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Κοντεύουμε στη συμπλήρωση δύο χρόνων
από το ξέσπασμα της πανδημίας. Που οφεί-
λεται ο μεγάλος αριθμός θανάτων που έχου-
με πλέον καθημερινά;

Κ. Καταραχιάς: Η κυβερνητική διαχείριση
της πανδημίας έχει εξελιχθεί σε μια ολοκλη-
ρωτική πανωλεθρία. Και μόνο από αυτό που οι
ίδιοι αποκαλούν «σκληρούς δείκτες», φαίνον-
ται τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτι-
κής. Βδομάδα με τη βδομάδα σκαρφαλώνουμε
όλο και ψηλότερα όσον αφορά τη διεθνή κατά-
ταξη στον αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο
πληθυσμού. Εδώ κι έξι μήνες είμαστε πρώτοι.
Εκατομμύρια άνθρωποι βλέπουν την πρόσβα-
σή τους στην Υγεία να περιορίζεται. Αυτό
ισχύει και για τον κοβιντ και για τη λοιπή νοση-
ρότητα. Προκειται για μια δολοφονική διαχεί-
ριση που έχει τη σφραγίδα του Μητσοτάκη.
Δεν είναι επειδή τους ξέφυγε σε αυτό το τε-
λευταίο κύμα. Από την αρχή επιμένουν στην
ίδια ατζέντα. Θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν το
ΕΣΥ, να απολύσουν χιλιάδες συμβασιούχους
υγειονομικούς, να χτυπήσουν τον συνδικαλι-
σμό, να διαλύσουν τη δημόσια και δωρεάν
Υγεία. 

Φτάνουν στο σημείο δικοί τους, όπως ο
Τσιόδρας κι ο Λύτρας -που πηδάνε από το
βάρκα γιατί δεν θέλουν να χρεωθούν όλη την
καταστροφή- να το θέτουν ξεκάθαρα: ο κό-
σμος πεθαίνει γιατί υπάρχει πρόβλημα με τις
ΜΕΘ. Τα κρεβάτια για κοβιντ είναι γύρω στα
600, κι αυτά με πολύ φουσκωμένο τρόπο. Πολ-
λά δεν είναι ενεργά γιατί δεν υπάρχει προσω-
πικό. Κανονικά στην Ελλάδα θα έπρεπε να
έχουμε 3.500 κρεβάτια ΜΕΘ και ΜΑΦ. Από μό-
νη της αυτή η έλλειψη μπορεί να δώσει μια
εξήγηση στο γιατί οδηγούνται στο θάνατο τό-
σοι άνθρωποι. 

Σε αυτό προστίθεται η έλλειψη προσωπικού.
Που η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κάλυψε, αλλά
τη μεγάλωσε κι άλλο. Τουλάχιστον 10 χιλιάδες
λιγότεροι συνάδελφοι/ισσες εργάζονται στα
νοσοκομεία από την αρχή της. Αναστολές,
συνταξιοδοτήσεις, άθλιες συνθήκες που οδη-
γούν σε παραιτήσεις και μηδενικές προσλή-
ψεις έχουν φέρει αυτά τα αποτελέσματα. 

Η υποχρηματοδότηση είναι ο άλλος μεγά-
λος παράγοντας που φέρνει τους θανάτους.
Οι δαπάνες για την Υγεία μειώθηκαν τουλάχι-
στον κατά 800 εκατομμύρια τα δύο αυτά χρό-
νια της πανδημίας. Αυτά τελικά καταλήγουν να
μετατρέπουν τα νοσοκομεία σε προθαλάμους
νεκροταφείων. 

Α. Ερωτοκρίτου: Βλέπουμε τα αποτελέσμα-
τα της καταστροφής της δημόσιας Υγείας που
διενεργείται από τα μνημονιακά χρόνια μέχρι
σήμερα. Αν πας σε μια παθολογική κλινική που
κατά βάση αντιμετωπίζει τον κόβιντ θα δεις ότι
το μόνιμο προσωπικό είναι άνω των 55 ετών
και οι νεότεροι είναι όλοι συμβασιούχοι. Η ηλι-
κιακή εικόνα του ΕΣΥ δείχνει το πόσα χρόνια
έχουν να γίνουν μαζικές μόνιμες προσλήψεις
στην Υγεία. Χρόνια τώρα το ΕΣΥ υποστελεχώ-
νεται κι αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο. 

Δεύτερο κρατούμενο είναι η διαλυμένη πρω-
τοβάθμια Υγεία. Δυο χρόνια τώρα λέμε ότι
ένας βασικός λόγος θανάτου από κορονοϊό εί-
ναι οι συνοσηρότητες. Π.χ σακχαρώδης διαβή-
της, παχυσαρκία, στεφανιαία νόσος κλπ. Όταν
δεν υπάρχουν δημόσια ιατρεία για να πάει κά-
ποιος να ρυθμίσει το σάκχαρό του, την πίεσή
του, το βάρος του και δεν έχει τα 50 ευρώ για
τον ιδιώτη γιατρό, έχουμε σαν αποτέλεσμα
όλη η βασική συνοσηρότητα να είναι τελείως

αποδιοργανωμένη σε ένα μεγάλο κομμάτι του
πληθυσμού. Συνεπώς έρχονται στα δημόσια
νοσοκομεία με κόβιντ, άνθρωποι που ήδη
έχουν επιβαρυμένη υγεία, χάρη στη διάλυση
της πρωτοβάθμιας Υγείας. 

Το ζήτημα των ΜΕΘ είναι μόλις μια πτυχή
του προβλήματος και δεν πρέπει να εξαντλεί-
ται εκεί η συζήτηση. Η κυβέρνηση έχει κάνει
την επιλογή να συγχωνεύσει όλες τις βαθμίδες
της Υγείας στην τριτοβάθμια περίθαλψη που
είναι τα νοσοκομεία. Έχει ρίξει σε αυτά τον εμ-
βολιασμό και τα τακτικά ιατρεία που είναι κομ-
μάτια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Έχει
βάλει σε αυτά και το κομμάτι της δευτεροβάθ-
μιας, δηλαδή τα Κέντρα Υγείας, μετατρέπον-
τας ως τέτοια μια σειρά νοσοκομεία που σε
μια προηγούμενη φάση ήθελε να τα κλείσει
και δεν τα κατάφερε. Και μετά πάμε στην τρι-
τοβάθμια περίθαλψη που ερχόμαστε να συζη-
τήσουμε τι ΜΕΘ και ΜΑΦ έχεις, τι στελέχωση,
αλλά και τι εμπειρία έχουν. Και η απάντηση εί-
ναι ότι είμαστε στο απόλυτο μηδέν. Γιατί τόσα
χρόνια οι κυβερνητικές πολιτικές δεν έχουν
φροντίσει ούτε να προσλάβουν, ούτε να κρα-
τήσουν, ούτε να εκπαιδεύσουν προσωπικό. Τα
νοσοκομεία τα τελευταία δυο χρόνια έχουν
τουλάχιστον το διπλάσιο φόρτο εργασίας σε
σχέση με πριν την πανδημία, με λιγότερους
εργαζόμενους και χειρότερες συνθήκες. Αυτό
κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Ξεκάθαρα. 

Παίζει ρόλο ότι έχουμε λίγες ΜΕΘ; Σαφέ-
στατα. Το απάντησε η μελέτη Τσιόδρα που λέ-
ει ότι το πόσες μέρες κάνει ένας άνθρωπος
διασωληνομένος εκτός ΜΕΘ αυτόματα επηρ-
ρεάζει επιβαρυντικά για το πως θα τα καταφέ-
ρει μέσα στη ΜΕΘ όταν και αν φτάσει. 

Κι όμως, η κυβέρνηση δημοσίευσε ένα προ-
παγανδιστικό βίντεο που παρουσιάζει την
αντίθετη εικόνα και εμφανίζεται να έχει ενι-
σχύσει το ΕΣΥ. Τι απαντάτε;

Α. Ερωτοκρίτου: Η κυβέρνηση λέει ψέματα
σε όλα τα επίπεδα. Καταρχήν μιλάνε για ΜΕΘ

που έφτιαξαν και ουσιαστικά βαφτίζουν κρεβά-
τια σε ΜΕΘ για να παρουσιάζουν νούμερα. Αν
πας για παράδειγμα στο Σωτηρία που είναι
υποτίθεται η ναυαρχίδα του ΕΣΥ στην αντιμε-
τώπιση του κορονοϊού, οι γιατροί κάνουν 9
εφημερίες το μήνα, όταν το ανώτατο επιτρε-
πτό όριο είναι 7, για να φέρω ένα παράδειγμα
υποστελέχωσης. 

Ας έρθουν σε μια εφημερία να δουν αν
ισχύουν αυτά που λένε. Στη δική μας εφημερία
τη δεύτερη ημέρα του χιονιά για παράδειγμα,
στα επείγοντα βγήκε ανακοίνωση ότι δεν
υπάρχουν κενά κρεβάτια 8 ώρες πριν κλείσει η
εφημερία. Όποιος έχριζε εισαγωγής θα έμπαι-
νε σε κρεβάτι 15 – 20 ώρες αργότερα. Αποτέ-
λεσμα; Άνθρωπος 45 χρονών με παγκρεατίτι-
δα υπέγραψε κι έφυγε. ‘Άλλος με πνευμονία
που χρειαζόταν 15 λίτρα οξυγόνο επίσης υπέ-
γραψε κι έφυγε. Άλλος με φυματίωση, με 40
πυρετό, να περιμένει κάπου σε μια γωνία. Άλ-
λος που πέθανε στην εφημερία πριν μπει σε
κρεβάτι. Άλλος, ένας άστεγος άνθρωπος, που
επίσης πέθανε, πριν μπει να τον εξετάσουμε,
πριν καν μάθουμε το όνομά του. 

Κι αυτή είναι η εικόνα από την Αττική. Αν πά-
με έξω από την Αττική η εικόνα είναι πολύ χει-
ρότερη. Όταν φτάνουμε στο Γεννηματάς να
περιθάλπτουμε κόσμο από τη Σαλαμίνα, τη
Θήβα, τη Λειβαδιά ακόμα και την Καλαμάτα,
καταλαβαίνεις τι γίνεται στα νοσοκομεία εκεί.

Σώζεται η κατάσταση; Τι χρειάζεται να γίνει
έστω και τώρα;

Α. Ερωτοκρίτου: Υπάρχουν πράγματα που
μπορούν να γίνουν. Πρώτον μαζικές προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία. Αυτό θα αλλάξει δραμα-
τικά το τι γίνεται σε αυτά. Δεν ισχύει ότι δεν
υπάρχει κόσμος να δουλέψει που λέει το
Υπουργείο. Υπάρχει πολύς κόσμος αλλά χρει-
άζονται κίνητρα για να δουλέψει αυτός ο κό-
σμος. Βλέπουμε τι γίνεται με την ακρίβεια.
Χρειάζονται αυξήσεις στους μισθούς. Χρειάζε-
ται στελέχωση σε όλες τις βαθμίδες της Υγεί-

ας. Η πρωτοβάθμια έχει διαλυθεί από τότε που
διέλυσαν το ΙΚΑ. Χρειαζόμαστε ξανά έναν τέ-
τοιο θεσμό καλά στελεχωμένο κι εξοπλισμένο
και το ίδιο ισχύει και με τα Κέντρα Υγείας και
τα νοσοκομεία. 

Δεύτερον χρειαζόμαστε άμεσα γενναία αύ-
ξηση της χρηματοδότησης στο ΕΣΥ. Λεφτά
υπάρχουν, ας τα κόψουν από αλλού. Δεν μπο-
ρούν να κυκλοφορούν παντού όλο και περισ-
σότεροι μπάτσοι με ολοκαίνουργια οχήματα,
να πετάνε πανάκριβα Ραφάλ πάνω από τα κε-
φάλια μας και στα νοσοκομεία να μην έχουμε
ούτε τα βασικά. 

Τρίτον χρειάζεται μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέ-
σεις. Από τους εργολαβικούς της καθαριότη-
τας, μέχρι τους επικουρικούς νοσηλευτές, για-
τρούς κλπ. Να επιστρέψουν στο ΕΣΥ όλες και
όλοι που βρίσκονται σε αναστολή. Αν δεν γί-
νουν αυτά τα βασικά βήματα ούτε μπορούμε
να μιλάμε για τέλος της πανδημίας, ούτε για
μείωση των θανάτων, ούτε συνολικά για βελ-
τίωση της Υγείας. 

Είναι μια μάχη τάξης εναντίον τάξης αυτή
που δίνουμε στα νοσοκομεία και γι’ αυτό δεν
πρέπει να τη δώσουμε μόνο οι υγειονομικοί. Η
απεργία της ΑΔΕΔΥ την 1η Φλεβάρη ήταν ση-
μαντικό βήμα για να γίνει πανεργατική υπόθε-
ση το ζήτημα της Υγείας κι έχουμε να το συνε-
χίσουμε.

Κ. Καταραχιάς: Η δυνατότητα να σωθεί η
κατάσταση είναι υπαρκτή. Ένα απλό πράγμα
που διεκδικούμε για να μην νοσηλεύεται κό-
σμος εκτός ΜΕΘ, για να υπάρχει πρωτοβάθ-
μια, γιατροί, τεστ και ό,τι τελικά χρειάζεται ο
κόσμος είναι το εξής: Κρατικοποίηση όλου του
ιδιωτικού τομέα της Υγείας χωρίς αποζημίωση
στους κλινικάρχες, άλλωστε έχουν βγάλει ήδη
τεράστια κέρδη από την πανδημία. Υπάρχουν
έμπειρες δομές κι εργαζόμενοι μέσα στα ιδιω-
τικά νοσοκομεία και τις κλινικές, που πραγμα-
τικά μπορούν να καλύψουν τεράστια κενά. Κι
εργατικός έλεγχος γιατί όπως έχει αποδειχτεί
οι Πλεύρηδες, οι Μητσοτάκηδες και οι κλινι-
κάρχες δεν έχουν ιδέα για το τι χρειάζεται σε
αντίθεση με τους εργαζόμενους που αντιμετω-
πίζουν από πρώτο χέρι την κατάσταση. 

Η κυβέρνηση πάει στην αντίθετη κατεύθυν-
ση και γι’ αυτό η μάχη για το ΕΣΥ είναι αντικυ-
βερνητική μάχη. Η κατεύθυνσή της είναι προς
την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Ήδη υπάρχουν
δημοσιεύματα για επίθεση – σοκ της κυβέρνη-
σης. Ότι θα βάλει όλη την Υγεία δημόσια και
ιδιωτική σε ένα ενιαίο σύστημα στην κατεύθυν-
ση όμως της ιδιωτικοποίησης, με νοσοκομεία
που θα λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με μάνατζερ κι
ασθενείς που θα αντιμετωπίζονται «με το κομ-
μάτι». Χρειάζεται να ανατρέψουμε αυτή την
κυβέρνηση και γι’ αυτό είναι πολύ καλό ότι με-
τά τη μαζική απεργία της 1ης Φλεβάρη πάμε
σε κλιμάκωση. Στις 16/2 προχωράμε σε νέα
απεργιακή κινητοποίηση στα νοσοκομεία με
κέντρο τη διεκδίκηση για μονιμοποίηση των
συμβασιούχων και ακολουθεί η μεγάλη απερ-
γία στις 23/2. Είναι αποτέλεσμα της οργής που
υπάρχει μέσα στα νοσοκομεία. Άμα κοιτάξει
κανείς σε πόσα νοσοκομεία γίνανε κινητοποι-
ήσεις το τελευταίο διάστημα αυτό θα συμπε-
ράνει. 
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Αγώνας! Για να σώσουμε ζωές

Ο Κώστας Καταραχιάς, γιατρός στο Έλενα Βενιζέλου 
και η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς, 
μέλη του Συντονιστικού Νοσοκομείων, 
μίλησαν στον Στέλιο Μιχαηλίδη
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Όσο περισσότερο κλιμακώνεται η
πολεμική υστερία για την Ουκρα-
νία, τόσο περισσότερο γελοιοποι-

είται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν η από-
φασή της να καλέσει όσους έλληνες βρί-
σκονται στην Ουκρανία να την εγκαταλεί-
ψουν. Πιθηκίζοντας τις μεγάλες ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις της Δύσης που απομακρύ-
νουν προσωπικό από τις πρεσβείες τους
στο Κίεβο για να κλιμακώσουν την ένταση,
ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας προχώρησαν
σε αντίστοιχες οδηγίες, την ίδια στιγμή που
δήλωναν ότι πολιτική τους είναι η «προστα-
σία του ελληνισμού της Ουκρανίας»! Όπως
πάντα, η προστασία που προσφέρει ο ελλη-
νικός μεγαλοϊδεατισμός είναι ο ξεριζωμός.

Πέρα, όμως, από τις διπλωματικές γκά-

φες που αποκαλύπτουν πόσο επικίνδυνοι εί-
ναι αυτοί που κυβερνούν, υπάρχει γεω-
στρατηγική ουσία. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ συγ-
κρούονται με τη Ρωσία για το αν η Ουκρα-
νία (και όχι μόνο) μπορεί να γίνει μέλος του
ΝΑΤΟ. Οι δυτικοί ιμπεριαλιστές επιδιώκουν
μια ρεβάνς για την ήττα τους όταν προσπά-
θησαν να βάλουν τη Γεωργία στο ΝΑΤΟ και
ο Πούτιν απάντησε με εισβολή που ακύρω-
σε τα σχέδιά τους. Αυτή τη φορά, αυτά που
διακυβεύονται είναι πολύ περισσότερα και
η απειλή πολέμου πολύ πιο μεγάλη.

Εκστρατεία
Όσο κι αν υπάρχουν ρωγμές στο δυτικό

ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο με διαφοροποι-
ήσεις στα συμφέροντα ΗΠΑ-Γαλλίας-Γερ-
μανίας, κοινή είναι η εξόρμησή τους για να
εντάξουν τις χώρες του πρώην ανατολικού
μπλοκ στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Σε αυτή την
εκστρατεία τους γεφυρώνουν και τις δια-
φορές τους με την Τουρκία που παίζει άμε-
σο ρόλο στη Μαύρη Θάλασσα.  Σε αυτά τα
πλαίσια, τα Ραφάλ και οι φρεγάτες του Μη-
τσοτάκη λειτουργούν ως μετόπισθεν του
Ερντογάν για λογαριασμό του ΝΑΤΟ!

Κι όμως, αυτή την Τρίτη η κυβέρνηση
περνάει από τη Βουλή τις συμβάσεις των
εξοπλιστικών προγραμμάτων με ιλιγγιώδη

ποσά (3,05 δις ευρώ για φρεγάτες και άλ-
λα 1,1 δις για έξτρα Ραφάλ) και με άφθονη
ρητορική για την «άμυνα της πατρίδας». 

Αυτό είναι μόνο ένα μέρος από το κό-
στος της πολεμοκαπηλείας. Εκτός από τα
πολεμικά παιχνίδια, η εκστρατεία της Δύ-
σης για την Ουκρανία περιλαμβάνει και οι-
κονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αν
φτάσουν τα πράγματα ως εκεί, το κόστος
των κυρώσεων θα είναι βαρύ για την ελλη-
νική οικονομία, κύρια μέσα από την άνοδο
των τιμών της ενέργειας. Ο Μητσοτάκης
και οι υπουργοί του πουλάνε παραμύθια
για «καταπολέμηση του πληθωρισμού» ενώ
εμπλέκονται στον πιο επικίνδυνο οικονομι-
κό πόλεμο.

Δίπλα στα βάρη της συμμετοχής στο ΝΑ-
ΤΟ έρχονται βέβαια και τα βάρη από τη
συμμετοχή στην ΕΕ. Οι δεσμεύσεις των
Μνημονίων ισχύουν ακόμα και μεταφράζον-
ται σε άγριες περικοπές των κοινωνικών
δαπανών ξανά. Τα επιτόκια δανεισμού για
τα ελληνικά ομόλογα ανεβαίνουν και ο Μη-
τσοτάκης δεσμεύεται να «καθησυχάσει» τις
αγορές μειώνοντας το έλλειμμα του προ-
ϋπολογισμού. Πριν έρθουν οι νεκροί από
τις πολεμικές εξορμήσεις του ιμπεριαλι-
σμού, έρχονται οι εκατόμβες νεκρών από
τη διάλυση των νοσοκομείων.

Να γιατί το συμφέρον των εργατών παν-
τού, και εδώ και στην Τουρκία και στη Ρω-
σία και στη Γερμανία, είναι να πολεμάμε
αυτούς που κυβερνάνε και όχι ο ένας τον
άλλον. Οι ήρωες της Υγείας που απεργούν
ξανά στις 23 Φλεβάρη ενάντια στις περικο-
πές στα νοσοκομεία είναι και ήρωες της ει-
ρήνης: Λεφτά για τις ζωές μας και όχι για
να βάλει χέρι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ στην Ου-
κρανία.

Το χάος που έχει προκαλέσει ο Μπόρις Τζόν-
σον δίνει αέρα στα πανιά του Κειρ Στάρμερ.

Έτσι, ο Στάρμερ εκμεταλλεύεται την ουκρανική
κρίση για να αποδείξει στη βρετανική άρχουσα
τάξη ότι αν γίνει πρωθυπουργός θα είναι άξιος
υπερασπιστής των συμφερόντων της. 

Αυτή η διαβεβαίωση πήρε μια αναπάντεχη
μορφή. Μετά από επίσκεψη στο αρχηγείο του
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλες ο Στάρμερ κατήγγειλε τη
Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο σε άρθρο του
στην εφημερίδα Γκάρντιαν, στο οποίο έγραψε:
«Στην καλύτερη περίπτωση είναι αφελείς, στη
χειρότερη είναι αρωγοί απολυταρχικών ηγετών
που απειλούν άμεσα δημοκρατίες». 

Η επίθεση στην Συμμαχία Σταματήστε τον Πό-
λεμο ερμηνεύτηκε ως μια ακόμα χειρονομία απο-
δοκιμασίας του Τζέρεμι Κόρμπιν, του προκατό-
χου του Στάρμερ. Ο Κόρμπιν παραμένει απομο-
νωμένος, εκτός Κ.Ο. των Εργατικών στη Βουλή.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δε θα μπορέσει να είναι
ξανά υποψήφιος του κόμματος στην έδρα του
στο Ίσλινγκτον Νορθ. 

Ο Κόρμπιν ήταν πρόεδρος της Συμμαχίας Στα-
ματήστε τον Πόλεμο και ο προκάτοχός του ήταν
ο Άντριου Μάρεϊ που τώρα είναι επικεφαλής του
επιτελείου του. Εχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο
Στάρμερ επέλεξε τον συγκεκριμένο τρόπο για να
αποδείξει την αφοσίωσή του στο βρετανικό ιμπε-
ριαλισμό και το ΝΑΤΟ. Επιβεβαιώνει ότι το βασι-
κό κίνητρο του κατεστημένου στην εκστρατεία
για να καταστραφεί η ηγεσία του Κόρμπιν ήταν ο
αντιϊμπεριαλισμός του. 

Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο
Η επίθεση του Στάρμερ στη Συμμαχία Σταμα-

τήστε τον Πόλεμο είναι αισχρή. Η Συμμαχία ιδρύ-
θηκε αμέσως μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτέμ-
βρη 2001 στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον
κόντρα στον πόλεμο που ετοίμαζαν ο Τζορτζ
Μπους, πρόεδρος των ΗΠΑ και ο βασικός του
σύμμαχος ο Τόνι Μπλερ, πρωθυπουργός των Νέ-
ων Εργατικών στη Βρετανία. 

Αυτή η Συμμαχία διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο
στην οργάνωση των γιγάντιων αντιπολεμικών
διαδηλώσεων σε όλο τον κόσμο στις 15 Φλεβάρη
2003. Εκείνη τη μέρα κατέβασε 2 εκατομμύρια
διαδηλωτές στους δρόμους του Λονδίνου. Η
εφημερίδα Νιου Γιορκ Τάιμς σχολίασε: «Μάλλον
πλέον υπάρχουν δυο υπερδυνάμεις στον πλανή-
τη: οι ΗΠΑ και η παγκόσμια κοινή γνώμη». 

Οι προειδοποιήσεις του Κόρμπιν, και άλλων,
επιβεβαιώθηκαν. Η δυτική κατοχή του Ιράκ και
του Αφγανιστάν ηττήθηκε από την αντάρτικη αν-
τίσταση. Ο λεγόμενος «Πόλεμος κατά της Τρο-
μοκρατίας» δεν κατόρθωσε να καταστρέψει την
Αλ-Κάιντα και έθρεψε ακόμα πιο ριζοσπαστικά ισ-
λαμικά κινήματα όπως του ISIS που τώρα απλώ-
νονται στην Αφρική. 

Συνέχεια στη σελ.18

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Εμείς πολεμάμε για την Υγεία, 
όχι για το ΝΑΤΟ και την ΕΕ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Επίθεση
στο
αντιπολεμικό
κίνημα!

Η φωτό είναι από τον αγώνα που έδωσαν οι συμβασιούχοι της καθαριότητας στο Νοσοκομείο  Άγ. Σάββας για να μην απολυθούν. Είχαν διαδηλώσει στην
κορυφή της πορείας στην απεργιακή 8 Μάρτη, παγκόσμια μέρα των Γυναικών, το 2019. Οι συμβασιούχοι της Υγείας απεργούν την Τετάρτη 16 Φλεβάρη
και ξανά στις 23 Φλεβάρη μαζί με όλους τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία. Είμαστε μαζί τους στον κοινό αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση που ξοδεύει
για πολεμικές εκστρατείες και όχι για τις ανάγκες των εργατών. Περισσότερα στις σελίδες 2, 4, 5, 10, 11. 

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Με κεντρικό σύνθημα
«Δεν θα επιτρέψουμε να
επιστρέψουν» οργανώ-

νεται την Τετάρτη 16 Φλεβάρη η
απεργία της ΠΟΕΔΗΝ ενάντια
στις απολύσεις των συμβασιού-
χων και την επιστροφή των ερ-
γολάβων. Η Ομοσπονδία έχει κη-
ρύξει σταση εργασίας 12μ με
3μμ για όλους τους εργαζόμε-
νους με Συμβάσεις Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) και καλεί σε πα-
νελλαδική συγκέντρωση στις
12.30μ στο Υπουργείο Υγείας.

Στις 31 Μάρτη, η κυβέρνηση
της ΝΔ ετοιμάζει ένα τεράστιο
πλήγμα στο ΕΣΥ: την απόλυση
8.000 περίπου εργαζόμενων που
λήγουν οι συμβάσεις τους στις
υπηρεσίες κύρια της καθαριότη-
τας, της σίτισης και της φύλα-
ξης. Την ίδια ώρα που τα νοσο-
κομεία έχουν καταρρεύσει, πε-
τάει στο δρόμο χιλιάδες ανθρώ-
πους με πολλά χρόνια δουλειάς
και εμπειρίας, που τα τελευταία
δύο χρόνια έχουν δώσει τη μάχη
με την πανδημία, που καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Στη θέση τους σχεδιάζει να
επαναφέρει τους πανάκριβους
εργολάβους, με ό,τι αυτό σημαί-
νει για την ποιότητα των υπηρε-
σιών και τις συνθήκες εργασίας.
Οι εργολάβοι για τα κέρδη τους
απασχολούν πολύ λιγότερο προσωπικό από το
αναγκαίο και είτε το εξοντώνουν για να βγει η
δουλειά είτε αδιαφορούν για το αν αυτή θα γί-
νει όπως πρέπει (το τελευταίο που τους απα-
σχολεί είναι η δημόσια υγεία). Οι μισθοί που δί-
νουν, όταν τους δίνουν, είναι μικρότεροι κι από
τον βασικό, ενώ δεν γνωρίζουν καν τις λέξεις
άδειες, δώρα, επιδόματα. Τις απολύσεις τις
έχουν για πρωινό, με την παραμικρή αφορμή
και αιτία.

Οι εργαζόμενοι/ες ΣΟΧ χρειάζονται τη στήρι-
ξη όλων των συμβασιούχων συναδέλφων τους.
Η απόλυσή τους είναι δεδομένο ότι θα ανοίξει
το δρόμο για να ακολουθήσουν όλα τα κομμά-
τια (4.000 του ΟΑΕΔ, επικουρικοί κ.α), συνολικά
πάνω από 16.000 εργαζόμενοι και εργαζόμε-
νες. Μπορεί η κυβέρνηση να έδωσε παράταση
στις υπόλοιπες συμβάσεις μέχρι το τέλος του
χρόνου, αλλά δεν πρόκειται να προχωρήσει
στην μονιμοποίηση κανενός. Μιλά για προκήρυ-
ξη 4.000 μόλις μόνιμων θέσεων εργασίας, τρα-
γικά λιγότερες δηλαδή από τον αριθμό των
συμβασιούχων που δουλεύουν τώρα στο ΕΣΥ.
Ενώ ακόμα κι αυτές είναι άγνωστο πότε θα γί-
νουν (υποτίθεται ότι θα προχωρούσαν μέσα
στο 2022, αλλά τώρα μεθοδεύεται η μεταφορά
τους για το 2023 κι από εκεί ποιος ξέρει πό-
τε...).

Η επίθεση αφορά και όλους τους μόνιμους
εργαζόμενους. Η απόλυση των ΣΟΧ και η επι-
στροφή των εργολάβων είναι απόφαση ιδιωτι-
κοποίησης της δημόσιας υγείας. Ανοίγει το
δρόμο για να μπουν ακόμα περισσότερο οι
ιδιώτες στο ΕΣΥ και να τους παραδοθούν κι άλ-
λα τμήματα στη συνέχεια. Είναι κάτι που τα Σω-
ματεία Εργαζόμενων δεν πρέπει να επιτρέψουν
με κανένα τρόπο. Αντίθετα, πρέπει να διεκδική-
σουν τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
και να απαιτήσουν επιπλέον χιλιάδες προσλή-
ψεις για να καλυφτούν όλα τα κενά και οι ανάγ-

κες των νοσοκομείων.
Από όλη τη χώρα θα υπάρχει παρουσία στην

απεργιακή κινητοποίηση. Οι εργαζόμενοι/ες
της Επιτροπής Αγώνα στην Καθαριότητα και τη
Φύλαξη του Νοσοκομείου Αγρινίου ετοιμάζον-
ται να συμμετέχουν μαζικά. Η Διοίκηση εκεί,
όπως σε πολλά ακόμα νοσοκομεία, προχωρά
την προκήρυξη διαγωνισμού για εργολάβους
που θα πάρουν τη θέση τους, υλοποιώντας την
κυβερνητική επίθεση. Κι όμως, όπως μας είπαν,
το αίτημά τους στο Σωματείο Εργαζόμενων,
στο οποίο είναι μέλη, να καλύψει τα έξοδα της
μεταφοράς τους, απαντήθηκε αρνητικά.

Μάχη
Η δικαιολογία που πρόβαλε ο πρόεδρος του

Σωματείου ήταν εξοργιστική. Τους είπε ότι
υπάρχουν πολλά έξοδα αυτό το διάστημα,
όπως ήταν η... κοπή της πίττας και η γιορτή της
Τσικνοπέμπτης. Οι εργαζόμενοι/ες είναι αποφα-
σισμένοι να δώσουν τη μάχη και θα καλύψουν
το κόστος του λεωφορείου ακόμα και από τον
πενιχρό μισθό τους. Ωστόσο, δεν σταματούν να
απαιτούν από την ηγεσία του Σωματείου τους
να αλλάξει στάση και να τους στηρίξει ενάντια
στην απόλυσή τους, όπως κάνουν τα περισσό-
τερα Σωματεία πανελλαδικά.

Την επίθεση συμπυκνώνει η ΠΟΕΔΗΝ: «Η κυ-
βέρνηση προετοιμάζει την επιστροφή του ερ-
γασιακού Μεσαίωνα στα Νοσοκομεία. Οι εργο-
λάβοι “ακονίζουν τα φαράσια τους” και ετοιμά-
ζονται να αναλάβουν με εργολαβίες την καθα-
ριότητα, την σίτιση, την εστίαση και άλλων υπη-
ρεσιών των Νοσοκομείων. Το μόνο επιχειρημα-
τικό κεφάλαιο που διαθέτουν είναι οι φιλικές
σχέσεις με την κυβέρνηση, ο αυταρχισμός, ο
τραμπουκισμός και οι κλεψιές σε βάρος των
εργαζομένων που απασχολούν.

Ήδη Διοικητές των Νοσοκομείων συγκεντρώ-
νουν το προσωπικό ΣΟΧ και τους προετοιμά-

ζουν για την μετάβαση στον εργασιακό μεσαί-
ωνα. Μάλιστα τους πουλάνε και εκδούλευση
για την μεσολάβησή τους στους εργολάβους,
για ψηφοθηρικούς λόγους. Οι “αθεόφοβοι”
τους υπόσχονται δουλειά στον εργολάβο και
θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι που θα λαμ-
βάνουν 300 ευρώ το μήνα από 750 ευρώ τώρα
και θα εργάζονται από ήλιο... σε ήλιο χωρίς ρε-
πό και εργασιακά δικαιώματα.

Θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι οι εργαζό-
μενοι ΣΟΧ με την κυβέρνηση που θα καθίσουν
στο σβέρκο τους οι μπράβοι και θα τους εκβιά-
ζουν. Θα βάζουν τον κουτσουρεμένο μισθό
τους στην τράπεζα για να είναι νόμιμοι με τους
ελεγκτικούς μηχανισμούς και εκβιαστικά θα
τους παίρνουν πίσω τα μισά. Ποτέ δεν έκρυψε
η κυβέρνηση την πολιτική της βούληση για
ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των Νοσοκομεί-
ων. Οι εργολάβοι προβάλλουν την πολιτική φι-
λία με την κυβέρνηση προαναγγέλλοντας την
επιστροφή τους.

Εν μέσω κορωνοϊού η κυβέρνηση απολύει 31
ΜΑΡΤΗ 2022 8.000 εργαζόμενους ΣΟΧ που
συμβάλλουν από την πρώτη γραμμή με τις υπη-
ρεσίες που προσφέρουν στις υπηρεσίες στήρι-
ξης στην καταπολέμηση της πανδημίας και την
αποφυγή Νοσοκομειακής διασποράς του ιού.

Διεκδικούμε την εκδίωξη όλων των εργολά-
βων και την θεσμοθέτηση της δυνατότητας των
Νοσοκομείων να συνάπτουν νέες Συμβάσεις
Εργασίας ορισμένου χρόνου με το προσωπικό.
Συμβάσεις που έχουν κηρυχτεί Νομιμότατες
από σειρά αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Διεκδι-
κούμε την μονιμοποίηση όλων των Συμβασιού-
χων. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
και δικαιούνται την μονιμοποίησή τους».

Λ.Β.
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Κάτω τα
χέρια από 
το ανθυγιεινό
επίδομα

Σε στάση εργασίας καλεί η ΑΔΕ-
ΔΥ στις 18 Φλεβάρη (7πμ-11πμ)

τους εργαζόμενους μέλη των ομο-
σπονδιών που έχουν αναφορά στο
επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιει-
νής Εργασίας (ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΕ-ΟΤΑ,
ΠΟΕ-ΥΠΠΟ, ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, ΠΟΤΚΕ-
ΥΕΘΑ, ΠΟΕ-ΠΦΥ, ΠΟΥΕΦ, ΟΣΕΑΔΕ,
ΠΟΕΥΠΣ, ΠΟΣΥΠ, ΟΣΥΑΠΕ, ΠΟΓΕ-
ΔΥ, ΠΟΣΕΥΓ, ΟΔΠΤΕ, ΠΟΠΟΚΠ,
ΟΣΥΠΕΣΔΔΑ).

Στην Αθήνα απεργιακή συγκέν-
τρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9πμ
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ το πόρι-
σμα της διυπουργικής επιτροπής για
τα ΒΑΕ προβλέπει την περικοπή του
επιδόματος από 15.312 υπαλλήλους
που το λαμβάνουν σήμερα, γεγονός
που θα σημάνει τη μείωση των μι-
σθών τους έως και 20%.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ
καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι «μετά
από πολυετείς αναβολές, η... Επι-
τροπή που ορίστηκε να εισηγηθεί
τον τρόπο και μόνο της περικοπής,
δημοσίευσε το Πόρισμά της αποκα-
λύπτοντας τις προθέσεις και τις κα-
τευθύνσεις της κυβέρνησης… Το
Πόρισμα της Επιτροπής οδηγεί για
ακόμη μία φορά σε μείωση αποδο-
χών, την στιγμή μάλιστα που το ει-
σόδημα των εργαζομένων πλήττεται
από την τεράστια άνοδο τιμών στα
τιμολόγια της Δ.Ε.Η., στα καύσιμα
και στα είδη πρώτης ανάγκης… Το
Πόρισμα της Επιτροπής είναι απα-
ράδεκτο και ως τέτοιο θα το αντιμε-
τωπίσουν οι εργαζόμενοι. Είναι προ-
σχηματικό, κατευθυνόμενο και συνο-
λικά απορριπτέο… Καλούμε την κυ-
βέρνηση να εγκαταλείψει κάθε σκέ-
ψη για νέες περικοπές μισθών. Κάθε
μείωση μισθού πλέον οδηγεί στην
εξαθλίωση και στην ανέχεια».

Στο κάλεσμά της η ΑΔΕΔΥ διεκδι-
κεί την «άμεση απόσυρση του απα-
ράδεκτου πορίσματος της επιτρο-
πής, καμία περικοπή του επιδόματος
από κανέναν εργαζόμενο, που το
λαμβάνει σήμερα, επέκταση της χο-
ρήγησης του επιδόματος σε όλους
τους εργαζόμενους κλάδους ή ειδι-
κότητες που εργάζονται σε ανθυγιει-
νές συνθήκες, επέκταση του επιδό-
ματος σε όλους τους εργαζόμενους
κλάδους ή ειδικότητες που εργάζον-
ται στις ίδιες συνθήκες, ανεξάρτητα
από τη σχέση εργασίας τους (μόνι-
μοι ή συμβασιούχοι), γενναία αύξη-
ση του ποσού, από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, που χορηγείται για το
επίδομα».

Όχι στις απολύσεις 
των συμβασιούχων
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Αντιμέτωπη με την οργή των
εργαζόμενων στα δημόσια νο-
σοκομεία θα βρεθεί ξανά η

κυβέρνηση Μητσοτάκη την Τετάρτη
23 Φλεβάρη. Οι Ομοσπονδίες της
Υγείας, ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, έχουν
προκηρύξει πανελλαδική πανυγει-
ονομική απεργία απαιτώντας εδώ
και τώρα την ικανοποίηση όλων των
αιτημάτων τους για την ενίσχυση
του ΕΣΥ. Είναι μια απεργία που κλι-
μακώνει τον αγώνα ενάντια στη δο-
λοφονική διαχείριση της πανδημίας
και όλες τις κυβερνητικές επιθέσεις
στη δημόσια Υγεία.

Την ίδια μέρα θα γίνει πανελλαδι-
κό συλλαλητήριο στην Αθήνα, με
συγκέντρωση στην πλατεία Μαβίλη
στις 8.30πμ και πορεία στο Υπουρ-
γείο Υγείας. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει κηρύ-
ξει 7ωρη στάση εργασίας 8πμ με
3μμ για την Αττική (με δυνατότητα
των Σωματείων να την επεκτείνουν)
και 24ωρη απεργία για την Περιφέ-
ρεια. Η επιτυχία της έχει τεράστια
σημασία.

Ο αριθμός των νεκρών από κορο-
νοϊό βρίσκεται πλέον μια ανάσα από
τις 25.000, με εκατοντάδες να συνε-
χίζουν να πεθαίνουν καθημερινά. Αλ-
λά η κυβέρνηση επιμένει προκλητικά
στο αφήγημα ότι «όλα πάνε καλά».
Αυτό επανέλαβε ο Μητσοτάκης στην
πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή
του. Για τους χιλιάδες νεκρούς που
καθημερινά αυξάνονται δεν είχε να
πει ούτε λέξη. Αυτό που είδε μόνο
είναι αποκλιμάκωση των κρουσμά-
των και των διασωληνωμένων. Λες
και τα 10 με 20.000 κρούσματα την
ημέρα είναι λίγα. Λες και οι 400 με
500 άνθρωποι που βρίσκονται κάθε
μέρα διασωληνωμένοι είναι λίγοι.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι δια-
σωληνωμένοι πεθαίνουν πλέον μαζι-
κά -για τους γιατρούς είναι σχεδόν
σίγουρο ότι αν διασωληνωθεί κάποι-
ος θα πεθάνει. Ότι τη θέση όσων κα-
ταλήγουν παίρνουν αμέσως άλλοι
άνθρωποι που είτε χρειάζονται δια-
σωλήνωση είτε βρίσκονταν ήδη δια-
σωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Και οι
οποίοι όλοι είναι τα επόμενα θύμα-
τα. «Εδώ και 1 ώρα περίπου έχουμε

διασωληνώσει άρρωστο και δεν
υπάρχει στον Ευαγγελισμό διαθέσι-
μος αναπνευστήρας με αποτέλεσμα
να αερίζουμε χειροκίνητα με αμ-
που (σ.σ. σύστημα μάσκας με χειρο-
κίνητη φούσκα παροχής αέρα)»,
έλεγε η καταγγελία που ήρθε στο
φως τις προηγούμενες μέρες από
το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώ-
ρας συνοδευόμενη από την αντί-
στοιχη συγκλονιστική φωτογραφία.

Παντού ισχύει η ίδια εικόνα, σε
όλα τα νοσοκομεία, κόβιντ και μη.
Όχι επαρκείς ΜΕΘ και προσωπικό
δεν υπάρχουν, αλλά ούτε βασικά
πράγματα. Από το ΓΝΑ Γεννηματάς,
όπου τα στρώματα της παθολογικής
κλινικής είναι κατεστραμμένα και
υγειονομικός κίνδυνος για τους
ασθενείς, αλλά τα πολλαπλά αιτήμα-
τα των εργαζόμενων για αντικατά-
στασή τους «εκκρεμούν». Μέχρι το
Ασκληπιείο Βούλας, όπου πάνω από
δέκα μέρες έχει τελειώσει το ρολό
χαρτί για τα εξεταστικά κρεβάτια
στα ΤΕΠ, με τους ασθενείς να ξα-

πλώνουν εν μέσω πανδημίας στο
ίδιο κάλυμμα και τις νοσηλεύτριες
να προσπαθούν να το απολυμάνουν
με αντισηπτικό. 

Υπολειτουργία
Και από τον Άγιο Σάββα, όπου

εδώ και τρεις μήνες οι τραυματιοφο-
ρείς είναι χωρίς συσκευές ενδοεπι-
κοινωνίας και είναι υποχρεωμένοι να
χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους
κινητά για να ειδοποιούνται για τις
διακομιδές ασθενών. Μέχρι το Με-
ταξά, όπου στην υπολειτουργία του
χειρουργικού τομέα λόγω της τραγι-
κής υποστελέχωσης του αναισιοθη-
σιολογικού τμήματος, ήρθε να προ-
στεθεί η αδυναμία λειτουργίας του
φαρμακευτικού τμήματος που έχει
απομείνει να στελεχώνεται από ένα
φαρμακοποιό. «Και έτσι προκύπτει
το ερώτημα: Αν ένα ογκολογικό νο-
σοκομείο υπολειτουργεί όσον αφο-
ρά τη διενέργεια ογκολογικών χει-
ρουργείων και παράλληλα δεν είναι
δυνατόν να πραγματοποιεί το σύνο-

λο των χημειοθεραπείων που απαι-
τούνται λόγω έλλειψης φαρμακοποι-
ών, τότε τι είδους ογκολογικό νοσο-
κομείο είναι;», αναρωτιέται ο Σύλλο-
γος Εργαζόμενων στο νοσοκομείο.

Μέσα σε όλα αυτά, η κυβέρνηση
ετοιμάζεται να «ανταμείψει» τους
υγειονομικούς, που δεν είναι καν εν-
ταγμένοι όπως θα έπρεπε στα ΒΑΕ,
με περικοπή του επιδόματος ανθυγι-
εινής και επικίνδυνης εργασίας. Σύμ-
φωνα με την ΠΟΕΔΗΝ: «Οι Εργαζό-
μενοι της πρώτης γραμμής (Νοση-
λευτικό, Πληρώματα Ασθενοφόρων
κλπ) φαίνεται ότι θα λάβουν μία αύ-
ξηση 20 έως 30 ευρώ μικτά πολύ κα-
τώτερη των περιστάσεων. Πολλά
επαγγέλματα που ήταν στην πρώτη
κατηγορία υποβιβάζονται (παρα-
σκευαστές, καθαριότητα, πλυντήρια
κλπ). Επαγγέλματα που τώρα λαμβά-
νουν το Επίδομα της Β’ κατηγορίας
(70 ευρώ) αποκλείονται του επιδόμα-
τος (Τεχνικοί, Εστίαση κλπ). Επαγ-
γέλματα που θα έπρεπε να βρίσκον-
ται στην πρώτη κατηγορία όπως της

Ιατρικής Υπηρεσίας εντάσσονται
στην τελευταία κατηγορία ή αποκλεί-
ονται εντελώς του επιδόματος. Κατό-
πιν τούτων είμαστε υποχρεωμένοι να
απαντήσουμε με αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις εάν η κυβέρνηση υιοθετή-
σει την βαθμολογική κατάταξη και τα
προβλεπόμενα στα δύο σενάρια της
αρμόδιας Επιτροπής».

Η ανατροπή όλης αυτής της δολο-
φονικής πολιτικής είναι επείγουσα
ανάγκη. Η απεργία στις 23 Φλεβάρη
θα ανοίξει το δρόμο για αυτή την
προοπτική και την ικανοποίηση όλων
των αιτημάτων των υγειονομικών:
Μαζικές προσλήψεις και μονιμοποι-
ήσεις τώρα στα νοσοκομεία, έξω οι
εργολάβοι, να επιστρέψουν όλοι οι
εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που
βρίσκονται σε αναστολή, να επιτα-
χτούν οι ιδιωτικές κλινικές χωρίς κα-
μιά αποζημίωση στους κλινικάρχες
και να ενταχτούν στο δημόσιο σύ-
στημα υγείας, να υπάρξει μεγάλη
αύξηση της χρηματοδότησης του
ΕΣΥ για να καλυφτούν όλες οι ανάγ-
κες σε ΜΕΘ, υποδομές και εξοπλι-
σμό, αυξήσεις στους μισθούς, έντα-
ξη στα ΒΑΕ.

Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες
του Συντονιστικού Νοσοκομείων δί-
νουν όλες τους δυνάμεις για την επι-
τυχία της απεργίας. Έχουν ήδη κυ-
κλοφορήσει αφίσα και προκήρυξη
και έχουν ξεκινήσει τις πρωινές
εξορμήσεις στις πύλες, τις περιοδεί-
ες στα τμήματα και τις κλινικές, τις
αφισοκολλήσεις, δράσεις που θα
συνεχίσουν μέχρι και την τελευταία
μέρα. Διεκδικούν από όλα τα Σωμα-
τεία Εργαζόμενων να πάρουν απο-
φάσεις συμμετοχής και να βρίσκον-
ται στο συλλαλητήριο με το πανό
τους. Καλούν να γίνουν παντού τις
επόμενες μέρες γενικές συνελεύ-
σεις, επιτροπές αγώνα και ομάδες
συζήτησης και οργάνωσης της κινη-
τοποίησης. Ενώ και για την ίδια την
ημέρα της απεργίας, οργανώνουν
περιφρουρήσεις στις πύλες και συγ-
κεντρώσεις που θα ξεκινήσουν από
κάθε νοσοκομείο συγκροτημένα για
την πλατεία Μαβίλη.

Λένα Βερδέ

Συγκέντρωση «υποδοχής» στην αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα οργά-

νωσαν το πρωί της Δευτέρας 14 Φλεβάρη οι
εργαζόμενοι/ες του ΓΝΑ Γεννηματάς. Με το
πανό του Σωματείου τους, την περίμεναν έξω
από το κτίριο της Διοίκησης, απαιτώντας
απαντήσεις στα αιτήματά τους. 

«Με το που πληροφορηθήκαμε ότι η αναπλη-
ρώτρια Υπουργός Υγείας θα επισκεφτεί το νο-
σοκομείο μας, αμέσως κινητοποιηθήκαμε για
να γίνει διαμαρτυρία του Σωματείου», μας είπε
η Μαρία Χαρχαρίδου, νοσηλεύτρια, μέλος ΔΣ
του Σωματείου Εργαζόμενων με την Αγωνιστι-
κή Πρωτοβουλία για την Ανατροπή. «Η απόφα-
ση πάρθηκε κατά πλειοψηφία κι αμέσως από
τη μεριά μας, με ανακοίνωσή μας προς τους
συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, ενημε-
ρώσαμε και καλέσαμε στην κινητοποίηση.

Έτσι, συγκεντρωθήκαμε έξω από τη διοίκη-
ση με το πανό μας και μόλις έφτασε η Υπουρ-
γός, την πολιορκήσαμε με τα αιτήματά μας,
τις μαζικές προσλήψεις, τις μονιμοποιήσεις, τι

θα γίνει με τους συναδέλφους ΣΟΧ που απο-
λύονται στις 31 Μάρτη, τι θα γίνει με τους συ-
ναδέλφους που βρίσκονται σε αναστολή κλπ.
Φυσικά η ίδια δεν είχε τίποτα να μας πει. Μπή-
κε και βγήκε με το “δεν είναι τώρα η ώρα, έτσι
στο πόδι, έχω έρθει για άλλο λόγο, θα σας
απαντήσω άλλη φορά”. Όχι πως περιμέναμε
κάτι διαφορετικό.

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση είναι αποφασι-
σμένη να συνεχίσει τη δολοφονική πολιτική
της, πολιτική που έχει οδηγήσει και το νοσοκο-
μείο μας στην κατάρρευση. Ούτε ένα ποτήρι
δεν προλαβαίνουμε πλέον να δώσουμε στους
ασθενείς μας, αυτή είναι η κατάσταση. Όμως
είμαστε κι εμείς αποφασισμένοι να συνεχίσου-

με τη μάχη για την ανατροπή της, με τους
αγώνες και τις απεργίες μας. 

Το ίδιο πρωί μοιράσαμε στην πύλη την προ-
κήρυξη του Συντονιστικού Νοσοκομείων για
την απεργία στις 23 Φλεβάρη, ενώ και στη
συγκέντρωση η συζήτηση με όλους ήταν αυ-
τή, πόσο μεγάλη σημασία έχει η επιτυχία των
κινητοποιήσεων. Θα είμαστε στις 16 Φλεβάρη
στο πλευρό των υπό απόλυση συμβασιούχων,
θα συνεχίσουμε μαζικά στις 23 Φλεβάρη και
θα κλιμακώσουμε στη συνέχεια. Και να ξέ-
ρουν ότι σε όποιο νοσοκομείο κι αν τολμάνε
να πατάνε το πόδι τους οι υπουργοί και τα κυ-
βερνητικά στελέχη, θα συναντούν την οργή
μας».

Πανυγειονομική απεργία
στις 23 Φλεβάρη

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ «Υποδοχή» στην Μ. Γκάγκα

1/2, Πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία για την Υγεία. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

14/2, Νοσ. Γεννηματάς.



Μία από τις μεγαλύτερες παρα-
στάσεις διαμαρτυρίας εργα-
ζομένων έγινε τη Δευτέρα

14/2 έξω από το δημοτικό συμβούλιο
της Αθήνας από συμβασιούχους που
απαιτούν να παραμείνουν στη δου-
λειά, καθώς καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες.

Με πανό συμμετείχαν οι εργαζόμε-
νοι του δήμου με συμβάσεις covid. Η
Νεκταρία Παναγιωτοπούλου, Αλέξαν-
δρος Σωτηρόπουλος και Παναγιώτα
Τσώνη από την Επιτροπή Συμβασιού-
χων covid δήλωσαν στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη: «Μετά την τελευταία τρίμη-
νη παράταση που πήραμε, στις 31/3
θα απολυθούμε μετά από δύο χρόνια
στη δουλειά. Το μόνο που έχουμε
ακούσει είναι από τον Βορίδη που
πρόσφατα είπε ότι δεν θα συνεχίσου-
με τη δουλειά γιατί ήμασταν μόνο για
να καλύψουμε τις έκτακτες ανάγκες
της covid, λες και η πανδημία είναι πί-
σω μας. Ενώ ο δήμος χρειάζεται άτο-
μα, δεν μας μονιμοποιούν, αλλά μι-
λούν για νέες προσλήψεις. Είναι
αστείο να διώχνεις προσωπικό που
έχει αποκτήσει εμπειρία για να πάρεις
άλλους. Τους εξυπηρετεί να παίρνουν
συμβασιούχους, γιατί είναι πιο φτηνοί
εργαζόμενοι με λιγότερα δικαιώματα

και να τους διώχνουν στο δίχρονο για
να μην μπορούν να διεκδικήσουν πε-
ρισσότερα. Οι μόνιμοι συνάδελφοί
μας θέλουν οπωσδήποτε να μείνουμε,
γιατί αλλιώς θα φορτωθούν πολύ δου-
λειά. Το δημοτικό συμβούλιο έχει πά-
ρει αποφάσεις ότι μας χρειάζεται και
είναι με το μέρος μας, αλλά η δημοτι-
κή αρχή ουσιαστικά πετάει το μπαλάκι
αλλού».

Στη συγκέντρωση βρέθηκαν μαζικά
και οι εργαζόμενοι του σωματείου του
δήμου “Εργατική Αντεπίθεση”: «Είμα-
στε 42 άτομα που μπήκαμε στη δου-
λειά με την προκήρυξη 3Κ του ΑΣΕΠ
για μόνιμο προσωπικό το 2018 όταν
βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα,
αλλά μείναμε εκτός όταν βγήκαν τα
οριστικά ενάμιση χρόνο μετά, επειδή
άλλαξε η μοριοδότηση. Από τότε διεκ-
δικούμε δικαστικά τις θέσεις μας, τις
οποίες μέχρι στιγμής κρατάμε μέχρι
να βγει η απόφαση από τα ασφαλιστι-
κά μέτρα. Είμαστε σε διάφορες υπη-
ρεσίες της καθαριότητας. Έχουμε πα-
ράγει έργο τόσα χρόνια, δεν είναι δυ-
νατόν αν μας πετάνε έτσι. Διεκδικούμε
από το δημοτικό συμβούλιο να ξανα-

πάρει απόφαση ότι είναι υπέρ της πα-
ραμονής μας στη δουλειά». 

«Πέρα από την απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου, που θα δώσουμε τη
μάχη για να τη βγάλουμε, χρειάζονται
κινητοποιήσεις. Να είμαστε έτοιμοι να
διεκδικήσουμε από τα σωματεία και
την ΠΟΕ-ΟΤΑ ότι θα δώσουμε όλοι
μαζί αυτή τη μάχη. Με απεργίες θα
επιβάλλουμε ότι δεν θα απολυθεί κα-
νείς, αλλά θα μονιμοποιηθούν όλοι»,
τόνισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημο-
τικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας μιλώντας στους
συγκεντρωμένους.

Το δημοτικό συμβούλιο υπερψήφισε
ότι θέλει όλους τους εργαζόμενους να
παραμείνουν στη δουλειά, αλλά με
την αρνητική ψήφο των παρατάξεων
του Μπακογιάννη (ΝΔ) και του Γερου-
λάνου (ΚΙΝΑΛ) καταψηφίστηκε η πρό-
ταση της Ανταρσίας στις γειτονιές της
Αθήνας για προκήρυξη θέσεων από τη
μεριά του δήμου για να τους πάρει κα-
νονικά στη δουλειά, προκαλώντας την
οργή των εργαζομένων. Τέλος, πάρ-
θηκε πρωτοβουλία για κοινή συνέλευ-
ση και κεντρικό συντονισμό των εργα-
ζόμενων του δήμου για να οργανωθεί
η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Μ.Ν.

Σε απόλυση εργαζόμενης προχώρησε ο ραδιοσταθμός
Στο Κόκκινο, μετά από απόφαση της διοίκησης να μην

ανανεώσει την 6μηνη σύμβασή της, ενώ κάλυπτε πάγιες και
διαρκείς ανάγκες ως συντάκτρια ειδήσεων. Αποφάσεις
ενάντια στην απόλυση και στήριξης στην εργαζόμενη πή-
ραν οι συνελεύσεις των εργαζόμενων του ρ/σ Στο Κόκκινο
και της εφημερίδα Αυγή.

Οι εργαζόμενοι στο ρ/σ Στο Κόκκινο τονίζουν ότι «δεν δε-
χόμαστε τον διαχωρισμό δικαιωμάτων των εργαζομένων
αορίστου χρόνου με τους/τις εργαζόμενους/ες ορισμένου
χρόνου και αντιλαμβανόμαστε τη μη ανανέωση της σύμβα-
σης ως απόλυση», θυμίζοντας ότι «η πρόσληψή της υπήρξε
αποτέλεσμα του πάγιου αιτήματος της σύνταξης για ενί-
σχυσή της σε προσωπικό». Επίσης, συνδέουν την απόλυση
με το σχέδιο αναδιάρθρωσης του σταθμού, το οποίο περι-
λαμβάνει περικοπές 1 εκατομμυρίου ευρώ και 15 «αποχω-
ρήσεις» από τον όμιλο.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι της Αυγής δηλώνουν τη στή-

ριξή τους στη συναδέλφισσά τους στο Κόκκινο και εκφρά-
ζουν έντονες ανησυχίες καθώς, όπως λένε: «δρομολογούν-
ται κινήσεις στο εσωτερικό μας με στόχο τον διαχωρισμό
της καθημερινής και της κυριακάτικης έκδοσης, με τη διοί-
κηση να διαρρέει ότι θα υπάρχουν εργαζόμενοι πολλαπλών
ταχυτήτων… δεν θα δεχθούμε κανέναν διαχωρισμό που
απαξιώνει οποιοδήποτε τμήμα της και θα οδηγήσει στον
αργό θάνατο αρχικά του καθημερινού, το οποίο έχει μει-
ωθεί ήδη στις 24 σελίδες και για το οποίο η σημερινή διοί-
κηση εισηγήθηκε το κλείσιμό του στο Πολιτικό Συμβούλιο
του ΣΥΡΙΖΑ». 

Προειδοποιούν για κινητοποιήσεις υπογραμμίζοντας ότι
«έστω κι ένας εργαζόμενος να εκδιωχθεί, θα είναι αιτία ευ-
θείας σύγκρουσης. Αν θέλουν να αναδιαρθρώσουν δαπά-
νες, ας επαναφέρουν το πλαφόν στα υψηλόμισθα στελέχη
και ας σταματήσουν την περιττή ενοικίαση διευθυντικών
γραφείων στον 4ο όροφο».
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κινητοποίηση συμβασιούχων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μέρες δράσης

Όχι “Πειραματικό”
το Γυμνάσιο Μαρασλείου

Από το Ηράκλειο της Κρήτης και τη Ρόδο ξεκίνησαν την Πέμπτη
10/2, οι μέρες δράσης της ΑΔΕΔΥ για την Παιδεία. 

Η Θεοδώρα Καφίρα από τον τοπικό πυρήνα του ΣΕΚ στο Ηρά-
κλειο μεταφέρει στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Μαζικό ήταν το συλ-
λαλητήριο στην πλατεία Ελευθερίας ενάντια στην εγκληματική πο-
λιτική της κυβέρνησης που διαλύει την δημόσια Παιδεία, με αιτή-
ματα την ασφαλή λειτουργία των σχολείων με μικρότερα τμήματα,
προσλήψεις εκπαιδευτικών και ενίσχυση του ΕΣΥ. Στην συγκέν-
τρωση συμμετείχαν με πανό ο ΣΕΠΕ, η ΕΛΜΕ, οι Φοιτητικοί 
Σύλλογοι Φυσικού, Βιολογικού, CSD και Ιατρικής καθώς και μαθη-
τές/ριες. Τη συγκέντρωση χαιρέτησαν τα σωματεία του ΠΑΓΝΗ και
του Βενιζελείου και το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Ακολούθησε
πορεία στο κέντρο της πόλης η οποία κατέληξε στη διεύθυνση
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η οργή της εκπαιδευτικής κοινότη-
τας είναι εμφανής, ωστόσο η απάντηση ενάντια στην εγκληματική
διαχείριση της κυβέρνησης πρέπει να είναι απεργιακή, πανεκπαι-
δευτική, συνδεμένη με όλα τα κομμάτια των εργαζομένων που πα-
λεύουν ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ».

Το πρόγραμμα των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχει εξαγ-
γείλει η ΑΔΕΔΥ με βασική αιχμή τις διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού
κινήματος, συνεχίζεται στις 16/2 σε Πάτρα και Γιάννενα με πανδη-
μοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 μέχρι τέλους του
ωραρίου και συλλαλητήρια στη 1μμ στη Περιφερειακή Διεύθυνση
ΠΕ και ΔΕ της αχαϊκής πρωτεύουσας και στην Κεντρική Πλατεία
των Ιωαννίνων.

Ακολουθούν αντίστοιχες κινητοποιήσεις στις: 23/2 Πελοπόννη-
σος (απεργιακή συγκέντρωση στην Τρίπολη 1μμ), 23/2 Αν. Μακε-
δονία – Θράκη (Καβάλα και Κομοτηνή 1μμ), 2/3 Θεσσαλία (Καρδί-
τσα 1μμ), 2/3 Δυτ. Μακεδονία (Κοζάνη 1μμ), 2/3 Στερεά Ελλάδα
(Λαμία 1μμ), 3/3 Θεσσαλονίκη, 9/3 Αθήνα.

Σε συγκέντρωση και πορεία στο Σύνταγμα καλούσαν το απόγευ-
μα της Τρίτης 15/2 μια σειρά σωματεία της εκπαίδευσης μαζί

με γονείς και μαθητές/ριες ενάντια στη μετατροπή του 26ου Γυ-
μνασίου Αθήνας σε Πειραματικό. 

«Για μία ακόμα φορά, το ΥΠΑΙΘ δείχνει την αυταρχική του τακτι-
κή αποφασίζοντας την μετατροπή σχολείων σε Πρότυπα ή Πειρα-
ματικά, παρά τις αντίθετες αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων
των συγκεκριμένων σχολείων… Είμαστε αλληλέγγυοι στους συλ-
λόγους Γονέων και Κηδεμόνων όλων των σχολείων της περιοχής,
που διεκδικούν το βασικό δικαίωμα των μαθητών να έχουν πρό-
σβαση στο Γυμνάσιο της γειτονιάς τους» σημειώνουν μεταξύ άλ-
λων οι ΣΕΠΕ κι ΕΛΜΕ που καλούν στην κινητοποίηση. 

Όπως εξηγούν παρότι τα πειραματικά σχολεία: «έπρεπε να παί-
ζουν ένα ρόλο πειραματισμού σε προοδευτική κατεύθυνση νέων
μεθόδων διδασκαλίας, νέων αναλυτικών προγραμμάτων για όλα τα
παιδιά, τα οποία στην συνέχεια θα γενικευτούν σε όλα τα Δημόσια
Σχολεία, σε καμία περίπτωση δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα. Μαζί
με τα Πρότυπα σχολεία εντείνουν τον διαχωρισμό και την κατηγο-
ριοποίηση σχολείων και μαθητών». Ταυτόχρονα το σχολείο παύει
να είναι το σχολείο της γειτονιάς και οι μαθητές της περιοχής
αναγκάζονται να φοιτούν σε άλλα σχολεία μακριά από τον τόπο
κατοικίας τους, ενώ είναι «τα μόνα σχολεία στα οποία εκ νόμου οι
εκπαιδευτικοί δεν έχουν οργανικές θέσεις και τα πρώτα σχολεία
που νομοθετικά έχει καθιερωθεί η χρηματοδότηση τους και μέσω
χορηγιών και δωρεών». 

Όπως καταλήγουν στο κάλεσμά τους, τόσο οι ΟΛΜΕ – ΔΟΕ όσο
και τα πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά σωματεία διεκδικούν «την στήρι-
ξη όλων των δημόσιων σχολείων με γενναία κρατική χρηματοδότη-
ση, με πλήρες εκπαιδευτικό προσωπικό από την έναρξη της σχολι-
κής χρονιάς και την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων
των μαθητών/τριών στο σχολείο της γειτονιάς τους».

“ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ” Όχι απολύσεις

Σε 24ωρη απεργία και μαζική κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασία την
Τετάρτη 16/2 στις 11πμ καλούν οι ομοσπονδίες των εργαζόμενων στα ασφα-
λιστικά ταμεία ΠΟΠΟΚΠ και ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ ενάντια στην εσπευσμένη ψήφιση
νομοσχεδίου για τον ΕΦΚΑ που προωθεί την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της
δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Την κινητοποίηση στηρίζει και η ΑΔΕΔΥ. 

Το νομοσχέδιο προβλέπει τοποθέτηση ιδιωτών μάνατζερ, ξεπούλημα -
«αξιοποίηση» της ακίνητης περιουσίας του, που έχει αποκτηθεί από τις ει-
σφορές των ασφαλισμένων, αλλά και ενίσχυση της πειθαρχικής καταστολής
σε βάρος των εργαζομένων.

Απεργία στον ΕΦΚΑ
Την Πέμπτη 17/2, στο Υπουργείο

Εργασίας στις 12μ καλούν συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας οι εργάτες της Τέ-
χνης και η ΠΟΘΑ για τα ελλιπή μέτρα
στήριξης στον Πολιτισμό, διεκδικών-
τας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήρι-
ξης για όλο το επόμενο διάστημα μέ-
χρι την ομαλοποίηση των συνθηκών
λειτουργίας για τα επαγγέλματα του
κλάδου.

ΠΟΘΑ



Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχω-
ρούν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ μετά την
ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι μέχρι το

τέλος Φλεβάρη θα απολυθούν όλοι οι εργαζόμε-
νοι για να ολοκληρωθεί το ξεπούλημά της σε
ιδιώτες. Την Πέμπτη 10/2 πραγματοποίησαν
24ωρη απεργία και συγκέντρωση στο Υπουργείο
Οικονομικών, ενώ την Κυριακή 13/2 μεγαλειώδης
ήταν η συγκέντρωση έξω από το εργοστάσιο της
Λάρυμνας, όπου αποφασίστηκε νέα απεργιακή
κινητοποίηση στο Σύνταγμα το Σάββατο 26/2. 

Εκατοντάδες ήταν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ
στην παράσταση διαμαρτυρία στο Υπ.Οικ στις
10/2. Μαζί τους παρευρέθηκαν πολλά σωματεία
και ομοσπονδίες, όπως η Ομοσπονδία Μεταλλω-
ρύχων Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ-
γαζόμενων Μετάλλου, οι λιμενεργάτες της CO-
SCO, ο Φοιτητικός Σύλλογος Μεταλλειολόγων, η
Συντονιστική Επιτροπή Συμβασιούχων καθαρι-
στριών/ων του Υπ.Οικ, οι αγρότες του Μπλόκου
της Νίκαιας και άλλοι, ενώ επιστολή συμπαρά-
στασης έστειλαν οι εργαζόμενοι στα Πετρέλαια
Καβάλας. 

«Ξέρουμε τι κυβέρνηση έχουμε και τι να περι-
μένουμε από αυτήν», επισήμανε η Υπατία Κυριλ-
λίδη, εργαζόμενη της ΛΑΡΚΟ στα κεντρικά γρα-
φεία στο Μαρούσι. «Τα λεφτά τα δίνουν εκεί που
θέλουν, αλλά τους εργαζόμενους τους ξεσπιτώ-
νουν. Αυτήν τη στιγμή είμαστε πολύ αποφασι-
σμένοι γιατί δεν έχουμε και κάτι να χάσουμε επι-
πλέον. Η συνέχεια πρέπει να είναι η κατάληψη
του εργοστασίου. Δεν βγαίνουμε από κει, θα το
πάρουμε εμείς το εργοστάσιο».

«Χάνουμε τη δουλειά μας, με τους περισσότε-
ρους να είμαστε σε μεγάλη ηλικία, αλλά πα-
λεύουμε και για τους νεότερους και για ολόκλη-
ρη την περιοχή, τη Λάρυμνα και όχι μόνο», ση-
μείωσε ο Δημήτρης, εργαζόμενος της ΛΑΡΚΟ
στη Λάρυμνα. «Μαρασμός θα επικρατήσει. Όλοι
οι νέοι σκέφτονται να φύγουν από τον τόπο
τους. Τα μαγαζιά επιβιώνουν από τους εργαζό-
μενους της ΛΑΡΚΟ. Το μόνο όπλο που έχουμε
είναι οι απεργίες και οι κινητοποιήσεις μας. Μας
λένε ότι είναι ζημιογόνα η εταιρία, αλλά τα χρέη
τα δημιούργησαν αυτοί. Αν αξιοποιηθεί αυτός ο
πλούτος μπορούν να καλυφθούν τα χρέη και με
το παραπάνω. Την απαξίωσαν τη ΛΑΡΚΟ για να
την ξεπουλήσουν όσο-όσο στους καπιταλιστές».

«Δώρο στους ιδιώτες θέλουν να κάνουν τον
ορυκτό μας πλούτο», υπογράμμισε ο Δημήτρης

Ξύγκης, εργαζόμενος στα μεταλλεία της Εύβοιας.
«Είμαστε περίπου 180 άτομα που δουλεύουν για
τη ΛΑΡΚΟ στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Όλοι
οι κοινωνικοί φορείς της περιοχής, Εργατικό Κέν-
τρο και σωματεία, συμμετέχουν στον αγώνα μας.
Κάναμε συνέλευση με πολύ κόσμο που θέλει να
παλέψει για τη δουλειά του που ομόφωνα αποφα-
σίσαμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας».

“Να πέσει η κυβέρνηση”
«Είμαστε τόσα χρόνια εκεί πέρα και ξαφνικά

μας διώχνουν με ένα τελεσίγραφο από τις δου-
λειές, τα σπίτια μας, από την ίδια μας τη ζωή»,
μας είπε η Βάσω, σύζυγος εργαζόμενου της
ΛΑΡΚΟ. «Αν κλείσει το εργοστάσιο τελειώσαμε
εμείς και όλες οι περιοχές που κρέμονται από
εμάς. Η ΛΑΡΚΟ μπορούσε να είναι χρυσορυχείο.
Η κυβέρνηση πρέπει να πέσει. Σήμερα όλα τα
καταστήματα και τα σχολεία στη Λάρυμνα, στο

Μαρτίνο, στη Μαλεσίνα, στην Αταλάντη είναι
κλειστά για συμπαράσταση. Τα παιδιά μας γρά-
φουν στα πανό “Θέλουμε τα σπίτια μας” και είναι
στον δρόμο αυτή τη στιγμή».   

«Στην ομοσπονδία μας συμμετέχουν τέσσερα
σωματεία της ΛΑΡΚΟ και εδώ και δυόμιση χρό-
νια παλεύουμε μαζί τους για να μην κλείσει η
ΛΑΡΚΟ, να μην ξεπουληθεί ο ορυκτός πλούτος»,
δήλωσε ο Δημήτρης Μπάτης, αντιπρόεδρος της
Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδος. «Τα σχέ-
δια της κυβέρνησης δεν θα περάσουν. Θα το πα-
λέψουμε μαζί με την αλληλεγγύη όλου του εργα-
τικού κινήματος. Αρκετά έχουν ξεπουλήσει ήδη.
Δεν θα επιτρέψουμε να διώξουν τον κόσμο από
τη δουλειά. Να το ξεχάσουν και η κυβέρνηση και
οι επενδυτές που θέλουν να την πάρουν. Η ΛΑΡ-
ΚΟ ανήκει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα
τους κεφαλαιοκράτες».

Μάνος Νικολάου
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ΛΑΡΚΟ-COSCO-ΚΑΒΑΛΑ
Συντονίζονται!
Στην κατεύθυνση κοινού αγωνιστικού βηματισμού βρίσκονται τα σωματεία των εργαζομένων

στη ΛΑΡΚΟ, την COSCO και τα Πετρέλαια Καβάλας μαζί και με τις ομοσπονδίες τους. Τους
ενώνει η μάχη για τις συλλογικές συμβάσεις, ενάντια στις απολύσεις, τον νόμο του Χατζηδάκη
και την κυβέρνηση της ΝΔ που χαρίζει τα πάντα στα αφεντικά εις βάρος της ασφάλειας των ερ-
γαζομένων, που δεν δέχονται να δουλεύουν με εξοντωτικά 10ωρα και 12ωρα για ψίχουλα. Τρία
μεγάλα ανοιχτά μέτωπα με τα εργατικά σωματεία να κλιμακώνουν την κόντρα στις επιθέσεις
της εργοδοσίας.

Ανένδοτη να παραχωρήσει συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις και εφαρμογή του νό-
μου για Βαρέα και Ανθυγιεινά Επιδόματα παραμένει η COSCO στη διαπραγμάτευση που έγινε
δύο μέρες μετά την επιτυχημένη 24ωρη απεργία των λιμενεργατών στις 7/2, με το σωματείο
ΕΝΕΔΕΠ να προειδοποιεί με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις. Αντίστοιχα, στα Πετρέλαια Καβά-
λας κανείς εργαζόμενος δεν έχει κάνει πίσω από την επίσχεση εργασίας που έχει ξεκινήσει από
1/1 ενάντια στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ENERGEAN, παρά τις 24 πρώτες απολύσεις, ανά-
μεσά τους και τα εφτά μέλη του ΔΣ του σωματείου και τις 34 επόμενες που έγιναν στις 15/2. 

Σε αυτό το μπρα-ντε-φερ με τα αφεντικά, οι εργάτες δεν έχουν άλλο όπλο από την απεργία
και τον συντονισμό σε έναν γενικευμένο αγώνα. Ένας τέτοιος συντονισμός μπορεί να ξεσηκώ-
σει, όχι μόνο τον κλάδο της Ενέργειας και του Μετάλλου, αλλά όλη την εργατική τάξη να μπει
σε αυτή την μάχη. Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσει ένα κοινό αγωνιστικό πρόγραμμα, με μια
πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση στην Αθήνα, που θα επιβάλλει ότι νόμος είναι το δίκιο
του εργάτη και όχι των Μυτιληναίων και των Μητσοτάκηδων.

Τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ, της COSCO, του Πρίνου και των Λιπασμάτων Καβάλας μαζί με τις
ομοσπονδίες Ενέργειας, Μετάλλου και Χημικής Βιομηχανίας καλούν σε κοινό συλλαλητήριο το
Σάββατο 26 Φλεβάρη, ώρα 10.30πμ στην Αθήνα, στην Ομόνοια και πορεία στο Σύνταγμα.

Όχι στα
αρπακτικά
Μέσα στον Μάρτη θα ξεκινήσουν οι

διαδικασίες δεσμευτικών προ-
σφορών από τους επίδοξους αγορα-
στές της ΛΑΡΚΟ, σύμφωνα με το ΤΑΙ-
ΠΕΔ. Πληθαίνουν όμως τα δημοσιεύ-
ματα που παρουσιάζουν όλο και πιο
πιθανό το ενδεχόμενο ο διαγωνισμός
να καταλήξει άγονος. Οι «μνηστήρες»
από έξι που ήταν στην αρχή έχουν
απομείνει δύο, οι ελληνικές εταιρίες
Mytilineos και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. 

Η ΛΑΡΚΟ είναι η μεγαλύτερη μεταλ-
λευτική βιομηχανίας της Ελλάδας και
η μοναδική σε όλη την ΕΕ που χρησι-
μοποιεί δικά της μεταλλεύματα νικελί-
ου και κοβαλτίου. Συγκαταλέγεται
μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων παρα-
γωγών σιδηρονικελίου στον κόσμο και
εξάγει στους μεγαλύτερους παραγω-
γούς ανοξείδωτου χάλυβα. Ταυτόχρο-
να η τιμή του νικελίου έχει εκτιναχθεί
στα 25.000 δολάρια ο τόνος και θα συ-
νεχίσει την ανοδική πορεία της λόγω
της ζήτησης για τις μπαταρίες ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων. Σε μια τέτοια
συγκυρία, η ΛΑΡΚΟ υπολειτουργεί τα
τελευταία δύο χρόνια, ενώ διαχρονικά
οι κυβερνήσεις την απαξίωναν και την
καταστούσαν ζημιογόνα, με σκοπό να
την ξεπουλήσουν στους ιδιώτες.

Χρυσορυχείο
Αυτό είναι «χρυσορυχείο» για τα αρ-

πακτικά της αγοράς και ο μόνος λόγος
που κάνουν πίσω στον διαγωνισμό είναι
για να ασκήσουν ακόμα μεγαλύτερη
πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να την πά-
ρουν κοψοχρονιά και χωρίς «βαρίδια».
Αυτά είναι το κόστος για την αντικατά-
σταση του παλιού εξοπλισμού με νέο
που θα έχει καλύτερο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα, τα αυθαίρετα κτίσματα
της ΛΑΡΚΟ και πάνω απ’ όλα οι πάνω
από 1.100 εργαζόμενοι, οι συμβάσεις
και τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τρέχει
για να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα
των μελλοντικών αγοραστών. Σε αυτό
λογοδοτεί η τελευταία ρύθμιση ότι οι
απολύσεις όλων των εργαζόμενων θα
γίνουν πριν και όχι μετά την ολοκλήρω-
ση του διαγωνισμού, όπως ήταν ο αρ-
χικός σχεδιασμός. Στη συνέχεια ο αγο-
ραστής θα μπορεί να προσλάβει τον
αριθμό των εργαζόμενων που ήθελε,
με ατομικές συμβάσεις και απαλλαγμέ-
νος από σωματεία και συνδικαλισμό.
Με μια ακόμη τροπολογία σε άσχετο
νομοσχέδιο η κυβέρνηση νομιμοποίησε
και τα αυθαίρετα κτίσματα της εται-
ρίας, διώχνοντας παράλληλα τους ερ-
γαζόμενους από τα σπίτια που τους εί-
χαν παραχωρηθεί πριν πενήντα χρόνια. 

Το μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτά τα
σχέδια είναι οι κινητοποιήσεις των ερ-
γατών. Κυβέρνηση και αφεντικά ξέ-
ρουν ότι από αυτό το «βαρίδι» δεν θα
ξεμπλέξουν εύκολα.

Κάτω τα χέρια απ’ τη ΛΑΡΚΟ
10/2, Απεργιακό συλλαλητήριο της ΛΑΡΚΟ στο Υπ.Οικ. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Την καμπάνια για την οργάνωση
απεργιακής κινητοποίησης στα
σχολεία στις 8 Μάρτη, Παγκόσμια

Ημέρα Γυναικών, ξεκίνησαν οι εκπαι-
δευτικοί που συμμετέχουν στο Δίκτυο
«Η Τάξη μας», μετά από σύσκεψη που
οργάνωσαν την Τρίτη 8/2. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπαιδευτι-
κοί από μια σειρά ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ όλης
της χώρας και συζήτησαν τα βήματα
που γίνονται και αυτά χρειάζονται να
ακολουθήσουν σε κάθε σωματείο, προ-
κειμένου να βγουν απεργιακές αποφά-
σεις για τη συγκεκριμένη ημέρα. 

Ταυτόχρονα εκφράστηκαν πολλές
ιδέες για οργανωθεί η απεργιακή 8
Μάρτη και σε κάθε ένα σχολείο: «Οργα-
νώνουμε συζητήσεις με τους συλλό-
γους διδασκόντων, τους μαθητές και τις
μαθήτριές μας, προβάλλουμε ταινίες,
δημιουργούμε καλλιτεχνικά πρότζεκτ,
ξαναθυμόμαστε το “ψωμί και τριαντά-
φυλλα” και οργανώνουμε την απεργια-
κή μάχη με την αυτοπεποίθηση που μας
δίνει το κλίμα στα σχολεία μας ότι μπο-
ρούμε να απαλλαγούμε από το σύστη-
μα του σεξισμού και της καταπίεσης!
Καλούμε σε απεργιακή κινητοποίηση
και διαδήλωση τη Δευτέρα 8 Μάρτη
2022. Aπεργιακό Συλλαλητήριο στην
Αθήνα Τρίτη 8 Μάρτη, 1μμ στην πλατεία
Κλαυθμώνος» καταλήγει η προκήρυξη
που εξέδωσε το Δίκτυο Εκπαιδευτικών
«Η Τάξη μας» μετά τη σύσκεψη. 

Τονίζει η προκήρυξη: «Η άτακτη υπο-
χώρηση του ΥΠΑΙΘ που έσπευσε πανι-
κόβλητα να ανακαλέσει το αντιδραστικό
πρόγραμμα του “αγέννητου παιδιού”,
ενός σκοταδιστικού υλικού που ανοίγει
την κερκόπορτα της απαγόρευσης των
εκτρώσεων και του δικαιώματος των γυ-
ναικών στα σώματά τους, ήταν αποτέλε-
σμα της οργισμένης αντίδρασης σύσ-
σωμου του εκπαιδευτικού κλάδου και
των μαθητ(ρι)ών που βρίσκονται όλους

αυτούς τους μήνες στους δρόμους για
να υπερασπιστούν το δημόσιο σχολείο
στη δίνη της πανδημίας. 

Είναι εξοργιστικό από τη μια να κα-
λούμαστε να διδάξουμε αντιεπιστημονι-
κές αντιλήψεις για την “σεξουαλικότη-
τα, τη γονιμότητα και τη γονεϊκότητα”
και παράλληλα να αποστερούμαστε βα-
σικών δικαιωμάτων, αδειών μητρότητας,

σταθερής εργασίας κάθε χρονιά, δημό-
σιων δομών πρόνοιας και περίθαλψης. 

Στις 8 του Μάρτη δεν “τιμούμε” μόνο
τις γυναίκες του παρελθόντος, αλλά
απεργούμε και για τις σημερινές γυναί-
κες της εργατικής τάξης, τις χιλιάδες ερ-
γαζόμενες σε Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση, μόνιμες, νεοδιό-
ριστες και αναπληρώτριες που καλούν-
ται από τη μια να κρατήσουν με υπεράν-
θρωπες προσπάθειες τα σχολεία μας όρ-
θια αλλά και να ανταποκριθούν στις
ανάγκες της οικογένειας, του σπιτιού,
μιας κοινωνίας ολόκληρης που βάλλεται
από φτώχεια, εξαθλίωση και θάνατο. 

Απεργούμε μαζί με τις σχολικές καθα-
ρίστριες, με τους γονείς και κυρίως με
τους μαθητές και τις μαθήτριές μας,
που μας διδάσκουν καθημερινά τί ση-
μαίνει συμπεριληπτικό σχολείο της αλ-
ληλεγγύης, της έκφρασης, της αυτοδιά-
θεσης του σώματος. Οι μαθητές/τριες
του Μουσικού σχολείου του Ιλίου έδω-
σαν την καλύτερη απάντηση στο
Υπουργείο που καλλιεργεί αντιλήψεις
σεξισμού, ομοφοβίας και ρατσισμού. 

Μαζί θα βρεθούμε στον δρόμο για να
απαιτήσουμε όχι μόνο την τιμωρία των
βιαστών και των δολοφόνων των γυναι-
κών, αλλά και ίση αμοιβή, μόνιμη και
σταθερή δουλειά, ελεύθερες και ασφα-
λείς εκτρώσεις με ενίσχυση των νοσο-
κομείων, παιδικούς σταθμούς και κοινω-
νικές παροχές στους χώρους δουλειάς
και στους Δήμους».
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Μεγαλώνει ο κατάλογος των απεργιακών αποφάσεων
για την φετινή 8 Μάρτη από σωματεία και ομοσπον-

δίες. Καλούν μέχρι τώρα: ο Σύλλογος Εργαζόμενων Νοσο-
κομείου «Άγιος Σάββας», ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΓΝΑ
Γεννηματάς, το Σωματείο Εργαζόμενων ΨΝΑ «Δρομοκαΐ-
τειο», ο Σύλλογος Εργαζόμενων Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης», ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Χανίων, ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης Γλυφάδας - Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, ο Σύλλο-
γος Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης “Αριστοτέλης”, η Β’ ΕΛΜΕ
ΑΘΗΝΑΣ, η ΕΛΜΕ Εύβοιας, ο Σύλλογος Εργαζόμενων Δή-
μου Αγίου Δημητρίου, το Σωματείο Εργαζόμενων ΜΕΤΡΟ
Αθήνας (ΣΕΛΜΑ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Προσωπικού ΕΡΤ (ΠΟΣΠΕΡΤ), η Ένωση Συντακτών Περιο-
δικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) και η Ομοσπονδία
Υπαλλήλων Υπουργείου Ανάπτυξης, τέως Βιομηχανίας,
Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας (ΟΣΥΒΕΤ).

Όπως αναφέρει η Κίνηση στην προκήρυξη που κυκλοφο-
ρεί: «Οι επιθέσεις στα εργασιακά δικαιώματα έχουν οδηγή-
σει στο να είναι οι γυναίκες το πιο χτυπημένο κομμάτι ειδι-
κά μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Παρότι οι γυναίκες
είναι πλειοψηφικό κομμάτι μέσα σε πολλούς χώρους δου-
λειάς, είναι αυτές που δουλεύουν με τους πιο επισφαλείς
όρους και αυτό έχει συνέπειες και στα συνδικαλιστική τους
δράση. Πολύ λίγες γυναίκες είναι εκλεγμένες στα σωμα-
τεία και όταν το καταφέρνουν είναι πολύ πιο πιθανό να στο-
χοποιηθούν για τη δράση τους ακόμα και να απολυθούν. 

Η λογική συνέπεια όλων αυτών είναι και η σεξιστική βία
και κακοποίηση και μέσα στους χώρους δουλειάς μιας και
οι γυναίκες εργαζόμενες μπορεί να θεωρούνται πιο ευάλω-
τες στο να τις αντικρούσουν όταν υπάρχει μόνιμα η πίεση
της ανεργίας και της απόλυσης. Για όλους αυτούς τους λό-
γους είναι που χρειάζεται φέτος η Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας να είναι ένας απεργιακός σεισμός. Η ΑΔΕΔΥ να
κηρύξει άμεσα απεργιακή κινητοποίηση για τις 8 Μάρτη
ώστε να αρχίσουμε από τώρα να ξεσηκώνουμε τους εργατι-
κούς χώρους μας με περιοδείες, εκδηλώσεις, συνελεύσεις».

Εκδηλώσεις
Η Κίνηση για μια Απεργιακή 8 Μάρτη έχει βάλει αυτό το

πρόγραμμα μπροστά με πυρετώδεις ρυθμούς. Δεκάδες
ανοιχτές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα έχουν ήδη ανακοι-
νωθεί, από τις 19 Φλεβάρη μέχρι τις 3 Μάρτη, στα πάνελ των
οποίων θα μιλήσουν συνδικαλίστριες, μετανάστριες, φοιτή-
τριες και μαθήτριες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των
αγώνων. Οι δυο αφίσες και η προκήρυξη της Κίνησης που
καλούν στην απεργιακή κινητοποίηση διακινούνται ήδη μαζι-
κά σε γειτονιές, εργατικούς χώρους, σχολεία και σχολές. Η
πρόταση της Κίνησης για απεργιακό ψήφισμα για την 8 Μάρ-
τη έχει γίνει σε δεκάδες σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες,
αλλά και στα Εργατικά Κέντρα και την ΑΔΕΔΥ.

Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη σελίδα 17.

Σε κοινή σύσκεψη καλεί ο ΣΕ-
ΠΕ Χανίων συνδικάτα, σωμα-

τεία, φοιτητικούς συλλόγους, μα-
θητικά συμβούλια και συλλογικό-
τητες της πόλης για την οργάνω-
ση της φετινής απεργιακής 8
Μάρτη την Παρασκευή 18 Φλεβά-
ρη στις 6:30μμ στο Εργατικό Κέν-
τρο Χανίων. 

Ο ΣΕΠΕ Χανίων έχει πάρει από-
φαση συμμετοχής στην απεργια-
κή κινητοποίηση για την ημέρα
των γυναικών, 12 το μεσημέρι
στην πλατεία Αγοράς, και με το
ψήφισμα που εξέδωσε διεκδικεί
από τη ΔΟΕ να κηρύξει 24ωρη
απεργία.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13/2 στη Ν.Ιωνία, η εκδήλωση για την απεργιακή
8 Μάρτη, την παγκόσμια ημέρα των γυναικών και ενάντια στη σεξιστική κατα-

πίεση. 
Την εκδήλωση οργάνωσαν οι Μαθητές/τριες Anticapitalista των Βορείων. Την Πέμ-

πτη είχαμε κάνει εξόρμηση στα ΕΠΑΛ Αμαρουσίου με την Εργατική Αλληλεγγύη και
την προκήρυξη της Κίνησης για μια Απεργιακή 8 Μάρτη. Καλέσαμε καθηγητές/τριες
και μαθητές/τριες να απεργήσουν μαζί μας και να κατέβουν στην κινητοποίηση στην
πλατεία Κλαυθμώνος. Είχαμε μεγάλη ανταπόκριση από όλους τους τομείς, μιλήσα-
με με καθηγητές/τριες, προσωπικό καθαρισμού, μαθητές και μαθήτριες, να βάλου-
με στόχο ότι η 8 Μάρτη δεν είναι γιορτή, είναι μάχη αντισεξιστική.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές/τριες από το 2ο και 4ο ΓΕΛ Αμαρουσίου,
καθώς και φοιτήτριες. Η συζήτηση ήταν πλούσια, όχι μόνο στο πώς θα ρίξουμε αυ-
τή την κυβέρνηση των πλούσιων (εκ)βιαστών. Κάθε άτομο που συμμετείχε είχε να
μοιραστεί τη δική του εμπειρία καταπίεσης, αποδεικνύοντας ότι αυτή η σεξιστική
πολιτική καταπιέζει τις ζωές όλων μας. Για παράδειγμα αφεντικά που προτιμούσαν
να αφήνουν τους πελάτες τους να παρενοχλούν το προσωπικό για το κέρδος. Τα
στερεότυπα ομορφιάς κάνουν το να πιάσει μια γυναίκα δουλειά πολύ δύσκολο. Στα
σχολεία καταπιέζουν τις μαθήτριες να καλύπτουν το σώμα τους μαθαίνοντάς τις να
φοβούνται και να γίνεται το γυναικείο σώμα αντικείμενο. 

Οι γυναίκες κουβαλάνε καθημερινά στις πλάτες τους τα βάρη της εργατικής τά-
ξης με ένα σύστημα από τα πάνω που παριστάνει ότι υποστηρίζει τη γονιμότητα
ενώ την ίδια ώρα πνίγει προσφυγόπουλα στο Αιγαίο. Στοχοποιεί και κάνει επιθέσεις
στα γυναικεία δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην έκτρωση. Απολύει γυναίκες γιατί
είναι έγκυες, χρεωκοπεί βρεφοκομεία και παιδικούς σταθμούς.

Κάτω η κυβέρνηση του σεξισμού, του ρατσισμού και της ομοφοβίας. Σας καλού-
με όλες και όλους στην κινητοποίηση της 8 Μάρτη στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Δανάη Βάρσου, μαθητές/τριες Anticapitalista Βορείων Προαστίων

Να οργανώσουμε 
την απεργία στις 8Μ

ΧΑΝΙΑ

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Και οι μαθήτριες/τές

Εξόρμηση των Μαθητών/τριών
Anticapitalista στο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου.

Μας καλούν τα σωματεία



Για τις 10 Μάρτη διακόπηκε το εφετείο της δίκης για τον βιασμό
και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη που έγινε στη Ρόδο

το 2018. Οι δυο κατηγορούμενοι, Μ. Κούκουρας και Α. Λούτσαϊ
έχουν πρωτόδικα καταδικαστεί σε ισόβια και 15 χρόνια κάθειρξης
χωρίς κανένα ελαφρυντικό. 

Η δίκη τους είχε λάβει χώρα την άνοιξη του 2020 και είχε συγ-
κλονίσει, τόσο με την αγριότητα των εγκλημάτων σε βάρος της
Ελένης, όσο και με την προσπάθεια να πέσουν στα μαλακά οι δο-
λοφόνοι και βιαστές. Η ανακοίνωση του προέδρου του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Αθηνών Δ. Βερβεσού, η παρέμβαση στη διαδικασία
της δίκης του συμβούλου του ΔΣΑ, Γ. Κλεφτοδήμου, αλλά και το
δημόσιο σχόλιο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Α. Σκέρ-
τσου, όλα με αφορμή την καταδικαστική εισαγγελική πρόταση σε
μια προσπάθεια αποδόμησής της, ήταν μια απροκάλυπτη προσπά-
θεια επηρεασμού του αποτελέσματος της δίκης.

Πριν φτάσουμε στις παρεμβάσεις στο δικαστήριο, είχαμε και
την αδιαφορία των αρχών: η Ελένη Τοπαλούδη είχε καταγγείλει
στην αστυνομία τον πρώτο βιασμό της έναν ολόκληρο χρόνο πριν
τον δεύτερο βιασμό και τη δολοφονία της αλλά η καταγγελία της
αγνοήθηκε. Οι δολοφόνοι της είχαν γνωστό βίαιο παρελθόν, ενώ ο
ένας είχε καταγγελθεί και για τον βιασμό μιας άλλης κοπέλας.
Όμως η οικογένεια Τοπαλούδη μαζί με το γυναικείο κίνημα νίκησε
και η υπόθεση του βιασμού και δολοφονίας της Ελένης άνοιξε διά-
πλατα τη συζήτηση για το πόσο οι θεσμοί δεν θέλουν να καταπο-
λεμήσουν τον σεξισμό, αντίθετα τον καλύπτουν και τον θρέφουν
ενεργητικά. Τα επόμενα δυο χρόνια αυτή η διαπίστωση και αυτή η
μάχη έμελλε να παραμείνει κεντρική, με πολλές περιπτώσεις
αγνοημένων καταγγελιών να καταλήγουν σε γυναικοκτονίες και
αντίστοιχα γυναικοκτονίες ή περιπτώσεις σαν της Ηλιούπολης και
της Θεσσαλονίκης να συνοδεύονται από λυσσαλέες προσπάθειες
συγκάλυψης.

Οι δολοφόνοι της Ελένης Τοπαλούδη προσπαθούν στο Εφετείο
τους να σπάσουν τα ισόβια. Ο ένας από τους δυο είχε προσπαθή-
σει να εξαπατήσει το δικαστήριο παριστάνοντας τον ψυχικά ασθε-
νή και είχε φέρει πλαστό χαρτί ψυχιάτρου. Ο άλλος καταδικάστη-
κε για δεύτερο βιασμό, που έγινε 4 μέρες μετά (!) τη δολοφονία
της Τοπαλούδη, σε ακόμα 15 χρόνια κάθειρξης. Η αναγνώριση
οποιουδήποτε ελαφρυντικού σε αυτούς τους δυο θα είναι ένας εμ-
παιγμός στην οικογένεια της Ελένης και όλα τα θύματα σεξιστικής
βίας, μια επίθεση στο γυναικείο κίνημα συνολικά. 

11/2, Συγκέντρωση στην έναρξη της δίκης Λιγνάδη. Φωτό: Αφροδίτη φράγκου
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Όχι ελαφρυντικά στους
δολοφόνους της Ελένης

Καταδίκη για έναν σεξιστή
του Ράδιο Αρβύλα
Σε 5 χρόνια με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο πρώην παρου-

σιαστής του Ράδιο Αρβύλα Στάθης Παναγιωτόπουλος για τη
δημοσιοποίηση βίντεο της πρώην συντρόφου του χωρίς τη συναί-
νεσή της. Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 10.000 ευρώ, υποχρέ-
ωση παρουσίας μια φορά τον μήνα σε ΑΤ και απαγόρευση εξόδου
από τη χώρα. Παρότι αποτελεί την ανώτερη δυνατή ποινή για τη
συγκεκριμένη πράξη, η εισαγγελέας είχε προτείνει το αδίκημα να
αναβαθμιστεί σε κακούργημα και να δικαστεί σε ανώτερο δικαστή-
ριο. Οι δικαστές δεν έκαναν δεκτή την πρόταση. 

Ο Παναγιωτόπουλος κατηγορείται για δυο ακόμα παρόμοιες
υποθέσεις και έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του σε βαθμό κακουρ-
γήματος. Οι δυο επόμενες καταγγέλλουσες προχώρησαν στις κα-
ταγγελίες μετά τη δημοσιοποίηση του γεγονότος ότι εκκρεμεί μια
τέτοια δίκη σε βάρος του – ήταν δηλαδή ένα ακόμα κύμα του κινή-
ματος #metoo που θα τον καθίσει στο σκαμνί για κακούργημα.

Πρόκειται για μια ακόμη περίπτωση κακοποιητή που για χρόνια
έβγαινε λάδι ατιμώρητος χάρη στη θέση και τη δύναμή του. Ακόμα
κι αυτοί που σήμερα καταδικάζουν αιχμηρά την πράξη του και
ισχυρίζονται ότι δεν ήξεραν τίποτα, οι συνάδελφοί του στην εκ-
πομπή, έκαναν καριέρα πάνω στα σεξιστικά αστεία -και φαίνονται
μάλιστα σε ένα στιγμιότυπο της εκπομπής να υπονοούν γελώντας
ότι ξέρουν ότι επιδίδεται σε τέτοιες πράξεις. Αυτή η «ελαφρότητα»
των παρουσιαστών της εκπομπής και, κυρίως, η ατιμωρησία του
Παναγιωτόπουλου, έσπασαν κάτω από το βάρος του κινήματος. 

Την Παρασκευή 11 Φλεβάρη ξεκί-
νησε η δίκη του βιαστή Δημήτρη
Λιγνάδη, μια από τις πιο σημαν-

τικές μάχες του κινήματος #metoo. Ο
Δ. Λιγνάδης δικάζεται για τον βιασμό
τεσσάρων αντρών, εκ των οποίων οι
τρεις ήταν ανήλικοι όταν έπεσαν θύ-
ματά του. Οι καταγγελίες σε βάρος
του Λιγνάδη είναι πολύ περισσότερες,
τόσο από μεμονωμένα θύματα που
βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν, όσο
και από 285 απόφοιτους/ες των Αρσά-
κειων (όπου δούλευε ως επικεφαλής
του εργαστηρίου θεάτρου), που μι-
λούν με επιστολή τους για «σεξουαλι-
κές, ψυχολογικές ή και λεκτικές προ-
σβολές» σε βάρος μαθητών/τριών.

Έξω από το δικαστήριο πραγματο-
ποιήθηκε συγκέντρωση στην οποία
συμμετείχαν η Κίνηση για μια Απερ-
γιακή 8 Μάρτη, το ΜέΡΑ25, η Συνέ-
λευση Αγωνιζόμενων Ηθοποιών, το
Μωβ και άλλες συλλογικότητες. «Λι-
γνάδης, ΑΣΟΕΕ, Θεσσαλονίκη - η κυ-
βέρνηση ξέρει να συγκαλύπτει», ήταν
ένα από τα συνθήματα που ακούστη-
καν ηχηρά, ενώ το κεντρικό πανό της
κινητοποίησης έγραφε «ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ
ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ», λόγια από το κάλε-
σμα του πρώτου θύματος που κινήθη-
κε νομικά ενάντια στον Δ. Λιγνάδη,
Βασίλη Κυπαρισσόπουλο. Η Ανοιχτή
Ορχήστρα έκανε μουσικό δρώμενο με
κομμάτια μεταξύ άλλων αφιερωμένα
στα θύματα που βρήκαν το θάρρος να
καταγγείλουν τον ισχυρό αυτό βιαστή,
ενώ μελοποιούσε και τα συνθήματα
που ακούστηκαν από τους/τις
συγκεντρωμένους/ες.

Η Μαργαρίτα Συγγενιώτου, ορ-
γανωτική γραμματέας της ΠΟΘΑ,
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό
αυτό που έχει γίνει διότι ο Λιγνά-
δης είναι ένας άνθρωπος με πάρα
πολύ ισχυρούς φίλους. Έχει στή-
ριξη και κυβερνητική και από συγ-
κεκριμένες ελίτ. Το γεγονός ότι

φτάσαμε στη δίκη αυτή είναι ήδη ένας
θρίαμβος. Η κοινωνία πρέπει να στηρί-
ξει τα θύματα, γιατί η δικαιοσύνη είναι
τυφλή και κουφή συνήθως στους πιο
ευάλωτους, και να ζητήσει να γίνει μια
δίκαιη δίκη.

Συσπείρωση
Αυτή τη στιγμή είναι μια μοναδική

ευκαιρία. Με τη συσπείρωση του κό-
σμου στα σωματεία και τις συλλογικό-
τητες είναι η ευκαιρία να ξαναχτίσου-
με σε σωστές βάσεις. Στη φετινή 8
Μάρτη ο χώρος του πολιτισμού θα
πρέπει να έχει παρουσία, θα είναι και
η Ανοιχτή Ορχήστρα. Είναι πάρα πολύ
σημαντική και βέβαια όλο αυτό πρέπει
να συνδεθεί με την εργασιακή επισφά-
λεια, το ότι δεν υπάρχει σωστό κοινω-
νικό κράτος κι έτσι μια γυναίκα πρέπει
να παίζει 10 ρόλους κάθε μέρα ταυτό-
χρονα. Είναι άλλο να είσαι πλούσια
γυναίκα με πέντε νταντάδες κι άλλο
μια γυναίκα σαν εμάς, που παλεύεις.
Έχει πάντα μια ταξική διάσταση αυτό
το πράγμα».

Παρούσα στην κινητοποίηση ήταν
και η Άννα Στάμου από τη Μουσουλ-
μανική Ένωση Ελλάδας η οποία τόνι-
σε: «Είμαστε εδώ στην έναρξη της δί-
κης Λιγνάδη γιατί οφείλουμε να είμα-
στε εδώ, αφορά όλη την κοινωνία. Εί-
ναι ένα σάπιο απόστημα το οποίο λει-
τουργεί τόσα πολλά χρόνια και ξεπλύ-
θηκε πολλάκις, είναι κάτι το οποίο
πληγώνει βαθιά την κοινωνία. Έχουμε
υποχρέωση να κρατάμε το θέμα ψηλά,
να μην ξεχαστεί. Είναι γεγονός ότι ο

τρόπος που φρουρείται αυτή η δίκη
και ο τρόπος που μεταχειρίζονται τον
κόσμο, που δεν μας άφησαν να μπού-
με στον χώρο του δικαστηρίου, δείχνει
ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία απέναντι
σε αυτή την κινητοποίηση – παρουσία
κόσμου εδώ. Τους ανησυχεί γιατί αυτό
το άτομο εκπροσωπεί  την ελίτ, είναι
σάρκα από τη σάρκα τους. Και αυτή
τη στιγμή βρίσκεται στο σκαμνί και οι
μάρτυρες υπεράσπισής του είναι κι
αυτοί μέλη της ελίτ. Παρότι και τα παι-
διά της ελίτ βρέθηκαν βορά στον Λι-
γνάδη, με την υπόθεση του Αρσά-
κειου, αυτή τρέχει να τον καλύψει».

Μέσα στο δικαστήριο, ο συνήγορος
υπεράσπισης του Δ. Λιγνάδη, Αλέξης
Κούγιας, επιδόθηκε σε ένα ακόμη
ομοφοβικό παραλήρημα, μετά τις περ-
σινές δηλώσεις του περί «επαγγελμα-
τιών ομοφυλόφιλων» που κατέθεσαν
εναντίον του εντολέα του και περί
«σκευωρίας μεγάλων επιχειρηματικών
συμφερόντων» προκειμένου να πληγεί
η Μενδώνη. «Είναι η πρώτη δίκη στον
κόσμο που θα έχουμε βιασθέντα άν-
τρα. Αφορά ένα παγκόσμιο κίνημα με
σκοπό να εμπεδωθεί ένα τρίτο φύλο»,
δήλωσε αυτή τη φορά στο δικαστήριο.

Οι φράσεις αυτές του Κούγια απο-
καλύπτουν πόσο φτωχή είναι η υπερα-
σπιστική γραμμή.  Επίσης, ότι γνωρίζει
ποιος έσπασε την πολυετή ασυλία του
Λιγνάδη: η οργή του κόσμου που εκ-
φράστηκε σε κίνημα – ένα κίνημα που
έβαλε στο στόχαστρο και τη Μενδώ-
νη, και την κυβέρνηση και το ίδιο το
σύστημα. Όχι «για να εμπεδωθεί το

τρίτο φύλο», αλλά γιατί αυτό το
σύστημα παράγει την καταπίεση,
τη βία και την κακοποίηση.

Επικαλούμενος φόρτο εργα-
σίας, ο Α. Κούγιας κατάφερε να
διακοπεί η δίκη για τις 25 Φλεβά-
ρη, οπότε και αναμένεται να ξεκι-
νήσουν τις καταθέσεις τους τα θύ-
ματα.

Αφροδίτη Φράγκου

Ξεκίνησε η δίκη Λιγνάδη
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Οι συμβασιούχοι των νο-
σοκομείων έχουν ξεχω-

ριστή θέση στον αγώνα για
μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Οι μάχες που έχουν δώσει
τα τελευταία χρόνια και οι
νίκες που έχουν πετύχει
ενάντια στις απολύσεις και
τους εργολάβους, έχουν
δώσει τον τόνο σε όλο το
δημόσιο τομέα.

Οι 4.000 συμβασιούχοι
του ΟΑΕΔ κέρδισαν φέτος
την πέμπτη κατά σειρά πα-
ράταση της σύμβασής τους.
Όμως η παραμονή τους στη
δουλειά όλα αυτά τα χρόνια
δεν ήταν καθόλου δεδομένη.
Αντίθετα, η απόλυσή τους
μετά τον πρώτο χρόνο θεω-
ρούνταν σχεδόν βέβαιη. Αυ-
τό που έκανε τη διαφορά
ήταν οι αγώνες που έδωσαν.
Το φθινόπωρο του 2017 το
Συντονιστικό Νοσοκομείων
πήρε την πρωτοβουλία για
μια ανοιχτή πλατιά σύσκεψη
συντονισμού συμβασιούχων
στο αμφιθέατρο του Άγιου
Σάββα, προκειμένου να ορ-
γανωθεί μια μεγάλη καμπά-
νια που να διεκδικεί τη μονι-
μοποίηση όλων.

Το κάλεσμά του δεν πε-
ριοριζόταν στο χώρο της Υγείας αλλά απευ-
θυνόταν σε όλους τους συμβασιούχους σε
κάθε χώρο του δημοσίου. Η ανταπόκριση
ήταν μεγάλη με συμμετοχή εργαζόμενων
από δεκάδες νοσοκομεία, αλλά και από την
1η ΥΠΕ, το Υπουργείο Υγείας, το ΕΚΕΑ, το
Υπουργείο Πολιτισμού, την ΕΥΔΑΠ, την Υπη-
ρεσία Ασύλου κ.α. Το αποτέλεσμα ήταν μια
σειρά αγωνιστικών αποφάσεων που έφτα-
σαν να κινητοποιήσουν τις Ομοσπονδίες της
Υγείας αλλά και την ΑΔΕΔΥ.

Έτσι αναγκάστηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
να ανανεώσει τότε τις συμβάσεις χιλιάδων
επικουρικών γιατρών και νοσηλευτών, αλλά
και δώσει την πρώτη παράταση στους 4.000
του ΟΑΕΔ. Ήταν μια νίκη που έδειξε σε
όλους τη δύναμη της οργάνωσης, του συν-
τονισμού και των κινητοποιήσεων και άνοιξε
το δρόμο για τις ανανεώσεις μέχρι σήμερα.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα σε όλα τα κομ-
μάτια. Οι συμβασιούχοι με Συμβάσεις Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ), που απασχολούνται
κατά κύριο λόγο στις υπηρεσίες καθαριότη-
τας, σίτισης και φύλαξης, παλεύουν σήμερα
ενάντια στην απόλυσή τους, για να μην αντι-
κατασταθούν από τα εργολαβικά συνεργεία,
όπου κυριαρχούν μισθοί πείνας των 400 ευ-
ρώ, εξοντωτικά ωράρια, τρομοκρατία,
άθλιες εργασιακές συνθήκες χωρίς άδειες,
δώρα, επιδόματα. Ο αγώνας τους δεν είναι
καινούργιος.

Μεγάλο κομμάτι τους δούλευε παλιότερα
σε αυτά τα κάτεργα. Οι εργολάβοι βρίσκον-
ταν για πολλά χρόνια μέσα στα νοσοκομεία
σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, με τις πλάτες
όλων των κυβερνήσεων, των υπουργείων και
των διορισμένων τους διοικήσεων. Αυτό που
τους πέταξε μαζικά έξω την τελευταία πεν-
ταετία και έφερε τις απευθείας συμβάσεις
των εργαζόμενων με τα νοσοκομεία ήταν οι

μεγάλες μάχες που δόθηκαν και σε αυτό το
μέτωπο. Μάχες κεντρικές απεργιακές αλλά
και τοπικές ανά νοσοκομείο.

Η επαναφορά των εργολάβων δεν σταμά-
τησε ποτέ να είναι κυβερνητικός στόχος.
Κάθε φορά που έφτανε η ώρα της λήξης
των συμβάσεων των εργαζόμενων, ο κίνδυ-
νος επέστρεφε. Στις αρχές του 2019 οι κα-
θαρίστριες στον Άγιο Σάββα προχώρησαν
σε απεργία διαρκείας για να μην επιτρέ-
ψουν στον τότε Διοικητή του νοσοκομείου
να τις πετάξει στο δρόμο. Ο αγώνας τους,
με συνεχείς κινητοποιήσεις στο προαύλιο,
με περιφρουρήσεις, με ψηφίσματα, με
απεργιακό ταμείο, κέρδισε τη στήριξη όλων
των μόνιμων συναδέλφων τους και μεγάλη
συμπαράσταση από άλλα νοσοκομεία και
χώρους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η
κορυφαία στιγμή της μάχης τους ήταν όταν
βάδισαν επικεφαλής της διαδήλωσης για
την Παγκόσμια  Ημέρα Γυναικών, την πρώ-
τη απεργιακή 8 Μάρτη εκείνη τη χρονιά. Και
έληξε με υποχώρηση του Διοικητή και νίκη
τους.

Παράδειγμα
Το παράδειγμά τους ακολούθησαν τα

επόμενα χρόνια και τα υπόλοιπα κομμάτια
συμβασιούχων στο νοσοκομείο, όπως στη
φύλαξη. Και στον ίδιο δρόμο συνέχισαν κά-
θε φορά που έληγαν οι συμβάσεις τους, με
τελευταία φορά τον περασμένο Οκτώβρη.

Οι αγώνες των συμβασιούχων στα νοσο-
κομεία έχουν ανατρέψει και μεγάλες κυβερ-
νητικές επιθέσεις στον συνδικαλισμό. Το κα-
θεστώς των συμβάσεων και της διαρκούς
ομηρείας είναι έτσι κι αλλιώς μια τέτοια
προσπάθεια. Δεν εξυπηρετεί μονάχα την
προσπάθεια του χτυπήματος του δημόσιου
τομέα και των κοινωνικών υπηρεσιών. Εξυ-

πηρετεί και την απόπειρα να τσακιστεί η
συνδικαλιστική δράση σε αυτούς τους χώ-
ρους, με το να υπάρχουν επισφαλή εργα-
σιακά κομμάτια, συνεχώς ευάλωτα στην
απειλή της απόλυσης, αδύναμα στο να διεκ-
δικήσουν αυξήσεις και δικαιώματα -και αν το
κάνουν να κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός
δουλειάς.

Αυτή η απόπειρα συμπυκνώθηκε την πε-
ρασμένη χρονιά στην προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να απολύσει τον Κώστα Καταρα-
χιά, επικουρικό γιατρό και πρόεδρο τότε του
Συλλόγου Εργαζομένων στον Άγιο Σάββα. Η
επίθεση έγινε μέσα από την απόφαση να
μην ανανεωθεί η σύμβασή του, αναδεικνύον-
τας ακριβώς αυτή τη διάσταση. Αλλά αυτό
που ακολούθησε ήταν ένας ξεσηκωμός που
πήρε πανεργατικά χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε
από τις κινητοποιήσεις στο ίδιο το νοσοκο-
μείο, απλώθηκε απεργιακά σε όλη την
Υγεία, προχώρησε σε όλη την εργατική τάξη
με αποφάσεις και ψηφίσματα από εκατοντά-
δες χώρους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
και έγινε αιχμή παντού. Το αποτέλεσμα
ήταν, όχι η απόλυση, αλλά η μονιμοποίησή
του. Δείχνοντας ξεκάθαρα τον τρόπο με τον
οποίο μπορεί να κερδηθεί η μόνιμη και στα-
θερή δουλειά για όλους.

Αυτή την προοπτική ανοίγει η απεργία της
ΠΟΕΔΗΝ την Τετάρτη 16 Φλεβάρη με κέν-
τρο τους συμβασιούχους και τη μονιμοποί-
ησή τους, αλλά και η πανυγειονομική απερ-
γία ΠΟΕΔΗΝ-ΟΕΝΓΕ την Τετάρτη 23 Φλε-
βάρη για όλα τα αιτήματα των εργαζόμενων
στην υγεία. Η κλιμάκωση του απεργιακού
αγώνα, η οργάνωσή του από τα κάτω σε κά-
θε νοσοκομείο, ο συντονισμός και η κοινή
δράση μόνιμων και συμβασιούχων σε κάθε
χώρο, είναι τα βήματα που μπορούν να οδη-
γήσουν στη νίκη.

Κινήματα συμβασιούχων έχουν ξεσπάσει πολλά και
μεγάλα όλα τα τελευταία χρόνια. Κομμάτια εργαζό-

μενων που θεωρούνταν τα πιο «αδύναμα» και «ανοργά-
νωτα» χωρίς συνδικαλιστική ή αγωνιστική εμπειρία, που
συκοφαντούνταν συχνά από τα μεγάλα ΜΜΕ ως τα
«ρουσφέτια» της εκάστοτε κυβέρνησης, που πολλές
φορές δεν ήταν καν μέλη των σωματείων στους χώ-
ρους δουλειάς, έχουν γίνει ξανά και ξανά σημείο ανα-
φοράς για όλη την εργατική τάξη, έχουν κερδίσει μαζι-
κή συμπαράσταση, έχουν παίξει ρόλο στην τροφοδότη-
ση αγώνων.

Το 2004 η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές με
την υπόσχεση της μονιμοποίησης 250.000 συμβασιού-
χων. Ήταν μια από τις τελευταίες προεκλογικές εξαγ-
γελίες της, διά στόματος του ίδιου του τότε αρχηγού
της, Κώστα Καραμανλή. 

Η διάψευση ήταν άμεση. Το Προεδρικό Διάταγμα
Παυλόπουλου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που έβαζε, με το ζόρι θα έκανε αορίστου 10.000 εργα-
ζόμενους. Η απάντηση ήταν ένα πολύμηνο μαχητικό κί-
νημα χιλιάδων εργαζόμενων από τους δήμους, τα σχο-
λεία, τα ΚΕΠ, τα Υπουργεία, τα ασφαλιστικά ταμεία,
κάθε μικρό και μεγάλο χώρο του δημόσιου αλλά και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο ξεσηκωμός τους με-
ταφράστηκε σε πανελλαδικά συντονιστικά, επιτροπές
αγώνα, μαχητικές διαδηλώσεις στους δρόμους, που
ανάγκασαν την κυβέρνηση της ΝΔ σε τροποποιήσεις
του Προεδρικού Διατάγματος για να καλύψει πολύ με-
γαλύτερο κομμάτι.

Χιλιάδες εργαζόμενοι κέρδισαν τότε τη μονιμοποίησή
τους με τη δράση τους. Αυτό το κίνημα έκανε πράξη το
πρωτοσέλιδο της Εργατικής Αλληλεγγύης αμέσως με-
τά τις εκλογές που καλούσε σε “Σύγκρουση με τα ζόμ-
πι της δεξιάς από την πρώτη μέρα”. Και άνοιξε το δρό-
μο για τις σκληρές μάχες ενάντια στον Καραμανλή στη
συνέχεια.

Κίνημα συμβασιούχων βρήκε όμως απέναντί της και
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με το που ανέβηκε ξανά στην
εξουσία στα τέλη του 2009. Πάνω από 130.000 συμβα-
σιούχοι, με βασικό κορμό τους εργαζόμενους με τα λε-
γόμενα τότε «προγράμματα stage», αρνήθηκαν να απο-

δεχτούν ότι ήταν τα «γαλάζια παιδιά» και να πάνε σαν
πρόβατα στη σφαγή της απόλυσης. Οι κινητοποιήσεις
τους άνοιξαν το χορό της αντίστασης απέναντι στο
Γιώργο Παπανδρέου που εκλεγόταν με το «λεφτά
υπάρχουν» και ξεκινούσε με απολύσεις για να φέρει τα
μνημόνια λίγους μήνες αργότερα.

Μέσα στους μεγάλους αγώνες που ακολούθησαν τα
χρόνια των μνημονίων, τις δεκάδες πανεργατικές απερ-
γίες, τις απεργίες διαρκείας, τις μαζικές διαδηλώσεις,
οι συμβασιούχοι του δημόσιου ήταν αναπόσπαστο κομ-
μάτι. Η πιο εμβληματική μάχη ήταν η πολυήμερη κατά-
ληψη του Δημαρχείου της Αθήνας τον Μάρτη του 2011.
Επί 26 μέρες το κεντρικό Δημαρχείο της χώρας βρέθη-
κε στα χέρια των συμβασιούχων, με τους ίδιους να
συγκροτούν συντονιστικό από όλες τις υπηρεσίες του
δήμου, να οργανώνουν την κατάληψη με βάρδιες και
περιφρούρηση, να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις
επιθέσεις της αστυνομίας. Αλλά και να ξεσηκώνουν με-
γάλη συμπαράσταση με απεργιακές διαδηλώσεις άλ-
λων κλάδων να περνούν από το κατειλημμένο Δημαρ-
χείο για να εκφράσουν τη στήριξή τους.

Ανυποχώρητη
Αντίστοιχη διάσταση πήρε τα επόμενα χρόνια ο πο-

λύμηνος αγώνας των συμβασιούχων καθαριστριών του
Υπουργείου Οικονομικών ενάντια στην απόλυσή τους
από την κυβέρνηση Σαμαρά. Με την ανυποχώρητη στά-
ση τους, με την κατασκήνωσή τους έξω από το Υπουρ-
γείο, με τις συνεχείς διαδηλώσεις τους, με τις συγ-
κρούσεις τους με την αστυνομία, έγιναν σύμβολο αντί-
στασης για όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζό-
μενες. Και μαζί με τους σχολικούς φύλακες, τους διοι-
κητικούς των Πανεπιστημίων και άλλα κομμάτια συμβα-
σιούχων από μια σειρά χώρους, συνέβαλαν στην πτώ-
ση της κυβέρνησης.

Η 11ήμερη απεργιακή κινητοποίηση των εργατών

στους δήμους το καλοκαίρι του 2017 ήταν άλλη μια κο-
ρυφαία στιγμή του αγώνα ενάντια στις απολύσεις και
για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Ενάντια στο «ξαφνικό
θάνατο» 10.000 τότε συμβασιούχων στους δήμους
όλης της χώρας, οι εργαζόμενοι απάντησαν με απεργία
διαρκείας, καταλήψεις σε αμαξοστάσια και τεράστιες
απεργιακές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Μια κινητο-
ποίηση που στρίμωξε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αναγκά-
ζοντάς τη σε παράταση των συμβάσεων και υποσχέ-
σεις για μονιμοποίηση χιλιάδων εργαζόμενων.

Μεγάλο κίνημα συμβασιούχων ήταν και αυτό των
υπουργείων το χειμώνα του 2019. Οι 5.500 νέοι πτυχι-
ούχοι με προγράμματα ΟΑΕΔ, νομικοί, μηχανικοί, πλη-
ροφορικάριοι και πάρα πολλές ακόμα ειδικότητες, που
στελέχωναν επί ένα χρόνο όλα τα υπουργεία, ακολού-
θησαν το παράδειγμα των συναδέλφων τους 4000 υγει-
ονομικών του ΟΑΕΔ και προχώρησαν σε συνελεύσεις,
στάσεις εργασίας, διαδηλώσεις, συντονιστικά, απαι-
τώντας την ανανέωση των συμβάσεων και τη μονιμο-
ποίησή τους.

Όλες αυτές οι μάχες δεν έχουν αφήσει καμιά κυβέρ-
νηση να προχωρήσει στην επίθεση στο δημόσιο και να
ξεφορτωθεί τους συμβασιούχους. Αντίθετα, τις έχουν
αναγκάσει όλες να αποφασίζουν, απρόθυμα, συνεχείς
ανανεώσεις συμβάσεων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν
αποτελεί εξαίρεση. Την περίοδο που ήταν αντιπολίτευ-
ση, η ΝΔ δεν σταματούσε να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι
υποκύπτει στις πιέσεις των απεργιών και δεν προχωρά
στις «αναγκαίες απολύσεις». Τώρα, βρίσκεται πολιορ-
κημένη από τις κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία, τους
δήμους, τα σχολεία, παντού.

Αυτές οι μάχες έχουν σώσει τις δουλειές χιλιάδων
εργαζόμενων, που θα βρίσκονταν είτε στην ανεργία εί-
τε στα νύχια των εργολάβων. Και βέβαια έχουν κρατή-
σει τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες όρθιες. Χωρίς
τους συμβασιούχους της Υγείας, τα νοσοκομεία θα εί-
χαν προ πολλού καταρρεύσει. Χωρίς τους αναπληρω-
τές/τριες εκπαιδευτικούς ή τις καθαρίστριες στην εκ-
παίδευση, τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία θα είχαν δια-
λυθεί. Χωρίς τους συμβασιούχους στους δήμους, βασι-
κές δημοτικές υπηρεσίες -από την καθαριότητα μέχρι
τους παιδικούς σταθμούς- θα είχαν σταματήσει να λει-
τουργούν.

Σήμερα ξανά χιλιάδες συμβασιούχοι παλεύουν ενάν-
τια στις απολύσεις τους, για μόνιμη και σταθερή δου-
λειά. Οι συμβασιούχες καθαρίστριες του υπουργείου
Οικονομικών βρέθηκαν για ακόμα μια φορά τους τελευ-
ταίους μήνες σε συνεχείς κινητοποιήσεις, διαμαρτυ-
ρίες, συγκεντρώσεις για να μην βρεθούν στην ανεργία
μετά από πολλά χρόνια δουλειάς ώστε να πάρει τη θέ-
ση τους εργολαβικό συνεργείο. Οι μετανάστριες καθα-
ρίστριες των σχολείων του δήμου της Αθήνας το ίδιο,
ενάντια στην απόπειρα του Βορίδη να τις πετάξει, μετά
από έως και είκοσι χρόνια δουλειάς, στο δρόμο με ρα-
τσιστικά κριτήρια. Οι συμβασιούχες καθαρίστριες του
ΟΑΕΔ και ΕΦΚΑ επίσης. Αλλά και στους δήμους, παλιά
και νέα κομμάτια συμβασιούχων δίνουν αυτή τη στιγμή
τη μάχη για να παραμείνουν στη δουλειά και να μονιμο-
ποιηθούν.

Ο συντονισμός όλων αυτών των κομματιών είναι απα-
ραίτητος. Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το
Συντονιστικό Νοσοκομείων έχουν πάρει πρωτοβουλίες
προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί η μάχη είναι κοινή και
το ίδιο χρειάζεται να είναι και η απάντηση.

Παράδοση αγώνα

Οι μονιμοποιήσεις είναι απαίτηση όλων!
Στις 16 Φλεβάρη οι συμβασιούχοι των νοσοκομείων απεργούν

ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ να απολύσει χι-
λιάδες εργαζόμενους που λήγουν οι συμβάσεις τους στις 31

Μάρτη. Εν μέσω πανδημίας και ενώ όλες οι δομές Υγείας στενάζουν
από τις ελλείψεις σε προσωπικό, χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν
και εργαζόμενοι με πολύχρονη εμπειρία θα πεταχτούν στο δρόμο.

Πρόκειται για μια τεράστια επίθεση στο ΕΣΥ, δεμένη με τη συστη-
ματική προσπάθεια των κυβέρνησεων να χτυπήσουν όλο το δημόσιο
τομέα, να ξεφορτωθούν το «κόστος» του προσωπικού και των υπηρε-
σιών του και να ανοίξουν χώρο στον ιδιωτικό τομέα. Η απόλυση των
συμβασιούχων συμπληρώνει το διαχρόνικο πάγωμα των μόνιμων
προσλήψεων, τη συρρίκνωση ή και κατάργηση ολόκληρων τμημάτων,
την ολοένα και μεγαλύτερη είσοδο των εργολάβων και των ιδιωτών με
τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα τελευταία δώδεκα χρόνια οι
δημόσιοι υπάληλλοι (μόνιμοι και συμβασιούχοι) έχουν μειωθεί κατά
σχεδόν 250.000 -από 929.204 στο τέλος του 2009, σήμερα έχουν απο-
μείνει 680.016 εργαζόμενοι. Προφανώς αυτή η «σφαγή» δεν αφορά
στην αστυνομία και τα όργανα καταστολής. Εκεί οι προσλήψεις, ειδι-
κά επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης, είναι χιλιάδες και μόνι-
μες. Αφορά στην Υγεία, την Παιδεία, τις δημοτικές και όλες τις κοινω-
νικές υπηρεσίες. Εκεί οι κενές οργανικές θέσεις είναι εκατοντάδες χι-
λιάδες και διαρκώς αυξάνονται. Στα νοσοκομεία για παράδειγμα κυ-
μαίνονται στις 30 με 40.000, την ίδια ώρα που το 25% των εργαζόμε-
νων είναι συμβασιούχοι (ΟΑΕΔ, επικουρικοί, εργολαβικοί, ΣΟΧ κλπ).

Πάγιες και διαρκείς ανάγκες
Σε καμιά στιγμή και σε καμιά υπηρεσία, όλο αυτό το κομμάτι των

συμβασιούχων δεν ερχόταν σαν επιπλέον προσωπικό να καλύψει
«έκτακτες ανάγκες», όπως ισχυρίζονται οι κυβερνήσεις. Όλοι τους
ήταν και είναι απαραίτητοι για να μπορούν να λειτουργούν οι δημό-
σιες υπηρεσίες, καλύπτοντας «πάγιες και διαρκείς ανάγκες», ανάγκες
που προκύπτουν ακριβώς από τα χιλιάδες κενά. Αλλά αντί για μόνιμη
και σταθερή δουλειά, αποτελούν αναλώσιμο υλικό με μόνιμη εργασια-
κή ανασφάλεια και με ελάχιστα δικαιώματα. Πολλές φορές μπορεί οι
συμβάσεις τους να λήγουν και αυτό να συνοδεύεται με νέες προσλή-
ψεις συμβασιούχων στις ίδιες ακριβώς θέσεις. Κι άλλες φορές, η από-
λυσή τους απλά να αφήνει κι άλλες θέσεις κενές.

Προφανώς αυτή η διαδικασία δεν περιορίζεται στο «στενό» δημόσιο
τομέα μονάχα. Παντού σε κάθε υπηρεσία κοινής ωφέλειας οι συμβα-
σιούχοι κάθε είδους και οι εργολαβικοί, εργάζονται σε πόστα που εί-
ναι απαραίτητα αλλά χωρίς δικαιώματα, και με το τσεκούρι της «λή-
ξης της σύμβασης» πάνω από το κεφάλι τους. Στη ΔΕΗ, στον ΟΣΕ,
στην ΕΥΔΑΠ, στις τράπεζες, παντού οι εργοδότες και το κράτος, χρη-
σιμοποιούν συμβασιούχους για να καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες
τους σε προσωπικό, αλλά χωρίς μόνιμη σχέση εργασίας και χωρίς δι-
καιώματα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο αγώνας των συμβασιούχων για
μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι τόσο σημαντικός. Και δεν είναι αγώ-
νας αποκλειστικά των ίδιων. Είναι μάχη όλων των συναδέλφων τους
ενάντια στο χτύπημα της μονιμότητας και την κατάργηση όλων των
εργασιακών δικαιώματων που τη συνοδεύουν, ενάντια στο πάγωμα
των προσλήψεων και το φόρτο εργασίας που φέρνει. Η απόλυση των
χιλιάδων συμβασιούχων που δουλεύουν σήμερα σε όλους αυτούς
τους τομείς θα σημάνει τεράστια εντατικοποίηση για όλους.

Είναι, επιπλέον, υπόθεση όλων των εργαζόμενων. Η διάλυση του
δημόσιου τομέα και οι απόπειρες ιδιωτικοποίησής του σημαίνει χειρό-
τερες και ακριβότερες υπηρεσίες για όλη την εργατική τάξη. Σημαίνει
λιγότερη και κακή δημόσια Υγεία και Παιδεία, σημαίνει λιγότερες και
κακές δημοτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πρόνοιας. Ακόμα περισσό-
τερο επιβαρύνει τις γυναίκες της εργατικής τάξης που φορτώνονται
στις πλάτες τους μεγαλύτερο βάρος όλων αυτών των αναγκαίων λει-
τουργιών.

Το ξέσπασμα της πανδημίας το ανέδειξε άλλωστε με τον πιο τραγι-
κό τρόπο στην Υγεία, αλλά όχι μόνο. Οι τεράστιες ελλείψεις προσωπι-
κού στα νοσοκομεία είναι ο βασικός παράγοντας για τις καθημερινές
εκατόμβες νεκρών. Το αίτημα για μονιμοποιήσεις, μαζικές προσλή-
ψεις, συνολικά για μόνιμη σταθερή δουλειά είναι κεντρικό.

Με τους ήρωες 
της Υγείας μπροστά

Ιούνης 2017, Απεργία ΠΟΕ-ΟΤΑ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Δεκέμβρης 2021, Απεργία ΠΟΕΔΗΝ. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

Κείμενα: Λένα Βερδέ
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Συνέντευξη Τύπου οργάνω-
σαν η Πακιστανική Κοινό-
τητα Ελλάδος “η Ενότη-

τα”, η Ένωση Μεταναστών Ερ-
γατών, το Συμβούλιο Δικαιωμά-
των Μπαγκλαντεσιανών της Δια-
σποράς - Τμήμα Ελλάδος και η
ΚΕΕΡΦΑ για τις συμφωνίες του
υπουργού Μετανάστευσης Μη-
ταράκη με τις κυβερνήσεις του
Μπανγκλαντές και του Πακιστάν
για “νομιμοποιήσεις” και απελά-
σεις, αλλά και τη διεκδίκηση από
την πλευρά των μεταναστών και
του εργατικού κινήματος για νο-
μιμοποίηση όλων των μετανα-
στών εργατών. 

Εκ μέρους του Συμβουλίου Δι-
καιωμάτων Μπανγκλαντεσιανών
της Διασποράς, ο Σέιχ Γκίαζ, τό-
νισε πως “κάποιος μετανάστης
που είναι εδώ 5 και 6 χρόνια βρί-
σκεται ακόμα χωρίς χαρτιά. Κά-
ποιος που δουλεύει παράνομα,
αν αρρωστήσει, δεν μπορεί να
πάει στο νοσοκομείο. Πεθαίνει
χωρίς χαρτιά. Από το Μπανγκλαντές υπάρ-
χουν περίπου 12.000 εργάτες χωρίς χαρτιά.
Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να νομιμοποι-
ηθούν αυτοί οι εργάτες. Ο κύριος Μηταράκης
έκανε συμφωνία να έρχονται εργάτες από το
Μπανγκλαντές. Εμείς λέμε να νομιμοποιηθούν
πρώτα όσοι είναι εδώ και μετά αν χρειάζεται
να έρθουν και άλλοι, είναι καλοδεχούμενοι.
Πρέπει να σταματήσουν τα pushbacks και οι
απελάσεις. Εμείς θα κάνουμε διαδήλωση στο
Σύνταγμα την Κυριακή για να πούμε στοπ. Έρ-
χονται άνθρωποι από την Τουρκία και τους
σπρώχνουν μέσα στη θάλασσα για να τους
στείλουν πίσω. Σας καλούμε να είστε όλοι την
Κυριακή στις 4μμ στο Σύνταγμα”, είπε κλείνον-
τας. 

“Όσοι παρακολουθούμε τα ζητήματα μετα-
νάστευσης τα τελευταία χρόνια βρεθήκαμε
προ εκπλήξεως όταν ακούσαμε τις προθέσεις
του υπουργού”, είπε ο Αποστόλης Καψάλης,
ερευνητής ΙΝΕ – ΓΣΕΕ. “Για πρώτη φορά μετά
από πολλά χρόνια καταρρίπτονται οι μύθοι ότι
η ΕΕ δεν επιτρέπει νομιμοποιήσεις μετανα-
στών. «Θα το θέλαμε πολύ», έλεγαν «αλλά το
απαγορεύει η νομοθεσία της ΕΕ και κυρίως το
σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο».
Αυτό βέβαια είναι απλώς ένα κείμενο προθέσε-
ων. Άλλωστε πέρσι Ιταλία νομιμοποίησε
250.000 μετανάστες.

Θέλει όμως προσοχή γιατί στον νόμο που
θα έρθει για ψήφιση θα υπάρχουν παγίδες.

Δεν αποκλείεται να δώσει τη δυνατότητα σε
κάποιους να πάρουν χαρτιά και να υπαχθούν
στο πρόγραμμα για εποχική εργασία και να
τους υποχρεώσει να χάσουν δικαιώματα που
έχουν ήδη αποκτήσει με τα χίλια ζόρια, όπως
για παράδειγμα το δικαίωμα στην οικογενει-
ακή επανένωση” τόνισε.

“Δεύτερο σημαντικό σημείο είναι πως για να
εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία, θα πρέπει να
συνοδεύεται και από απελάσεις” συμπλήρωσε.
“Δεν είναι τυχαίο που τον Δεκέμβρη, στη διαδι-
κασία προετοιμασίας αυτής της διμερούς σύμ-
βασης με το Μπανγκλαντές έγιναν στοχοποι-
ημένες απελάσεις ώστε να εκβιαστούν οι με-
τανάστες που βρίσκονται εδώ, ενδεχομένως
να παραιτηθούν από δικαιώματα που έχουν και
να υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα... Η άδεια
διαμονής εποχικής εργασίας για ανθρώπους
θα σημάνει αύξηση της εξάρτησης από τον
εργοδότη. Η απασχόλησή τους θα γίνεται πλέ-
ον με όρους καταναγκαστικής εργασίας, χω-
ρίς τη δυνατότητα να μετακινηθούν ελεύθερα
στη χώρα, να αλλάξουν νομό, επάγγελμα.”

“Τέλος, μέχρι τώρα η εποχική εργασία αφο-
ρά μόνο τον αγροτικό τομέα. Τώρα με πρό-
σχημα τους 15.000 μόνιμα εγκατεστημένους
Μπανγκλαντεσιανούς θα εισέλθει η έννοια της
εποχικής εργασίας, και πολύ φοβάμαι και του
εργόσημου, σε κλάδους που μέχρι τώρα δεν
έχει εισαχθεί: τουρισμός, επισιτισμός και βιο-
τεχνία. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή να δούμε
με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί αυτή η συμφω-
νία... Να απαιτήσουμε να δοθούν χαρτιά στους
ανθρώπους που μένουν στη χώρα μας και ερ-
γάζονται ανελλιπώς”.

Τη συνέντευξη συντόνισε ο Τζαβέντ Ασλάμ,
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλά-
δος "Η Ενότητα". “Εμείς λέμε πως ήδη χιλιά-
δες εργάτες δουλεύουν εδώ, έως και δέκα
χρόνια και δεν μπορούν να το αποδείξουν,
αφού δεν έχουν ένσημα και χαρτιά” είπε. “Θα
δουλέψουν καλύτερα αν αποκτήσουν χαρτιά,
θα μπορέσουν να εμβολιαστούν κτλ. Ψάχνουν
για εργάτες; εδώ είναι. Πρέπει λοιπόν καταρ-
χάς να κλείσουν τα κέντρα κράτησης όπου
βρίσκονται χιλιάδες που δεν έχουν κάνει τίπο-

τα εκτός απ' το ότι δεν έχουν χαρτιά. Καλό εί-
ναι να γίνονται συμφωνίες για νομιμοποιήσεις
αλλά μόνο εφόσον γίνονται σεβαστά τα αν-
θρώπινα δικαιώματα όσων είναι εδώ. Με τη
συμφωνία αυτή πάνε να νομιμοποιήσουν τους
μετανάστες εργάτες μόνο για το μέρος στο
οποίο δουλεύουν. Εμείς λέμε πως η μοναδική
λύση είναι η νομιμοποίηση χωρίς εμπόδια”.

Από την πλευρά του, ο Χοράμ Σεχζάτ, μετα-
νάστης εργάτης στα Γιάννενα, είπε πως: “Η
Ελλάδα πάει να κάνει μια συμφωνία με το Πα-
κιστάν για να μπορεί να διώχνει τους μετανά-
στες εργάτες που ζουν και δουλεύουν εδώ.
Διαφωνούμε με αυτό. Είναι άνθρωποι που
έχουν έρθει από μακριά με χιλιάδες δυσκολίες
και προσπαθούν για το καλύτερο. Υπάρχει ο
νόμος για την εφταετία, πώς να αποδείξουν
όμως ότι είναι εδώ εφτά χρόνια όταν δεν
έχουν πρόσβαση σε καμία υπηρεσία, ούτε καν
ΑΜΚΑ για να πάνε στο νοσοκομείο. Χρειάζεται
ένας νόμος που θα τους νομιμοποιήσει χωρίς
δυσκολίες και εμπόδια για να μπορέσουν να
δουλέψουν νόμιμα και με ένσημα... Ξέρω πάρα
πολλούς και στα Γιάννενα, την Κατερίνη, την
Άρτα, σε όλη την Ήπειρο που δουλεύουν χω-
ρίς χαρτιά. Ψάχνουν για άλλες δουλειές και
δεν μπορούν να βρουν γιατί δεν έχουν άδεια
παραμονής, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ”.

Γυμνά συμφέροντα
“Ο υπουργός Μετανάστευσης, με τις συμ-

φωνίες που προωθεί, θέλει να «λύσει» ταυτό-
χρονα αρκετά ζητήματα” είπε ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημο-
τικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας. “Υπάρχει όμως μια κεντρική
κατεύθυνση. Πάει να τα λύσει από τη σκοπιά
των συμφερόντων των πλούσιων και της Ελλά-
δας και του Μπαγκλαντές... Η προσπάθεια να
ντύσουν με ένα περιτύλιγμα ανθρωπισμού αυ-
τή τη συμφωνία δεν μπορεί να κρύψει τα γυ-
μνά συμφέροντα που κρύβονται από πίσω. 

Οι χιλιάδες μετανάστες εργάτες που βρί-
σκονται εδώ και δουλεύουν είναι ένα κομμάτι
της εργατικής τάξης που έχει δώσει μάχες,
στη Μανωλάδα, στη Γενική Ανακύκλωση, στο

«Κώστας Γεωργίου» με τη στήρι-
ξη των Εργατικών Κέντρων.
Έχουν πάρει μέρος στις πανερ-
γατικές απεργίες. Είναι πρόκλη-
ση να κάνει ο Μηταράκης συμ-
φωνία με την κυβέρνηση του
Μπανγκλαντές, όπου υπάρχει
παιδική εργασία και οι εργάτες
καίγονται ζωντανοί μέσα στα πα-
ράνομα εργοστάσια...

Να μας πουν και με ποια διαδι-
κασία θα έρχονται στην Ελλάδα.
Θα δίνουν συμβόλαια τα αφεντι-
κά εδώ, αλλά ποιος θα τα παίρ-
νει στο Μπανγκλαντές; Πώς θα
έρχονται εδώ; Εκεί που οι λα-
θροδιακινητές έβαζαν τον κόσμο
στα καράβια για να τον φέρνουν
εδώ, τώρα θα στήνουν γραφεία
ευρέσεως εργασίας στο Μπανγ-
κλαντές και τη Μανωλάδα και η
διαφθορά και το ιδιωτικό δου-
λεμπόριο θα γίνουν τώρα επίση-
μο κρατικό δουλεμπόριο. Δεν εί-
ναι σύγχρονος πολιτισμός και
ανθρωπιστικές αξίες. Είναι ο

μαύρος εκμεταλλευτικός καπιταλισμός που ο
ρατσισμός είναι στην καρδιά του και θέλει να
σπάσει τα δικαιώματα των προσφύγων.

Η εναλλακτική είναι η νομιμοποίηση των ερ-
γατών με τους όρους των εργατικών συνδικά-
των και όχι των εργοδοτών. Τα συνδικάτα
έχουν δώσει μάχες τη δεκαετία του '90 και νο-
μιμοποιήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες. Καλού-
με τα συνδικάτα να αγωνιστούμε και πάλι μαζί.
Το σύνθημα “Τι θέλουμε; Χαρτιά!” μπορεί να
γίνει πραγματικότητα με τη δύναμη των συνδι-
κάτων που και τα ίδια θα δυναμώσουν αν οι
μετανάστες γραφτούν σε αυτά.

Η καμπάνια για τις 19 Μάρτη εντάσσεται σε
αυτή την προσπάθεια. Δεν θα αφήσουμε την
κυβέρνηση της ΝΔ που πνίγει μετανάστες και
ανοίγει στρατόπεδα συγκέντρωσης να παριστά-
νει πως ακολουθεί καλές πρακτικές. Θέλουν να
τους κάνουν μια δεύτερη κατηγορία της εργατι-
κής τάξης. Βάζουν ως όρο για την «νομιμοποί-
ηση» την ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Να διαλύ-
σουμε δηλαδή την κοινωνική ασφάλιση προς
όφελος των ιδιωτών μετατρέποντας του μετα-
νάστες σε πολιορκητικό κριό. Γι' αυτό καλούμε
τα Εργατικά Κέντρα να πάρουν αποφάσεις για
τις 19 Μάρτη αλλά και να παλέψουμε μαζί ώστε
να οργανωθούν οι μετανάστες και να είναι κομ-
μάτι των δικών μας αγώνων απέναντι σε μια κυ-
βέρνηση που τα διαλύει όλα με τις περικοπές,
τη διαχείριση της πανδημίας, τις ιδιωτικοποι-
ήσεις κτλ. Δεν θα αφήσουμε τα νομοσχέδια του
Χατζηδάκη να ενισχυθούν από τους ρατσιστι-
κούς νόμους του Μηταράκη. Σηκώνουμε το
γάντι και απέναντι στην ακροδεξιά. Όποιος ζη-
τάει στήριξη σε αυτή τη συμφωνία για να απο-
τρέψει δήθεν την ακροδεξιά, λέει τα πιο μεγάλα
ψέματα. Αυτές οι ρατσιστικές πολιτικές είναι
που ανοίγουν τον δρόμο στην ακροδεξιά”.

Στη συνέχεια ο Μανώλης Σαρρής από το
τμήμα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως
“καταρρίπτεται ο μύθος πως δεν χωράνε άλλοι
πρόσφυγες και μετανάστες. Αποδεικνύεται
πως λείπουν εργατικά χέρια... Κάνω λοιπόν έκ-
κληση στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ως
πρώην συνδικαλιστής στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. Έχουμε

Πραγματική νομιμοποίηση για όλους τους μετανάστες
14/2, Συνέντευξη Τύπου στο ΕΚΑ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που εργάζονται και είναι
το πιο πληβειακό και προλεταριακό κομμάτι αυτής της
χώρας. Την ίδια ώρα στον ιδιωτικό τομέα, η συνδικαλι-
στική πληρότητα είναι πολύ χαμηλή. Τα συνδικάτα
έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να μπουν να παλέ-
ψουν μαζί με τους Έλληνες εργάτες. Ο εργάτης που
θα έρθει με τις συνθήκες του Μηταράκη δεν θα μπορεί
να γραφτεί σε συνδικάτο, να παλέψει, θα είναι έρμαιο
της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Είναι μια ευκαιρία και
για τα συνδικάτα, και για τους Έλληνες εργάτες. Να
θυμίσω με την απεργία των μεταναστών εργατών στα
Χανιά στο μέγαρο Υπατία. Μέσα από εκείνο τον αγώνα
κερδήθηκαν δικαιώματα για την ασφαλιστική περίθαλ-
ψη για όλη την εργατική τάξη. 

Ο αγώνας των ξένων εργατών πρέπει να είναι και δι-
κός μας και οι δικοί μας πρέπει να είναι αγώνες όλων,
να είναι κοινοί”. 

Ο Σαντακάτ Σιτακάι, μετανάστης εργάτης στη Μα-
νωλάδα μίλησε για την ανάγκη για ενότητα των εργα-
τών. “Είμαι από το Αφγανιστάν”, είπε “και υποστηρίζω
όλους τους μετανάστες. Έχω δουλέψει στο Κιάτο, στη
Σκάλα Λακωνίας, στην Κόρινθο... Σε όλα αυτά τα μέρη,
είμαστε όλοι εργάτες. Δεν έχουμε διαφορές μεταξύ
μας, είτε είμαστε Πακιστανοί, Αφγανοί, Μπανγκλαντε-
σιανοί, Αλβανοί, Ρουμάνοι. Όλοι οι εργάτες είμαστε
αδέρφια... Πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια να δου-
λεύουμε όλοι μαζί και να μην τους αφήνουμε να μας
εκμεταλλεύονται χωρίζοντας μας ανάλογα με το από
που ερχόμαστε... Αυτό το κάνουν για να μπορούν να
μας χαμηλώνουν τα μεροκάματα. Χρειάζεται ένας σύ-
στημα για να δουλεύουμε ανάλογα με τις δυνατότητες
μας και όχι την καταγωγή μας, για να συνεισφέρουμε”.

Τελευταίος πήρε τον λόγο ο Καμράν Ακμπάρ, μετανά-
στης εργάτης στη Σκάλα Λακωνίας, για να τονίσει πως
“θέλουμε χαρτιά και για εμάς αλλά και για την Ελλάδα.
Και εμείς θα είμαστε καλύτερα αλλά και θα μπορούμε
να πληρώνουμε φόρους, να συνεισφέρουμε και εμείς
και να μην είναι τα χρήματα που παίρνουμε μαύρα”.

Δημήτρης Δασκαλάκης
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Οργανώνουμε τις 19 Μάρτη
Mε εκδηλώσεις σε γειτονιές και χώ-

ρους εργασίας συνεχίζεται η καμπά-
νια της ΚΕΕΡΦΑ για την διοργάνωση της
Διεθνούς Μέρας Δράσης κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού στις 19 Μάρτη.
Το κάλεσμα για την Αθήνα είναι στην
Ομόνοια στις 3μμ, ενω υπάρχουν καλέ-
σματα και σε μια σειρά άλλες πόλεις της
Ελλάδας (βλ. δίπλα). Μπορείτε να διαβά-
σετε αναλυτικά τον πίνακα των εκδηλώ-
σεων σε όλη τη χώρα στη σελ.17. Ήδη το
κάλεσμα για τις 19 Μάρτη κυκλοφορεί
μεταφρασμένο σε αφίσα σε τέσσερις
γλώσσες. Στο συλλαλητήριο καλεί με
απόφασή του και το Εργατικό Κέντρο
Αθήνας. 

Μετά τις εξορμήσεις την περασμένη
εβδομάδα στα στρατόπεδα προσφύγων
στην Μαλακάσα, τον Ελαιώνα, το Σχιστό
και την Θήβα ακολούθησαν τα Διαβατά
στην Θεσσαλονίκη και ακόμη μια επίσκε-
ψη στο Σχιστό την Κυριακή 13/2/2022.
Μαζί με τους πρόσφυγες κάλεσμα στο
συλλαλητήριο στην Ομόνοια απευθύνουν
κοινότητες μεταναστών εργατών που την
Δευτέρα 14 Φλεβάρη έδωσαν συνέντευξη
τύπου στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας για
τα νέα μέτρα Μηταράκη. 

«Τα τείχη που πλέον υψώνονται γύρω
από το καμπ δεν εμπόδισαν πρόσφυγες
και προσφύγισσες να έρθουν σε επαφή
με τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και να εκφρά-
σουν τα προβλήματά τους, τις πολύμηνες
αναμονές από την υπηρεσία ασύλου και
τις αρνητικές απαντήσεις, για το κόψιμο
της cash card, το κακό φαγητό. Ήδη ορ-
γανώνουν τη συμμετοχή τους και στη
Θεσσαλονίκη στη διαδήλωση για τη διε-
θνή ημέρα δράσης ενάντια στον ρατσι-
σμό και τον φασισμό στις 19 Μάρτη» ανα-
φέρει στην ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ
Θεσσαλονίκης. Mαζική εξόρμηση και αφι-
σοκόλληση οργανώθηκε επίσης την πε-
ρασμένη Παρασκευή στα Χανιά ενώ πα-
ράλληλα έγινε συζήτηση με μετανάστες
και μοίρασμα της εφημερίδας της ΚΕΕΡ-
ΦΑ για τα camp των προσφύγων.

«Ενώ οι συνθήκες διαβίωσης στα στρα-
τόπεδα χειροτερεύουν, η κυβέρνηση το-
ποθετεί security. Τις επόμενες ημέρες ορ-
γανώνουμε συζήτηση με τους πρόσφυγες
και τις προσφύγισσες. Οργανώνουμε από
κοινού τη συμμετοχή στις 19 Μάρτη»
αναφέρει σε ανακοίνωσή της μετά την
νέα επίσκεψη στο Σχιστό η ΚΕΕΡΦΑ Πει-
ραιά. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν

και τα σχέδια του υπουργείου Μετανά-
στευσης να μαντρώσει τη δομή προσφύ-
γων στον Κατσικά στα Γιάννενα υψώνον-
τας τείχος τριών μέτρων που θα εμποδί-
ζει την οπτική επαφή με το έξω και θα συ-
νοδεύεται από απαγόρευση εισόδου και
εξόδου τις νυχτερινές ώρες. 

Στο μεταξύ την προηγούμενη εβδομά-
δα εννέα Πακιστανοί εργάτες προχώρη-
σαν σε απεργίας πείνας στο ΑΤ Μενιδίου
για ρατσιστική αντιμετώπιση αστυνομικών
σε βάρος τους. Διαμαρτύρονται διότι
στην συγκεκριμένη ομάδα εθνικότητας
από το Πακιστάν οι αστυνομικοί αρνούν-
ται να τους δώσουν τα κινητά τους ώστε
να μπορέσουν να επικοινωνούν με τους
συγγενείς τους. Σε ένα μετανάστη μάλι-
στα έχει στερηθεί το κινητό έξι μήνες. Το
αποτέλεσμα είναι ότι αναγκάζονται να
πληρώνουν μεγάλα ποσά για τηλεκάρτες.
Οι μετανάστες κρατούνται γιατί δεν
έχουν χαρτιά. 

Συγκλονιστικά
Συγκλονιστικά ήταν τα ντοκουμέντα

που έδωσε το Aegean Boat Report από
ένα ακόμη επικίνδυνο και παράνομο push
back που επιχείρησε η ελληνική κυβέρνη-
σh στις 5 Φεβρουαρίου στην Σάμο. Από
τους 20 πρόσφυγες που κατάφεραν να
φτάσουν στην Σάμο, ανάμεσά τους και
μια γυναίκα με ένα πολύ βαθύ και μεγάλο
τραύμα στο πόδι. Παρά τις εκκλήσεις του
Aegean Boat Report, 9 από αυτούς τους
πρόσφυγες περισυνελέχθηκαν από το
τουρκικό λιμενικό από μια βραχονησίδα
ενώ άλλοι 8 βρέθηκαν σε μια σωσίβια
σχεδία να πλέει στο Αιγαίο. Κατήγγειλαν
ότι από την Σάμο τους είχαν ξαναρίξει πί-

σω στη θάλασσα μασκοφορεμένοι κομ-
μάντος που κρατούσαν όπλα.

Σε συνελεύσεις την Τετάρτη 16/2 στις
5μμ και το Σάββατο 19/2 στις 2μμ καλεί
το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παραστατικών
Τεχνών στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμε-
νο Θέατρο Εμπρός. Όπως αναφέρει: "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
ομάδες που βιώνουν τον ρατσισμό να πά-
ρουν μέρος με κάθε τρόπο. Απευθυνόμα-
στε σε κάθε άνθρωπο που θέλει να ζήσει
την οργάνωση ενός αντιφασιστικού φε-
στιβάλ -καλούμε σε συμμετοχή πολιτισμι-
κούς ακτιβιστές. Απευθυνόμαστε επίσης,
σε κάθε ελεύθερα σκεπτόμενο άνθρωπο
της τέχνης, θεατρικές ομάδες, καλλιτε-
χνικές συλλογικότητες, κοινότητες μετα-
ναστών και προσφύγων με τα σχολεία και
τις δημιουργικές τους ομάδες, εκπολιτι-
στικούς συλλόγους, μαζικούς κοινωνι-
κούς φορείς, εργατικά συνδικάτα, αντι-
φασιστικές και αντιρατσιστικές κινήσεις,
οργανώσεις και πρωτοβουλίες να συμμε-
τάσχουν και να μας στηρίξουν".

Στις 19 Μάρτη, στην Ομόνοια, να είμα-
στε όλοι εκεί, απαιτώντας νομιμοποίηση
και χαρτιά για όλους τους μετανάστες,
άσυλο και στέγη για όλους τους πρόσφυ-
γες, να κλείσουν τα ρατσιστικά στρατόπε-
δα συγκέντρωσης, να σταματήσουν τα
φονικά push backs και οι απελάσεις, να
βάλουμε τέλος στις ρατσιστικές προκλή-
σεις της κυβέρνησης και τις φασιστικές
επιθέσεις.

Γ.Π.

Συμβούλιο Δικαιωμάτων 
Μπανγκλαντεσιανών 
της Διασποράς

Συγκέντρωση
Κυριακή 20 Φλεβάρη, 
4μμ Σύνταγμα

Άσυλο στους
πρόσφυγες

Διαδηλώνουμε
Αθήνα, Ομόνοια 3μμ 
Θεσσαλονίκη, Άγαλμα Βενιζέλου
12μεσ. 
Πάτρα, Πλατεία Γεωργίου 12μεσ. 
Χανιά, Πλατεία Αγοράς 12μεσ. 
Ηράκλειο, Λιοντάρια 12μεσ. 
Ξάνθη, Κεντρική Πλατεία 12μεσ. 
Βόλος, Άγιος Νικόλαος 1μμ
Γιάννενα, Περιφέρεια 1μμ

13/2, Στρατόπεδο Διαβατών. Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ Σαλονίκης

11/2, Αφισοκόλληση στο κέντρο των Χανίων. Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ Χανίων

13/2, Στρατόπεδο Σχιστού. Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά
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Όχι συγκάλυψη 
της φασιστικής
εμπλοκής
Γενικώς για «οπαδική βία» κάνουν λόγο τα περισσότερα ΜΜΕ που κα-

λύπτουν την δολοφονία του Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των
φίλων του, με την ίδια την κυβέρνηση να εξαπολύει δεκάδες ελέγχους
σε συνδέσμους και στέκια οπαδών όλων των ομάδων σε όλη τη χώρα
υποσχόμενη ότι έτσι δεν θα υπάρξουν ξανά τέτοια βίαια περιστατικά.

Πρόκειται για συνειδητό αποπροσανατολισμό. Η δολοφονική επίθεση
στον Άλκη Καμπανό έχει σαφείς πολιτικές προεκτάσεις. Οι «εντάσεις»
που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν και να κλιμακώσουν «οπαδικά πά-
θη» δεν υφίστανται σε άδεια γήπεδα, όταν λόγω της πανδημίας έχει να γί-
νει «κανονικό» πρωτάθλημα εδώ και δύο χρόνια. Η δολοφονία του Άλκη
παραπέμπει σε άλλου τύπου πρακτικές. Δώδεκα άτομα, σε τρία αυτοκίνη-
τα, σε κεντρικό σημείο της πόλης, στη 1 το πρωί, σε μια ώρα που ακόμη ο
κόσμος είναι ξύπνιος και κυκλοφορεί. Κατεβαίνουν από τα αυτοκίνητα
επιτίθενται δολοφονικά με μαχαίρια, ματσέτες, δρεπάνια και ρόπαλα σε
τρεις νέους και σε λίγα λεπτά εξαφανίζονται. Το «δεύτερο αυτοκίνητο
που μπαίνει ανάποδα στο μονόδρομο» φέρνει στο νου ένα άλλο αυτοκίνη-
το που μπήκε ανάποδα πριν από 8μισι χρόνια σε έναν άλλο μονόδρομο
στο Κερατσίνι, αυτόν που οδηγούσε ο δολοφόνος του Φύσσα. Τα φονικά
εργαλεία, ο αιφνιδιασμός, η αριθμητική υπεροπλία, ο προσχεδιασμός της
επίθεσης, φέρνουν στο νου άλλες καταστάσεις και όχι «οπαδική βία». 

Υπάρχει μια αίσθηση απύθμενου θράσους στον τρόπο, στον «αέρα»,
με τον οποίο οι δράστες πραγματοποιούν την επίθεση, μια αίσθηση παν-
τοδυναμίας και ατιμωρησίας – παρόμοια με αυτήν που ένοιωθαν οι χρυ-
σαυγίτες όταν ξυλοκοπούσαν και μαχαίρωναν μετανάστες και αριστε-
ρούς στους δρόμους της Αθήνας μέχρι το 2013, ότι «εμάς δεν θα μας
πειράξει κανένας». Η αίσθηση αυτήν δεν αφορά απλά την οπαδική τους
ιδιότητα, την προστασία που θεωρούν ότι μπορεί να έχουν από τον «πρό-
εδρο». 

Απόπειρες φασιστικής ανασύνταξης
Πρόκειται για απότοκο μιας νέας κλιμάκωσης της φασιστικής βίας κα-

θώς ο ακροδεξιός και φασιστικός χώρος τα τελευταία χρόνια επιχείρησε
και επιχειρεί να ανασυνταχτεί στον δρόμο. Αρχικά σαν μια «ριζοσπαστική
ακροδεξιά εναλλακτική» στην Χ.Α. που «νέρωνε το κρασί» πλησιάζοντας
προς την καταδίκη της το 2020. Και από τότε και μετά σε ένα αγώνα
δρόμου για το ποια παραφυάδα θα μπορέσει να την διαδεχθεί χτίζοντας
την κρίσιμη «σκληρή» μάζα.

Αυτή η ανασύνταξη, για ακόμη μια φορά, περνάει μέσα από στρατολό-
γηση στα γήπεδα. Με πολιτικούς άξονες το Μακεδονικό, τα συλλαλητή-
ρια και την απόπειρα εθνικιστικών μαθητικών καταλήψεων το 2017-18. Το
προσφυγικό, τα ακροδεξιά «μπάρμπεκιου» και τις επιθέσεις στο camp
και τις δομές προσφύγων στα Διαβατά και το Ωραιόκαστρο το 2019-20,
το αντιεμβολιαστικό πιο πρόσφατα. Αλλά κρατώντας σαν βασική σταθε-
ρά τον προσανατολισμό για τον βίαιο έλεγχο του δρόμου και των γειτο-
νιών.

Έτσι, τα τελευταία χρόνια είχαμε την επίθεση σε Πακιστανούς μετανά-
στες στην Ομόνοια το 2017, τον εμπρησμό της κατάληψης «Libertatia»
και την επίθεση στο «Σχολείο» μετά το συλλαλητήριο κατά της Συμφω-
νίας των Πρεσπών το 2018, την επίθεση στον τότε δήμαρχο Γιάννη
Μπουτάρη στη διάρκεια εκδήλωσης για τη «Γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισμού» τον ίδιο χρόνο, τις επιθέσεις πέρσι τον Οκτώβρη στα σχο-
λεία, στην Σταυρούπολη και στον Εύοσμο. Επιθέσεις  στις οποίες υπήρ-
χε συμμετοχή ακροδεξιών και φασιστών οπαδών του ΠΑΟΚ, αυτών που
επιτέθηκαν το 2018 κατά φιλάθλων της αντιφασιστικής Προοδευτικής
Έκρηξης Τούμπας, αυτών που επιτέθηκαν τον Οκτώβρη του ’21 σε αντι-
φασίστες στα γραφεία του ΠΑΟΚ, των ίδιων που θέλουν να ελέγξουν
τους συνδέσμους.

Υπάρχει ένα μειοψηφικό αλλά υπαρκτό ακροδεξιό απόστημα - και δεν
αφορά ούτε μόνο τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ούτε μόνο την Θεσσαλονίκη -
που πρέπει να σπάσει. Αλλά η κυβέρνηση και η αστυνομία το αφήνουν
ανέγγιχτο, παρά το γεγονός ότι η δολοφονία και κάποιοι από τους δρά-
στες της φέρουν την οσμή του. Ανέγγιχτο φαίνεται ότι το αφήνει και ο
Κούγιας ως δικηγόρος της οικογένειας του Άλκη. Δεν εκπλήσσει ούτε το
ένα ούτε το άλλο.

Γιώργος Πίττας

Εκαντοντάδες συγκεντρώθηκαν την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου στη πλατεία της Χαριλάου μετά από κάλεσμα του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 79ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης στη μνήμη του Άλκη Καμπανού,

που δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 1ης Φλεβάρη. 
Το κεντρικό σύνθημα ήταν «Όχι στη Βία. Για να μην υπάρξει ΠΟΤΕ ξανά άλλος Άλκης!». Ακολούθησε πορεία στους

δρόμους της γειτονιάς και κατέληξε στο τόπο δολοφονίας του Άλκη. Στην πορεία πήραν μέρος γονείς, παιδιά και κό-
σμος από την γειτονιά. Στη συγκέντρωση συμμετείχε και η ΚΕΕΡΦΑ καλώντας τον κόσμο στις 19 Μάρτη τη Διεθνή
Μέρα Δράσης Ενάντια στο Ρατσισμό και τον Φασισμό.

Δύο εβδομάδες κλείνουν πλέον από την δολοφονία
του Άλκη Καμπανού στην Θεσσαλονίκη και τα νέα
στοιχεία που έρχονται στο φως επιβεβαιώνουν τις

συνδέσεις για τις οποίες γράψαμε την προηγούμενη
εβδομάδα. 

Η σύνδεση με την ακροδεξιά και τον φασισμό είναι
πλέον σαφής τουλάχιστον για τους 3 από τους μέχρι σή-
μερα 11 συλληφθέντες. Στην έκθεση της αστυνομίας για
την ανθρωποκτονία που ήρθε στη δημοσιότητα αναφέ-
ρεται ότι «για τον Καλαϊτζίδη Νικόλαο προέκυψε ότι είναι
σεσημασμένος για τα αδικήματα της “παράνομης οπλο-
φορίας και οπλοχρησίας”, της “απρόκλητης σωματικής
βλάβης” και της “παράνομης βίας” σε συνδυασμό με το
άρθρο 81 για “ρατσιστικό έγκλημα”, καθώς έχει συλλη-
φθεί για παράβαση του νόμου “περί όπλων”». 

Όπως αναφέρει το tvxs: «Μέλη εθνικιστικών συνδέ-
σμων οπαδών του ΠΑΟΚ φέρονται να είναι ορισμένοι
από τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης κατά του
19χρονου  Άλκη, σύμφωνα με την έκθεση του Τμήματος
Ανθρωποκτονιών. Ένας εξ’ αυτών μάλιστα είναι σεσημα-
σμένος και διώκεται για ρατσιστική επίθεση. Τουλάχι-
στον δύο εκ των συλληφθέντων χούλιγκαν, όπως φαίνε-
ται μέσα από την έκθεση, είναι μέλη του συνδέσμου
“Μακεδόνες” του ΠΑΟΚ, που την περίοδο της Συμφω-
νίας των Πρεσπών εξέδιδε συχνά “πολεμικά” ανακοινω-
θέντα κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και συμμετείχε ή και
καλούσε σε συλλαλητήρια υπό τα συνθήματα “Ένας εί-
ναι ο ΠΑΟΚ και μια η Μακεδονία, μία η Ελλάδα και μία
Ιστορία” και “αλήτες, προδότες, πολιτικοί”». 

Στα ΜΜΕ δημοσιεύτηκαν επίσης δύο φωτογραφίες
του 25χρονου Αλέξανδρου Βελαλόπουλου («Αθηναίος»)
στις οποίες, στη μεν πρώτη είναι με φίλους που χαιρετά-
νε ναζιστικά ενώ στην δεύτερη φωτογραφία φαίνεται
να αγκαλιάζει έναν φίλο του και να τονίζει ότι βρίσκεται
στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην Καλλονή.  Ο Βελα-
λόπουλος στην κατάθεσή του φέρεται να παραδέχθηκε

ότι “τσίμπησε με το μαχαίρι τον Άλκη”, ενώ ισχυρίστηκε
ότι «ο 21χρονος Γιάννης Κουμαρόπουλος, -ο οποίος είχε
υποδείξει τον “Αθηναίο” ως δράστη της δολοφονίας-
χτύπησε τον Άλκη με το δρεπάνι». 

Ένας τέταρτος από τους δράστες, o 23χρονος Carciu
που συνελήφθη πρώτος, εμφανίζεται σε φωτογραφία
μαζί με έναν από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό
της  δολοφονίας του Τόσκο Μποζατσίκι το 2020.  

Αστυνομία
Οι συνδέσεις είναι σαφείς και όσον αφορά στην αστυ-

νομία. Πρώην γενικός αστυνομικός διευθυντής της Θεσ-
σαλονίκης αναφέρθηκε στις πιέσεις που υπήρχαν εκ μέ-
ρους  των ΠΑΕ ενώ άλλος, ενεργός, δήλωσε στο ράδιο
Metropolis, στη Θεσσαλονίκη: «Είναι οι εντολές που δε-
χόμαστε από τους ανωτέρω, γιατί όταν σταματήσουν να
εργάζονται στο Σώμα, αναλαμβάνουν θέσεις στις ΠΑΕ
και είμαι απόλυτος σε αυτό που λέω και μου έχει τύχει
πολλές φορές σαν περιστατικό. Όπως διαβάζουμε στα
ΝΕΑ «ο Τρύφων Κούκιος, πρώην Aστυνομικός Διευθυν-
τής της πόλης, τοποθετήθηκε μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ. Ο Ηλίας Γεροντίδης, απόστρατος αξιωματικός
ήταν υπεύθυνος ασφαλείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αντιστρά-
τηγος εν αποστρατεία, ο Αβραάμ Αϊβαζίδης ήταν σύμ-
βουλος ασφαλείας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και ο πιο γνωστός
από όλους, ο Δημήτρης Χασεκίδης, που ήταν παράγον-
τας της ομάδας χάντμπολ του ΠΑΟΚ και ταυτόχρονα
συνδικαλιστής, πρόεδρος της Ένωσης Συνοριοφυλά-
κων».

Όσον αφορά στη σύνδεση με τις ΠΑΕ, ενδεικτικό είναι
το στοιχείο που δόθηκε από την Αστυνομία, ότι οι μισοί
από τους συλληφθέντες (Demirazi, Χατζηκωνσταντίνου,
Σαρακατσάνος, Κουμαρόπουλος και Kambo) είχαν
ελεγχθεί από αστυνομικές υπηρεσίες στην Αθήνα 23
Μαΐου 2021 στον τελικό του αγώνα ΠΑΟΚ – ΟΣΦΠ σε
ένα αγώνα που παρακολούθησαν συνολικά εκατό άτομα
με προσκλήσεις…

Οι συνδέσεις έρχονται 
στην επιφάνεια



Μεγάλης σημασίας για τον απόλυτο
έλεγχο της αγροτοδιατροφής από το
κεφάλαιο αποτελεί η νέα Κοινή Αγρο-

τική Πολιτική της Ε.Ε («πράσινη» συμφωνία,
επιπλέον αναπροσανατολισμός των επιδοτή-
σεων υπέρ των μεγαλοαγροτοκτηνοτρόφων
και των επιχειρήσεων), οι συνεχιζόμενες τρο-
μακτικές αυξήσεις (λιπάσματα, ζωοτροφές,
πετρέλαιο, ρεύμα κτλ), η συνεχιζόμενη συγ-
κεντροποίηση παραγωγής και γης αλλά και η
καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων (ειδικά
μεσαίων μονάδων) δια μέσου εξαγορών και
λουκέτων.

Οι φετινές τιμές των λιπασμάτων-ζωοτρο-
φών (αυξήσεις από 30% μέχρι 250%), του πε-
τρελαίου και του ρεύματος υπερδιπλασιάζουν
το κόστος παραγωγής των αγροτοκτηνοτροφι-
κών προϊόντων. Με βάση πρόσφατη μελέτη
του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας
(ΕΣΥΦ) με τη «πράσινη» συμφωνία, θα έχουμε
αύξηση του κόστους παραγωγής στο βαμβάκι
250%, στο ροδάκινο 60%, στο αμπέλι 300%,
ενώ εκτιμούν ότι θα έχουμε μείωση παραγω-
γής στην ελιά 50%, στο σκληρό σιτάρι 10%,
στα κηπευτικά 44% και στα μηλοειδή 65%. Μι-
λάμε για 1,7 δις ευρώ ή -15% στο κύκλο εργα-
σιών του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα (υπολο-
γίζεται στα 11,5 δις). Όλες αυτές οι προβλέ-
ψεις δεν παίρνουν υπόψη τους, τους καύσω-
νες, τη ξηρασία, τις πυρκαγιές, τους παγετούς
και τις καταστροφικές πλημμύρες που αναμέ-
νεται να διαρκέσουν για πολύ ακόμα λόγω της
συνεχιζόμενης κλιματικής κρίσης - περιβαλ-
λοντικής καταστροφής.

Εκτός από τις τιμές των προϊόντων, η πρω-
τοφανής ακρίβεια λόγω της πολιτικής του πο-
λυεθνικού κεφαλαίου αποτελεί μια επιπλέον
μορφή κλοπής του εισοδήματος των εργαζο-
μένων της πόλης αλλά και των αγροτοκτηνο-
τρόφων. Επιπλέον οι εξαγορές επιχειρήσεων
(ΔΕΛΤΑ, ΔΩΔΩΝΗ, κτλ) από funds ή η τερά-
στια συγκεντροποίηση (ιχθυοκαλλιέργειες,
κλάδος ελαιοπαραγωγής και άλλων δέντρων)
η οποία αποτελεί επιδίωξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συμβάλλουν στη ταχύτατη διείσδυση
του πολυεθνικού κεφαλαίου στον αγροτοδια-
τροφικό τομέα.

Όλες αυτές οι εξελίξεις δρομολογούνται μα-
ζί με την διάλυση της εργασίας και την έλλει-
ψη εργατικών χεριών, με τα χαμηλά μεροκά-
ματα στους εργαζόμενους στις αγροτοδιατρο-
φικές βιομηχανίες, το αντεργατικό τερατούρ-
γημα Μητσοτάκη-Χατζηδάκη αλλά και την συ-
νολική αντιδραστική πολιτική σε βάρος των
εργατών γης.

Τα Πολυεθνικά Πολυκλαδικά Μονοπώλια
(ΠΠΜ) ανασυγκροτούν το «στρατόπεδο» του
κεφαλαίου στη προσπάθεια αύξησης των κερ-
δών και ξεπεράσματος της βαθιάς και δομικής
κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό
γίνεται με το ξεζούμισμα της εργατικής τάξης,
τη καταστροφή μεσαίων στρωμάτων και τη
συρρίκνωση των λαϊκών στρωμάτων της υπαί-
θρου, των αγροτοεργατών - εργατοαγροτών
όχι μόνο στη περιοχή μας αλλά παγκόσμια
(χαρακτηριστικές είναι οι μεγαλειώδεις κινητο-
ποιήσεις εκατομμυρίων Ινδών αγροτών το τε-
λευταίο διάστημα).

Η επιστημονική έρευνα των Π.Π.Μ είναι υπο-
ταγμένη στο κέρδος και όχι στις κοινωνικές
ανάγκες με αποτέλεσμα το βίαιο ξεκλήρισμα
λόγω και της αδυναμίας προσαρμογής στην
ταχύτατες επιστημονικοτεχνολογικές αλλαγές
που επιβάλλει το κεφάλαιο. 

Η επιστημονική έρευνα των Π.Π.Μ (οι «πρά-

σινες» προτάσεις) σε συνδυασμό με την παρα-
γωγή, το εμπόριο και τη χρηματοπιστωτική
τους πολιτική συμβάλλει στην υπεξαίρεση
υπεραξίας όχι μόνο από τις δικές τους δρα-
στηριότητες αλλά και από τα πιο αδύναμα με-
σαία στρώματα τα οποία τα οδηγούν στη κα-
ταστροφή. Μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου, την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ,
τον ΟΟΣΑ, τις ολοκληρώσεις τύπου Ε.Ε απο-
τελούν διεθνοποιημένο μηχανισμό εκμετάλ-
λευσης της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Τα
Π.Π.Μ ληστεύουν την εργατική δύναμη, κατα-
στρέφουν το περιβάλλον, υποβαθμίζουν συνε-
χώς τη ποιότητα των τροφίμων (στο όνομα της
πράσινης οικονομίας!!!), έχοντας στο τιμόνι
τους την ακόρεστη δίψα για κέρδος και κυ-
ριαρχία. 

Λυσσαλέος ανταγωνισμός
Οι εξαγορές και οι συγκεντροποιήσεις υλο-

ποιούνται σε συνεργασίες με τις τράπεζες που
ξεκοκκαλίζουν το δημόσιο χρήμα και τον ιδρώ-
τα του λαού ενώ τα κυρίαρχα στρώματα του
ελληνικού αγροτοδιατροφικού τομέα προσπα-
θούν μέσα στον λυσσαλέο ανταγωνισμό να αυ-
ξήσουν την κερδοφορία τους και να διασφαλί-
σουν την ηγετική τους θέση σε πλήρη εναρμό-
νιση με τη κυρίαρχη κατεύθυνση που επιβάλ-
λουν τα Π.Π.Μ.

Αυτή την κατεύθυνση στηρίζει η σημερινή
κυβέρνηση της ΝΔ σε συνέχεια της πολιτικής
όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Συνέ-
νοχοι είναι η συνεταιριστική γραφειοκρατία
Συνένοχη ήταν και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
που συνέχισε στην ίδια ρότα των αντιδραστι-
κών καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων…

Όλο το αστικό πολιτικό προσωπικό πιστό
στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστό
στη πολιτική συγκεντροποίησης της αγροτο-
κτηνοτροφικής παραγωγής μέσω των εξαγο-
ρών, των ολιγομελών ομάδων παραγωγής και
των διαεπαγγελματικών ενώσεων συμβάλλουν
στην πλήρη καπιταλιστικοποίηση της αγροτο-
κτηνοτροφικής παραγωγής της οποίας τα
αποτελέσματα τα βιώνουμε σήμερα με την
πανδημία του COVID 19 που αποτελεί συνέ-
χεια των τρελών αγελάδων, των ιών των χοί-
ρων, των πτηνών κτλ.

Τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα από ποτέ:
Από τη μια οι δυνάμεις του κεφαλαίου, οι τρα-
πεζίτες, οι πολυεθνικές, η ΕΕ, το σύνολο του
αστικού πολιτικού συστήματος. 

Από την άλλη, οι δυνάμεις της εργατικής τά-
ξης και του λαού. Η πλειοψηφία της νεολαίας,
οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, τα λαϊκά στρώ-
ματα της υπαίθρου, οι αγροτοαγρότες – εργα-
τοαγρότες που δουλεύουν για να ζήσουν. Για
να ζήσουν όλοι αυτοί μια αξιοβίωτη ζωή πρέ-
πει να ανατρέψουν τη κυρίαρχη πολιτική, να
προβάλλουν την ανάγκη της συλλογικής ιδιο-
κτησίας ενάντια στον καπιταλιστικό «μονόδρο-
μο». Πρέπει να χάνει πλούτο το κεφάλαιο.

Ο παραγόμενος πλούτος σε συνδυασμό με
τις τεράστιες επιστημονικοτεχνικές δυνατότη-
τες της εποχής μας, δημιουργούν όρους για
να τραφεί ποσοτικά αλλά και ποιοτικά ο λαός.
Απαραίτητος όρος είναι η απελευθέρωση της
αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής (και όλων
των στρατηγικών κλάδων) από την κυριαρχία
του κεφαλαίου, την εντατική χημικό-τοξική εκ-
μετάλλευση της φύσης και τον εφιάλτη των
γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Με μια

παραγωγή σε αρμονία με τη φύση και τις κοι-
νωνικές ανάγκες και όχι το κέρδος.

Απαιτείται:
Να δημιουργηθεί κοινό αγωνιστικό μέτωπο

της εργαζόμενης πλειοψηφίας των ανέργων
και της νεολαίας με τα λαϊκά στρώματα της
υπαίθρου για την έξοδο από την Ε.Ε και τη
σύγκρουση με την πολιτική του κεφαλαίου για
να τραφεί ποιοτικά και ποσοτικά ο λαός. Με
βασικούς στόχους πάλης οι οποίοι αποτελούν
κομμάτι ενός συνολικότερου αντικαπιταλιστι-
κού προγράμματος και περιλαμβάνει:

1) τη δημιουργία μεγάλων περιφερειακών
δημοκρατικών πρωτοβάθμιων παραγωγικών
συνεταιρισμών αγροτοκτηνοτρόφων–αλιέων-
ιχθυοκαλλιεργητών. Συνεταιρισμών ενταγμέ-
νων σε μια σχεδιοποιημένη οικονομία με κριτή-
ριο ότι θέλουμε να γίνουμε οι «ελεύθεροι συ-
νεταιρισμένοι παραγωγοί», με κοινωνικοποι-
ημένη τη γη και με εργατικό έλεγχο. Με συλ-
λογικές συμβάσεις εργασίας για τους/τις ερ-
γαζόμενους/ες στον κλάδο και στους/στις ερ-
γάτες/τριες γης (μισθό, ασφάλιση, διατροφή,
αξιοπρεπή διαμονή, ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη).

2) την εθνικοποίηση-κρατικοποίηση χωρίς
αποζημίωση και με εργατικό έλεγχο των τρα-
πεζών και όλων των αγροτοδιατροφικών επι-
χειρήσεων στρατηγικής σημασίας. 

3) τη δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα
τροφίμων, ερευνητικών κέντρων, σε συνεργα-
σία με τους παραγωγικούς συνεταιρισμούς και
τα δημόσια πανεπιστήμια, που θα συμβάλλει
στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού
με κεντρικό σχεδιασμό και με κριτήριο τις λαϊ-
κές ανάγκες. Με δημόσια πανεπιστήμια υπο-
ταγμένα στις κοινωνικές ανάγκες και όχι στην
καπιταλιστική μηχανή. Με συνεχή δωρεάν επι-
μόρφωση των επιστημόνων του κλάδου. 

4) έναν δημόσιο φορέα τροφίμων που θα
ελέγχει πλήρως τα σημεία πώλησης με δημο-
κρατικό εργατικό έλεγχο στην επάρκεια, στη
διάθεση και στον έλεγχο των τιμών.

5) την ικανοποίηση των άμεσων αναγκών
επιβίωσης που προβάλλουν τα συλλογικά όρ-
γανα των εργαζομένων και της υπαίθρου για
να υπάρχουν όροι παραμονής στην ύπαιθρο
και στη θάλασσα. Εκτός από τα άμεσα αιτήμα-
τα επιβίωσης που προβάλλουν οι αγροτοκτη-
νοτροφικοί σύλλογοι πρέπει να επιδοτηθεί
άμεσα φέτος η παραγωγή των τοπικών προ-
ϊόντων για την διατροφική αυτάρκεια του λα-
ού, την κάλυψη του διογκωμένου κόστους με-
ταφοράς εφοδίων και παραγόμενων προϊόν-
των αλλά και την προστασία φυσικά των εργα-
ζομένων στη βιομηχανία τροφίμων 

6) την περιβαλλοντική προστασία, τη δημό-
σια δωρεάν παιδεία και υγεία. Την ανάπτυξη
και ανάδειξη των τοπικών πολιτισμών μέσω
των παραγόμενων προϊόντων. 

Νάνος Βαγγέλης 
γραμματέας Σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών

Υπαλλήλων Ηπείρου, μέλος ΔΣ της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων,

μέλος της αγροτοδιατροφικής επιτροπής 
της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α

Νο 1509, 16 Φλεβάρη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15H νέα Κ.Α.Π.

Άγρια επίθεση του κεφάλαιου 
σε αγρότες και εργάτες
Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ
ενταγμένη στην ενίσχυση των Πολυεθνικών
Πολυκλαδικών Μονοπωλίων και των ισχυρών
τμημάτων του ελληνικού αγροτοδιατροφικού
κεφαλαίου.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ- «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΣΥΜΦΩΝΙΑ-

ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΣΗ –ΕΞΑΓΟΡΕΣ τσακίζουν
τα εισοδήματα των λαϊκών στρωμάτων της
υπαίθρου, των μικρών αυτοαπασχολούμενων και
των εργαζομένων στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Βαγγέλης Νάνος

13/2, Κινητοποίηση των αγροτών από το Μπλόκο της Νίκαιας στην Εθνική οδό. Φωτό: 902.gr



ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγγά-
νων
Ομιλητής: Γιάννης Οικονόμου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Κυριακή Βαλιανού

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 
καφέ isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Εργατική Αλληλεγγύη, ο συλλογικός οργα-
νωτής
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 
βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης 7.30μμ
1922, η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2, καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγγά-
νων
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ – Ποιος
δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 
καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
COP26 – Δεν καλύπτεται το χάσμα με απά-
τες
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2, γρ. δημοτικού σχήματος, Θη-
σέως 156, 4ος ορ., 7μμ 
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ – Ποιος
δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 καφέ Κουτσό 7.45μμ
ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2, 
καφετέρια Ευώνυμο, Επταλόφου 7, 7.30μμ
Κίνημα μαζικό απεργιακό ενάντια στην κυ-
βέρνηση
Ομιλητής: Νώντας Φάσσος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2, καφέ Γιουκάλι 7.30μμ 
Πανδημία και Ψυχική υγεία
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 
καφέ Πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 Δ’ ΦΕΠΑ 7.30μμ 
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο για το σο-
σιαλισμό;
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 καφέ πλ. Σουρμένων 7μμ 
Πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγγάνων
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Τρομπέτα

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 Α’ ΦΕΠΑ 7.30μμ Skype
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
10 χρόνια από την πτώση της κυβέρνησης
Παπαδήμου
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
10 χρόνια από την πτώση της κυβέρνησης
Παπαδήμου
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Ποιος μπορεί να σταματήσει την απειλή του
πολέμου στην Ουκρανία;
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 καφέ Σταθμός 8μμ
Καπιταλισμός και ποδόσφαιρο
Ομιλητής: Λουκιανός Βρανάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 καφέ Σταθμός 8μμ
Η επαναστατική εφημερίδα ως συλλογικός
οργανωτής
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/2 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ποιος μπορεί να σταμτήσει την απειλή του
πολέμου στην Ουκρανία;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΠΕΜΠΤΗ 24/2 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
30 χρόνια από την κατάρρευση του κρατικού
καπιταλισμού στη Ρωσία
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2, 
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχη-
μένο σύστημα
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 δημαρχείο 7μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ – Ποιος
δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Εργατική Αλληλεγγύη, ο συλλογικός οργα-
νωτής
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρατεία
του 1922
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ δια-
δικτυακά (cf fb ΣΕΚ Πετρούπολης)
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ – Ποιος
δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Για την εκδήλωση και την απεργία 
στις 8 Μάρτη

ΠΑΤΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 καφέ Νέον, 
Τριών Ιεραχών και Μαιζώνος 6μμ 
1922 - Η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 232 καφέ Νέον, 
Τριών Ιεραχών και Μαιζώνος 6μμ 
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 
ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Εργατική Αλληλεγγύη, ο συλλογικός οργα-
νωτής
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Εργατική Αλληλεγγύη, ο συλλογικός οργα-
νωτής
Ομιλήτρια: Άννα Μαματσή

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2, 
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ 
Εργατική Αλληλεγγύη, ο συλλογικός οργα-
νωτής
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 Θόλος 8μμ
Ποιος μπορεί να σταμτήσει την απειλή του
πολέμου στην Ουκρανία;
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 καφέ Mixtape 7.30μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρατεία
του 1922
Ομιλητής: Μάνος Χατζηανέστης

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/2 Σιδεράδικο 8μμ, 
messenger ΣΕΚ Ξάνθη
Για την εκδήλωση και την απεργία στις 8
Μάρτη

Θεσσαλονίκη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2, καφέ Γιώτης 7.30μμ
Οργανώνουμε τον πανυγειονομικό ξεση-
κωμό στις 23/2
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 7.30μμ διαδικτυακά fb 
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγγά-
νων
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2 καφέ Baraka 9μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 καφέ Πέτρος 7.30μμ
1922, Η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
• ΠΕΜΠΤΗ 24/2 καφέ Πέτρος 7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ – Ποιος
δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 καφέ Διώροφον 7.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγγά-
νων
Ομιλήτρια: Έλλη Γώγου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 καφέ Ποέτα 8μμ
COP26 – Δεν καλύπτεται το χάσμα με απά-
τες
Ομιλητής: Χρήστος Μάντζαρης
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Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 
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ΤEΤΑΡΤΗ 16/2
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/2
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Πλ. Μερκούρη 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/2
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Πλ. Αμερικής 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 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
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 2μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λεωφ. Ηρακλείου Οργανι-
σμός Νεότητας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραϊσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Μαρτίου με Παπαναστασίου 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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Στις γειτονιές
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Μίνα Πατρινού, ιδ. υπάλληλος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 καφέ Pastore, μετρό Νέου
Κόσμου 7.30μμ
Ομιλήτρια: 
Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου, εργαζόμενη
στο ΥΠΠΟ

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/2 σαλόνι Α’ ΦΕΠΑ, Ούλαφ
Πάλμε 2-4, 7μμ
Ομιλήτριες: 
Σταυρούλα Πανίδου, Κίνηση για απερ-
γιακή 8 Μάρτη,  Λείρυα Μπέκα, φοιτήτρια
Φιλοσοφικής, Χαρά Νικολάου, εκπρόσω-
πος σωματείου Color Youth, Σεσίλ Μπα-
ράν, μετανάστρια Καμερούν

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

ΙΛΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/2 καλλιτεχνικό καφενείο πο-
λιτιστικού κέντρου Ιλίου Μελίνα Μερ-
κούρη, Αγ.Φανουρίου 99, 7μμ
Ομιλήτριες: 
Ειρήνη Γεωργοπούλου, συμβασιούχος κα-
θαρίστρια νοσοκομείου Αγ.Σάββα, Μαρία
Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου «Η
πάλη για την απελευθέρωση των γυναι-
κών»

ΞΑΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/2 ζαχαροπλαστείο Βυζάντιο
5.30μμ
Ομιλήτριες: Έλλη Πανταζοπούλου, Κίνηση
για απεργιακή 8 Μάρτη, Βάσω Αλεξοπού-
λου, συνταξιούχος καθηγήτρια

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

ΝΙΚΑΙΑ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 Καφέ Πολυχώρου Μάνος
Λοϊζος 7μμ
Ομιλήτριες: 
Άννα Τσινίκα, μέλος Δ.Σ. ΠΣΥΠ ΕΡΤ,
Ελένη Τσαγανού, εργαζόμενη σε παιδικό
σταθμό δήμου Νίκαιας-Ρέντη, Κατερίνα

Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας

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

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 «Μια Άλλη Ζωή», Αριστο-
τέλους 84, 8μμ
Ομιλήτριες: 
Μαριάννα Ψαραδέλη, ΜιΑΖω, Αλέκα
Μακρή, Κίνηση Μωβ, Δήμητρα Κυρίλλου,
Δημοτική κίνηση «Ενάντια» στο Χαλάνδρι,
Αφροδίτη Φράγκου, Κίνηση για απεργιακή
8 Μάρτη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 γραφεία 3ης δημοτικής
κοινότητας, Τριών Ιεραρχών 74, 7μμ
Ομιλήτριες: 
Μαρία Κοτρώνη, μέλος Δ.Σ. ΣΕΔΕΣΦΑ,
εργαζόμενη στο φυσικό αέριο, Μαριάννα
Χρονοπούλου, εκπ/κος Α’βαθμιας εκπαί-
δευσης, Christele Binda, προσφύγισσα,
Λένα Βερδέ, μέλος Δ.Σ. ΕΣΠΗΤ, Κίνηση
για την απεργιακή 8 Μάρτη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 Πολυχώρος Γαλαξίας
7.30μμ
Ομιλήτρια: 
Χουάνα Σταυριανού, εργαζόμενη σε ξενο-
δοχείο, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη,
αντικαπιταλιστικό δίκτυο «Η Καμαριέρα»

ΒΥΡΩΝΑΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2  καφέ πλ. Σμύρνης 6,
7.30μμ
Ομιλήτριες: 
Μαρία Χαρχαρίδου, εργαζόμενη στο
νοσ.Γεννηματάς, Κίνηση για την απερ-
γιακή 8 Μάρτη, θα παρέμβει εργαζόμενη
στο Παίδων Αγ.Σοφία

ΓΑΛΑΤΣΙ – ΠΑΤΗΣΙΑ – ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 καφέ Περιμπανού, οδός
Χατζηδάκη 9, 6.30μμ
Ομιλήτριες: 
Σταυρούλα Πανίδου, Κίνηση για την απερ-
γιακή 8 Μάρτη, Φατίμα Ναμούσε, μετανά-
στρια από το Μαρόκο, Αρετή Αγραφιώτου,
Περιμπανού
Διοργανώνεται από την Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη και το καφέ Περιμπανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 καφέ Μύρτιλο, πάρκο
ΚΑΠΑΨ 7.30μμ
Ομιλήτριες: 
Εύα Ηλιάδη, εκπαιδευτικός, Αργυρώ Γιαν-
νουδάκη, δημοσιογράφος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 ΚΕΠ Νέας Ιωνίας 8μμ
Ομιλήτριες: 
Μάγδα Μπενζελούν, μηχανικός με μπλο-
κάκι, Δανάη Βάρσου, μαθήτρια σε ΕΠΑΛ,
Σοφία Μπενζελούν, ιδ. Υπάλληλος, Καίτη
Ζήκα, συν/χος εργοδηγός, Αφροδίτη
Φράγκου, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 Μουσείο Εθνικής Αντίστα-
σης 7.30μμ
Ομιλήτριες: 
Έλλη Πανταζοπούλου, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη, Άννα Στάμου, Μου-
σουλμανική Ένωση Ελλάδας, Πηνελόπη
Τρομπέτα, φοιτήτρια Φιλοσοφικής

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 αιθ. ΕΒΕ, Αράτου 21, Πλ.
Όλγας 7μμ

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 Θόλος 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ομιλήτριες: 
Ειρήνη Πολυχρονιάδη, άνεργη, πρώην ερ-
γαζόμενη με ΣΟΧ στην καθαριότητα στο
«Σωτηρία», Χαρίτα Μήνη, συγγραφέας,
Αφροδίτη Φράγκου, Κίνηση για απεργιακή
8 Μάρτη

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

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

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 προαύλιο 12.30

Ομιλήτρια: 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/2 αίθουσα εκδηλώσεων
1μμ
Ομιλήτριες: 
Ελένη Τσαγανού, συμβασιούχος εργαζό-
μενη στο Δήμο, Μαρία Αμπελιώτη, Κίνηση
για την απεργιακή 8 Μάρτη

ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/2 κεντρικό αμφιθέατρο
12μεσ.
Ομιλήτρια: 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/2 αίθριο 1μμ
Ομιλήτρια: 
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου
«Η πάλη για την απελευθέρωση των γυ-
ναικών»

ΗΘΟΠΟΙΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/2 θέατρο «Σταθμός»,
Β.Ουγκο κ Δεληγιάννη, Μεταξουργείο
11.30πμ
Ομιλήτριες: 
Σταυρούλα Πανίδου, Κίνηση για την απερ-
γιακή 8 Μάρτη, Μαργαρίτα Συγγενιώτη,
συνδικαλίστρια ΠΟΘΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΤΡΙΤΗ 1/3 ΕΚΑ 6μμ
Ομιλήτρια: 
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου
«Η πάλη για την απελευθέρωση των γυ-
ναικών»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 1/3  Κυλικείο 2μμ

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

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ 1/3, 2μμ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ 1/3 αμφιθέατρο 1μμ
Ομιλήτριες: 
Θένια Ασλανίδη, γιατρός, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη, Αργυρώ Κυριακάκη,
γιατρός

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΟΛΓΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 γραφεία σωματείου  1μμ
Ομιλήτρια: 
Σταυρούλα Πανίδου, Κίνηση για την απερ-
γιακή 8 Μάρτη

ΜΜΕ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 ΕΣΗΕΑ 7μμ
Ομιλήτριες: 
Λένα Βερδέ, μέλος Δ.Σ. ΕΣΠΗΤ, Κίνηση
για την απεργιακή 8 Μάρτη, Ντέπυ Βρετ-
τού, ΕΡΤ, Ινγκεμποργκ Μπέγκελ, δημοσιο-
γράφος, Μαρία Κεφαλά, δημοσιογράφος

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 αμφιθέατρο 1μμ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/3, 1.30μμ
Ομιλήτρια:
Κατερίνα Αβραμίδου

Στις σχολές
ΑΣΟΕΕ
ΤΡΙΤΗ 22/2

Ομιλήτριες: 
Ζέτα Σταυροπιεράκου, Resistencia ΕΑΑΚ,
Έλλη Πανταζοπούλου, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2,  6μμ

ΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2
Ομιλήτριες:
Ζαφείρω Χιλιαδά, μεταπτυχιακή φοιτήτρια

πολιτικής οικονομίας, Μαρία Στύλλου,
συγγραφέας του βιβλίου «Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών»

ΠΑΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 αίθριο ΣΕΤΠ  2μμ
Ομιλήτρια:
Τιάνα Ανδρέου, Κίνηση για απεργιακή 8
Μάρτη

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 αίθριο 2μμ
Ομιλήτρια: 
Λίλιαν Μπουρίτη, Κίνηση για απεργιακή 8
Μάρτη
Στις 10πμ στο μάθημα θεματογραφία Α’
έτους συζήτηση με την Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη

ΑΣΚΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3, 2μμ

Εκδηλώσεις για την απεργιακή 8 Μάρτη

ΚΕΕΡΦΑ Νότια προάστια 
Κυριακή 20/2, 6.30μμ, Πολιτιστικό Κέντρο Αλίμου, 
Λ. Ιωνίας 96
Ομιλήτριες/τες: 
Τάκης Ζώτος δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη της
Χρυσής Αυγής και του Συνεργείου, Γιούλη Κεχαΐδου
μαθήτρια, 1ο ΓΕΛ Βούλας, Γιώργος Ρόδης γραμ Συλ-
λόγου Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων, Ελένη Μπε-
λιά δασκάλα- πρ. Δημοτική Σύμβουλος, Στέλιος
Γιαννούλης ΔΣ ΣΕΠΕ Γλυφάδας – 3Β. Συντονίζει η
Χρύσα Δουζένη, ΚΕΕΡΦΑ Νότια

ΚΕΕΡΦΑ Δυτική Θεσσαλονίκη
Τρίτη 1/3, Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης
(Λαγκαδά 221 Σταυρούπολη)

ΚΕΕΡΦΑ Χαλάνδρι/Βριλήσσια/Αγ. Παρασκευή
Σάββατο 5/3, 7μμ, Αίθουσα Εκδηλώσεων Δ. Χαλαν-
δρίου (Παπάγου 7)

ΚΕΕΡΦΑ Περιστέρι 
Τετάρτη 9/3, 7 μμ, Καφέ Στουπί (Δελφών 4, κάθετη
πεζοδρ. Εθνικής Αντιστάσεως)
Ομιλητές/τριες: 
Τζαβέντ Ασλάμ πρόεδρος Πακιστανικής κοινότητας
Ελλάδας – Η Ενότητα, Νίκος Κοτρώτσιος Σύλλογος
Δασκάλων Αιγάλεω, Λευτέρης Σιδερής Ένωση Γο-
νέων Περιστερίου, Ματίνα Τριανταφύλλου Ιατρείο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιστερίου, Μαρία Καστε-
λιώτη φοιτήτρια Φιλοσοφικής – συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά 
Κυριακή 20/2 Εξόρμηση και συζήτηση στο στρατό-
πεδο στο Σχιστό, 5.30 μμ πάρκινγκ
Τετάρτη 9/3, 7μμ, Γραφεία Δημοτ. Κοινότητας (Δρα-
γάτση 1Α)

Ομιλητές/τριες: 
Θανάσης Διαβολάκης δημοτικός σύμβουλος Πειραιά
– Ανταρσία στο Λιμάνι,
Χαζρά Χαν πρόσφυγας στρατόπεδο Σχιστού, Νίκος
Αγαπάκης Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά,
Μαρία Ανδρέου εκπαιδευτικός ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά

ΚΕΕΡΦΑ Πετράλωνα 
Τετάρτη 9/3, 6.30 μμ, καφέ Αυλή των Πετραλώνων

ΚΕΕΡΦΑ Πατήσια-Γαλάτσι-Κυψέλη 
Πέμπτη 10/3, 7μμ, θέατρο ΕΚΣΤΑΝ (Καυτατζόγλου 5
Πατήσια)

ΚΕΕΡΦΑ Μαρούσι 
Πέμπτη 10/3, 7 μμ, Δημαρχείο Μαρουσιού 

ΚΕΕΡΦΑ Αμπελοκήποι/Γκύζη 
Παρασκευή 11/3, 7μμ, καφέ Μύρτιλο

ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ιωνία/Ν. Ηράκλειο 
Παρασκευή 11/3, 7 μμ, ΚΕΠ Ν. Ιωνίας 

ΚΕΕΡΦΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
Πέμπτη 10/3, 7μμ, Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας 

ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας 
Κυριακή 13/3, 7μμ, Πολυχώρος Μάνος Λοϊζος
Ομιλητές/τριες:
Τασούλα Δημητριάδου Γραμματέας Συλλόγου Γονέων
4ου Λυκείου Νίκαιας,
Φατμά Σιμπουκι προσφύγισσα από την Αλγερία, Τζα-
βέντ Ασλάμ πρόεδρος Πακιστανικής κοινότητας Ελ-
λάδας – Η Ενότητα, Κατερίνα Θωίδου - Δημοτική
Σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη

Εκδηλώσεις-δράσεις KEΕΡΦΑ - Οργανώνουμε τις 19 Μάρτη



Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο προχω-
ράει σε τρίτη έκδοση του βιβλίου

της Μαρίας Στύλλου με τίτλο «Πάλη
για την Απελευθέρωση των Γυναικών».
Πρόκειται για το βιβλίο που βοήθησε
τα τελευταία τρία χρόνια την προσπά-
θεια  για να γίνει ξανά η Παγκόσμια
Μέρα των Γυναικών στις 8 Μάρτη
απεργιακή.

Η νέα έκδοση είναι συμπληρωμένη
και στα κείμενά της και στο φωτογρα-
φικό αφιέρωμα που περιλαμβάνει. 

Ένα νέο κείμενο είναι ο πρόλογος
αυτής της έκδοσης που καλύπτει την
περίοδο της κυβέρνησης της Νέας Δη-
μοκρατίας. Η πρώτη έκδοση είχε κυ-
κλοφορήσει το φθινόπωρο του 2018
και η δεύτερη τον Φλεβάρη του 2019.
Από τότε έχει υπάρξει το κύμα των επι-
θέσεων σε βάρος των γυναικών από
τον Μητσοτάκη και τους υπουργούς
του, αλλά και η κλιμάκωση των αντι-
στάσεων. Ο πρόλογος ανατρέχει στα
γεγονότα αλλά και στα ζητήματα που
έχουν ανοίξει και φουντώνουν τη συζή-
τηση μέσα στο κίνημα.

Ένα δεύτερο συμπλήρωμα είναι
αφιερωμένο στην Κίνηση για την Απερ-
γιακή 8 Μάρτη που δραστηριοποιήθη-
κε σε όλο αυτό το διάστημα συμβάλ-
λοντας στην ανάδειξη της 8 Μάρτη σε
απεργιακή κινητοποίηση. Η νέα έκδο-
ση του βιβλίου συμπεριλαμβάνει τις ει-

σηγήσεις  που έκαναν οι ομιλήτριες σε
εκδήλωση της Κίνησης στις 27 Μάρτη
2021: η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός
και συντονίστρια της Κίνησης, η Φωτει-
νή Σιάνου, τ. πρόεδρος Επιτροπής Γυ-
ναικών στα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα, η
Μαργαρίτα Συγγενιώτου, γραμματέας
ΠΟΘΑ, η Χουάνα Σταυριανού, εργαζό-
μενη σε ξενοδοχείο και μέλος του δι-
κτύου “Καμαριέρα”, η Μαρία Χαρχαρί-
δου, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζόμε-
νων νοσ. Γεννηματάς και η Σταυρούλα
Πανίδου, εκπαιδευτικός.

Το φωτογραφικό αφιέρωμα, τέλος,
έχει συμπληρωθεί με μια σειρά φωτο-
γραφίες από τις απεργιακές 8 Μάρτη
των τελευταίων χρόνων.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το βι-
βλίο από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
και βέβαια στον νέο κύκλο εκδηλώσε-
ων που οργανώνει η Κίνηση για την
Απεργιακή 8 Μάρτη.
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Οι εκλογές στoν ΠΣΥΠΕΡΤ

Συνέχεια από τη σελ.3

Το Ιράκ και το Αφγανιστάν ρη-
μάχτηκαν. Η κυβέρνηση του
Μπάιντεν αντέδρασε στην ταπεί-
νωσή της, την κατάληψη της
Καμπούλ από τους Ταλιμπάν τον
Αύγουστο, διακόπτοντας κάθε
είδους βοήθεια στο Αφγανιστάν
και κατάσχοντας τα αποθεματι-
κά της κεντρικής του τράπεζας.
Την περασμένη βδομάδα ανα-
κοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει
το μισό από αυτά τα αποθεματι-
κά, περίπου 7 δις δολάρια, ως
αποζημίωση για τους συγγενείς
των θυμάτων της 11 Σεπτέμβρη
και μόνο το υπόλοιπο μισό θα
πάει σε ανθρωπιστική βοήθεια.
Η μεγαλύτερη ιμπεριαλιστική
δύναμη στον κόσμο κλέβει ασύ-
στολα τους φτωχότερους των
φτωχών. 

Γράφει ο 
Άλεξ Καλλίνικος

Ο Κόρμπιν, ο Μάρεϊ και οι άλ-
λοι ηγέτες της Συμμαχίας Στα-
ματήστε τον Πόλεμο, όπως η
Λίντσεϊ Τζέρμαν, πρέπει να
υμνούνται σαν προφήτες που δι-
καίωσε η ιστορία. Αντίθετα,
στιγματίζονται ως απολογητές
του Πούτιν. Ανοησίες. 

Είναι αλήθεια, ότι η Συμμαχία
ταλαντεύτηκε όταν η Ρωσία κα-
τέλαβε την Κριμαία το 2014.
Όμως, η αντίθεσή της στην επι-
θετική στάση του ΝΑΤΟ στην
Ουκρανία είναι απολύτως δι-
καιολογημένη. Μπορεί ο Πούτιν
να πυροδότησε την κρίση, συγ-
κεντρώνοντας στρατεύματα στα
σύνορα με την Ουκρανία για να
προωθήσει τα δικά του ιμπερια-
λιστικά συμφέροντα. 

Όμως, αυτοί που σηκώνουν
τους τόνους για τον κίνδυνο του
πολέμου είναι η Ουάσιγκτον και
το Λονδίνο. Ακόμα και ο Βολόν-
τιμιρ Ζελένσκι, ο φιλοδυτικός
πρόεδρος της Ουκρανίας παρα-
πονέθηκε επειδή: «Σήμερα, ο
καλύτερος φίλος για τους εχ-
θρούς είναι ο πανικός στη χώρα
μας και όλη αυτή η πληροφόρη-
ση που ενισχύει τον πανικό, δε
μας βοηθάει». 

Ο Στάρμερ έχει όντως δίκιο
όταν υπογραμμίζει στο άρθρο
του το ρόλο που έπαιξε η μετα-
πολεμική κυβέρνηση των Εργα-
τικών με επικεφαλής τον Κλί-
μεντ Άτλι στη δημιουργία του
ΝΑΤΟ το 1949. Γι’ αυτή την κυ-
βέρνηση η διατήρηση των αμε-
ρικάνικων στρατευμάτων στην

Ευρώπη  ήταν  ένα μέσο ενίσχυ-
σης του βρετανικού και γαλλι-
κού ιμπεριαλισμού, που παράκ-
μαζαν, απέναντι στην Σοβιετική
Ένωση. 

Ο Στάρμερ συνδέει «και τα
δυο Ν, το ΝΑΤΟ και το NHS
(Εθνικό Σύστημα Υγείας) ως
κληρονομιές της αλλαγής που
έφερε η κυβέρνηση των Εργατι-
κών». Όμως, το 1950 ο Άτλι επέ-
βαλε τις πρώτες περικοπές στο
NHS για να χρηματοδοτήσει την
τεράστια αύξηση των στρατιωτι-
κών δαπανών. Με άλλα λόγια ο
Μπλερ ήταν συνεπής στην πα-
ράδοση των Εργατικών να υπε-
ρασπίζουν το δυτικό ιμπεριαλι-
σμό. Ο Στάρμερ επιστρέφει σε
αυτή την παράδοση. 

Ο Κόρμπιν αποτελεί μια τιμητι-
κή εξαίρεση, πιο κοντά (χωρίς
βέβαια να την υιοθετεί) στην
επαναστατική διεθνιστική παρά-
δοση του Λένιν και της Λούξεμ-
πουργκ ενάντια στον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Καρλ
Λήμπνεχκτ, ο σύντροφος της
της Λούξεμπουργκ, διατύπωσε
το σύνθημα: «Ο κύριος εχθρός
είναι στη χώρα μας». Αυτό πρέ-
πει να είναι και το δικό μας σύν-
θημα. 

Οι εκλογές στις 16/2 για την ανάδειξη του νέου
ΔΣ του ΠΣΥΠ ΕΡΤ γίνονται σε μια κρίσιμη πε-

ρίοδο. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση εξαπο-
λύει επιθέσεις σε διάφορους κλάδους και σε μεγά-
λα τμήματα των εργαζομένων και μάλιστα μέσα σε
περίοδο κρίσης και ανεργίας που μαστίζουν την
κοινωνία.

Η Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων θέλου-
με να εκφράσει την απάντηση απέναντι σε αυτή
την πολιτική, στο πλευρό των εργαζομένων που
μάχονται ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, από τη
ΛΑΡΚΟ μέχρι τον ΕΦΚΑ, στο πλευρό των εκπαι-
δευτικών, μαθητών και των φοιτητών ενάντια στη
διάλυση της δημόσιας Παιδείας και την ίδρυση
Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, με όλους τους ερ-
γαζόμενους για συλλογικές συμβάσεις με αυξή-
σεις στους μισθούς, για προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού και όχι συμβασιούχων, για στήριξη του
ΕΣΥ.

Για όλα τα παραπάνω και για να νικήσουμε στη
μάχη για καλύτερη ενημέρωση, χρειάζεται να
υπάρχει η Αριστερή Πρωτοβουλία στον ΠΣΥΠ
ΕΡΤ. Η ΕΡΤ με την δεξιά κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας έχει μια προϊστορία: ήταν η κυβέρνηση
που πήγε να την κλείσει, αλλά και αυτή που ηττή-
θηκε από την αντίσταση των εργαζομένων. Σήμε-
ρα δεν προσπαθεί να την κλείσει, αλλά δημιουργεί
μια κακή ενημέρωση με στρατιές χρυσοπληρωμέ-

νων ανθρώπων που θέλουν να την ελέγξουν. Απέ-
ναντι σε αυτούς, θέλουμε να επαναφέρουμε τα
ιδεώδη μιας ΕΡΤ που χωρίς διευθυντές και τον
έλεγχο της κυβέρνησης είχε αποδώσει τα μέγιστα,
σε επαφή με την κοινωνία και προσφέροντας μια
ενημέρωση πέρα από κάθε προσδοκία. 

Κινούμαστε με αναφορά αυτή την περίοδο, να
κρατήσουμε αυτό το πνεύμα ζωντανό και να το
επικαιροποιήσει στους εργαζόμενους για τους
αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Από τα μπλόκα
των αγροτών και τις φοιτητικές κινητοποιήσεις μέ-
χρι τους αγώνες της ΛΑΡΚΟ και της COSCO, βλέ-
πουμε ότι η δυσαρέσκεια και η οργή, όχι μόνο
υπάρχει στην κοινωνία, αλλά εκφράζεται με κινη-
τοποιήσεις. Να είμαστε εκεί και για να καλύψουμε
δημοσιογραφικά και ως εργαζόμενοι που συμμετέ-
χουν στους αγώνες με τα σωματεία τους ενάντια
στις επιθέσεις της κυβέρνησης του Μητσοτάκη.

Πέτρος Πομόνης, εργαζόμενος ΕΡΤ3 

Υποψήφιοι με την Αριστερή Πρωτοβουλία 
Εργαζόμενων στις εκλογές του ΠΣΥΠΕΡΤ:

Βρεττού Δέσποινα (Ντέπυ) – 
βοηθός υπεύθυνου παραγωγής
Πομόνης Πέτρος – ΕΡΤ3
Τσινίκα Άννα – Μουσικά Σύνολα ΕΡΤ
Φωτέλλη Ειρήνη – Χειρίστρια Υπολογιστή

Το αντιπολεμικό κίνημα
στη Βρετανία

Τρίτη έκδοση 
του βιβλίου “Η Πάλη για την
Απελευθέρωση των Γυναικών”

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr



Με τη συνοδεία των μουσικών της Ανοι-
χτής Ορχήστρας πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 15/2 η συγκέντρωση έξω

από το Πρωτοδικείο Αθηνών όπου γινόταν η
δίκη των δολοφόνων του Ζακ με συμμετοχή
του Συντονιστικού For Zackie, του Justice for
Zak/Zackie, του Μωβ, της Φούρκα, της Πρω-
τοβουλίας «Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zac-
kie Oh» και αλληλέγγυου κόσμου. Η μάνα του
Ζακ σκόρπισε συγκίνηση όταν βγήκε έξω από
το δικαστήριο και χαιρετώντας ευχαριστώντας
τους συγκεντρωμένους-ες για την συμπαρά-
σταση όλο αυτό το διάστημα. (Επόμενη δικά-
σιμος: 25 Φλεβάρη).

Μέσα στο δικαστήριο ολοκληρώθηκε ο κύ-
κλος των καταθέσεων των μαρτύρων πολιτικής
αγωγής με τελευταία την Αφροδίτη Φράγκου,
δημοσιογράφο στην Εργατική Αλληλεγγύη.
Στην κατάθεσή της περιέγραψε πως ο κατηγο-
ρούμενος Χορταριάς επιτέθηκε και στην ίδια
(επίθεση για την οποία έχει ασκηθεί μήνυση)
στον ίδιο ακριβώς χώρο, στις 23/12/19, δεκα-
πέντε μήνες μετά την δολοφονία του Ζακ:

Επίθεση
«Δέχθηκα επίθεση στις 23/12/19 από τον κα-

τηγορούμενο Χορταριά. Βρέθηκα στην Γλάδ-
στωνος καθώς πήγαινα να πάρω το τραίνο...
Εκεί πριν από τρεις μέρες, είχε γίνει γκράφιτι
για τους 15 μήνες που έκλειναν από τη δολο-
φονία. Πάνω του είχαν κολληθεί μεγάλες κόλ-
λες Α4 με έναν αετό που έκρυβαν το γκράφιτι
για τον Ζακ και έλεγαν ‘δικαιοσύνη για όλους’. 

Πρόεδρος: Τι είναι αυτός ο χρυσός αετός;
Φράγκου: Εγώ αυτό το θεώρησα ακροδεξιό
σύμβολο που έκρυβε το μήνυμα από κάτω και
τα κατέβασα. Φορούσα τα ακουστικά μου, δεν
αντιλαμβανόμουν τι συνέβαινε. Κάποια στιγμή
ήρθε πιο κοντά μου και μου λέει ‘γιατί το κατε-
βάζεις;’ Εκεί έκανε δύο απότομες κινήσεις η
μία ήταν να μου πάρει τα αυτοκόλλητα και η
δεύτερη προς το πρόσωπό μου. 

Πρ: Αναγνωρίσατε ποιος είναι; 
Φ: Εκείνη τη στιγμή, όχι. 
Πρ: Τότε; 
Φ: Πήρα να καλέσω την αστυνομία και λέει

‘ναι, ναι, έτσι ξέρετε’. Και μου λέει “ξέρεις ποι-
ος είμαι εγώ;”. Σκέφτηκα ότι μπορεί να έχει

σχέση με τη δολοφονία και τον έβγαλα φωτο-
γραφία και το κατάλαβα μετά. 

Όταν γύρισα, επικοινώνησα με δύο συνα-
δέλφισσες, την Άννα Νίνη και τη Μαρία Λούκα,
γιατί θυμόμουν ότι είχε γίνει άλλο ένα περιστα-
τικό σε βάρος τους. Έστειλα τις φωτογραφίες
και μου είπαν ότι είναι αυτός. Επίσης μου μίλη-
σαν για το Twitter του δράστη που ανέφερε
την Μαρία. Η φωτογραφία που ανέβασε είχε
τα αυτοκόλλητα και έλεγε: ‘Μαρία, έλα να τα
κατεβάσεις’. Μετά το καταγγείλαμε στην
ΚΕΕΡΦΑ. 

Παπαπαντoλέων: Η επίθεση, λοιπόν, είναι
χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι; 

Φράγκου: Όχι, εγώ απλά κατέβασα τα αυτο-
κόλλητα. 

Παπαπαντ: Άρα δεν του άρεσε που τα κατε-
βάσατε και σας χτύπησε». 

Νωρίτερα κατέθεσε ο Φ.Μ, παθολόγος, με
εκπαίδευση στην προνοσοκομειακή ιατρική:
«Εγώ συμφωνώ με το ότι είχαμε έναν άνθρωπο
χωρίς καρδιολογικά προβλήματα, όπως αυτά
αποδείχθηκαν στην ιατροδικαστική. Δηλαδή
δεν είχαμε, ας πούμε, στεφανιαία νόσο. Έφυ-

γε εκείνη την ημέρα χωρίς να έχει κανένα καρ-
διολογικό πρόβλημα… Η θέση μου εδώ είναι
για να ενισχύσω το συμπέρασμα της ιατροδι-
καστικής. Το σύνολο των χτυπημάτων επέφερε
το ισχαιμικό επεισόδιο…  

Πρέπει να απαντήσουμε σε ένα καίριο ερώτη-
μα... ένας άνθρωπος που δεν έχει κανένα καρ-
διολογικό πρόβλημα, δεν βρέθηκαν θρομβώ-
σεις π.χ., πώς μπορεί να καταρρεύσει ένας τέ-
τοιος άνθρωπος; Γίνεται αυτό στην επιστήμη;

Πρ: Για απαντήστε μας σε αυτό. 

Σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς
Φ.Μ.: Ναι μπορεί να καταρρεύσει και χωρίς

να έχει κανένα πρόβλημα μέσω του μηχανι-
σμού στρες. Αυτό το απαντήσαμε πρόσφατα
στην ιατρική επιστήμη. Μιλάμε για τραύματα
τύπου 2, που σημαίνει έμφραγμα χωρίς θρόμ-
βο. Υπάρχουν στρεσογόνοι παράγοντες και το
περιγράψαμε ως σύνδρομο ραγισμένης καρ-
διάς. Θεωρώ ότι ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος
έφυγε εκείνη την ημέρα από αυτό ακριβώς».

«Ο λόγος που θεωρήσαμε ότι πρέπει να βρι-
σκόμαστε εδώ είναι γιατί η εκτελεστική γραμ-

ματεία της ΟΕΝΓΕ είδε τη συμπεριφορά των
αστυνομικών και αυτό που είδαμε στα βίντεο
είναι αυτό που ζούμε κάθε μέρα στη δουλειά
μας. Δηλαδή είδαμε στερεοτυπική συμπεριφο-
ρά, είδαμε ρατσιστική συμπεριφορά», ανέφερε
στην κατάθεσή της η Δέσποινα Τοσονίδου,
γιατρός στο Ασκληπιείο Βούλας, μέλος της
εκτελεστικής γραμματείας την ΟΕΝΓΕ. «Ο τρί-
τος λόγος που είμαι εδώ έχει να κάνει με τη
μεταφορά του ανθρώπου στο νοσοκομείο.
Γιατί αυτό ήταν περιύβριση νεκρού και πριν
από αυτό δεν έγινε σωστή προσπάθεια ανα-
ζωογόνησης. Για να γίνει σωστή ΚΑΡΠΑ θα
πρέπει ο θώρακάς του να βρίσκεται ανάμεσα
σε 2 σκληρές επιφάνειες. Η πρώτη είναι τα χέ-
ρια του διασώστη και η άλλη είναι το πάτωμα.
Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές οι διασώ-
στες προτιμούν να τον έχουν στο πάτωμα.
Ένας άνθρωπος που είναι δεμένος πισθάγκω-
να δεν έχει τη δυνατότητα να δεχτεί σωστή
ΚΑΡΠΑ».

«Όλοι μας προσπαθήσαμε να πούμε στους
δοκίμους ότι η αστυνομία είναι υπηρεσία που
υπάρχει για τον πολίτη και υπάρχει για να προ-
στατεύει τον πολίτη. Τους λέγαμε, όταν βγουν
έξω, ότι όσο αξίζει μια πρόληψη, δεν αξίζουν
100 οκάδες καταστολή. Δεν είναι δυνατόν να
είναι κάτω ένα θύμα και να του συμπεριφέρον-
ται έτσι» τόνισε στην κατάθεσή του ο Π.Χ,
αστυνομικός υποστράτηγος εν αποστρατεία
και μακρινός συγγενής του Ζακ Κωστόπουλου. 

Κατά την ακροαματική διαδικασία, αναγνώ-
στηκε επίσης η κατάθεση στον ανακριτή, του
αυτόπτη μάρτυρα με το κίτρινο μπλουζάκι, ο
οποίος δεν είχε βρεθεί για να προσέλθει μάρ-
τυρας στο δικαστήριο. Όπως χαρακτηριστικά
είπε η συνήγορος πολιτικής αγωγής Παπαπαν-
τολέων: «Το συγκεκριμένο πρόσωπο, απ' αυτά
που καταλαβαίνω, από τα πολλαπλά ονόματα,
από τις καταθέσεις που διαβάσατε που τον πε-
ριγράφουν, είναι στα όρια του υποκόσμου και
δεν είναι αξιόπιστος μάρτυρας και δεν μας τι-
μάει που είναι αυτόπτης μάρτυρας και δεν
μπορούμε μέχρι σήμερα να τον βρούμε».

Οι πληροφορίες για την ακροαματική διαδι-
κασία είναι από την καταγραφή του Παρατη-
ρητηρίου Zackie Oh Justice Watch.

Γ.Π.

Νο 1509, 16 Φλεβάρη 2022Ενάντια στην καταπίεση εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΠΑΝΗ  Αίτηση εξαίρεσης της ανακρίτριας
Οι οπές από τις σφαίρες που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο

στο οποίο επέβαινε ο Νίκος Σαμπάνης καταρρίπτουν κά-
θε ισχυρισμό των αστυνομικών ότι σημάδευαν τις ρόδες. Αυ-
τό αποδεικνύεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Εφ-
Συν στις 15 Φλεβάρη από το αυτοκίνητο-αποδεικτικό στοιχείο
το οποίο αφέθηκε να πάει σε καταστροφή αντί να γίνει κατά-
σχεσή του ως βασικό πειστήριο του εγκλήματος.

Αυτή ήταν η μέχρι σήμερα πιο γνωστή χοντροκομμένη (αν
και όχι μοναδική) «παράλειψη» της ανακρίτριας που σύμφωνα
με τους γονείς του Νίκου Σαμπάνη, δεν προχώρησε στις απαι-
τούμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την
ταυτοποίηση των δραστών, με αποτέλεσμα οι παραλείψεις της
να λειτουργούν σαν ασπίδα προστασίας των αστυνομικών.

Όπως διαβάζουμε στην ΕφΣυν: «Το επόμενο ερώτημα είναι
γιατί η ανακρίτρια δεν διερεύνησε την εξαφάνιση 19 βολίδων.
Οι εννιά από αυτές θα έπρεπε να έχουν περισυλλεγεί μέσα
από το αυτοκίνητο καθώς, σύμφωνα με τη βαλλιστική εξέτα-
ση, δέκα βολίδες μπήκαν στην καμπίνα του οχήματος με ευ-
θείες τροχιές. Αυτό σημαίνει ότι οι αστυνομικοί είχαν πρόθεση
να σκοτώσουν και σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ο ισχυρι-
σμός τους ότι σημάδευαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου…»

Η οικογένεια του θύματος υπέβαλε στο Συμβούλιο Πλημμε-
λειοδικών Πειραιά αίτημα εξαίρεσης για την ανακρίτρια Χρυ-
σούλα Γκοτόβου από την υπόθεση ανθρωποκτονίας του
18χρονου Ρομ Νίκου Σαμπάνη στο Πέραμα, για την οποία κα-
τηγορούνται επτά αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ -επισημαί-
νοντας ότι η δικαστική λειτουργός είχε εργαστεί στο παρελ-
θόν, για τρία χρόνια, στο γραφείο του δικηγόρου των κατηγο-
ρούμενων αστυνομικών, Αλέξη Κούγια. Όπως αναφέρεται

στην ΕφΣυν: «Για λόγους ευπρέπειας, η ανακρίτρια είχε υπο-
βάλει αίτηση αποχής που δεν είχε γίνει δεκτή από το Συμβού-
λιο Πλημμελειοδικών. Για λόγους καλής πίστης, οι γονείς του
δολοφονημένου έκριναν ότι αυτό δεν θα επηρέαζε την ανά-
κριση για τη δολοφονία του γιου τους. Όμως, μια σειρά πα-
ραλείψεων και η διάθεση να κλείσει άρον άρον η ανάκριση
τους αναγκάζουν να ζητήσουν, έστω και τώρα, την απομά-
κρυνση της ανακρίτριας εξαιτίας συγκεκριμένων γεγονότων
που δημιουργούν υπόνοιες μεροληψίας από μέρους της».

«Αντί να κληθούν οι αστυνομικοί να απολογηθούν συμπλη-
ρωματικά, αντί να τους αποδοθεί κατηγορία και για τρίτη
απόπειρα ανθρωποκτονίας αφού και ο τρίτος επιβάτης του
οχήματος (ο ανήλικος οδηγός) γλίτωσε τη σφαίρα και τον θά-
νατο από θαύμα, η ανάκριση περαιώνεται.

Το μήνυμα που έστειλε η εκτελεστική εξουσία με την επί-
σκεψη του Υπουργού ΠΡΟΠΟ Τάκη Θεοδωρικάκου στα κρα-
τητήρια της ΓΑΔΑ όπου βρίσκονταν οι κατηγορούμενοι αστυ-
νομικοί, ελήφθη από όλους τους πιθανούς αποδέκτες» ανα-
φέρει σε δήλωσή του ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος
υποστήριξης της κατηγορίας για λογαριασμό της οικογένειας
του Νίκου Σαμπάνη.

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»

15/2, Πρωτοδικείο. Φωτό: ‘Ελλη Πανταζοπούλου



Τον Απρίλιο στη Γαλλία έχετε προ-
εδρικές εκλογές. Ποια είναι η κα-
τάσταση που επικρατεί;

Τα πράγματα είναι άσχημα. Τις
εκλογές θα τις κερδίσει πιθανότατα
ο Μακρόν αλλά δεν είναι αυτό το
πιο μεγάλο πρόβλημα. Οι επόμενοι
τρεις υποψήφιοι είναι σύμφωνα με
τις δημοσκοπήσεις γύρω στο 15%.
Η Βαλερί Πεκρές, υποψήφια του
κόμματος των Ρεπουμπλικάνων
πρόσφατα σε ομιλία της αναπαρή-
γαγε την ακροδεξιά ρητορική περί
“Μεγάλης Αντικατάστασης” (ότι τά-
χα οι μετανάστες και οι πρόσφυγες
αλλοιώνουν τον πληθυσμό της Ευ-
ρώπης). Οι άλλοι δύο, η Μαρίν Λε-
πέν και ο Ερίκ Ζεμούρ ανταγωνίζον-
ται για το ποιος είναι πιο ρατσιστής
και ισλαμοφοβικός. Η Αριστερά εί-
ναι περιθωριοποιημένη και τα ποσο-
στά της έχουν πέσει τραγικά. Ο Ζαν
Λυκ Μελανσόν πέφτει κάτω από το
10% και τα υπόλοιπα κόμματα της
Αριστεράς είναι κάτω από το 5%.
Καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί μιλάω
για “άσχημη κατάσταση”. Αυτό
όμως δεν σημαίνει πως πρέπει να τα
παρατήσουμε. Αντίθετα ο κόσμος
των κινημάτων και η Αριστερά έχουν
τη δυνατότητα να αλλάξουν τα
πράγματα εφόσον επικεντρώσουν
τις δυνάμεις τους στον δρόμο, τις
διαδηλώσεις και την οικοδόμηση
ενός μαζικού αντιρατσιστικού και
αντιφασιστικού κινήματος και όχι
στις εκλογές. Πρέπει να φέρουμε το
παιχνίδι στο δικό μας γήπεδο.

Υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα;

Σαφώς και υπάρχει. Όλες μας οι
εμπειρίες, τοπικά και εθνικά μας δεί-
χνουν πως υπάρχει. Όπου παίρνου-
με την πρωτοβουλία ως Καμπάνια
Αντιρατσισμού και Αλληλεγγύης να
οργανώσουμε κινητοποιήσεις, η αν-
ταπόκριση είναι μεγάλη. Στις 6 Φλε-
βάρη, πήραμε την πρωτοβουλία να
οργανώσουμε σε δεκάδες πόλεις σε
συνεργασία με άλλες κινήσεις, κινη-
τοποιήσεις για τους αδικοχαμένους
πρόσφυγες, στα πλαίσια μιας διε-
θνούς μέρα δράσης. Οι κινητοποι-
ήσεις απλώθηκαν από τη Χώρα των
Βάσκων ως τις Άλπεις, το Παρίσι, τη
Γκρενόμπλ και το Καλαί στον βορ-
ρά. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη ση-
μασία καθώς τα ΜΜΕ το παρουσιά-
ζουν σαν ένα μέρος που όλοι είναι
εχθρικοί στους πρόσφυγες. Κι
όμως, η κινητοποίηση που έγινε
ήταν ιδιαίτερα δυναμική, με 500 πε-
ρίπου διαδηλωτές, ενώ στην κατά-
ληψη ενός κτιρίου για τους πρόσφυ-
γες από τους ίδιους και αλληλέγ-
γυους συμπαραστάθηκαν πολλές
δεκάδες κατοίκων. Η συμπαράστα-
ση ήταν τέτοια που ανάγκασε τις
αρχές να φέρουν τις ειδικές δυνά-

μεις για να εκκενώσουν το κτίριο
ακόμα και με ελικόπτερο.

Το Σάββατο 12 Φλεβάρη υπήρξαν
και πάλι κινητοποιήσεις σε μια σειρά
από πόλεις ενάντια στον φασισμό. Η
Καμπάνια Αντιρατσισμός και Αλλη-
λεγγύη θεώρησε απαραίτητο, δεδο-
μένης της πολιτικής κατάστασης να
βάλει μέσα στο πρόγραμμά της,
που κορυφώνεται στις 19 Μάρτη με
τη Διεθνή Μέρα Δράσης ενάντια
στον Φασισμό και τον Ρατσισμό, μια
ημέρα αντιφασιστικής δράσης. Στο
Παρίσι έγινε μια μικρή διαδήλωση.
Σε άλλες πόλεις όπως τη Γκρενόμπλ
και τη Μπαγιόν οι διαδηλώσεις ήταν
πιο δυναμικές. Στην Τουλούζη οργα-
νώθηκε ένα ολόκληρο αντιφασιστικό
σαββατοκύριακο με εκδηλώσεις,
συζητήσεις και ποδοσφαιρικούς
αγώνες στο οποίο συμμετείχαν συ-
νολικά εκατοντάδες άνθρωποι.

Εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία
για να ανοίξουμε το μέτωπο ενάντια
στον ρατσισμό και την συζήτηση

στις γειτονιές αλλά και στους εργα-
τικούς χώρους. Γι' αυτό και δεχτή-
καμε αμέσως την ημερομηνία της
12 Φλεβάρη που υπήρχε ήδη στην
ατζέντα του αντιφασιστικού συνδι-
καλιστικού δικτύου VISΑ και προ-
σπαθήσαμε να την κάνουμε γνωστή
και να την απλώσουμε. Αυτός είναι
και ο ρόλος της Καμπάνιας μας.
Από τη μία να παίρνουμε πρωτοβου-
λίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
και από την άλλη να βρίσκουμε
υπάρχουσες τοπικές πρωτοβουλίες
κινήσεων και να προσπαθούμε να
τις γενικεύσουμε.

Υπάρχει πολύς κόσμος που έχει
τη διάθεση να παλέψει ενάντια στη
μαυρίλα αλλά χρειάζεται κάποιος να
τον εμπνεύσει και να τον οργανώ-
σει. Το είδαμε αυτό και μέσα από τη
συνεργασία μας με μια ομάδα γυ-
ναικών, τις Κολλήτριες (Colleuses)
που αφισοκολούν την πόλη του Πα-
ρισιού με συνθήματα ενάντια στις
γυναικοκτονίες. Πολύ
γρήγορα δημιουργήθηκε
μια ομάδα Προσφυγισ-
σών Κολλητριών που γέ-
μισαν το 20ο διαμέρισμα
του Παρισιού με αντιρα-
τσιστικές αφίσες. Το εί-
δαμε και την περασμένη
Κυριακή όταν συνεργα-
στήκαμε σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα με
πλήθος τοπικών συλλο-
γικοτήτων για να οργα-
νώσουμε τις κινητοποι-
ήσεις που προανέφερα.
Το είδαμε στο Μπορντό,

όταν πήγε ο Ζορντάν Μπαρντελά
του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου
της Λεπέν να κάνει μια ομιλία και
εκατοντάδες φοιτητές και φοιτή-
τριες κατάφεραν με μια μαζική κινη-
τοποίηση να την ακυρώσουν. Το εί-
δαμε πριν από λίγο καιρό στη Μασ-
σαλία όπου η προσπάθεια του Ζε-
μούρ να συναντήσει κόσμο στις γει-
τονιές της πόλης κατέληξε σε φιά-
σκο μετά από τις κινητοποιήσεις
των κατοίκων.

Δυστυχώς η απόσταση μεταξύ
της διάθεσης του κόσμου που θέλει
να παλέψει και των οργανώσεων της
Αριστεράς που τα δίνουν όλα για τις
εκλογές είναι μεγάλη. Ο ρόλος
όμως της Καμπάνιας μας δεν είναι
να τους καταγγείλει ούτε να γκρινιά-
ζει, αλλά να πάρει τις πρωτοβουλίες
που θα τους αναγκάσει να ακολου-
θήσουν. Αυτό θέλουμε να πετύχου-
με και για τις 19 Μάρτη.

Θεωρείς πως η Διεθνής Μέρα Δρά-
σης ενάντια στον Φασισμό και τον
Ρατσισμό στις 19 Μάρτη μπορεί να
λειτουργήσει θετικά προς αυτή την
κατεύθυνση;

Ναι το πιστεύω. Καταρχάς διότι ο
διεθνής της χαρακτήρας παίζει ρό-
λο. Κατά δεύτερον, διότι ο παν-γαλ-
λικός χαρακτήρας που θέλουμε να
έχει μπορεί να είναι καταλυτικός.
Θέλουμε εκείνη την ημέρα να διαδη-
λώσουν στο Παρίσι δεκάδες χιλιά-
δες και να φωνάξουν έξω οι φασί-
στες, έξω η Λεπέν και ο Ζεμούρ, κα-
λοδεχούμενοι οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες. Η ακροδεξιά και τα
ΜΜΕ καλλιεργούν τον ρατσισμό και
προσπαθούν να διαμορφώσουν την
κοινή γνώμη και στη συνέχεια την
επικαλούνται για να δικαιολογήσουν
τις ρατσιστικές τους πολιτικές.
Eμείς θέλουμε να αναδείξουμε πως
υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων
που είναι αντίθετοι και θέλουν να
παλέψουν τον ρατσισμό και τον φα-
σισμό, είτε ψηφίζουν την αντικαπιτα-
λιστική αριστερά, τους Πράσινους,
τον Μελανσόν ή το Κομμουνιστικό
Κόμμα ή και άλλα κόμματα. Να ανα-
δείξουμε τη δική μας πραγματικότη-
τα και να παλέψουμε για τις δικές
μας πολιτικές. Και αυτό θα γίνει μό-
νο με όρους μαζικού κινήματος.

Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε
την ορμή που θα δημιουργήσει η 19
Μάρτη για να πάμε και στον επόμε-
νο σταθμό του κινήματος στη Γαλ-
λία, στις 2 Απρίλη με αποκεντρωμέ-
νες κινητοποιήσεις σε πόλεις και
χωριά που βρίσκονται στα σύνορα,
μια μέρα που θα βάζει στο στόχα-
στρο την δολοφονική συνοριακή πο-
λιτική της Ευρώπης Φρούριο. Γι' αυ-
τό οργανώνουμε από τώρα με όλες
μας τις δυνάμεις τη συμμετοχή στις
19 Μάρτη στο Παρίσι από όσες πε-
ρισσότερες πόλεις γίνεται. Να αλλά-
ξουμε το κλίμα, να περάσει το αντι-
ρατσιστικό κίνημα στην αντεπίθεση.

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

“Να περάσει το αντιρατσιστικό 
κίνημα στην αντεπίθεση”

Συνέντευξη με τον 
σ. Ντενί Γκοντάρ, 
από την Καμπάνια
Αντιρατσισμού και
Αλληλεγγύης και το
Nouveau Parti
Anticapitaliste. 
Ο Ντενί μίλησε στον
Δημήτρη Δασκαλάκη

ΓΑΛΛΙΑ

Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στο Παρίσι

“Πατρίδα μας είναι η Αλληλεγγύη” γράφει το πανό της Καμπάνιας Αντιρατσισμού και Αλληλεγγύης
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