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Συνέντευξη τύπου έδωσε η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ τη Δευτέρα 6
Μάρτη στον απόηχο των

συγκλονιστικών συλλαλητηρίων
της προηγούμενης μέρας και στις
παραμονές της πανεργατικής, πλέ-
ον, απεργίας της 8 Μάρτη. 

Τη συνέντευξη άνοιξε και συντό-
νισε η Ελένη Βαφειάδη, μέλος του
ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τις βασικές
παρεμβάσεις έκαναν ο Αντώνης
Δραγανίγος και ο Γιάννης Σηφακά-
κης, μέλη της ΚΣΕ του μετώπου.
Στη συνέχεια πήραν το λόγο συν-
τρόφισσες/οι από μια σειρά χώ-
ρους. 

Ο Αντώνης Δραγανίγος τόνισε:
«Η ένοχη πολιτική για το λαό έχει

όνομα. Είναι οι κυβερνήσεις της ΝΔ
και του ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις που ακο-
λούθησαν την ίδια πολιτική, η ΕΕ με
την απελευθέρωση των αγορών και
την επιβολή των ιδιωτικοποιήσεων,
το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα που αναλαμ-
βάνει έργα και για να τα τελειώσει πρέπει να
πληρωθεί δυο και τρεις φορές, όπως με την
περιβόητη σύμβαση που δεν υλοποίησαν οι
ανάδοχοι από τότε που την ανέλαβαν εδώ και
δέκα χρόνια. 

Αυτοί είναι οι ένοχοι. Αυτό το πολιτικό ταξι-
κό κατεστημένο το οποίο βρίσκεται πίσω από
τη δολοφονία των παιδιών αλλά και όλα τα θε-
μελιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Για παράδειγμα στην ενέργεια έχουμε ακρι-
βώς την ίδια μεθοδολογία, την ίδια συνταγή. 

Από αυτά και μόνο τα δυο παραδείγματα
εμείς βγάζουμε δυο βασικά συμπεράσματα. Η
διαφορά και το δίλημμα ανάμεσα στην πολιτι-
κή της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ψεύτικο. Αυτή
την πολιτική με διαφοροποιήσεις στα επί μέ-
ρους ακολούθησαν και τα δυο αυτά κόμματα
τα προηγούμενα χρόνια. Το δίλημμα δεν είναι
ΝΔ ή «προοδευτική κυβέρνηση». 

Το δίλημμα είναι: αν θα υπάρξει μια πολιτική
προς όφελος της ΕΕ και του κεφαλαίου η
οποία οδηγεί σε φτώχεια, υπερεκμετάλλευση,
ελαστικές εργασιακές σχέσεις, κατάργηση
των δημόσιων αγαθών, αυταρχική στροφή που
απειλεί ακόμα και την ειρήνη στην περιοχή
μας αφού μας εμπλέκει στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και ανταγωνισμούς. 

Περίοδος αγώνων
Ή, αν αυτή η περίοδος θα είναι μια περίο-

δος αγώνων, συγκρούσεων για την ανατροπή
της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση της
ΝΔ με τη συναίνεση του ΚΙΝΑΛ και ευρύτερα
του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος. Αν θα
μας βγάλει σε καλύτερες θέσεις για πάλη για
τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. 

Είναι σίγουρο, κι εμείς αυτό επιδιώκουμε,
ότι η λαϊκή οργή, το λαϊκό ποτάμι δεν θα γυρί-
σει πίσω. Εμείς θέλουμε όλο το επόμενο διά-
στημα οι αγώνες που ξέσπασαν, η ρωγμή που

δημιουργήθηκε, να διευρυνθεί και να κλιμακω-
θεί από τώρα και μέχρι τις εκλογές. 

Το κίνημα πρέπει να κλιμακώσει τους πολιτι-
κούς του στόχους. Προφανώς, η ανατροπή
της υπεραντιδραστικής κυβέρνησης της ΝΔ
και όλου του πολιτικού συστήματος που στηρί-
ζει την κυρίαρχη πολιτική. Το εργατικό κίνημα
να πετύχει ρωγμές, να ξηλώσει το σιδερένιο
οικοδόμημα που θέλουν να φυλακίσουν το
λαό. 

Για να καταργηθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, για
να κρατικοποιηθεί εδώ και τώρα η Hellenic
Trains χωρίς αποζημίωση με εργατικό και λαϊ-
κό έλεγχο. Όμοια, πιστεύουμε ότι πρέπει να
εθνικοποιηθεί ο τομέας της ενέργειας με ερ-
γατικό λαϊκό έλεγχο κόντρα στους κανονι-
σμούς της Ε.Ε που επέβαλε την “απελευθερω-
μένη” αγορά ενέργειας, κόντρα στις κυβερνή-
σεις που την υπηρέτησαν. 

Το πολιτικό πρόγραμμα που προτείνει η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ δεν αφορά κάποιο αόριστο μέλλον.
Είναι πολιτικό πρόγραμμα άμεσο και απαραί-
τητο για την επιβίωση των εργατικών-λαϊκών
στρωμάτων, για να χτυπηθεί η φτώχεια, ενερ-
γειακή και συνολικά, για να υπερασπίσουμε τη
ζωή μας. Βασίζεται σε μια αρχή: αν θέλουμε
μισθούς, συντάξεις, δημόσια αγαθά, δημοκρα-
τικές ελευθερίες εργατικά-λαϊκά δικαιώματα,
πρέπει εδώ και τώρα να ακολουθήσουμε ένα
δρόμο σύγκρουσης με την πολιτική του κεφα-
λαίου και της ΕΕ που βάζει πάνω απ’ όλα τα
κέρδη, την επιβίωση του καπιταλισμού απέναν-
τι στην επιβίωση του λαού. 

Αυτή την πολιτική υπηρετεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
εδώ και πολλά χρόνια, συμβάλλοντας στην οι-
κοδόμηση ενός ανατρεπτικού εργατικού λαϊ-
κού κινήματος, παλεύοντας να συγκροτήσει
μια αντικαπιταλιστική, επαναστατική Αριστερά.
Που δεν θα καλλιεργεί φρούδες ελπίδες, θα
πάει τη λαϊκή μάχη μέχρι το τέλος. Θα αξίζει
το όνομα ανατρεπτική Αριστερά». 

Ο Γιάννης Σηφακάκης συνέχισε:

«Χτες το Σύνταγμα και όλες οι πόλεις πλημ-
μύρισαν με χιλιάδες εργαζόμενους/ες και νεο-
λαία. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των απερ-
γών σιδηροδρομικών θυμίζοντας τις “πλατείες’
των μνημονίων αλλά με ένα κόσμο πιο μπρο-
στά πολιτικά. Που βγήκε να διαδηλώσει την
οργή του ενάντια στη δολοφονική κυβέρνηση
αλλά και να διατρανώσει την αποφασιστικότη-
τά του να συνεχίσει επιβάλλοντας το δίκιο του
με τη δύναμή του. 

Είναι απάντηση στην καταστολή χθες που
δείχνει τι αξία έχει το “συγγνώμη” του Μητσο-
τάκη. Δεν πέρασε η προσπάθεια υποκριτικά να
καταφύγουν σε εκκλήσεις εθνικής ενότητας,
“τώρα πενθούμε, είμαστε όλοι μαζί”. Τέτοια
καλέσματα σημαίνουν ότι προσπαθούν να επι-
βάλλουν σιγή νεκροταφείου και ο κόσμος είναι
αρκετά έμπειρος, οργισμένος και πολιτικοποι-
ημένος για να μη τα αφήσει. 

Δεν είμαστε “όλοι μαζί”. Δεν είναι οι νεκροί
δικοί τους, είναι δικοί μας. Η πλειοψηφία τω
νεκρών ήταν φοιτητές/τριες, τα νέα παιδιά που
η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα προηγούμενα
χρόνια συνήθιζε να συκοφαντεί ως ανεύθυνη
νεολαία που κάνει κορωνοπάρτι, ότι έχουν με-
τατρέψει τις σχολές σε άνδρα ανομίας και
έστελνε την πανεπιστημιακή αστυνομία και τα
ΜΑΤ. Είναι οι νέοι φοιτητές/τριες, μαθητές/
τριες που διαδηλώνουν με κάθε αφορμή όλα
τα τελευταία χρόνια. 

Δικοί μας άνθρωποι είναι και οι 59 πρόσφυ-
γες που πνίγηκαν στην Καλαβρία. Η κυβέρνη-
ση δεν είχε τεχνικά μέσα για να εξασφαλίσει
φανάρια και ηλεκτρονική επιτήρηση στους σι-
δηροδρόμους αλλά έχει την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας για να κλείνει μαζί με τη
Φρόντεξ τα σύνορα στους πρόσφυγες που
προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φρίκη των
πολέμων και διασχίζουν το Αιγαίο για να ξε-
βραστούν στις ακτές της Ιταλίας, με πρωθυ-
πουργό τη φασίστρια Μελόνι με την οποία συ-
νεργάζεται ο Μητσοτάκης. 

Δικοί μας άνθρωποι είναι οι χιλιάδες
που χάσανε τη ζωή τους στην πανδη-
μία. Η ίδια κυβέρνηση που τρέχει να
δώσει συγχαρητήρια στους υγειονομι-
κούς και διασώστες στη Λάρισα είναι η
ίδια που τους απέλυε. Δικοί μας άν-
θρωποι είναι οι δεκάδες γυναικοκτο-
νίες γιατί η κυβέρνηση του σεξισμού,
των Λιγνάδηδων και των Μίχων, είναι

υπεύθυνη που δολοφονούνται γυ-
ναίκες της τάξης μας 

Το σύνθημα “δικά τους τα κέρδη,
δικοί μας οι νεκροί - εμπρός για κλι-
μάκωση απεργιακή” εκφράζει την
πλειοψηφία του κόσμου. Είναι αυτό
που χρειάζεται να κάνουμε πράξη
τις επόμενες μέρες. Οι σιδηροδρο-
μικοί συνεχίζουν με τριήμερη απερ-
γία μέχρι την Τετάρτη και όλα μαζί
τα ρυάκια της οργής και της αντί-
στασης θα συναντηθούν την Τετάρ-
τη. Η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ έχουν πά-
ρει αποφάσεις που μετατρέπουν τις
στάσεις εργασίας για τη μέρα των
γυναικών σε 24ωρη απεργία. Με τις
γυναίκες της εργατικής τάξης μπρο-
στά, να ανατρέψουμε την κυβέρνη-
ση και αυτό το απάνθρωπο σύστημα
που δολοφονεί. 

Κλιμακώνουμε
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα παρέμβει στις

εκλογές για να εκφράσει τον κόσμο
και τα κινήματα που παλεύουν για να ανατρέ-
ψουν την κυβέρνηση και αυτό το βάρβαρο σύ-
στημα. Όποτε και να τολμήσει η κυβέρνηση
της ΝΔ να κάνει τις εκλογές, από τη δική μας
τη μεριά θα εξασφαλίσουμε ότι θα πάμε σε μία
προεκλογική περίοδο και στην ίδια τη μέρα
των εκλογών με τον κόσμο μπροστά, με τις
απεργίες και τις διαδηλώσεις. Κλιμακώνουμε
τους αγώνες μας, δεν αναστέλλουμε τις κινη-
τοποιήσεις μας, δεν πενθούμε όλοι μαζί. 

Δίνουμε τη μάχη των εκλογών για να τελει-
ώνουμε με την κυβέρνηση της φτώχειας, της
ανεργίας, του σεξισμού, του ρατσισμού, του
πολέμου. Και η ανατροπή της ΝΔ να μη μείνει
στα μισά του δρόμου. Είμαστε η Αριστερά που
παλεύουμε να ανοίξει η προοπτική να ανατρέ-
ψουμε συνολικά το σύστημα. Έχουμε εμπειρία
τι σημαίνει να μένεις στα μισά του δρόμου
όπως το 2015 με την “πρώτη φορά Αριστερά”
του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, η προοδευτική κυβέρνηση
που υπόσχεται είναι πιο δεξιά και από το 2015. 

Υπάρχουν χιλιάδες αγωνιστές/τριες που
έχουν αυτή την εμπειρία και θέλουν άλλη προ-
οπτική. Η εργατική τάξη να επιβάλλει τα δίκαιά
της με τις δικές της δυνάμεις. Κρατικοποίηση
χωρίς αποζημίωση σε όλα τα κλειδιά της οικο-
νομίας. Αυτοί που παράγουν τον πλούτο να
έχουν τον έλεγχο αυτού που παράγεται. Να
διαγράψουμε το χρέος, να συγκρουστούμε με
την ΕΕ της φτώχειας, του ρατσισμού και του
πολέμου. Να επιβάλουμε τα ανοιχτά σύνορα
για να σώσουμε τους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες. 

Καλούμε όλους/ες να συστρατευθούν, ορ-
γανωθούν με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις φοβερές μά-
χες που θα έχουμε μέχρι τις εκλογές. Αλλά και
στις ακόμα πιο σκληρές μάχες που θα ακολου-
θήσουν γιατί όποια κυβέρνηση και να προκύ-
ψει θα έχει να διαχειριστεί έναν καπιταλισμό
στη χειρότερη κρίση του». 

Περισσότερα στη σελ. 17
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Με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
στις μάχες και στις εκλογές

5/3, Το πανεργατικό ποτάμι κατηφορίζει τη Σταδίου. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Η πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη
ήρθε να συγκλονίσει ολόπλευρα
την κοινωνία. Ανάδειξε με τον πιο

σκληρό τρόπο την αποτυχία του συστήμα-
τος που βάζει τα κέρδη πάνω από τις αν-
θρώπινες ζωές και την προκλητική χυδαι-
ότητα της κυβέρνησης που το διαχειρίζε-
ται. Ταυτόχρονα, έφερε στο προσκήνιο τη
μοναδική δύναμη που μπορεί να ξηλώσει
αυτή τη σαπίλα, τον κόσμο της δουλειάς
που βγήκε μαζικά στους δρόμους με τις
απεργίες και τα συλλαλητήριά του. Μέσα
στη θλίψη για τους νεκρούς και την οργή
για τους δολοφόνους, χιλιάδες και χιλιά-
δες αναζητούν τη διέξοδο από μια κατά-
σταση που έχει γίνει αφόρητη.

Ούτε η υποκριτική «συγγνώμη» του Μη-
τσοτάκη ούτε οι προκλητικές κραυγές του
Γεωργιάδη για το «ανθρώπινο λάθος» του
σταθμάρχη δεν καταφέρνουν να συγκαλύ-
ψουν τις πραγματικές ευθύνες. Μια κυ-
βέρνηση που κατάφερε να εξασφαλίσει
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας των
υποκλοπών για να παρακολουθεί όποιον
ήθελε, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την
παρακολούθηση της κυκλοφορίας των
τρένων ώστε να μην βρίσκονται σε πορεία
σύγκρουσης για πολλή ώρα με τραγικά
αποτελέσματα.

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες του τύπου
«δεν πρόλαβε να αλλάξει τα κακώς κείμε-
να», ούτε ότι «δεν υπήρχαν τα λεφτά». Αν-
τίθετα, ήταν και είναι συνειδητή πολιτική
επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να έχει τις

ιδιωτικοποιήσεις για σημαία της, δηλαδή
όσο περισσότερο καιρό κυβερνάει τόσο
πιο πολύ να μπορούν τα αρπακτικά της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας να λεηλατούν τα
πάντα, από το «χρηματιστήριο της ενέρ-
γειας» μέχρι την ασφάλεια των τρένων. Το
δημόσιο χρέος αυξήθηκε ξανά σε επίπεδα
που ξεπερνούν το σημείο που είχε φτάσει
όταν επιβλήθηκαν τα Μνημόνια, αλλά
όλος αυτός ο χορός των δισεκατομμυρίων
που διαχειρίστηκε ο Μητσοτάκης και οι
υπουργοί του ποτέ δεν έφτασε σε κάτι
χρήσιμο όπως η ασφάλεια των τρένων.

Διαδηλώσεις οργής
Γι’ αυτό λύσσαξαν να φορτώσουν τις

ευθύνες στον σταθμάρχη και να φιμώσουν
την οργή του κόσμου με υποκρισίες για
«εθνικό πένθος». Αλλά δεν τους πέρασε.
Οι πρώτες διαδηλώσεις οργής την Τετάρ-
τη το βράδυ έγιναν τεράστιο ποτάμι την
Κυριακή το πρωί στο κάλεσμα των απερ-
γών σιδηροδρομικών. Οι άνθρωποι που
δουλεύουν για να κινούνται τα τρένα μέσα
σε δύσκολες συνθήκες, με ελλείψεις προ-
σωπικού και με απαρχαιωμένα συστήμα-
τα, πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος στα
Τέμπη δίπλα στα νέα παιδιά που έχασαν
τη ζωή τους. Απέναντι σε μια κυβέρνηση
που έφτασε να απολύει κόσμο από τα νο-

σοκομεία, να διώχνει «ήρωες της Υγείας»
μέσα σε συνθήκες πανδημίας, ο καθένας
και η καθεμιά συμμερίζεται τον αγώνα των
σιδηροδρομικών. Η Πανεργατική απεργία
αυτήν την Τετάρτη 8 Μάρτη είναι ένας νέ-
ος σταθμός στον κοινό αγώνα όλων μας.

Με τις γυναίκες μπροστά. Η 8 του Μάρ-
τη δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία. Είναι
η παγκόσμια μέρα των γυναικών και οι
προσπάθειες για να είναι απεργιακή ήταν
ξεκινημένες. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι η κυ-
βέρνηση των δολοφόνων είναι και κυβέρ-
νηση των βιαστών, των Μίχων που (εκ)βία-
ζαν τη δωδεκάχρονη στον Κολωνό, των Λι-
γνάδηδων που απολάμβαναν τη στήριξη
της Μενδώνη, ενώ τα νέα παιδιά στις καλ-
λιτεχνικές σχολές αντιμετώπιζαν την υπο-
βάθμιση. Σε αυτή την Πανεργατική ενώ-
νουμε συγκεντρωμένη την οργή μας για
αυτό το βρώμικο σύστημα.

Και έτσι θα συνεχίσουμε. Οι ανατροπές
που χρειάζονται είναι ριζικές. Ο αντικαπι-
ταλισμός είναι μονόδρομος και πρέπει να
τον οργανώσουμε. Και σε κάθε χώρο δου-
λειάς και σπουδών δυναμώνοντας τα σω-
ματεία μας στη βάση και κεντρικά πολιτικά
με δυνατή αντικαπιταλιστική Αριστερά και
στις κάλπες αλλά πάνω απ’ όλα στη δρά-
ση. Αυτό είναι το κάλεσμα των ημερών,
ελάτε να ανταποκριθούμε μαζί!

5/3, Σύνταγμα. Φωτό: Γιώργος Πίττας

O αντικαπιταλισμός είναι
              μονόδρομος

Σε μια εκδικητική και κατασταλτική κίνηση προχώ-
ρησε ο Δήμος Αθήνας και οι συνεργαζόμενες

εργολαβικές εταιρίες απολύοντας τους εργαζόμε-
νους του Θεάτρου Ολύμπια. Συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας έγινε το πρωί της Δευτέρας 6/3 στο Δημαρ-
χείο της Αθήνας. Οι απολύσεις έγιναν σε μια προ-
σπάθεια διάσπασης του μετώπου με το κίνημα των
καλλιτεχνών, επιχειρώντας να φορτώσει την ευθύνη
στους εργαζόμενους/ες και σπουδαστές/ριες από
τον χώρο του χορού που πραγματοποιούν κατάληψη
του Θεάτρου Ολύμπια, στο πλαίσιο του μεγάλου
αγώνα που έχει ξεδιπλωθεί τους τελευταίους μήνες. 

Ωστόσο οι προσπάθειες του δήμου φαίνεται να
πέφτουν στο κενό. Η διαμαρτυρία το πρωί της Δευ-
τέρας ήταν κοινή μεταξύ Σωματείου Εργαζομένων
στο Θέαμα Ακρόαμα (ΣΕΘΕΑ) και Κατάληψης Ολύμ-
πια, ενώ και στη συνέλευση της κατάληψης δυο μέ-
ρες πριν «συμμετείχαν μέλη του ΣΕΘΕΑ, ομάδα ερ-
γαζομένων του Θεάτρου Ολύμπια και εκπρόσωποι
της μίας εργολαβικής εταιρείας» ανακοίνωσε η κα-
τάληψη. «Μετά από ενημέρωση και εκτενή συζήτηση
κατέστη σαφές ότι οι εργασιακές μας ιδιότητες
(καλλιτέχνες και εργαζόμενα στα θέατρα) έχουν ως
κοινό έδαφος την εργασιακή επισφάλεια και τις πολ-
λαπλές και ανελαστικές σχέσεις εργασίας (δελτίο
παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις ορισμένου χρόνου,
συμβάσεις έργου) που μας αφήνουν εκτεθειμένα σε
εργασιακές αυθαιρεσίες και δεν περιλαμβάνουν
όρους προστασίας των εργαζομένων. 

Εργοδοτική αυθαιρεσία
Η εργοδοσία του Ολύμπια απειλεί και τιμωρεί

τους εργαζομένους μετακυλίοντας τη δική της ευθύ-
νη να προστατεύσει τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Το έκτακτο της απόφασης των απολύσεων/παύσεων
και η απουσία πολιτικής διάθεσης να βρεθεί μια λύ-
ση που να φροντίζει για το εργασιακό μέλλον και
τον βιοπορισμό των εργαζομένων, δεν μας αφήνει
καμία αμφιβολία πως οι ενέργειες αυτές έχουν ξεκά-
θαρο πολιτικό πρόσημο με διασπαστικές και ανα-
σταλτικές προθέσεις ενάντια στον αγώνα μας. Ως
κατάληψη Ολύμπια εναντιωνόμαστε σε κάθε εργο-
δοτική αυθαιρεσία και αδιαπραγμάτευτα στεκόμα-
στε δίπλα στον αγώνα των εργαζομένων του θεά-
τρου Ολύμπια στηρίζοντας τα αιτήματά τους για:
άμεση επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων, με
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που κατοχυρώνει τα
δικαιώματα τους, την αποζημίωση όλων των εργαζο-
μένων του θεάτρου Ολύμπια για όσο διαρκεί η κατά-
ληψη, με ευθύνη του δήμου Αθηναίων και των εργο-
λαβικών εταιρειών».

«Μπακογιάννη πάρε πίσω τις εκδικητικές απολύ-
σεις στο Ολύμπια. Κάτω τα χέρια από την κατάληψη
και τον αγώνα των καλλιτεχνών» καλεί η Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας. Σε δήλωσή του ο δημοτι-
κός σύμβουλος της κίνησης Πέτρος Κωνσταντίνου,
καταγγέλει ότι: «Ο Δήμαρχος της Αθήνας Κώστας
Μπακογιάννης έχει κάνει πλάτη επανειλημμένα στη
κυβέρνηση και τις επιθέσεις κατά των καλλιτεχνών
και εμπόδισε την συζήτηση ψηφίσματος στήριξης
του δίκαιου αγώνα τους. Οι προτεραιότητές του εί-
ναι η στήριξη των επιχειρηματιών, των κερδοσκό-
πων και των αρπακτικών της τουριστικής βιομηχα-
νίας. Η εμπορευματοποίησης της Τέχνης και του
Πολιτισμού είναι άλλο ένα δώρο για τα συμφέροντα
τους, ενώ οι εργαζόμενοι βιώνουν απολύσεις και
εργασιακή ανασφάλεια. Στηρίζουμε την κατάληψη
του Ολύμπια μέχρι τη νίκη! Στηρίζουμε τον αγώνα
των καλλιτεχνών και των σπουδαστών για τα δια-
σφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων». 

Kάτω τα χέρια 
από τις καταλήψεις
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           Μια συγκλονιστική βδομάδα - Από το    “     
Η πολιτική που υποβαθμίζει τις ζωές

μας από τα μνημόνια μέχρι σήμε-
ρα, στηρίζεται στην ενίσχυση του ιδιω-
τικού τομέα και την υποτίμηση της
κρατικής Πρόνοιας από την εκπαίδευ-
ση και την Υγεία μέχρι τον Πολιτισμό,
τις συγκοινωνίες και βασικά αγαθά,
όπως το ρεύμα και το νερό. Στα πλαί-
σια της σύγκρουσης με αυτή την πολι-
τική είναι και ο αγώνας που δίνουμε οι
καλλιτέχνες εδώ και δύο μήνες, με
απεργίες και καταλήψεις σε πολλά θέ-
ατρα πανελλαδικά. Γι' αυτό και ένα βα-
σικό μας αίτημα είναι η δημόσια εκπαί-
δευση. Μετά το έγκλημα στα Τέμπη, ο
αγώνας μας θέλουμε να πάρει πιο συ-
νολική διάσταση, πέρα από τα αιτήμα-
τα του κλάδου μας, αν και όλες οι μά-
χες συνδέονται. Γι' αυτό οι κινητοποι-
ήσεις που κάναμε τις προηγούμενες
ημέρες δεν ήταν για το ΠΔ85, αλλά γι'
αυτό το τεράστιο έγκλημα. Ως Σωμα-
τείο Εργαζομένων στο Χώρο του Χο-
ρού (ΣΕΧΩΧΟ) προχωράμε σε απεργία
στις 7/3 Μάρτη, αλλά θα συμμετέχου-
με και στην απεργιακή κινητοποίηση
στις 8/3. Συνεχίζουμε και ελπίζουμε ότι
όλοι αυτοί οι αγώνες θα είναι ένα τε-
ράστιο πλήγμα σε αυτή την κυβέρνηση
για να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο
αύριο.

Στάλη Συμεών, 
χορεύτρια-χορογράφος, 

γενική γραμματέας ΣΕΧΩΧΟ

Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι
απαράδεκτη, θα έπρεπε να παραι-

τηθεί χθες. Πάνε να τα φορτώσουν
όλα στον σταθμάρχη, όταν αυτοί ήταν
υπεύθυνοι που δεν υπήρχε καμία δι-
κλείδα ασφαλείας απέναντι σε ένα αν-
θρώπινο λάθος που μπορεί να γίνει σε
όλες τις δουλειές. Το 2023 μπορούμε
να δούμε πού βρίσκεται το φαγητό
που παραγγέλνουμε, αλλά όχι αν δύο
τρένα πάνε να συγκρουστούν. Είναι
όλα για το κέρδος των λίγων. Να κά-
νουν προσλήψεις. Δεν είναι δυνατόν
να βγαίνει βάρδια μόνο με ένα άτομο,
που ανά πάσα στιγμή μπορεί και να
πάθει το οτιδήποτε. Να πληρώσουν οι
πραγματικοί υπεύθυνοι, όχι ο σταθ-
μάρχης. Αυτή η κυβέρνηση τα έχει κα-
ταστρέψει όλα. Φτάσαμε να μιλάμε για
τις ζωές μας, όχι μόνο τα οικονομικά
και τα εργασιακά μας. Μόνο με απερ-
γίες και στον δρόμο μπορούμε να νική-
σουμε, μέχρι και τη μέρα των εκλογών.

Μπάμπης, μουσικός

Οι εκπαιδευτικοί κατεβήκαμε στη
συγκέντρωση στο πλευρό των σι-

δηροδρομικών γιατί η ιδιωτικοποίηση
των δημόσιων αγαθών οδηγεί σε
εφιαλτικά σενάρια, όπως αυτό που ζή-
σαμε στα Τέμπη. Αυτό ενοποιεί όλους
τους εργαζόμενους στον δημόσιο το-
μέα και όλο τον κόσμο. Εμείς πα-
λεύουμε αυτό το διάστημα την ιδιωτι-

κοποίηση στα δημόσια σχολεία, που
αν επέλθει δεν θα είναι ανοιχτά για
όλα τα παιδιά. Οι μαθητές θα είναι κα-
τηγοριοποιημένοι, οι εκπαιδευτικοί θα
βρίσκονται μέσα σε μια εργασιακή
ανασφάλεια για να μην μπορούμε να
αντιδράμε. Υπερασπιζόμαστε τον δη-
μόσιο χαρακτήρα του σχολείου, για
μια γνώση απελευθερωμένη που δεν
θα έχει σκοπό τον ανταγωνισμό και την
ανθρωποφαγία. Ο αγώνας μας είναι σε
κοινό μέτωπο με όλα τα κομμάτια που
κινητοποιούνται σε αυτή την κατεύθυν-
ση. Πριν λίγο καιρό μαθητής σκοτώθη-
κε από έκρηξη λέβητα στις Σέρρες, με
ευθύνη εργολάβου. Σκοτώνουν την τά-
ξη μας. Γι' αυτό δεν θέλουμε αγώνες
μνημόσυνα, αλλά ταξικούς, δηλαδή γε-
νική απεργία.

Τατιάνα Χαλκιά, 
εκπαιδευτικός, ΣΕΠΕ “Αριστοτέλης”

Τώρα αρχίζουμε σε μαζική κλίμακα
να καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν οι

ιδιωτικοποιήσεις. Μέσα από τα σωμα-
τεία μας να υπάρξει ενημέρωση και
οργάνωση των κινητοποιήσεων. Στα
νοσοκομεία υπάρχει τρομερή έλλειψη
προσωπικού και οι όποιες λύσεις είναι
προσωρινές. Υπάρχει προσωπικό που
ήρθε και μετά παραιτήθηκε γιατί δεν
μπορούσε να εργαστεί κάτω από αυ-
τές τις απαράδεκτες εργασιακές συν-
θήκες, τις υπερωρίες, τα νυχτερινά, τις
εξοντωτικές βάρδιες. Δεν μπορούμε
να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που
θέλουμε με τα ελάχιστα μέσα που
έχουμε. Και γι’ αυτό μετράμε απώλει-
ες. 

Γεωργία, 
νοσηλεύτρια στο ΓΝΑ Γεννηματάς

Οι εργατικοί χώροι γίνονται παγίδες
θανάτου για τους εργαζόμενους.

Πρώτα τους απαξιώνουν, μετά τους
πουλάνε μπιρ παρά στους ιδιώτες, οι
οποίοι μπορούν να ασυδοτούν λόγω
και της διάλυσης της Επιθεώρησης
Εργασίας. Είδαμε και στην COSCO τι
σήμαιναν οι λεγόμενες “μεγάλες επεν-
δύσεις” που έκαναν. Η Νέα Δημοκρα-
τία ξεπούλησε το λιμάνι και μετά ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ολοκλήρωσε αυτή τη διαδικασία.
Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και η ερ-
γοδοσία είναι οι υπεύθυνοι για τον θά-
νατο του συναδέλφου μας Δημήτρη
Δαγκλή που τον έλιωσε μια γερανογέ-
φυρα, όπως και για την περίπτωση του
Τάκη Πέττα, που τσακίστηκε πέφτον-
τας από ύψος 12 μέτρων γιατί ήταν
σάπιο το ρέλι του βαποριού και δεν το
είχε ελέγξει κανείς. Μας έβαζαν να
δουλεύουμε μέσα στο χιονιά και αν γι-
νόταν ατύχημα θα μας έλεγαν “φταίτε,
απολύεστε”. Τα μέτρα ασφαλείας γι'
αυτούς είναι κόστος που τους κόβει τα
κέρδη. Δεν υπάρχει η αξία της ανθρώ-
πινης ζωής στον καπιταλισμό. Οι λιμε-
νεργάτες με το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ πα-

λέψαμε με απεργίες για να κερδίσουμε
την επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας,
που με ευθύνη πάλι της εργοδοσίας
υπολειτουργεί. 

Στέφανος Διαμαντόπουλος

Κάτι παρόμοιο με τα Τέμπη μπορεί
να συμβεί και στις μαθητικές με-

ταφορές. Τα περισσότερα σχολικά, ει-
δικά των παιδικών σταθμών, κανονικά
δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν, είναι
κακοσυντηρημένα και σε άθλια κατά-
σταση. Οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι.
Δουλεύουν ως οδηγοί εργαζόμενοι
από άλλους κλάδους που δεν έχουν
ούτε την εμπειρία ούτε την κατάρτιση.
Οι συμβάσεις μας είναι μειωμένου
χρόνου. Κάθε χρόνο γίνεται απόλυση
και επαναπρόσληψη. Το μειωμένο
ωράριο που δουλεύουμε είναι σπαστό
και οι μισθοί μας κάτω από το όριο
της φτώχειας. Αυτό μας αναγκάζει να
ψάχνουμε και για δεύτερη εργασία. Η
εκμετάλλευση από τους εργοδότες
έχει ξεφύγει. Μας πληρώνουν με κου-
πόνια, στις αργίες ή στις κακοκαιρίες
που δεν λειτουργούν τα σχολεία μάς
υποχρεώνουν σε άδειες. Είναι πάρα
πολλές οι παραβατικές καταστάσεις
και παρ' όλο που έχουμε διαμαρτυρη-
θεί στα αρμόδια υπουργεία, δεν έχει
αλλάξει τίποτα.

Αντώνης Σκούρης, 
εργαζόμενος σε σχολικά λεωφορεία

Κατεβήκαμε σήμερα στη συγκέν-
τρωση γιατί νιώθουμε μεγάλη ορ-

γή. Για να βροντοφωνάξουμε ότι είμα-
στε εδώ και μπορούμε να αντισταθού-
με. Οι πολιτικοί βγαίνουν να πουν συγ-
γνώμη, αλλά είναι υποκριτική. Θα
έπρεπε να παραιτηθούν και να μην
ασχοληθούν ποτέ ξανά, αφού επέτρε-
ψαν να γίνουν όλα αυτά. Αλλά θα ξα-
νακατέβουν υποψήφιοι. Ο λόγος είναι
τα οικονομικά συμφέροντα. Χάθηκαν
πάρα πολλά παιδιά, τους στέρησαν το
μέλλον και το στερούν και από μας. Ως
νεολαία μπορούμε να εναντιωθούμε σε
όλα αυτά και να αλλάξουμε τον κόσμο. 

Ναταλία, 
εργαζόμενη στον Επισιτισμό και 

Μάιρα Ζαχαροπούλου, 
εργαζόμενη στην Ιδιωτική Υγεία

Είμαστε εδώ σήμερα για να διεκδι-
κήσουμε τα δικαιώματά μας, και

για τους ντόπιους και για τους πρό-
σφυγες. Περισσότερες ελευθερίες,
πρόσβαση στην Υγεία για όλους, λιγό-
τερα λεφτά για τους πολέμους και τη
φύλαξη των συνόρων, περισσότερα
λεφτά για τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα
νοσοκομεία, τους παιδικούς σταθμούς.
Διεκδικούμε χαρτιά και δουλειά για
όλους.  

Σερύλ, 
πρόσφυγας από το Καμερούν

1/3, Το πρώτο οργισμένο συλλαλητήριο

2/3, Δεύτερη μέρα ξεσηκωμού

5/3, Γεμάτο το Σύνταγμα

5/3, Γεμάτη και η κάτω πλευρά του Συντάγματος

Φωτογραφίες: Στέλιος Μιχαηλίδης
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           Μ         “εθνικό πένθος” στην Πανεργατική Απεργία
Απεργίες και καθημερινές μαζι-

κές διαδηλώσεις οργής από
τη μεριά των εργαζομένων

και της νεολαίας. Κροκοδείλια δά-
κρυα και προσπάθειες καταστολής
από τη μεριά της κυβέρνησης. Αυτή
είναι η εικόνα από την περασμένη
Τετάρτη που έγινε γνωστό το μακε-
λειό στα Τέμπη μέχρι και μια εβδο-
μάδα αργότερα. 

Η πρώτη απάντηση δόθηκε στο
δρόμο το απόγευμα της Τετάρτης.
Με άμεσα αντανακλαστικά φοιτητι-
κοί σύλλογοι, καταλήψεις καλλιτε-
χνών και οργανώσεις της αριστεράς
κάλεσαν συγκεντρώσεις στα γρα-
φεία της Hellenic Train στην Αθήνα
και στον σιδηροδρομικό σταθμό στη
Θεσσαλονίκη. 

Στην Αθήνα η διαδήλωση, σε πολύ
φορτισμένο κλίμα, βάδισε προς τη
Βουλή, με πείσμα, ενώ δεχόταν απα-
νωτές επιθέσεις των ΜΑΤ με δακρυ-
γόνα και κρότου λάμψης. 

Στη Θεσσαλονίκη «οι δρόμοι της
πόλης ξεχείλισαν από την οργή χι-
λιάδων νεολαίων και εργαζόμενων,
απέναντι σε μία κυβέρνηση δολοφό-
νων» μεταφέρουν οι σύντροφοι/ισ-
σες από τους τοπικούς πυρήνες του
ΣΕΚ στην πόλη. «Στις συζητήσεις
όλος ο κόσμος αναρωτιόταν πώς εί-
ναι δυνατόν να μην υπάρχει η σωστή
τεχνολογία στα τρένα ώστε τουλάχι-
στον να μην μπορούν να βρεθούν σε
τροχιά σύγκρουσης. Δεν υπήρχε ού-
τε ένας διαδηλωτής, ούτε ένας ερ-
γαζόμενος μέσα στους χώρους που
να μην ήταν εξοργισμένος με τις
ιδιωτικοποιήσεις, που να μην αναρω-
τιόταν σε τι ακριβώς χρησίμευσαν
τα χρήματα προς τον ιταλικό σιδη-
ρόδρομο, που να μη θεωρούσε το
Μητσοτάκη και τον Καραμανλή συ-
νυπεύθυνους δολοφόνους. Οι σύν-
τροφοι και οι συντρόφισσες με την
Εργατική Αλληλεγγύη συνέδεαν το
θυμό με τις απεργιακές κινητοποι-
ήσεις που ξεσηκώνουν από τις γυ-
ναίκες και τους καλλιτέχνες μέχρι
τους εκπαιδευτικούς, καλώντας σε
άμεση απεργιακή κλιμάκωση με
σταθμό στις 8 Μάρτη, με τις γυναί-
κες στην πρώτη γραμμή».

Καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώ-
πιση των οργανωμένων φορέων της
εργατικής τάξης έπαιξε το γεγονός
ότι οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ αλλά και
κομμάτια που βρίσκονται στην πρώ-
τη γραμμή του αγώνα όπως οι κατα-
λήψεις των καλλιτεχνών βγήκαν μό-
λις λίγες ώρες μετά την ολέθρια
σύγκρουση των αμαξοστοιχιών και
κατήγγειλαν τις πραγματικές ευθύ-
νες. 

Ο πρόεδρος των Μηχανοδηγών
του ΟΣΕ Κώστας Γενηδούνιας την
ώρα που η κυβερνητική γραμμή στα
ΜΜΕ αναπαρήγαγε τα περί ατομι-
κής ευθύνης του σταθμάρχη, δήλω-

νε ότι: «Δεν λειτουργεί τίποτα. Γίνον-
ται όλα με ανθρώπινο παράγοντα,
χειροκίνητα, manual. Είμαστε στο
manual. Δεν λειτουργούν ούτε οι εν-
δείξεις, τα φωτοσήματα. Ούτε ο
έλεγχος της κυκλοφορίας. Αν αυτά
λειτουργούσαν, οι μηχανοδηγοί θα
έβλεπαν την κόκκινη ένδειξη και τα
τρένα θα σταματούσαν σε απόστα-
ση 500 μέτρων μεταξύ τους. Το
έχουμε πει επανειλημμένως, έχει
μαλλιάσει η γλώσσα μας».

Κατάληψη ΡΕΞ
Η Κατάληψη του Ρεξ ανακοίνωνε

το ίδιο πρωί ότι «Το πολύνεκρο μα-
κελειό στα Τέμπη μάς έχει συγκλονί-
σει. Δεν είναι ατύχημα. Είναι δολο-
φονία. Είναι το αποτέλεσμα της σκό-
πιμης απαξίωσης των σιδηροδρό-
μων εδώ και χρόνια και της ιδιωτικο-
ποίησής τους. Οι ίδιοι οι εργαζόμε-
νοι κατήγγειλαν λίγο πριν την τρα-
γωδία ότι λόγω αυτών των παραγόν-
των ήταν θέμα χρόνου να χαθούν
ζωές. Επιβεβαιώθηκαν με το χειρό-
τερο τρόπο» και ξεκαθάριζε ότι «δεν
είναι ώρα για αναστολή των κινητο-
ποιήσεων “λόγω πένθους”, αλλά για
κλιμάκωσή τους». 

Αντίστοιχη άμεση αντιμετώπιση εί-
χαν και οι οργανώσεις της επανα-
στατικής αριστεράς, απέναντι στα
καλέσματα για «σιωπητήριο». Την
ώρα που ο Τσίπρας δήλωνε ότι «η
συζήτηση για τις ευθύνες θα γίνει
στην ώρα της», το Σοσιαλιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα υπογράμμιζε ότι η πο-
λύνεκρη σύγκρουση είναι «ένα έγ-
κλημα που βαραίνει την κυβέρνηση
Μητσοτάκη και όλες τις κυβερνήσεις
που φρόντισαν για τη διάλυση και το
ξεπούλημα των δημόσιων σιδηρο-
δρόμων. Γι’ αυτό και η απάντηση

όλων μας θα χρειαστεί να είναι η
κλιμάκωση των απεργιακών μας
αγώνων για να διώξουμε αυτήν την
δολοφονική κυβέρνηση». Το ίδιο και
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ που απαίτησε «να πλη-
ρώσουν οι ένοχοι: Οι κυβερνήσεις
που διέλυσαν τις σιδηροδρομικές
συγκοινωνίες της χώρας, το ιταλικό
μονοπώλιο-ιδιοκτήτης της ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ», διατύπωσε το αίτημα για «κρα-
τικοποίηση χωρίς αποζημίωση, με
εργατικό και λαϊκό έλεγχο όλων των
σιδηροδρομικών εταιρειών» και «τώ-
ρα είναι η ώρα για πανεργατική
απεργία για κινητοποιήσεις και δια-
δηλώσεις».

Έτσι, η οργή και η αγανάκτηση
που υπήρχε διάχυτη σε εργατικούς
χώρους, σχολές, σχολεία και γειτο-
νιές, απέκτησε οργανωμένη έκφρα-
ση αναγκάζοντας και τις συνδικαλι-
στικές ηγεσίες να κινηθούν απεργια-
κά. 

Οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ την Τε-
τάρτη 8/3 συμπληρώνουν οκτώ μέ-
ρες απεργίας. Οι αρχικές δηλώσεις
των συνδικαλιστών της ΠΟΣ για κή-
ρυξη στάσεων εργασίας μετατράπη-
καν σε απεργία διαρκείας, ενώ και
τα σωματεία των σταθερών συγκοι-
νωνιών – Μετρό και ΗΣΑΠ – από την
αρχική αναστολή των στάσεων ερ-
γασίας που είχαν προκηρύξει την
Τετάρτη 1/3, έφτασαν να έχουν
πραγματοποιήσει δύο μέρες απερ-
γίας την τελευταία εβδομάδα. 

Και οι δρόμοι ήταν κάθε μέρα γε-
μάτοι διαδηλωτές. 

Την Πέμπτη 2/3 πανελλαδικά είχαν
προγραμματιστεί πανκαλλιτεχνικές
διαδηλώσεις, στο πλαίσιο του μεγά-
λου κινήματος που έχει ξεδιπλωθεί
τους τελευταίους μήνες από τους
εργαζόμενους/ες και σπουδαστές/

ριες της Τέχνης και του Πολιτισμού.
Μετά από συνελεύσεις σε όλες τις
καταλήψεις την προηγούμενη ημέ-
ρα, αποφασίστηκε να αλλάξει ο χα-
ρακτήρας των διαδηλώσεων και να
μετατραπούν σε παλλαϊκά συλλαλη-
τήρια καταδίκης της δολοφονίας
στα Τέμπη. Παρά την καταρρακτώ-
δη βροχή ένα ανθρώπινο οργισμένο
ποτάμι πολλών χιλιάδων πλημμύρισε
το κέντρο της Αθήνας. Στην κεφαλή
της πορείας μπήκε το πανό των κα-
ταλήψεων των καλλιτεχνών κι από
πίσω βάδισαν χιλιάδες με τα πανό
των εργατικών σωματείων, των φοι-
τητικών συλλόγων και των οργανώ-
σεων της αριστεράς. Η διαδήλωση
ξεκίνησε από το Σύνταγμα και κατέ-
ληξε στο σταθμό της Αττικής.

Συλλαλητήριο - σεισμός
Κινητοποιήσεις στα κέντρα των

πόλεων συνεχίστηκαν και τις επόμε-
νες ημέρες φτάνοντας την Κυριακή
5/3 σε ένα συλλαλητήριο – σεισμό.
Οι απεργοί του ΟΣΕ κάλεσαν όλα τα
σωματεία και τις ομοσπονδίες να
πλαισιώσουν το κάλεσμά τους για
διαδήλωση στο Σύνταγμα. Πράγμα-
τι, το ένα μετά το άλλο σωματεία,
οργανώσεις και συλλογικότητες κα-
λούσαν τον κόσμο από την προ-
ηγούμενη μέρα, να ανταποκριθεί
στο προσκλητήριο των σιδηροδρομι-
κών. Οι εργαζόμενοι σε Μετρό και
ΗΣΑΠ κήρυξαν νέα ολοήμερη απερ-
γία κινώντας συρμούς μόνο για λί-
γες ώρες προκειμένου να εξυπηρε-
τηθούν οι διαδηλωτές. Κι έτσι, την
Κυριακή, η εικόνα της Πλατείας Συν-
τάγματος θύμιζε τα μεγάλα συλλα-
λητήρια ενάντια στα μνημόνια μια
δεκαετία πριν. Σε ανακοίνωσή του
το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα δί-

νει την εικόνα του συλλαλητηρίου:
«Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι

και νεολαίοι, μαθητές, φοιτητικοί
σύλλογοι, το συντονιστικό των κατα-
λήψεων των καλλιτεχνών, δεκάδες
συνδικάτα με τα πανό τους, μετανά-
στριες και μετανάστες και χιλιάδες
αγωνιστές/ριες από όλο το φάσμα
της Αριστεράς, έδωσαν μαχητικό
παρών.

Στις ομιλίες από την εξέδρα, αλλά
και στα συνθήματα επικράτησε η ορ-
γή για το έγκλημα στα Τέμπη με
τους 60 μέχρι τώρα νεκρούς και
τους δεκάδες αγνοούμενους. Εκ-
φράστηκε με καθαρό τρόπο η οργή
για τις ιδιωτικοποιήσεις που είναι η
βασική αιτία για το τεράστιο έγκλη-
μά. Ένα έγκλημα που βαραίνει την
κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλες τις
κυβερνήσεις που φρόντισαν για τη
διάλυση και το ξεπούλημα των δη-
μόσιων σιδηροδρόμων.

Μαζί με την οργή κυριάρχησε και
η αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε
όλοι και όλες τον αγώνα μέχρι να νι-
κήσουμε. Να ανατρέψουμε αυτήν
την δολοφονική κυβέρνηση, και να
επιβάλλουμε ότι οι σιδηρόδρομοι,
και όλες οι επιχειρήσεις που ξεπου-
λήθηκαν τα τελευταία χρόνια, θα
επανακρατικοποιηθούν, χωρίς καμία
αποζημίωση για τα αρπακτικά της
αγοράς. Ήδη αυτήν την αποφασιστι-
κότητα οι σιδηροδρομικοί την κά-
νουν πράξη προκηρύσσοντας νέα
τριήμερη απεργία από τις 6 μέχρι
και τις 8 Μάρτη, μετατρέποντας ου-
σιαστικά τον αγώνα τους σε απεργία
διαρκείας. Το απεργιακό συλλαλη-
τήριο ολοκληρώθηκε με μια τερά-
στια διαδήλωση μέχρι την Ομόνοια
με χιλιάδες διαδηλωτές.

Σε μια τέτοια ημέρα οργής, η κυ-
βέρνηση του Μητσοτάκη έκανε την
επιλογή να στείλει την αστυνομία
του Θεοδωρικάκου, να επιτεθεί με
χημικά και δακρυγόνα στους διαδη-
λωτές δείχνοντας με τον πιο καθαρό
τρόπο την υποκρισία τους όταν
βγαίνουν και τάχα ζητάνε συγνώμη
για το έγκλημα στα Τέμπη. Οι προ-
κλήσεις της αστυνομίας που προ-
σπάθησε να διαλύσει την συγκέν-
τρωση και τη διαδήλωση, ξεκίνησαν
από το Σύνταγμα και έφτασαν μέχρι
την Ομόνοια, ακόμη και έξω από τα
γραφεία του ΣΕΚ από ομάδες ΔΙΑΣ
και ΜΑΤ».

Τα διοικητικά συμβούλια του Ερ-
γατικού Κέντρου Αθήνας και της
ΑΔΕΔΥ συνεδρίασαν λίγες ώρες με-
τά το συλλαλητήριο και ανακήρυξαν
την 8η Μάρτη ως ημέρα νέας πανερ-
γατικής κλιμάκωσης με 24ωρη απερ-
γία. Αντίστοιχες αποφάσεις πήραν
και τα Εργατικά Κέντρα του Πειραιά,
της Πάτρας, των Ιωαννίνων κι άλλων
πόλεων.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Mία από τις πιο μαζικές απεργια-
κές κινητοποιήσεις που έχουν
γίνει στα νοσοκομεία Παίδων

Αγλαΐα Κυριακού και Αγία Σοφία πραγ-
ματοποιήθηκε στη 1/3 ενάντια στο νο-
μοσχέδιο που μετατρέπει την μοναδική
παιδο-ογκολογική μονάδα της χώρας
σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
(ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Ογκολογικό
Κέντρο Παίδων "Μαριάννα Β. Βαρδινο-
γιάννη – ΕΛΠΙΔΑ"».

Το σωματείο εργαζομένων του
Αγλαΐα Κυριακού συμμετείχε με 24ωρη
απεργία, ενώ του Αγία Σοφία με στάση
εργασίας. Η συγκέντρωση ξεκίνησε
στην πύλη του Αγλαΐα Κυριακού και με-
τέπειτα βάδισε με πορεία έξω από το
κτίριο της Ογκολογικής Μονάδας Παί-
δων “ΕΛΠΙΔΑ”, όπου εκατοντάδες εργα-
ζόμενοι, γονείς και αλληλέγγυοι περικύ-
κλωσαν συμβολικά το κτίριο. 

Ακολούθησε συγκέντρωση έξω από
το κτίριο που βρίσκεται η διοίκηση και
με τα πανό στα χέρια μπήκαν μέσα για
να πραγματοποιήσουν παράσταση δια-
μαρτυρίας έξω από το γραφείο του δι-
οικητή και συνάντηση μαζί του από αντι-
προσωπεία των εργαζομένων. Ο διοικη-
τής δήλωσε ότι δεν περνάει από το χέρι
του, αλλά προσωπικά συμφωνεί ότι η
μετατροπή σε ΝΠΙΔ θα σημάνει ανα-
βάθμιση!

Τη ίδια μέρα του δυστυχήματος με τη
σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη που
τραγικά απέδειξε -για ακόμα μία φορά-
πόσο δολοφονικές είναι οι ιδιωτικοποι-
ήσεις, η κυβέρνηση διαλέγει να ψηφίσει
την εφαρμογή της ίδιας συνταγής στον
παιδικό καρκίνο. Η ιδιωτικοποίηση της
παιδο-ογκολογικής μονάδας θα σημάνει
τον αποκλεισμό από τη θεραπεία του
καρκίνου για τα παιδιά των φτωχών οι-
κογενειών.

«Επιλεκτικά ανίκανοι»
Όπως σημειώνει η ΟΕΝΓΕ στο κάλε-

σμά της για την γενική απεργία στις 8
Μάρτη: «Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση
η οποία δε δίστασε το Σάββατο, τέσσε-
ρις μόλις μέρες μετά την τραγωδία στα
Τέμπη, να καταθέσει το νομοσχέδιο
έκτρωμα που ιδιωτικοποιεί τη μοναδική
Παιδοογκολογική μονάδα της χώρας.
Άλλη μία απόδειξη ότι όταν πρόκειται να
τρέξουν τα εγκληματικά τους σχέδια
προς όφελος των επενδυτών και των
επιχειρηματικών ομίλων είναι αποτελε-
σματικοί αλλά επιλεκτικά ανίκανοι όταν
πρόκειται για τη ζωή μας και την ασφά-
λειά μας, όπως στην περίπτωση του κέν-

τρου ασφάλειας των τρένων που έπρε-
πε να έχει ολοκληρωθεί από το 2010».

Σύσσωμοι οι εργαζόμενοι και οι σύλ-
λογοι γονέων αντιδρούν ενάντια στο νο-
μοσχέδιο και ζητούν την ενίσχυση των
δημόσιων νοσοκομείων με μαζικές
προσλήψεις προσωπικού και υλικοτεχνι-
κές υποδομές απέναντι σε μια χυδαία
μειοψηφία, την κυβέρνηση, τους διοικη-
τές και τους πλούσιους φίλους τους. 

Οι ειδικευόμενοι γιατροί του Αγλαΐα
Κυριακού σε συνεργασία με το σωμα-
τείο εργαζομένων ετοιμάζονται να δώ-
σουν μαζικά το παρών στη γενική απερ-
γία 8 Μάρτη με μπλοκ και πανό. Την Πα-
ρασκευή 10 Μάρτη προχωρούν σε νέα
γενική συνέλευση. Όπως τονίζουν,
έχουμε «μονοβάρδιες στα τρένα, μονο-
βάρδιες και στα χειρουργεία». Ενάντια
στις τρομερές ελλείψεις νοσηλευτικού
προσωπικού στα χειρουργεία, καθώς
και ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ογ-
κολογικού και για όλα τα προβλήματα
που έχουν οδηγήσει στην κατάρρευση
τα δημόσια νοσοκομεία, σχεδιάζουν
20ήμερο απεργιακό πρόγραμμα, ζητών-
τας την κάλυψη από την ΠΟΕΔΗΝ. 

Μάνος Νικολάου
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Μάχη στα Παίδων

ΛΑΡΙΣΑ

Οι Ήρωες της
Υγείας ξανά στην
πρώτη γραμμή

Το έγκλημα στα Τέμπη σήμανε κόκκινος συναγερμός για το
ΕΣΥ και για τα δύο δημόσια νοσοκομεία της Λάρισας. Πα-
ρά τις αντικειμενικές δυσκολίες λόγω της υποχρηματοδό-

τησης και με τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν, το δημόσιο
σύστημα Υγείας ανταποκρίθηκε πλήρως. Όχι από την ικανότητα
του Υπουργείου ή των διοικήσεων να διαχειριστούν αυτή την κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά από την κινητοποίηση όλων
των εργαζόμενων που έσπευσαν στο νοσοκομείο είτε δούλευαν
είτε όχι σε εκείνη τη βάρδια, για να σώσουν ζωές και προφανώς
χωρίς να πληρωθούν για αυτές τις ώρες. Τον ίδιο ζήλο έδειξαν
και οι επικουρικοί-συμβασιούχοι, παρά την αβεβαιότητα που
υπάρχει για το αν θα συνεχίσουν να δουλεύουν σε λίγους μήνες.

Άλλη μια φορά φάνηκε το πόσο σημαντικό είναι το δημόσιο
σύστημα Υγείας. Η κυβέρνηση που δεν έκανε τίποτα για να
υπάρχει ασφάλεια στις συγκοινωνίες, είναι η ίδια που μας λέει
ότι τα νοσοκομεία περισσεύουν. Δεν περισσεύει κανένα νοσο-
κομείο να κλείσει, καμία κλινική να συγχωνευτεί. Το ότι υπήρχαν
δύο νοσοκομεία στην περιοχή ήταν σωτήριο. Όταν γέμισαν οι
χειρουργικές αίθουσες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου,
άνοιξαν αυτές του Γενικού Νοσοκομείου και μετέφεραν τους
ασθενείς εκεί. Δεν είναι το ίδιο επικίνδυνη μια μεταφορά μισής
ώρας ενός κρίσιμου περιστατικού με τη μεταφορά για παρά-
δειγμα στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και τα δέκα λεπτά είναι ζήτημα
ζωής ή θανάτου. 

Ιδιωτικοποίηση
Τώρα είναι η ώρα να κλιμακώσουμε ακόμα περισσότερο τη

μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Το δικαίωμα που
έχει δώσει το Υπουργείο στους πανεπιστημιακούς γιατρούς να
κάνουν χειρουργεία στον ιδιωτικό τομέα, δίνει άλλοθι για να
υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο το δημόσιο νοσοκομείο με
υποστελέχωση και ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές. Όταν
οι εγκαταστάσεις είναι άθλιες -στα στρώματα, στις τουαλέτες,
σε ταβάνια που στάζουν νερό- είναι λογικό ένας κόσμος να
προτιμάει να πληρώσει για να κάνει περίθαλψη σε έναν χώρο
που είναι πιο ανθρώπινος. 

Είναι χυδαίο να είναι μόνο μία η κλινική Παίδων του Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας για να καλύπτει τις ανάγκες για μια ολό-
κληρη περιοχή της 5ης ΥΠΕ, δηλαδή Λάρισα, Λαμία, Τρίκαλα,
Καρδίτσα, Βόλο, Εύβοια, Καρπενήσι. Εφημερεύει κάθε μέρα με
πολλές ελλείψεις. Πρόβλημα είναι επίσης ότι δεν υπάρχει μόνι-
μο προσωπικό στην καθαριότητα, αλλά ιδιωτικά συνεργεία από
εργολάβους, που παρά τα πολλά λεφτά που παίρνουν, δεν
επαρκούν. 

Το ιδιωτικό κεφάλαιο, και εδώ στη Λάρισα σε πολύ μεγάλο
βαθμό, αρπάζει την ευκαιρία από τη διάλυση της Υγείας, της
Παιδείας και όλου του κράτους Πρόνοιας. Ιδιωτικά σχολεία,
κέντρα αποκατάστασης και κλινικές ανθίζουν, μέχρι και ιδιωτική
ιατρική σχολή πάει να ανοίξει στην περιοχή. Όμως για ένα τε-
ράστιο ποσοστό ασθενών, ειδικά σήμερα, είναι μονόδρομος το
δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτόν τον κόσμο το προσωπικό πα-
λεύει να κρατήσει τις κλινικές ζωντανές. 

Αγαπάμε το δημόσιο σύστημα Υγεία και κινητοποιούμαστε
για να ενισχυθεί για να μην αναγκάζεται φτωχός κόσμος να βά-
ζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να είναι υγιής. Εδώ στη Λάρισα
οι κινητοποιήσεις που γίνονται τις τελευταίες ημέρες έχουν μα-
ζικότητα που δεν έχω ξαναδεί, ειδικά από τους νέους. Το εργα-
τικό κίνημα και η νεολαία έχουμε τη δύναμη να κάνουμε κόλαση
την προεκλογική περίοδο για τη Νέα Δημοκρατία και να επιβάλ-
λουμε από τα κάτω ότι τα λεφτά θα πηγαίνουν για τις ανάγκες
μας και όχι για τα κέρδη τους.

Δήμητρα Καλαντζή, επικουρική μαιευτήρας-
γυναικολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Γ ια πρώτη φορά οργανώνουμε συλλογικό κατέβασμα στην
απεργιακή 8 Μάρτη από το χώρο των ειδικών θεραπευ-

τών. Στο κέντρο ειδικών θεραπειών που εργάζομαι στο Περι-
στέρι, συζητήσαμε συλλογικά και αποφασίσαμε πως αυτή η
απεργία μας αφορά για δεκάδες λόγους.

Η δουλειά μας (λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές, ψυ-
χολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί) αφορά
στο πώς μπορούμε καθημερινά να βελτιώνουμε την ποιότητα
ζωής ανθρώπων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και
όχι μόνο. Ο κλάδος μας αποτελείται συντριπτικά από γυναί-
κες που αντιμετωπίζουν ένα σωρό εργασιακές διακρίσεις. Ξε-
κινώντας από το ότι δεν υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις Ερ-
γασίας μέχρι τα απαιτητικά ωράρια καθ'όλη τη διάρκεια της
μέρας ή την παρέμβαση στο ντύσιμό μας προκειμένου να δεί-
χνουμε “σοβαροί επαγγελματίες”.

Η διάθεσή μας να παλέψουμε και να διαδηλώσουμε αφορά

κυρίως στο ότι ζούμε σε ένα καθόλου συμπερηλιπτικό σύστη-
μα όπου πετάει στην άκρη σαν παρίες τους ανθρώπους με
αυτισμό, με αναπηρίες, με ψυχικές ασθένειες. Ταυτόχρονα,
το ζήτημα του πόσο ιδιωτικοποιημένες είναι οι υπηρεσίες που
παρέχουμε, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χω-
ρίς φροντίδα και εκπαίδευση επειδή δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα να ανταπεξέλθουν. Θεωρούμε πως χρειάζεται να
παλέψουμε για μαζικές προσλήψεις σε δημόσιους φορείς
(σχολεία, νοσοκομεία, δήμους κοκ).

Παλεύουμε ενάντια σε μία κυβέρνηση και ένα σύστημα που
μας δολοφονεί καθημερινά. Το έγκλημα στα Τέμπη έρχεται
να προστεθεί στις καθημερινές δολοφονίες ανθρώπων στα
σύνορα, ανθρώπων που μένουν εκτός του δημόσιου συστή-
ματος Υγείας. Γι' αυτό απεργούμε και διαδηλώνουμε στις 8
Μάρτη συνδεόντας τις μάχες και τα αιτήματα! Καλούμε και
τους γονείς - συγγενείς των θεραπευόμενών μας να διαδηλώ-
σουν μαζί μας!

Αλέξανδρος Σακελλάρης, 
λογοθεραπευτής

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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Στις 13 Μαΐου του 2017 ένα
τρένο που εκτελούσε το δρο-
μολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα

εκτροχιάστηκε, ξέφυγε από την πο-
ρεία του και προσγειώθηκε σε ένα
σπίτι. Ο μηχανοδηγός και τρεις ακό-
μα άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί
από τα συντρίμμια. Δέκα επιβάτες
τραυματίστηκαν ενώ δυο ένοικοι του
σπιτιού γλύτωσαν την τελευταία
στιγμή πηδώντας από το μπαλκόνι.
Οι έρευνες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του
υπουργείου Μεταφορών δεν δυσκο-
λεύτηκαν να ανακαλύψουν τα αίτια
τους ατυχήματος: υπερβολική ταχύ-
τητα. Ανθρώπινο λάθος, δηλαδή.

Οι εργαζόμενοι διαφώνησαν με το
πόρισμα της έρευνας. Το δυστύχη-
μα έγινε την ώρα που το τρένο κι-
νούταν σε μια παρακαμπτήρια γραμ-
μή – λόγω των ατελείωτων έργων.
«Εάν τα έργα είχαν ολοκληρωθεί και
υπήρχε σταθμάρχης στο Άδενδρο,
το τρένο θα συνέχιζε από τον κύριο
δρόμο, χωρίς παρακάμψεις. Εάν,
παρ' όλα αυτά, συνέχιζε με αυξημέ-
νη ταχύτητα, θα μπορούσε αυτόμα-
τα το αγορασμένο σύστημα ασφα-
λείας να του κόψει ταχύτητα. Μόνο
που αυτό δεν λειτουργεί. Θα μπο-
ρούσε να του το υπενθυμίσει ο
σταθμάρχης. Μόνο που αυτός δεν
υπάρχει. Θα μπορούσε να τον έχει
βοηθήσει ο προϊστάμενος. Μόνο
που αυτός πρέπει να κόβει και εισι-
τήρια. Θα μπορούσαν να τον έχουν
ειδοποιήσει τα φανάρια. Αυτά
όμως… δεν λειτουργούν». 

Έξι χρόνια μετά η ιστορία επανα-
λαμβάνεται, όχι με μια φάρσα αλλά
με μια δεύτερη, ακόμα μεγαλύτερη
τραγωδία. Και πάλι οι αιτίες συγκα-
λύπτονται: ο σταθμάρχης που ξέχα-
σε να γυρίσει το κλειδί, ο συνάδελ-
φός του που ίσως δεν ήταν στο πό-
στο του. Ανθρώπινο λάθος. Όμως,
το (ακριβο)πληρωμένο αυτόματο
σύστημα συνέχιζε να μη λειτουργεί.
Ούτε τα φανάρια λειτουργούν.

Η αποστολή των συστημάτων
ασφαλείας είναι να προστατεύουν
τους ανθρώπους από τα ανθρώπινα
λάθη. Στη βιομηχανία ειδικές «κουρ-
τίνες ασφαλείας» σταματάνε αυτό-
ματα κάθε κίνηση των μηχανών ακό-
μα και στην περίπτωση που παρα-
βιαστούν από ένα δάχτυλο. Ειδικά
συστήματα επιτηρούν συνεχώς την
καλή λειτουργία των συστημάτων
ασφαλείας. Με την παραμικρή υπο-
ψία δυσλειτουργίας οι μηχανές ακι-
νητοποιούνται.

Η αποστολή των «αυτόματων συ-
στημάτων» που είχαν εγκατασταθεί
στους ελληνικούς σιδηροδρόμους
ήταν να πλουτίζουν τους εργολά-
βους που τα εγκαθιστούσαν. Η
ασφάλεια των επιβατών και του προ-
σωπικού είχε δευτερεύουσα σημα-
σία. Τα πρώτα συστήματα ηλεκτρι-

κής σηματοδότησης εγκαταστάθη-
καν στις γραμμές του ΟΣΕ τη δεκαε-
τία του 1980. Προβλήματα υπήρχαν
από τότε αλλά ακόμα και η Καθημε-
ρινή αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι
«μέχρι το 2010 στο μεγαλύτερο μέ-
ρος του σιδηροδρομικού δικτύου εί-
χε εγκατασταθεί και λειτουργούσε
σύστημα σηματοδότησης με τηλεδι-
οίκηση». Αν υπήρχε ακόμα αυτό το
έστω στοιχειώδες και απαρχαιωμένο
με τα σημερινά δεδομένα σύστημα,
το ατύχημα στα Τέμπη θα είχε ίσως
αποφευχθεί.

Αιτίες
Αλλά δεν υπάρχει πια. Τρεις κύρια

αιτίες συνωμότησαν για την διάλυσή
του: η πρώτη ήταν η ιδιωτικοποίηση.
Οι πρώτες ράγες εγκαταστάθηκαν
στην Ελλάδα την εποχή του Τρικού-
πη, στο δεύτερο μισό του 19ου αι-
ώνα. Ο σιδηρόδρομος είχε εκείνη
την εποχή μεγάλη σημασία, όχι μόνο
οικονομικά, για την ανάπτυξη του
εμπορίου και της βιομηχανίας αλλά
και στρατιωτικά – για την γρήγορη
μετακίνηση των στρατευμάτων στα
θέατρα του πολέμου. Το όραμα του
Τρικούπη ήταν ένας σιδηρόδρομος
που θα έφτανε παντού. 

Εκατό χρόνια αργότερα, από τα
μέσα της δεκαετίας του 1990, ο ΟΣΕ
άρχισε να διασπάται σε μικρότερες
εταιρίες (ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ κλπ). Το 2013 η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η κύ-
ρια θυγατρική του παλιού ενιαίου
ΟΣΕ, πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ, το μνημο-
νιακό ταμείο ιδιωτικοποιήσεων. Το
2017 πουλήθηκε στην ιταλική Ferro-
vie Dello Stato Italiane. Ο στόχος της
νέας εταιρίας ήταν να αξιοποιήσει
την κερδοφόρα γραμμή Αθήνας
Θεσσαλονίκης. Όλες σχεδόν οι άλ-
λες γραμμές εγκαταλείφθηκαν στη
μοίρα τους ή έκλεισαν και η εταιρία
επικεντρώθηκε στην ταχύτητα -με

βασική επιδίωξη να ανταγωνιστεί το
αεροπλάνο. Νέα τρένα (μεταχειρι-
σμένα αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία)
που μπορούσαν να πιάνουν ταχύτη-
τες ως και 200 χιλιομέτρων ανά ώρα
εγκαταστάθηκαν. 

Το γεγονός ότι το σύστημα ασφα-
λείας δεν ήταν σχεδιασμένο για τέ-
τοιες ταχύτητες ήταν παντελώς
αδιάφορο για την εταιρία. Το γεγο-
νός ότι το σύστημα είχε πάψει εδώ
και μια πενταετία να λειτουργεί εξί-
σου αδιάφορο. Τι σημασία είχε άλ-
λωστε; Το σάιτ της Hellenic Train
(όπως μετονομάστηκε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ)
έδειχνε ένα υπερσύγχρονο κέντρο
ελέγχου που θύμιζε τη ΝΑΣΑ (το κα-
τέβασαν τώρα). Και οι εισπράξεις
πήγαιναν καλά. 

Η δεύτερη αιτία ήταν τα βρόμικα
συμφέροντα των εργολάβων που
αναλάμβαναν κάθε τόσο να αναστή-
σουν ή να αναβαθμίσουν τα συστή-
ματα ασφαλείας. Τα συμβόλαια για
τα συστήματα αυτά είναι κυριολεκτι-
κά «χρυσός» για τους εργολάβους.
Όποιος καταφέρει να στήσει το δικό
του σύστημα εξασφαλίζει για δεκαε-
τίες και την συντήρησή του -με
αστρονομικές τιμές κατά κανόνα

αφού κανένας άλλος δεν είναι τεχνι-
κά σε θέση να τα συντηρήσει. Πα-
λαιότερα υπήρχαν δυο μεγάλες διε-
θνείς εταιρίες που διεκδικούσαν αυ-
τά τα συμβόλαια: η Bombardier και
η Alstom. Από το 1995 ως το 2001,
γράφει η Καθημερινή, οι δυο αυτές
εταιρίες υπέγραψαν 15 διαφορετι-
κές συμβάσεις με τον ΟΣΕ και τις
θυγατρικές του από τις οποίες τσέ-
πωσαν 250 εκατομμύρια Ευρώ. 

Βουλιμία
Παρά τις δυσλειτουργίες που

έφερνε αυτή η μοιρασιά (με τα συ-
στήματα της μιας εταιρίας να είναι
ασύμβατα με της άλλης) το σύστη-
μα λειτουργούσε στοιχειωδώς -μέ-
χρι να εγκαταλειφθεί στην τύχη του
και να διαλυθεί στα πρώτα χρόνια
των μνημονίων. Όλες οι προσπάθει-
ες που έκανε ο ΟΣΕ από τότε μέχρι
σήμερα να ξαναβάλει σε λειτουργία
το παλιό σύστημα ή να εγκαταστή-
σει τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά συ-
στήματα έχουν μέχρι τώρα σκοντά-
ψει στην βουλιμία των εργολάβων:
το 2014 μια κοινοπραξία ανάμεσα
στην ΤΟΜΗ ΑΕ, μια θυγατρική της
ΑΚΤΩΡ ΑΕ και την Alstom ανέλαβε,

έναντι 41 εκατομμυρίων, να ξανα-
ζωντανέψει το παλιό σύστημα, «μέ-
σα σε δυο χρόνια». Η Alstom, όμως,
παρά την συμφωνία, αρνήθηκε στην
ουσία να συντηρήσει τα συστήματα
που είχε εγκαταστήσει στη Νότια
Ελλάδα (κύρια) η Bombardier και το
έργο ξεκόλλησε μόνο όταν η ΕΡΓΟ-
ΣΕ συμφώνησε να καταβάλει άλλα
13,3 εκατομμύρια στην κοινοπραξία.
Σήμερα, εννιά χρόνια μετά, το μεγα-
λύτερο μέρος του δικτύου εξακο-
λουθεί να μην έχει ούτε φωτεινούς
σηματοδότες.

Η τρίτη αιτία είναι η «διαπλοκή»
ανάμεσα στις εταιρίες και την κυ-
βέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι το
κόμμα της άρχουσας τάξης, είναι το
κόμμα των επιχειρήσεων, το κόμμα
των εργολάβων. Η κατακραυγή μπο-
ρεί να ανάγκασε τον Μητσοτάκη να
πάρει πίσω τις αρχικές του δηλώ-
σεις περί «ανθρώπινου λάθους», αλ-
λά ο μόνος που έχει προφυλακιστεί
μέχρι τώρα είναι ο σταθμάρχης. Ο
κυνισμός με τον οποίο η κυβέρνηση
αντιμετωπίζει τον πόνο των ανθρώ-
πων που έχασαν τους δικούς τους
στα Τέμπη φάνηκε από τον διορισμό
στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
που θα διερευνήσει (υποτίθεται) τα
αίτια του δυστυχήματος του Θανά-
ση Ζηλιασκόπουλου, του πρώην
πρόεδρου και διευθύνοντα σύμβου-
λου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και σημερινού
προέδρου του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΤΑΙΠΕΔ. Έβαλε τον λύκο
να φυλάει τα πρόβατα, όπως έλεγε
μια παλιά παροιμία.

Ο Ζηλιασκόπουλος αναγκάστηκε
να παραιτηθεί ύστερα από τον σάλο
που ξεσήκωσε η είδηση. Και οι πρό-
εδροι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ πα-
ραιτήθηκαν. Όπως παραιτήθηκε και
ο Κώστας Καραμανλής. Για να βάλει
ξανά υποψηφιότητα στις επόμενες
εκλογές. Είναι βαθιά γελασμένοι αν
νομίζουν ότι με δυο ψεύτικα δάκρυα
και μια υποκριτική συγνώμη θα μας
κάνουν να ξεχάσουμε. Δεν ξεχνάμε.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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“Ανθρώπινο λάθος” είναι ο καπιταλισμός

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

Διαβάστε επίσης

www.marxistiko.gr
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Πάλη για την Απελευθέρωση των Γυναικών
Ακρόπολη

Η συζήτηση στο βράχο της Ακρό-
πολης έγινε την Τετάρτη 1 Μάρτη
«με τους εργαζόμενους να έχουμε
μόλις μάθει τα νέα από τα Τέμπη»,
μας είπε η Σταυρούλα Ψυχογιοπού-
λου, εργαζόμενη στο ΥΠ.ΠΟ. «Η
Ζαννέτα Λυσικάτου, μέλος του Γενι-
κού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, που
έκανε το άνοιγμα εκ μέρους της Κί-
νησης για την Απεργιακή 8 Μάρτη,
ήρθε κατευθείαν από την απεργιακή
συγκέντρωση των εργαζόμενων στα
Παίδων ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
των ογκολογικών τμημάτων τους.
Μας μετέφερε το αγωνιστικό κλίμα
της κινητοποίησης και έκανε τη σύν-
δεση με την ιδιωτικοποίηση του σι-
δηρόδρομου αλλά και των μουσεί-
ων.   

Από αυτό ξεκίνησε η κουβέντα και
απλώθηκε στο πώς οι κυβερνητικές
πολιτικές χτυπάνε τις εργαζόμενες.
Το γεγονός ότι η πλειοψηφία όσων
παρακολούθησαν ήταν συμβασιού-
χες/οι έκανε πιο καθαρή την επίθε-
ση. Το επόμενο βήμα είναι η συμμε-
τοχή στις 8 Μάρτη με πανό μαζί με
το Βυζαντινό και τα άλλα μουσεία».

Γεννηματάς, Δαφνί, ΕΡΤ
Την ίδια μέρα έγινε η συζήτηση

και στο Γεννηματάς. «Η κουβέντα
μετατράπηκε σε απεργιακή επιτρο-
πή οργάνωσης της 8 Μάρτη με κα-
θημερινό πρόγραμμα δράσης», μας
είπε η Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος
του Γενικού συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ
και υπεύθυνη της Κίνησης για την
Απεργιακή 8 Μάρτη. «Την επόμενη
μέρα το πρωί κάναμε εξόρμηση
στην πύλη του νοσοκομείου, την
επόμενη περιοδεία μέσα στα τμήμα-
τα. Την Κυριακή ήμασταν με το πανό
του Σωματείου μας στο Σύνταγμα
στο πλευρό των απεργών σιδηρο-
δρομικών και δεν ήταν τυχαίο ότι
ήμασταν κυρίως γυναίκες».

Η ίδια συμμετείχε στις συζητήσεις
στην ΕΡΤ την Πέμπτη 2/3 και στο
Δαφνί την Παρασκευή 3/3. «Στην
ΕΡΤ έγινε σύνδεση της απεργίας
στις 8 Μάρτη ενάντια στη σεξιστική
καταπίεση με την αντιρατσιστική-αν-
τιφασιστική κινητοποίηση στις 18
Μάρτη», μας μετέφερε. «Ενώ και
στο Δαφνί η κουβέντα επικεντρώθη-
κε στη σημασία της απεργίας και κα-
τέληξε σε πρόγραμμα εξορμήσεων
για την οργάνωση του απεργιακού
συλλαλητηρίου».

Έλενα Βενιζέλου
Με τη συμμετοχή εργαζόμενων

από πολλές ειδικότητες έγινε η εκ-
δήλωση στο Έλενα Βενιζέλου την
Πέμπτη 2/3. Η ατμόσφαιρα ήταν
φορτισμένη από την αρχή. «Το έγ-
κλημα στα Τέμπη είναι μια ταξική
δολοφονία από την κυβέρνηση και

το σύστημά της», είπε ο Κώστας Κα-
ταραχιάς, γραμματέας του Σωματεί-
ου. «Δείχνει τι σημαίνουν οι ιδιωτικο-
ποιήσεις, τις οποίες θέλουν να προ-
χωρήσουν και στο ΕΣΥ, ειδικά αν μι-
λάμε για το νοσοκομείο των γυναι-
κών όπως το Έλενα». Με αυτά τα
λόγια έδωσε το λόγο στην Μαρία
Στύλλου, συγγραφέα του βιβλίου «Η
πάλη για την απελευθέρωση των γυ-
ναικών», που έκανε την εισήγηση.

«Η 8 Μάρτη ξεκίνησε ως απεργία
για την απελευθέρωση των γυναι-
κών και μετά το έγκλημα στα Τέμπη
μετατρέπεται σε απεργία για την
απελευθέρωση όλης της εργατικής
τάξης, που οι γυναίκες είναι κομμάτι
της», ξεκίνησε η Μ. Στύλλου, για να
ξεδιπλώσει κάθε πτυχή της επίθεσης
από ένα σύστημα που βάζει τα κέρ-
δη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές.
Αυτή είναι και η ρίζα της γυναικείας
καταπίεσης, εξήγησε, καταλήγοντας
στο γιατί ο αγώνας των γυναικών εί-
ναι αγώνας αντικαπιταλιστικός, για
μια άλλη κοινωνία όπου τον έλεγχο
θα έχουν οι εργαζόμενες και οι ερ-
γαζόμενοι.

Ακολούθησε συζήτηση με εργαζό-
μενες να παίρνουν το λόγο και να
περιγράφουν όσα βιώνουν. «Εδώ και

χρόνια ζούμε το ξήλωμα κάθε τι δη-
μόσιου και κοινωνικού», είπε για πα-
ράδειγμα η Βάσω. «Δουλεύουμε χω-
ρίς συνθήκες ασφάλειας και οι άν-
θρωποι περιμένουν απαντήσεις για
καρκίνο δυο και τρεις μήνες. Πρέπει
να ενεργοποιηθεί όλη η κοινωνία και
όλοι να συνδεθούμε μεταξύ μας.
Παλεύουμε για το αυτονόητο, έχου-
με φτάσει να ζούμε από τύχη. Δεν
έχουμε υγεία, παιδεία, συγκοινω-
νίες, τίποτα. Με ένα κράτος που κά-
νει ότι δεν ξέρει τίποτα. Μόνο η συλ-
λογική δράση και οι συλλογικοί αγώ-
νες θα μας σώσουν. Είναι ακόμα πιο
αναγκαίο τώρα».

ΔΟΥ Γλυφάδας
Το κοινό υπόβαθρο των δολοφονι-

κών ιδιωτικοποιήσεων και των σεξι-
στικών επιθέσεων βρέθηκε στο επί-
κεντρο και της εκδήλωσης στην
ΔΟΥ Γλυφάδας την ίδια μέρα.
«Ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδή-
λωση με πολλές εργαζόμενες αλλά
και εργαζόμενους», μας είπε η Τιάνα
Ανδρέου, συνδικαλίστρια στην Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς που ήταν και
ομιλήτρια. «Η Λίτσα, καθαρίστρια
στο χώρο, τόνισε ότι όλες οι κατα-
κτήσεις γίνονται με αγώνες, φέρνον-

τας το δικό τους παράδειγμα, που,
παρά τις προσπάθειες όλων των κυ-
βερνήσεων από το 2012 να τις απο-
λύσουν, παραμένουν ακόμα στη
δουλειά».

Παιδικός Σταθμός
Νίκαιας, Κρατικό Νίκαιας

«Μέλη της Κίνησης επισκεφτήκα-
με την Παρασκευή 3/3 τον 9ο Παιδι-
κό Σταθμό Νίκαιας και μιλήσαμε με
τις εργαζόμενες για τη μάχη ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις και όλες τις
επιθέσεις της κυβέρνησης, αναδει-
κνύοντας το πώς αυτές επηρεάζουν
τις γυναίκες», μας είπε η Κατερίνα
Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νί-
καιας-Ρέντη με την Ανταρσία στην
Κοκκινιά. «Ήταν η πρώτη φορά που
έγινε κάτι τέτοιο στο χώρο και υπήρ-
χε ενδιαφέρον. Αντίστοιχη παρέμβα-
ση έγινε αμέσως μετά στο Κρατικό
Νίκαιας, με πολλές συζητήσεις με
τους εργαζόμενους και τις εργαζό-
μενες του νοσοκομείου».

Δήμος Κορυδαλλού
Η εκδήλωση στο Δήμο Κορυδαλ-

λού έγινε τη Δευτέρα 6 Μάρτη,
αφού τα συνδικάτα είχαν μετατρέ-
ψει την απεργία στις 8 Μάρτη σε

24ωρη. «Την Τετάρτη τα κλείνουμε
όλα και κατεβαίνουμε στην απεργια-
κή συγκέντρωση στην πλατεία
Κλαυθμώνος», είπε ανοίγοντας την
εκδήλωση η Μαρία Στύλλου. «Η πά-
λη ενάντια στην καταπίεση είναι μια
μάχη που τη δίνουν οι γυναίκες εδώ
και 150 χρόνια, με νίκες, αλλά και με
συνεχείς προσπάθειες των κυβερνή-
σεων και της κυρίαρχης τάξης να
μας πισωγυρίσουν», συνέχισε, περι-
γράφοντας αυτή την πορεία μέχρι
σήμερα ενάντια στο σύστημα της
εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.

Ακολούθησαν πολλές παρεμβά-
σεις από τις εργαζόμενες που παρα-
κολούθησαν. «Το τελευταίο γεγο-
νός, με τα 57 πτώματα, πολλών παι-
διών, μας κατακλύζει. Όλες είμαστε
μάνες και καταλαβαίνουμε τι περνά-
νε αυτοί οι γονείς. Και σίγουρα ξέ-
ρουμε ποιος φταίει. Να δούμε τι
μπορούμε να κάνουμε», είπε η Νέλ-
λυ, εκφράζοντας τόσο την οργή όσο
και τη διάθεση για αγώνα μετά το
έγκλημα στα Τέμπη. Το πώς παλεύε-
ται ο σεξισμός, συλλογικά ή ατομι-
κά, αν είναι μάχη μόνο των γυναικών
ή όλης της εργατικής τάξης, ήταν
επίσης ζητήματα που άνοιξαν στη
συζήτηση. Σε μαζική και οργανωμέ-
νη συμμετοχή στην απεργία με πανό
του Σωματείου κάλεσε ο Δημήτρης
Καλπίδης, εργαζόμενος στο δήμο
που πρωτοστάτησε για να γίνει για
πρώτη φορά στο χώρο αυτή η συζή-
τηση.

Άγιος Σάββας
Την ίδια μέρα έγινε η εκδήλωση

στον Άγιο Σάββα με ομιλήτριες την
Αγγελική Γεωργούλη, γραμματέα
του Συλλόγου Εργαζόμενων του νο-
σοκομείου και τη Ζαννέτα Λυσικά-
του. «Η μάχη ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση του ΕΣΥ ήταν στο κέντρο
των ομιλητριών, όχι μόνο γιατί η
συντριπτική πλειοψηφία των εργαζό-
μενων στα νοσοκομεία είμαστε γυ-
ναίκες, αλλά και γιατί ο αγώνας μας
για δημόσια και δωρεάν υγεία αφο-
ρά όλες τις γυναίκες», μας είπε η
Κατερίνα Πατρικίου, πρόεδρος του
Συλλόγου. «Ειδικά τώρα που φάνηκε
ξεκάθαρα ότι οι ιδιωτικοποιήσεις
οδηγούν σε μαζικές δολοφονίες, ο
αγώνας ενάντια στην υποστελέχωση
και την υποχρηματοδότηση, ενάντια
στους κλινικάρχες και τα αρπακτικά
της Iδιωτικής Yγείας, γίνεται ακόμα
πιο σημαντικός. Γύρω από αυτή τη
σύγκρουση περιστράφηκε και η συ-
ζήτηση, με κέντρο την πανεργατική
της Τετάρτης. Καταλήξαμε σε επι-
τροπή αγώνα που κάνει περιοδείες
ενημέρωσης σε όλα τα τμήματα και
ανήμερα της απεργίας όλες και όλοι
μαζί προχωράμε στις 7πμ σε περι-
φρούρηση στην πύλη».

Λένα Βερδέ

Πάνω: Έλενα Βενιζέλου, Κάτω: Δήμος Κορυδαλλού. Φωτό: Λένα Βερδέ
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Δεκάδες εκδηλώ-
σεις σε εργατικούς
χώρους και γειτο-

νιές οργάνωσε η Κίνηση
για την Απεργιακή 8 Μάρ-
τη ενόψει της απεργίας
την Παγκόσμια Ημέρα Γυ-
ναικών. Όλες αναδεί-
κνυαν τη σημασία της φε-
τινής πανεργατικής κινη-
τοποίησης ιδιαίτερα μετά
το κυβερνητικό έγκλημα
στα Τέμπη και καλούσαν
σε ξεσηκωμό για τα απερ-
γιακά συλλαλητήρια. Η
σύνδεση ανάμεσα στις
δολοφονικές πολιτικές
των περικοπών και των
ιδιωτικοποιήσεων με τις
σεξιστικές επιθέσεις σε
βάρος των γυναικών, ήταν
άμεση. Η οργή για την κυ-
βέρνηση και το σύστημά
της που σπέρνει σεξισμό,
ρατσισμό, φτώχεια και
θάνατο, ξεχείλιζε παντού.

ICAP
Η 8 Μάρτη απλώθηκε

και στον ιδιωτικό τομέα.
Πρωτοβουλία Εργαζόμε-
νων στην ICAP οργάνωσε,
με τη στήριξη της Κίνησης
για την Απεργιακή 8 Μάρ-
τη, έκθεση φωτογραφίας
και συζήτηση την Παρα-
σκευή 3/3. Η έκθεση ήταν
εμπνευσμένη από τον
αγώνα των καλλιτεχνών. Η
εκδήλωση έγινε στο Πάν-
τειο Πανεπιστήμιο, μετά
από άρνηση της διοίκη-
σης της εταιρίας να παρα-
χωρήσει αίθουσα στο χώ-
ρο εργασίας. Όπως μας
είπε η Νίκη Αργύρη που
άνοιξε εκ μέρους της Κί-
νησης τη συζήτηση, «η
Πρωτοβουλία συνάντησε
μεγάλη αντίδραση από τη
διοίκηση, η οποία είπε ότι
δεν υπάρχει διαθεσιμότη-
τα αίθουσας και φυσικά
δεν έδωσε άδεια σε καμία
και κανέναν που δούλευε
εκείνη την ώρα να παρα-
κολουθήσει. Ωστόσο η εκ-
δήλωση έγινε με όσες/ους
μπορούσαν, ανοίγοντας
μια πολύ πλούσια συζήτη-
ση για τις συνθήκες δου-
λειάς και όλα τα ζητήματα
που τις/τους απασχολούν.
Το γεγονός ότι στο χώρο
είναι πολλές γυναίκες, με
παιδιά και οικογένειες,
πολλές μονογονεϊκές, εί-
ναι στοιχεία που μπήκαν
στην κουβέντα».

2μμ-3.15μμ

LGBTQΙ+, Trans
Από το Stonewall μέχρι
σήμερα
Oμιλήτριες:
Αφροδίτη Φράγκου,
Έλλη Πανταζοπούλου

3.30μμ-4.45μμ

Οι ρίζες του σεξισμού
Πατριαρχία ή
καπιταλισμός
Oμιλήτριες:
Κατερίνα Θωίδου, 
Σταυρούλα Πανίδου

5μμ-6.30μμ

Ο δρόμος για την
απελευθέρωση
Oμιλήτριες:
Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
Μαρία Στύλλου

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ

ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Μια μέρα με συζητήσεις 
για την πάλη 
των γυναικών, 
των ΛΟΑΤΚΙ+, 
των τρανς ανθρώπων

KYΡΙΑΚΗ
26 ΜΑΡΤΗ
Νομική Σχολή
Αθήνα

και όλης της εργατικής τάξης
Η μάχη της 8 Μάρτη μετά το έγκλημα στα Τέμπη κυριάρχη-

σε σε όλες τις τοπικές εκδηλώσεις. Στην Κυψέλη, η Σέβη
Στάικου, συνδικαλίστρια στον ΟΤΕ και η Σταυρούλα Πανίδου,
εκπαιδευτικός, περιέγραψαν πώς το χτύπημα των μισθών, η
διάλυση των ΣΣΕ, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας κλπ βάζουν
στο στόχαστρο τις γυναίκες. Η Μαρία, εργαζόμενη στο Έλε-
να Βενιζέλου, τόνισε στη συζήτηση πώς η επανασύσταση του
Σωματείου τους τελευταίους μήνες έχει αλλάξει την εικόνα
στο χώρο και έχει φέρει ενεργοποίηση των εργαζόμενων.
Προσφύγισσα από το Καμερούν ενημέρωσε για τη συμμετοχή
της κοινότητάς τους στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Με τον αγώνα της νεολαίας ενάντια στον σεξισμό και όλες
τις κυβερνητικές επιθέσεις, άνοιξε η Μαρία Καστελιώτη, φοι-
τήτρια στη Φιλοσοφική, την εκδήλωση στο Περιστέρι. Ακο-
λούθησε η Θένια Ασλανίδη, γιατρός στο Αττικό, που μίλησε
για τις μάχες των υγειονομικών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
της Υγείας, συνδέοντάς τες με τον αγώνα των γυναικών.
Όλες οι τοποθετήσεις στη συζήτηση έδειχναν τον αναβαθμι-
σμένο χαρακτήρα της απεργίας στις 8 Μάρτη. Αυτό φάνηκε
και στην εξόρμηση που έγινε την επόμενη μέρα στη γειτονιά
που βρήκε πολύ μεγάλη ανταπόκριση.

«Εργαζόμενες/οι από νοσοκομεία και σχολεία,
φοιτήτριες/ές από διάφορες σχολές, κόσμος της γειτονιάς
συμμετείχε στη συζήτηση στους Αμπελόκηπους», μας είπε η
Πελαγία Κατέλη, «Την εισήγηση της Έλλης Πανταζοπούλου
εκ μέρους της Κίνησης για την Απεργιακή 8 Μάρτη ακολού-
θησαν τοποθετήσεις με κοινή συνισταμένη ότι ενάντια στο
εθνικό πένθος και τα υποκριτικά δάκρυα της κυβέρνησης,
εμείς κλιμακώνουμε απεργιακά για να σώσουμε τις ζωές των
γυναικών και όλων των εργαζόμενων».

Φτηνά εργατικά χέρια
Την εκδήλωση στη Νέα Ιωνία-Ηράκλειο άνοιξαν η Αφροδίτη

Φράγκου, συγγραφέας της νέας έκδοσης του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείο «Η πάλη για την ΤΡΑΝΣ απελευθέρωση», η Μα-
ρία Ντάσιου, γιατρός στο τοπικό ΤΟΜΥ και η Αργυρή Ερωτο-
κρίτου. Στη συζήτηση ξεχώρισε η τοποθέτηση του Τζαμάλ,
μετανάστη, που τόνισε ότι «για το κράτος δεν έχει σημασία τι
φύλο ή εθνικότητα είσαι, αυτό που ψάχνουν είναι φτηνά εργα-
τικά χέρια. Τα αφεντικά τα συμφέρουν οι μετανάστες γιατί
δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ή φοβούνται να τα διεκδι-
κήσουν. Όταν ήμουν στην Αφρική βλέπαμε τις γυναίκες στην
Ευρώπη και νομίζαμε ότι είναι καλύτερα εδώ. Τώρα που ζω
εδώ δεν το νομίζω».

Τη σημασία της πάλης ενάντια στον σεξισμό αλλά και πόσο
η νέα γενιά έχει ευαισθητοποιηθεί πάνω στο ζήτημα, ανέδειξε
η Μαριάννα Ψαραδέλλη, από το ΜιΑΖώ, στη συζήτηση στο
Χαλάνδρι. Η Σύλβια Φεσσά μίλησε για την καταπίεση των ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ ανθρώπων και πώς η ίδια ως γιατρός έχει δει ακόμα
και την επιστήμη να επιστρατεύεται από το σύστημα για να δι-
καιολογεί την ομοφοβία και την τρανσοφοβία του. Ενώ η
Μυρτώ Μαργέλη, ερευνήτρια από το ΣΕΡΕΤΕ, στάθηκε στον
αγώνα για την ανατροπή της κυβέρνησης και του σεξιστικού
συστήματός της.

«Η εκδήλωση των σχημάτων των ΕΑΑΚ στην αρχιτεκτονική
και τη χωροταξία στο Βόλο για τις 8 Μάρτη είχε 70 άτομα με
την αγανάκτηση για αυτή τη δολοφονική και σεξιστική κυβέρ-
νηση να κυριαρχεί», μας έγραψε η Τζένη Δεμιρτζίδου. «Ομιλή-
τριες ήταν δυο καθηγήτριες, η Φαίη Τζανετουλάκου, ιστορι-
κός τέχνης και η Φοίβη Γιαννίση, καθηγήτρια αρχιτεκτονικής
καθώς και η Εύη Τσιούνη, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής. Όλες
συνέδεσαν τη μάχη ενάντια στην καταπίεση με τον αγώνα
ενάντια στον καπιταλισμό, με πρώτο βήμα την πανεργατική
στις 8 Μάρτη».

Στην εκδήλωση στην Ξάνθη, μετά τις εισηγήσεις από τη
Μαρία Μησοπούλου, εργαζόμενη στο κέντρο προσφύγων και
τη Σταυρούλα Πανίδου, έγιναν μια σειρά τοποθετήσεις με πιο
χαρακτηριστική αυτή συντρόφου από τη μειονότητα που σύν-
δεσε το έγκλημα στα Τέμπη με τους σεισμούς στην Τουρκία.
Τα σπίτια έπεσαν εκεί  λόγω των κυβερνητικών πολιτικών που
πριμοδοτούν τις εργολαβίες και τις κατασκευαστικές, τόνισε.

Εκδηλώσεις έγιναν επίσης σε Μαρούσι, Βύρωνα, Εξάρχεια,
Πετρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ιλίσια, Καλλιθέα.

Από γειτονιά σε γειτονιά
Νίκαια

Λίγες ώρες μετά το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη πραγμα-
τοποιήθηκε η εκδήλωση της «Κίνησης για την Απεργιακή 8
Μάρτη» στη Νίκαια στο καφέ του Πολυχώρο Μάνος Λοϊζος.
«Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση που αντιλαμβάνεται
τους ασθενείς ως κόστος όπως αντιλαμβάνεται ως κόστος τη
ασφάλεια των επιβατών στο σιδηρόδρομο», τόνισε η Μαντώ
Καλογερόγιαννη, εργαζόμενη στο Κρατικό Νοσοκομείο Νί-
καιας. «Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Έχουμε τη δύνα-
μη να τους ανατρέψουμε αρκεί να αγωνιστούμε όπως οι συ-
νάδελφοι στο Παιδοογκολογικό που έκαναν σήμερα μια αγ-
καλιά αλληλεγγύης για να σώσουν το νοσοκομείο ή όπως
έγινε στην Ιεράπετρα που ξεσηκώθηκε όλη η πόλη». 

Την εικόνα της διάλυσης των δημόσιων κοινωνικών δο-
μών έδωσε στη συνέχεια η Ελένη Τσαγανού, εργαζόμενη
στον 9ο Παιδικό Σταθμό Νίκαιας. Το αποτέλεσμα είναι «η
γυναίκα να αντιμετωπίζει τα βάρη του νοικοκυριού, της εκ-
παίδευσης και ανατροφής των παιδιών, της φροντίδας των
ηλικιωμένων και ταυτόχρονα να εργάζεται με ελαστικές
μορφές απασχόλησης. Δυστυχώς τα παιδιά βρίσκονται ξα-
νά στο κέντρο του κυκλώνα μέσα σε έναν κόσμο που κα-
ταρρέει. Τα περιστατικά βίας και σεξουαλικής κακοποίησης
των παιδιών αυξάνονται όπως και οι αυτοκτονίες εφήβων». 

«Έχουμε να παλέψουμε απέναντι σε μια κυβέρνηση και
ένα σύστημα που δολοφονεί με τις περικοπές και τις ιδιω-
τικοποιήσεις», τόνισε η Κατερίνα Θωίδου, που ξεκίνησε
από το έγκλημα στον ΟΣΕ και συνέχισε με το παράδειγμα
του γηροκομείου στον Κορυδαλλό, όπου οι ηλικιωμένοι
υποσιτίζονταν και κακοποιούνταν χωρίς να υπάρχει κανέ-
νας δημόσιος έλεγχος. Τόνισε ότι οι γυναίκες έχουν τη δύ-
ναμη να μπουν μπροστά και να τραβήξουν όλη την εργατι-
κή τάξη για να επιβάλει επανακρατικοποίηση του ΟΣΕ και
όλων των δημόσιων επιχειρήσεων που ξεπουλήθηκαν και
μια κοινωνία όπου η εργατική τάξη θα έχει τον έλεγχο της
οικονομίας και της ζωής της, βάζοντάς ταυτόχρονα τέλος
στη γυναικεία καταπίεση και τις διακρίσεις». 

Στη συνέχεια έγινε πλούσια συζήτηση για το πώς μπο-
ρούμε να παλέψουμε στο χώρο της Υγείας, αφού η πλει-
οψηφία των παρευρισκόμενων ήταν πρώην και νυν εργαζό-
μενες στο Κρατικό Νίκαιας αλλά και σε άλλα νοσοκομεία. 

Πηνελόπη Κουτσουδάκη

Πετράλωνα
Σαράντα άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση της Κίνη-

σης για την Απεργιακή 8 Μάρτη στη γειτονιά των Πετραλώ-
νων. Την κουβέντα άνοιξαν η Κωνσταντίνα Κακούρου καθη-
γήτρια από την Ε’ ΕΛΜΕ  και η Λένα Βερδέ δημοσιογράφος.
Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη λόγω του εγκλήμα-
τος στα Τέμπη με τις εισηγήτριες αλλά και τις παρεμβάσεις
να καταγγέλλουν την δολοφονική πολιτική των ιδιωτικοποι-
ήσεων και πως διαλύουν τις ζωές της εργατικής τάξης.

Η Κωνσταντίνα αναφέρθηκε στους αγώνες των εκπαι-
δευτικών θυμίζοντας την μαζική τους απεργία στις 15/2
ενάντια στην αξιολόγηση και την ιδιωτικοποίηση των σχο-
λείων, καθώς επίσης και την μάχη που δίνουν ενάντια στα
σεξιστικά στερεότυπα που θέλει να επιβάλλει η Κεραμέως.
Τόνισε ότι και οι μαθητές/τριες παλεύουν ενάντια στο σεξι-
σμό και στην κυβέρνηση κάτι που επιβεβαιώνεται με την
μαζική τους κινητοποίηση τις τελευταίες μέρες για το έγ-
κλημα στα Τέμπη. Η Λένα θύμισε το δρόμο που έχει διανύ-
σει το γυναικείο κίνημα, εξήγησε ποιες είναι οι ρίζες της
καταπίεσης και τόνισε  την τεράστια σημασία που έχει η
απεργία στις 8 Μάρτη.

Γυναίκες από πολλούς εργατικούς χώρους και συνταξι-
ούχες έφεραν την εμπειρίες τους με κοινό τόπο όλων ότι
οργανωμένα, μέσα από τα σωματεία μας, εκεί που χτυπάει
η καρδιά της εργατικής τάξης μπορούμε να τα πάρουμε
όλα πίσω. 

Ελεάννα Τσώλη



Νο 1562, 8 Μάρτη 2023
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Έγκλημα στα Τέμπη

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 59χρονος σταθ-
μάρχης που το βράδυ της 28ης Φλεβά-

ρη, λίγο διάστημα μετά την τοποθέτησή του
στο συγκεκριμένο πόστο, έκανε το λάθος να
μην αλλάξει την τροχιά της αμαξοστοιχίας
στην Λάρισα. Οι New York Times σε άρθρο
τους έκαναν λόγο για τον «αποδιοπομπαίο
τράγο» για τα Τέμπη. Και δεν έχουν άδικο. 

Διάφορα ΜΜΕ επιχειρούν να εστιάσουν
στο αν ο σταθμάρχης είχε «μέσο» στη ΝΔ,
στο πώς ένας αχθοφόρος του ΟΣΕ, που την
περίοδο των μνημονίων το 2011 όπως και χι-
λιάδες άλλοι συνάδελφοί του μετατάχθηκε
υποχρεωτικά και σκανδαλωδώς στην εκπαί-
δευση, κατάφερε να γυρίσει στον ΟΣΕ, και
μετά από εξάμηνη εκπαίδευση να πιάσει δου-
λειά τον Γενάρη σαν σταθμάρχης στην Κα-
λαμπάκα -για να βρεθεί τις τέσσερις τελευ-
ταίες μέρες στη Λάρισα. 

Η ουσία δεν βρίσκεται σε αυτά. Βρίσκεται
σε όσα ζοφερά περιγράφουν σε δεκάδες συ-
νεντεύξεις και δηλώσεις, οι συνάδελφοί του
εξηγώντας τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι
θλιβερές συνέπειες των αναμενόμενων λα-
θών μπορούν να αποφευχθούν ή όχι.  Πιο χα-
ρακτηριστικά είναι αυτά που είπε στην Καθη-
μερινή και στο news247 ο Γ.Αποστολέρης,
συνταξιούχος σταθμάρχης: «Δεν είναι δυνα-
τόν μόνο από έναν υπάλληλο να κρίνεται η
ασφαλής κυκλοφορία των τρένων. Κάθεσαι
σε ηλεκτρική καρέκλα… Θα επέτρεπαν σε
κάποιον εργαζόμενο στον πύργο ελέγχου αε-
ροδρομίου να εργάζεται ασταμάτητα χωρίς
μια μέρα ξεκούρασης; Ήμουν 40 χρόνια
σταθμάρχης. Ο φόρτος εργασίας στην Λάρι-
σα είναι πολύ μεγάλος εκεί και επίσης στο
παρελθόν δεν υπηρετούσε στη βάρδια ένας
στάθμαρχης: Υπήρχαν δύο σταθμάρχες και
τηλεδιοίκηση από πίσω, η οποία είχε άλλους
δύο σταθμάρχες. Για να σας δώσω ένα πα-
ράδειγμα το 2004 που ανέλαβα, λίγους μή-
νες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στον
Βόλο υπήρχαν 28 σταθμάρχες και 36 κλει-
δούχοι. Σήμερα δεν υπάρχει κανένας. Με σα-
ράντα μέρες εκπαίδευση δεν γίνεσαι σταθ-
μάρχης και, μάλιστα, δεν μπορείς να υπηρε-
τήσεις σε ένα τέτοιο σταθμό με τόσο φόρτο
εργασίας».

Mια εικόνα για τον φόρτο στο σταθμό της
Λάρισας την ώρα του ατυχήματος επιχείρη-
σε να δώσει με όσα μέσα και πηγές διέθετε,
σε μια εξαιρετική ανάρτηση που κυκλοφό-
ρησε ευρέως στο διαδίκτυο, ο Β.Ν. προσπα-
θώντας να «βάλει σε σειρά τα γεγονότα και
τι έγινε στο κομβικό σημείο-Σταθμαρχείο
της Λάρισας». Όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρει: 

«Την Τρίτη 28/2 ανάμεσα στις 22.00 και
23.30 το βράδυ ο Σταθμάρχης έπρεπε να δια-
χειριστεί τα παρακάτω τραίνα. Προαστιακός:
2575 Βόλος-Λάρισα 22.02 Άφιξη. 2576 Λάρι-
σα-Βόλος 22.30 Αναχώρηση. 2597 Θεσσαλο-
νίκη-Λάρισα 22.20 Άφιξη. 1564 Παλαιοφάρ-
σαλος-Λάρισα 22.32 Άφιξη. 2598 Λάρισα-
Θεσσαλονίκη 22.54 Αναχώρηση. Εθνικές επι-
βατικές: IC62 Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Λάρισα
22.11 άφιξη. IC 63 Θεσσαλονίκη-Αθήνα, Λάρι-
σα 20.45 άφιξη (το σημειώνω και αυτό γιατί
λόγω μεγάλης καθυστέρησης απασχόλησε το
Σταθμαρχείο). Εμπορικό: 63503 Έκτακτο με
άγνωστη ώρα αναχώρησης/άφιξης.

21.50 περίπου, το IC62 φτάνει στο Παλαι-
οφάρσαλο όπου και αναγκάζεται να περιμέ-
νει καθώς γίνεται βλάβη στο ρεύμα ΑΝΟ-
ΔΟΥ-γραμμή 2 από Παλαιοφάρσαλο για Λά-
ρισα… 22.38, το IC62 αναχωρεί τελικά από
Παλαιοφάρσαλο (μετά από τα 48 λεπτά ανα-
μονής) έχοντας περιμένει να φτάσει το IC63
από Λάρισα περίπου στις 22.29, και μπαίνει
στο ρεύμα ΚΑΘΟΔΟΥ που ήρθε το IC63…
22.52-57, το IC62 φτάνει σταθμό Λάρισας
στην σωστή γραμμή ΑΝΟΔΟΥ-γραμμή 2,
έχοντας αλλάξει ρεύμα πριν τον σταθμό πάλι
με ένα κλειδί στην διαγώνιο… 23.04, το IC62
αναχωρεί με οδηγία να αγνοήσει τη κόκκινη
σηματοδότηση των Ν.Πόρων. Το κλειδί 118
έχει μείνει στην διαγώνιο με αποτέλεσμα το
IC62 από το ρεύμα ΑΝΟΔΟΥ-γραμμή 2 να
βρεθεί πάλι στο ρεύμα ΚΑΘΟΔΟΥ-γραμμή 1.
23.21, Μετωπική σύγκρουση IC 62 με την εμ-
πορική αμαξοστοιχία 63503 στο ρεύμα ΚΑ-
ΘΟΔΟΥ. 

«Βρείτε τον Ένοχο...»
Ο Σταθμάρχης στα λεπτά μεταξύ αναχώ-

ρησης IC62 από την Λάρισα και της σύγ-
κρουσης, συνεχίζει και καταγράφει τις υπό-
λοιπες κινήσεις, έχει σημειώσει την κρίσιμη
αναχώρηση της Εμπορικής 63503 από Νέους
Πόρους για Λάρισα, διώχνει για Βόλο την
2576 στις 23.10 και υποδέχεται από Βόλο την
2575 με μεγάλες καθυστερήσεις προφανώς
λόγω του υπόλοιπου φόρτου. Σε αυτό λοιπόν
το διάστημα μάλλον δεν θυμάται-βλέπει-
μπερδεύεται που βρίσκεται το κλειδί 118, με-
τά και από 3 τουλάχιστον αλλαγές ρεύματος/
διαγώνιους που έχει κάνει στο IC62 και σε
πιο ρεύμα βρίσκεται, καθώς ταυτόχρονα έχει
καταγράψει στις 23.05 ότι η 63503 κατεβαί-
νει από Νέους Πόρους.... Ο μηχανοδηγός
του IC 62 μπορεί να παραξενεύεται που περ-
νάει με κόκκινο, και που έπειτα αλλάζει πάλι
ρεύμα στο ΚΑΘΟΔΟΥ, δεν το αναφέρει κα-
θώς από την μία ακολουθεί εντολές Σταθ-
μάρχη και από την άλλη έχει κάνει αλλαγή
ρεύματος ήδη μία φορά σε αυτή την διαδρο-
μή και ας φανταστούμε πόσες άλλες φορές
σε άλλα ταξίδια λόγω διάφορων βλαβών κτλ.
Βρείτε τον Ένοχο...»

Δεν έχει σημασία αν τα πράγματα έγιναν
ακριβώς έτσι ή λίγο διαφορετικά. Αλλά αυτό
που αναδεικνύεται πέρα από κάθε αμφιβο-
λία, είναι η εργασιακή καθημερινότητα που
έχουν να αντιμετωπίσουν όσοι μηχανοδηγοί,
σταθμάρχες, κλειδούχοι κλπ έχουν απομείνει
στον σιδηρόδρομο. Και οι ευθύνες εκείνων
που δεν έκαναν τίποτε για να τους υποστηρί-
ξουν.

Αντίθετα, κατήργησαν και τις τελευταίες
δικλείδες ασφαλείας. Σύμφωνα με τη δήλω-
ση του πρώην Διευθυντή Ασφαλείας και Κυ-
κλοφορίας Αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
Ρετσινά στην ΕΡΤ: «Μέχρι το τέλος του 2020
υπήρχε ένα κέντρο παρακολούθησης κυκλο-
φορίας, δευτεροβάθμιος έλεγχος (ο πρώτος
είναι ο σταθμάρχης) στην οδό Καρόλου. Σή-
μερα δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε περίπτωση να
μην προλάβουμε λάθος σταθμάρχη, ελέγχα-
με την κυκλοφορία των τρένων σε όλη την
Ελλάδα… Δεν υπάρχει το κέντρο και πλέον
πάμε στα τυφλά με βάση το λάθος ή το σω-
στό του όποιου σταθμάρχη».

Τι έχει να πει
ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΟΜητσοτάκης είναι ο τελευταί-

ος που δικαιούται να μιλάει
για ευθύνες όλων των κυβερνήσε-
ων. Και για τις καταστροφικές
αποφάσεις που πήρε στην διάρ-
κεια της τετραετίας της Νέας Δη-
μοκρατίας για το σιδηρόδρομο.
Αλλά και γιατί το κόμμα του από
την δεκαετία του ’90 βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή του μετώπου
για να εφαρμοστεί η νεοφιλελεύ-
θερη ατζέντα στις μετακινήσεις
και τις συγκοινωνίες.

Ήταν ο πατέρας του, ο Κων-
σταντίνος Μητσοτάκης, που το
1990 άνοιξε αυτό το μέτωπο και
στον ΟΣΕ και στα αστικά λεωφο-
ρεία για να βρεθεί αντιμέτωπος με
απεργίες διαρκείας, τότε που οι
εργαζόμενοι πέφτοντας πάνω στις
ράγες στις απεργιακές φρουρές
στον σταθμό Λαρίσης συγκρούον-
ταν με τα ΜΑΤ και εμπόδιζαν να
φύγουν τα τρένα. 

Αυτήν την ατζέντα επιχείρησαν
να εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις
Σημίτη και στη συνέχεια η κυβέρ-
νηση Καραμανλή που ακολούθησε
μειώνοντας συνεχώς ως «πλεονά-
ζον» το προσωπικό του ΟΣΕ και
προχωρώντας «σαλαμωτά» στο
πρώτο βήμα ιδιωτικοποίησης του
ΟΣΕ μέσα από την κατάτμηση σε
θυγατρικές εταιρίες. Αυτήν την
ατζέντα επέβαλλαν οι μνημονιακές
συμφωνίες –«που αν δεν υπήρχαν
θα έπρεπε να τις έχουμε εφεύρει»
όπως έλεγε ο Α. Γεωργιάδης- με
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ να παρκάρεται στο
ΤΑΙΠΕΔ και στη συνέχεια να κατα-
λήγει στους ιταλούς επενδυτές το
2017. Στα 30 και βάλε χρόνια αυ-
τής της πορείας απαξίωσης και
ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρό-
μων, η Νέα Δημοκρατία έχει βρε-
θεί στην πρώτη γραμμή της κατα-
στροφής. 

Το ερώτημα που έχει να απαντή-
σει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν είναι αν
έχει το ίδιο μερίδιο ευθύνης με τη
Νέα Δημοκρατία. Είναι να απαντή-
σει τι σκοπεύει να κάνει για να αν-
τιμετωπίσει αυτήν την καταστρο-
φική κατάσταση. Θα διεκδικήσει
επανακρατικοποίηση του ΟΣΕ χω-
ρίς αποζημίωση στους ιδιώτες; Ή
θα συνεχίσει στην πορεία που χά-
ραξε μετά το δημοψήφισμα του
2015 και κατέληξε στο ξεπούλημα
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την δική του
κυβέρνηση; Ισχύει ακόμη η δήλω-
ση Σπίρτζη το 2018 ότι «ήταν κα-
λύτερα να προχωρήσει η ιδιωτικο-
ποίηση παρά να φάει ο ελληνικός
λαός στο κεφάλι ενάμιση μνημό-
νιο»; Έχει αλλάξει κάτι από το
2017 που ο Τσίπρας δήλωνε ότι
«με την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η
χώρα γλίτωσε ένα μεγάλο βάρος»;

Η«ταχύτητα» με την οποία η «Δικαιοσύνη», αυτό το υποπα-
ράρτημα διεκπεραιώσεων της κυβέρνησης, έχει αρχίσει

να κάνει «τη δουλειά της» είναι αποκαλυπτική. Έστειλε εξώδι-
κο στους εργαζόμενους του ΜΕΤΡΟ γιατί απήργησαν μαζί με
τους σιδηροδρομικούς, την επόμενη μέρα της σύγκρουσης
στα Τέμπη. Και βέβαια, ο μόνος που έχει βρεθεί με διαδικα-
σίες φαστ-τρακ στη φυλακή είναι ο σταθμάρχης. Ενώ αυτοί
που απολύτως συνειδητά έφεραν μέσα από την πολιτική των
περικοπών και των ιδιωτικοποιήσεων τους σιδηροδρόμους σε
αυτήν την κατάσταση, βρίσκονται ακόμη στα πόστα τους.

Η επιστολή που έστειλε ο Καραμανλής στον Ντογιάκο προ-
τρέποντας την δικαστική εξουσία να προχωρήσει άμεσα
«στην ποινική αξιολόγηση συστημικών σφαλμάτων στον το-
μέα των σιδηροδρόμων, περιλαμβανομένης και της τυχόν κα-
θυστέρησης στην ολοκλήρωση της απαιτούμενης τεχνολογι-
κής αναβάθμισης των σχετικών υποδομών» είναι για το θεα-
θήναι. Αν υπήρχε πραγματικά «Δικαιοσύνη», θα έπρεπε να
έχει ήδη ανακρίνει τη μισή κυβέρνηση και τους υπεύθυνους
της εταιρίας ξεκινώντας από τις γραπτές αποδείξεις που εί-
ναι αναρτημένες, σε δημόσια θέα:

• Τα τρία εξώδικα που έστειλαν, μόνο μέσα στο 2022, τα
συνδικάτα των σιδηροδρομικών προειδοποιώντας για την κα-
τάσταση του δικτύου. Δείτε τι έγραφε τον Οκτώβρη του ‘22
το εξώδικο της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης τον

Οκτώβρη υπογραμμίζοντας τους τρεις εκτροχιασμούς σε Τι-
θορέα και Λιανοκλάδι, μέσα σε λίγες εβδομάδες: «Με
λύπη/προβληματισμό σας αναφέρουμε, ότι παρά τις διαρκείς
επισημάνσεις μας, διαμαρτυρίες μας και πρωτίστως τις συνε-
χείς εκκλήσεις μας προς αποκατάσταση εντεινόμενων προ-
βλημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου, ότι –δυστυχώς- επι-
βεβαιώθηκαν οι φόβοι τραυματισμών που σας είχαμε εκφρά-
σει. Διαπιστώνουμε διαρκώς την κακή κατάσταση της σιδηρο-
δρομικής υποδομής, την έλλειψη συντήρησης της (που απο-
δεικνύεται από τις βραδυπορίες που καθημερινά δίνονται
στους μηχανοδηγούς),την μη λειτουργία φωτοσημάτων και
τηλεδιοίκησης εδώ και πολλά έτη, την μη λειτουργία του συ-
στήματος ETCS (European Traffic Control System– του οποί-
ου η θέση σε λειτουργία προστατεύει έναντι στο ανθρώπινο
λάθος) η οποία δεν λειτούργησε ποτέ παρά το γεγονός ότι
έχει εγκατασταθεί στις μηχανές».

• Τα εξώδικα που έλαβαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι -όπως κα-
τήγγειλαν- από την Hellenic Train που τους κατηγορούσε για
συκοφαντική δυσφήμιση! Όπως και τα εξώδικα που έλαβαν
από την δικαστική εξουσία και έβγαζαν παράνομες και κατα-

χρηστικές τις απεργίες τους.
• Το οργανόγραμμα του ΟΣΕ που προβλέπει περίπου 2.100

εργαζόμενους αλλά αυτοί σήμερα είναι 750 με αποτέλεσμα
την έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού.

• Την κάλυψη ενός μικρού μέρους των κενών με προσωρι-
νές συμβάσεις: Την επόμενη μόλις μέρα της σύγκρουσης των
Τεμπών δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια  κάλυψη θέσεων με εξά-
μηνες συμβάσεις «εξωτερικών συνεργατών» - τόσο πάρεργο
θεωρούσε η κυβέρνηση τη δουλειά τους, παρά την απουσία
τηλεδιοίκησης!

• Την αλληλογραφία κυβέρνησης-Hellenic Train το 2020,
που δημοσίευσε ο Άρης Χατζηγεωργίου στην ΕφΣυν, και
αποδεικνύει πώς και η εταιρία και η κυβέρνηση μεθόδευσαν
την «εξαφάνιση» από τη σύμβαση που υπέγραψαν της υπο-
χρέωσης έγκαιρης παράδοσης συστήματος τηλεδιοίκησης
από το δημόσιο - που έκανε δώρο η δεύτερη στην πρώτη με
αντάλλαγμα τα «υπερσύγχρονα ασφαλή» τρένα που δεν ήρ-
θαν ποτέ.   

• Την υπουργική απόφαση του Δεκεμβρίου του 2019 που
εξαιρούσε την Ηellenic Train από το να αποζημιώνει χρηματι-

κά επιβάτες όταν παραβιάζονται βασικά δικαιώματά τους για
πέντε χρόνια μέχρι το 2024 -ανάμεσα σε αυτές, την υποχρέω-
ση που ορίζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός εάν επιβάτης σκοτω-
θεί ή τραυματιστεί, η σιδηροδρομική επιχείρηση οφείλει να
καταβληθούν αποζημιώσεις. Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι
θα μας κάνει και «χάρη» ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της
εξαίρεσης που φυσικά μένει να αποδειχθεί στην πράξη.  

Απ’ όλα αυτά προκύπτει ότι και η κυβέρνηση και η εταιρία
ήξεραν πολύ καλά σε τι κίνδυνο έβαζαν καθημερινά τους ερ-
γαζόμενους και τους επιβάτες του ΟΣΕ. Αλλά επέλεγαν να
αγνοούν τα αποτελέσματα της πολιτικής της ιδιωτικοποίησης
του επικερδούς τομέα του μεταφορικού έργου από τη μια και
της υποβάθμισης του δημόσιου χαρακτήρα του δικτύου μέσω
των περικοπών και της ανάθεσης εργολαβιών, από την άλλη.  

Η ΝΔ ψήφισε το 2016 σαν αντιπολίτευση, με χέρια και με
πόδια την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ για την οποία ο Χατζηδά-
κης επαίρονταν το 2019 ότι έγινε «χάρη στις δικές μας πα-
ρεμβάσεις». Η κυβέρνηση Μητσοτάκη περηφανευόταν για τα
«οφέλη 2,5 δις ευρώ για την ελληνική οικονομία από τη 15ετή
νέα σύμβαση» με την εταιρία, περιλαμβάνοντας σε αυτά το
μισθοδοτικό κόστος 840 εκατομμυρίων και τις «επενδύσεις»
των «ιταλών» που άρπαξαν τον ΟΣΕ για 45 εκατομμύρια ευρώ
και συνέχισαν να λαμβάνουν επιδότηση 50 εκατομμύρια ευρώ
κάθε χρόνο.

Κ υβέρνηση κυνικών, αμετανόη-
των, κάλπικων, αδίστακτων δο-
λοφόνων κατά συρροή, σε πα-

νικό. Αυτή είναι η εικόνα που παρου-
σιάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη πριν
ακόμη κλείσει μια εβδομάδα από τη
φονική σύγκρουση των δύο τρένων
στα Τέμπη. Τη μεγαλύτερη απόδειξη
την έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. 

Στο διάγγελμά του, την επόμενη τη
σύγκρουσης, είχε σπεύσει με τον
απόλυτο κυνισμό που τον χαρακτηρί-
ζει, να ρίξει την ευθύνη στο σταθμάρ-
χη λέγοντας ότι «όλα δείχνουν πως το
δράμα οφείλεται κυρίως σε ανθρώπι-
νο λάθος». Βγάζοντας λάδι τον
υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
και «τιμώντας» τον γιατί παραιτήθηκε
για λόγους ευθιξίας χωρίς τάχα να
έχει ουσιαστική ευθύνη. Και πριν ο
αλέκτωρ λαλήσει τρις, τέσσερις μέ-
ρες αργότερα, ανήμερα της μεγαλει-
ώδους συγκέντρωσης στο Σύνταγμα
την Κυριακή 5 Μάρτη, o Μητστοτά-
κης, ωσαννά, δέχεται την «θεία επι-
φοίτηση». Και αποφασίζει να γράψει
...στο facebook: 

«Σήμερα θα ήθελα να γράψω για
την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη.
Ως πρωθυπουργός, οφείλω σε όλους,
αλλά πάνω από όλα στους συγγενείς
των θυμάτων, μια μεγάλη ΣΥΓΓΝΩ-
ΜΗ. Τόσο προσωπική, όσο και στο
όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώ-
ρα εδώ και χρόνια... Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε
και δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το αν-
θρώπινο σφάλμα. Αν το έργο της Τηλεδιοίκησης
είχε ολοκληρωθεί, αυτό το δυστύχημα θα ήταν
πρακτικά αδύνατο να είχε συμβεί... Η Δικαιοσύ-
νη θα ερευνήσει ταχύτατα τη τραγωδία και θα
αποδώσει ευθύνες... Θα ζητήσω αμέσως από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετη κοινοτική

χρηματοδότηση προκειμένου να συντηρηθεί και
να αναβαθμιστεί γρήγορα το υφιστάμενο δί-
κτυο. Το πρόσωπο της καλύτερης Ελλάδας το
είδαμε και στα νέα παιδιά που διαδήλωσαν βου-
βά και ειρηνικά, κρατώντας ένα κερί και με σύν-
θημα “φταίει η κακιά η (χ)ώρα”. Προσωπικά εί-
μαι στην πολιτική για να αλλάξω αυτή την “κακιά
την χώρα”, γι’ αυτό προσπαθώ, κάθε μέρα. Άλ-

λοτε τα καταφέρνω και άλλοτε όχι. Εδώ σταμα-
τώ. Σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, ανάβου-
με όλοι ένα κερί στη μνήμη αυτών που έφυγαν
τόσο άδικα και τόσο πρόωρα».

Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς. Ότι την Τετάρτη
«δεν ήξερε» για την κατάσταση του σιδηροδρο-
μικού δικτύου και το ανακάλυψε ξαφνικά κι αυ-
τός, όπως οι μεγαλοδημοσιογράφοι φίλοι του,

μέσα στις τελευταίες τέσσερις μέρες; 
Ότι εκεί που πριν λίγο μας έλεγε ότι η παραί-

τηση του Καραμανλή έγινε απλά για λόγους «ευ-
θιξίας» και τον «τιμά», τώρα ανακαλύπτει ότι όχι
μόνο ο υπουργός αλλά και ο ίδιος έχει πολιτική
ευθύνη; Και την αναλαμβάνει στο όνομα και
όσων κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια, με
ένα και μοναδικό κίνητρο να μειώσει την ευθύνη

που μόλις «ανέλαβε»; 
Ότι τάχα δεν «θέλει να κρυφτεί πίσω

από το ανθρώπινο σφάλμα» -αφού
πρόσβαλε όλη την Ελλάδα επιχειρών-
τας αυτό ακριβώς, και μάλιστα με διάγ-
γελμα; 

Ότι μιλάει στο όνομα των παιδιών
που διαδηλώνουν -που πολύ θα τα ήθε-
λε βουβά αλλά δεν είναι- στέλνοντας
την ένστολη αλητεία των ΜΑΤ και της
«Δράσης» να τα χτυπάνε και να τους
ρίχνουν δακρυγόνα; Ότι μιλάει στο
όνομα των επιβατών ενώ τους ρίχνει
χημικά; «Η Κατερίνα μου, η μαθήτριά
μου, ήταν στο τραίνο και σώθηκε με
ένα κάταγμα στον αγκώνα. Η Κατερίνα
μου ήταν και στις πορείες, σήμερα στις
έντεκα και προχθές στις επτά. Με αρ-
χαιοελληνικούς όρους δεν ξέρω μεγα-
λύτερη Ύβρη από το να της ρίξουν χη-
μικά» δήλωσε ο ηθοποιός Γιάννης Κο-
κιασμένος.      

Τι να πιστέψει κανείς όταν μετά από
τέσσερα χρόνια δικής του κυβέρνησης,
ο Μητσοτάκης θυμήθηκε ξαφνικά ότι
χρειάζεται κονδύλια ο σιδηρόδρομος;
Και αυτά όχι από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό, να παρακαλέσουμε την ΕΕ,
γιατί τα λεφτά του προϋπολογισμού
πάνε για άλλες δουλειές: για τον φρά-
χτη στον Έβρο, την αστυνομία, τα νέα
καταδιωκτικά του λιμενικού και βέβαια
τα Rafale. 

Τι να πιστέψει από τη «δέσμευση»
του Μητσοτάκη ότι το Ψηφιακό Σύστη-

μα Ελέγχου θα λειτουργεί πλήρως μέσα στους
επόμενους μήνες, όταν τεσσερα ολόκληρα χρό-
νια η περιβοητη «ψηφιακή διακυβέρνηση» βρήκε
πεδίο δόξης λαμπρό όχι στους σιδηροδρομους
όπου οι σταθμάρχες συνέχισαν να δουλεύουν
με τα τεφτέρια αλλά στη βιομηχανία παρακο-
λουθήσεων της EYΠ και στο Predator;

Ποιος Σταθμάρχης;

Η ταξική “τύφλα” της δικαιοσύνης

Οι ένοχοι δεν μπορούν να κρυφτούν
Κέιμενα: Γιώργος Πίττας

Η ορκωμοσία της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 2019
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ΌΧΙ ΣΤΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

Κρατικοποιήστε την ανακύκλωση 
χαλκού και τα τρένα

Στις 10 Μαρτίου
συνεχίζεται η δίκη
της Χ.Α.

Στις 10 Μαρτίου είναι η επόμενη δικάσιμος
της Δίκης της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο

βαθμό όπου αναμένεται να ολοκληρώσει την
κατάθεσή του ο φίλος του Παύλου Φύσσα, Ν.
Χατζηευστρατίου. Το δικαστήριο έχει καλέσει
μεταξύ άλλων την Χρυσούλα Ρουπακιά, αδελ-
φή του δολοφόνου του Π. Φύσσα, Γ. Ρουπακιά.

Επόμενες δικάσιμοι:
Μάρτιος: 10/3, 15/3, 17/3, 22/3, 24/3, 29/3, 31/3.
Απρίλιος: 3/4, 5/4, 26/4, 28/4.

ΛΕΣΒΟΣ
Καταδίκη και σε
δεύτερο βαθμό 
για την επίθεση 
στον Εαμάν Ουντίν

Ένοχος σε δεύ-
τερο βαθμό,

αλλά με μείωση
της ποινής στα
τρία χρόνια, για τε-
τελεσμένη επικίν-
δυνη βλάβη κρίθη-
κε ο δράστης της
επίθεσης κατά του
56χρονου εργαζό-
μενου σε σούπερ-
μάρκετ από το
Μπαγκλαντές, τον
οποίο τραυμάτισε
στις 8 Δεκεμβρίου
2018, προκαλώντας μόνιμη βλάβη στο χέρι του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ («Στο νησί»): «Ο Εαμάν
Ουντίν είχε ζητήσει από τον κατηγορούμενο να μη
σταθμεύσει το αυτοκίνητο του στη θέση που προ-
ορίζεται για τη στάθμευση από ΑμεΑ...Τότε ο δρά-
στης ισχυριζόμενος μάλιστα ότι προσέβαλε την
συζυγό του (!) βγήκε από το αυτοκίνητο του και
επιτέθηκε στον Ουντίν καθυβρίζοντας τον και
τραυματίζοντας τον σοβαρά με μεταλλική λοστό-
μπετόβεργα που έβγαλε από το αυτοκίνητό του.

Τον Νοέμβριο του 2021 το Μικτό Ορκωτό Δικα-
στήριο της Χίου επέβαλε ποινή κάθειρξης επτά
ετών χωρίς αναστολή στον 31χρονο τότε κάτοικο
της Αγιάσου και σήμερα, Δευτέρα 6 Μαρτίου εκδι-
κάζονταν σε δεύτερο βαθμό το αίτημά του στο Μι-
κτό Ορκωτό Εφετείο Βορείου Αιγαίου… Ομόφωνα
αθωώθηκε για την οπλοφορία και οπλοχρησία και
κατά πλειοψηφία 4 προς τρία μετατράπηκε η ποινή
του από απόπειρα βαριάς σκοπούμενης βλάβης σε
τετελεσμένη επικίνδυνη πράξη.

Ο ένοχος, και σε δεύτερο βαθμό, έχει εκτίσει 28
μήνες στη φυλακή της Χίου και ως εκ τούτου απο-
φυλακίζεται άμεσα... Ας σημειωθεί ότι από τον
πρώτο βαθμό δεν είχε γίνει δεκτός ο ισχυρισμός
του καταγγέλλοντα για ρατσιστικό κίνητρο του
δράστη, παρότι η Πολιτική Αγωγή σημείωσε ότι
δεν θα είχε γίνει η επίθεση, αν το θύμα... είχε άλλο
χρώμα».

«ΟΣΕ: Πώς οι κλοπές σε υλικά επηρέασαν
τα έργα». Αυτός ήταν ο τίτλος ενός πρό-
σφατου άρθρου στο Πρώτο Θέμα, με τη
συγκεκριμενοποίηση να ακολουθεί στην
πρώτη παράγραφο: «Ήταν πριν από ένα
χρόνο όταν είχε αποκαλυφθεί η εγκληματι-
κή δράση μιας ομάδας Ρομά στις σιδηρο-
δρομικές ράγες της Θήβας, όπου ξανά και
ξανά έκλεβαν είτε τις βίδες στις ράγες, είτε
τα καλώδια χαλκού. Σύμφωνα με τις καταγ-
γελίες περίπου 10 Ρομά, με μάρτυρες να
αναφέρουν πως ανάμεσά τους ήταν και αρ-
κετοί ανήλικοι, έκοψαν καλώδια στις ράγες
των τραίνων και στη συνέχεια τα έκλεψαν».
Το άρθρο αναπαρήγαγαν διάφορα ΜΜΕ με
τον ακόμη πιο προκλητικό τίτλο «ΟΣΕ: Αυτή
είναι η βασική αιτία για την καθυστέρηση
στην ολοκλήρωση των έργων».

Αναζητήσαμε κάποια σχετική ανακοίνωση
του ΟΣΕ που να κυκλοφορεί τουλάχιστον
στο διαδίκτυο αλλά δεν βρήκαμε. Αλλά τα
παπαγαλάκια της κυβέρνησης έχουν τρέξει
ήδη να βρούνε τους νέους ενόχους για τη
φονική σύγκρουση στα Τέμπη. Αφού ακόμη
και οι πέτρες τους κράζουν για την απόπει-
ρα να τα φορτώσουν όλα σε ανθρώπινο λά-
θος, αποφάσισαν να ρίξουν τις ευθύνες για
τη μη ολοκλήρωση των έργων στους συνή-
θεις ύποπτους: τους Ρομά. 

Αντίθετα βρήκαμε μια ανακοίνωση του
ΟΣΕ, που επιχειρώντας να απαντήσει σε
αναρτήσεις πρώην εργαζομένων του σχετι-
κά με τη λειτουργία τηλεδιοίκησης στην Λά-
ρισα, αναφέρει: «Τον Ιούλιο του 2015 μετά
την πυρκαγιά στην περιοχή του Λιτοχώρου,
η τηλεδιοίκηση Λάρισας υποβαθμίστηκε ση-
μαντικά και πρακτικά έπαψε να λειτουργεί
ως πλήρης τηλεδιοίκηση... Μετά τη φωτιά
του Ιουλίου του 2019 στην περιοχή της Ζά-
χαρης Λάρισας, κατεστράφησαν τα καλώ-
δια και ο εξοπλισμός και η τηλεδιοίκηση Λά-
ρισας βγήκε ολοκληρωτικά εκτός λειτουρ-
γίας και καταργήθηκε». 

Φυσικά από πουθενά δεν προκύπτει οποι-
αδήποτε σύνδεση ανάμεσα στη σύγκρουση
στα Τέμπη και τη μη ολοκλήρωση των έρ-
γων εκεί που έγινε «λόγω Ρομά». Και αυτό
ισχύει για το σύνολο του σιδηροδρομικού
δικτύου. Με ή χωρίς φωτιά, η σύνδεση είναι
με τους εργολάβους του δικτύου, την Helle-
nic Train και τις κυβερνήσεις που εδώ και
δεκαετίες έχουν λεηλατήσει κυριολεκτικά
τον σιδηρόδρομο (και για τις οποίες μπορεί-
τε να διαβάσετε διεξοδικά στις σελίδες 7,
10, 11 αυτού του φύλλου). 

Το ζήτημα των κλοπών μετάλλων και βα-
σικά του χαλκού από τα σιδηροδρομικά δί-
κτυα και τις εγκαταστάσεις τους δεν είναι
ούτε τωρινό ούτε ελληνικό φαινόμενο. Συμ-
βαίνει σε όλο τον κόσμο από την Αυστραλία
μέχρι τις ΗΠΑ και από τις χώρες της Ευρώ-
πης μέχρι τη Νότιο Αφρική εδώ και τουλάχι-
στον δύο δεκαετίες. Και βέβαια δεν έχει να
κάνει με τους Ρομά, έχει να κάνει με την τι-
μή του χαλκού και την εκτόξευσή της, ιδιαί-

τερα τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη
των νέων τεχνολογιών και των οικοδομικών
μπουμ σε όλο τον πλανήτη. Καλώδια, οικια-
κός εξοπλισμός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστά-
σεις, σωλήνες, κατασκευές, ανεμογεννή-
τριες, πάνελ ηλιακής ενέργειας – δεν υπάρ-
χει τομέας της οικονομίας που ο χαλκός να
μην είναι πανταχού παρών.

Ζήτηση
Και η ζήτηση σε μέταλλα και χαλκό ανα-

μένεται να ενταθεί λόγω «πράσινου μετα-
σχηματισμού» και εξοπλισμών: Πριν μόλις
15 μέρες, ο επικεφαλής στρατηγικής εμπο-
ρευμάτων της Saxo Bank, Χάνσεν, δήλωνε
ότι «τα βιομηχανικά μέταλλα όπως ο χαλ-
κός, το αλουμίνιο και το λίθιο θα επωφελη-
θούν αναμφίβολα από το “τεράστιο πολιτικό
κεφάλαιο” που επενδύεται για την επίτευξη
του “πράσινου μετασχηματισμού”. Επιπλέ-
ον, το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον θα δώ-
σει μια τεράστια ώθηση για την ευρωπαϊκή
αμυντική βιομηχανία, η οποία αναμένεται να
δει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης κοντά
στο 20% ετησίως κατά τον επόμενο οικονο-
μικό κύκλο, καθώς η ευρωπαϊκή ήπειρος δι-
πλασιάζει τις στρατιωτικές της δαπάνες σε
ποσοστό του ΑΕΠ» (από το money news).

Από το σύνολο του χαλκού που χρησιμο-
ποιείται ανά έτος παγκοσμίως τα δύο τρίτα
προέρχονται από εξορύξεις και το ένα τρίτο
από την ανακύκλωση χαλκού – με την δεύ-
τερη να αυξάνεται αλματωδώς τα τελευταία
χρόνια προκειμένου να καλύψει την αυξανό-
μενη ζήτηση ενώ στην Ευρώπη, το ποσοστό
ανακύκλωσης είναι περίπου 45%. 

Τι γίνεται όμως με την ανακύκλωση χαλ-
κού στην Ελλάδα; Mια αναζήτηση στο διαδί-
κτυο φτάνει για να βρεθείτε μπροστά σε κυ-
ριολεκτικά δεκάδες μικρότερες, μεγαλύτε-
ρες και πολύ μεγάλες εταιρίες που ανακυ-
κλώνουν χαλκό και άλλα μέταλλα και εται-
ρίες που παράγουν τα σχετικά προϊόντα. Σε

τι μεταφράζεται αυτό;
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΒΕΑ το 2017,

οι ελληνικές εξαγωγές χαλκού κατείχαν μερί-
διο 0,5% στην παγκόσμια αγορά και η αξία
εξαγωγών σε χαλκό ήταν 599 εκατομμύρια
ευρώ, ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση στο σύ-
νολο των ελληνικών εξαγωγών κατείχαν τα
προϊόντα αλουμίνιου και τα προϊόντα βασικού
σίδηρου-χάλυβα και κράματα σιδήρου, με
εξαγωγές ύψους 1,5 δισ. και 462 εκατ. ευρώ.
Μόλις πριν δύο μέρες, την Δευτέρα 6 Μαρτί-
ου ανακοινώθηκε η αύξηση κατά 72% των ελ-
ληνικών εξαγωγών στην Βρετανία, στα 1.478
δισ. λίρες το 2022 έναντι 859,5 εκατομμυρίων
το προηγούμενο έτος. Δεύτερο εξαγόμενο
ελληνικό προϊόν ήταν οι ευθείς σωλήνες χαλ-
κού με 75.4 εκατομμύρια λίρες. 

Όσοι λοιπόν ξεκινάνε από την αναζήτηση
ευθυνών για τις κλοπές στο δίκτυο των σι-
δηροδρόμων (και όχι μόνο) από τους ενήλι-
κους ή ανήλικους ξυπόλητους της οικουμέ-
νης καλά θα έκαναν να ακολουθήσουν την
πορεία της ανακύκλωσης του χαλκού, του
«νέου χρυσού» όπως τον ονομάζουν, και τα
εκατομμύρια κέρδη που συνεπάγεται, από
τους δρόμους και τις ράγες στις μάντρες,
από εκεί στην παράνομη ή νόμιμη ανακύ-
κλωση και από εκεί στα εργοστάσια παρα-
γωγής και στις εξαγωγές.  

Μια ριζική απάντηση που θα μπορούσε να
σπάσει αυτήν την αλυσίδα θα ήταν το κλείσι-
μο της παράνομης ή νόμιμης ιδιωτικής ανα-
κύκλωσης, της κερδοσκοπίας, που είναι η
πηγή του προβλήματος -και η ανακύκλωση
χαλκού να γίνει κρατικό μονοπώλιο κάτω από
τον έλεγχο των εργαζομένων. Οι σιδηρόδρο-
μοι να κρατικοποιηθούν και το δίκτυο να συν-
τηρείται, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο
όπου υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα. Και
βέβαια οι φορείς του συστήματος να σταμα-
τήσουν να αναζητάνε εξιλαστήρια θύματα σε
αυτούς που έχει καταδικάσει να ζούνε μονί-
μως στην φτώχεια και στο περιθώριο.

Γ.Π.

Η τιμή του χαλκού από το 1960 μέχρι σήμερα. 
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ΙΤΑΛΙΑ Πανεκπαιδευτικός αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Το Σάββατο 4 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην Φλωρεν-

τία μια μαζική αντιφασιστική πανιταλική διαδήλωση που
κάλεσαν τα συνδικάτα της εκπαίδευσης και στην οποία
συμμετείχαν 40.000 αντιφασίστριες και αντιφασίστες, οι μα-
θητές με τα πανό των σχολείων τους, αντιφασιστικές και
αντιρατσιστικές συλλογικότητες, οργανώσεις της αριστε-
ράς, ομοσπονδιακά συνδικάτα και συνδικάτα της βάσης. 

Την προηγούμενη εβδομάδα 3.000 διαδηλωτές απάντη-
σαν με μια άμεση κινητοποίηση ύστερα από άγρια επίθεση
που δέχτηκαν στις 18 Φλεβάρη αριστεροί μαθητές μπρο-
στά στο σχολείο τους από μια ομάδα ανήλικων και ενήλι-
κων που ανήκουν στην "μαθητική δράση" (azione studente-
sca). Μια ομάδα που προσπαθεί να εισχωρήσει στα σχολεία
και που προέρχεται από τη φασιστική οργάνωση καζατζί
(casaggi), που με τη σειρά της συνδέεται με το κόμμα Φρα-
τέλι ντι Ιτάλια της Μελόνι.

Παρόλο που η εν λόγω οργάνωση δεν αποτελεί κόμμα, τα
τελευταία χρόνια συνεργάζεται σε τοπικό επίπεδο με το κόμ-
μα της Μελόνι. Εκεί έχουν μεγαλώσει και εκπαιδευτεί πολιτι-
κά μερικά από τα πρωτοκλασάτα μέλη του κόμματος σε τοπι-
κό επίπεδο, όπως ο πρόεδρος της κομματικής ομάδας στο
συμβούλιο της Τοσκάνης, ο οποίος απέδωσε κατευθείαν το
γεγονός σε έναν καυγά, αρνούμενος την πολιτική φύση της
επίθεσης. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν πολλοί εκπρόσωποι του
κυβερνώντος κόμματος, με τη Μελόνι να μη κάνει την παραμι-
κρή δήλωση για ένα επεισόδιο που πήρε εθνικές διαστάσεις.
Αυτός ο ξυλοδαρμός προκάλεσε την αντίδραση του χώρου
της εκπαίδευσης, έτσι σε πολλά σχολεία πραγματοποιήθηκαν
συνελεύσεις μαθητών και καθηγητών, πολλοί διευθυντές σχο-
λείων έβγαλαν ανακοινώσεις προς τους μαθητές τους ζητών-
τας να μην μένουν αδιάφοροι μπροστά σε τέτοια γεγονότα.

Γιατί ο φασισμός στην Ιταλία δεν γεννήθηκε με μαζικές
συγκεντρώσεις αλλά σε κάποιο πεζοδρόμιο με μια επίθεση
για πολιτικούς λόγους στην οποία δεν αντέδρασε κανείς. 

Αυτές οι ανακοινώσεις προκάλεσαν τη δήλωση του
υπουργού Παιδείας, που δεν είχε καν καταδικάσει την επί-
θεση στους μαθητές, αλλά απείλησε στην πραγματικότητα
τους διευθυντές πως θα πάρει μέτρα εάν συνεχίσουν να
προωθούν πολιτικά μηνύματα στους μαθητές. Για τον
υπουργό η πολιτικοποίηση δεν έχει θέση στα σχολεία αλλά
το ξύλο ναι!

Η μαζική διαδήλωση του Σαββάτου λοιπόν ήταν μια ισχυ-
ρή απάντηση στον υπουργό και την κυβέρνηση που απειλεί
ανοιχτά την ελευθερία έκφρασης και λόγου του χώρου της
εκπαίδευσης. Μια κυβέρνηση ενάντια στους μαθητές κα-
θώς συνεχίζει την ατζέντα των προηγούμενων και αντί να
επενδύει δημόσιο χρήμα για να βελτιώσει την ποιότητα της

εκπαίδευσης, μετατρέπει τα σχολεία αυστηρά και μόνο σε
χώρους παραγωγής εργατών. Με το πρόγραμμα "εναλλαγή
σχολείο-δουλειά" θυσιάζει μαθητές στέλνοντάς τους σε χώ-
ρους εργασίας για να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία,
έτσι το 2022, τρεις μαθητές έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά
ατυχήματα.

Μαντώ Μπουκουβάλα, Φλωρεντία

Στην Αθήνα και σε άλλες 7 πόλεις θα
πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια στις
18 Μάρτη στα πλαίσια της Διεθνούς Μέ-

ρας Δράσης ενάντια στον φασισμό και το ρα-
τσισμό που θα γιορταστεί με συγκεντρώσεις
και διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Στα συλλα-
λητήρια ήδη μας καλούν η ΚΕΕΡΦΑ, Κοινότη-
τες Μεταναστών, αντιρατσιστικές και αντιφα-
σιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες το
ΕΚΑ, η ΑΔΕΔΥ και μια σειρά από σωματεία.

Με επίσκεψη την Κυριακή 5 Μάρτη στο
στρατόπεδο της Ριτσώνας συνεχίστηκαν την
περασμένη εβδομάδα οι εξορμήσεις της
ΚΕΕΡΦΑ όπου πρόσφυγες και προσφύγισσες
ετοιμάζονται να συμμετέχουν στο μεγάλο συλ-
λαλητήριο του Σαββάτου 18 Μάρτη στις 3
στην Ομόνοια.  

Την Παρασκευή 3 Μάρτη αντιπροσωπεία
της ΚΕΕΡΦΑ επισκέφτηκε τη συνέλευση της
κατάληψης του ΡΕΞ για να δηλώσει τη συμπα-
ράστασή της. Ο Λεωνίδας Κοντουδάκης, πα-
λαίμαχος αγωνιστής του αντιφασιστικού κινή-
ματος και αυτόπτης μάρτυρας της δολοφο-
νίας Λαμπράκη, η Αουρόρε, προσφύγισσα από
το Κογκό, η Τάνια Βρυζάκη, κοινοτική σύμβου-
λος Αθήνας και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβου-
λος Αθήνας κάλεσαν σε κοινό αγώνα ενάντια
στις κυβερνητικές δολοφονίες των προσφύ-
γων και σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις
18 Μάρτη. 

Πρόσφυγες και προσφύγισσες συμμετεί-
χαν στη μεγαλειώδη συγκέντρωση που κάλε-
σαν οι απεργοί σιδηροδρομικοί στο Σύνταγμα
στις 5 Μάρτη με προκηρύξεις και πλακάτ που
καλούσαν στα συλλαλητήρια στις 18 Μάρτη.
«Είμαστε εδώ για να σταματήσουν άνθρωποι,
νέοι, παιδιά να χάνουν τσάμπα τη ζωή τους
είτε στα τρένα είτε στα σύνορα όπου πεθαί-
νουν άδικα, πνίγονται στη θάλασσα, τους
διώχνουν πίσω με τα πούσμπακ» δήλωσε

στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Χαπς από το
Καμερούν. Αναφέρθηκε και σε ένα άλλο ζήτη-
μα που πριν δεκαπέντε μέρες ήρθε στην επι-
καιρότητα με το κοριτσάκι από τη Νιγηρία
που έχασε τη ζωή του σε ίδρυμα όπου βρέθη-
κε γιατί η μητέρα του δεν μπορούσε να το
συντηρήσει: «Έχουμε αυτή τη στιγμή μια πε-
ρίπτωση ενός ζευγαριού από το Καμερούν
που γέννησε η γυναίκα εδώ και οκτώ μήνες
αλλά δώσανε το παιδί της στην Πρόνοια χω-
ρίς την άδειά τους. Οι γονείς ζητάνε πίσω το
παιδί τους» είπε, αναδεικνύοντας το ζήτημα
της απόλυτης έλλειψης στήριξης  από την
πλευρά του κράτους στις φτωχές οικογένειες
προσφύγων και μεταναστών. 

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στις οι-
κογένειες των 57 νεκρών στα Τέμπη, ανάμεσα
τους 11 εργάτες του ΟΣΕ, πολλοί φοιτητές και
φοιτήτριες καθώς και άλλοι εργάτες, ντόπιοι

και μετανάστες. Τουλάχιστον δύο εργάτες εί-
ναι από το Μπαγκλαντές που γνωρίζουν φίλοι
τους ότι ήταν στο τρένο και σκοτώθηκαν. Άρα-
γε, κάποιοι που δεν είχαν φίλους, δεν έχουν
συγγενείς στην χώρα θα ταυτοποιηθούν πο-
τέ;»  αναφέρει το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ για τις
18 Μάρτη, αναδεικνύοντας την αντίφαση ανά-
μεσα στα υπερσύγχρονα μέσα εντοπισμού των
προσφύγων στα σύνορα και τα ανύπαρκτα μέ-
σα ασφάλειας στους σιδηροδρόμους: 

Καταδίωξη
«Η ίδια κυβέρνηση που δεν φρόντισε να εγ-

κατασταθεί σύγχρονο σύστημα ασφάλειας για
την μετακίνηση καθημερινά εκατομμυρίων αν-
θρώπων, σπαταλά δισεκατομμύρια για την
“επιτήρηση” των μετακινήσεων, την καταδίωξη
προσφυγισσών και προσφύγων στα σύνορα.
Έτσι οι χιλιάδες συνοριοφύλακες χρησιμοποι-

ούν θερμικές κάμερες, drones, αεροπορική
στήριξη(!) ώστε να μπορούν να εντοπίσουν τις
μανάδες που παίρνουν αγκαλιά το παιδί τους
και κρύβονται πίσω από ένα θάμνο αλλά οι ερ-
γαζόμενοι του ΟΣΕ δεν έχουν στη διάθεσή
τους σύστημα τηλεχειρισμού και εντοπισμού
των τρένων!!! Άνθρωποι κατατρεγμένοι που
προσπαθούν να ξεφύγουν από το θάνατο, τον
βρίσκουν κατά χιλιάδες με πνιγμό στο Αιγαίο,
στον Έβρο και στην Μεσόγειο από τους δολο-
φόνους των κυβερνήσεων της ΕΕ και της ΝΔ
που κλείνουν τα σύνορα με την FRONTEX, το
ΝΑΤΟ και τις φονικές περιπολίες του Λιμενι-
κού και των συνοριοφυλάκων. 

Αυτές οι πολιτικές δίνουν έδαφος ξανά στα
ορφανά της Χρυσής Αυγής που το αντιφασι-
στικό κίνημα τους έστειλε στη φυλακή. Απαι-
τούμε να μπει τέλος στις πολιτικές του ρατσι-
σμού που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, προ-
σφύγων και Ρομά, με τις επαναπροωθήσεις
και τις σφαίρες των αστυνομικών όπως του
Σαμπάνη και του Φραγκούλη, με τα στρατόπε-
δα-γκέτο, τις φυλακές στα νησιά και την Αμυ-
γδαλέζα. Να δοθούν λεφτά για την ασφάλεια
στα τρένα, για την Παιδεία, την Υγεία, την
πρόνοια, την τέχνη και τον πολιτισμό και όχι να
έχει 2 δισεκατομύρια ο Μηταράκης για να
φτιάχνει φράχτες και παγίδες θανάτου για την
προσφυγιά. 

Καλούμε τα συνδικάτα και τους φοιτητικούς
συλλόγους, τις κοινότητες μεταναστών και
τους πρόσφυγες από τα καμπ να ενωθούμε σε
μια γροθιά και να στηρίξουμε την κλιμάκωση
του απεργιακού αγώνα και των συλλαλητη-
ρίων για να διώξουμε την κυβέρνηση των δο-
λοφόνων, των ιδιωτικοποιήσεων, του σεξισμού
και του ρατσισμού. Να στηρίξουμε το συλλα-
λητήριο στις 18 Μάρτη, να μην αφήσουμε τη
ΝΔ να μετατρέπει τους πρόσφυγες σε αποδιο-
πομπαίους τράγους για τα εγκλήματά της».

Γ.Π.

Στις 18Μ ενάντια σε ρατσισμό και φασισμό

5/3, Προσφύγισσες/ες στο συλλαλητήριο για το έγκλημα στα Τέμπη στο Σύνταγμα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

4/3, Φλωρεντία. Φωτό: News Press Photo
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Οι καλλιτέχνες
επιμένουν

Και οι Φοιτητές/ριες
Γενικές συνελεύσεις ήταν σε εξέλιξη σε μια

σειρά φοιτητικούς συλλόγους την Τρίτη 7/3,
την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο
τυπογραφείο. Ο Γιάννης Μπαρούτσας, φοιτητής
στη Σχολή Επιστήμης Τροφίμων του ΠΑΔΑ και η
Πηνελόπη Τρομπέτα, φοιτήτρια στη Φιλοσοφική
της Αθήνας, μέλη του ΣΕΚ στις Σχολές, μίλησαν
στην Εργατική Αλληλεγγύη λίγο πριν ξεκινήσουν
οι συνελεύσεις τους:

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε επιθέσεις που
αφορούν τη σχολή μας σε συνδυασμό με την ευ-
ρύτερη εικόνα των κυβερνητικών επιθέσεων και
της αντίστασης σε αυτές» τονίζει ο Γιάννης. «Τα
Τέμπη ήταν έγκλημα κι όχι ατύχημα. Χρειάζεται
απάντηση από τη δική μας μεριά και γι’ αυτό
χρειάζεται να συμμετέχουμε σαν φοιτητικός σύλ-
λογος στην πανεργατική απεργία στις 8 Μάρτη
και στην απεργιακή διαδήλωση στην πλατεία
Κλαυθμώνος. Είμαστε μαζί με το κίνημα των καλ-
λιτεχνών, εμπνεόμαστε από τον αγώνα τους και
θα βάλουμε κι εμείς την πρόταση για κατάληψη

της σχολής. Όχι μόνο για συμπαράσταση αλλά
και σαν δικός μας αγώνας καθώς η κυβέρνηση
την ίδια ώρα που επιτίθεται στα πτυχία και τα ερ-
γασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών μιλάει ξεκά-
θαρα για αναθεώρηση του άρθρου 16». Η Πηνε-
λόπη συνεχίζει: «Είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη
πανεργατική απεργία και θέλουμε ο φοιτητικός
σύλλογος να πάρει απόφαση για κατάληψη, να
συμμετέχει μαζικά στην απεργία και να κατέβουν
όλες και όλοι στο συλλαλητήριο της πλατείας
Κλαυθμώνος. Η δύναμη των φοιτητών/ριών είναι
μαζί με την εργατική τάξη. Έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε μια κυβέρνηση κι ένα σύστημα που δο-
λοφονούν. Η ιδιωτικοποίηση διέλυσε το σιδηρό-
δρομο, και σκότωσε συμφοιτητές μας. Τα ίδια
σχέδια ιδιωτικοποίησης που προορίζουν και για
τις σχολές μας». 

• Μέχρι το μεσημέρι αποφάσεις για καταλήψεις
είχαν πάρει πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι όπως Φι-
λοσοφική Αθήνας, Πάντειος, ΣΕΜΦΕ, Μεταλει-
ολόγοι ΕΜΠ, Βιολογικό ΕΚΠΑ, ΣΕΤΠ.

Κρατάει γερά το κίνημα των εργαζό-
μενων και σπουδαστών/ριών της
Τέχνης και του Πολιτισμού, με τους

αγωνιστές και τις αγωνίστριες να ανανε-
ώνουν σε συνελεύσεις τους τις αποφά-
σεις για παραμονή τους στα κατειλημμέ-
να θέατρα και δραματικές σχολές. 

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των εκδη-
λώσεων μέσα στις καταλήψεις. Συζητή-
σεις, αντιμαθήματα, προβολές, θεατρικές
παραστάσεις, βραδιές ποίησης και λογο-
τεχνίας, συνυπάρχουν με τους διαρκείς
και πυρετώδεις ρυθμούς οργάνωσης των
κινηματικών δράσεων και των διαδηλώσε-
ων, τη συγγραφή των προκηρύξεων, την
κατασκευή των πανό, τις συνελεύσεις
των διαφόρων θεματικών ομάδων κλπ.

Ιδιαίτερα χρήσιμη ήταν η συζήτηση
που οργάνωσε η Κατάληψη του Ρεξ το
απόγευμα της Δευτέρας 6/3 με θέμα «Το
δικαίωμα στην απεργία» και καλεσμέ-
νους εργαζόμενους/ες από πολλά διαφο-
ρετικά σωματεία κι εργατικούς χώρους.
Ο αναντικατάστατος ρόλος της απεργίας
ως μέσο πάλης, το ξεπέρασμα των νομι-
κών εμποδίων που προσπαθούν να επι-
βάλουν οι κυβερνήσεις, αλλά και του
«φρένου» που πατάει η συνδικαλιστική
γραφειοκρατία στην κλιμάκωση των αγώ-
νων, ήταν βασικά ζητήματα στη συζήτη-
ση. Στην αναζήτηση των απαντήσεων συ-
νέβαλαν τοποθετήσεις που μετέφεραν
προηγούμενες εμπειρίες του εργατικού
κινήματος όπως οι απεργίες των υγει-
ονομικών τα τελευταία χρόνια, ο αγώνας
της ΕΡΤ 2013-2015, οι απεργίες διαρ-
κείας στη Χαλυβουργία 2011-2012, των
δασκάλων το 2006, οι απεργίες των δια-
νομέων το 2021 κ.α. 

Μεταξύ άλλων η Ζαννέτα Λυσικάτου,
μέλος του γενικού συμβουλίου της ΠΟΕ-
ΔΗΝ και του Συντονιστικού Νοσοκομεί-
ων, έφερε παραδείγματα για το πώς η
οργάνωση στη βάση των εργαζομένων
μέσα στα νοσοκομεία αναγκάζει την ομο-
σπονδία να κινείται απεργιακά, η Άννα
Κωνσταντακάκη, δημοσιογράφος και μέ-
λος του διετούς αγώνα της ΕΡΤ, επεσή-
μανε το ρόλο του απεργιακού ταμείου,
του ανοίγματος στην υπόλοιπη εργατική
τάξη για συμπαράσταση και τη σημασία
της επιμονής στο στόχο μέχρι τη νίκη,
ακόμα και σε στιγμές που ο αγώνας συ-
ναντάει δυσκολίες. Ο Δημήτρης Μαριό-
λης, δάσκαλος από τον Α’ ΣΕΠΕ Αθηνών
υπογράμμισε την ανάγκη κοινού μετώ-
που Υγείας – Παιδείας – Πολιτισμού, η
Δήμητρα Ρομποτή, μέλος Δ.Σ του Εργα-
τικού Κέντρου Αθήνας αναφέρθηκε στο
νόμο Χατζηδάκη και στο ξεπέρασμα των
εμποδίων που θέτει, ο Τάσος Αναστασιά-
δης από τον Συντονισμό Εργατικής Αντί-
στασης μίλησε για την ανάγκη επίμονης
και υπομονετικής δουλειάς προκειμένου
πειστεί η βάση των εργαζομένων για την
ανάγκη του απεργιακού αγώνα, η Μαρία
Φωτεινού, εργαζόμενη στην ψυχική

Υγεία και μέλος της Κίνησης για μια
Απεργιακή 8 Μάρτη, πρότεινε την αξιο-
ποίηση ακόμα και της τελευταίας ημέρας
πριν την πανεργατική απεργία στις 8
Μάρτη για την καλύτερη οργάνωσή της. 

Ανάμεσά τους ηθοποιοί και εργαζόμε-
νοι/ες από άλλους κλάδους του Πολιτι-
σμού έβαζαν ερωτήματα και απόψεις βα-
σισμένες στις εμπειρίες που έχει γεννή-
σει το μεγάλο κίνημα του τελευταίου δια-
στήματος.

Tην Τετάρτη 8/3 λίγο πριν τις 10μμ στο
κατειλημμένο Ρεξ  θα παιχτεί η θεατρική
«Δεύτερη πράξη ενός επαναστατικού
άτιτλου και ατελείωτου δράματος» που
περιγράφεται από τους συντελεστές/ριές
της ως «ένα αντιμεθοδικό πείραμα για
την πολιτική του θεάτρου».

Ανοιχτή συζήτηση
Το απόγευμα της Τρίτης 7/3 η Κατάλη-

ψη του Τσίλλερ πραγματοποίησε ανοιχτή
συζήτηση με καλεσμένους φοιτητικούς
συλλόγους για «το πώς θα συνεχίσουμε
τον αγώνα μας όλοι μαζί με κοινή πο-
ρεία». Τις προηγούμενες ημέρες αντι-
προσωπεία των καταλήψεων από τις κα-
ταλήψεις της Αθήνας -της Δραματικής
Σχολής του Εθνικού, της Κρατικής Σχο-
λής Ορχηστικής Τέχνης, του Τσίλλερ και
του Ρεξ- επισκέφτηκε τις καταλήψεις του
Βασιλικού Θεάτρου και του ΑΠΘ στη
Θεσσαλονίκη και του Τμήματος Εικαστι-
κών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη
Φλώρινα, όπου ανταλλάχτηκαν εμπειρίες
και αλληλοϋποστήριξη. 

Στα Χανιά συγκροτήθηκε η “Πρωτο-
βουλία Χανίων για την Τέχνη και τον Πο-
λιτισμό” συντασσόμενη «στον πανελλαδι-
κό αγώνα των καλλιτεχνών και όλων των
υποστηρικτών/ριών για μια κοινωνία που
η τέχνη και ο πολιτισμός έχουν τη θέση
που τους αξίζει».

Παράλληλα συνεχίζουν να πληθαίνουν
τα τμήματα στα δημόσια πανεπιστήμια
που παίρνουν αποφάσεις για κατάληψη,
μπολιάζοντας στο πλαίσιο διεκδικήσεων
την αντίσταση στις αντιεκπαιδευτικές επι-
θέσεις με τη μάχη ενάντια στο σεξισμό.
«Από την Παρασκευή 3/3 το τμήμα Βιολο-
γίας του Πανεπιστημίου Πατρών τελεί
υπό κατάληψη στηρίζοντας τον κοινό
αγώνα και διεκδικώντας την απομάκρυν-
ση του κακοποιητή καθηγητή Γεωργίου
Αγγελή από τη σχολή τους και συνολικά
από τον ακαδημαϊκό χώρο» ενημερώνει η
κατάληψη του Τσίλλερ σε ανακοίνωση
συμπαράστασης, ενώ δικαιώθηκε η διεκ-
δίκηση των σπουδαστών/ριών της Δρα-
ματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης για
απομάκρυνση από τη σχολή του Γιάννη
Λιγνάδη – αδερφού του καταδικασμένου
πρώην διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου –
με αφορμή τις καταγγελίες για ομοφοβι-
κές δηλώσεις και ανάρμοστη συμπεριφο-
ρά απέναντι στους σπουδαστές/ριες.

Σ.Μ.

Και οι Μαθητές/ριες
Μαθητές/ριες κι εκπαιδευτικοί σε εκατοντά-

δες σχολεία σε όλη τη χώρα ανέλαβαν δρά-
ση ενώνοντας τις φωνές τους με το κύμα οργής
για το έγκλημα στα Τέμπη. Με αποχή από τα μα-
θήματα και σχηματισμό συνθημάτων με τις τσάν-
τες τους στα προαύλια των σχολείων, μέχρι κατα-
λήψεις και μαζικές διαδηλώσεις. 

Την Παρασκευή 3/3 στο κέντρο της Αθήνας και
των άλλων πόλεων έγιναν πορείες από χιλιάδες
μαθητές/ριες. «Μαζί τους και οι φοιτητές με τους
συλλόγους τους. Οι δράσεις ξεκίνησαν από το
πρωί στα σχολεία που με πολύμορφο τρόπο ανέ-
δειξαν τις ευθύνες της κυβέρνησης και της πολι-
τικής των περικοπών και των ιδιωτικοποιήσεων
που έχει διαλύσει τα πάντα από την εποχή των
μνημονίων μέχρι σήμερα» σημειώνει το ΣΕΚ στις
Σχολές.

Τη Δευτέρα 6/3, γέμισε το κέντρο του Πειραιά.
Μαθήτρια από το 5ο Νίκαιας δήλωσε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη: «Δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη
διαδήλωση. Αρχικά είπαμε να κάνουμε αποχή και
να μαζευτούμε έξω από το δημοτικό θέατρο του
Πειραιά. Όσο πέρναγε η ώρα γινόμασταν όλο και
περισσότεροι. Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή
ότι η νεολαία πλέον έχει φωνή. Υπάρχει μεγαλύτε-
ρη κινητοποίηση από τον λαό κι έτσι θα καλυτερέ-
ψουν τα πράγματα. Μακάρι αυτό να εξελιχθεί κι
άλλο. Το έγκλημα στα Τέμπη ήταν το αποκορύφω-
μα, αλλά έχουν προηγηθεί πολλά ακόμα. Τόσοι
νέοι ξεκίνησαν να πάνε στη σχολή τους και δεν
έφτασαν ποτέ. Βλέπεις ότι το κράτος δεν ασχο-
λείται καθόλου με τον λαό. Ασχολείται μόνο με το
χρήμα και τα όπλα. Οι καθηγητές είναι μαζί μας.
Δείχνουν υποστήριξη. Δεν μπήκαν απουσίες».

5/3, Αθήνα. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Στα τέλη Φλεβάρη του 1963 η
κυβέρνηση της ΕΡΕ με πρω-
θυπουργό τον Καραμανλή

ανακοίνωσε το σχέδιο της αναθεώ-
ρησης του Συντάγματος που έχει
μείνει γνωστό ως «βαθεία τομή». Η
«τομή» έδινε τη δυνατότητα ακόμα
και για τη διάλυση «αντεθνικών»
κομμάτων και περιόριζε την «κατα-
χρηστική» χρήση δικαιωμάτων όπως
η απεργία. Ο Καραμανλής πρόβαλ-
λε αυτό το τερατούργημα ως ανα-
γκαίο «εκσυγχρονισμό» για να μη
διακινδυνεύσει η «ανάπτυξη» και η
σύνδεση της χώρας με την ΕΟΚ. 

Στα τέλη Νοέμβρη η ΕΡΕ μαυριζό-
ταν άγρια στις εκλογές και ο Καρα-
μανλής (με ψεύτικο όνομα ως Τριαν-
ταφυλλίδης) θα έπαιρνε το αερο-
πλάνο για τη Γαλλία. Αυτό που είχε
μεσολαβήσει ήταν η έκρηξη των
αγώνων με κορυφαία στιγμή το κύ-
μα οργής που πυροδότησε η δολο-
φονία του βουλευτή της Αριστεράς
Γρηγόρη Λαμπράκη από παρακρατι-
κές συμμορίες το Μάη. Το «πεζο-
δρόμιο» γκρέμισε τον Καραμανλή
και την ΕΡΕ. 

Στην ομιλία που είχε κάνει ο
«εθνάρχης» της Δεξιάς στην κοινο-
βουλευτική του ομάδα στις 16 Φλε-
βάρη, είχε πει: «ισχυραί ομάδες κα-
ταχρώνται των συνταγματικών των
δικαιωμάτων με απεργίας και διεκδι-
κήσεις και δημιουργούν εντυπώ-
σεις». Και βέβαια «δεν επιτρέπεται ο
κομμουνισμός να λειτουργεί ελευθέ-
ρως εις βάρος του καθεστώτος». 

Το 1962 είχε «κλείσει» με μαζικές
φοιτητικές κινητοποιήσεις για το
15% για την Παιδεία «όχι προίκα για
τη Σοφία». Η κυβέρνηση είχε δώσει
προίκα στην αδελφή του «Κοκού»,
που είχε παντρευτεί το διάδοχο του
ισπανικού θρόνου Χουάν Κάρλος, το
ευτελές ποσό των 9 εκ δραχμών και
είχε διπλασιάσει τη βασιλική επιχο-
ρήγηση. Ένα από τα συνθήματα που
ακούστηκε στις οργισμένες φοιτητι-
κές διαδηλώσεις του τέλους του ’62
ήταν το «μάθημα στο Μον Παρνές»,
το πολυτελές ξενοδοχείο-καζίνο
στην Πάρνηθα που είχε εγκαινιάσει
με τυμπανοκρουσίες ο Καραμανλής. 

Απεργιακό κύμα
Τον Γενάρη του 1963 ξεκίνησε η

συγκλονιστική απεργία των εκπαι-
δευτικών, της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ,
που κράτησε είκοσι ολόκληρες μέ-
ρες με συμμετοχή να φτάνει στο
100%. Η απεργία είναι τόσο δυνατή
που ακόμα και οι γυμνασιάρχες που
καλεί ο γραμματέας του υπουργείου
για να τους διατάξει να πείσουν
τους εκπαιδευτικούς να σταματή-
σουν την απεργία, του δηλώνουν ότι
μόνη αρμόδια για μια τέτοια απόφα-
ση είναι η ΟΛΜΕ. Το κύμα της συμ-
παράστασης είναι τέτοιο που οι ηθο-
ποιοί και θιασάρχες αποφασίζουν να
δώσουν μέρος από τις εισπράξεις
των παραστάσεων στο απεργιακό
ταμείο. 

Το 1963 συνολικά, ο αριθμός των

απεργών θα διπλασιαζόταν σε σχέ-
ση με την προηγούμενη χρονιά. Και
αυτό το απεργιακό κύμα έβαζε πια
πολιτικά αιτήματα, δενόταν με τον
ξεσηκωμό ενάντια στη κυβέρνηση
της ΕΡΕ, το κίνημα του 114 (του τε-
λευταίου άρθρου του Συντάγματος
του 1952). 

Αυτό το κίνημα έχει τις ρίζες του
στις εκλογές της βίας και νοθείας
που έκανε η κυβέρνηση της Δεξιάς
τον Οκτώβρη του 1961. Ήταν οι
εκλογές που «ψήφισαν και τα δέν-
τρα» και έγιναν σε ένα κλίμα απί-
στευτης τρομοκρατίας από τους μη-
χανισμούς του κράτους και του «πα-
ρακράτους». Η άρχουσα τάξη, το
Παλάτι, η αμερικάνικη Πρεσβεία εί-
χαν τρομοκρατηθεί από την εκτό-
ξευση των ποσοστών της Αριστεράς
στις εκλογές του 1958. Η ΕΔΑ (είχε
ιδρυθεί το 1951 με πρωτοβουλία του
παράνομου ΚΚΕ) είχε πάρει το 25%
και είχε γίνει αξιωματική αντιπολί-
τευση. Το εκλογικό πραξικόπημα
του 1961 ήταν η απάντηση στο κίνη-
μα που δυνάμωνε. 

Όμως, αυτή η επίθεση γύρισε
μπούμερανγκ. Η βία και η νοθεία δεν
τρομοκράτησε αλλά εξόργισε τον
κόσμο. Και επειδή στράφηκε και
ενάντια στους υποψήφιους της
Ένωσης Κέντρου που είχε αρχηγό
τον Γ. Παπανδρέου οδήγησε σε ακό-
μα μεγαλύτερη απομόνωση της κυ-
βέρνησης. Η Ένωση Κέντρου υποτί-
θεται ότι θα ήταν μια ασφαλής για

την άρχουσα τάξη εναλλακτική. Ο
Παπανδρέου δεν χρειαζόταν άλλω-
στε αντικομουνιστικά διαπιστευτή-
ρια: ήταν ο πρωθυπουργός των Εγ-
γλέζων τον Δεκέμβρη του ’44.
Όμως, αναγκάστηκε να κηρύξει τον
«Ανένδοτο» με αίτημα να φύγει η πα-
ράνομη κυβέρνηση. 

Λαμπράκης
Τον Μάη του 1963 ήρθε η πιο με-

γάλη πρόκληση από την κυβέρνηση
της ΕΡΕ και το κράτος. Στις 22 Μάη
ο Γρηγόρης Λαμπράκης, βουλευτής
συνεργαζόμενος με την ΕΔΑ ήταν
στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει σε
εκδήλωση της Επιτροπής για τη Διε-
θνή Ύφεση και Ειρήνη. Ένα μήνα
πριν, ο Λαμπράκης είχε γίνει πρώτη
είδηση όταν έσπασε την απαγόρευ-
ση της Α’ Μαραθώνιας Πορείας από
την κυβέρνηση του Καραμανλή. 

Γενικά ο Λαμπράκης ήταν «κόκκι-
νο πανί» για το Παλάτι και την ΕΡΕ.
Ένα μήνα πριν είχε ξαπλώσει με μια

γροθιά μέσα στην αίθουσα της βου-
λής τον Κ. Παπαδόπουλο, βουλευτή
Κιλκίς της ΕΡΕ που μαζί με άλλους
«συναδέλφους» είχαν επιτεθεί σε
βουλευτές της ΕΔΑ. Ο Παπαδόπου-
λος ήταν «οπλαρχηγός» του Ελληνι-
κού Εθνικού Στρατού (ΕΕΣ) που εί-
χαν εξοπλίσει οι ναζί στην Κατοχή
για να πολεμήσουν τον ΕΛΑΣ. Μετα-
πολεμικά πέρασε από το «πλυντή-
ριο», έβαλε τη ναζιστική στολή στη
«ναφθαλίνη» και έγινε βουλευτής
της «εθνικοφρόνου παρατάξεως».

Η εκδήλωση της Επιτροπής για τη
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη τελικά
πραγματοποιήθηκε σε κλειστό χώ-
ρο, λόγω των απειλών για αντισυγ-
κεντρώσεις «αγανακτισμένων πολι-
τών». Όμως και πάλι, ο Λαμπράκης
και ο Γ. Τσαρουχάς, βουλευτής της
ΕΔΑ, προπηλακίστηκαν ενώ έμπαι-
ναν στο κτίριο. Οι «αγανακτισμένοι
πολίτες» εκτός από απειλές εκτό-
ξευαν και πέτρες. Η αστυνομία τους
παρακολουθούσε απαθής. 

Το χτύπημα που σκότωσε τον
Λαμπράκη το έδωσαν με το περίφη-
μο τρίκυκλο που οδηγούσαν δυο ρε-
μάλια τραμπούκοι της «εθνικοφρο-
σύνης», ο Γκοτζαμάνης και ο Εμμα-
νουηλίδης. Όμως, η φασιστική συμ-
μορία που ανήκαν είχε την πιο υψη-
λή κάλυψη και διασυνδέσεις που
έφταναν μέχρι την κυβέρνηση της
ΕΡΕ, το Παλάτι, τον Άρειο Πάγο.

Η «αντισυγκέντρωση» των παρα-
κρατικών φασισταριών είχε οργανω-

θεί από την Αστυνομία και την Χω-
ροφυλακή. Ο υποστράτηγος Κ. Μή-
τσου της Χωροφυλακής, ο διευθυν-
τής της Αστυνομίας Πόλεων Ε. Κα-
μουτσής, ο μοίραρχος Καπελώνης
της Ασφάλειας ήταν οι καθημερινοί
καθοδηγητές των παρακρατικών.
Αυτό το αποκάλυψε η δικαστική
έρευνα, στην οποία προσπάθησε να
βάλει κάθε εμπόδιο ο Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου, ο Κόλιας (που το
1967 έγινε ο πρώτος «πρωθυπουρ-
γός» της χούντας). Κι όλους αυτούς
τους συντόνιζε η κυβέρνηση και ο
Καραμανλής. 

Ο Λαμπράκης ξεψύχησε τέσσερις
μέρες μετά στο νοσοκομείο που εί-
χε μεταφερθεί σε κώμα. Η κηδεία
του στο Α’ Νεκροταφείο μετατράπη-
κε σε μια μεγαλειώδη διαδήλωση,
με εκατοντάδες χιλιάδες στους δρό-
μους. Ήταν η μεγαλύτερη διαδήλω-
ση από την Απελευθέρωση της Αθή-
νας τον Οκτώβρη του 1944. Η αστυ-
νομία που μέχρι τότε διέλυε με βαρ-
βαρότητα τις συγκεντρώσεις σε
«υπαίθριους χώρους» δεν τόλμησε
να εμφανιστεί. Τόση ήταν η οργή
που ο κόσμος ήθελε να πάει στη
βουλή. Όμως, η ηγεσία της ΕΔΑ
επέλεξε την «αυτοσυγκράτηση» και
την αποκλιμάκωση. 

Οργή
Δεκαπέντε μέρες μετά ο Καρα-

μανλής παραιτήθηκε. Τυπικά η δι-
καιολογία ήταν η διαφωνία με την
επιλογή του βασιλικού ζεύγους να
κάνει επίσημη επίσκεψη στο Λονδί-
νο. Ουσιαστικά όλοι γνώριζαν ότι ο
Καραμανλής παραιτήθηκε γιατί η
οργή του κόσμου τον έπνιγε. Οι
εκλογές του Νοέμβρη επιβεβαίωσαν
αυτή την ήττα, παρά τις προβλέψεις
για νίκη της ΕΡΕ. 

Για την ηγεσία της Αριστεράς το
κίνημα που έφερε αυτή τη βαθιά πο-
λιτική κρίση για την άρχουσα τάξη
δεν έπρεπε να προχωρήσει πέρα
από τη διεκδίκηση ενός “εκδημο-
κρατισμού” και “ομαλοποίησης”, τα
όρια των οποίων έβαζε η Ένωση
Κέντρου του Γ. Παπανδρέου, που
ήθελε να διαχειριστεί το μετεμφυ-
λιακό κράτος, όχι να το ανατρέψει.
Τον Φλεβάρη του ’64, στις επόμενες
εκλογές, η ΕΔΑ αποφάσισε να μην
κατεβάσει συνδυασμούς σε 24 περι-
φέρειες, για να ενισχύσει την Ενωση
Κέντρου. Το κίνημα έπαιρνε φόρα
για τη μεγάλη αναμέτρηση των Ιου-
λιανών του 1965 αλλά η ηγεσία της
Αριστεράς έκανε ακόμα μεγαλύτερη
στροφή στο ψεύτικο ρεαλισμό των
συμβιβασμών. 

Εξήντα χρόνια μετά, η κυβέρνηση
της ΝΔ, της συνέχειας της ΕΡΕ του
Καραμανλή είναι ετοιμόρροπη και
πολιορκημένη από την οργή της ερ-
γατικής τάξης και της νεολαίας. Να
δυναμώσουμε αυτό που έλειπε το
1963, την επαναστατική Αριστερά
που είναι αποφασισμένη να φτάσει
τους αγώνες μέχρι το τέλος του
δρόμου. 

Η ΕΡΕ, 60 χρόνια μετά…
Ο Λέανδρος Μπόλαρης
θυμίζει τους αγώνες 
που πριν από 60 χρόνια
γκρέμισαν την ΕΡΕ, 
το κόμμα του «εθνάρχη»
Καραμανλή, που συνέχειά
του είναι η Νέα
Δημοκρατία...

1963, Διαδηλώσεις για «Προίκα στην Παιδεία»



ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Μύρτιλο, πάρκο
ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Κουτσό 8μμ
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΚΥΨΕΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 
βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Ομιλήτρια: Μαρίνα Διονυσίου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 Charlie’s, Δαβάκη 65, 7μμ 
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 Βραζιλιάνα 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 
καφέ Τρίκυκλο, 8μμ
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 
καφέ Πλάτωνας, Ακαδημία Πλάτωνα, 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 Περιμπανού 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ  
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 Λευκωσίας 34 7.30μμ 
Ομιλήτρια: Ρεμπέκα Ρούσου

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Vespino, 
Διάμεση 1 και Ερμού, 7.30μμ
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 
παλαιό δημαρχείο (ΚΕΠ) 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 
δημαρχείο Άγ. Παρασκευής 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3
πλ. Φελέκη, Νισύρου και Πάτμου 8μμ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ ΛέοΚον,
κεντρική πλ. Αγ.Αναργύρων 7μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Ντραμς 7.30μμ
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 Μέρες Ραδιοφώνου 7μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Books and Coffee 7μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ πλ. Σουρμένων 8μμ
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης

ΒΥΡΩΝΑΣ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Φίφτυ Γαστροκαφέ
7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 δημαρχείο, 2ος ορ. 6.30μμ
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 πολυχώρος Μάνος Λοΐζος,
Θηβών 256, 7μμ
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 
Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ. 6.30μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 
καφέ Aberto, Ρήγα Φερραίου 48, 6.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 Θόλος 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης 

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Θεσσαλονίκη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Γιώτης 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Μπαράκα 8μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7μμ
Εκλογές στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 Charlie’s, Δαβάκη 65, 7μμ
Black Lives Matter – Όλοι στο αντιρατσι-
στικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 18/3
Ομιλητής: Κώστας Καραγιάννης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Εκδήλωση: Ελλάδα-Τουρκία – στα εγκλή-
ματα των από πάνω αντίσταση και αλλη-
λεγγύη από την εργατική τάξη
Ομιλητές: 
Τάσος Δεμοίρος, μέλος αποστολής ΕΡΤ
στις σεισμόπληκτες περιοχές, Γιάννης
Μαραβελάκης, ΣΕΚ

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/3 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Black Lives Matter – Όλοι στο αντιρατσι-

στικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 18/3
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Black Lives Matter
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Μαρίνα 7μμ
Black Lives Matter
Ομιλήτρια: Μαντώ Καλατζάκη

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Ποέτα 8.30μμ
Αντίσταση στις δολοφονικές ιδιωτικοποι-
ήσεις
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Οργανώνουμε τη 18Μ – διεθνή μέρα δρά-
σης ενάντια σε ρατσισμό και φασισμό
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

Μαρξιστικά Φόρουμ

  εργατικη
αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα 

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Σωτήρης Κοντο-
γιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος Μιχαη-
λίδης, Λέανδρος Μπόλαρης, Μάνος
Νικολάου, Γιώργος Πίττας, Αφροδίτη
Φράγκου 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης

Eκτύ πω ση: News Press Hold, 
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@gmail.com
τηλ.: 210 5241001, 
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3
ΘΗΣΕΙΟ 
Κάτω Πετράλωνα Σταθμός 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
Άνω Πετράλωνα Σταθμός 6.30μμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ Μετρό Αγ. Νικολάου 6.30μμ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3
ΓΚΥΖΗ Πλατεία Γκύζη 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου
ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σάββατο Άγιος Νικόλαος 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Δημοτική Αγορά 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Λεωφόρος Βεΐκου (Εθνική) 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30μ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 12μ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 12μ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 12μ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
Ν.ΙΩΝΙΑ Λεωφ Ηρακλείου ΟΠΑΝ 11.30μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή Αγορά 12μ
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλατεία Ελευθερίας 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ 
Γούναρη και Σβώλου 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγίου Θεράποντα
11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.00πμ
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 12μ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 12μ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ.Νικολάου 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 12μ

KΥΡΙΑΚΗ 12/3
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλατεία Αυδή 12μ

Εξορμήσεις
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕΚ 2023 Δύναμη για τις μάχες και την ανατροπή

ΑΘΗΝΑ Ομόνοια 3μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άγαλμα Βενιζέλου 12μες

ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 12μες

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 12μες

ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγίου Νικολάου 1μμ 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Περιφέρεια 12 μες

ΠΑΤΡΑ Πλατεία Γεωργίου 12μες

ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μες

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΗ



Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 48ωρη απεργία (1, 2 Μάρτη) της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας σε διυλιστήρια, φυσικό αέ-

ριο και υγραέριο, σε πολλούς χώρους του κλάδου πανελλαδικά. Συγ-
κέντρωση πραγματοποιήθηκε την πρώτη μέρα στη Δημόσια Επιχείρη-
ση Αερίου (ΔΕΠΑ) Υποδομών και τη δεύτερη στη ΔΕΠΑ Εμπορίας. 

Κεντρικό αίτημα των απεργιακών κινητοποιήσεων είναι η ακύρωση
των απολύσεων εφτά εργαζομένων στη ΔΕΠΑ Υποδομών, την οποία
εξαγόρασε πλήρως η Italgas τον περασμένο Σεπτέμβρη από το ΤΑΙ-
ΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ. Η διάσπαση και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ δεν έφερε
την “αναβάθμιση” που έταζε η εργοδοσία, αλλά ελαστικές σχέσεις ερ-
γασίας με εργολαβικούς εργαζόμενους και απολύσεις. Πλάι στο αίτη-
μα ενάντια στις απολύσεις, είναι οι διεκδικήσεις για ένταξη όλων των
εργολαβικών εργαζομένων με απευθείας εργασιακή σχέση με τις εται-
ρίες της ΔΕΠΑ, με σύμβαση αορίστου χρόνου, πλήρη και ισότιμα δι-
καιώματα. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και όχι έκτακτες.
Ταυτόχρονα, παλεύουν για προστασία και ασφάλεια στη δουλειά.

«Δύο μέρες απεργούμε για να γυρίσουν πίσω στη δουλειά οι συνά-
δελφοί μας», δήλωσε στην ΕΑ ο Γιώργος Φαράντος, πρόεδρος του Πα-
νελλήνιου Συνδέσμου Εργαζόμενων στο Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ). «Στις

συγκεντρώσεις συμμετείχαν εργαζόμενοι από τη ΔΕΣΦΑ, από τα διυλι-
στήρια του Ασπροπύργου και της Ελευσίνας, από τη Μότορ Όιλ, την
Ασπροφός, την Τέρνα και αλλού. Μετά από συνάντηση με τα σωματεία
την πρώτη μέρα, η διοίκηση δεν πήρε πίσω τις απολύσεις, αλλά προσέ-
λαβε τους μισούς εργολαβικούς εργαζόμενους με απευθείας σχέση
εργασίας με σύμβαση ενός χρόνου για να επικρατήσει το “διαίρει και
βασίλευε”. 

Παλεύουμε για να ισχύουν οι ΣΣΕ και για Βαρεά Ανθυγιεινά Ένσημα
που λείπουν από παντού, με νόμους που μαστόρεψαν τις λίστες των
επαγγελμάτων που δικαιούνται ΒΑΕ. Σε πάρα πολλά εργοστάσια, όπως
το δικό μας στη Ρεβυθούσα, το τεχνικό προσωπικό που αντιμετωπίζει
επικινδυνότητα στην εργασία του, εργάζεται με ένσημα για δουλειά
γραφείου.

Με φόντο το πολύνεκρο έγκλημα στα τρένα, το μήνυμα που χρειάζε-
ται να στείλουμε δυνατά είναι ότι δεν θα ανεχτούμε άλλο την εργασία
χωρίς ασφάλεια για τη ζωή μας. Να παλέψουμε για επανακρατικοποί-
ηση τώρα όλων των εταιριών ενέργειας με έλεγχο από εμάς τους εργα-
ζόμενους. Για να μην υπάρχει η διαχείριση με μόνο γνώμονα το κέρδος.
Στα ΕΛΠΕ υπάρχει έξω από κάθε μεγάλο εργοστάσιο καταγραφή των
ατυχημάτων, καθώς γίνονται πολύ συχνά. Στα Πετρέλαια της Καβάλας
απέλυσαν όλο το παλιό έμπειρο προσωπικό μαζί με το ΔΣ του σωματεί-
ου, γιατί πάλευαν για να εξασφαλίσουν ασφαλείς συνθήκες για να μην
τιναχτεί στον αέρα όλη η εγκατάσταση και μαζί της και η πόλη. Κι εκεί
γίνεται έγκλημα, όταν δουλεύει άπειρο και ανειδίκευτο προσωπικό. 

Άρα η συνέχεια είναι ο πανεργατικός απεργιακός αγώνας ενάντια στις
απολύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις και την κυβέρνηση των δολοφόνων. Η
Γενική Απεργία στις 8 Μάρτη είναι ο επόμενος μεγάλος σταθμός».

Μ.Ν.
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την 
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει
να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρ-
χει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια
αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνο-
μία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λει-
τουργεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα
της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα
στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμέ-
νη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπο-
ρεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πά-
ρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο
όλου του κοινωνικού πλούτου και προγραμματί-
σουν την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγά-
λες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί
σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταματή-
σουμε τους πλούσιους και δυνατούς που κυ-
ριαρχούν 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 ηττήθη-
κε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας αγοράς.
Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του
Στάλιν και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατι-
κό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δη-
μιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευρώ-
πη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια
που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τά-
ξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρού-
ριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικά-
ζει πρόσφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν
στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστι-
κές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώ-
πων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο κα-
θώς και όλους τους καταπιεσμένους να οργα-
νώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα
τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολι-
τική και οικονομική ισότητα των γυναικών και
για το τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια
στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κατα-
στρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του
κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί εί-
ναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα
ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό. Για να συγ-
κρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική τάξη
χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο να
φέρει τους ακτιβιστές του κινήματος μαζί με την
εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμμα είναι
αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να οργα-
νώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει
να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι
στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν
συνολικά τον καπιταλισμό. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για

Συνέντευξη Τύπου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Οι εργάτες 
της Ενέργειας
στον αγώνα

συνέχεια από σελ. 2

HΑργυρή Ερωτοκρίτου, μέ-
λος ΓΣ ΟΕΝΓΕ, Κίνηση για
την Απεργιακή 8 Μάρτη

στην παρέμβασή της είπε:

«Θέλουμε να καλέσουμε σε μα-
ζική συμμετοχή στην πανεργατική
απεργία που έχει μετατραπεί η
Παγκόσμια Μέρα των Γυναικών.
Ξεκινήσαμε να την οργανώνουμε
ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις
της κυβέρνησης, τις ιδιωτικοποι-
ήσεις, τις περικοπές του κοινωνι-
κού κράτους. Ήρθε να προστεθεί
το έγκλημα στα Τέμπη. Εκείνη τη
μέρα διεκδικούμε κρατικοποίηση
όλων εκείνων των τομέων που σημαίνουν τα
πιο κρίσιμα πράγματα για τις ζωές των αν-
θρώπων κάτω από τον έλεγχο των ίδιων των
εργαζομένων. 

Οι εικόνες που έρχονται από τα νοσοκομεία
της Λάρισας είναι πραγματικά συγκλονιστικές.
Συνάδελφοι καταγγέλλουν ότι υπήρχαν κρεβά-
τια στις χειρουργικές κλινικές που ήταν κλει-
στά γιατί τα ταβάνια καταρρέουν. Οι υγειονο-
μικοί ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνουν οι ιδιω-
τικοποιήσεις, οι μονοβάρδιες και οι περικοπές. 

Στις 8 Μάρτη βάζουμε μαζί με όλα τα αιτή-
ματα και τα αιτήματα για την απελευθέρωση
των γυναικών. Είδαμε το προηγούμενο διά-
στημα ένα ολόκληρο κίνημα να ξεσηκώνεται
ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης είτε
αφορούσαν την συγκάλυψη βιαστών και παι-
δοβιαστών είτε τις επιθέσεις στο κοινωνικό
κράτος που φορτώνουν τα βάρη στις πλάτες
των γυναικών και όλης της εργατικής τάξης.
Τα αιτήματα για συλλογικές συμβάσεις, προσ-
λήψεις, κοινωνικές δαπάνες είναι εκείνα που
μπορούν να υπερασπίσουν τις γυναίκες της

εργατικής τάξης μέσα στο τοξικό κλίμα που
δημιουργεί το σύστημα και η κυβέρνηση. Και
το 2022 η Ελλάδα είναι στη τελευταία θέση
στην ΕΕ στο δείκτη ισότητας. 

Καλούμε τις εργαζόμενες και τους εργαζό-
μενους να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία
στις 8 Μάρτη διαδηλώνοντας από την πλ
Κλαυθμώνος στις 12.30 μμ για να τελειώνου-
με με την κυβέρνηση των δολοφόνων και των
σεξιστών». 

Η Δέσποινα Κουτσούμπα, περιφερειακή
σύμβουλος με την Αντικαπιταλιστική Ανατρο-
πή στην Αττική τόνισε ότι: 

«Χρειαζόμαστε μια Αριστερά που θα αντα-
ποκριθεί στα κινήματα που αναπτύσσονται.
Κινήματα όπως των καλλιτεχνών και του ΥΠ-
ΠΟ που δεν σταμάτησαν μπροστά στην ανυ-
ποχώρητη στάση της κυβέρνησης, οι κινητο-
ποιήσεις, οι καταλήψεις, οι συνελεύσεις, συ-
νεχίζουν μέχρι σήμερα. Ο κόσμος δεν κάνει
πίσω στο όνομα του ότι έρχονται εκλογές ή
μπροστά στις συγγνώμες του Μητσοτάκη.
Χρειαζόμαστε εκείνη την Αριστερά που δεν

αφήνει τους αγώνες στη μέση,
που μπορεί να στηρίξει το λαϊκό
κίνημα όταν θέλει να πάει μπρο-
στά, δηλαδή την αντικαπιταλιστι-
κή Αριστερά, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ». 

Ο Μιχάλης Ρίζος, πρόεδρος
του σωματείου στο Αττικό νοσο-
κομείο μίλησε για την συμβολή
των υγειονομικών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στον αγώνα για να σπάσει το αν-
τιδραστικό λοκ ντάουν, αλλά και
ενάντια στις απόψεις που λέγανε
«θα λογαριαστούμε μετά». 

Ο Πέτρος Κωσταντίνου, δημο-
τικός σύμβουλος με την Ανταρσία
στις Γειτονιές της Αθήνας, μίλησε
για την προοπτική που ανοίγουν
οι αγώνες που δεν είναι «να ανα-

λάβει κάποιος προοδευτικός το υπουργείο Με-
ταφορών» αλλά η ανατροπή του συστήματος
και η δημοκρατία της εργατικής τάξης. 

Ο Κώστας Τουλγαρίδης, εκπαιδευτικός από
τον ΣΕΠΕ Κ.Σωτηρίου, τόνισε ότι ο καπιταλι-
σμός δεν δολοφονεί «μόνο» ανθρώπους, είναι
δολοφονικός και απέναντι στο περιβάλλον.
Και γι’ αυτό αναπτύσσονται μεγάλα κινήματα
σε ριζοσπαστική κατεύθυνση που βάζουν στο
στόχαστρο το ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστη-
μα που καταστρέφει τη φύση. 

Ο Άγγελος Χάγιος, μέλος του ΠΣΟ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ δήλωσε ότι «μπαίνουμε σε μια νέα
εποχή, εκρηκτική, εξεγερτική». Επέμεινε ότι
κάθε κατάκτηση έχει έρθει με σκληρούς αγώ-
νες και όχι με τη συμμετοχή της Αριστεράς σε
κυβερνήσεις. Και κατέληξε ότι χρειαζόμαστε
την Αριστερά που όχι μόνο θα στηρίζει αυτή
την προοπτική κινηματικά αλλά θα θέτει επί
τάπητος την προοπτική να πάρει συνολικά την
εξουσία η εργατική τάξη. 

Λ.Μ.

6/3, Συνέντευξη Τύπου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Οι βρετανικές κυβερνήσεις μπορεί να αλλά-
ζουν πρωθυπουργούς κάθε τρεις και λί-

γο, δεν καταφέρνουν όμως να αφήσουν πίσω
τους καμιά από τις κρίσεις που τις κυνηγάει.
Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πολιτικό θρίλερ
για το τι θα γίνει με την καινούργια συμφωνία
με τις Βρυξέλλες και τη Βόρεια Ιρλανδία, ήρθε
και η διαχείριση της πανδημίας να στοιχειώσει
και τον καινούργιο πρωθυπουργό Ρίσι Σουνάκ.

Όλα αυτά ενώ οι απεργίες σε μια σειρά κλά-
δους συνεχίζονται και βάζουν τη σφραγίδα
τους στην κρίση.

Η καινούργια αφορμή είναι τα “Αρχεία του
Λοκντάουν” που ήρθαν στη δημοσιότητα πριν
από λίγες μέρες. Πρόκειται για συνομιλίες στο
whatsapp του Ματ Χάνκοκ, που ήταν Υπουρ-
γός Υγείας μέχρι τον Ιούνη του ‘21. Οι συνομι-
λίες καταγράφουν ένα μείγμα προχειρότητας,
αδιαφορίας για τους πιο αδύναμους αλλά ταυ-
τόχρονα και οργανωμένης προσπάθειας να
χρησιμοποιηθεί η πανδημία για να τρομάξουν
τον κόσμο και να παίξουν το χαρτί της “προ-
σωπικής ευθύνης”. Στο φόντο όλων, το βασικό

τους κριτήριο ήταν τα κέρδη των εταιρειών.
Μέσα στα μηνύματα, ο Χάνκοκ αρνείται ανοι-
χτά τις συμβουλές των ειδικών να γίνουν τεστ
σε όλους τους ενοίκους γηροκομείων. Τα γη-
ροκομεία τελικά μετατράπηκαν σε μια από τις
μεγαλύτερες παγίδες θανάτου, ιδιαίτερα στην
πρώτη φάση της πανδημίας. Ο ίδιος άνθρω-
πος, λίγους μήνες αργότερα, έγραφε στα μη-
νύματα “Πότε να κυκλοφορήσουμε την είδηση
για τη νέα μετάλλαξη του ιού;”. “Θα τους κά-
νουμε να χεστούν πάνω τους λίγο πριν τα Χρι-
στούγεννα, κι έτσι θα αλλάξουν συμπεριφο-
ρά”. Μέσα σε λίγες μέρες η κυβέρνηση που
ήθελε να τρομάξει ο κόσμος, χαλάρωνε (!) τα
μέτρα. Έτσι, και η αγορά δεν θα έχανε τα κέρ-
δη της, και αν υπήρχε έκρηξη της πανδημίας,
το φταίξιμο θα έπεφτε στους “ανεύθυνους πο-
λίτες”.

Η μπάλα δεν πιάνει όμως μόνο τον Χάνκοκ.
Ο Υπουργός Παιδείας, τότε, Γκάβιν Γουίλιαμ-

σον, όταν συζητούσαν τι να γίνει στα σχολεία
στην έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021,
έλεγε πως τα συνδικάτα τα κάνουν όλα γιατί οι
εκπαιδευτικοί “απλώς βαριούνται να δουλέ-
ψουν”. Πήρε τρεις μήνες πίεση από τα συνδι-
κάτα για να αναγκαστεί τελικά ο πρωθυπουρ-
γός Μπόρις Τζόνσον να παραδεχθεί ότι κάτι
πρέπει να γίνει στα σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί, οι νοσηλευτές και οι νοση-
λεύτριες και όλοι οι εργαζόμενοι έδιναν τη μά-
χη σε όλα τα μέτωπα, ενώ ο Τζόνσον έκανε
πάρτι στο μέσο της καραντίνας, και οι υπουρ-
γοί του αντάλλαζαν μηνύματα για να βρίζουν
τον κόσμο. Τώρα πολλοί από αυτούς τους
κλάδους βρίσκονται σε απεργίες με αίσθημα
οργής απέναντι σε όλους τους απατεώνες.

Στις 15 Μάρτη βγαίνουν σε συντονισμένη
απεργία: 275 χιλιάδες εκπαιδευτικοί στην Αγ-
γλία και την Ουαλία, 125 χιλιάδες δημόσιοι
υπάλληλοι, 40 χιλιάδες ειδικεύομενοι γιατροί,

70 χιλιάδες εργαζόμενοι στα Πανεπιστήμια,
12 χιλιάδες εργαζόμενοι στο μετρό και πολ-
λοί ακόμη εργαζόμενοι και εργαζόμενες σε
μικρότερους κλάδους και στον ιδιωτικό το-
μέα.

15 Μάρτη είναι η μέρα του προϋπολογισμού.
Κάποιοι από τους απεργούς επεκτείνουν τη
δράση τους. Οι ειδικευόμενοι απεργούν 13 με
15 Μάρτη. Η ηγεσία του συνδικάτου στα τρένα
κρατήθηκε μακριά από τον συντονισμό, αλλά
βγαίνει σε απεργίες από τις 16 Μάρτη. Οι συν-
δικαλιστικές ηγεσίες συνεχίζουν να επικεντρώ-
νουν τη δράση σε 24ωρες απεργίες με μεγάλη
απόσταση μεταξύ τους ελπίζοντας σε διαπραγ-
ματεύσεις στο ενδιάμεσο. Δυναμώνει όμως και
η προσπάθεια να οργανωθούν οι πρωτοβου-
λίες από τα κάτω που θα ξεπεράσουν αυτά τα
όρια.

Ν.Λ.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ Απεργούν εκπαιδευτικοί-υγειονομικοί

Η κυβέρνηση είναι αποφασι-
σμένη να αυξήσει το όριο
συνταξιοδότησης στα 64,

αλλά αυτό που διακυβεύεται είναι
πολύ περισσότερο από αυτή τη «με-
ταρρύθμιση»: είναι αποφασισμένη
να επιφέρει μια ιστορική ήττα στην
εργατική τάξη ώστε να υποταχθεί
στις ανάγκες των αφεντικών. Από
την πλευρά της τάξης μας, κρίνονται
επίσης πολλά περισσότερα από την
απόρριψη αυτής της «μεταρρύθμι-
σης»: θέλουμε να τελειώνουμε με
μια κυβέρνηση στην υπηρεσία των
πλουσίων. Από την αρχή της κινητο-
ποίησης, στα μέσα Ιανουαρίου, ξέ-
ραμε λοιπόν ότι αυτό το κίνημα θα
ήταν μαζικό και πολιτικό. Οι δημο-
σκοπήσεις έδειχναν ότι το 70% του
πληθυσμού είναι αντίθετο με αυτή
τη «μεταρρύθμιση» και ότι η πλει-
οψηφία θέλει μια κοινωνική έκρηξη
τους επόμενους μήνες.

Πώς θα αναγκάσουμε την κυβέρνη-
ση να κάνει πίσω; Η συνδικαλιστική
ενότητα κατέστησε δυνατή τη διορ-
γάνωση τεσσάρων ημερών δράσης
με 24ωρες απεργίες από τα μέσα Ια-
νουαρίου, με περίπου δύο εκατομμύ-
ρια απεργούς να διαδηλώνουν κάθε
φορά. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό
για να κάνει πίσω η κυβέρνηση. Από
την πλευρά της, η κύρια πολιτική δύ-
ναμη της αριστεράς, η Ανυπότακτη
Γαλλία του Μελανσόν, επικέντρωσε
τις προσπάθειές της στις συζητήσεις
στο Κοινοβούλιο. Όμως στο επίπεδο
των θεσμών, η Μαρίν Λεπέν είναι αυ-
τή που αναδεικνύεται νικήτρια και εμ-
φανίζεται ως η μεγαλύτερη αντιπολί-
τευση στον Μακρόν. Τέλος, ένα κομ-
μάτι μέσα στο κίνημα πιστεύει ότι για
να ακουστεί πρέπει να επικεντρώσου-

με τις προσπάθειές μας στο μπλοκά-
ρισμα σε κρίσιμους τομείς της οικο-
νομίας (μεταφορές, αποθήκες εμπο-
ρευμάτων). Ωστόσο, αυτή η στρατη-
γική έδειξε τα όριά της σε προηγού-
μενες κινητοποιήσεις.

Η καλύτερη απάντηση έρχεται από
τους τομείς που έχουν κινητοποιηθεί

μαζικά, αναγκάζοντας τα συνδικάτα
τους να κηρύξουν επαναλαμβανόμε-
νες απεργίες ξεκινώντας από τις 7
Μάρτη: εκπαίδευση, δημόσιες συγ-
κοινωνίες, τρένα, ενέργεια, οδηγοί
φορτηγών... Είναι μια τεράστια ευκαι-
ρία να ενισχυθεί ο συσχετισμός δυ-
νάμεων. Είναι όμως απαραίτητο αυ-

τοί οι τομείς να λειτουργήσουν ως
ατμομηχανή για να μπουν στην απερ-
γία και άλλοι τομείς προς το παρόν
λιγότερο κινητοποιημένοι. Γιατί δεν
θα υπάρξει άλλη λύση από το να πεί-
σουμε όλο και περισσότερο κόσμο
να εμπλακεί ενεργά στην απεργία! Η
παράταση της απεργίας είναι ανα-

γκαιότητα όχι μόνο γιατί είναι ένα
ισχυρό εργαλείο για οικονομικό
μπλοκάρισμα, αλλά και γιατί αποφα-
σίζοντας από κοινού να σταματήσου-
με τα πάντα, αρχίζουμε να μπορούμε
να αποφασίζουμε τα πάντα.

Ας τακτοποιήσουμε τους λογαρια-
σμούς μας με τον Μακρόν και τον
κόσμο του!

Περισσότερο από την επίθεση
στην ηλικία συνταξιοδότησης, είναι
το σύνολο των συνθηκών διαβίωσης,
σπουδών και εργασίας που θέτει
υπό αμφισβήτηση ένα μεγάλο μέρος
του πληθυσμού: η έκρηξη των κοι-
νωνικών ανισοτήτων, η κατάρρευση
των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας και
εκπαίδευσης, ο πληθωρισμός ενώ οι
μισθοί δεν ανεβαίνουν...

Αυτή η  συσσωρευμένη οργή μπο-
ρεί να συγκλίνει σε ένα ενιαίο κίνη-
μα. Το ημερολόγιο των κινητοποι-
ήσεων αυτή την εβδομάδα δείχνει
τις δυνατότητες: γενική απεργία
στις 7 Μάρτη για τις συντάξεις μας,
απεργία επαναλαμβανόμενη σε διά-
φορους τομείς τις επόμενες ημέρες,
με απεργία τη μέρα των γυναικών
στις 8 Μάρτη, κινητοποίηση της νεο-
λαίας στις 9 Μάρτη και απεργία για
το κλίμα στις 10 Μάρτη.

Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε
πολιτικά ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχει
κόσμος που επηρεάζεται από τις
κραυγές των φασιστών, για τους οποί-
ους αυτά τα προβλήματα συνδέονται
πάνω απ' όλα με την παγκοσμιοποί-
ηση. και τη μετανάστευση. Γι’ αυτό εί-
ναι βασικό να αναπτυχθούν αντιρατσι-
στικά επιχειρήματα και αντιφασιστικά
αντανακλαστικά στην τρέχουσα κινη-
τοποίηση και να πειστεί ο κόσμος να
κινητοποιηθεί επίσης ενάντια στο αντι-
μεταναστευτικό νομοσχέδιο της κυ-
βέρνησης. Όλοι οι εκμεταλλευόμενοι,
όλοι αλληλέγγυοι, ενάντια στη μεταρ-
ρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστή-
ματος και ενάντια στα σύνορα!

Βανίνα Τζιουντιτσέλι,
Παρίσι

«Αν μας πας 
τη σύνταξη στα 64, 
εμείς θα σε πάμε 
στο Μάη του 68!»

H μεγαλύτερη γενική απεργία 

Παρέλυσε η Γαλλία στις 7 Μάρ-
τη από την γενική απεργία -με

τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση, τις δημόσιες
συγκοινωνίες, τα τρένα, την ενέργεια και τα φορτηγά
να έχουν εξαγγείλει ότι συνεχίζουν με επαναλαμβα-
νόμενες απεργίες. Κατά εκατομμύρια απήργησαν και
διαδήλωσαν σε 320 απεργιακές συγκεντρώσεις σε
όλη τη Γαλλία οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα. 

Την ώρα που η Eργατική Aλληλεγγύη πήγαινε στο
τυπογραφείο, οι εικόνες που έρχονταν έδειχναν ότι η

6η κατά σειρά απεργία είναι η μεγαλύ-
τερη από όλες τις προηγούμενες.

240.000 διαδηλωτές συμμετείχαν μόνο στη Μασσα-
λία, 65.000 στη Ναντ. 

«Στη Ρεν στο συλλαλητήριο συμμετείχαν δεκάδες
χιλιάδες διαδηλωτές παρά το ότι δεν λειτούργησαν
καθόλου τα λεωφορεία και τα τρένα, ενώ από το
πρωί έγιναν περιφρουρήσεις σε πολλούς χώρους
δουλειάς» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Σολέν.  

ΓΑΛΛΙΑ 7/3, Παρίσι. Φωτό: Le Monde

Συνεχίζουν
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Προειδοποιούν 
οι ελεγκτές εναέριας
κυκλοφορίας

Το περασμένο Σάββατο,
τέσσερις μέρες μετά το
έγκλημα στα Τέμπη, ένα

εμπορικό τρένο εκτροχιάστηκε
στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο,
προκαλώντας πανικό. Παρότι η
εταιρεία ανακοίνωσε γρήγορα
ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυ-
νος, ο πανικός ήταν δικαιολογη-
μένος. 

Μόλις στις αρχές του Φλεβά-
ρη, τρένο της ίδιας εταιρείας,
ξανά στο Οχάιο, εκτροχιάστηκε
προκαλώντας μια ακόμη ανυπο-
λόγιστη περιβαλλοντική και αν-
θρώπινη καταστροφή. Πέντε
βαγόνια του τρένου κουβαλού-
σαν βινυλοχλωρίδιο, ένα άχρω-
μο αέριο, τοξικό, εύφλεκτο και
καρκινογόνο. Πέντε χιλιάδες κάτοικοι της
περιοχής μετακινήθηκαν υποχρεωτικά. Οι
αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρη-
ξη, η οποία προκάλεσε ένα τοξικό νέφος,
τις συνέπειες του οποίου ακόμη κανείς
δεν περιγράφει με ακρίβεια. Υπάρχει κό-
σμος που ήδη καταγγέλλει αλλεργικές
αντιδράσεις, πονοκεφάλους, ενώ δηλώ-
νει εξοργισμένος που δεν έχει ακόμη πά-
ρει επίσημες απαντήσεις. Οι καταγγελίες
επιβεβαιώνονται από τους εργαζόμενους
που συνεχίζουν την προσπάθεια να καθα-
ρίσουν την περιοχή ένα μήνα μετά. Πολ-
λούς τους έστειλαν για δουλειά μόνο με
ένα ζευγάρι γάντια και μια μάσκα και τώ-
ρα έχουν ναυτίες και πόνους.

Το γεγονός ότι τα αφεντικά είναι αδί-
στακτα και στέλνουν τον κόσμο στο θά-
νατο για τα κέρδη το ξέρουμε. Το έγκλη-
μα στις ΗΠΑ όμως έχει και άλλα στοιχεία
που δείχνουν πόσα κοινά έχει η εμπειρία
της εργατικής τάξης από τα Τέμπη ως το
Οχάιο. Τα συνδικάτα είχαν καταγγείλει με
τον πιο έντονο τρόπο ότι η απληστία των
αφεντικών θα οδηγήσει στο θάνατο. Όχι
απλά είχαν καταγγείλει, αλλά οργάνωσαν
μια από τις μεγαλύτερες απεργίες των
τελευταίων ετών για να παλέψουν. Τελι-
κά, ο ίδιος ο Μπάιντεν πέρασε με το έτσι
θέλω νόμο που έληγε τη διαπραγμάτευ-
ση υπέρ της εταιρείας για να μη συνεχι-
στεί η απεργία: “Θέλω να το ξεκαθαρίσω.
Μια απεργία στα τρένα θα κατέστρεφε
την οικονομία μας. Χωρίς τον εμπορικό
σιδηρόδρομο, πολλές αμερικανικές βιο-
μηχανίες θα έκλειναν”.

Όντως, ο σιδηρόδρομος έχει τεράστια
σημασία για την αμερικανική οικονομία,
σχεδόν 40% των εμπορευμάτων κινούνται
πάνω σε ράγες. Ακόμη σημαντικότερο,
κρίσιμα εμπορεύματα όπως το πετρέλαιο
της Αλάσκας εξαρτώνται από τα τρένα.
Μια ταυτόχρονη απεργία σε όλους τους
σιδηροδρόμους θα κόστιζε στην αμερικά-
νικη οικονομία 2 δισεκατομμύρια τη μέρα
(σύμφωνα με τα αφεντικά των εταιρειών
που χρησιμοποιούσαν αυτό το στοιχείο
για να εκβιάσουν).

Τι ακριβώς όμως είχαν καταγγείλει οι ερ-
γαζόμενοι; Η εταιρεία Norfolk Southern είχε
εξαπολύσει μια επίθεση στα δικαιώματα,
στους μισθούς και κυρίως στις θέσεις εργα-
σίας και στα ωράρια. Επέβαλε 12ωρες βάρ-
διες, κυλιόμενα ωράρια και αλλαγές στις
βάρδιες χωρίς προειδοποίηση. Όλα αυτά
χωρίς κανένα ενδιαφέρον για το κόστος
στην ασφάλεια. Ταυτόχρονα, πιστή στο
δόγμα των αφεντικών στις ΗΠΑ, δεν έδινε
ούτε μία αναρρωτική άδεια το χρόνο. Οι
απεργίες άρχισαν να οργανώνονται με το
τέλος των λοκντάουν ζητώντας αυξήσεις
κόντρα στον πληθωρισμό, μείωση της εντα-
τικοποίησης των ρυθμών και ξεχωριστά δι-
καίωμα 7 αναρρωτικών αδειών των χρόνο.
Αυτό το τελευταίο έγινε το κόκκινο πανί για
τα αφεντικά, τα οποία άρχισαν να πιέζουν
προς πάσα κατεύθυνση για να μη γίνει δε-
κτό, παρότι επισήμως τόσο το Δημοκρατικό
Κόμμα όσο και ο Μπάιντεν είναι υπέρ της ει-
σαγωγής αναρρωτικών αδειών στις ΗΠΑ.

Μείωση προσωπικού
Το έγκλημα όμως πηγαίνει ακόμη πιο

πίσω. Το καρτέλ των σιδηροδρομικών
εταιρειών πίεζε από καιρό για μείωση
προσωπικού. Την επίθεση αυτή τη σέρβι-
ρε με το επιχείρημα ότι δήθεν πρόκειται
για εκσυγχρονισμό, μιλώντας για “τρένα
ακριβείας” τα οποία δεν χρειάζονται αν-
θρώπους για να δουλέψουν.

Η κυβέρνηση Ομπάμα πήρε πρωτοβου-
λία για να βάλει ένα στοπ στην πορεία
προς τη βέβαια κατα-
στροφή. Και ο Ομπάμα
δεν το έκανε από κάποια
συμπάθεια στους εργα-
ζόμενους, αλλά μετά από
ένα άλλο ατύχημα αμερι-
κάνικου τρένου στο Κεμ-
πέκ του Καναδά, που
οδήγησε σε 47 νεκρούς
μετά από έκρηξη, τον
Ιούλη του 2013. Η από-
φαση του Ομπάμα ήταν
ότι τα τρένα που μεταφέ-
ρουν εύφλεκτο υλικό

πρέπει να εξοπλιστούν με και-
νούργιου τύπου φρένα (ECP),
τα οποία ασκούν ομοιόμορφη
πίεση σε όλα τα βαγόνια ταυτό-
χρονα, αντίθετα με τα παραδο-
σιακά που ασκούν πίεση μόνο
στα μπροστινά βαγόνια αυξά-
νοντας την πιθανότητα εκτρο-
χιασμού σε περίπτωση ατυχή-
ματος.

Οι εταιρείες βγήκαν σε ανοι-
χτή ανταρσία. Αρνήθηκαν να
εφαρμόσουν την οδηγία λέγον-
τας ότι θα τους αφήσει χωρίς
κέρδη. Η κυβέρνηση Ομπάμα
υποτάχθηκε και ενώ δεν πήρε
πίσω την οδηγία άρχισε να αλ-
λάζει τον πήχη για το τι σημαί-
νει “εύφλεκτο υλικό” και τελικά
μόνο τα τρένα που μεταφέρουν

αργό πετρέλαιο εντάχθηκαν στην κατηγο-
ρία. Όλων των ειδών τα υπόλοιπα επικίν-
δυνα χημικά εξαιρέθηκαν. Τα αφεντικά
των σιδηροδρόμων δεν λυπήθηκαν τα λε-
φτά τους όταν χρηματοδότησαν την προ-
εκλογική καμπάνια του Τραμπ, ο οποίος
τελικά πήρε πίσω ακόμη και τη λειψή οδη-
γία του Ομπάμα.

Ακολούθησαν απολύσεις από το προ-
σωπικό που πλέον “περίσσευε” και οι
εταιρείες ξεπερνούσαν το ένα όριο μετά
το άλλο. Το τρένο με τα χημικά που
εκτροχιάστηκε στις αρχές Φλεβάρη είχε
μήκος σχεδόν τρία χιλιόμετρα, πάνω από
το διπλάσιο μέσο μήκος των τρένων της
ίδιας εταιρείας.

Με όλη αυτή την εμπειρία στο ιστορικό
τους, τα 12 συνδικάτα των σιδηροδρομι-
κών ξεκίνησαν πριν από ένα χρόνο απερ-
γίες ανά περιοχή και κλάδο, απειλώντας
τελικά να προχωρήσουν σε συντονισμένη
πανσιδηροδρομική απεργία στις 9 Δεκέμ-
βρη του 2022. Τα αφεντικά υποχώρησαν
αρκετά στο θέμα των μισθών (24% αυξή-
σεις μέχρι το 2024), αλλά ούτε ρούπι στο
ζήτημα της ασφάλειας και των συνθηκών.
Εκεί ήταν που παρενέβη ο Μπάιντεν και
χρησιμοποιώντας έναν νόμο του 1926
στην ουσία έβγαλε παράνομη την απερ-
γία. Δύο μήνες μετά, τα χημικά της Nor-
folk Southern που ξεχύνονταν στο Οχάιο,
έδειξαν ποιος είχε δίκιο.

Νίκος Λούντος

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυ-
κλοφορίας Ελλάδος στην οποία αναδεικνύει τις ελλεί-

ψεις σε προσωπικό και υποδομή και σε αυτόν τον τομέα.
Όπως αναφέρει:

«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι οι ελλείψεις σε
προσωπικό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, σε οποι-
ονδήποτε φορέα και ειδικότερα στον χώρο των μεταφο-
ρών, μπορούν να αποβούν καταστροφικές. Έχοντας πλή-
ρη επίγνωση των παραπάνω και με αίσθημα ευθύνης για
τη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της ασφάλειας, έχουμε
επισημάνει πολλές φορές, σε όλους τους αρμόδιους, τις
σημαντικές ελλείψεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και προσω-
πικό που ταλανίζουν την εναέρια κυκλοφορία διαχρονικά.
Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να υλοποιηθούν το
ταχύτερο δυνατό οι απαραίτητες αναβαθμίσεις των κρίσι-
μων συστημάτων και η πρόσληψη ικανού αριθμού ελεγ-
κτών εναέριας κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της
διαρκώς αυξανόμενης αεροπορικής κίνησης».

ΕΥΔΑΠ Ρυθμιστική αρχή
ιδιωτικοποίησης

«Μετά το μεγάλο συλλαλητήριο της Κυριακής στο
Σύνταγμα, συνεχίζεται η κλιμάκωση του αγώνα για

να πληρώσουν οι πραγματικά υπεύθυνοι και να μην ξεχα-
στεί το έγκλημα στα Τέμπη» αναφέρει ανάμεσα σε άλλα
σε ανακοίνωση του το ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ καλώντας στη απερ-
γία της 8 Μάρτη στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 12.30 μμ.
«Το ΣΕΚΕΣ συμμετέχει και καλεί την ΟΜΕ και όλα τα σω-
ματεία της ΕΥΔΑΠ, τους/τις συναδέλφους με κάθε σχέση
εργασίας να συμμετάσχουμε στην πανελλαδική 24ωρη
απεργία που κήρυξε ομόφωνα το Εργατικό Κέντρο Αθή-
νας και η ΑΔΕΔΥ. 

Να απαιτήσουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους και
το λαό:
• να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το έγκλημα
των Τεμπών.
• την προστασία της ανθρώπινης ζωής, με σύγχρονες και
ασφαλείς μαζικές μεταφορές κόντρα στην πολιτική που
μετατρέπει τις συγκοινωνίες από κοινωνικό αγαθό σε εμ-
πόρευμα.
• μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δου-
λειάς.
• να μπει τέρμα στη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της
εμπορευματοποίησης των κοινών και δημόσιων αγαθών.
• να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του ΣτΕ και να απο-
συρθεί το νομοσχέδιο για τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων
Ενέργειας και Υδάτων, που μόνο στόχο έχει την εμπορευ-
ματοποίηση του νερού και την ιδιωτικοποίηση των παρό-
χων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ)».

Μέσα στο «τριήμερο πένθος» για τη φονική σύγκρουση
στα Τέμπη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος,  Σκρέκας, κατέθε-
σε πολυνομοσχέδιο στη Βουλή που προβλέπει επέκταση
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε «Ρυθμιστική Αρχή
Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων». Τι ακριβώς αποσκοπεί
να ρυθμίσει όσον αφορά στο νερό που μέχρι τώρα παρα-
μένει δημόσιο; 

«Θέλουν λυσσαλέα να μπουν και στην αγορά του νερού,
να ελέγξουν ακόμα ένα κοινωνικό αγαθό, μετά την Ενέρ-
γεια, την Υγεία, την Παιδεία» τόνισε ο Ηλίας Κορλός, πρό-
εδρος του Επιστημονικού Συλλόγου της ΕΥΔΑΠ στο TPP,
θυμίζοντας ότι η η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων δημι-
ουργήθηκε το 2010, όταν ο ΟΣΕ είχε κοπεί σε κομμάτια
και σχεδιαζόταν η ιδιωτικοποίηση του τμήματος που θα
απέδιδε κέρδη στον «επενδυτή».

Το εκτροχιασμένο τρένο στο Σπρινγκφιλντ του Οχάιο

ΗΠΑ 14/9/22, “Οι ζωές των σιδηροδρομικών μετράνε”. Φωτό: AP

ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΝΟΥ ΣΤΟ ΟΧΑΪΟ
Από τα Τέμπη ως το Σπρίνγκφιλντ, 
το κέρδος σκοτώνει και δηλητηριάζει
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