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Οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και
των καταναλωτικών προϊόντων έχουν
γίνει πληγή για την εργατική τάξη και

τους φτωχούς. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογέ-
νειες έχουν φτάσει στην απόγνωση – να πρέ-
πει να αποφασίσουν αν θα κόψουν μέσα στο
καταχείμωνο τη θέρμανση ή το φαγητό.

Ο πληθωρισμός έχει απογειωθεί τους τελευ-
ταίους μήνες σε παγκόσμια κλίμακα. Στις ΗΠΑ
βρίσκεται ήδη στο ανώτερο επίπεδο των τε-
λευταίων σαράντα ετών. Οι αυξήσεις των τι-
μών έχουν ξεπεράσει προ πολλού τις πρόσφα-
τες πενιχρές αυξήσεις των μισθών που είχαν
κατακτήσει οι εργαζόμενοι. Οι εργάτες σε
ολόκληρο τον κόσμο είναι φέτος, με πραγματι-
κούς όρους, φτωχότεροι από ότι ήταν ένα
χρόνο πριν.

Στα επιτελεία των κεντρικών τραπεζών κυ-
ριαρχεί η αγωνία. Μέχρι το φθινόπωρο η εκτί-
μηση των οικονομολόγων ήταν ότι οι «δυσλει-
τουργίες» της «εφοδιαστικής αλυσίδας» και ο
πληθωρισμός ήταν παροδικά φαινόμενα. Οι
ελλείψεις πχ στα μικροτσίπ (που έχουν πλήξει
ανάμεσα στα άλλα και την αυτοκινητοβιομηχα-
νία) οφείλονταν απλά στην απότομη έξοδο
από την κρίση της πανδημίας. Η οικονομία δεν
είχε ξυπνήσει ακόμα για τα καλά, για να χρησι-
μοποιήσουμε μια παρομοίωση. Αλλά αυτό δεν
θα αργούσε να γίνει. Οι κεντρικές τράπεζες
δεν χρειαζόταν να κάνουν τίποτα. Η αγορά θα
εξομαλυνόταν από μόνη της και ο πληθωρι-
σμός θα επέστρεφε σταδιακά στα «φυσιολογι-
κά» του επίπεδα – λίγο κάτω από το 2%, στον
στόχο που έχουν θέσει οι μεγάλες κεντρικές
τράπεζες του πλανήτη. Τώρα παραδέχονται
ότι έπεσαν έξω.

“Δεν έχουν ιδέα”
Αυτό δεν είναι, φυσικά, ούτε νέο ούτε πρω-

τότυπο. «Το πραγματικό πρόβλημα», έγραφε
πριν λίγο καιρό ο Βόλφγκανγκ Μύνχαου στην
εφημερίδα Financial Times, «είναι ότι οι κεν-
τρικοί τραπεζίτες δεν έχουν ιδέα πως λειτουρ-
γεί ο πληθωρισμός. Υπάρχουν πολλές θεωρίες
και προσεγγίσεις αλλά καμιά δεν έχει καταφέ-
ρει να εξηγήσει με συνέπεια το τι γίνεται στον
πραγματικό κόσμο. Στην περίπτωση της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυτή η έλλειψη
κατανόησης αποτυπώνεται στις κωμικές σχε-
δόν αποτυχίες στις προβλέψεις της για τον
πληθωρισμό… Μια γεννήτρια τυχαίων αριθ-
μών, ένας πίθηκος με ένα πληκτρολόγιο ή
ακόμα και ένα ωροσκόπιο θα ξεπερνούσαν την
ΕΚΤ…»

Καμιά από τις δυο «μεγάλες» σχολές της
(αστικής) οικονομικής επιστήμης -ο νεοφιλε-
λευθερισμός και ο κεϋνσιανισμός- δεν έχει κα-
ταφέρει να εντοπίσει τη ρίζα του πληθωρι-
σμού. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Και οι δυο,
παρά τις διαφορές, τους στηρίζονται στη γε-
λοία θεωρία της εξισορρόπησης της «προ-
σφοράς» και της «ζήτησης». 

Οι νεοφιλελεύθεροι θεωρούν ότι το πρόβλη-
μα προέρχεται από την υπερβολική προσφορά
χρήματος: όταν το σύνολο των καταναλωτών
έχει στα χέρια του περισσότερα χρήματα από
αυτά που αντιστοιχούν στα προϊόντα που
υπάρχουν στα καταστήματα, τα ράφια αρχί-
ζουν να αδειάζουν, οι καταστηματάρχες και οι
βιομήχανοι ανεβάζουν τις τιμές και ο πληθωρι-

σμός ανεβαίνει. Η λύση, λένε, είναι η μείωση
της προσφοράς χρήματος μέσα από την αύξη-
ση των επιτοκίων και την κατάργηση των προ-
γραμμάτων παροχής έκτακτης ρευστότητας -
την «ποσοτική χαλάρωση» ή τα έκτακτα μέτρα
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Ο Πωλ Βόλκερ, ο διαβόητος κεντρικός τρα-
πεζίτης των ΗΠΑ της εποχής του προέδρου
Ρήγκαν διπλασίασε το 1981 μέσα σε λίγους
μήνες τα αμερικανικά επιτόκια. Ο πληθωρι-
σμός έπεσε πράγματι – αλλά αφού είχε πρώτα
αφανίσει χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που δεν
μπορούσαν πλέον να εξυπηρετούν τα δάνειά
τους και είχε στείλει εκατομμύρια εργάτες
στην ανεργία. Και το ίδιο έκανε την ίδια εποχή
και η κεντρική τράπεζα της Αγγλίας στη Βρε-
τανία της Μάργκαρετ Θάτσερ. Μέσα στα επό-
μενα χρόνια η «γραμμή» του Βόλκερ κυριάρ-
χησε σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του κό-
σμου.  Τα «γεράκια» του νεοφιλελευθερισμού,
σαν τον Κλάας Κνότ, τον κεντρικό τραπεζίτη
της Ολλανδίας, έχουν από τώρα αρχίσει να λέ-
νε ότι η ΕΚΤ έχει αργήσει υπερβολικά να αυξή-
σει τα επιτόκιά της.

Οι οπαδοί του Τζον Μέιναρντ Κέυνς συμφω-
νούν ότι ο πληθωρισμός οφείλεται στην διατα-
ραχή της καμπύλης προσφοράς-ζήτησης. Αλ-
λά θεωρούν ότι το πρόβλημα προέρχεται από
τις ελλείψεις πρώτων υλών και εργατικού δυ-
ναμικού και όχι από την υπερβολική προσφο-
ρά χρήματος. Αυτό που χρειάζεται, λένε, είναι

η επιδότηση των επενδύσεων έτσι ώστε να αυ-
ξηθεί η προσφορά προϊόντων και η συγκράτη-
ση των αυξήσεων των μισθών που απειλούν να
δημιουργήσουν έναν φαύλο κύκλο -το μισθο-
λογικό κόστος σπρώχνει τους εργοδότες να
αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων γιατί «δεν
βγαίνουν» και οι αυξήσεις των τιμών των προ-
ϊόντων σπρώχνουν τους εργάτες με τη σειρά
τους να ζητήσουν νέες αυξήσεις για να αντιμε-
τωπίσουν την ακρίβεια. Ο πληθωρισμός (όπως
και όλα τα άλλα παραπροϊόντα της οικονομι-
κής κρίσης) έλεγε ο Κέυνς μπορούν να ελεγχ-
θούν μέσα από την κρατική παρέμβαση στην
οικονομία. 

Τυμπανιαίο πτώμα
Ο «νεοφιλελευθερισμός» χρεοκόπησε το

2008 μαζί με την Λήμαν Μπράδερς. Αλλά οι
κυρίαρχες τάξεις αρνούνται να τον θάψουν,
παρόλο που έχει ήδη μετατραπεί σε «τυμπανι-
αίο πτώμα» γιατί δεν έχουν βρει τίποτα άλλο
για να βάλουν στη θέση του. Τυπικά τουλάχι-
στον.

Στην πραγματικότητα τα οικονομικά επιτε-
λεία έχουν εγκαταλείψει εδώ και πολύ καιρό
κάθε απόπειρα να κατανοήσουν την οικονομία.
Τη θέση της θεωρίας έχουν πάρει μαθηματικά
μοντέλα – προσομοιώσεις σε υπολογιστές της
«συμπεριφοράς» των διαφόρων οικονομικών
συντελεστών, των παραγωγών, των καταναλω-
τών, των τραπεζών κλπ. Το αποτέλεσμα είναι

αυτό που περιέγραφε ο Μύνχι-
αου: ένας πίθηκος ή ένα ωρο-
σκόπιο θα τα κατάφερνε καλύτε-
ρα…

Αυτή η αποτυχία δεν σημαίνει
ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες και οι
κυβερνήσεις δεν ξέρουν τι «πρέ-
πει να γίνει» για να αντιμετωπι-
στεί ο πληθωρισμός. Ξέρουν. Και
η «γνώση» τους αυτή δεν στηρί-
ζεται σε ένα απλό «ένστικτο». Το
ένστικτο της άρχουσας τάξης: το
πρόβλημα θα λυθεί αν μεταφερ-
θεί στις πλάτες της εργατικής
τάξης. «Ο κίνδυνος», λέει τώρα η
Κριστίν Λαγκάρντ, η επικεφαλής
της ΕΚΤ, «είναι να πυροδοτήσει
ο πληθωρισμός αυξήσεις στους
μισθούς μεγαλύτερους από τις
αναμενόμενες». Το φάρμακο εί-
ναι η καθήλωση των μισθών.

Ο πληθωρισμός, όμως, δεν
οφείλεται ούτε στην «υπερβολική
προσφορά χρήματος», ούτε στις
«υπερβολικές αυξήσεις των μι-
σθών». Οι τιμές των προϊόντων
δεν καθορίζονται από την προ-
σφορά και την ζήτηση, όπως λέ-
νε οι αστικές θεωρίες. Καθορί-
ζονται από αυτό που ο Καρλ

Μαρξ ονόμαζε «ο νόμος της αξίας». Τα προ-
ϊόντα ανταλλάσσονται μεταξύ τους, έλεγε ο
Μαρξ, σε ποσότητες ανάλογες με την ποσότη-
τα της εργασίας που χρειάζεται η κοινωνία (με
τα δεδομένα μέσα παραγωγής και εξειδίκευ-
σης της κάθε εποχής) για να τα παραγάγει.
Ένα αυτοκίνητο κοστίζει όσο είκοσι τόνοι ψωμί
γιατί ο συνολικός χρόνος εργασίας που απαι-
τείται για να φτιαχτούν είκοσι τόνοι ψωμί είναι
ίσος με τον χρόνο εργασίας που απαιτείται για
να κατασκευαστεί ένα αυτοκίνητο. Οι τιμές
των προϊόντων δεν είναι αυθαίρετες, όπως λί-
γο-πολύ λέει η θεωρία της προσφοράς και της
ζήτησης. Ένα αυτοκίνητο δεν πρόκειται να
πουλιέται όσο μια φρατζόλα ψωμί, όσο και αν
πέσει η ζήτηση. 

Και οι μισθοί, έλεγε ο Μαρξ, καθορίζονται
από τον ίδιο νόμο, τον νόμο της αξίας. Ο καπι-
ταλισμός έχει μετατρέψει την εργατική τάξη
σε «συντελεστή παραγωγής», σε εμπόρευμα -
κάτι σαν τις πρώτες ύλες ή τα μηχανήματα. Η
«αξία» της εργατικής δύναμης υπολογίζεται
από την «ποσότητα της εργασίας που χρειάζε-
ται για να παραχθεί». Οι εργάτες δεν πληρώ-
νονται ανάλογα με την εργασία που προσφέ-
ρουν αλλά με βάση το ελάχιστο όριο διαβίω-
σής τους – τόσα όσα χρειάζονται για να μπο-
ρούν να επιβιώσουν και να ξαναπάνε την άλλη
μέρα στη δουλειά και να αναθρέψουν και την
επόμενη γενιά εργατών που θα τους αντικατα-
στήσει όταν γεράσουν. 

Ο Μαρξ δεν μας άφησε κάποια θεωρία για
τον πληθωρισμό – ο πληθωρισμός έγινε «μεγά-
λο ζήτημα» για τους οικονομολόγους πολλά
χρόνια μετά τον θάνατό του. Αλλά ήταν ξεκά-
θαρος ότι για τις αυξήσεις των τιμών των προ-
ϊόντων δεν φταίνε οι αυξήσεις των μισθών. Οι
αγώνες για αυξήσεις, έγραφε στο βιβλίο -
απάντηση στον «πολίτη Ουέστον», δεν είναι
μάταιοι: οι εργάτες είναι αναγκασμένοι να
αγωνίζονται συνεχώς ενάντια στα αφεντικά
τους για να πάρουν πίσω αυτά που τους απέ-
σπασαν στον προηγούμενο γύρο μέσα από τις
αυξήσεις των τιμών των προϊόντων.

Το 1982 η πρώτη κυβέρνηση του Ανδρέα
Παπανδρέου αναγκάστηκε, κάτω από την πίε-
ση του εργατικού κινήματος, να νομοθετήσει
την «Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή»:
οι μισθοί και τα μεροκάματα θα αυξάνονταν
αυτόματα στο τέλος κάθε χρόνου έτσι ώστε να
αντισταθμίσουν τις απώλειες που είχαν οι ερ-
γαζόμενοι από τον πληθωρισμό. Μέσα τα επό-
μενα χρόνια το μέτρο νερώθηκε και υποσκά-
φθηκε από τις ίδιες της κυβερνήσεις του ΠΑ-
ΣΟΚ -για να ακυρωθεί οριστικά το 1990 από
την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 

Θέλουμε αυξήσεις στους μισθούς και τα με-
ροκάματα – πραγματικές αυξήσεις που όχι μό-
νο θα υπερκαλύπτουν τον πληθωρισμό αλλά
θα δίνουν πίσω στους εργάτες όλα αυτά που
μας έχουν αρπάξει τα αφεντικά μέσα από τις
κρίσεις και τα μνημόνια όλα αυτά τα χρόνια.
Φυσικά δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι θα μας
τα δώσουν. Αλλά ας μην έχουν και αυτοί καμιά
αυταπάτη ότι θα τους αφήσουμε ήσυχους να
μετατρέψουν τον πληθωρισμό σε μια ακόμα
δικαιολογία για να συνεχίσουν να μας λη-
στεύουν. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Νο 1508, 9 Φλεβάρη 2022 Οικονομία και Πολιτικήσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Το “φάρμακο” για την ακρίβεια είναι:
ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
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Η σύγκρουση του Μητσοτάκη με τον
Λιβανό και τον Δούκα ήρθε να προ-
στεθεί στην επιταχυνόμενη πολιτική

κρίση της κυβέρνησης. Επίσημα, ο πρωθυ-
πουργός ισχυρίζεται ότι έδιωξε τον υπουρ-
γό του επειδή ο Λιβανός συζητούσε με τον
δήμαρχο Σπάρτης Δούκα για το πώς κερδί-
ζονται οι εκλογές με παροχές. Όσο και να
προσπαθεί ο αρχηγός της Νέας Δημοκρα-
τίας, όμως, να το παίξει «υπεύθυνος ηγέ-
της που αποδοκιμάζει το φαύλο παρελ-
θόν», η αλήθεια δεν κρύβεται.

Ένα πρώτο μήνυμα που στέλνει αυτό το
κυβερνητικό φιάσκο είναι το πόσο ευάλω-
τοι είναι ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του
στις κινητοποιήσεις. Τα μπλόκα των αγρο-
τών βρίσκονται μόλις στο ξεκίνημά τους,
αλλά ο πανικός στα επιτελεία ήδη φουντώ-
νει. Τα στελέχη της ΝΔ βλέπουν ότι η οργή
απλώνεται από τις πόλεις στα χωριά, όσες
κομπίνες κι αν κάνουν οι στημένες δημο-
σκοπήσεις. Ο Δούκας, σαν βετεράνος της
ΝΔ, προσπαθούσε να τονώσει το ηθικό
τους έχοντας δίπλα του και τον υπουργό.

Ένα δεύτερο μήνυμα έρχεται μέσω…
Βρυξελλών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα μπαίνει πλέον επίσημα σε φάση ανεβά-
σματος των επιτοκίων και τα επιτελεία της
ΕΕ ανησυχούν για την κρίση που αυτό προ-
καλεί στο δημόσιο χρέος, ιδιαίτερα στην
Ιταλία και στην Ελλάδα. Θέλουν νέο γύρο
περικοπών στις δημόσιες δαπάνες, σκληρή
λιτότητα και όχι προεκλογικές παροχές.
Σαν βετεράνοι της Τρόικας, μάλιστα, έχουν
φτάσει να σχεδιάζουν και μετεκλογικά σε-
νάρια με «οικουμενικές» κυβερνήσεις τεχνο-
κρατών σαν αυτήν του Ντράγκι στην Ιταλία.
Ο Μητσοτάκης τρέχει να τους καθησυχάσει

ότι αυτός είναι σε θέση να διαχειριστεί την
κατάσταση, αποκεφαλίζοντας έναν υπουρ-
γό που παραμύθιαζε κόσμο για «παροχές».

Υπάρχει, ωστόσο, και μια τρίτη πλευρά
σε αυτό το επεισόδιο. Ο Δούκας και ο Λι-
βανός δεν είναι τυχαία στελέχη της ΝΔ.
Προέρχονται από την παραδοσιακή πτέρυ-
γα της Δεξιάς. Ο Δούκας είναι γαμπρός
του Μιλτιάδη Έβερτ που ήταν ηγέτης της
ΝΔ στη δεκαετία του 1990 μετά την πτώση
του πατέρα Μητσοτάκη. Τότε που ο Σαμα-
ράς και μεγάλο μέρος της ακροδεξιάς βρί-
σκονταν έξω από τη ΝΔ. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης αναδείχθηκε στην ηγεσία της
ισορροπώντας ανάμεσα στις πτέρυγές της
και στα κομμάτια και θρύψαλα που βγήκαν
από τη μεγάλη πολιτική κρίση του 2012.
Ποτέ δεν ήταν ο «πανίσχυρος Μωυσής»
που ζωγράφιζαν οι αυλοκόλακες του Μαξί-
μου. Με τη σημερινή πολιτική κρίση τα
ρήγματα ενεργοποιούνται ξανά.

Ευθύνες
Αξίζει να θυμηθούμε τι έλεγε το περιοδι-

κό Σοσιαλισμός από τα κάτω αμέσως μετά
τις εκλογές του 2019: 

«Από πού και πώς κατάφερε η Ν.Δ. να γί-
νει το κέντρο και να ξανασυγκροτηθεί; Εδώ
έρχονται οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ και της
πολιτικής του. Έφτασε με τις επιλογές της
τετραετίας –οικονομικές, πολιτικές, ιδεολο-
γικές- να ξανανομιμοποιήσει τα κόμματα
της κυρίαρχης τάξης, κύρια τη ΝΔ και λιγό-
τερο το ΠΑΣΟΚ, που μέσα στην περίοδο
των μνημονίων και της κρίσης είχαν καταρ-
ρεύσει. Η δημιουργία των ΑΝΕΛ, του Ποτα-
μιού, της Ένωσης Κεντρώων ήταν αποτέ-
λεσμα της κρίσης της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ.
Τώρα ο Τσίπρας τους έδωσε τη δυνατότη-

τα να ξανασυσπειρώσουν κομμάτια τους
καθώς υιοθέτησε τη δική τους ατζέντα, τα
Μνημόνια, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, τα κλειστά σύ-
νορα για τους πρόσφυγες, ακόμα και τη φι-
λία με τον Τραμπ…

Η εργατική τάξη και η νεολαία δεν πρό-
κειται να αντιμετωπίσουν την επιστροφή
της Νέας Δημοκρατίας με σταυρωμένα χέ-
ρια. Οι συμβασιούχοι που απαιτούσαν μα-
χητικά μονιμοποιήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν
θα αποδεχθούν παθητικά τις απολύσεις
από τον Μητσοτάκη. Οι γυναίκες που έκα-
ναν την 8 Μάρτη απεργιακή και οι νέοι και
νέες που μαζικοποίησαν τα Pride δεν είναι
πρόβατα για σφαγή από τους σεξιστές της
δεξιάς. Ούτε οι αντιφασίστες που έδωσαν
τις μάχες με τους δολοφόνους της Χρυσής
Αυγής πρόκειται να φοβηθούν τον κάθε
Πλεύρη».(https://socialismfrombelow.gr/arti-
cle.php?id=1169 και https://socialismfrom-
below.gr/article.php?id=1171)

Σήμερα πια αυτές οι αντιστάσεις της ερ-
γατικής τάξης δεν είναι προβλέψεις, είναι
ζωντανή δύναμη στους δρόμους. Και δεί-
χνει τη μόνη διέξοδο από την κρίση: τη
στήριξη, το άπλωμα και τη συγκρότηση
των εργατικών αγώνων σε γνήσια εναλλα-
κτική απέναντι στο θανατερό σύστημα.

Οι πολυεθνικές των ορυκτών καυσίμων, αυτές
που παράγουν και πουλάνε πετρέλαιο και

φυσικό αέριο, καταγράφουν κέρδη ρεκόρ για το
2021. Πρόκειται για έναν πακτωλό πολλών δισε-
κατομμυρίων ενώ από την άλλη εκατομμύρια άν-
θρωποι υποφέρουν από την ακρίβεια στην ενέρ-
γεια. 

Οι τιμές των λογαριασμών για ρεύμα και φυσι-
κό αέριο έχουν εκτοξευθεί προκαλώντας από-
γνωση σε εκατομμύρια εργαζόμενους/ες. Για
εκατομμύρια ανθρώπους το στοιχειώδες, να
ζουν σε ζεστό σπίτι ή διαμέρισμα άπιαστο όνει-
ρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γιούροστατ το
2021 το ποσοστό των ανθρώπων που ζούσαν σε
συνθήκες «ενεργειακής φτώχειας» έφτανε το
34% στην Ελλάδα και το 18% στην ΕΕ. Στις ΗΠΑ,
σύμφωνα με άλλες μελέτες, αυτό το ποσοστό
φτάνει το 33%. 

Κάθε τόσο διαβάζουμε ειδήσεις για ανθρώ-
πους που καίγονται επειδή προσπαθούσαν να ζε-
στάνουν τα σπίτια τους ακόμα και με κεριά. Πέρ-
σι 82 άνθρωποι χάθηκαν από πυρκαγιές σε σπί-
τια, οι περισσότεροι γιατί προσπαθούσαν να ζε-
σταθούν. 

Στις τρεις πρώτες βδομάδες του Φλεβάρη
τρεις γιγάντιες πολυεθνικές ορυκτών καυσίμων
ανακοίνωσαν τα καθαρά τους κέρδη για το 2021.
Η αμερικάνικη ExxonMobil κατέγραψε κέρδη 23
δις δολαρίων. Η βασική ανταγωνίστριά της, η
Chevron ανακοίνωσε κέρδη 15,6 δις δολαρίων.
Είναι τα υψηλότερα κέρδη τους από το 2014. 

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού σαμπά-
νιες ανοίγουν (όχι ότι σταμάτησαν και ποτέ) και
τα αφεντικά της Shell και της BP. H πρώτη τε-
τραπλασίασε τα κέρδη της, σε 19,36 δις δολά-
ρια. Η ΒΡ αναμένεται να ανακοινώσει κέρδη κάτι
παραπάνω από 16 δις δολάρια. 

Το 2020 οι γιγάντιες πολυεθνικές των ορυκτών
καυσίμων -έχουν το προσωνύμια Big Oil- είχαν
καταγράψει πολύ μεγάλες απώλειες λόγω της
πτώσης στη ζήτηση που έφεραν τα λοκντάουν.
Το 2021 η ζήτηση για καύσιμα αυξήθηκε. 

Συνέχεια στη σελ. 9

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η προεκλογική εκστρατεία 
της ΝΔ ξεκίνησε με την όπισθεν!

Να βάλουμε
χέρι στα
αρπακτικά
της ενέργειας

Από παλιότερη αγροτική κινητοποίηση στη Λάρισα. Φωτό: INTIMENEWS/ Κυδωνάς Γιώργος



Νο 1508, 9 Φλεβάρη 2022 Αγώνας! Για νασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Μαζική συγκέντρωση στην
πύλη του Σισμανόγλειου
οργάνωσε την Παρα-

σκευή 4 Φλεβάρη το Σωματείο
Εργαζόμενων του Νοσοκομείου.
Η κινητοποίηση είχε καλεστεί
από κοινού με το Σωματείο Ερ-
γαζόμενων του Αμαλία Φλέμινγκ
ενάντια στην κυβερνητική διαχεί-
ρισης της πανδημίας που έχει
μετατρέψει τα δυο νοσοκομεία
σε μίας νόσου και έχει εξοντώσει
το προσωπικό, χωρίς προσλή-
ψεις και χρηματοδότηση. Τη
συγκέντρωση ακολούθησε πο-
ρεία στους δρόμους της περιο-
χής που βρήκε μεγάλη στήριξη
από τον κόσμο που την συναν-
τούσε.

«Το νοσοκομείο στις 11 Γενάρη
έγινε νοσοκομείο covid», είπε στο
συνεργείο της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης που βρέθηκε εκεί για
συμπαράσταση γιατρός στο Σι-
σμανόγλειο. «Οι ομάδες αποτε-
λούνται από γιατρούς όλων των
ειδικοτήτων. Ο άρρωστος covid
νοσηλεύεται από χειρουργό, αγ-
γειοχειρουργό, ΩΡΛ, οφθαλμία-
τρο και άλλες ειδικότητες, αντί
για πνευμονολόγους και παθολό-
γους που είναι οι καθ’ ύλην αρμό-
διοι γι’ αυτή την πάθηση. Εμείς
διαφωνούμε κάθετα στο να γίνει
το νοσοκομείο μόνο και αποκλει-
στικά covid. Είναι η δεύτερη φο-
ρά, ξαναέγινε τον Μάρτιο του
2021. Πιστεύουμε ότι πρέπει όλα
τα νοσοκομεία να νοσηλεύουν και
τους αρρώστους με covid αλλά
και τους αρρώστους των άλλων
ασθενειών. Αυτοί οι ασθενείς

έχουν πάει πάρα πολύ πίσω. Ανα-
βάλλονται ραντεβού, χειρουρ-
γεία, θεραπείες.

Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και
σε σχέση με τους ειδικευόμενους
οι οποίοι δεν κάνουν την ειδικό-
τητά τους, πράγμα που είναι κίν-
δυνος για το μέλλον, από ποιους
δηλαδή θα έχουμε παροχή Υγεί-
ας. Αλλά και στο σήμερα, ποιος
θα ήθελε να νοσηλευθεί ο ίδιος
για τον κορονοϊό ή να νοσηλεύ-
σει τον συγγενή του από για-
τρούς άλλων ειδικοτήτων. Σύμ-
φωνα με τα προγράμματα των
εφημεριών, μπορούμε να δούμε
να εφημερεύει οφθαλμίατρος με
ειδικευόμενο χειρουργικής.

Στο Σισμανόγλειο και στο Φλέ-
μινγκ δεν μπαίνει κανένας άλλος
ασθενής πέρα από τους ασθε-
νείς με covid. Αγωνιζόμαστε
ώστε να γίνει το νοσοκομείο πάλι
ένα κανονικό νοσοκομείο και κα-
ταγγέλλουμε τη διοίκηση για αυ-
τή την κατάσταση. Η πολιτική
της κυβέρνησης είναι ουσιαστικά
απέναντι στον λαό. Ο αναπληρω-
τής υπουργός άλλωστε είπε ότι
οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο
και έτσι δεν τους επηρεάζει η
ακρίβεια στα καύσιμα. 

Απεργιακά
Οι εργαζόμενοι που συμμετεί-

χαν στη σημερινή κινητοποίηση
θα ήταν περισσότεροι, αν δεν
ήταν οι τεράστιες ελλείψεις προ-
σωπικού. Πρέπει να υπάρξει συν-
τονισμός και να συνεχίσουμε
απεργιακά ώστε να αλλάξει η κα-
τάσταση. Γιατί η Υγεία ανήκει
στον λαό πέρα για πέρα, όπως

και η Παιδεία και όλα τα αγαθά
για τα οποία φωνάξαμε στα συν-
θήματά μας».

«Διανύουμε τον δεύτερο χρό-
νο της πανδημίας στα νοσοκο-
μεία», είπε η Ευαγγελία Καλλιανί-
δου, νοσηλεύτρια και μέλος ΔΣ
του Σωματείου Εργαζόμενων Σι-
σμανόγλειου. «Η κατάσταση εί-
ναι πολύ χειρότερη από αυτή
που ακούγεται στις τηλεοράσεις.
Αυτό για το οποίο παλεύουμε εί-
ναι η αξιοπρέπεια τόσο η δική
μας όσο και των ασθενών μας.
Είμαστε αποδεκατισμένοι. Μας
βρήκε αυτό το τέταρτο κύμα με
ελάχιστο προσωπικό, πολύ λιγό-
τερο από αυτό με το οποίο ξεκί-
νησε η πανδημία. Είμαστε απο-
καμωμένοι. Αναγκαστικά, χωρίς
εμείς να το θέλουμε, μέσα στα
νοσοκομεία οι ασθενείς δεν μπο-
ρούν να έχουν τη φροντίδα που
τους αναλογεί. 

Το ότι μετατράπηκε το νοσο-
κομείο, μαζί με άλλα, σε μονοθε-
ματικό είχε σαν αποτέλεσμα να

μην μπορούν να αντιμετωπιστούν
άλλες ασθένειες. Αυτοί οι άν-
θρωποι πηγαίνουν στα ιδιωτικά
νοσοκομεία τα οποία στην παν-
δημία δεν έχουν συμβάλει  καθό-
λου. Μία εικόνα είναι πολλές λέ-
ξεις. Στο τμήμα που εργάζομαι
υπάρχουν ασθενείς μεγάλης ηλι-
κίας που είναι μόνοι γιατί δεν
προλαβαίνουμε να κάνουμε αυτό
που πρέπει.

Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια
συντονισμού και κινητοποίησης.
Στο σωματείο μας την πλειοψη-
φία έχουν οι προοδευτικές δυνά-
μεις και έχουμε πάρει κάποιες
αποφάσεις. Προσπαθούμε να έρ-
θουμε σε συνεργασία με το Αμα-
λία Φλέμινγκ, το Παίδων Πεντέ-
λης, το ΚΑΤ, το Γενικό Κρατικό
και άλλα νοσοκομεία ώστε αυτό
που έγινε σήμερα εδώ να μπορέ-
σει να κλιμακωθεί και αυτή η
κραυγή που έχουμε μέσα μας να
βγει προς τα έξω. Είναι μια κραυ-
γή αγωνίας για το μέλλον του
δημόσιου Συστήματος Υγείας».

Με δύο έδρες στο νέο ΔΣ της Ένωσης Ια-
τρών Νοσοοκομείων Ηπείρου (ΕΙΝΗ)

σφράγισε την επιτυχία του το Αριστερό Ενω-
τικό Κίνημα για την Ανατροπή, στο πρώτο
του κατέβασμα στις εκλογές της Ένωσης
στις 24 Φλεβάρη. Το σχήμα της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς εκλέγει επίσης δύο αντι-
προσώπους στην ΟΕΝΓΕ και δύο αντιπροσώ-
πους στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ
Ιωαννίνων.

«Το αποτέλεσμα είναι μεγάλη νίκη για την
αντικαπιταλιστική αριστερά στο πρώτο της
κατέβασμα και όλων όσων λέγαμε ζητώντας
τη στήριξη των συναδέλφων και των συνα-
δελφισσών», μας είπε η Λουίζα Γκίκα, ειδι-
κευόμενη Παθολογίας στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων που εκλέχτηκε μαζί με
την Ελένη Γκιόκα, διευθύντρια Παιδιατρικής
στο Νοσοκομείο Άρτας, στο νέο ΔΣ της ΕΙ-
ΝΗ. «Κι αυτό που λέγαμε είναι ότι χρειάζεται
απεργιακή σύγκρουση με όλες τις επιλογές
της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδη-
μίας. Είναι κάτι που δεν κατάφερε η προ-
ηγούμενη ηγεσία της ΕΙΝΗ που ήταν αρκετά
αδρανής και πίσω από τους αγώνες. Ενώ για-

τροί, νοσηλευτές και όλο το προσωπικό των
νοσοκομείων είχαμε να ανταπεξέλθουμε σε
συνθήκες κατάρρευσης, δεν είχε πάρει καμιά
πρωτοβουλία για να απαντήσει στις κυβερνη-
τικές επιθέσεις, δεν υπήρχε πραγματικά. 

Στόχος μας λοιπόν είναι η ενεργοποίηση
της Ένωσης σε αγωνιστική κατεύθυνση,
έχοντας ξεκάθαρα εκφράσει με το αποτέλε-
σμά μας τόσο τη δυσαρέσκεια του κλάδου
για την προηγούμενη αδράνεια όσο και τη
διάθεση για μάχη. Αυτός είναι και ο λόγος
που εκτιμώ ότι επιλέχτηκα από τους συνα-
δέλφους να είμαι η μία από τις δύο εκλεγμέ-
νες στο ΔΣ, όπως και ο Νίκος Μέτσικας, επι-
μελητής Β’ Παθολογικής Νοσοκομείου Φιλια-
τών, σαν αντιρόσωπος στην ΟΕΝΓΕ. Οι αγω-
νιστές και οι αγωνίστριες του δικτύου «Νυ-
στέρι» και του ΣΕΚ έχουμε κερδίσει αναγνώ-
ριση πολλά χρόνια τώρα στην περιοχή για τις
θέσεις, τη δράση μας και τις μάχες που έχου-
με δώσει σε όλα τα μέτωπα.

Αυτή την προσπάθεια ξεκινήσαμε στην

Απεργία για την Υγεία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ
την 1 του Φλεβάρη, οργανώνοντας συγκέν-
τρωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Πα-
ρότι πιστεύουμε ότι μπορούσαμε να έχουμε
και στα Γιάννενα μια μαζική απεργιακή διαδή-
λωση μέσα στην πόλη, η κινητοποίηση ήταν
ένα πρώτο βήμα μπροστά στην νέα πανυγει-
ονομική απεργία ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ στις
23 Φλεβάρη».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για ΔΣ (σε πα-
ρένθεση του 2018):

Ψήφισαν 535 (536), Άκυρα/Λευκά 25 (26)
ΔΗΠΑΚ (ΠΑΜΕ) 
177 και 4 έδρες (153 και 3)
Συνεργασία Ιατρών (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) 
192 και 4 έδρες (208 και 5)
Πρωτοβουλία Ιατρών (ΣΥΡΙΖΑ) 
56 και 1 έδρα (148 και 3)
Αριστερό Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή
76 και 2 έδρες

Εκλογές στην ΕΙΝΗ

Διανύουμε μία από τις πιο κρίσιμες πολι-
τικές περιόδους της τελευταίας διε-

τίας, όπου οι από πάνω βουλιάζουν στα
σκάνδαλα σε όλα τα πεδία ζωής, από τον
Φουρθιώτη, τη συγκάλυψη των πλούσιων
βιαστών και τη Novartis μέχρι τις τραγικές
ευθύνες για τους χιλιάδες θανάτους. Την
ίδια ώρα οι κοινωνικοί αγώνες από τα κάτω
κλιμακώνονται, συνδέοντας τα πολιτικά αι-
τήματα σε μια κατεύθυνση ανατροπής αυ-
τού του συστήματος που γεννά την ανερ-
γία, τον σεξισμό, την κατάρρευση των νο-
σοκομείων κ.ο.κ.

Στο κέντρο αυτών των πολιτικών εξελίξε-
ων, εν μέσω της πανδημίας, βρέθηκε και
συνεχίζει να βρίσκεται με καθοριστικό τρό-
πο το Συντονιστικό των Νοσοκομείων. Όχι
μόνο σήμερα, αλλά από την αρχή της παν-
δημίας, το Συντονιστικό ήταν εκείνο που
απέναντι στο "μούδιασμα" των μεγάλων σω-
ματείων και ομοσπονδιών, λόγω COVID-19,
έβαζε την απεργιακή προοπτική ως πιο
αναγκαία από ποτέ, ως τη μοναδική απάν-
τηση για να σωθούν ζωές και να υπερασπι-
στούμε το δικαίωμα στην υγεία για όλους
και όλες ανεξαρτήτου χρώματος, θρη-
σκείας οικονομικής επιφάνειας κ.ο.κ.

Χρειάζεται να έχουμε την αυτοπεποίθηση
πως η πίεση που άσκησε όλο αυτό το διά-
στημα και η σύνδεση με τους εργαζόμε-
νους και τις εργαζόμενες στα νοσοκομεία,
κατάφεραν να οδηγήσουν στο να διανύου-
με έναν απεργιακό Φλεβάρη που ανοίγει
όλες τις προοπτικές. Ο μήνας «μπήκε» με
τη στάση εργασίας την 1/2 και δεν υπάρχει
βδομάδα που να μην έχει ήδη προγραμμα-
τιστεί απεργία: 16/2 για τη μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και
προϋποθέσεις, 23/2 πανυγειονομική απερ-
γία ΠΟΕΔΗΝ-ΟΕΝΓΕ για να διεκδικήσουμε
ενίσχυση του ΕΣΥ εδώ και τώρα και βέβαια
8/3 την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών ενάντια
στην κυβέρνηση και το σύστημα του σεξι-
σμού που υπηρετεί. Ήδη στο Δρομοκαΐτειο
το Σωματείο έχει πάρει απόφαση συμμετο-
χής στην Απεργιακή 8 Μάρτη.

Αυτή η κλιμάκωση είναι σε μεγάλο βαθμό
αποτέλεσμα της δουλειάς που κάναμε ως
Συντονιστικό μέσα στα νοσοκομεία -και γι’
αυτό καλούμε ανοιχτά τους συναδέλφους
και τις συναδέλφισσες να ενταχτούν στις
γραμμές του- αλλά και της αγωνιστικής
διάθεσης των υγειονομικών, οι οποίοι δεν
είναι διατεθειμένοι να εφαρμόζουν πλέον
τις καταστροφικές πολιτικές του Υπουργεί-
ου Υγείας και της κυβέρνησης. Οι υγειονο-
μικοί που βρίσκονται στο δρόμο, είναι εκεί-
νοι που δουλεύουν τα νοσοκομεία και γνω-
ρίζουν πολύ καλύτερα από τους κυβερνών-
τες τι πρέπει να γίνει. Το μπαράζ των απερ-
γιών του Φλεβάρη νομιζω πως αναδεικνύει
ότι είναι διατεθειμένοι και να το επιβάλουν!

Μαρία Μπολοβίνα, 
κλινική κοινωνική λειτουργός, Δρομοκαΐτειο

Με το
Συντονιστικό
στην πρώτη
γραμμή

Όχι στα νοσοκομεία μιας νόσου

4/2, Συγκέντρωση εργαζομένων του Αμ. Φλέμινγκ και του Σισμανόγλειου
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Με πανελλαδική πανυγειονομική απερ-
γία την Τετάρτη 23 Φλεβάρη συνεχί-
ζουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμε-

νες των δημόσιων νοσοκομείων τη μάχη για
την ενίσχυση του ΕΣΥ, ενάντια στη δολοφονι-
κή κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την απεργία έχουν
κηρύξει από κοινού οι Ομοσπονδίες της Υγεί-
ας, ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, ανταποκρινόμενες
στη συσσωρευμένη οργή των υγειονομικών
για την κατάρρευση των νοσοκομείων και στη
γενικευμένη απαίτησή τους για κλιμάκωση του
αγώνα.

Την ίδια μέρα θα γίνει πανελλαδικό συλλαλη-
τήριο στην Αθήνα, με συγκέντρωση στην πλα-
τεία Μαβίλη στις 8.30πμ και πορεία στο Υπουρ-
γείο Υγείας. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει κηρύξει 7ωρη
στάση εργασίας 8πμ με 3μμ για την Αττική (με
δυνατότητα των Σωματείων να την επεκτεί-
νουν) και 24ωρη απεργία για την Περιφέρεια.

Η Ομοσπονδία έχει και ενδιάμεσα απεργια-
κά ραντεβού Στις 16 Φλεβάρη έχει αποφασίσει
στάση εργασίας 12μ με 3μμ για τους συμβασι-
ούχους των νοσοκομείων, με πανελλαδική
συγκέντρωση στις 12.30μ στο Υπουργείο Υγεί-
ας και βασικό αίτημα τη μονιμοποίηση όλων.
Ενώ στις 18 Φλεβάρη θα συμμετέχει μαζί με
άλλες Ομοσπονδίες του δημοσίου στη στάση
εργασίας της ΑΔΕΔΥ (7πμ-11πμ) και τη συγ-
κέντρωση στις 9πμ στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους ενάντια στην επίθεση της κυβέρνη-
σης στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας.

Το αγωνιστικό αυτό πρόγραμμα, με κεντρικό
σταθμό την απεργία στις 23 Φλεβάρη, έρχεται
να δώσει συνέχεια στην επιτυχημένη Απεργία
για την Υγεία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ την 1η
Φλεβάρη και τις μαζικές συγκεντρώσεις στην
Αθήνα και όλη τη χώρα. 

Τα θύματα του κορονοϊού ξεπέρασαν πλέον
τις 24.200 και ανεβαίνουν με γοργούς ρυθ-
μούς, καθώς σε μόνιμη πια βάση ανακοινώνον-
ται αριθμοί που είτε αγγίζουν είτε ξεπερνούν
τους 100 νεκρούς την ημέρα. Ο Γενάρης απο-
τέλεσε το φονικότερο μήνα από την έναρξη
της πανδημίας με 2.710 νεκρούς. Η Ελλάδα
βρίσκεται πλέον στην 30η θέση παγκοσμίως
σε θανάτους ανά εκατομμύριο πλυθυσμού
(2.330), έχοντας ξεπεράσει χώρες όπως η
Βρετανία, η Γερμανία, η Ρωσία, η Ισπανία, η
Γαλλία κ.α.

Παραμύθια
Για την κυβέρνηση και τους «ειδικούς» της,

οι λόγοι για τον υψηλό αριθμό θανάτων είναι
κατά βάση «αντικειμενικοί». Φταίει ο μεγάλος
αριθμός ηλικιωμένων στη χώρα μας, φταίει το
μεγάλο κομμάτι αυτών που έχει και κάποιο
υποκείμενο νόσημα, φταίει ο αρκετά μεγάλος
αριθμός αυτών που παραμένουν ανεμβολία-
στοι, φταίει ότι πολλοί ασθενείς πάνε αργά
στο νοσοκομείο. Αυτά έδωσαν σαν εξηγήσεις
όλες τις τελευταίες μέρες. Ούτε η κατάσταση
του ΕΣΥ ούτε καμιά από τις επιλογές διαχείρι-
σης της κυβέρνησης υπήρχε στην εικόνα. 

Στα κυβερνητικά παραμύθια απάντησε η
ΠΟΕΔΗΝ, συγκεντρώνοντας όλα όσα καταγ-
γέλλουν οι υγειονομικοί από την έναρξη της
πανδημίας: 
• Την επικοινωνιακή διαχείριση της «ατομι-

κής ευθύνης», καθώς και τις άστοχες προβλέ-
ψεις των «ειδικών» για την εξέλιξη και αντιμε-
τώπισή της. 

 Την κατάρρευση του ΕΣΥ που παρέμεινε
ανοχύρωτο με τεράστιες ελλείψεις προσωπι-
κού, ΜΕΘ, υποδομών και εξοπλισμού, με το

75% των ασθενών να καταλήγει πια εκτός
ΜΕΘ και μεγάλο κομμάτι να μπαίνει σε ΜΕΘ
πολλές μέρες μετά τη διασωλήνωση όταν η
κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη. Την κα-
θήλωση των δαπανών για την Υγεία στο 5%
του ΑΕΠ και τους κουτσουρεμένους κάθε χρό-
νο προϋπολογισμούς των νοσοκομείων.
• Την προστασία του ιδιωτικού τομέα και τα

σχέδια ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. 
• Τις αναστολές εργασίας χιλιάδων που

έχουν αποδυναμώσει περαιτέρω τα νοσοκο-
μεία και που ο Πλεύρης τώρα απειλεί με από-
λυση. 
• Την κούραση του εναπομείναντος προσω-

πικού, καθώς και το γεγονός ότι γιατροί άσχε-
των ειδικοτήτων (οφθαλμίατροι, αλλεργιολόγοι
κλπ) παρακολουθούν περιστατικά κορονοϊού. 
• Τα τελευταία επικίνδυνα υγειονομικά πρω-

τόκολλα με τα οποία θετικοί στον κορονοϊό ερ-
γαζόμενοι δουλεύουν κανονικά. 
• Την κατάρρευση, με ευθύνη της κυβέρνη-

σης, του εμβολιαστικού προγράμματος.
Η κυβέρνηση όχι μόνο αδιαφορεί για το ΕΣΥ

και το προσωπικό του, αλλά συνεχίζει τις επι-
θέσεις της. Τέτοια είναι για παράδειγμα η
υπουργική απόφαση που υποχρεώνει όσους
υγειονομικούς δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση
του εμβολίου (γύρω στις 10.000) να υποβάλ-
λονται σε rapid test δύο φορές την εβδομάδα
τα οποία θα πληρώνουν από τη τσέπη τους. Η
κυβέρνηση στοχοποιεί ξανά χιλιάδες εργαζό-
μενους σαν «ανεμβολίαστους», τους φορτώνει
ατομικά την ιχνηλάτηση και τους χαρατσώνει
κι από πάνω. Για το λόγο αυτό η ΠΟΕΔΗΝ
υπενθυμίζει ότι είναι σε ισχύ η απεργία-αποχή
από την επίδειξη και κατάθεση των πιστοποι-
ητικών εμβολιασμού, τα οποία προσπαθούν να
συλλέξουν οι Διοικήσεις για να επιβάλλουν την
απόφαση.

Στο μεταξύ οι δημόσιες δομές Υγείας εξαι-
ρέθηκαν προκλητικά από τη διήμερη αργία του

χιονιά και παρότι πολλοί υγειονομικοί δούλε-
ψαν τρεις και τέσσερις βάρδιες απανωτά εκεί-
νες τις μέρες δεν θα τις πληρωθούν ως αργίες,
οι γιατροί συνεχίζουν να δουλεύουν με απλή-
ρωτες εφημερίες για μήνες, ενώ η κυβέρνηση
προχωρά και σε πετσόκομμα (ακόμα και μηδε-
νισμό) του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας για χιλιάδες εργαζόμενους.

Συμβάσεις
Και δεν είναι οι μόνες επιθέσεις. Μπορεί η

κυβέρνηση κάτω από την κατακραυγή για την
πολιτική της και την πίεση των απεργιών να
ανανεώνει μια σειρά συμβάσεις (των 4.000 του
ΟΑΕΔ και του επικουρικού προσωπικού μέχρι
το τέλος του χρόνου και των νοσηλευτών επεί-
γουσας-εντατικής νοσηλευτικής και νοσηλευτι-
κής δημόσιας υγείας για έξι μήνες), αλλά δεν
κάνει το ίδιο για τους χιλιάδες με Συμβάσεις

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) που απασχολούνται
κύρια στις υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης
και φύλαξης. Στόχος της εκεί είναι να φέρει
τους εργολάβους. 

«Η απεργία στις 23 Φλεβαρη είναι απεργία
ζωής και θανάτου», αναφέρει το Συντονιστικό
Νοσοκομείων, που μπαίνει ξανά μπροστά με
αφίσα και προκήρυξη για να οργανώσει την επι-
τυχία της. «Η ζωή για εμάς και τους ασθενείς
μας, η επιλογή του θανάτου των φτωχών και
των εργαζόμενων για την κυβέρνηση. Εμπρός
να την οργανώσουμε με απεργιακές επιτροπές,
περιοδείες, συνελεύσεις, αφισσοκολλήσεις
ενωτικα, μόνιμοι και συμβασιούχοι, οι εμβολια-
σμενοι μαζί με τους συναδέλφους μας σε ανα-
στολή, καλώντας τους ασθενείς μας και τους
συνοδούς τους, τις οικογένειές τους στο πλευ-
ρό μας».

Λένα Βερδέ
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Νέος πανυγειονομικός
ξεσηκωμός στις 23 Φλεβάρη

1/2, Απεργία για την Υγεία στην Αθήνα. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

Σε διαμαρτυρία στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Αγρινίου προ-
χώρησε την Τρίτη 8/2 η Επιτροπή Αγώνα Συμβασιούχων στη Φύλαξη και την Καθαριότητα του

νοσοκομείου. Οι εργαζόμενοι παλεύουν ενάντια στην απόλυσή τους και την επιστροφή των εργο-
λάβων.

Όπως μας είπαν, η παράδοση των υπηρεσιών του νοσοκομείου σε εργολάβους σημαίνει ετήσια
οικονομική επιβάρυνση πολλών χιλιάδων ευρώ για το Δημόσιο. Επιπλέον σημαίνει μισθούς πείνας
και εργασιακές συνθήκες γαλέρας για τους ίδιους με 400 ευρώ, χωρίς άδειες, δώρα, επιδόματα,
με εξαντλητικά ωράρια, με τρομοκρατία και με μόνιμη την απειλή της απόλυσης.

Αυτή είναι η εμπειρία τους από τους εργολάβους στους οποίους έχουν δουλέψει στο παρελ-
θόν, εικόνα που επιβεβαιώνεται και από πρόσφατο περιστατικό στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα,
όπως μας είπαν, ο εργολάβος που βρίσκεται ήδη στη σίτιση του νοσοκομείου, απέλυσε εργαζό-
μενη που δούλευε οκτώ χρόνια στο χώρο επειδή αναγκάστηκε να πάρει αναρρωτική άδεια (με
χαρτί γιατρού). Η απόλυση έγινε, όπως προκλητικά δήλωσε ο εργολάβος, «προς παραδειγματι-
σμό όλων των υπολοίπων».

Για όλα αυτά, οι εργαζόμενοι έχουν επίσημα καταθέσει στη Διοίκηση και κοινοποιήσει σε όλες
τις αρμόδιες υπηρεσίες φάκελο 50 σελίδων. Οι εργαζόμενοι αρνούνται να γυρίσουν στους εργο-
λάβους, συνεχίζουν τον αγώνα και ετοιμάζονται να συμμετέχουν μαζικά στην απεργιακή κινητο-
ποίηση στις 16 Φλεβάρη στην Αθήνα.

ΑΓΡΙΝΙΟ
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Εργασιακοί
εκπρόσωποι

Ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα οι εκλογές της
ΕΣΗΕΑ με τις παρατάξεις που είχαν την πλειοψηφία στο προ-

ηγούμενο ΔΣ, Ενωμένοι Δημοσιογράφοι (ΝΔ) και Συσπείρωση Δη-
μοσιογράφων – Δούρειος Τύπος (ΣΥΡΙΖΑ), να κρατούν την πλει-
οψηφία. Η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, παράταξη της αντικα-
πιταλιστικής Αριστεράς έχασε την έδρα που είχε στο ΔΣ. Ήταν ση-
μαντικό να κρατήσουμε την έδρα, αλλά δεν μας σταματάει για να
συνεχίσουμε να οργανώνουμε τους αγώνες.

Σε αυτήν την κατεύθυνση δίνουμε τη μάχη να εκλεγούν υποψή-
φιοι της παράταξής μας στις επαναληπτικές εκλογές για το Μεικτό
Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ για εργασιακούς εκπροσώπους από τα «μα-
γαζιά» του κλάδου. Ήδη εγώ εκλέχτηκα εργασιακός εκπρόσωπος
στα Ψηφιακά Μέσα Alter Ego, in.gr και ot.gr στις εκλογές που έγι-
ναν την προηγούμενη εβδομάδα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε εργα-
σιακός εκπρόσωπος για τα ψηφιακά μέσα στη συγκεκριμένη επι-
χείρηση. Μετά από συζήτηση με τους συναδέλφους πήραμε την
απόφαση να κατεβάσουμε αυτή τη φορά υποψήφιο για να έχουμε
τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας.

Νεκτάριος Δαργάκης, 
εργασιακός εκπρόσωπος στα Ψηφιακά Μέσα Alter Ego, in.gr και

ot.gr στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ

Εκλογές στον ΠΣΥΠΕΡΤ
Τη μάχη για μία ΕΡΤ ανοιχτή και δίπλα στην κοινωνία δίνει η Αρι-

στερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων ΕΡΤ (ΑΡ.Π.Ε) με το κατέβα-
σμα της στις εκλογές του ΠΣΥΠ ΕΡΤ, που μετά από αναβολή τους
θα διεξαχθούν την Τετάρτη 16 Φλεβάρη. Η ΑΡΠΕ καταγγέλλει την
κυβέρνηση του Μητσοτάκη για την καταστροφική πολιτική της σε οι-
κονομικό και υγειονομικό επίπεδο, αλλά και για τη διαχείριση των
προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής.  

«Την ίδια ώρα, έχουν μετατρέψει τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση σε
ένα τεράστιο εργαστήρι εφαρμογής αντιδραστικών πολιτικών, με κύ-
ριο θύμα την Ενημέρωση και τους Εργαζόμενους», αναφέρει η ανα-
κοίνωση της ΑΡΠΕ. «Οι μισθοί έχουν μείνει καθηλωμένοι, με την
ακρίβεια να ροκανίζει το εργατικό εισόδημα. Η ανάγκη για ΣΣΕ με
γενναίες αυξήσεις γίνεται πιο αναγκαία από ποτέ. Με αυξήσεις για
όλους τους εργαζόμενους, και όχι τη σύμβαση “μαϊμού” που θέλουν
κάποια σωματεία να υπογράψουν, με το επιχείρημα, “σύμβαση να
'ναι και ότι να 'ναι”. Συλλογική Σύμβαση που να αντιμετωπίζει και τις
μισθολογικές στρεβλώσεις με τη μείωση του βασικού μισθού των
μουσικών εξ αιτίας της ΚΥΑ. Είναι απαράδεκτο οι μισθοί των Συμ-
βούλων και των Διευθυντών να αυξάνονται, ενώ των εργαζόμενων να
παραμένουν σταθεροί εδώ και χρόνια. 

Αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αναβάθμιση της υλι-
κοτεχνικής υποδομής της ΕΡΤ, βλέπουμε τη δημιουργία μιας νέας γε-
νιάς συμβασιούχων κάθε είδους, τους εργολάβους να αλωνίζουν,
έχοντας πάρει ακόμη και το λογιστήριο της ΕΡΤ. Πρέπει να αγωνι-
στούμε για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων με ίσα εργασιακά δι-
καιώματα. Την ώρα που συνάδελφοι ματώνουν για να βγει το πρό-
γραμμα, στρατιές “γαλάζιων” δημοσιογράφων και ανθρώπων με παχυ-
λούς μισθούς -αναντίστοιχους των καθηκόντων τους- παρελαύνουν.

Βλέπουμε να συνεχίζονται οι απαράδεκτοι διαχωρισμοί σε εμβο-
λιασμένους και ανεμβολίαστους εργαζόμενους, αναγκάζοντας τους
ανεμβολίαστους συναδέλφους να πληρώνουν από την τσέπη τους
τα τεστ. Αυτή η κατάσταση μπορεί και πρέπει να αλλάξει. Ξέρουμε
ότι η δύναμη είναι στη δική μας μεριά, στη μεριά των εργαζομένων.
Γνωρίζουμε ότι η εικόνα του παντοδύναμου και δημοφιλούς Μητσο-
τάκη είναι φτιαχτή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζεται όλο και πε-
ρισσότερο σε κρίση και στήριγμά της έχει τους βαρόνους των
ΜΜΕ».

Υποψήφιοι με την Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζόμενων στις εκλο-
γές του ΠΣΥΠΕΡΤ:
Βρεττού Δέσποινα (Ντέπυ) – βοηθός υπεύθυνου παραγωγής
Πομώνης Πέτρος – ΕΡΤ3
Τσινίκα Άννα – Μουσικά Σύνολα ΕΡΤ
Φωτέλλη Ειρήνη – Χειρίστρια Υπολογιστή

Αλληλεγγύη στον Τάσο Σαραντή

Κινητοποίηση για τα ΒΑΕ

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στα δικαστήρια της Ευελπίδων
στις 10 Φεβρουαρίου στις 9 π.μ,

όπου εκδικάζεται η αγωγή κατά του
δημοσιογράφου Τάσου Σαραντή κα-
λούν η Πρωτοβουλία Ενάντια στην
Περιβαλλοντική Καταστροφή και την
Κλιματική Αλλαγή, η Τήνος κατά των
ανεμογεννητριών, το Support Earth, η
ΡεμΑττική και άλλες περιβαλλοντικές
οργανώσεις. 

Ο Τάσος Σαραντής δικάζεται μετά
από αγωγή που κατέθεσε η εταιρεία
«WRE ΕΛΛΑΣ» εναντίον του και της
Εφημερίδας των Συντακτών για ρε-
πορτάζ με τον τίτλο «Οι ανεμογεννή-
τριες “γεννούν” βιομηχανία διώξεων»,
απαιτώντας αποζημίωση 225.000 ευ-
ρώ από τον ίδιο και την εφημερίδα. Η
εταιρεία κατηγορεί τον δημοσιογρά-
φο για δήθεν «δημοσίευση ψευδών,
συκοφαντικών και προσβλητικών για
την εταιρεία ισχυρισμών...» και ζητά
1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον αναφο-
ρά σε αυτήν και προσωρινή κράτηση
12 μηνών στο δημοσιογράφο και στον
πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας που
εκδίδει την εφημερίδα.

«Η τρομοκράτηση όσων είναι απέ-
ναντι στην καταστροφή του περιβάλ-
λοντος είναι μια συνήθης τακτική αυ-
τών των εταιριών. Τα παραδείγματα
είναι πολλά. Αγωγές και μηνύσεις σε
πολίτες που αντιστέκονται, σε δημο-
σιογράφους που γράφουν για την κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος. Η πα-
ραγωγή τέτοιου είδους αγωγών και η
τακτική που ακολουθούν όλες οι
“πράσινες” εταιρίες είναι πανομοιότυ-
πες. Ανάλογα τέτοια περιστατικά
υπάρχουν και στην Τήνο, με πάνω
από εκατό αγωγές σε πολίτες που αν-
τιστάθηκαν στην εγκατάσταση αιολι-
κών πάρκων. Οι αγωγές που δέχονται
πολίτες και δημοσιογράφοι δεν μας
φοβίζουν, δεν μας τρομοκρατούν και
δε θα μας αποτρέψουν στο μέλλον να
λέμε τη γνώμη μας! Ο σκοπός τους
μέσω των αγωγών και των μηνύσεων
είναι η αποτροπή στο να εκφράζουμε
τις απόψεις μας και φυσικά η οικονο-
μική και ηθική εξουθένωση», αναφέ-
ρει η κοινή ανακοίνωση της Πρωτο-
βουλίας Ενάντια στην Περιβαλλοντική

Καταστροφή και την Κλιματική Αλλα-
γή και της “Τήνου κατά των ανεμο-
γεννητριών”.  

Εκφοβισμός
Οι αγωγές SLAPP (Στρατηγικές

αγωγές κατά της συμμετοχής του
κοινού) -αβάσιμες μηνύσεις ή αγωγές
που κατατίθενται από εταιρείες ενάν-
τια σε όσους εκφράζουν κριτική με
στόχο τον εκφοβισμό τους μέσω της
ηθικής και οικονομικής εξουθένωσής
τους- εξελίσσονται σε πάγια τακτική
των πράσινων αρπαχτικών: Μια αγω-
γή της «Ενεργειακή Κυκλάδων» με
την οποία απαιτεί 328.000 ευρώ από
100 Τηνιακούς. Τρεις αγωγές των
εταιρειών του ομίλου «ΟΝΕΧ», που
διαχειρίζονται το ναυπηγείο της Σύ-
ρου, εναντίον του Παρατηρητηρίου
Ποιότητας Περιβάλλοντας Σύρου από
το οποίο ζητούν συνολικά 3 εκατομ-
μύρια ευρώ. Μια αγωγή του Ευστάθι-
ου Λιάλιου, υψηλόβαθμου στελέχους
της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός»,
με την οποία απαιτεί αποζημίωση
100.000 ευρώ για ρεπορτάζ της δη-
μοσιογράφου Σταυρούλας Πουλημέ-
νης στο site alterthess. Και μια μήνυ-
ση της εταιρείας «WRE Ελλάς» εναν-
τίον 19 ατόμων από την περιοχή της
Τοπικής Κοινότητας Παντάνασσας και
Κουλεντίων του Δήμου Μονεμβασίας
για κατάθεση στοιχείων στο Δασαρ-
χείο Μολάων, στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Σπάρτης και στο Α.Τ Νεάπο-
λης αναφορικά με την διάνοιξη μεγά-
λου δρόμου μέσα σε δασική περιοχή.

Σε αυτές ήρθε να προστεθεί η αγωγή
στον Τάσο Σαραντή και την Εφημερί-
δα των Συντακτών. 

«Τα περιβαλλοντικά κινήματα, οι το-
πικές κοινωνίες και επιτροπές αγώνα
έχουν πετύχει σημαντικές νίκες προ-
άσπισης του περιβάλλοντος και των
κατά τόπους οικοσυστημάτων, έχον-
τας να αντιπαλέψουν “μεγάλα πράσι-
να συμφέροντα”... Τέτοιες νίκες με-
τράμε στα Άγραφα, στο Νυμφαίο,
στις Νησίδες του Αιγαίου, στη Σαμο-
θράκη, στο Τελέθριο και τη Μακρο-
λούκα και για να επιτευχθούν χρει-
άστηκαν πάντα την ενεργό και διαρκή
δράση σε τοπικό επίπεδο, επιστημονι-
κή τεκμηρίωση αλλά και τη στήριξη
ενός ευρύτερου μετώπου ενεργών
πολιτών...»  αναφέρουν στην ανακοί-
νωσή τους το Support Earth, το Κενό
Δίκτυο, το Οδοιπορικό στα Βουνά, η
Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλ-
λοντική Καταστροφή και την Κλιματι-
κή Αλλαγή.

«Οι πρόσφατες αγωγές των “πράσι-
νων επενδυτών” δείχνουν πως στην
πραγματικότητα αυτοί μας φοβούν-
ται. Αυτό δείχνουν οι αντιδράσεις
τους με την καταστολή, τις μηνύσεις
και τις αγωγές. Ας γίνουν η αφορμή
για να μπει ένα πρώτο ανάχωμα σε
αυτή την τακτική των ισχυρών ενάντια
στους ασθενέστερους. Οι απόπειρες
ποινικοποίησης των υπερασπιστών
του περιβάλλοντος και οι απόπειρες
φίμωσης του δημοσιογραφικού λό-
γου δεν θα περάσουν» .

Δ.Δ.

Στάση εργασίας στις 18 Φλεβάρη (7πμ-11πμ) και συγ-
κέντρωση στις 9πμ στο Γενικό Λογιστήριο του Κρά-

τους ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ, για τους εργαζόμενους μέλη
των ομοσπονδιών που έχουν αναφορά στο επίδομα Επικίν-
δυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΕ – ΟΤΑ,
ΠΟΕ – ΥΠΠΟ, ΠΟΕ – ΥΕΘΑ, ΠΟΤΚΕ – ΥΕΘΑ, ΠΟΕ – ΠΦΥ,
ΠΟΥΕΦ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΕΥΠΣ, ΠΟΣΥΠ, ΟΣΥΑΠΕ, ΠΟΓΕΔΥ,
ΠΟΣΕΥΓ, ΟΔΠΤΕ, ΠΟΠΟΚΠ, ΟΣΥΠΕΣΔΔΑ).

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ το πόρισμα της διυπουργικής επι-
τροπής για τα ΒΑΕ προβλέπει την περικοπή του επιδόματος
από 15.312 υπαλλήλους που το λαμβάνουν σήμερα, γεγονός
που θα σημάνει τη μείωση των μισθών τους έως και 20%.

Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί την «άμεση απόσυρση του απαράδε-
κτου πορίσματος της επιτροπής, καμία περικοπή του επι-
δόματος από κανέναν εργαζόμενο, που το λαμβάνει σήμε-
ρα, επέκταση της χορήγησης του επιδόματος σε όλους
τους εργαζόμενους κλάδους ή ειδικότητες που εργάζον-
ται σε ανθυγιεινές συνθήκες, επέκταση του επιδόματος σε
όλους τους εργαζόμενους κλάδους ή ειδικότητες που ερ-
γάζονται στις ίδιες συνθήκες, ανεξάρτητα από τη σχέση
εργασίας τους (μόνιμοι ή συμβασιούχοι), γενναία αύξηση
του ποσού, από τον κρατικό προϋπολογισμό, που χορηγεί-
ται για το επίδομα».
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Μέρες δράσης για την Παιδεία
Μήνας απεργιακών κινητοποιήσεων ξε-

κινάει στις 10 Φλεβάρη για τους εργα-
ζόμενους του δημόσιου τομέα σε όλη

τη χώρα με κέντρο την ικανοποίηση των διεκ-
δικήσεων για τη δημόσια Παιδεία. 

Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ, από τις 10/2 με
αφετηρία την Κρήτη, θα πραγματοποιούνται
στάσεις εργασίας από τις 12μ. μέχρι το τέλος
του ωραρίου, σε όλο το δημόσιο τομέα, σε
συγκεκριμένη ημερομηνία ανά περιφέρεια, με
κορύφωση ένα απεργιακό συλλαλητήριο στις
9 Μάρτη στην Αθήνα. Την παραμονή της
απεργιακής κινητοποίησης σε κάθε σημείο η
ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιεί επισκέψεις σε εργα-
σιακούς χώρους, συνεντεύξεις τύπου και συγ-
κεντρώσεις συνδικαλιστικών στελεχών.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει ως εξής
(σε παρένθεση το μέρος του απεργιακού συλ-
λαλητηρίου): 10/2 Κρήτη (Ηράκλειο 1μμ), 10/2
Ρόδος, 16/2 Δυτ. Ελλάδα (Πάτρα 1μμ), 16/2
Ήπειρος (Γιάννενα 1μμ), 23/2 Πελοπόννησος
(Τρίπολη 1μμ), 23/2 Αν. Μακεδονία – Θράκη

(Καβάλα και Κομοτηνή 1μμ), 2/3 Θεσσαλία
(Καρδίτσα 1μμ), 2/3 Δυτ. Μακεδονία (Κοζάνη
1μμ), 2/3 Στερεά Ελλάδα (Λαμία 1μμ), 3/3
Θεσσαλονίκη, 9/3 Αθήνα.

Οι διεκδικήσεις που θέτει η ΑΔΕΔΥ στο
πλαίσιο των κινητοποιήσεων δεν είναι άλλες
από αυτές για τις οποίες παλεύει εδώ και χρό-
νια το κίνημα της εκπαίδευσης: Η αύξηση της
χρηματοδότησης για την Παιδεία, η λήψη μέ-
τρων υγιεινής στα σχολεία λόγω πανδημίας με
κυριότερο τη μείωση του αριθμού των μαθη-
τών ανά τμήμα, προσλήψεις μόνιμων εκπαι-
δευτικών και κάλυψη των χιλιάδων οργανικών
κενών, αυξήσεις στους μισθούς, παιδαγωγική
ελευθερία και δημοκρατία στα σχολεία με κα-
τάργηση των δοτών «αιρετών» από τα υπηρε-
σιακά συμβούλια, όχι στην τηλεκπαίδευση.

Σύσκεψη του Δικτύου Εκπαιδευτικών «Η Τά-
ξη μας» ήταν σε εξέλιξη το απόγευμα της Τρί-
της 8/2, για την οργάνωση των κινητοποιήσε-
ων της ΑΔΕΔΥ και της απεργιακής 8 Μάρτη.

Κεραμέως-Γεωργιάδης
Κοινή επίθεση 
στην Παιδεία
Μετά το σκάνδαλο της περασμένης εβδομάδας με τα σεξιστικά

βίντεο της Ελληνικής Εταιρίας Προγεννητικής Αγωγής που εγ-
κρίθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για να εντα-
χτούν στο σχολικό πρόγραμμα (και μετά τον σάλο αποσύρθηκαν
όπως όπως), ήρθε μια νέα αποκάλυψη να επαναφέρει τη συζήτηση
για τα ιδεολογικά παιχνίδια που παίζει η κυβέρνηση στις πλάτες
του δημόσιου σχολείου. 

Αυτή τη φορά εμπλέκεται η Ελληνική Αγωγή του Άδωνη Γεωργιά-
δη, ο «εκπαιδευτικός» φορέας κατήχησης των συντηρητικών κι
εθνικιστικών ιδεών που διατηρεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας. O ίδιος που υπερασπιζόταν την κατάργηση της Κοινωνιο-
λογίας «γιατί κάνει τα παιδιά αριστερά».

Σύμφωνα με άρθρο του Δημήτρη Πολυχρονιάδη, προέδρου του
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου, στο tvxs, τουλάχιστον 14 «εκπαιδευτικά» προ-
γράμματα της Ελληνικής Αγωγής εγκρίθηκαν από το ΙΕΠ. Μάλιστα
σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει ο Δ. Πολυχρονιάδης, όχι μόνο πρό-
κειται για «συνειδητή προσπάθεια διαμόρφωσης ιδεολογικής ταυ-
τότητας και συνείδησης» αλλά ο κάθε μαθητής/ρια θα το πληρώνει
κι από πάνω με 5 ευρώ το δίωρο (το ΙΕΠ έσπευσε να απαντήσει ότι
«η συμμετοχή είναι προαιρετική και δωρεάν»). 

«Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου ιδεολογικού και πολιτικού
χαρακτήρα επιδρομή της “αριστείας” του νεοφιλελευθερισμού –
νεοσυντηρητισμού και των εκπροσώπων της στο σώμα και στο πε-
ριεχόμενο της Δημόσιας Εκπαίδευσης, με ξεκάθαρες πολιτικές
στοχεύσεις», καταγγέλει ο Δ. Πολυχρονιάδης και σχολιάζει μεταξύ
άλλων: «ίσως να μην είναι μακριά και η επαναφορά των εορτών για
την “πολεμική αρετή” των Ελλήνων... Φαίνεται ότι κάποιοι/κάποιες
στο ΙΕΠ και στο ΥΠΑΙΘ της κυβέρνησης της Ν. Δ. ταυτίζουν την έγ-
κριση “εκπαιδευτικών” προγραμμάτων με τις μαζικές τηλεπωλήσεις
βιβλίων αρχαιολατρικού – εθνικιστικού χαρακτήρα αμφιβόλου επι-
στημονικής και παιδαγωγικής αξίας, ευτελίζοντας έως εξευτελι-
σμού την έννοια της “αριστείας” την οποία τόσο σφοδρά έχουν κα-
πηλευτεί σε επίπεδο πολιτικής συνθηματολογίας. Πρόκειται για ένα
ιδιαίτερα επικίνδυνο γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει ζοφερές
καταστάσεις και αποτελέσματα για τους μετέχοντες της Δημόσιας
Εκπαίδευσης οι οποίοι είναι οι μαθητές/μαθήτριές μας, τα παιδιά
όλων μας».

ΜΟΥΣΙΚΟ ΙΛΙΟΥ

“Τα ρούχα δεν έχουν φύλο”
Με την αλληλεγγύη τους απάντησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του

Μουσικού Σχολείου Ιλίου στη σεξιστική φραστική επίθεση καθηγητή
τους εναντίον τρανς συμμαθήτριάς τους. Ο καθηγητής επέπληξε την μα-
θήτρια επειδή… φόραγε φούστα, με χαρακτηρισμούς όπως «η ντροπή της
κοινωνίας». Την επόμενη ημέρα οι συμμαθητές της πήγαν στο σχολείο φο-
ρώντας φούστες δηλώνοντας πως «τα ρούχα δεν έχουν φύλο». 

Στο πλευρό της μαθήτριας στάθηκε και ο σύλλογος γονέων που μεταξύ
άλλων αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Καταδικάζουμε συμπεριφορές ή
δράσεις που διαχωρίζουν, απομονώνουν ή στοχοποιούν οποιονδήποτε άν-
θρωπο, πολλώ δε μάλλον μαθητή… Οι γονείς υπερασπιζόμαστε τους αγώ-
νες των παιδιών μας για την ουσιαστική ισότητα και ισοτιμία, για τον δί-
καιο κόσμο που διεκδικούν».

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κινητοποίηση
συμβασιούχων

Δυναμική συγκέντρωση στο Δημαρ-
χείο Αγ. Παρασκευής πραγματοποί-

ησαν την Πέμπτη 3/2 οι συμβασιούχοι
εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών, στα
πλαίσια της στάσης εργασίας που είχε
καλέσει ο Σύλλογος Εργαζομένων για
στήριξη στον αγώνα τους. Άμεσο αίτη-
μά τους (πέρα από την μονιμοποίησή
τους) ήταν να δεσμευτεί ο δήμαρχος Β.
Ζορμπάς ότι θα καταθέσει στο δικαστή-
ριο το προφανές, δηλαδή ότι καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ώστε να
διεκδικήσουν νομικά με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο την μονιμοποίησή τους
(κάτι το οποίο έχει αρνηθεί να κάνει ως
τώρα).

Οι εργαζόμενοι των παιδικών σταθ-
μών έχουν μπει και αυτοί από καιρό στο
στόχαστρο κυβέρνησης και δημοτικής
αρχής για να απολυθούν όταν λήξουν οι
φετινές συμβάσεις τους, ενώ εδώ και
χρόνια πετυχαίνουν την παραμονή τους
στη δουλειά, κάθε φορά με κινητοποι-
ήσεις και πίεση προς το δημοτικό συμ-
βούλιο. Κάποιοι από αυτούς έχουν πάνω
από 10 χρόνια συνεχών συμβάσεων. Ο
δήμαρχος (ο οποίος εκλέγεται με την
Νέα Δημοκρατία) προσπάθησε τελευ-
ταία φορά πέρσι το καλοκαίρι να απολύ-
σει κάποιους με την δικαιολογία ότι η
περιοχή δεν χρειάζεται τόσους παιδι-
κούς σταθμούς, αλλά τελικά αναγκά-
στηκε ξανά σε υποχώρηση.

Συμμετείχαν επίσης στο πλευρό τους
το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, συνδικαλι-
στές από άλλους χώρους του Δημοσί-
ου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Παιδικών Σταθμών Αγίας Παρασκευής,
δυνάμεις της αντιπολίτευσης στο δημο-
τικό συμβούλιο και μέλη του τοπικού πυ-
ρήνα του ΣΕΚ που ενημέρωναν παράλ-
ληλα τον κόσμο για την καμπάνια για
απεργία στις 8 Μάρτη. Η μαζικότητα και
το πλήθος των φορέων φαίνεται ότι
απέδωσαν καρπούς καθώς ο δήμαρχος
τελικά αναγκάστηκε να πει ότι είναι «αρ-
κετά πιθανό» να παρουσιαστεί στο
πλευρό των συμβασιούχων.

Το δημοτικό συμβούλιο, μετά από
πρόταση ψηφίσματος της δημ. παράτα-
ξης της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
«Φυσάει Κόντρα», έχει πάρει ήδη από-
φαση ότι οι συμβασιούχοι καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ωστόσο
δεν είχε σταθεί αρκετό ως τώρα ώστε ο
δήμαρχος να κρατήσει μια πιο αλληλέγ-
γυα στάση. Ωστόσο το πιο δυνατό χαρτί
των εργαζομένων παραμένει η κινητο-
ποίηση, όχι η δικαστική απόφαση. Χρει-
άζεται οι συμβασιούχοι όλου του δημο-
σίου να ενωθούν με τους μόνιμους σε
ένα ποτάμι που θα πνίξει την κυβέρνηση
και θα διεκδικήσει μαζικά μονιμοποίηση
για όλους όσους απασχολούνται με
ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Νίκος Τουρνάς, 
πυρήνας ΣΕΚ Αγίας Παρασκευής

ΒΟΥΛΑ

Έξω οι φασίστες
Φασιστική επίθεση ομάδας 20 ενήλικων σε μαθητές που έκαναν κατά-

ληψη στο 2ο ΓΕΛ Βούλας σημειώθηκε το βράδυ της 19ης Γενάρη, με
αποτέλεσμα ένας μαθητής να τραυματιστεί βαριά. 

Το γεγονός αποσιωπήθηκε από τα ΜΜΕ και όχι μόνο. «Η προσπάθεια
συγκάλυψης ως μεμονωμένου γεγονότος ή μάχης ανάμεσα στα “δύο
άκρα” δεν θα περάσει», αναφέρει το ψήφισμα καταδίκης της φασιστικής
επίθεσης που προωθεί η ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων σε σωματεία της περιοχής.
«Πρόσφατη είναι η επίθεση αντίστοιχων ομάδων που επιτέθηκαν σε προ-
σφυγόπουλα και γονείς στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη πριν τα
Χριστούγεννα, ενώ δεν ξεχνάμε τις φασιστικές επιθέσεις σε σχολεία και
γειτονιές την περίοδο που έκλεινε ένας χρόνος από την καταδίκη των νεο-
ναζί στο Εφετείο… Δεν θα τους αφήσουμε να τρομοκρατούν μαθητές που
παλεύουν ενάντια στη διάλυση του δημόσιου σχολείου και την εγκληματι-
κή διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση της ΝΔ».

Ανακοίνωση έβγαλε και η τοπική επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Νοτίων που
αναφέρει: «Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη του 2ου φλερτάρει με το αρνητι-
κό παράσημο της πολιτικής δολοφονίας που έλαβε ο Μητσοτάκης ο 1ος.
Τότε που ο ακροδεξιός νέο-δημοκράτης Καλαμπόκας στην προσπάθεια
του να διαλύσει μαθητική κατάληψη, δολοφόνησε τον αγωνιστή  καθηγητή
Νίκο Τεμπονέρα στις 8/1/1991. Η κυβέρνηση αντί να σκύβει το κεφάλι τα-
πεινωμένη για την ανικανότητα της να προσφέρει στοιχειώδεις και αξιο-
πρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης και ασφάλειας, κουνάει επικριτικά το δά-
κτυλο στους αγωνιζόμενους μαθητές που διεκδικούν τα αυτονόητα».
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Με μεγάλη επιτυχία και σε συγκινη-
τικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η

συναυλία συμπαράστασης στον αγώνα
των εργαζόμενων στα Πετρέλαια της
Καβάλας το μεσημέρι του Σαββάτου
5/2 στην κεντρική πλατεία της πόλης
με πλήθος κόσμου. «Ακόμη περισσότε-
ρος ήταν ο κόσμος που πέρασε από
την πλατεία και ενημερώθηκε για τις
εξελίξεις, κι αυτό ήταν το ζητούμενο!
Η κλιμάκωση του αγώνα έχει ξεκινήσει
για τα καλά, με 100 Σωματεία, Συλλό-
γους και φορείς να δηλώνουν ότι βρί-
σκονται στο πλευρό των εργαζομένων!
Η Καβάλα έχει καταλάβει ότι αυτός ο
αγώνας είναι κοινός!», γράφει το σω-
ματείο εργαζομένων της Καβάλα Όιλ
την επόμενη μέρα. Η Ρίτα Αντωνοπού-
λου, που τραγούδησε μαζί με τον Μα-
νόλη Ανδρουλιδάκη στη συναυλία, δή-
λωσε ότι «Η μουσική και οι μουσικοί εί-
ναι μαζί σας».

Μετά από μήνες αγώνα για να κρα-
τήσουν το εργοστάσιο σε ασφαλή
λειτουργία για να μην εκραγεί και να
μην ρυπαίνει, μετά από μία τρομο-
κρατική και επικίνδυνη εισβολή των
ΜΑΤ στις εγκαταστάσεις, μετά από
δύο συγκλονιστικές παν-καβαλικές
πορείες μέσα σε ένα μήνα, οι εργά-
τες των Πετρελαίων της Καβάλας και
το σωματείο τους είναι πιο συσπειρω-
μένοι, πιο αποφασισμένοι και πιο δυ-
νατοί, παρά τις απολύσεις και την
τρομοκρατία της εργοδότριας εται-
ρίας ENERGEAN. Συνεχίζουν την επί-
σχεση εργασίας για να μην περάσει
το σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο
κόβει θέσεις εργασίας και συλλογι-
κές συμβάσεις μαζί με τα μέτρα προ-
στασίας για τις ζωές των εργαζόμε-
νων και του περιβάλλοντος. Το επό-
μενο μεγάλο τους βήμα είναι η απερ-
γιακή κλιμάκωση και ο συντονισμός
με άλλα σωματεία.

“Σχεδόν και τα 200 άτομα που κά-
νουν επίσχεση εργασίας είναι σήμε-
ρα εδώ μαζί με συνδικαλιστές από

πολλά σωματεία και κόσμο αλληλέγ-
γυο από την πόλη”, τόνισε ο Λάζα-
ρος, εργαζόμενος στην Καβάλα Όιλ.
«Η συμπαράσταση είναι μεγάλη. Πά-
νω από το 80% των καταστημάτων
που πέρασα έβαλαν τις αφίσες για
τη συναυλία. Η εταιρία λέει ότι τη
Δευτέρα όσοι δεν γυρίσουμε, θα
απολυθούμε ως αδικαιολογήτως
απόντες. Και να το κάνει δεν μας
ενοχλεί, ήδη υπάρχουν 24 απολύ-
σεις και όλοι είμαστε ένα πράγμα. Η
εταιρία θέλει να τελειώσει με το σω-
ματείο μας και γι’ αυτό απέλυσε όλο
το ΔΣ, αλλά από την άλλη πιέζεται
να γυρίσουμε στη δουλειά για να ξε-
κινήσει κανονικά τη λειτουργία του
εργοστασίου. Υπάρχει η συζήτηση
για απεργία και συλλαλητήριο στη
Αθήνα μαζί με άλλα σωματεία, όχι
μόνο από την Ενέργεια, αλλά και με
ΛΑΡΚΟ, COSCO και τα λοιπά».

“Άλλες εποχές”
«Γεμίσαμε την πλατεία με κόσμο

που συνειδητοποιεί πλέον τα προβλή-
ματα και δεν μένει αμέτοχος», μας εί-
πε ο Στέργιος Τσάγκας, γραμματέας
του σωματείου εργαζομένων της Κα-
βάλα Όιλ. «Παλεύουμε για να απο-
συρθούν οι αποφάσεις της εταιρίας
για απολύσεις, αλλά και οι αντεργατι-
κοί νόμοι της κυβέρνησης. Όλα αυτά
θυμίζουν άλλες εποχές. Ό,τι δικαιώ-
ματα έχουν κερδηθεί, κατακτήθηκαν
στον δρόμο. Το ίδιο θα κάνουμε και

τώρα για να τα πάρουμε πίσω».
«Αυτό που γίνεται σε μας, γίνεται

στη ΛΑΡΚΟ, στην COSCO και αλλού.
Αν δεν ενωθεί όλη η εργατική τάξη
να παλέψει για τα δικαιώματά της, θα
δουλεύουμε με ατομικές συμβάσεις
και μισθούς πείνας, ενώ οι τιμές σε
όλα τα αγαθά είναι Γερμανίας. Να
βοηθήσουμε όλους τους αγώνες να
πάνε μπροστά όπου και αν γίνονται,
σε δημόσιο, ΔΕΚΟ ή ιδιωτικό τομέα»,
ανέφερε ο Γιάννης Μουχταρίδης, ερ-
γοδηγός στην Καβάλα Όιλ. «Αυτοί
που έχουν το χρήμα μπορεί να ελέγ-
χουν ΜΜΕ και θεσμούς του κράτους,
αστυνομία και τα λοιπά, αλλά δεν
περνάνε στον κόσμο, γιατί μεταφέ-
ρουμε κι εμείς τις δικές μας εικόνες
και απόψεις μέσω social media και
ιστοσελίδων».

«Ο αγώνας μας από τη μικρή Καβά-
λα θέλουμε να ενώσει όσα περισσότε-
ρα σωματεία γίνεται σε μια κοινή μά-
χη, ώστε να πάρει τεράστια έκταση
και στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αθή-
να», επισήμανε ο Γιώργος Καγιάς, ερ-
γαζόμενος στην Καβάλα Όιλ. «Τα αρ-
μόδια υπουργεία σιωπούν αυτή τη
στιγμή σε σχέση με τα ζητήματά μας
και τη λειτουργία του εργοστασίου.
Αλλά εμείς δεν κάνουμε πίσω. Καμιά
συζήτηση με την εταιρία δεν θα προ-
χωρήσει, αν δεν πάρει πίσω τις απο-
λύσεις και δεν δώσει συλλογικές συμ-
βάσεις». 

Έλλη Πανταζοπούλου

ΚΑΒΑΛΑ

Από τον Πειραιά ως τον Πρίνο
Μαζική και δυναμική ήταν η απεργιακή συγκέντρωση των λιμε-

νεργατών της COSCO τη Δευτέρα 7/2 στο Ικόνιο. Διεκδικούν
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με αυξήσεις, την ένταξη

όλων στα ΒΑΕ με την εφαρμογή της νομοθεσίας και μόνιμη και στα-
θερή δουλειά για όλους. Απέναντι στον δίκαιο αγώνα τους, που δεν
έχει σταματήσει από τον Οκτώβρη μετά τον θάνατο του λιμενεργάτη
Δημήτρη Δαγκλή, η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να
εξασφαλίσει τα υπερκέρδη για την COSCO. Tα δικαστήρια -για άλλη
μια φορά- έβγαλαν παράνομη την απεργία, ενώ η αστυνομία -για
πρώτη φορά- μπήκε μπροστά για να εμποδίσει τους απεργούς.

Δεκάδες κλούβες με δυνάμεις των ΜΑΤ, λιμενικό και ΟΥΚ, μια σει-
ρά από κατασταλτικούς μηχανισμούς, κινητοποιήθηκαν για να δια-
σφαλίσουν ότι η πόρτα για να μπουν οι εργάτες για δουλειά θα μείνει
ανοιχτή και θα διαλυθεί η απεργιακή φρουρά. Απέτυχαν. Μετρημένοι
στα δάχτυλα του ενός χεριού οι απεργοσπάστες και γι’ αυτό η εργο-
δοσία αναγκάστηκε να καλέσει εργολάβο για να βγάλει τη δουλειά. 

«Απαιτούμε εδώ και τώρα να αποχωρήσουν οι δυνάμεις καταστολής.
Η συμμετοχή μας, η μαζικότητα και η αποφασιστικότητά μας είναι αγ-
κάθι για την εταιρία και την κυβέρνηση. Κάνουμε ξεκάθαρο προς όλες
τις πλευρές ότι δεν υποχωρούμε και τον νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη
θα τον κάνουμε κουρελόχαρτο. Το δίκιο είναι με το μέρος μας και θα
νικήσουμε. Τα δικά μας κορμιά έχουν σακατευτεί, όχι αυτών που απο-
λαμβάνουν τη ζεστασιά των γραφείων τους και δίνουν εντολές να χτυ-
πήσουν τους εργάτες», φωνάζει από το μικρόφωνο ο Δαμιανός Βουδί-
γαρης, μέλος του ΔΣ του σωματείου. «Οι εργάτες γύρισαν την πλάτη
στις δυνάμεις καταστολής που προκλητικά τους υποδείκνυαν ότι πρέ-
πει να δουλέψουν. Μια πορτοκαλί θάλασσα από εργάτες της COSCO
είχε κατακλύσει τον τόπο συγκέντρωσης του σωματείου τους. Το επι-
τελικό κράτος που αποδεικνύεται ταχύτατο στην υπεράσπιση μονοπω-
λίων όπως της COSCO ρεζιλεύτηκε», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ερ-
γατικό Κέντρο Πειραιά.

Συμπαράσταση
Για άλλη μια φορά, η συμπαράσταση της εργατικής τάξης ήταν με-

γάλη. Η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ πήρε απόφαση να σταματήσουν
τα μέλη της τη δουλειά μέχρι να φύγουν οι δυνάμεις των ΜΑΤ. Μέσα
σε λίγες ώρες πάνω από 40 εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, όπως η
ΟΜΥΛΕ και η ΟΕΝΓΕ, και σωματεία έστειλαν αποφάσεις στήριξης
στην απεργία της COSCO. 

Πολλοί είναι αυτοί που δουλεύουν με τρίμηνες συμβάσεις με δε-
καέξι ημερομίσθια τον μήνα και με την αβεβαιότητα αν θα συνεχίσουν
να δουλεύουν. «Με το πρόσχημα της πανδημίας δεν ανανέωσαν τους
ήδη υπάρχοντες συμβασιούχους, αλλά ταυτόχρονα προσλαμβάνουν
καινούργιους», δηλώνει στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Στέφανος, λιμε-
νεργάτης στους προβλήτες της COSCO. «Είναι ξεκάθαρα εκβιαστικό
για να τρομοκρατείται ο κόσμος. Είναι μεγάλη εργοδοτική αλητεία να
φέρουν εδώ τα ΜΑΤ για να μας χτυπήσουν. Έχει βγει θετική η από-
φαση από την επιτροπή για την ένταξή μας στα ΒΑΕ, αλλά δεν την
αποδέχεται ο ΣΕΒ και η εργοδότρια εταιρία. Τα θέματα ασφάλειας
πρέπει να ενταχθούν στη Συλλογική Σύμβαση γιατί μέχρι στιγμής πα-
ρά τις υποσχέσεις δεν έχει προχωρήσει κανένα τέτοιο ζήτημα. Ενώ
δεν υπάρχουν πια οι κόντρα βάρδιες, που είναι βασική κατάκτηση
από την επταήμερη απεργία μας, η εντατικοποίηση επιμένει». 

«Από τις 11 το βράδυ της προηγούμενης μέρας ήρθαν τα ΜΑΤ»,
μας είπε ο Γιώργος, απεργός, μέλος της ΕΝΕΔΕΠ. «Έβαλαν μέσα και
την αύρα, που δεν έσβηνε φωτιές το καλοκαίρι, αλλά τώρα τη φέρ-
νουν για να σβήσουν εμάς. Οι συνάδελφοί μας αντιδρούν με πολύ
όμορφο τρόπο και αρνούνται να μπουν μέσα να δουλέψουν. Ακόμα
και με όλα αυτά που κάναν, πάλι η απεργία είναι πολύ επιτυχημένη.
Όλοι εμείς εδώ που έχουμε συγκεντρωθεί διεκδικούμε με αξιοπρέ-
πεια πράγματα για τη ζωή μας και πίσω από τις κλούβες μαζί με τις
δυνάμεις καταστολής είναι οι επόπτες ασφαλείας της εταιρίας, που
είναι υπόδικοι αυτή τη στιγμή για σύσταση εγκληματικής οργάνω-
σης».

Την Πέμπτη 9/2 είναι το επόμενο ραντεβού για τη διαπραγμάτευση
των αιτημάτων με την εργοδοσία, ενώ στη συνέχεια αναμένεται γενι-
κή συνέλευση του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ για να αποφασιστούν τα επό-
μενα αγωνιστικά βήματα. 

Μάνος Νικολάου

7/2, Απεργιακή συγκέντρωση των Λιμενεργατών της COSCO. Φωτό: Μάνος Νικολάου

5/2, Συναυλία συμπαράστασης στους εργαζόμενους της Kavala Oil. Φωτό: Θράσος Τζιάρας
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ΛΑΡΚΟ

Κλιμακώνουν απεργιακά τον αγώνα τους οι ερ-
γαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ με ένα πλούσιο πρό-

γραμμα δράσης με κεντρικό σταθμό την 24ωρη
παν-λαρκική απεργία την Πέμπτη 10/2 με μαζικό
κατέβασμα στην Αθήνα και παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στο Υπουργείο Οικονομικών. Η κυβέρνηση
ανακοίνωσε την απόλυση των 1.200 εργαζομένων
της ΛΑΡΚΟ μέχρι το τέλος Φλεβάρη. Έτσι θα
μπορέσει να την ξεπουλήσει «έτοιμη» στον αγο-
ραστή της, χωρίς το βάρος συλλογικών συμβάσε-
ων, εργασιακών δικαιωμάτων και σωματείων.

«Δεν θα βγούμε από τις δουλειές μας, δεν θα
βγούμε από τα σπίτια μας, δεν θα μας ξεριζώσουν
από τον τόπο μας, δεν θα επιτρέψουμε να κλείσει η
ΛΑΡΚΟ», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους τα σωμα-
τεία της ΛΑΡΚΟ. «Η κυβέρνηση να πάρει εδώ και τώ-
ρα πίσω όλα όσα είπε. Να σταματήσει να παίζει τον
ρόλο του μπράβου στους ενδιαφερόμενους επενδυ-
τές. Είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει τη λειτουρ-
γία, όλες τις θέσεις εργασίας και να μας καταβάλει
στο 100% αυτά που μας χρωστά μέσα από τις συμ-
βατικές υποχρεώσεις που έχει απέναντί μας».

«Αφού ανακοινώθηκε ότι θα απολυθούμε όλοι
οι εργαζόμενοι, κάναμε τη μεγαλύτερη συνέλευση
που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ΛΑΡΚΟ μέσα
σε πολύ αγωνιστικό κλίμα», δηλώνει ο Νίκος Ρήν-
νας, εργαζόμενος ΛΑΡΚΟ και γραμματέας Συνδι-
κάτου Μετάλλου Φθιώτιδας. «Σε αυτή τη συνέλευ-
ση αποφασίσαμε το πλούσιο πρόγραμμα δράσης
μας για το επόμενο διάστημα. Βοηθητικό ήταν το
γεγονός ότι η ΔΑΚΕ πλέον δεν είναι ηγεσία του
σωματείου μας, αλλά η Αριστερά. Μέσα σε αυτό
το κλίμα ακόμα και η ΔΑΚΕ αναγκάζεται να ακο-
λουθεί, γιατί δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. 

“Επιμένουμε”
Σύσσωμοι οι εργαζόμενοι λένε “όλοι ή κανέ-

νας”, καθώς προσπαθούν ακόμα και τώρα οι από
πάνω να μας διασπάσουν. Μας λένε ότι αφού μας
απολύσουν όλους, κάποιοι θα επαναπροσλη-
φθούν για να το κρατήσουν σε λειτουργία μέχρι
να έρθει ο ιδιώτης που θα αγοράσει τη ΛΑΡΚΟ.
Συμφωνήσαμε ότι από την πρώτη μέρα που θα
μας απολύσουν θα είμαστε όλοι έξω στην πύλη.
Επιμένουμε στις διεκδικήσεις μας. Διασφάλιση
των θέσεων εργασίας με πλήρη εργασιακά δι-
καιώματα και όχι ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ, να μείνει
στο Δημόσιο. Δεν θέλουμε τους επενδυτές, έχου-
με δει τι κάνουν. Όταν δεν την λυμαίνονται, έχει
κέρδη η ΛΑΡΚΟ και τεράστιες δυνατότητες ανά-
πτυξης και παραγωγής, με δικά της κοιτάσματα.

Τη Δευτέρα 7/2 το πρωί κάναμε κινητοποίηση-
κατάληψη στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας στο
Μαρούσι για να πιέσουμε την εργοδοσία να μην
προχωρήσει στις απολύσεις. Η εργοδοσία που
έχει την προσωρινή διαχείριση της ΛΑΡΚΟ έλεγε
τα δικά της οπότε της δώσαμε εμείς συμβολικά
το χαρτί της απόλυσής της εφόσον δεν μπορεί
να εξασφαλίσει τίποτα.

Οργανώνουμε τον συντονισμό μας με άλλους
εργατικούς χώρους που είναι στον δρόμο. Η κυ-
βέρνηση αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ στρι-
μωγμένη από τους εργατικούς αγώνες που βγαί-
νουν σε τόσους κλάδους. Μετά την κινητοποίηση
στο Μαρούσι, κατεβήκαμε στο λιμάνι στην απερ-
γία των λιμενεργατών της COSCO. Την Πέμπτη
10/2 που έχουμε την 24ωρη απεργία και το συλ-
λαλητήριο στο Υπ. Οικονομικών, οργανώνουμε
κοινή συνέντευξη Τύπου με άλλα σωματεία, όπως
της COSCO. Έχουμε έρθει και σε συνεννόηση με
τους εργαζόμενους στα Πετρέλαια της Καβάλας
και αν μπορέσουν τελικά θα είναι και αυτοί». 

Να βάλουμε χέρι στα
αρπακτικά της ενέργειας
Συνέχεια από τη σελ. 3

Τα αφεντικά αυτών των εταιρειών πανηγυ-
ρίζουν. Μαζί τους και τα χρηματιστήρια, με
τις τιμές των μετοχών τους να αυξάνονται
πέρα από τις προβλέψεις των «αναλυτών
της αγοράς». Της ExxonMobil ανέβηκε κατά
20% μόλις ανακοινώθηκαν τα νέα. 

Την ίδια στιγμή που οι φτωχοί δεν μπο-
ρούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους αυτές οι
εταιρείες δίνουν παχιά μερίσματα στους με-
τόχους τους. Σύμφωνα με τη βρετανική
εφημερίδα Γκάρντιαν (6/12/2021) έντεκα
από αυτές τις πολυεθνικές μοίρασαν με αυ-
τό τον τρόπο περισσότερα από 36 δις δολά-
ρια τη χρονιά που πέρασε. 

Και βέβαια με τα κέρδη που περιμένουν
να αυξηθούν ακόμα περισσότερο το 2022
ετοιμάζονται για περισσότερα τέτοια «δω-
ράκια». Ένα τρόπος για να τα εξασφαλί-
σουν είναι με τα κερδοσκοπικά παιχνίδια
στα χρηματιστήρια, όπως η επαναγορά με-
τοχών για να φουσκώσουν περαιτέρω τις τι-
μές τους. 

Ένας από τους λόγους που οι πολυεθνι-
κές των ορυκτών καυσίμων είδαν μια τέτοια
πελώρια αύξηση των κερδών τους είναι οι
ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί. Ο έλεγχος
των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού
αερίου, όπως και των διαδρομών που ακο-
λουθούν με αγωγούς και δεξαμενόπλοια, εί-
ναι όπλο στα χέρια «Μεγάλων» και «περιφε-
ρειακών» δυνάμεων. 

Η Ουκρανία γίνεται το μήλο της έριδος
ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ρωσία και γιατί
από το έδαφός της περνάνε αγωγοί που με-
ταφέρουν φυσικό αέριο στη Δύση. Η γερμα-
νική κυβέρνηση είχε επενδύσει πολλά στον
αγωγό Nord Stream 2 τη «βορεινή» διαδρο-
μή μεταφοράς ρώσικου φυσικού αερίου. Ο

αγωγός κατασκευάστηκε, αλλά ούτε ένα κυ-
βικό μέτρο φυσικού αερίου δεν έχει διοχε-
τευτεί λόγω της «έντασης» με τη Ρωσία. 

Την περασμένη βδομάδα η Κομισιόν απο-
φάσισε, μετά από παζάρια που κράτησαν
τουλάχιστον έναν χρόνο, να κατατάξει τις
επενδύσεις σε φυσικό αέριο και πυρηνική
ενέργεια ως «βιώσιμες», να τις θεωρήσει
δηλαδή «πράσινες επενδύσεις». Αυτή η
απόφαση θυμίζει τους καλογέρους του με-
σαίωνα που βάφτιζαν το κρέας ψάρι για να
παρακάμψουν τη νηστεία. 

«Μετάβαση»
Το φυσικό αέριο δεν είναι «πράσινη» πηγή

ενέργειας. Είναι ένα ορυκτό καύσιμο που
συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανή-
τη. Ούτε η πυρηνική ενέργεια είναι «πράσι-
νη επένδυση». Αρκεί να θυμηθούμε τις κα-
ταστροφές στο Τσερνόμπιλ το 1986 και στη
Φουκουσίμα το 2011, για να μη μιλήσουμε
για τα πυρηνικά απόβλητα που βυθίζονται
σε ωκεανούς και όχι μόνο. 

Υπάρχουν κάποιοι ωστόσο που τρίβουν τα
χέρια τους και από την αύξηση στις τιμές
του φυσικού αερίου και από την πρόσφατη
απόφαση της Κομισιόν. Είναι οι έλληνες
εφοπλιστές. Την περασμένη βδομάδα η
γερμανική εφημερίδα Ηandelsblatt δημοσί-
ευσε ένα ρεπορτάζ για τους «πλοιοκτήτες
του Πειραιά» που επένδυσαν έγκαιρα και
τώρα κερδίζουν από τις τιμές που ανεβαί-
νουν. 

Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι: «η κρίση του
φυσικού αερίου αναγκάζει την Ευρώπη να
επανεξετάσει την εξάρτησή της από τη Ρω-
σία. Η κρατική εταιρεία Gazprom μείωσε
ήδη τις παραδόσεις της τον Ιανουάριο. Και
αυτά είναι τα καλά νέα για τους Eλληνες
εφοπλιστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολ-

λά στην κατασκευή δεξαμενόπλοιων LNG
(υγροποιημένο φυσικό αέριο) κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων ετών, ενώ σήμερα ο πιο
σύγχρονος στόλος παγκοσμίως βρίσκεται
υπό τον έλεγχό τους».

Ένα άρθρο στην ΕφΣυν του σαββατοκύ-
ριακου αναδεικνύει πόσο καλά νέα είναι για
τους εφοπλιστές ο «πρωταγωνιστικός τους
ρόλος στο παγκόσμιο παιχνίδι των υδρογο-
νανθράκων». Όπως γράφει ο Γ. Κιμπουρό-
πουλος: «Η δραστηριοποίηση των Ελλήνων
εφοπλιστών στη μεταφορά υγροποιημένου
αερίου φέρνει ασύλληπτα έσοδα. Οι διακυ-
μάνσεις των ναύλων ανάλογα με την εποχή
και τη ζήτηση είναι τεράστιες, από 30.000
δολάρια τη μέρα μέχρι 424.000 δολάρια τη
μέρα, που καταγράφηκε ως ιστορικό ρεκόρ
από τους Lloyd’s τον περασμένο μήνα».  

Οι καπιταλιστές, από τα μεγαθήρια των
Big Oil μέχρι τους «πρωτοπόρους» έλληνες
εφοπλιστές κάνουν μυθώδη κέρδη με τα παι-
χνίδια των ορυκτών καυσίμων που καταστρέ-
φουν τον πλανήτη. Οι κυβερνήσεις τούς ενι-
σχύουν στο όνομα της «ενεργειακής ασφά-
λειας», ρίχνονται σε πολεμικούς ανταγωνι-
σμούς, ενώ εκατομμύρια απλοί άνθρωποι
υποφέρουν από την ενεργειακή φτώχεια. 

Αυτές είναι προτεραιότητες ενός κατα-
στροφικού και δολοφονικού συστήματος. Η
εργατική τάξη έχει τη δύναμη να συγκρου-
στεί με αυτές τις προτεραιότητες. Με απερ-
γίες να κερδίσει αυξήσεις που θα απαντάνε
στο κύμα της ακρίβειας. Να επιβάλλουμε την
κρατικοποίηση και τον εργατικό έλεγχο σε
ενέργεια και μεταφορές, και να ανοίξουμε το
δρόμο για μια κοινωνία όπου το κριτήριό της
θα είναι οι ανάγκες της πλειοψηφίας και το
σταμάτημα της κλιματικής καταστροφής. 

Λέανδρος Μπόλαρης

12/2021, Συγκέντρωση εργαζομένων στα Πετρέλαία Καβάλας. Φωτό: 902.gr
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“Ημάχη για τη δίκη των δολοφό-
νων του Ζακ είναι μια μάχη

που λέει ότι οι ζωές μας μετράνε.
Όπως λέμε για τις ζωές των γυναι-
κών, των ΛΟΑΤΚΙ, των προσφύγων”,
είπε η Αφροδίτη Φράγκου, μέλος της
Πρωτοβουλίας 'Στη φυλακή οι δολο-
φόνοι της Zackie-Oh'”. 

“Αυτό το σύνθημα συνδέεται με την
8 Μάρτη γιατί η ρίζα της καταπίεσης
των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ είναι
κοινή. Το σύστημα προσπαθεί να μοι-
ράσει τους ρόλους ανάμεσα στα φύ-
λα γιατί θέλει τις γυναίκες να αναλά-
βουν τον ρόλο του κοινωνικού κρά-
τους που διαλύουν. Τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα
επειδή δεν χωράνε στους ρόλους που
θέλει να μας δώσει το σύστημα δέ-
χονται καταπίεση. Η αμφισβήτηση
τους και το από πού πηγάζει η κατα-
πίεση είναι μια συζήτηση που θα χρει-
αστεί να ανοίξουμε για τις γυναίκες,
για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και για να διεκ-
δικήσουμε ότι το αποτέλεσμα της δί-
κης για τον Ζακ θα υπογραμμίσει αυ-
τό για το οποία παλεύουμε, ότι οι
ζωές μας μετράνε”.

“Το σύστημα θεωρεί τα ΛΟΑΤΚΙ
άτομα μια απόκλιση από το κανονικό.
Πως δεν έχουμε θέση γιατί κάτι πήγε
στραβά με μας. Τίποτα δεν πήγε
στραβά. Είμαστε ένα κομμάτι της κοι-
νωνίας όπως κάθε άλλο” είπε ξεκινών-
τας η Άρια η οποία στη συνέχεια
εστίασε στο ζήτημα των εκτρώσεων.
“Θα θελήσουν να χτυπήσουν το δι-
καίωμα στην έκτρωση. Θα ήταν λάθος
να το θεωρούμε αυτονόητο. Ανά πάσα
στιγμή μπορούν να προσπαθήσουν να
το καταργήσουν και να μετατρέψουν
την Ελλάδα σε ένα άλλο Τέξας. Δεν
πρέπει να τους αφήσουμε. Η αυτοδιά-
θεση του σώματός μας είναι το πιο θε-
μελιώδες δικαίωμά μας και πρέπει να
κάνουμε καμπάνια όλο τον χρόνο”.

“Το αγέννητο παιδί, το σκοταδιστικό
παραλήρημα του υπουργείου ξεσήκω-
σε ένα μεγάλο κύμα οργής. Οι εργα-
ζόμενοι στα σχολεία, όπου οι γυναίκες
είμαστε πλειοψηφία πρέπει να είναι
μπροστά στην απεργιακή 8Μ γιατί

υφιστάμεθα τον σεξισμό κάθε μέρα.
Για να βάλουμε τα εργασιακά μας αι-
τήματα μαζί με το τι θέλουμε για τα
σχολεία μας. Δεν θέλουμε σκοταδιστι-
κές σεξουαλικές αγωγές σαν της Κε-
ραμέως. Θέλουμε να μιλάμε για τη συ-
ναίνεση, για τις σεξουαλικές ταυτότη-
τες, την αμοιβαιότητα. Τα παιδιά μας
να εκφράζονται με φούστες, με γρα-
βάτες, με ό,τι γουστάρουν και στις 8Μ
να είναι μπροστά μαζί με ολόκληρο
τον κλάδο ενάντια στην αξιολόγηση,
για ανοιχτά, πολύχρωμα και συμπερι-
ληπτικά σχολεία”, είπε η Εύα Ηλιάδη,
εκπαιδευτικός από την ΕΛΜΕ Πειραιά.

Δηλητήριο
“Πίσω από όλες αυτές τις επιθέσεις

βρίσκεται το δηλητήριο του σεξισμού
που δέχεται η εργατική τάξη. Όμως
έχει αντίδοτο και όπως πάντα η ποσό-
τητα είναι καθοριστική. Γι' αυτό πρέπει
να μεγαλώσουμε το δικό μας κίνημα”,
είπε ο Αλέξανδρος Καρδάσης από τη
Ν. Ιωνία, ενώ η Πηνελόπη Τρομπέτα,
φοιτήτρια τόνισε πως στη Φιλοσοφική
“έχει ανοίξει μια συζήτηση για τον σε-
ξισμό και το πώς μπορούμε να τον πα-
λέψουμε μέσα από  όσα έχουν γίνει
αυτό το διάστημα: το βίντεο της Κερα-
μέως, τη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη,
τον καθηγητή Δράκο στην ΑΣΟΕΕ...
Στη σχολή μας είμαστε πλειοψηφία τα
κορίτσια. Με αφίσες και πανό, θέλουμε
να οργανώσουμε εκδήλωση ώστε η
συζήτηση να μη μείνει στο επίπεδο ότι
ο σεξισμός έχει να κάνει με τους άν-
τρες που δεν είναι ο εχθρός μας, αλλά
να δούμε πώς πηγάζει από τον καπιτα-
λισμό, αυτό το σύστημα που πρέπει να
ανατρέψουμε”.

Η Μαρίζα Ψαλτάκου, γιατρός στην
ιδιωτική Υγεία, μίλησε για “το παγκό-
σμιο γυναικείο κίνημα που έχει ξεδι-
πλωθεί τα τελευταία χρόνια”. “Αυτό το
κίνημα έβαλε ριζοσπαστικά αιτήματα
που έρχονται σε ρήξη με αυτό το σύ-
στημα. Έβαλε στην καθημερινή διάτα-
ξη την απεργία με τις μεγάλες απερ-
γίες στην Ισπανία και αλλού, που εμ-
πλέξανε τα συνδικάτα. Αυτό το νήμα

παίρνουμε και συνεχίζουμε. Βάζουμε
τη σύνδεση με τα συνδικάτα και δου-
λεύουμε για να βγάλουν αποφάσεις.
Θέλουμε οι γυναίκες που έχουν ζητή-
ματα σεξιστικής συμπεριφοράς στη
δουλειά να μπορούν να πουν ότι
έχουν πίσω τους το συνδικάτο. Η
απεργιακή 8Μ βάζει αυτή την παρακα-
ταθήκη. Θέλουμε η καμπάνια και η
ίδια η 8Μ να είναι μια μέρα που οι από
πάνω θα την φοβούνται γιατί μπαίνουν
ζητήματα που έρχονται σε άμεση ρή-
ξη με τις δικές τους επιλογές”.

“Είναι πολύ σημαντικός ο σεξισμός
μέσα στη δημοσιογραφία”, είπε η Ολ-
λανδή δημοσιογράφος Ίγκεμποργκ
Μπέουχελ. “Μετά την ερώτηση μου
με το κόκκινο καπέλο, αυτό που ακο-
λούθησε από τα ΜΜΕ δεν ήταν ένα
κυνήγι μαγισσών αλλά κάψιμο στην
πυρά. Ακόμα και 'σοβαρά' μίντια
ασχολούνταν με τα ρούχα μου, το πό-
σους εραστές έχω, το τι κάνω στη σε-
ξουαλική μου ζωή. Ήταν απίστευτο.
Όμως πολύς κόσμος διαβάζει αυτά
τα αισχρά δημοσιεύματα. Αυτός ο σε-
ξισμός έχει τεράστια επιρροή γι' αυτό
πρέπει να δράσουμε για να τον πολε-
μήσουμε, γιατί δεν είμαι σε καμία πε-
ρίπτωση η μόνη”.

Ταξική μάχη
“Το πιο ενδεικτικό για το πόσο ταξι-

κή είναι αυτή η μάχη, είναι ότι στην
εκπαίδευση, η δική μας καταπιέστρια
είναι η Κεραμέως. Μια γυναίκα που
αντιπροσωπεύει τις επιδιώξεις της
άρχουσας τάξης. Λυσσάνε για την κα-
τάργηση των εκτρώσεων. Τι περιμένει
όμως όσες δεν κάνουν έκτρωση;  Στο
ΠΑΔΑ στο διάδρομο υπάρχουν συνέ-
χεια δυο μικρά παιδάκια που περιμέ-
νουν τη μαμά τους η οποία είναι φοι-
τήτρια γιατί δεν υπάρχει καμία μέρι-
μνα. Λεφτά για Ραφάλ υπάρχουν αλ-
λά όχι για τις ανάγκες μας. Είναι λοι-
πόν ξεκάθαρη η επιλογή μας ως φοι-
τήτριες να συμμετέχουμε στην απερ-
γιακή 8Μ. Είμαστε μαζί με τις εργά-
τριες που απεργούν και διεκδικούν
ίση αμοιβή για ίση εργασία. Ισότητα
αλλά και απελευθέρωση. Στο ΠΑΔΑ
ξεκινάμε να οργανώνουμε εκδηλώ-
σεις. Για να κάνουμε τις σχολές μας
ένα χώρο μόρφωσης που να μας χω-
ράει όλες”, δήλωσε η Εύα Ντόκου,
φοιτήτρια της ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ.

Για τις μάχες στον χώρο του
υπουργείου Οικονομικών μίλησε ο Νί-
κος Τουρνάς, μέλος ΔΣ Συλλόγου Ερ-
γαζομένων ΓΓΔΕ. “Περάσαμε μια
χρονιά γεμάτη επιθέσεις απέναντι σε
χώρους όπου δουλεύουν κυρίως συ-
ναδέλφισσες. Είχαμε τις απολύσεις
των συμβασιούχων καθαριστριών. Τώ-
ρα θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν το τη-
λεφωνικό κέντρο της ΑΑΔΕ. Τέτοιες

επιθέσεις είναι χτύπημα για όλη την
τάξη μας. Η 8Μ δεν θα κριθεί από το
πώς την οργανώνουμε. Στο Υπ.Οικ.
θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια
ομάδα που θα οργανώσει την απερ-
γία και να πάρουμε ψηφίσματα από
τις 3 ομοσπονδίες του υπουργείου και
τα πρωτοβάθμια σωματεία και να κά-
νουμε εκδήλωση”.  

Όλο και καλύτερα
“Κάθε χρόνο αυτή η καμπάνια είναι

αποκαλυπτική”, τόνισε η Ζαννέτα Λυ-
σικάτου, γιατρός σε Κ.Υ της Αρκα-
δίας. “Κάθε χρόνο, όλο και καλύτερα.
Με το που ανοίγει στους χώρους δου-
λειάς όλοι νιώθουν πιο δυνατοί και με
αυτοπεποίθηση και για να συζητάνε
αλλά και για να απευθυνθούν στα σω-
ματεία τους για να καταγγείλουν, να
διεκδικήσουν. Όπως το έκαναν και οι
καλλιτέχνες με τα σωματεία τους.
Τροφοδοτεί όλες τις υπόλοιπες μάχες
που ανοίγουν. Στην Υγεία απεργούμε
για προσλήψεις και μονιμοποιήσεις.
Και στις 8Μ απεργούμε για αυτά”.

Η Μαριάννα Χρονοπούλου, εκπαι-
δευτικός στα Πατήσια μίλησε για το
υπουργείο Παιδείας που “έχει τους
εκπαιδευτικούς σε άθλιες συνθήκες
αλλά μας μιλάει για τη σημασία του
αγέννητου παιδιού”. “Νομίζω είναι ση-
μαντικό που ο κλάδος αντέδρασε σε
αυτό πολύ γρήγορα αναγκάζοντας το
υπουργείο να άρει την έγκριση που
είχε δώσει” είπε. “Ταυτόχρονα είναι
μια συζήτηση που ανοίγει στα σχο-
λεία σε κάθε διάλειμμα. Έχουμε να
παίξουμε τον ρόλο του οργανωτή της
οργής. Προχωράμε συγκροτημένα,
να ζητήσουμε ψηφίσματα ώστε σε κά-
θε σχολείο να οργανώσουμε μια συ-
ζήτηση για την 8Μ, να προσπαθήσου-
με να πάρουμε μια ώρα μαθήματος ή
και σε ένα μεγάλο διάλειμμα για να
δούμε πως προχωράμε”.  

“Η Απεργιακή Κίνηση για τις 8Μ του
κέντρου της Αθήνας έκανε εξόρμηση
στην ΑΣΟΕΕ παρόλο που είναι σε πε-
ρίοδο εξεταστικής. Είναι μια σχολή με
έναν ατελείωτο κατάλογο παραπόνων
για σεξιστικά περιστατικά. Πήγαμε τη
μέρα της ορκωμοσίας. Φοιτήτριες και
φοιτητές φορούσαν την τήβεννό τους
και κρατούσαν λουλούδια αλλά η αν-
ταπόκριση στο σύνθημα ‘κάτω τα χέ-
ρια από τις γυναίκες-απεργιακή 8
Μάρτη’ ήταν καταπληκτική. Βάλαμε
λοιπόν στόχο να κάνουμε εκδήλωση
και να υπάρχει τραπεζάκι της κίνησης
με το κείμενο υπογραφών, να γεμίσει
η σχολή με αφίσες και να βρούμε φοι-
τητές, φοιτήτριες, εκπαιδευτικούς για
να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωση.
Χρειάζονται τέτοια αποφασιστικά βή-
ματα”, δήλωσε η Νίκη Αργύρη από
την τοπική επιτροπή της Κίνησης.

Εμπρός για μια συγκλονιστική Απεργιακή 8 Μάρτη
Με επιτυχία έγινε η σύσκεψη της
«Κίνησης για μια Απεργιακή 8
Μάρτη» στις 4 Φλεβάρη στο
Ρομάντσο. Δεκάδες εργαζόμενες
και εργαζόμενοι, συνδικαλίστριες
και συνδικαλιστές, μετανάστριες
και μετανάστες, φοιτήτριες και
φοιτητές πήραν μέρος, ενώ όλες οι
ομιλίες και οι τοποθετήσεις
έδωσαν το στίγμα της φετινής
απεργίας για την ημέρα των
γυναικών: θα είναι ένα μεγάλο
πολιτικό γεγονός που θα παίξει
ρόλο στο γκρέμισμα της
κυβέρνησης των πλούσιων
(εκ)βιαστών.
Στο τέλος της σύσκεψης πολλοί
και πολλές προμηθεύτηκαν υλικά
της Κίνησης, καθώς και το
προτεινόμενο απεργιακό ψήφισμα,
για να οργανώσουν την απεργία
της 8 Μάρτη στη γειτονιά, τον
χώρο και το σωματείο τους.
Απεργιακές αποφάσεις για την 8
Μάρτη έχουν πάρει μέχρι τώρα:
Σύλλογος Εργαζόμενων
Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»,
Σωματείο Εργαζόμενων ΨΝΑ
«Δρομοκαΐτειο», ΣΕΠΕ Χανίων,
ΣΕΛΜΑ, ΠΟΣΠΕΡΤ.

Μ   ετά από 113 χρόνια η Κλάρα Τσέτσκιν, γερ-
μανίδα σοσιαλίστρια, πολιτικός και υπέρμα-

χος των γυναικείων δικαιωμάτων, είναι επίκαιρη.
Οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή, εξακολουθούν να αγωνίζονται για
τα εργασιακά, την αυτοδιάθεση του σώματός
τους. 

Οι εργάτριες της καθαριότητας είναι το πιο κα-
ταπιεσμένο κομμάτι στον δήμο. Μετά από παρέμ-
βασή μας στους χώρους της διεύθυνσης καθα-
ριότητας με τρεις πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, μει-
ώθηκαν τα περιστατικά σεξισμού και έγινε κατα-
νοητό ότι άντρες και γυναίκες ανήκουν στην ίδια
τάξη και πρέπει να παλέψουν μαζί. Είναι το σύ-
στημα που μας διαχωρίζει. 

Η κυβέρνηση του θανάτου υπερασπίζεται το
αγέννητο παιδί αλλά κανείς δεν αναρωτήθηκε τι
συμβαίνει με το γεννημένο παιδί. Υπάρχουν λιγό-
τεροι παιδικοί σταθμοί, λιγότερες αίθουσες στα
σχολεία, υποστελεχωμένη η καθαριότητα στους
χώρους -σε αυτό φταίει και ο δήμος που απέλυσε
τις 28 μετανάστριες καθαρίστριες. Είναι αποκλει-
στικά ευθύνη του γονιού, όπως ατομική ευθύνη
πρέπει να δείξουμε για την πανδημία. Το κράτος
μόνο διατάζει, έχει βγάλει 71 εγκυκλίους για τον
τρόπο που θα εργαζόμαστε, θα αναπνέουμε, θα
κάνουμε τα τεστ. 

Για να αλλάξουμε τη θέση των γυναικών είναι
απαραίτητο να μεταβληθούν οι συνθήκες ζωής
όπως αυτό οργανωμένα αντιμετωπίστηκε από την
Οκτωβριανή Επανάσταση.

Μαρία Αμπελιώτη, 
εργαζόμενη στον δήμο Αθηναίων

Σκέφτομαι τι έχουμε καταφέρει τα τελευταία
χρόνια: να βάλουμε στη φυλακή Λιγνάδηδες,

Φιλιππίδηδες. Ένα τεράστιο ελληνικό #metoo.
Έχουμε καταφέρει να παίρνουν πίσω τα αφηγήμα-
τα προγεννητικής αγωγής, την αφίσα στο Μετρό,
το συνέδριο υπογεννητικότητας. Είναι φοβερά αυ-
τά που συμβαίνουν. Και εκεί αρχίζω και νιώθω πο-
λύ δυνατή. Είμαστε όλες και όλοι πολύ δυνατές. 

Πώς τα καταφέραμε αυτά; Γιατί βγαίνουν σήμε-
ρα και μιλάνε τόσες γυναίκες; Τι έχει συμβεί αυτά
τα τρία χρόνια; Αυτό που συνέβη είναι η χαρακτη-
ριστική έναρξη της διαδήλωσης της 8 Μάρτη το
2019 με τις καθαρίστριες του Άγιου Σάββα μπρο-
στά με το πανό τους. Οι καθαρίστριες είχαν δώσει
μια υποδειγματική μάχη με το σωματείο τους για
να μπορέσουν να κρατήσουν τις δουλειές τους.
Με επαναλαμβανόμενες απεργίες και απεργιακό
ταμείο. Αυτή η σύνδεση των συνδικάτων, των ερ-
γατικών αγώνων, με τον αγώνα για τα γυναικεία
δικαιώματα νομίζω ότι είναι που άλλαξε τα πάντα. 

Σήμερα έχουμε μια δολοφονική κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό φέτος πρέπει η απερ-
γία στις 8 Μάρτη να είναι πολιτικό γεγονός. Να το
απλώσουμε σε όσο περισσότερους χώρους γίνε-
ται. Στα σωματεία, στα συνδικάτα, σε όλους τους
χώρους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Να έρθουμε
σε επαφή με τα κινήματα της νεολαίας, με φοιτή-
τριες/φοιτητές, μαθητές/μαθήτριες, τη ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητα, με μετανάστες/τριες, προσφύγισσες/
πρόσφυγες. Πρέπει να μάθουν και οι πέτρες ότι
εκείνη η μέρα είναι απεργία.

Μαρία Χαρχαρίδου, νοσηλεύτρια, 
μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς 

Μέσα σε αυτή την τόσο κρίσιμη διετία το ότι η μαυρίλα δεν κυ-
ριάρχησε ήταν αποτέλεσμα του πού βρίσκεται η τάξη μας. 

Οι εργοδότες του κλάδου μας έχουν εκμεταλλευτεί όλες τις αν-
τεργατικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και το κλίμα ασυδο-
σίας που έχουνε δημιουργήσει οι επιλογές της. Οι εργαζόμενοι
είναι καθημερινά αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα της
εργασιακής επισφάλειας και της αγωνίας για το μεροκάματο. 

Αυτό διαμορφώνει συνθήκες τρομοκρατίας για τις εργαζόμε-
νες οι οποίες δεν καταγγέλλουν εύκολα κακοποιήσεις ή σεξιστι-
κές συμπεριφορές. Σε ένα κλάδο που το μεγαλύτερο ποσοστό
του αποτελείται από γυναίκες, οι άθλιες συνθήκες διογκώνονται
για εμάς που αντιμετωπίζουμε επιπλέον τη διάκριση σε μισθούς,
τα διλήμματα ανάμεσα σε εργασία και οικογένεια. 

Με τους αγώνες μας έχουμε καταφέρει να δυναμώσουμε και να
βάλουμε σε κίνηση το συνδικάτο μας. Η κρίσιμη μάχη της απερ-
γιακής 8 Μάρτη περνάει μέσα από τη στήριξη των συνδικάτων για
να διεκδικήσουμε ίση αμοιβή, αύξηση στους μισθούς, απαγόρευ-
ση των απολύσεων, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, παιδικούς
σταθμούς, κοινωνικές παροχές για όλους τους εργαζόμενους και
πόσο μάλλον για τις γυναίκες. Διεκδικούμε το συνδικάτο μας να
στηρίξει το ψήφισμα για την απεργιακή 8 Μάρτη και την οικονομι-
κή στήριξη που μπορεί να χρειάζεται μια τέτοια μάχη. 

Χουάνα Σταυριανού, εργαζόμενη στον Τουρισμό, 
μέλος Δικτύου Καμαριέρα 

Η κυβέρνηση θέλει να μετατρέψει
τις σχολές σε επιχειρήσεις που

για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους
θα πρέπει να αναζητήσουν χορηγούς.
Αυτό θα οδηγεί φοιτητές και φοιτή-
τριες στην αναζήτηση εργασίας όχι μό-
νο για εν δυνάμει πληρωμή διδάκτρων
των σπουδών μας αλλά και για την επι-
βίωσή μας, εφόσον η κρατική φοιτητι-
κή μέριμνα για τη σίτιση και στέγασή
μας είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη.

Η ΝΔ επιλέγει την καταπάτηση της
ελευθερίας και των δικαιωμάτων μας,
με την κατάργηση του ασύλου. Έχου-
με το πολύ πρόσφατο παράδειγμα της
εισβολής της αστυνομίας στην ΑΣΟΕΕ
αλλά και την προηγούμενη βίαιη ει-
σβολή της ΟΠΚΕ στις φοιτητικές
εστίες του ΕΚΠΑ. Την ίδια στιγμή συγ-
καλύπτει παιδεραστές και σεξιστές κα-
θηγητές.

Η ομοφοβική και σεξιστική διάθεση
της κυβέρνησης δίνει χώρο σε τέτοιες
συμπεριφορές από πλευράς ακαδη-
μαϊκών. Το φοιτητικό κίνημα όχι μόνο
έφερε στο φως τα περιστατικά σεξι-
σμού και καταπίεσης, αλλά ήταν πάλε-
ψε και συνεχίζει να παλεύει δυναμικά
όλα αυτά τα ζητήματα. 

Λείρυα Μπέκα, 
φοιτήτρια Φιλοσοφικής

Το 2009, ένας συνάδελφός μου μού επιτέθηκε στη δουλειά με
σκοπό να με βιάσει. Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε, αυτό

το γεγονός δεν το ανέφερα πουθενά. Είχα αποφασίσει ότι είναι
ένα γεγονός που κανέναν δεν θα ενδιαφέρει στην κατεύθυνση του
να κάνουμε κάτι. Δεν θα είχε και νόημα γιατί δεν είχα μάρτυρες. 

Το 2021 με το #metoo είπα «είναι πολύ τυχερός αυτός ο τύπος,
αν το είχε κάνει τώρα θα το έλεγα». Νομίζω ότι πρέπει να απαντά-
με το ερώτημα: γιατί τώρα; Γιατί η Μπεκατώρου το κατήγγειλε τώ-
ρα από το 1993; Η απεργιακή 8 Μάρτη έχει ανοίξει δρόμους και
προοπτικές που δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα.

Δε γίνεται ο καθένας έτσι ξαφνικά βιαστής, ούτε γεννιέται έτσι.
Ο σεξισμός είναι ένα πράγμα που δηλητηριάζει τα μυαλά των αν-
θρώπων αλλά έρχεται από τα πάνω. Για παράδειγμα αυτοί που δο-
λοφόνησαν τον Άλκη στη Θεσσαλονίκη, έχουν διαπαιδαγωγηθεί
στα γήπεδα και σε συνδέσμους όπου κυρίαρχος είναι ο σεξισμός.
Μαθαίνουν συνθήματα που μιλάνε για τις μανάδες των οπαδών
των άλλων ομάδων. 

Η ΑΔΕΔΥ ήδη έχει αργήσει. Διεξήγαγε μια έρευνα για την κακο-
ποίηση στον χώρο δουλειάς. Άρα ξέρουν πολύ καλά ότι βράζει ο
τόπος. Αλλά από το να κάνεις μια έρευνα μέχρι να οργανώσεις την
απάντηση έχει μια τεράστια διαφορά. Χρειάζεται και έχουμε τη
δυνατότητα να τους πιέσουμε να το κάνουν. 

Τιάνα Ανδρέου, εργαζόμενη στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέλος ΔΣ ΟΣΥΟ

Η φετινή 8 Μάρτη μπορεί να είναι και πο-
λιτικό γεγονός και μια διαδήλωση που

θα πλημμυρίσει τους δρόμους της Αθήνας
και όλων των πόλεων. Είμαστε σε ένα σύ-
στημα που περνάει μια τεράστια κρίση παγ-
κοσμίως και επιτίθεται με τον πιο σκληρό
τρόπο στην εργατική τάξη, στη νεολαία,
στους μετανάστες και στις γυναίκες. Μέσα
από την ένταση της καταπίεσης των γυναι-
κών, μέσα από την ένταση της ομοφοβίας
και των επιθέσεων θέλουν να τσακίσουν συ-
νολικά την αντίσταση της εργατικής τάξης. 

Με την ιστορία της Θεσσαλονίκης ένας
δικηγόρος είπε στη Γεωργία «πας να τα βά-
λεις με τους billionaires». Η απάντηση είναι
ναι, μπορούμε να τα βάλουμε με τους billio-
naires. Ένα πρόσφατο παράδειγμα: η CO-
SCO, που είναι billionaires, γονάτισε με την
απεργία στο λιμάνι. Αυτή τη δύναμη την
έχουμε και όταν παλεύουμε τη γυναικεία

καταπίεση. Δίνουμε τη μάχη εκεί που χτί-
ζουν οι καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις τη
γυναικεία καταπίεση, μέσα στους χώρους
δουλειάς.

Μαύρος σκοταδισμός στα σχολεία ότι η
σεξουαλικότητα ισούται με την τεκνοποί-
ηση. Θέλουν να βάλουν τις αντιδραστικές
ιδέες στα σχολεία, γιατί τα σχολεία είναι
ένας από τους χώρους με το δυνατότερο
κίνημα. Και τη δεκαετία του ‘80 και του ’90,
θυμήθηκαν ότι η υπογεννητικότητα έφταιγε
για τα ασφαλιστικά ταμεία που έπεσαν έξω.
Και στο όνομα της ισότητας θέλανε να κα-
ταργήσουν τη 15ετία για τις γυναίκες. Η
επίθεση στο ασφαλιστικό του Γιαννίτση
απαντήθηκε με μια απεργία που κατέβασε
ένα εκατομμύριο στους δρόμους και τσάκι-
σε τις επιθέσεις της τότε κυβέρνησης.

Επιστρέφει στην ημερήσια διάταξη η μά-
χη για το δικαίωμα στην έκτρωση και την

αντισύλληψη. Περνάει και μέσα από τη
στήριξη των μαχών που δίνουμε στα νοσο-
κομεία, στο αν θα στελεχωθούν για να μπο-
ρεί η καθεμιά και ο καθένας να πηγαίνει και
να ρωτάει «ποιες είναι οι επιλογές μου στην
αντισύλληψη».

Έχουμε πάρει ήδη αποφάσεις από το
σωματείο του Δρομοκαΐτειου και του Άγιου
Σάββα. Πηγαίνοντας προς την 8 Μάρτη μια
σειρά τέτοιες αποφάσεις μπορούν να αναγ-
κάσουν και τα πιο δυσκίνητα συνδικάτα να
καλέσουνε στην απεργιακή κινητοποίηση.
Χρησιμοποιούμε τα υλικά της Κίνησης: αφί-
σα, προκήρυξη, ψήφισμα, με αυτά μπορού-
με να παίξουμε ρόλο και να το κάνουμε τε-
ράστιο πολιτικό γεγονός. Μπορούμε να
κερδίσουμε αυτή τη μάχη. 

Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός, μέλος ΔΣ
Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς   

Κείμενα: Αφροδίτη Φράγκου, Δημήτρης  Δασκαλάκης

Από αριστερά: Λείρυα Μπέκα, Αργυρή Ερωτοκρίτου, Χουάνα
Σταυριανού, Τιάνα Ανδρέου, Μαρία Αμπελιώτη, Μαρία Χαρχαρίδου,
Σταυρούλα Πανίδου (συντονίστρια). Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης
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Μια βρόμικη
παράδοση
Έχουν περάσει πλέον πάνω από δύο εβδο-

μάδες από την φασιστική επίθεση στα
Πατήσια την Κυριακή 23/1 όταν φασιστοειδή
τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από
τζαμί που λειτουργεί εδώ και 22 χρόνια στο
ισόγειο πολυκατοικίας. Αλλά από την ΕΛ.ΑΣ,
που όπως ανακοίνωσε, ερευνά βίντεο από κά-
μερες και μαρτυρίες, δεν υπάρχει προς το πα-
ρόν καμιά επίσημη ενημέρωση - για μια δολο-
φονική βομβιστική επίθεση που θα μπορούσε
να αφήσει νεκρούς και  παραπέμπει σε διε-
θνείς φασιστικές πρακτικές: ο μηχανισμός είχε
βίδες, καρφιά και μεταλλικά αντικείμενα. Μπο-
ρούσε να σκοτώσει κόσμο στην πολυκατοικία,
περαστικούς ή ακόμη και εργάτες του Δήμου
Αθήνας που μαζεύουν σκουπίδια από τους κά-
δους. Ο ίδιος ο ιμάμης βρίσκονταν μέσα στο
χώρο όταν εξερράγη η βόμβα.

Και ενώ δεν υπάρχει καμιά απολύτως επίση-
μη ανακοίνωση, ο δεξιός και ακροδεξιός τύπος
βρίθει από διαρροές της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με
το δημοσίευμα για παράδειγμα της “Δημοκρα-
τίας”: «Η ΕΛ.ΑΣ. διατηρεί απόσταση ασφαλείας
από τις διαρροές ότι η βομβιστική επίθεση στο
πακιστανικό τζαμί στα Πατήσια έχει άρωμα
ακροδεξιάς τρομοκρατίας, ενώ ακόμα η ενέρ-
γεια δεν έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική… Τα
σενάρια γύρω από την επίθεση είναι κυρίως
τέσσερα: Το πρώτο είναι η βομβιστική επίθεση
να είναι προβοκάτσια ακροαριστερών παρα-
κρατικών ή ξένης μυστικής υπηρεσίας (!). Το
δεύτερο σενάριο είναι πράγματι η επίθεση να
έγινε από ακροδεξιούς. Το τρίτο σενάριο είναι
να αφορά ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ
ατόμων τα οποία συχνάζουν στον συγκεκριμέ-
νο χώρο. Το τέταρτο σενάριο, και μάλιστα το
χειρότερο από όλα, είναι η επίθεση να έγινε
από οπαδούς άλλου μουσουλμανικού δόγμα-
τος. “Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα κί-
νητρα των δραστών αν δεν έχουμε φτάσει
στους δράστες” αναφέρει ανώτερη πηγή της
ΕΛ.ΑΣ…».

Και φυσικά με τέτοιο προσανατολισμό δεν
πρόκειται να φτάσει και ποτέ! Και δεν θα είναι
και η πρώτη φορά. Ήταν πάλι νύχτα της 23ης
Μαΐου του 2009 όταν πραγματοποιήθηκε εμ-
πρησμός από ομάδα «αγνώστων» σε υπόγειο
μουσουλμανικού χώρου προσευχής στην οδό
Αριστομένους, στον Άγιο Παντελεήμονα. Μέ-
σα στο χώρο βρίσκονταν πέντε μετανάστες
απ' το Μπαγκλαντές, που μεταφέρθηκαν τραυ-
ματισμένοι με εγκαύματα στο νοσοκομείο. Εί-
χε ακολουθήσει στις 26 Μαΐου, εμπρησμός
από «αγνώστους» του υπογείου της εκκλησίας
του Αγ. Παντελεήμονα, όπου όπως ανέφερε
τότε ο «ιός» στην Ελευθεροτυπία, «ο (προ-
γραμμένος από τους τοπικούς ρατσιστές) πα-
πάς περιέθαλπε το χειμώνα τους πρόσφυγες
της περιοχής». Συνελήφθη ποτέ κανείς γι’ αυ-
τές τις επιθέσεις; 

Μόνο χρόνια αργότερα, μετά τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα το 2013, η κυβέρνηση Σα-
μαρά θα ομολογούσε με καθυστέρηση τη σχέ-
ση συνεργασίας του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα
με την Χ.Α. και την ίδια την δολοφονική δράση
της εγκληματικής συμμορίας που παρέμενε
επί χρόνια στο απυρόβλητο. Και σήμερα βλέ-
πουμε την ΕΛ.ΑΣ του Θεοδωρικάκου να κινεί-
ται στα ίδια μονοπάτια.

Να σταματήσουν οι φασιστικές επιθέσεις
καθώς και να συλληφθούν και να τιμω-
ρηθούν άμεσα οι δράστες της δολοφο-

νικής βομβιστικής επίθεσης στο τζαμί της
οδού Βυζαντίου στα Πατήσια απαίτησαν στη
συγκέντρωση και την πορεία που πραγματο-
ποίησαν κάτοικοι της περιοχής στο πάρκο Φιξ
την Παρασκευή 4 Φλεβάρη το μεσημέρι. 

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν η Πακιστα-
νική Κοινότητα Ελλάδας «Η Ενότητα», το
Συμβούλιο Δικαιωμάτων Απόδημων Μπαγ-
κλαντεσιανών, η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, η ΚΕΕΡΦΑ
Πατησίων-Κυψέλης-Γαλατσίου, οι δημοτικές
κινήσεις Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας
και Ανοιχτή Πόλη, το ΣΕΚ, μετανάστες απο
το Σουδάν, το Καμερούν, το Μαρόκο και την
Κούβα, εκπαιδευτικοί από την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, αντιρατσιστές/τριες και μέλη
συλλογικοτήτων της περιοχής. Ψήφισμα κα-
ταδίκης της βομβιστικής επίθεσης έχει βγά-
λει από τη Δευτέρα 31/1 και το Δημοτικό
Συμβούλιο Αθήνας. 

«Μένω πάρα πολύ κοντά στο μέρος που
έγινε η βομβιστική επίθεση, ο κρότος ήταν
φοβερός. Την επόμενη μέρα κατάλαβα ότι
ήταν ισλαμοφοβική επίθεση στο τζαμί», δήλω-
σε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Άρια που
συμμετείχε στη συγκέντρωση. «Αυτό δείχνει
ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για
ίσα δικαιώματα των μεταναστών και όλων των
μειονοτήτων και ενάντια στις τρομοκρατικές
επιθέσεις των ναζιστών που συνεχίζονται.
Προκαλεί λύπη το γεγονός ότι σε μια χώρα
στην οποία υπάρχει ανεξιθρησκεία οι περισ-
σότεροι μουσουλμάνοι είναι αναγκασμένοι να
έχουν ανεπίσημους χώρους λατρείας».

«Σήμερα είμαστε εδώ για τη βόμβα που
έβαλαν οι ναζί στο τζαμί στα Πατήσια. Θέ-
λουμε να ζούμε εδώ στην Ελλάδα σαν μια οι-
κογένεια, θέλουμε χαρτιά, ίσα δικαιώματα τα
παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν σχολείο»,
μας λέει ο Μαρσέλ που κατάγεται από το Κα-
μερούν ενώ ο Μοχάμεντ, πολιτικός μηχανι-
κός από το Σουδάν, μας είπε ότι θα πρέπει η
πολιτεία να σέβεται και να προστατεύει
όλους τους χώρους λατρείας. “Eμείς νομίζα-
με ότι με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής,
κάποια πράγματα δεν θα τα ξαναβλέπαμε,
ούτε τα καμένα τζαμιά ούτε τους ανθρώπους
να κινδυνεύουν όταν πάνε να προσευχη-
θούν», μας είπε η Άννα Στάμου από την Μου-

σουλμανική Ένωση. «Δυστυχώς αυτό το χτύ-
πημα πέρα από ανώνυμο και θρασύδειλο έχει
την κάλυψη των αρχών που πάνε να τον εμ-
φανίσουν σαν κάτι άσχετο και κοινότοπο. Αν
σε οποιοδήποτε άλλο χώρο λατρείας γινόταν
μια τέτοια επίθεση θα την χαρακτήριζαν τρο-
μοκρατική; Ζητάμε από την αστυνομία να το
διερευνήσει στην πραγματική του διάσταση,
εμείς το έχουμε ήδη καταγράψει στα περι-
στατικά ρατσιστικής βίας».

Ενωμένοι
Τον λόγο στη συγκέντρωση πήραν ο Νού-

ρι, ιμάμης στο τζαμί που δέχτηκε την επίθε-
ση, ο Σέικ Γκίαζ από το Συμβούλιο Δικαιωμά-
των Απόδημων Μπαγκλαντεσιανών, ο Τζα-
βέντ Ασλάμ πρόεδρος της Πακιστανικής Κοι-
νότητας Ελλάδος "Η Ενότητα", ο Ναΐμ Ελγαν-
τούρ πρόεδρος της Μουσουλανικής Ένωσης
Ελλάδας, ο δημοτικός σύμβουλος Αθήνας
και συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κων-
σταντίνου, ο δημοτικός σύμβουλος Αθήνας
Νάσος Ηλιόπουλος και ο Μπάμπης Κόκλας,
πρόεδρος της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας.

«Αγαπητοί αδελφοί, όλα αυτά τα πολλά
χρόνια το τζαμί μας που βρίσκεται εδώ κοντά
στέλνει ένα και μοναδικό μήνυμα, αυτό της
ησυχίας και της ειρήνης, χωρίς να έχει δημι-
ουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα με τον
κόσμο της γειτονιάς. Θέλουμε το ελληνικό
κράτος να μας παρέχει ασφάλεια και να συλ-
λάβει αυτούς που έβαλαν τη βόμβα», είπε
στην ομιλία του ο ιμάμης του τζαμιού, Νούρι.
«Να μην χαλαρώσουμε, ο φασισμός είναι
ακόμη εδώ, δεν έχει τελειώσει», τόνισε ο
Ναϊμ Ελγαντούρ. «Να είμαστε όλοι ενωμένοι
μουσουλμάνοι και μη μουσουλμάνοι, ενωμέ-
νοι και δυνατοί για να τον αντιμετωπίσουμε.
Αυτοί δεν σέβονται ούτε θρησκείες ούτε ιδε-
ολογίες. Δεν είναι μόνο το Ισλάμ ο στόχος
των φασιστών είναι όλος ο κόσμος και τα δι-

καιώματά του».
«Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς από αυτήν

την επίθεση. Η βόμβα είχε ένα και μόνο στόχο,
να μας δείξει ότι “οι φασίστες είναι εδώ” παρά
το γεγονός ότι κάποιοι βρίσκονται στην φυλα-
κή. Εμείς τους στέλνουμε σαν απάντηση ότι η
εργατική τάξη είναι και αυτή εδώ και είναι ενω-
μένη», είπε ο Τζαβέντ Ασλάμ. «Οι μουσουλμά-
νοι που εργάζονται και ζουν στην Ελλάδα θέ-
λουν να έχουν το δικαίωμα να εξασκούν τη
θρησκευτική τους λατρεία» είπε ο Γκίαζ.

«Έχουμε δώσει μάχη στην περιοχή μας τα
Πατήσια, ώστε να είναι μια περιοχή φιλόξενη
και όχι χώρος εκδίωξης των μεταναστών. Στα
σχολεία μας δίνουμε μια καθημερινή μάχη τα-
ξικής ενότητας ελλήνων και μεταναστών για
να τους κερδίσουμε μέσα στον καθημερινό
αγώνα ενάντια στη φτώχεια, τον ρατσισμό,
για μια καλύτερη Παιδεία για όλα τα παιδιά..
Έτσι θα κερδίσουμε τις μάχες ενωμένοι, δεν
υπάρχει άλλος δρόμος» μας είπε  ο Μπάμπης
Κόκλας, πρόεδρος της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας που
εξέδωσε ψήφισμα καταδίκης της επίθεσης. 

«Η βόμβα που μπήκε στο τζαμί εκείνο το
ξημέρωμα ήθελε νεκρούς, μπήκε σε μια κα-
τοικημένη γειτονιά, μια επίθεση που κόπιαρε
τη δράση των γερμανών νεοναζί», τόνισε ο
Νάσος Ηλιόπουλος. «Ο πόλεμος ενάντια
στους νεοναζί δεν έχει τελειώσει και σήμερα
στις γειτονιές μας δίνουμε άλλη μια τέτοια
μάχη». «Είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε
ένα φασιστικό έγκλημα για το οποίο σιωπά η
κυβέρνηση της ΝΔ», είπε στον χαιρετισμό
του ο Πέτρος Κωνσταντίνου. «Και δεν είναι
τυχαίο αυτό, τους φέρνει στο προσκήνιο η
πολιτική της που αφήνει νεκρούς πρόσφυγες
στον Έβρο. Έφτιαξαν ένα τζαμί, το μοναδικό
νόμιμο αυτής της πόλης για 200 ανθρώπους,
λες και οι μουσουλμάνοι στην Αθήνα είναι
μόνο 200 και τώρα έχουν από πάνω και τους
φασίστες να τους βάζουν βόμβες. Απαιτούμε
να συλληφθούν οι δράστες, να γίνουν νόμι-
μοι όλοι οι χώροι λατρείας, να υπάρχει ελευ-
θερία και ισονομία στην άσκηση των θρη-
σκευτικών δικαιωμάτων».  

Στο τέλος της συγκέντρωσης ακολούθησε
πορεία που έφτασε στο τζαμί στην οδό Βυ-
ζαντίου ενημερώνοντας τη γειτονιά και στη
συνέχεια επέστρεψε μέσω της οδού Καυταν-
τζόγλου στο πάρκο Φιξ.

Γ.Π. 

Οργή για τη βόμβα στο τζαμί
4/2, Πατήσια, Αντιφασιστική διαδήλωση. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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19 ΜΑΡΤΗ Πρόσφυγες στην πρώτη γραμμή

ΕΥΟΣΜΟΣ Η αντιφασιστική Θεσσαλονίκη

Δεκάδες αντιρατσιστές/τριες βρέθηκαν την Κυ-
ριακή το πρωί στα στρατόπεδα προσφύγων
της Μαλακάσας, του Ελαιώνα, του Σχιστού και

της Θήβας για να μιλήσουν με τους πρόσφυγες και
τις προσφύγισσες και να οργανώσουν μαζί τη μαζική
συμμετοχή τους στη διαδήλωση για τη διεθνή ημέρα
δράσης ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό στις
19 Μάρτη. 

Οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες μίλησαν στα
μέλη της ΚΕΕΡΦΑ για τα προβλήματα της ζωής στα
καμπ. Κυρίαρχο πρόβλημα είναι οι αρνητικές απαντή-
σεις από την υπηρεσία ασύλου και ο ορισμός της
Τουρκίας ως «ασφαλής τρίτη χώρα». Οι πρόσφυγες
κατήγγειλαν δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια
Υγεία, καθώς και έλλειψη γιατρών μέσα στα καμπ. Όσον
αφορά την Παιδεία, δεν είναι εγγεγραμμένα όλα τα παιδιά
στο σχολείο, κι αυτά που είναι εγγεγραμμένα χάνουν πολλές
μέρες σχολείο λόγω της εγκληματικής διαχείρισης της παν-
δημίας στα σχολεία. 

Όσοι και όσες εργάζονται αντιμετωπίζουν σκληρές συνθή-
κες εργασίας, ειδικά από το στρατόπεδο της Μαλακάσας και
της Θήβας που εργάζονται κυρίως σε βιομηχανίες ή γεωργι-
κές μονάδες με δύσκολη μετακίνηση και χαμηλά μεροκάμα-
τα. Η μη καταβολή επιδόματος, cash card, συνεχίζεται και η
σίτιση είναι αποκλειστικά οι απαράδεκτες μερίδες catering.
Οι πρόσφυγες/ισσες που έχουν πάρει άσυλο δεν παίρνουν
ούτε καν αυτές τις μερίδες. Όσοι/ες ζουν στον Ελαιώνα βρί-
σκονται επιπλέον αντιμέτωποι/ες με την απειλή της έξωσης,

καθώς προγραμματίζεται να κλείσει. 
Αυτό που συνεχίζει και κλιμακώνεται όλο το τελευταίο διά-

στημα είναι το καθεστώς ελέγχου πάνω στους πρόσφυγες
και τις προσφύγισσες κατά τα πρότυπα της Σάμου. Τα νέα
υπερσύγχρονα τουρνικέ της Μαλακάσας με αναγνώριση δα-
κτυλικών αποτυπωμάτων έχουν μπει σε λειτουργία. Σε συν-
δυασμό με τις μαζικές απορριπτικές αποφάσεις είναι ζήτημα
χρόνου να απαγορευτεί η έξοδος σε πολλούς και πολλές αι-
τούντες/αιτούσες. Στη Θήβα η διοίκηση του καμπ αποφάσισε
να κλείσει τις πόρτες του στρατοπέδου σε όλους/ες για τις
ώρες που αναμενόταν η επίσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ, έχοντας
προφανώς μάθει γι’ αυτήν.

Ταυτόχρονα απαγορεύτηκε η είσοδος σε αντιπροσωπεία της
ΚΕΕΡΦΑ σε Μαλακάσα και Σχιστό, ενώ τα προηγούμενα χρό-

νια επιτρεπόταν. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι
δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν «για την
ασφάλεια των προσφύγων», πράγμα όχι πολύ πει-
στικό σε στρατόπεδα που έχουν σημειωθεί πυρκα-
γιές, διακοπές ρεύματος σε θερμοκρασίες υπό το
μηδέν, θάνατοι από έλλειψη μέτρων προστασίας
και ιατρικής περίθαλψης. Στερούν από τους πρό-
σφυγες ακόμη και το στοιχειώδες αγαθό της κοι-
νωνικοποίησης. Σύμφωνα με τις οδηγίες του
υπουργείου, δεν επιτρέπεται ούτε να καλέσουν
έναν φίλο/μια φίλη που δεν ζει στο καμπ!

Στη Μαλακάσα τη συμπαράστασή του έδειξε
για μια ακόμη φορά με απόφασή της και παρου-
σία με πανό η Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική
Κίνηση «Εκτός των Τειχών» Αμαρουσίου, ενώ συμ-

μετείχε και το δημοτικό σχήμα «Κόκκινη Ρωγμή» Ν. Ηρακλεί-
ου. Τα προσφυγόπουλα που ζουν στη Μαλακάσα ξεσηκώθη-
καν μόλις είδαν τις αφίσες και το πανό του «Εκτός των Τει-
χών» που έγραφε «Azadi», λευτεριά. Μικροί και μεγάλοι φώ-
ναζαν για ώρα συνθήματα όπως «Azadi», «Open the borders –
Open the cities».

Το πολύγλωσσο υλικό της ΚΕΕΡΦΑ διακινήθηκε μαζικά σε
όλα τα στρατόπεδα από πρόσφυγες/ισσες που πήραν εκα-
τοντάδες φυλλάδια για να μοιράσουν μέσα και να οργανώ-
σουν τη συμμετοχή στις 19 Μάρτη. Οι προσφύγισσες ρώτη-
σαν και εξέφρασαν την επιθυμία να οργανώσουν μια μαζική
συμμετοχή και στην απεργιακή 8 Μάρτη.

Α.Φ.

Πάνω από 3.000 κόσμου διαδήλωσε αντιφα-
σιστικά το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου στον

Εύοσμο στην Θεσσαλονίκη, μετά από κάλεσμα
δεκάδων σωματείων, μεταξύ άλλων των ΕΛΜΕ
και ΣΕΠΕ, του Συλλόγου Εκτάκτου προσωπι-
κού ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, της Ένωσης
Νοσοκομειακών Γιατρών (ΕΝΙΘ), φοιτητικών
συλλόγων, της ΚΕΕΡΦΑ και άλλων οργανώσε-
ων και συλλογικοτήτων. Μαζική συμμετοχή εί-
χαν οι μαθητές/τριες με το Συντονιστικό Μα-
θητών Θεσσαλονίκης. 

Έγινε μεγάλη πορεία στους κεντρικούς δρό-
μους του Ευόσμου, ως το σχολείο που σημει-
ώθηκε η επίθεση με μεγάλη αποδοχή από την
γειτονιά. Στη διαδήλωση κυριάρχησαν τα συν-
θήματα «Ούτε στα δυτικά, ούτε πουθενά, τσα-
κίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονία», «Υγειά
και σχολεία για τους πρόσφυγες-όχι απελά-
σεις και φυλακές». 

Ήταν ένας πραγματικός ξεσηκωμός των ερ-
γαζόμενων και της νεολαίας των δυτικών συ-
νοικιών για να πετάξουμε τους φασίστες έξω
από τις γειτονιές, μετά από την θρασύδειλη
ενέργεια φασιστοειδών που επιτέθηκαν σε
προσφυγόπουλα και γονείς έξω από το 2ο
ΕΠΑΛ Ευόσμου.  

Η φασιστική ομάδα που δρα στην περιοχή
επιχείρησε να τρομοκρατήσει πρόσφυγες μα-
θητές για να εγκαταλείψουν το σχολείο. Προ-
σπάθησε με βία να εμποδίσει τους μαθητές
από το να κάνουν γενική συνέλευση και προ-
χώρησε σε κλείσιμο του σχολείου βάζοντας
πανό με φασιστικά και ρατσιστικά συνθήματα.
Η δράση της αποτελεί τεράστια πρόκληση και
έρχεται σε συνέχεια των επιθέσεων που έγιναν

το φθινόπωρο στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και
σε μέλη της ΚΕΕΡΦΑ στο Νέο Ηράκλειο και τη
Νίκαια. Είναι φανερό ότι αποθρασύνονται από
την ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης της
ΝΔ και την αποτυχημένη διαχείριση της παν-
δημίας. Επίσης ακούστηκαν συνθήματα όπως
«ο Άλκης ζει τσακίστε τους ναζί» καθώς πλή-
θος δημοσιευμάτων έκανε τη σύνδεση της δο-
λοφονίας του 19χρονου Άλκη στη Χαριλάου με
φασιστικές ομάδες που δρούνε φορώντας την
«προβιά» του οπαδού και προσπαθούν να στή-
σουν τάγματα εφόδου στις γειτονίες μας.

Οι ακροδεξιοί και ναζί τραμπούκοι, μετά από
τη νίκη του αντιφασιστικού κινήματος που επέ-
βαλε την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγ-
κληματικής οργάνωσης, προσπαθούν να ανα-
συνταχθούν. Η δράση τους δεν είναι «μεμονω-
μένα περιστατικά», αποτελούν οργανωμένες
προσπάθειες τρομοκρατίας από απομεινάρια
της Χρυσής Αυγής και των παρακλαδιών της,
των Κασιδιάρηδων, του Ιερού Λόχου και άλ-
λων τέτοιων μορφωμάτων. Οι φασίστες νο-
σταλγούν τις μέρες πριν τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, όταν τα τάγματα εφόδου της
ΧΑ, έχοντας την κάλυψη της ΕΛΑΣ, τρομοκρα-
τούσαν τις γειτονιές.

Επόμενος μεγάλος σταθμός ο διεθνής αντι-
ρατσιστικός και αντιφασιστικός ξεσηκωμός
στις 19 Μάρτη που μπορεί να βάλει φρένο και
στις ρατσιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων
της ΕΕ και στη φασιστική απειλή που κάνει και
πάλι την εμφάνισή της.

Νίκος Χατζάρας, 
εργαζόμενος στο Δήμο Αμπελοκήπων- 

Μενεμένης 

• «Έχουν τεράστιες ευθύνες το Υπουργείο
και η Διεύθυνση που ανέχτηκαν τα φασιστικά
αίσχη στα σχολεία, έδωσαν οδηγίες για χαμη-
λούς τόνους και σιωπή... Οι φασιστικές ιδέες
και πρακτικές δεν έχουν καμία θέση μέσα στα
σχολεία μας. Καλούμε όλους τους εκπαιδευτι-
κούς και τους μαθητές, τους γονείς, όλη την
κοινωνία να επιδείξουν μηδενική ανοχή απέ-
ναντι στη ρητορική του μίσους, της βίας του
φασισμού και των εκπροσώπων του» ανέφε-

ραν στο κάλεσμά τους για το συλλαλητήριο
στον Εύοσμο τα Δ.Σ. των Γ’και Ε’ ΕΛΜΕ, κατα-
δικάζοντας την οργανωμένη δράση μελών φα-
σιστικών ομάδων με τη συμμετοχή και εξωσχο-
λικών στα σχολεία της περιοχής Δυτικής Θεσ-
σαλονίκης και στα ΕΠΑΛ Ευόσμου.  
• Την πρωτοβουλία για το συλλαλητήριο

στον Εύοσμο υποστήριξαν με κοινή τους δήλω-
ση βετεράνοι ποδοσφαιριστές από τις ομάδες
της πόλης ανάμεσά τους οι Γιώργος Κούδας,
Κώστας Αϊδινίου, Γιάννης Βένος, ο Κώστας Κά-
κογλου. Όπως αναφέρουν: «Τα πρόσφατα
αποτρόπαια γεγονότα στην πόλη μας, με τις
δολοφονικές επιθέσεις φασιστικών ομάδων σε
μαθητές έξω από τα σχολεία (ΕΠΑΛ Εύοσμου
και Διαπολιτισμικό) και το τραγικό συμβάν με
τη δολοφονία του 19χρόνου Άλκη επειδή τύ-
χαινε να είναι οπαδός του Άρη αποκαλύπτουν
τη σήψη που υπάρχει στην κοινωνία μας. 

Πρέπει να απομονώσουν σε κάθε ΠΑΕ αυ-
τούς τους λόχους βρώμικων και δολοφονικών
επιθέσεων. Δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή σε
οπαδούς που σπέρνουν το μίσος και τη βία,
που σπέρνουν ακόμα και το ναζιστικό δηλητή-
ριο στα παιδιά και τα εγγόνια μας, μέσα και
έξω από διάφορους συνδέσμους που μετατρέ-
πονται τελικά σε εκκολαπτήρια του κάθε φασί-
στα! Μόνο αηδία μας προκαλεί που αυτές οι
συμμορίες φορούν τα διακριτικά του ΠΑΟΚ
στις δολοφονικές τους επιθέσεις. Είναι προ-
σβολή προς την ιστορική προσφυγο-ομάδα
του ΠΑΟΚ, φέτος μάλιστα που συμπληρώνον-
ται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή. Χρειάζεται άμεσα να αποδοθεί δικαιο-
σύνη για τα αποτρόπαια συμβάντα». 

5/2, Θεσσαλονίκη

6/2, Εξόρμηση στη Μαλακάσα. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου



Κάλεσμα Συμμετοχής στο Αντιφασιστι-
κό Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών
στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο

Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ (Ρ. Παλαμήδη 2, Ψυρρή):

«Καλούμε σε δράση και συμμετοχή καλλι-
τέχνες και πολιτισμικούς ακτιβιστές στο Αν-
τιφασιστικό Φεστιβάλ Παραστατικών Τε-
χνών, που θα διοργανωθεί μέσα στον Μάρ-
τιο 2022 γύρω από την Παγκόσμια Ημέρα
κατά του Φασισμού και του Ρατσισμού. Το
φεστιβάλ θα διοργανωθεί στο Ελεύθερο
Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός και
στον ανοιχτό δημόσιο χώρο του κέντρου
της Αθήνας. 

Το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παραστατι-
κών Τεχνών οργανώνεται από μια πρωτο-
βουλία καλλιτεχνών που συναντηθήκαμε
ορμώμενοι από την επιθυμία μας να δρά-
σουμε ενάντια στον βίαιο εκφασισμό της
κοινωνίας. 

Μεγάλο μέρος του καλλιτεχνικού κόσμου
απέδειξε τα τελευταία χρόνια στην πράξη
ότι αντιλαμβάνεται ως πρωταγωνιστικό τον
ρόλο του στις εξελισσόμενες κοινωνικές
πρωτοβουλίες αναχαίτισης της ρατσιστικής
και φασιστικής απειλής. Οι καλλιτέχνες σε
μεγάλο βαθμό απέδειξαν με την συμμετοχή
τους πως είναι έτοιμοι, χωρίς συμβατικά
άμεσα ή έμμεσα οφέλη, να πλαισιώσουν μια
στοχευμένη κινηματική αντιφασιστική πρω-
τοβουλία.

Ο φασισμός εκδηλώνεται στις μέρες μας
με πολύ διαφορετικές μορφές από την επο-
χή του πρώτου φεστιβάλ μας το 2014. Από
την άλλη το ναζιστικό δηλητήριο εξαπλώνε-
ται στα σχολεία και τα γήπεδα, τίποτα δεν
τελείωσε με την καταδίκη της Χρυσής Αυ-
γής. Ο ρατσισμός των κρατικών θεσμών, η
έξαρση της έμφυλης βίας και του σεξισμού,
η αδιαφορία και το μίσος προς τους ανάπη-
ρους, η γενικότερη έλλειψη σεβασμού στην
ανθρώπινη ποικιλομορφία και η εκδήλωση
μορφών βίας σε ολόκληρη την κοινωνία,
ακόμα και μέσα στα σχολεία δημιουργούν
ένα αβάσταχτο περιβάλλον για πολλές,
πολλούς και πολλά από εμάς. 

Οι συνθήκες απόλυτης καταστολής, ποι-
νικοποίησης, διώξεων, προστίμων και θεσμι-
κής κατοχύρωσης του περιορισμού των δη-
μοκρατικών ελευθεριών με πρόσχημα την
πανδημία, μας ωθεί να πάρουμε συγκεκρι-
μένες πρωτοβουλίες αντιμετώπισής τους.

Παράλληλα αναγνωρίζουμε ότι ζούμε σε
μια εποχή που επαναδιατυπώνονται οι τρό-
ποι με τους οποίους κατασκευάζονται οι έν-
νοιες ασθένεια, υγεία και κανονικότητα. Η
ευαλωτότητα δεν αποτελεί χαρακτηριστικό
κάποιων «άτυχων» συνανθρώπων μας αλλά
ένα φυσικοποιημένο εργαλείο εξουσίας με
πρόσχημα τη βιολογία ενώ αποτελεί ένα κα-
τεξοχήν βιοπολιτικό ζήτημα.

Είμαστε αντιμέτωποι με την επανεμφάνιση

φασιστικών και νεοναζιστικών μορφωμάτων
σε όλη την επικράτεια με θεσμική κάλυψη,
οι επιθέσεις σε μετανάστες/ πρόσφυγες, μα-
θητές, ΛΟΑΤΚΙ+ και ανάπηρους δεν σταμά-
τησαν ποτέ. Οι καθημερινές απειλές προς
κόσμο του κινήματος αλλά και της τέχνης
δεν θα μείνουν αναπάντητες. Είμαστε εδώ
για να οργανώσουμε την απάντηση μας. 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά
του φασισμού και του ρατσισμού (Σάββατο
19/3) αλλά και τον μήνα δράσης κατά του
φασισμού, καλούμε στη διοργάνωση ενός
αντιφασιστικού φεστιβάλ στο Θέατρο Εμ-
πρός και απευθυνόμαστε σε άτομα και ομά-
δες που βιώνουν τον ρατσισμό να πάρουν
μέρος με κάθε τρόπο. Απευθυνόμαστε σε
κάθε άνθρωπο που θέλει να ζήσει την οργά-
νωση ενός αντιφασιστικού φεστιβάλ- κα-
λούμε σε συμμετοχή πολιτισμικούς ακτιβι-
στές. Απευθυνόμαστε επίσης, σε κάθε ελεύ-
θερα σκεπτόμενο άνθρωπο της τέχνης, θε-
ατρικές ομάδες, καλλιτεχνικές συλλογικό-
τητες, κοινότητες μεταναστών και προσφύ-
γων με τα σχολεία και τις δημιουργικές
τους ομάδες, εκπολιτιστικούς συλλόγους,
μαζικούς κοινωνικούς φορείς, εργατικά
συνδικάτα, αντιφασιστικές και αντιρατσιστι-
κές κινήσεις, οργανώσεις και πρωτοβουλίες
να συμμετάσχουν και να μας στηρίξουν.

Καλούμε κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως
θρησκείας, εθνικότητας, χρώματος, φύλου
ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ανάπηρο
ή μη να συσπειρωθεί ενάντια στους φασί-
στες και την τρομοκρατία τους. Πρέπει να
υπερασπιστούμε τον πλούτο της πολυπολι-
τισμικής κοινωνίας. Να κάνουμε τις γειτο-
νιές μας, τους χώρους πολιτισμού και τις

πόλεις μας γέφυρες φιλίας, αλληλεγγύης
και αντίστασης μακριά από τις λογικές του
διχασμού.

Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει θεατρικές
παραστάσεις και εργαστήρια για παιδιά κι
ενήλικες, χορό, συναυλίες, performances,
προβολές, δρώμενα και οργανωμένες συζη-
τήσεις. Θέση μας είναι ότι η Τέχνη είναι
πρωτογενής πολιτική ύλη και βασικό εργα-
λείο ενάντια στις φασιστικές πρακτικές θα-
νάτου, γιατί διαμορφώνει συνειδήσεις και
αντιμάχεται την μονολιθικότητα του δογμα-
τισμού και της μη διαλεκτικής σκέψης. 

Πολιτικό μας πρόταγμα είναι ότι η τέχνη
συμβαδίζει με τα κινήματα αλλά δεν πλαισιώ-
νει έτοιμες πολιτικές ατζέντες. Είναι η ίδια η
Τέχνη μια πολιτική θέση που στέκεται μέσα
και έξω από το σύστημα που την απειλεί και
αρθρώνει το λόγο της διαλεκτικά: θέτει ερω-
τήματα και γίνεται εργαλείο για την πολιτική
χειραφέτηση χωρίς να χάνει την αυτονομία
της ως δημιουργική δύναμη. Έτσι όταν η τέ-
χνη αντανακλά την κοινωνική ανάγκη και την
υπηρετεί, αλλά και όταν η κοινωνική ανάγκη
εμπνέει την τέχνη και την τροφοδοτεί, τότε
υπηρετείται τόσο η ποιότητα της τέχνης όσο
και η τέχνη της πολιτικής. 

Ο φασισμός δεν ξέρει να χορεύει, δεν
έχει χρώματα και δεν τραγουδάει. Οι λέ-
ξεις, οι νότες, ο χορός και τα χρώματα είναι
τα δικά μας όπλα. Ας τα ενώσουμε ενάντια
στον φόβο και την απάθεια.. Ας τα ενώσου-
με στο όραμά μας ενάντια στη βαρβαρότη-
τα και τον φασισμό.

Καλούμε σε συνέλευση την Τετάρτη 9
Φεβρουαρίου στις 16.00 και το Σάββατο 12
Φεβ στις 15.00, στο Θέατρο Εμπρός».
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«Χρυσή Αυγή – Υπόθεση όλων μας»
Το ντοκιμαντέρ της Αντζελίκ Κουρουνίς «Χρυσή Αυγή – Υπόθεση όλων μας», αφού

προβλήθηκε – και βραβεύτηκε - σε πολλά φεστιβάλ διεθνώς, ξεκίνησε να προβάλ-
λεται στον κινηματογράφο Studio στην Πλατεία Αμερικής. Αντικείμενό της είναι η δίκη
της Χρυσής Αυγής και πρόκειται για το δεύτερο έργο της με θέμα τη ναζιστική οργά-
νωση. Έκανε πρεμιέρα στις 28/1 στον κινηματογράφο Studio στην Πλατεία Αμερικής.
Μέρος των εισπράξεων πάει στην Πολιτική Αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος.

«Ήμουν στην πρεμιέρα και συμμετείχα και στη συζήτηση που ακολούθησε» λέει
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Λεωνίδας Κοντουδάκης. «Ο κινηματογράφος είχε γεμί-
σει. Παρευρέθηκαν και μίλησαν και η Μάγδα Φύσσα, ο Κώστας Παπαδάκης και η
σκηνοθέτις. Είναι ένα αξιόλογο ντοκιμαντέρ. Παρουσιάζει πολύπλευρα και εμπερι-
στατωμένα τη μεγάλη δίκη που έφτασε να καταδικάσει τους νεοναζί. Μεγάλο μέρος
είναι αφιερωμένο στη Μάγδα Φύσσα. Οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής έχουν επί-
σης ένα μεγάλο μέρος καθώς και η συγκέντρωση στο Εφετείο. Το ντοκιμαντέρ το εί-
χαμε δει σε ειδική προβολή - εκδήλωση στη Δραπετσώνα το καλοκαίρι και τώρα προ-
βάλλεται στον κινηματογράφο Studio».

Για τις μέρες και ώρες προβολών του ντοκιμαντέρ μπορείτε να ενημερώνεστε στη
σελίδα Studio New Star Art Cinema στο Facebook.

ΧΑΝΙΑ

ΝΟΣΟΚ. ΕΡΥΘΡΟΣ

Στο κενό η δίωξη 
για τη Ρόζα Νέρα

Στο κενό έπεσε η δίωξη του εργατικού, αντιρα-
τσιστικού κινήματος και του κινήματος των

ελεύθερων χώρων στα Χανιά με την δίκη των 16
ατόμων που συνελήφθησαν κατά την εκκένωση
της Κατάληψης Ρόζα Νέρα μετά από την εισβολή
της αστυνομίας για λογαριασμό της Belvedere.  

Συγκεκριμένα, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χα-
νίων αποφάσισε την αθώωση των 14 κατηγορούμε-
νων και την απαλλαγή των άλλων δύο, ύστερα και
από την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση. Σε βά-
ρος τους είχαν ασκηθεί κατηγορίες για «διατάραξη
οικιακής ειρήνης, φθορά μνημείου» και «παράνομη
είσοδο στη χώρα» για τους μετανάστες συλλη-
φθέντες.

Από νωρίς το πρωί στις 2/2, παρά τον βροχερό
καιρό και την έντονη αστυνομική παρουσία, πραγ-
ματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης
έξω από τα Δικαστήρια Χανίων. Στην κινητοποίηση
συμμετείχαν με τα πανό τους ο Φοιτητικός Σύλλο-
γος ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης, η Ομάδα Γονέ-
ων στη Ρόζα Νέρα, ο Αυτοοργανωμένος Α.Σ.
Ασπάλαθος και αλληλέγγυοι αγωνιστές/ριες. Το
ΣΕΚ Χανίων συμμετείχε στην κινητοποίηση με το
κάλεσμα που κυκλοφόρησε για τη συγκέντρωση
και το καινούργιο φύλλο της εφημερίδας Εργατική
Αλληλεγγύη με κεντρικό τίτλο “Οι κυβερνήσεις πέ-
φτουν με απεργίες στους δρόμους – Να κλιμακώ-
σουμε το απεργιακό κύμα”. 

Μεταξύ των άλλων φορέων, ψήφισμα για τη δική
των 16 έβγαλε και ο ΣΕΠΕ Χανίων σημειώνοντας
ότι «Υπερασπίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα των κτι-
ρίων στο λόφο Καστέλι. Το συγκεκριμένο ζήτημα
δεν μπορεί να λυθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων
με τη δημιουργία ενόχων. Απαιτούμε την παύση
της δίωξης των συλληφθέντων».

Ε.Μ.

Με πτώση της συμμετοχής κατά 200 τουλάχι-
στον άτομα ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στο

Σωματείο Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Ερυθρός.
Το γεγονός ότι το προσωπικό των νοσοκομείων μει-
ώνεται συνεχώς, το γεγονός ότι οι συνάδελφοι/ισ-
σες σε αναστολή στερήθηκαν το δικαίωμα της συμ-
μετοχής, το γεγονός ότι οι συμβασιούχοι και οι επι-
κουρικοί μπορούσαν να συμμετέχουν μόνο αν είχαν
γραφτεί στο Σωματείο «εντός προσθεσμίας» (κάτι
που έπρεπε να «αποδείξουν»), κόστισαν.

Παρόλο που η συμμαχία ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ κρατά την
αυτοδυναμία της, υπήρξε άνοδος της Αριστεράς
που εκφράστηκε κύρια μέσα από το ψηφοδέλτιο
του ΠΑΜΕ. Σαν Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή, θα συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε
στους αγώνες που έχουμε να δώσουμε οι υγειονο-
μικοί ενάντια στην κυβέρνηση και τη δολοφονική
πολιτική της.

Θένια Ασλανίδη, ειδικευόμενη Γενική Γιατρός

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για ΔΣ:
Ψήφισαν 542, Άκυρα/Λευκά 34
Δημοκρατική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) 
286 ψήφοι και 4 έδρες
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 
136 ψήφοι και 2 έδρες
Πρωτοβουλία Εργαζόμενων (ΣΥΡΙΖΑ) 
53 ψηφοι και 1 έδρα
Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή 18 ψήφοι

ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣ
Αντιφασιστικό
Φεστιβάλ 
Παραστατικών
Τεχνών

22/5/2021, Μαζική συγκέντρωση που επανακατέλαβε το Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Πανδημία εκτός ελέγχου, ακρίβεια εκτός
ελέγχου, σεξισμός εκτός ελέγχου. Ανοίγουν
δυνατότητες για τον κόσμο που παλεύει κα-
θώς η πολιτική κρίση επιταχύνεται;

Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι μία κυβέρνηση
δολοφονική, πολιτικά χρεοκοπημένη και μιση-
τή από την κοινωνία. 

Το κυρίαρχο αφήγημα, δεξιά και αριστερά,
όταν η ΝΔ ανέβηκε στην εξουσία το 2019,
ήταν ότι θα μπορούσε, μετά την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, να ξεμπερδεύει με την Aριστερά και
το εργατικό κίνημα και να οδηγήσει τον ελληνι-
κό καπιταλισμό σε μία "απρόσκοπτη πορεία"
προς την ανάπτυξη και την αύξηση της κερδο-
φορίας. Τότε έμοιαζε να ήταν όλα υπέρ της.
Και όμως, σήμερα, κανένας δεν πιστεύει στα
σοβαρά ότι η κυβέρνηση της ΝΔ θα μπορέσει
να συνεχίσει να κυβερνάει μέχρι το τέλος της
τετραετίας. Ήδη δημοσιεύματα που μιλάνε για
"πιέσεις των Βρυξελών" για "ευρεία κυβέρνη-
ση" κάνουν την εμφάνιση τους. Πρέπει να στα-
θούμε στο πως φτάσαμε σ' αυτό το σημείο. 

Σίγουρα, υπάρχουν οι αντικειμενικοί παρά-
γοντες. Ο καπιταλισμός διεθνώς, και ο ελληνι-
κός, περνάει μία πολλαπλή κρίση. Παρατετα-
μένη οικονομική κρίση που συνοδεύεται και
αλληλοτροφοδοτείται με την υγειονομική, την
περιβαλλοντική και με την ενεργειακή. Αυτό
δημιουργεί αδιέξοδα, αλλά οι αντικειμενικοί
παράγοντες δεν οδηγούν αυτόματα στη γενι-
κευμένη οργή, στη κυβερνητική φθορά και
την πολιτική κρίση. Γι' αυτό πρέπει να σταθού-
με στον υποκειμενικό παράγοντα. Στους αγώ-
νες, δηλαδή, που ποτέ δεν σταμάτησε να δίνει
ο κόσμος από την αρχή κιόλας της διακυβέρ-
νησης της ΝΔ.

Μέρα με την ημέρα, αγώνα με τον αγώνα,
διαμορφώνεται μία καινούρια κατάσταση που
είναι χειρότερη για τους από πάνω και καλύ-
τερη για μας. Κατ' αρχάς, ιδεολογικά. Η παν-
δημία ανέδειξε ότι η εργατική τάξη από τα νο-
σοκομεία μέχρι τα σούπερ μάρκετ είναι αυτή
που κρατάει όρθια την κοινωνία και όχι τα λα-
μόγια των υπουργείων και της αγοράς. Από
τον αποκλεισμό των αυτοκινήτων στην Αττική
Οδό και τους λογαριασμούς της ενέργειας
μέχρι τη στάση του ιδιωτικού τομέα της Υγεί-
ας στην πανδημία έχει γίνει σκουπίδι το κυ-
ρίαρχο νεοφιλελεύθερο αφήγημα των ιδιωτι-
κοποιήσεων και της αγοράς. 

Ο κόσμος ξεσηκώνεται γιατί νοιώθει δυνα-
τός ότι μπορεί να κερδίσει έχοντας το πλευρό
του όλη την κοινωνία. Αυτή είναι η εικόνα από
τον αγώνα στην e-food και την Cosco μέχρι το
Παίδων Πεντέλης, τη ΛΑΡΚΟ και την Καβάλα,
από τα συλλαλητήρια των προσφύγων και των
γυναικών μέχρι της νεολαίας. Το 2022 θα δού-
με πολλούς περισσότερους τέτοιους αγώνες.

Αυτό επιταχύνει και την πολιτική κρίση. Δεν
υπάρχουν "εύκολα σενάρια" σταθερών μετε-
κλογικών κυβερνήσεων. Κλείνουμε 10 χρόνια
από την κατάρρευση της κυβέρνησης Παπα-
δήμου και ακόμα τους στοιχειώνει μία "τεχνο-
κρατική" κυβέρνηση "ευρείας αποδοχής".

Πώς μπορεί να γίνει πράξη η ανατροπή; Για-
τί η κοινοβουλευτική Αριστερά διστάζει να
μπει μπροστά στις μάχες;

Για να παραφράσω τη Ρόζα, ο κοινοβουλευ-
τικός δρόμος και ο απεργιακός δρόμος για
την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη
δεν είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι που οδη-

γούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Τον, δήθεν ρεαλι-
στικό, κοινοβουλευτικό δρόμο τον γνωρίσαμε.
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν κέρδισαν
μαζικά την ψήφο του κόσμου του αγώνα αλλά
όχι μόνο έμειναν μακριά από τα αιτήματα και
τις ανάγκες αυτού του κόσμου αλλά στράφη-
καν και εναντίον του. Ο απεργιακός δρόμος
για την ανατροπή της κυβέρνησης "από τα κά-
τω και από τα αριστερά" είναι ο μόνος δρόμος
της νίκης. Και για να γίνει πράξη, στο τώρα, η
ανατροπή αλλά και για το τι θα ακολουθήσει
στο μετά αυτής της ανατροπής. 

Η αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι
τόσο δεξιά και συναινετική που έφτασε να
διαγράψει τον Κουρουμπλή που τόλμησε να
πει αυτό που φωνάζει όλος ο κόσμος ότι, δη-
λαδή, η κυβέρνηση δολοφονεί. Ακόμα και
όταν καταψήφιζε τα νομοσχέδια της κυβέρνη-
σης, ο ΣΥΡΙΖΑ αρνούνταν να μπει μπροστά
στους αγώνες που αυτά άνοιγαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ
αντιμετωπίζει τον κόσμο της δουλειάς και τη
νεολαία ως αγανακτισμένους ψηφοφόρους
που θα φτάσουν να το ρίξουν στο ΣΥΡΙΖΑ,
όταν και όποτε γίνουν εκλογές, για να μην ξα-
ναβγεί η ΝΔ. Αυτή η αντιμετώπιση υποτιμά
τον κόσμο και τους αγώνες του και δίνει χώρο
και χρόνο στην κυβέρνηση για να συνεχίσει
τις επιθέσεις και να καθορίζει την ατζέντα. 

Αυτή η υποτίμηση των αγώνων της εργατι-
κής τάξης υπάρχει, δυστυχώς, και στο ΚΚΕ
που είναι παγιδευμένο σε ένα φαύλο κύκλο
σεχταρισμού και ηττοπάθειας. Από το «δεν εί-
ναι εφικτό το εργατικό κίνημα να αλλάξει τους
αρνητικούς συσχετισμούς αν δεν ενισχυθεί το
ΚΚΕ» μέχρι το «ο αντικυβερνητικός αγώνας
ρίχνει νερό στο μύλο ΣΥΡΙΖΑ»,  το ΚΚΕ αντί να
οργανώνει τη δύναμη της εργατικής τάξης,
καλεί σε ψήφο για τον εαυτό του «για να αλ-
λάξουν οι συσχετισμοί». 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν έχει αυτή την κοινοβου-
λευτική αντίληψη. Θα δώσουμε και τη μάχη
των εκλογών για να βγει δυνατή, και στις κάλ-
πες, η αντικαπιταλιστική αριστερά αλλά, είμα-
στε καθαροί, ότι ούτε περιμένουμε τις εκλο-
γές ούτε αυτό είναι το γήπεδο στο οποίο η ερ-
γατική τάξη μπορεί να κερδίσει. 

Γι' αυτό επιμένουμε στη μαζική δράση με
την εργατική τάξη και τη νεολαία μπροστά.
Έτσι θα φέρουμε όχι μόνο πιο κοντά την ανα-
τροπή του Μητσοτάκη αλλά και το ότι αυτή θα
έρθει από ένα κίνημα δυνατό με την αυτοπε-
ποίθηση να επιβάλει το ίδιο, από την επόμενη
μέρα, τα αιτήματα, που έχει ήδη διαμορφώσει
στους αγώνες του, χωρίς να περιμένει κάποια
κυβέρνηση που θα περάσει από τη Βουλή κά-

ποια στιγμή κάποια φιλολαϊκά νομοσχέδια. 

Τι ρόλο έχει να παίξει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε αυτή
την περίοδο;

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει να παίξει, και ως ένα ση-
μείο ήδη παίζει, τριπλό ρόλο σε αυτή την πε-
ρίοδο. 

Το πρώτο καθήκον της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι να
βγαίνει μπροστά και να οργανώνει τις μάχες
σε όλα τα επίπεδα, οικονομικές και πολιτικές.
Για να γίνει αυτό, η τακτική της κοινής δρά-
σης, του ενιαίου μετώπου, είναι αναντικατά-
στατη. Οργανώνουμε στη βάση των συνδικά-
των, δημιουργούμε συνδικάτα σε χώρους
δουλειάς που δεν υπάρχουν, βάζουμε σε κίνη-
ση όλο τον κόσμο που θέλει να παλέψει,
απλώνουμε και συντονίζουμε τους αγώνες,
παίρνουμε πλατιές πρωτοβουλίες ενάντια
στον ρατσισμό, τη φασιστική απειλή, τον σεξι-
σμό, την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Δεν περιοριζόμαστε σε καταγγελίες για την
αδράνεια των συνδικαλιστικών ηγεσιών και
της ρεφορμιστικής αριστεράς αλλά, επειδή
οργανώνουμε τις μάχες "από τα κάτω", αναγ-
κάζουμε τις συνδικαλιστικές ηγεσίες και τις
ηγεσίες της Αριστεράς να ξεκουνήσουν από
την αδράνειά τους. Το είδαμε στην απεργία
της ΑΔΕΔΥ για την Υγεία στη 1 Φλεβάρη. Ακο-
λουθεί η απεργιακή μέρα πάλης των γυναικών
στις 8 Μάρτη, η αντιρατσιστική - αντιφασιστι-
κή 19 Μάρτη. Έτσι θα πρέπει να οργανώσου-
με αυτά τα βήματα και όλα τα επόμενα. 

Το δεύτερο καθήκον είναι να δίνει τις πολιτι-
κές απαντήσεις και να διαμορφώνει ένα πλαί-
σιο αιτημάτων πέρα από το "πόσο αντέχει η
οικονομία", τον "ρεαλισμό" και τις επιλογές
του συστήματος. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η Αριστε-
ρά που μπορεί και συνδέει την πάλη για τις

ζωές μας με τον διεθνισμό και την πάλη ενάν-
τια στον ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό Ελλάδας
- Τουρκίας. Η Αριστερά που λέει δώστε λεφτά
για τις ζωές μας, την Υγεία, την Παιδεία, τις
κοινωνικές δομές, τους μισθούς και τις συντά-
ξεις και όχι για πολεμικούς εξοπλισμούς γιατί
ο εχθρός μας βρίσκεται στην ίδια μας τη χώ-
ρα, στα υπουργεία και στις εταιρίες. Είναι η
Αριστερά των "ανοιχτών συνόρων" που λέει "οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι καλοδε-
χούμενοι" απέναντι στο χαρτί του ρατσισμού
που διαιρεί την εργατική τάξη και πνίγει πρό-
σφυγες στα νερά του Αιγαίου. Είναι Αριστερά
του αντισεξισμού που κάνει υπόθεση του ερ-
γατικού κινήματος την πάλη για τα δικαιώμα-
τα των γυναικών, των ομοφυλόφιλων και κάθε
καταπιεσμένου. Είναι η Αριστερά του εργατι-
κού ελέγχου στην οικονομία και στη κοινωνία.
Η Αριστερά που απαντάει στο "μετά τη ΝΔ τι;"
με το Μεταβατικό Αντικαπιταλιστικό Πρόγραμ-
μα και την εργατική τάξη μπροστά για να το
υλοποιήσει.  

Το τρίτο καθήκον είναι να μεγαλώσει η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ σ' αυτή την περίοδο. Μία δυνατή αν-
τικαπιταλιστική αριστερά κάνει διαφορά. Μέ-
σα σε όλους τους αγώνες με σημαία το αντι-
καπιταλιστικό πρόγραμμα, οργανώνουμε το
μεγάλωμα και το άπλωμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με
νέες δυνάμεις και αγωνιστές σε κάθε χώρο
δουλειάς και εκπαίδευσης, σε κάθε γειτονιά
και πόλη. Μπορούμε να το κάνουμε. Η ιδεολο-
γική και πολιτική κρίση των "από πάνω" και
του ρεφορμισμού "απελευθερώνει" χιλιάδες
αγωνιστές που μπαίνουν στις μάχες και ψά-
χνουν απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα. Από το
τι θα αντικαταστήσει τη ΝΔ μέχρι πως μπο-
ρούμε να σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες ή
την κλιματική αλλαγή. Είναι ο ζωντανός κό-
σμος των αγώνων που η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα πρέπει
να τον κερδίσει στις γραμμές της, που θα μα-
ζικοποιήσει και θα ζωντανέψει τις Τοπικές Επι-
τροπές και τις Κλαδικές Επιτροπές. Σ' αυτό το
καθήκον είμαστε πίσω και θα πρέπει να το αλ-
λάξουμε. Με συζήτηση, εξωστρέφεια και αυ-
τοπεποίθηση. Έχουμε μπροστά μας και την
5η Συνδιάσκεψη.    

Πόσο θα συμβάλει η διαδικασία της Συνδιά-
σκεψης;

Η 5η Συνδιάσκεψη είναι μία κατάκτηση γιατί
δείχνει ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με όλα τα προβλήμα-
τα, έχει συνέχεια, έχει διαμορφώσει την αντι-
καπιταλιστική παρουσία στην Αριστερά, έπαι-
ξε ρόλο στο κίνημα και στις πολιτικές εξελί-
ξεις και, κυρίως, έχει μέλλον. 

Η διαδικασία της Συνδιάσκεψης έχει ήδη ξε-
κινήσει. Από τη μεριά μας καταθέσαμε Σχέδιο
Θέσεων στην ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η συζή-
τηση ξεκινάει. Η Συνδιάσκεψη πρέπει να γίνει
υπόθεση όλου του μαχόμενου κόσμου (και
αυτών που αποστρατεύτηκαν από την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ προς άλλα πολιτικά σχέδια) και όχι μία
"εσωτερική διαδικασία" των μελών της. 

Πρέπει να εμπλέξουμε τον κόσμο που πα-
λεύουμε μαζί. Αυτός ο κόσμος πρέπει να κά-
νει τη Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και δική
του υπόθεση. Να βγουν οι τοπικές και οι κλα-
δικές επιτροπές και να οργανώσουνε συζητή-
σεις σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο. Θέλουμε
μία ειλικρινή, συντροφική και ζωντανή συζήτη-
ση. Υπάρχουν εμπειρίες, έχουν δοκιμαστεί πο-
λιτικά σχέδια. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να τους
κερδίσει. 

Ο Γιώργος Ράγκος από το ΣΕΚ 
και την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη
για τους αγώνες που έχουμε 
μπροστά μας

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει 
να παίξει ρόλο



ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Μαρία Φωτεινού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει 
ένα αποτυχημένο σύστημα
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 
καφέ isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 
βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης 7.30μμ
COP26 – Δεν καλύπτεται το χάσμα 
με απάτες
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2, καφέ Blue Bear 7.30μμ 
1922, η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ –
Ποιος δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/2 
καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Μαρία Μπολοβίνα
• ΠΕΜΠΤΗ 17/2 
καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
COP26 – Δεν καλύπτεται το χάσμα 
με απάτες
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/2, γρ. δημοτικού σχήματος,
Θησέως 156, 4ος ορ., 7μμ 
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Νάντια Στρουγγάρη
• ΠΕΜΠΤΗ 17/2, γρ. δημοτικού σχήματος,
Θησέως 156, 4ος ορ., 7μμ 
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ –
Ποιος δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/2 
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Μαριάννα Θεοδωράκη
• ΠΕΜΠΤΗ 17/2 
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική 
Εκστρατεία του 1922
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 καφέ Ενωδία 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 καφέ Σαόρσα, Πλ. Αυδή 8μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ –
Ποιος δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2, ΔΕΚΑ4 7.30μμ
Χιλή, Πορτογαλία: είναι δυνατή η αλλαγή
μέσα από το κοινοβούλιο;
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2, καφέ Γιουκάλι 7.30μμ 
Το ενιαίο μέτωπο της εργατικής τάξης
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 καφέ Πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση 
των Τσιγγάνων
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 Δ’ ΦΕΠΑ 7μμ 
Κίνημα μαζικό απεργιακό 
ενάντια στην κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 καφέ πλ. Σουρμένων 7μμ 
Κίνημα μαζικό απεργιακό 
ενάντια στην κυβέρνηση
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου 

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 Α’ ΦΕΠΑ 7μμ Skype
Ο Μαρξ και η αλλοτρίωση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Κάτω τα χέρια από τους Ρομά
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 δημαρχείο Αγ.Παρα-
σκευής 7μμ
10 χρόνια από την πτώση της κυβέρνησης
Παπαδήμου
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Από την Ρώσικη Πρωτοπορία 
στο Σοσιαλιστικό Ρεαλισμό
Ομιλητής: Αλέξανδρος Καρδάσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
10 χρόνια από την πτώση της κυβέρνησης
Παπαδήμου
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 καφέ Σταθμός 8μμ
Κλιματική αλλαγή: Γιατί απέτυχε η COP26
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 καφέ Σταθμός 8μμ
Καπιταλισμός και ποδόσφαιρο
Ομιλητής: Λουκιανός Βρανάς

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/2 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
• ΠΕΜΠΤΗ 17/2 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ουκρανία: Πόσο πραγματική είναι η απειλή
του πολέμου;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2, 
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7μμ
Στοπ στην απειλή του πολέμου
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 δημαρχείο 7μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Σπύρος Παντελιός

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 δημαρχείο 7μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση 
των Τσιγγάνων
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ –
Ποιος δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική 
Εκστρατεία του 1922
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/ 2 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ 
διαδικτυακά (fb ΣΕΚ Πετρούπολης)
100 χρόνια από τη Μικρασιατική 
Εκστρατεία του 1922
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Η πάλη για ην απελευθέρωση 
των Τσιγγάνων
Ομιλήτρια: Αγγελική Καθοπούλη

ΠΑΤΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 καφέ Νέον, 
Τριών Ιεραχών και Μαιζώνος 6μμ
Διαρκής επανάσταση και πολιτική 
των σταδίων
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 καφέ Νέον, 
Τριών Ιεραχών και Μαιζώνος 6μμ 
1922 - Η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Κλιματική αλλαγή: Γιατί απέτυχε η COP26
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2, Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ 
Η πάλη για την απελευθέρωση 
των Τσιγγάνων
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 Θόλος 8μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση 
των Τσιγγάνων
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 καφέ Mixtape 7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλήτρια: Τόνια Αντωνίου

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/2 Σιδεράδικο 8μμ, 
messenger ΣΕΚ Ξάνθη
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Μαρία Μουσοπούλου

Θεσσαλονίκη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2, καφέ Κονάκι 7.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση
των Τσιγγάνων
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 7.30μμ διαδικτυακά fb 
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 10/2 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου
• ΠΕΜΠΤΗ 17/2 καφέ Πέτρος 7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ –
Ποιος δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
• ΠΕΜΠΤΗ 24/2 καφέ Πέτρος 7.30μμ
1922, η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 καφέ Διώροφον 7μμ
1922, η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλήτρια: Άλε Κρήτη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 καφέ Ποέτα 8.30μμ
Κλιματική αλλαγή: Γιατί απέτυχε η COP26
Ομιλητής: Γιώργος Αθανασίου

Στις σχολές
ΠΑΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/2 στέκι ΕΑΑΚ 1μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης
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ΤEΤΑΡΤΗ 9/2
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/2
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
Πλ. Μερκούρη 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/2
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Πλ. Αμερικής 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεϊκου 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ HΣΑΠ 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11.30πμ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλ. Αυδή 12μ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή Πάρκο Τρίτση
12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λεωφ. Ηρακλείου 
Οργανισμός Νεότητας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 11πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 1.30μμ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ

Εξορμήσεις
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Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Tον σοσιαλισμό, μέσα 
από την ανεξάρτητη 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 προστα-
τεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας τά-
ξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα 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 παρα-
γωγή και την διανομή σύμφωνα με τις αν-
θρώπινες 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 πετύχει
μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 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 τύ-
που καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότερα
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 αντιμετωπί-
ζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν
να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώ-
πων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο
καθώς και όλους τους καταπιεσμένους να
οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρί-
ζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτι-
κά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναικών
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 ερ-
γατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή οργα-
νωμένη. 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 μέ-
σα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχθούν
εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγικές
που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνολικά
τον καπιταλισμό. 

Στις γειτονιές
ΙΛΙΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/2 Α’ ΦΕΠΑ, Ούλοφ Πάλμε 2-4, 7μμ
Ομιλήτριες: 
Σταυρούλα Πανίδου, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη,
Λείρυα Μπέκα, φοιτήτρια Φιλοσοφικής

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 22/2 αίθουσα β’ δημοτικής κοινότητας, 
Δραγάτση 7μμ
Ομιλήτριες:
Τιάνα Ανδρέου, συνδικαλίστρια, Δ.Σ. ΟΣΥΟ, 
Μαρία Ζαχαρία, συνδικαλίστρια, γραμματέας ΕΚΠ

ΝΙΚΑΙΑ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 Καφέ στο Πολύκεντρο 
Μάνος Λοΐζος 7μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/2 στέκι δασκάλων 
Ρήγα Φερραίου 20, 6μμ
Ομιλήτριες: 
Μαρία Αμπελιώτη, εργαζόμενη Δήμου Αθήνας, 
Λίλιαν Μπουρίτη, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη

ΙΛΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/2 καλλιτεχνικό καφενείο 
πολιτιστικού κέντρου Ιλίου Μελίνα Μερκούρη,
Αγ.Φανουρίου 99, 7μμ
Ομιλήτριες:  Ειρήνη Γεωργοπούλου, συμβασιούχος

καθαρίστρια νοσοκομείου Αγ.Σάββα, 
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου «Η πάλη για
την απελευθέρωση των γυναικών»

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 καφέ Στουπί, Δελφών 4 
(κάθετη πεζοδ. Εθν. Αντίστασης) 7μμ
Ομιλήτριες: 
Αθηνά Σκάρου, δασκάλα, ΣΕΠΕ Περιστεριού, 
Ματίνα Τριανταφύλλου, ιατρείο κοινωνικής 
αλληλεγγύης Περιστερίου, 
Λίλιαν Μπουρίτη, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 κτίριο 3ης δημοτικής κοινότητας,
Τριών Ιεραρχών 74, 6.30μμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 ΔΕΚΑ4, Αιγαίου 14 7.30μμ
Ομιλήτρια: 
Χουάνα Σταυριανού, εργαζόμενη σε ξενοδοχείο, 
Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη, αντικαπιταλιστικό 
δίκτυο «Η Καμαριέρα»

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ

Στους εργατικούς χώρους
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 Ανατολικό αμφιθέατρο 1μμ
Ομιλήτριες:
Μαρία Χαρχαρίδου και Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη 

ΑΑΔΕ
ΤΡΙΤΗ 22/2 κυλικείο 12μεσ.
Ομιλήτρια: 
Τιάνα Ανδρέου, Δ.Σ. ΟΣΥΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 ΕΚΑ 6μμ
Ομιλήτρια:
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου «Η πάλη για
την απελευθέρωση των γυναικών»

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/2 αίθουσα εκδηλώσεων 1μμ
Ομιλήτριες:
Ελένη Τσαγανού, συμβασιούχος εργαζόμενη 
στο Δήμο
Κατερίνα Θωίδου, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη

ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/2 κεντρικό αμφιθέατρο 12μεσ.

Ομιλήτρια: 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/2 αίθριο 12μεσ.
Ομιλήτρια: 
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου «Η πάλη για
την απελευθέρωση των γυναικών»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ
ΤΡΙΤΗ 1/3 αμφιθέατρο 1μμ
Ομιλήτρια: 
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου «Η πάλη για
την απελευθέρωση των γυναικών»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ 1/3 Αμφιθέατρο 1μμ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΟΛΓΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 γραφεία σωματείου 1μμ

Μαθητές Αντικαπιταλίστα
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/2 στέκι «Εκτός Σχεδίου», 
Νισύρου και Πάτμου 5μμ
Ομιλήτρια: 
Σοφία Μπενζελούν, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη

Εκδηλώσεις για την απεργιακή 8 Μάρτη

Στις 11 Φλεβάρη ξεκινάει η δί-
κη του βιαστή Δημήτρη Λι-

γνάδη στο Μικτό Ορκωτό Δικα-
στήριο. Ο πρώην διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και εκλεκτός του ίδι-
ου του Μητσοτάκη κατηγορείται για τον βιασμό τεσσάρων ανδρών, τρεις
από τους οποίους ήταν ανήλικοι όταν έπεσαν θύματά του. Βρίσκεται στη
φυλακή έναν ολόκληρο χρόνο, ενώ το νέο αίτημά του για αποφυλάκιση
απορρίφθηκε. Η σύλληψη και προφυλάκισή του έγινε τον Φλεβάρη του
2021 ενώ φούσκωνε το ορμητικό ελληνικό #metoo που είχε ξεκινήσει λί-
γες βδομάδες νωρίτερα με τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου και
άλλων γυναικών από τον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού.

Τον Μάρτη ακολούθησε μια μαζική απεργιακή 8 Μάρτη, ενώ τις ίδιες
μέρες οι εργάτες και οι εργάτριες της Τέχνης φώναζαν «Μενδώνη Πα-
ραιτήσου» για την κάλυψη που παρείχε στον βιαστή διευθυντή του Εθνι-
κού Θεάτρου. Οι ηθοποιοί μαζικοποίησαν το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποι-
ών, το οποίο κινητοποιήθηκε για να στηρίξει και άλλα θύματα κακοποί-
ησης και να δεχτεί οργανωμένα καταγγελίες. Τον Απρίλη, σε μαζική συ-
νέλευση διέγραψε δια βίου τον Λιγνάδη με συντριπτική πλειοψηφία.

Φέτος το κλίμα είναι ακόμα πιο εκρηκτικό ακόμα κι από την περσινή
συγκλονιστική περίοδο της αρχής του ελληνικού #metoo. Οι καταγγε-
λίες μεταφράστηκαν σε δράση μέσα στα σωματεία και τα συνδικάτα,
συζητήσεις για την ισχύ και το σάπιο σύστημα των πλούσιων βιαστών,
αιτήματα για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών. Οι μεγάλες απερ-
γιακές μάχες των -στην πλειονότητά τους γυναικών- εργαζόμενων στην

Υγεία, την Παιδεία, τον τουρισμό-
επισιτισμό έβαλαν αυτά τα αιτήμα-
τα μπροστά, μαζί με τις απεργια-

κές μάχες όλης της εργατικής τάξης ενάντια στους νέους αντεργατι-
κούς και αντισυνδικαλιστικούς νόμους. Όλη τη χρονιά έγιναν μαζικές
διαδηλώσεις ενάντια στους βιασμούς και στη συγκάλυψή τους, ενάντια
στη βία κατά των γυναικών και τις γυναικοκτονίες.

Η δίκη ετοιμάζεται να ξεκινήσει ενώ υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αλλη-
λεγγύης στη Γεωργία Μπίκα που κατήγγειλε τον βιασμό της από τους
κληρονόμους της δυναστείας της Coca Cola. Αυτή η συμπαράσταση
βοήθησε όχι μόνο να μην κάνει πίσω η καταγγέλλουσα, αλλά να βγουν
στη δημοσιότητα στοιχεία που δείχνουν την ύπαρξη ενός ολόκληρου
κυκλώματος μαστροπείας που μέχρι τώρα απολάμβανε την κάλυψη των
θεσμών. Στις εξελίξεις προστέθηκε και η δημόσια καταγγελία της Σταρ
Ελλάς 2019, Ραφαέλλας Πλαστήρα, ότι παράγοντες του κόσμου των
καλλιστείων της είπαν ότι θα πρέπει να κοιμηθεί με τον ιδιοκτήτη της
Coca Cola αν θέλει συμβόλαιο. Η ίδια αρνήθηκε και πράγματι δεν της
προτάθηκε συμβόλαιο και η καριέρα της δεν μπόρεσε να συνεχιστεί. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και ενώ η απεργία της 8 Μάρτη έχει ήδη
ξεκινήσει να οργανώνεται στους χώρους εργασίας, τις γειτονιές και τις
σχολές, δεν είναι να απορεί κανείς που ο Κούγιας (συνήγορος υπεράσπι-
σης του Λιγνάδη) προανήγγειλε ότι θα ζητήσει αναβολή της δίκης. Όμως
καμιά αναβολή δεν τους σώζει από την οργή της εργατικής τάξης.

Α.Φ.

11Φ Ξεκινάει η δίκη Λιγνάδη



ΗΣταυρούλα Μπαμπάκου ήταν η μητέρα όλων μας, όπως
κάθε Αντιφασίστρια, Αγωνίστρια της Ειρήνης, Φεμινί-

στρια, Αντάρτισσα…
Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 4 Οκτωβρίου 1927. Αποφοί-

τησε από το Β’ Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά. Σπούδασε νοση-
λεύτρια στη σχολή του Ερυθρού Σταυρού. Ήταν μέλος του
Συλλόγου Σιδηροδρομικών του ΗΣΑΠ. Δούλεψε ως νοσοκό-
μα στο Τζάνειο νοσοκομείο Πειραιά από το 1970 εώς το
1982, στο οποίο και απεβίωσε στις 31/1/2022, 95 χρονών. 

Ήταν αγωνίστρια στην Εθνική Αντίσταση το ‘40-’45. Αρχικά
ως αετόπουλο, ήταν το πρώτο χωνί στον Πειραιά, όπου μαζί
με άλλα αετόπουλα ενημέρωναν το λαό για το πρόγραμμα
και τις νίκες του ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. 

Ως ΕΠΟΝΙΤισσα και νοσοκόμα ήταν στην Εθνική Αλληλεγ-
γύη. Γνώρισε τον πατέρα μας Αριστοτέλη Μπαμπάκο, στο σι-
δηρόδρομο του ΗΣΑΠ, τότε ΕΗΣ, δουλεύοντας στο περίπτε-
ρο του σταθμού του Φαλήρου και συμμετείχαν μαζί στον αν-
τιφασιστικό αγώνα. 

Βασανίστηκε από τους Ναζί στα κρατητήρια της οδού
Μέρλιν και επιβίωσε γιατί δεν βρήκαν τίποτε επάνω της,
αφού είχε προλάβει να φάει τις προκηρύξεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
πριν την συλλάβουν. Στη διάρκεια της κατοχής ως νοσοκόμα

υπηρέτησε τον λαό στα συσσίτια και στην περίθαλψη.
Στον βομβαρδισμό του Πειραιά από τους Άγγλους δεν

πρόλαβε να τρέξει στο καταφύγιο και κρύφτηκε σ’ ένα βαρέ-
λι στο δρόμο, που κατρακύλησε και για καλή της τύχη δεν το
πέτυχαν οι βόμβες. Στη διάρκεια της εξορίας του πατέρα
μας στην Ικαρία και στην Μακρόνησο έστελνε δέματα με
τρόφιμα και φάρμακα στον πατέρα και στους άλλους εξόρι-
στους. 

Μετά την Μακρόνησο παντρεύτηκαν και έκαναν δύο κόρες.
Ο γιατρός αγωνιστής της ειρήνης Γρηγόρης Λαμπράκης,
έσωσε τη ζωή της και των παιδιών της και στους δύο δύσκο-
λους τοκετούς. Μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη και την
μαζικότατη κηδεία του, ήταν μέλος της νεολαίας Λαμπράκη.
Λαμπράκηδες μαζί με τον πατέρα συμμετείχαν σε όλες τις
μαζικότατες πορείες ειρήνης μαζί με τα παιδιά τους και τα
ανίψια τους. Στη διάρκεια της Χούντας αλλά και πριν, ήταν
στην παρανομία, όπως χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες,
λόγω φακέλου κοινωνικών φρονημάτων.

Μετά την πτώση της Χούντας συμμετείχε στους λαϊκούς
αγώνες με την Επαναστατική Αριστερά. 

Μητέρα μας και γιαγιά των παιδιών μας, στάθηκε δίπλα μας
με συνέπεια να μεγαλώσουν και να σπουδάσουν τα παιδιά
μας, με τις ιδέες της Αλληλεγγύης, της Ειρήνης της Ισότητας,
της Επανάστασης και της Έρευνας, δίνοντάς μας την έμπνευ-
ση για να συνεχίσουμε και εμείς στο δρόμο του αγώνα.  

Αντίο Μάνα!   

Μήτση Μπαμπάκου, 
ζωγράφος, ΣΕΚ Νίκαιας-Κορυδαλλού

Γ νωρίσαμε τη Βαγγελιώ τον Σε-
πτέμβρη του 2000, όταν μαζί με

τη φίλη και συντρόφισσά της Κατίνα
Σηφακάκη, συμμετείχαν στην κινητο-
ποίηση που οργανώναμε ενάντια
στη Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκό-
σμιας Τράπεζας στην Πράγα. Την
πρώτη διεθνή διαδήλωση που έφερε
τη δύναμη του νέου αντικαπιταλιστι-
κού κινήματος, που είχε ξεκινήσει
ένα χρόνο πριν στο Σιάτλ, στην καρ-
διά της Ευρώπης. Από τότε δεθήκα-
με και βαδίσαμε ξανά και ξανά μαζί
στις διαδηλώσεις στη Γένοβα, στη
Φλωρεντία, στο Παρίσι, στην Αθήνα,
στη Θεσσαλονίκη….

Στο μακρύ εκείνο ταξίδι για την
Πράγα, η Κατίνα ξεκίνησε να λέει
γεμάτη σεβασμό και συγκίνηση την
ιστορία της Βαγγελιώς. Για τις κα-
κουχίες της προσφυγιάς της πολυ-
μελούς οικογένειάς της, για την έν-
ταξή της στην ΕΠΟΝ σε ηλικία 12
χρονών, για τη δράση της στον Ταύ-
ρο που το σπίτι της ήταν στρατηγείο
του ΕΛΑΣ, για τον αδερφό της –
Γιάννη Σκευοφύλακα- που εκτελέ-
στηκε το 1947. Για τους αγώνες και
τις δυσκολίες που πέρασαν στους
κοινούς τόπους εξορίας: Χίος, Τρί-
κερι, Μακρόνησος, Τρίκερι ξανά. Για
τα φριχτά βασανιστήρια που άντε-
ξαν στη Μακρόνησο, από καθάρμα-
τα σαν τον Ιωαννίδη, τον μετέπειτα
δικτάτορα της Χούντας, που είχε ιδι-

αίτερη προτίμηση στις γυναίκες και
τα σεξουαλικά βασανιστήρια. 

Η 30η Γενάρη του 1950, έχει κα-
ταγραφεί σαν η μέρα «που χτυπού-
σαν τις γυναίκες», ένα όργιο σωμα-
τικής και ψυχικής βίας για να σπά-
σουν τις «αμετανόητες» κρατούμε-
νες που είχαν μόλις μεταφερθεί για
«αναμόρφωση» από το Τρίκερι. Θυ-
μάται η Κατίνα στο βιβλίο “Το Κατι-
νάκι η Μαμή”: «Αξημέρωτα αρχί-
ζουν να παίζουν οι σειρήνες δαιμο-
νισμένα. Μπαίνουν μέσα, σαν σκυ-
λιά, κι άρχισαν να μας πετάνε έξω
με κλοτσιές και βρισιές… Έφτασε η
ώρα σας Βουλγάρες, σήμερα θα
σας πάρουμε το αίμα!». Μία από τις
συγκρατούμενές τους, η Αφροδίτη
Μαυροειδή, δίνει τη δική της μαρ-
τυρία (Στρατόπεδα Γυναικών, συλ-
λογικό, Αθήνα 1976), για τη λύσσα
των βασανιστών που συνέχιζαν για
ώρες χωρίς να καταφέρουν να σπά-
σουν την αντίσταση των γυναικών:
«Έπαιρνε πια να σκοτεινιάζει... τα
πληγιασμένα μέλη μας πονούσαν
στο παραμικρό άγγιγμα... Γροθιές,
κλωτσιές, μαστιγώματα έρχονται
απανωτά. Νιώθαμε τα μάγουλά μας
να πετάνε φλόγες... Θα ήτανε δύο
μετά τα μεσάνυχτα όταν ακούσαμε
περίεργες φωνές: δεν ήταν λυγμοί!
Δεν ήτανε κλάματα. Κάποια γυναίκα
ή παιδί φώναζε δυνατά σα να συζη-
τούσε με κάποιον. Η φωνή αυτή εί-

χε ένα τόνο ξεχωριστά τραγικό. Η
φωνή πλησίαζε, άρχισε να μας είναι
γνώριμη. 

– Ποιόνε ν’ αποκηρύξω, μωρέ; Το
αίμα του αδελφού μου, ε; το αίμα
του αδελφού μου; Δεν αποκηρύσσω
τίποτα! Σκευοφύλακα με λένε. Ναι.
Δεκαεφτά χρονών! Τι θέλετε από μέ-
να, φασίστες; Χτυπάτε! Χτυπάτε!
Χτυπάτε! Σκυλιά, φασίστες, χτυπά-
τε, χτυπάτε!

Σε λίγα λεπτά δύο αλφαμίτες μας
τη φέρανε οριζόντια μέσα στη σκη-
νή. Τα μάτια της ήταν γουρλωμένα

και γυάλιζαν. Τα δόντια της σφιγμέ-
να. Το κορμί της μελανό. Οι αλφαμί-
τες, φοβισμένοι την αποθέσαν πάνω
στη γη. Πλησιάσαμε κοντά της… Το
κορμί της τιναζόταν από δυνατούς
σπασμούς…». 

Τρεις μέρες μετά από φριχτούς
πόνους και αϋπνία, η Βαγγελιώ έπε-
σε σε αφασία. Εγκεφαλική διάσειση.
Αλλά δε λύγισε. 

Θα θυμόμαστε πάντα τη Βαγγε-
λιώ, μαζί με την Κατίνα, ακούραστες
σε όλες τις δύσκολες διαδηλώσεις.
Να θεωρούν χρέος τους, αυτές οι

«αμαζόνες της Αντίστασης», να συμ-
μετέχουν στο νέο κίνημα «που συνε-
χίζει τους αγώνες για να γκρεμίσου-
με το απάνθρωπο σύστημα που μας
εκμεταλλεύεται και μας καταπιέζει».
Να συμμετέχουν στις συζητήσεις,
να ακούνε προσεχτικά και μετά να
σχολιάζουν και να ρωτάνε. Να προ-
σέχουν συνέχεια η μια την άλλη, για
να «μην γίνουν βάρος στα παιδιά
που έχουν τόσα πράγματα να οργα-
νώσουν». Να μας κοιμίζουν στα γό-
νατά τους και να μας σκεπάζουν με
τα μαντήλια τους τα ξημερώματα
της μεγάλης διαδήλωσης στη Γένο-
βα, στο υπαίθριο πάρκινγκ που μέ-
ναμε. Να γελάνε, πειράζοντας η μια
την άλλη, «είμαστε σαν τον χοντρό
με το λιγνό», καθώς η Κατίνα ήταν
αεικίνητη και μικροσκοπική κι η Βαγ-
γελιώ λιγότερο ευκίνητη και πληθω-
ρική.  

Αντίο Βαγγελίτσα. Θα σε θυμόμα-
στε κι εσένα και το Κατινάκι με αγά-
πη, γνωρίζοντας ότι πίσω από το
γλυκό σας χαμόγελο υπήρχε μια δύ-
σκολη και σκληρή ζωή που ακολου-
θήσατε -όπως και χιλιάδες άλλες γυ-
ναίκες- χωρίς ποτέ να μετανιώσετε,
χωρίς ποτέ να σταματήσετε να πα-
λεύετε. 

Είμαστε τυχεροί και περήφανοι
που περπατήσαμε μαζί, έστω και λί-
γο, στο δρόμο του αγώνα. Συνεχί-
ζουμε, με τη δική σας έμπνευση, για
να τελειώνουμε με τους σύγχρονους
βασανιστές και το σύστημά τους!

Γιάννης Σηφακάκης

Διαβάστε επίσης
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Αποχαιρετούμε τις γυναίκες της Αντίστασης
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Σε όλη τη χώρα απλώνε-
ται το κύμα καταδίκης
της δολοφονίας του Άλ-

κη Καμπανού που έγινε στη
Θεσσαλονίκη στη Χαριλάου τα
ξημερώματα της 1ης  Φλεβά-
ρη. Στα γήπεδα, στις γειτονιές,
στα σχολεία, στο ίδιο το ση-
μείο της δολοφονίας του
19χρονου, πλήθος κόσμου δεί-
χνει με χίλιους-δyο τρόπους
την αλληλεγγύη του στους γο-
νείς του Άλκη ζητώντας να
υπάρξει δικαιοσύνη για τον
ίδιο αλλά και να μπει τέλος στη
βία και τις δολοφονικές επιθέ-
σεις. Οι ίδιοι οι γονείς του Άλ-
κη με ψυχραιμία ζητούν να πέ-
σει άπλετο φως στην δολοφο-
νία.

Αυτό δεν φάνηκε να συμβαί-
νει μέσα στην προηγούμενη
εβδομάδα καθώς γίναμε μάρ-
τυρες καθυστερήσεων και πα-
ραπληροφόρησης που αφο-
ρούν στην ίδια την ΕΛ.ΑΣ και
στον ίδιο τον υπουργό Προ.Πο
Θεοδωρικάκο. Μόλις την επό-
μενη της δολοφονίας και ενώ
με ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ
ενημέρωνε για τη σύλληψη
ενός «23χρονου αλλοδαπού που εμ-
πλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτο-
νίας», ο Θεοδωρικάκος έσπευσε να
τουϊτάρει ότι «ενημέρωσε τον πρω-
θυπουργό ότι συνελήφθη ο φερόμε-
νος ως δράστης» με την είδηση να
παίζει σε όλα τα κανάλια έχοντας τη
«βούλα» του υπουργού. 

Τις αμέσως επόμενες μέρες ο «εμ-
πλεκόμενος αλλοδαπός» που έγινε
«φερόμενος ως δράστης», κατέληξε
τελικά στο «23χρονος Αλβανός δρά-
στης». Αυτό μαθαίναμε από τα ΜΜΕ
και η ΕΛ.ΑΣ ουδέποτε τα διέψευσε.
Οι μέρες κυλούσαν, μια σειρά «πλη-
ροφορίες» συνέχισαν να έρχονται
στη δημοσιότητα κυρίως μέσω των
ανεπίσημων «πηγών της αστυνο-
μίας» που εστίαζαν ξανά σε δεύτερο
«20χρονο Αλβανό που έχει διαφύγει
στην Αλβανία». Είναι εντυπωσιακό
το γεγονός ότι από τα 11-12 άτομα
που συμμετείχαν άμεσα ή έμμεσα
στη δολοφονική επίθεση οι πληρο-
φορίες που διοχετεύονταν και προ-
βάλλονταν από τα ΜΜΕ αφορούσαν
δύο «αλβανούς» (στην πραγματικό-
τητα δύο νεαρούς αλβανικής κατα-
γωγής). Για τους υπόλοιπους «ημε-
δαπούς» δράστες η ενημέρωση της
αστυνομίας ήταν από καθόλου ως
ελάχιστη.

Χαρακτηριστική ήταν η στάση του
πατέρα του Άλκη πάνω στο θέμα
που δήλωσε: «Όχι φυλετικούς ρα-
τσισμούς, να μην βάζουμε ταμπέ-
λες», προσθέτοντας ότι «ήθελε ένας
άνθρωπος από την Αλβανία να μου
ζητήσει συγγνώμη γιατί ένας Αλβα-
νός συμμετείχε σε αυτό εδώ πέρα
το γεγονός». Αλλά δεν ήταν μόνο η
ρατσιστική παραπληροφόρηση το
πρόβλημα στην ΕΛ.ΑΣ, ήταν και η
καθυστέρηση. Ενώ χρειάστηκε μια

μόλις μέρα για να φτάσει στην σύλ-
ληψη του 23χρονου μέσω της ταυ-
τοποίησης του αυτοκινήτου, καθυ-
στέρησε σχεδόν μια εβδομάδα να
φτάσει στους υπόλοιπους συμμετέ-
χοντες παρά το γεγονός ότι είχε ήδη
τον ένα συλληφθέντα, είχε βίντεο
από την επίθεση και με τους δρά-
στες και τα αυτοκίνητα καθώς και
μαρτυρίες - για να μην πιάσουμε τις
αμέτρητες οπαδικές «πηγές» της. 

Αστυνομικά ντου
Αντί η ΕΛ.ΑΣ να εστιάσει στο συγ-

κεκριμένο συμβάν, είδαμε δεκάδες
ντου της αστυνομίας σε άσχετους
συνδέσμους οπαδών στη Θεσσαλο-
νίκη αλλά και στην Αθήνα. Αυτά δεν
είχαν στόχο τη γρήγορη διερεύνηση
της δολοφονίας, αλλά γενικώς «να
δείξουμε ότι κάτι κάνουμε» και κυ-
ρίως να προκαταβάλουμε ότι το
πρόβλημα είναι γενικώς η «οπαδική
βία». Ενώ μόλις 15 μέτρα από το ση-
μείο της επίθεσης, ήταν τελικά ένας
οδοκαθαριστής του Δήμου Θεσσα-
λονίκης και ένας δημοσιογράφος
που βρήκαν ένα «μαχαίρι τύπου μα-
τσέτας» και το παρέδωσαν στην
αστυνομία για να το εξετάσει...

Η σύλληψη 8 ακόμη δραστών ήρ-
θε τελικά μια εβδομάδα αργότερα,
την Κυριακή 6/2, με τους 7 από τους
8 συλληφθέντες (αναμένεται να κα-
ταθέσουν την Τετάρτη 9/2) να δεί-
χνουν (όπως και ο 23χρονος που κα-
τέθεσε την Δευτέρα 7/2) σαν βασικό
δράστη της δολοφονικής επίθεσης,
που είχε το λεγόμενο «δρεπάνι», ένα
21χρονο Έλληνα. Όλοι τους διώκον-
ται μεταξύ άλλων για το κακούργη-
μα της από κοινού ανθρωποκτονίας
με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπει-
ρα, κατά συρροή ενώ καταζητούνται

ακόμη 2 άτομα. 
Σε κάθε περίπτωση, η παραπλη-

ροφόρηση, το θόλωμα των νερών
και οι καθυστερήσεις που είδαμε επί
μια ολόκληρη εβδομάδα δημιούργη-
σαν ένα κλίμα συγκάλυψης και μα-
γειρέματος. Ποιον και τι αφορά, αυ-
τό είναι ζητούμενο. 

Έχει να κάνει με την ίδια την
αστυνομία; Το ΜEGA δημοσίευσε
φωτογραφία του «23χρονου μαζί με
τον γιο γυναίκας αξιωματικού της
ΕΛ.ΑΣ, ο οποίος είχε καταδικαστεί
σε 4,5 χρόνια φυλάκισης και εμπλε-
κόταν στην υπόθεση του θανάτου
του Βούλγαρου οπαδού του Άρη,
Τόσκο Μποζατζίσκι, τον Ιανουάριο
του 2020 στη Θεσσαλονίκη», όπως
ανέφερε το δημοσίευμα. Έχει να κά-
νει με διασυνδέσεις με την ίδια την
διοίκηση του ΠΑΟΚ; Στην δολοφονι-
κή επίθεση στον Μποζατσίσκι, όπου
οι εμπλεκόμενοι έπεσαν στα μαλα-
κά, ο 49χρονος που φερόταν ως ο
«εγκέφαλος» της επίθεσης καταδι-
κάστηκε μόνο για τα πλημμελήματα
της συμπλοκής και της διατάραξης
κοινής ειρήνης, ενώ η 27χρονη σύν-
τροφός του που οδηγούσε το αυτο-
κίνητο κρίθηκε ένοχη για ανθρωπο-
κτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο
δόλο. Ερωτηθείς στο δικαστήριο αν
οργάνωσε την επίθεση στους Βούλ-
γαρους οπαδούς είχε αναφέρει: “Με
έχουν στοχοποιήσει. Παράγοντας
δεν υπήρξα ποτέ. Ότι η σουίτα μου
είναι δίπλα στου προέδρου δεν ση-
μαίνει κάτι, ούτε ότι διατηρώ φιλικές
σχέσεις με στελέχη του ΠΑΟΚ”.

Έχει να κάνει με διασυνδέσεις με
ακροδεξιές και φασιστικές συμμο-
ρίες; Παρότι η επίθεση στον Άλκη,
σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, δεν
μοιάζει να έχει ρατσιστικό ή πολιτικό

κίνητρο έχει σημασία να διερευνηθεί
το κατά πόσο οι δράστες σχετίζον-
ται με τις φασιστικές επιθέσεις που
έχουν τέτοια κίνητρα -και δεν είναι
λίγες στην Θεσσαλονίκη τα τελευ-
ταία χρόνια. 

Τον περασμένο Οκτώβριο φασί-
στες οπαδοί του ΠΑΟΚ επιτέθηκαν
στα κεντρικά γραφεία της «Θύρας
4» σε αντιφασίστες οπαδούς του
ΠΑΟΚ λίγες μέρες μετά τις φασιστι-
κές επιθέσεις (εναντίον μελών της
ΚΝΕ και μαθητών, στην κατάληψη
του ΕΠΑΛ στην Σταυρούπολη) στις
οποίες συμμετείχαν οι πρώτοι. Το
2018 ακόμη και η ΕΛ.ΑΣ κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι ύποπτοι για τον
εμπρησμό της κατάληψης Libertatia
μετά τα εθνικιστικά συλλαλητήρια
για την Μακεδονία ήταν «ακροδεξιοί
και οπαδοί του ΠΑΟΚ». Δεν τις κάνει
η άκρα αριστερά αυτές τις συνδέ-
σεις, τις κάνει όλος ο κόσμος, τις
κάνουν για παράδειγμα, οι παλαίμα-
χοι ποδοσφαιριστές όλων των ομά-
δων της Θεσσαλονίκης που κάλεσαν
στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο
του Σαββάτου. 

Συστηματική δράση
Και δεν ανακαλύπτουν και την Αμε-

ρική. Από την δεκαετία του ’80 οι φα-
σιστικές συμμορίες και η ίδια η Χρυ-
σή Αυγή με συστηματικό τρόπο δρού-
νε μέσα στους οργανωμένους οπα-
δούς προσπαθώντας να στρατολογή-
σουν (ακολουθώντας τα παραδείγμα-
τα ομογάλακτών τους στην Βρετανία,
την Ιταλία) στον Παναθηναϊκό και
στον Άρη αρχικά, πιο πρόσφατα στον
“no politica” Ολυμπιακό – και πάνω
απ’ όλα στην ίδια την Εθνική Ελλά-
δος. Η «Γαλάζια Στρατιά» και τα μα-
χαιρώματα μεταναστών που συνόδευ-

σαν τις επιτυχίες του 2004 έφε-
ραν την σφραγίδα του αρχηγού
της, του Παναγιώταρου, μετέ-
πειτα βουλευτή της Χ.Α και σή-
μερα στη φυλακή για ηγεσία της
εγκληματικής συμμορίας. Εγ-
κλήματα που τότε έμειναν στο
απυρόβλητο.

Φυσικά και οι τρεις αυτές
συνδέσεις δεν αναιρούν η μια
την άλλη και ενίοτε διαπλέκον-
ται. «Προεδράρες» από τη Ν.
Φιλαδέλφεια μέχρι τον Πειραιά
και την Θεσσαλονίκη τονώνουν
το εθνικιστικό αίσθημα με
«αγιασοφιές» και «ιδρύματα
ποντιακών σπουδών». Χρησιμο-
ποιούν κομμάτια των οπαδών
σαν ομάδες κρούσης που επι-
τίθενται στους «αντιφρονούν-
τες» (ας θυμίσουμε τις βίαιες
επιθέσεις ενάντια στο κίνημα
που εναντιώθηκε στο ξεπούλη-
μα της Ν. Φιλαδέλφειας στον
Μελισσανίδη) παίρνοντας σαν
αντάλλαγμα οπαδικά προνόμια
και μπραβιλίκια ή την άδεια
των φασιστών να αλωνίζουν
στους συνδέσμους.  

Δεν είναι εύκολο να βγουν
στην επιφάνεια αυτές οι συνδέ-
σεις -και το γεγονός ότι συνή-

γορος των θυμάτων έχει αναλάβει ο
Κούγιας δεν βοηθάει. Το ίδιο και η
κυβέρνηση Μητσοτάκη που στο
πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο
έσπευσε να  πάρει «πρωτοβουλίες» -
που στην πράξη θα μεταφραστούν
σε ένα και μοναδικό πράγμα: σε νέ-
ες επιθέσεις της αστυνομίας στη νε-
ολαία που πάει στο γήπεδο.  

Τι μπορεί να γίνει; Άμεσα, ένα
πρώτο ζητούμενο είναι να διαλευ-
κανθεί πλήρως η δολοφονία, να
αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Άλκη
και να έλθουν στο προσκήνιο όλες
οι τυχόν διασυνδέσεις των δραστών.
Αν θέλουμε πραγματικά να σταματή-
σουμε τη βία στα γήπεδα πρέπει να
συγκρουστούμε με αυτούς που την
προκαλούν, με αυτούς που οπλίζουν
το χέρι. 

Με αυτούς που με το επαγγελμα-
τικό ποδόσφαιρο βγάζουν ή ξεπλέ-
νουν εκατομμύρια ευρώ επιδιώκον-
τας ταυτόχρονα να χτίσουν ιδιωτι-
κούς στρατούς για να τους χρησιμο-
ποιούν κατά το δοκούν. Να συγ-
κρουστούμε με αυτούς που διαχρο-
νικά τους καλύπτουν, τους κάνουν
τις πλάτες και τις χάρες με  καινούρ-
για γήπεδα και εκτάσεις για επενδύ-
σεις που κουκουλώνουν τις υποθέ-
σεις τους: Τις κυβερνήσεις, την
αστυνομία και τους δικαστές και τις
επιλεκτικές τους συγγένειες. Να βά-
λουμε τέλος στις φασιστικές συμμο-
ρίες που βρίσκουν πεδίο στρατολό-
γησης τα γήπεδα μεταλαμπαδεύον-
τας και τα δολοφονικά τους «modus
operaνdi» με αντάλλαγμα την εύνοια
των προέδρων. Να συγκρουστούμε
εν τέλει με ένα ολόκληρο σύστημα
που είναι συνώνυμο της βίας. 

Γιώργος Πίττας

Δεν υπάρχει “οπαδική βία”
χωρίς πλάτες από ΠΑΕ, ΕΛ.ΑΣ
και φασιστικές συνδέσεις

Πλήθος κόσμου τιμά τον Άλκη στο σημείο της δολοφονίας του
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Τα εγκλήματα στα σύνορα δικά τους –
Οι νεκροί
δικοί μας

Την ίδια στιγμή που το
αντιρατσιστικό κίνημα

διεθνώς οργανώνει δράσεις
ενάντια στις δολοφονικές
επαναπροωθήσεις προσφύ-
γων και παλεύει ενάντια
στις άθλιες συνθήκες που
επικρατούν στα στρατόπε-
δα-φυλακές, ο υπουργός
Μετανάστευσης κάνει επί-
δειξη θράσους βραβεύον-
τας δύο από τους πιο μιση-
τούς οργανωτές αυτής της
δολοφονικής εκστρατείας.

Όπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ “εί-
ναι πρόκληση τις μέρες που
βρέθηκαν κοκαλωμένοι από
το κρύο 19 πρόσφυγες, να
απονέμει «Διαμνημόνευση
Μεταναστευτικής Αρωγής
Α’ Τάξης στον Αντιπρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Προώθηση του Ευ-
ρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ.
Μαργαρίτη Σχοινά, για την
σημαντική συμβολή του ιδί-
ου και κατ’ επέκταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην αντιμετώπιση της με-
ταναστευτικής κρίσης, κα-
θώς και των επιπτώσεών
της στις τοπικές κοινωνίες».
Εξίσου προκλητική είναι η
αντίστοιχη απονομή Δια-
μνημόνευσης Μεταναστευ-
τικής Αρωγής Β’ Τάξης -χα-
μηλότερα από τον Σχοινά-
στον Φαμπρίς Λέγκερι,
Εκτελεστικό Διευθυντή της
FRONTEX.

“Και στις δύο μεριές του
Αιγαίου όπως και στα σύνο-
ρα με την Πολωνία επικρα-
τεί οργή για τα εγκλήματα
της ρατσιστικής Ευρώπης
φρούριο που δολοφονεί
πρόσφυγες. Θα μας βρού-
νε μπροστά τους στην Ελ-
λάδα, την Τουρκία, την Πο-
λωνία, με ένα κίνημα αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες
που διεκδικεί να μπει τέλος
στις δολοφονίες προσφύ-
γων με τα pushbacks, να
ανοίξουν τα σύνορα... Να
δοθούν λεφτά για τις ανάγ-
κες των εργαζόμενων, για
να σωθεί από την πανδημία
και την κρίση ο απλός κό-
σμος και όχι να σπαταλούν-
ται για Ραφάλ, φράχτες και
χτίσιμο στρατοπέδων-φυ-
λακών στα νησιά. Στις 19
Μάρτη ξεσηκωνόμαστε διε-
θνώς ενάντια στο ρατσισμό
και το φασισμό!” τονίζει η
ΚΕΕΡΦΑ στην ανακοίνωσή
της.

Κοινή διακήρυξη σε ελληνικά, τουρκικά και αγ-
γλικά εξέδωσαν η ΚΕΕΡΦΑ από τη Ελλάδα μα-
ζί με τις Πλατφόρμες Hepimiz Gοcmeniz Irkcili-

ga Hayor (Είμαστε όλοι πρόσφυγες, όχι στον ρατσι-
σμό), Irkciliga milliyetcilige hayir (Οχι στον ρατσισμό)
και την Αντικαπιταλιστική Πλατφόρμα στην Τουρκία:

“Δεκαεννέα πρόσφυγες βρέθηκαν νεκροί χωρίς τα
ρούχα τους στην τουρκική πλευρά των ελληνοτουρκι-
κών συνόρων κοντά στα Ύψαλα. Το ταξίδι των προ-
σφύγων που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον
πόλεμο, την πείνα και τον θάνατο από τις κατεστραμ-
μένες χώρες τους προς την ΕΕ τελείωσε στα σύνορα
της Ευρώπης-Φρούριο.

Χιλιάδες πρόσφυγες έχουν παγιδευτεί στην Τουρ-
κία και την Ελλάδα λόγω της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-
Τουρκίας. Αυτή η πολιτική ενισχύθηκε μετά την ήττα
των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, οδηγώντας την τουρκική
κυβέρνηση να χτίσει ένα νέο φράχτη 140 χιλιομέτρων
στα σύνορα με το Ιράν και την ελληνική κυβέρνηση
να επεκτείνει τον φράχτη στον ποταμό Έβρο και να
ενισχύσει την παρουσία της FRONTEX και της ελληνι-
κής ακτοφυλακής, υιοθετώντας μεθόδους μαζικών
επαναπροωθήσεων.

Ως αντιρατσιστικά κινήματα και στα δύο μέρη του
Αιγαίου, είμαστε συγκλονισμένοι από τους θανάτους
προσφύγων από τη βύθιση σκαφών και τις μεθόδους
παραβίασης του δικαιώματος των αιτούντων άσυλο
σε πρωτοφανή κλίμακα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλε-
μο, ακυρώνοντας ουσιαστικά τη Σύμβαση της Γε-
νεύης και στις δύο πλευρές του Αιγαίου.

Ανταγωνισμός
Την τελευταία περίοδο γίναμε μάρτυρες τεράστιων

καταστροφών από τον χιονιά και τις πυρκαγιές το κα-
λοκαίρι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ανησυχούμε
ότι οι κυβερνήσεις μας συμμετέχουν σε έναν ανταγω-
νισμό για τον στρατηγικό έλεγχο της περιοχής, για
έρευνα και εξόρυξη φυσικού αερίου στην περιοχή
που φέρνει τις πολεμικές εντάσεις και τον ρατσισμό
στο προσκήνιο. Η στρατιωτικοποίηση της φύλαξης
των συνόρων θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των
προσφύγων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον
θάνατο και να αναζητήσουν μια νέα ζωή.

Οι πρόσφυγες δεν είναι εργαλεία των κυβερνήσεων
αλλά θύματα των ανταγωνισμών τους. Τεράστια ποσά
χρημάτων και ανθρώπινου δυναμικού σπαταλούνται
για εξοπλισμούς, φράχτες, στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, μαζικές επαναπροωθήσεις και θανατηφόρες κα-
ταδιώξεις προσφύγων μετατρέποντας το Αιγαίο σε
ένα υγρό νεκροταφείο χιλιάδων αντί για την ανάπτυξη
της ευημερίας και της ειρήνης στην περιοχή.

Δηλώνουμε την κοινή μας βούληση να αντισταθού-
με στον ρατσισμό και στις δύο πλευρές του Αιγαίου
για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μετανα-
στών, για να βάλουμε τέλος στις απώλειες ζωών, να
ανοίξουν τα σύνορα και να μετατραπεί το Αιγαίο σε
ειρηνικό και ασφαλές πέρασμα για τους πρόσφυγες
που αναζητούν δρόμο για να φτάσουν στην Ευρώπη.

Στις 19 Μαρτίου θα συμμετάσχουμε στη διεθνή
ημέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού με κινή-
ματα σε όλη την Ευρώπη και τον Κόσμο”.

Σε πάνω από πενήντα
πόλεις σε ολόκληρο

τον κόσμο πραγματοποι-
ήθηκαν κινητοποιήσεις,
την Κυριακή 6/2,  Διεθνή
Μέρα μνήμης και δρά-
σης “Commemor Ac-
tion”, για τις ζωές προ-
σφύγων που χάθηκαν
στην προσπάθεια τους
να περάσουν τα σύνορα. 

Στη Γαλλία, η μέρα
αυτή αποτέλεσε έναν
ακόμα σταθμό στο δρό-
μο για τη Διεθνή Μέρα
Δράσης ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό στις 19 Μάρτη. “Η Καμπάνια Αντιρατσισμός και Αλ-
ληλεγγύη, που ήταν στην καρδιά αυτής της κινητοποίησης σε αρκετές πόλεις, έχει βάλει ένα γεμάτο
και φιλόδοξο πρόγραμμα που κορυφώνεται στις 19 Μάρτη”, είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Ομάρ, από το κεντρικό συντονιστικό της Καμπάνιας. “Η  Κυριακή ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχαμε
να δράσουμε συγχρονισμένα με κινήσεις από άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά και της Αφρικής
όπου οι οικογένειες των θυμάτων της ευρωπαϊκής συνοριακής πολιτικής θρηνούν συγγενείς που χά-
σανε στο δρόμο της προσφυγιάς. Στη Γαλλία η προσπάθεια της Καμπάνιας Αντιρατσισμός και Αλλη-
λεγγύη είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς το πολιτικό σκηνικό κυριαρχείται από την κόντρα μεταξύ
των ακροδεξιών Ζεμούρ και Λεπέν”.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι, το Στρασβούργο, τη Λυών, το Μπριανσόν, την
Τουλούζη και αλλού. Ιδιαίτερα δυναμική, παρά τη βροχή, ήταν η συγκέντρωση στην πρωτεύουσα,
όπου εκπρόσωποι πολλών συλλογικοτήτων “Χωρίς Χαρτιά” πήραν τον λόγο για να εκφράσουν την
οργή τους για την πολιτική των κλειστών συνόρων αλλά και “την απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς
τις οικογένειες των θυμάτων” όπως είπε ένας από τους ομιλητές, εξηγώντας πως “αδιαφορούν για
τους θανάτους αλλά αδιαφορούν και για τις οικογένειες που μένουν με ένα μεγάλο ερωτηματικό
όσον αφορά στο τι απέγιναν τελικά οι δικοί τους άνθρωποι”. Επόμενος σταθμός για το αντιρατσιστι-
κό κίνημα στη Γαλλία είναι το Σάββατο 12 Φλεβάρη με κινητοποιήσεις σε δεκάδες πόλεις ενάντια
στον φασισμό και την άνοδο της άκρας δεξιάς.

Δ.Δ.

Στα πλαίσια της Διεθνούς Μέρας Commemor-
Action στις 6 Φλεβάρη στα Χανιά πραγματοποι-

ήθηκε συγκέντρωση, πορεία και παράσταση δια-
μαρτυρίας στο λιμεναρχείο. Διαδηλώσαμε για τις
ζωές προσφύγων που χάθηκαν προσπαθώντας να
περάσουν τα σύνορα της Ευρώπης Φρούριο.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία 1886 με κα-
τεύθυνση προς το ενετικό λιμάνι. Μεταξύ άλλων
ακούστηκαν συνθήματα όπως: “Άσυλο και στέγη
στους πρόσφυγες - όχι απελάσεις και φυλακές”,
“Pushback τώρα στο Μητσοτάκη”, “Πες το δυνατά,
πες το καθαρά - σύνορα ανοιχτά για την προσφυ-
γιά”, “Ούτε στα Χανιά, ούτε πουθενά - τσακίστε
τους φασίστες σε κάθε γειτονιά”.

Έξω από το λιμεναρχείο Χανίων τοποθετήθηκε
λίστα με τα ονόματα των δολοφονημένων και αγνο-
ούμενων προσφύγων από τις πολιτικές των επανα-
προωθήσεων και ακολούθησε θεατρικό δρώμενο.
Η κινητοποίηση οργανώθηκε από το Κοινωνικό Στέ-
κι-Στέκι Μεταναστών, την Κατάληψη Ρόζα Νέρα και
άλλους ενώ καλούσε και ο Σύλλογος Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 

Η ΚΕΕΡΦΑ Χανίων συμμετείχε με οργανωμένη
παρουσία και συνθήματα, καλώντας στη συνέχεια
της αντιρατσιστικής κι αντιφασιστικής μάχης στις
19 Μαρτίου, στη Διεθνή μέρα ενάντια στον φασισμό
και τον ρατσισμό, μαζί με κινήματα από 17 χώρες.

Ειρηναίος Μαράκης

6/2, Χανιά, Συγκέντρωση ενάντια στις δολοφονικές επαναπροωθήσεις. Φωτό: Ειρηναίος Μαράκης

6/2, Παρίσι, Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ζωές προσφύγων που χάθηκαν.
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