εργαζόμενες γυναίκες της ΠΕΟ και στηρίχτηκε από πολλές άλλες οργανώσεις και κινήματα.
Η πορεία καλέστηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών και παρά το ότι έγινε πρωί που πολύς
κόσμος εργάζεται, ήταν η μεγαλύτερη που έγινε στην πρόσφατη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
σχέση με αυτό το θέμα. Χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη συμμετοχή ανδρών και είναι σίγουρο ότι αν δεν
ήταν κλειστά τα οδοφράγματα θα είχε και μεγάλη συμμετοχή από την τουρκοκυπριακή πλευρά.
Παρ όλα αυτά δεν ήταν απλά μια γυναικεία εκδήλωση με αιτήματα ενάντια στην ανισότητα και την καταπίεση των γυναικών όπως αυτές που συνηθίσαμε να βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ήταν
άλλη μια κοινωνική έκρηξη σαν αυτή που έγινε πριν δεκαπέντε μέρες όταν πάνω απο 8 χιλιάδες κόσμος
διαδήλωνε ενάντια στη διαφθορά, τον αυταρχισμό και την καταστολή. Ετσι και τώρα τα συνθήματα
ενάντια στην ανισότητα, το σεξισμό και την καταπίεση των γυναικών, έσμιγαν με τα συνθήματα ενάντια
στο ρατσισμό και τη λιτότητα, την διαφθορά και τον αυταρχισμό.
Είναι φανερό ότι κάτι αλλάζει μέσα στην κοινωνία. Παρά το ότι ο Αναστασιάδης προσπαθεί να στρέψει τη
προσοχή του κόσμου στις εξελίξεις στο Κυπριακό με τη διεθνή διάσκεψη των 5+1, ο θυμός και η αγανάκτηση του κόσμου θα εκφράζεται κάθε φορά που θα του δίνεται η ευκαιρία. Αυτή την εικόνα είναι που περιμένουμε ότι θα έχουμε και στις 20 Μάρτη με την καθιερωμένη πορεία, ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό.
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