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STOP στη 
στοχοποίηση 
του σ. Παπαδάκη

«Η στοχοποίηση του Κώστα Παπαδάκη
από τον Άδωνι Γεωργιάδη και κυβερ-

νητικά ΜΜΕ συνιστά επίθεση στο δικηγορι-
κό λειτούργημα», αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική
Ανατροπή καταγγέλλοντας τον Υπουργό
Ανάπτυξης για την ανάρτησή του στο τουί-
τερ με την οποία αναπαράγει ανώνυμο δη-
μοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας «ie-
fimerida» του Χ. Ράπτη που παρουσιάζει άρ-
θρο του μέλους της Εναλλακτικής Παρέμ-
βασης Κώστα Παπαδάκη για το ρόλο και
την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Ο Γε-
ωργιάδης συνόδευσε την ανάρτηση με τον
τίτλο του δημοσιεύματος: «Γνωστός δικηγό-
ρος, υπερασπιστής της 17Ν, ζητάει να κα-
ταργηθούν οι δημοσκοπήσεις!»

«Δεν είναι η πρώτη φορά που συνάδελφοι
και δη μέλη της Εναλλακτικής στοχοποιούν-
ται από τον ανοιχτά κυβερνητικό Τύπο με
χυδαίες διαστρεβλώσεις, προσωπικές επιθέ-
σεις και λιβελλογραφήματα. Αλλά το να υιο-
θετείται από εν ενεργεία Υπουργό η μέθο-
δος προσωπικής στοχοποίησης δικηγόρων
για τις θέσεις τους για πολιτικά ή κοινωνικά
ζητήματα μέσω της ταύτισης του δικηγόρου
με τον εντολέα του και τα φερόμενα αδική-
ματα του προσώπου που υπερασπίζεται εί-
ναι μέγιστο και επικίνδυνο θεσμικό ατόπημα.
Στοχοποιούν τον Κώστα Παπαδάκη για τους
πολύχρονους αγώνες του για τα κοινωνικά
και δημοκρατικά δικαιώματα και για τον τρό-
πο που άσκησε και ασκεί το δικηγορικό λει-
τούργημα. 

Οι σύμβουλοι της Εναλλακτικής Παρέμβα-
σης – Δικηγορικής Ανατροπής έχουν ήδη
απευθυνθεί στο ΔΣ του ΔΣΑ, ζητώντας την
έκδοση ανακοίνωσης του ΔΣΑ που να υπε-
ρασπίζεται συνολικά το δικηγορικό λειτούρ-
γημα απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις φορέων
της εκτελεστικής εξουσίας», συνεχίζει η
ανακοίνωση.

«H χυδαία επίθεση κατά του δικηγόρου
Κώστα Παπαδάκη, γνωστού για την αποφα-
σιστική συμβολή του στην πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής και στην από-
κρουση των κατασταλτικών μεθοδεύσεων
των κυβερνήσεων έρχεται κατ’ ευθείαν από
τα βάθη του καλοπληρωμένου βόθρου της
δήθεν “δημοσιογραφίας” που υπερασπίζεται
την κυβέρνηση Μητσοτάκη απολαμβάνοντας
προνομιακή μεταχείριση στη λίστα Πέτσα»,
ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ.

«Είναι επίθεση κατά της άσκησης ανεξάρ-
τητης και μαχητικής δικηγορίας, είναι τίτλος
τιμής για εκείνον και φυσική αποφορά του
βόθρου για τους κατηγόρους του. Η δράση
του και μέσα από την ΚΕΕΡΦΑ και άλλες κι-
νήσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων και την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μας κάνει κάτι παραπάνω από
υπερήφανους. Καλούμε τον ΔΣΑ και την
ΕΣΗΕΑ να καταδικάσουν αποφασιστικά την
επίθεση καθώς η δημοσιογραφική δεοντο-
λογία και οι συκοφαντίες του Α Σ Γεωργιάδη
έχουν πιάσει πάτο».

Ανακοίνωση υπεράσπισης εξέδωσε και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά!
Η κρίση οξύνεται σε όλα τα επίπεδα. Πώς
διαμορφώνεται κατά την άποψή σου η πολι-
τική κατάσταση μέσα σε αυτή την περίοδο;

Το καπιταλιστικό σύστημα ποτέ δεν βγή-
κε από την δομική του κρίση που ξέσπασε
το 2008. Παρά τον πακτωλό δημόσιου χρή-
ματος προς τις μεγάλες επιχειρήσεις, την
τεράστια αναδιανομή εισοδήματος από
τους φτωχούς προς τους πλούσιους, η
ανάκαμψη της οικονομίας, όπου παρουσιά-
στηκε, ήταν αναιμική και έτοιμη να πισωγυ-
ρίσει σε ύφεση, ενώ τελευταία κάνει και πά-
λι την εμφάνισή του ένας παλιός μισοξεχα-
σμένος "φίλος", ο πληθωρισμός. Και βέβαια
η κρίση δεν αφορά μόνο την οικονομία. Τα
εκατομμύρια των νεκρών από την πανδημία
σε όλο τον κόσμο, οι όλο και πιο φανερές
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η απειλή
γενικευμένων πολεμικών συρράξεων δεί-
χνουν ότι καπιταλισμός και επιβίωση της αν-
θρωπότητας είναι έννοιες ασύμβατες.

Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί μια από τις
πιο επιθετικές αντιλαϊκές πολιτικές, μετά τη
μεταπολίτευση. Η τραγική διαχείριση της παν-
δημίας, η εγκατάλειψη και ιδιωτικοποίηση της
δημόσιας Υγείας, το πισωγύρισμα της Παιδεί-
ας στη δεκαετία του ‘50, η θεσμική θωράκιση
ενός αυταρχικού κράτους (αστυνομία στα πα-
νεπιστήμια, απαγόρευση διαδηλώσεων), η
προσπάθεια διάλυσης του εργατικού κινήμα-
τος (ν. Χατζηδάκη), η ακρίβεια που εξανεμίζει
τα εργατικά εισοδήματα είναι μερικές μόνο
όψεις αυτής της πολιτικής, που συνοδεύεται
από επιδεικτική αλαζονεία και αναλγησία.   

Είναι μια χρεωκοπημένη πολιτική που βρί-
σκει απέναντί της το κίνημα των εργαζόμενων
και της νεολαίας, από τους υγειονομικούς ως
τους διανομείς, τους λιμενεργάτες, τους εργά-
τες της ΛΑΡΚΟ που αγωνίζονται και πετυχαί-
νουν νίκες σε δύσκολους χώρους. Είναι μια κα-
ταστροφική πολιτική που πρέπει να ανατραπεί,
μια κυβέρνηση που πρέπει να πέσει από το κί-
νημα, να πέσει "από τα κάτω και αριστερά".

Πώς εκτιμάς τον ρόλο που παίζει η επίσημη
Αριστερά;

Δεν υποστηρίζει την ανατροπή της κυβέρ-
νησης και της πολιτικής της από το κίνημα,
δεν πιστεύει ότι οι αγώνες έχουν αυτή τη δύ-
ναμη. Η αντιπολίτευση που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι τόσο "λάιτ", δεν μπορεί να προτείνει μια
ριζικά διαφορετική πολιτική, στην καλύτερη
περίπτωση εξαντλείται στα όρια του κοινο-
βουλευτικού παιχνιδιού. Αναζητά ψηφοφό-
ρους και κυβερνητικούς συμμάχους σε κά-
ποιο ανύπαρκτο "κέντρο", ενώ ο κόσμος είναι
στους δρόμους. Το ΚΚΕ παρόλο που είναι
στους αγώνες υποτιμά την πολιτική τους δύ-
ναμη και σε κρίσιμες στιγμές συγκρατεί τη
δυναμική τους, αρνείται τη γενίκευσή τους, η
προοπτική που τους δίνει είναι η δική του κοι-
νοβουλευτική ενίσχυση.

Έχει παίξει ρόλο η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάνε
μπροστά οι μάχες;

Ναι κι αυτό αναγνωρίζεται πλέον από εχ-
θρούς και φίλους. Για μας το κίνημα είναι το
πεδίο όπου κρίνονται οι εξελίξεις. Εκεί δια-
μορφώνονται οι συνειδήσεις, ανεβαίνει η αυ-
τοπεποίθηση και ο βαθμός οργάνωσης των

εργαζόμενων. Οι αγώνες μπορούν να ανα-
τρέψουν νόμους και πολιτικές, να ρίξουν κυ-
βερνήσεις, τα έχουμε δει αυτά. Συμμετέχου-
με και καλούμε στους αγώνες χωρίς αποκλει-
σμούς, τα μέλη και οι φίλοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
σε όλους τους χώρους που βρίσκονται οργα-
νώνουν τις μάχες με αποφασιστικότητα, προ-
σπαθούν μέσα από αυτές να χτίσουν την ερ-
γατική εναλλακτική στην κρίση. Έχουμε κα-
ταθέσει από τις αρχές της οικονομικής κρί-
σης τους βασικούς άξονες ενός αντικαπιταλι-
στικού μεταβατικού προγράμματος που μπο-
ρεί να υλοποιηθεί από ένα ισχυρό κίνημα των
εργαζόμενων σε ρήξη με τις επιλογές των
από πάνω.

Στην έναρξη της πανδημίας οι δυνάμεις
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνέβαλαν καθοριστικά στην
ήττα της πολιτικής Μητσοτάκη για την απα-
γόρευση κάθε διαμαρτυρίας και διαδήλω-
σης. Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι μας
στα νοσοκομεία δούλεψαν από την πρώτη
στιγμή για να βγει μπροστά το κίνημα των
υγειονομικών. Το ίδιο έγινε σε όλα τα μέτω-
πα, στο αντιφασιστικό κίνημα για να μην ξα-
νασηκώσουν κεφάλι οι φασιστικές συμμο-
ρίες, στο αντιρατσιστικό διεκδικώντας ανοι-
χτά σύνορα για τους πρόσφυγες, χαρτιά για
τους μετανάστες, πρόσβαση στην κατοικία,
την εργασία, την παιδεία, την περίθαλψη για
όλους, στο κίνημα ενάντια στο σεξισμό και
τις διακρίσεις.   

Πώς μπορεί να συμβάλλει η 5η Συνδιάσκε-
ψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο δυνάμωμα της αντι-
καπιταλιστικής Αριστεράς;

Είναι αλήθεια ότι παρά την γενναία και απο-
φασιστική συμβολή των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στην ανάπτυξη και στον πολιτικό προσα-
νατολισμό των αγώνων, η κεντρική πολιτική
παρουσία και η εσωτερική οργανωτική ζωή
του μετώπου είχε πολλές αδυναμίες και προ-
βλήματα. Όμως οι βασικές μας αρχές, οι κεν-
τρικές πολιτικές επιλογές μας, στις κρίσιμες
στιγμές από την ίδρυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέχρι
σήμερα, έχουν επιβεβαιωθεί από τις εξελίξεις
και την έχουν κάνει σημείο αναφοράς για χι-
λιάδες αγωνιστές. Οι εργαζόμενοι στους χώ-
ρους δουλειάς, η νεολαία ακούν με ενδιαφέ-
ρον και προσοχή τις θέσεις και τις προτάσεις
μας, τα σχήματά μας στο εργατικό και φοιτητι-
κό κίνημα κερδίζουν χιλιάδες ψήφους, εκατον-
τάδες σύντροφοι και συντρόφισσές μας βρί-
σκονται στα ΔΣ σωματείων, ομοσπονδιών, φοι-
τητικών συλλόγων, Δήμων και Περιφερειών.
Μέσα από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ η επαναστατική αντι-
καπιταλιστική Αριστερά είναι στο προσκήνιο
και παίζει ρόλο στις εξελίξεις.  

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις, οι διαφωνίες
στα πλαίσια ενός πολιτικού μετώπου, όπως η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, είναι φυσιολογικές. Αυτό που
χρειάζεται είναι ανοιχτή, συντροφική συζήτη-
ση για το δημιουργικό τους ξεπέρασμα, για
την δοκιμασία τους στην πράξη, για την κοινή
δράση. Οι διαδικασίες προς την 5η Συνδιάσκε-
ψη ανοίγουν αυτή την συζήτηση. Θέλουμε να
πάρουν μέρος σ' αυτήν όχι μόνο τα μέλη μας
αλλά όλος ο κόσμος των κινημάτων και της
Αριστεράς, κάθε εργαζόμενος που σκέπτεται
και αγωνιά, που θέλει το αύριο καλύτερο, αν-
θρώπινο. Θέλουμε να συσπειρωθούν ξανά
στις τοπικές και κλαδικές επιτροπές του μετώ-
που παλιοί και νέοι αγωνιστές και αγωνί-
στριες, σύντροφοι που για διάφορους λόγους
απομακρύνθηκαν και αποχώρησαν. Η πορεία
προς τη Συνδιάσκεψη να είναι άνοιγμα στον
πολύ κόσμο που κοιτάει προς την αντικαπιτα-
λιστική αριστερά ψάχνοντας απαντήσεις. Οι
συζητήσεις για τις Θέσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέ-
λουμε να γίνουν μέσα στις μάχες του κινήμα-
τος, εκεί που τα πολιτικά ερωτήματα μπαίνουν
στην πραγματική τους διάσταση.

Χρειαζόμαστε δυνατή αντικαπιταλιστική
αριστερά που όχι μόνο να θέλει αλλά και να
μπορεί να μπαίνει μπροστά στους αγώνες, να
οργανώνει, να συντονίζει και να κατευθύνει.
Για τη νίκη των αγώνων, για την αντικαπιταλι-
στική ανατροπή!

Συνέντευξη με τον 
Θανάση Διαβολάκη, 
μέλος ΔΣ της ΟΙΕΛΕ 
και της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Συνεδρίασε την Παρασκευή 18/2 η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και αποφάσισε τα εξής:

1. Στηρίζουμε τη διαδήλωση των πρωτοβάθμιων σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα ενάντια στον Νόμο Χατζηδάκη την Τρίτη 22/2 6:30 μ.μ. στον πεζόδρομο Κοραή.
Διεκδικούμε μείωση ωρών εργασίας μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, όχι απολύ-
σεις, αυξήσεις στους μισθούς.

2. Στηρίζουμε την πανελλαδική απεργία στα νοσοκομεία στις 23 Φλεβάρη και καλούμε
στην απεργιακή συγκέντρωση στις 8.30 πμ στην πλατεία Μαβίλη και στην πορεία προς
το Υπουργείο Υγείας. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους υγειονομικούς που διεκδικούν μα-
ζικές προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, επιστροφή όσων βρίσκονται σε αναστολή, επίταξη
του ιδιωτικού τομέα,  ενίσχυση του ΕΣΥ. Θα κυκλοφορήσει ανακοίνωση με την οποία ορ-
γανώνουμε εξορμήσεις στα νοσοκομεία. 

Συνέχεια στη σελ.3
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Η απόφαση του Πούτιν να
αναγνωρίσει τις ανατολικές
περιοχές της Ουκρανίας ως

ανεξάρτητα κράτη και να τα βάλει
κάτω από την προστασία της Ρω-
σίας έρχεται να συμπληρώσει την
εξόρμηση των ΗΠΑ και των συμμά-
χων τους σε ΕΕ και ΝΑΤΟ που θέ-
λουν την Ουκρανία δικιά τους. Πρα-
κτικά, αυτά τα δυο αντίπαλα ιμπεριαλιστικά στρατόπε-
δα προχωρούν στη μοιρασιά της Ουκρανίας, όσες
υποκριτικές κραυγές κι αν βγάζουν για το «διεθνές δί-
καιο» και το «δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση».

Ιστορικά, τέτοιες μοιρασιές ποτέ δεν έχουν σταματή-
σει τις συγκρούσεις ανάμεσα σε μεγάλες ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις. Αντίθετα, η ιστορία δείχνει ότι τέτοιες κι-
νήσεις αποτελούν προάγγελο για συνέχιση και κλιμά-
κωση των ανταγωνισμών. Η απειλή ενός τρομακτικού
πολέμου ανάμεσα στα ισχυρότερα ιμπεριαλιστικά
μπλοκ του πλανήτη δεν φεύγει από την ημερήσια διά-
ταξη, ακόμη και αν το δυτικό στρατόπεδο «περιοριστεί
μόνο» σε οικονομικές κυρώσεις ως απάντηση στον
Πούτιν. Οι κυρώσεις που μεθοδεύουν ΗΠΑ και ΕΕ κλι-
μακώνουν την κρίση και συνοδεύονται από κλιμάκωση
των εξοπλισμών.

Μέσα σε αυτή τη δίνη των αντιδραστικών ανταγωνι-
σμών βρίσκεται χωμένη ως το λαιμό η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας. Μετάτρεψε την Αλεξανδρούπολη
σε βάση-κλειδί για την εξόρμηση των ΗΠΑ προς τα σύ-
νορα της Ρωσίας. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση
μέσα στο ΝΑΤΟ πίσω από τις ΗΠΑ σε δαπάνες για εξο-
πλισμούς σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Οι έλληνες καπιταλι-
στές θέλουν τις στρατιωτικές πλάτες του ΝΑΤΟ και τις
οικονομικές της ΕΕ για να εξορμούν στα Βαλκάνια και
να ανταγωνίζονται την Τουρκία. Για αυτά τα συμφέρον-
τα τρέχουν ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του να αγο-
ράζουν Ραφάλ και φρεγάτες, για να εξασφαλίζουν ότι
το Αιγαίο και η ανατολική Μεσόγειος είναι ασφαλή με-
τόπισθεν στην εκστρατεία ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ και στρατιωτι-
κά και για τους δρόμους του φυσικού αέριου.

Κόστος
Το κόστος για την εργατική τάξη από αυτές τις εξορ-

μήσεις είναι τεράστιο, πριν ακόμα φτάσουμε σε νε-
κρούς από πολεμικές συγκρούσεις. Ρίχνουν στις πλά-
τες μας το κόστος των εξοπλισμών την ώρα που τα νο-
σοκομεία ρημάζουν. Οι κυρώσεις στέλνουν την τιμή

του πετρέλαιου και του φυσικού αέριου στα ύψη την
ώρα που η ακρίβεια τσακίζει τα μεροκάματα. Έχουμε
κάθε συμφέρον να ξεσηκωθούμε ενάντια στα βρόμικα
παιχνίδια τους.

Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ που κάποτε διαφήμιζε την Συμ-
φωνία των Πρεσπών σαν ειρηνευτική πρωτοβουλία,
αποδεικνύεται δύναμη συμμετοχής στο πλευρό του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Ο Κατρούγκαλος βγήκε στο πλευρό
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ πιο γρήγορα και από τον Δένδια
το βράδυ που ο Πούτιν άρπαζε την ανατολική Ουκρα-
νία.

Υπάρχει, όμως, άλλος δρόμος, όπως μας δείχνει η
κοινή Διακήρυξη των οργανώσεων της Διεθνιστικής Σο-
σιαλιστικής Τάσης όπου συμμετέχει και το ΣΕΚ. Καμιά
ελληνική συμμετοχή ούτε στρατιωτικά ούτε οικονομικά
στη σύγκρουση Ανατολής-Δύσης. Να σταματήσουμε
τους εξοπλισμούς, να περάσουν σε δημόσιο έλεγχο τα
λιμάνια από την Αλεξανδρούπολη ως τον Πειραιά, η
ΔΕΗ, ο Πρίνος, η Λάρκο, όλες οι επιχειρήσεις ενέργει-
ας. Οι εχθροί μας δεν βρίσκονται στην Ουκρανία, αλλά
εδώ μέσα στις τράπεζες και τα υπουργεία.

Υπάρχει η δύναμη για να βαδίσουμε σε αυτόν το
δρόμο. Το δείχνουν οι εργατικές κινητοποιήσεις ενάν-
τια στις επιθέσεις του Μητσοτάκη. Αυτή τη βδομάδα τη
σκυτάλη έχουν οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία που
απεργούν πανελλαδικά και διαδηλώνουν στην Αθήνα
την Τετάρτη και οι εργάτες που κατεβαίνουν από την
Καβάλα και τη Λάρυμνα το Σάββατο σε κοινό συλλαλη-
τήριο με τα σωματεία της Αθήνας και του Πειραιά
ενάντια στις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις. Λίγες
μέρες αργότερα, στις 8 του Μάρτη, απεργούμε όλοι
και όλες ενάντια στους πλούσιους (εκ)βιαστές που χύ-
νουν κροκοδείλια δάκρυα για τον βιασμό της Ουκρα-
νίας αλλά κουκουλώνουν τα σεξιστικά εγκλήματά τους
εδώ.

Εμπρός να γκρεμίσουμε την κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας και να ανοίξουμε το δρόμο για μια κοινω-
νία χωρίς πολέμους, καταπίεση και εκμετάλλευση.

Διαλύστε το ΝΑΤΟ, 
όχι την Ουκρανία

Στηρίξτε την απεργία
της Υγείας
Στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με την κυβέρνηση Μητσοτάκη

συνεχίζουν να βρίσκονται οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στα
δημόσια νοσοκομεία. Ο διαρκής και ανυποχώρητος αγώνας τους ενάν-
τια στη δολοφονική διαχείριση της πανδημίας και όλες τις επιθέσεις
στο ΕΣΥ κλιμακώνεται την Τετάρτη 23 Φλεβάρη με την πανελλαδική
πανυγειονομική απεργία που έχουν κηρύξει από κοινού οι Ομοσπον-
δίες της Υγείας, ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ.

Το απεργιακό συλλαλητήριο στην Αθήνα θα ξεκινήσει από την πλα-
τεία Μαβίλη στις 8.30πμ και θα καταλήξει στο Υπουργείο Υγείας. Συγ-
κεντρώσεις και διαδηλώσεις θα γίνουν σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλο-
νίκη το ραντεβού των απεργών είναι στις 10πμ έξω από τα γραφεία
της 3ης και 4ης ΥΠΕ. Την ίδια ώρα θα γίνει η συγκέντρωση στα Λιοντά-
ρια στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 12μ στην Περιφέρεια η κινητοποί-
ηση στα Γιάννενα. Στις 10.30πμ στην πλατεία Κιλκίς καλούν οι υγειονο-
μικοί της Άρτας, στις 12.30μ στην πλατεία Αγίου Κηρύκου οι συνάδελ-
φοί τους στην Ικαρία. Όλα τα νοσοκομεία ετοιμάζονται για τοπικές κι-
νητοποιήσεις στις πύλες και τα προαύλια.

Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του Συντονιστικού Νοσοκομείων, δί-
νουν όλες τους τις δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας. «Οργανώ-
νουμε τη συμμετοχή μέχρι την τελευταία μέρα, αφιερώνοντας χρόνο
για συζήτηση με όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες τμή-
μα το τμήμα, κλινική την κλινική», μας είπε ο Χρίστος Αργύρης, για-
τρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς και υπεύθυνος του Συντονιστικού. «Στο Γεν-
νηματάς, τον Ερυθρό, τον Άγιο Σάββα, το Δρομοκαϊτειο, το Κρατικό
Νίκαιας, το Έλενα Βενιζέλου, το Αγία Όλγα και σε πολλά ακόμα νοσο-
κομεία στην Αθήνα και όλη τη χώρα, είμαστε στο κέντρο της μάχης.

Συνέχεια στη σελ.7

Έχουμε μεγάλη εμπειρία από αγώνες ενάντια στο ΝΑΤΟ. Φωτό: αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

Συνέχεια από τη σελ. 2

3.  Το Σάββατο 26 Φλεβάρη συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο που καλούν
τα σωματεία και οι ομοσπονδίες  των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ, στα πετρέ-
λαια της Καβάλας, στην COSCO, μαζί με πολλά ακόμα συνδικάτα και Εργατι-
κά Κέντρα. Υποδεχόμαστε τους απεργούς στις 10 πμ στην Ομόνοια και δια-
δηλώνουμε στο Σύνταγμα. Με απεργιακή κλιμάκωση και συντονισμό μπορού-
με να τσακίσουμε τις αντεργατικές επιθέσεις, τις απολύσεις, τις ιδιωτικοποι-
ήσεις, το νόμο – έκτρωμα Χατζηδάκη. 

4. Στις 8 Μάρτη, στην παγκόσμια μέρα ενάντια στον σεξισμό και την κατα-
πίεση των γυναικών, συμμετέχουμε στην στάση εργασίας και την απεργιακή
συγκέντρωση που καλούν σωματεία, κινήσεις και συλλογικότητες, στη 1 μμ
στην πλατεία Κλαυθμώνος.  Απεργούμε και διαδηλώνουμε ενάντια στην κυ-
βέρνηση και το σύστημα που θρέφει τις σεξιστικές διακρίσεις, τις γυναικο-
κτονίες και τους βιασμούς. Διεκδικούμε δουλειά, ισότητα, παιδικούς σταθ-
μούς, ελεύθερες και δωρεάν εκτρώσεις. Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στις
διαδηλώσεις και στις δράσεις που οργανώνονται από φεμινιστικές συλλογι-
κότητες πανελλαδικά εκείνη την ημέρα. 

5. Στις 19 Μάρτη συμμετέχουμε στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις που ορ-
γανώνονται από αντιρατσιστικές/αντιφασιστικές κινήσεις, κοινότητες μετανα-
στών και επιτροπές προσφύγων, συνδικάτα και οργανώσεις. Για να πέσουν
τα τείχη της Ευρώπης – φρούριο και να σταματήσουν οι δολοφονικές επανα-
προωθήσεις, άσυλο και στέγη, χαρτιά και δικαιώματα σε πρόσφυγες και με-
τανάστες, στη φυλακή για πάντα οι νεοναζί. 

6. Πρωτοστατούμε σε όλες τις μάχες, προβάλλοντας την εναλλακτική της
αντικαπιταλιστικής ανατροπής. Με τη δύναμη των αγώνων μας, με ισχυρή
αντικαπιταλιστική Αριστερά,  συμβάλλοντας στο πολιτικό προχώρημα του
μαχόμενου κόσμου, να διώξουμε τη μισητή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας από κάτω και από τα αριστερά, ν’ ανοίξουμε την προοπτική να απαλλα-
γούμε συνολικά από το σύστημα που απειλεί τη ζωή μας με φτώχεια, πόλε-
μο, ρατσισμό, σεξισμό και περιβαλλοντική καταστροφή. 

Χρειαζόμαστε, περισσότερο από ποτέ, δυνατή αντικαπιταλιστική επανα-
στατική αριστερά. Ενωτική στη δράση και ξεκάθαρη στην στρατηγική της
ανατροπής. 

Η 5η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που προγραμματίζεται για τον Μάη, θα
είναι σημαντικό βήμα σ’ αυτήν την κατεύθυνση.  Έχει ξεκινήσει στην ΚΣΕ η
συζήτηση για το κείμενο των Θέσεων της Συνδιάσκεψης, με στόχο να ολο-
κληρωθεί μέσα στον επόμενο μήνα και να ακολουθήσει γύρος συνελεύσεων
και εκδηλώσεων πανελλαδικά. 



Την Δευτέρα 21 Φλεβάρη ο
Πούτιν έκανε μια δραματική
κίνηση κλιμάκωσης της ου-

κρανικής κρίσης. Αναγνώρισε επί-
σημα τις λεγόμενες «Λαϊκές Δημο-
κρατίες» του Ντονιέτσκ και του
Λουγκάνσκ και υπέγραψε και συμ-
φωνίες αμυντικής συνεργασίας
στέλνοντας στρατιωτικές μονά-
δες. Πρόκειται για δυο περιοχές
στη νοτιοανατολική Ουκρανία που
έλεγχαν φιλορώσοι αυτονομιστές
από το 2014. Το 2015 οι συμφω-
νίες του Μινσκ ΙΙ, πρόβλεπαν ότι
αυτές οι περιοχές θα αποκτήσουν
εκτεταμένη αυτοδιοίκηση αλλά ο
έλεγχος των συνόρων θα περνού-
σε στο ουκρανικό κράτος. Η κυ-
βέρνηση του Κιέβου δεν υλοποί-
ησε ποτέ τις δεσμεύσεις της. 

Τώρα ο Πούτιν λέει με έργα ότι
οι συμφωνίες είναι νεκρές και «πε-
τάει το γάντι» στις ΗΠΑ και το ΝΑ-
ΤΟ. Η απάντηση των ΗΠΑ και της
Βρετανίας είναι η αναγγελία κυ-
ρώσεων στην Ρωσία. Η πολεμική
ένταση ανεβαίνει και ταυτόχρονα
τα διπλωματικά παζάρια αποκτούν
φρενήρη ρυθμό. 

Στα ΜΜΕ είναι συνηθισμένη η
παρομοίωση τέτοιων καυγάδων με
κινήσεις στη «γεωπολιτική σκακιέ-
ρα». Όμως, σε συνθήκες συνολι-
κής αστάθειας του παγκόσμιου
συστήματος, περισσότερο θυμί-
ζουν τυφλά πονταρίσματα σε παρ-
τίδα πόκερ. 

Την προηγούμενη βδομάδα ο
Στόλτεμπεργκ, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ
δήλωσε ότι η Συμμαχία ετοιμάζε-
ται να συγκροτήσει ένα νέο «σχη-
ματισμό μάχης» με έδρα στη Ρου-
μανία, δίπλα στις αντίστοιχες που
συγκροτήθηκαν το 2014 σε Πολω-
νία, Εσθονία, Λιθουανία και Λετο-
νία.  Η αντιπαράθεση με τη Ρωσία
στην ανατολική Ευρώπη είναι σύμ-
φωνα με τα λόγια του «η νέα κα-
νονικότητα». 

Αναμέτρηση
Η ουκρανική κρίση είναι στην ου-

σία της μια αναμέτρηση ανάμεσα
σε αντιμαχόμενες ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις. Ο αμερικάνικος ιμπερια-
λισμός με τη στήριξη, λιγότερο ή
περισσότερο ενθουσιώδη, των
συμμάχων του στην Ευρώπη, συγ-
κρούεται με τον ρώσικο ιμπεριαλι-
σμό στο έδαφος της Ουκρανίας. 

Η ίδια η χώρα είναι σημαντική
από μόνη της. Είναι σημαντική
δίοδος των κοιτασμάτων πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου προς τη

Δύση. Έχει στρατηγικό ρόλο στη
Μαύρη Θάλασσα. Με έκταση με-
γαλύτερη από τη Γαλλία, είναι
πλούσια σε μεταλλεύματα και άν-
θρακα και επίσης διαθέτει το ένα
τέταρτο των πιο εύφορων εδαφών
στον κόσμο, της λεγόμενης «μαύ-
ρης γης». 

Γι’ αυτό ήταν και παραμένει
στόχος της επέκτασης στα ανατο-
λικά του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, των νι-
κητών του Ψυχρού Πολέμου. Και
από την άλλη παραμένει το «εγ-
γύς εξωτερικό», το «στρατηγικό
βάθος» του ρωσικού ιμπεριαλι-
σμού. Δηλαδή η Ουκρανία έχει γί-
νει ξανά, όπως κάμποσες φορές
στον προηγούμενο αιώνα, η «πα-
ραμεθόριος» των ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών. 

Το κόστος το έχει πληρώσει ο
ουκρανικός λαός. Από την ανε-
ξαρτησία το 1991, τον έλεγχο της
χώρας τον έχουν αντίπαλες κλίκες
ολιγαρχών που ζούνε σε χλιδή
ενώ ο απλός κόσμος ζει στη φτώ-
χεια. Τριάντα χρόνια μετά την ανε-
ξαρτησία η Ουκρανία έχει την
πέμπτη χειρότερη οικονομική επί-
δοση στον κόσμο, το ΑΕΠ της δεν
έχει επιστρέψει καν στα επίπεδα
του 1990. 

Όμως, τα ξεσπάσματα της κοι-
νωνικής δυσαρέσκειας τα έχουν
εκμεταλλευτεί οι αντίπαλες φα-
τρίες της άρχουσας τάξης. Το
2014 η «εξέγερση της πλατείας
Μαϊντάν» ανέτρεψε τη διεφθαρμέ-
νη κυβέρνηση του Γιανούκοβιτς
που έκανε κινήσεις ένταξης στη
σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Την
εξουσία στο Κίεβο την πήραν φιλο-
δυτικοί ακραίοι εθνικιστές, με τους
φασίστες να ξαναβγαίνουν στους
δρόμους. Η Ρωσία, αντίστοιχα
έλεγξε το κίνημα του «αντι-Μαϊν-
τάν» στην ανατολική Ουκρανία,
στρατιωτικοποίησε την σύγκρουση
και προσάρτησε την Κριμαία. 

Την τωρινή αναζωπύρωση της
κρίσης στην Ουκρανία την πυρο-
δότησε η συνολική ένταση των ιμ-
περιαλιστικών ανταγωνισμών σε
παγκόσμιο επίπεδο. Το επίκεντρο
αυτών των ανταγωνισμών είναι η
αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας. Ο αμε-
ρικάνικος ιμπεριαλισμός προσπα-
θεί να οικοδομήσει ένα σύστημα
πολιτικών και στρατιωτικών συμ-
μαχιών για την ανάσχεση και πε-
ριορισμό της Κίνας. Και η κινέζικη
άρχουσα τάξη καταλαβαίνει ότι
για να διεκδικήσει τα οικονομικά
πρωτεία χρειάζεται να κάνει άλμα-

τα στη στρατιωτική ισχύ και στη
γεωπολιτική επιρροή της. 

Ο Πούτιν μπήκε σφήνα σε αυτό
το «παιχνίδι». Οι εγγυήσεις που
ζητάει για τη μη-ένταξη της Ου-
κρανίας στο ΝΑΤΟ και για την
«ασφάλεια» στην ανατολική Ευρώ-
πη, είναι στην ουσία τους απαίτη-
ση η Ρωσία να αντιμετωπιστεί ξα-
νά σαν μια Μεγάλη Δύναμη με λό-
γο στις παγκόσμιες εξελίξεις. Ο
ρωσικός ιμπεριαλισμός διατηρεί
την πολεμική ισχύ, με κέντρο το
πυρηνικό του οπλοστάσιο, αλλά
οικονομικά είναι πιο χαμηλά από
την Ιταλία και τη Ν. Κορέα στη
παγκόσμια κατάταξη. 

Ανασύνταξη
Η παταγώδης αποτυχία της κα-

τοχής του Αφγανιστάν και η ταπει-
νωτική αποχώρηση των ΗΠΑ το
καλοκαίρι, έκαναν τον Μπάιντεν
να αναζητήσει μια εκστρατεία
ανασύνταξης του δυτικού ιμπερια-
λιστικού στρατοπέδου. Η επέκτα-
ση του ΝΑΤΟ στα ανατολικά έγινε
μια καμπάνια που εξυπηρετεί τον
Μπάιντεν και εσωτερικά, αλλά και
για συσπείρωση των συμμάχων
του κάτω από την αμερικάνικη ομ-
πρέλα 

Αλλά η δυτική επίδειξη πυγμής
έχει κόστος. Μέχρι τώρα η Κίνα
δεν ανακατευόταν στις αντιπαρα-
θέσεις Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Για πα-
ράδειγμα, δεν αναγνώρισε επίση-
μα την προσάρτηση της Κριμαίας
στην Ρωσία όπως δεν έχει ανα-
γνωρίσει τις «δημοκρατίες» της Ν.
Οσετίας και της Αμπχαζίας (στην
Γεωργία) που ελέγχονται από την
Ρωσία.  Όμως, πριν δυο βδομάδες
o πρόεδρος Ζι Τζιπίνγκ συναντή-
θηκε με τον Πούτιν και υπέγραψαν
ένα κοινό ανακοινωθέν για την
«απεριόριστη συνεργασία» τους. 

Δεν υπάρχει δίκαιη και προ-
οδευτική πλευρά σε αυτούς τους
ανταγωνισμούς. Οι ΗΠΑ και οι
σύμμαχοί τους δεν είναι προστά-
τες της δημοκρατίας και των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε στην
Ουκρανία ούτε πουθενά. Η Ρωσία
του Πούτιν δεν είναι αντιιμπεριαλι-
στική δύναμη, η πιο πρόσφατη
απόδειξη γι’ αυτό είναι ο ρόλος
της ενάντια στην εξέγερση των
εργατών στο Καζακστάν.

Έναν αιώνα πριν, οι επαναστά-
τες όπως ο Λένιν και η Λούξεμ-
πουργκ που αντιτάχτηκαν στον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο χρει-
άστηκε να επιχειρηματολογήσουν

ενάντια στα ψέματα και την προ-
παγάνδα των αρχουσών τάξεων
που έριχναν εκατομμύρια νέους
εργάτες και αγρότες στο σφαγείο.
Χρειάστηκε επίσης να εξηγήσουν
ότι το κριτήριο της Αριστεράς για
να πάρει θέση, δεν μπορεί να είναι
ποιος έριξε την πρώτη τουφεκιά,
ποια πλευρά έκανε την πρώτη επι-
θετική κίνηση ή έστειλε πρώτη το
στρατό της σε ξένα εδάφη. Το
κριτήριο πρέπει να είναι ποια ταξι-
κά συμφέροντα εξυπηρετούν οι
ανταγωνισμοί και οι πολεμικές
αναμετρήσεις. 

Αυτήν την κληρονομιά τη χρει-
αζόμαστε σήμερα, για να αντιπα-
ρατεθούμε στις «δικές μας» άρ-
χουσες τάξεις που παίζουν πολε-
μικά παιχνίδια, ενώ η εργατική τά-
ξη πληρώνει το τίμημα της πανδη-
μίας και της οικονομικής κρίσης. 

Η κοινή διακήρυξη των οργανώ-
σεων που συμμετέχουν στη Διε-
θνιστική Σοσιαλιστική Τάση, ανά-
μεσά τους και το ΣΕΚ, είναι πολύ-
τιμη συμβολή στον αγώνα για να
σταματήσουμε την πολεμική απει-
λή. Ήδη κυκλοφορεί στα αγγλικά,
στα γερμανικά, στα ρώσικα, στα
τούρκικα, στα αραβικά και στα ελ-
ληνικά. 

Στη Βρετανία, η ηγεσία και οι
υποστηρικτές του ΝΑΤΟ μέσα στο
Εργατικό Κόμμα που βρίσκεται
στην αντιπολίτευση κάνουν επιθέ-
σεις στο αντιπολεμικό κίνημα και
στην κοινή Διακήρυξη που συνυ-
πογράφουν οι σύντροφοί μας του
SWP. Τέτοιες κινήσεις δεν πρόκει-
ται να σταματήσουν την προσπά-
θειά μας για να κερδίσουμε όλο
τον κόσμο της εργασίας και της
αριστεράς στην κοινή πάλη ενάν-
τια στην πολεμοκαπηλεία του
Μπάιντεν, του Τζόνσον και του
Μητσοτάκη. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Να σταματήσουμε 
τα πολεμικά παιχνίδια στις
πλάτες της Ουκρανίας

Στο διάγγελμα που έκανε ο Πούτιν
για την αναγνώριση των λεγόμενων
«Λαϊκών Δημοκρατιών» επιδόθηκε σε
μια επίθεση στον… Λένιν. Συγκεκρι-
μένα κατηγόρησε τον Λένιν και τους
μπολσεβίκους ότι σκαρφίστηκαν την
ύπαρξη ενός ανύπαρκτου έθνους,
της Ουκρανίας και του έδωσαν κρα-
τική υπόσταση για να κρατηθούν
στην εξουσία στη διάρκεια του Εμφυ-
λίου Πολέμου μετά την Επανάσταση
του Οκτώβρη 1917. 

Η αναγνώριση της ανεξαρτησίας
της Ουκρανίας δεν ήταν κάποιο κυνι-
κό τέχνασμα της τελευταίας στιγμής.
Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση ήταν
κομμάτι του προγράμματος της ρω-
σικής σοσιαλδημοκρατίας από τα
πρώτα της βήματα. Ήταν ένα στοι-
χειώδες αίτημα κόντρα στη Αυτοκρα-
τορία των Τσάρων που είχε το προ-
σωνύμιο «φυλακή των λαών». 

Οι μπολσεβίκοι έκαναν αυτό το αί-
τημα κομμάτι του επαναστατικού
τους προγράμματος, μετά από έντο-
νες συζητήσεις το 1915-16. Η επανά-
σταση του Οκτώβρη αναγνώρισε το
δικαίωμα στην αυτοδιάθεση μέχρι
του σημείου αποχωρισμού από το
παλιό ρωσικό κράτος για όλα τα κα-
ταπιεσμένη έθνη, όχι μόνο για την
Ουκρανία. 

Δεν ήταν υπόκλιση στον ουκρανικό
εθνικισμό. Ο Λένιν και οι μπολσεβίκοι
επέμεναν ανυποχώρητα ότι οι εργά-
τες και οι εργάτριες πρέπει να είναι
ενταγμένοι σε ενιαία συνδικάτα και
στο επαναστατικό τους κόμμα ανε-
ξάρτητα από εθνική καταγωγή. Με
αυτή τη διεθνιστική πολιτική αρχών,
η εξουσία των σοβιέτ μπόρεσε να
σταθεί απέναντι στην αντεπανάστα-
ση και την ιμπεριαλιστική επέμβαση. 

Το 1917 ο Λένιν σε ένα από τα κεί-
μενα για το «εθνικό ζήτημα» αναφε-
ρόταν στην Ουκρανία σαν «ρωσική
Ιρλανδία και Αλγερία». Τότε ήταν
αποικίες της Βρετανικής Αυτοκρατο-
ρίας και της Γαλλίας αντίστοιχα. 

Το 1921, η βρετανική κυβέρνηση
αντιμέτωπη με την επανάσταση των
Ιρλανδών για την ανεξαρτησία τους,
αποφάσισε να διαμελίσει τη χώρα. Η
δικαιολογία ήταν ότι οι έξι κομητείες
στα βορειανατολικά (αυτό που ονο-
μάστηκε Βόρεια Ιρλανδία) είχαν πλει-
οψηφία προτεσταντών και «αγγλό-
φωνων» που θεωρούσαν πατρίδα
τους την Βρετανία. Η Ιρλανδία υπο-
φέρει ακόμα από τις συνέπειες αυ-
τού του διαμελισμού. 

Στην πραγματικότητα, ο Πούτιν σή-
μερα κάνει το ίδιο που έκαναν οι
Βρετανοί αποικιοκράτες στην Ιρλαν-
δία πριν εκατό χρόνια. 

Πούτιν 
εναντίον 
…Λένιν!

Διαβάστε επίσης



Διακήρυξη της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής
Τάσης για την κρίση στην Ουκρανία

1. Η κρίση στην Ουκρανία έχει φέρει την Ευ-
ρώπη πιο κοντά σε ένα τρομακτικό πόλε-
μο. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια αντιπα-
ράθεση ανάμεσα στο πιο ισχυρό ιμπεριαλι-
στικό μπλοκ στον κόσμο, τις ΗΠΑ και τους
ευρωπαίους συμμάχους τους με τη Ρωσία,
μια ασθενέστερη ιμπεριαλιστική δύναμη
που διατηρεί ωστόσο τη βαναυσότητά της.
Η Ουκρανία είναι ένα απλό πιόνι και για τις
δυο πλευρές. Η εργατική τάξη δεν έχει
συμφέρον στη νίκη της μιας ή της άλλης
πλευράς σε αυτή τη σύγκρουση. Οι επανα-
στάτες σοσιαλιστές στις χώρες που εμπλέ-
κονται σε αυτή, πρέπει να έχουν ως προτε-
ραιότητα την αντίθεση στις «δικές τους»
κυβερνήσεις.

2. Τη συγκεκριμένη κρίση πυροδότησε η από-
φαση του Β. Πούτιν, του προέδρου της Ρω-
σίας, να συγκεντρώσει στρατεύματα στα
σύνορα με την Ουκρανία. Δικαιολόγησε αυ-
τή την απειλητική κίνηση εν μέρει επικαλού-
μενος τη μεγαλορωσική εθνικιστική μυθο-
λογία για τον ιστορικό δεσμό Ρωσίας-Ου-
κρανίας και εν μέρει επαναλαμβάνοντας τις
αιτιάσεις χρόνων για την επέκταση του ΝΑ-
ΤΟ και της Ε.Ε. στα ανατολικά. Συγκεκριμέ-
να, ο Πούτιν απαιτούσε δέσμευση ότι η Ου-
κρανία δε θα γίνει δεκτή στο ΝΑΤΟ και την
απόσυρση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από
την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

3. Πράγματι, η επέκταση του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ με την ενσωμάτωση των περισσότερων
πρώην σταλινικών κρατών στην Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη ήταν εφαρμογή της
στρατηγικής των κυβερνήσεων Κλίντον και
Μπους να προεκτείνουν την ισχύ του Δυτι-
κού ιμπεριαλισμού βαθύτερα στην Ευρα-

σία. Αυτή η πολιτική παραβίασε τις υπο-
σχέσεις που είχε δώσει ο Τζέημς Μπέηκερ,
υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ στον
Μ. Γκορμπατσόφ, τον τελευταίο πρόεδρο
της ΕΣΣΔ το 1990 σε αντάλλαγμα με τη
συναίνεση της ΕΣΣΔ για την ένταξη στο
ΝΑΤΟ της επανενωμένης Γερμανίας.

4. Ο Πούτιν δεν είναι φίλος της παγκόσμιας
εργατικής τάξης. Είναι επικεφαλής ενός
καταπιεστικού, νεοφιλελεύθερου καθεστώ-
τος, επιστρατεύει το μεγαλορωσικό εθνικι-
σμό ως ιδεολογικό στήριγμα και επιδιώκει
την ανοικοδόμηση της ρωσικής στρατιωτι-
κής ισχύος για τη διατήρηση της κυριαρ-
χίας της Μόσχας στο «εγγύς εξωτερικό»
όπως έγινε με τη συντριβή του κινήματος
ανεξαρτησίας της Τσετσενίας, με τον πό-
λεμο στην Γεωργία το 2008, την κατάληψη
της Κριμαίας το 2014, και την πρόσφατη
επέμβαση στο Καζακστάν για το τσάκισμα
των λαϊκών κινητοποιήσεων. Σε μεγαλύτε-
ρη ακτίνα, η ρωσική στρατιωτική ισχύς διέ-
σωσε το βάρβαρο καθεστώς του αλ-Άσαντ
στην Συρία.

5. Ωστόσο, η πλευρά που κλιμάκωσε την πα-
ρούσα κρίση ήταν η Ουάσιγκτον με την πα-
ρακίνηση της χαοτικής βρετανικής κυβέρ-
νησης του Μπ. Τζόνσον. Η κυβέρνηση του
Μπάηντεν αρνήθηκε να πάρει στα σοβαρά
τα βασικότερα αιτήματα του Πούτιν, ύψω-
σε τους τόνους για τον κίνδυνο του πολέ-

μου, προκαλώντας τη διαμαρτυρία ακόμα
και της φιλοδυτικής κυβέρνησης της Ου-
κρανίας, και, σε συντονισμό με τους ΝΑ-
ΤΟϊκούς συμμάχους της, ενίσχυσε τη
στρατιωτική παρουσία της κοντά στα ρωσι-
κά σύνορα.

6. Αν ξεσπούσε πράγματι ο πόλεμος το κυ-
ρίως θύμα θα ήταν ο λαός της Ουκρανίας.
Υπέφερε τα πάνδεινα στη διάρκεια του
20ου αιώνα: από τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο, τις στρατιωτικές επεμβάσεις
ενάντια στη μπολσεβίκικη επανάσταση,
από τη σταλινική κολεκτιβοποίηση στη δε-
καετία του ’30 και από τη ναζιστική εισβο-
λή στην ΕΣΣΔ το 1941. Το 1991 ο ουκρανι-
κός λαός υλοποίησε το δικαίωμά του στην
εθνική αυτοδιάθεση πυροδοτώντας τη διά-
λυση της ΕΣΣΔ. Από τότε μέχρι σήμερα τη
χώρα κυβερνάνε αντίπαλες συμμορίες ολι-
γαρχών που πότε κλίνουν προς την Ανατο-
λή και πότε προς τη Δύση. Από το 2014 με-
γάλες περιοχές στη νοτιοανατολική Ου-
κρανία έχουν μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώ-
νη ανάμεσα στην κυβέρνηση του Κιέβου
και τους αντιπάλους της που υποστηρίζον-
ται από τη Ρωσία. Ο ουκρανικός λαός δε
χρειάζεται περισσότερους στρατούς, ούτε
από το ΝΑΤΟ ούτε από τη Ρωσία!

7. Η κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία
από τη Δύση συνδέεται με τον παγκόσμιο
ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας. Ο Μπάηντεν

θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον Ζι Ζι-
πίνγκ, τον πρόεδρο της Κίνας ότι η Ουά-
σιγκτον δε πρόκειται να αποδεχτεί οποι-
αδήποτε απόπειρα του Πεκίνου να εντάξει
βίαια τη Ταϊβάν στο κινέζικο κράτος. Ο Ζι
απάντησε στηρίζοντας τον Πούτιν στην
Ουκρανία. Αυτός ο ανταγωνισμός απειλεί
με κατακερματισμό του διεθνούς συστήμα-
τος σε αντίπαλα ιμπεριαλιστικά μπλοκ, αυ-
ξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για ένα πό-
λεμο που μπορεί να καταστρέψει την αν-
θρωπότητα.

8. Λέμε:

     • Όχι πόλεμο για την Ουκρανία!

     • Απόσυρση των δυνάμεων και του ΝΑΤΟ
και της Ρωσίας!

     • Όχι επέκταση του ΝΑΤΟ, διάλυσή του!

     • Αποστρατιωτικοποίηση της Ευρώπης!

     • Τέλος στις κούρσες των εξοπλισμών που
καταβροχθίζουν πόρους που χρειαζόμα-
στε για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια
και την κλιματική αλλαγή!

9. Η πολιτική κληρονομιά στην οποία αναφε-
ρόμαστε είναι εκείνη των επαναστατών σο-
σιαλιστών που αρνήθηκαν να στηρίξουν τις
αντιμαχόμενες πλευρές στο Πρώτο Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Με επικεφαλής τον Β. Ι Λένιν
και την Ρ. Λούξεμπουργκ υποστήριζαν ότι
η διεθνής σοσιαλιστική επανάσταση είναι η
μόνη διέξοδος από ένα ιμπεριαλιστικό σύ-
στημα στο οποίο η ανταγωνιστική συσσώ-
ρευση κεφαλαίου οδηγεί σε πολέμους. Ο
Καρλ Λήμπνεχκτ, ο σύντροφος της Λού-
ξεμπουργκ διατύπωσε το σύνθημα: «Ο κύ-
ριος εχθρός είναι στη χώρα μας». Αυτό
πρέπει να είναι και το δικό μας σύνθημα.

Το Συντονιστικό της Διεθνιστικής
Σοσιαλιστικής Τάσης, 16 Φλεβάρη 2022

Νο 1510, 23 Φλεβάρη 2022Η κρίση στην Ουκρανία εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Μπορεί ο Μητσοτάκης να παρι-
στάνει τον πολιτικό διεθνούς

βεληνεκούς επειδή συναντήθηκε
με την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις
στα περιθώρια της συνόδου ασφα-
λείας στο Μόναχο ή ο Δένδιας να
καμώνεται τον «γεφυροποιό» επει-
δή συναντήθηκε με τον Λαβρόφ.
Όμως η αντιπαράθεση στην Ου-
κρανία αποσταθεροποιεί και τα
Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσό-
γειο. Και η κυβέρνηση της ΝΔ βρί-
σκεται στη δίνη αυτής της αποστα-
θεροποίησης επειδή τα συμφέρον-
τα του ελληνικού καπιταλισμού εί-
ναι δεμένα με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Στα δυτικά Βαλκάνια το παιχνίδι
έμοιαζε «στρωμένο». Η μια χώρα
μετά την άλλη έπαιρναν το δρόμο
των διαπραγματεύσεων για την έν-
ταξη στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Η ελλη-
νική άρχουσα τάξη παρέμβαινε για
ανταλλάγματα. Η συμφωνία των
Πρεσπών για παράδειγμα, που

υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, την έκανε «νονά» της Βόρειας
Μακεδονίας -και όχι μόνο- για αυτή
την προοπτική. Τώρα η διεύρυνση
μπαίνει σε ερωτηματικό. Η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη είναι σε τροχιά διάλυ-
σης, και φτάνει ο πρωθυπουργός
της Κροατίας να δηλώνει «που θα
τελειώσει αυτή η ιστορία με τη δι-
εύρυνση του ΝΑΤΟ»; 

Δεν είναι μόνο τα Βαλκάνια. Η
κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθούσε
και προσπαθεί να συγκαλύψει το
φιάσκο με την ακύρωση του αγω-
γού EastMed που ήταν αιχμή των
φιλοδοξιών της άρχουσας τάξης
να κυριαρχήσει στις ΑΟΖ της Ανα-
τολικής Μεσογείου. Όμως, πλέον
γίνεται φανερό ότι αυτό το φιάσκο
συνδέεται με τα βήματα προσέγγι-

σης της Δύσης με την τουρκική
άρχουσα τάξη. Η Τουρκία παίζει
κρίσιμο πολιτικό και στρατιωτικό
ρόλο στη Μαύρη Θάλασσα και τον
Καύκασο. Εχει προμηθεύσει με
ντρόουνς την κυβέρνηση του Κιέ-
βου και έχει στηρίξει το Αζερμπαϊ-
τζάν για να νικήσει στον πόλεμο με
την Αρμενία. 

Η απάντηση της κυβέρνησης της
ΝΔ είναι ένας νέος γύρος εξοπλι-
σμών και στενότερη συμμαχία με
τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση θα φέρει
για ψήφιση στη Βουλή την παράτα-
ση της αμυντικής συμφωνίας με τις
ΗΠΑ. Την περασμένη βδομάδα πέ-
ρασε απ’ τη Βουλή τις συμβάσεις
για νέες φρεγάτες και για πρόσθε-
τα Ραφάλ. 

Η υποκρισία βγάζει μάτια. Οι

υπουργοί της κυβέρνησης και τα
παπαγαλάκια τους στις εφημερί-
δες βγάζουν δεκάρικους λόγους
για την «άμυνα της πατρίδας» απέ-
ναντι στην «τουρκική επιθετικότη-
τα». Μας κάνουν και μαθήματα: εί-
ναι ψεύτικο το δίλημμα «βούτυρο ή
κανόνια» λένε προκλητικά, τη στιγ-
μή που ο κόσμος υποφέρει από
την ακρίβεια και οι νεκροί της παν-
δημίας ξεπεράσανε τις 25 χιλιά-
δες. Όμως, την ίδια στιγμή η Αλε-
ξανδρούπολη γίνεται προχωρημέ-
νη βάση των ΗΠΑ κοντά στη Μαύ-
ρη Θάλασσα, δηλαδή άμεση εμ-
πλοκή στην επέκταση του ΝΑΤΟ
στα ανατολικά.

Αυτές οι εξελίξεις κάνουν ακόμα
πιο επίκαιρο το πρωτοσέλιδο της
Εργατικής Αλληλεγγύης την προ-

ηγούμενη βδομάδα: Πολεμάμε για
την Υγεία όχι για το ΝΑΤΟ και την
ΕΕ. Το εργατικό κίνημα με τις
απεργίες μπορεί να επιβάλλει ότι
τα λεφτά θα πάνε για τις ανάγκες
της πλειοψηφίας και όχι για σύνερ-
γα θανάτου. Οι εργατικοί αγώνες
δυναμώνουν πολιτικά όταν βάζουν
τα αιτήματα ενάντια στους εξοπλι-
σμούς και την πολεμοκαπηλεία
στην αιχμή τους. 

Μέσα σε αυτές τις μάχες δυνα-
μώνουμε την επαναστατική Αριστε-
ρά που λέει έξω η Ελλάδα από το
ΝΑΤΟ, να διαλυθεί αυτή η συμμα-
χία του πολέμου. Αλλά και που δεί-
χνει τη διεθνιστική προοπτική των
αγώνων μας: η εργατική τάξη έχει
κοινό συμφέρον να παλέψει ενάν-
τια στις δικές της άρχουσες τά-
ξεις, σε Αθήνα και Αγκυρα, Βερολί-
νο και Μόσχα, Κίεβο και Λευκωσία.  

Λ.Μ.

“Όχι επέκταση του ΝΑΤΟ -διάλυσή του”
Κοινή διακήρυξη της

Διεθνιστικής 
Σοσιαλιστικής Τάσης

Καμιά ελληνική εμπλοκή!



Μαζική, δυναμική και οργι-
σμένη ήταν η πανελλαδική
απεργιακή συγκέντρωση

των εργαζόμενων στα δημόσια νο-
σοκομεία την Τετάρτη 16 Φλεβάρη
έξω από το Υπουργείο Υγείας. Την
απεργία καλούσε η ΠΟΕΔΗΝ
ενάντια στην απόφαση της κυβέρ-
νησης να απολύσει οκτώ χιλιάδες
συμβασιούχους στην καθαριότη-
τα, τη φύλαξη και τη σίτιση των
νοσοκομείων στις 31 Μάρτη και να
παραδόσει τις υπηρεσίες αυτές
στους εργολάβους. Το κεντρικό
σύνθημα όλων ήταν «Έξω οι εργο-
λάβοι από τα νοσοκομεία, μόνιμη
και σταθερή δουλειά τώρα!».

Βροντερό παρών έδωσαν εργα-
ζόμενοι/ες από νοσοκομεία εκτός
Αττικής: η Επιτροπή Αγώνα στη
Καθαριότητα και τη Φύλαξη του
Νοσοκομείου Αγρινίου, το Σωμα-
τείο Καθαριστριών του Νοσοκομεί-
ου Άγιος Ανδρέας και οι Συμβασι-
ούχες Καθαρίστριες από το Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο, οι
συμβασιούχες/οι στο Γενικό Νοσο-
κομείου Κορίνθου, ο Σύλλογος Ερ-
γαζόμενων και η Επιτροπή Αγώνα
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, ο Σύλλογος Εργαζόμε-
νων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικο-
λάου Κρήτης, οι Συμβασιούχες/οι
στο Νοσοκομείο Άρτας.

Μαζικά με τα πανό τους συμμε-
τείχαν επίσης τα Σωματεία Εργα-
ζόμενων στον Άγιο Σάββα, το Δρο-
μοκαΐτειο, το ΓΝΑ Γεννηματάς, το
Λαϊκό, τον Ευαγγελισμό, το ΚΑΤ,
το Δαφνί, το Θριάσιο, η Επιτροπή
Αγώνα του Έλενα Βενιζέλου, ερ-
γαζόμενοι/ες στο Αγία Όλγα, το
Συντονιστικό Νοσοκομείων. Αλλά
και μεγάλο κομμάτι των εργαζόμε-
νων σε αναστολή που βρίσκονται
καθημερινά πια έξω από το Υπουρ-
γείο. Όλοι και όλες μαζί, μόνιμοι
και συμβασιούχοι, εμβολιασμένοι
και ανεμβολίαστοι, κατάγγειλαν
την κυβέρνηση και τη δολοφονική
πολιτική της που αντί για προσλή-
ψεις, μονιμοποιήσεις και ενίσχυση
του ΕΣΥ, προχωρά σε απολύσεις
και ιδιωτικοποιήσεις.

«Στο νοσοκομείο μας αυτές τις
μέρες το πρόγραμμα καθαριότη-
τας δεν βγαίνει γιατί τρεις καθαρί-
στριες νοσούν», είπε από το βήμα
ο Γιώργος Μανουσάκης, πρό-
εδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων
νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρή-
της. «Αυτό είναι το σκηνικό στα πε-
ρισσότερα τμήματα. Τα ΜΜΕ το
κρύβουν, συγκαλύπτουν το θέμα
των αναστολών και όλα όσα γίνον-
ται στα νοσοκομεία. Είμαι περήφα-
νος που είμαι από ένα σωματείο
που από την πρώτη στιγμή βρεθή-
καμε στο πλευρό των συναδέλφων
σε αναστολή κι αυτό συνεχίζουμε.

Οι συνάδελφοι ΣΟΧ δουλεύουν
πάνω από δέκα χρόνια. Οι εργολά-
βοι τους έπαιρναν από το ΑΤΜ το
δώρο, τους έβαζαν εκκαθαριστικό
μισθοδοσίας δύο και τρεις χιλιά-

δες ευρώ παραπάνω με αποτέλε-
σμα να πληρώνουν εφορία για
χρήματα που δεν είχαν πάρει. Το
ότι δουλεύουν δέκα χρόνια δείχνει
ότι καλύπτουν πάγιες και διαρ-
κείας ανάγκες. Δεν θέλουμε παρά-
ταση και διαγωνισμό, θέλουμε μο-
νιμοποίηση με μετατροπή των συμ-
βάσεων σε αορίστου χρόνου».

Μόνιμη και σταθερή
δουλειά

Ανάμεσα στους δεκάδες που πή-
ραν το λόγο για να χαιρετίσουν
ήταν και οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες του Συντονιστικού Νοσοκο-
μείων. «Για άλλη μια φορά η κυ-
βέρνηση ετοιμάζει τη φτωχοποί-
ηση των εργαζομένων», είπε ο
Σπύρος Βασιλείου, εργαζόμενος
ΣΟΧ στην καθαριότητα του Άγιο
Σάββα και πρόεδρος του Συλλό-
γου Εργαζομένων. «Είμαστε εδώ
για να διεκδικήσουμε τη μόνιμη και
σταθερή δουλειά για όλους. Όλοι
μαζί στην απεργία στις 23 Φλεβά-
ρη που είναι πανυγειονομική. Κάτω
η κυβέρνηση».

«Προχτές ήρθε η Γκάγκα στο νο-
σοκομείο και οργανώσαμε παρά-
σταση διαμαρτυρίας», είπε η Μα-

ρία Χαρχαρίδου, νοσηλεύτρια στο
ΓΝΑ Γεννηματάς και μέλος ΔΣ του
Σωματείου Εργαζομένων. «Όταν
της θέσαμε τα ζητήματα, τι θα γί-
νει με τους συμβασιούχους που
απολύονται τέλος Μάρτη, με τους
συναδέλφους σε αναστολή, με τις
προσλήψεις, πόσο ακόμα θα δου-
λεύουμε σε αυτές τις συνθήκες και
θα παρατηρούμε τους ασθενείς
μας να πεθαίνουν καθημερινά, μας
απάντησε ότι έχει απαντήσεις αλ-
λά δεν μπορεί να μας τις πει στο
πόδι. Απαιτούμε την ικανοποίηση
όλων των αιτημάτων μας. Οι συνά-
δελφοι σε αναστολή δεν λείπουν
μόνο αριθμητικά, λείπει η πολύτιμη
εμπειρία τους. Έχουμε μπροστά
την απεργία στις 23 Φλεβάρη, αλ-
λά και την Απεργιακή 8 Μάρτη σε
ένα κλάδο με πλειοψηφία γυναί-
κες. Σας καλούμε να τις οργανώ-
σουμε μαζί για να νικήσουμε».

«Η κυβέρνηση είναι στα μαύρα
της τα χάλια αλλά δεν σταματά τις
επιθέσεις», είπε ο Κώστας Καταρα-
χιάς, γιατρός στο Έλενα Βενιζέλου
και μέλος ΔΣ της ΕΙΝΑΠ. «Θέλουν
να ιδιωτικοποιήσουν το ΕΣΥ, γι’ αυ-
τό διώχνουν τους συμβασιούχους,
γι’ αυτό έκαναν τις αναστολές. Για
να μειώσουν το προσωπικό, να κά-

νουν απολύσεις. Είναι μια μάχη
ενιαία, μια μάχη απεργιακή. Συνε-
χίζουμε στις 23 Φλεβάρη και κλιμα-
κώνουμε. Η κατάσταση είναι εκρη-
κτική, η οργή είναι τεράστια.

Η κυβέρνηση έχει διαλύσει τα
νοσοκομεία, η διαχείριση της παν-
δημίας είναι μια πανωλεθρία κι
έχουν το θράσος να μας μπλέκουν
σε πολέμους, να αγοράζουν ρα-
φάλ και όπλα. Εμείς θα πολεμή-
σουμε για τα νοσοκομεία και την
υγεία, όχι για τους ιμπεριαλιστι-
κούς ανταγωνισμούς». Την αλλη-
λεγγύη τους έκφρασαν από το βή-
μα και συνδικαλιστές απο άλλους
χώρους που βρέθηκαν στο πλευρό
των αγωνιζόμενων υγειονομικών,
όπως ο Νίκος Τουρνάς μέλος του
ΔΣ του Συλλογου εργαζόμενων
στην ΑΑΔΕ.

Αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔΗΝ
συναντήθηκε με την αναπληρώτρια
Υπουργό Υγείας, καθώς ο Πλεύ-
ρης νοσούσε με κορονοϊό. Η Μίνα
Γκάγκα έδωσε τελικά τις απαντή-
σεις που δεν είχε δώσει τους ερ-
γαζόμενους του Γεννηματάς. Και
ήταν όλες εξοργιστικές. Επέμεινε
στις απολύσεις των συμβασιούχων
στις 31 Μάρτη και στην επιστροφή
των εργολάβων. Επέμεινε στις
αναστολές εργασίας των ανεμβο-
λίαστων εργαζόμενων μην απο-
κλείοντας και τη δική τους απόλυ-
ση το ίδιο διάστημα. Ενώ προανήγ-
γειλε ότι οι χιλιάδες συμβάσεις
(4.000 ΟΑΕΔ, επικουρικοί κλπ) που
παρατάθηκαν μέχρι το τέλος του
χρόνου δεν πρόκειται να ανανεω-
θούν. «Απεργία Διαρκείας» ήταν το
αίτημα όλων όταν έγινε η ενημέ-
ρωση μετά τη συνάντηση.

Λένα Βερδέ

Νο 1510, 23 Φλεβάρη 2022 Αγώνας! Για νασελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Στον Άγιο Ανδρέα Πατρών, συνολικά 40 εργαζόμενες βγαίνουμε
εκτός εργασίας μετά από δέκα, δεκαπέντε και περισσότερα

χρόνια προϋπηρεσίας. 
Εγώ εργάζομαι από το 2010, άλλες συναδέλφισσες από το 1990.

Μας κοροϊδεύουν ότι κάτι μπορεί να γίνει, ενώ έχουν μπει ήδη οι ερ-
γολάβοι. Απαιτούμε να γίνουμε αορίστου χρόνου, έχουμε βαρεθεί
τις παρατάσεις. Είμαστε συνέχεια σε επικοινωνία και με τις συνα-
δέλφισσες από το νοσοκομείο του Ρίο που είναι στην ίδια μοίρα. Θα
το παλέψουμε μαζί να μείνουμε στη δουλειά μας. 

Πόπη Παραστατίδη, καθαρίστρια, Άγιος Ανδρέας

Είμαστε 32 εργαζόμενοι/ες στην
καθαριότητα και 21 στη φύλαξη.

Έχουμε από οκτώ έως δέκα χρόνια
εργασιακή εμπειρία ο καθένας. Σε συ-
νάντηση με το ΔΣ και το Διοικητή του
νοσοκομείου δεν πήραμε καμιά απάν-
τηση. Το μόνο που είπαν είναι ότι θα
μεσολαβήσουν για να μας πάρουν για
δουλειά οι εργολάβοι.

Εμείς δεν θέλουμε να ξαναδουλέ-
ψουμε με τους εργολάβους γιατί ο μι-
σθός στους φύλακες ήταν 400 ευρώ
και στις καθαρίστριες 250 ευρώ. Επι-
στροφή στο εργολάβο σημαίνει ένα
μεροκάματο της πείνας, συνεχώς με
τον εκβιασμό «σήμερα είσαι, αύριο
δεν είσαι». Άδειες, δώρα, επιδόματα
ξεχασμένα. Ωράρια όσο θέλανε, δεν
είχαν πρόβλημα. Τη μια μέρα 20 ευ-
ρώ, την άλλη άλλα 20, για όλο το μή-
να. Και μισά ένσημα. Μας έβαζαν το
δώρο και μας το έπαιρναν από την
τράπεζα. Πριν δυο βδομάδες, ο εργο-
λάβος στη σίτιση απέλυσε εργαζόμε-
νη που είχε πρόβλημα υγείας και πή-
ρε 10ήμερη αναρρωτική άδεια, λέγον-
τάς της πως «σε διώχνω προς παρα-
δειγματισμό των υπολοίπων». Αυτές
είναι οι συνθήκες εργασίας εκεί.

Οι εργολάβοι είναι πάντα άτομα της
κυβέρνησης και δεν υπάρχει καμιά
διαφάνεια στη διαδικασία των διαγω-
νισμών. Στο νοσοκομείο μας θα κοστί-
σουν ετησίως 130 χιλιάδες ευρώ πα-
ραπάνω. Ενώ έχουν ήδη καταθέσει
ονόματα των υπαλλήλων που θα δου-
λέψουν στη θέση μας, γιατί πάντα κά-
νουν τα χατήρια στους δικούς τους,
στα σόγια όπως τα λέμε στο Αγρίνιο.
Εμείς θα τελειώσουμε. Εγώ είμαι 58
ετών, ποιος θα με πάρει; Επιπλέον
εμείς τώρα ξέρουμε τα δικαιώματά
μας. Θα μας πάρουν δέκα μέρες και
μετά θα μας διώξουν, με πλάγιο τρό-
πο, για να μην διεκδικούμε.

Η καθαριότητα για τη λειτουργία
των νοσοκομείων ισοδυναμεί με την
ισχύ των γιατρών. Χωρίς καθαριότητα
δεν γίνονται επείγοντα, δεν γίνονται
χειρουργεία. Αυτό πρέπει να το κατα-
λάβουν όλοι. Οι συνάδελφοί μας είναι
στο πλευρό μας, μαζί δίνουμε τον
αγώνα για να μη γυρίσουμε δέκα χρό-
νια πίσω. Είμαστε και θα είμαστε πάν-
τα στην πρώτη γραμμή σε όλες τις κι-
νητοποιήσεις. Έτσι και στις 23 Φλεβά-
ρη και θα συνεχίσουμε μέχρι να δι-
καιωθούμε. Κάθε κινητοποίηση που
γίνεται είναι και μεγαλύτερη. Το ποτά-
μι μεγαλώνει και χρειάζεται να γίνου-
με πιο απαιτητικοί. Με κινητοποιήσεις,
σύσσωμοι όλοι, μια γροθιά για να δι-
καιωθούμε.

Θεοδώρα Διώτη, 
Νίκη Κουτσουβέλη, 
Σωτήρης Σιδέρης, 

Βαγγέλης Μουτζιάτης, 
καθαριότητα/φύλαξη νοσοκομείου

Αγρινίου
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Έξω οι εργολάβοι από το ΕΣΥ



Συνέχεια από τη σελ.3

Παίρνουμε αποφάσεις από τα Σω-
ματεία μας για να είναι με τα πανό
τους στη συγκέντρωση και όπου αυ-
τό δεν γίνεται αποδεκτό από τις ηγε-
σίες, οργανώνουμε την παρουσία των
εργαζόμενων με Επιτροπές Αγώνα.
Γεμίζουμε τα νοσοκομεία μας με τις
αφίσες του Συντονιστικού και των
Ομοσπονδιών μας. Και καλούμε την
ημέρα της απεργίας σε περιφρουρή-
σεις στις πύλες και συγκεντρώσεις
που θα ξεκινήσουν από κάθε νοσοκο-
μείο συγκροτημένα για την πλατεία
Μαβίλη.

Αυτό που κυριαρχεί τις τελευταίες
μέρες στις συζητήσεις όλων είναι η
πρόθεση της κυβέρνησης για ιδιωτι-
κοποίηση του ΕΣΥ. Οι δηλώσεις
Πλεύρη για ιδιώτες γιατρούς που θα
έρχονται παρτ τάιμ να καλύπτουν τα
κενά, αυτό το δρόμο ανοίγουν. Το
ίδιο και οι δηλώσεις για την έναρξη
απογευματινών χειρουργείων που θα
λειτουργούν όπως τα απογευματινά
ιατρεία. Το κόστος που δεν καλύπτε-
ται από τα ασφαλιστικά ταμεία, θα
επιβαρύνει τον ασθενή για να έχει
κέρδος το νοσοκομείο. Την ίδια ώρα
η Γκάγκα μιλά για κατάργηση της
αποκλειστικής απασχόλησης των
γιατρών του ΕΣΥ ώστε, αν θέλουν να
ασκούν ιατρική ιδιωτικά και έτσι να
αυξήσουν τον μισθό τους. Αντί για
αυξήσεις, μας στέλνει στον ιδιωτικό
τομέα.

Αυτό είναι το “νέο ΕΣΥ” που ετοι-
μάζουν. Έτσι εξηγούνται οι αναστο-
λές εργασίας και οι απειλές για απο-
λύσεις των συναδέλφων. Έτσι εξη-
γείται η απόφαση να πεταχτούν οι
ΣΟΧ στο δρόμο και να επιστρέψουν
οι εργολάβοι. Έτσι εξηγούνται όλες
οι επιλογές της κυβέρνησης να μην
κάνει προσλήψεις, να μην ενισχύει

τα νοσοκομεία σε ΜΕΘ και υποδο-
μές. Ο δημόσιος χαρακτήρας της
Υγείας κινδυνεύει. 

Την ίδια στιγμή, οι εκατόμβες των
νεκρών συνεχίζονται. Ό,τι και αν λέει
η κυβέρνηση για ύφεση της πανδη-
μίας το επόμενο διάστημα, τους
αριθμούς των θανάτων που βλέπου-
με σήμερα θα συνεχίσουμε να τους
βλέπουμε πολλές βδομάδες ακόμα.
Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να είναι
γεμάτα, συνεχίζουν να λειτουργούν
μονοθεματικά ως κόβιντ, συνεχίζουν
να είναι φορτωμένα με τόσους πολ-
λούς ασθενείς που δεν μπορούν να
αντέξουν, συνεχίζουν να έχουν ένα
προσωπικό εξαντλημένο. Όλα αυτά
μαζί σημαίνουν πολύ περισσότερους
θανάτους, από κόβιντ και μη.

Ο μόνος που μπορεί να σταματή-
σει αυτή την κατάσταση είναι οι αγώ-
νες μας. Η απεργία της Τετάρτης γί-
νεται ακριβώς στα δυο χρόνια από
το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη

χώρα μας. Το πιο πιθανό είναι ότι η
κυβέρνηση θα επαναλάβει τα ψέμα-
τα περί τέλους της υγειονομικής κρί-
σης. Εμείς θα έχουμε στείλει το μή-
νυμα ότι δεν θα σταματήσουμε μέχρι
να την ανατρέψουμε μαζί με τη δο-
λοφονική πολιτική της».

Νίκαια
Με λεωφορείο που θα ξεκινήσει

στις 7.30πμ από το νοσοκομείο ετοι-
μάζονται να συμμετέχουν στην συγ-
κέντρωση στην πλατεία Μαβίλη οι
εργαζόμενοι/ ες του Κρατικού Νί-
καιας. Η απόφαση πάρθηκε στη μα-
ζική τους γενική συνέλευση τη Δευ-
τέρα 21 Φλεβάρη. Η εικόνα της συ-
νέλευσης δείχνει την οργή που επι-
κρατεί σε όλα τα νοσοκομεία. Όπως
μας είπε ο Παντελής Παναγιωτακό-
πουλος από το συνεργείο της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης που βρέθηκε
εκεί: «Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγά-
λη. Αιχμή της συνέλευσης ήταν ο

αγώνας για να μην περάσουν οι απο-
λύσεις των εργαζόμενων με Συμβά-
σεις Ορισμένου Χρόνου στις 31
Μάρτη και να μην παραδοθούν οι
υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης και
φύλαξης στους εργολάβους.

Στο πλευρό των συμβασιούχων
βρέθηκαν και μόνιμοι συνάδελφοί
τους από το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό. Όλοι και όλες ήταν
εξοργισμένοι με την κυβερνητική πο-
λιτική και με διάθεση ότι οι αγώνες
είναι ο μόνος τρόπος για να την ανα-
τρέψουν. Ο Χάρης, εργαζόμενος στη
φύλαξη, τόνισε τη σημασία της
απεργίας της Τετάρτης και πρότεινε
να ναυλωθεί λεωφορείο από το Σω-
ματείο για τη μεταφορά στη συγκέν-
τρωση. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν
η τοποθέτηση του Φώτη από την κα-
θαριότητα, αλλά και του Βαγγέλη
από τα χειρουργεία με έμφαση στο
να μην υποκύψει κανείς και καμιά
στις απειλές της Διοίκησης για να
μην έχει συμμετοχή η απεργία.

Το κλίμα ήταν τόσο μαχητικό που
η πρόταση για συνέχεια του αγώνα
μετά την απεργία της Τετάρτης με
καθημερινές στάσεις εργασίας έγινε
μαζικά αποδεκτή. Η οργή εκφράστη-
κε και απέναντι στον Διοικητή του
νοσοκομείου που αποφάσισε να πα-
ρέμβει στη συνέλευση. Αφού πρώτα
τον έδιωξαν για να ολοκληρώσουν
τη διαδικασία και τις αποφάσεις
τους, στη συνέχεια τον άκουσαν χω-
ρίς να πιστεύουν λέξη από όσα έλε-
γε. Στην ουσία ήταν τόσο πιεσμένος
από τον ξεσηκωμό των εργαζόμενων
που προσπαθούσε να τους καθησυ-
χάσει ότι θα προσπαθήσει να εισηγη-
θεί την παραμονή όλων γιατί είναι
πολύ ευχαριστημένος από την δου-
λειά τους και άλλες τέτοιες γελοι-
ότητες. Η απάντηση όλων ήταν ότι
θα συνεχίσουν απεργιακά».

Λ.Β.

Για αυθαίρετη και παράνομη απόλυση εργαζό-
μενης συμβασιούχου του ΟΑΕΔ στο Κέντρο

Υγείας Ευόσμου καταγγέλλει την 3η ΥΠΕ το Συν-
τονιστικό Νοσοκομείων. Όπως αναφέρει στην
ανακοίνωσή του: «Η εργαζόμενη παρέλαβε την
καταγγελία της σύμβασής της από τη διοίκηση
της ΥΠΕ την περασμένη βδομάδα, λίγες ημέρες
μετά τη δημοσίευση της απόφασης για την πέμ-
πτη κατά σειρά ανανέωση των συμβάσεων των
εργαζόμενων ΟΑΕΔ.

Η καταγγελία της σύμβασης της εργαζόμενης
στο ΚΥ Ευόσμου, για δήθεν “προβληματική συμ-
περιφορά” αποτελεί παράνομη απόλυση χωρίς
λόγο και μάλιστα χωρίς την τήρηση καμίας (πει-
θαρχικής) διαδικασίας, ερήμην της εργαζόμενης
που ουδέποτε ειδοποιήθηκε, ούτε και κλήθηκε
ποτέ να δώσει εξηγήσεις. Το δε αρμόδιο τμήμα
του ΟΑΕΔ ενημερώθηκε μόνο μετά την απόλυ-
ση! Η εργαζόμενη μετά από τέσσερα χρόνια
δουλειάς και δύο χρόνια εξαντλητικών συνθηκών
λόγω της πανδημίας, πετιέται αιφνιδιαστικά στην
ανεργία, χωρίς κανένα λόγο αφού δεν της απο-

δίδεται κανένα συγκεκριμένο παράπτωμα.
Πρόκειται για μια πρωτοφανή, παράνομη και

καταχρηστική απόφαση της 3ης ΥΠΕ που έρχε-
ται σε συνέχεια της απόλυσης των δύο συμβασι-
ούχων του ΟΑΕΔ πριν από δύο χρόνια από το
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Επρόκειτο και πάλι
για αναίτια απόλυση δύο εργαζόμενων για
“απρεπή συμπεριφορά”, ξανά χωρίς την τήρηση
οποιασδήποτε διαδικασίας, πίσω από την κάλυ-
ψη του καθεστώτος λειτουργίας του Παπαγεωρ-
γίου ως ΝΠΙΔ. Οι εργαζόμενοι αυτοί μετά από
ένα ευρύτατο κύμα συμπαράστασης από τα σω-
ματεία της Υγείας δικαιώθηκαν και τελεσίδικα
από το δικαστήριο, και μετά από απόφαση του
ΟΑΕΔ επέστρεψαν στο πρόγραμμα και εργάζον-
ται πλέον στο Νοσοκομείο Παπανικολάου...

Οι συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ όπως και οι επικου-
ρικοί και κάθε ελαστικά εργαζόμενος είναι αυτοί

που κρατούν τα νοσοκομεία ανοιχτά μετά από
δύο χρόνια πανδημίας, περικοπών και μείωσης
προσωπικού. Δεν περισσεύει κανένας και καμία... 

Οι συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ δεν είναι δεύτερης
κατηγορίας εργαζόμενοι που μπορούν να απο-
λυθούν με συνοπτικές διαδικασίες όταν δεν αρέ-
σουν σε κάθε διοικητή και προϊστάμενο, ειδικά
όταν επιδεικνύουν αγωνιστική στάση και αντιστέ-
κονται στην προσπάθεια διάλυσης του ΕΣΥ...

Η συναδέλφισσα του ΚΥ Ευόσμου δεν είναι
μόνη της. Δεν θα αφήσουμε την προσπάθεια
απόλυσής της να δημιουργήσει προηγούμενο
που μπορεί να γενικευτεί σε κάθε χώρο δουλει-
άς. Όπως τους αναγκάσαμε να πάρουν πίσω τις
προηγούμενες απολύσεις, αυτό διεκδικούμε να
γίνει και τώρα. Απαιτούμε από τη διοίκηση της
3ης ΥΠΕ να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη
αυτή απόφαση. Καλούμε τους συναδέλφους και
τις συναδέλφισσες, την ΠΟΕΔΗΝ και όλα τα
συνδικάτα να στηρίξουν την εργαζόμενη στο ΚΥ
Ευόσμου».
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Στο Λαϊκό απολυόμαστε 65
άτομα στον καθαρισμό και

45 στη σίτιση. 
Έχουμε κλείσει τέσσερα

χρόνια με ανανεώσεις συμβά-
σεων και τώρα θα φέρουν συ-
νεργεία. Ήδη σήμερα έφεραν
15 άτομα καθαρισμού για να
καλύψουν τις αναστολές,
όσους νοσούν κλπ. Η φύλαξη
είναι ήδη σε εργολάβο. Όχι
μόνο καλύπτουμε πάγιες και
διαρκείς ανάγκες αλλά είμα-
στε και εκπαιδευμένες. Ο ερ-
γολάβος που ήρθε σήμερα
δεν είναι. Αλλά είναι πολλά τα
λεφτά, μεγάλη κονόμα. Εγώ
σήμερα «κοστίζω» συνολικά
1.100 ευρώ. Ο εργολάβος θα
πάρει 2.380 για κάθε άτομο.
Στην εργαζόμενη φυσικά θα
δώσει 500, άντε 550. Ήμα-
σταν πριν εκεί και ξέρουμε.
Σκοτωνόμασταν στη δουλειά,
πληρωνόμασταν κάθε τρεις
και τέσσερις μήνες, ποτέ στην
ώρα μας, άδειες, δώρα δεν
υπήρχαν.

Νίκη Λαΰου, 
καθαρίστρια, Λαϊκό

Είμαστε οι ΣΟΧ από το νο-
σοκομείο της Άρτας, 35

άτομα στην καθαριότητα, 10
στη σίτιση. 

Έχουμε ατομικές συμβά-
σεις από το ’16, αλλά πριν
δουλεύαμε με τους εργολά-
βους. Οι πιο πολλές πάνω από
δέκα χρόνια. Θέλουν τους ερ-
γολάβους για να καλύψουν
τους δικούς τους. Εμείς δου-
λεύαμε εξάωρο για 320 ευρώ,
στο ΙΚΑ μας είχαν δηλωμέ-
νους με 150 μεικτά. Θα συνε-
χίσουμε με απεργιακές κινη-
τοποιήσεις. Να σπάσουμε το
απόστημα. 

Αγγελική Παπαπάνου, 
καθαρίστρια, 

νοσοκομείο Άρτας

Πανυγειονομικός ξεσηκωμός

ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

16/2, Συγκέντρωση Υγειονομικών στο Υπ. Υγείας. Φωτό: Λένα Βερδέ



Δυναμικά ξεκίνησε ο κύκλος
εκδηλώσεων που οργανώνει
και φέτος η Κίνηση για μια

Απεργιακή 8 Μάρτη σε δεκάδες γει-
τονιές σε όλη την Ελλάδα, σε χώ-
ρους και σε σχολές.

Η Μαρία Μπακούση μίλησε στην
Εργατική Αλληλεγγύη για την εκδή-
λωση στο νοσοκομείο Γεννηματάς
που άνοιξε τον χορό στις 17/2: «Μέ-
σα από αυτή την εκδήλωση ένιωσα
ότι δεν είμαστε μόνες μας οι γυναί-
κες. Μέσα από τις εισηγήσεις των
ομιλητριών, Μαρίας Χαρχαρίδου και
Αργυρής Ερωτοκρίτου, εγώ ένιωσα
απόλυτη στήριξη. Πλέον όλοι έχουν
κινητοποιηθεί ώστε να εξαλειφθεί η
βία στον χώρο εργασίας, η οικογε-
νειακή βία κλπ. Αναφέρθηκαν όλες
οι κινητοποιήσεις που γίνονται, η 8
Μάρτη που είναι πλέον απεργιακή
και το γεγονός ότι τα σωματεία αγω-
νίζονται για όλα τα δικαιώματά μας.
Είναι σημαντικός ο ρόλος τους και
πρέπει να έχουμε φωνή εκεί μέσα
και να διεκδικούμε, να μπορούμε να
μιλάμε για τη βία που μπορεί να
υποστούμε στον χώρο εργασίας και
να μας στηρίξουν. 

Εμείς σαν υγειονομικοί, νοσηλεύ-
τριες και γιατροί βιώνουμε τη διά-
κριση λόγω φύλου, αλλά και όσον
αφορά στην οικογένεια. Στη διάρ-
κεια της πανδημίας στερηθήκαμε τις
άδειες ειδικού σκοπού, τα οφειλόμε-
να ρεπό, είχαμε αναστολές κανονι-
κών αδειών, όλα αυτά λόγω έλλει-
ψης προσωπικού στα νοσοκομεία.
Για εμάς τις γυναίκες ήταν μεγάλο
πλήγμα λόγω και της ανάγκης να
φροντίσουμε την οικογένεια και τα
παιδιά μας. Αγωνιζόμαστε και γι’ αυ-
τό. Θα οργανώσουμε λοιπόν τη συμ-
μετοχή του νοσοκομείου στην απερ-
γιακή 8 Μάρτη, να κατέβουμε όλοι
μαζί. Θα κάνουμε ενημερώσεις και
εξορμήσεις. Είναι σημαντικό όλες
και όλοι μαζί να στηρίξουμε τα γυ-
ναικεία δικαιώματα και στις 8 Μάρτη
και πιστεύω θα έχει μεγάλη ανταπό-
κριση».

Δεκάδες συμμετείχαν στην εκδή-
λωση στο Ίλιον, που έγινε την Κυρια-
κή 20/2. Η Ιωάννα Παυλοπούλου πε-
ριέγραψε στην ΕΑ: «Η πρώτη ομιλή-
τρια, Ειρήνη Γεωργοπούλου, εργα-
ζόμενη καθαρίστρια στον Άγιο Σάβ-
βα, μας έδωσε πολύ γλαφυρά την ει-
κόνα για το σε πόσα καλείται μια γυ-
ναίκα να αντεπεξέλθει, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά ‘ξυπνάω στις 4 το πρωί
και κοιμάμαι στις 12 τα μεσάνυχτα’.
Εκτός από τη δουλειά είναι και οι οι-
κογενειακές υποχρεώσεις και όσα
έχει φορτώσει η κρίση στις πλάτες
των γυναικών ελλείψει δομών. Από
την άλλη έβαλε την αυτοπεποίθηση
που κέρδισε συμμετέχοντας στους
αγώνες για να κρατήσει τη δουλειά
της με το Σωματείο του Άγιου Σάβ-
βα. 

Η Μαρία Στύλλου άνοιξε τη δική
της εισήγηση με τη διαπίστωση ότι η
γυναικεία καταπίεση δεν είναι θέμα
βιολογικής διαφοράς δύναμης. Έχει

να κάνει με το σύστημα και με το ότι
οι κυρίαρχες ιδέες είναι αυτές που
έχουν δώσει ρόλους στα δύο φύλα.
Ο καπιταλισμός υλοποιεί αυτές τις
ιδέες μέσα από τις διαλυμένες ερ-
γασιακές σχέσεις. Μας πρότεινε το
τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα Κάτω που κυκλοφορεί, που
στο εξώφυλλό του έχει φωτογραφία
για την επέτειο από τα 100 χρόνια
από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Η καταστροφή και τότε γέννησε
προσφυγιά και σήμανε τη σεξιστική
αντιμετώπιση των προσφυγισσών
που όταν πάτησαν το πόδι τους
στην Ελλάδα τις έλεγαν ‘παστρικές’.
Έτσι σύνδεσε τη μάχη ενάντια στον
σεξισμό με τις μάχες που έχουμε να
δώσουμε ενάντια στον ρατσισμό και
τον φασισμό με τις προσφύγισσες
στο πλευρό μας. 

Μάχες
Όλες αυτές οι διακρίσεις είναι τα-

ξικά ζητήματα και οι καπιταλιστές
τις χτίζουν στους χώρους δουλειάς.
Κι εκεί είναι που πρέπει να παλευ-
τούν. Μετά τις επιθέσεις αλλά και τα
μεγάλα προχωρήματα από το 2019
που ξεκίνησε να είναι απεργιακή η 8
Μάρτη, αυτό που έχουμε καταφέρει
είναι να συνδυαστεί η μάχη ενάντια
στην καταπίεση με τις μάχες ενάντια
στην κυβέρνηση. Τις μάχες ενάντια
στη φτώχεια που διαλύει τις οικογέ-
νειες, τις μάχες ενάντια στην απου-
σία των κοινωνικών δομών. Και φυσι-
κά τις μάχες ενάντια στα αφεντικά
που η κυβέρνηση τους λύνει τα χέ-
ρια. Αυτή την περίοδο έχουν ανοίξει
τα στόματα και χτυπάμε θαρρετά.
Το ελληνικό #metoo μαζί με το δυ-
νάμωμα των σωματείων δείχνει τον

δρόμο: μέσα από τη συλλογική διεκ-
δίκηση, ταξικά και απεργιακά. Έχου-
με αποτελέσματα ήδη, όπως με Λι-
γνάδη, Φιλιππίδη, αλλά και με την
Cosco.

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι
παρεμβάσεις διαπίστωναν αυτά που
έβαλαν και οι εισηγήσεις: επειδή εί-
ναι υπόθεση όλων μας, χρειάζεται η
δράση όλων μας και στους χώρους
και στις γειτονιές. Θα οργανώσουμε
σύντομα μια εξόρμηση – πικετοφο-
ρία στη γειτονιά, που όμως θα συν-
δέει και τη μάχη ενάντια στον ρατσι-
σμό, με καλέσματα για τις 8 και τις
19 Μάρτη. Μια εργαζόμενη στην At-
tica Bank πήρε το ψήφισμα για να το
προτείνει στο σωματείο της. Το ίδιο
και ένας εργαζόμενος στον δήμο
Αγίων Αναργύρων».

«Συζήτηση για την οργάνωση της
απεργίας στις 8 Μάρτη έγινε στο Αι-
γάλεω την Κυριακή 20 Φλεβάρη», εί-
πε στην ΕΑ η Χρυσάνθη Καθοπούλη.
«Την εισήγηση έκανε η Λίλιαν Μπου-
ρίτη, ενώ στη συνέχεια πήραν το λό-
γο εργαζόμενες στην εκπαίδευση,
στην Υγεία και σε άλλους κλάδους.
Κοινός τόπος όλων των τοποθετήσε-
ων ήταν πως οι γυναίκες της εργατι-
κής τάξης μαζί με τους άντρες χρει-
άζεται να παλέψουν ενάντια στην
καταπίεση που είναι γέννημα του
συστήματος. Μπήκαν επίσης παρα-
δείγματα για το πώς το κίνημα ενάν-
τια στο σεξισμό έχει κάνει άλματα το
τελευταίο διάστημα. Φύγαμε πιο δυ-
νατοί, προμηθευτήκαμε τη νέα έκδο-
ση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου
‘Η πάλη για την απελευθέρωση των
γυναικών’ και συνεχίζουμε να οργα-
νώσουμε μια απεργιακή 8 Μάρτη
σεισμό».

«Ξεκινήσαμε με εκδήλωση την
Πέμπτη την καμπάνια για τις 8 Μάρ-
τη και στο Κερατσίνι», δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη η Μίνα Πατρι-
νού, που ήταν και ομιλήτρια, δίνον-
τας μια εικόνα της μάχης του γυναι-
κείου κινήματος: «Δεν υφίστανται
κοινωνικές δομές φύλαξης των παι-
διών μας, προνοιακά επιδόματα, δη-
μόσια περίθαλψη. Συμβουλευτικά
κέντρα ψυχικής Υγείας. 

Εξαθλίωση
Η νεοφιλελεύθερη έως φασίζουσα

κυβερνητική πολιτική, εξυπηρετών-
τας ίδια και ιδιωτικά συμφέροντα,
δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας, κα-
ταργεί κεκτημένα εργασιακά δικαιώ-
ματα γυναικών, αφήνει ποινικά ‘πα-
ράθυρα’ σε κακοποιητές, και ενθαρ-
ρύνει μέσω των πληρωμένων ΜΜΕ
τη υποβάθμιση του γυναικείου φύ-
λου. 

Η εξαθλίωση που θέλουν να πετύ-
χουν όμως για να την εργαλειοποι-
ήσουν με στόχο την προσωπική και
συλλογική απομόνωση πρέπει να
στραφεί εναντίον τους. Οι γυναίκες
οφείλουμε στους εαυτούς μας πρω-
τίστως, στις οικογένειες μας, στους
συντρόφους μας, στο όνομα των κό-
πων μας και στο όνομα των αγώνων
της εργατικής τάξης, να μετατρέ-
ψουμε τη θλίψη μας σε οργή. Το θυ-
μό μας σε δύναμη. Και θέλουμε συ-
νοδοιπόρους σε αυτό και τους άν-
τρες!»

Η Μ.Μ. μίλησε στην ΕΑ για την εκ-
δήλωση που πραγματοποίησε η Κί-
νηση στην Ξάνθη στις 20/2: «Η Έλλη
Πανταζοπούλου, μέλος της Κίνησης
για την απεργιακή 8 Μάρτη, τοποθε-
τήθηκε για πολλά και ενδιαφέρονται

ζητήματα που άπτονται της γυναι-
κείας καταπίεσης, αλλά και της πά-
λης που θα την καταρρίψει. Αναφέρ-
θηκε επίσης στο κίνημα ΛΟΑΤΚΙ+
και το #metoo. Στη συνέχεια μίλησε
η Βάσω Αλεξοπούλου, επίσης μέλος
της Κίνησης για την απεργιακή 8
Μάρτη και χρησιμοποίησε με πολύ
γόνιμο τρόπο τους Μαρξ και Έγ-
κελς ως εργαλεία ανάλυσης της γυ-
ναικείας καταπίεσης. 

Ακολούθησε συζήτηση από τους
παρευρισκόμενους κυρίως για το θέ-
μα της ανατροφής των παιδιών, και
δη των αγοριών από τις οικογένειες.
Οι γνώμες διίσταντο, κάποιοι υπο-
στήριξαν ότι δεν καταλαβαίνουν πώς
είναι δυνατόν οι γυναίκες να ανατρέ-
φουν μελλοντικούς κακοποιητές γυ-
ναικών, άλλοι υποστήριξαν ότι τα
πράγματα αλλάζουν και δεν είναι το
ίδιο όπως πριν. Επειδή η πλειονότη-
τα των παρευρισκόμενων ήταν εκ-
παιδευτικοί, μετέφεραν τις εμπειρίες
τους για την κατάσταση στις τάξεις
σε σχέση με το γυναικείο ζήτημα και
την ταυτότητα φύλου. Για την εμπει-
ρία στα σπίτια σε σχέση με την συνε-
χιζόμενη καταπίεση, αλλά και για
τους αγώνες τους. Έγινε πολύ γόνι-
μη συζήτηση και ακούστηκαν όλες οι
απόψεις. Αναφέρθηκε επίσης ότι πά-
ρα πολλοί υγειονομικοί, στις πλάτες
των οποίων πέφτει μεγάλο μέρος
της πανδημίας είναι γυναίκες, νοση-
λεύτριες κυρίως. Το συμπέρασμα
όλων ήταν ότι η 8 Μόρτη πρέπει να
είναι απεργιακή και πρέπει να παλέ-
ψουμε γι’ αυτό».

«Στις 19/2 πραγματοποιήθηκε
στην Α' ΦΕΠΑ (φοιτητική εστία) η εκ-
δήλωση της Κίνησης για την Απερ-
γιακή 8 Μάρτη στις γειτονιές Ιλίσια
και Ζωγράφου», είπε στην ΕΑ η Εύα
Ντόκου. «Ανάμεσα στα άλλα τονί-
στηκε η ανάγκη να είναι μια απερ-
γιακή κινητοποίηση, ενώ σύντροφοι
και συντρόφισσες έβαλαν την εικόνα
από το πώς οργανώνουν την 8η
Μάρτη στους χώρους τους: στη Φι-
λοσοφική, στο ΠΑΔΑ, στη ΦΕΠΑ,
στη Wolt. Η συζήτηση κατέληξε σε
ένα πρόγραμμα δράσης με τον κό-
σμο που ήρθε ώστε να ανοίξουμε
την καμπάνια πιο πλατιά στη γειτο-
νιά».

«Στον Νέο Κόσμο, μέσα από τη
συζήτηση φάνηκε πόσο σημαντικό
είναι να κατανοούμε ότι κυρίαρχη
ιδεολογία είναι η ιδεολογία της κυ-
ρίαρχης τάξης – κι αυτό εξηγεί τον
σεξισμό που βλέπουμε γύρω μας
περισσότερο από το ότι απλώς φταί-
ει η ‘ανατροφή των αγοριών από τις
μανάδες’», μας είπε η Τάνια Βριζά-
κη.

Αφρόδιτη Φράγκου
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Δυναμικό ξεκίνημα
20/2, Ίλιον



Επιστολή προς τον υπουργό Προστασίας
του Πολίτη έστειλαν οι γονείς του Ζακ, Ευ-

θύμιος και Ελένη Κωστοπούλου, δηλώνοντας
ότι «η αστυνομία δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα
για να βοηθήσει την εξιχνίαση της υπόθεσης,
διότι εμπλέκονται άμεσα μέλη της στο περι-
στατικό». Συγκεκριμένα τονίζουν ότι υπάρχουν
δυο αυτόπτες μάρτυρες, που όχι μόνο παρα-
κολούθησαν όλη την επίθεση σε βάρος του
Ζακ, αλλά φαίνονται να έχουν παίξει και ρόλο
στην υπόθεση. Ρόλο που η αστυνομία αποφεύ-
γει να διερευνήσει.

Όπως δηλώνουν: «Ο μάρτυρας… που φορά-
ει ένα κίτρινο μπλουζάκι, συνομιλεί με το Ζα-
χαρία και τον ακολουθεί ως το κατάστημα,
όπου εγκλωβίζεται και είναι εκεί μέχρι τη σύλ-
ληψη του και το θάνατο του. Μετά από έρευνα
της ομάδας Forensic Architecture εμφανίστηκε

στον ανακριτή και έδωσε κατάθεση …έχει δια-
δραματίσει σημαντικό ρόλο στη υπόθεση -έχει
καλέσει την αστυνομία, βρίσκεται δίπλα στους
αστυνομικούς κρατώντας ένα γκλομπ… Η
αστυνομία δηλώνει ξανά ότι δεν μπορεί να τον
βρει. Μετά από αίτημα των δικηγόρων μας να
βρεθεί αυτός ο μάρτυρας, η αστυνομία απάν-
τησε ότι δεν μπορεί να τον εντοπίσει την επό-
μενη κιόλας μέρα… Επίσης υπάρχει και ένα
δεύτερο άτομο με λευκό πουκάμισο που βρί-
σκεται έξω από το αρτοποιείο Βενέτης και φαί-
νεται να έχει κάποιο ρόλο στην υπόθεση. Δυ-
στυχώς ούτε αυτό το άτομο αναζητήθηκε από

την αστυνομία».
Και κλείνουν την επιστολή τους: «Νιώθουμε

απαξίωση και έλλειψη σεβασμού προς την οι-
κογένειά μας και το νεκρό παιδί μας. Ζητάμε
δικαιοσύνη για τη ζωή ενός νέου ανθρώπου
που χάθηκε αφού ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από
καταστηματάρχες και δεν προστατεύτηκε από
την αστυνομία, αλλά πέθανε στα χέρια τους
δεμένος πισθάγκωνα, αφού και αυτοί είχαν
ασκήσει αναίτια βία πάνω του».

•Η δίκη των δολοφόνων του Ζακ συνεχίζεται
στις 25 Φλεβάρη.

Στο νησί της Κάρπαθου ένας 60χρονος πα-
τέρας έδωσε τέλος στην ζωή του με ένα

κυνηγητικό όπλο την περασμένη Τρίτη. Αιτία
αυτής της πράξης εικάζεται να είναι η διαρροή
στην περιοχή ενός βίντεο στο οποίο ο γιος του
αυτόχειρα συνευρίσκεται σεξουαλικά με έναν
άλλον άνδρα. Ύστερα από την διάδοση του
βίντεο στη μικρή κοινότητα ακολούθησε μια
πληθώρα χλευαστικών, εξευτελιστικών, ειρωνι-
κών και ομοφοβικών σχολίων και συμπεριφο-
ρών εκ μέρους των κατοίκων απέναντι στον
πατέρα και την εικόνα του γιου του. Στην συνέ-
χεια ο πατέρας αυτοκτόνησε μη μπορώντας να
αντέξει την χλεύη του περίγυρου. Έτσι, τα μίν-
τια βάφτισαν το περιστατικό ως “τον σκότωσε
η ντροπή”.

Ωστόσο, εμπλέκεται μόνο η ντροπή εδώ;
Διότι, προφανώς, έχουμε χάσει την γενική ει-
κόνα της κατάστασης. Διότι δεν πρόκειται για
ένα μόνο θύμα, αλλά για δύο. Βεβαίως, ένας

άνδρας αυτοκτόνησε –το αποκορύφωμα της
ιστορίας– επειδή δεν μπόρεσε να ξεπεράσει
τα κατάλοιπα που του άφησε η πατριαρχική
ετεροκανονικότητα σε σημείο που προτίμησε
τον θάνατο παρά την αποδοχή του γιου του.
Προηγήθηκε, όμως, ένα άλλο έγκλημα. Η
διαρροή ενός ερωτικού βίντεο χωρίς την συ-
ναίνεση του γιου. Ισχυρίζεται ότι ο σεξουαλι-
κός παρτενέρ του διέδωσε το βίντεο λόγω δια-
φωνίας τους. Είναι μια άλλη περίπτωση εκδι-
κητικού πορνό στο οποίο πέφτουν θύματα όλο
και περισσότερα άτομα στις ημέρες μας. 

Πρόκειται για outing (μη συναινετική αποκά-
λυψη σεξουαλικότητας) του γιου, ένα από τα
χειρότερα πράγματα που μπορεί να βιώσει ένα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο. Πρόκειται για μια άλλη –έμ-
μεση, αλλά εξίσου βλαβερή– μορφή σεξουαλι-

κής κακοποίησης. Πρόκειται για την αδίστακτη
καταπίεση από τον περίγυρο με φράσεις και
ιδεολογίες βασισμένες στην ομοφοβία, τον μι-
σογυνισμό, την τοξική αρρενωπότητα, την σε-
ξοφοβία και τον πουριτανισμό. Αυτή τη στιγμή
αυτός ο γιος που αδικήθηκε αισχρά, πιστεύει
ότι ευθύνεται για τον θάνατο του πατέρα του,
ενώ δεν είναι τα δικά του χέρια καλυμμένα με
αίμα, αλλά αυτά της κοινωνίας και της υπο-
βάθμισης που την χαρακτηρίζει. Ένας άνδρας
χάθηκε εξαιτίας του στίγματος και της άγνοι-
ας. Ένας άλλος άνδρας ζει ακόμη πιστεύον-
τας ότι η ελευθερία του σκότωσε τον προ-
ηγούμενο, ενώ κι ο ίδιος αποτελεί θύμα.

Αλλά, σε αυτήν την κοινωνία ποιος νοιάζεται
για τον γκέι γιο, σωστά;

Άρια, πυρήνας ΣΕΚ Πατησίων
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Πανεργατικές διαστάσεις παίρνει
στην Αθήνα η απεργιακή 8 Μάρτη,

μετά το κάλεσμα του Εργατικού Κέν-
τρου Αθήνας και της Ένωσης Ιατρών
Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ)
για τρίωρη στάση εργασίας. Παράλλη-
λα, όλο και περισσότερα πρωτοβάθμια
σωματεία παίρνουν αποφάσεις συμμε-
τοχής στην απεργιακή κινητοποίηση, με
συγκέντρωση 1μμ στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος, διεκδικώντας ταυτόχρονα από
τις ομοσπονδίες τους να προκηρύξουν
κι αυτές στάση εργασίας ώστε η 8
Μάρτη να γίνει απεργιακή πανελλαδικά. 

Εκτός από την Αθήνα, απεργιακές
συγκεντρώσεις έχουν καλεστεί μέχρι
στιγμής στη Θεσσαλονίκη (1μμ στο
Άγαλμα Βενιζέλου) και στα Χανιά (12:00
στη Δημοτική Αγορά).

Μέχρι στιγμής καλούν: Εργατικό Κέν-
τρο Αθήνας, Σύλλογος Εργαζόμενων
Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», Σωμα-
τείο Εργαζόμενων ΨΝΑ «Δρομοκαΐ-
τειο», Σύλλογος Εργαζόμενων ΓΝΑ
«Γεννηματάς», Σύλλογος Εργαζόμενων
Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» Θεσσαλο-
νίκης, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Σύλλο-
γος Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γλυ-
φάδας - Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμέ-
νης, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης "ο Αριστοτέλης",
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Αμαρουσίου, Β ΕΛ-
ΜΕ Αθήνας, Ε ΕΛΜΕ Αθήνας, ΕΛΜΕ Εύ-
βοιας, ΕΛΜΕ Χανίων, Σύλλογος Εργα-
ζόμενων δήμου Αγίου Δημητρίου, Σύλ-
λογος Εργαζόμενων δήμου Κερατσινί-
ου, Σύλλογος Εργαζόμενων δήμου
Αγίας Παρασκευής, Σωματείο Εργαζό-
μενων Λειτουργίας ΜΕΤΡΟ Αθήνας
(ΣΕΛΜΑ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλ-
λόγων Προσωπικού ΕΡΤ (ΠΟΣΠΕΡΤ),
Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλε-
κτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), Ομοσπονδία
Υπαλλήλων Υπουργείου Ανάπτυξης, τέ-
ως Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας
και Τεχνολογίας (ΟΣΥΒΕΤ).

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  Πλάτες σε σεξιστή προϊστάμενο
Από θύματα σε θύτριες μετατράπηκαν δυο εργαζόμενες

στην καθαριότητα του δήμου Μυτιλήνης που τον περασμέ-
νο Οκτώβρη κατήγγειλαν προϊστάμενό τους για σεξιστικές πα-
ρενοχλήσεις και bullying. Οι δυο γυναίκες, Δέσποινα Κ. και
Καλλιόπη Ψ., και οι δυο διαζευγμένες με παιδιά, εργάζονται μό-
νιμα στη χωματερή του δήμου και η καταγγελία τους έμελλε να
στραφεί εναντίον τους, με τις πλάτες του δημάρχου.

Έκαναν την καταγγελία στις 13/10/21 και την αμέσως επόμε-
νη ημέρα έλαβαν ειδοποίηση ότι μετακινούνται δυσμενώς, την
ίδια στιγμή που ο καταγγελλόμενος έμενε στη θέση του! Η αι-
τιολογία ήταν οι «αυξημένες ανάγκες» στη νέα περιοχή, κάτι
στο οποίο οι ίδιες απαντούν με αναφορά τους: «κάθε επίκληση
υπηρεσιακών αναγκών στην περίπτωση αυτή, είναι τουλάχιστον
αβάσιμη, αφού υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού στα

απορριμματοφόρα, λόγος για τον οποίο υπάρχουν δρομολόγια
που αναγκάζονται να λειτουργούν με ένα άτομο».

Η αναπληρώτρια προϊστάμενη της Διεύθυνσης Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης «μας υπέδειξε ατύπως ότι αν δεν θέλουμε να
αποχωρήσουμε από τις θέσεις μας στη αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων, οφείλαμε να υποβάλλουμε έγγραφη δήλωση ότι δεν
έχουμε κανένα πρόβλημα στη θέση που κατείχαμε». Η μία αρ-
νήθηκε να υπογράψει οτιδήποτε, ενώ η άλλη δήλωσε ότι δεν
έχει πρόβλημα με τη δουλειά της αλλά με τον καταγγελλόμενο
προϊστάμενο. Το αίτημα απορρίφθηκε.

Όμως η σεξιστική επίθεση δε σταματάει εδώ. Ο καταγγελλό-
μενος σεξιστής κατήγγειλε τη μία εργαζόμενη για «ατελή κένω-
ση κάδου» και αυτή κατέληξε να περνάει πειθαρχικό έλεγχο. Σε
αυτή την χυδαία επίθεση έβαλε πλάτες ο δήμαρχος, Σ. Κυτέλης,

λέγοντας ότι ο πειθαρχικός έλεγχος προέκυψε ύστερα από «πα-
ράπονα πολιτών» και «δεν έχει καμιά σχέση με την προς διερεύ-
νηση υπόθεση που έτσι κι αλλιώς είναι σε εξέλιξη». Ως πειθαρχι-
κός προϊστάμενος, στις 23/12/21 έκρινε την εργαζόμενη ένοχη
και της επέβαλε πρόστιμο – όλα αυτά ενώ το αντίστοιχο πειθαρ-
χικό σε βάρος του σεξιστή τερματίστηκε! Στις 7 Γενάρη οι εργα-
ζόμενες υπέβαλαν ένσταση διεκδικώντας τη δικαίωσή τους. 

Ο εφιάλτης των δυο εργαζόμενων δίνει μια γλαφυρή εικόνα
του τι σημαίνει σεξισμός και πόσα πλοκάμια έχει. Οι αντεργατι-
κές, σεξιστικές και ιδεολογικές επιθέσεις της ΝΔ έχουν ήδη
«προσφέρει» μια μαύρη σοδειά: οι καταγγελίες στον ΣΕΠΕ για
περιστατικά παρενόχλησης σε χώρο εργασίας μέσα στο 2021
ήταν τετραπλάσιες από αυτές του 2020.

Α.Φ.

Πανεργατικές
διαστάσεις
στην Απεργιακή
8 Μάρτη

ΚΑΡΠΑΘΟΣ  Φταίει η ντροπή;

ΓΟΝΕΙΣ ΖΑΚ  Η αστυνομία δεν βοηθά 
στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Νέο #metoo ξέσπασε, αυτή τη φορά στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με καταγγε-

λίες σε βάρος Αντιπρύτανη που διδάσκει στο
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ναυπλίου. Φοι-
τήτριες και φοιτητές τον κατήγγειλαν για σε-
ξουαλική παρενόχληση, ενώ ο Κοσμήτορας του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κατηγορεί
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου για απόκρυψη
των καταγγελιών στη Σύγκλητο της 17/2. 

Με ψήφισμά τους, οι φοιτήτριες και οι φοι-

τητές απαιτούν: «Την απομάκρυνσή του από
κάθε πανεπιστημιακό/εκπαιδευτικό χώρο και
την άμεση αντικατάστασή του, καθώς το μάθη-
μά του είναι υποχρεωτικό για την απόκτηση
της παιδαγωγικής επάρκειας. Άρση των θεσμι-
κών του αρμοδιοτήτων. Προστασία των καταγ-
γελλόντων/καταγγελλουσών. Στήριξη των κα-
ταγγελιών και των ατόμων που έχουν ήδη
εκτεθεί. Η συνέλευση καθηγητών της Σχολής
Καλών Τεχνών Ναυπλίου και η σύγκλητος του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να λάβουν ανοι-
χτά θέση, να  στηρίξουν και να προστατέψουν
έμπρακτα τους φοιτητές και τις φοιτήτριες».
Μια σειρά καθηγητές πήραν το μέρος των φοι-
τητών/τριών και απαίτησαν να διερευνηθούν
σε βάθος οι καταγγελίες.

Στο Πανεπιστήμιο επικρατεί αναβρασμός,
ενώ στις 21/2 που ξεκίνησαν τα μαθήματα βρι-
σκόταν σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα που
διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου.

#Metoo στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου



Αυτή τη στιγμή (21/2) είμαστε στις 94
απολύσεις συνολικά και περιμένουμε

και άλλες μέρα παρά μέρα. Υπολογίζουμε
ότι μέχρι το Σάββατο, που θα είμαστε κά-
τω στην πορεία, θα είναι απολυμένοι όλοι
οι συνάδελφοι που κάνουν επίσχεση ερ-
γασίας. Γίνονται σταδιακά οι απολύσεις,
ώστε ενδιάμεσα να προσπαθούν να σπά-
σουν έναν-έναν τους εργαζόμενους από
τον αγώνα και το σωματείο. Ανάλογα με
την πληροφόρηση που έχουν για τον κα-
θένα ξεχωριστά, άλλους τους εκβιάζουν
και σε άλλους τάζουν τρελά πράγματα. 

Η εργοδοσία της ENERGEAN έχει τρο-
μερή ανάγκη να γυρίσει το υπάρχον προ-
σωπικό στις δουλειές του. Οι εγκαταστά-
σεις είναι στα χέρια της, αλλά δεν μπορεί
να ξεκινήσει την παραγωγή, όπως έχουν
δεσμευτεί στα υπουργεία και δημοσίως.
Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν μπο-
ρούν να λειτουργήσουν με άλλο προσωπι-
κό. Είναι εγκαταστάσεις 40 χρόνων, γεμά-
τες πατέντες για να τις κρατήσουμε σε
ένα ασφαλές επίπεδο καθώς η εταιρία τις
είχε παρατημένες καιρό και βρίσκονται
στο πιο δύσκολο κοίτασμα που υπάρχει
στον κόσμο γιατί εμπεριέχεται τοξικό
υδρόθειο.  

Δεν γίνεται να βρεθούν άλλοι εργαζόμε-
νοι που να βάλουν χέρι στο εργοστάσιο
με ασφάλεια, αν πρώτα δεν εκπαιδευτούν
από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσω-
πικό που το λειτουργούσε. Άρα είναι ένας
φαύλος κύκλος. Η εταιρία χρησιμοποιεί
μόνο σαν ψεύτικη απειλή και κίνηση εντυ-
πωσιασμού προς τους εργαζόμενους που
είναι σε επίσχεση για να λυγίσουν ότι θα
πάρει άλλους στη θέση τους. Αλλά κανείς

δεν λυγίζει. Γιατί ξέρουν ότι η δουλειά
τους δεν θα χαθεί από τον αγώνα, αλλά
αν αλλάξουν οι συνθήκες και οι όροι που
θέλει να επιβάλλει η ENERGEAN. 

Η πίεση στην εταιρία είναι ακόμα μεγα-
λύτερη αν σκεφτούμε την τεράστια οικο-
νομική ζημιά  που δεν προχωράει η παρα-
γωγή, όταν η τιμή του βαρελιού έχει εκτο-
ξευτεί σε πάνω από 93 δολάρια το βαρέλι.
Και μάλιστα, τη στιγμή που δανειοδοτήθη-
κε με 100 εκατομμύρια ευρώ με εγγύηση
ελληνικού δημοσίου για να αναπτυχθεί. 

Η απεργιακή κινητοποίηση το Σάββατο
26/2 είναι η κλιμάκωση του αγώνα μας με-
τά από τις μεγάλες κινητοποιήσεις που κά-
ναμε στην Καβάλα, την επίσχεση εργασίας
από 1/1 φέτος και την τεράστια συμπαρά-
σταση από σωματεία, φορείς και συλλογι-
κότητες. Είναι αυτό που όλοι εμείς ως ερ-
γαζόμενοι και ως σωματείο ξέραμε ότι
έπρεπε να γίνει, ώστε να δυναμώσει η φω-

νή μας, να ξεμπροστιάσουμε τις προθέ-
σεις της εταιρίας σε όλη την κοινωνία και
να μην βρει έδαφος η προσπάθεια λάσπης
και διαστρέβλωσης της αλήθειας. 

Είμαστε σίγουροι ότι έτσι θα κερδίσου-
με, γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας
και υπερασπιζόμαστε την ασφάλεια και
την αξιοπρέπεια της δουλειάς μας. Γιατί
συστρατεύεται μαζί μας όλη η υγιής κοι-
νωνία. Μαζί μας το Σάββατο θα είναι η
Ομοσπονδία Ενέργειας και πολλά σωμα-
τεία του κλάδου μας που θα μετέχουν με
τη φυσική τους παρουσία, όπως και αντι-
προσωπείες από άλλα σωματεία και φο-
ρείς της Καβάλας. Η βοήθεια του ενός
στον άλλον είναι μονόδρομος για να αντι-
σταθούμε στις δόλιες προθέσεις είτε από
τις εργοδοσίες είτε από τα υπουργεία.   

Μανώλης Κελαϊδάκης,
πρόεδρος σωματείου εργαζομένων 

Kavala Oil “Το Βαρέλι”

Σε εξέλιξη βρίσκονται συσκέψεις για να προχω-
ρήσουμε σε κοινή δράση με τα υπόλοιπα ερ-

γατικά σωματεία που έχουν σχέση με το λιμάνι
του Πειραιά, από την Ένωση Λιμενεργατών του
ΟΛΠ, που μας στήριξαν έμπρακτα στην τελευταία
μας απεργία και όλα τα ναυτεργατικά σωματεία,
μέχρι τους εργαζόμενους στη Ναυπηγοεπισκευα-
στική Ζώνη του Περάματος. Όλοι μαζί έχουμε να
δώσουμε από κοινού τη μάχη ενάντια σε COSCO,
εφοπλιστές και κυβέρνηση, που θέλουν να μας γο-
νατίσουν, αλλά δεν θα το επιτρέψουμε.

Οι εργαζόμενοι στο Πέραμα αντιδρούν με απερ-
γιακές κινητοποιήσεις ενάντια στην COSCO που
θέλει να κλείσει τις προβλήτες της Ζώνης για να
προχωρήσει σε εργασίες, αφήνοντας στον αέρα το
προσωπικό για δύο χρόνια. Βοηθάμε κι εμείς όσο
μπορούμε σε αυτή τη μάχη και με τη φυσική μας
παρουσία ως σωματείο ΕΝΕΔΕΠ στις συγκεντρώ-
σεις τους. Το κεντρικό ραντεβού όλων μας είναι το
Σάββατο 26/2 που θα συντονιστούμε με ΛΑΡΚΟ και
τα σωματεία από την Καβάλα, αλλά και με πολλά
ακόμα σωματεία ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη, για
την ακρίβεια και για συλλογικές συμβάσεις.

Το σύνθημα από δω και πέρα πρέπει να είναι το
«ένας για όλους και όλοι για έναν». Έχουμε να αν-

τιμετωπίσουμε ένα τέρας, δηλαδή τον νόμο-
έκτρωμα Χατζηδάκη και την κυβέρνηση που τον
εφαρμόζει. Τον ένιωσαν στο πετσί τους οι συνά-
δελφοι στην Καβάλα και τώρα το ίδιο στη ΛΑΡΚΟ.
Αυτό επιχειρούν να κάνουν και σε μας, αλλά η
αποφασιστικότητα και η μαζικότητα του κόσμου
τους έδωσε την απάντηση που έπρεπε. Το ξεπού-
λημα του ορυκτού πλούτου που επιχειρούν να κά-
νουν στη ΛΑΡΚΟ είναι σκανδαλώδες και δεν πρέ-
πει να το αφήσουμε να περάσει. Σαν σωματείο θα
σταθούμε με όλη μας τη δύναμη δίπλα στα παρα-
πάνω σωματεία, αλλά και όπου αλλού χρειάζεται.   

Παρά τις απειλές και την τρομοκρατία, οι συνά-
δελφοι έχουν αγκαλιάσει τις ενέργειες του σωμα-
τείου. Φάνηκε αυτό και στην τελευταία απεργία
μας στις 7/2 που παρά την κινητοποίηση όλων των
μέσων καταστολής, τα πορτοκαλί μας γιλέκα πλημ-
μύρισαν τις πύλες του λιμανιού και έπεσε στο κενό
η προσπάθεια εργοδοσίας και κυβέρνησης να επι-
κρατήσει η απεργοσπασία. Ο κόσμος δεν κάνει πί-
σω γιατί δεν αντέχει άλλο. Μας έρχεται το ρεύμα ή
πάμε σούπερ μάρκετ και χτυπάμε το κεφάλι μας
στον τοίχο. Δεν θα αφήσουμε αυτή η πολιτική να
μας οδηγήσει στην απόγνωση, πάμε για να την
ανατρέψουμε.

Δαμιανός Βουδίγαρης, 
μέλος ΔΣ Ένωσης Εργαζομένων Διακίνησης

Εμπ/τίων στις προβλήτες του Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ)
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Το Σάββατο 26 Φλεβάρη στις 10.30πμ στην
Ομόνοια με πορεία προς το Σύνταγμα,
μας καλούν να βγούμε στον δρόμο και να

διαδηλώσουμε μαζί τους, οι εργάτες από τα Πε-
τρέλαια και τα Λιπάσματα της Καβάλας, οι εργά-
τες της ΛΑΡΚΟ, οι λιμενεργάτες της COSCO. 

Τα σωματεία που βρέθηκαν στην πρώτη
γραμμή της σύγκρουσης με την εγκληματική
πολιτική της κυβέρνησης και της εργοδοσίας,
συντονίζονται και βγαίνουν μαζί στον δρόμο
διεκδικώντας το δικαίωμα στη δουλειά και στη
ζωή. Στην κινητοποίηση καλούν και οι Ομο-
σπονδίες και τα Σωματεία των κλάδων της
Ενέργειας, του Μετάλλου και της Χημικής Βιο-
μηχανίας, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και Πει-
ραιά και πολλά ακόμα σωματεία του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα. Το Συνδικάτο Επισιτισμού
- Τουρισμού συμμετέχει με στάση εργασίας
11πμ με 3μμ.  «Με απεργιακή κλιμάκωση και
συντονισμό μπορούμε να τσακίσουμε τις αν-
τεργατικές επιθέσεις, τις απολύσεις, τις ιδιωτι-
κοποιήσεις, το νόμο-έκτρωμα Χατζηδάκη», το-
νίζει στο κάλεσμά της για την κινητοποίηση η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

«Σε αυτήν τη διαδήλωση είναι η θέση κάθε

εργαζόμενου και κάθε σωματείου. Για να στη-
ρίξουμε τα εργατικά κομμάτια που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή της μάχης, αλλά και για να
απαιτήσουμε από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες
να κλιμακώσουν απεργιακά για να διώξουμε
αυτήν την κυβέρνηση που στηρίζει τα κέρδη
των εργοδοτών και θυσιάζει τις ζωές χιλιάδων
εργατών», αναφέρει ανάμεσα σε άλλα ο Συντο-
νισμός Εργατικής Αντίστασης και συνεχίζει: 

«Να ενωθούμε με τους εργάτες της Υγείας
που εδώ και δυο χρόνια δίνουν την μάχη με
την πανδημία, για όλη την κοινωνία. Αλλά από
την κυβέρνηση Μητσοτάκη εισπράττουν την
απόλυση χιλιάδων υγειονομικών στις 31 Μάρ-
τη, είτε με πρόσχημα τον εμβολιασμό, είτε για
να φέρουν ξανά τους εργολάβους στα νοσο-
κομεία, πετώντας χιλιάδες συμβασιούχους
στην ανεργία. Να ενωθούμε με τους εκπαιδευ-
τικούς που συγκρούονται με την Κεραμέως
ενάντια στη διάλυση των δημόσιων σχολείων.
Με τους εργαζόμενους στην efood  και συνολι-
κά στον Επισιτισμό Τουρισμό που διεκδικούν
να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Με τους εργάτες
των Δήμων, για να μην απολυθούν χιλιάδες
συμβασιούχοι στις 31 Μάρτη».

Κρατικοποίηση 
με εργατικό έλεγχο
«ΗΛΑΡΚΟ πρέπει να ιδιωτικο-

ποιηθεί γιατί κοστίζει ακρι-
βά στο Δημόσιο» είναι το επιχείρη-
μα της κυβέρνησης για το ξεπού-
λημα που προωθούν. Στο ίδιο μο-
τίβο ιδιωτικοποιήθηκαν όλα τα
προηγούμενα χρόνια βασικοί πυ-
λώνες του δημόσιου τομέα, το λι-
μάνι του Πειραιά στην COSCO, o
ΟΣΕ στους Ιταλούς, η ΔΕΗ, τα ΕΛ-
ΠΕ και ο κατάλογος δεν έχει τέ-
λος. Στα χρόνια των μνημονίων
κλιμακώθηκε το νεοφιλελεύθερο
αφήγημα από τις κυβερνήσεις και
τα ΜΜΕ που έλεγε ότι για την κρί-
ση χρέους φταίει το σπάταλο δη-
μόσιο και το αντίδοτο είναι οι ιδιω-
τικοποιήσεις που θα προσελκύ-
σουν επενδύσεις, θα φέρουν ευη-
μερία και ανάπτυξη, μαζί με νέες
και καλοπληρωμένες θέσεις εργα-
σίας. 

Αυτό το αφήγημα το διαλύουν η
ίδια η πραγματικότητα και οι αγώ-
νες των εργατών και των εργα-
τριών που παλεύουν στην κυριολε-
ξία για τη δουλειά και τη ζωή τους.
Οι απολύσεις στα Πετρέλαια και
τα Λιπάσματα Καβάλας, στη ΛΑΡ-
ΚΟ, στο Χίλτον και στον Τουρισμό
γενικότερα, στις Τράπεζες, στα
ΕΛΠΕ, στα ΜΜΕ και σε δεκάδες
άλλους χώρους συνοδεύονται με
λιγότερες νέες προσλήψεις, ευέλι-
κτων, κακοπληρωμένων εργαζόμε-
νων με ατομικές συμβάσεις (πολύ
μικρού) ορισμένου χρόνου ή εργο-
λαβικούς, που θα δουλεύουν με
την αβεβαιότητα αν θα ανανεωθεί
η σύμβαση. 

Δεν είναι τυχαίο ότι η είσοδος
των ιδιωτών συμπέφτει με όλο και
περισσότερα εργατικά ατυχήματα
που καταλήγουν στο σακάτεμα και
το θάνατο των εργατών/τριών. Ο
θάνατος του λιμενεργάτη της CO-
SCO που τον διέλυσε η αερογέφυ-
ρα, του εργαζόμενου του ΗΣΑΠ
από συρμό λείανσης που είχε χα-
λασμένα φρένα, οι δεκάδες εναε-
ρίτες στους εργολάβους της ΔΕΔ-
ΔΗΕ που δουλεύουν χωρίς μέσα
προστασίας και οι ακόμα περισσό-
τεροι διανομείς στα μηχανάκια, εί-
ναι μόνο κάποια παραδείγματα
του τελευταίου διαστήματος. Είναι
εργοδοτικές δολοφονίες πάνω
στη λογική της μείωσης του κό-
στους των δαπανών. Είναι η εντα-
τικοποίηση της δουλειάς με
12ωρα και 16ωρα, πέρα από τις
ανθρώπινες αντοχές. Είναι η έλλει-
ψη της συντήρησης του εξοπλι-
σμού. Είναι η διάλυση των ελεγκτι-
κών μηχανισμών του κράτους που
έχει μετατρέψει τους χώρους δου-
λειάς σε ξέφραγο αμπέλι της ερ-
γοδοτικής αυθαιρεσίας. 

Παρά τις «θυσίες» που καλείται
να κάνει η εργατική τάξη στο όνο-
μα της κρίσης, το δημόσιο χρέος
αντί να μειώνεται, συνεχώς αυξά-
νεται. Γιατί οι «σπατάλες» του δη-
μοσίου δεν οφείλονταν στους «κα-
λοπληρωμένους» δημόσιους υπ-
αλλήλους αλλά στους ιδιώτες,
που το καταληστεύουν. Το προσω-
πικό καθαρισμού στις δημόσιες
υπηρεσίες που αντικαθίσταται από
συνεργεία εργολάβων είναι το κα-
λύτερο παράδειγμα. Κοστίζουν δι-
πλάσια σε σχέση με τους μισθούς
των καθαριστριών/των και την ίδια
ώρα απασχολούν λιγότερο προ-
σωπικό, με μισούς μισθούς και αυ-
ξημένο ωράριο. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν
οι ιδιώτες είναι επίσης χειρότερες.
Στον χιονιά του προηγούμενου μή-
να έβγαλε μάτια η ανικανότητα
της Αττικής Οδού, πόσο άχρηστα -
και πανάκριβα- ήταν τα εκχιονιστι-
κά των εργολάβων του Πατούλη
και πόσο χαλασμένα ήταν τα τρέ-
να του ιδιωτικοποιημένου ΟΣΕ. Ο
μόνος ρόλος της Ιδιωτικής Υγείας,
των κλινικαρχών και των φαρμακο-
βιομηχανιών μέσα στην πανδημία
ήταν να βγάλουν κέρδη, την ώρα
που το δημόσιο σύστημα Υγείας
λειτουργούσε χάρη στην αυτοθυ-
σία των υγειονομικών του ΕΣΥ. Τα
αρπακτικά της αγοράς και της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας έρχονται
να λεηλατήσουν την ενέργεια, τα
δάση και τις βουνοκορφές στο
όνομα της «πράσινης» ανάπτυξης. 

Απέναντι στην καταστροφή και
τον θάνατο που σπέρνουν οι ιδιω-
τικοποιήσεις και το κυνήγι του
κέρδους, το αίτημα των κρατικο-
ποιήσεων και επανακρατικοποι-
ήσεων χωρίς αποζημίωση για τους
μεγαλομέτοχους χρειάζεται να
μπει ψηλά στην ατζέντα του εργα-
τικού κινήματος. Όχι κάτω από τον
έλεγχο των κυβερνήσεων που νο-
μοθετούν υπέρ της κερδοσκοπίας
των καπιταλιστών, αλλά κάτω από
εργατικό έλεγχο. Οι εργαζόμενοι
έχουν τη δύναμη και το συμφέρον
να απαλλάξουν την κοινωνία από
την τεράστια σπατάλη των κερδο-
σκόπων και να λύσουν το ζήτημα
των απολύσεων, των όρων δουλει-
άς και της περιβαλλοντικής κατα-
στροφής. Από τα εργοστάσια της
Καβάλας μέχρι το λιμάνι του Πει-
ραιά, οι αγώνες των εργατών και
εργατριών απέναντι στους εκβια-
σμούς της εργοδοσίας μπορούν
να χτίσουν ταυτόχρονα και την
εναλλακτική στη βαρβαρότητα του
κέρδους των καπιταλιστών.

Μάνος Νικολάου

Στις αρχές Φλεβάρη κάναμε μια
τηλεδιάσκεψη με τα υπουργεία

Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυ-
ξης, στην οποία μας είπαν ότι μέσα
στον μήνα θα είμαστε όλοι απολυμέ-
νοι, 1.087 εργαζόμενοι συν οι εργο-
λαβικοί. Πρόκειται δηλαδή για μια
κυβερνητική απόφαση. Επίσης, μας
είπαν ότι οι άνω των 55 χρονών θα
μπούμε σε προγράμματα κοινωφε-
λούς εργασίας, ενώ ένα ποσοστό
από τους νεότερους θα ξαναμπούν
στη δουλειά μέχρι να έρθει ο αγορα-
στής και τότε θα απολύονταν ξανά. 

Όλα αυτά είναι ούτως ή άλλως
στον αέρα, όπως και ο διαγωνισμός
για το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ. Διά-
σπαση θέλουν να μας κάνουν γιατί
μας βλέπουν ενωμένους. Οι εργαζό-
μενοι έχουμε πάρει απόφαση ότι θα
είμαστε ή όλοι στη δουλειά ή κανέ-
νας. Πολλοί από εμάς δεν χάνουμε
μόνο τις δουλειές μας, αλλά και τα
σπίτια μας. Θέλουν να αδειάσουν
τον οικισμό της ΛΑΡΚΟ, που φτιά-
χτηκε μαζί με το εργοστάσιο τη δε-
καετία του ‘60. Τότε ο Μποδοσάκης
που ίδρυσε τη ΛΑΡΚΟ, έφτιαξε τα
σπίτια ως δέλεαρ για να έρθουν οι
εργάτες να δουλέψουν. 

Απ’ ότι φαίνεται οι επενδυτές εν-
διαφέρονται μόνο για τα κοιτάσμα-
τα νικελίου και να τα κουβαλήσουν
μετά στη Βόρεια Μακεδονία που
έχει εργοστάσιο ο Δασκαλάκης και
έτσι να πάει η ΛΑΡΚΟ άπατη. Λένε
ότι η ΛΑΡΚΟ είναι ζημιογόνα, αλλά
στηρίζονται σε ψέματα. Η απαξίωση
της ΛΑΡΚΟ ξεκινάει από το 2005.
Τότε ανέλαβαν στελέχη συνδεδεμέ-
να με τη Νέα Δημοκρατία, που υπέ-
γραψαν συμβάσεις με αγοραστές,
μόλις πριν εκτοξευτούν οι τιμές του
νικελίου. Πιστεύουμε ότι ήξεραν ότι
θα γίνει αυτό και προπώλησαν επί-
τηδες μεγάλη παραγγελία για συμ-
φέροντα δικά τους και συγκεκριμέ-
νης εταιρίας, η οποία πούλησε αρ-
γότερα το εμπόρευμα σε διπλάσια
τιμή απ’ ότι το αγόρασε. Αυτό σή-
μανε ότι η ΛΑΡΚΟ έχασε τότε πάνω

από 500 εκατομμύρια ευρώ κέρδη. 
Το δεύτερο σκάνδαλο είναι η

υπερκοστολόγηση των τιμολογίων
της ΔΕΗ. Έκαναν συμφωνία να πλη-
ρώνει η ΛΑΡΚΟ διπλάσια τιμή την
κιλοβατώρα. Χωρίς καμία δικαιολο-
γία και ενώ η ΔΕΗ ήταν ένας από
τους μετόχους της ΛΑΡΚΟ. Έτσι
φτάσαμε να χρωστάμε στη ΔΕΗ 350
εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, όταν
ξαναέπεσε η τιμή του νικελίου, έκα-
ναν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
και πήρε δάνεια από τράπεζες. Αυ-
τές είναι οι κρατικές επιχορηγήσεις
που λένε. Ποτέ δεν έβαλε σοβαρά
το κράτος λεφτά στη ΛΑΡΚΟ. Αν
δεν υπήρχε αυτή η κακή διαχείριση,
που είχε σκοπό να τρώνε κάποιοι με
χρυσά κουτάλια εις βάρος της, η
ΛΑΡΚΟ θα πήγαινε εξαιρετικά σαν
δημόσια επιχείρηση και θα μπορού-
σε να είναι ραχοκοκαλιά για την οι-
κονομία της χώρας.

Πολλά θα μπορούσαν να έχουν
κάνει διαφορετικά που να είναι
υπέρ της κοινωνίας. Αντί να αφή-
νουν να ρυπαίνεται το περιβάλλον
με καταστροφικά αποτελέσματα και
για την υγεία του κόσμου, θα μπο-
ρούσαν να αναβαθμίσουν τον εξο-
πλισμό, να βάλουν φίλτρα για να
μην βγαίνουν τα ντουμάνια και να
ζεσταίνεται όλη η περιοχή με τηλε-
θέρμανση από τα ζεστά νερά του
εργοστασίου. Τη σκουριά που πετά-
νε στον Ευβοϊκό Κόλπο τόσα χρό-
νια, θα μπορούσαν να την κάνουν
χυτοσίδηρο. Αλλά τα ΜΜΕ δείχνουν
μόνο αυτά που λέει η κυβέρνηση,
δεν αφήνουν να ακουστεί ο αντίλο-
γος των εργαζόμενων.

Γι’ αυτό είναι σημαντική η κινητο-
ποίηση του Σαββάτου και εμείς
ετοιμαζόμαστε για μαζικό κατέβα-
σμα. Φαίνεται ότι θα είναι μια μεγά-
λη κινητοποίηση που δηλώνουν
συμμετοχή όλο και περισσότεροι
εργατικοί κλάδοι, αλλά και οι αγρό-
τες. Μόνο έτσι, όλοι μαζί με συντο-
νισμό στο δρόμο μπορούμε να νική-
σουμε.

Νίκος Ρήννας, 
εργαζόμενος ΛΑΡΚΟ, γραμματέας
συνδικάτου μετάλλου ν. Φθιώτιδας

Όλοι μαζί ενάντια στην κυβέρνηση των απολύσεων και της ιδιωτικοποίησης
ΟΜΟΝΟΙΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/2, 10.30πμ

COSCO

Οαγωνιστικός συντονισμός που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 26/2 είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Τα προβλή-

ματα είναι κοινά από μια συγκεκριμένη πολιτική που εφαρμό-
ζεται σε βάρος των εργαζομένων που παλεύουμε για να ανα-
τραπεί. Είναι ευκαιρία να αφυπνιστούν όσο το δυνατόν περισ-
σότεροι συνάδελφοι από όλους τους εργατικούς χώρους, να
αντιταχθούμε σε αυτό τον αισχρό νόμο του Χατζηδάκη και
απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση, η οποία μισεί τους εργαζό-
μενους. Έχει πλήρη ταύτιση με τους επιχειρηματίες και δεν
θέτει κανέναν κανόνα στην επιχειρηματικότητα. Στηρίζει και
επικροτεί αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση που έχει επικρα-
τήσει.  

Εμείς οι απολυμένοι από τα Λιπάσματα Καβάλας παραμέ-
νουμε συσπειρωμένοι, μήνες μετά τις απολύσεις μας. Για το
κατέβασμα στην κινητοποίηση του Σαββάτου έχουμε ενημε-
ρώσει όλα μας τα μέλη και πραγματοποιήσαμε γενική συνέ-
λευση, στην οποία πήραμε ομόφωνη απόφαση ότι θα στηρί-
ξουμε το κάλεσμα των Ομοσπονδιών μας με τη μεγαλύτερη
δυνατή συμμετοχή μας. Ο κόσμος στη συνέλευση δήλωνε τον
ενθουσιασμό του που θα βρεθούμε με διάφορους άλλους
κλάδους για να δράσουμε από κοινού. 

Δικαστικά, είμαστε στη φάση που κατηγορούμενη πλέον εί-
ναι η πλευρά του Λαυρεντιάδη, για ψευδή καταμήνυση και

ηθική αυτουργία σε ψευδή καταμήνυση, για τις μηνύσεις που
μας είχε κάνει για να μας απολύσει την πρώτη φορά το 2016
και στις οποίες αθωωθήκαμε. Ο δικαστικός αγώνας μας θα
συνεχιστεί για να ακυρωθούν οι μαζικές απολύσεις του 2021,
που έγιναν με χρήση του νόμου Χατζηδάκη. 

Αν δεν είχαμε αναπτύξει συνδικαλιστική και κινηματική δρά-
ση, αν δεν κατεβαίναμε στους δρόμους, θα είχαμε ξεχαστεί
ήδη από το 2016. Οι αγώνες μας όλο το προηγούμενο διάστη-
μα μας δίνουν ελπίδα να συνεχίσουμε. 

Νίκος Βογιατζίδης, 
πρόεδρος σωματείου εργαζομένων Λιπασμάτων Καβάλας

ΛΑΡΚΟ

KAVALA OIL

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

7/2, Απεργία λιμενεργατών της COSCO. Φωτό: Μάνος Νικολάου

27/1, Καβάλα.

27/1, Καβάλα.

22/2, Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ στην Αθήνα. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Όλοι στις 
19 Μάρτη
Η απόφαση του ΕΚΑ 
για συμμετοχή 
στις 19 Μάρτη

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας,
στις 19 Μάρτη, στέλνει μή-

νυμα αλληλεγγύης  στους κα-
τατρεγμένους των πολέμων,
των δικτατοριών, των  κατα-
στροφών και της πείνας, ενάν-
τια στον ρατσισμό και τον φα-
σισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό
των μεταναστών εργατών και
εργατριών, στον αγώνα ενάν-
τια στην άγρια εκμετάλλευση
από την εργοδοσία, στα χωρά-
φια και τις επιχειρήσεις, την
μαύρη ανασφάλιστη εργασία,
την διαρκή καταδίωξη από την
Αστυνομία εξ αιτίας της έλλει-
ψης νομιμοποιητικών εγγρά-
φων, τις φυλακίσεις σε στρα-
τόπεδα κράτησης και τις απε-
λάσεις. 

Η φρίκη των ναυαγίων με τις
δεκάδες πνιγμένων προσφύ-
γων στα σύνορα της Ευρώ-
πης- φρούριο, ο εγκλωβισμός
στα νησιά και τα στρατόπεδα
είναι οι συνέπειες των ρατσι-
στικών πολιτικών των κυβερνή-
σεων και της ΕΕ. 

Δεν θα επιτρέψουμε να γί-
νουν οι μετανάστες εργάτες
σύγχρονοι σκλάβοι των εργο-
δοτών με εκβιαστικά συμβό-
λαια εποχικής εργασίας 9 μη-
νών σε συνθήκες κάτεργων τύ-
που Μανωλάδας όπως προ-
ωθεί τώρα η κυβέρνηση με δι-
μερείς συμφωνίες με το Μπαγ-
κλαντές και το Πακιστάν.

Ζητάμε να κλείσουν τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης και να
δοθεί η δυνατότητα να αποκτή-
σουν έγγραφα και δουλειά οι
μετανάστες χωρίς χαρτιά. Δεν
θα επιτρέψουμε τις μαζικές
απελάσεις μεταναστών εργα-
τών που ζουν και εργάζονται
στην χώρα. 

Το Εργατικό Κέντρο της
Αθήνας καλεί τους μετανάστες
να εγγραφούν στα σωματεία
για να δυναμώσει η κοινή δρά-
ση και η ταξική αλληλεγγύη,
για να μην περάσουν τα ρατσι-
στικά αντεργατικά σχέδια της
κυβέρνησης. Συμμετέχουμε
και καλούμε τα σωματεία μέλη
μας και τους εργαζόμενους
της Αθήνας, να δώσουμε δυνα-
μικό παρών, στο συλλαλητή-
ριο, το Σάββατο 19 Μάρτη,
στην Ομόνοια  και ώρα 15.00.

Επίθεση Μηταράκη στον Τζαβέντ Ασλάμ!

Αναβλήθηκε τελικά για τις 18
Μάρτη 2022 η εξέταση της
προσφυγής του υπουργού

Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη κα-
τά της απόφασης της επιτροπής
ασύλου που είχε κρίνει αναγκαία την
χορήγηση ασύλου στον πρόεδρο
της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλά-
δος “Η Ενότητα” Τζαβέντ Ασλάμ.

«Είναι τραγελαφική η προσπάθεια
του υπουργού να αμφισβητήσει την
εγκυρότητα απόφασης υπηρεσιών
και διαδικασιών της αρμοδιότητας
του, όπως η λειτουργία των επιτρο-
πών ασύλου.

Πρόκειται για κίνηση πανικού αλ-
λά και συμπόρευσης με ένα ακρο-
δεξιό ακροατήριο στο οποίο απευ-
θύνεται ολοένα και συχνότερα η ΝΔ
υιοθετώντας ανοιχτά την αντιμετα-
ναστευτική ρητορική του Όρμπαν
που στοχοποιεί τους μετανάστες ως
‘εισβολείς που απειλούν με ισλαμο-
ποίηση την Ευρώπη'», αναφέρει η
ΚΕΕΡΦΑ σε ανακοίνωση που εξέδω-
σε αμέσως μετά την κινητοποίηση
συμπαράστασης στον Τζαβέντ Ασ-
λάμ, που πραγματοποιήθηκε έξω
από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
την Παρασκευή 18 Φλεβάρη.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, είχε ζητήσει και
πήρε τελικά άσυλο στην Ελλάδα με-
τά από 26 χρόνια νόμιμης και αδιά-
κοπης παραμονής. Η επιτροπή ασύ-
λου είχε λάβει υπόψη της ότι ο Τζα-
βέντ Ασλάμ βρίσκεται υπό απειλή
στο ίδιο το Πακιστάν.

Όπως θυμίζει η ΚΕΕΡΦΑ, ο Τζα-
βέντ Ασλάμ, «εδώ και πολλά χρόνια
είναι μπροστά στους αγώνες όλων
των μεταναστών και των προσφύ-
γων για δικαιώματα και ελευθερίες,
για άσυλο και χαρτιά για όλους, για
την ισότιμη ένταξη στην κοινωνία,
στην εκπαίδευση, την δημόσια
Υγεία, την εργασία. Το 2005 δεν δί-
στασε να έρθει σε ρήξη με την κυ-
βέρνηση και την πρεσβεία του Πακι-
στάν στην Αθήνα, όταν στήριξε την
καταγγελία 28 Πακιστανών μετανα-
στών, οι οποίοι έπεσαν θύματα απα-
γωγών μυστικών υπηρεσιών στην
Ελλάδα. Ήταν η περίοδος που οι
ΗΠΑ, η Βρετανία και οι σύμμαχοι
τους εξαπέλυσαν το λεγόμενο “πό-
λεμο κατά της τρομοκρατίας”, με
τις επεμβάσεις στο Αφγανιστάν και
το Ιράκ και το Γκουαντάναμο να
συμβολίζει την πλήρη παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων...
Ακριβώς για αυτή του την σθεναρή
στάση στοχοποιήθηκε από τις Πακι-

στανικές αρχές και την πρεσβεία
στην Αθήνα. Επιδίωξαν την απέλαση
του εφευρίσκοντας ανύπαρκτες κα-
τηγορίες και ενεργοποιώντας διε-
θνές ένταλμα σύλληψης. Του αφαί-
ρεσαν από τότε το διαβατήριο ενώ
έβαλαν σε μαύρη λίστα δεκάδες μέ-
λη της Πακιστανικής Κοινότητας Ελ-
λάδος 'Η Ενότητα'. Εκείνη η απόπει-
ρα απέτυχε, ο Τζαβέντ Ασλάμ, ο
οποίος είχε συλληφθεί και κρατηθεί
για 18 μέρες απελευθερώθηκε και
τέλος ο Άρειος Πάγος τον αθώωσε
βάζοντας φρένο στην προσπάθεια
απέλασης του».

Όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από τη
δράση της Πακιστανικής Κοινότητας
και μαζί με πολλά άλλα μέλη της, ο
Τζαβέντ Ασλάμ έχει βρεθεί στην
πρώτη γραμμή της αντιφασιστικής
δράσης, ήταν μάρτυρας στην δίκη
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, έχει
αγωνιστεί ενάντια στα πρώτα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης και τις επιχει-
ρήσεις σκούπα του Ξένιου Δία τον

Αύγουστο του 2012. Ήταν στο πλευ-
ρό των κατατρεγμένων εργατών
ενάντια στην ρατσιστική εργοδοτική
τρομοκρατία, από τη Μανωλάδα και
τη Σκάλα Λακωνίας ως την Ανακύ-
κλωση ΑΕ στον Ασπρόπυργο. Ήταν
στην Μάνδρα μετά την μεγάλη
πλημμύρα βοηθώντας να καθαρι-
στούν τα σπίτια, στο Μάτι βοηθών-
τας τους πυρόπληκτους.

Όπως αναφέρει η ΚΕΕΡΦΑ «Μετά
από μια τέτοια διαδρομή είναι αδια-
νόητο την ώρα που η πακιστανική
πρεσβεία εξακολουθεί να πιέζει τις
ελληνικές αρχές να παίζονται παι-
χνίδια με το μέλλον του... Το μόνο
που απέμεινε είναι η εκδικητική πο-
λιτική της πακιστανικής πρεσβείας
που επιδιώκει την χειραγώγηση της
πακιστανικής κοινότητας... Η Πακι-
στανική Κοινότητα Ελλάδος ‘Η Ενό-
τητα' βρίσκεται και τώρα μπροστά
στον αγώνα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες, για να έχουν σπίτια
όλοι και για να πάρουν χαρτιά οι με-
τανάστες. Είναι στην πρώτη γραμμή
του αγώνα ενάντια στο ρατσισμό
και το φασισμό με δυναμική συμμε-
τοχή στους εργατικούς αγώνες.

Καλούμε τα συνδικάτα, τα δημο-
κρατικά και αριστερά κόμματα, τις
κινήσεις υπεράσπισης δημοκρατι-
κών ελευθεριών, τη Διεθνή Αμνηστία
να βάλουν φραγμό στις εκδικητικές
επιλογές του υπουργού Ν. Μηταρά-
κη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ένας ακόμα Ρομά δολοφονημένος από αστυ-
νομικό. Τρεις μήνες μετά τη δολοφονία του

Νίκου Σαμπάνη στο Πέραμα από αστυνομικούς
και μόλις λίγες μέρες μετά την καταδίωξη πέντε
ανηλίκων Ρομά στον Βόλο που από τύχη γλύτω-
σαν τη σφαίρα αστυνομικού που διαπέρασε το
τζάμι του οδηγού, σειρά είχε στις 13 Φεβρουαρί-
ου 44χρονος Ρομά στο Μενίδι, που ξυλοκοπήθη-
κε μέχρι θανάτου.

Ο 44χρονος Ρομά δολοφονήθηκε όταν οι δύο
δράστες, ένας 38χρονος αστυνομικός και ένας
67χρονος, τον είδαν να προσπαθεί να κλέψει την
εξωτερική μονάδα ενός κλιματιστικού από ένα ακα-
τοίκητο σπίτι. Οι δράστες της ρατσιστικής δολοφο-
νίας, την οποία κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας,
αφέθηκαν ελεύθεροι αφού πήραν προθεσμία για
να απολογηθούν. Άγνωστο παραμένει το σκεπτικό
με το οποίο δεν διατάχτηκε η προφυλάκισή τους
παρά μόνο επιβλήθηκε στον αστυνομικό περιορι-
στικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Το βίντεο δεν έχει έρθει στη δημοσιότητα αλλά
το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών άσκη-
σε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλά-
βη σε βάρος του αστυνομικού ενώ ο 67χρονος
συνεργός του διώκεται μόνο για συνέργεια στις
πράξεις του φανερώνει πως οι σκηνές που κατέ-
γραψαν οι κάμερες, αλλά και οι μαρτυρίες κάποι-
ων περαστικών είναι σαφείς.

Ο αστυνομικός φαίνεται να δήλωσε “συγκλονι-
σμένος από την τραγική κατάληξη” και “υποστή-
ριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση νόμιμης άμυ-
νας, καθώς δέχθηκε επίθεση με φαλτσέτα από το

θύμα και τραυματίστηκε ο ίδιος στην προσπάθεια
να αφοπλίσει τον 44χρονο”, σύμφωνα με το iefi-
merida.gr.

Αν είχαν όμως πραγματικά “συγκλονιστεί” οι
δράστες θα επέλεγαν να εγκαταλείψουν το θύμα
τους χωρίς καν να καλέσουν το ασθενοφόρο; Δεν
θα παρέμεναν στο σημείο αντί να φύγουν και να
αφήσουν το πτώμα να βρεθεί λίγη ώρα αργότερα
από κατοίκους της περιοχής σε ένα χωράφι;

Ο αστυνομικός -που πρόσφατα βρέθηκε να
υπηρετεί στην Άμεση Δράση αφού είχε απομα-
κρυνθεί από τη θέση του στη φρουρά πολιτικού
προσώπου καθώς παρέμενε ανεμβολίαστος- δεν
βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας. Είχε όμως το πρά-
σινο φως του υπουργού ΠροΠο Τάκη Θεοδωρικά-
κου που πριν από τρεις μήνες είχε σπεύσει να επι-
σκεφτεί τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ όπου βρίσκον-
ταν οι αστυνομικοί, κατηγορούμενοι για τον θάνα-
το του Νίκου Σαμπάνη -οι οποίοι κυκλοφορούν
ακόμα ελεύθεροι- για να τους συμπαρασταθεί.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελλάν Πασ-
σέ - Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά,
«η αλληλουχία αυτών των τραγικών γεγονότων,
όσο και άλλων καθημερινών που δεν έρχονται
στο φως της δημοσιότητας, δημιουργούν εκ νέου

πολλά αναπάντητα ερωτήματα στα οποία καλεί-
ται να απαντήσει τόσο η ΕΛ.ΑΣ. όσο και η μερίδα
εκείνη της ελληνικής πολιτείας η οποία επικροτεί
φαινόμενα ρατσιστικής βίας και συμπορεύεται με
την γραμμή ατιμωρησίας και συγκάλυψης που τα
ακολουθεί... Μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι τα
περιστατικά δολοφονιών ρατσιστικού μίσους κα-
τά μελών της κοινότητας των Ελλήνων Ρομά το
τελευταίο χρονικό διάστημα από άνδρες της
ΕΛ.ΑΣ. Ακόμα τραγικότερο είναι το γεγονός ότι
παρατηρείται ξεκάθαρα γραμμή ατιμωρησίας και
συγκάλυψης όλων αυτών των γεγονότων, ενώ και
η διγλωσσία από τα επίσημα χείλη αγγίζει την γε-
λοιότητα. Στη θέα και μόνο Ρομά πολιτών η αντι-
μετώπιση που τυγχάνουν από τα όργανα της τά-
ξης ξεπερνά τα όρια της νομιμότητας και θα πρέ-
πει να εξετασθεί το ρατσιστικό κίνητρο σε κάθε
περίπτωση ξεχωριστά».

«Σε ένα ευνομούμενο κράτος», συνεχίζει η ανα-
κοίνωση «όπου όλοι κομπάζουν για την γέννηση
της Δημοκρατίας δεν νοείται να διαβιούν οι Έλ-
ληνες Ρομά ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και
να μην έχει νομοθετήσει σύσσωμο το Ελληνικό
Κοινοβούλιο ακόμα μέτρα προστασίας εξαιτίας
της ευαλωτότητας τους.

Όχι στην απαξίωση της ανθρώπινης ζωής - Όχι
στην έκρηξη της ρατσιστική βίας κατά της κοινό-
τητας των Ελλήνων Ρομά - Οι ζωές των Ελλήνων
Ρομά συμπολιτών μας αξίζουν το ίδιο με τους
υπόλοιπους - ROMA LIVES MATTER», καταλήγει
η Ελλάν Πασσέ.

Δ.Δ.

ΕΚΑ

“ROMA
LIVES
MATTER”

18/2, Ευελπίδων, Συγκέντρωση συμπαράστασης στον Τζαβέντ Ασλάμ



Δικαιοσύνη, χαρτιά, νομιμοποί-
ηση για τους μετανάστες αλλά
και να σταματήσουν οι απελά-

σεις, οι δολοφονίες και τα pushback
στα σύνορα απαίτησαν εκατοντάδες
μετανάστες, κυρίως από το Μπαγκλαν-
τές, στη συγκέντρωση που πραγματο-
ποίησαν το μεσημέρι της Κυριακής 20
Φλεβάρη στο Σύνταγμα. 

Με βασικά συνθήματα «Tι θέλουμε;
Χαρτιά. Τι ζητάμε; Δικαιοσύνη» και
«Ποτέ ξανά φασισμός» οι συγκεντρω-
μένοι διαδήλωσαν ως την Ομόνοια κα-
ταλήγοντας στην οδό Γερανίου.  «Όχι
άλλες απελάσεις», «κανένας άνθρω-
πος δεν είναι παράνομος», «θέλουμε
δικαιοσύνη», «άσυλο και στέγη στους
πρόσφυγες», «οι ζωές των προσφύγων
μετράνε», «σταματήστε τα pushback,
σταματήστε τις δολοφονίες στα σύνο-
ρα» ήταν κάποια από τα συνθήματα
στα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδη-
λωτές στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Στη συγκέντρωση που πραγματοποι-
ήθηκε μετά από κάλεσμα του Συμβού-
λιου Δικαιωμάτων Αποδήμων Μπαγ-
κλαντές Ελλάδος και της ΚΕΕΡΦΑ, τον
λόγο πήραν ο Σέικ Γκίαζ από το Συμ-
βούλιο, ο Τζαβέντ Ασλάμ από την Πακι-
στανική Κοινότητα Ελλάδας «Η Ενότη-
τα», η δημοσιογράφος Ίγκεμποργκ
Μπέγκελ, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής της ΚΕΕΡΦΑ καθώς και δικη-
γόροι από την Βρετανία που βρίσκον-
ται στην Αθήνα προκειμένου να υπο-
στηρίξουν το αίτημα για νομιμοποίηση. 

«19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Ο άνθρωπος έχει μεγάλη αξία. Δεν
μπορούμε να θρηνούμε τόσες ζωές,
άνθρωποι που έφτασαν στο σημείο να
αφήσουν τη χώρα τους, το έκαναν για-
τί θέλουν να ζήσουν, όχι να πεθάνουν»,
τόνισε ο Τζαβέντ Ασλάμ. «Πηγαίνει ο
υπουργός Μετανάστευσης και κάνει
συμφωνίες με τις κυβερνήσεις, αλλά κ.
Μηταράκη δεν είμαστε σκλάβοι, θέ-

λουμε νομιμοποίηση με δικαιώματα για
όσους ζουν και εργάζονται στην Ελλά-
δα. Το ίδιο το υπουργείο Εργασίας λέ-
ει ότι χρειάζονται 144 χιλιάδες, υπάρ-
χει ανάγκη, αλλά ανάγκη για εργαζό-
μενους με δικαιώματα. Μπράβο στα
παιδιά από το Μπαγκλαντές που οργά-
νωσαν σήμερα αυτή τη συγκέντρωση».

«Υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν

δέκα ώρες τη μέρα και δεν έχουν χαρ-
τιά, που τους λένε ότι είναι παράνομα
εδώ και φοβούνται να πάνε στο νοσο-
κομείο αν αρρωστήσουν, φοβούνται να
κυκλοφορήσουν. Εμείς ένα πράμα ζη-
τάμε, αντί να πιάνουν τους εργάτες
που είναι εδώ χωρίς χαρτιά και να
τους απελαύνουν, να τους νομιμοποι-
ήσουν με όλα τα δικαιώματα. Να τους
δώσουν χαρτιά!», τόνισε  ο Σέικ Γκίαζ.

Η Ινγκεμποργκ Μπέγκελ είπε: «Νο-
έμβρη ρώτησα τον Έλληνα και τον Ολ-
λανδό πρωθυπουργό πότε θα σταμα-
τήσουν να λένε ψέματα για τα push-
backs και οι δύο απάντησαν ότι δεν γί-
νονται, ότι λέω ψέματα. Η κυβέρνηση
και η ΕΕ συνεχίζουν τα ψέματα για τα
pushbacks αλλά τα 19 φέρετρα τους
διαψεύδουν. Ήταν άνθρωποι που είχαν
αδέλφια, γονείς που τους αναζητούν,
συγγενείς και φίλους που ήδη βρί-
σκονται εδώ αλλά δεν θα τους ξανα-
δούν γιατί χάθηκαν σε pushback». 

«Είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε
ότι στα σύνορα γίνονται δολοφονίες
αθώων ανθρώπων. Η κυβέρνηση και η
ΕΕ φτιάχνουν φράχτες, κλείνουν τα
σύνορα αλλά το τελευταίο διάστημα
εφαρμόζουν μια νέα μέθοδο, σε αρπά-
ζουν, σου βγάζουν τα ρούχα, και σε
πετάνε απέναντι στο ποτάμι. Αυτές εί-
ναι δολοφονικές πρακτικές», τόνισε ο
Πέτρος Κωνσταντίνου. «Στην Αθήνα
βρίσκονται συγγενείς ενός από τους
δώδεκα μετανάστες από το Μπαγκλαν-
τές που αναγνωρίστηκαν ανάμεσα
στους 19 νεκρούς του Έβρου. Οι συγ-
γενείς ζητάνε δικαιοσύνη και θα τους
στηρίξουμε νομικά με τον δικηγόρο
Δημήτρη Ζώτο».  

Οι συγκεντρωμένοι κάλεσαν όλους-
ες να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο,
στις 19 Μάρτη, στις 3μμ στην Ομόνοια,
στην Διεθνή Μέρα Δράσης Ενάντια
στον ρατσισμό και τον φασισμό. 

Γ.Π.

Κυριακή 20/2, Σύνταγμα, Συγκέντρωση μεταναστών εργατών από το Μπαγκλαντές ενάντια στα pushbacks. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ξεκίνησαν 
οι εκδηλώσεις 
της ΚΕΕΡΦΑ
Ξεκίνησε ο πανελλαδικός κύκλος εκδηλώσεων της ΚΕΕΡΦΑ

(ολόκληρος ο κατάλογος στην σελίδα 17) με θέμα τη φετινή
"Διεθνή μέρα ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό στις 19
Μάρτη". Από τον Άλιμο, όπου την Κυριακή 20/2 πραγματοποι-
ήθηκε με μαζική συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών, φοιτητών,
εργαζομένων στο Πολιτιστικό Κέντρο η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ
Νοτίων, μας μετέφερε την εικόνα η Πηνελόπη Τρομπέτα:

“Η Χρύσα Δουζένη, από την ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων, τόνισε τη ση-
μασία της οργάνωσης μιας τέτοιας εκδήλωσης στο δρόμο για
τις 19 Μάρτη. Πρώτος από τους ομιλητές πήρε το λόγο ο Τά-
κης Ζώτος, δικηγόρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής. «Σήμερα
στην Ελλάδα, υπάρχει η πιο ρατσιστική κυβέρνηση που είχαμε
ποτέ», τόνισε «καθώς παραβιάζει όλους τους νόμους σε ό,τι
αφορά τους πρόσφυγες». Έκλεισε, αναφερόμενος στην «καμ-
πάνια της ΚΕΕΡΦΑ για να γίνουν όλοι οι πρόσφυγες και μετα-
νάστες μέλη στα σωματεία».

Στη συνέχεια μίλησε η Γιούλη Κεχαΐδου, μαθήτρια από το 1ο
ΓΕΛ Βούλας για τη φασιστική επίθεση στην κατάληψη σε σχο-
λείο της Βούλας και την αποσιώπηση από τα ΜΜΕ. «Τα προ-
σφυγόπουλα και παιδιά μεταναστών βιώνουν τον αποκλεισμό
από την εκπαίδευση, γι’ αυτό και στις 19 Μάρτη, διεκδικούμε να
κατέβουν μαθητές και εκπαιδευτικοί, μαζί με πρόσφυγες, μετα-
νάστες, Ρομά» συμπλήρωσε. Επόμενος ομιλητής ήταν ο Γιώρ-
γος Ρόδης, γ.γ. Συλλόγου Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων.
«Είναι ο καρκίνος του νεοφιλελευθερισμού που οδηγεί πολλούς
στο να κατηγορούν τους μετανάστες», τόνισε.

Έπειτα, πήρε το λόγο η Ελένη Μπέλια, δασκάλα και δημοτική
σύμβουλος Δ. Αλίμου, η οποία ζήτησε για τους μετανάστες δι-
καίωμα ψήφου στις εκλογές των τοπικών αρχών. Τελευταίος ομι-
λητής, ήταν ο Στέλιος Γιαννούλης, από το ΔΣ ΣΕΠΕ Γλυφάδας-
3Β που αναφέρθηκε στη συνεργασία της κυβέρνησης της Ελλά-
δας με αυτή του Μπαγκλαντές, με τις 9μηνες συμβάσεις εργα-
σίας, οι οποίες δεν θα επιτρέπουν στους μετανάστες να μετακι-
νηθούν από τον τόπο εργασίας τους, ούτε να συνδικαλίζονται.

Πλούσια ήταν η συζήτηση που ακολούθησε με παρεμβάσεις
από τον  Αλέξανδρο Κοροβέση, φοιτητή ΠΑΔΑ, την Θάλεια Κα-
λογεράκη, φοιτήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, τον Χρήστο-
Τζουρντό, μέλος Συλλόγου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντί-
στασης ‘67-‘74, τον Χάρη Χαλακατεβάκη, φοιτητή και τον Δη-
μήτρη Φριδά, καθηγητή στον Άλιμο.”

Σχιστό
Συζήτηση μέσα στο στρατόπεδο του Σχιστού οργανώθηκε

την Κυριακή 20/2 από τους πρόσφυγες και την ΚΕΕΡΦΑ Πει-
ραιά. «Παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας και των security
να εμποδίσουν την συζήτηση και εξόρμηση μέσα στο camp, η
συζήτηση έγινε και δεκάδες πρόσφυγες πήραν να διακινήσουν
υλικό για τις 19Μ μέσα στο στρατόπεδο. Οι πρόσφυγες είναι
εξοργισμένοι με την στάση της κυβέρνησης. Αντί για μια ανοι-
χτή δομή, το στρατόπεδο έχει εξελιχθεί σε φυλακή. Αντί να
δώσουν λεφτά για τις ανάγκες τους, δίνουν λεφτά για κάμερες
και εταιρείες security. Οι πρόσφυγες περιέγραφαν τις άθλιες
συνθήκες που αντιμετώπισαν στον χιονιά, τις ελλείψεις σε πε-
ρίθαλψη», μας είπε η Μαρία Ανδρέου. «Σαν επόμενα βήματα
θα συμμετέχουν στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά στις 9
Μάρτη ενώ ήδη ετοιμάζουν τη συμμετοχή τους με πούλμαν
στην διαδήλωση της Διεθνούς Μέρας Δράσης στις 19 Μάρτη».

Νομιμοποιήστε τους μετανάστες

Η ΚΕΕΡΦΑ δημοσίευσε την
φωτογραφία με τα πρόσωπα των
12 από τους 19 νεκρούς μετά το
pushback στον Έβρο στις αρχές
του μήνα. «Η αποκαλυπτική έρευ-
να του Guardian για τις επανα-
προωθήσεις της Ελληνικής Ακτο-
φυλακής που κοστίζουν ανθρώπι-
νες ζωές στο Αιγαίο είναι μια γρο-
θιά στα ψέματα Μητσοτάκη-Μη-
ταράκη. Είναι συγκλονιστικές οι
μαρτυρίες των επιζώντων για την
κτηνώδη μεταχείριση, το πέταγμα
στη θάλασσα ανθρώπων που δεν
γνωρίζουν να κολυμπάνε, οι άγρι-
οι ξυλοδαρμοί, ακόμη και εγκύων
στο ένατο μήνα γυναικών».

20/2, Πολιτιστικό Κέντρο Αλίμου, εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Την Πέμπτη 17/02/2022 πραγματοποιήθηκε εξόρμηση της ΑΣΚΥ
Ιδιωτικής Υγείας στην Ιδιωτική Κλινική Λευκός Σταυρός. 

Σχετικά με την συγκεκριμένη κλινική έγιναν καταγγελίες στο Σωμα-
τείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας για απολύσεις και απειλη-
τικές και εκδικητικές συμπεριφορές από την Διοίκηση της Κλινικής
προς εργαζόμενους. Όπως αναφέρει ψήφισμα που μέχρι τώρα έχουν
συνυπογράψει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το Εργατικό Κέντρο Πει-
ραιά, η ΠΟΣΠΕΡΤ, ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιος
Σάββας, ο Σύλλογος εργαζομένων Γ.Ν. Γεννηματάς, ο Σύλλογος Εργα-
ζομένων ΕΛΓΟ Δήμητρα:

“Η διοίκηση του Λευκού Σταυρού προχώρησε στην απόλυση 2 συνα-
δέλφων από τμήμα που υπάρχει ήδη έλλειψη προσωπικού, χωρίς καμία
απολύτως ένδειξη ανεπάρκειας στην εκτέλεση των καθηκόντων των
εργαζομένων.

Επίσης σε συνάδελφο ο οποίος έχει εκλεγεί αντιπρόσωπος στο Συ-
νέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας
(ΟΣΝΙΕ) και αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ από τις τελευταίες αρχαι-
ρεσίες του Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Διαγνωστικών
Κέντρων και Γηροκομείων Αθήνας (7-11/12/2021), επιδόθηκε από την
Διεύθυνση της κλινικής, έγγραφη επίπληξη με την σημείωση «με επιφύ-
λαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος», για τη μη παρουσία του στην εργα-
σία κατά την 26η Ιανουαρίου 2022, ημέρα που είχε κηρυχθεί ως αργία
λόγω της έντονης κακοκαιρίας. Επιπλέον η επίπληξη στον συνάδελφο
έγινε, παρότι ο ίδιος είχε ενημερώσει με σχετικό έγγραφο από την Πο-
λιτική Προστασία για την αντικειμενική αδυναμία  προσέλευσης του
στην εργασία, τη συγκεκριμένη ημέρα. Επομένως το έγγραφο επιδό-
θηκε στον εργαζόμενο έχει χαρακτήρα καθαρά απειλητικό.

Με βάση τα παραπάνω, ζητάμε να σταματήσει κάθε απόπειρα συνδι-
καλιστικής δίωξης προς τον συνάδελφο. Να σταματήσουν οι απολύ-
σεις και οι απειλές στους εργαζόμενους στην κλινική Λευκός Σταυρός”.

Η εξόρμηση έγινε μπροστά στην απεργία την παγκόσμια ημέρα της
γυναίκας 8 Μάρτη ενάντια στις σεξιστικές διακρίσεις και τις σεξουαλι-
κές παρενοχλήσεις στην οποία ήδη καλούν μία σειρά από συνδικάτα. Η
ΑΣΚΥ οργανώνει σχετική εκδήλωση - συζήτηση την 1η Μάρτη στο Ερ-
γατικό Κέντρο Αθήνας (Μάρνη & 3ης Σεπτεμβρίου) με ομιλήτρια την
Μαρία Στύλλου συγγραφέα του βιβλίου "Η Πάλη για την απελευθέρω-
ση των γυναικών". Στον κλάδο μας είχαμε πρόσφατα το περιστατικό με
την καταγγελία εργαζόμενης ιατρού για απόπειρα βιασμού από τον
κλινικάρχη της ψυχιατρικής κλινικής Σινούρη στην Κηφισιά, έξω από
την οποία η ΑΣΚΥ οργάνωσε συγκέντρωση συμπαράστασης.

Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση 
Υγειονομικών Ιδιωτικής Υγείας 

http://askyg.blogspot.com/ 
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ΑΑΔΕ
Συμβολική
κατάληψη
Σε συμβολική 4ωρη κατάληψη του κτιρίου

της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) και συγκέντρωση
προχώρησε ο Σύλλογος Υπαλλήλων της
πρώην ΓΓΔΕ (νυν ΑΑΔΕ) την Παρασκευή
18/2, στα πλαίσια διαμαρτυρίας ενάντια στην
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας αλλά
και της επικείμενης “διάσπασης” του τηλε-
φωνικού κέντρου και μεταφοράς του σε νέα
διεύθυνση. 

Η κινητοποίηση είχε μεγάλη επιτυχία κα-
θώς από την αρχή του ωραρίου κανένας συ-
νάδελφος δεν μπήκε για δουλειά, παρά τις
έντονες πιέσεις διευθυντικών στελεχών που
προσπαθούσαν να σταματήσει η κατάληψη
νωρίτερα. Εν τέλει η πίεση της δράσης απέ-
δωσε καρπούς, καθώς η Διοίκηση της ΑΑΔΕ
δέχτηκε τελικά συνάντηση με τον Σύλλογο
για την ερχόμενη Τετάρτη, κάτι το οποίο
απέφευγε εδώ και 4 μήνες. 

Οι εργαζόμενοι είχαμε προχωρήσει σε κι-
νητοποιήσεις και 24ωρη απεργία τον περα-
σμένο Νοέμβριο ενάντια στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε στο νέο κτίριο που έχει
μετεγκατασταθεί η υπηρεσία από το καλο-
καίρι, ωστόσο, καθώς δεν υπήρξε ανάλογη
συνέχεια στον αγώνα μέχρι σήμερα, η Διοί-
κηση συνέχισε να αγνοεί τα αιτήματα μας.

Ακόμα περισσότερο, τον Δεκέμβρη ανα-
κοινώθηκε η πρόθεση για απομάκρυνση του
Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
(ΚΕΦ) από την ΓΔΗΛΕΔ σε νέα διεύθυνση,
κάτι που προγραμματίζεται για τέλη Μάρτη.
Το ΚΕΦ απασχολεί περίπου 200 εργαζόμε-
νους και περιλαμβάνει σχεδόν όλη την λει-
τουργία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των φο-
ρολογουμένων από την ΑΑΔΕ. Εδώ και χρό-
νια γίνεται προσπάθεια από τους ιθύνοντες
να οδηγηθεί στην απαξίωση, κυρίως μέσω
της έλλειψης νέων προσλήψεων, ενώ είναι
γνωστή η διάθεση κυβέρνησης και Διοίκη-
σης να μεταφέρουν σταδιακά τις αρμοδιότη-
τές του σε ιδιώτες, όπως σχεδιάζουν και για
το υπόλοιπο Δημόσιο. Με την απομάκρυνσή
του σε νέα διευθυντική δομή το υπάρχον
προσωπικό του Κέντρου θα επωμιστεί περισ-
σότερο φόρτο εργασίας με τα ίδια άτομα,
ενώ η ιδιωτικοποίηση θα είναι πιο εύκολο να
προχωρήσει στο άμεσο μέλλον.

Η υποχώρηση της Διοίκησης για συνάντη-
ση την Τετάρτη είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά
δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε στάση ανα-
μονής σε περίπτωση που δεν γίνει. Η πρωτο-
βουλία των κινήσεων πρέπει να παραμείνει
στον Σύλλογο, και να προχωρήσει άμεσα σε
νέα γενική συνέλευση. Άλλωστε υπάρχει και
πρόσφατη εμπειρία όπου η Διοίκηση “εμφα-
νιζόταν” με αόριστες υποσχέσεις για συνάν-
τηση όποτε πιεζόταν από τις κινητοποιήσεις,
αλλά στην συνέχεια τις αθετούσε εκμεταλ-
λευόμενη το γεγονός ότι η συνδικαλιστική
ηγεσία δεν έδινε συνέχεια. Αυτή την φορά
πρέπει να επιμείνουμε μέχρι να την οριστική
ικανοποίηση των αιτημάτων μας.

Νίκος Τουρνάς, 
μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων πρ ΓΓΔΕ

Κάτω τα
χέρια από
τον ΕΦΚΑ
Σε απεργία κατέβηκαν την Τετάρτη 16

και την Πέμπτη 17/2, οι εργαζόμενοι του
ΕΦΚΑ, ενάντια στο νομοσχέδιο που ψή-

φισε η κυβέρνηση τη δεύτερη ημέρα της
απεργίας και με το οποίο έγινε ένα ακόμα βή-
μα στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της
κοινωνικής ασφάλισης.

Όπως καταγγέλει η πανελλαδική ομοσπον-
δία των εργαζομένων στην κοινωνική ασφάλι-
ση (ΠΟΠΟΚΠ): «η κυβέρνηση με το νέο αντι-
λαϊκό νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή,
για τον “εκσυγχρονισμό” του ΕΦΚΑ, προχωρά
στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας
Κοινωνικής Ασφάλισης με τοποθέτηση ιδιω-
τών μάνατζερ, στο ξεπούλημα-“αξιοποίηση”
της ακίνητης περιουσίας του, που έχει απο-
κτηθεί από τις εισφορές των ασφαλισμένων,
αλλά και την ενίσχυση της πειθαρχικής κατα-
στολής σε βάρος των εργαζομένων [...]

Σε συνδυασμό με την ιδιωτικοποίηση της
Επικουρικής Ασφάλισης, οι ανατροπές που
προωθεί το νέο νομοσχέδιο προσθέτουν νέα
“επεισόδια” στην απαλλαγή του κράτους από
την υποχρέωση της Δημόσιας Κοινωνικής
Ασφάλισης. Είναι ο “σίγουρος δρόμος”, όχι
για να “κλείσει η πληγή”, αλλά για να επιδεινω-

θεί πολύ περισσότερο, με δραματικές συνέπει-
ες για τους ασφαλισμένους και τους συνταξι-
ούχους, προσφέροντας ταυτόχρονα νέες ευ-
καιρίες κερδοφορίας στον ιδιωτικό τομέα».

Ξεπούλημα
«Ξεπουλούν τα πάντα. Αλλά όσα νομοσχέδια

κι αν ψηφίσουν ο μόνος τρόπος για να τα αντι-
παλέψουμε είναι με αγώνα διαρκείας. Κι αν τα
ψηφίσουν να τα καταργήσουμε στην πράξη.
Σκοπός τους είναι να διαλύσουν τον ΕΦΚΑ και
να τον μετατρέψουν σε ένα συρρικνωμένο φο-
ρέα του δημοσίου. Συνεχίζουμε. Δεν θα σταμα-
τήσουμε εδώ», υπογράμμισε ο Αντώνης Κου-
ρούκλης, πρόεδρος της ΠΟΠΟΚΠ.

Οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία
πραγματοποίησαν απεργιακή συγκέντρωση
την Τετάρτη στο Υπουργείο Εργασίας και πο-
ρεία στη Βουλή και την επόμενη ημέρα έγινε
νέα απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
Μαζί τους ενώθηκαν εκπαιδευτικοί -εν ενερ-

γεία και συνταξιούχοι- που ήρθαν με πορεία
από το Υπουργείο Εργασίας όπου είχαν συγ-
κεντρωθεί νωρίτερα. 

«Οι συνταξιούχοι με τις ενώσεις μας και με
όλους τους εργαζόμενους πρέπει να συντονι-
στούμε και να παλέψουμε ενάντια στην κυβέρ-
νηση και τις επιθέσεις της», δήλωσε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη η Μάρω Δημάκου από το
Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων
Εκπαιδευτικών. «Είμαστε εδώ για να διεκδική-
σουμε τα λεηλατημένα της τελευταίας δεκαε-
τίας και για να απαιτήσουμε το αυτονόητο, την
άμεση καταβολή των συντάξεων που τα τελευ-
ταία χρόνια έχει γίνει καημός για κάθε συνά-
δελφο που βγαίνει στη σύνταξη. Όποιος/α
συνταξιοδοτείται αναγκάζεται να ζει με τα 500
ευρώ έναντι. Διεκδικούμε την επαναφορά της
13ης και 14ης σύνταξης, αυξήσεις και την κα-
τάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων».

Σ.Μ.

ΚΛΙΝΙΚΗ “ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”
Όχι απολύσεις και
συνδικαλιστικές διώξεις

ΠΟΘΑ

Σε νέα κινητοποίηση καλεί η ΠΟΘΑ και τα σωματεία των καλλιτε-
χνών την Τετάρτη 23/2 στη 1μμ στο υπουργείο Εργασίας, διεκδι-

κώντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των εργαζόμενων του κλά-
δου μέχρι την ομαλοποίηση των συνθηκών λειτουργίας των χώρων του
Πολιτισμού. 

«Μπορεί η Κυβέρνηση να προσποιείται ότι η πανδημία έχει τελει-
ώσει και η χώρα έχει επανέλθει στην κανονικότητα, αλλά η πραγματι-
κότητα για τους ανθρώπους του Πολιτισμού απέχει πολύ από αυτό»,
τονίζει η ΠΟΘΑ. «Η έλλειψη σχεδίου για την ανάκαμψη του κλάδου
μας, η ουσιαστική απουσία ενίσχυσης για όσους δεν μπόρεσαν να ερ-
γασθούν λόγω λοκντάουν (μήνες Αύγουστο-Δεκέμβριο), οι εκκρεμότη-
τες σε εποχικό επίδομα και αποζημίωση ειδικού σκοπού που άφησαν
έξω πολλούς από εμάς (όπως όλοι οι συνάδελφοι που εγγράφηκαν
στο Μητρώο μετά τις 10/1/2021), καθώς και η ελλιπής αποζημίωση μη-
νός Ιανουαρίου σε πολλούς συναδέλφους οι οποίοι δικαιούνταν ολό-
κληρο το επίδομα, η ουσιαστική ισοπέδωση του κλάδου μας, η εκτό-
ξευση της ανεργίας και οι εξευτελιστικές αμοιβές που αυτή φέρνει, κά-
νοντας τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας πιο αναγκαίες από ποτέ,
είναι μερικά μόνο από τα θέματα που είναι επιτακτική ανάγκη να συζη-
τήσουμε με το Υπουργείο». 

16/2, Απεργία εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Σε μαζική απεργιακή συγκέντρωση
έξω από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους εξελίχθηκε η στάση

εργασίας που κάλεσε η ΑΔΕΔΥ για το
πρωί της Παρασκευής 18/2, ενάντια
στην περικοπή του ανθυγιεινού επιδό-
ματος. Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν
την ίδια μέρα σε όλη τη χώρα.

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

Εκατοντάδες ήταν οι εργάτες κι ερ-
γάτριες από τους δήμους που συγκεν-
τρώθηκαν στην Πανεπιστημίου, ενώ πα-
ρουσία είχαν και απεργοί από τα
υπουργεία, τα σχολεία, τα νοσοκομεία
κι άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 

«Οι εργαζόμενοι στους δήμους έχου-
με πληρώσει βαρύ φόρο αίματος με δε-
κάδες εργατικά ατυχήματα και θανά-
τους» τονίζει στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Χρίστος Ευθυμίου, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αγ. Δη-
μητρίου. «Αυτό που πάνε να κάνουν εί-
ναι εγκληματικό. Αντί να αυξήσουν το
επίδομα Βαριάς κι Ανθυγιεινής Εργα-
σίας πάνε να το κόψουν. Από ποιους;
Από αυτούς που καθαρίζουν τους δρό-
μους, τα σχολεία, τους παιδικούς σταθ-
μούς και κρατάνε την κοινωνία όρθια.
Και την ίδια στιγμή που τα κόβουν από
εμάς τα δίνουν στο πολλαπλάσιο στο
ΣΚΑΙ, στο Μέγκα και τον Αντέννα. Τα δί-
νουν σε πολεμικά αεροσκάφη, σε μπά-
τσους και περιπολικά». 

Προκλητική ήταν η στάση της αστυ-
νομίας που αρχικά επιχείρησε να περιο-
ρίσει το πλήθος των διαδηλωτών στο
πεζοδρόμιο, προσπάθεια που έπεσε
στο κενό χάρη στη μαζικότητα και τη
δυναμική διεκδίκηση των απεργών. Το
σπάσιμο του φραγμού που είχαν στήσει
οι άντρες των ΜΑΤ και η κατάληψη του
οδοστρώματος ανέβασε το ήδη ενθου-
σιώδες κλίμα.

«Η σημερινή μαζική συμμετοχή στην
απεργιακή κινητοποίηση είναι ενδεικτική

του πραγματικού κλίματος που υπάρχει
μέσα στους εργασιακούς χώρους» μας
λέει ο Θωμάς Κατσαρός, εργαζόμενος
στο Βυζαντινό Μουσείο. «Είναι ένα κλίμα
οργής που βρίσκεται σε απόλυτη αντίθε-
ση με όλη την προπαγάνδα που λένε ότι
τους εργαζόμενους τους έχει φάει η
απαξίωση και η κατάθλιψη. Αντίθετα η
σημερινή εικόνα επιβεβαιώνει ότι ο κό-
σμος περιμένει το κάλεσμα για να ενω-
θούν όλα αυτά τα ποτάμια αντίστασης κι
οργής και να προχωρήσουμε σε μια μα-
ζική πανελλαδική απεργία όλοι μαζί».

Τυπογραφείο
«Αν το Τυπογραφείο είναι υγιεινό ας

έρθουν να δουλέψουν οι υπουργοί σε
αυτό» ήταν το σύνθημα στο πανό των
εργαζόμενων του Εθνικού Τυπογραφεί-
ου που περιλαμβάνει όλη την ουσία της
αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση γύ-
ρω από τα ΒΑΕ. 

«Δεν έχει δουλέψει κανένας από αυ-
τούς που μας κόβουν τους μισθούς» μας
λέει η Όλγα Πετρούλια, εργάτρια στο
συγκεκριμένο χώρο. «Στο τυπογραφείο
παίρνουμε “Βαρύ κι Ανθυγιεινό” από την
αρχή που θεσπίστηκαν τα ΒΑΕ. Μιλάμε
για ένα εργοστάσιο με όλες τις ανθυγιει-

νές συνθήκες και τους κινδύνους που
έχει η δουλειά σε ένα εργοστάσιο». 

Πιο δίπλα βρίσκονταν οι μετανά-
στριες σχολικές καθαρίστριες του δή-
μου Αθήνας. 

«Συνεχίζουμε στον αγώνα. Είμαστε
πολύ καιρό σε κινητοποιήσεις. Αλλά το
να είμαστε εδώ μαζί με τους εργαζόμε-
νους από όλους τους άλλους χώρους
μας δίνει πολύ δύναμη. Πρέπει να φύ-
γουν αυτοί που βρίσκονται εκεί πάνω
αλλιώς δεν γίνεται τίποτα» δήλωσε
στην Ε.Α η Λίντιτα Μπούζι. 

Νέα, απρόκλητη, επίθεση των ΜΑΤ
με χημικά έγινε στο τέλος της συγκέν-
τρωσης, την ώρα που η αντιπροσωπεία
των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών έμ-
παινε στο Γενικό Λογιστήριο για συνάν-
τηση με τον αναπληρωτή υπουργό Οι-
κονομικών Σκυλακάκη. Σε ένδειξη δια-
μαρτυρίας οι συνδικαλιστές κατήγγει-
λαν τη στάση της κυβέρνησης κι απο-
χώρησαν από τη συνάντηση. Έξ αιτίας
της επίθεσης των ΜΑΤ, ένας εργάτης,
ο Χρύσανθος Κυριαζής, πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Πε-
τρούπολης χρειάστηκε να νοσηλευτεί
στον Ευαγγελισμό.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Νο 1510, 23 Φλεβάρη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Το εργατικό κίνημα

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ
Πάρτε τα πλοία 
απ’ τους εφοπλιστές

Δέκα παρέμεναν οι εγκλωβισμένοι στο πλοίο «Εuroferry
Olympia» την Δευτέρα 21/2 το μεσημέρι, τέσσερις μέρες

μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς στο οχηματαγωγό, ανοιχτά της
Κέρκυρας, ενώ την τρίτη μέρα ένας οδηγός βρέθηκε απανθρα-
κωμένος και ένας ζωντανός - δηλώνοντας ότι άκουσε φωνές
από άλλα άτομα μέσα στο πλοίο.

Η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά, προκαταβολικά, ανέσυρε
την «ατομική ευθύνη» των οδηγών ως υπεύθυνη για τον εγκλω-
βισμό τους. Όμως οι ευθύνες που προκύπτουν για αυτό το νέο
δυστύχημα, 8 χρόνια μετά την τραγωδία στο “Norman Atlantic”
στην ίδια περιοχή, αφορούν στην πλοιοκτήτρια εταιρία, στην
κυβέρνηση και συνολικότερα στην πολιτική που εξαρτά τις θα-
λάσσιες συγκοινωνίες από την κερδοφορία των επιχειρήσεων. 

Τα ερωτήματα έθεσε με δραματικό τρόπο η σύζυγος ενός
από τους οδηγούς που βρίσκονταν ακόμη εγκλωβισμένοι στο
πλοίο, κ. Βάνια Μπεκιάρη, στον ΑΝΤ1 το πρωί της Δευτέρας:
«Ο σύζυγός μου περιμένει βοήθεια αλλά υπάρχει τρομερή κα-
θυστέρηση» είπε. 

«Θέλω να ρωτήσω τον κ Πλακιωτάκη και τον κάθε αρμόδιο
γιατί δεν επενέβησαν εγκαίρως όταν έμαθαν ότι υπήρχαν εγ-
κλωβισμένοι; Γιατί έπρεπε να περάσει τρίτη μέρα για να έλθει
έξτρα βοήθεια; Μέχρι την δεύτερη μέρα η βοήθεια στην κατά-
σβεση ήταν δύο πλωτά της πυροσβεστικής και μετά ήρθε ένα
τρίτο πλωτό από την Αλβανία. Γιατί δεν ήρθε η πλοιοκτήτρια
εταιρία να στείλει βοήθεια;

Άθλιες συνθήκες
Μίλησε ο Πλακιωτάκης για ευθύνες των οδηγών. Δεν είναι

επιλογή των οδηγών να μένουν στα οχήματά τους. Είναι ανάγ-
κη. Οι συνθήκες είναι άθλιες, 3-4 άτομα στις καμπίνες εν μέσω
κορονοϊού. Όταν παραπονιούνταν για τις συνθήκες στις καμπί-
νες οι οδηγοί, η απάντηση των αρμοδίων του συγκεκριμένου
καραβιού ήταν “αυτό είναι. Αν δεν σας αρέσει, πηγαίνετε στα
φορτηγά σας”. Έχω έγκυρη πληροφόρηση ότι η ΕΜΑΚ μπαίνει
έρποντας στα γκαράζ γιατί δεν υπάρχει χώρος να περάσουν
ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Τι λέει γι’ αυτά ο κ Πλακιωτάκης; 

Και να θέσω ένα ερώτημα στον πρωθυπουργό. Πριν από λίγο
τον είδαμε να δείχνει την ευαισθησία του για τα αδέσποτα, που
τα λατρεύω, αλλά εδώ τι γίνεται; Δεν είναι αδέσποτοι, είναι άν-
θρωποι που προσπαθούν σε δύσκολες συνθήκες να βγάλουν
το μεροκάματο. Ο άντρας μου έχει πει ότι δεν θέλει να πάει τα-
ξίδι με αυτό το πλοίο, γιατί είναι σαπιοκάραβα και τα καίει ο
πλοιοκτήτης για να παίρνει τις αποζημιώσεις”.

Σύμφωνα με το «Reader» τρία ακόμη πλοία της πλοιοκτήτριας
εταιρίας Grimaldi έχουν πάρει φωτιά τα τελευταία 4 χρόνια.

Σε σχετική της ανακοίνωση η ΠΕΝΕΝ αναφέρει ότι «Ενώ το
πλοίο φέρεται ότι επιθεωρήθηκε από τις αρμόδιες αρχές στις
24/1/2022, διαπιστώνεται ότι δεν λειτούργησε το σύστημα πυ-
ρανίχνευσης, πυρόσβεσης, δεν υπήρχε το διαθέσιμο προσωπι-
κό για τον διαρκή έλεγχο στα γκαράζ, ενώ τα αυτοκίνητα δεν
τηρούσαν τις προβλεπόμενες μεταξύ τους αποστάσεις! Πάνω
στη μείωση του Ναυτεργατικού κόστους και των δικαιωμάτων
των Ναυτεργατών οι εφοπλιστές και οι κυβερνήσεις Ελλάδας -
Ιταλίας χτίζουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των
εφοπλιστών. Αυτή η πολιτική, σε συνδυασμό με τους ανεπαρ-
κείς ελέγχους στην τήρηση όλων των κανόνων για την ασφά-
λεια των πλοίων, ήταν και είναι εγκληματική».

Το αίτημα της κρατικοποίησης των ακτοπλοϊκών συγκοινω-
νιών κάτω από τον έλεγχο των ναυτεργατών -χωρίς αποζημίω-
ση των καλομπουκωμένων από τις επιδοτήσεις εφοπλιστών της
ακτοπλοϊας- και η λειτουργία τους με όρους κοινωνικών αναγ-
κών και όχι κερδοφορίας, είναι άμεσης ανάγκης. Όπως άμεσο
είναι και το αίτημα της φορολόγησης όλων των εφοπλιστών
ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν θαλάσσια και εναέ-
ρια πυροσβεστικά και σωστικά μέσα και προσωπικό για να λει-
τουργήσουν.

Γ.Π.

“Ας πάνε οι υπουργοί να
δουλέψουν στους χώρους
που κόβουν το ανθυγιεινό”

Συνέλευση στον Δήμο Κερατσινίου
Οι παρατάσεις και οι αναβολές που είχαν γίνει στις συνε-

λεύσεις και στις εκλογές του σωματείου λόγω πανδη-
μίας τελείωσαν. Την Πέμπτη 17/2 έγινε μια μεγάλη συνέλευ-
ση των εργαζομένων του δήμου, εκλογοαπολογιστική, εν
όψει των εκλογών που ορίστηκαν για τις 15 και 16 Μάρτη. 

Αυτό που φάνηκε στη συνέλευση είναι η δίψα των συνα-
δέλφων να επιστρέψουν στις συλλογικές διαδικασίες του σω-
ματείου, η όρεξη για συζήτηση και η ανάγκη για να βάλουμε
τα επόμενα βήματα των διεκδικήσεών μας. 

Στη συνέλευση τοποθετήθηκαν οι τρεις παρατάξεις που
κατεβαίνουν στις εκλογές. Από τη μεριά μας συμμετέχουμε
σε αυτές με την Ενωτική Πρωτοβουλία και τοποθετήθηκα εκ
μέρους της παράταξης στη συνέλευση, συναντώντας πολύ
καλή ανταπόκριση από τους συναδέλφους/ισσες. 

Αυτό που αναδείξαμε είναι το ότι τα προβλήματα και οι
διεκδικήσεις των εργατών είναι κοινά σε όλη τη χώρα: Το επί-
δομα των ΒΑΕ που κόβεται με το καινούργιο διάταγμα. Η
σύγκρουση με το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη που καταργεί

μια σειρά κεκτημένα του εργατικού κινήματος. Η ανάγκη για
αυξήσεις καθώς και η επαναθέσπιση του 13ου και 14ου μι-
σθού. Η μόνιμη και σταθερή εργασία και οι προσλήψεις. Υπο-
γραμμίσαμε ότι χρειάζεται να τα παλέψουμε όλα αυτά με
αγωνιστικό τρόπο και απεργιακή σύγκρουση. 

Το σωματείο άλλαξε το καταστατικό του και πλέον εγγρά-
φει μέλη και τους συμβασιούχους – έτσι μπορώ κι εγώ να εί-
μαι υποψήφιος. Η παραμονή στη δουλειά και η μονιμοποίηση
των συμβασιούχων covid είναι ένα από τα σημεία αιχμής αυ-
τή τη στιγμή σε όλους τους δήμους. 

Μάλιστα, για να οργανώσουμε καλύτερα τα επόμενα βήμα-
τα σχετικά με τη διεκδίκηση της παραμονής μας στη δουλειά
– και όχι μόνο – οι συμβασιούχοι covid του δήμου Κερατσινί-
ου θα πραγματοποιήσουμε συνέλευση, την Κυριακή 27/2,
στις 5μμ, στο θεατράκι στα Λιπάσματα.

Μήτσος Αργυροκαστρίτης,
συμβασιούχος Covid δήμου Κερατσινίου

18/2, Απεργιακή συγκέντρωση για τα ΒΑΕ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
Η Εργατική Αλληλεγγύη, ο συλλογικός οργανωτής
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 8μμ 
Ποιος μπορεί να σταματήσει την απειλή του πολέμου
στην Ουκρανία;
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 καφέ πλ. Σουρμένων 7μμ 
Ποιος μπορεί να σταματήσει την απειλή του πολέμου
στην Ουκρανία;
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 Α’ ΦΕΠΑ 7.30μμ  
Η Εργατική Αλληλεγγύη, ο συλλογικός οργανωτής
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Ποιος μπορεί να σταματήσει την απειλή του πολέμου
στην Ουκρανία;
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 καφέ Σταθμός 8μμ
Η επαναστατική εφημερίδα ως συλλογικός οργανωτής
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊνταρ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
30 χρόνια από την κατάρρευση του κρατικού καπιταλι-
σμού στη Ρωσία
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 δημαρχείο 7.15μμ
Λεφτά για την υγεία, όχι για εξοπλισμούς και για το ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Η Εργατική Αλληλεγγύη συλλογικός οργανωτής
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ  
διαδικτυακά (fb ΣΕΚ Πετρούπολης)
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ – Ποιος δεν διδάχ-
θηκε τίποτα;
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Η Εργατική Αλληλεγγύη συλλογικός οργανωτής
Ομιλητής: Παναγιώτης Οδατζίδης

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 καφέ Νέον, 
Τριών Ιεραχών και Μαιζώνος 6μμ 
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 
ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ – Ποιος δεν διδάχ-
θηκε τίποτα;
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
1922, η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού

Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2,   
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ 
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ – Ποιος δεν διδάχ-
θηκε τίποτα;
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 καφέ Mixtape 7.30μμ
Εργατική Αλληλεγγύη, ο συλλογικός οργανωτής
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

Θεσσαλονίκη

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 7.30μμ 
διαδικτυακά fb Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ – Ποιος δεν διδάχ-
θηκε τίποτα;
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 καφέ Baraka 9μμ
1922, η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 καφέ Πέτρος 7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ – Ποιος δεν διδάχ-
θηκε τίποτα;
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 καφέ Διώροφον 6μμ
COP26 – Δεν καλύπτεται το χάσμα με απάτες
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 καφέ Ποέτα 8μμ
1922, η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2, καφέ Γιώτης 7.30μμ
Ποιος μπορεί να σταματήσει την απειλή του πολέμου
στην Ουκρανία;
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
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Μαρξιστικά Φόρουμ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ
6.30μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θη-
σέως 6,30μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Μετρό Πανόρμου 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ  6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 24/2
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
Πλ. Μερκούρη 7μμ

Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 7μμ

ΚΟΥΚΑΚΙ Γ. Ολυμπίου
6.30μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου
6,30μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρο-
μος 7μμ

ΙΛΙΟΝ Lidl πλ. Ιλίου 7μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Ζάντε 7μμ

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 6μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης 
Πλ. Πλαστήρα 7μμ

Ν. ΣΜΥΡΝΗ  
Πλατεία ΑΒ 6μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετρό 6μμ

ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη 
Γερμανός 7μμ

ΠΑΤΗΣΙΑ 
Πλ. Αμερικής 7μμ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 7μμ

Ν. ΙΩΝΙΑ 
Λεωφ. Ηρακλείου 

Οργανισμός Νεότητας
6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/2
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λαϊκή 11πμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Λαϊκή 1.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ 
Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Μαρτίου με Παπαναστα-
σίου 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 12μ

ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου
11.30πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 12μ

ΤΡΙΤΗ 1/3
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλ. Ελευθερίας 6,30μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Ιπποκράτους και Βαλτε-
τσίου 7μμ

Εξορμήσεις

ΚΕΕΡΦΑ Δυτική Θεσσαλονίκη
Τετάρτη 2/3, 7.30μμ, Κινηματοθέατρο Μινωτής (Δη-
μαρχείο Αμπελοκήπων)
Ομιλητές/τριες: 
Πόπη Σαραϊδάρη, ΔΣ Ε’ ΕΛΜΕ, Κατερίνα Τσαλταμ-
πάση, εκπαιδευτικός ΣΤ’ ΣΕΠΕ, Σαγιέντ  Μ., μέλος
επιτροπής προσφύγων στρατοπέδου Διαβατών,
Νίκος Χατζάρας, ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

ΚΕΕΡΦΑ Χαλάνδρι/Βριλήσσια/Αγ. Παρασκευή 
Σάββατο 5/3, 6μμ, Αίθουσα Εκδηλώσεων 
Δ. Χαλανδρίου (Παπάγου 7) 
Ομιλητές/τριες: 
Δημήτρης Τσακιλτζής, ΡΙΖΕΣ Σύλλογος Μικρασιατών
Χαλανδρίου, Σωτήρης Λαπιέρης, Δημοτικός Σύμβου-
λος "Χαλάνδρι Ενάντια", Γιώργος Ράγκος, ΚΕΕΡΦΑ

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 Πειραιάς 
Τετάρτη 9/3, 7μμ, Γραφεία Δημοτ. Κοινότητας 
(Δραγάτση 1Α)
Ομιλητές/τριες: 
Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά
– Ανταρσία στο Λιμάνι,
Χαζρά Χαν, πρόσφυγας στρατόπεδο Σχιστού, Νίκος
Αγαπάκης, Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά,

Γιώργος Γαλάνης, μέλος ΔΣ του ΣΕΠΕ Πειραιά «η
Πρόοδος», Μαρία Ανδρέου, εκπαιδευτικός ΚΕΕΡΦΑ
Πειραιά

ΚΕΕΡΦΑ Πετράλωνα 
Τετάρτη 9/3, 7 μμ, καφέ Αυλή των Πετραλώνων
Ομιλητές/τριες: 
Ηλίας Μούρης, πρόεδρος Ε’ ΕΛΜΕ, Λουίζα Γκουλια-
μάκη, φωτορεπόρτερ, Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός,
Rita Bimbou, μέλος επιτροπής προσφύγων στρατοπέ-
δου Ελαιώνα, Αντώνης Σκαρπέλης, ΔΣ ΕΚΑ. Συντονί-
ζει ο Γιάννης Οικονόμου, μεταφραστής, Γιάννης
Σηφακάκης, ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΕΡΦΑ Πατήσια – Γαλάτσι – Κυψέλη 
Πέμπτη 10/3, 7μμ, θέατρο ΕΚΣΤΑΝ 
(Καυτατζόγλου 5 Πατήσια)
Ομιλητές/τριες: 
Relildis Aye Mboh, πρόεδρος του African Women’ s
Voice, Sheik Gias, Ένωση για τα Δικαιώματα Απόδη-
μων Μπαγκλαντές Τμήμα Ελλάδας, Μπάμπης Κό-
κλας, πρόεδρος Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Έλλη Ζώτου,
δημοσιογράφος, Στέλιος Μιχαηλίδης, ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΕΡΦΑ Μαρούσι 
Πέμπτη 10/3, 7 μμ, Δημαρχείο Μαρουσιού 
Ομιλητές/τριες: 
Sohrab Afshar, πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, Στέ-
φανος Γανωτής, εκπαιδευτικός / πρώην υπεύθυνος
εκπαίδευσης σταρτοπέδου Μαλακάσας, Δημήτρης
Πολυχρονιάδης, πρόεδρος ΣΕΠΕ Αμαρουσίου – Συν-
τονιστικό ΚΕΕΡΦΑ, Λευτέρης Μαγιάκης, Δημ. Συμβ.
Αμαρουσίου, Αφροδίτη Φράγκου, δημοσιογράφος/ Δη-
μοτικός Σύμβουλος

ΚΕΕΡΦΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
Πέμπτη 10/3, 7μμ, 
Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας 
Ομιλητές/τριες: 
Γιώργος Μπαντής, Πρόεδρος Πανελλήνιου Σωμα-
τείου Αμοιβόμενων Ποδοσφαιριστών/τριών, Γιώργος
Τσιάκαλος, ομότιμος καθηγητής παιδαγωγικής ΑΠΘ, -
Μιμή Μουτομπά, προσφύγισσα από το Κονγκό, Μα-
νώλης Αρίδας, πρόεδρος Δ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης,
Γιάννης Κούτρας, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ - Σ.Ε. Ιπποκρατείου
ΓΝΘ 

ΚΕΕΡΦΑ Αμπελοκήποι/Γκύζη 
Παρασκευή 11/3, 7μμ, καφέ Μύρτιλο
Ομιλητές/τριες: 
Γιώργος Γιουλός, Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ-γο-
νέας 26 Γυμνάσιο Αθήνας, Δημήτρης Ζώτος, δικηγό-
ρος - πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Εύα Ηλιάδη, εκπαιδευτικός

ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ιωνία/Ν. Ηράκλειο 
Παρασκευή 11/3, 7 μμ, Πολύκεντρο δήμου Ηρακλείου
(Κουντουριώτου και Νεότητας)
Ομιλητές/τριες: 
Νάσος Μπράτσος, δημοσιογράφος /συγγραφέας,
Τζαβέντ Ασλάμ πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας
Ελλάδας – Η Ενότητα, Αιμιλία Τζίβα, επικεφαλής «Δι-
κτύου Πολιτών Ηρακλείου», Τζίμης Κυριαζοπούλος,
μαθητής, Νεκτάριος Χάινταρ, ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΕΡΦΑ Χανιά 
Παρασκευή 11/3, 6μμ, Εργατικό Κέντρο

ΚΕΕΡΦΑ Ηράκλειο Παρασκευή 11/3

ΚΕΕΡΦΑ Ίλιον/Πετρούπολη 
Σάββατο 12/3, 6.30 μμ, καλλιτεχνικό καφενείο 
Πολιτιστικού Κέντρου Ιλίου Μελίνα Μερκούρη, 
Αγ. Φανουρίου 99 
Ομιλητές/τριες: 
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος – πολιτική αγωγή στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, Κατερίνα Πατρικίου, γραμμα-
τέας Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Άγιος
Σάββας, Sheik Gias, Ένωση για τα Δικαιώματα Από-
δημων Μπαγκλαντές Τμήμα Ελλάδας, Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ. Συντονίζει η Δώρα
Κομνηνού, εικαστικός

ΚΕΕΡΦΑ Καλλιθέα 
Σάββατο 12/3, 6 μμ, Δημαρχείο

ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας 
Κυριακή 13/3, 7μμ, Πολυχώρος Μάνος Λοΐζος
Ομιλητές/τριες: 
Τασούλα Δημητριάδου, Γραμματέας Συλλόγου Γο-
νέων 4ου Λυκείου Νίκαιας, Φατμά Σιμπουκι, προσφύ-
γισσα από την Αλγερία, Κυριακή Παπαθανασοπούλου,
Διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας, Τζαβέντ Ασλάμ, πρό-
εδρος Πακιστανικής κοινότητας Ελλάδας – Η Ενό-
τητα, Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος - πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Κατερίνα Θωίδου, Δημο-
τική Σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη

ΚΕΕΡΦΑ Εξάρχεια
Ομάδα Απόδρασης στο Λόγο και τη Τέχνη Κυριακή 13
Μάρτη, 7.30μμ, ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ
Ανοιχτή Εκδήλωση " Για ένα Πλανήτη χωρίς σύνορα"
Προετοιμάζουμε το συλλαλητήριο 19 Μάρτη, Ομόνοια
3μμ, Λόγος, ποίηση, αντίσταση στο ρατσισμό.

Εκδηλώσεις-δράσεις KEΕΡΦΑ - Οργανώνουμε τις 19 Μάρτη
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Στις γειτονιές
ΝΙΚΑΙΑ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 Καφέ Πολυχώρου
Μάνος Λοϊζος 7μμ
Ομιλήτριες: 
Άννα Τσινίκα, μέλος Δ.Σ. ΠΣΥΠ ΕΡΤ,
Ελένη Τσαγανού, εργαζόμενη σε παι-
δικό σταθμό δήμου Νίκαιας-Ρέντη,
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβου-
λος Νίκαιας

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

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

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 γραφεία 3ης δημοτικής
κοινότητας, Τριών Ιεραρχών 74, 7μμ
Ομιλήτριες: 
Μαρία Κοτρώνη, μέλος Δ.Σ. ΣΕΔΕ-
ΣΦΑ, εργαζόμενη στο φυσικό αέριο,
Μαριάννα Χρονοπούλου, εκπ/κος
Α’βαθμιας εκπαίδευσης, 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, εργα-
ζόμενη σε ξενοδοχείο, Κίνηση για
απεργιακή 8 Μάρτη, αντικαπιταλι-
στικό δίκτυο «Η Καμαριέρα»

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

ΓΑΛΑΤΣΙ – ΠΑΤΗΣΙΑ – ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2 καφέ Περιμπανού,
οδός Χατζηδάκη 9, 6.30μμ
Ομιλήτριες: 
Σταυρούλα Πανίδου, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη, Φατίμα Να-
μούσε, Αρετή Αγραφιώτου, Περιμπα-
νού
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
Γιαννουδάκη, δημοσιογράφος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 γραφεία δημοτικού
σχήματος, Θησέως 156, 4ος ορ.,

7.30μμ
Ομιλήτρια: 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη

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

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 Μουσείο Εθνικής Αντί-
στασης 7.30μμ
Ομιλήτριες: 
Έλλη Πανταζοπούλου, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη, Άννα Στάμου,
Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας, Πη-
νελόπη Τρομπέτα, φοιτήτρια Φιλοσο-
φικής, Χρύσα Δουζένη,
Συλλογικότητα “Είμαι εδώ”

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 Blue bear (πλ. Εξαρ-
χείων) 7.30μμ
Ομιλήτρια: 
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βι-
βλίου «Η πάλη για την απελευθέ-
ρωση των γυναικών»

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 αιθ. ΕΒΕ, Αράτου 21,
Πλ. Όλγας 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου, Κίνηση
για την απεργιακή 8 Μάρτη, Σοφία
Ηλιάδη, εκπαιδευτικός ΠΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 Εργατικό Κέντρο 6μμ
Ομιλήτριες: 
Αγγέλα Χαραλαμπάκη, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη, Μαντώ Καλα-
τζάκη, φοιτήτρια, 

ΧΑΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 Εργατικό Κέντρο 6μμ

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 Θόλος 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ομιλήτριες: 
Ειρήνη Πολυχρονιάδη, άνεργη,
πρώην εργαζόμενη με ΣΟΧ στην κα-
θαριότητα στο «Σωτηρία», Χαρίτα
Μήνη, συγγραφέας, Αφροδίτη Φράγ-
κου, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη

Στους εργατικούς
χώρους
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 προαύλιο 12.30
Ομιλήτρια: 
Αφροδίτη Φράγκου, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/2 αίθουσα εκδηλώ-
σεων 1μμ
Ομιλήτριες: 
Ελένη Τσαγανού, συμβασιούχος ερ-
γαζόμενη στο Δήμο, Σταυρούλα Πανί-
δου, Κίνηση για την απεργιακή 8
Μάρτη

ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/2 κεντρικό αμφιθέα-
τρο 12μεσ.
Ομιλήτρια: 

Αργυρή Ερωτοκρίτου, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο
Ιωσήφ Σίσκας, προϊστάμενος νοση-
λευτικής υπηρεσίας και γραμματέας
του σωματείου, η Ελίνα Σακελλαρίου,
κοινωνική λειτουργός στο νοσοκο-
μείο, η Κατερίνα Διδασκάλου, ψυχο-
λόγος στο νοσοκομείο, και η Λίλιαν
Μπουρίτη, ψυχολόγος, μέλος της Κί-
νησης για την απεργιακή 8 Μάρτη 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/2 αίθριο 1μμ
Ομιλήτριες: 
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βι-
βλίου «Η πάλη για την απελευθέ-
ρωση των γυναικών», Ειρήνη
Γεωργοπούλου, συμβασιούχος καθα-
ρίστρια νοσοκομείου Αγ.Σάββα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/2 10.30πμ
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπού-
λου, εργαζόμενη ΥΠ.ΠΟ., +

ΗΘΟΠΟΙΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/2 θέατρο «Σταθμός»,
Β.Ουγκο κ Δεληγιάννη, Μεταξουρ-
γείο 11.30πμ
Ομιλήτριες: 
Σταυρούλα Πανίδου, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη, Μαργαρίτα Συγ-
γενιώτη, συνδικαλίστρια ΠΟΘΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΤΡΙΤΗ 1/3 ΕΚΑ 6μμ
Ομιλήτρια: 
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βι-
βλίου «Η πάλη για την απελευθέ-
ρωση των γυναικών»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 1/3  Κυλικείο 2μμ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ
ΤΡΙΤΗ 1/3 αμφιθέατρο 1μμ
Ομιλήτρια: 
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βι-
βλίου «Η πάλη για την απελευθέ-
ρωση των γυναικών»

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

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

ΕΡΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 αιθ. ΠΟΣΠΕΡΤ 1.30μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου, Κί-
νηση για την απεργιακή 8 Μάρτη +

ΜΜΕ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 ΕΣΗΕΑ 7μμ
Ομιλήτριες: 
Λένα Βερδέ, μέλος Δ.Σ. ΕΣΠΗΤ, Κί-
νηση για την απεργιακή 8 Μάρτη,
Ντέπυ Βρεττού, ΕΡΤ, Ινγκεμποργκ
Μπέγκελ, δημοσιογράφος, Μαρία
Κεφαλά, δημοσιογράφος

Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/3, 12μ
Ομιλήτρια: 
Τιάνα Ανδρέου, Κίνηση για την απερ-
γιακή 8 Μάρτη, θα χαιρετίσει ο Γ.
Ρόδης, γραμματέας συλλόγου εφο-
ριακών Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 3/3, 2μμ
Ομιλήτρια: 
Αφροδίτη Φράγκου, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη

«ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ»
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 γραφεία συνδικάτου
επισιτισμού, Γλάδστωνος 3, στοά
Φέξη, 7ος όρ., 6.30μμ
Ομιλήτρια: 
Χουάνα Σταυριανού, ξενοδοχοϋπάλ-
ληλος, μέλος της «Καμαριέρας»,
Σταυρούλα Πανίδου, Κίνηση για
απεργιακή 8 Μάρτη

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 αμφιθέατρο κτιρίου Δ,
1μμ
Ομιλήτριες: 
Ιωάννα Καραμπίκα, εργαζόμενη στο
Ιπποκράτειο σε αναστολή, Μαρία Κα-
μνορόκα, εργαζόμενη στο Κ.Υ. Ευό-
σμου

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕ-
ΝΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/3, 1.30μμ
Ομιλήτριες: 
Κατερίνα Αβραμίδου, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη, Μωρήν Χασό και
Σοφία Δουλιανάκη, εργαζόμενες στο
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Στις σχολές
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2, 6μμ
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου,  Κί-
νηση για την απεργιακή 8 Μάρτη

ΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 1μμ

Ομιλήτριες: 
Ζαφείρω Χιλιαδά, μεταπτυχιακή φοι-
τήτρια πολιτικής οικονομίας, Μαρία
Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου «Η
πάλη για την απελευθέρωση των γυ-
ναικών»

ΠΑΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/2 αίθριο ΣΕΤΠ  2μμ
Ομιλήτρια: 
Μαρίζα Ψαλτάκου, Κίνηση για απερ-
γιακή 8 Μάρτη, Εύα Ντόκου, φοιτή-
τρια ΠΑΔΑ

ΑΣΟΕΕ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 1μμ
Ομιλήτριες: 
Ζέτα Σταυροπιεράκου, Resistencia
ΕΑΑΚ, Έλλη Πανταζοπούλου, Κίνηση
για την απεργιακή 8 Μάρτη

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 αίθριο 2μμ
Ομιλήτριες: 
Λίλιαν Μπουρίτη, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη, Πηνελόπη Τρομ-
πέτα, φοιτήτρια Φιλοσοφικής

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΠΘ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3, 12μ
Ομιλήτριες: 
Ιωάννα Κατλαμούση, Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη και από την 
Φοιτητική Ένωση Φύλου και Ισότητας
ΑΠΘ

ΑΣΚΤ
ΠΕΜΠΤΗ 3/3, 2μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη, Κίνηση
για την απεργιακή 8 Μάρτη

Εκδηλώσεις για την απεργιακή 8 Μάρτη

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη δράση της
εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατρα-
πεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός
δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός,
η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί
για να προστατεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιτα-
λισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευ-
ση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι ερ-
γάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο όλου
του κοινωνικού πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω-
γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

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

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει στό-
χο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε
μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που κα-
ταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν στα σύνο-
ρά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν κατα-
φέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτη-
τα από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και όλους τους κατα-
πιεσμένους να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρί-
ζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική και οικο-
νομική ισότητα των γυναικών και για το τέλος όλων των δια-
κρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον
πλανήτη μέσα από το κυνήγι του κέρδους και τους ανταγωνι-
σμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί είναι οργανωμέ-
νοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και
τον στρατό. Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργα-
τική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σοσια-
λιστικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβι-
στές του κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επαναστα-
τικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να ορ-
γανώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να ανα-
πτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγικές που θα
μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ
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Μπορεί ένα βιβλίο να προκαλέσει μία
απεργία; Και μπορεί μία απεργία να
πυροδοτήσει την έκρηξη ενός νέου

κύματος ριζοσπαστικοποίησης που παλεύει
οργανωμένα ενάντια στις σεξιστικές διακρί-
σεις και τη βία κατά των γυναικών;

Η απάντηση είναι ένα μεγάλο ΝΑΙ αν μιλάμε
για το βιβλίο «Η πάλη για την απελευθέρωση
των γυναικών» της Μαρίας Στύλλου, υπεύθυνης
έκδοσης του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα
Κάτω, το οποίο κυκλοφορεί από την Παρασκευή
18 Φεβρουαρίου σε 3η εμπλουτισμένη έκδοση.
Την προλογίζει η ίδια η συγγραφέας κάνοντας
τη σύνδεση με τη 2η έκδοση και τις πολιτικές
εξελίξεις των 2 χρόνων κυβέρνησης ΝΔ.

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου έγινε το φθινό-
πωρο του 2018 και μετά την πετυχημένη πα-
ρουσίασή του στην ΕΣΗΕΑ το Νοέμβριο της
ίδιας χρονιάς, ακολούθησε ένας γύρος εκδηλώ-
σεων σε εργατικούς χώρους και γειτονιές πα-
νελλαδικά, με στόχο να ξανανοίξει η συζήτηση
για τη γυναικεία καταπίεση με κέντρο τη μαρξι-
στική ανάλυση για το ποιος κερδίζει από την εκ-
μετάλλευση του μισού της εργατικής τάξης, αλ-
λά και πώς μπορούμε να παλέψουμε συλλογικά
για μία κοινωνία χωρίς διακρίσεις και καταπίε-
ση, μία κοινωνία όπου όπως έλεγε ο Λένιν «κά-
θε μαγείρισσα θα μπορεί να κυβερνάει».

Παράλληλα ξεκίνησε η προσπάθεια να βγού-
νε αποφάσεις από σωματεία που να καλούν σε
απεργιακή κινητοποίηση στις 8 Μάρτη 2019.
Είχαν προηγηθεί οι μαζικές απεργίες και κινη-
τοποιήσεις το 2018 στην Τουρκία όπου έγινε
διαδήλωση ενάντια στο καθεστώς «έκτακτης
ανάγκης» και στην Ισπανία όπου οι πρωτοβου-
λίες των γυναικών μετέτρεψαν το κάλεσμα των
συνδικάτων για μία ημέρα δράσης σε μέρα γε-
νικής απεργίας με 5-6 εκατομμύρια να βγαί-
νουν στους δρόμους εκείνη την ημέρα.

Ήταν τέτοια η πίεση πάνω στις συνδικαλιστι-
κές ηγεσίες που τελικά πήραν την απόφαση να
προκηρύξουν την πρώτη απεργία για τις 8
Μάρτη στην Ελλάδα καλώντας σε στάση εργα-
σίας και συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος. Ακόμα και η ΓΣΕΕ βγήκε από τη χρόνια
ύπνωσής της και κάλεσε σε 2ωρη στάση εργα-
σίας για να μπορέσουν και οι εργαζόμενες/οι
του ιδιωτικού τομέα να συμμετέχουν στις συγ-
κεντρώσεις.

Ήταν μία ιστορική ημέρα για το εργατικό κί-
νημα στην Ελλάδα και διεθνώς, μία ημέρα απερ-
γιακής γιορτής με την πορεία να ξεκινάει σε πα-
νηγυρικό κλίμα με τις συμβασιούχες καθαρί-
στριες του Άγιου Σάββα που είχαν καταφέρει να
πετάξουν τον εργολάβο έξω από το νοσοκομείο,
να μπαίνουν στην κεφαλή της πορείας.

Η 3η έκδοση έρχεται ακριβώς στη κρίσιμη
χρονική στιγμή που είμαστε ήδη στον δρόμο
για την οργάνωση της φετινής απεργιακής 8
Μάρτη και καθώς διανύουμε τη δεύτερη χρο-
νιά της πανδημίας και την τρίτη χρονιά της
διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το
2021 ήταν μία χρονιά σκληρών επιθέσεων των
από πάνω στην εργατική τάξη και κυρίως απέ-
ναντι στις γυναίκες -απολύσεις συμβασιούχων
καθαριστριών, αναστολές εργασίας για τους
ανεμβολίαστους εργαζόμενους στην Υγεία,
νόμος Χατζηδάκη, διάλυση δημόσιων δομών-
και μια χρονιά που η βία και οι σεξιστικές επι-

θέσεις κατά των γυναικών πήραν διαστάσεις
πανδημίας μέσα στην πανδημία. 

Δεκαοκτώ γυναικοκτονίες, συνεχείς αποκα-
λύψεις για βιασμούς και απόπειρες βιασμού
από πλούσιους εκ-βιαστές, άπειρα περιστατι-
κά ξυλοδαρμών και ενδοοικογενειακής βίας
και συστηματικές ιδεολογικές επιθέσεις στο
δικαίωμα των γυναικών για αυτοδιάθεση του
σώματός τους. Τελευταίο κρούσμα της προ-
σπάθειας επιβολής του δόγματος «πατρίς,
θρησκεία, οικογένεια» ήταν από το Υπουργείο
Παιδείας με την έγκριση υλικού της Ελληνικής
Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής για τα Γυ-
μνάσια με το αντεπιστημονικό περιεχόμενο για
το αγέννητο παιδί.

Αναζήτηση απαντήσεων
Γιατί οι από πάνω επιμένουν με λύσσα να

επαναφέρουν τις μεσαιωνικές αντιλήψεις για
τις γυναίκες ως μηχανές αναπαραγωγής που
δεν έχουν δικαιώματα πάνω στο ίδιο τους το
σώμα; Γιατί αυξάνονται σε τέτοια ποσοστά τα
κρούσματα των βίαιων συμπεριφορών εις βά-
ρος των γυναικών που φτάνουν ακόμα και σε
δολοφονίες όταν αρνούνται να αποδεχτούν το
ρόλο της υπάκουης συζύγου όπως στην περί-
πτωση της Καρολάϊν; Και πώς μπορούμε να
παλέψουμε για να σταματήσουμε επιτέλους τη
σεξουαλική κακοποίηση, τους βιασμούς, τις
διακρίσεις στους χώρους εργασίας; Είναι μή-
πως στη φύση των αντρών να καταπιέζουν τις
γυναίκες τους; Πρέπει οι γυναίκες να ενωθούν
ως φύλο απέναντι στον κοινό εχθρό που είναι
οι άντρες ανεξαρτήτως τάξης;

Είναι προφανές ότι όταν υπάρχει ένα νέο κύ-
μα ριζοσποστικοποίησης, η συζήτηση και η
αναζήτηση απαντήσεων για το πώς μπορούμε
να παλέψουμε αποτελεσματικά ξαναφέρνουν
στην επιφάνεια όλες τις διαφορετικές απόψεις
και «διαχωριστικές γραμμές» μέσα στο κίνημα:

Φύλο ή τάξη, θεωρία της πατριαρχίας ή μαρξι-
στική ανάλυση για την εκμετάλλευση, ανθρώ-
πινη φύση των αντρών ή αλλοτρίωση της ερ-
γατικής τάξης; Είναι ερωτήματα που ανάλογα
απο τα ποια πλευρά θα απαντηθούν είναι ζωτι-
κής σημασίας για το αν το κίνημα θα είναι νι-
κηφόρο ή αν θα μετατραπεί απλά σε ένα μο-
χλό πίεσης για θεσμικές αλλαγές που αφή-
νουν ανέγγιχτη τη ρίζα του προβλήματος που
είναι η ταξική κοινωνία.

Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου δίνει την ει-
κόνα των ανισοτήτων στους μισθούς, των δια-
κρίσεων και των σεξουαλικών επιθέσεων εις
βάρος των γυναικών την περίοδο της κρίσης
αλλά και της αντίστασης από τη πλευρά των
γυναικών απέναντι σε πλούσιους και ισχυρούς
βιαστές όπως ο Στρος Καν. Και στην Ελλάδα
βλέπουμε αύξηση της αυτοπεποίθησης κομμα-
τιών της εργατικής τάξης να απεργούν και να
διεκδικούν βελτίωση των όρων εργασίας. Το
«Ποτέ την Κυριακή» που φώναξαν οι γυναίκες
απεργοί των καλλυντικών της Estee Lauder
στην πρώτη γραμμή τον Μάη του 2017 ενάντια
στην κατάργηση της κυριακάτικής αργίας είναι
χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο ξαναφέρ-
νουν στο επίκεντρο την αναγκαία ανάλυση του
Μαρξ και του Ένγκελς για τις ταξικές κοινω-
νίες και τις αλλαγές στον τρόπο παραγωγής
και δημιουργίας του πλεονάσματος που έφε-
ραν «την ιστορική ήττα του γυναικείου φύλου»
αντιπαραθέτοντάς την με τις θεωρίες των φε-
μινιστριών περί πατριαρχίας και ανθρώπινης
φύσης. Θεωρίες που τοποθετούν το πρόβλημα
της καταπίεσης στη σφαίρα της αναπαραγω-
γής της εργατικής τάξης, -δηλαδή μέσα στην
οικογένεια, και όχι στην παραγωγή, εκεί που οι
καπιταλιστές φτιάχνουν τις αλυσίδες της εκμε-
τάλλευσης της εργατικής τάξης.

Στα επόμενα κεφάλαια μπορούμε να βρούμε
και πολλά ιστορικά στοιχεία για την καθιέρωση
της 8 Μάρτη, για τους αγώνες των γυναικών
παγκόσμια για «ψωμί και τριαντάφυλλα», από
τους πρώτους αγώνες για το δικαίωμα στην
ψήφο μέχρι τα κινήματα του Μάη του ‘68 που
ξαναέβαλαν ορμητικά τα ζητήματα των ελεύ-
θερων και δωρεάν εκτρώσεων, της σεξουαλι-
κότητας, των κοινωνικών παροχών ώστε οι γυ-
ναίκες να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
Μέσα σε αυτά μπορούμε να βρούμε και στοι-
χεία για τις πρώτες απεργίες των γυναικών
στην Ελλάδα, όπως ήταν η απεργία των υφαν-
τριών στο εργοστάσιο Ρετσίνα στον Πειραιά
μέχρι τις απεργίες της Μεταπολίτευσης όπου
οι γυναίκες ήταν στην πρώτη γραμμή του αγώ-
να, από τις απεργιακές φρουρές μέχρι το χτί-
σιμο των πρώτων ελεύθερων συνδικάτων που
έσπασαν το γύψο που είχε επιβάλει η Χούντα.

Επανάσταση
Η Ρώσικη Επανάσταση και οι κατακτήσεις

της στα δικαιώματα των γυναικών έχει την τι-
μητική της θέση στο προτελευταίο κεφάλαιο
του βιβλίου, θυμίζοντάς μας ποια είναι η δύνα-
μη που μπορεί να σαρώσει τις πιο καθυστερη-
μένες αντιλήψεις και να τσακίσει την εκμετάλ-
λευση εκεί που γεννιέται, δηλαδή στους χώ-
ρους δουλειάς. Η ίση αμοιβή, το δικαίωμα
στην έκτρωση και το αυτόματο διαζύγιο, η
συμμετοχή τους στα συνδικάτα, ήταν κατακτή-
σεις που ακόμα και σήμερα δεν υπάρχουν
πουθενά στην «πολιτισμένη δύση» ή βάλλονται
συνεχώς. Αρκεί να σκεφτούμε τις χιλιάδες γυ-
ναίκες συμβασιούχες στην Ελλάδα που στε-
ρούνται το δικαίωμα στο συνδικαλισμό επειδή
τα περισσότερα σωματεία αρνούνται να αλλά-
ξουν το καταστατικό τους ώστε να μπορούν
αυτές οι γυναίκες να γίνουν μέλη τους.

Είναι δυνατή η απελευθέρωση των γυναικών
σήμερα που προσπαθούν να μας γυρίσουν 100
χρόνια πίσω; Κι εδώ η απάντηση είναι ένα με-
γάλο ΝΑΙ, αρκεί να το κάνουμε πατώντας στη
δύναμη της εργατικής τάξης, της μοναδικής
τάξης που έχει συμφέρον να παλεύει ενωμένη
ξεπερνώντας τους διαχωρισμούς ανάλογα με
το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την κα-
ταγωγή. Ένα βήμα ήταν η προσπάθεια για την
οργάνωση απεργίας στις 8 Μάρτη. Εκεί λογο-
δοτεί και η έκδοση αυτού του βιβλίου καθώς
και η συγκρότηση της Κίνησης για την Απερ-
γιακή 8 Μάρτη. Γι’ αυτό και η τρίτη έκδοση πε-
ριλαμβάνει στο τέλος και τις ομιλίες των ειση-
γητριών στην εκδήλωση που οργάνωσε η Κίνη-
ση πέρσι στις 27 Μάρτη, αμέσως μετά την συγ-
κλονιστική απεργιακή 8 Μάρτη, καθώς και φω-
τογραφικό υλικό αυτών των τριών χρόνων.

Είναι ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσουμε
και να ξαναδιαβάσουμε, με πολύτιμα επιχειρή-
ματα για το απαραίτητο ξεκαθάρισμα μέσα
στο νέο αυτό κίνημα που θέλει να πάρει πίσω
όλα όσα μας στέρησαν και μπορεί. Αξίζει να το
προτείνουμε παντού, στις συναδέλφισσες και
τους συναδέλφους μας, σε όσους καλούμε
στις τοπικές εκδηλώσεις και βέβαια σε όλες
και όλους με τους οποίους οργανώνουμε τη
φετινή απεργιακή 8 Μάρτη. 

Τιάνα Ανδρέου, 
Κίνηση για Απεργιακή 8 Μάρτη, Πειραιάς

Το νέο κίνημα έχει το δικό του βιβλίο
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ΧΑΝΙΑ

ΓΚΡΑΒΑ

Να σώσουμε 
το δημοτικό
γηροκομείο
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το πραξικόπημα στο οποίο

προέβη ο δήμαρχος Χανίων, κατά τη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου στις 18/2, κατά τη συζήτηση για τη
σύνθεση του νέου ΔΣ του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.
Στη νέα σύνθεση του ΔΣ του ιδρύματος «κόπηκε» ο εκπρό-
σωπος της «Ανταρσία στα Χανιά», ενώ αποκλείστηκε για
δεύτερη φορά η «Λαϊκή Συσπείρωση». 

Η δημοτική αρχή θέλει να έχει τα χέρια της ελεύθερα και
κοιτά να απαλλαγεί από οποιαδήποτε αντιπολίτευση μέσα
στο ΔΣ του γηροκομείου. Πρόκειται για μια κίνηση πανικού.
Τη στιγμή που η πόλη σπαράσσεται από το σκάνδαλο των
δολοφονιών και της αρπαγής περιουσιών γερόντων, στην
ιδιωτική δομή της «Αγίας Σκέπης», με την παράλληλη ανά-
δειξη  πολιτικών ευθυνών της πολιτικής ηγεσίας της περιφε-
ρειακής διεύθυνσης Χανίων, ο δήμαρχος επιχειρεί να απαλ-
λαγεί από οποιαδήποτε φωνή αντιπολίτευσης μέσα στο γη-
ροκομείο. 

Δεν είναι όμως μόνο αυτό! Κυβέρνηση και δημοτική αρχή
επιχειρούν να βάλουν χέρι στις συντάξεις των γερόντων,
επιβάλλοντας τροφεία και θέλοντας να μετατρέψουν το γη-
ροκομείο σε ανταποδοτική δομή, ώστε να πληρώνουν οι ίδι-
οι οι γέροντες  για την παραμονή τους σε αυτό.  Λες και δεν
είναι αρκετά τα 1000 ευρώ το μήνα που παίρνουν από τον
ΕΟΠΥΥ για καθένα από τους 70 ηλικιωμένους του γηροκο-
μείου. 

Η δημοτική αρχή σπαταλά αφειδώς χρήματα για φιέστες
δίνοντας 35 χιλ. για να φέρνει χριστουγεννιάτικά δέντρα
από τη Γαλλία, αλλά την ίδια στιγμή δίνει μόλις 50χιλ. στο
γηροκομείο, όταν μάλιστα ο προϋπολογισμός του ιδρύμα-
τος είναι 4,5 εκ.

Όσο και να προσπαθεί η δημοτική αρχή να ωραιοποιήσει
την κατάσταση δεν ξεχνούμε ότι αφήνοντας τους εργολά-
βους να αλωνίζουν χωρίς κανέναν έλεγχο, άφησαν το γηρο-
κομείο αθωράκιστο κατά την πανδημία. Δεν ξεχνούμε ότι
υπάρχουν μόλις ένας ή δύο εργαζόμενοι στο πλυντήριο για
όλους τους  ηλικιωμένους  με αποτέλεσμα  να μην μπορούν
να διαχωριστούν τα ρούχα (και τα εσώρουχα) των  ηλικιωμέ-
νων και αυτά να μοιράζονται τυχαία μεταξύ των ηλικιωμέ-
νων. Δεν ξεχνούμε ότι απομόνωσαν τους ηλικιωμένους καθ’
όλη τη διάρκεια  της πανδημίας από τους δικούς τους αν-
θρώπους με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την ψυ-
χική τους υγεία σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδο της ζωής
τους. Είναι οι πολιτικές διάλυσης των κοινωνικών δομών με
τις οποίες κυβερνήσεις και δήμαρχοι έχουν οδηγήσει τη τρί-
τη ηλικία στα κολαστήρια της ιδιωτικής φιλανθρωπίας. 

Φτάνει πια! Είναι πρόκληση τη στιγμή που χιλιάδες εργα-
ζόμενες και εργαζόμενοι ετοιμάζονται να απεργήσουν στις
8 Μάρτη παλεύοντας και διεκδικώντας δικαιώματα για τις
γυναίκες, αντί να ενισχύουν τις κοινωνικές δομές, να αμφι-
σβητούν τον  χαρακτήρα τους και να φορτώνουν επιπλέον
βάρη στις γυναίκες και τις οικογένειες της εργατικής
τάξης.  

Είναι όμως γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα φιμώσουν τη
φωνή της αριστεράς με τέτοιες μεθοδεύσεις. 

Απαιτούμε τη διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρα-
κτήρα του γηροκομείου. Χωρίς έξτρα τροφεία (εκτός απ το
νοσήλιο του ΕΟΠΥΥ) και την πλήρη στελέχωσή του με μόνι-
μο προσωπικό.

Καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δημαρ-
χείο και μετάβαση στο γηροκομείο την Πέμπτη 24/2 στις
2μμ έξω από το δημαρχείο. Καλούμε σε συμμετοχή στην
απεργιακή συγκέντρωση στην ημέρα της γυναίκας στις 8
Μάρτη, στις 12:30μ.μ. στην πλατεία της Δ. Αγοράς.

Ανταρσία στα Χανιά  21/2/2022

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όχι ποινές σε απεργούς

Κινητοποίηση στην Γκράβα καλούν
το πρωί της Τετάρτης 23/2 οι σύλ-

λογοι γονέων και τα σωματεία εκπαιδευ-
τικών, απέχοντας από την πρώτη διδα-
κτική ώρα, με αφορμή τη συμπλήρωση
ενός μήνα από το χαμό ενός τετράχρο-
νου παιδιού που παρασύρθηκε από
διερχόμενο όχημα στην οδό Ταϋγέτου. 

Γονείς, μαθητές κι εκπαιδευτικοί διεκ-
δικούν μέτρα για την ασφάλεια των παι-
διών. «Αυτά που ζητάμε είναι τα αυτο-
νόητα για την ασφαλή πρόσβαση κάθε
παιδιού στο σχολείο του, στους δημοτι-
κούς χώρους αναψυχής και στις αθλητι-
κές εγκαταστάσεις» τονίζει ο Σύλλογος
Γονέων του 132ου Δημοτικού Σχολείου
που καλεί στην κινητοποίηση. 

Η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας
σημειώνει: «Η δημοτική αρχή χρειάζεται
να ακούσει τη φωνή των γονιών και των
εκπαιδευτικών που δεν ανέχονται άλλη
αδιαφορία μπροστά στην απώλεια ζωών
μικρών παιδιών. 

Τώρα είναι η ώρα να παρθούν επιτέ-
λους μέτρα για την λειτουργία των
ολοήμερων σχολείων και την ασφάλεια
των παιδιών, όσο οι γονείς τους είναι
στη δουλειά, για την πρόσληψη σχολι-
κών τροχονόμων και την ειδική εκπαί-
δευσή τους, προκειμένου να ανταποκρί-
νονται στα ιδιαίτερα απαιτητικά καθή-
κοντά τους, για τη δημιουργία ασφαλών
συνθηκών, εντός και εκτός των χώρων
άθλησης και ψυχαγωγίας».

ΠΣΥΠΕΡΤ

Mία έδρα στο νέο Δ.Σ του ΠΣΥΠ
ΕΡΤ έλαβε η Αριστερή Πρωτο-

βουλία Εργαζομένων, στις εκλογές
που έγιναν στις 16/2. 

Μιλήσαμε με την Ειρήνη Φωτέλη,
μέλος της Αριστερής Πρωτοβουλίας
Εργαζομένων: «Καταθέσαμε ένστα-
ση η οποία μόλις μάθαμε ότι απορ-
ρίφθηκε. Αιτία για την ένσταση ήταν
το γεγονός ότι ψηφίσανε συνάδελ-
φοι από άλλα σωματεία που τα βά-
φτισαν “κλαδικά” παρότι δεν είναι,
με αποτέλεσμα να διπλοψηφίζουν
για αντιπροσώπους σε ΕΚΑ και ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ. Η απόρριψη δεν έχει να κά-
νει με την ουσία της καταγγελίας αλ-
λά με το χρόνο κατάθεσης της έν-
στασης. 

Η Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζο-
μένων έλαβε μια έδρα στο νέο Δ.Σ
του ΠΣΥΠ ΕΡΤ και θα αγωνιστούμε
για να μην πληγεί η αξιοπιστία και η
αντιπροσωπευτικότητα του σωματεί-
ου από παρατυπίες στις διαδικασίες,
καθώς και για να έχει δράση και να
μην αποτελεί απλά σφραγίδα. Στην
προηγούμενη θητεία το Δ.Σ του σω-
ματείου συνεδρίασε ελάχιστες φο-
ρές. Ούτε μια ανακοίνωση δεν έβγα-
λε. Για να μη μιλήσουμε για πιο ου-
σιαστική και αγωνιστική δραστηριό-
τητα. Χρειαζόμαστε ένα σωματείο
που θα δίνει μάχες και σε αυτή την
προοπτική θα παλέψουμε». 

ΠΕΡΑΜΑ

Απεργιακή κινητοποίηση στον ΟΛΠ
πραγματοποίησαν την Τρίτη 22/2 οι ερ-

γαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης Περάματος ενάντια στα αιφνίδια
σχέδια της COSCO να κλείσει τη Ζώνη για
άγνωστο χρονικό διάστημα, ώστε να πραγ-
ματοποιηθούν εργασίες. Η πορεία ξεκίνησε
από την πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ η 24ωρη
απεργία κηρύχτηκε από το Συνδικάτου Με-
τάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστι-
κής Βιομηχανίας Ελλάδας και το Σωματείο
Ναυπηγοξυλουργών. 

Όπως αναφέρει το Συνδικάτο Μετάλλου,
ο ΟΛΠ, δηλαδή η COSCO, «ξαφνικά απο-
φάσισε να υλοποιήσει όλα τα έργα στην
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ταυτόχρονα.
Χωρίς καμία ειδοποίηση βγάζει εκτός δου-
λειάς το 80% των υποδομών της ναυπηγοε-
πισκευαστικής σε Πέραμα και Mόλο Δρα-
πετσώνας, ενώ σχεδιάζει το κλείσιμο του
Mόλου της ΔΕΗ, οδηγώντας μας στην
ανεργία για άγνωστο χρονικό διάστημα».

Οι εργαζόμενοι της Ζώνης απαιτούν την
εξασφάλιση του εισοδήματος τους και την
άμεση εφαρμογή της σύμβασης από όλους
τους εργοδότες, καθώς όπως καταγγέλ-
λουν υπάρχει συνεχής προσπάθεια από την
πλευρά της εργοδοσίας να μην τηρεί πολ-
λά από αυτά που υπέγραψε λίγους μήνες
πριν στην συλλογική σύμβαση εργασίας.
Τέλος, καλούν σε συμμετοχή στην πορεία
στις 26/2 για να ενώσουν τη φωνή τους με
τους εργάτες της Καβάλας, της ΛΑΡΚΟ και
της COSCO.

Στάση εργασίας και συγκέντρωση
στην Α’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αθήνας πραγματο-

ποίησαν σωματεία εκπαιδευτικών το με-
σημέρι της Δευτέρας 21/2. Η κινητοποί-
ηση έγινε με αφορμή τη νέα επίθεση του
Υπουργείου Παιδείας, το οποίο κάλεσε
114 διευθυντές των σχολείων να παρα-
λάβουν έγγραφα με κυρώσεις σε βάρος
τους, ως τιμωρία για τη μη συμμετοχή
στη διαδικασία της αξιολόγησης.  

Η Ανθή Αθανασούλα, δασκάλα, μέλος
του ΣΕΠΕ “Αριστοτέλης” που κάλεσε
στην κινητοποίηση, δήλωσε στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη: «Βρισκόμαστε σε απερ-
γία – αποχή από την αξιολόγηση και το
υπουργείο αποφάσισε ποινές εναντίον
114ων συναδέλφων διευθυντών, δεν ξέ-
ρουμε με ποιο κριτήριο, καθώς είναι πε-
ρισσότερα από 114 τα σχολεία που συμ-

μετέχουν στην απεργία – αποχή. Όπως
και να ‘χει πρόκειται για ποινές σε απερ-
γούς και είναι απαράδεκτο. Τη Δευτέρα
λοιπόν τους είχαν καλέσει στη διεύθυν-
ση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να τα

παραλάβουν. Ως σωματείο αποφασίσα-
με ότι δεν πρέπει κανένας συνάδελφος
να μείνει μόνος του και γι’ αυτό οργανώ-
σαμε κινητοποίηση εκεί όπου τους είχαν
καλέσει να παραλάβουν τα έγγραφα,
στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν θα περά-
σουν οι διώξεις κι ότι συνεχίζουμε όλοι
μαζί δυναμικά. Παρότι η κινητοποίηση
αποφασίστηκε το προηγούμενο απόγευ-
μα και είχαμε μισή μέρα να την οργανώ-
σουμε, πήγε πολύ καλά. Περισσότερα
από 100 άτομα συμμετείχαν. Διεκδικού-
με κι από τη ΔΟΕ να στηρίξει και να στα-
ματήσει να σφυρίζει αδιάφορα».

Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις που κηρύσσει η ΑΔΕΔΥ από πόλη
σε πόλη με κύρια αιχμή τα ζητήματα της Παιδείας. Μετά το Ηράκλειο και τη

Ρόδο, στάση εργασίας έγινε στις 16/2 στην Πάτρα και τα Γιάννενα. 
Ακολουθούν πανδημοσιοϋπαλληλικές στάσεις εργασίας (12μεσ με λήξη του

ωραρίου) 23/2 Πελοπόννησος (απεργιακή συγκέντρωση στην Τρίπολη 1μμ),
23/2 Αν. Μακεδονία – 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.

21/2, Κινητοποίηση εκπαιδευτικών. Φωτό: Τάσος Αναστασιάδης



ΚΑΝΑΔΑΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Ας ξεκινήσουμε με όσα έγιναν στο
Οντάριο με τους ακροδεξιούς φορ-
τηγατζήδες. Πες μας τι συνέβη.

Πριν από τρεις βδομάδες κάποιοι
φορτηγατζήδες, που αποκαλούνται
Καναδική Ενότητα, ξεκίνησαν από
τη Βρετανική Κολομβία στα ανατολι-
κά για να έρθουν προς την πρω-
τεύουσα Οτάβα. Αρχικά οργανώθη-
καν ενάντια στον υποχρεωτικό εμ-
βολιασμό που τους επιβλήθηκε. Το
90% των φορτηγατζήδων είναι όμως
εμβολιασμένο και άρα δεν ήταν κά-
ποιο πλειοψηφικό κίνημα. Στην
πραγματικότητα στο κέντρο αυτής
της κίνησης βρίσκονταν ακροδεξιοί
οι οποίοι ένα προηγούμενο διάστη-
μα οργάνωναν πάνω σε άλλα ζητή-
ματα. Θεώρησαν όμως πως με αυτή
την αφορμή θα κέρδιζαν κοινό και
το κατάφεραν γιατί πάτησαν πάνω
στην οργή και την απογοήτευση
πολλών φορτηγατζήδων που αισθά-
νονται αποκλεισμένοι και παρατημέ-
νοι. Βέβαια, τα κονβόι μπορεί να
αποτελούνταν από φορτηγατζήδες,
αλλά τα μπλόκα που τελικά στήθη-
καν στην Οτάβα είχαν τη στήριξη
ακροδεξιών ατόμων και οργανώσε-
ων από την πόλη αλλά και από πολ-
λά άλλα μέρη.

Είναι πολύ σημαντικό να καταλά-
βουμε πως οι φορτηγατζήδες δεν
είναι γενικά ακροδεξιοί. Το συνδικά-
το τους, οι Teamsters, ήταν ενάντια
στο κονβόι και τα μπλόκα. Στο Το-
ρόντο όπου βρίσκομαι, πάνω από
50% των φορτηγατζήδων είναι από
την κοινότητα των Νοτιοασιατών.
Κανένας τους δεν συμμετείχε. Αντί-
θετα αντέταξαν τα αιτήματά τους
που έχουν να κάνουν με τις ώρες
δουλειάς, τους μισθούς κτλ.

Είδαμε όμως πως το αντιρατσιστι-
κό κίνημα, ο κόσμος της Οτάβα αν-
τιστάθηκε σε αυτά τα μπλόκα και
τελικά τους έδιωξε.

Οι φορτηγατζήδες κατέλαβαν το
κέντρο της Οτάβα, κοντά στη Βου-
λή. Συνολικά συγκεντρώθηκαν περί-
που 10.000 μαζί με τους “συμπαρά-
στες” από πολλές άλλες περιοχές.
Πολλοί ήταν επιθετικοί ενάντια στις
γυναίκες, τους ντόπιους, τους μετα-
νάστες. Υπήρχαν συνεχώς σεξιστι-
κές και ομοφοβικές φραστικές επι-
θέσεις και καταγράφηκαν πάνω από
400 “περιστατικά μίσους” και αυτό
κράτησε για αρκετές εβδομάδες. Ο
κόσμος φοβόταν να πάει στη δου-
λειά του ή για ψώνια.

Έτσι το Σάββατο 12/2 οργανώθη-
κε μια αντιδιαδήλωση, της οποίας
ηγήθηκε η Ομοσπονδία Δημοσίων
Υπαλλήλων (PSAC) και άλλα συνδι-
κάτα. Χιλιάδες διαδήλωσαν την ορ-
γή τους απαιτώντας να διαλυθούν
τα μπλόκα και να πάρουμε την πόλη
μας πίσω. Η συμμετοχή των συνδι-

κάτων και των οργανώσεων των δια-
φόρων Κοινοτήτων ήταν πολύ ση-
μαντική.

Την επόμενη μέρα, δύο κονβόι, μι-
κρότερων φορτηγών άρχισαν να έρ-
χονται στην πόλη για να στηρίξουν
τους φορτηγατζήδες. Όταν μαθεύ-
τηκε, ο κόσμος βγήκε στους δρό-
μους για να τους σταματήσει. Αυτή
η αυθόρμητη κίνηση, με διεσπαρμέ-
να μπλόκα των δέκα και είκοσι ατό-
μων οργανώθηκε αρχικά κύρια από
γυναίκες. Μέχρι το τέλος της μέρας
πάνω από 1.000 διαδηλωτές έφρα-
ζαν το δρόμο εισόδου στα δύο κον-
βόι, κρατώντας πλακάτ που έλεγαν
“Δεν θα περάσετε”. Αυτό κράτησε
για πάνω από εφτά ώρες και η συμ-
μετοχή μεγάλωνε διαρκώς. Κάναμε
την προσπάθεια να μιλήσουμε σε
πολλούς οδηγούς, γιατί ξέραμε πως
δεν ήταν όλοι ακροδεξιοί.

Την ώρα που βράδιαζε και που το
ήδη τσουχτερό κρύο άρχιζε να δυ-
ναμώνει, η αστυνομία μας ζήτησε να
τους αφήσουμε να περάσουν. Δε-
χτήκαμε να περάσουν ένας ένας και
να κάνουν αναστροφή μόνο εφόσον
θα έβγαζαν τις φασιστικές σημαίες,
και τα ρατσιστικά πλακάτ. Ήταν μια
τεράστια νίκη να τους βλέπουμε να
φεύγουν ένας ένας με το κεφάλι κά-
τω. Έδωσε τεράστια αυτοπεποίθη-
ση και ξεσήκωσε ένα κύμα διαδηλώ-
σεων αλληλεγγύης και σε άλλες πό-
λεις όλης της χώρας και ανάγκασε

τους φορτηγατζήδες να φύγουν
από τους δρόμους της Οτάβα. Συ-
νεχίζουμε μέχρι να φύγουν και οι τε-
λευταίοι.

Πέρα από αυτά τα γεγονότα, ποιες
είναι οι προκλήσεις που αντιμετω-
πίζει το αντιρατσιστικό κίνημα
στον Καναδά;

Ο Καναδάς χτίστηκε μέσα από
την αποικιοκρατία, κλέβοντας τη γη
των αυτοχθόνων. Αυτοί οι άνθρωποι
συνεχίζουν να παλεύουν ακόμα και
σήμερα μέσα από το κίνημα για την
κλιματική δικαιοσύνη καθώς το κρά-
τος θέλει να περάσουν οι πετρελαι-
αγωγοί μέσα από περιοχές τις οποί-
ες καλλιεργούν. Ο ρατσισμός στον
Καναδά είναι ριζωμένος μέσα στους
θεσμούς τους κράτους. Τόσο ενάν-
τια στους αυτόχθονες όσο και ενάν-
τια σε μετανάστες εργάτες που
μπορεί να ήρθαν αργότερα. Μας το
θύμισαν τόσο βίαια οι αποκαλύψεις
για τους ομαδικούς τάφους παιδιών
στα οικοτροφεία της Κάμπλουπς.

Η άκρα δεξιά δεν έκανε την εμφά-
νισή της εδώ όπως το έκανε στην
Ελλάδα, αλλά είναι υπαρκτή και
προσπαθεί να εδραιωθεί χρησιμο-
ποιώντας την αντιμεταναστευτική
και αντιπροσφυγική προπαγάνδα
και ρητορική. Το 2017, στο Κεμπέκ,
έξι άτομα που προσεύχονταν σε
τζαμί σκοτώθηκαν σε μια ρατσιστική
επίθεση. Αυτό έδωσε θάρρος στους

φασίστες που άρχισαν να σηκώνουν
κεφάλι. Όμως παράλληλα δυνάμω-
σε και η αντίσταση. Αμέσως μετά
την επίθεση οργανώσαμε ένα Δί-
κτυο Άμεσης Ανταπόκρισης με τοπι-
κές επιτροπές ενάντια στο ρατσιστι-
κό μίσος και τις επιθέσεις.

Τώρα προσπαθούν να δυναμώ-
σουν μέσα από τις κινητοποιήσεις
ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό. Οργανώνουν συγκεντρώσεις
έξω από τα νοσοκομεία και επιτίθεν-
ται σε νοσηλεύτριες και γιατρούς.
Στο Τορόντο απαντήσαμε με μια με-
γάλη διαδήλωση 1.000 περίπου νο-
σοκομειακών και συμπαραστατών
για να τους διώξουμε.

Μέσα από τις κινητοποιήσεις
ενάντια στη δράση των ακροδεξιών
στα κονβόι των φορτηγών και έξω
από τα νοσοκομεία, προχωρήσαμε
στη δημιουργία μια συμμαχίας, την
Αλληλεγγύη των Κοινοτήτων του Το-
ρόντο, με συμμετοχή πάνω από 30
οργανώσεων και σωματείων, ενάν-
τια στην άκρα δεξιά. Οργανώσαμε
άμεσα, με τη στήριξη των συνδικά-
των μια μεγάλη κινητοποίηση, την
Κυριακή 20/2 έξω από το δημαρχείο
διεκδικώντας να επανακτήσουμε
τους δρόμους μας. Η συνδυασμένη
μαζική παρουσία μεταλλεργατών,
αυτοχθόνων,  και αντιρατσιστικών
οργανώσεων ήταν ιδιαίτερα σημαν-
τική. Το παράδειγμα της συμμαχίας
μας απλώνεται τώρα στο Βανκού-
βερ, το Γουίνιπεγκ και αλλού. Είναι
ενδεικτικό της διάθεσης του κόσμου
να παλέψει ενάντια στον ρατσισμό
και τη μισαλλοδοξία.

Σε αυτή τη μάχη δεν μπορούμε να
βασιστούμε στο κράτος και την κυ-
βέρνηση. Η ανακήρυξη κατάστασης
έκτακτης ανάγκης που επέβαλε η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Τριν-

τό δεν είναι μια θετική εξέλιξη. Με
αυτό το μέτρο μπορεί να σταματή-
σει οποιαδήποτε διαδήλωση και
συγκέντρωση θέλει με το πρόσχημα
της διακοπής της λειτουργίας του
κράτους και της οικονομίας, να προ-
χωρήσει σε συλλήψεις, δεσμεύσεις
λογαριασμών και υπέρογκα πρόστι-
μα. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να
χρησιμοποιηθεί ενάντια στην Αρι-
στερά ή ενάντια στους αυτόχθονες
που παλεύουν τις πετρελαϊκές εται-
ρείες μπλοκάροντας του σιδηρό-
δρομους ή τους λιμενεργάτες του
Βανκούβερ που έχουν παλιότερα
μπλοκάρει το λιμάνι Deltaport παρα-
λύοντας όλη τη χώρα.

Δεν παλεύεται έτσι ο ρατσισμός
και ο φασισμός. Μόνο η μαζική πα-
ρουσία του κινήματος στους δρό-
μους και στους χώρους δουλειάς
μπορεί να βάλει φραγμό στην άκρα
δεξιά και αυτό το κυβερνητικό μέ-
τρο μόνο εμπόδιο μπορεί να αποτε-
λέσει. Εμείς, ως Διεθνείς Σοσιαλι-
στές του Καναδά, βγάλαμε άμεσα
μια ανακοίνωση όπου εκφράζουμε
αυτή την αντίθεση μας και διεκδι-
κούμε και από άλλες οργανώσεις
και συνδικάτα να κινηθούν προς την
ίδια κατεύθυνση. Ήδη τοπικά και
εθνικά σωματεία και οργανώσεις
έχουν στοιχηθεί μαζί μας. Τον δρό-
μο τον δείχνουν οι επιτυχημένες κι-
νητοποιήσεις της Οτάβα και το πα-
ράδειγμα απλώνεται. Το παράδειγ-
μα της δικής σας μάχης ενάντια στη
Χρυσή Αυγή παραμένει πολύ χρήσι-
μο για εμάς.

Ποια είναι η σημασία της Διεθνούς
Μέρας Δράσης ενάντια στον ρατσι-
σμό και τον φασισμό στις 19 Μάρτη
για το κίνημα στον Καναδά;

Τεράστια. Τα τελευταία χρόνια
στον Καναδά δεν ήταν τόσο μεγάλη
μέρα όπως στην Ευρώπη και αλλού.
Το 2017, μετά την επίθεση στο τζαμί
είχε πάρει διαστάσεις και συνεχί-
στηκε διάσπαρτα. Τώρα όμως είναι
πολύ σημαντικό να γίνουμε κομμάτι
αυτού του διεθνούς κινήματος, να
χτίσουμε πάνω στα βήματα που έγι-
ναν στην Οτάβα και αλλού και να
δυναμώσουμε το κίνημα εδώ και
διεθνώς. Είναι πολύ σημαντικό να
υπάρχουν τέτοιες μέρες διεθνούς
συντονισμού, να μαθαίνουμε ο ένας
απ' τον άλλον, γιατί οι από πάνω εί-
ναι ενωμένοι στις ρατσιστικές και
αντιμεταναστευτικές τους πολιτικές.
Πρέπει και εμείς να χτίσουμε αυτή
την ενότητα των από κάτω και των
κινημάτων ώστε οι μετανάστες και
οι πρόσφυγες να σταματήσουν να
είναι τα εξιλαστήρια θύματα των δι-
κών τους αποτυχημένων πολιτικών.
Πρέπει το σύνθημα “Ανοίξτε τα σύ-
νορα-οι πρόσφυγες και οι μετανά-
στες είναι καλοδεχούμενοι” να
ακουστεί παντού.

Αντίσταση στον ρατσισμό και τους φασίστες

Η Κάρολιν Ίγκαν, πρόεδρος του Συνδικάτου
Μεταλλεργατών του Τορόντο, μίλησε 
στον Δημήτρη Δασκαλάκη για τις πρόσφατες
κινητοποιήσεις ενάντια στην ακροδεξιά 
και τη σημασία του συντονισμού στις 19 Μάρτη

20/2, Τορόντο, Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο. Φωτό: Socialist.ca
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