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TΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ιστορία
σκανδάλων
Το νέο σκάνδαλο στην τράπεζα Πει-

ραιώς έρχεται να προστεθεί σε μια
μακρόχρονη αλυσίδα. 

Το 1991, η κυβέρνηση Μητσοτάκη
ξεκίνησε μεγάλο πρόγραμμα ιδιωτικο-
ποίησης τραπεζών. Ο Σάλλας απέκτη-
σε την Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με μια
ομάδα 100 περίπου επιχειρηματιών -
Ηλιάδης (Shelman), Παπαγεωργίου
(Sanyo), Φουρλής (ΙΚΕΑ, Intersport,
Samsung), Δασκαλόπουλος (Δέλτα),
Βασιλάκης (Autohellas, Aegean Airli-
nes), Ν. Δασκαλαντωνάκης (Grecotel),
Κων. Αγγελόπουλος κι άλλοι.

Οι σχέσεις του Σάλλα με τις προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις δεν είναι κρυ-
φές. Οικονομικός σύμβουλος του Αν-
δρέα Παπανδρέου, κολλητός του Σημί-
τη και του ΓΑΠ, με ισχυρές διασυνδέ-
σεις στα μεγάλα εκδοτικά συγκροτήμα-
τα Μπόμπολα-Λαμπράκη-Αλαφούζου,
μπήκε στο πάρτι των τεσσάρων μεγά-
λων τραπεζών με τη βοήθεια της απορ-
ρόφησης της ΕΤΒΑ το 1999, όπου ήταν
παλιότερα διοικητής, με θέση καθηγη-
τή Οικονομετρίας στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο. Απέκτησε φήμη «σταρ-μάνα-
τζερ» λόγω των πολλών εξαγορών και
απορροφήσεων που πέτυχε: η Τράπεζα
Πειραιώς έχει απορροφήσει την Τράπε-
ζα Μακεδονίας-Θράκης, την Λαϊκή Τρά-
πεζα Κύπρου, την Ελληνική Τράπεζα,
την Τράπεζα Κύπρου την Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος και τη Γενική
Τράπεζα της Ελλάδας.

Ξεπούλημα της Αγροτικής
Το ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπε-

ζας (ΑΤΕ) στην Πειραιώς ήταν ένα σκάν-
δαλο με τεράστιες επιπτώσεις. Η συγκυ-
βέρνηση του Σαμαρά αποφάσισε να δώ-
σει την ΑΤΕ η οποία είχε πάνω από 70%
των χορηγήσεων στον αγροτικό τομέα
και 40% του έγγειου αγροτικού κεφα-
λαίου.Περάσανε όλες οι καταθέσεις, τα
περιουσιακά στοιχεία, τα καταστήματα,
οι εργαζόμενοι και τα δάνεια που εξυπη-
ρετούνται στην ώρα τους στην Πειραι-
ώς. Και όλα αυτά με χρήματα από το
δημόσιο που πλήρωσε για την ανακεφα-
λαιοποίηση της Πειραιώς και των άλλων
«συστημικών» τραπεζών.

Παρά τις συνεχείς ενέσεις των ανα-
κεφαλαιοποιήσεων, η Πειραιώς αποδει-
κνύεται ξανά «μαύρη τρύπα». Στα
σκάνδαλα του Σάλλα έρχεται να προ-
στεθεί το σκάνδαλο Paulson. Αποδει-
κνύεται ξανά πόσο επίκαιρο είναι το αί-
τημα για κρατικοποίηση των τραπεζών
χωρίς καμιά αποζημίωση για τα αρπα-
κτικά που τις λυμαίνονται τόσα χρόνια.

Π.Γ.

Οι εξελίξεις στην τράπεζα Πειραιώς εί-
ναι το πρώτο επεισόδιο του νέου γύ-
ρου κοινωνικοποίησης ιδιωτικών ζη-

μιών αλλά και του νέου μνημονίου που θα τις
ακολουθήσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η
μέθοδος με την οποία οι ζημιές των καπιταλι-
στών φορτώθηκαν στη κοινωνία εκτός από
σκανδαλώδης είναι και προκλητική. Γι’ αυτό
αξίζει να μνημονευτεί.

Το Νοέμβρη του 2015 ο Τσακαλώτος τότε
υπουργός οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε
το σύνολο του τραπεζικού συστήματος σε
ιδιώτες/ καπιταλιστές έναντι 5 δις ευρώ. Σε
εκείνο το γύρο κοινωνικοποίησης ζημιών το
κράτος φορτώθηκε επιπλέον ζημιές της τάξης
των 40 δις ευρώ αφού οι τράπεζες είχαν ανα-
κεφαλαιωθεί με 48 δις κρατικά λεφτά μόλις 2
χρόνια νωρίτερα. 

Στην τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα, για να
μπορέσει να περάσει στον έλεγχο του μέχρι
πρότινος επικεφαλής του fund PIMCO John
Paulson και του εφοπλιστή Τέλη Μυστακίδη,
το κράτος συμμετείχε κυρίως με την έκδοση
Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Contin-
gent Convertible ή CoCo) ονομαστικής αξίας
2,04 δις ευρώ. Δηλαδή ενός δανείου που στην
περίπτωση που η Πειραιώς δεν μπορούσε να
το εξυπηρετήσει θα μετατρεπόταν σε μετοχές
της τράπεζας. Το δάνειο είχε επιτόκιο 8% ή
162 εκ. ευρώ τόκους ετησίως και τιμή εξάσκη-
σης του δικαιώματος μετατροπής τα 6 ευρώ
ανά μετοχή όση ήταν και η τιμή διάθεσης (πώ-
λησης) των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου. 

Το τελευταίο είναι τουλάχιστον σκανδαλώδης
εύνοια για το δανειολήπτη (Πειραιώς) και τους
μετόχους του (Paulson, Μυστακίδη) αφού και
τους έδινε τη δυνατότητα να πάρουν τον έλεγ-
χο της τράπεζας με λιγότερα λεφτά (καθότι το
δάνειο δεν προσμετράται στη μετοχική πλει-
οψηφία) και αν τα κάνουν μούσκεμα η υψηλή τι-
μή μετατροπής μεταθέτει αυτομάτως το μεγα-
λύτερο μέρος των ζημιών στο δανειστή. Δηλα-
δή οι ζημιές περνάνε στο κράτος μέσω του Τα-
μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Έτσι κι έγινε. Το Νοέμβρη του 2020 η Ευρω-
παϊκή Εποπτική αρχή SSM δεν επέτρεψε (!!!),
λόγω χρηματοπιστωτικής αστάθειας, στην Πει-
ραιώς να καταβάλει στο κράτος (!!!) τους τό-
κους του μετατρέψιμου δανείου (164 εκ. ευ-
ρώ). Ήταν η δεύτερη (η πρώτη το 2018) «απα-
γόρευση» καταβολής τόκων κάτι που σήμαινε
βάσει των όρων του δανείου υποχρεωτική αύ-
ξηση κεφαλαίου ή μετατροπή του σε μετοχές.
Η απόφαση του SSM είναι τουλάχιστον ύπο-
πτη και γίνεται ακόμα πιο ύποπτη από τον τρό-
πο που την υποδέχθηκαν ο Paulson και ο Μυ-
στακίδης. Οι τελευταίοι σαν έτοιμοι από καιρό
είπαν στο ΤΧΣ ότι είναι διατεθειμένοι να βά-
λουν 800 εκ. ευρώ στη τράπεζα με τη μορφή
αύξησης κεφαλαίου υπό τη προϋπόθεση το
ελληνικό κράτος να διαγράψει τα 2,04 δις του
δανείου. 

Ζημιά 2 δις ευρώ
Μπροστά στο σάλο που σηκώθηκε ο Κούλης

και ο αρμόδιος υφυπουργός του Ζαβός σε συ-
νεννόηση με το SSM αρνήθηκαν την πρόταση
και προχώρησαν σε μετατροπή του δανείου με
τιμή μετατροπής 6 ευρώ το κομμάτι. Η τιμή
της Πειραιώς στο Χρηματιστήριο την ημερο-
μηνία μετατροπής ήταν 0.75 ευρώ το κομμάτι.
Έτσι παρόλο που σήμερα το κράτος κατέχει
το 61,35 % του μετοχικού κεφαλαίου η χρημα-
τιστηριακή της αξία των μετοχών του σε τρέ-
χουσες είναι μόνο 245 εκ ευρώ και η ζημιά που
έχει υποστεί της τάξης των 2 δις ευρώ (2,04
δις -245 εκ.). 

Παρά το πλειοψηφικό ποσοστό του, το ΤΧΣ
δεν προχώρησε σε καμία αλλαγή στη διοίκη-
ση. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο εκπρόσωπός
του ψήφισε μαζί με το υπόλοιπο Διοικητικό
Συμβούλιο αυτά που συμφέρουν τους Paulson
Μυστακίδη. Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμ-
βούλιο κάλεσε έκτακτη Γενική Συνέλευση για
τις 7 Απριλίου με σκοπό την αύξηση κεφαλαί-
ου κατά 1 δις ευρώ. Όμως η αύξηση κεφαλαί-
ου προϋποθέτει και τα ακόλουθα: 1) η αύξηση
της ονομαστικής (λογιστικής) αξίας των μετο-

χών από τα 6 στα 99 ευρώ. Για να γίνει αυτό
για κάθε 16.5 παλιές μετοχές θα αντιστοιχηθεί
μια νέα μετοχή (99/6). Με αυτή τη διαδικασία
οι μετοχές της τράπεζας από  831.059.164 τε-
μάχια θα μειωθούν στα 50.367.222 τεμάχια. 2)
Στη συνέχεια η ονομαστική αξία των μετοχών
θα μειωθεί από 99 ευρώ στο 1 ευρώ ανά μετο-
χή χωρίς να αλλάξει ο αριθμός των μετοχών. 

Ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδο-
θούν ως αποτέλεσμα της αύξησης θα εξαρτη-
θεί από το εύρος τιμών διάθεσης με βάση την
κάλυψη της έκδοσης. Με άλλα λόγια όσο με-
γαλύτερη η κάλυψη τόσο υψηλότερη η τιμή
διάθεσης. Εμπειρικά ως αποτέλεσμα της αύ-
ξησης αναμένεται να εκδοθούν 100 εκ. μετο-
χές χωρίς δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετό-
χων στους οποίου συγκαταλέγεται και το Ελ-
ληνικό Δημόσιο. Έτσι μετά την αύξηση η τρά-
πεζα θα έχει 150.367.222 μετοχές (100 εκα-
τομμύρια νέες και 50 παλιές) και αν αυτή κα-
λυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδιώτες το Ελ-
ληνικό δημόσιο θα έχει μόλις 31.006.061 τεμά-
χια. Με άλλα λόγια, το 61,35% που έχει σήμε-
ρα το κράτος μέσω του ΤΧΣ θα έχει γίνει κάτι
περισσότερο από 20%. Σύμφωνα με χρηματι-
στές το δημόσιο θα πρέπει να βάλει επιπλέον
250-280 εκ. για να διατηρήσει ένα ποσοστό
της τάξης του 33%. Δηλαδή, δεν φτάνει που
το κράτος θα χάσει 2 δις ευρώ και βάλε, ο Pa-
ulson με τον Μυστακίδη θα έχουν την απόλυτη
πλειοψηφία έχοντας ξοδέψει λιγότερα από 1
δις. Περιέργως αυτή ήταν (περίπου) και η αρ-
χική τους πρόταση που δεν δέχθηκε ο Κούλης
και ο SSM. 

Φυσικά η όλη εξέλιξη μπορεί να αποφευχθεί
αν το ΤΧΣ καταψηφίσει τους όρους της αύξη-
σης στη συνέλευση της 7ης Απριλίου. Μέχρι
στιγμής βέβαια οι ενδείξεις είναι προς την αν-
τίθετη κατεύθυνση αν λάβουμε υπόψη ότι ο
εκπρόσωπος του Ταμείου στο ΔΣ της Πειραι-
ώς υπερψήφισε τους όρους της αύξησης και ο
Κούλης με το υφυπουργό του Ζαβό κάνουν τη
πάπια.  

Νίκος Στραβελάκης

Οι εργαζόμενοι στις τράπεζες έχουν δώσει πολλούς αγώνες ενάντια στη λεηλασία τους από τους τραπεζίτες. 
Στη φωτό, απεργοί της Πειραιώς τον Φλεβάρη του 2019
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Λένε ότι ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιά-
νεται. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας προσπαθεί να πιαστεί από τις τρί-

χες του Σκυλακάκη. Αφού οι φιέστες με τον
Κάρολο της Βρετανίας για τα 200 χρόνια της
«παλιγγενεσίας» αποδείχθηκαν φιάσκο, ο Μη-
τσοτάκης αποφάσισε να δοκιμάσει άλλον τρό-
πο για να αλλάξει την πολιτική ατζέντα, να ξε-
φύγει από τα αίσχη του Χρυσοχοΐδη και το
θανατικό του Κικίλια: φέρνει στο προσκήνιο
την πρόταση που ΘΑ στείλει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για να εισπράξει χρηματοδότηση για
έργα που ΘΑ φέρουν ανάπτυξη.

Πρόκειται για κίνηση απελπισίας για πολ-

λούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα γιατί η θανατε-
ρή σοδειά της καταστολής και της πανδημίας
δεν κρύβεται. Δυο πρόσφυγες νεκροί στα
στρατόπεδα-φυλακές, ένας στην Κω και ένας
στην Κόρινθο, υπογραμμίζουν τη βαρβαρότη-
τα της κυβερνητικής πολιτικής που συμβαδί-
ζει με τους 70 νεκρούς καθημερινά από τον
κορονοϊό.

Επιπλέον, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση βρα-
δυπορεί. Το «Ταμείο Ανάκαμψης» πρέπει να
πάρει έγκριση από τα κοινοβούλια όλων των
κρατών-μελών, αλλά στη Γερμανία το συνταγ-
ματικό δικαστήριο (αντίστοιχο του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας) έχει μπλοκάρει τη διαδι-
κασία. Το σενάριο ότι η ελληνική κυβέρνηση
θα εισπράξει τον Αύγουστο μια πρώτη δόση
4,1 δις ευρώ βρίσκεται στον αέρα.

Συνταγές
Ακόμη όμως και αν παραβλέψουμε όλα αυ-

τά, τα σχέδια που ετοίμασε ο Σκυλακάκης εί-
ναι συνταγές για φαγοπότι μεγάλων επιχειρή-
σεων που σερβίρονται ως προεκλογικές υπο-
σχέσεις για 200.000 νέες θέσεις εργασίας.
Ένα μέρος από τα δισεκατομμύρια που περι-
μένει ο Μητσοτάκης από την ΕΕ προορίζονται
για «ψηφιοποίηση» του δημόσιου. Μια γεύση

για το σημαίνει αυτό πήραμε από τη σκανδα-
λώδη σύμβαση της Κεραμέως με τη Cisco.
Όσο για θέσεις εργασίας, ξέρουμε τι σκέφτε-
ται ο κάθε Βορίδης και Γεωργιάδης για το δη-
μόσιο: «ηλεκτρονική εξυπηρέτηση» είναι καλή
δικαιολογία για να μην γίνουν προσλήψεις
στις δημόσιες υπηρεσίες.

Αντίστοιχα ισχύουν και για τα σχέδια περί
«ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Ξέρετε
εσείς να υπάρχει κάποιο εργοστάσιο που κα-
τασκευάζει ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα; Τα
λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, όποτε έρ-
θουν, θα φύγουν για τη Γερμανία και το μόνο
που θα μείνει είναι περισσότερες καταστραμ-
μένες βουνοκορφές στην Εύβοια, στα Άγρα-
φα και στα νησιά. Όσο για τις ενεργειακές
ανάγκες, αυτές θα καλυφθούν στην πραγμα-
τικότητα με τους παλιούς τρόπους που επι-
δεινώνουν την κλιματική αλλαγή: με φυσικό
αέριο που θα εισάγεται υγροποιημένο όπως
προβλέπει η σύσφιξη των σχέσεων με τις
ΗΠΑ.

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί ήδη να προετοι-
μάσει την προεκλογική εκστρατεία της Νέας
Δημοκρατίας με παραμύθια για τους εργαζό-
μενους και πλούσια δώρα για τους χορηγούς
του κόμματος του. Είναι κι αυτό μια ομολογία
ότι οι μέρες ετούτης της κυβέρνησης τελει-
ώνουν. Έχουμε κάθε λόγο να φροντίσουμε
ότι αυτό το τέλος θα έρθει όσο πιο γρήγορα
γίνεται και ότι θα βρει το εργατικό κίνημα πιο
δυνατό και οργανωμένο.

Αυτός είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Χρει-
άζεται, όμως, μια Αριστερά ανατρεπτική που
να δίνει όλες τις δυνάμεις της για να στηρίζει
κάθε βήμα εργατικής αντίστασης. Εμπρός να
την ενισχύσουμε.

Ένας θάνατος, μία αυτοκτονία και
νέοι ξυλοδαρμοί. Μέσα σε λίγες
μέρες. Αυτός είναι ο (γνωστο-

ποιημένος) απολογισμός σε ανθρώπινες
ζωές των δολοφονικών ρατσιστικών πολι-
τικών της κυβέρνησης ΝΔ και της ΕΕ για
τον μήνα Μάρτη. Αυτά είναι τα έργα της
αστυνομίας του Χρυσοχοΐδη που έρχον-
ται να προστεθούν στους πνιγμούς από
τις παράνομες επαναπροωθήσεις αστυ-
νομίας και FRONTEX. Στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ
της Κω ο 44χρονος Γουινέζος Μάκι
Ντιαμπάτε, γνωστός στη χώρα του μου-
σικός, πέθανε στις 24/3 όπως όλα δεί-
χνουν από περιτονίτιδα μετά από κρίση
σκωληκοειδίτιδας. Τρεις μέρες αργότερα
στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ της Κορίνθου ο Κούρδος
πρόσφυγας Ιμπραήμ Εργκούν έβαλε τέ-
λος στη ζωή του όταν έμαθε πως παρα-
τείνεται η κράτησή του. Στις αρχές του
Μάρτη, εξαμελής οικογένεια Ιρακινών και
πάλι στην Κω, στο ίδιο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ είχε
πέσει θέμα ξυλοδαρμού και απειλών. Και
ο υπεύθυνος υπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου κωφεύει. 

Η κοινότητα Γουινέας, η Πακιστανική
κοινότητα Ελλάδος “Η Ενότητα”, η
Πλατφόρμα Αλληλεγγύης Λαών Ελλά-
δας-Τουρκίας-Κουρδιστάν και η ΚΕΕΡΦΑ
απάντησαν άμεσα. Διοργάνωσαν κοινή
συνέντευξη Τύπου και συγκέντρωση, η
οποία και εξελίχθηκε σε διαδήλωση το
απόγευμα της Δευτέρας, 29/3 στο Σύν-
ταγμα για να καταγγείλουν τις εγκλημα-
τικές ευθύνες της κυβέρνησης.

Στην περίπτωση του Μάκι Ντιαμπάτε
πρόκειται για δολοφονική και εσκεμμένη
αδιαφορία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες
συγκρατούμενου του για τρεις μέρες
φώναζε και ούρλιαζε από φρικτούς πό-
νους, αλλά οι φύλακες δεν ανταποκρίθη-
καν στο αίτημα για μεταφορά του στο
νοσοκομείο και κατέληξε. 

Συνέχεια στη σελ. 20

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

«Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης» -φαγοπότι 
γι’ αυτούς, προεκλογικά παραμύθια για μας
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ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
Η συγκεντροποίηση 
της παραγωγής να γίνει
δυνάμωμα 
των σωματείων 

Έχουν περάσει πέντε μήνες από την έναρξη του λοκντάουν τον
Νοέμβρη με χιλιάδες εργαζόμενους σε μαγαζιά σίτισης, εστια-
τόρια και καφέ να βρίσκονται σε αναστολή εργασίας και με αβε-

βαιότητα για το μέλλον της εργασίας τους. Το άνοιγμα του επισιτισμού
στο οποίο θέλει να προχωρήσει η κυβέρνηση είναι στον αέρα με βάση
τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ακόμα περισσότερο στον αέρα είναι οι θέ-
σεις εργασίας στον κλάδο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το άνοιγμα θα συνοδευτεί και με πολλά
λουκέτα στα μαγαζιά. Ακόμα και αυτά που δεν θα κλείσουν, θα μπουν σε
περιορισμένη λειτουργία για όσο κρατάει η πανδημία. Με τον ένα ή με
τον άλλο τρόπο, μαζικές απολύσεις βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη
για τον κλάδο το επόμενο διάστημα. Η απαγόρευση απολύσεων που
ίσχυε εν μέσω λοκντάουν, θα πάψει να ισχύσει. 

Ακόμα και όσοι καταφέρουν να κρατήσουν τη δουλειά τους, θα έχουν
να αντιμετωπίσουν πολύ χειρότερες συνθήκες εργασίας σε σχέση με
πριν. Κομμένοι μισθοί, δύσκολα ωράρια, απλήρωτες υπερωρίες, ακόμα
περισσότερα κομμένα ένσημα, ελαστικές σχέσεις και μαύρη εργασία. Η
πίεση του αφεντικού «βάλε πλάτη γιατί χανόμαστε» μαζί με τον φόβο να
μην χάσει κάποιος τη δουλειά του, μοιάζει αφόρητη μέσα σε αυτές τις
συνθήκες. 

Βέβαια, οι ίδιες συνθήκες και πιέσεις επικρατούν και στα μαγαζιά με
delivery που άνθισαν ακόμα περισσότερο. Catering μαζικής εστίασης,
ακόμα και σε σύμβαση με το δημόσιο, όπως τα πανεπιστήμια και οι φοι-
τητικές εστίες που εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, απασχο-
λούν εργαζόμενους με ολιγόμηνες, ακόμα και μηνιαίες, συμβάσεις,
παίρνοντας ψίχουλα και με την εργοδοτική τρομοκρατία σε όλο της το
μεγαλείο. Όσο για τους νόμους και την «προστασία» που προσφέρουν,
η κυβέρνηση πέρα από ότι επιδιώκει να τους ανατρέψει, έχει αφήσει
ταυτόχρονα παράλυτο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας που πλέον δεν
παίζει κανένα ρόλο, ακολουθώντας πιστά την κυβερνητική πολιτική.
Μπορούν να πάνε τα πράγματα αλλιώς;

Συλλογικότητα
Οι «μικρομεσαίοι» μαγαζάτορες έχουν πάρει κάποιες βοήθειες από

την κυβέρνηση, φοροελαφρύνσεις, αναβολή χρεών, επιδότηση ενοικίου,
κτλ. Οι εργαζόμενοι έχουν τα συνδικάτα, τον συντονισμό και τη συλλογι-
κότητά τους για να μην πληρώσουν αυτοί για άλλη μια φορά την κρίση
τους ή την κερδοφορία τους. Ο κλάδος του επισιτισμού απασχολεί ένα
τεράστιο κομμάτι της εργατικής τάξης. Δεν είναι μόνο τα εστιατόρια, κα-
φέ, φούρνοι, catering, ο τομέας του delivery και οι διανομείς.

Η διάσταση της παραγωγής και της διανομής έτοιμου φαγητού γιγαν-
τώνεται. Πέρα από τους μάγειρες και τους σερβιτόρους, υπάρχουν και
οι εργάτες του επισιτισμού σε βιομηχανίες τροφίμων που προμηθεύουν
ολόκληρες αλυσίδες και μεμονωμένα καφέ και φούρνους, από κρουα-
σάν μέχρι έτοιμα μαγειρευτά φαγητά. Η συγκέντρωση σε βιομηχανίες
και μεγάλες αλυσίδες επισιτισμού, αλλάζει τα χαρακτηριστικά που είχε η
εργατική τάξη στον κλάδο τα προηγούμενα χρόνια, διασκορπισμένη σε
πολλά μαγαζάκια.

Αυτά τα χαρακτηριστικά την κάνουν πιο δυνατή από ποτέ σε μια πε-
ρίοδο που μοιάζει να είναι πιο ευάλωτη από τις αντικειμενικές συνθήκες.
Ήρθε η ώρα όλα αυτά τα κομμάτια να συσπειρωθούν στα σωματεία για
να παλέψουν ενιαία. 

Ένας απεργιακός αγώνας σε έναν τόσο κρίσιμο κλάδο όπως είναι η
σίτιση μπορεί να επιβάλει ότι το άνοιγμα του επισιτισμού και οι συνθή-
κες εργασίας δεν θα καθοριστούν από τους όρους της κυβέρνησης
προς όφελος των καπιταλιστών, αλλά με βάση τα εργατικά συμφέροντα.
Με αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας, προστατευμένοι από
συλλογικές συμβάσεις. Και να προχωρήσουμε σε πιο επιθετικά αιτήματα
όπως η κρατικοποίηση της σίτισης με εργατικό έλεγχο γιατί μπορούμε
να θρέψουμε με ποιοτικό φαγητό όλο τον κόσμο που το έχει ανάγκη, να
απαλλάξουμε από το βάρος της σίτισης τις οικογένειες και να διατηρη-
θούν οι θέσεις εργασίας. Το πρόβλημα δεν είναι αντικειμενικό για να βά-
λουμε όλοι και όλες πλάτη, είναι οι καπιταλιστές και η διαχείριση των
πάντων για τα κέρδη τους.

ΟΕυρωπαίος επίτροπος Εσω-
τερικής Αγοράς Τιερί Μπρε-
τόν δήλωσε στις 28/3 ότι ελ-

πίζει πως η Ευρώπη θα έχει μια κα-
λοκαιρινή τουριστική σεζόν «παρό-
μοια με την περυσινή», γιατί παρά το
τρομερό τρίτο κύμα της πανδημίας,
θεωρεί πως οι εμβολιασμοί θα ισορ-
ροπήσουν την κατάσταση. 

Μια βδομάδα πριν, στις οικονομι-
κές σελίδες της Καθημερινής έξι έλ-
ληνες μεγαλοξενοδόχοι δίνουν μια
άλλη εικόνα, αυτή της άνθησης του
φετινού τουρισμού με περίπου δι-
πλάσιους τουρίστες από πέρσι. Στο
ίδιο άρθρο διαβάζουμε: «Οι περισ-
σότεροι ξενοδόχοι σχεδιάζουν να
ανοίξουν φέτος περισσότερες ή και
όλες τις μονάδες τους», «ο ρυθμός
προκρατήσεων από τη Βρετανία τρι-
πλασιάστηκε, προσεγγίζοντας τις
αντίστοιχες του 2019». Από που
προκύπτει αυτή η αισιοδοξία;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας κάνει για ακόμη μια φορά τα
πάντα για να εξασφαλίσει ότι οι με-
γαλοξενοδόχοι δεν θα χάσουν τα
κέρδη τους.  Με κάθε κόστος. Τη
στιγμή της μεγαλύτερης υγειονομι-
κής κρίσης, αντί να ενισχύσουν το
ΕΣΥ, τρέχουν να κλείσουν τουρίστες
από το εξωτερικό για να ανοίξει ο
τουρισμός πολύ πιο πριν από τις 14
Μαΐου που έχουν ανακοινώσει. Ήδη
στην Κρήτη έφτασαν έξι πτήσεις με
τουρίστες από τη Γερμανία. Η αφή-
γηση της κυβέρνησης είναι ότι όσο
καλύτερα πάει ο τουρισμός, τόσο
καλύτερα για όλους, όχι μόνο για
τους επιχειρηματίες, αλλά και για τα
οικονομικά του κράτους και για τους
εργαζόμενους που θα δουλέψουν.
Πρόκειται για ψέμα.

Όσα κέρδη και να βγάλουν τα με-
γάλα αφεντικά, δεν θα τα μοιρα-
στούν με τους εργαζόμενους. Η περ-
σινή εμπειρία το αποδεικνύει. Εκ πε-
ριτροπής εργασία, αναγκαστικές
άδειες, εξαντλητικά ωράρια, διπλές
βάρδιες, πολλαπλά πόστα. Ούτε τα

μέσα προστασίας για τους εργαζό-
μενους τηρήθηκαν, ενώ υπήρξε μέ-
χρι και απόκρυψη κρουσμάτων «για
να μην κλείσει το ξενοδοχείο». Με τη
δικαιολογία της κρίσης και τον μπαμ-
πούλα της ανεργίας η εργοδοτική
αυθαιρεσία ξεπέρασε κάθε όριο. 

Υγειονομικά, η κυβέρνηση δεν
διαφαίνεται μέχρι τότε να έχει πετύ-
χει τον εμβολιασμό ενός μεγάλου
ποσοστού των εργαζόμενων στον
κλάδο αλλά και των κατοίκων των
νησιών. Αντίθετα, εκατοντάδες χιλιά-
δες τουρίστες από το εξωτερικό θα
σημάνει ακόμα περισσότερο βάρος
για τα νοσοκομεία, τα οποία ήδη
βρίσκονται στο απροχώρητο. Ειδικά
στα νησιά που ο πληθυσμός τους
αυξάνεται κατά πολύ λόγω των του-
ριστών, το ενδεχόμενο να αντέξει το
σύστημα Υγείας μοιάζει απίθανο.
Εκτός κι αν επιτάξει γιατρούς από
την Ηπειρωτική Ελλάδα και τους με-
ταθέσει μαζικά στα νησιά για να δια-
φημίζει στο εξωτερικό ότι υπάρχει
υγειονομική ασφάλεια… 

Ολόκληρη την πίτα
Στο μεταξύ οι μεγαλοξενοδόχοι,

όσο κι αν πέσουν τα νούμερα των
τουριστών, όσο μικρότερη κι αν εί-
ναι πίτα, θα την έχουν όλη δική
τους. Αυτά τα ντιλς γίνονται με τα
μεγάλα συμβόλαια του εξωτερικού,
κάτι στο οποίο οι μικροξενοδόχοι,
που έπαιρναν μερίδιο από την κο-
σμοπλημμύρα, δεν μπορούν να
έχουν πρόσβαση. Ενδεικτικό είναι
και το παράδειγμα των 200 Ολλαν-
δών που θα κάνουν διακοπές πειρα-
ματικά σε μεγάλο ξενοδοχείο της
Ρόδου, χωρίς να μπορούν να βγουν
έξω. Οι μικροξενοδόχοι, οι αγρότες,
οι κτηνοτρόφοι, τα μικρομάγαζα, τα
ενοικιαζόμενα, η ντόπια αγορά δεν
θα έχουν παρά ελάχιστο όφελος. 

Αυτό το καθεστώς θέλει να στηρί-

ξει η κυβέρνηση προς όφελος των
μεγαλοξενοδόχων και εις βάρος των
εργαζομένων με την κατάργηση του
8ωρου, τις απλήρωτες υπερωρίες
και τα κομμένα ρεπό, με τον νόμο
του Χατζηδάκη που έχει στα σκαριά
η κυβέρνηση. Φέτος μάλιστα, οι ξε-
νοδόχοι είναι υποχρεωμένοι να
προσλάβουν αριθμό εργαζόμενων
με βάση την περσινή χρονιά, που εί-
χαν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Και βέβαια, η όποια ενίσχυση στην
οικονομία θα καταλήξει στους ίδιους
τους μεγαλοξενοδόχους με τα μέ-
τρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνη-
ση: Μείωση ΦΠΑ, ελαφρύνσεις σε
ενοίκια και εφορία, συνέχεια ανα-
στολής εργασίας και προγράμματος
Συν-εργασία, μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών των εργοδοτών. 

Υπάρχει εναλλακτική σε αυτό το
σενάριο. Αυτήν που μπορούν να επι-
βάλλουν οι εργαζόμενοι μέσα από
την οργάνωση και τις μάχες τους.
Αυτοί είναι που βάζουν μπρος τη μη-
χανή του τουρισμού, αυτοί μπορούν
να τη σταματήσουν και να τη βάλουν
να λειτουργεί υπέρ της πλειοψηφίας
και όχι εις βάρος της. 

Να ικανοποιηθούν τα αιτήματα
που βάζουν τα συνδικάτα για συλλο-
γικές συμβάσεις εργασίας με αυξή-
σεις, για επαναπρόσληψη όλων  και
επιδόματα στο ύψος του μισθού για
όσους μείνουν εκτός. Να επιταχ-
θούν οι ξενοδοχειακές μονάδες για
να καλύψουν τις πραγματικές ανάγ-
κες του κόσμου. Στέγαση για τους
άστεγους και τους πρόσφυγες και
ενίσχυση του κράτους στον κοινωνι-
κό τουρισμό για την εργατική τάξη,
για να μπορεί να κάνει φτηνές δια-
κοπές και να ξεκουραστεί μετά από
όλα όσα έχει υποστεί από τη δολο-
φονική διαχείριση της πανδημίας
από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

Μάνος Νικολάου 

Οι μεγαλοξενοδόχοι
τρίβουν τα χέρια τους

Πανελλαδική συγκέντρωση εργαζόμενων στον Επισιτισμό-Τουρισμό στις 10 Ιούνη 2020. Φωτό: Μάνος Νικολάου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
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Άνοιγμα του Επισιτισμού με τους όρους των συνδικάτων

Με κινητοποιήσεις απαντούν οι εργαζό-
μενοι στον Επισιτισμό-Τουρισμό και οι
διανομείς απέναντι στο υγειονομικό

και εργασιακό σφαγείο που ετοιμάζουν η κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα αφεντι-
κά με το άνοιγμα του κλάδου. Την Τετάρτη
31/3 κατεβαίνουν στο δρόμο και απεργούν οι
εργαζόμενοι στη σίτιση και οι διανομείς με
στάση εργασίας 10πμ – 2μμ που έχει κηρύξει
το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού Ν. Αττι-
κής και συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 12μ.
Την Παρασκευή 9 Απρίλη οι εργαζόμενοι στον
επισιτισμό, τουρισμό και ξενοδοχεία διαδηλώ-
νουν σε όλη τη χώρα με καλέσματα από τα το-
πικά σωματεία και κάλυψη της Ομοσπονδίας η
οποία προχωράει σε πανελλαδική απεργία
στις 20 Απρίλη. 

Η απεργιακή συγκέντρωση της Τετάρτης
13/3 αποτελεί κλιμάκωση του αγώνα, καθώς
με τη στάση εργασίας δίνει τη δυνατότητα και
στους ενεργούς εργαζόμενους να συμμετέ-
χουν στις δράσεις του Συνδικάτου κι όχι μόνο
σε αυτούς που είναι σε αναστολή ή άνεργοι.
Είναι και η πρώτη κινητοποίηση του Συνδικά-
του που βάζει στο κέντρο και τους διανομείς
στο delivery, που είναι στην πρώτη γραμμή
της έκθεσης στον κορονοϊό, αλλά και της
άγριας εκμετάλλευσης και εργασιακής επι-
σφάλειας. Είναι ένα μεγάλο και πολύ σημαντι-
κό εργατικό κομμάτι στον τομέα της σίτισης.
Ο αγωνιστικός συντονισμός τους με τις άλλες
ειδικότητες του κλάδου και με το Συνδικάτο εί-
ναι δύναμη για όλους. Μια απεργία που θα
συμμετέχουν ψήστες, εργαζόμενοι στα ταμεία,
σε εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων που
προμηθεύουν τα μαγαζιά, στα catering μαζικής

εστίασης και διανομείς θα προκαλέσει παρά-
λυση σε ένα τεράστιο κομμάτι της παραγω-
γής. Αυτός ο συντονισμός και η απεργιακή κλι-

μάκωση θα πρέπει να είναι η
κατεύθυνση των σωματείων
για μια νικηφόρα προοπτική.

Η πανελλαδική κινητοποί-
ηση της 9 Απρίλη με τη συμ-
μετοχή και των εργαζόμενων
στον Τουρισμό είναι ευκαι-
ρία να ξεδιπλωθεί όλη η δυ-
ναμική της εργατικής τάξης
στην «βαριά βιομηχανία» της
χώρας. Με την επανεκκίνη-
ση του Τουρισμού, τα μεγά-
λα αφεντικά και ξενοδόχοι
βάζουν πλώρη να ισοφαρί-
σουν τη χασούρα της προ-
ηγούμενης χρονιάς. Κι αυτό
δεν θα επιτευχθεί μόνο με
τη μεγαλύτερη προσέλκυση
τουριστών, αλλά κυρίως πά-
νω στην περαιτέρω εκμετάλ-
λευση του εργατικού δυνα-
μικού, με το τσάκισμα στους
μισθούς και την επιβολή ερ-
γασιακών συνθηκών γαλέ-
ρας. 

Οι συνεχείς κινητοποι-
ήσεις των εργαζόμενων
στον Επισιτισμό-Τουρισμό,
από το πρώτο λοκντάουν,
έχουν καταφέρει νίκες απέ-
ναντι στα σχέδια της κυβέρ-
νησης που θέλει να τα χαρί-
σει όλα στους εργοδότες.
Κέρδισαν επιδόματα στήρι-

ξης περισσότεροι από όσους αποκλείονταν
αρχικά από το κόσκινο των προϋποθέσεων

που έβαζε το Υπουργείο Εργασίας, ενώ δεν
πέρασε η μείωση μισθών που ζητούσαν οι ξε-
νοδόχοι τον Νοέμβρη μπροστά στην υπογρα-
φή της νέας σύμβασης εργασίας. Και μαζί με
όλο το εργατικό κίνημα που βγαίνει αδιάκοπα
σε απεργιακούς αγώνες έχουν φρενάρει τον
εργασιακό και τον συνδικαλιστικό νόμο που
θέλει να περάσει ο Χατζηδάκης -και πριν από
αυτόν ο Βρούτσης- που θα νομιμοποιούσε κά-
θε εργοδοτική αυθαιρεσία και θα εμπόδιζε την
αντίσταση και τον συνδικαλισμό. 

Αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων είναι και η
μεγαλύτερη συσπείρωση στα σωματεία σε
έναν κλάδο που ο κατακερματισμός των εργα-
ζόμενων, οι ατομικές συμβάσεις και η απουσία
συνδικαλισμού είναι ο κανόνας στην πλειοψη-
φία των εργασιακών χώρων. Μεγάλο προχώ-
ρημα είναι και η μαζική αποδοχή του αιτήμα-
τος για εφαρμογή συλλογικής σύμβασης ερ-
γασίας, που ένα προηγούμενο διάστημα φάν-
ταζε μαξιμαλιστικό και ουτοπικό.

Η αντικαπιταλιστική κίνηση στον Επισιτισμό-
Τουρισμό “Καμαριέρα” καλεί σε μαζική συμμε-
τοχή στις κινητοποιήσεις και παλεύει για την
ενίσχυση των συνδικάτων, τη δημιουργία επι-
τροπών αγώνα σε χώρους δουλειάς, την απερ-
γιακή κλιμάκωση και συντονισμό. Για να κερδί-
σει απέναντι στην καταστροφική πολιτική της
κυβέρνησης η εργατική εναλλακτική: εφαρμο-
γή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις για
όλους, επαναπρόσληψη όλων, εμβολιασμός
κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων και ενί-
σχυση του ΕΣΥ, επίταξη κλειστών ξενοδοχείων
και κρατικοποίηση της σίτισης για τις ανάγκες
της πλειοψηφίας, των εργαζόμενων, των αστέ-
γων και των προσφύγων.

Οι διανομείς οργανώνονται Η “Καμαριέρα” μας καλεί
Δεν είναι νέα είδηση ότι μέσα στο lockdown ο τζίρος στη διανομή φαγητού –

delivery εκτοξεύτηκε. Είναι κοινός τόπος, επίσης, ότι την αύξηση της κερδο-
φορίας των μαγαζιών την εισέπραξαν με ακόμη χειρότερους όρους εργασίας οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι στη διανομή. Βροχή οι καταγγελίες για τον τεράστιο όγκο
δουλειάς στον οποίο καλούνται να ανταπεξέλθουν με αποτέλεσμα να δουλεύουν
κάτω από απελπιστική πίεση, πάνω σε κακοσυντηρημένα μηχανάκια και χωρίς τα
μέσα προστασίας, κράνος, αδιάβροχο, κτλ να παραχωρούνται από τους εργοδό-
τες. Με συνταγή την ατομική ευθύνη, τα εργατικά ατυχήματα που έχουν σπάσει
κάθε ρεκόρ το τελευταίο διάστημα «μαγειρεύονται» και σερβίρονται μετά ως
απροσεξία και ανευθυνότητα των ίδιων των εργαζόμενων.

Η είδηση είναι ότι η συσσωρευμένη οργή των διανομέων μετατρέπεται σε συλ-
λογική δράση με πιο μαζικούς όρους. Σε αυτή τη δυναμική λογοδοτεί η προσπά-
θεια του Συνδικάτου Επισιτισμού να βγάλει στάση εργασίας την Τετάρτη 31/3 και
να βάλει κέντρο τους διανομείς. Στη Θεσσαλονίκη, πριν λίγες βδομάδες, διαδήλω-
ση διανομέων συνδέθηκε στο δρόμο με τους φοιτητές και τους υγειονομικούς.
Μοτοπορείες διανομέων οργανώθηκαν αυθόρμητα στην Αθήνα και αλλού μετά το
θάνατο σε τροχαίο του 23χρονου Ιάσονα, που παρασύρθηκε με τη μηχανή του από
υπηρεσιακό όχημα της Ντόρας Μπακογιάννη, έξω από τη Βουλή. 

Αντίστοιχες διεργασίες γίνονται στους εργαζόμενους της Wolt. Οργανώνουν μα-
ζέματα με σκοπό να οργανωθούν και να φτιάξουν σωματείο. Στη Θεσσαλονίκη
απέργησαν και οργάνωσαν συγκεντρώσεις την 25η Μαρτίου και τελικά κέρδισαν
το αίτημά τους να πληρωθούν εκείνη τη μέρα ως αργία. Είναι το πρώτο παράδειγ-
μα συλλογικής και νικηφόρας δράσης στη Wolt, που σπάει το παραμύθι της εται-
ρίας ότι οι διανομείς της είναι ανεξάρτητοι συνεργάτες και όχι εργαζόμενοι, που
μπορούν να διεκδικούν από κοινού ενάντια στην εταιρία.

Το επόμενο βήμα είναι να μετατραπεί το αυθόρμητο και ο συντονισμός μέσω
ομάδων στο φέισμπουκ σε πιο οργανωμένες δομές μαζί με τα συνδικάτα και το ερ-
γατικό κίνημα. Η απεργία της Τετάρτης μαζί με το Συνδικάτο Επισιτισμού – Τουρι-
σμού φέρνει πιο κοντά αυτή την προοπτική. 

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος «Καμαριέρα», το έν-
τυπο της κίνησης εργαζόμενων στον Επισιτι-

σμό-Τουρισμό, πολύτιμο για κάθε αγωνιστή και
αγωνίστρια του κλάδου, και όχι μόνο, μπροστά στη
μεγάλη μάχη που ανοίγει ενάντια στην κυβέρνηση
και στα μεγάλα αφεντικά.

Στο άρθρο «Οι αποφάσεις της κυβέρνησης είναι
δώρα για τα αφεντικά», ο Μ.Θ., σερβιτόρος, δίνει
στοιχεία για την κατάσταση στον τουρισμό και πε-
ριγράφει με ποιόν τρόπο τα μέτρα της κυβέρνησης
στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά
χωρίς οποιαδήποτε στήριξη στους εργαζόμενους.
Όπως αναφέρει “τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη
του τουρισμού στο 25% του ΑΕΠ έχει πατήσει στις
πλάτες μας. Έχουν δημιουργηθεί δεκάδες  5αστε-
ρα ξενοδοχεία, εστιατόρια και  beach bars με προ-
σωπικό που προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέ-
δου με χαμηλό κόστος.… Είναι καιρός και η σειρά
τους να βάλουν πλάτη”. Καταλήγει στις διεκδική-
σεις που έχουμε να παλέψουμε ως εργαζόμενοι/ες
για τα μέτρα προστασίας και τις εργασιακές συν-
θήκες, την ασφαλιστική κάλυψη, κα.

Καταθέτοντας την περσινή δύσκολη εμπειρία, η
Χουάνα, ξενοδοχοϋπάλληλος, γράφει για τους
όρους που θα κληθούν να δουλέψουν οι εργαζόμε-
νοι στα ξενοδοχεία με βάση τα νέα δεδομένα φέ-
τος στο άρθρο της με τίτλο “Χάρης Θεοχάρης: Φι-
λοξενούμε με ασφάλεια, φροντίζουμε κάθε τουρί-
στα σαν να είναι μέλος της οικογένειάς μας”. 

Στον αγώνα ενάντια στις σεξιστικές παρενοχλή-
σεις και διακρίσεις που τώρα κλιμακώνεται, είναι
αφιερωμένο το κείμενο “8 Μάρτη: Μα τσακίσουμε
τους πλούσιους (εκ)βιαστές”. Σύμφωνα με τη Βασι-
λική Λιακώνη, εργαζόμενη στον Επισιτισμό, που το
υπογράφει «ο αγώνας αυτός περνάει μέσα από την
ενίσχυση των συνδικάτων μας, με συλλογικές συμ-
βάσεις, ίση αμοιβή, ανοιχτή επιθεώρηση εργασίας
για περιστατικά παρενόχλησης για όλους».  

Τέλος, ο Άγγελος Σπανόπουλος, μέλος Δ.Σ. Πα-
νελληνίου Σωματείου Τουριστικών Συνοδών γράφει
για τους ξεναγούς και τους τουριστικούς συνο-
δούς, που για πάνω από έναν χρόνο βρίσκονται
χωρίς αντικείμενο εργασίας, χωρίς “Καμία πρόνοια
από την κυβέρνηση” και δίνουν τις μάχες τους μαζί
με τα σωματεία στον Επισιτισμό-Τουρισμό.

Ανοιχτή Συνέλευση - Συζήτηση 
“Καμαριέρα” 
Παρασκευή 2/4 6μμ
“Το άνοιγμα του τουρισμού και η μάχη ενάντια
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη”
Παρακολούθηση μέσω Skype πατώντας 
bit.ly/kamarierameeting



Στις 24 Μαρτίου 2021 ο Φοιτη-
τικός Σύλλογος της Φιλοσο-
φικής Σχολής του ΕΚΠΑ πή-

ρε την ωραία πρωτοβουλία να ορ-
γανώσει ανοιχτή εκδήλωση-συζή-
τηση για αυτό που θα ήταν το θέμα
της χρονιάς αν δεν είχε ενσκήψει η
πανδημία του κορωνοϊού, τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανά-
σταση. 

Ανταποκρίθηκα με μεγάλη προ-
θυμία στην πρόσκληση και μίλησα
για το τι μπορεί να σημαίνει σήμε-
ρα το 1821 σε ένα ακροατήριο φοι-
τητών και φοιτητριών από διάφορα
Τμήματα της Σχολής, αφοσιωμένο
όσο ποτέ! Μαζευτήκαμε σε υπαί-
θριο χώρο με τις μάσκες και τις
αποστάσεις ασφαλείας όπως
έχουν οριστεί, είχαμε όμως τη χα-
ρά της ζωντανής παρουσίας, της
αμεσότητας της συζήτησης, της
φυσικότητας της επικοινωνίας που
έχουμε όλοι στερηθεί.

Το σύνθημα της εκδήλωσης ήταν
«Επιστρέφουμε στις Σχολές μας
και παίρνουμε τις ζωές μας πίσω».
Τα ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν
ήδη συμπληρώσει έναν χρόνο λει-
τουργίας σε καθεστώς τηλεκπαί-
δευσης και τηλεργασίας. Διανύου-
με το τρίτο εξάμηνο εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης και έχουμε από
καιρό καταλάβει τα μειονεκτήματα
αυτής της λύσης ανάγκης, αποδε-
κτής όσο η πανδημία μας αιφνιδία-
σε απροετοίμαστους αλλά που δεν
μπορεί να συνεχιστεί πλέον. Οι
Σχολές με εργαστηριακά μαθήμα-
τα και κλινικές ασκήσεις όπως και
οι Σχολές Καλών Τεχνών, Θεατρι-
κών και Μουσικών Σπουδών έχουν
αντικειμενική δυσκολία να φέρουν
σε πέρας το εκπαιδευτικό τους έρ-
γο με πληρότητα και επιστημονική
επάρκεια ενώ όλες ανεξαιρέτως
υποφέρουν από τις κλειστές βι-
βλιοθήκες, την αδυναμία λειτουρ-
γίας των Εργαστηρίων τους, την

έλλειψη της διάδρασης με τους
φοιτητές και με τα υπόλοιπα μέλη
της ακαδημαϊκής κοινότητας που
αποτελεί ουσιαστικό μέρος της
αποστολής μας.

Ανάγκη
Εκδηλώσεις όπως η επετειακή

του 1821 στη Φιλοσοφική τονίζουν
την ανάγκη να τεθεί το ζήτημα του
ανοίγματος των Σχολών κατά προ-
τεραιότητα και να ξεκινήσει χωρίς
άλλη καθυστέρηση η κατάρτιση και
υλοποίηση ενός σχεδίου σταδια-
κού ανοίγματος των Πανεπιστη-
μίων σε συνεργασία με τις Σχολές
και τα Τμήματα. Η υγειονομική κρί-
ση δεν θα λήξει σύντομα και η επι-
στροφή στην κανονικότητα δεν εί-
ναι υπόθεση μηνών αλλά ενός
απρόβλεπτου αριθμού ετών. Επι-
βάλλεται κατά συνέπεια να λη-
φθούν άμεσα όλα τα μέτρα υγει-
ονομικής προστασίας και ενίσχυ-
σης της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας. Κάθε ολιγωρία ή αναβολή
της σταδιακής επαναλειτουργίας
των Ιδρυμάτων θα οδηγήσει στη
συσσώρευση περισσότερων προ-
βλημάτων και θα υπονομεύσει την
ποιότητα των σπουδών μας και την
απονομή τίτλων με ακαδημαϊκά
προσόντα υψηλού κύρους.

Αναμένουμε από την Πολιτεία να
συνδράμει τα Πανεπιστήμια με
τους απαραίτητους υλικούς και αν-
θρώπινους πόρους ώστε να δημι-
ουργηθούν οι προϋποθέσεις ασφα-
λούς επαναλειτουργίας τους (π.χ.
δημιουργία και υποστήριξη μηχανι-
σμών υγειονομικής επιτήρησης σε
κάθε Πανεπιστήμιο, εμβολιασμός
των μελών της πανεπιστημιακής
κοινότητας, γενναία αύξηση της
χρηματοδότησης της φοιτητικής
μέριμνας και ενίσχυση του εκπαι-
δευτικού προσωπικού και των υπο-
δομών). Όμως διαπιστώνουμε με
ανησυχία ότι μέχρι τώρα οι κυβερ-

νητικές νομοθετικές πρωτοβουλίες
αγνοούν την κατάσταση έκτακτης
ανάγκης στην οποία προσπαθούμε
όλοι –φοιτητές, διδάσκοντες και δι-
οικητικοί– με κάθε τρόπο να αντα-
ποκριθούμε και στρέφονται σε
στρατηγικά θέματα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης στην χώρα (τρόπος
εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, ισο-
τίμηση των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων Πανεπιστημίων-Κολλεγίων,
είσοδος της πανεπιστημιακής αστυ-
νομίας στα ΑΕΙ πολύ πριν τους φοι-
τητές και τους διδάσκοντες…) επι-
χειρώντας να αλλάξουν τα δεδομέ-
να όσο οι Σχολές μένουν κλειστές. 

Το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστή-
μιο δεν είναι χώρος εγκληματικότη-
τας και βίας. Είναι ένα ζωντανό κύτ-
ταρο δημιουργίας και ανάπτυξης,
ανοικτό στην κοινωνία, δημοκρατι-
κός χώρος διδασκαλίας και έρευ-
νας, προαγωγής της επιστήμης και
του διαλόγου σε συνθήκες ακαδη-
μαϊκής ελευθερίας. Ως τέτοιο, δεν
μπορεί να υπάρχει σε καθεστώς
αυταρχισμού και επιτήρησης.

Άννα Καρακατσούλη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Ευρωπαϊκής Ιστορίας και Πολιτισμού
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
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Το Υπουργείο Παιδείας έχει χάσει
τα αυγά και τα πασχάλια. Τώρα

λέει ότι επίκειται το άνοιγμα των
σχολείων. Για εμάς τους εκπαιδευτι-
κούς και τα παιδιά, το ανοίγουμε
δεν ανοίγουμε που λέει κάθε τόσο
το υπουργείο, είναι πλέον ανέκδοτο.
Ένα ανέκδοτο όμως που δεν έχει
καθόλου πλάκα. Πάνε να ανοίξουν
τα σχολεία στη χειρότερη φάση της
πανδημίας, χωρίς να αλλάξουν τίπο-
τα. Δεν γίνεται σε αυτή τη φάση ει-
δικά, να επιστρέψουμε σε τμήματα
με 25 παιδιά.

Πρόκειται για μια πολιτική που σε
κανένα σημείο όλους αυτούς τους
μήνες δεν την ενδιέφερε να διασφα-
λίσει το δικαίωμα των παιδιών στη
μόρφωση αλλά και την υγεία τους.
Τα παιδιά των λυκείων πήγαν ουσια-
στικά σχολείο ενάμιση μήνα. Όλος ο
υπόλοιπος χρόνος έγινε με τηλεκ-
παίδευση που σήμαινε αποκλει-
σμούς και χιλιάδες προβλήματα που
φορτώθηκαν οι μαθητές/τριες και οι
οικογένειές τους. Υπάρχουν αυτή τη
στιγμή οικογένειες που έχουν κατα-
χρεωθεί για να πάρουν ότι χρειάζε-
ται για την τηλεκπαίδευση. Και ταυ-
τόχρονα σε αυτά τα παιδιά λένε ότι
πρέπει να δώσουν πανελλήνιες. Ο
μόνος που ωφελείται από αυτό είναι
ένα σύστημα φροντιστηρίων και
ιδιωτικής εκπαίδευσης. Μιλάμε για
μια πραγματικά αποτυχημένη διαχεί-
ριση από τη μεριά της κυβέρνησης.
Τα παιχνίδια με την υγεία, τη μόρ-
φωση των παιδιών και τις δουλειές
μας έχουν γεμίσει οργή τόσο τον
μαθητικό κόσμο όσο και εμάς τους
εκπαιδευτικούς.

Σαφέστατα και υποστηρίζουμε τα
ανοιχτά σχολεία. Αλλά αυτό σημαί-
νει ανοιχτά σχολεία με τους όρους
μας. Αυτό σημαίνει μικρότερα τμή-
ματα, περισσότεροι καθηγητές,
προσωπικό καθαριότητας, τάξεις
κλπ. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν
βγει στη σύνταξη αυτή τη χρονιά. Τα
κενά ήταν ήδη μεγάλα κι έχουν διογ-
κωθεί. Η Κεραμέως αντί να προσλά-
βει όλο το προσωπικό που χρειάζε-
ται προτιμάει να τα δίνει στη cisco
webex για να ταϊσει το φιάσκο της
τηλεκπαίδευσης. Τώρα υπόσχονται
υποτίθεται ατομικά τεστ που θα τα
κάνει ο γονιός στο παιδί πριν πάει
στο σχολείο. Είναι ξανά το παιχνίδι
της ατομικής ευθύνης που παίζει η
κυβέρνηση εδώ κι ένα χρόνο και
μας έχει φέρει στο σημείο που είμα-
στε. Καμία μέριμνα από τη μεριά
τους, όλη η ευθύνη στους από κά-
τω.

Η αγανάκτηση είναι διάχυτη στον
κόσμο της εκπαίδευσης αλλά δεν
αρκεί. Χρειάζεται να διεκδικήσουμε
αγωνιστικά τα αιτήματά μας για
προσλήψεις και ασφαλές άνοιγμα.
Αυτό σημαίνει απεργιακές κινητο-
ποιήσεις από τα σωματεία μας μαζί
με τους μαθητές και τις μαθήτριες
και τους φοιτητικούς συλλόγους
που βρίσκονται σε αναβρασμό. Τα
συλλαλητήρια στη 1 Απρίλη χρειάζε-
ται να είναι πανεκπαιδευτικά. Να
συμμετέχουν και οι ομοσπονδίες
μας με απεργία και όλοι μαζί να δώ-
σουμε την απάντηση που χρειάζεται
στο δρόμο.

Εύα Ηλιάδη
εκπαιδευτικός Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας

Άνοιγμα σχολείων
σημαίνει
μικρότερα τμήματα

Ειδικά σχολεία SOS
Το δίκαιο των κινητοποιήσεων στις οποίες βρίσκονται εδώ και αρκετές

εβδομάδες, οι εργαζόμενοι στην Ειδική Αγωγή, επιβεβαιώθηκε για μια
ακόμη φορά. Μετά τους θανάτους μαθητή Ειδικού Σχολείου και γονέα, έχα-
σε τη ζωή του και εκπαιδευτικός σε Ειδικό Δημοτικό Σχολέιο της Λάρισας.

“Τον τελευταίο χρόνο η Ειδική Αγωγή πέφτει θύμα των ανεπαρκειών και
της αναλγησίας της κυβέρνησης και του υπουργείου ώστε να λάβουν μέτρα
στήριξης για ασφαλή ανοιχτά ειδικά σχολεία” καταγγέλει ο Σύλλογος Εδικού
Βοηθητικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (ΣΕΒΕ-
ΠΕΑ) και συνεχίζει: “Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι της Ειδικής αγωγής δεν είμα-
στε άτρωτοι απέναντι στον ιό… Δυστυχώς το αποδεικνύουν τα δυσάρεστα
αυτά γεγονότα, αλλά και τα πολλά ειδικά σχολεία που ανά διαστήματα βρί-
σκονται σε αναστολή.

Καλούμε το υπουργείο ακόμα και την ύστατη αυτή στιγμή, για την ασφά-
λεια των παιδιών, των εργαζομένων και των οικογενειών τους, να λάβει μέτρα
στήριξης των ειδικών σχολείων, με την πρόσληψη μόνιμου υγειονομικού και
εκπαιδευτικού προσωπικού, προσωπικού καθαριότητας, δημιουργία ασφαλών
κτιριακών υποδομών, αύξηση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών και μεί-
ωση του αριθμού των μεταφερόμενων για αποφυγή συγχρωτισμού…

Η ανθρώπινη ζωή πρέπει να διασφαλίζεται πριν και πάνω απ’όλα! Να μη
θρηνήσουμε άλλα θύματα”.

1 Aπρίλη
Όλοι/ες στα 
συλλαλητήρια!
Aθήνα Προπύλαια 1μμ
Θεσσαλονίκη
Άγαλμα Βενιζέλου 12μεσ
Γιάννενα Περιφέρεια 12μεσ
Πάτρα Πλ. Αγίου Γεωργίου
12μεσ
Βόλος Θόλος 12μεσ
Ηράκλειο Πλ. Ελευθερίας 1μμ
Χανιά Πλ. Αγοράς 1μμ
Ξάνθη
Κεντρική Πλατεία 12μεσ

Παίρνουμε τις Σχολές μας!
“Αντιμάθημα” στη ΦΛΣ Αθήνας. Φωτό: ΣΕΚ στις σχολές



Μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο Πέμ-
πτη 1 Απρίλη 1μμ στα Προπύλαια.
Συγκέντρωση στη πρυτανεία του ΕΚ-

ΠΑ την Παρασκευή 26 Μάρτη 9μμ. Συνελεύ-
σεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις για να ανοίξου-
με τις σχολές μας – κάτω οι νόμοι Κεραμέως-
Χρυσοχοίδη.

Έχουμε διανύσει ένα διάστημα τριών μηνών
που το φοιτητικό κίνημα συγκρούεται με τις
επιλογές της κυβέρνησης να κρατάει κλειστές
τις σχολές εδώ και ένα χρόνο, να περνάει αν-
τιεκπαιδευτικά νομοσχέδια που διαλύουν τη
δημόσια εκπαίδευση και να βάζει αστυνομία
στις σχολές. Η προσπάθεια της κυβέρνησης
να βάλει φρένο στους αγώνες με το πρόσχημα
της πανδημίας απέτυχε παταγωδώς, η κατα-
στολή και οι απαγορεύσεις τσακίστηκαν όλο
το προηγούμενο διάστημα από τη μαζική αντί-
σταση των εργαζόμενων και της νεολαίας που
πλημμύρισαν τους δρόμους της Αθήνας και
άλλων πόλεων πανελλαδικά. 

Η Νέα Δημοκρατία δε μπορεί να περνάει νο-
μοσχέδια που τσακίζουν τη δημόσια παιδεία
και υγεία χωρίς αντιστάσεις, είναι μια απομο-
νωμένη κυβέρνηση από τη πλειοψηφία του κό-
σμου. Οι φοιτητές συνεχίζουμε τον αγώνα μας
με μεγάλο κεντρικό φοιτητικό συλλαλητήριο

τη Πέμπτη 1 Απρίλη στις 1μμ στα Προπύλαια
και συγκέντρωση στη πρυτανεία του ΕΚΠΑ την
ώρα της συγκλήτου τη Παρασκευή 28/3 στις
9πμ. Είναι κοροιδία η κυβέρνηση να κρατάει
κλειστές τις σχολές εδώ και ένα χρόνο ενώ
δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ για να πάρει ου-
σιαστικά μέτρα προστασίας από τη πανδημία
και την ίδια ώρα να περνάει νομοσχέδια που
διαλύουν τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση,
βάζουν ταξικούς φραγμούς, αστυνομία στις
σχολές, διαγραφές φοιτητών και άλλα αντι-
δραστικά μέτρα καταστολής του φοιτητικού
κινήματος από τη μία και ιδιωτικοποιήσεων
από την άλλη. 

Δίνουμε μάχη  για να ανοίξουμε τις σχολές
μας με την οργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων
και αντιμαθημάτων δια ζώσης στις σχολές, δεν
περιμένουμε να τις ανοίξει η Κεραμέως αλλά
οργανώνουμε διαδικασίες για να επιστρέψουν

οι φοιτητές στους χώρους τους. Ταυτόχρονα
ανοίγει ένα νέο μεγάλο μέτωπο ενάντια σε νέο
νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να κατεβάσει το
υπουργείο για να προχωρήσει τις ιδιωτικοποι-
ήσεις και τη συνέχεια για να ανατραπεί ο ψη-
φισμένος νόμος Κεραμέως- Χρυσοχοΐδη. 

Κέντρο σε αυτή τη προσπάθεια πρέπει να εί-
ναι η οργάνωση νέου γύρου γενικών συνελεύ-
σεων ανά σχολή, οι χιλιάδες διαδηλωτές που
γέμισαν τους δρόμους της Αθήνας και άλλων
πόλεων δείχνει αυτή τη δυνατότητα για να ορ-
γανωθεί ο αγώνας στη βάση, οι συνελεύσεις
βάζουν δράσεις και ζωντανές διαδικασίες, δε
θα ρίξουμε το νόμο επειδή θα αποσπάσουμε
μια θετική απάντηση από κάποιον πρύτανη αλ-
λά με μετωπική σύγκρουση με τη κυβέρνηση.
Καταλαμβάνουμε τις σχολές μας και τις μετα-
τρέπουμε ξανά σε κέντρα αγώνα, οι καταλή-
ψεις είναι άνοιγμα και σύνδεση με τη κοινωνία

και τους αγώνες. Με καταλήψεις όχι κάποιων
μικρών χώρων αλλά συνολικά των ιδρυμάτων
βάζοντας τα σε λειτουργία κάτω από τον έλεγ-
χο των φοιτητών και των φοιτητριών μπορούμε
να κερδίσουμε. Το φοιτητικό κίνημα έδειξε τη
δύναμη του όλο το προηγούμενο διάστημα και
χρειάζεται να κλιμακώσουμε τη σύγκρουση με
τη κυβέρνηση με μεγάλα κεντρικά συλλαλητή-
ρια, να συνδεθούμε με τους αγώνες που δίνει
η τάξη μας όπως κάναμε επιτυχημένα με τους
φοιτητικούς συλλόγους μπροστά στις 8 Μάρ-
τη ενάντια στον σεξισμό, στις 18 Μάρτη ενάν-
τια στην εκδικητική απόλυση του προέδρου
του σωματείου εργαζομένων του αγίου Σάββα
Κ.Καταραχιά και στις 20 Μάρτη στη διεθνή μέ-
ρα δράσης ενάντια στον ρατσισμό και τον φα-
σισμό. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΣΕΚ στις
σχολές βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή τη προ-
σπάθεια και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για
την επιτυχία του φοιτητικού συλλαλητηρίου
στις 1 Απρίλη, δυναμώνουμε τις γενικές μας
συνελεύσεις και βάζουμε την προοπτική κλιμά-
κωσης των αγώνων ενάντια στη κυβέρνηση
του ρατσισμού, του σεξισμού και της τρομο-
κρατίας που διαλύει την υγεία και τη παιδεία.                                                                               

ΣΕΚ στις σχολές
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Μαζικά στους δρόμους οι φοιτητές

Δικές μας οι σχολές 
χωρίς μπάτσους

Με νέα μεγάλα συλλαλητήρια
την 1η Απρίλη δίνουν συνέ-
χεια στις κινητοποιήσεις των

τελευταίων μηνών οι φοιτητές και οι
φοιτήτριες όλης της χώρας. Σε κήρυ-
ξη απεργιακής κινητοποίησης και
συμμετοχή στα συλλαλητήρια καλούν
τις ομοσπονδίες και τα σωματεία της
εκπαίδευσης οι Παρεμβάσεις Π.Ε.

“Το συλλαλητήριο την 1η Απρίλη
είναι ο νέος μεγάλος σταθμός του
φοιτητικού κινήματος” τονίζει στην
Εργατική Αλληλεγγύη η Μαρία Ρί-
ζου, φοιτήτρια ΕΜΜΕ και μέλος του
ΣΕΚ στις σχολές. “Δεν είναι μόνο η
διαδήλωση της Πέμπτης 1/4 αλλά
ένα τριήμερο κινητοποιήσεων που
ξεκινάει από την Τρίτη 30/3 όπου θα
δώσουμε το παρών στην κινητοποί-
ηση στο Υπ.Υγείας ενάντια στην από-
λυση του προέδρου του Συλλόγου
Εργαζομένων στον Αγ.Σάββα, Κ.Κα-
ταραχιά. Είναι και δικός μας αγώνας.
Η επιχειρούμενη εκδικητική απόλυση
του Καταραχιά είναι κομμάτι της επί-
θεσης στα σωματεία και τον συνδι-
καλισμό, όπως είναι και η προσπά-
θεια Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη να βά-
λουν μπάτσους στις σχολές. Θα συ-
νεχίσουμε την επόμενη ημέρα συμ-
μετέχοντας στην απεργιακή κινητο-
ποίηση των εργαζόμενων στον επισι-
τισμό. Άλλωστε εκτός από την απα-
ραίτητη ενότητα φοιτητικού κι εργα-
τικού κινήματος, η συμμετοχή μας
στη συγκεκριμένη κινητοποίηση έχει
να κάνει και με το γεγονός ότι ένα
μεγάλο μέρος των φοιτητριών/ών ερ-
γάζονται παράλληλα σε αυτόν τον
κλάδο. Και την Πέμπτη 1η Απρίλη, με

το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
στα Προπύλαια, κορυφώνεται αυτό
το τριήμερο κινητοποιήσεων, κατε-
βαίνοντας ξανά μαζικά στους δρό-
μους ενάντια στον νόμο Κεραμέως –
Χρυσοχοΐδη αλλά και το παρατετα-
μένο κλείσιμο των σχολών μας.

Οργανώνουμε
Ήδη έχουμε ξεπεράσει τον ένα

χρόνο που οι σχολές μας είναι κλει-
στές. Η κυβέρνηση θέλει όταν τις
ανοίξει, να μας τις φέρει τελείως
διαφορετικές με μπάτσους παντού
και ποινές ενάντια στην συνδικαλι-
στική και πολιτική δράση. Γι' αυτό
και δεν καθόμαστε με σταυρωμένα
χέρια. Οργανώνουμε τη διαδήλωση
την 1η Απρίλη αλλά ταυτόχρονα ορ-

γανωνόμαστε και μέσα στις σχολές.
Τις ζωντανεύουμε από τα κάτω με
συνελεύσεις, συζητήσεις, εκδηλώ-
σεις, αντιμαθήματα. Σε συνεργασία
με καθηγητές και καθηγήτριες έχου-
με τέτοια παραδείγματα σε πολλές
σχολές. Εμείς σαν ΣΕΚ στις Σχολές
βάζουμε και την πρόταση για κλιμά-
κωση, με κατάληψη των σχολών. Κα-
ταλήψεις που θα επαναφέρουν όλη
τη ζωντάνια και θα μετατρέψουν τα
πανεπιστήμια σε κέντρα αγώνα
ενάντια στην κυβέρνηση”.

Ολες οι μέρες που προηγήθηκαν
ήταν μέρες δράσης για εκατοντάδες
φοιτητές και φοιτήτριες. Στη Θεσσα-
λονίκη, πραγματοποιήθηκαν γενικές
συνελεύσεις σε σχολές του ΑΠΘ
ενώ κινητοποιήσεις πραγματοποι-

ήθηκαν την Πέμπτη 25/3 και την Πα-
ρασκευή 26/3 με μαζική συμμετοχή.
Ταυτόχρονα συνεχίστηκαν τα δια
ζώσης μαθήματα και οι εκδηλώσεις

μέσα στον προαύλιο χώρο του ΑΠΘ.
Αντίστοιχα και στην Αθήνα έγινε

συγκέντρωση στην Πρυτανεία του
ΕΚΠΑ στα Προπύλαια την Παρα-
σκευή 26/3, ενώ την Τετάρτη 24/3
έγινε εκδήλωση του Φοιτητικού Συλ-
λόγου Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ για την
επανάσταση του 1821. Την Τετάρτη
31/3, οργανώνεται νέα συζήτηση για
τις διεκδικήσεις του φοιτητικού κινή-
ματος, στις 12μ στο αίθριο της Φιλο-
σοφικής από το σχήματα ΣΑΦ ΚΑΡΦΙ
ΕΑΑΚ,Υπέρβαση, ΑΡΕΝ. Την ίδια μέ-
ρα στις 2μμ, οργανώνεται αντιμάθη-
μα στο προαύλιο της Νομικής Αθή-
νας, με τη συμμετοχή του καθηγητή
κ.Κουντούρη. Συνελεύσεις ήταν
προγραμματισμένες να γίνουν την
Τρίτη 30/3 σε ΑΣΚΤ και Πάντειο και
την Τετάρτη 31/3 στην ΑΣΟΕΕ.

Κινητοποιήσεις και συνελεύσεις
πραγματοποιήθηκαν επίσης στην
Πάτρα, στα Γιάννενα, στο Βόλο, στα
Χανιά κ.α.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Απόφαση συμμετοχής στο μεγάλο πανεκπαιδευτικο συλλαλητήριο
την 1η Απρίλη πήρε το συντονιστικό των δραματικών σχολών και

σχολών χορού. 
Διανύουμε την 3η εβδομάδα αποχής από τα διαδικτυακά μαθήματα,

ενώ πλέον 15 σχολές βρίσκονται σε κινητοποιήσεις διεκδικώντας το
άνοιγμα των σχολών μας με μέσα προστασίας, την παράταση του
έτους και την οικονομική στήριξη των σπουδαστριών/ών. Στις μαζικές
συνελεύσεις που έγιναν αυτήν την εβδομάδα στο σύνολο σχεδόν των
σχολών πάρθηκε η απόφαση για κοινή δράση μαζί με τους φοιτητικούς
συλλόγους. Παλεύουμε όλες και όλοι μαζί ενάντια στην καταστολή,
ενάντια στο τσακισμα της Παιδείας και σε αυτήν την δολοφονική κυ-
βέρνηση.

Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Σπουδάστρια σχολής θεάτρου “Δήλος”

Οι φοιτήτριες στην πρώτη γραμμή στην απεργιακή 8 Μάρτη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ηαπόλυση του προέδρου του Συλλόγου Ερ-
γαζόμενων στον Άγιο Σάββα, Κώστα Κατα-
ραχιά, είναι μια ευθεία επίθεση στα συνδι-

κάτα της υγείας, την πιο κρίσιμη στιγμή της παν-
δημίας. Είναι ταυτόχρονα και μια στοχευμένη επι-
λογή που ανοίγει το δρόμο για όσα σχεδιάζει η
κυβέρνηση συνολικά για τα εργασιακά και το συν-
δικαλισμό το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα,
είναι πρόβα τζενεράλε για το νέο αντεργατικό αν-
τισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο του Χατζηδάκη.

Οι σαρωτικές αλλαγές που αυτό θα φέρει στα
ωράρια εργασίας, τις υπερωρίες και όλα τα εργα-
σιακά δικαιώματα, μαζί με το χτύπημα των απερ-
γιών, της συνδικαλιστικής δράσης και της λει-
τουργίας των σωματείων, είναι λίγο πολύ ήδη
γνωστά από τον Οκτώβρη-Νοέμβρη όταν επιχει-
ρήθηκε να κατατεθεί από τον Βρούτση.  Η κατάρ-
γηση του 8ωρου και της κυριακάτικης αργίας, η
ελαστικοποίηση του ωραρίου με διεύρυνση των
ατομικών συμβάσεων, τα μεγαλύτερα εμπόδια
στην κήρυξη απεργιών και ο έλεγχος των συνδι-
κάτων με παράλληλη κατάργηση της προστασίας
της συνδικαλιστικής δράσης και των συνδικαλι-
στών, βρίσκονται στον πυρήνα του.

Επιθέσεις
Είναι επιθέσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες

των αφεντικών για όλη την επόμενη περίοδο. Ό,
τι κι αν λέει η κυβέρνηση για επιστροφή στην κα-
νονικότητα μετά την δύσκολη φάση της πανδη-
μίας, το άνοιγμα της αγοράς δεν θα συνοδευτεί
από οικονομική άνθιση και ευημερία, αλλά από
περισσότερα λουκέτα και μεγαλύτερη κρίση. Αυ-
τό που έρχεται είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο κύμα
απολύσεων και ανεργίας. 

Το τσάκισμα του συνδικαλισμού είναι απαραίτη-
το για να μπορέσουν όλα αυτά να εφαρμοστούν.
Στο ήδη αντεργατικό πλαίσιο της κήρυξης των
απεργιών που πέρασαν όλες οι προηγούμενες κυ-
βερνήσεις έρχονται να προστεθούν μια σειρά ακό-
μα μέτρα, όπως η απαγόρευση των καταλήψεων
των χώρων δουλειάς και των απεργιακών φρου-
ρών, η αύξηση του προσωπικού ασφαλείας, τα
μητρώα των μελών των συνδικάτων υπό τον έλεγ-
χο του υπουργείου και της κυβέρνησης, οι ηλε-
κτρονικές ψηφοφορίες με απαρτία πάνω από
50%, ως συνέχεια του νόμου της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ για την απαρτία των «έγκυρων» γενικών συ-
νελεύσεων. Μέχρι και τη δυνατότητα αποζημίω-
σης του εργοδότη σε περίπτωση που κηρυχτεί μια
απεργία παράνομη και καταχρηστική σχεδιάζουν.

Η κατάργηση μιας σειράς προστατευτικών δια-
τάξεων για τα μέλη των ΔΣ των Σωματείων και
των όρων απόλυσής τους συμπληρώνουν την ει-
κόνα. Σε αυτή την προσπάθεια κολλάει η απόλυ-
ση του Κώστα Καταραχιά, η πρώτη απόλυση προ-
έδρου Σωματείου στο δημόσιο εδώ και πάρα πολ-
λά χρόνια. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία η
ανατροπή της. Θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα για
τα σχέδια του Χατζηδάκη και της κυβέρνησης.

Αντίσταση 
στην απόλυση
Καταραχιά
- αντίσταση 
στο Νομοσχέδιο
Χατζηδάκη

Με μια ξερή ανακοίνωση δυο μόλις γραμμών, οι εργαζόμε-
νοι της ΣΤΑΣΥ (ΗΣΑΠ-ΤΡΑΜ-ΜΕΤΡΟ) πληροφορήθηκαν
την Τετάρτη 24/3 ότι ανάμεσα στους 206 ιδιώτες γιατρούς

που επιστράτευσε το Υπουργείο Υγείας για να συνδράμουν το ΕΣΥ
για ένα μήνα, βρίσκεται και ο παθολόγος της Υγειονομικής Υπηρε-
σίας της εταιρίας.

Είναι μια ενέργεια που ξεπερνά ακόμα και τα χονδροειδέστατα
ψέματα της κυβέρνησης τον τελευταίο χρόνο ότι στα ΜΜΜ «δεν
κολλάει» ή τα προκλητικά «δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφο-
ρεία» όταν αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι αποτελούν εστίες υπερ-
μετάδοσης. Τελικά, όχι μόνο δεν ενισχύει τα ΜΜΜ με δρομολόγια
και όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για προσωπικό και επιβά-
τες, αλλά αντίθετα στερεί 2.500 εργαζόμενους, και μάλιστα στην κο-
ρύφωση του τρίτου κύματος της πανδημίας, από έναν παθολόγο.

«Αντί να επιτάξει τις δομές και τους πόρους των κερδοσκοπικών
επιχειρήσεων υγείας, το καθεστώς περιορίζεται σε επιτάξεις των
έτσι κι αλλιώς πενιχρών πόρων που ήδη εξυπηρετούν στρώματα
χειμαζόμενων τάξεων», μας γράφει ο Νίκος Σμπαρούνης, εργαζό-
μενος στο ΜΕΤΡΟ. «Διαβάζουμε στο συνημμένο ότι με αυτή την
αφορμή κλείνει το ιατρείο στην Κεντρική Επισκευαστική Βάση της

Γραμμής Μετρό 1 στον Πειραιά, που είναι πολύτιμο όχι μόνο για
το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης, αλλά κυρίως λόγω
της θέσης του δίπλα σε ένα αμαξοστάσιο με πολυάριθμους εργα-
ζόμενους σε βαριές, ανθυγιεινές και επικίνδυνες (λόγω και της ερ-
γοδοτικής ασυδοσίας) εργασίες. Τρώμε από τις σάρκες μας, ή
μάλλον οι επιτήδειοι τρώνε τις σάρκες μας.

Και μάλλον χωρίς πρακτικό όφελος, παρά μόνο για να σκορά-
ρουν επικοινωνιακά κάποια δήθεν μέτρα “Υγειονομικής προστα-
σίας” που θα προβληθούν από τα δημοσιογραφικά τους φερέφω-
να. Τί αποτελεσματικότητα θα έχει το μάζωμα διαφόρων  ιατρών
από δω κι από 'κει; Πόσο καιρό θα πάρει η εξοικείωση με τούς
εξοπλισμούς, το σύστημα και τις εξειδικευμένες μεθόδους που εί-
ναι μοναδικά σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα; Ο σχηματισμός αποτε-
λεσματικών ιατρικών ομάδων απαιτεί χρονοβόρες προετοιμασίες,
δε γίνεται άρπα-κόλλα! Την ίδια στιγμή επιχειρούν να πομακρύ-
νουν με θράσος αντικαπιταλιστές συνδικαλιζόμενους ιατρούς,
τορπιλλίζοντας συνειδητά τα νοσοκομεία όπου αυτοί υπηρετούν.
Πόσες άραγε παρόμοιες ψευδοεπιτάξεις σε βάρος δομών εργατι-
κής/λαϊκής εξυπηρέτησης έχει σκοράρει το “Υπουργείο” του νε-
κροθάφτη Κικίλια στο βωμό της επικοινωνιακής κοροϊδίας;».

Χωρίς γιατρό ΗΣΑΠ-ΤΡΑΜ-ΜΕΤΡΟ...

Στην πεπατημένη της «ατομικής ευθύ-
νης» κινείται η κυβέρνηση, παρά την
αποδεδειγμένη πια παταγώδη αποτυ-

χία αυτής της στρατηγικής στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας. Η τελευταία της από-
φαση για χορήγηση ατομικών διαγνωστι-
κών τεστ (self test) στο σπίτι για δυο μήνες
δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνέχιση της
ίδιας πολιτικής με μεταφορά του βάρους
της διάγνωσης, της καταγραφής και του
περιορισμού του ιού από την ίδια στους
πολίτες. 

Η ανάγκη του ελέγχου της διασποράς
μέσα από τη μαζική ιχνηλάτηση του πλυθυ-
σμού αναδείχτηκε ως επιτακτική από την
αρχή της πανδημίας. Το αίτημα της διενέρ-
γειας συστηματικών μαζικών δωρεάν τεστ,
ειδικά στους χώρους δουλειάς, αλλά και
σε δήμους και γειτονιές, με ευθύνη της κυ-
βέρνησης και του κράτους, από δημόσιες
δομές και συνεργεία ελέγχου, με εκπαιδευ-
μένο προσωπικό, έγινε κεντρικό από τα
συνδικάτα από το πρώτο λοκντάουν. Τότε
όμως η κυβέρνηση έδινε όλες της τις δυνά-
μεις για να πείσει ότι τίποτα από όλα αυτά
δεν είναι απαραίτητα.

Κυβέρνηση-Αρνητής των τεστ
Ο Τσιόδρας, αμφισβητώντας ακόμα και

διεθνείς οργανισμούς που πρόβαλαν τη
μαζική ιχνηλάτηση ως ένα από τα πιο κρίσι-
μα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης, μι-
λούσε για μεγάλη σπατάλη πόρων σε λά-
θος κατεύθυνση. Ούτε το δεύτερο κύμα,
με την υπερμετάδοση και τις εκατόμβες
των νεκρών, συγκίνησε την κυβέρνηση
ώστε να προχωρήσει σε αυτό το μέτρο.
Παρότι αναγκάστηκε να αυξήσει τα τεστ,
δεν τα έκανε ποτέ όλα δωρεάν, ενώ ο αριθ-
μός τους (μοριακών και ράπιντ) παρέμεινε
μέχρι σήμερα απελπιστικά μικρός, ειδικά
τώρα στην κορύφωση του τρίτου κύματος.
Τώρα, το μόνο που κάνει είναι να φορτώνει
για άλλη μια φορά στις πλάτες του κόσμου

την ευθύνη για ό,τι συμβεί υγειονομικά με-
τά τη χαλάρωση των μέτρων και το άνοιγ-
μα της αγοράς που ετοιμάζει. 

Η ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου Αττικής, που έκφρασε τη διαφωνία
του με αυτή την απόφαση, λέει και για άλ-
λα προβλήματα που δημιουργεί: «Η διαδι-
κασία αυτή, όντας πλήρως αντιεπιστημονι-
κή, μπορεί να αποβεί από άχρηστη έως δυ-
νάμει επικίνδυνη... Όλα αυτά τα 40 εκ. χρη-
σιμοποιημένα μηνιαίως τέστ, τα οποία θα
είναι με βιολογικό φορτίο που θα αποβάλ-
λονται; Σε κοινούς κάδους σκουπιδιών; Δεν
υπάρχει καμία πρόβλεψη. Έχουν σκεφτεί
οι αρμόδιοι το κίνδυνο διασποράς του ιού
και το ενδεχόμενο να νοσήσουν οι φαρμα-
κοποιοί και οι εργαζόμενοι μέσα στα φαρ-
μακεία στο βαθμό που δεν υπάρχουν οι
απαραίτητες εγκαταστάσεις για τέτοιου εί-

δους διαδικασίες; Είναι σαφής η προσπά-
θεια της κυβέρνησης να μεταφέρει την ευ-
θύνη στους πολίτες ακόμη και για την κα-
ταγραφή των αποτελεσμάτων των τεστ τώ-
ρα που πια η κατάσταση στα δημόσια νο-
σοκομεία είναι τραγική, λόγω της δικής της
αποτυχημένης πολιτικής διαχείρισης της
πανδημίας.

Ας αφήσει λοιπόν η Κυβέρνηση τα άστο-
χα πυροτεχνήματα ... και ας προσπαθήσει
να οργανώσει αυτό που έπρεπε να κάνει
εδώ και πολύ καιρό: την διενέργεια τεστ
στον πληθυσμό με ορθό και επιστημονικό
τρόπο σχεδιασμένο και όχι για επικοινωνια-
κούς και μόνο λόγους. Με ότι μας δείχνουν
τα τελευταία στοιχεία, η μέχρι τώρα πολιτι-
κή της στην εξέλιξη της πανδημίας, είναι
αυτή που μας έχει φέρει σε αυτό το εφιαλ-
τικό αποτέλεσμα».

Τα “self-test” είναι σκάνδαλο
Από την απεργία 
στα νοσοκομεία στις 23 Φλεβάρη. 
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Στηρίξτε τους ήρωες των νοσοκομείων
Στην κορύφωσή της βρίσκεται,

μαζί με το τρίτο κύμα, η εγ-
κληματική διαχείριση της παν-

δημίας από την κυβέρνηση. Μπορεί
ο αριθμός των κρουσμάτων να συνε-
χίζει την ανηφόρα, τα νοσοκομεία να
βουλιάζουν και οι νεκροί, όπως και
οι διασωληνωμένοι εντός και εκτός
ΜΕΘ, καθημερινά να αυξάνονται,
αλλά το υπουργείο Υγείας αρνείται
πεισματικά τόσο να προχωρήσει σε
μαζικές προσλήψεις και χρηματοδό-
τηση του ΕΣΥ όσο και να επιτάξει τις
ιδιωτικές κλινικές. Αντίθετα, δεν δι-
στάζει διά στόματος Παπαεαυγγέ-
λου της επιτροπής των «ειδικών» να
μιλά για «μικρό ποσοστό» θανάτων
εκτός ΜΕΘ.

Γεννηματάς
Οι εικόνες που έρχονται από όλα

τα νοσομομεία είναι εφιαλτικές. Την
περασμένη Τετάρτη 24/3, οι εργαζό-
μενοι στο ΓΝΑ Γεννηματάς προχώ-
ρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας
-τη δεύτερη μέσα σε πέντε μέρες-
στη Διοίκηση, οργισμένοι για την κα-
τάσταση που επικρατεί. Σύμφωνα με
την Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή, το δεύτερο μεγαλύτερο
νοσοκομείο της χώρας έχει ουσια-
στικά μετατραπεί σε νοσοκομείο co-
vid χωρίς καμιά απολύτως ενίσχυση
σε ανθρώπινο δυναμικό. Για τις
τρεις τελευταίες κλινικές (Γ' ΠΘ, ΓΑ-
ΣΤΡΟ, Β' ΟΡΘ) που έγιναν covid, κα-
θώς και για το Ορθοπεδικό Χειρουρ-
γείο που έγινε χώρος αναζογώνη-
σης, η απόφαση ανακοινώθηκε μό-
λις μια μέρα πριν, με το προσωπικό
τους να πρέπει μέσα σε ένα απόγευ-
μα να «εκπαιδευτεί» στα νέα του κα-
θήκοντα και να αλλάξει προγράμμα-
τα εφημέρευσης και βαρδιών.

Όπως κατήγγειλε, η αναλογία co-
vid ασθενών - εφημερευόντων για-
τρών διαμορφώνεται στο 35:1 δια-
λύοντας κάθε έννοια ασφάλειας,
ενώ κάθε μέρα υπάρχουν διασωλη-
νωμένοι ασθενείς σε κοινούς θαλά-
μους χάνοντας πολύτιμες ώρες που
κοστίζουν ακόμα και ζωές. Την ίδια
στιγμή, η μία Παθολογική Κλινική
που έχει απομείνει για τα εκτός co-
vid περιστατικά εφημερεύει κάθε
τέσσερις μέρες πρακτικά μόνη της
για όλο το Λεκανοπέδιο.

Σαν κερασάκι στην τούρτα, η Διοί-
κηση του νοσοκομείου αποφάσισε
να κόψει τις άδειες ειδικού σκοπού
για το προσωπικό. Το έγγραφο που
στάλθηκε στα τμήματα ανέφερε:
«Προσοχή. Για τις επόμενες δυο
εβδομάδες δεν θα δίνονται άδειες
ειδικού σκοπού, θα δίνονται μόνο σε
μονογονεϊκές οικογένειες. Λόγω
έκτακτων αναγκών. Η διευθύντρια
νοσηλευτικής υπηρεσίας». Μητσοτά-
κης - Κικίλιας αδιαφορούν όχι μόνο
για το πώς θα ανταποκριθούν όσοι

έχουν χίλιες δυο οικογενειακές υπο-
χρεώσεις πίσω τους λόγω των λο-
κντάουν που οι ίδιοι έχουν επιβάλ-
λει, αλλά και για τί μπορεί να σημά-
νει αυτή η απόφαση για όσους ερ-
γαζόμενους ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες, στην πιο επικίνδυνη και πιο
θανατηφόρα φάση της πανδημίας.

Ερυθρός
Πριν δυο βδομάδες περίπου, με

απόφαση του υπουργείου Υγείας, ο
Ερυθρός μετατράπηκε σε αποκλει-
στικά covid νοσοκομείο. Η συνέχεια
είναι τραγική. Όπως ανέφερε σε
ανακοίνωσή του το Ενωτικό Κίνημα
για την Ανατροπή στις 25/3: «Τις
προηγούμενες μέρες έκλεισαν όλα
τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομεί-
ου που δέχονταν κατά μέσο όρο
58.000 ασθενείς ανά έτος, με το
τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας να
είναι το μόνο που παραμένει ανοι-
χτό, ενώ οι 400 κλίνες που διατίθεν-
ται για τη νοσηλεία ασθενών με co-
vid-19, πλαισιώνονται από τους ελά-
χιστους Ειδικούς Παθολόγους που
υπηρετούν στο νοσοκομείο (13 στον
αριθμό) και από τους γιατρούς λοι-
πών ειδικοτήτων, μη συναφών με τη
νόσο, χωρίς καν οι γιατροί αυτοί να
έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαί-
δευση. 

Σαν να μην έφταναν όλα τα παρα-
πάνω, στις 24/3 το νοσοκομείο εκτά-
κτως και χωρίς καμία προετοιμασία
και χωρίς καμία απολύτως ενημέρω-
ση του προσωπικού, εντάχθηκε σε
καθεστώς 24ωρης εφημερίας για
παραλαβή ασθενών με λοίμωξη από
κορονοϊό. Από τις πρώτες πρωινές
ώρες, και ενώ στο νοσοκομείο νοση-
λεύονταν ήδη περί τους 150 ασθε-
νείς, η διοίκηση του νοσοκομείου

δεν είχε προχωρήσει σε καμία επί-
σημη ανακοίνωση, ενώ δεν είχε κα-
θοριστεί το απαιτούμενο προσωπικό
για να διεκπεραιωθεί με ασφάλεια
μια 24ωρη γενική εφημερία. Φτάσα-
με λοιπόν στο σημείο, πληθώρα
ασθενών να γίνονται εισαγωγή στο
νοσοκομείο, και το λιγοστό ιατρονο-
σηλευτικό προσωπικό να πραγματο-
ποιεί αγώνα δρόμου σε διαφορετι-
κές μεριές του νοσοκομείου για να
σωθούν όσο το δυνατόν περισσότε-
ρες ανθρώπινες ζωές».

Λαϊκό, Ευαγγελισμός
Την ίδια μέρα το πρωί το Λαϊκό

έκλεινε εφημερία ακόμα και με ράν-
τζα στην κλινική covid. Ο προϊστάμε-
νος της κλινικής κατήγγειλε ότι κά-
ποια στιγμή το νοσοκομείο αναγκά-
στηκε να διακόψει την εφημερία του
για περιστατικά covid λόγω έλλει-
ψης κρεβατιών. «Υπάρχουν εκτός
από τα 90 κρεβάτια και 7 φορεία
στους θαλάμους, ενώ έχουν παρα-
μείνει και 2 διασωληνωμένοι εδώ και
5 μέρες σε κλίνες εκτός ΜΕΘ και
δεν έχουν πάει σε κρεβάτι γιατί δεν
υπάρχει διαθέσιμη θέση. Κάποια
στιγμή χθες σταμάτησε η εφημερία
και υπήρχαν τα υποστηρικτικά νοσο-
κομεία που αναλάμβαναν τα περι-
στατικά covid», είπε.

Η διοίκηση του Λαϊκού έτρεξε φυ-
σικά, κατά τη συνήθη τακτική
υπουργείου και διοικήσεων, να το
διαψεύσει, αλλά κανείς πλέον δεν
τους πιστεύει. Το μόνο που κάνουν
είναι να προσπαθούν με κάθε τρόπο
να τρομοκρατήσουν και να φιμώ-
σουν τους υγειονομικούς. Ακόμα και
με τιμωρητικές αποφάσεις, όπως
στον Ευαγγελισμό όπου η Διοίκηση
προχώρησε σε ποινές στέρησης μι-

σθού (!) σε ειδικευόμενους γιατρούς
του νοσοκομείου.

Όπως αναφέρει η ΕΙΝΑΠ: «Το ΔΣ
της ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει τον Διοικητή
του νοσοκομείου “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
κ. Γρηγορόπουλο και τον Αναπλη-
ρωτή Διοικητή κ. Βαμβουρέλη οι
οποίοι προχώρησαν σε μία απαρά-
δεχτη, πρωτοφανή αυταρχική ενέρ-
γεια σε ειδικευόμενους γιατρούς.
Συγκεκριμένα, επιβάλλουν σε έναν
ειδικευόμενο ποινή στέρησης μι-
σθού 15 ημερών “για απρεπή και
επιθετική συμπεριφορά στου πρό-
σωπο του Αναπληρωτή Διοικητή” και
για “απείθεια”. Σε άλλον ειδικευόμε-
νο ποινή στέρησης μισθού 5 ημερών
“γιατί δε φορούσε σωστά τη μάσκα
του”. Οι ποινές αυτές συνοδεύονται
από “συστάσεις” “να είστε περισσό-
τερο προσεκτικοί στη συμπεριφορά
σας προς τους εκπροσώπους της
Διοίκησης του νοσοκομείου”.

Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, είναι
εξοργιστικά προκλητικό Διοικητές
νοσοκομείων να στρέφονται ενάντια
στους ειδικευόμενους γιατρούς που
επί 13 συνεχόμενους μήνες είναι
στην πρώτη γραμμή ενάντια στην
πανδημία. Απαιτούμε την άμεση πα-
ρέμβαση του Διοικητή της 1ης Υ.Πε.
και της Πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου Υγείας ώστε να ακυρω-
θεί αμέσως αυτή η απαράδεκτη
ενέργεια».

Θεσσαλονίκη, Πειραιάς
Αυτή είναι η συνέχεια των διώξεων

που έχουν ασκηθεί τους τελευταί-
ους μήνες σε βάρος των προέδρων
της ΠΟΕΔΗΝ, της ΟΕΝΓΕ, της ΕΝΙΘ
και άλλων υγειονομικών σε πολλά
νοσοκομεία της χώρας, με αποκορύ-
φωμα την απόλυση του προέδρου

του Συλλόγου Εργαζόμενων στον
Άγιο Σάββα, Κώστα Καταραχαιά. Τε-
λευταίο τέτοιο κρούσμα η δίωξη του
γιατρού Θ. Σιούλη στη Θεσσαλονί-
κη. Την περασμένη Τετάρτη 24/3,
πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας
της ΕΝΙΘ για αυτή τη δίωξη και με-
γάλη συγκέντρωση στο ΑΧΕΠΑ.

Όπως έγραψαν οι σύντροφοι και
οι συντρόφισσες της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη: «Εκα-
τοντάδες εργαζόμενοι/ες στα νοσο-
κομεία της πόλης, φοιτητές/τριες
και αλληλέγγυοι/ες πήραν μέρος
στη στάση εργασίας και στην παρά-
σταση διαμαρτυρίας που καλούσαν
η ΕΝΙΘ και το Σωματείο Εργαζόμε-
νων στο ΑΧΕΠΑ ενάντια στη δίωξη
του πρ. νοσοκομειακών γιατρών του
νοσοκομείου και μέλους του ΔΣ της
ΕΝΙΘ Θ. Σιούλη.

Σύσσωμο το προσωπικό του νοσο-
κομείου στάθηκε στο πλευρό του
γιατρού, που καλείται σε προκαταρ-
κτική εξέταση στην Ασφάλεια Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν εισαγγελικής πα-
ραγγελίας που εκδόθηκε μετά από
αίτημα του Διοικητή του νοσοκομεί-
ου ΑΧΕΠΑ με κατηγορίες για δια-
σπορά ψευδών ειδήσεων και απειλή
διάπραξης εγκλημάτων (!) επειδή
ανέδειξε μέσα από δηλώσεις του
στα ΜΜΕ τις εγκληματικές πολιτικές
της κυβέρνησης ΝΔ στη διαχείριση
της πανδημίας. Στη συγκέντρωση
συμμετείχαν επίσης οι σύλλογοι φοι-
τητών Ιατρικής, Νομικής και Μουσι-
κού και το Συντονιστικό Νοσοκομεί-
ων, που κάλεσε σε συμμετοχή στην
απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΕ-
ΔΗΝ την ερχόμενη Τρίτη 30/3 και
στη Θεσσαλονίκη, για να μην περά-
σει η απόλυση του συνδικαλιστή για-
τρού Κ. Καταραχιά, προέδρου του
σωματείου εργαζομένων του Αγ.
Σάββα».

Σαν να μη συμβαίνει τίποτα, ο Κικί-
λιας την Κυριακή 28/3 πήγε στο Τζά-
νειο λέγοντας προκλητικά ψέματα
ότι το ΕΣΥ «ανταποκρίνεται και με το
παραπάνω», ενώ, όπως κατήγγειλε
παθολόγος του νοσοκομείου, η εφη-
μερία έκλεισε με τέσσερις διασωλη-
νωμένους ασθενείς σε κοινούς θα-
λάμους, οι δύο εκ των οποίων περι-
μένουν στη λίστα για ΜΕΘ πάνω
από βδομάδα.

Τις προηγούμενες μέρες το Μετα-
ξά είχε πρακτικά κλείσει λόγω κρου-
σμάτων σε προσωπικό και ασθενείς,
το Δρομοκαϊτειο είχε γεμίσει ασθε-
νείς με covid χωρίς καμιά αντιμετώ-
πιση, συνολικά όλα τα νοσοκομεία
της 2ης ΥΠΕ, όπως και όλης της Ατ-
τικής, βρίσκονται στο κόκκινο με
εφημερίες που στην πλειοψηφία
τους χαρακτηρίζονται ως πολεμικές.
Η κυβέρνηση είναι απόλυτα υπεύθυ-
νη για όλο αυτό το έγκλημα.

Λένα Βερδέ

Κινητοποίηση στο ΑΧΕΠΑ στις 24 Μάρτη. Φωτό: Η ΕΑ στη Θεσσαλονίκη



«Αυτό το υπουργείο δεν είναι της
Υγείας, είναι των ΜΑΤ και της
τρομοκρατίας» ήταν το ξέσπα-

σμα των εκατοντάδων εργαζόμενων του
ΕΣΥ και των συμπαραστατών τους την Τρί-
τη 30 Μάρτη, στην πανυγειονομική απεργία
ενάντια στην απόλυση του προέδρου του
Συλλόγου Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα,
Κώστα Καταραχιά. Ήταν η πιο μαζική απερ-
γιακή κινητοποίηση που έχει γίνει τους τε-
λευταίους μήνες στην Υγεία, εκφράζοντας
την μεγάλη οργή για την εγκληματική δια-
χείριση της πανδημίας που κλιμακώνεται με
την απόλυση ενός γιατρού εξαιτίας της
συνδικαλιστικής του δράσης και τους αγώ-
νες του για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Η ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας υποδέχτηκε τους
υγειονομικούς με την αστυνομία και τελικά
με ξύλο και χημικά από τα ΜΑΤ.

Η συγκέντρωση έγινε στον Άγιο Σάββα,
πλημμυρίζοντας κυριολεκτικά το προαύλιο
και τον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου.
Η πολύ μεγάλη συμπαράσταση στον Κ.Κα-
ταραχιά, με εκτοντάδες ψηφίσματα και
ανακοινώσεις τις προηγούμενες μέρες,
αποτυπώθηκε εκεί στην παρουσία πλήθους
συνδικάτων, συλλόγων, φορέων, δημοτικών
κινήσεων, αριστερών οργανώσεων. Όλες
και όλοι μαζί προχώρησαν σε μια μεγάλη
διαδήλωση μέχρι το υπουργείο Υγείας 

Με τα πανό τους συμμετείχαν από τα νο-
σοκομεία ο Σύλλογος Εργαζομένων στο
Κρατικό Νίκαιας, το Γεννηματάς, το Αγία
Όλγα, εργαζόμενοι/ες στον Ερυθρό, το
Συντονιστικό Νοσοκομείων, ενώ έξω από
το υπουργείο τους περίμενε και ο Σύλλο-
γος του Ασκληπείου Βούλας. Εργαζόμενοι
από πολλά ακόμα νοσοκομεία, όπως το
Θριάσιο, το Αμαλία Φλέμινγκ κ.α, έδωσαν
επίσης το παρών. Μαζί τους ο Σύλλογος
Δασκάλων Αριστοτέλης και δεκάδες ακόμα
εκπαιδευτικοί από πολλές ΕΛΜΕ και Συλ-
λόγους Πρωτοβάθμιας, η κίνηση “Στηρίξτε
τους Εργάτες της Υγείας - Support Health
Workers”, εργαζόμενοι στο επισιτισμό με
το Δίκτυο “Η Καμαριέρα”, η Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας, φοιτητικοί Σύλλογοι
από μια σειρά σχολές, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η νεο-
λαία ΣΥΡΙΖΑ και άλλες οργανώσεις της
αριστεράς και του αναρχικού χώρου..

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των μετα-
ναστών και των μεταναστριών από το Κα-
μερούν που μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ ανέδειξαν
τα αιτήματά τους για πρόσβαση στην
Υγεία για όλους και όλες, για εμβολιασμό
και ΑΜΚΑ, για ανοιχτά σύνορα και πόλεις,
για άσυλο και χαρτιά, ενάντια στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης. Πολλοί και πολλές
κρατούσαν τις φωτογραφίες των δυο προ-
σφύγων που πέθαναν στα κολαστήρια της
Κορίνθου και τη Κω μέσα σε λίγες μέρες,
υπογραμμίζοντας τη δολοφονική ρατσιστι-
κή πολιτική της κυβέρνησης. Το παρών
έδωσαν και μέλη της Πακιστανικής Κοινό-
τητας με επικεφαλής τον πρόεδρό της Τζα-
βέντ Ασλάμ.

«Είμαστε εδώ για συμπαράσταση στον
πρόεδρο του Συλλόγου μας, γιατί είναι κα-
θαρά εκδικητική η απόλυσή του, γιατί έβγα-
λε προς τα έξω προβλήματα που υπήρχαν»,
μας είπε η Διονυσία, τραυματιοφορέας, με
το πρόγραμμα των 4000 συμβασιούχων του

ΟΑΕΔ. «Στα νοσοκομεία τα πράγματα είναι
πολύ δύσκολα, οι συμβασιούχοι είμαστε
πάρα πολλοί και είμαστε σε ομηρία, ενώ
λείπει προσωπικό. Όλοι προσφέρουμε και
πρέπει να μείνουμε στη δουλειά».

Λόγω συνδικαλισμού
«Είμαστε εδώ ενάντια στην απόλυση του

Κ. Καταραχιά» μας είπε η Ελευθερία, νοση-
λεύτρια στο Γεννηματάς, με το ίδιο πρό-
γραμμα συμβασιούχων. «Ξέρουμε ότι
όπως απολύουν αυτόν, έτσι ετοιμάζουν να
απολύσουν κι εμάς που είμαστε συμβασι-
ούχοι. Είναι άλλος ο λόγος που απολύεται
έτσι κι αλλιώς, λόγω συνδικαλισμού. Κάτω
τα χέρια από τα συνδικάτα, να μείνουν όλοι
οι συμβασιούχοι στη δουλειά. Οι ανάγκες
στο Γεννηματάς είναι πάρα πολλές, ειδικά
τώρα που το κάνουν όλο covid. Δεν υπάρ-
χει προσωπικό, δεν υπάρχει εξειδικευμένο
προσωπικό, τα προβλήματα είναι πάρα
πολλά». 

«Η κατάσταση τώρα που έχουμε γίνει νο-
σοκομείο covid είναι πολύ δύσκολη, το
προσωπικό λείπει, οι ανάγκες των ασθενών
είναι αυξημένες» μας είπε η Φλωρεντία Κα-
ραγιαννάκου, συμβασιούχος στον Ερυθρό,
επίσης με το ίδιο πρόγραμμα. «Διεκδικού-
με σταθερή δουλειά, να γίνουμε όλοι, επι-
κουρικοί και συμβασιούχοι μόνιμοι. Διεκδι-
κούμε προσλήψεις γιατί το προσωπικό δεν
φτάνει με τίποτα καθως και περισσότερα
μέτρα ασφαλείας. Ο Κ. Καταραχιάς είναι
ένας συνάδελφος που πάλεψε πάρα πολύ
κάτω από δύσκολες συνθήκες όλα αυτά τα
χρόνια και τώρα με τον covid ακόμα παρα-
πάνω. Είναι άδικη η απόλυσή του, γιατί
όλοι ανανεώθηκαν, αυτός γιατί; Δεν αφή-
νουμε τα πόστα μας, το ότι δεν είμαστε
ακόμα περισσότεροι σήμερα εδώ είναι
επειδή έχουμε καθημερινή εφημερία τα πε-

ρισσότερα νοσοκομεία, αλλά συνεχίζουμε
και τους αγώνες».

Έξω από το υπουργείο, πλήθος συνδικα-
λιστών/ιστριών πήραν το λόγο για να απαι-
τήσουν την παραμονή του Κ.Καταραχιά
στη δουλειά και να αναδείξουν τον πραγ-
ματικό στόχο της κυβέρνησης πίσω από
την απόλυση, τη φίμωση των υγειονομικών
και το χτύπημα του συνδικαλισμού στα νο-
σοκομεία κι όχι μόνο. Η παρουσία της
αστυνομίας ήταν από την αρχή έντονη,
εξοργίζοντας όλους για την υποδοχή που
επεφύλαξε για άλλη μια φορά ο Κικίλιας
στους «ήρωες των νοσοκομείων».

Έντονες αποδοκιμασίες ακολούθησαν,
όταν ο Κώστας Καταραχιάς ενημέρωσε:
«Μεταφέραμε το αίτημα για συνάντηση
των εκπροσώπων μας με το υπουργείο
στην αστυνομία γιατί αυτή υποδέχεται
τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Κι αυ-
τή μας μετέφερε το μήνυμα του υπουργού.
Απάντησε ότι δεν δέχεται να συναντήσει
κανέναν για άλλη μια φορά. Και δεν σταμά-
τησε σε αυτό. Διεμήνυσε ότι για το περιε-
χόμενο της κινητοποίησής μας, η ηγεσία
του υπουργείου Υγείας τοποθετείται αρνη-
τικά. Αυτή είναι η απάντηση του υπουργού
Υγείας. Είναι ντροπή, είναι αίσχος να μιλά-
νε με αυτό τον απαξιωτικό τρόπο για τους
υγειονομικούς. Αυτό δείχνει ποια είναι η
συνέχεια, τι θέλουν να κάνουν στα νοσοκο-
μεία. Είναι γελασμένοι. Αυτοί είναι κλεισμέ-
νοι στα γραφεία τους, εμείς είμαστε ανοι-
χτά στο δρόμο, στον αγώνα!».

Ούτε τα νέα αιτήματα των απεργών για επί-
σημη ενημέρωση από το υπουργείο κι όχι
από την αστυνομία βρήκαν ανταπόκριση. Αν-
τίθετα, η δεύτερη απάντηση ήρθε από πίσω
από τα κλειστά ρολά της εισόδου από έναν
συμβασιούχο εργαζόμενο ότι ο υπουργός
επιμένει να μην δεχτεί κανένα. Τότε η οργή

ξεχείλισε με τους
εργαζόμενους και
τους συμπαραστά-
τες τους να απο-
κλείουν την είσο-
δο. Ακολούθησε η
απρόκλητη επίθε-
ση των ΜΑΤ, που
βγήκαν μέσα από
το υπουργείο, με
γκλοπιές και χημι-
κά.

Απεργιακές κι-
ν η τ ο π ο ι ή σ ε ι ς
ενάντια στην από-
λυση του Κώστα
Καταραχιά και την
εγκληματική πολι-
τική της κυβέρνη-
σης στο ΕΣΥ
πραγματοποιήθη-
καν την ίδια μέρα
και σε άλλες πό-
λεις. «Δεκάδες νο-
σοκομειακοί για-

τροί και νοσηλευτές/τριες από πολλά νοσο-
κομεία της πόλης, εκπαιδευτικοί,
φοιτητές/τριες και συμπαραστάτες από ένα
ευρύ πολιτικό φάσμα συμμετείχαν στη συγ-
κέντρωση και παράσταση διαμαρτυρίας έξω
από την 3η και 4η ΥΠΕ στη Θεσσαλονίκη»,
έγραψαν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες
της Εργατικής Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονί-
κη. «Σε στάση εργασίας καλούσαν η ΕΝΙΘ
και το Ιπποκράτειο ΓΝΘ ενάντια στην απόλυ-
ση του Κ. Καταραχιά επικουρικού γιατρού,
προέδρου του σωματείου εργαζομένων
στον Αγ. Σάββα και μέλους Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ
καθώς και ενάντια στη ποινική δίωξη του Θ.
Σιούλη, μέλος του ΔΣ της ΕΝΙΘ, ενώ δεκά-
δες σωματεία της πόλης έχουν εκδώσει ψη-
φίσματα υπεράσπισης του Κ. Καταραχιά.

Δυνατά
Οι συγκεντρωμένοι/ες φώναξαν δυνατά

την αντίθεσή τους στην απόλυση του Κατα-
ραχιά και στις συνδικαλιστικές διώξεις των
υγειονομικών που αυξάνονται, την ώρα που
τα νοσοκομεία βουλιάζουν και ζήτησαν να
ενισχυθεί εδώ και τώρα το ΕΣΥ με μαζικές
προσλήψεις, μονιμοποιήσεις και επίταξη
των ιδιωτικών κλινικών. Συμμετείχαν με πα-
νό η ΕΝΙΘ, οι ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ Θεσσαλονί-
κης, φοιτητικοί σύλλογοι (Αρχιτεκτονικής,
Ιστορικού-Αρχαιολογικού, Μουσικού, Νομι-
κής, Φιλολογικού, Φ.Π., Αγγλικού), η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, το Συντονιστικό Νοσοκομείων και
η κίνηση “Στηρίξτε του Εργάτες της Υγεί-
ας”. Χαιρετισμό στη συγκέντρωση έκανε η
πρόεδρος της ΕΝΙΘ Δάφνη Κατσίμπα, ο
γεν. γραμματέας Ζ' ΣΕΠΕ Ηλίας Σμήλιος, ο
Γιάννης Κούτρας από το Δ.Σ. του Ιπποκρά-
τειου ΓΝΘ και από φοιτητή εκ μέρους των
φοιτ. συλλόγων που συμμετείχαν.

Στη συνέχεια αντιπροσωπεία της ΕΝΙΘ

επιδίωξε συνάντηση με τους διοικητές των
ΥΠΕ που απουσίαζαν, κωφεύοντας προκλη-
τικά μπροστά στις προκλητικές επιθέσεις
προς τους υγειονομικούς. Καμία απόλυση,
καμία δίωξη δεν θα περάσει! Αυτό είναι το
μήνυμα που έρχεται και από τη Θεσσαλονί-
κη. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την οριστι-
κή δικαίωση του Κώστα Καταραχιά, μέχρι
την απόσυρση όλων των αβάσιμων διώξεων
ενάντια στους υγειονομικούς!».

Η απεργία της Τρίτης ήταν η κορύφωση
ενός πολύμηνου αγώνα με απεργίες, πα-
ραστάσεις, συνεντεύξεις τύπου, συγκεν-
τρώσεις και διαδηλώσεις. Κάθε φορά, η
συμπαράσταση ήταν τεράστια και εκφρα-
ζόταν έμπρακτα με παρουσία συνδικαλι-
στών, εργαζόμενων, αλληλέγγυων. Το ίδιο
έγινε και την περασμένη Τετάρτη 24/3,
όταν ο Σύλλογος του Άγιου Σάββα οργά-
νωσε συνέντευξη τύπου στην πύλη του νο-
σοκομείου και συγκέντρωση στο προαύλιο.
Στο πλευρό του βρέθηκαν και εκείνη τη μέ-
ρα εκπρόσωποι από μια σειρά Ομοσπον-
δίες και συνδικάτα, ασθενείς του νοσοκο-
μείου, συμπαραστάτες και συμπαραστά-
τριες από τη γειτονιά. Ανάμεσά τους βρι-
σκόταν ο Φώτης Παπανικολάου, φιλόλογος
σε Λύκειο, καθηγητής του Κώστα Καταρα-
χιά πριν αρκετά χρόνια.

«Ήρθαμε να συμπαρασταθούμε στον
Κώστα Καταραχιά για την άδικη μετακίνη-
σή του στο νοσοκομείο Σωτηρία αρχικά και
την οριστική απόλυσή του στις 31 Μάρτη»,
μας είπε. «Δεν τιμωρείται απλά ο Κώστας
ως πρόσωπο, αλλά το συνδικαλιστικό κίνη-
μα και η διάθεση κάθε ανθρώπου να αντι-
σταθεί σε κάθε παραβίαση της εξουσίας.
Είμαστε με τον Κώστα και με τον κάθε Κώ-
στα γιατί μέσω αυτού πλήττεται η κοινωνία
ολόκληρη. Τον Κώστα τον είχα μαθητή στη
Γ Λυκείου το 1997 στα Άνω Λιόσια. Είμαι
περήφανος γι' αυτόν και τον στηρίζω πάν-
τα όπως έκανε κι εκείνος πάντα προς τη Β'
ΕΛΜΕ στην οποία είμαι μέλος με ψηφίσμα-
τα του Συλλόγου του στις δράσεις και
τους αγώνες που δίναμε εμείς».

Ο αγώνας συνεχίζεται. Όπως αναφέρει η
ανακοίνωση του Συντονιστικού Νοσοκομεί-
ων αμέσως μετά την απεργία: «Δεν μας λυ-
γίζουν, δεν μας φοβίζουν, μας εξοργίζουν.
Δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα
για Δημόσια Δωρεάν Υγεία για όλους, και
στις απεργίες μας, μπροστά στην πρώτη
γραμμή θα είναι το σωματείο του Αγίου
Σάββα μαζί με τον πρόεδρο του Κώστα Κα-
ταραχιά. Αύριο Τετάρτη 31 Μάρτη, ημέρα
της απόλυσης του Κώστα, μαζικά δίνουμε
ραντεβού στα δικαστήρια της Ευελπίδων
στηρίζοντας την δίκαιη αίτηση προσωρινής
διαταγής για την αναστολή της απόλυσης
που ζητάει το σωματείο του Αγίου Σάββα.

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. Στις 7 Απρίλη, στην
επέτειο του ένα χρόνου από την εμβλημα-
τική κινητοποίηση στις πύλες μας ξανα-
βγαίνουμε ακόμα πιο μαζικά ενάντια στην
δολοφονική διαχείριση της πανδημίας από
την κυβέρνηση της ΝΔ. Στις 22 Απρίλη
απεργούμε πανελλαδικά, πανυγειονομικά,
για μαζικές προσλήψεις, μονιμοποιήσεις
όλων των συμβασιούχων και για την ανάγ-
κη να τελειώνουμε μια ώρα αρχύτερα με
την κυβέρνηση των δολοφόνων».

Νο 1465, 31 Μάρτη 2021
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Αγώνας! Για να σώσουμε ζωές

1. ΑΔΕΔΥ, 
2. ΟΕΝΓΕ, 
3. ΠΟΕΔΗΝ, 
4. ΕΙΝΑΠ, 
5. ΕΝΙΘ, 
6. Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, 
7. Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων, 
8. Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών
Ζακύνθου
9. Γεννηματάς, 
10. Αττικό, 
11. Ασκληπιείο Βούλας, 
12. Κρατικό Νικαίας, 
13. Ερυθρός, 
14. Αγία Όλγα, 
15. Αμαλία Φλέμινγκ, 
16. Δρομοκαίτειο, 
17. Θριάσιο, 
18. Αγλαΐα Κυριακού, 
19. Λαϊκό, 
20. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, 
21. Ικαρίας, 
22. Χανίων, 
23. Βόλου,
24. Σύλλογος ΠΕ Α Αθήνας, 
25. Σύλλογος ΠΕ Αριστοτέλης, 
26. Σύλλογος ΠΕ Νέας Σμύρνης, 
27. Σύλλογος ΠΕ Γλυφάδας-Βούλας-
Βάρκιζας-Βουλιαγμένης, 
28. Σύλλογος ΠΕ Μαρουσίου, 
29. Σύλλογος ΠΕ Αιγάλεω, 
30. Σύλλογος ΠΕ Κ. Σωτηρίου, 
31. Σύλλογος ΠΕ Δυτικής Αττικής «Κ.
Βάρναλης», 
32. Σύλλογος ΠΕ Άνω Λιοσίων- Φυ-
λής, 
33. Σύλλογος ΠΕ Χανίων, 
34. Σύλλογος ΠΕ Ζ Θεσσαλονίκης, 
35. Σύλλογος ΠΕ Μεσσηνίας, 
36. Σύλλογος ΠΕ Ξάνθης
37. Β ΕΛΜΕ Αθήνας
38. Γ ΕΛΜΕ Αθήνας
39. Ε ΕΛΜΕ Αθήνας
40. ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων- Φυλής, 
41. ΕΛΜΕ Νέας Σμύρνης Καλλιθέας
Μοσχάτου, 
42. Β' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, 
43. Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής,
44. ΕΛΜΕ Χανίων, 
45. ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρα-
τίου, 
46. ΕΛΜΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 
47. A ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, 
48. Γ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, 
49. Ε ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, 
50. ΕΛΜΕ Χαλκιδικής, 
51. ΕΛΜΕ Ημαθίας, 
52. ΕΛΜΕ Ηλείας
53. ΕΛΜΕ Ηρακλείου, 
54. ΕΛΜΕ Α  Κυκλάδων, 
55. ΟΛΜΕ, 
56. ΔOE, 
57. ΠΟΣΠΕΡΤ, 
58. ΠΟΘΑ, 
59. ΟΙΕΛΕ, 
60. Εργατικό Κέντρο Αθήνας, 
61. Εργατικό Κέντρο Πειραιά, 
62. Εργατικό Κέντρο Πέλλας, 
63. Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ιωαν-
νίνων, 

64. Ομοσπονδία εργαζόμενων στα
Ασφαλιστικά Ταμεία (ΠΟΠΟΚΟΠ), 
65. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ,  
66. Ομοσπονδία Υπάλληλων υπ. Ανά-
πτυξης, τέως Βιομηχανίας, Ενέργειας
Ερευνάς και τεχνολογίας 
67. Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτε-
χνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕ-
ΔΥ)
68. ΠΕΝΕΝ, 
69. Λιμενεργάτες Cosco  (ΕΝΕΔΕΠ), 
70. ΣΕΛΜΑ, 
71. ΠΣΕΦΑ, 
72. ΠΣΥΠΕΡΤ, 
73. Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, 
74. Ενωτικός Αγωνιστικός Σύλλογος
Εργαζομένων Αλφα Μπάνκ- Εμπορι-
κής , 
75. Σύλλογος εργαζομένων Τράπεζας
Αττικής, 
76. Σύλλογος εργαζομένων υπ Γεωρ-
γίας Νομού Αττικής, 
77. Κλαδικό Συνδικάτο Ιδιωτικής Υγεί-
ας Αθήνας, 
78. Σωματείο εργαζόμενων ΕΥΑΘ, 
79. Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών
Αρχαιοτήτων, 
80. Σωματείο Public, 
81. Σύλλογος Διοικητικού Προσωπι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
82. Σύλλογος υπαλλήλων ΥΠ.ΑΝ, 
83. Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου
Προσωπικού Υπ Πολιτισμού, 
84. Σύλλογος Δανειζόμενου προσωπι-
κού  τραπεζικού τομέα
(ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ.), 
85. Σύλλογος εργαζόμενων ICAP OU-
TSOURCING SOLUTIONS, 
86. ΣΜΤ Μακεδονίας Θράκης, 
87. Σωματείο Ερευνητών/Ερευνη-
τριών και εργαζόμενων στην Ερεύνα
Ηρακλείου, 
88. Σύλλογος υπάλληλων Βιβλίου
Χάρτου Αττικής, 
89. ΣΕΔΑΠ-Δήμου Αγίας Παρα-
σκευής, 
90. Σωματείο Εργαζόμενων Δήμου
Κορυδαλλού

Οι κοινοβουλευτικές ομάδες: ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία, το Κομμουνι-
στικό Κόμμα Ελλάδας και ΜΕΡΑ 25,
που κατέθεσαν επερωτήσεις στη
βουλή, χωρίς ποτέ να πάρουν απάν-
τηση. 
Συλλογικότητες: Εναλλακτική Παρέμ-
βαση – Δικηγορική Ανατροπή. Δημο-
τική Κίνηση Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας, Δημοτική Κίνηση «Η Πό-
λη Αλλιώς» δήμου Νεάπολης-Συκεών,
Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού-Πλάτωνα-
Σεπολίων, Αριστερή Παρέμβαση Πο-
λιτών Βύρωνα, Ανταρσία στην Κοκκι-
νιά, Ανταρσία στο Λιμάνι, ΠΕ Παρεμ-
βάσεις Συσπειρώσεις, Ένωση Συλλό-
γων Γονέων και Κηδεμόνων 6ης Δη-
μοτικής Κοινότητας Αθηνών, Πρωτο-
βουλία Κατοίκων Εξαρχείων, Πολιτι-
στικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων,
Αγωνιστική Συνεργασία στην ΟΤΟΕ

ΣυμπαραστέκονταιΜΕ ΜΑΤ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ

Δεν θα περάσει!

Κείμενο: Λένα Βερδέ - Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Όσοι και όσες συμμετείχαμε στην απεργία
της 8 Μάρτη είδαμε τεράστιες δυνατότη-

τες. Μια συγκλονιστική απεργιακή κινητοποί-
ηση που συγκέντρωσε και έβγαλε προς τα έξω
όλη την οργή που μαζευόταν το προηγούμενο
διάστημα, απέναντι στον σεξισμό αλλά και σε
μια κυβέρνηση που έχει βάλει στο στόχαστρο
τις γυναίκες.

Η χρονιά ξεκίνησε συγκλονιστικά με τις κα-
ταγγελίες για βιασμούς. Αυτό πήρε τεράστιες
διαστάσεις και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το
ατομικό έγινε συλλογικό, μπήκε στους χώρους
δουλειάς και στα σωματεία και έγινε δράση.
Έδεσε με το πώς οργανώσαμε τη φετινή 8
Μάρτη με δεκάδες εκδηλώσεις σε χώρους
δουλειάς. Δόθηκε η δυνατότητα να μπουν
συγκεκριμένα αιτήματα απέναντι στη γυναι-
κεία καταπίεση.

Μετά από ένα ολόκληρο έτος καραντίνας,
το βάρος πάνω στις γυναίκες πολλαπλασιά-
στηκε. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζο-
μένων στα πιο επισφαλή επαγγέλματα. Ήταν
οι πιο συχνά απολυμένες, υποχρεώθηκαν σε
τηλεργασία και δέχτηκαν μια σειρά άλλες επι-
θέσεις. Μέσα στην καραντίνα πολλαπλασιά-
στηκαν όλα τα βάρη μέσα στο σπίτι, αυτό που
ονομάζουμε την αναπαραγωγή της εργατικής
τάξης, δηλαδή την τροφή, την εκπαίδευση, την
περίθαλψη. Εκτινάχτηκε επίσης η βία απέναντι
στις γυναίκες.

Το κίνημα έβαλε πολύ καθαρά το ερώτημα
πώς το παλεύουμε. Έγιναν οι συνδέσεις με το
ότι ο θύτης των κακοποιήσεων είχε σχέση
εξουσίας πχ ήταν ο εργοδότης. Δεν είναι τυ-
χαίο το από που προέρχεται η βία, προέρχεται
από τα πάνω κι εκεί πρέπει να στοχεύσουμε.
Οι μέρες που ακολούθησαν έφεραν κι άλλο
ένα ζήτημα. Τον ρόλο της αστυνομίας. Δεν
αφήνει να γίνονται οι καταγγελίες, κουκουλώ-
νει, αποθαρρύνει τις γυναίκες που θέλουν να
καταγγείλουν κλπ.

Αυτή την περίοδο ανοίγει και το ζήτημα της
αυτοδιάθεσης. Πολύ πρόσφατο το παράδειγ-
μα του Κυμπουρόπουλου που ψήφισε ενάντια
στο δικαίωμα στην έκτρωση. Ο Τσιάρας φέρ-
νει το ν/σ για τη συνεπιμέλεια που αφήνει τα
θύματα ενδοοικογενειακής βίας στο έλεος των
θυτών και γι' αυτό έχουμε βγει στον δρόμο.

Η μάχη χρειάζεται να συνεχίσει σε κάθε χώ-
ρο δουλειάς και νεολαίας. Τα αιτήματα των
υγειονομικών για πλυντήρια, 24ωρους παιδι-

κούς σταθμούς στον χώρο δουλειάς, κλινικές
για έκτρωση πρέπει να παλέψουμε να μπουν
στο εργατικό κίνημα. Αντίστοιχα τα αιτήματα
για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).
Οι ΣΣΕ είναι η ίση αμοιβή για ίση εργασία κα-
θώς και η προστασία των γυναικών για τα ζη-
τήματα μητρότητας, αδειών κλπ. Ολοένα και
περισσότερα κομμάτια κόσμου παλεύουν απέ-
ναντι στην κυβέρνηση. Να μπολιάσουμε όλο
αυτόν τον κόσμο με τα ζητήματα και τα αιτή-
ματα του γυναικείου κινήματος που αναδείχ-
θηκαν στη φετινή 8 Μάρτη.

Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
γιατρός στο νοσ. Γεννηματάς, συντονίστρια

της Κίνησης για μια Απεργιακή 8 Μάρτη

Στις 8 Μάρτη ήμουν γεμάτη ενθουσιασμό
και χαρά. Ήταν μαχητική, ενθουσιώδης,

γεμάτη νέους ανθρώπους και νεες γυναίκες,
με γέμισε ελπίδα. Οι επιτροπές γυναικών είναι
πολύ σημαντικές στα συνδικάτα. Όπως είναι
σημαντικά και τα ίδια τα συνδικάτα, παρότι

μπορεί να λένε ότι μπορεί ο καθένας μόνος
του. Χρειάζεται να ενδυναμωθούν τα υπάρχον-
ται και να φτιαχτούν συνδικάτα και στους χώ-
ρους, ειδικά του ιδιωτικού τομέα, που δεν
υπάρχουν. Χρειάζεται να ενδυναμωθούν και
μέσα σε αυτά οι γυναικείες επιτροπές.

Η Φυλλιώ Μουδάτσου, στην πανελλαδική
σύσκεψη γυναικών της ΟΤΟΕ το 1989, έθεσε
το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Αρ-
κετές φίλες θύμωσαν και έλεγαν ότι δεν είναι
ώρα για αυτά γιατί έχουμε μεγάλους στρατη-
γικούς στόχους να παλέψουμε. Εχουμε υπο-
χρέωση να τα συνεχίζουμε αυτά τα ζητήματα.
Η εθνική γενική ΣΣΕ του 1993, επειδή συμμε-
τείχαν γυναίκες τότε στη ΓΣΕΕ, πέρασαν 6 άρ-
θρα που αφορούσαν γυναίκες και το 11 αφο-
ρούσε τη σεξουαλική παρενόχληση.  Κάνουμε
αγώνα για να φτιάξουμε τον νόμο και μετά νέο
αγώνα, τεράστιο, για την εφαρμογή του.

Από τις 8 Μάρτη δεν εχουμε σταματήσει ού-
τε μια μέρα. Συντονίζω το Ελληνικό Δίκτυο για
τη Φεμινιστική Απεργία της 8 Μάρτη και έχου-
με φτιάξει μια επιτροπή για το Οικογενειακό
Δίκαιο και τη Συναινετική Συνεπιμέλεια. Συντο-
νίζει 24 συλλογικότητες. Αυτός ο νόμος Τσιά-
ρα είναι ένα έκτρωμα. Έχουν δώσει μια επιφά-
νεια ότι προωθεί την ισότητα των φύλων, αλλά
θα φέρει μεγάλη καταστροφή και θα αυξήσει
τις διαμάχες. Οι άνθρωποι που χωρίζουν
έχουν θέματα ενδοοικογενειακής βίας, κακο-
ποίησης κλπ. Ο νόμος λέει για παράδειγμα ότι
ο κακοποιητής μπορεί να έχει επικοινωνία μέ-
χρι να γίνει αμετάκλητη η απόφαση. Δηλαδή
θέλει 10 χρόνια για να φτιάσει στον Αρειο Πά-
γο.

Στην Ελλάδα με το που ανέλαβε η κυβέρνη-

ση είδαμε να υποβαθμίζει ολοένα τη Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, όπως κάνει
και η κυβέρνηση Ερντογάν στην Τουρκία.
Χρειάζεται ενδυνάμωση των συνδικάτων και
συμμετοχή των γυναικών στα συνδικάτα. Χρει-
άζονται μεγάλες συμμαχίες. Η κυβέρνηση δεν
είναι απλά μια συντηρητική κυβέρνηση, έχει
σφιχταγκαλιάσει την ακροδεξιά.

Φωτεινή Σιάνου,
τ. πρόεδρος Επιτροπής Γυναικών 

στα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα

Μια μικρή παρατήρηση: πρέπει να διαχωρί-
σουμε τις κακοποιητικές συμπεριφορές,

όπου εντάσσεται και η σεξουαλική παρενόχλη-
ση, με βάση την δυνατότητα αντίδρασης που
έχει μια γυναίκα. Όταν εισπράττει μια συμπε-
ριφορά τέτοια από συνάδελφο έχει άλλες δυ-
νατότητες απ'ότι από το αφεντικό. Στην πραγ-
ματικότητα το ένα είναι θεμα νοοτροπίας, και
χρειάζεται να δουλέψουμε πολύ σε αυτό, το
άλλο όμως είναι θέμα πλαισίου. Αν μπορεί
ένας εργοδότης να απολύσει μια γυναίκα επει-
δή δεν ενέδωσε ή επειδή είναι έγκυος, αυτό
γίνεται επειδή υπάρχουν οι σχέσεις εξουσίας.
Τι είναι αυτό που δίνει στον εργοδότη την
εξουσία; Η ανεργία.

Όλες αυτές οι σχέσεις εντός καπιταλισμού
είναι δούναι και λαβείν. Επειδή ο εργοδότης
πάντα βρίσκει εργαζόμενους αυτό το εκμεταλ-
λεύεται και ασκεί κακοποιητικές συμπεριφο-
ρές σε βάρος τους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρ-
χει κάτι που να αποδίδει καλύτερα το θέμα της
σεξουαλικής παρενόχλησης σε σχέση με την
εργασιακή πραγματικότητα από το #metoo.
Το #metoo στην Τέχνη αναδεικνύει την εκμε-
τάλλευση δύο πραγμάτων. Όχι μόνο την εργα-
σιακή επισφάλεια των θυμάτων αλλά και μια
λαχτάρα, μια ηθική ανάγκη του εργαζόμενου
να εργαστεί στην τέχνη. Γιατί αυτή η δουλειά
είναι και μια δουλειά με πολύ μεγάλη προσω-
πική προβολή. Έχουμε εκμετάλλευση όλου
του είναι των θυμάτων. Δεν έχουμε σταθερες
σχεσεις εργασίας, πήγαίνουμε σε κάστινγκ και
εξαρτώμαστε από ανθρώπους που αν θέλουν
μπορούν να μας κακοποιήσουν.

Μιλάμε για κώδικα δεοντολογίας που είναι
πολύ ωραίο αλλά δεν εχει σημασία αν δεν εί-
ναι μέρος της ΣΣΕ. Δεν έχουμε βρει κανένα
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Συνεχίζουμε με    ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΗ

Μ ε μεγάλη επιτυχία έγινε η εκδήλωση της Κίνησης για μια Απεργιακή
8 Μάρτη με τίτλο “Μετά την απεργιακή 8 Μάρτη, η πάλη τώρα συ-
νεχίζεται”. Μια εκδήλωση που παλλόταν από τα μαχητικά μηνύμα-

τα της 8 Μάρτη, με πλούσιο πάνελ και παρεμβάσεις. Συμμετείχαν περίπου 200
και οι προβολές στο facebook ξεπέρασαν τις 5.000.
Άνοιξε όλα τα ζητήματα γύρω από τα οποία συνεχίζεται η πάλη των γυναικών
και όλου του εργατικού κινήματος για να σταματήσει την καταπίεση, να τσακί-
σει την κυβέρνηση που προωθεί όλες τις επιθέσεις και να ανατρέψει το σύστημα
που γεννά τις ανισότητες και τον σεξισμό. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τα
βασικά σημεία από τις εισηγήσεις των ομιλητριών του πάνελ. 
Στη διαδικασία των παρεμβάσεων που ακολούθησε, οι ομιλήτριες πρόσθεσαν
στο πανόραμα των μαχών: τις μάχες των σπουδαστών και σπουδαστριών στις
δραματικές, τον αγώνα των μεταναστριών και προσφυγισσών για χαρτιά, υγεία
και παιδεία, την πάλη για να δικαιωθεί ο Ζακ Κωστόπουλος, τις μάχες του φοι-
τητικού κινήματος, των καθαριστριών του ΥΠΟΙΚ, των δανειζόμενων στις τρά-
πεζες, τις μάχες στις γειτονιές ενάντια στην αστυνομική αυθαιρεσία, την υπερά-
σπιση του δικαιώματος στην έκτρωση και τη μάχη για να γίνει προσβάσιμη.
Πολλές ομιλήτριες επίσης αναφέρθηκαν στην επιτυχία της 8 Μάρτη με τη συνο-
λική συζήτηση να αναδεικνύει τον πανελλαδικό και εργατικό χαρακτήρα της.
Οι ομιλήτριες παρουσίασαν και το καταιγιστικό πρόγραμμα της ερχόμενης
εβδομάδας, με κινητοποιήσεις ανάμεσα στις οποίες η 30 Μάρτη πανυγειονομι-
κή απεργία, 31 Μάρτη απεργία στον Τουρισμό Επισιτισμό, 1 Απρίλη φοιτητική
κινητοποίηση, 2 Μάρτη παμπειραϊκή κινητοποίηση.
Δείτε ολόκληρη την εκδήλωση εδώ: bit.ly/3flo7Yl

Αργυρή Ερωτοκρίτου

Φωτεινή Σιάνου

Μαργαρίτα Συγγενιώτου
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   έμπνευση και οργάνωση!
άλλο σύστημα που να προστατεύει εργαζόμε-
νους καλύτερα από τη ΣΣΕ. Όλες μας οι δυνά-
μες να είναι προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε
ο κώδικας δεοντολογίας να έχει κανονιστική
και εφαρμοστική δυνατότητα μέσω συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων.

Μαργαρίτα Συγγενιώτου, 
γραμματέας ΠΟΘΑ

Οι αγώνες που έχουμε κάνει προετοιμάζον-
τας την 8 Μάρτη αλλά και ως γυναίκες σε

αυτή την κοινωνία μας έχουν φέρει πιο κοντά.
Παίρνουμε την αυτοπεποίθηση που κερδίσαμε
στις 8 Μάρτη για να συνεχίσουμε οργανωμένα
και συγκεκριμένα απέναντι σε όλη αυτή την
επίθεση που δεχόμαστε.

Βρίσκομαι όπως και οι περσσότεροι συνά-
δελφοί μου στον τουρισμό εδώ και ένα χρόνο
σε αναγκαστική ανεργία. Μισό εκατομμύριο
του κλάδου έχει παγώσει και βρίσκεται μέσα
σε άγχος και αμφιβολία ως προς το ποιοι, πό-
τε και πώς θα ξαναγυρίσουμε. Η βαριά βιομη-
χανία της χώρας θα περίμενε κανείς να έχει
καλές συνθήκες εργασίας. Με επιδόματα, ευ-
καιρίες, σεμινάρια, εξειδίκευση σε νέες τεχνο-
λογίες και πάνω από όλα απολαβές αντοίστοι-
χες του παραγόμενου πλούτου. Η πραγματικό-
τητα είναι αντίθετη. Κυριαρχεί η επισφάλεια, οι
ελαστικές σχέσεις. Ένα βασικό χαρακτηριστι-
κό είναι η μαύρη εργασία.

Σε ένα τόσο τοξικό περιβάλλον φανταστείτε
τον ρόλο της γυναίκας. Η συγκατάβαση και η
συναίνεση σε παρενοχλήσεις και ψυχολογική
βία ή στις εργασιακές συνθήκες και απολαβές
χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνται οι γυ-
ναίκες ή χαμηλότερες από των αντρών, είναι
αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο. Η “φύση” μας
αποτελεί την κύρια δικαιολογία για τη μη εξέ-
λιξή μας ιεραρχικά.

Σε όλη αυτή την δυστυχώς κανονικότητα
προσθέτουμε την ανασφάλεια του κορονοιού.
Κανένας διάλογος της κυβέρνησης με τα σω-
ματεία του χώρου δεν έχει υπάρξει, παρά μό-
νο με τον ΣΕΤΕ. Λες και τα μεγαλοαφεντικά
ξέρουν καλύτερα τις ζωές μας από εμάς. Ανα-
δείχθηκε μέσα από τη βαριά κρίση η αναγκαιό-
τητα ύπαρξης δυνατών συνδικάτων. Όταν η
κυβέρνηση ως όπλα έχει την καταστολή και
την απαξίωση της ζωής, της παιδείας, της
υγείας, του πολιτισμού και την κατάργηση του

συνδικαλισμού, εμείς πρέπει να απαντήσουμε
με ακόμα πιο δυνατό συνδικαλισμό.

Το Αντικαπιταλιστικό Δίκτυο “Καμαριέρα”
παίρνει το όνομά του και τιμά όλες τις γυναί-
κες που μοχθούν κάτω από δύσκολες συνθή-
κες, αγωνίζονται και κερδίζουν. Έχουμε με μά-
χες κερδίσει το επίδομα αναστολής για περισ-
σότερους συναδέλφους και συναδέλφισσες.
Διεκδικούμε να ανοίξουμε τα ξενοδοχεία για
τις οικογένειες προσφύγων καθώς και για για
να έχουμε δουλειά. Διεκδικούμε μαζικά τεστ,
εμβολιασμό για όλο τον κόσμο για να προετοι-
μαστούμε για το άνοιγμα του τουρισμού. Να
σας καλέσω στις δράσεις μας: 31 Μάρτη στις
12 στην πλ. Συντάγματος και στη συνέχεια πα-
νελλαδική δράση στις 9 Απριλίου.

Χουάνα Σταυριανού, 
σωματείο Τουρισμού Επισιτισμού, 

μέλος δικτύου “Καμαριέρα”

Εγώ προερχόμενη από την Υγεία να αναρω-
τηθώ τι θα γινόταν αν έλειπαν οι 4000 του

ΟΑΕΔ που με αγώνες καταφέραμε να παρα-
μείνουν στο ΕΣΥ. Φέτος για 5η χρονιά εργά-
ζονται στα νοσοκομεία. Τι θα γινόταν αν δεν
υπήρχε το σωματείο του Άγιου Σάββα να βάλει
φρένο στις ΕΔΕ που πήγαν να κάνουν οι διοι-
κήσεις για να μεταφέρουν την ευθύνη της διά-
δοσης του κορονοϊού στους εργαζόμενους. Αν
δεν υπήρχαν οι συνδικαλιστές που προσπα-
θούν να πουν την αλήθεια για το τι συμβαίνει
στα νοσοκομεία. Όπως ο κ. Σούλης από το
ΑΧΕΠΑ, που είπε ότι δεν υπάρχουν κρεβάτια
ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο και τώ-
ρα τον κυνηγάνε.

Στα νοσοκομεία μαθαίνουμε να λειτουργού-
με με νέες συνθήκες κάθε μέρα. Κάθε μέρα
βρίσκουμε άλλο νοσοκομείο από αυτό που
αφήσαμε. Πρέπει να μαθαίνουμε να προσαρ-
μοζόμαστε σε βίαιες αλλαγές ενώ δεν έχουμε
στηριχθεί με προσλήψεις, το κύριο αίτημά μας
εδώ και χρόνια. Όταν μετατρέπονται κλινικές
σε COVID, οι ασθενείς που θα μπορούσαν να
εξυπηρετηθούν σε αυτές βρίσκουν πόρτες
κλειστές. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα νοσοκο-
μεία και δεν έχουν μετρηθεί ακόμα οι θάνατοι
που οφείλοναι σε αυτό.

Αν το δούμε σε σχέση με τις γυναίκες, για
παράδειγμα ο καρκίνος του μαστού: πώς μπο-
ρεί να γίνει ο προληπτικός έλεγχος, το τεστ

παπ κλπ; Αυτές οι λειτουργίες στο ΕΣΥ ολοένα
και περιορίζονται. Έχουν όλες τα χρήματα να
τα κάνουν ιδιωτικά; Φυσικά και όχι και πάνε
μήνες πίσω με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Οι εργαζόμενες στην Υγεία πρέπει μέσα σε
αυτή την κατάσταση να στηρίξουν και προφυ-
λάξουν τις οικογένειές τους. Έχουν να φροντί-
ζουν για παράδειγμα για την εκπαίδευση των
παιδιών χωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις
να μπορούν να πάρουν άδεια ειδικού σκοπού.

Οι εργαζόμενοι στην Υγεία δεν σταματήσα-
με ποτέ να φωνάζουμε. Από τις 7 Απρίλη πέρσι
που σπάσαμε το σιωπητήριο, όλο το χρόνο
δώσαμε μάχες και συμμετείχαμε και σε πολιτι-
κές κινητοποιήσεις όπως η 7 Οκτώβρη και η 8
Μάρτη. Καταφέραμε σημαντικά πράγματα
όπως το ότι η Μέρα των Γυναικών δεν είναι
γιορτή αλλά απεργία. Δεν πέρασε ο ορισμός
για τον βιασμό που ήθελαν να περάσουν. Είχα-
με το #metoo.

Έχουμε συγκεκριμένα πράγματα μπροστά
μας. Η κινητοποίηση της 30 Μάρτη, μια μέρα
πριν την απόλυση του Καταραχιά. Σας καλού-
με όλους και όλες σε αυτή τη μάχη, γιατί
εκτός από χτύπημα στην υγεία είναι χτύπημα
στον συνδικαλισμό. Πρόβα τζενεράλε για το
αντισυνδικαλιστικό ν/σ που θέλει να φέρει η
κυβέρνηση. Από δω και πέρα το μόνο που
έχουμε μπροστά μας ενάντια σε αυτή την εγ-
κληματική κυβέρνηση είναι αγώνας, αγώνας,
αγώνας.

Μαρία Χαρχαρίδου, 
μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζόμενων 

νοσ. Γεννηματάς

Τι είναι αυτό που φέρνει τη σεξιστική ιδεο-
λογία; Πρέπει να ξανανοίξει αυτή η συζή-

τηση. Οι σεξιστικές ιδέες έρχονται από την άρ-
χουσα τάξη αλλά απλώνονται και σε ένα κομ-
μάτι κόσμου που είναι της δικής μας τάξης, ο
συνάδελφός μας, ο σύζυγός μας. Πρέπει να
ξανανοίξει όμως και η συζήτηση για το πώς
πάλεψαν ολόκληρες γενιές γυναικών της ερ-
γατικής τάξης, ενάντια στον σεξισμό μέσα στη
δουλειά τους και από κει και πέρα παλεύοντας
για συνολικές κατακτήσεις.

Ξανά γυναίκες και άνδρες της εργατικής τά-
ξης γυρνάμε στα συνδικάτα μας ώστε να μετα-
τρέψουμε το #metoo σε ένα #ustoo, η ανακά-
λυψη ξανά του συλλογικού τρόπου να παλέ-
ψουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ξαναπά-
με σε εκείνη τη συζήτηση που είχε ανοίξει στα
τέλη του 19ου και αρχές 20ού αιώνα, όταν
επαναστάτριες σοσιαλίστριες μετατρέπανε τις
μελέτες του Ένγκελς και του Μαρξ σε πραγ-
ματικότητα.

Ο σεξισμός ξεκινάει σαν ιδεολογία, σαν δο-
μή, η δομή της οικογένειας, και οτιδήποτε πα-
ρεκκλίνει από αυτή τη δομή, πχ η ομοφυλοφι-
λία, ή το να μη θες να παντρευτείς, είναι αρ-
ρώστια, μεμπτό, στην απόξω και για δεκαετίες
τιμωρείται. Η οικογένεια είναι ο τρόπος που η
αστική τάξη τη βγάζει τζάμπα για να αναπαρά-
γεται η εργατική δύναμη κι αυτό το σηκώνουν
οι γυναίκες. Παίζει πραγματικό οικονομικό ρό-
λο η δομή της οικογένειας. Και για να περάσει
σαν κανονικό στήνεται μια ολόκληρη σεξιστική

ιδεολογία για τον ρόλο και τις ικανότητες της
γυναίκας.

Δεν υπάρχει μάχη της εργατικής τάξης που
οι γυναίκες να μην είναι κυριολεκτικά στην
πρώτη γραμμή και ταυτόχρονα να παλεύουν
για τα δικά τους αιτήματα. Στην Ελλάδα στον
μεσοπόλεμο οι γυναίκες πρωτοστάτησαν
στους αγώνες, στα μισθολογικά αλλά και για
να βάλουν μέσα στα ίδια τους τα σωματεία τα
αιτήματα της ισότητας. Τα διεκδίκησαν απέ-
ναντι στους συναδέλφους τους και τις ηγεσίες
των σωματείων τους. Το αποκορύφωμα της
δύναμης αυτής το είδαμε στην Αντίσταση.

Τη δεκαετία του '70, μετά τον Μάη του '68 οι
κατακτήσεις που επιδίωξαν οι γυναίκες ήταν
πάρα πολλές. Το οικογενειακό δίκαιο και όλα
αυτά τα ζητήματα δεν ήταν πάλη γενικά και
αόριστα από τις γυναίκες. Ήταν από τις γυναί-
κες της εργατικής τάξης. Τα σωματεία της δε-
καετίας του '70 χτίστηκαν από τις γυναίκες
της εργατικής τάξης. Σε ένα τεράστιο κομμάτι
των σωματείων που έδωσαν αυτές τις μάχες
πλειοψηφούσαν οι γυναίκες. Για παράδειγμα
τα σωματεία των εκπαιδευτικών που κέρδισαν
το 5ωρο με την τεράστια απεργία του '77-'78.
Οι κλωστοϋφαντουργίες και ένα σωρό άλλα
εργοστάσια στον ιδιωτικό τομέα είχαν πλει-
οψηφικά γυναίκες. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ χτίστηκε
χάρη σε αυτά τα σωματεία και αναγκάστηκε
να κάνει το οικογενειακό δίκαιο που άλλαξε
άρδην την κατάσταση για τις γυναίκες. Αναγ-
κάστηκε να υποσχεθεί ένα σωρό θεσμούς
πρόνοιας.

Ξαναπιάνουμε αυτό το νήμα που στην πραγ-
ματικότητα έδειξε ότι η γυναικεία εργατική τά-
ξη μαζί με τους άντρες έχουμε να παλέψουμε
για όλα αυτά. Ο κόσμος επιστρέφει μαζικά στα
συνδικάτα. Με τι απόψεις όμως; Να ξαναμπεί
το ζήτημα του με τι απόψεις παλεύουμε. Να
συζητήσουμε πόσο κοντά ποδάρια έχει η λογι-
κή των μεταρρυθμίσεων. Όχι ότι δεν θα παλέ-
ψουμε γι' αυτές, αλλά να δούμε ότι η επίθεση
του νεοφιλελευθερισμού σάρωσε όλα όσα
έχουμε κατακτήσει και όλα αυτά που περιγρά-
ψαμε, στο σημείο να ξαναθυμηθούν ιδεολογή-
ματα δεκαετίας '50. Αυτό ανοίγει και τη συνο-
λικότερη συζήτηση του πού μπορούμε να φτά-
σουμε. Τι φέρνει τον σεξισμό και τι πρέπει να
ανατρέψουμε για να τον ξεφορτωθούμε.

Σταυρούλα Πανίδου, 
εκπαιδευτικός

Χουάνα Σταυριανού

Μαρία Χαρχαρίδου

Σταυρούλα Πανίδου
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Και με τις ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (με
εξαίρεση τους Φίλη και Δρίτσα που απείχαν από την
ψηφοφορία) πέρασε την περασμένη βδομάδα στην

Βουλή το νομοσχέδιο με τις διατάξεις που περιλαμβάνουν
περισσότερα δώρα για τους «επενδυτές» και επιτάχυνση
των εργασιών στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνι-
κού και τον Άγιο Κοσμά.

Στην πλευρά της μη υπερψήφισης τάχθηκε και η Νεολαία
ΣΥΡΙΖΑ που σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «το νομοσχέ-
διο του κ. Μητσοτάκη κινείται ενάντια στο περιβάλλον,
στους δημόσιους χώρους και στα συμφέροντα της κοινωνι-
κής πλειοψηφίας. Κινείται δηλαδή, ενάντια στους πυλώνες
που βασίζεται το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και σε καμιά
περίπτωση δεν μπορεί να ψηφίζεται ένα τέτοιο σχέδιο απέ-
ναντι στο δημόσιο συμφέρον, το περιβάλλον και την ανάγ-
κη ανοιχτών, δημοσίων χώρων για όλους και για όλες». Σε
άρθρο του στην Αυγή ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κυ-
ρίτσης υποστήριξε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει απλώς να συσπει-
ρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους αριστερούς και προ-
οδευτικούς ψηφοφόρους» και «επιλογές όπως η υπερψήφι-
ση του νομοσχεδίου Γεωργιάδη για το Ελληνικό σίγουρα
δεν βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση». 

Στην ομιλία του στην Βουλή αυτό που λίγο-πολύ υπο-
στήριξε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι ψηφίζει το νομοσχέδιο
γιατί πέρα από κάποιες διατάξεις, αυτά που περιλαμβάνει
είναι συνέχεια του έργου της δικής του κυβέρνησης.
Όπως σημειώνει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Πέτυ Πέρκα με
άρθρο της την περασμένη Κυριακή στην Αυγή: «Κατά τη
συζήτηση του νομοσχεδίου αυτό που σίγουρα αναδείχθη-
κε, για πρώτη φορά τόσο καθαρά, ήταν η δουλειά της κυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκεκριμένη επένδυση. Δεν
υπήρξε σοβαρός αντίλογος στο γεγονός ότι εκπληρώσαμε
τις περισσότερες αναβλητικές αιρέσεις και παραδώσαμε
την επένδυση κατά 85-90% περίπου ολοκληρωμένη και σα-
φώς βελτιωμένη σε σχέση με τις προβλέψεις της αρχικής
σύμβασης». 

Δομικό πρόβλημα
Είναι τουλάχιστον ντροπή για τον Τσίπρα να υποκρίνεται

ότι δεν στήριξε ποτέ τις κινητοποιήσεις ενάντια στο ξεπού-
λημα του Ελληνικού. Αλλά λέει την αλήθεια όσον αφορά
τουλάχιστον στην προσήλωση με την οποία η ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να πορεύεται πολιτικά με βασικό και
κύριο άξονα τους «επενδυτές» και τους «εταίρους». Πρό-
κειται για ένα δομικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ στο οποίο η
απάντηση δεν μπορεί να είναι «πάρε το λίγο αριστερά
μπας και μαζέψουμε κάμια ψήφο και μετά βλέπουμε». Το
πρόβλημα είναι πως ό,τι και να λένε οι «πυλώνες» του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για το περιβάλλον και τον δημόσιο χώρο, η κεντρική
πολιτική γραμμή του κόμματος είναι να τα βρίσκει με τα
αρπακτικά της αγοράς κάνοντας υποχωρήσεις. Υποχωρή-
σεις με τις οποίες όχι μόνο τα πενιχρά ανταλλάγματα που
ανέμενε δεν κερδίζει αλλά τους ανοίγει την όρεξη για με-
γαλύτερες επιθέσεις.  Τέτοια ακριβώς περίπτωση είναι και
αυτή του Ελληνικού. Σε εκτενές άρθρο με τίτλο «ποιον
αφορά το Ελληνικό» στην Εποχή, ειδικός συνεργάτης της
εφημερίδας σημειώνει ανάμεσα σε άλλα: «Στην πραγματι-
κότητα η επένδυση την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ήταν φυλακισμένη σε ένα θέατρο του παραλόγου: Η
κυβέρνηση, που ιδεολογικά και στρατηγικά διαφωνούσε
με την επένδυση, έκανε τα πάντα για να την υλοποι-
ήσει... Ο καιρός πέρασε, η “βολική” κυβέρνηση για τον
επενδυτή ήρθε… Ο νόμος που πρόσφατα ψηφίστηκε, απο-
τελεί την κορωνίδα αυτής της αποκατάστασης των κεκτη-
μένων της εταιρείας και της θεσμικής κατοχύρωσης τους».

Γ.Π.

ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πάνω απ’ όλα 
οι “επενδυτές”

Ενάντια στο αναχρονιστικό 
νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο

Κινητοποίηση
με σύνθημα
#Αμετάκλητα-

ΟΧΙ πραγματοποι-
ήθηκε στις 27/3 στο
Σύνταγμα, ενάντια
στο νέο νομοσχέδιο
του υπουργείου Δι-
καιοσύνης για το οι-
κογενειακό δίκαιο.
Δεκάδες αγωνίστριες
και αγωνιστές συγ-
κεντρώθηκαν, μετά
από κάλεσμα γυναι-
κείων και φεμινιστι-
κών οργανώσεων,
καθώς και οργανώ-
σεων της Αριστεράς,
για να διαμαρτυρη-
θούν για τις “μεταρ-
ρυθμίσεις” που επι-
χειρεί η κυβέρνηση
μέσω του ν/σ Τσιά-
ρα, τις οποίες πα-
ρουσιάζει σαν “προ-
οδευτικές”, που φέρ-
νουν την “ισότητα”
ανάμεσα στα δυο
φύλα όσον αφορά την επιμέλεια των
παιδιών μετά το τέλος ενός γάμου.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για
ένα αναχρονιστικό νομοσχέδιο που βα-
σίζεται σε μια σειρά αντιεπιστημονικές
παραδοχές όπως η “γονεϊκή αποξένω-
ση” και σεξιστικά στερεότυπα όπως ότι
υπάρχει αδικία σε βάρος των ανδρών
όσον αφορά την επιμέλεια των παιδιών.
Επίσης εισάγει επικίνδυνες αλλαγές,
όπως το “τεκμήριο” του 1/3 του χρόνου

ή τις ποινές για την κακή άσκηση της
επιμέλειας. Επίσης σημαντικό πρόβλη-
μα είναι η πρόβλεψη ότι ένας κακοποι-
ητικός γονέας αποκλείεται από την επι-
κοινωνία με το παιδί μόνο αν η καταδίκη
του γίνει αμετάκλητη.

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η
«Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων»
σε ανακοίνωσή της στις 30/3, “Η προ-
ϋπόθεση αμετάκλητης καταδίκης για εν-
δοοικογενειακή βία και αδικήματα προ-
σβολής της γενετήσιας ελευθερίας,

ώστε να χωρεί περιορισμός
του δικαιώματος επικοινωνίας
ή να ιδρύεται τεκμήριο κακής
άσκησης της γονικής μέρι-
μνας... αγνοεί την πραγματικό-
τητα των πολυετών δικαστι-
κών διαδικασιών που απαι-
τούνται για να γίνει αμετάκλη-
τη μία καταδίκη και δη για κα-
κούργημα. Αποδέχεται λοιπόν
το Υπουργείο την συνέχιση
της έκθεσης του παιδιού σε
κίνδυνο, κάτι που τελεί σε ευ-
θεία αντίθεση και με τη Σύμ-
βαση της Κωνσταντινούπο-
λης... και με τη Σύμβαση για
τα δικαιώματα του παιδιού”.

Η πολύπλευρη κριτική που
δέχεται το νομοσχέδιο περι-
λαμβάνει μια σειρά ακόμη ζη-
τήματα. Κεντρικό όμως είναι
ότι η επιβολή κάποιας έννοιας
“συμφέροντος του παιδιού” και
μιας γενικής μεθόδου διευθέ-
τησης της επιμέλειας και του
χρόνου δεν πρόκειται να αλλά-
ξει την σκληρή, υλική πραγμα-
τικότητα του μεγαλώματος των

παιδιών και των ανισοτήτων σε βάρος
των γυναικών -σε αυτά η Νέα Δημοκρα-
τία είναι μέρος του προβλήματος.

Η κινητοποίηση συνεχίστηκε με πορεία
προς την πρεσβεία της Τουρκίας, σε
συμπαράσταση και αλληλεγγύη με τις χι-
λιάδες που βγήκαν στους δρόμους ενάν-
τια στην απόφαση της τουρκικής κυβέρ-
νησης να αποχωρήσει η Τουρκία από τη
σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Α.Φ.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Το #Μetoo στους δικηγόρους

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από
έρευνα με πρωτοβουλία της “Εναλλακτικής Παρέμβα-
σης – Δικηγορικής Ανατροπής” για ένα #metoo στον

κλάδο των δικηγόρων. Μετά τη διακίνηση ερωτηματολογίου
σε συναδέλφισσες και συνάδελφους, η “Εναλλακτική Παρέμ-
βαση” παρουσίασε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις
απαντήσεις πάνω από 600 δικηγόρων. Πάνω από 61% έχουν
υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή βαρύτερο περιστατικό
στο πλαίσιο της δουλειάς τους ως δικηγόροι.

Όπως αναφέρει η “Εναλλακτική Παρέμβαση” στην ανακοί-
νωσή της: “Το 45% αναφέρουν ότι το περιστατικό συνέβη στο
πλαίσιο σταθερής έμμισθης συνεργασίας με δικηγόρο, ενώ το
70% δηλώνουν ότι γνωρίζουν αντίστοιχο περιστατικό που
αφορά άλλον/η συνάδελφο που υπέστη τέτοια συμπεριφορά
στο πλαίσιο έμμισθης συνεργασίας με δικηγόρο. Η πλειοψη-
φία των δραστών αναφέρεται ότι ήταν εργοδότες-δικηγόροι.

Η χρήση σεξιστικής γλώσσας/λεκτική υποτίμηση και η σε-
ξουαλική παρενόχληση αποτελούν την πλειοψηφία των αναφε-
ρόμενων περιστατικών, τα οποία τοποθετούνται χρονικά στην
περίοδο των τελευταίων πέντε ετών σε ποσοστό 57%. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι ποσοστό άνω του 80% δηλώνουν ότι δεν θα
αισθάνονταν ασφαλείς να καταγγείλουν τέτοιο περιστατικό εί-

τε στο Πειθαρχικό όργανο του Δικηγορικού Συλλόγου, είτε
στην Αστυνομία. Μόλις 2,3% των περιπτώσεων έχουν καταγ-
γελθεί σε κάποια Αρχή και στο 1% των περιπτώσεων υπήρξε
καταλογισμός πειθαρχικής και ποινικής ευθύνης στον δράστη”.

Στους λόγους για τους οποίους τα θύματα διστάζουν να κα-
ταγγείλουν, αναφέρονται ανάμεσα σε άλλα: ο φόβος ότι αυτό
θα επηρεάσει την επαγγελματική εξέλιξη, η έλλειψη αποδει-
κτικών στοιχείων, ο φόβος μήνυσης για συκοφαντική δυσφή-
μηση, ο φόβος του στιγματισμού. Όσον αφορά στην αντιμετώ-
πιση, “οι περισσότερες προτάσεις αφορούν τη λειτουργία του
Πειθαρχικού Οργάνου του ΔΣΑ ή και πρόταση για σύσταση
άλλου οργάνου ειδικά για τέτοιες καταγγελίες, αλλά και τον
έλεγχο των εργασιακών συνθηκών των δικηγόρων-εμμίσθων
συνεργατών”.

Η “Εναλλακτική Παρέμβαση” μέσα από την ανακοίνωσή της
καλεί τον ΔΣΑ να λάβει μέτρα, τόσο για την εξέταση των κα-
ταγγελιών με τρόπο που να διευκολύνει τα θύματα, όσο και
για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του σεξιστικού λόγου, των
σεξιστικών συμπεριφορών, καθώς και για την τήρηση των
υποχρεώσεων των εργοδοτών, η οποία, όπως αναφέρει η ανα-
κοίνωση “είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία των
συναδέλφων/φισσών από τέτοιες συμπεριφορές”.

Σάββατο 27 Μάρτη, μπροστά στη Βουλή. Φωτό': Αφροδίτη Φράγκου



Μια εβδομάδα απεργίας πείνας και δια-
μαρτυρίας έξω από τα γραφεία της

ΕΣΗΕΑ έκλεισε η Μαρίνα Βήχου.  Η δημο-
σιογράφος επέλεξε αυτό τον τρόπο για να
διαμαρτυρηθεί “για την βίαιη κατάλυση της
ελευθερίας της ενημέρωσης” όπως είπε η
ίδια σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Η Μαρίνα
Βήχου ζητά “από την ΕΣΗΕΑ να σταθεί επι-
τέλους στο ύψος των περιστάσεων και να
πάρει ξεκάθαρη θέση καταδικάζοντας κάθε
φαινόμενο παραβίασης της ελευθερίας της
ενημέρωσης” ώστε να μην “αφήνει την κοι-
νωνία να θεωρεί ότι τα συγκαλύπτει και να
προσβάλλει συνολικά το κύρος του δημο-
σιογραφικού επαγγέλματος.” Σε παρέμβα-
σή της στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τα πα-
ρακάτω αιτήματα:

- Την δημιουργία Παρατηρητηρίου καθη-
μερινής καταγραφής των περιστατικών πα-
ραβίασης του Κώδικα Δημοσιογραφικής
Δεοντολογίας, προκειμένου το ΔΣ της ΕΣΗ-
ΕΑ να εκδίδει άμεσα ανακοινώσεις.

- Την ενημέρωση εκ μέρους του ΔΣ όλων
των επαγγελματιών του κλάδου αναφορικά
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις

τους, που απορρέουν από τον Κώδικα.
- Να θέσει η ΕΣΗΕΑ άμεσα το αίτημα η

ΕΡΤ και το ΑΠΕ να τεθούν κάτω από έλεγχο
διακομματικής επιτροπής.

- Να απαιτήσει οι ενημερώσεις από την
Επιτροπή των Λοιμωξιολογων και τον κ.
Χαρδαλιά να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης
με συμμετοχή των δημοσιογράφων και όχι
με ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί πριν την
ενημέρωση.

- Να απαιτηθεί από την ΕΣΗΕΑ να ασκη-
θεί έρευνα για το κατά πόσο ο έγκλειστος
για συμμετοχή στην ηγεσία της εγκληματι-
κής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασι-
διάρης έχει δικαίωμα να ηχογραφεί μηνύ-
ματα σε διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης μέ-
σα από τις φυλακές του Δομοκού.

Η ανακοίνωση της καταλήγει λέγοντας
πως αναμένει “τις απαντήσεις του ΔΣ της
ΕΣΗΕΑ, συνεχίζοντας την απεργία πείνας,
γιατί χωρίς Ελεύθερη έκφραση και Ενημέρω-
ση δεν μπορεί να υπάρχει ούτε Δημοκρατία”.

Μιλώντας σε αλληλέγγυους που είχαν βρεθεί
στην είσοδο της ΕΣΗΕΑ, τη Δευτέρα 29/3, εί-
πε μεταξύ άλλων πως “η κοινωνία έχει ανέβει
στα κεραμίδια. Τα γκάλοπ δείχνουν πως η
ακροαματικότητα των μεγάλων καναλιών
έχει πέσει πολύ. Αυτό είναι καλό. Το θέμα εί-
ναι προς τα που πάει αυτή η οργή.  Γι' αυτό
χρειάζεται, σε γειτονιές και χώρους δουλει-
άς, να στηθούν επιτροπές αγώνα”.

Από την πλευρά της η Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή στην ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοί-
νωση “Ενάντια στον κυβερνητικό αυταρχι-
σμό, την προσπάθεια λογοκρισίας, φίμωσης
και ποινικοποίησης της δημοσιογραφικής
δουλειάς” με την οποία καλεί σε “διοργάνω-
ση κοινής μαζικής αγωνιστικής κινητοποί-
ησης ως απάντηση στο κλίμα αυταρχισμού,
τις πολλαπλές προσπάθειες λογοκρισίας
και φίμωσης και την επιχείρηση ποινικοποί-
ησης της δημοσιογραφικής δουλειάς οφεί-
λει να είναι το πρώτο βήμα σε αυτή τη διπλή
διεκδίκηση”.

Νο 1465, 31 Μάρτη 2021Νέα από τους χώρους εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

ΕΚΠ
Παμπειραϊκό
συλλαλητήριο στις 3/4

Παμπειραϊκό συλλαλητήριο για τις 3 Απρίλη
2021 στο Πασαλιμάνι στις 12 το μεσημέρι απο-

φασίστηκε σε σύσκεψη του ΕΚΠ με τη συμμετοχή
σωματείων του Πειραιά ενάντια στην κυβερνητική
πολιτική που αφήνει απροστάτευτο το ΕΣΥ και τον
κόσμο απέναντι στην πανδημία.  

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο 902 gr στην
σύσκεψη «αναδείχθηκε η τραγική κατάσταση που
επικρατεί στον χώρο της Υγείας με τις ελλείψεις
προσωπικού, αλλά και τα προβλήματα που παρου-
σιάζονται στους χώρους δουλειάς με τα δεκάδες
κρούσματα, αλλά και με θανάτους εργαζομένων.
Επίσης, αναδείχθηκαν τα προβλήματα που προκύ-
πτουν συνεχώς από την επίθεση της εργοδοσίας, η
οποία εφαρμόζει όλα τα αντεργατικά μέτρα, όπως
η αναστολή εργασίας, η εκ περιτροπής εργασίας,
η απληρωσιά και η τηλεργασία. Κινητοποίηση απο-
φασίστηκε επίσης στο υπουργείο Περιβάλλοντος
στις 5 Απρίλη, στις 5.30 μ.μ., για τα περιβαλλοντο-
λογικά εγκλήματα από την επιχειρηματική δράση
της COSCO, των καζανιών του θανάτου και τώρα
με τη δημιουργία νέας χωματερής».

Εκδήλωση ΑΝΤΑΡΣΥΑ  
Το σύνθημα "Δημόσια Υγεία και όχι αστυνομία -

Κάτω τα χέρια από τα σωματεία" είχε ως τίτλο
η διαδικτυακή εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ το από-
γευμα της Κυριακής 28/3. Ομιλητές ήταν ο Κώστας
Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμε-
νων στο Άγιο Σάββα που η κυβέρνηση απειλεί με
απόλυση, η Δάφνη Κατσίμπα, πρόεδρος της ΕΝΙΘ
που έχει δεχτεί δίωξη για την απόφαση της Ένω-
σης να συμμετέχει στις εκδηλώσεις-διαδηλώσεις
για την επέτειο του Πολυτεχνείου τον περασμένο
Νοέμβρη, και ο Πάνος Παπανικολάου, γενικός
γραμματέας της ΟΕΝΓΕ. Τη συζήτηση συντόνισε ο
Νικόλας Σκούφογλου, ειδικευόμενος γιατρός στον
Ευαγγελισμό, που επίσης βρέθηκε στο στόχαστρο
της διοίκησης του νοσοκομείου με τιμωρητική επι-
βολή στέρησης μεγάλου μέρους ενός μισθού του. 

Οι τρεις ομιλητές παρουσίασαν αναλυτικά όσα
συμβαίνουν στα νοσοκομεία τον τελευταίο χρόνο
της πανδημίας, με την πλήρη εγκατάλειψη του ΕΣΥ
από τη μία και τις απόπειρες φίμωσης των υγειονο-
μικών από την άλλη, και τα συνέδεσαν με τη γενική
εικόνα της κυβερνητικής πολιτικής που προσπαθεί
με άγρια καταστολή να περάσει όλες τις αντεργα-
τικές και αντικοινωνικές της επιθέσεις. Και οι τρεις
τόνισαν τον ρόλο της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς στους αγώνες των εργατών και της νεολαίας
που ξεδιπλώνονται σε όλους τους χώρους και τις
γειτονιές και έβαλαν τα επόμενα αγωνιστικά ραντε-
βού, με κεντρικό την μάχη για να μην περάσει η
απόλυση του Κώστα Καταραχιά.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις μελών της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ για τη δράση της όλο αυτό το διάστημα και τη
συνέχεια, καθώς και ερωτήσεις φίλων της για τις
θέσεις και τις προτάσεις της στην αντιμετώπιση
όλων των κυβερνητικών επιθέσεων. Κοινή συνιστα-
μένη ήταν τα πολιτικά προχωρήματα του κινήματος
που ξεσηκώνεται ενάντια στην κυβέρνηση, όπως με
την απαίτηση για επίταξη των ιδιωτικών κλινικών
χωρίς αποζημίωση στα αφεντικά τους. Είναι ένα αί-
τημα που η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παλεύει χρόνια και τώρα
μπαίνει στην ημερήσια διάταξη όλων των αγώνων.

Αλληλεγγύη στις Καθαρίστριες του ΥΠΟΙΚ

Έξω από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών
βρίσκονται με πα-

ραστάσεις διαμαρτυρίας
εδώ και βδομάδες οι καθα-
ρίστριες του ΥΠΟΙΚ με το
πανό τους ενάντια στις
απολύσεις τους στις 31
Μαΐου. Την Παρασκευή
26/3 οργάνωσαν καθιστική
διαμαρτυρία από το πρωί,
ενώ τη Δευτέρα 29/3 βρέ-
θηκαν μαζί τους συνδικαλι-
στές και ο Συντονισμός Ερ-
γατικής Αντίστασης, που έχει ξεκινήσει
καμπάνια συμπαράστασης. Ψηφίσματα
συμπαράστασης στον αγώνα τους ενάντια
στις απολύσεις έχουν βγάλει πάνω από 50
σωματεία, ανάμεσά τους τα σωματεία ερ-
γαζομένων του νοσοκομείου «Άγιος Σάβ-
βας», του Μετρό (ΣΕΛΜΑ), της ΕΛΣΤΑΤ και
η Ομοσπονδία των Τελωνειακών (ΟΤΥΕ).

«Είναι πολύ άδικο που μας διώχνουν χω-
ρίς λόγο μετά από τόσα χρόνια που δου-
λεύουμε. Είμαστε πια μεγάλες γυναίκες,
πολλές κοντά στη σύνταξη», δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη η Όλγα. «Δεν είναι
εύκολο να βρούμε αλλού δουλειά. Στην αρ-

χή ήμασταν με μηνιαίες συμβάσεις, το τε-
λευταίο διάστημα με 18μηνες. Τώρα ζητάμε
να γίνουμε αορίστου και όχι να απολυθού-
με εν μέσω πανδημίας μετά από 15 και 18
χρόνια. Γι’ αυτό είμαστε εδώ και πιάσαμε
το πεζοδρόμιο». 

«Είμαι από το 2002 στη δουλειά με σύμβα-
ση. Το ’13-‘14 κάναμε κατάληψη στο Υπουρ-
γείο και αγώνα διαρκείας, κερδίσαμε, αλλά
όχι όλες, ήμουν μία από τις δέκα που δεν
έγιναν αορίστου», μας είπε η Ειρήνη. «Είμαι
χήρα με δύο άνεργα παιδιά, 56 χρονών γυ-
ναίκα. Αυτή η δουλειά είναι ζωτικής σημα-
σίας για μένα. Στην εφορία που δουλεύω κά-
νω και άλλες δουλειές πέρα από την καθα-
ριότητα, γιατί δεν υπάρχουν υπάλληλοι». 

«Έχουμε ανάγκη την συμ-
παράσταση των υπόλοιπων
εργαζόμενων στις εφορίες,
στα τελωνεία, στο Υπουρ-
γείο, σε όσους χώρους δου-
λεύουμε. Ζητάμε να βγει
στάση εργασίας, να στεί-
λουν ψηφίσματα τα σωμα-
τεία στο Υπουργείο», τόνισε
η Μαίρη. «Καλύπτουμε πά-
γιες και διαρκείς ανάγκες,
αλλά μας διώχνουν γιατί με-
τά από τόσα χρόνια δικαιού-
μαστε να γίνουμε αορίστου.

Αλλά τους νόμους τους κάνουν ό,τι θέλουν,
δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε τίποτα».

Μεταξύ άλλων, χαιρετισμό στη συγκέν-
τρωση της Δευτέρας 29/3 απηύθυναν ο Χά-
ρης Λαδικός, πρόεδρος του Συλλόγου
Υπαλλήλων Οικονομικής Πολιτικής του
ΥΠΟΙΚ, ο Νίκος Τουρνάς, μέλος ΔΣ Συλλό-
γου Εργαζομένων ΑΑΔΕ και η Τιάνα Ανδρέ-
ου, μέλος ΔΣ ΟΣΥΟ, η οποία τόνισε ότι «σε
σας χρωστάμε ότι μπορούμε να πηγαίνου-
με με ασφάλεια στη δουλειά μας κι έχουν
το θράσος να λένε ότι οι μονιμοποιήσεις
σας είναι παράνομες. Παράνομες είναι οι
απολύσεις».

Είμαι προσφύγισσα από το
Αφγανιστάν. Έζησα στο

στρατόπεδο της Μαλακάσας γύρω στον 1,5 χρόνο. Το περασμένο
φθινόπωρο, και ενώ ζούσα στη Μαλακάσα, βρήκα δουλειά στην So-
lidarity Now, αρχικά ως διερμηνέας και στη συνέχεια ως φροντί-
στρια σε σπίτια φιλοξενίας. Χρειάστηκε να βρω προσωρινή φιλοξε-
νία σε δυο σπίτια στην Αθήνα, ή να φεύγω από το καμπ στις 4 το
πρωί προκειμένου να μπορέσω να δουλέψω και να αντεπεξέλθω σε
όλες τις βάρδιες οι οποίες ήταν κυκλικές. 

Τον Δεκέμβρη ο γιος μου, που πάσχει από μια νευρολογική
ασθένεια, παρουσίασε επιδείνωση και χρειάστηκε να νοσηλευτεί
για 2 ολόκληρους μήνες στο Αγλαΐα Κυριακού. Κατά τη διάρκεια
του δεύτερου χιονιά τον Φλεβάρη τα δρομολόγια του προαστιακού
διακόπηκαν για δυο ημέρες.

Ενώ μετακόμιζα στην Αθήνα, πι-
στεύοντας ότι θα μπορέσω έτσι να

ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου καλύτερα, έλαβα ένα mail με το
οποίο η προϊστάμενή μου με ενημέρωσε ότι απολύομαι. Οι λόγοι:
οι απουσίες και οι καθυστερήσεις μου στη δουλειά, το γεγονός ότι
το τηλέφωνό μου χτυπάει συνέχεια, το γεγονός ότι μέσα στα σπίτια
φιλοξενίας μιλάω συχνά στο τηλέφωνο και το γεγονός ότι μια φορά
είχα βάλει τα κλάματα μπροστά στα φιλοξενούμενα παιδιά! Με δυο
λόγια, απολύομαι επειδή ζούσα στη Μαλακάσα και έχω άρρωστο
γιο. Δεν γνωρίζω τον εργατικό νόμο στην Ελλάδα. Δεν έχω λάβει
καν μια μετάφραση του συμβολαίου μου στα αγγλικά. Πιστεύω ότι
θα έπρεπε τουλάχιστον να με προειδοποιήσουν και να μου δώσουν
μια ευκαιρία να βελτιωθώ.

Ruqia Kohestani

ΕΣΗΕΑ Σε απεργία πείνας η Μαρίνα Βήχου 

«Απολύομαι γιατί έχω άρρωστο γιο»

Συγκέντρωση των καθαριστριών στις 29 Μάρτη. Φωτό: Μάνος Νικολάου



ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα –
Η πρώτη «έφοδος στον ουρανό»
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7μμ, fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
Κυβέρνηση στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7μμ, Skype: bit.ly/sekperi-
steri fb: ΣΕΚ Περιστερίου
60 χρόνια από τη δολοφονία του Πατρίς
Λουμούμπα – Η πάλη ενάντια στην αποι-
κιοκρατία
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Να κάψουμε το χαρτί του ρατσισμού
Ομιλητής: Γεράσιμος Καμπίτσης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 8μμ, 
60 χρόνια από τη δολοφονία του Πατρίς
Λουμούμπα – Η πάλη ενάντια στην αποι-
κιοκρατία
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 8μμ,  Skype: bit.ly/sekma-
rousi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Ο εμφύλιος μετά την επανάσταση του
1821
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Ενάντια στον σεξισμό, ενάντια στο σύ-
στημα
Ομιλήτρια: Βασιλική Λιακώνη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7.30μμ, fb.com/sekxalandri
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Νίκη Τασιούλα

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα

Ομιλητής: Γιώργος Αθανασίου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Ηλέκτρα Παπαμελετίου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7.30μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Ενάντια στον σεξισμό, ενάντια στο σύ-
στημα
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 6.30μμ, fb: Σ.Ε.Κ Πάτρας
Πώς παλεύουμε τη θανατερή κυβερνητική
αποτυχία
Ομιλητής: Χρήστος Τούρκας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ιωαννίνων
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7μμ, 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και Skype:
bit.ly/sekilisia fb: ΣΕΚ Ιλισίων
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Οι κοινωνίες αλλάζουν με επαναστάσεις
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7μμ, 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και Skype:
bit.ly/sekzografou fb: ΣΕΚ Ζωγράφου
Κυβέρνηση στη δίνη της κρίσης
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7.30μμ, Skype: bit.ly/se-
knsmyrni fb: ΣΕΚ Νέας Σμύρνης
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Οι κοινωνίες αλλάζουν με επαναστάσεις
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7.30μμ, δημαρχείο,
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ. 
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Οι κοινωνίες αλλάζουν με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7μμ, Skype: bit.ly/SEKAM-
PELO fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
Μπορεί η τεχνολογία να γίνει «σωτήρας»
του καπιταλισμού;
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, fb ΣΕΚ Γκύζη 7.30μμ
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7μμ,  fb: ΣΕΚ Εξαρχείων
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Κυψελης
Μπορεί η τεχνολογία να γίνει «σωτήρας»
του καπιταλισμού;
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7.30μμ,
https://meet.jit.si/PyrinasThiseio 

fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα – 
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7μμ,  
https://meet.jit.si/PyrinasXamosterna
Κυβέρνηση στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 6.30μμ, Skype: ilirida.mb2
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/4, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Μπορεί η τεχνολογία να γίνει «σωτήρας»
του καπιταλισμού;
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/4, 7.45μμ ΣΕΚ Γαλάτσι
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/4, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Πατήσια
60 χρόνια από τη δολοφονία του Πατρίς
Λουμούμπα – Η πάλη ενάντια στην αποι-
κιοκρατία
Ομιλητής: Σάνφο Μοχαμαντί

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 1/4, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/4, 8μμ  δημαρχείο Νίκαιας 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Νίκαιας – Κορυδαλλού
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 1/4, 8μμ, Skype: bit.ly/sekellini-
kou fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
60 χρόνια από τη δολοφονία του Πατρίς
Λουμούμπα – Η πάλη ενάντια στην αποι-
κιοκρατία
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 1/4, 7μμ,  
Skype: bit.ly/sekpagrati fb: ΣΕΚ Παγκράτι
Κυβέρνηση τη δίνη της κρίσης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/4, 7.30μμ fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1/4, 8μμ, fb: ΣΕΚ Ξάνθης
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Οι κοινωνίες αλλάζουν με επαναστάσεις
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 1/4, 7μμ, 
link: bit.ly/sekvolos fb: ΣΕΚ Βόλου
60 χρόνια από τη δολοφονία του Πατρίς
Λουμούμπα – Η πάλη ενάντια στην αποι-
κιοκρατία
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ 1/4, 8μμ fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Βασιλική Γκαδάτσιου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 1/4, 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/4, 7.30μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
60 χρόνια από τη δολοφονία του Πατρίς
Λουμούμπα – Η πάλη ενάντια στην αποι-
κιοκρατία
Ομιλητής: Βαγγέλης Κωνσταντουλάκης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/4, 8μμ, fb ΣΕΚ Πυρήνας Κερα-
τσινίου
Ενάντια στο σεξισμό, ενάντια στο σύστημα
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

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

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 31/4
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 1/4
ΠΑΤΡΑ Νότιο Πάρκο 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/4
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι 6μμ
ΝΙΚΑΙΑ Πλατεία Ελευθερίας 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/4
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Νέγρη 11πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 11πμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβα 11πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική  Λαϊκή  11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μ
ΙΛΙΣΙΑ  
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 12μ
A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ  ΗΣΑΠ 12μ
K. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΘΗΣΕΙΟ   
Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αγορά  11.30πμ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κεντρική Πλατεία 4μμ 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Πλατεία 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Λαϊκή Πευκάκια 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Σβώλου με Γούναρη  11πμ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Μαρτίου 11 πμ
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ Λαϊκή Παυσανία  11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11.30 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή Πατέλες 12.30μμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ Παζάρι 11πμ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/4
ΑΙΓΑΛΕΩ 
Μπαρουτάδικο Ιερά Οδός 11.30πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/4
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  
ΑΒ Δεκελείας 6.30μμ

ΕξορμήσειςΜαρξιστικά Φόρουμ



Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα
«Κράτος, πλούτος και δημοκρατία»
οργανώνει το περιοδικό Σοσιαλι-

σμός από τα Κάτω το Σάββατο 3 Απρίλη
στις 5μμ. Τη συζήτηση θα ανοίξουν ο Ευ-
κλείδης Μακρόγλου, δικηγόρος, ο Κώστας
Καταραχιάς, πρόεδρος του συλλόγου ερ-
γαζομένων στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας
και ο Πάνος Γκαργκάνας από την εφημερί-
δα Εργατική Αλληλεγγύη. 

Μπορείτε να συνδεθείτε και να παρέμβε-
τε διαδικτυακά στο zoom 
Join Zoom Meeting  https://tinyurl.com/state-
democracy
Meeting ID: 885 4388 7668 
Passcode: 163673.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση στη
συζήτηση: «Σε τραγέλαφο εξελίσσονται οι
απόπειρες της κυβέρνησης, του Χρυσο-
χοΐδη και της ΕΛ.ΑΣ να διαχειριστούν τη
γενική κατακραυγή που έχει ξεσηκωθεί
ενάντια στην αστυνομική βία μετά τα δια-
δοχικά αίσχη που διέπραξαν. Σε συνέντευ-
ξη Τύπου που έδωσε ο Χρυσοχοΐδης υπο-
σχέθηκε ότι «θα αλλάξουν τα πάντα» πα-
ρουσιάζοντας τη νέα «Λευκή Βίβλο λει-
τουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας». Μοι-
άζει με κακόγουστο ανέκδοτο αυτό, κα-
θώς στις δεκάδες καταγγελίες για την
άγρια αστυνομική βία έχουν έλθει να προ-
στεθούν αυτές για τα στημένα κατηγορη-
τήρια απέναντι στους συλληφθέντες και
για βασανισμούς μέσα στην ίδια την ΓΑΔΑ.
Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση εξαπο-
λύει επίθεση στις συνδικαλιστικές ελευθε-
ρίες και με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει ο
Χατζηδάκης για τον συνδικαλισμό και με
την απόλυση του προέδρου του συλλόγου
εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας,
του Κώστα Καταραχιά.

Για τον κόσμο που αντιστάθηκε και αντι-
στέκεται μαζικά στις κυβερνητικές επιθέ-
σεις, φουντώνει η συζήτηση γύρω από
όλα αυτά τα ζητήματα. Βρισκόμαστε
μπροστά στην απειλή να μετατραπεί η κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε μια

νέα χούντα ή μπροστά στους σπασμούς
μιας κυβέρνησης που χάνει τον έλεγχο;
Πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές
τις προκλήσεις; Μπορούμε να βασιστούμε
σε υποσχέσεις για εκδημοκρατισμό της
αστυνομίας ή χρειαζόμαστε μια στρατηγι-
κή που βασίζεται στη εκτίμηση του Μαρξ
και του Λένιν ότι το κράτος είναι όργανο

ταξικής κυριαρχίας των καπιταλιστών;
Πώς μπορούμε να επιβάλλουμε τα αιτήμα-
τα που προστατεύουν και διευρύνουν τις
ελευθερίες και τα δικαιώματα που έχουμε
κατακτήσει; Είναι ανάγκη να περάσουμε
από τις διαδηλώσεις οργής σε απεργίες
που νικάνε και ανοίγουν την προοπτική για
αντικαπιταλιστική ανατροπή».
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Έξω η αστυνομία
από τις Σχολές
Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί της τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης καταγγέλουν τις μεθο-
δεύσεις του Υπουργείου Παιδείας. Σε κοινή ανακοί-
νωση που εξέδωσαν οι Σύλλογοι Διδακτικού κι Ερευ-
νητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων,
Αιγαίου, Παντείου, Πατρών και ο Ενιαίος Σύλλογος
Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Πανεπιστημιούπο-
λης της Θεσσαλονίκης του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Ελλάδας, καταγγέλονται οι αστυνομικές επιθέσεις
εις βάρος των φοιτητών στο ΑΠΘ, αλλά και η διαχεί-
ριση της πανδημίας για την αύξηση της καταστολή
και εις βάρος της εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων ση-
μειώνουν:

“Εμείς, ως μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
δεν θα μείνουμε σιωπηλοί. Θα συνεχίσουμε να ενη-
μερώνουμε την κοινωνία για την απαξιωτική πολιτική
της κυβέρνησης έναντι της ανώτατης εκπαίδευσης,
γεγονός που έχει ολέθριες συνέπειες για το μέλλον
όχι μόνο της επιστήμης και της έρευνας αλλά και για
την προοπτική της χώρας και του λαού μας. Θα συ-
νεχίσουμε τις διεκδικήσεις μας για μια δημόσια, δω-
ρεάν ανώτατη εκπαίδευση, ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση και εμπορευματοποίησή της. Θα αγωνιστούμε
για την κατάργηση του νόμου «Κεραμέως-Χρυσοχοΐ-
δη» και μέχρι να το πετύχουμε, για την ακύρωσή του
στην πράξη. 

Κάνουμε έκκληση στα μέλη των Συγκλήτων των
Πανεπιστημίων μας, στους συναδέλφους και τις συ-
ναδέλφισσες, μέλη ΔΕΠ, να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων σεβόμενοι τη δουλειά τους, την επιστή-
μη και το ακαδημαϊκό λειτούργημά τους και: να μην
δεχθούν την εγκατάσταση καμερών, περιφράξεων,
και καρτών εισόδου, να μη δεχθούν τη συγκρότηση
και να μη συμμετάσχουν σε επιτροπές ασφάλειας και
προστασίας, να αρνηθούν τη συμμετοχή τους σε πει-
θαρχικά συμβούλια ενάντια στους φοιτητές και τις
φοιτήτριες μας, να μην ορίσουν το ποσοστό για τη
βάση εισαγωγής που αποκλείει από τη δημόσια και
δωρεάν εκπαίδευση χιλιάδες υποψήφιους και υπο-
ψήφιες, να απορρίψουν το νομοθετικό πλαίσιο που
εξομοιώνει τα ιδιωτικά κολέγια με τα ΑΕΙ. 

Ζητούμε από τα μέλη των Συγκλήτων και τα μέλη
ΔΕΠ των Πανεπιστημίων μας να μην ξεκινήσει η
αστυνόμευση και καταστολή μέσα στο πανεπιστήμιο
με τη δική τους υπογραφή. Έχουμε όλοι και όλες
χρέος να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και
να εναντιωθούμε στα σχέδια αστυνόμευσης και κα-
ταστολής των φοιτητικών αγώνων, στο πλευρό όλων
όσοι αγωνίζονται ενάντια στις αντιλαϊκές κυβερνητι-
κές επιλογές μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια. Κα-
λούμε τα μέλη ΔΕΠ να μην υποβοηθήσουν και να μην
συμβάλουν στην επιβολή μέτρων που υπονομεύουν
το κλίμα ακαδημαϊκής ειρήνης, την ιδιωτικότητα, τις
ελευθερίες και τα ακαδημαϊκά δικαιώματα. 

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση όλων των κατηγο-
ριών και τον τερματισμό της δίωξης όλων των συλλη-
φθέντων φοιτητών και φοιτητριών του ΑΠΘ. Απαιτού-
με τη λήψη όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέ-
τρων (εμβολιασμό της πανεπιστημιακής κοινότητας,
εξεύρεση κατάλληλων χώρων κ.λπ.) ώστε να λει-
τουργήσουν άμεσα και με ασφάλεια τα πανεπιστήμια
και να επιστρέψουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
στις αίθουσες διδασκαλίας. Διεκδικούμε την αύξηση
της κρατικής χρηματοδότησης για την πρόσληψη
του αναγκαίου διδακτικού, διοικητικού και άλλου
προσωπικού με αξιοπρεπείς απολαβές, τη δημιουρ-
γία των αναγκαίων υλικοτεχνικών υποδομών που
χρειάζεται ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο. Διεκδικούμε
άμεσα μέτρα ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος
Υγείας”.

Χρυσοχοΐδης - Λούφα και παραλλαγή

Θέλει η Νέα Δημοκρατία να κρυφτεί και η ΕΛ.ΑΣ δεν την
αφήνει. «Ειλικρινή μεταμέλεια» επιχειρεί να δείξει προς τα
έξω ο υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ Χρυσοχοϊδης και η κυβέρνηση

συνολικά, μετά την κατακραυγή των τελευταίων εβδομάδων για
την αστυνομική βία και τις προσπάθειες κάλυψης. 

Μετά τα περί της «Νέας Λευκής Βίβλου» της ΕΛ.ΑΣ, σε ανακοί-
νωσή του το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ στις 21 Μάρτη τονίζει ότι "από
σήμερα και κάθε μήνα θα δημοσιεύονται στοιχεία για την πρόοδο
διερεύνησης των καταγγελιών περί άσκησης υπέρμετρης αστυνο-
μικής βίας, που έχουν λάβει ιδιαίτερη δημοσιότητα" διευκρινίζον-
τας ότι «το διάστημα που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διε-
ρεύνηση μιας υπόθεσης είναι κατά μέσο όρο 8 μήνες».

Αλλά η υποκρισία έχει και τα όριά της. Αφενός η «συνεχής
ενημέρωση» από την πορεία των ΕΔΕ που υπόσχεται η ΕΛ.ΑΣ
στην πραγματικότητα το μόνο που θα πετύχει είναι να επικαιρο-
ποιήσει με νέες ιστορίες τα ανέκδοτα που συνοδεύουν εδώ και
δεκαετίες την ΕΛ.ΑΣ  με θέμα την φράση «θα διενεργηθεί ΕΔΕ».
Αφετέρου, η αστυνομία μπορεί να έχει «λουφάξει» προσωρινά
στις γειτονιές αλλά οι πρόσφατοι τραγικοί θάνατοι του Κούρδου

Ιμπραήμ Εγκούν στην Κόρινθο και του Μacky Diabete στην Κω
(ο ένας αυτοκτόνησε μετά την ανακοίνωση παράτασης φυλάκι-
σης για πάνω από 18 μήνες και ο άλλος πέθανε αβοήθητος από
περιτονίτιδα μέσα στα στρατόπεδα) ήλθαν με δραματικό τρόπο
να αναδείξουν, ότι ο νο1 στόχος του αυταρχισμού εξακολου-
θούν να είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που βρίσκονται
υπό συνεχή απειλή είτε στο δρόμο είτε στα ρατσιστικά  στρατό-
πεδα κυβέρνησης και ΕΕ.

Και βέβαια κρατικος ρατσισμός και φασιστική απειλή πάνε χέρι-
χέρι, όπως αποδεικνύουν και τα πρόσφατα γεγονότα την 25η
Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη, όπου ακροδεξιές φασιστικές συμμο-
ρίες επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά του Ελεύθε-
ρου Κοινωνικού Χώρου «Σχολείο» στη Θεσσαλονίκη με τους αστυ-
νομικούς των ΜΑΤ και της Δράσης να τους καλύπτουν και να
τους χτυπάνε φιλικά την πλάτη. Την ίδια στιγμή μάλιστα, που την
παραμονή της 25ης Μαρτίου, με άνωθεν εντολή που έλαβαν τα
ΜΑΤ για ακόμη μια φορά επιτέθηκαν με χημικά και ξύλο σε φοιτη-
τές και φοιτήτριες δραματικών σχολών που πραγματοποιούαν
σιωπηλή διαμαρτυρία στο Σύνταγμα. 

Κράτος, πλούτος και δημοκρατία
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…που δεν τις 
σβήνουν οι φιέστες

«Όσο ζούσαν οι μεγάλοι επαναστάτες, οι τάξεις των καταπιε-
στών τους καταδίωκαν συνεχώς και αντιμετώπιζαν τη δι-
δασκαλία τους με την πιο άγρια μανία, με το πιο λυσσα-

σμένο μίσος, με την πιο αχαλίνωτη εκστρατεία ψευτιάς και συκοφαν-
τίας. Ύστερα από το θάνατο τους γίνονται προσπάθειες να τους μετα-
τρέψουν σε άβλαβα εικονίσματα, σα να λέμε, να τους αγιοποιήσουν, να
δώσουν κάποια δόξα στο όνομα τους για "παρηγοριά" των καταπιεζόμε-
νων τάξεων και για την αποβλάκωση τους, ευνουχίζοντας το περιεχόμε-
νο της επαναστατικής διδασκαλίας, στομώνοντας την επαναστατική της
αιχμή, εκχυδαΐζοντας την».

Όταν ο Λένιν έγραφε αυτά τα λόγια ξεκινώντας το βιβλίο του «Κρά-
τος και Επανάσταση» το 1917 αναφερόταν στον Μαρξ καταγγέλλοντας
την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας και όλους
τους σοσιαλσωβινιστές γιατί, μέσα στην φρίκη του Α’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, είχαν εγκαταλείψει την επαναστατική και διεθνιστική θεώρηση
που εκείνος δίδαξε. Αλλά,τα ίδια πάνω-κάτω θα μπορούσε κανείς να
ισχυριστεί για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αστική τάξη και η κυ-
βέρνηση η οποία την εκπροσωπεί, γιόρτασαν τα 200 χρόνια από την
επανάσταση του 1821. Μια επανάσταση που σε αυτήν, τι ειρωνεία,
χρωστάει αυτή η τάξη την οικονομική και πολιτική εξουσία που απολαμ-
βάνει ακόμη και σήμερα. 

Στις ομιλίες, στα δελτία των ειδήσεων, προτιμήθηκε ο όρος της «εθνι-
κής παλιγγενεσίας» από εκείνον της (μακριά από εμάς) επανάστασης
για να τονίσει τον μύθο της «αέναης συνέχειας και ενότητας του ελληνι-
κού έθνους». Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η κυβέρνηση στην Εθνι-
κή Πινακοθήκη, ο Μητσοτάκης πανηγύρισε γιατί «αυτή  ανοίγει τις πόρ-
τες της για πρώτη φορά μια μέρα πριν την επέτειο των 200 χρόνων από
την εθνική παλιγγενεσία» και στο επίσημο διάγγελμά του ανέφερε ότι
«το στοίχημα της γενιάς μας είναι 200 χρόνια μετά η Επανάσταση της
Εθνικής Ανάταξης».

Χλιδή
Ταξικής ανάτασης εννοούσε – και το διατυμπάνισε αυτό με κάθε δυνα-

τό τρόπο στους «εορτασμούς» που οργάνωσε. Μέσα σε συνθήκες που
50 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα κατά μέσο όρο από τον κορονοϊό και
στα νοσοκομεία καταρρέουν οι εφημερίες, σε συνθήκες που εκατοντά-
δες χιλιάδες άνθρωποι ζουν σε κατάσταση μόνιμης ανεργίας, απληρω-
σιάς και ανέχειας, ζήσαμε από τους δέκτες των τηλεοράσεων την από-
λυτη χλιδή: Είδαμε τους επισήμους μετά την βόλτα τους στην Πινακοθή-
κη, να τρωγοπίνουν φιλέτο χριστόψαρο, μπισκότα από μελάνι σουπιάς
και κιμά γαρίδας στο επίσημο δείπνο, τον πρωθυπουργό και την κυρία
Μενδώνη δίπλα στον πρίγκιπα Κάρολο, την δούκισσα της Κορνουάλης,
τους εκπροσώπους της Γαλλίας και της Ρωσίας - και φυσικά τα σύμβολα
της οικονομικής ελίτ, την πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021 Γιάννα
Αγγελοπούλου με τον σύζυγό της Θόδωρο, τον διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα, την κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη... 

Τους είδαμε στην τσιμεντωμένη Ακρόπολη να «συγκινούνται» από τον
εθνικό ύμνο που ανέλαβε κυριολεκτικά να εκτελέσει μια εκ των «αρί-
στων» των ριάλιτι, επιλεγμένη από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, όπως διαβάσα-
με. Δακρύσαμε όλοι μαζι με τον Κάρολο μπροστά στον Άγνωστο Στρα-
τιώτη, λίγα μέτρα από την «Μεγάλη Βρετάνια» και την ταράτσια της,
από την οποία τον Δεκέμβρη του 1944 χτυπούσαν τα αυτόματα τους
διαδηλωτές ή όταν θυμήθηκε ότι «η Ελλάδα είναι η πατρίδα του παπ-
πού του». Ο παππούς του, ο «βασιλόπαις» Ανδρέας, που καταδικάστηκε
για την Μικρασιατική Καταστροφή και έγραφε το 1921 για τους έλλη-
νες της Σμύρνης: «Θα ήξιζε πράγματι να παραδώσωμεν την Σμύρνην
εις τον Κεμάλ δια να τους πετσοκόψη όλους αυτούς τους αχρείους».

Τους είδαμε όλους μαζί -και πιο πολύ τους καραβανάδες- να καμα-
ρώνουν για τις πανάκριβες υπερσύγχρονες μηχανές θανάτου που πα-
ρήλαυναν και πετούσαν πάνω από τα κεφάλια τους την ίδια στιγμή που
τα νοσοκομεία στερούνται τις στοιχειώδεις μηχανές που δίνουν ζωή.
Τους ειδαμε να καμαρώνουν και τις ομάδες Δίας που παρέλαυναν πε-
ρήφανες σε μια αποκλεισμένη και άδεια Αθήνα -έχοντας αφήσει στο
σπίτι τα μεταλικά γκλομπ με τα οποία χτυπούσαν λίγες μέρες πριν στη
Νέα Σμύρνη. Όλος αυτός ο χαμός για να τους κλέψει τελικά την παρά-
σταση ένα άλογο που σαν τους είδε, δεν κρατήθηκε και έκανε την
ανάγκη του, εκεί μπροστά στα μούτρα τους.

Γιώργος Πίττας

Διαδικτυακή εκδήλωση-παρουσίαση
της νέας του έκδοσης "Το 1821 και
οι αστικές επαναστάσεις" οργανώ-

νει το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο το Σάββα-
το, 17 Απρίλη στις 7μμ. Oμιλητές στην εκ-
δήλωση θα είναι η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου,
καθηγήτρια στο ΠΑΜΑΚ, η Άννα Καρακα-
τσούλη, αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, ο Δη-
μήτρης Κουσουρής, ιστορικός και οι συγ-
γραφείς του βιβλίου Πάνος Γκαργκάνας,
Λέανδρος Μπόλαρης, Σταυρούλα Πανί-
δου.  

Ευτυχώς πέρα από τις προκλητικές πα-
ρελάσεις, τα συμπόσια, τις τυμπανοκρου-
σίες και τις φιέστες για τους “επισήμους”,
ο εορτασμός των 200 χρόνων έχει ανοίξει
την όρεξη σε πάρα πολύ κόσμο που ανα-
ζητά να μάθει για την Επανάσταση του
1821. Ποια ήταν τα πραγματικά γεγονότα
που σημάδεψαν την πορεία της και χά-
νονται πίσω από τους «εθνικούς μύθους»;
Ποιος ο χαρακτήρας της, ποιες οι κοινω-
νικές δυνάμεις που την έκαναν; Ποια η
σχέση της ελληνικής με την γαλλική επα-
νάσταση και τις υπόλοιπες αστικές επα-
ναστάσεις που συγκλόνισαν τότε τον κό-
σμο; Πώς απαντάει η μαρξιστική ανάλυση
-μέσα από μια μεγάλη συζήτηση που συ-
νεχίζεται και σήμερα στο εσωτερικό της-
στους πατριδοκάπηλους αλλαλαγμούς,
αλλά και σε εκείνες τις μεταμοντέρνες θε-
ωρίες που αν και απορίπτουν τα εθνικιστι-
κά κλισέ, απομειώνουν το ρόλο της επα-
νάστασης του ’21 και συνολικότερα των
επαναστάσεων στον ρου της ιστορίας;

• ºΣε αυτά και άλλα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει η ίδια η έκδοση του βιβλίου αλλα και η διαδικτυακή εκδή-
λωση που οργανώνει το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Για να την παρακολουθήσετε ζωντανά συνδεθείτε στο zoom:
https://tinyurl.com/mha2u84h, Meeting ID: 835 8877 9523, Passcode: 035342 ή από τη σελίδα του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείο στο Facebook.

Επαναστατικές αλήθειες

Η Αϊτή και οι “Νέγροι του Μοριά”

Φρίαξαν οι ρατσιστές και οι
πατριδοκάπηλοι ενάντια
στον «Νέγρο του Μοριά»,

γιατί θεώρησαν ότι η σελίδα, στην
ουσία το προσωνύμιο, του κυψελιώ-
τη μαύρου ράπερ, «προσβάλει» τα
εθνικά τους στερότυπα. Όπως τους
«προσέβαλε» και η εικόνα του Αν-
τεντοκούμπο ντυμένου τσολιά όταν
ήταν παιδί, που ανήρτησε αυτές τις
μέρες η μητέρα του. Όπως θα τους
προσβάλλει μάλλον και ο Θούριος
εκεί που γράφει: «Βουλγάροι κι Αρ-
βανήτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί, Αρά-
πηδες και άσπροι, με μια κοινήν ορ-
μή, Για την ελευθερίαν, να ζώσωμεν
σπαθί, πως είμαστ’ αντριωμένοι,
παντού να ξακουσθή».

H «παλιγγενεσία του ελληνικού
έθνους» δεν περιλαμβάνει ως φαί-
νεται το μαύρο χρώμα, του λόγου τ’
αληθές και η απόφαση της ελληνι-
κής κυβέρνησης να προσκαλέσει
τους εκπροσώπους των (αμφι)λεγό-
μενων «προστάτιδων δυνάμεων»
Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας και όχι

της πρώτης χώρας που αναγνώρισε
επίσημα το νεοσύστατο ελληνικό
κράτος, της Αϊτής. Αλλά ας μην
ανησυχούν οι κυβερνώντες και οι
γαλαζοαίματοι φίλοι τους, το έκανε
η ΑΕΠ Κοζάνης. Όπως αναφέρει
στην ανακοίνωσή της:   

«H ΑΕΠ Κοζάνης τιμά την Aϊτή, τη
χώρα του ποδοσφαιριστή μας Σέλ-
σο, που πρώτη αναγνώρισε την Ελ-
ληνική Επανάσταση του 1821. Η
πρώτη χώρα παγκοσμίως που ανα-
γνώρισε και χαιρέτησε επίσημα, με
επιστολή του προέδρου της, στις
15/01/1822, ήταν η μακρινή Αϊτή...
Η Αϊτή, στις μακρινές θάλασσες της
Καραϊβικής, ήταν μια μικρή φτωχή
χώρα με δικά της τεράστια προβλή-
ματα, αφού δεν είχε ακόμα αποτι-
νάξει πλήρως το ζυγό των Γάλλων
αποικιοκρατών.

Ο Αδαμάντιος Κοραής, ένας από
τους σημαντικότερους εκπροσώ-
πους του Νεοελληνικού διαφωτι-
σμού, έστειλε επιστολή -όπως και
σε άλλους ηγέτες- στον πρόεδρο
της Αϊτής Ζαν Πιερ Μπουαγιέ, ζη-

τώντας συνδρομή στον αγώνα της
χώρας μας. Ο Μπουαγιέ απάντησε
πως η χώρα του ειναι φτωχή και
δεν μπορεί να βοηθήσει οικονομικά,
όμως, παρ’ όλα αυτά, έστειλε συμ-
βολικά 45 τόνους καφέ, να πουλη-
θούν και να αγοραστούν καρυοφύ-
λια. Έστειλε επίσης και 100 εθελον-
τές να πολεμήσουν για την απελευ-
θέρωση μας. Άσχετα αν δεν μπόρε-
σαν να φτάσουν ποτέ λόγω των τε-
ράστιων δυσκολιών του ταξιδιού
εκείνης της εποχής, η κίνηση αυτή
ήταν συγκλονιστική.

Εμείς, σαν προσφυγικό Σωμα-
τείο, τιμούμε με ιδιαίτερη συγκίνη-
ση τόσο τον τεράστιο Εθνικοαπε-
λευθερωτικό αγώνα των προγόνων
μας, αλλά και τιμούμε τη μικρή μα-
κρινή χώρα του ποδοσφαιριστή μας
Σέλσο. Όταν με το καλό ξεπερα-
σθεί η δοκιμασία της πανδημίας, το
σωματείο μας, προγραμματίζει μια
σειρά εκδηλώσεων ώστε να τιμήσει
την Αϊτή, με συμμετοχή της πρε-
σβείας της και Ελλήνων εκπροσώ-
πων».
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Τη Δευτέρα το μεσημέρι το Ever Given, το φορ-
τηγό πλοίο που είχε φράξει από την περασμένη
Τρίτη τη Διώρυγα του Σουέζ αποκολλήθηκε τε-

λικά από τις αμμώδεις όχθες και ξεκίνησε ξανά το τα-
ξίδι του προς το λιμάνι του Ρότερνταμ.

Το Ever Given είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλοία
στον κόσμο. Οι διαστάσεις του είναι κυριολεκτικά γι-
γαντιαίες: μήκος 400 μέτρα, βάρος 220 χιλιάδες τό-
νοι. Για να έχει κανείς ένα μέτρο σύγκρισης, ένα λεω-
φορείο έχει μήκος περίπου 12 μέτρα και βάρος γύρω
στους 15 τόνους. Οι εκσκαφείς που προσπαθούσαν
να καθαρίσουν τις όχθες για να το αποκολλήσουν
έμοιαζαν κυριολεκτικά με μυρμήγκια δίπλα του.

Εξίσου γιγαντιαίων διαστάσεων είναι και η ζημιά
που προκάλεσε στην παγκόσμια οικονομία το μπλοκά-
ρισμα της διώρυγας. Η ναυσιπλοΐα είναι ο κυριότερος
αγωγός του παγκόσμιου εμπορίου – το 90% σχεδόν
των εμπορευμάτων που κινούνται από τη μια χώρα και
τη μια ήπειρο στην άλλη περνάει από τη θάλασσα. Το
12% περνάει από το Σουέζ. Σε δολάρια, η αξία των
προϊόντων που περνάνε κάθε μέρα από τη διώρυγα,
αποτιμάται σε 9,6 δισεκατομμύρια. Την Παρασκευή η
γερμανική ασφαλιστική εταιρία Allianz δήλωσε ότι,
σύμφωνα με τις αναλύσεις της, το μπλοκάρισμα στοί-
χιζε περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια την ημέρα
στο παγκόσμιο εμπόριο. Το στίγμα του «ατυχήματος»
θα είναι εμφανές «δια γυμνού οφθαλμού» στην παγκό-
σμια οικονομία.

Ποιος έφταιξε;
Ποιος έφταιξε για το «ατύχημα»; Οι ισχυροί άνεμοι

που πνέουν στην περιοχή; Η αμμοθύελλα; Το «ανθρώ-
πινο λάθος»; Ο κυβερνήτης; Οι Αιγύπτιοι πλοηγοί, που
αναλαμβάνουν την διακυβέρνηση των σκαφών όταν
αυτά περνάνε από το Σουέζ; Ή μήπως απλά και μόνο
η «κακιά η ώρα»; Τα δικαστήρια, οι εμπειρογνώμονες,
οι δικηγόροι και οι κάθε είδους ειδικοί θα έχουν για
πολλά χρόνια δουλειά για να ξεδιαλύνουν το κουβάρι
των αποζημιώσεων που θα διεκδικούν, ως συνήθως,
όλοι από όλους. Το πραγματικό ερώτημα, όμως, δεν
πρόκειται ούτε να τεθεί ούτε φυσικά να απαντηθεί
από τους ασφαλιστές και τα δικαστήρια: Γιατί έχουν
πολλαπλασιαστεί τα «ατυχήματα» στην παγκόσμια οι-
κονομία; Από την πανδημία μέχρι την Λήμαν Μπρά-
δερς η αιτία είναι κοινή: με τους δικούς τους όρους
θα την ονομάζαμε η τάση του σύγχρονου μάνατζμεντ
για την «ανάληψη» ολοένα και μεγαλύτερου «ρίσκου». 

Η προσάραξη του Ever Given δεν ήταν ατύχημα. Η
κατασκευή της Διώρυγας ξεκίνησε το 1859 και ολο-
κληρώθηκε το 1869. Πάνω από τριάντα χιλιάδες εργά-
τες δούλευαν επί δέκα συνεχή χρόνια για να μπορούν
τα εμπορεύματα από «τις Ινδίες» να φτάνουν γρήγορα
στις αγορές της Ευρώπης. Μέσα στα 150 χρόνια που
έχουν περάσει από τότε πολλές προσθήκες και βελ-
τιώσεις έχουν γίνει – όμως καμιά από αυτές δεν είχε
σχέση με τις «επικές» διαστάσεις του αρχικού έργου.
Σήμερα σε κάποια σημεία το πλάτος της διώρυγας ξε-
περνάει μετά βίας τα 200 μέτρα. Το βάθος, στα πιο
ρηχά σημεία, είναι μόλις 23 με 24 μέτρα. Δεν χρειάζε-
ται να είναι κανείς ειδικός για να καταλάβει ότι ο κίν-
δυνος της προσάραξης για ένα πλοίο των διαστάσεων
του Ever Given είναι τουλάχιστον «σοβαρός». Το «ρί-
σκο» της διέλευσης, με άλλα λόγια, είναι μεγάλο. 

Οι επιστήμονες προειδοποιούσαν εδώ και πολύ και-
ρό. Ο άνεμος -που μπορεί να παρασύρει την πρύμνη
ή την πλώρη και να στρίψει το πλοίο- είναι ίσως το μι-
κρότερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο είναι η τάση που

έχουν οι όχθες, λόγω της υδροδυναμικής έλξης, να
«τραβάνε» τα μεγάλα πλοία κοντά τους. Με απλά λό-
για το «ατύχημα» θα συνέβαινε κάποτε με βεβαιότητα.
Οι ειδικοί, όμως, αγνοήθηκαν. 

Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη ιστορία: οι ει-
δικοί είχαν αγνοηθεί στο σκάνδαλο των «τρελών αγε-
λάδων» πριν από τριάντα περίπου χρόνια. Αγνοήθη-
καν (αρχικά) όταν μιλούσαν για  την κλιματική αλλαγή.
Αγνοήθηκαν όταν προειδοποιούσαν για τους κινδύ-
νους των κερδοσκοπικών «στεγαστικών δανείων χω-
ρίς εγγυήσεις», των δανείων που οδήγησαν στην κα-
τάρρευση της Λήμαν Μπράδερς το 2008. Και το ίδιο
ακριβώς έγινε με τον κορονοϊό: οι επιστήμονες είχαν
προβλέψει εδώ και πολλά χρόνια για τους κινδύνους
στους οποίους εξέθεταν οι πρακτικές της βιομηχανίας
τροφίμων την ανθρωπότητα. Μάταια.

Αγνοήθηκαν; Η λέξη είναι ίσως παραπλανητική. Οι
μάνατζερ δεν αδιαφορούν για τις μελέτες. Ίσα – ίσα
τις παίρνουν συχνά πολύ σοβαρά υπ’ όψη τους. Όχι
όμως για να αποφύγουν τους κινδύνους. Τις παίρνουν
υπ’ όψη τους για να υπολογίσουν το «ρίσκο». Και από
το «ρίσκο» να υπολογίσουν το πιθανό κέρδος. Και να
επενδύσουν. Γιατί όσο μεγαλύτερο το ρίσκο, τόσο με-
γαλύτερο και το πιθανό κέρδος. Όσο για τις ζημίες
που θα προκληθούν, αν αποτύχουν, αυτές χωρίζονται
σε δύο μέρη: στις ζημίες για την εταιρία και τις ζημιές
για την παγκόσμια οικονομία ή την παγκόσμια υγεία.
Οι πρώτες αντιμετωπίζονται με κατάλληλο «hedging» -
ασφαλιστικά συμβόλαια, αντίρροπες επενδύσεις και
όλα τα άλλα βρώμικα κόλπα που έχουμε γνωρίσει τα
τελευταία χρόνια. Όσο για τις άλλες ζημιές, της παγ-
κόσμιας οικονομίας, της παγκόσμιας υγείας κλπ, ποι-
ος νοιάζεται; Αυτά αφορούν τα κράτη -που είναι εμπό-
δια στην επιχειρηματική δραστηριότητα και πρέπει να
συρρικνωθούν.

Αυτό που σπρώχνει τον καπιταλισμό στη λατρεία
του ρίσκου είναι η κρίση. Είναι η πτώση της κερδοφο-
ρίας. Είναι η έλλειψη πραγματικών κερδοφόρων ευ-
καιριών. Με απλά λόγια οι καπιταλιστές, μη έχοντας τι
άλλο να κάνουν τα λεφτά τους, τα «επενδύουν» στην
κερδοσκοπία. Στον τζόγο του χρηματιστηρίου. Στον
τζόγο της αγοράς συναλλάγματος. Στον τζόγο των
στεγαστικών δανείων «χωρίς εγγυήσεις». Και μετατρέ-
πουν, όπως ο Μήδας, ότι ακουμπάνε σε τζόγο: τη βιο-
μηχανία τροφίμων, τις μεταφορές, τα φάρμακα, την
υγεία. Και όποιον πάρει ο χάρος. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Κύμα διαμαρτυρίας 
ενώνει τα κινήματα

To Ever Given ξεκόλλησε, 
το σύστημα όχι

Ένα μέγαλο κύμα διαμαρτυριών έχει ξεκινήσει στην Βρετανία. Χιλιά-
δες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους των πόλεων σε ολόκληρη τη
χώρα το περασμένο Σάββατο μετά την επίθεση της αστυνομίας σε

διαδηλωτές στο Μπρίστολ το προηγούμενο βράδυ ενώ διαδήλωναν ενάντια
στο νέο κατασταλτικό νομοσχέδιο των συντηρητικών. Ήταν μια επίδειξη ανυ-
πακοής ενάντια στην αστυνομική βία που επιχείρησε να διαλύσει δύο ακόμη
διαδηλώσεις την περασμένη εβδομάδα στην πόλη.

Το κύμα των διαμαρτυριών ξεκίνησε έχοντας σαν κέντρο την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων των γυναικών και την αστυνομική αυθαιρεσία και κάλυψη
που ακολούθησε την απαγωγή και δολοφονία μιας γυναίκας, της Σάρα Έβε-
ραρντ από έναν αστυνομικό πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Φεμινιστικές
ομάδες όπως οι Sisters Uncut ζήτησαν δράση στους δρόμους. Και άλλες
ομάδες σε ολόκληρη τη Βρετανία κάλεσαν παρόμοιες διαδηλώσεις. Η κατα-
στολή από την αστυνομία της πρώτης συγκέντρωσης για την δολοφονία της
Έβεραρντ δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη κατακραυγή, ενώ συνέπεσε με
την κατάθεση ενός νομοσχεδίου από την κυβέρνηση των συντηρητικών για
την αστυνομία. Το νομοσχέδιο της δίνει ακόμη περισσότερες εξουσίες για
την καταστολή των διαδηλώσεων, ποινικοποιεί τους Ρομά και άλλες μειονό-
τητες και επεκτείνει τις ποινές φυλάκισης. Έτσι, οι διαμαρτυρίες άρχισαν να
συγκεντρώνουν ένα ευρύ φάσμα ακτιβιστών που γνωρίζουν ότι η υπεράσπι-
ση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία είναι ζωτικής σημασίας ενάντια στις
επόμενες επιθέσεις της κυβέρνησης, ανοίγοντας συνολικότερα ερωτήματα
σχετικά με το ρόλο της αστυνομίας και του κράτους.

“Σκοτώστε το νομοσχέδιο”
Στο κίνημα Kill the Bill (Σκοτώστε το νομοσχέδιο) ο κόσμος που βγήκε

στους δρόμους αρχικά ενάντια στο συστημικό σεξισμό πλέον έχει συνδεθεί
με άλλα κομμάτια, το κίνημα για το κλίμα, το αντιρατσιστικό κίνημα - συμπε-
ριλαμβανομένων των Τσιγγάνων και του Black Lives Matter (BLM) και κατε-
βαίνουν πλέον συχνά στους δρόμους όλοι μαζί. Η οργή για τη μεταχείριση
των διαδηλωτών από την αστυνομία στο Κλάπαμ Κόμον και στο Μπρίστολ,
μαζικοποίησε ακόμη περισσότερο αυτό το κίνημα.  

«Μέχρι την τελική ψήφιση του νομοσχεδίου, η κοινοβουλευτική διαδικασία
προβλέπει μια σειρά από στάδια που μπορούν να απετελέσουν κρίσιμα ση-
μεία για την οργάνωση των επόμενων διαμαρτυριών» γράφει στην εφημερίδα
Socialist Worker, η Ίζαμπελ Ρινγκρόουζ. «Ό,τι έχει κερδηθεί μέχρι σήμερα
έχει κερδηθεί μέσα από τους αγώνες των απλών ανθρώπων, από το δικαίωμα
στην έκτρωση και το δικαίωμα στην ψήφο μέχρι την ήττα του κεφαλικού φό-
ρου που επιχείρησαν να επιβάλλουν οι συντηρητικοί το 1990.

Αυτό το κίνημα μπορεί να δυναμώσει ακόμη περισσότερο αν κερδίσει μέσα
στις γραμμές του την οργανωμένη εργατική τάξη παρά την άρνηση της ηγε-
σίας του Εργατικού Κόμματος να το υποστηρίξει. Μια διαδήλωση από 5.000
άτομα είναι καλή. Μια μαχητική διαμαρτυρία 5.000 που καταλαμβάνει τους
δρόμους και αρνείται να κάνει πίσω απέναντι στις απειλές της αστυνομίας εί-
ναι καλύτερη. Μια απεργία 5.000 εργαζομένων μπορεί να γίνει ακόμη πιο δύ-
σκολη υπόθεση για τον αντίπαλο. Οι εργαζόμενοι πρέπει να βάλουν την πίε-
ση από τα κάτω στα συνδικάτα και να αναγακάσουν τις ηγεσίες να υποστηρί-
ξουν αυτό το κίνημα, όπως για παράδειγμα έγινε στην Γαλλία το 2019-2020.
Ήδη την περασμένη εβδομάδα στις διαδηλώσεις στο Μάντσεστερ συμμετεί-
χαν απεργώντας οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία». 

Χιλιάδες στους δρόμους του Σέφιλντ. 
Φωτό: Neil Terry



Συνέχεια από τη σελ. 3

Ο Ντιαμπάτε είχε εξεταστεί στο
νοσοκομείο μονάχα μία φορά, ενά-
μιση μήνα νωρίτερα! “Δεν πέθανε,
δολοφονήθηκε ο Μάκι Ντιαμπάτε
στην Κω, γιατί οι ζωές των μαύρων
δεν μετράνε για τους αστυνομικούς
του Χρυσοχοΐδη στα κέντρα κράτη-
σης. Ο θεσμικός ρατσισμός της ποι-
νικοποίησης της μετανάστευσης και
της προσφυγιάς ΣΚΟΤΩΝΕΙ πλέον
απροκάλυπτα”, αναφέρε ανακοίνω-
ση της ΚΕΕΡΦΑ που πρώτη έφερε
το γεγονός στη δημοσιότητα. 

Στη συγκέντρωση ο πρόεδρος της
κοινότητας Γουινέας Καπί Ντιάλο
ανέφερε χαρακτηριστικά πως “σε
κανένα μέρος του κόσμου δεν πρέ-
πει να πεθαίνει κάποιος σήμερα από
σκωληκοειδίτιδα. Πέθανε επειδή δεν
του έδωσαν σημασία. Ζητάμε δικαιο-
σύνη για τον αδερφό μας ο οποίος
κινδύνευε από την δικτατορία στην
πατρίδα μας και ήρθε στην Ελλάδα
για ένα καλύτερο μέλλον”. Ο δικηγό-
ρος της οικογένειας Ντιαμπάτε, Δη-
μήτρης Ζώτος θύμισε πως ο Μάκι
“βρισκόταν κρατούμενος, χωρίς δί-
κη, χωρίς αδίκημα, μόνο επειδή ήταν
φτωχός, μαύρος και μετανάστης.
Και ήταν κρατούμενος μόνο με από-
φαση του Αστυνομικού Διευθυντή.” 

Μιλώντας για τον θάνατο του
24χρονου Κούρδου Ιμπραήμ Εργ-
κιούν ο ίδιος ομιλητής θύμισε πως
“κυνηγημένος από τον Ερντογάν ζή-
τησε άσυλο και του το αρνήθηκαν.
Του παρέτειναν την κράτηση. Κανέ-
νας νέος άνθρωπος δεν μπορεί να
το αντέξει αυτό.”

Ο Ιμπραήμ Εργκιούν είχε φύγει
από την Τουρκία με σκοπό να φτάσει
στη Γερμανία. Αποφάσισε να βάλει
τέλος στη ζωή του αφού του ανακοι-
νώθηκε πως παρόλο που κόντευε το
ανώτατο όριο των 18 μηνών κράτη-
σης, ο εγκλεισμός του θα παρατεί-
νοταν περαιτέρω. Βρισκόταν φυλακι-
σμένος από το 2019 χωρίς να έχει
διαπράξει κανένα απολύτως έγκλη-
μα όπως άλλωστε και όλοι οι συγ-
κρατούμενοι του. Ο μοναδικός λό-
γος κράτησης τους είναι πως δεν
έχουν χαρτιά.

Όταν οι υπόλοιποι πρόσφυγες αν-
τίκρισαν τον νεαρό Κούρδο να κρέ-
μεται από ένα κορδόνι από το καζα-
νάκι της τουαλέτας με τα πόδια μέ-
σα στη λεκάνη προχώρησαν σε δια-
μαρτυρία βάζοντας φωτιές στο προ-
αύλιο. Σε βίντεο τα οποία κυκλοφό-
ρησαν οι ίδιοι, μιλούν για την έλλει-
ψη ιατρικής περίθαλψης και τις
άθλιες συνθήκες στις οποίες ζουν
και για το γεγονός ότι πολλοί από
αυτούς βρίσκονται εκεί, όπως βρι-
σκόταν και ο Ιμπραήμ, για πάνω από
έναν χρόνο, ενώ κάνουν εκκλήσεις
να αφεθούν ελεύθεροι.

“Μετανάστες και μετανάστριες,
πρόσφυγες γίνονται εργαλείο εκβια-
σμού ανάμεσα στα κράτη” είπε στη
συνέντευξη Τύπου μέλος της Πλατ-
φόρμας Αλληλεγγύης Λαών Ελλά-
δας-Τουρκίας-Κουρδιστάν, που διά-
βασε την ανακοίνωσή της. “Οι Ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις, σε πρόσφα-
τη σύνοδο έψαχναν τρόπους να πα-
ρέχουν επιπλέον οικονομική βοή-
θεια προς το τουρκικό κράτος χρη-
σιμοποιώντας σαν προϊόν αυτής της
βρώμικης συμφωνίας (ΕΕ-Τουρκίας)
τους πρόσφυγες. Αυτές οι πολιτικές
έχουν ως αποτέλεσμα τις βίαιες
επαναπροωθήσεις. Πρέπει να στα-
ματήσουν. Η μετανάστευση και η
προσφυγιά δεν αποτελούν έγκλη-
μα”, είπε κλείνοντας. 

Μιλώντας στη συγκέντρωση ο Πέ-
τρος Κωσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, τόνισε πως “την ώρα που
θρηνούμε δύο νεκρούς μέσα σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης, ΕΕ και

κυβέρνηση συζητάνε να δώσουν
εκατοντάδες εκατομμύρια για να
φτιάξουν μεγαλύτερα στρατόπεδα
στα νησιά, την ώρα που οι νησιώτες,
εργαζόμενοι και νεολαία αντιδρούν.
Είναι δολοφόνοι. Έχουν στήσει πα-
γίδες θανάτου με τον φράχτη και
την Φρόντεξ.” Συνέχισε με στοιχεία
τόσο για τον Ιμπραήμ Εργκιούν αλ-
λά και για τον Μάκι Ντιαμπάτε, δια-
ψεύδοντας τους ισχυρισμούς της
αστυνομίας της Κω. 

Ξυλοδαρμοί
Σαν όμως οι θάνατοι νέων ενήλι-

κων αντρών να μην ήταν αρκετοί οι
μπάτσοι του Χρυσοχοΐδη ξυλοκο-
πούν και ολόκληρες οικογένειες. Οι
μαρτυρίες της οικογένειας Αλντου-
λαϊμί από το Ιράκ είναι συγκλονιστι-
κές. Στις φωτογραφίες που έχει στη
διάθεση της η Εργατική Αλληλεγγύη
φαίνονται μώλωπες και εκδορές ακό-
μα και πάνω στα σώματα ανηλίκων.

Όπως μας είπε η μητέρα της οικογέ-
νειας “ερχόμενοι στην Ελλάδα έλπι-
ζα πως θα βρω ασφάλεια, πως απο-
μακρυνόμασταν από τον κίνδυνο.
Όμως αναγκαστήκαμε να μείνουμε
για μέρες στο δρόμο και να αντιμε-
τωπίσουμε τον ρατσισμό της αστυνο-
μίας. Όταν περάσαμε στη Σύμη γιορ-
τάζαμε χαρούμενοι τα γενέθλια της
κόρης μου, αλλά λίγες μέρες μετά
βρεθήκαμε στο κλειστό στρατόπεδο
στην Κω. Η αίτηση ασύλου μας
απορρίφθηκε και κάναμε προσφυγή.
Όταν πήγαμε να ζητήσουμε την από-
φαση μας περίμενε η αστυνομία.
Βρεθήκαμε κατηγορούμενοι. Έβαλαν
χειροπέδες στο 16χρονο γιο μου και
του χτύπησαν το κεφάλι στον τοίχο.
Πέταξαν τον σύζυγο μου στο πάτω-
μα και του πατούσαν το λαιμό με τα
πόδια μπροστά στην εξάχρονη κόρη
μου. Εμένα μου έβγαλαν τη μαντίλα
και δεν με άφηναν να την ξαναβάλω.
Τους είπαμε ότι θα κάνουμε μηνύ-

σεις και τώρα μας κατηγορούν πως
τους χτυπήσαμε και απειλούν ότι θα
μας χωρίσουν από τα παιδιά μας.
Δεν μας άφησαν καν να επισκεφτού-
με γιατρό ενώ ο χώρος του στρατο-
πέδου είναι βρώμικος και τα κρεβά-
τια μας έχουν ψύλλους.” 

“Χρειάζεται να απολογηθούν για
την αστυνομική βαρβαρότητα και να
σταματήσουν να παρενοχλούν την
Ιρακινή γυναίκα που είχε το θάρρος
να τους καταγγείλει. Κάτω τα χέ-
ρια!” είπε με έμφαση ο Πέτρος Κω-
σταντίνου. 

Τη συνέντευξη έκλεισε ο ηθοποιός
– σκηνοθέτης και μέλος του ΣΕΗ,
Βασίλης Κουκαλάνι. Αφού ευχαρί-
στησε όλους τους παρευρισκόμε-
νους θύμισε πως “αυτός είναι ο πο-
λιτισμός αυτής της κυβέρνησης.
Ένας νέος άνθρωπος αυτοκτόνησε
από τον εγκλεισμό και την καταπίε-
ση. Ένας μουσικός έφυγε κυνηγημέ-
νος, αρρώστησε και τον άφησαν να
πεθαίνει όπως θα άφηναν ένα σκυλί.
Οι καλλιτέχνες λοιπόν όλων των κλά-
δων θα είμαστε στην πρώτη γραμμή
της μάχης ενάντια στο ρατσισμό.” 

Μετά το τέλος της συνέντευξης
ξεκίνησε πορεία γύρω από την πλα-
τεία Συντάγματος με τη συμμετοχή
δεκάδων μεταναστών οι οποίοι πα-
ρεβρίσκονταν από την αρχή, φωνά-
ζοντας “Τι θέλουμε; Χαρτιά!, Τι θέ-
λουμε; Άσυλο!” και “Δεν υπάρχει ει-
ρήνη, χωρίς δικαιοσύνη”.

Οι οργανωτές της συνέντευξης
Τύπου, απευθυνόμενοι και σε όλα
τα εργατικά σωματεία, καλούν σε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάβ-
βατο 6 Απρίλη, στις 2μμ στην Πλα-
τεία Αμερικής. 

Δημήτρης Δασκαλάκης

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Να κλείσουν τα στρατόπεδα θανάτου
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29/3, Διαδήλωση στο
Σύνταγμα μετά τη

συνέντευξη Τύπου της
ΚΕΕΡΦΑ. 

Φωτό: Δημήτρης
Δασκαλάκης
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