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Την περασμένη Παρασκευή η
Silicon Valley Bank (SVB), μια
αμερικανική τράπεζα που ειδι-

κευόταν στον τομέα της υψηλής τε-
χνολογίας και των νεοφυών επιχει-
ρήσεων (Start-ups) χρεοκόπησε.
Ήταν η μεγαλύτερη πτώχευση χρη-
ματοπιστωτικού ιδρύματος των τε-
λευταίων 15 ετών. 

Η πτώση της ξύπνησε τους εφιάλ-
τες της «κρίσης χρέους» που πυρο-
δότησε τον Σεπτέμβρη του 2008 η
κατάρρευση της Lehman Brothers
για να βυθίσει στη συνέχεια την παγ-
κόσμια οικονομία στη χειρότερή της
κρίση από τη δεκαετία του 1930.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης
Στην κυβέρνηση και την κεντρική

τράπεζα των ΗΠΑ σήμανε συναγερ-
μός. Ο Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος
των ΗΠΑ, έσπευσε να δηλώσει ότι
«θα κάνει οτιδήποτε απαιτηθεί» για
να προστατέψει την αμερικανική οι-
κονομία. 

Η Τζάνετ Γέλεν, η υπουργός Οικο-
νομικών, απέκλεισε μεν από την αρ-
χή το σενάριο της διάσωσης της
τράπεζας με δημόσιο χρήμα αλλά
υποσχέθηκε ταυτόχρονα ότι κανέ-
νας πελάτης της SVB δεν πρόκειται
να χάσει τις καταθέσεις του. Στις
ΗΠΑ οι καταθέσεις είναι εγγυημένες
από τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό
Εγγύησης Καταθέσεων (Federal De-
posit Insurance Corporation - FDIC)
ως το ποσό των 250 χιλιάδων δολα-
ρίων. Οι πελάτες της SVB, όμως,
δεν ήταν εργαζόμενοι και συνταξιού-
χοι που μπορεί να έχουν στους τρα-
πεζικούς τους λογαριασμούς μερι-
κές χιλιάδες δολάρια: ήταν επιχειρή-
σεις που διατηρούσαν στους λογα-
ριασμούς τους τα «κεφάλαια κίνη-
σης» –ποσά δηλαδή που μετριούνται
σε εκατομμύρια για τις μεσαίες και
τις μεγάλες επιχειρήσεις. Την Κυρια-
κή η FDIC ανακοίνωσε την επέκταση
της εγγύησης για τους πελάτες της
SVB για το σύνολο του ποσού, ανε-
ξάρτητα από το ύψος της κατάθε-
σης.

Ταυτόχρονα η αμερικανική κεντρι-
κή τράπεζα (FED) ανακοίνωσε τη δη-
μιουργία ενός ειδικού ταμείου
ύψους 25 εκατομμυρίων στο οποίο
θα μπορούν να καταφεύγουν τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην
περίπτωση που αντιμετωπίσουν ένα
κύμα αναλήψεων. Το ταμείο αυτό θα
προσφέρει δάνεια έκτακτης ανάγ-
κης στις δοκιμαζόμενες τράπεζες
διάρκειας έως και ενός έτους και
επιτόκια ελάχιστα μόνο μεγαλύτερα
από το «κανονικό». Και με τη μεσο-
λάβηση των βρετανικών αρχών το
υποκατάστημα της SVB του Λονδί-
νου «πουλήθηκε» στην τράπεζα
HSBC έναντι μιας λίρας.

Την ίδια στιγμή τα ΜΜΕ και οι ει-
δικοί έτρεξαν (και τρέχουν) να μοι-
ράσουν τις συνήθεις διαβεβαιώσεις:
«το τραπεζικό μας σύστημα είναι
θωρακισμένο», «η περίπτωση της Si-
licon Valley Bank είναι ειδική», «οι

ευρωπαϊκές τράπεζες δεν κινδυ-
νεύουν» και πάει λέγοντας. Η ίδια η
φρασεολογία, οι όροι και τα κλισέ,
όμως, μοιάζουν σαν να έχουν βγει
κατευθείαν από τις εφημερίδες του
2008-9. «Καμιά… δεν μοιάζει με τη
SVB» μας διαβεβαίωνε τη Δευτέρα
η «δική μας» Ναυτεμπορική. «Είναι
δυνατόν να επαναληφθεί το 2008;»,
αναρωτιόταν ρητορικά η Καθημερι-
νή το περασμένο Σάββατο. «Προς
το παρόν όχι και οι ειδικοί δεν ανα-
μένουν ότι θα υπάρξουν προβλήμα-
τα που θα εξαπλωθούν στον ευρύ-
τερο τραπεζικό τομέα» ήταν η απάν-
τηση. Και τα «μπαζούκας», τα ισχυ-
ρά όπλα που θα προστάτευαν υπο-
τίθεται τις εθνικές οικονομίες από
την κρίση χρέους την περίοδο των
μνημονίων, επέστρεψαν στην αρ-
θρογραφία των ελληνικών εφημερί-
δων. «Γιατί διαφέρουν οι ελληνικές
τράπεζες από την SVB» έγραφε χα-
ρακτηριστικά η Καθημερινή το πρωί
της Τρίτης. Μην ανησυχείτε: η οικο-
νομία μας βρίσκεται σε στιβαρά χέ-
ρια.

Μπούρδες. Την Κυριακή μια ακό-
μα αμερικανική τράπεζα, η Signature
Bank, κατέρρευσε. Το πρωί της Δευ-
τέρας οι μετοχές των τραπεζών πή-
ραν τον κατήφορο στο χρηματιστή-
ριο της Νέας Υόρκης. Στις ΗΠΑ γρά-
φει η εφημερίδα Financial Times, «οι
μετοχές της τράπεζας First Republic
έπεσαν ως και 79% και η διαπραγμά-

τευση σταμάτησε 15 φορές μέσα
στις πρώτες δυόμιση ώρες παρά τις
διαβεβαιώσεις της τράπεζας που
έλεγε στους επενδυτές ότι διαθέτει
αχρησιμοποίητη ρευστότητα 70 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων. Η μέρα
έκλεισε για την τράπεζα με απώλει-
ες 61,8%». Η μετοχή της Western 
Alliance Bancorp έχασε το 47% της
αξίας της. Της KeyCorp το 27%. Συ-
νολικά ο δείκτης των «μεγάλων τρα-
πεζών» υποχώρησε μέσα σε μια ημέ-
ρα σχεδόν 12% κάτω.

Το «τσουνάμι» δεν περιορίστηκε
στις ΗΠΑ. Ο Ευρωπαϊκός τραπεζι-
κός δείκτης STOXX έχασε τη Δευτέ-
ρα 7% -αφού είχε χάσει ένα ακόμα
4% την περασμένη εβδομάδα. Ανά-
μεσα στις τράπεζες που χτυπήθηκαν
άγρια ήταν και η γερμανική 
Commerzbank και η ισπανική Banco
Sabadell και η αυστριακή Bawag.
Την Τρίτη ο πανικός απλώθηκε στο
χρηματιστήριο του Τόκυο, της Σε-
ούλ και του Χονγκ Κονγκ. 

Γιατί κατάρρευσε η SVB
Η SVB ήταν, παρά τη φιλολογία,

μια τράπεζα σαν όλες τις άλλες. Ει-
δικευόταν πράγματι στις Start-Ups,
στις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις
υψηλής τεχνολογίας –σε επενδύσεις
με υψηλό ρίσκο δηλαδή. Αλλά ήταν
ταυτόχρονα και πολύ συντηρητική,
όσον αφορά στην συνολική της
στρατηγική. Τα τελευταία χρόνια εί-

χε τοποθετήσει πολλά δισεκατομμύ-
ρια σε ομόλογα του αμερικανικού
δημοσίου –στην πιο ασφαλή, τυπικά,
επένδυση στον κόσμο. Το ίδιο κά-
νουν συστηματικά όλες οι μεγάλες
τράπεζες, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά
και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Κίνα
έχει στα «θησαυροφυλάκια» της
ομόλογα του αμερικανικού δημοσί-
ου αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων.

Τρία -καθόλου ανεξάρτητα μετα-
ξύ τους- γεγονότα ρούφηξαν την
SVB στην άβυσσο: η επιστροφή του
πληθωρισμού, η άνοδος των επιτο-
κίων και η ύφεση -ιδιαίτερα στις
εταιρίες υψηλής τεχνολογίας. Η
ύφεση ανάγκασε πολλές από τις
εταιρίες - πελάτες της SVB να ση-
κώσουν τις καταθέσεις τους για να
καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους
(μισθούς, φόρους, πληρωμές σε
προμηθευτές κλπ) που συνήθως κα-
λύπτονταν από τα τρέχοντα έσοδα
από τις πωλήσεις. Αυτές οι αναλή-
ψεις εξάντλησαν γρήγορα τα διαθέ-
σιμα «μετρητά» της τράπεζας. Για
να μπορέσει να καλύψει τις απαιτή-
σεις των πελατών της αναγκάστηκε
να ξεπουλήσει ένα μέρος από τα
ομόλογα που κατείχε. Τα ομόλογα
όμως που είχε αγοράσει πχ πριν
από δυο χρόνια έχουν μικρότερη
απόδοση από αυτά που εκδίδει το
αμερικανικό δημόσιο (με τα νέα
υψηλά επιτόκια) σήμερα. Και όταν

πέφτει η απόδοση των ομολόγων,
πέφτει και η τιμή τους. Με απλά λό-
για η τράπεζα αναγκάστηκε να που-
λήσει τα ομόλογα με μεγάλη ζημιά.
Και χρεοκόπησε. Και το ίδιο κινδυ-
νεύει να πάθει οποιαδήποτε άλλη
τράπεζα –παρά τις διαβεβαιώσεις
των ΜΜΕ και των ειδικών.

Οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας
δεν είναι οι μόνες που έχουν χτυπη-
θεί από την ύφεση. Κάθε άλλο: πριν
από δυο μόνο μήνες οι οικονομικές
στήλες της Καθημερινής έκρουαν
τον κώδωνα του κινδύνου για την
«πτώση της αγοράς των ακινήτων»
που απειλεί «την παγκόσμια οικονο-
μία». «Στα 175 δις τα κόκκινα δάνεια,
υποχώρηση τιμών σε Ευρώπη και
ΗΠΑ» έγραφε ο υπότιτλος.

Κρίση
Η κατάρρευση της SVB θέτει τώ-

ρα ξανά σε αμφισβήτηση την πολιτι-
κή της ανόδου των επιτοκίων που εί-
χαν υιοθετήσει όλες (σχεδόν) οι κεν-
τρικές τράπεζες του κόσμου τους
τελευταίους μήνες, με στόχο την
συγκράτηση του πληθωρισμού. Μέ-
χρι πριν μερικές ημέρες οι αγορές
αναρωτιούνταν αν η αμερικανική
κεντρική τράπεζα θα αυξήσει κατά
ένα τέταρτο ή κατά μισή ποσοστιαία
μονάδα τα επιτόκιά της στην επόμε-
νη συνεδρίαση της νομισματικής
επιτροπής. Τώρα άλλοι στοιχηματί-
ζουν ότι δεν θα τα αυξήσει καθόλου
και άλλοι ότι θα τα μειώσει.

Η παγκόσμια οικονομία δεν βγήκε
στην πραγματικότητα ποτέ από την
κρίση «χρέους» του 2008-2009. Τα
μέτρα των κυβερνήσεων και των
κεντρικών τραπεζών (τα πακέτα διά-
σωσης, τα μηδενικά επιτόκια, τα
προγράμματα ποσοτικής χαλάρω-
σης κλπ), η διασωλήνωση δηλαδή
της οικονομίας με το δημόσιο ταμείο
και τα πιεστήρια των κεντρικών τρα-
πεζών, έσωσαν τον «ασθενή» από
τον βέβαιο θάνατο –με εξαίρεση την
Ελλάδα και μερικές ακόμα φτωχές
χώρες του «οικονομικού νότου» η
κρίση δεν πήρε πουθενά τις διαστά-
σεις που είχε πάρει η κρίση της δε-
καετίας του 1930. Αλλά ο «ασθενής»
δεν συνήλθε ποτέ. Οι «αρχές» προ-
σπάθησαν τα δυο τελευταία χρόνια,
κάτω από την πίεση του πληθωρι-
σμού, να βγάλουν την παγκόσμια οι-
κονομία από την «μηχανική υποστή-
ριξη». Τώρα φαίνεται ότι χωρίς τη
διασωλήνωση το σύστημα δεν μπο-
ρεί να επιβιώσει.

Οι άρχουσες τάξεις, είναι βέβαιο,
ότι θα κάνουν «ό,τι είναι απαραίτη-
το» για να σώσουν το σύστημά τους
από την κατάρρευση. Το τι θεωρούν
απαραίτητο το γνωρίζουμε πολύ κα-
λά: λιτότητα, περικοπές, απολύσεις,
ιδιωτικοποιήσεις, μνημόνια. Οι εργά-
τες και οι φτωχοί, όμως, δεν έχουν
κανένα λόγο να κάνουν καμιά θυσία
για να στηρίξουν αυτό το σύστημα.
Αυτό που χρειάζεται είναι να το τσα-
κίσουμε, όχι να το σώσουμε.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ SILICOΝ VALLEY BANK

Η κρίση του καπιταλισμού 
δεν έχει τέλος…

«Οι τράπεζες
σφυροκοπούνται
καθώς οι σεισμοί
από την SVB
απλώνονται» 
λέει το
πρωτοσέλιδο
της εφημερίδας
Φαϊνάνσιαλ Τάιμς
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Ο Μητσοτάκης μπορεί να αλλάζει το
πρόγραμμα των εκλογών, ετοιμάζον-
τας κάλπες για τον Μάη αντί για τις 9

Απρίλη, αλλά το τέλος της κυβέρνησης πλη-
σιάζει. Το παραδέχονται ακόμα και οι δημο-
σκοπήσεις που μέχρι τώρα προσπαθούσαν να
μας πείσουν ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί
την …αυτοδυναμία. Η αλήθεια είναι ότι τώρα
πια ομολογούν ότι φοβούνται μια «αντισυστη-
μική έκρηξη» που θα τους γκρεμοτσακίσει,
όπως το 2012. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε
τους φόβους τους πραγματικότητα.

Η οργή για τα εγκλήματα της κυβέρνησης
είναι τεράστια. Το έγραψαν με μεγάλα γράμ-
ματα οι χιλιάδες των χιλιάδων απεργοί στις 8
του Μάρτη. Ακόμα και η Καθημερινή αναγκά-
ζεται να φιλοξενεί στις σελίδες της άρθρα

που καταγγέλλουν την αλαζονεία των υπουρ-
γών και του Μητσοτάκη. Ο Παντελής Μπου-
κάλας θυμίζει ότι δεν ήταν μόνο ο Καραμαν-
λής που σαν αρμόδιος υπουργός αγανακτού-
σε με όποιον προειδοποιούσε για την ασφά-
λεια των τρένων. Ήταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης
που υποστήριζε ότι «από σχεδόν λαθρεπιβά-
της στην ευρωπαϊκή αμαξοστοιχία, η Ελλάδα
ταξιδεύει πια στο πρώτο βαγόνι»…

Ντόμινο χρεοκοπιών
Τα Τέμπη ήρθαν να αποκαλύψουν πόσο κο-

στίζει το «πρώτο βαγόνι» του Μητσοτάκη. Και
δεν είναι μόνο συμβολική αυτή η παρομοί-
ωση. Η «αμαξοστοιχία» του παγκόσμιου καπι-
ταλισμού τρέχει προς ένα νέο εκτροχιασμό,
όπως δείχνει αυτές τις μέρες η χρεοκοπία
της τράπεζας Silicon Valley Bank που σπέρνει
πανικό στα χρηματιστήρια και θυμίζει τις μέ-
ρες του 2008 με τη χρεοκοπία της Lehman
Brothers που πυροδότησε τη μεγαλύτερη κρί-
ση. Κεντρικοί τραπεζίτες και κυβερνήσεις
έχουν χάσει τη μπάλα και ψάχνουν τρόπους
να σταματήσουν ένα νέο ντόμινο από χρεοκο-
πίες και να φορτώσουν τα βάρη ξανά στις
πλάτες μας.

Η κρίση είναι συστημική και γι’ αυτό η αγα-
νάκτηση και η απάντηση των από κάτω μπορεί
και πρέπει να είναι αντισυστημική. Καμιά κυ-

βέρνηση δεν κατάφερε να επιβιώσει όταν ξε-
σπάει αυτή η οργή. Οι απεργίες με πρωτοπό-
ρους τους εργαζόμενους στον ΟΣΕ και στην
ΕΑΣ τσάκισαν τον πατέρα Μητσοτάκη το 1993.
Το κίνημα ενάντια στη δολοφονία του Αλέξη
Γρηγορόπουλου τέλειωσε τον Καραμανλή το
2009. Το 2012, που τόσο ανησυχούν τα επιτε-
λεία ότι επιστρέφει, ήταν η μεγαλύτερη πανερ-
γατική απεργία που γκρέμισε τη συγκυβέρνη-
ση όλου του παλιού δικομματισμού.

Σήμερα, μπορούμε να οργανώσουμε το ερ-
γατικό κίνημα ώστε να φτάσουμε πιο πέρα.
Όχι μόνο να βυθίσουμε την κυβέρνηση που
ευθύνεται για τόσους νεκρούς την ώρα που
κοκορευόταν ότι βγαίνουμε από την κρίση.
Αλλά και να χτίσουμε γνήσια εργατική εναλ-
λακτική προοπτική ξηλώνοντας τα προνόμια
των καπιταλιστών και των πολιτικών που τους
υπηρετούν.

Άμεσα, οργανώνουμε τη νέα πανεργατική
απεργία αυτής της Πέμπτης δυναμώνοντας
τις απεργιακές επιτροπές σε όλους τους χώ-
ρους δουλειάς. Άμεσα, συνδέουμε το απερ-
γιακό κίνημα με το αντιρατσιστικό, με τα συλ-
λαλητήρια αυτού του Σαββάτου στη διεθνή
μέρα δράσης στο πλευρό των προσφύγων.
Δικοί μας οι νεκροί στα Τέμπη, δικοί μας και
οι νεκροί πρόσφυγες που δολοφονούνται στα
σύνορα της Ευρώπης-φρούριο.

Και χέρι-χέρι με τη συνέχιση και κλιμάκωση
των αγώνων μας, δυναμώνουμε την αντικαπι-
ταλιστική αριστερά. Ο γύρος εκδηλώσεων
που οργανώνει το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα είναι ένα βήμα προς τα εκεί. Ώστε αυ-
τή τη φορά η ώρα της ανατροπής να σημάνει
ότι ο έλεγχος θα περάσει στα χέρια των ερ-
γατών και των εργατριών, της μόνης τάξης
που μπορεί να εξασφαλίσει ένα καλύτερο
μέλλον.

Στους εκατοντάδες χιλιάδες απεργούς
και διαδηλωτές που πλημμύρισαν τους

δρόμους στις 8 Μάρτη πανελλαδικά κυ-
ριαρχούσε η οργή για τα εγκλήματα της
κυβέρνησης, αλλά και η αναζήτηση  των
πολιτικών απαντήσεων για το ποια χρει-
άζεται να είναι η συνέχεια που θα οδηγή-
σει σε νίκες. Γι' αυτό ήταν τρομερή η αν-
ταπόκριση στους/ις συντρόφους/ισσες
του ΣΕΚ που διακινούσαν την Εργατική
Αλληλεγγύη, με εκατοντάδες κόσμου να
κάνει την επιλογή να την αγοράσει.

«Μέσα από τις συζητήσεις, παρατήρησα
πόσο μαζικά έχει ριζοσπαστικοποιηθεί ο
κόσμος και πόσο γρήγορα ξυπνάει η ταξι-
κή συνείδηση», επισημαίνει ο Αλέξανδρος
Παπαγεωργίου, μέλος του πυρήνα του
ΣΕΚ στο Μαρούσι, που συμμετείχε στη
διακίνηση της ΕΑ στην απεργία στις 8/3.
«Φάνηκε ο ρόλος που έπαιξαν σε αυτό οι
αγώνες του τελευταίου διαστήματος, από
τις απεργίες στην COSCO, την efood και
την Υγεία μέχρι το #metoo και τις μεγάλες
πρόσφατες απεργίες του φθινοπώρου.

Πρότεινα την εφημερίδα κυρίως με το
σύνθημα “κρατικοποίηση του ΟΣΕ με ερ-
γατικό έλεγχο” και η ανταπόκριση ήταν
πολύ θετική. Χρειαζόταν η εξήγηση για το
τι σημαίνει εργατικός έλεγχος. Ήταν αυτό
που μπορούσε να δώσει μια εναλλακτική
προοπτική απέναντι στο αδιέξοδο που δη-
μιουργούν οι ιδιωτικοποιήσεις αλλά και η
πολιτική των περικοπών στο Δημόσιο. Ένα
μεγάλο ποσοστό την έπαιρναν βέβαια κα-
τευθείαν βλέποντας το εξώφυλλο με τη
φωτογραφία από τη μεγάλη πανεργατική
κινητοποίηση στις 5/3 στο πλευρό των
απεργών σιδηροδρομικών.  

Πώς συνεχίζουμε 
Επίσης σημαντικό στοιχείο της συζήτη-

σης μέσα από τη διακίνηση της εφημερί-
δας ήταν το πώς συνεχίζουμε. Ενθουσίαζε
το αίτημα για απεργιακή κλιμάκωση και όχι
αναβολή των αγώνων για να περάσουμε
μόνο στη μάχη των εκλογών, αλλά και το
ότι υπάρχει η διεθνής μέρα ενάντια στον
ρατσισμό και τον φασισμό στις 18 Μάρτη. 

Η πλειοψηφία που αγόρασε την εφημε-
ρίδα ήταν εργαζόμενοι/ες σχετικά νέοι/ες
σε ηλικία, κυρίως γυναίκες, αλλά και φοι-
τητές/ριες και μαθητές/ριες. Ένας μαθη-
τής πείστηκε να δώσει δύο ευρώ για να
διαβάσει την Εργατική Αλληλεγγύη, αντί
για να αγοράσει καφέ, όπως μου δήλωσε.
Μια παρέα από τέσσερις φοιτήτριες που
στην αρχή θα αγόραζαν μία όλες μαζί, τε-
λικά πήραν όλες από μία όταν τους παρέ-
θεσα τα περιεχόμενα της εφημερίδας, αλ-
λά και τη σημασία να την πάρουν στα σπί-
τια τους να τη διαβάσουν και οι γονείς
τους. Το ότι η εφημερίδα μας δεν έχει χο-
ρηγούς για να είναι ανεξάρτητη οικονομι-
κά κέρδιζε όλους και όλες να την ενισχύ-
σουν από το υστέρημά τους».

8 Μάρτη, Πανεργατική απεργία στην Αθήνα. Φωτό: Γιώργος Πιττας

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελ.20

Πάμε για το τέλος που ταιριάζει 
στην κυβέρνηση των δολοφόνων

Με την Εργατική
Αλληλεγγύη
στην
Πανεργατική



Νο 1563, 15 Μάρτη 2023 Το εργατικό κίνημασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Οι καταλήψεις
στις Σχολές
επιμένουν

Τον ένα μήνα συμπληρώνει η κατάληψη
της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

στην Αθήνα. Μιλήσαμε με τον Γιάννη Μαλινά-
κη, φοιτητή στη σχολή και μέλος του ΣΕΚ
στις Σχολές:

«Βρισκόμαστε για τέταρτη εβδομάδα υπό
κατάληψη. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν
σταματήσει οι αγωνιστικές δράσεις στη σχο-
λή. Οι φοιτητές/ριες έχουν επανοικιοποιηθεί
το χώρο πραγματοποιώντας συζητήσεις,
προβολές, αντιμαθήματα. Μια πρωτοβουλία
που πήραμε για παράδειγμα είναι τα δωρεάν
μαθήματα σχεδίου για άτομα που θέλουν να
εισαχθούν στη σχολή και έξω είναι αναγκα-
σμένα να πληρώνουν φροντιστήρια. 

Επόμενοι μεγάλοι σταθμοί είναι η πανεργα-
τική απεργία στις 16 Μάρτη και το αντιρατσι-
στικό - αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 18
Μάρτη στην Ομόνοια, όπου έχουμε πάρει
απόφαση για συμμετοχή. Την Παρασκευή 17
Μάρτη στις 3:30μμ, προγραμματίζουμε εκδή-
λωση για τη Δίκη των νεοναζί της Χ.Α με προ-
σκεκλημένους ομιλητές τους δικηγόρους πο-
λιτικής αγωγής Κώστα Σκαρμέα και Δημήτρη
Ζώτο. 

Πρέπει να συνεχίσουμε. Σαν βήμα κλιμάκω-
σης καταλάβαμε και τις διοικητικές υπηρε-
σίες της ΑΣΚΤ. Την περασμένη εβδομάδα δε-
κάδες φοιτητικοί σύλλογοι προχώρησαν σε
διήμερες ή τριήμερες καταλήψεις των σχο-
λών τους. Το μήνυμα που θέλουμε να στεί-
λουμε είναι ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε
όλοι μαζί με καταλήψεις σε όλες τις σχολές
και σύνδεση με το εργατικό κίνημα που δίνει
απεργιακά τη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση».

Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε–

ΑΣΚΤ

Η κατάληψη και η εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Φιλοσοφική την Παρα-

σκευή 10/3 είναι ένα ακόμη παράδειγμα συ-
σπείρωσης κι αγώνα. 

Με την παρουσία φοιτητριών και φοιτητών,
του διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλου κα-
θώς και ανθρώπων από το χώρο της εκπαί-
δευσης και των τεχνών, συζητήσαμε για το
έγκλημα στα Τέμπη που στέρησε τη ζωή πολ-
λών συνανθρώπων μας , για τις μαζικές δολο-
φονίες προσφύγων στα σύνορα της χώρας
και για τη στάση της κυβέρνησης στις τέχνες
όπου με Προεδρικό Διάταγμα υποβαθμίζει το
πτυχίο τους με απολυτήριο λυκείο. Ο αγώνας
κορυφώνεται, η αλληλεγγύη μεγαλώνει. 

Mαριαλένα Τριγκιλίδα, 
φοιτήτρια Φιλοσοφική Αθήνας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Πανό με το σύνθημα «Οι ζωές μας με-
τράνε» σήκωσε στο βράχο της Ακρό-
πολης πρωτοβουλία από τις καλλιτε-

χνικές καταλήψεις, τη Δευτέρα 13/3.

Σε ανακοίνωσή τους μετά την ακτιβίστικη
δράση σημειώνουν: «Εδώ και πάνω από δύο
μήνες οι καλλιτέχνες βρισκόμαστε σε διαρ-
κείς κινητοποιήσεις, καταλήψεις κρατικών
θεάτρων, διαδηλώσεις. Αγωνιζόμαστε ενάν-
τια στην υποβάθμιση των σπουδών και των
εργασιακών μας δικαιωμάτων, ενάντια στην
ολοένα και αυξανόμενη επιβολή των ιδιωτι-
κών κολλεγίων ως φορέων καλλιτεχνικής εκ-
παίδευσης, ενάντια στη συνολική υποτίμηση
της τέχνης και του πολιτισμού, μαχόμενοι
υπέρ της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας και
της κατάκτησης της εργασιακής μας αξιο-
πρέπειας και της ζωής μας συνολικά. Η
απάντηση της κυβέρνησης στον αγώνα μας
υπήρξε αισχρή, γεμάτη επίπλαστες εγγυή-
σεις και προεκλογικές αοριστολογίες. 

Στην νεοφιλελεύθερη πρακτική της ήρθε
να προστεθεί και η δολοφονική αμέλεια κρά-
τους και κεφαλαίου που κόστισε την ζωή σε
57 ανθρώπους μετά την μετωπική σύγκρου-
ση αμαξοστοιχιών στα Τέμπη. Σύσσωμη η
εργατική τάξη κατακλύει τους δρόμους φω-
νάζοντας μαζικά “αυτοί μιλάνε για κέρδη και
ζημιές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές”.
Οι διαδηλώσεις καταπνίγονται με χημικά και
η κυβέρνηση ψάχνει αποδιοπομπαίους τρά-
γους για το δυστύχημα, μην αναλαμβάνον-
τας την ευθύνη της. 

Εάν η Ελλάδα είναι, πράγματι, η γενέτειρα
της Δημοκρατίας, σήμερα στεκόμαστε ακρι-
βώς μπροστά από το μεγαλύτερο σύμβολό
της, φωνάζοντας όλες και όλοι “οι ζωές μας
μετράνε”».

Οι κινητοποιήσεις του κινήματος των καλ-
λιτεχνών συνεχίζονται, όπως και οι εκδηλώ-
σεις στα κατειλημμένα θέατρα. 

Σε συνέλευσή τους οι σπουδαστές/ριες
που έχουν καταλάβει το Τσίλλερ αποφάσισαν
τη συνέχιση της κατάληψης και τη συμμετοχή
τους στην πανεργατική απεργία στις 16 Μάρ-
τη. Στη συνέλευση έγινε κάλεσμα για το συλ-
λαλητήριο της 18 Μάρτη στην Ομόνοια ενάν-
τια στο ρατσισμό και τους φασίστες. 

«Συνεχίζουμε. Να είμαστε χιλιάδες και την
Πέμπτη στην απεργία και το Σάββατο στο
αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στην Ομόνοια
και στη συνέχεια» λέει στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη η Αλεξάνδρα Μαρτίνη, σπουδάστρια
σε δραματική σχολή και μέλος της Ανατρε-

πτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών. «Χρειάζεται
κλιμάκωση με απεργίες από το εργατικό κί-
νημα και καταλήψεις στις σχολές για να πέ-
σει η κυβέρνηση. Τα σωματεία του κλάδου
των καλλιτεχνών πρέπει να ξαναμπούν στη
διαδικασία των γενικών συνελεύσεων και
των απεργιών. Το αίτημα προς τα σωματεία
για απεργία διαρκείας παραμένει και γίνεται
πιο επίκαιρο σε αυτή τη συγκυρία».

Συλλογικά
Ο Νίκος, τεχνικός κινηματογράφου, εργα-

ζόμενος σε τηλεοπτική σειρά μεταφέρει:
«Απεργούμε ξανά, για δεύτερη φορά. Το συ-
νεργείο στην πλειοψηφία του ταυτίζεται με
την κινητοποίηση. Καταφέραμε συλλογικά
να πιέσουμε μία εργοδοσία που δεν είναι κα-
θόλου συνηθισμένη σε αυτά, να μας ρωτάει
και να ψηφίζουμε. Το ίδιο έγινε και σε άλλα
τηλεοπτικά συνεργεία. Πρωτοφανείς κινή-
σεις, τεχνικοί και ηθοποιοί καθορίζουν τα γυ-
ρίσματα με βάση κυρίως την αλληλεγγύη
αλλά και τη συνειδητοποίηση του τι διακυ-
βεύεται».

Απέναντι στις πιέσεις της διοίκησης του
Εθνικού που ισχυρίζεται ότι «η διεκδίκηση
των αιτημάτων τους θα ήταν πλέον περισσό-
τερο αποτελεσματική και αμοιβαία επωφε-
λής, με το Εθνικό Θέατρο και τις σκηνές του
ανοικτά στο κοινό», οι αγωνιζόμενοι καλλιτέ-
χνες αποδεικνύουν με τις δράσεις τους ότι τα
θέατρα, κατειλημμένα και ελεγχόμενα από
τους ίδιους, είναι πιο ζωντανά και δημιουργι-
κά από ποτέ. Σε όλες τις καταλήψεις τις προ-
ηγούμενες ημέρες οργανώθηκαν θεατρικές
παραστάσεις, συναυλίες, προβολές ταινιών
και αντιμαθήματα με μεγάλη συμμετοχή. 

Τη Δευτέρα 13/3 έλαβε χώρα το πρώτο
φεστιβάλ της κατάληψης «Το Μεγάλο μας
Τσίλλερ» παραφράζοντας τον τίτλο του εμ-
βληματικού έργου του Ιάκωβου Καμπανέλλη
«Το Μεγάλο μας Τσίρκο». Στο πλαίσιο του
φεστιβάλ ανέβηκαν τα έργα «Πνεύματα» του
Πέδρο Λα Ρίβα, «Ενός λεπτού… φωνή» του
Κοραή Δαμάτη και «Η Παρέλαση» της Λού-
λας Αναγνωστάκη.

Την Πέμπτη 9/3 η πειραματική σκηνή του
Ρεξ γέμισε από κόσμο που πήγε να δει (και

να συμμετέχει) στη διαδραστική παράσταση
«Δεύτερη πράξη ενός επαναστατικού και
ατελείωτου δράματος», ένα θεατρικό πείρα-
μα φτιαγμένο από τους ίδιους τους καλλιτέ-
χνες που συμμετέχουν στις καταλήψεις. Η
παράσταση ολοκληρώθηκε με άρωμα Μάη
’68 καθώς δύο μεγάλα πανό ξεδιπλώθηκαν
στην πρόσοψη του κατειλημμένου θεάτρου
με την θρυλική φράση του Τσε Γκεβάρα – και
σύνθημα των εξεγερμένων του Μάη - «Να εί-
στε ρεαλιστές – Απαιτήστε το αδύνατο».

Στο Ολύμπια οι χορευτές/ριες που έχουν
καταλάβει το θέατρο, πραγματοποιούν κα-
θημερινά αντιμαθήματα και συζητήσεις με
θεματικές που περιλαμβάνουν από την αντι-
μετώπιση «των παραβιαστικών συμπεριφο-
ρών στην εργασία και την εκπαίδευση των
παραστατικών τεχνών», μέχρι τεχνικές κινη-
σιολογίας και χορού.   

Ταυτόχρονα με την οργάνωση των εκδηλώ-
σεων στα κατειλημμένα θέατρα, οι αγωνιζό-
μενοι καλλιτέχνες συνέχισαν να δίνουν το πα-
ρών στο δρόμο. Το μπλοκ των καταλήψεων
ήταν από τα πιο μαζικά στη μεγαλειώδη
απεργιακή διαδήλωση της 8 Μάρτη, ενώ συμ-
μετοχή είχαν και σε όλες τις κινητοποιήσεις
που ακολούθησαν. Αυτή για την υπόθεση της
12χρονης στον Κολωνό, στο συλλαλητήριο
της Κυριακής για το μακελειό στα Τέμπη, σε
αλληλεγγύη με την οικογένεια του Ιάσωνα
Λαλαούνη που σκοτώθηκε από τον φρουρό
της Ν. Μπακογιάννη έξω από τη Βουλή κι
ετοιμάζονται για νέα μαζική συμμετοχή στην
πανεργατική απεργία στις 16 Μάρτη. 

Όπως είπε ένας από τους αγωνιζόμενους
καλλιτέχνες την Παρασκευή 10/3 από το μι-
κρόφωνο της συναυλίας έξω από το Ρεξ:
«Δεν είναι ώρα να σιωπήσουμε. Είναι ώρα να
απεργήσουμε και να διεκδικήσουμε. Σε αυ-
τήν την συγκυρία, πιο πολύ από ποτέ, η θέση
μας είναι στον δρόμο. Όχι σιωπηλά -μα όσο
πιο δυνατά μπορούμε- να ενώσουμε τις φω-
νές μας με όλους τους καταπιεσμένους αν-
θρώπους αυτού του κόσμου... Όσο αυτοί θα
μιλάνε για κέρδη, ζημιές και ατομική ευθύνη,
εμείς θα απαντάμε συλλογικά και μαζικά». 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Οι καλλιτέχνες δείχνουν 
τι σημαίνει αγώνας διαρκείας

13/3, Πανό στην Ακρόπολη από πρωτοβουλία καλλιτεχνικών καταλήψεων. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Σε παναττική στάση εργασίας 11πμ-3μμ και συγκέντρωση στις
11.30πμ στα νοσοκομεία Παίδων στο Γουδί προχωρούν οι υγει-

ονομικοί στις 15/3. Παλεύουν για να ακυρωθεί η ιδιωτικοποίηση
του Παιδοογκολογικού του νοσοκομείου «Αγία Σοφία», απαιτώντας
ταυτόχρονα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ενίσχυ-
ση των δημόσιων νοσοκομείων. Η κυβέρνηση τολμάει, μόλις τέσ-
σερις ημέρες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, να εισά-
γει νομοσχέδιο στη Βουλή με το οποίο για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία του ΕΣΥ αποσπάται υπηρεσία από ένα νοσοκομείο για να αυ-
τονομηθεί. Και αυτή η υπηρεσία είναι η μοναδική ογκολογική μονά-
δα παίδων πανελλαδικά. Είναι κυβέρνηση αμετανόητων δολοφό-
νων που επιμένει να συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, ακόμα
και μετά την πανδημία και αμέσως μετά το έγκλημα στα τρένα.

Την ίδια ώρα, το προσωπικό στα χειρουργεία του νοσοκομείου
Αγλαΐα Κυριακού έχει ξεκινήσει απεργία διαρκείας με 48ωρες
επαναλαμβανόμενες από τη Δευτέρα 13/3 ενάντια στην τραγική
υποστελέχωση, με την κάλυψη του σωματείου εργαζομένων και
της ΠΟΕΔΗΝ. Η απεργία και τις δύο ημέρες έχει καθολική συμμε-
τοχή και συνοδεύεται με συγκεντρώσεις στο νοσοκομείο. Και τα
τρία χειρουργεία έχουν κλείσει και δέχονται μόνο τα απολύτως
επείγοντα περιστατικά. Από τα μεγάφωνα του νοσοκομείου ακού-
γονται μηνύματα στήριξης στην απεργία διαρκείας. Οι απαντήσεις
της διοίκησης στο αίτημα για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού
και μονιμοποίηση των συμβασιούχων εδώ και τώρα είναι στην ίδια
γραμμή με της κυβέρνησης: αντί για προσλήψεις και μονιμοποί-
ηση, μετακίνηση νοσηλεύτριας από άλλο νοσοκομείο και συμβά-
σεις ορισμένου χρόνου. Ακόμα κι αυτά, παραμένουν ανεφάρμο-
στες υποσχέσεις.

Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων στο κάλεσμά του για την
απεργιακή κινητοποίηση στις 15/3 τονίζει, ανάμεσα σε αλλα: «Μο-
νοβάρδια στα τρένα, μονοβάρδια και στα χειρουργεία. Αυτό ση-
μαίνει πως σε κάθε γενική εφημερία κινδυνεύει να πεθάνει κάποιο
παιδί καθώς αν τύχουν δύο εξίσου επείγοντα περιστατικά δεν
υπάρχει το διαθέσιμο προσωπικό για να ανοίξει δεύτερο χειρουρ-
γικό τραπέζι. Σε επίπεδο τακτικών χειρουργείων οι λίστες αναμο-
νής ξεπερνούν τους 6 μήνες, ενώ ο συνολικός ετήσιος αριθμός
των χειρουργείων που πραγματοποιούνται έχει μειωθεί στο μισό
λόγω της ακραίας υποστελέχωσης. 

Τα Παίδων είναι τα νοσοκομεία των εργαζόμενων, των φτωχών,
των προσφυγισσών, των Ρομά. Σ' αυτά τα δημόσια νοσοκομεία
στέλνουν τους ασθενείς τους τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια με την
πρώτη δυσκολία που θα αντιμετωπίσουν. Έχουν την κλινική εμπει-
ρία και την τεχνογνωσία για υψηλής ποιότητας Υγεία κι αυτή πάνε
να κλέψουν, διαλύοντας ταυτόχρονα τις ειδικότητες της παιδια-
τρικής και της παιδοχειρουργικής.

Η μεγαλειώδης πανεργατική απεργία την ημέρα της γυναίκας
συμπύκνωσε την οργή μας ενάντια σε ένα σύστημα που ρουφάει
σαν ζόμπι τις δικές μας ζωές και των παιδιών μας κι έστειλε ηχη-
ρό μήνυμα ανατροπής. Η ανατροπή αυτή περνάει μέσα από τις
απεργίες μας, τις οποίες χρειάζεται να κλιμακώσουμε».

Νέα Πανεργατική 16Μ

Τα Νοσοκομεία
στην πρώτη γραμμή

ΑΘΗΝΑ προσυγκέντρωση Υπουργείο Εργασίας
10πμ, συγκέντρωση Σύνταγμα 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ προσυγκέντρωση Εγνατίας και
Αριστοτέλους 10.30πμ, συγκέντρωση
Σιδηροδρομικός Σταθμός 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 10πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πλατεία Ελευθερίας 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Κεντρική Πλατεία 11πμ

ΞΑΝΘΗ Εργατικό Κέντρο 10.30πμ

ΠΑΤΡΑ Πλατεία Γεωργίου 10.30πμ

ΒΟΛΟΣ Πλατεία Ελευθερίας 10.30πμ

ΑΓΡΙΝΙΟ Πλατεία Δημοκρατίας 10.30πμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Εργατικό Κέντρο 10.30πμ

Προσυγκεντρώσεις και πούλμαν
για την πανεργατική απεργία 16 Μάρτη

Δυτικά
Άγιοι Ανάργυροι -
κεντρική πλατεία, 8.45πμ
Ίλιον - κεντρική πλατεία,
9πμ
Πετρούπολη - Λακιώτης
(Θηβών), 9.15πμ
Περιστέρι - ΜΕΤΡΟ
Ανθούπολη,  9.30πμ
Αιγάλεω - Θηβών και
Λεωφόρος Αθηνών,
9.45πμ

Βορειοδυτικά
Μαρούσι - ΗΣΑΠ, 8.30πμ
Ν. Ηράκλειο – Σινέ 3
Αστέρια, 8.45πμ
Ν. Ιωνία - πλατεία
Σημιριώτη, 9πμ

Βορειοανατολικά
Αγία Παρασκευή  -
Δημαρχείο, 8.30πμ
Νομισματοκοπείο -
ΜΕΤΡΟ, 8.45πμ

Νότια
Ελληνικό - ΜΕΤΡΟ, 8.45πμ
Άλιμος - ΜΕΤΡΟ, 9πμ 
Νέα Σμύρνη - Polis Park,
9.20πμ

Καλλιθέα - Δαβάκη και
Θησέως, 9.30πμ

Ανατολικά
Ζωγράφου - Ιλίσια,
ΜΕΤΡΟ Μέγαρο
Μουσικής 9.25πμ
Παγκράτι - Βύρωνας,
ΜΕΤΡΟ Ευαγγελισμός
9.30πμ

Πειραιάς
Πειραιάς - Δημοτικό
Θέατρο, 9πμ
Κορυδαλλός - Δημαρχείο,
9πμ
Νίκαια - Κρατικό Νίκαιας,
9.15πμ

Κέντρο
Πετράλωνα - ΗΣΑΠ,
9.15πμ
Κουκάκι - ΜΕΤΡΟ
Συγγρού - Φιξ 9.30πμ
Αμπελόκηποι - ΜΕΤΡΟ,
9.15πμ
Γκύζη - Εφετείο 9.15πμ
Κυψέλη - πλατεία
Γρηγόρης, 9.15πμ
Πατήσια - πλατεία
Αμερικής, 9.15πμ

Οι μαζικότατες κινητοποιήσεις ενάν-
τια στο έγκλημα στα Τέμπη με
αποκορύφωμα την πανεργατική

έκρηξη στις 8 Μάρτη έσπειρε τον πανικό
στην κυβέρνηση και στα αφεντικά και γέμι-
σε αυτοπεποίθηση την εργατική τάξη και
τη νεολαία να κλιμακώσουν τις μάχες
στους χώρους δουλειάς και σπουδών. Νέ-
ες κλαδικές απεργίες, φοιτητικά συλλαλη-
τήρια, δράσεις μαθητών σε σχολεία συνέ-
χισαν να πραγματοποιούνται από την επό-
μενη μόλις μέρα, ενώ οι καταλήψεις των
καλλιτεχνών επιμένουν. Συγκεντρώσεις αλ-
ληλεγγύης έγιναν ακόμα και σε πόλεις του
εξωτερικού.

Την Κυριακή 12/3 από την Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη μέχρι την Πάτρα, το Ηρά-
κλειο Κρήτης, τη Λάρισα και σε πολλές άλ-
λες πόλεις, πλημμύρισαν ξανά οι δρόμοι
με χιλιάδες διαδηλωτές, για δεύτερη φορά
μέσα σε λίγες ημέρες, για να μην συγκα-
λυφθεί το έγκλημα της κυβέρνησης. Στην
Αθήνα, εργατικά σωματεία, μαζικά μπλοκ
φοιτητικών συλλόγων και οργανώσεις της
Αριστεράς, ανάμεσα τους η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και το ΣΕΚ, γέμισαν το Σύνταγμα και μετά
ένα τεράστιο ποτάμι διαδηλωτών βάδισε
την Πανεπιστημίου και κατευθύνθηκε στα
γραφεία του ΟΣΕ.

Η επιτυχία της γενικής απεργίας στις 8
Μάρτη ταρακούνησε και τη ΓΣΕΕ. Το 38ο
συνέδριο της ΓΣΕΕ, που έγινε την επόμενη
ημέρα της απεργίας, ήταν προγραμματι-

σμένο να μείνει μόνο στις αρχαιρεσίες για
την εκλογή νέου προεδρείου χάρη στις με-
θοδεύσεις των παρατάξεων της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ, ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ, χωρίς να βγει
κανένα πρόγραμμα δράσεων. Αλλά κάτω
από την πίεση του πανεργατικού σεισμού,
το συνέδριο της ΓΣΕΕ ομόφωνα αναγκά-
στηκε να καλέσει νέα απεργία την Πέμπτη
16 Μάρτη. Στη συνέχεια, κάλεσε και η ΑΔΕ-
ΔΥ για να γίνει η απεργία πανεργατική.

Ξεσηκωμένη βάση
Μετά τις αποφάσεις των δύο συνομο-

σπονδιών, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες
και πρωτοβάθμια σωματεία με έκτακτες συ-
νεδριάσεις προχωρούν σε αποφάσεις συμ-
μετοχής στην νέα γενική απεργία στις 16/3.
Τα άλλοτε βραδυκίνητα γρανάζια της γρα-
φειοκρατίας αναγκάζονται να σπεύσουν για
να ακολουθήσουν τον ρυθμό που δίνει η ξε-
σηκωμένη εργατική τάξη στη βάση της. Αυ-
τή η ξεσηκωμένη βάση σε κάθε χώρο δου-
λειάς είναι η δύναμη για να εξασφαλίσει
από τα κάτω ότι η νέα γενική απεργία θα εί-
ναι άλλος ένας σεισμός πολλών ρίχτερ και
ότι θα υπάρξει συνέχεια μέχρι τη νίκη. 

Σε αυτή την κατεύθυνση οργανώνει ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης με νέα
προκήρυξή του που τονίζει: «Την Πέμπτη
16 Μάρτη συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε
με νέα πανεργατική απεργία της ΓΣΕΕ και
της ΑΔΕΔΥ για να ανατρέψουμε την κυ-
βέρνηση των δολοφόνων. Οργανώνουμε

τους χώρους μας για να εξασφαλίσουμε
ότι η νέα πανεργατική θα είναι ακόμη με-
γαλύτερη από την απεργία στις 8 Μάρτη
που ήταν σεισμός!

Ούτε τα υποκριτικά “συγγνώμη” ούτε οι
προκλητικές κραυγές για το «ανθρώπινο
λάθος» του σταθμάρχη δεν καταφέρνουν
να συγκαλύψουν τις πραγματικές ευθύνες.
Μια κυβέρνηση που κατάφερε να εξασφα-
λίσει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
των υποκλοπών για να παρακολουθεί όποι-
ον ήθελε, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει
την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των
τρένων ώστε να μην βρίσκονται σε πορεία
σύγκρουσης για πολλή ώρα με τραγικά
αποτελέσματα.

Γι’ αυτό την ίδια ώρα που χύνουν δά-
κρυα για τους νεκρούς που έφερε η ιδιωτι-
κοποίηση των σιδηροδρόμων, την ίδια ώρα
ιδιωτικοποιούν το Παιδοογκολογικό στο
νοσοκομείο “Αγία Σοφία”, χαρίζοντάς το
στην Μ. Βαρδινογιάννη. Γι’ αυτό και οι ερ-
γάτες/τριες της Υγείας απεργούν την Τε-
τάρτη 15 Μάρτη  

Συνεχίζουμε λοιπόν για να ανατρέψουμε
την κυβέρνηση των δολοφόνων και να επι-
βάλουμε ότι νόμος είναι το δίκιο του εργά-
τη. Για να μπει τέρμα στις ιδιωτικοποιήσεις
που δολοφονούν, για να περάσουν όλα τα
δημόσια αγαθά και ο πλούτος που παρά-
γουμε στα χέρια των εργατών και των 
εργατριών».

Μ.Ν.
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Ρεσιτάλ υποκρισίας και ψεμάτων ήταν η πρώτη συνέντευξη
τύπου του νέου υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γε-

ραπετρίτη. 
«Την τελευταία δεκαπενταετία υπήρξε σημαντική μείωση του

προσωπικού στην οποία συνετέλεσαν βεβαίως και η υπαγωγή
της χώρας μας σε περιοριστικούς κανόνες προσλήψεων και
από την άλλη πλευρά σε ένα μαζικό κύμα συνταξιοδοτήσεων,
ιδίως τα τελευταία χρόνια» είπε, ομολογώντας ότι οι πολιτικές
των μνημονίων, που ο ίδιος και το κόμμα του ψηφίζουν με χέ-
ρια και με πόδια όλα αυτά τα χρόνια, φταίνε γιατί στον πιο ση-
μαντικό κόμβο της γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης υπήρχε
ένας σταθμάρχης. 

Αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να δεσμευτεί ούτε για το
αυτονόητο, ότι καλύπτονται άμεσα οι 2.100 θέσεις που προ-
βλέπονται, με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού! Είπε ότι δρο-
μολογούνται 217 προσλήψεις (117 που εκκρεμούν από το 2021
και 100 από το 2022) για να προστεθούν στους 720 εργαζόμε-
νους του ΟΣΕ και τους άλλους 200 που εργάζονται με μπλοκά-
κι για κάποιους μήνες στον ΟΣΕ. 

Τα ψέματα συνέχισε και όσον αφορά στο κομμάτι του δι-
κτύου: 

Κόντρα στη λογική και σε όλα τα καταγγελθέντα εκ μέρους
των εργαζομένων είπε ότι η κατάργηση του δευτεροβάθμιου

κέντρου ελέγχου στην οδό Καρόλου από την κυβέρνηση της
ΝΔ το 2020 δεν θα μπορούσε να αποτρέψει τη σύγκρουση.

Είπε ότι λειτουργούσε κανονικά το τοπικό κέντρο τηλεδιοίκη-
σης στη Λάρισα, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα ο ΟΣΕ είχε εκδώ-
σει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «μετά τη φωτιά του Ιου-
λίου του 2019 στην περιοχή της Ζάχαρης Λάρισας, κατεστρά-
φησαν τα καλώδια και ο εξοπλισμός και η τηλεδιοίκηση Λάρι-
σας βγήκε ολοκληρωτικά εκτός λειτουργίας και καταργήθηκε».
Στην κατάθεσή του ο πρώην σταθμάρχης Ι.Κ επίσης ανέφερε
όλες τις αιτίες: «Ο κυριότερος λόγος ήταν η έλλειψη προσωπι-
κού σταθμαρχών που στελέχωναν την τηλεδιοίκηση και του
προσωπικού συντήρησης των μηχανημάτων τηλεδιοίκησης.
Δεύτερος λόγος ήταν μια πυρκαγιά έξω από τη Λάρισα που
κατέστρεψε έναν υποσταθμό ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε
ποτέ».

Ο Γεραπετρίτης είπε επίσης ότι τα  ηλεκτρονικά συστήματα
λειτουργούσαν κανονικά στο σταθμό της Λάρισας. Aλλά στην
κατάθεσή του ο προφυλακισμένος σταθμάρχης αναφέρει
τρεις τουλάχιστον βλάβες στον πίνακα ελέγχου τη μέρα του
ατυχήματος και την προηγούμενη. Ακόμη και στα ηχητικά που
έρχονται επιλεκτικά στη δημοσιότητα ακούγεται η φωνή του
να λέει ότι έχουν πρόβλημα, ότι «φλάσαρε το κλειδί». 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, νέος μεταβατικός πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, μετά τις παραιτή-
σεις, ανέλαβε ο Π. Τερεζάκης. Δηλαδή ο εξωτερικός τεχνικός
σύμβουλος της διοίκησης του ΟΣΕ για θέματα συντήρησης
συστημάτων, αποκατάστασης ζημιών και τηλεδιοίκησης. Παρ’
‘το αυγό και κούρευε… 

Διάγγελμα Μητσοτάκη 1ης Μαρτίου:
«Όλα δείχνουν πως το δράμα οφεί-

λεται κυρίως σε ανθρώπινο λάθος».
Ανάρτηση Facebook 5ης Μαρτίου: «Μια
μεγάλη ΣΥΓΓΝΩΜΗ. Τόσο προσωπική,
όσο και στο όνομα όλων όσοι κυβέρνη-
σαν τη χώρα εδώ και χρόνια... Δεν μπο-
ρούμε, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να
κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο
σφάλμα». Εισήγηση σε υπουργικό συμ-
βούλιο 9 Μάρτη: «Το τελευταίο πράγμα
που πρέπει να κάνουμε είναι να μπούμε
σε μια στείρα αντιπαράθεση για το ποι-
ος φταίει. Φταίμε όλοι».

Οι μετατοπίσεις αυτού του ανεκδιήγη-
του χαμαιλέοντα που ακούει στο όνομα
Μητσοτάκης δεν μπορούν να ξεγελά-
σουν ούτε τα παιδιά του δημοτικού.
Όπως και τα «σκυμμένα κεφάλια» και τα
«δάκρυα» που έχυναν στο υπουργικό
συμβούλιο οι υπουργοί του στο πάρτι
κροκοδείλων που οργάνωσε στον βούρ-
κο του Μαξίμου. Δεν μπορούν να ξεγελά-
σουν τους μαθητές, τους φοιτητές, τους
εργαζόμενους και τους συνταξιούχους
που συμμετείχαν στις μαζικές διαμαρτυ-
ρίες που πραγματοποιήθηκαν στην πα-
νεργατική απεργία στις 8 Μάρτη σε πά-
νω από 70 πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Είτε έκλαιγαν από οργή είτε από τα ληγ-
μένα δακρυγόνα του Θεοδωρικάκου. 

Η εισήγηση του Μητσοτάκη, σε συν-
δυασμό με την απόφαση οι εκλογές να
μεταφερθούν για αργότερα, είναι ενδει-
κτική του πανικού που έχει καταλάβει την
κυβέρνηση και της πρεμούρας να απο-
κοιμίσει τις αντιδράσεις. Αλλά λίγο μετά
τις «δεσμεύσεις» («θα έχουμε πλέον δύο
σταθμάρχες σε κάθε βάρδια» και «μέχρι

το τέλος του καλοκαιριού το έργο της
τηλεδιοίκησης θα έχει τελειώσει») ακο-
λουθεί το πραγματικό πρόγραμμα της
κυβέρνησης. O Μητσοτάκης και οι
υπουργοί του μεθοδεύουν όχι μόνο πως
θα την βγάλουν καθαρή με το έγκλημα
των Τεμπών αλλά και πως θα συνεχίσουν
τον πόλεμο στην εργατική τάξη:

Πόλεμος στην εργατική τάξη
«Οι μάχες μας, μάχες όλων σας, όλων

μας, με τις πολλές “νησίδες” της καθυ-
στέρησης που αντιστέκονται, αυτή είναι
μία μάχη η οποία πρέπει να ενταθεί. Και,
πιστέψτε με, προσωπικά γνωρίζω από
πρώτο χέρι πόσο δύσκολη είναι αυτή η
μάχη. Το έμαθα καλά όταν ως απλός
βουλευτής είχα έρθει σε σύγκρουση με
“εργατοπατέρες” της δικής μας παράτα-
ξης. Είναι ένας πόλεμος με το σκοτεινό
κράτος του αναχρονισμού… Είναι το
προβληματικό κράτος το οποίο σας ζητώ
να ανατρέψουμε και θα το ανατρέψουμε,
σε όποιον τομέα αυτό εκδηλώνεται, όσα
εμπόδια και αν συναντήσουμε».

Δεν αναφέρεται βέβαια στο αστυνομι-
κό κράτος των δακρυγόνων και των πα-
ρακολουθήσεων που έχει απογειώσει
εδώ και μια τετραετία ο Μητσοτάκης. Ο
στόχος του είναι το κοινωνικό κράτος, οι
δημόσιες επιχειρήσεις και γι’ αυτό πρέ-
πει τα πάντα να ιδιωτικοποιηθούν. Το εί-
χε ήδη δώσει το στίγμα ο πρωθυπουρ-

γός όταν ευχαρίστησε την αστυνομία,
την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ για τα
Τέμπη, αλλά όλως τυχαίως, δεν βρήκε
να πει ούτε μια κουβέντα για τους σιδη-
ροδρομικούς που θρήνησαν εννιά νε-
κρούς. Γιατί έβγαλαν στη φόρα όλα τα
άπλυτά του και ακόμη χειρότερα γιατί με
την πολυήμερη απεργία τους ξεσήκω-
σαν όλη την εργατική τάξη. Και συνεχίζει
για να φέρει εις πέρας την αποστολή
που εκτελεί προς όφελος των αρπακτι-
κών της αγοράς:

Η νέα «ρυθμιστική αρχή» ενέργειας
που θα περιλαμβάνει πλέον και τα ύδατα
μπήκε στη Βουλή για να ψηφιστεί μέσα
στη διάρκεια του τριήμερου πένθους.
Όπως και το νομοσχέδιο με το οποίο
«για πρώτη φορά από συστάσεως του
ΕΣΥ αποσπώνται υπηρεσίες πρότυπο
από ένα Νοσοκομείο, αυτονομούνται και
ιδιωτικοποιούνται», όπως καταγγέλλουν
οι εργαζόμενοι του Παίδων Αγλαΐα Κυ-
ριακού με την Ογκολογική Μονάδα Παί-
δων του νοσοκομείου να μετατρέπεται
σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
Όπως και οι χιλιάδες εξαγγελθείσες
προσλήψεις εκπαιδευτικών που η κυβέρ-
νηση έχει μπλοκάρει γιατί αρνούνται να
«αξιολογηθούν» -την ίδια στιγμή που
όλος ο κόσμος γελάει με την ψηφιακή
επιμόρφωση της κυβέρνησης του «επή-
γαινα γαμήσι παθολογία». 

Γ.Π.
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Mega project
σιδηροδρομικής
παράκαμψης
Βοσπόρου!

Πρωθυπουργός του 
«επήγαινα γαμήσι παθολογία» 

Υπουργός κατάργησης
Κέντρου Ελέγχου

Ηκυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να σπρώξει δισε-
κατομμύρια ευρώ για την «Παράκαμψη των Στενών

του Βοσπόρου», την ίδια στιγμή που έχει αφήσει τα τρένα
να τρέχουν προς τον θάνατο στον βασικό σιδηροδρομικό
άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης χωρίς τηλεδιοίκηση, φανά-
ρια και σταθμάρχες και τον σιδηροδρομικό άξονα Θεσ-
σαλονίκης-Αλεξανδρούπολης να σταματάει μονίμως στην
Δράμα.

Σύμφωνα με το Capital, τo έργο σε πλήρη ανάπτυξη θα
φτάσει σε κόστος τα 6,5 δις ευρώ, με την «ιδιωτική συμ-
μετοχή, στον αρχικό σχεδιασμό, να βρίσκεται στο 40%
και την ελληνοβουλγαρική στο 60%, με τους ιδιώτες να
τυγχάνουν σειρά προνομίων». Δέκα μέρες πριν από τη
σύγκρουση στα Τέμπη, στις 18/2, έγραφε σχετικά η Όλγα
Κλώντζα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο:

«Με μια σημαντική συνάντηση στα τέλη Μαρτίου
στη Θεσσαλονίκη θα μπει σε ράγες το mega project της
σιδηροδρομικής παράκαμψης Βοσπόρου. Η ελληνοβουλ-
γαρική συμμαχία για το εγχείρημα Sea2Sea, που θα δημι-
ουργήσει έναν σύγχρονο σιδηροδρομικό διάδρομο για να
ενώσει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, έκανε επανεκκί-
νηση στα τέλη του καλοκαιριού. Σημαντικό ρόλο στην
αναβίωση του Sea2Sea project διαδραματίζει το λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης, η γεωστρατηγική θέση του οποίου
έχει αναβαθμιστεί το τελευταίο διάστημα, οδηγώντας και
στην ένταξή του στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών. 

«Στρατηγικός στόχος»
Δεδομένου ότι στρατηγικός στόχος του πρότζεκτ είναι

η παράκαμψη των Στενών, όπου τα προβλήματα, οι καθυ-
στερήσεις και η αβεβαιότητα έχουν οξυνθεί τους τελευ-
ταίους μήνες, εκτιμάται ότι η Αλεξανδρούπολη θα αποτε-
λέσει εναλλακτική λύση για το 7-10% της εμπορευματι-
κής κίνησης των Στενών. Παράλληλα, η ανάδειξη του λι-
μανιού σε αμυντικό και ενεργειακό κόμβο έχει εκτινάξει,
ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, την αξία του για την
Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία, η συζήτηση στην Ευρώπη για τις συμφωνίες με-
ταφοράς αμυντικού υλικού έχει φουντώσει. Σύμφωνα μά-
λιστα με πληροφορίες, ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαί-
τερα είναι η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου για
την εξυπηρέτηση και των αμυντικών συμφωνιών, που
αναμένεται να φέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η
στροφή έγινε εμφανής όταν στην προηγούμενη περίοδο
ένταξης στο CEF II τα περισσότερα χρήματα κατευθύν-
θηκαν στην Πολωνία, που σηκώνει μεγάλο βάρος εξαι-
τίας του πολέμου στη γειτονική Ουκρανία…».

Αν είναι για τον πόλεμο, και λεφτά βρίσκουμε, και λιμά-
νια ανοίγουμε και σύγχρονα σιδηροδρομικά δίκτυα φτιά-
χνουμε. Τι και αν αυτά θα μεταφέρουν στη χειρότερη πε-
ρίπτωση τανκς, πυρομαχικά, και στην «καλύτερη» πετρέ-
λαια και εμπορεύματα αλλά ελάχιστους ανθρώπους;  

Η δουλειά του ΝΑΤΟ να γίνεται και να κερδίζει πόντους
ο Μητσοτάκης στον ελληνοτουρκικό οικονομικό -και όχι
μόνο- επικίνδυνο ανταγωνισμό των ελλήνων καπιταλιστών
με τους τούρκους όμοιούς τους. Και ας πεθαίνει άδικα ο
απλός κόσμος στα ερείπια που αφήνει η «αγορά» και ο
ανταγωνισμός από τα Τέμπη μέχρι το Καχραμάν Μαράς.  

      Κυβέρνηση αμετανόητων  



Στην πρώτη, άκαρπη, συνάντη-
ση του με την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών

(ΠΟΣ), ο Γεραπετρίτης ζήτησε από
τους εκπροσώπους των εργαζομέ-
νων να λειτουργήσουν γρήγορα οι
σιδηρόδρομοι επειδή η κυβέρνηση
δέχεται δύο πιέσεις από «κάποιους
που λένε να μην ανοίξει καθόλου ο
σιδηρόδρομος εάν δεν λυθούν όλα
τα θέματα που εκκρεμούν εδώ και
δεκαετίες» και «από την άλλη, οι επι-
χειρήσεις που θέλουν να μεταφέ-
ρουν τα εμπορεύματά τους, όπως η
COSCO, που διαμαρτύρονται και
απειλούν ότι θα αναζητήσουν άλλες
οδούς μεταφοράς». 

Με δυο λόγια να συνεχίσουν να
λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι με τον
ίδιο εγκληματικό τρόπο -χωρίς ο
ίδιος να εξαγγέλλει καν πλήρωση
όλων των θέσεων εργασίας και ενώ
θα περάσουν μήνες και χρόνια μέχρι
να γίνει τηλεδιοίκηση- για να μην πέ-
σουν τα κέρδη της Cosco που ανα-
φέρεται ονομαστικώς και της Helle-
nic Train που ευκόλως εννοείται.

Πέρα από την εξυπηρέτηση αυτών
των συμφερόντων με κάθε κόστος,
οι παρελκυστικές συναντήσεις του
Γεραπετρίτη με τους εκπροσώπους
της ΠΟΣ, έχουν και ένα δεύτερο
στόχο: να κλείσουν οι απεργίες και
οι κινητοποιήσεις στα τρένα που
έχουν στριμώξει την κυβέρνηση (και
σε κάθε περίπτωση ξεκίνησαν μέσα
από τις πιέσεις των ίδιων των εργα-
ζομένων και των πρωτοβάθμιων σω-
ματείων τους) χωρίς καν να ικανο-
ποιήσει τα αιτήματα που εξασφαλί-
ζουν την ασφάλεια των ίδιων και των
επιβατών. 

Η κυβέρνηση, η «δικαιοσύνη», η
αστυνομία και τα παπαγαλάκια τους
στα ΜΜΕ προσπαθούν συνειδητά εί-
τε να αποπροσανατολίσουν με ειδή-
σεις για επουσιώδη θέματα, είτε με
«αποκαλύψεις» που στοχοποιούν
πάντα και μόνο τους εργαζόμενους.
Σαν βασικοί ένοχοι δίπλα στον ήδη

προφυλακισμένο σταθμάρχη, στο
στόχαστρο της «Δικαιοσύνης» μπαί-
νουν και οι σταθμάρχες της προ-
ηγούμενης βάρδιας γιατί έφυγαν λί-
γο νωρίτερα από τις 11 -παρά το γε-
γονός ότι η αμαξοστοιχία έφτασε
στο σταθμό λίγα λεπτά μετά τις 11
όπου η βάρδια τους είχε λήξει- ακό-
μη και ο νεκρός μηχανοδηγός της
επιβατικής αμαξοστοιχίας. 

Όπως κατήγγειλε χαρακτηριστικά
ο πρόεδρος των Μηχανοδηγών, Κ.
Γενηδούνιας: «Συνεχίζεται η επιλε-
κτική διαρροή εγγράφων της δικο-
γραφίας που στοχοποιούν τον νεκρό
μηχανοδηγό της Intercity 62 για πρό-
βλημα υγείας. Εδώ έχουμε κανονι-
κή κοπτορραπτική στα ηχητικά που
έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ... Ο
μοναδικός που έχει αυτά τα ηχητικά,
είτε στο GSMR που κάνει την επικοι-
νωνία μεταξύ των σταθμαρχών, είτε
την ώρα που φεύγει το τρένο από τη
Λάρισα, είναι ο ΟΣΕ. Τα ηχητικά
αποσπάσματα διαρρέονται για να
ενοχοποιήσουν τους ανθρώπους.
Για να πουν ότι "φταίτε μόνο εσείς"».

Για να πούνε ότι φταίνε οι εργαζό-
μενοι και επίσης για να αποπροσα-
νατολίσουν τη συζήτηση από τα
πραγματικά ερωτήματα που είναι και
παραμένουν: 

Πρώτα και κύρια, γιατί δεν λει-
τουργούσαν φανάρια, τηλεδιοίκηση,
δευτεροβάθμιος έλεγχος στην Κα-
ρόλου που θα μπορούσε να αποτρέ-
ψει τα όποια ανθρώπινα λάθη να
αποβούν ολέθρια;  

Γιατί ο σταθμάρχης της βραδινής
βάρδιας έπρεπε να είναι ένας; Ακό-
μη και αν ήταν ο καλύτερος του κό-
σμου τι θα συνέβαινε αν πάθαινε ένα
αιφνίδιο περιστατικό υγείας στη
βάρδιά του; 

Ποια μονίμως κενή θέση εργασίας
κάλυπτε αυτός ο άπειρος σταθμάρ-
χης που, όπως γράφτηκε, κλήθηκε
από την Καλαμπάκα στην Λάρισα,
τέσσερις μέρες πριν τη σύγκρουση;
Πόσο μεγάλη λαθροχειρία κάνουν

τα ΜΜΕ όταν μας λένε ότι ήταν
τρεις αθροίζοντας και τους δύο που
ήταν στη βάρδια που έληγε στις 11; 

Ποιος ευθύνεται για τις συνεχείς
καθυστερήσεις που είχαν σαν απο-
τέλεσμα την πιο επίφοβη στιγμή για
κάθε επάγγελμα, την αλλαγή βάρ-
διας, να υπάρχουν 8 αφίξεις και
αναχωρήσεις στην Λάρισα σε ένα
εξηντάλεπτο; Φταίει μήπως ένας
από τους σταθμάρχες στην Λάρισα
(που μέσα σε όλα τ’ άλλα απαντάνε
και στα τηλέφωνα) όταν απαντάει σε
μια κυρία που επικοινωνεί ώρες πριν
τη σύγκρουση σχετικά με τις ώρες
αναχώρησης: «Eίναι όλα λίγο αχταρ-
μάς, κυρία μου. Τώρα είναι όλα, κυ-
ρία μου, ένα πίσω από τ’ άλλο, όλα
καθυστερημένα»;

Ποιος πιέζει τα τρένα να φεύγουν
γρήγορα από τους σταθμούς για να
είναι «στην ώρα τους» αν όχι η Helle-
nic Train παρά την κατάσταση του
δικτύου και την αποψίλωση των ερ-
γαζομένων; 

Γιατί να δουλεύουν οι σταθμάρ-
χες, ευκαιριακά, με μπλοκάκια για
εξάμηνο με ό,τι συνεπάγεται αυτό

για την εργασία τους; Πως μπορούν
να μιλάνε για «λουφαδόρους», αυτοί
που ευθύνονται για την εντατικοποί-
ηση του προσωπικού λόγω του πα-
γώματος των προσλήψεων, με ό,τι
συνέπειες έχει αυτό για την ξεκού-
ρασή τους, τα ρεπό τους κλπ αλλά
και την αποτελεσματικότητά τους
την ώρα της δουλειάς; 

Σύμφωνα με το φύλλο παρουσίας
σταθμαρχών, ο κατηγορούμενος
σταθμάρχης ήταν σε υπηρεσία για
πέμπτη συνεχόμενη νύχτα την 28η
Φεβρουαρίου. Όπως δήλωσε άλλος
σταθμάρχης της Λάρισας στο
OPEN, που σύμφωνα με το μέσο, εί-
χε την πρωινή βάρδια στις 28/2,
«δούλευε τόσο εκείνος όσο και οι
υπόλοιποι μόνιμοι σταθμάρχες 20
ημέρες χωρίς ρεπό. Συνολικά υπάρ-
χουν 6 μόνιμοι - έμπειροι σταθμάρ-
χες που είναι υποχρεωμένοι να κά-
νουν βάρδια με έναν συμβασιούχο ή
έναν  άπειρο  σταθμάρχη. Ήταν
εξαντλημένοι, ενώ έπρεπε να κάνουν
και τις δικές του υποχρεώσεις αλλά-
ζοντας κάποιες φορές τις μεταξύ
τους βάρδιες». 

Έξι μόνιμοι σταθμάρχες για επτά
24ωρα με τρεις βάρδιες το καθένα,
με υποχρεωτικό ζευγάρι με τον συμ-
βασιούχο ή τον άπειρο σταθμάρχη.
Βγάλτε το λογαριασμό πως μπορεί
να βγει αυτό το πρόγραμμα Και αν
δεν μπορείτε, βρείτε έναν επιμελητή
σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να σας
πει. Πώς, με παρόμοιο τρόπο, βγαί-
νουν οι βάρδιες στις εφημερίες και
στις κλινικές στα αποψιλωμένα από
προσωπικό δημόσια νοσοκομεία αλ-
λά και σε μια σειρά από άλλες δημό-
σιες υπηρεσίες, με ό, τι αυτό συνε-
πάγεται για τους ίδιους και τον κό-
σμο.

Για τον happy traveller πρωθυ-
πουργό, που τέσσερα χρόνια, δεν
έχει αφήσει τριημεράκι να περάσει
αναξιοποίητο, για τους δικαστικούς,
τα παπαγαλάκια τους στα ΜΜΕ, 20
μέρες χωρίς ρεπό είναι «ασήμαντες»
μπροστά στα 20 λεπτά νωρίτερα
που έφυγε, αν έφυγε, ένας σταθ-
μάρχης από το σταθμό της Λάρισας. 

Γιώργος Πίττας
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Solidarity from Barcelona 
Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιήσαμε σήμε-

ρα 12-3-2023 στην Βαρκελώνη, κάτοικοι, φοιτητ@
και εργαζόμεν@, ως ένδειξη αλληλεγγύης για τις οι-
κογένειες των θυμάτων για να εκφραστεί η συμπαρά-
σταση και η φωνή σε μαθητές, φοιτητές, εργατικά
κέντρα, σωματεία, συλλόγους, και όλους τους αλλη-
λέγγυους που τις τελευταίες μέρες πλημμυρίζουν
τους δρόμους της χώρας. 

Θεωρούμε πολιτική επιλογή την υποβάθμιση, ιδιω-
τικοποίηση και υποστελέχωση των δημόσιων υπηρε-
σιών και αγαθών, συνδεδεμένη με τις πολιτικές λιτό-
τητας και την επιβολή της λογικής του κέρδους πάνω
από τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής.

Η συνεχής υποβάθμιση και ξεπούλημα των δημο-
σίων αγαθών, των μεταφορών, της υγείας, της παιδεί-

ας και του πολιτισμού είναι πάγια πολιτική της κυβέρ-
νησης. Καταδικάζουμε τις επικοινωνιακές και τακτικι-
στικές κινήσεις της δολοφονικής κυβέρνησης και
απαιτούμε άμεση ανάληψη ευθυνών που απορρέουν
από τις πολιτικές αρμοδιότητες των εκάστοτε πολιτι-
κών προσώπων. Φωνάζουμε για δικαίωση, τιμωρία και
πάταξη του συστήματος που μας θέλει εξαθλιωμέ-
νους και νεκρούς. 

Καμία συγγνώμη δεν θα λύσει τα προβλήματα των
ιδιωτικοποιήσεων και τα κροκοδείλια δάκρυα των κυ-
βερνώντων και της αντιπολίτευσης δεν θα ξεπλύνουν
το αίμα των νεκρών.

Solidarity from Barcelona, 
Αλληλέγγυοι/ες εργαζόμενοι και φοιτητές

12/3, Βαρκελώνη
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Ατέλειωτο ποτάμι 
οι απεργοί
Ι στορική ήταν η πανεργατική απεργία και

διαδήλωση στην Αθήνα στις 8 Μάρτη, Παγ-
κόσμια Ημέρα Γυναικών. Εκατοντάδες χι-

λιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών ξεχύθηκαν
στους δρόμους ενάντια στην κυβέρνηση της
ΝΔ και το δολοφονικό σύστημά της, εκφράζον-
τας την τεράστια οργή τους για το έγκλημα
στα Τέμπη και όλη την πολιτική που σπέρνει
σεξισμό, ρατσισμό, φτώχεια, θάνατο.

Όλες οι απόπειρες της πανικόβλητης κυβέρ-
νησης να αποτρέψει τη συμμετοχή, κλείνοντας
με εντολή της αστυνομίας τους κεντρικούς
σταθμούς του μετρό και του ηλεκτρικού, έπε-
σαν στο κενό. Πλήθη διαδηλωτών/ριών κατεύ-
θαναν από νωρίς το πρωί στο κέντρο με κάθε
τρόπο και μέσο από κάθε γωνιά της Αθήνας.
Την ώρα του απεργιακού καλέσματος οι δρό-
μοι είχαν πια πλημμυρίσει.

Η απεργία παρέλυσε όλη τη χώρα: σιδηρό-
δρομους, λιμάνια, ακτοπλοϊα, συγκοινωνίες,
σχολεία, νοσοκομεία, δήμους, εργοστάσια,
χώρους δουλειάς σε δημόσιο και ιδιωτικό το-
μέα. Το συλλαλητήριο, το μεγαλύτερο των τε-
λευταίων χρόνων, μπορεί να συγκριθεί σε μέ-
γεθος μόνο με τα μεγάλα συλλαλητήρια της
περιόδου των μνημονίων, τις 5 Μάη 2010, τις
πλατείες το 2011, τις 12 Φλεβάρη 2012, τα
συλλαλητήριο πριν το δημοψήφισμα το 2015.

Δρόμοι και πεζοδρόμια ήταν ασφυκτικά γε-
μάτα. Τέσσερις ώρες μετά την εκκίνηση των
συγκεντρώσεων, τα μπλοκ των διαδηλωτών
συνέχιζαν να καταφτάνουν στο Σύνταγμα. Η
πορεία έγινε ένα ατελείωτο συνεχές ποτάμι
που έκανε τον κύκλο Σταδίου-Σύνταγμα-Όθω-
νος-Αμαλίας-Πανεπιστήμιου-Ομόνοια-Αγίου
Κωνσταντίνου-Σωκράτους-Πειραιώς-Σταδίου.

Εκατοντάδες ήταν τα πανό των ομοσπον-
διών και των σωματείων που έδωσαν το πα-
ρών. Μαζικότατα ήταν τα μπλοκ των σιδηρο-
δρομικών και όλων των εργαζόμενων στις συγ-
κοινωνίες, των εκπαιδευτικών, των δήμων, των
νοσοκομείων, των υπουργείων, αλλά και των
καλλιτεχνών και πολλών ακόμα σωματείων από

κάθε μικρό και μεγάλο χώρο του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα.

Συγκλονιστική συμμετοχή είχε η νεολαία: οι
μαθητές και οι μαθήτριες με τα πανό των σχο-
λείων τους και πολλά αυτοσχέδια πλακάτ. Αλ-
λά και οι φοιτητικοί σύλλογοι όλων των σχο-
λών της Αθήνας, πολλοί με αποφάσεις για κα-
ταλήψεις. Ανάμεσά τους βάδιζαν ολόκληρες
οικογένειες με τα παιδιά τους, συνταξιούχοι,
μια σειρά επαγγελματικοί φορείς. Όλα τα κόμ-
ματα, συλλογικότητες και οργανώσεις της αρι-
στεράς ήταν εκεί. Μαζικότατα ήταν τα μπλοκ
της Κίνησης για την Απεργιακή 8 Μάρτη, του
Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης, του ΣΕΚ
και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

«Γυναίκες - Ζωή - Ελευθερία»
Οι διεκδικήσεις των γυναικών ενώθηκαν με

τα αιτήματα όλης της εργατικής τάξης. Από
την εξέδρα της συγκέντρωσης στην πλατεία
Κλαυθμώνος, κάτω από το πανό «Γυναίκες –
Ζωή – Ελευθερία», χαιρέτησαν η Σταυρούλα
Παπαδημητρίου, ο Παντελής Βαϊνάς και ο Δη-
μήτρης Μπράτης εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ, η Σέ-
βη Στάικου από το ΕΚΑ, η Αργυρή Ερωτοκρί-
του μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ και της Κίνησης
για την Απεργιακή 8 Μάρτη, η εκπρόσωπος
από το Συντονιστικό της Κατάληψης στο Ρεξ,
η Βασιλική Δεδούση από τις ταχυμεταφορές, η
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νί-
καιας.

Με χειροκρότημα και συνθήματα υποδέχτη-
κε το πλήθος την αντιπροσωπεία των σιδηρο-
δρομικών που ανέβηκαν στην εξέδρα, εκ μέ-
ρους των οποίων μίλησαν ο Βασίλης Ζαβογιάν-
νης, πρόεδρος Ένωσης Προσωπικού Τραινοσέ
και ο πρόεδρος των Μηχανοδηγών Κώστας Γε-
νηδούνιας. Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη
μνήμη των θυμάτων της σύγκρουσης των Τεμ-
πών. Τη συγκέντρωση συντόνιζαν η Mαργαρί-
τα Συγγενιώτου από την ΠΟΘΑ και η Ζαννέτα
Λυσικάτου, μέλος του ΓΣ ΠΟΕΔΗΝ.

Λένα Βερδέ, Γιώργος Πίττας
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Όλος ο λαός αδικείται, λοιδωρείται, η ζωή του εξευτελίζε-
ται. Δεν θέλουμε άλλο πολιτικές που υποβαθμίζουν τον

άνθρωπο. Αυτό στα νοσοκομεία σημαίνει εξαθλίωση, εργατικό
προσωπικό κουρασμένο, δεν μπορούμε να βγάλουμε τις βάρ-
διες πλέον. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να φέρουμε
κόσμο στα νοσοκομεία χωρίς η κυβέρνηση ποτέ μα ποτέ να μας
στηρίζει. Δεν έχει κάνει ούτε ένα ευρώ αύξηση σε κανέναν μας,
δεν μας βάζει στα ΒΑΕ, έχει απαξιώσει τα νοσοκομεία.

Η πολιτική της γυρνάει μπούμερανγκ στο λαό με κακής ποι-
ότητας παροχές Υγείας και αυξημένο κόστος νοσηλείας. Τα
ράντζα είναι χρόνιο φαινόμενο κι ας λένε ότι δεν υπάρχουν. Κα-
θημερινά στο Αττικό υπάρχουν 50 και 60 ράντζα στους διαδρό-
μους που σημαίνει ότι 50 με 60 συμπολίτες μας με τις οικογένει-
ές τους είναι σε χειρότερη κατάσταση. Δεν μπορείς έναν χει-
ρουργημένο να τον έχεις σε φορείο -γιατί αυτό είναι το ράντζο,
δεν είναι κρεβάτι- και να λες ότι γίνεται εκεί νοσηλεία, όταν περ-
νάει ο καθένας δίπλα του και μπορεί να αρπάξει μια λοίμωξη ή
οτιδήποτε που μπορεί να είναι μοιραίο για τη ζωή του. Θα συνε-
χίσουμε με κινητοποιήσεις, δυναμικά. Αυτός είναι ο μόνος δρό-
μος. Αγώνας και φωνή.

Σάββας Γεωργίου, 
τραυματιοφορέας Αττικό

Είμαστε εδώ για το έγκλημα στα Τέμπη και την ανικανότητα
πολλών κυβερνήσεων μέχρι τώρα να στηρίξουν έναν οργα-

νισμό όπως ο ΟΣΕ που τον χρησιμοποιεί τόσος κόσμος από την
Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό -κατά τα άλλα θέλουμε να
προβάλλουμε τη χώρα ότι τουριστικά είναι ασφαλής και ιδανι-
κός προορισμός. Τόσες ζωές χάθηκαν άδικα. Το μόνο που κάνει
η τωρινή κυβέρνηση είναι μια επιδοματική πολιτική που δεν ση-
μαίνει τίποτα για τον κόσμο και το κοινό καλό.

Να μιλήσουμε για την ακρίβεια; Για την εκτόξευση των τιμών
βασικών αγαθών; Πώς θα ζήσουμε; Με μάρκετ πας, με βενζίνη
πας, με διακοποπάς; Αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα. Μόνο αν οι
ελεγκτικοί οργανισμοί, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Σώμα Επι-
θεωρητών Υγείας, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας δούλευαν
σωστά, θα μιλάγαμε για μια σωστή κοινωνία, που δεν θα μπο-
ρούσε ο κάθε ένας ιδιώτης να βάζει όποια τιμή θέλει και να που-
λάει ανεξέλεγκτα και ο εργαζόμενος να τον χρυσοπληρώνει με
μισθούς της τάξης των 500 και 600 ευρώ μηνιαίως. Και να μας
κοροϊδεύουν και να μας λένε για καλάθι νοικοκυράς. Σε ποιον
τα λένε αυτά;

Να μιλήσω για την Υγεία; Η Υγεία πρέπει να παραμείνει δημό-
σια, όπως και το νερό που θέλουν να το ιδιωτικοποιήσουν κι αυ-
τό. Κλαίμε νεκρά παιδιά και περνάνε νομοσχέδια κάτω από το
τραπέζι για ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ. Δεν γίνεται να έχουμε
ΣΔΙΤ στο δημόσιο νοσοκομείο. Στο Αττικό αυτό λειτουργεί ως
εξής. Έρχεται ο ασθενής ως βαρύ περιστατικό, τον κρατάει το
δημόσιο νοσοκομείο, τον κάνει καλά και δυο μέρες πριν βγει
τον στέλνουν στο ιδιωτικό, τύπου Ιατρικό Κέντρο Περιστερίου
και τα γύρω γύρω. Αυτό δεν λέγεται σύμπραξη, αυτό λέγεται
ότι περνάει όλο το ζόρι το υποστελεχωμένο -γιατί είμαστε υπο-
στελεχωμένοι χρόνια τώρα- νοσοκομείο και τσεπώνει τα λεφτά
ο ιδιώτης.

Έχουν εξαθλιώσει τον κόσμο που δεν τον δεχόμασταν με τον
κόβιντ, που δουλεύαμε με το ίδιο προσωπικό και αυτή τη στιγμή
έχουμε φτάσει σε μπερν άουτ και ούτε αυξήσεις έχουμε δει,
δουλεύουμε οι ίδιοι με εντατικούς ρυθμούς και το ευχαριστώ εί-
ναι να έχουμε μια υγεία που πάνε να την ιδιωτικοποιήσουν; Για
να εξυπηρετήσουν τους πανεπιστημιακούς γιατρούς; Γιατί ο
ΕΣΥίτης γιατρός τόσα χρόνια που δουλεύει έχει το ιατρείο του
μέσα στο νοσοκομείο, με οφέλη για το ίδιο το νοσοκομείο και
για τον ασθενή. Ενώ τον πανεπιστημιακό τον βολεύει να κάνει
τα χειρουργεία του έξω και να παίρνει τον ασθενή στο ιδιωτικό
και να παίρνει χρήματα. Να τα λέμε αυτά. Αυτό το νομοσχέδιο
δουλεύει για τους πανεπιστημιακούς.

Σοφία Ιωσηφίδου, 
διοικητικός, Αττικό

Αυτή είναι η δύναμή μας
Δεν θα πω κάτι που δεν έχει ακουστεί ήδη. Είναι μαζικό

αυτό που γίνεται σήμερα, δεν είναι ατομικό. 
Αισθάνομαι θλίψη, οργή, θυμό για την κατάντια του συ-

στήματος σε όλα τα επίπεδα. Παρακμή σε όλους τους το-
μείς, Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, στα πάντα. Χαίρομαι που εί-
μαι εδώ και χαίρομαι που έχει τόσο πολύ κόσμο, παρά τις
προσπάθειές τους να μην έρθουμε. Να συνεχίσουμε με
επιμονή και υπομονή.

Κλεοπάτρα, εργαζόμενη ΥΠ.ΠΟ

Και το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας είναι σήμε-
ρα εδώ, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, για να απαιτή-

σουμε μέτρα ασφάλειας στη δουλειά μας και τη ζωή μας. 
Σήμερα έχει πολύ μαζική προσέλευση, παρά τις προσπάθειες

της κυβέρνησης να μην αφήσει τον κόσμο να έρθει μπλοκάρον-
τας πάνω από τέσσερις σταθμούς. Πρέπει να συνεχίσουμε δυνα-
μικά, τα πράγματα είναι ήδη ακραία, δεν μπορούμε να περιμένου-
με. Τίποτα δεν θα λυθεί με τους καθιερωμένους θεσμικούς τρό-
πους, μόνο με μαζικές κινητοποιήσεις.

Νίκος Αντωνόπουλος, ξεναγός 

Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση και πρέπει να βιαστούμε να
την αλλάξουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να την αλλάξουμε κυ-

ρίως για τη νέα γενιά. 
Είναι ντροπή ακόμα και το ότι αναφέρθηκε στις ειδήσεις ότι το

φταίξιμο ήταν του σταθμάρχη. Ξέρουμε πώς έχουν γίνει τα
πράγματα, με τις συμβάσεις και τους ιδιώτες. Σήμερα είναι συγ-
κινητική η συμμετοχή των νέων. Και μου έκανε εντύπωση που
τραγουδούσαν παλιά τραγούδια τα 15χρονα στο μετρό μαζί με
τους καθηγητές τους. Συγκινητικό και αισιόδοξο. Έχουμε ευθύ-
νη εμείς η παλιότερη γενιά απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Το αγα-
πάς τα παιδιά σου δεν σημαίνει ότι τα αγκαλιάζεις και τα φιλάς
και τους παρέχεις τα υλικά αγαθά, αλλά αυτό που γίνεται σήμε-
ρα. Σε αυτό τον αγώνα η γυναίκα είναι πρωταγωνίστρια, σαν ερ-
γαζόμενη, σαν μάνα.

Λένα Μαραγκάκη, εργαζόμενη ΑΑΔΕ

Διεκδικούμε δικαιοσύνη για τα παιδιά που χάθηκαν.
Γι�αυτό ήρθαμε σήμερα από το δήμο. 

Σε όλους τους χώρους υπάρχουν ατυχήματα. Χρειάζεται
βελτίωση των συνθηκών δουλειάς, να δώσουν λεφτά, το
κυριότερο από όλα να γίνουν προσλήψεις.

Ιωάννης Φραγκουλάκης, 
δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης

Το μήνυμά μας είναι κοινό. Δεν μπορούμε να βάζουμε τα κέρ-
δη πάνω από τις ζωές. 

Πρέπει να είναι δημόσια αυτά τα αγαθά. Γι' αυτό εναντιωνόμα-
στε σε όσα πάνε να περάσουν στο νερό τώρα, ή στο ρεύμα που
το κατέστρεψαν ήδη. Και όλο αυτό με οδύνη. Για όλες τις ζωές.

Μάγδα, ΣΕΠΕ Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών συμμετέχει
στην απεργία σήμερα όπως και την Κυριακή ήμασταν

εδώ για τα θύματα στα Τέμπη. 
Η αδικαιολόγητη καταστολή την Κυριακή μας έφερε να εί-

μαστε οι τριπλάσιοι σήμερα, να απεργούμε σε μια δουλειά
που δύσκολα απεργεί κανείς, δεν έχουμε καν άδειες, είμαστε
θεραπευτές ανάπηρων παιδιών και ενηλίκων. Είμαστε εδώ στο
πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, μαζί με τα σωματεία
των σιδηροδρομικών και όλων των χώρων, να διεκδικήσουμε
δωρεάν και δημόσιες μεταφορές, υγεία, παιδεία, να σταματή-
σει αυτό το πανηγύρι της ιδιωτικοποίησης. Εμείς ξέρουμε από
πρώτο χέρι τι σημαίνει ο ιδιωτικός τομέας και να μην υπάρχει
ο δημόσιος. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ασφαλισμένα προ-
στατευμένα μέλη της οικογένειάς τους, τα παιδιά τους, πρέ-
πει να τα πάνε μόνο στον ιδιωτικό τομέα, δεν υπάρχει θερα-
πεία σε δημόσιο πουθενά. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό και για
τους εργαζόμενους και για τους ανάπηρους συνανθρώπους
μας, για τους θεραπευόμενούς μας: άθλιες συνθήκες. Γι' αυ-
τό είμαστε με όλα τα συνδικάτα, τους φορείς, τα σωματεία.

Ελένη Παριανού, 
γραμματέας Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών

Σήμερα διαδηλώνουμε όλη η Ελλάδα, όλα τα σω-
ματεία, είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους, οι

νέοι, οι φοιτητές, οι συνταξιούχοι, οι άνθρωποι της
εργασίας. 

Έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας και τα αιτήματά
μας, πρώτα απ' όλα για τα θέματα ασφάλειας και
για τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο αλλά και για
τους πολίτες. Αυτό που γίνεται σήμερα δεν πρέπει
να σταματήσει, πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι αυτή η
κυβέρνηση να πέσει. 

Η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας έχει φέρει αυξημέ-
νες τιμές για τον πολίτη ενώ οι ηλεκτροπαραγωγοί
και οι μεγάλες εταιρίες χαίρουν άλλης αντιμετώπισης
και βέβαια πληρώνουν φτηνότερα. Οι εργαζόμενοι/ες
στο ΔΕΣΦΑ στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο σημερινό
αγώνα και θα συνεχίσουμε μέχρι αυτός να δικαιωθεί.

Μαρία Κοτρώνη, 
γενική γραμματέας στο Σωματείο ΔΕΣΦΑ

Είμαστε εδώ για τα παιδιά που χάθηκαν. Για όλα αυτά
που θέλουν να τα ιδιωτικοποιήσουν και ο φτωχός κό-

σμος να μην έχει πρόσβαση, στην Υγεία, την Παιδεία, σε
όλα όσα έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να ζήσει με αξιοπρέ-
πεια πάνω από όλα. 

Είμαι ενάμιση χρόνο στο Γεννηματάς, επικουρική, αλλά
αυτά που βλέπω με έχουν απογοητεύσει. Είμαι πολύ ευχα-
ριστημένη με αυτό που γίνεται σήμερα.

Ιορδάνα Ετζιρίδου, 
τραυματιοφορέας Γεννηματάς

Κατεβήκαμε σήμερα για τον ίδιο λόγο με όλους. Για να μπο-
ρούν τα παιδιά μας να ζήσουν ελεύθερα, όπως δεν μπορού-

με εμείς. 
Για να σώσουμε κάτι από την κοινωνία που δεν καταφέραμε να

φτιάξουμε. Είχα καιρό να βγω στο δρόμο, θα ήθελα να είναι για
κάτι χαρμόσυνο, όχι γι' αυτό. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά είναι δικά
μας παιδιά. Να μην ξαναγίνει και όσο μπορούμε να έχουμε δύνα-
μη να αγωνιζόμαστε, για τα παιδιά και τις μανούλες όλου του κό-
σμου.

Ελευθερία, φαρμακοποιός

Διαδηλώνουμε ενάντια σε ένα σύστημα δολοφόνων,
έχουν σκοτώσει παιδιά. Γενικά τα έχουν βάλει με τη

νεολαία και τους φοιτητές, εδώ και πολύ καιρό. 
Η μόνη λύση είναι η απεργία, η κλιμάκωση, η επανάστα-

ση. Σήμερα είναι τέλεια και ελπίζω να συνεχιστεί.

Νεφέλη, φοιτήτρια Κοινωνιολογίας, Πάντειος

Είμαστε εδώ γιατί είναι εγκληματίες, γιατί σκοτώνουν
παιδιά. 

Αυτό που έγινε στα Τέμπη ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη
γιατί είναι άχρηστοι και ανεύθυνοι και βάζουν τα κέρδη πά-
νω από τις ζωές των πολιτών. Σήμερα γίνεται χαμός κι αυ-
τό πρέπει να γίνεται συνέχεια. Για να αλλάξει η κατάστα-
ση, να πέσει η κυβέρνηση των εγκληματιών.

Νικολέτα, 
φοιτήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειος
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Το κλείσιμο των κεντρικών σταθμών του
μετρό και του ηλεκτρικού από την κυβέρ-

νηση δεν ήταν η μοναδική προσπάθεια να μην
συμμετέχει ο κόσμος στην απεργία και το
συλλαλητήριο. Οι εργοδότες από τη μεριά
τους, σε μια σειρά χώρους, είτε προσέφυγαν
στα δικαστήρια για να βγουν οι απεργίες των
σωματείων παράνομες είτε κατέφυγαν σε
ανοιχτά απεργοσπαστικούς μηχανισμούς.

Η περίπτωση των τεχνικών της τηλεόρασης
ήταν χαρακτηριστική. Η απόφαση της ΕΤΙΤΑ
να συμμετέχει στην απεργία της 8 Μάρτη και
μην συνταχτεί με την ΕΣΗΕΑ και τις άλλες
Ενώσεις των εργαζόμενων στα ΜΜΕ που δεν
έκαναν το ίδιο, εξόργισε τους καναλάρχες
που την έστειλαν στα δικαστήρια.

«Το πρωί λάβαμε μήνυμα ότι η Ένωση των
Εργοδοτών μάς πήγε στα δικαστήρια», μας
είπε στο συλλαλητήριο ο Γιώργος Σκεπετζά-
κης, πρόεδρος της ΕΤΙΤΑ. «Ήταν κάτι που
όπως είπαν και οι δικηγόροι μας, δεν το είχαν
ξανασυναντήσει. Εμείς συνεχίζουμε την απερ-
γία και θα την συνεχίσουμε μέχρι το βράδυ με
κάλυψη της Ομοσπονδίας ή του ΕΚΑ, δεν
πρόκειται να κάνουμε πίσω.

Είμαστε εδώ για να βροντοφωνάξουμε όχι
άλλα θύματα στο βωμό των κερδών, όχι άλλο
αίμα. Είμαστε εδώ και για την ασφάλεια των
τεχνικών της τηλεόρασης ενάντια στην υπε-
ρεντατικοποίηση της εργασίας μας και για τα
μέτρα ασφαλείας που δεν παίρνονται σε πά-
ρα πολλές περιπτώσεις σε όλα τα κανάλια και
τις εταιρίες παραγωγής οι οποίες είναι θυγα-
τρικές των καναλιών. Όλο αυτό γίνεται για να
μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις στα
άτομα που δουλεύουν στα κανάλια και δεν
ανήκουν στα κανάλια αλλά σε εταιρίες που
ανήκουν στους εργοδότες των καναλιών».

ΕΡΤ
Την ίδια ώρα σε απεργοσπασία προχωρού-

σε η Διοίκηση της ΕΡΤ. «Σήμερα η ΠΟΣΠΕΡΤ
και όλα τα Σωματεία της ΕΡΤ έχουμε κατέβει
σε απεργία», μας είπε η Ειρήνη Φωτέλη, ερ-
γαζόμενη στην ΕΡΤ. «Παρόλα αυτά η διοίκη-
ση χρησιμοποιεί το προσωπικό ασφαλείας για
απεργοσπαστικούς λόγους. Βγάζει ενημερω-
τικό πρόγραμμα χωρίς να έχει συμβεί κάτι
έκτακτο».

Το πώς κινήθηκαν κυβέρνηση και εργοδό-
τες μάς το περιέγραψε και η Θάλεια Γεωργο-
πούλου, δικαστικός υπάλληλος: «Επειδή
έκλεισε από την απεργία εντελώς το Πρωτο-
δικείο και όλες οι δικαστικές υπηρεσίες και
δεν υπήρχε κανένας υπάλληλος να δημοσιεύ-
σει τις αποφάσεις σχετικά με τις απεργίες σε
χώρους που οι εργοδότες προσέφυγαν για να
βγουν παράνομες, επίταξαν συνάδελφο, άρω-
στη από το σπίτι της, και μάλιστα προφορικά
με ένα τηλέφωνο, για να πάει να δημοσιεύσει
απεργιακή απόφαση! Τόσο πολύ λύσσαξαν
με αυτή την απεργία».

Δεν έβρισκαν
άνθρωπο 
να “καθαρο -
γράψει” τις
απεργοσπαστικές
αποφάσεις!

Με την Κίνηση για Απεργιακή 
8 Μάρτη μπροστά!
Η Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη

πρωτοστάτησε για να μετατραπεί η
Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών σε πα-

νεργατική απεργία. Αντίστοιχο ρόλο έπαιξαν
οι δυνάμεις του Συντονισμού Εργατικής Αν-
τίστασης και του Συντονιστικού Νοσοκομεί-
ων ξεσηκώνοντας σωματεία και χώρους. Η
μαζική παρουσία τους στην απεργιακή συγ-
κέντρωση στην Κλαυθμώνος και στο συλλα-
λητήριο αμέσως μετά, ήταν αποτέλεσμα αυ-
τής της προσπάθειας.

Στα μπλοκ τους συσπειρώθηκαν δεκάδες
σωματεία, εργατικά σχήματα, συλλογικότη-
τες: Τα σωματεία του Άγιου Σάββα, του Γεν-
νηματάς, του Έλενα Βενιζέλου, του Κρατι-
κού Νίκαιας, του Δρομοκαΐτειου, καθώς και
εργαζόμενοι/ες του Παίδων Πεντέλης. Τα
σωματεία του ΥΠ.ΠΟ με πολλά πανό από το
Βυζαντινό Μουσείο και άλλους χώρους. Οι
Σύλλογοι ΓΓΔΕ και Εφοριακών Αττικής από
το Υπ.Οικονομικών. Τα σωματεία της ΔΕΣΦΑ.
Φοιτητές/τριες από το ΠΑΔΑ και πολλές ακό-
μα σχολές μαζί με την Πρωτοβουλία μετα-
πτυχιακών και υποψήφιων δικτατορ(ισσ)ών
του Παντείου. Εργαζόμενοι/ες της εταιρίας
«Τσαμούρης Δούζογλου ΑΕ» με δικό τους
πανό. Η πρωτοβουλία «Είμαι Εδώ» από την
Ηλιούπολη. Η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθο-
ποιών, η ΑΣΚΥ Ιδιωτικής Υγείας, το δίκτυο σε
επισιτισμό-τουρισμό Η Καμαριέρα.

Εκεί διαδήλωσαν και οι μετανάστες/τριες
και οι πρόσφυγες/ισσες από το στρατόπεδο
της Ριτσώνα, την κοινότητα Καμερούν και
άλλες αφρικανικές κοινότητες. Το πανό τους
«Από το Αιγαίο ως τα Τέμπη, το αίμα κυλάει,
δικαιοσύνη ζητάει», οι πολύχρωμες παραδο-
σιακές φορεσιές τους, ο παλμός και η μαχη-
τικότητά τους, ήταν εντυπωσιακά.

Τα μπλοκ της Κίνησης άνοιγε θεατρικό
δρώμενο για το έγκλημα στα Τέμπη που
τραβούσε όλα τα βλέματα. «Η πρόταση ήταν

του ηθοποιού Αλέξη Μαρτζούκου», μας είπε
ο Νίκος, σπουδαστής δραματικής σχολής.
«Η ιδέα ήταν να βρίσκεται ο ίδιος πάνω σε
ξυλοπόδαρα ως Χάρος με το δρεπάνι κι
εμείς μπροστά, ντυμένοι στα λευκά, τα νε-
κρά παιδιά που χάθηκαν μαζί με τις μαυρο-
φορεμένες μανάδες τους. Όλοι μας θέλαμε
σήμερα να συνδράμουμε στην κινητοποίηση
που όπως βλέπουμε είναι τεράστια, δεν ξέ-
ρουμε πότε ήταν η προηγούμενη τέτοια κι-
νητοποίηση. Πραγματικά τα λέει όλα ο κό-
σμος σήμερα με τη συμμετοχή του. Προσω-
πικά το βίωσα με πολύ μεγάλη συγκίνηση.
Μετά από σήμερα προσμένουμε πολύ πε-
ρισσότερα, να ενταθεί ο αγώνας. Και απευ-
θύνομαι στις καταλήψεις του Τσίλλερ και
του Ρεξ, είναι ευκαιρία να δέσουν όλα μετα-
ξύ τους ώστε να έχουμε τις μεγαλύτερες
δυνατές κινητοποιήσεις και κατακτήσεις που
δεν θα μπορούσαμε να έχουμε λίγο καιρό
πριν».

Συγκίνηση
«Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σή-

μερα», συνέχισε η Μαγδαληνή Τσαχά, βρε-
φοκόμος και ηθοποιός. «Είναι μεγάλη η συγ-
κίνηση. Το πιο δύσκολο που έχω ζήσει μέχρι
τα 34 μου χρόνια, να είμαι η νεκρή νύφη σε
κάτι που έχει συμβεί λίγες μέρες πριν. Ναι,
ήθελα να δω μια τέτοια κινητοποίηση. Ναι
θέλω να πέσει η κυβέρνηση. Δεν δέχομαι ότι
το δυστύχημα ήταν ανθρώπινο λάθος, έχου-
με μια τεχνολογία εξελιγμένη για να προλά-
βουμε αυτό που έγινε. Θρηνούμε τόσους νε-
κρούς και άλλους τόσους που δεν ξέρουμε
ποιοι είναι. Δεν υπάρχουν λόγια».

«Θα ήθελα να μην είμαι εδώ σήμερα, να
μην είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά, να μην
χρειάζεται να αναπαριστώ μια κοπέλα η
οποία έχει δολοφονηθεί», συμπλήρωσε η
Αλεξάνδρα Παγανή, ηθοποιός. «Εν έτη 2023,

στην εποχή της τεχνολογίας που μπορείς να
δεις τα πάντα, να μην μπορείς να δεις δυο
τρένα που συγκρούονται. Είναι απίστευτο. Η
συγκίνηση είναι αληθινή, τα δάκρυα είναι
αληθινά, γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν
χαθεί».

Τα συνθήματα «Δεν ήτανε ατύχημα, ήταν
δολοφονία – Κάτω η Νέα Δημοκρατία», «Δο-
λοφόνοι», «Φίλοι Μητσοτάκη είν’ οι βιαστές –
Μίχοι, Εκκλησία και Καπιταλιστές», «Με τις
γυναίκες στην πρώτη τη γραμμή – Παλεύου-
με ενωμένοι για την ανατροπή» δονούσαν
την ατμόσφαιρα. Αλλά και «Ανυπακοή –
Απεργία Διαρκή» απαιτώντας κλιμάκωση του
αγώνα.

«Η οργή απέναντι στην κυβέρνηση που
διαλύει και ιδιωτικοποιεί το κοινωνικό κρά-
τος φορτώνοντας τα βάρη στις πλάτες των
γυναικών της εργατικής τάξης, και ταυτό-
χρονα συγκαλύπτει τους πλούσιους (εκ)βια-
στές, συναντήθηκε και πολλαπλασιάστηκε
με την οργή για τη δολοφονική εγκατάλειψη
των σιδηροδρόμων και τις ιδιωτικοποιήσεις»,
αναφέρει η Κίνηση για την Απεργιακή 8
Μάρτη σε ανακοίνωσή της αμέσως μετά την
πορεία.

«Εκατόν έξι χρόνια πριν, η 8η Μάρτη στη
Ρωσία, σήμανε το ξεδίπλωμα ενός επανα-
στατικού κύματος που ξεκίνησε από τις γυ-
ναίκες, βάζοντας τέλος στο σφαγείο του
πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ανατρέποντας
τον Τσάρο και φτιάχνοντας μια κοινωνία στην
οποία τον έλεγχο είχαν οι από τα κάτω. Σή-
μερα αυτή η προοπτική ανοίγει ξανά. Η κλι-
μάκωση της απεργιακής σύγκρουσης είναι
αναγκαία για να ξεφορτωθούμε την κυβέρνη-
ση της Νέας Δημοκρατίας και να επιβάλλου-
με τις ανάγκες μας σε όποια κυβέρνηση και
αν ακολουθήσει. Μέχρι που οι ανάγκες μας
να μπούνε πάνω από τα κέρδη».

Λένα Βερδέ

8 Μάρτη, Πανεργατική απεργία στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Καταπίεση και Απελευθέρωση
Μονοήμερο εκδηλώσεων υπό τον τίτλο
«Καταπίεση και Απελευθέρωση» οργανώνει το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα την Κυριακή 26
Μάρτη στη Νομική Σχολή της Αθήνας. Μετά τη
συγκλονιστική πανεργατική απεργία στις 8
Μάρτη που ένωσε την πάλη ενάντια στις
σεξιστικές επιθέσεις με τις διεκδικήσεις όλης της

εργατικής τάξης, ο αγώνας των γυναικών και των
ΛΟΑΤΚΙ+ χρειάζεται κλιμάκωση. 
Το μονοήμερο περιλαμβάνει τρεις συζητήσεις 
(το πρόγραμμα δίπλα). Ακολουθούν δηλώσεις
που έδωσαν στην Εργατική Αλληλεγγύη
εργαζόμενες/οι στο απεργιακό συλλαλητήριο της
8 Μάρτη στην Αθήνα.

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

Μια μέρα με συζητήσεις 
για την πάλη των γυναικών, 
των ΛΟΑΤΚΙ+, των τρανς

Το πρόγραμμα 
των συζητήσεων

Θα ήταν δυνατόν να μην απεργούμε σήμερα
ύστερα από όλα αυτά που έχουν γίνει;

Όλα συνδέονται. Και ο ανθρώπινος παράγον-
τας, ότι σκοτώθηκαν τόσα νέα παιδιά που είναι το
μέλλον αυτής της κοινωνίας. Και ότι είναι η ημέρα
της γυναίκας που πρέπει να την τιμάμε και να αγω-
νιζόμαστε γιατί η γυναίκα σήμερα έχει μεγάλο
φορτίο, έχει επωμιστεί πολλούς ρόλους για να αν-
ταπεξέλθει. Και για τα εργασιακά δικαιώματα, ότι
σε λίγο θα φτάσουμε να δουλεύουμε Σάββατα και
Κυριακές χωρίς συμβάσεις, χωρίς τίποτα. Βλέπω
ότι ο κόσμος αντιδράει, βγαίνει στους δρόμους.
Στην δουλειά μου τα νέα παιδιά έχουν μεγάλη
αγωνιστικότητα. Αυτά μπήκαν μπροστά για να κα-
τέβουμε με πανό σήμερα.

Κανέλα Χριστοδουλοπούλου, 
ιδιωτική υπάλληλος

Απεργούμε για τη μέρα της γυναίκας
γιατί από εκεί ξεκίνησε η 8 Μάρτη. 

Και διεκδικούμε εδώ, μαζί με τις συνα-
δέλφισσες από το Έλενα, μόνιμες προσ-
λήψεις, αυξήσεις, δικαιώματα. Ταυτόχρο-
να είμαστε εδώ, συγκλονισμένοι, για το
έγκλημα στα Τέμπη. Η συγκέντρωση είναι
μεγαλειώδης, έχουν κατέβει μαθητές, ερ-
γατικά σωματεία. Θέλουμε να ρίξουμε
αυτή την κυβέρνηση και γι’ αυτό χρειάζε-
ται να ενταθούν αυτές οι κινητοποιήσεις.

Φώτης Ιορδανίδης, 
τραυματιοφορέας χειρουργείου, 

Έλενα Βενιζέλου

Διαδηλώνω για πρώτη φορά.
Πήρα αυτή την απόφαση για

όλα τα σαθρά που γίνονται στην
κοινωνία. 

Λεφτά σκορπούνται σε τσέπες
και όχι για το κοινό συμφέρον. Και
θα συνεχίσω να κινητοποιούμαι,
σαν εργαζόμενη, σαν μητέρα. Στα
νοσοκομεία βιώνουμε πολύ άσχη-
μες συνθήκες, υπάρχει έλλειψη
προσωπικού κι αυτό έχει αντίκτυπο
στον πολίτη που έρχεται να βρει
την υγεία του. Τα νοσοκομεία χρει-
άζονται ενίσχυση. Αν τα λεφτά που
σκορπούνται άδικα, δοθούν για να
μπουν εργαζόμενοι στα νοσοκο-
μεία, θα έχει καλύτερες συνθήκες
ο πολίτης που το αξίζει και το πλη-
ρώνει αλλά δεν του το παρέχουν. 

Η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ θα
ήταν καταστροφή. Βλέπουμε τι
έγινε με το ιδιωτικό ασθενοφόρο
στο Ωρωπό. Μας αντιμετωπίζουν
σαν ζώα. Και έρχεται τώρα το νο-
σοκομείο να βάλει τον ιδιώτη στη
φύλαξη. Κι εμείς που έχουμε μείνει
να παλεύουμε τόσα χρόνια, με
τους μισούς συναδέλφους να
έχουν φύγει οικειοθελώς γιατί δεν
άντεξαν την εργασιακή πίεση, ετοι-
μαζόμαστε να πάρουμε πόδι. Δεν
θα το αφήσουμε.

Μαρία Ράμου, 
εργαζόμενη στη φύλαξη, Αττικό

Απεργούμε σήμερα για τα δικαιώματα της γυ-
ναίκας, σε μια ημέρα σύμβολο παγκοσμίως.

Και το συνδυάζουμε με όσα γίνονται στη χώρα,
όπως το δυστύχημα στα Τέμπη. 

Στα πανεπιστήμια, ζητάμε δωρεάν εκπαίδευση
για όλες και όλους. Αλλά και δημόσια Υγεία και
ούτω κάθε εξής. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει
κατέβει τόσος κόσμος. Συμμετέχουμε με το πανό
μας σε μια προσπάθεια να μην κατέβουμε μόνες
και μόνοι στην πορεία, αλλά να συναντηθούμε και
να συνδεθούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώ-
να, και για τις διεκδικήσεις των γυναικών και για
όλα: με απεργίες και καταλήψεις που ξεκίνησαν
μετά από πολλά χρόνια πάλι, με πορείες με ακόμα
μεγαλύτερη δυναμική.

Αθηνά Σιμάτου, 
υποψήφια διδακτόρισσα, Πάντειος

Τί να πει κανείς για το σημερινό; Αυτό
που μας ακολουθεί είναι μεγαλει-

ώδες, αυτό που είναι μπροστά μας είναι
φανταστικό. 

Δεν έχουμε πια άλλη επιλογή. Ο δρό-
μος είναι ο μόνος δρόμος. Ο κόσμος ξε-
σηκώνεται. Δίνουμε κι εμείς, από το Είμαι
Εδώ στην Ηλιούπολη, το παρών. Είμαστε
μια πρωτοβουλία από γυναίκες και για
γυναίκες που θέλουν να μιλήσουν και να
ακουστούν. Δρούμε τοπικά και ευελπι-
στούμε να κάνουμε πολλά πράγματα,
πάντα με μια αγκαλιά και μια ζεστασιά
που είναι απαραίτητη. Γιατί οι τοπικές
κοινωνίες και οι γειτονιές μπορούν να
παίξουν ρόλο και να προσφέρουν διέξο-
δο στα αδιέξοδα που ζούμε.

Αντωνία Καλαθιανάκη, 
ραδιοφωνική παραγωγός, 

ιδιωτική υπάλληλος

Η Αργυρή
Ερωτοκρίτου από

την Κίνηση για την
Απεργιακή 8

Μάρτη στο βήμα
της συγκέντρωσης
στην Κλαυθμώνος. 

Φωτό: Στέλιος

Μιχαηλίδης
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Σε δεκάδες σημεία σε όλη τη χώρα συνεχίζονται
οι εξορμήσεις των τοπικών ΚΕΕΡΦΑ για την ορ-

γάνωση του συλλαλητηρίου στις 18 Μάρτη.
Την Κυριακή 12/3 έγινε μεγάλη εξόρμηση στο

καμπ του Σχιστού και στο παζάρι που βρίσκεται
κοντά στο στρατόπεδο. «Μοιράσαμε εκατοντάδες
ξενόγλωσσα εφημεριδάκια και οργανώνουμε μαζί
με τους πρόσφυγες το συλλαλητήριο ενάντια στον
ρατσισμό και την φασιστική απειλή» μεταφέρει ο
Παντελής από την ΚΕΕΡΦΑ του Πειραιά. «Πούλμαν
για τη διαδήλωση του Σαββάτου θα αναχωρήσει
στη 1μμ από το στρατόπεδο».

Την ίδια μέρα έγινε εξόρμηση και στο καμπ της
Ριτσώνας. Οι πρόσφυγες/ισσες που συμμετείχαν
μαζικά και στην πανεργατική απεργία της 8ης Μάρ-
τη ετοιμάζονται να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο
της 18 Μάρτη. 

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έγινε εξόρμη-
ση με τη βοήθεια της Ορόρε, προσφύγισσας από το
Καμερούν. «Μπαίναμε στις αίθουσες που γίνονταν
τα μαθήματα και κάναμε ανακοινώσεις καλώντας
στην απεργία και στις 18 Μάρτη. Η Ορόρε έπαιρνε
το λόγο παρακινώντας τους φοιτητές και τις φοιτή-
τριες να συμμετέχουν ενωμένοι στην απεργία της
Πέμπτης και στο συλλαλητήριο του Σαββάτου. Έλε-
γε ότι “ακόμα και το να περπατάμε στο δρόμο είναι
δύσκολο για μας. Είμαι γιατρός στο επάγγελμα και
δεν μπορώ να το εξασκήσω γιατί το κράτος μας
κρατάει σε αυτό το καθεστώς”. Νομίζω ότι το κάλε-
σμα της Ορόρε θα παίξει ρόλο για να έχουμε μεγα-
λύτερη συμμετοχή κι από τη σχολή μας στους δύο
επόμενους σταθμούς» μεταφέρει η Ρεμπέκα. 

Ανταπόκριση
Στα Πετράλωνα τα υλικά της ΚΕΕΡΦΑ διακινήθη-

καν μαζικά σε εξόρμηση την Παρασκευή 10/3. «Από
την ντουντούκα καλούσαμε τον κόσμο της γειτονιάς
στη νέα πανεργατική απεργία στις 16/3, στις τοπι-
κές εκδηλώσεις για την απεργιακή κλιμάκωση και
την ανατροπή της κυβέρνησης και στο αντιρατσιστι-
κό συλλαλητήριο στις 18/3. Η ανταπόκριση του κό-
σμου ήταν μεγάλη. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι την ανα-
τροπή. Ούτε βήμα πίσω!» λέει σε μήνυμά της η σ.
Μαρία από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ. 

Στο Περιστέρι «το Σάββατο 11/3, πήρε την πρω-
τοβουλία η τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ να καλέσει συγκέν-
τρωση στην οποία συμμετείχαμε κάνοντας τη σύν-
δεση των δολοφονιών στα Τέμπη με τις καθημερι-
νές δολοφονίες στα σύνορα και καλούσαμε στο
συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη» μεταφέρει ο Κώστας
από την ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου. 

Στα Πατήσια «το Σάββατο 11/3 κάναμε μεγάλη
εξόρμηση κι αφισσοκόληση στις γειτονιές του Αγί-
ου Νικολάου και της Πλατείας Αμερικής» μεταφέρει
η Μαρία από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ. «Με την έμπνευ-
ση που μας έδωσε η επιτυχία της πανεργατικής
απεργίας στις 8 Μάρτη καλούσαμε τον κόσμο
στους επόμενους μεγάλους σταθμούς, στη νέα πα-
νεργατική στις 16 Μάρτη και στο συλλαλητήριο
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες στις 18
Μάρτη στην Ομόνοια. Από πολλούς η απάντηση
ήταν “το ξέρω θα είμαι εκεί”. Σπουδαία ήταν και η
ανταπόκριση από αφρικανούς μετανάστες που προ-
μηθεύονταν το πολύγλωσσο εφημεριδάκι που έβγα-
λε η ΚΕΕΡΦΑ εν όψει του συλλαλητηρίου».

Eκδήλωση εν όψει της 18 Μάρτη θα πραγματο-
ποιήσει η ΚΕΕΡΦΑ Βόλου, την Τετάρτη 15/3, στις
5μμ στην Αρχιτεκτονική. Τη συζήτηση θα ανοίξουν
οι Φαίη Τζανετουλάκου, δρ. Ιστορίας της Τέχνης κι
ο Τάσος Τσιούνης, μεταπτυχιακός φοιτητής και μέ-
λος της ΚΕΕΡΦΑ.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 11/3 η
ανοιχτή εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης εν όψει της διε-

θνούς μέρας δράσης ενάντια στο φασισμό και στο ρατσισμό στις
18/3.

Τη συζήτηση άνοιξε η Δήμητρα Κομνιανού από την ΚΕΕΡΦΑ Θεσ-
σαλονίκης, βάζοντας ότι η φετινή κινητοποίηση θα είναι και αντικυ-
βερνητική, στο πλαίσιο των μαζικών εκδηλώσεων οργής της νεολαίας
και των εργατών ενάντια στο έγκλημα στα Τέμπη. Μπροστά στις ρα-
τσιστικές και δολοφονικές πολιτικές της ΝΔ και της Ευρώπης-Φρού-
ριο, με 23.000 νεκρούς από το 2014, η απάντηση είναι η μάχη για
ανοιχτά σύνορα, χαρτιά για όλους, πρόσβαση στην Υγεία στην εκπαί-
δευση σε σπίτια μέσα στις πόλεις μας. Αυτή τη μάχη μπορεί να τη δώ-
σει το εργατικό κίνημα με τα συνδικάτα που συγκλονίζει με τις απερ-
γίες του, η νεολαία και το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό κίνημα.

Στη συνέχεια μίλησε ο πανεπιστημιακός Γιώργος Τσιάκαλος, ξεκι-
νώντας με αναφορά στο έγκλημα στα Τέμπη και τονίζοντας πως οι
ιδιωτικοποιήσεις προωθούνται συντονισμένα από την Κομισιόν και την
ΕΕ, γεγονός που θέτει θέμα δημοκρατίας. Περνώντας στον αγώνα για
τα δικαιώματα των προσφύγων, θύμισε μια σειρά από μάχες που
έχουμε δώσει τα προηγούμενα χρόνια, καταλήγοντας πως σήμερα οι
φράχτες επεκτείνονται, τα σύνορα είναι ανοιχτά μόνο για την επιστρο-
φή των προσφύγων, ενώ η ΕΕ, οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Αυστραλία
αρνούνται ακόμα και τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ασύλου στην
πράξη. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Ευ-
ρώπη. Καταλήγοντας τόνισε πως ζούμε σε δύσκολες εποχές, αλλά όχι
σε εποχές που χάνονται. Το σύνθημα είναι ΝΙΚΗ σε όλες τις μάχες
που έχουμε να δώσουμε.

Τη σκυτάλη πήρε η πανεπιστημιακός Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, μιλών-
τας για το πώς μπορούμε να φτάσουμε σε νίκες. Ανέδειξε ότι κοινή
συνισταμένη όλων των μαχών που δίνουμε, ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις, για τα δικαιώματα των προσφύγων, κατά των φασιστών, είναι
πως κάθε μία τους αποτελεί βαθιά ταξική υπόθεση. Όπως τόνισε, με-
τά το έγκλημα στα Τέμπη είδαμε να σπάει η απάθεια και αυτό είναι
οδηγός για τη συνέχεια. Ακολούθησε πλούσια συζήτηση με δέκα συ-
νολικά παρεμβάσεις. 

Ευκλείδης Μακρόγλου

Μαζικά ετοιμάζονται να συμμετέχουν στις 18 Μάρτη οι μετα-
νάστες/ριες και οι πρόσφυγες/ισσες από τα καμπ και τις

κοινότητές τους. Όπως μας είπε η Νίνα από το Καμερούν στην
πανεργατική απεργία στις 8 Μάρτη:

«Είμαστε σήμερα εδώ για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά
μας. Για να απαιτήσουμε να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης και να σταματήσουν οι επαναπροωθήσεις. Για να φωνά-
ξουμε ότι οι ζωές των μαύρων και των προσφύγων μετράνε. Δεν
μπορούν να μας βλέπουν σαν να είμαστε εγκληματίες. Έχουμε
μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσουμε, γι’ αυτό ήρθαμε εδώ. Δεν εί-
μαστε εχθροί του ελληνικού λαού. Διεκδικούμε εκπαίδευση για
τα παιδιά μας. Να σταματήσει το τράφικινγκ των παιδιών μας
στα νοσοκομεία. Τα παιδιά μας είναι δικά μας, είτε είμαστε
πλούσιοι, είτε φτωχοί. Η κατάσταση στα καμπ είναι άθλια. Άν-
θρωποι πεθαίνουν. Δεν έχουν καμιά βοήθεια. Πρέπει να σταμα-

τήσει αυτό, να κλείσουν.
Να μας αφήσει η ελληνική κυβέρνηση να ζήσουμε στις πόλεις,

να μας βοηθήσει. Θέλουμε να μάθουμε την ελληνική γλώσσα,
αλλά δεν υπάρχει πρόγραμμα εκμάθησης. Θέλουμε να δουλέ-
ψουμε, αλλά δεν μας βοηθάνε να βρούμε δουλειά, να έχουμε
χρήματα για να ζήσουμε. 

Στη χώρα μου υπάρχει πόλεμος. Τα σχολεία καίγονται.
Υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις. Επιθέσεις από τους πολιτι-
κούς. Εκεί κινδυνεύαμε. Γι’ αυτό αναγκαστήκαμε να φύγουμε
και γίναμε πρόσφυγες εδώ. Και διεκδικούμε να μας αντιμετωπί-
ζουν σαν ανθρώπους, όχι σαν ζώα. Να μην μας δολοφονούς
στη θάλασσα. Ήμουν εκεί και ξέρω τι γίνεται. Δεν μας σκοτώ-
νει η θάλασσα. Η αστυνομία χτυπά τις βάρκες, αυτή μας δολο-
φονεί. Το σύστημα μας δολοφονεί. Θέλουμε ελευθερία, χαρ-
τιά, δικαιώματα».

Εξορμήσεις ΕκδηλώσειςΔιεθνής αντιρατσιστικός συντονισμός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Σάββατο 11 Μάρτη έγινε εκδήλωση στο Δημαρχείο της Νίκαιας
από την ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας και το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πει-

ραιά και συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, ακτιβιστές του αντιρα-
τσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος, πρόσφυγες και μετανάστες. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος Πολιτικής Αγω-
γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής σε πρώτο βαθμό, ο οποίος μας υπεν-
θύμισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τις χιλιάδες παράνομες επα-
ναπροωθήσεις στο Αιγαίο, το φράχτη στον Έβρο και τον εγκλεισμό
των προσφύγων σε κλειστά στρατόπεδα, ευθύνεται για το θάνατο
εκατοντάδων προσφύγων. 

Ο Νίκος Αγαπάκης από το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά έθι-
ξε ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των μεταναστών και
των προσφύγων στην χώρα μας, όπως για παράδειγμα την εκμάθηση
της ελληνικής γλώσσας στα προσφυγόπουλα και στους ενήλικες. Ειδι-
κότερα, ανέφερε πως για τους ενήλικες πρόσφυγες δεν προσφέρεται
από το κράτος καμιά δυνατότητα να μάθουν τη γλώσσα, ενώ για τα
παιδιά που δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά, το σχολείο δεν αποτελεί ου-
σιαστική πρόβλεψη, αφού δεν υπάρχουν τμήματα ένταξης. 

Τέλος, η Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος με την παράταξη
Ανταρσία στην Κοκκινιά, ανέφερε το ναυάγιο μεταναστών στην Καλα-
βρία με τους 68 νεκρούς και την ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης,
αφού το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Σμύρνη, αλλά προσπάθησε να
αποφύγει τα ελληνικά νησιά. Και τόνισε ότι τα αντιφασιστικά κινήματα
παλεύουν παντού, όπως μας έδειξε και η πρόσφατη διαδήλωση στη
Φλωρεντία μετά από φασιστική επίθεση σε σχολείο. 

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση και ανανεώσαμε το ραντεβού μας
στην επόμενη πανεργατική απεργία στις 16 Μάρτη και το συλλαλητή-
ριο στις 18 Μάρτη.

Πηνελόπη Κουτσουδάκη

ΝΙΚΑΙΑ

Συνεχίζουμε να βλέπουμε έναν
πολωμένο κόσμο το 2023, κα-

θώς η οικονομική, πολιτική και οι-
κολογική κρίση βαθαίνει – η κρίση
του κόστους ζωής πλήττει εκατομ-
μύρια ανθρώπους, ενώ οι κυβερνή-
σεις έχουν σύρει τον κυρίαρχο πο-
λιτικό λόγο προς τα δεξιά. 

Σε πολλές περιπτώσεις σεπιδιώ-
κουν να εντείνουν τον ρατσισμό,
καθιστώντας τις συνοριακές πολι-
τικές πιο βίαιες και απάνθρωπες
για όσους αναζητούν καταφύγιο
και απλώς μια ασφαλή ζωή. Οι
πρόσφυγες συνήθως δραπε-
τεύουν από τον πόλεμο, τις διώ-
ξεις και την καταπίεση ή το κλιμα-
τικό χάος. Θα πρέπει πάντα να θυ-
μόμαστε: είμαστε όλοι παιδιά με-
ταναστών.

Τα ανθρώπινα όντα ιστορικά
ζουν μεταναστευτικές ζωές, και
γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς; Η
δαιμονοποίηση και η ενοχοποίηση
των προσφύγων και των μετανα-
στών από τις κυβερνήσεις δίνει
χώρο κι οξυγόνο στις ακροδεξιές
και φασιστικές δυνάμεις να ανα-
πτυχθούν.

Αλλά από το Black Lives Matter
μέχρι την αντίσταση στις ρατσιστι-
κές επαναπροωθήσεις σε πολλές
χώρες, βλέπουμε ότι εκατομμύρια
άνθρωποι αντιτίθενται στον θεσμι-
κό ρατσισμό και στις ρατσιστικές
επιθέσεις. Με τους φασίστες
όπως η Μελόνι και τα Αδέλφια της
Ιταλίας, η Λεπέν και ο Εθνικός Συ-
ναγερμός στη Γαλλία, ή οι Σουη-
δοί Δημοκράτες, να σημειώνουν
εκλογική άνοδο και να μπαίνουν
σε κυβερνήσεις, είναι επιτακτική
ανάγκη να οργανώσουμε την αντί-
σταση σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει
επίσης να συνεχίσουμε να πολε-
μάμε τις ρατσιστικές επιθέσεις
από κυβερνήσεις και κόμματα που
κάνουν το έδαφος γόνιμο για να
αναπτύσονται οι φασίστες. 

Παράλληλα με τις απεργίες που
πραγματοποιούνται ενάντια στην
ακρίβεια σε πολλές χώρες, οι αντι-
ρατσιστικές πορείες στις 18 Μαρ-
τίου κατά του ρατσισμού είναι μια
στιγμή που πρέπει να εκμεταλλευ-
τούμε για να ενωθούμε σε παγκό-
σμιο επίπεδο και να διεκδικήσουμε
τη συλλογική δύναμη της αντιρα-
τσιστικής πλειοψηφίας - δεν μπο-
ρούμε να επιτρέψουμε να θριαμ-
βεύσει η πολιτική του "διαίρει και
βασίλευε". Το διακύβευμα είναι
πολύ μεγάλο. Πρέπει να θέσουμε
την αντιρατσιστική κινητοποίηση
στο επίκεντρο του κινήματος για
ενότητα, αντίσταση και αλληλεγ-
γύη.

Γουέιμαν Μπένετ, 
Stand Up to Racism, Βρετανία

Με σύνθημα «18 Μάρτη Πορεία Αλλη-
λεγγύης: Όχι στο ρατσισμό, σταματή-

στε την ακροδεξιά» καλεί διαδήλωση στη
Βαρκελώνη η κίνηση Unitat Contre el Fasci-
sme y Racisme. 

Στο μήνυμά τους σημειώνουν: «Εδώ μπο-
ρούμε να δούμε τους κινδύνους τόσο του
κρατικού ρατσισμού όσο και της ακροδε-
ξιάς. Το περασμένο καλοκαίρι, πάνω από 37
άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις μαροκινές
και ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας στα σύνο-
ρα στη Μελίλια. Βλέπουμε επίσης τρομερές
περιπτώσεις ρατσιστικών απελάσεων ακτιβι-
στών της μουσουλμανικής κοινότητας, συμ-
περιλαμβανομένου ενός από τα κορυφαία
μέλη μας. Όλα αυτά με τη σειρά τους τρο-
φοδοτούν την ανάπτυξη της ακροδεξιάς,
όπως το VOX, που προωθεί ακόμη πιο
ακραίες μορφές ρατσισμού, σεξισμού, τραν-
σφοβίας κλπ».

Η ακροδεξιά βία κανονικοποιείται στις
Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κό-

σμο. Η ρητορική μίσους και οι απειλές βίας
αγκαλιάζονται πέρα από τις περιθωριακές
ομάδες – κι από τα υψηλότερα στελέχη του
Ρεπουμπλικανικού κόμματος, καθώς και
από τους απλούς ψηφοφόρους που παρα-
σύρονται από την οικονομική ανασφάλεια
και την κινδυνολογία που τροφοδοτείται
από τους πολιτικούς ηγέτες.

Μόνο αν ενωθούμε σε παγκόσμια κλίμακα
σε ένα μαζικό κίνημα μπορούμε να απο-
κρούσουμε το μίσος, τη μισαλλοδοξία και
να εργαστούμε για πραγματικές λύσεις στα
πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι απλοί άνθρωποι.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι από τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες σε αυτή τη διεθνή ημέρα δρά-
σης!

Βιρτζίνια Ροντίνο, 
United Against Hate, ΗΠΑ

Στην Ιρλανδία είδαμε την άνοδο της ακροδε-
ξιάς συνοδευόμενη από κινητοποιήσεις κατά

των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των
μεταναστών. Χρησιμοποιώντας την επιδείνωση
της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας, αυ-
τές οι κινητοποιήσεις με στόχο τα κέντρα ασύ-
λου προσπαθούν να καθιερώσουν συνθήματα
όπως "Πετάχτε τους έξω", "Ιρλανδία για τους Ιρ-
λανδούς", "Στεγάστε τους Ιρλανδούς".

Εμείς λέμε: "Δεν πρόκειται για προσφυγική κρί-
ση. Είναι στεγαστική κρίση". Ο αγώνας μας είναι
να οικοδομήσουμε ευρύτερα δίκτυα αλληλεγγύης
και αντίστασης στην ακροδεξιά και τον δηλητη-
ριώδη ρατσισμό της. Ο θυμός της εργατικής τά-
ξης προς τις κυβερνητικές πολιτικές είναι πραγ-
ματικός και δικαιολογημένος, αλλά πρέπει επίσης
να σταματήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς.

Το αντιρατσιστικό συλλαλητήριο "Ιρλανδία για
όλους" στο Δουβλίνο στις 18 Φεβρουαρίου που
συγκέντρωσε 50.000 ανθρώπους από πολλές
ομάδες και οργανώσεις ήταν μια σημαντική στιγ-
μή στον ενωτικό αγώνα μας. Η σύνδεση των ερ-
γατικών διεκδικήσεων με τα αντιρατσιστικά συν-
θήματα, το έκανε ένα σημαντικό γεγονός. 

Σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνα-
μική και να συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε.
Στις 18 Μαρτίου, το United Against Racism Ire-
land οργανώνει συγκέντρωση στο Δουβλίνο, στο
πλαίσιο της διεθνούς αλληλεγγύης. Αυτό θα εί-
ναι ένας ακόμα σημαντικός σταθμός για να εμ-
ποδίσουμε τον ρατσισμό να κυριαρχήσει στο
δρόμο μας.

United Against Racism, 
Ιρλανδία

Θέλουμε να συνδέσουμε τους αγώνες
κατά του ρατσισμού με τον αγώνα κατά

του φασισμού, διότι τα ακροδεξιά κόμματα
και οργανώσεις αποτελούν σοβαρή απειλή
σε πολλές χώρες. Ενώ οι κυβερνήσεις προ-
σπαθούν να απωθήσουν τους πρόσφυγες
μέσω απάνθρωπων πολιτικών αποτροπής,
εγκλεισμού κι επαναπροωθήσεων, όλο και
περισσότερες τρομοκρατικές δομές γίνον-
ται εμφανείς στην ακροδεξιά – συχνά με
διασυνδέσεις με κρατικούς θεσμούς όπως
η αστυνομία και ο στρατός.

Το AfD έχει στραφεί ακόμα πιο δεξιά. Στο
τελευταίο τους συνέδριο, τον Ιούνιο του
2022, έγινε σαφές ποιος το διευθύνει: ο φα-
σίστας Bjorn Hocke και η επίσημα διαλυμένη
"πτέρυγά" του. Για πρώτη φορά στην ιστορία
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, υπάρχει ο
κίνδυνος της μόνιμης εγκαθίδρυσης ενός μα-
ζικού φασιστικού κόμματος. Στη Γερμανία, η
διαμαρτυρία μας στις 18 Μαρτίου στρέφεται
επομένως και κατά του AfD. Είναι ο κοινο-
βουλευτικός βραχίονας της ακροδεξιάς και
της ρατσιστικής τρομοκρατίας.

Κριστίνε Μπούχολντζ, 
Aufstehen gegen Rassismus, Γερμανία

Oι Τυνήσιοι ήταν πάντα στό-
χος των ακροδεξιών και φα-

σιστικών κομμάτων στην Ευρώ-
πη. Tώρα βρισκόμαστε σε μια
δύσκολη κατάσταση μετά τις δη-
λώσεις του Τυνήσιου προέδρου
που προωθεί τη ρητορική μίσους
κατά των μεταναστών από την
υποσαχάρια Αφρική. 

Ο φασισμός δεν έχει χρώμα.
Υπάρχει όποτε κάποιος προωθεί
τον αποκλεισμό του άλλου. Μό-
νο η ενότητα των αντιφασιστών
του κόσμου μπορεί να να τον
σταματήσει.

Ναγέτ Ζαμουρί, αντιπρόεδρος
Tunisian Human Rights League

Στη Βαρσοβία θα διαδηλώσει
το αντιρατσιστικό κίνημα

της Πολωνίας. Στο μήνυμα που
μας έστειλε η κίνηση Zjednoc-
zeni Przeciw Rasizmowi (Ενω-
μένοι κατά του ρατσισμού)
υπογραμμίζει:

«Αντιστεκόμαστε στο ρατσι-
σμό της πολωνικής κυβέρνησης
στα σύνορα με τη Λευκορωσία,
όπου οι πρόσφυγες από χώρες
που μαστίζονται από συγκρού-
σεις συνεχίζουν να απωθούνται
βάναυσα από τους συνοριοφύ-
λακες, με 39 νεκρούς και 200
αγνοούμενους. Υπερασπιζόμα-
στε όλους τους μετανάστες
που κρατούνται αυθαίρετα, κα-
κοποιούνται και κακομεταχειρί-
ζονται σε κέντρα κράτησης που
μοιάζουν με φυλακές και είμα-
στε αλληλέγγυοι σε όσους από
αυτούς κάνουν απεργία πείνας
διαμαρτυρόμενοι για τις απάν-
θρωπες συνθήκες και την άρνη-
ση χορήγησης ασύλου.

Το Zjednoczeni Przeciw Rasiz-
mowi θέλει να αποτελέσει μέ-
ρος μιας παγκόσμιας κινητοποί-
ησης ενάντια στις ρατσιστικές
πολιτικές των κυβερνήσεων -
παράνομες επαναπροωθήσεις,
απελάσεις και κρατήσεις, οι
οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις
ζωές των μεταναστών και απο-
τελούν πηγή ανθρώπινου πόνου.
Αυτές οι πολιτικές τροφοδοτούν
και νομιμοποιούν τον φασισμό
και την ισλαμοφοβία. Στον ρα-
τσισμό απαντάμε: “Πρόσφυγες
καλοδεχούμενοι”. Στον φασι-
σμό: "Ποτέ ξανά". Κάτω η Ευρώ-
πη-φρούριο».

Όπως και εσείς στην ΚΕΕΡ-
ΦΑ, έτσι και εμείς οργανώ-

νουμε διαδηλώσεις στις 18
Μαρτίου στις μεγάλες πόλεις.
Υποδεχόμαστε τους πρόσφυγες
και τους βοηθάμε να ζήσουν και
να εργαστούν στην κοινωνία
μας. Πολεμάμε όλες τις επανα-
προωθήσεις που κάνει η Fron-
tex και οι κυβερνήσεις μας.

Είναι πολύ σημαντικό να κά-
νουμε τους πρόσφυγες ενεργό
μέρος του αγώνα και φέτος εί-
μαστε πολύ περήφανοι που οι
Σύριοι πρόσφυγες και οι μαχη-
τές της ελευθερίας, που ζουν
στη Δανία, θα συμμετάσχουν
στη διαδήλωση στην Κοπεγχάγη
και θα γιορτάσουμε όλοι μαζί τη
Συριακή Επανάσταση του 2011. 

Διεθνής Αλληλεγγύη.

Λενέ Γιούνκερ, 
United Against Racism 

and Discrimination, Δανία

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

Αντιρατσιστική διαδήλωση στο Λονδίνο. Φωτό: SUTR
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Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑ
Ακόμα και η κατάθεση 
του επικεφαλής της ΔΙΑΣ
φέρνει ταραχή στην
υπεράσπιση των ΧΑυγιτών

Ο Αναστάσιος Τσολακίδης, επικε-
φαλής της ομάδας ΔΙΑΣ Κερα-

τσινίου που ήταν παρούσα το βράδυ
της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος
της παρέας του Παύλου Φύσσα από
τάγμα εφόδου της ΧΑ, κατέθεσε στο
εφετείο της Χρυσής Αυγής στις 10/3
(31η δικάσιμος). Πρόκειται για την
ομάδα ΔΙΑΣ που έφτασε πρώτη, αλλά
με πολύ μικρή χρονική διαφορά από
την ομάδα του Περάματος, στο ση-
μείο όπου οι χρυσαυγίτες συγκεν-
τρώνονταν για να εξαπολύσουν την
οργανωμένη τους επίθεση, έξω από
την καφετέρια Κοράλλι.

Ο δε μάρτυρας ήταν αυτός που
έκανε τις διαβιβάσεις για λογαριασμό
της ομάδας του. Παρότι από τις διαβι-
βάσεις γνωρίζουμε ότι οι αστυνομικές
δυνάμεις είχαν από την αρχή την εικό-
να ότι πρόκειται για μια μαζική, οπλι-
σμένη ομάδα χρυσαυγιτών, ο Τσολα-
κίδης σε μια κρίση αμνησίας (όπως
και άλλοι συνάδελφοί του άλλωστε)
προσπάθησε να αποφύγει να επιβε-
βαιώσει μέρη αυτής της εικόνας. Για
παράδειγμα έχει διαβιβάσει ότι φτά-
νοντας στην Παύλου Μελά οι αστυνο-
μικοί είδαν συγκεντρωμένα “άτομα
της Χρυσής Αυγής” και ότι “υπάρχουν
κάτι σιδηρομπουνιές και κάτι ρόπα-
λα”. Στο δικαστήριο προτίμησε να πει
ότι δεν θυμάται για ρόπαλα και ότι
δεν είχε καταλάβει εξ αρχής ότι επρό-
κειτο για μέλη της Χρυσής Αυγής. 

Πρόκειται για το γνωστό αποτέλε-
σμα της προσπάθειας των αστυνομι-
κών να δικαιολογήσουν τα αδικαιολό-
γητα, ότι δηλαδή παρά το γεγονός
ότι παρουσιάστηκαν στο σημείο πριν
την έναρξη της επίθεσης δεν έκαναν
τίποτα για να την αποτρέψουν. Ενώ
μάλιστα εξελισσόταν η επίθεση, πα-
ρότι είχαν χρόνο να διαλύσουν την
επιτιθέμενη ομάδα και να αποτρέ-
ψουν τουλάχιστον το μαχαίρωμα του
Παύλου, πάλι δεν έκαναν τίποτα. Για
να μην πέσει στην παγίδα και χαλάσει
τη... γραμμή, έφτασε στο σημείο να
ρωτήσει την πρόεδρο «τι έχω καταθέ-
σει;» πριν απαντήσει σε ερώτησή της!

Ωστόσο, ακριβώς επειδή ο μάρτυ-
ρας ήταν παρών στο περιστατικό κα-
τέθεσε και μια σειρά σημαντικά στοι-
χεία της επίθεσης που συμπίπτουν με
τα όσα έχουν πει και τόσοι άλλοι
μάρτυρες: την πολυάριθμη και ομοι-
όμορφα ντυμένη ομάδα που πριν την
επίθεση έκανε επικοινωνίες με τα κι-
νητά, το γεγονός ότι πράγματι κρα-
τούσαν αντικείμενα που γυάλιζαν και
που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη
(ρωτηθείς για τη σιδηρογροθιά), το
ότι η επίθεση ξεκίνησε απότομα από

όλους μαζί, το γεγονός ότι τουλάχι-
στον 4 άτομα επιτέθηκαν στον Παύλο
Φύσσα στην Παναγή Τσαλδάρη κα-
θώς και το ότι ο Ρουπακιάς μπορού-
σε να είχε διαφύγει καθώς είχε ήδη
μπει στο αυτοκίνητο και είχε στρίψει
το τιμόνι όταν ο μάρτυρας έφτασε
στο σημείο.

Όταν έγινε η σύλληψη Ρουπακιά ο
μάρτυρας παρατήρησε ότι ο δράστης
ήταν ήρεμος και δεν είχε ανεβάσει
παλμούς – επιβεβαίωσε δε τον χαρα-
κτηρισμό που είχε χρησιμοποιήσει
στην κατάθεσή του στις ανακρίτριες,
ότι ήταν «ατσαλάκωτος». Τόνισε ότι
δεν είδε ούτε τραύματα πάνω στον
Ρουπακιά. Αυτό βέβαια έρχεται σε
πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς
της υπεράσπισης Ρουπακιά ότι υπήρ-
ξε συμπλοκή, ότι ο δολοφόνος φοβή-
θηκε, αμύνθηκε κλπ. Η υπεράσπιση
δηλώνει μάλιστα ψευδώς ότι ο μαχαι-
ροβγάλτης τραυματίστηκε, παρότι η
ιατροδικαστική του έκθεση επιβεβαι-
ώνει την περιγραφή «ατσαλάκωτος».

“Ενιαίο γεγονός”
Τέλος ο Τσολακίδης κατέθεσε με

σιγουριά ότι η αλληλουχία γεγονότων
στα οποία ήταν παρών είναι «ένα ενι-
αίο γεγονός». Ήταν μια δήλωση που
πάει κόντρα στην προσπάθεια της
υπεράσπισης να τα παρουσιάσει σαν
ξεχωριστό γεγονός τη συγκρότηση
του τάγματος εφόδου έξω από το
Κοράλλι και το κυνηγητό από το μα-
χαίρωμα, με σκοπό να αποσυνδέσει
την οργάνωση της ΧΑ από την δολο-
φονία. Αυτό προκάλεσε ταραχή στην
υπεράσπιση, που με επανειλημμένες
ερωτήσεις προσπάθησε να ανατρέ-
ψει αυτή την εκτίμηση, καταφέρνον-
τας όμως μόνο να τον κάνει να επιβε-
βαιώσει και να πει πιο ξεκάθαρα:
«Ενιαίο είναι το γεγονός [που εκτυ-
λίχθηκε] από τη στιγμή που φτάσαμε
[στο Κοράλλι] μέχρι το μαχαίρωμα».

Για την επόμενη δικάσιμο αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί η κατάθεση του
Ν. Χατζηευστρατίου, φίλου του Παύ-
λου Φύσσα και θύματος της επίθε-
σης, ενώ το δικαστήριο έχει καλέσει
επιπλέον για κατάθεση τον Χ. Χρηστί-
δη, ιδιοκτήτη καταστήματος κοντά
στο σημείο της δολοφονίας και τον Α.
Νικολάου, αυτόπτη μάρτυρα.

Αφροδίτη Φράγκου

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

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η ΚΕΕΡΦΑ στις
13/3 ενόψει της διεθνούς μέρας δράσης στις
18 Μάρτη. Μίλησαν ο Πέτρος Κωνσταντίνου,

συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, ο Δημήτρης Ζώτος, δικη-
γόρος, συνήγορος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της ΧΑ
σε πρώτο βαθμό, ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακι-
στανικής Κοινότητας Ελλάδος “Η Ενότητα”, η Ζαννέ-
τα Λυσικάτου, γιατρός, μέλος Γενικού Συμβουλίου
ΠΟΕΔΗΝ, ο Ηλίας Μούρης, πρόεδρος της Ε' ΕΛΜΕ
Αθήνας, ο Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός, μέλος του
ΣΕΗ, ο Λεωνίδας Κοντουδάκης, αυτόπτης μάρτυρας
στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, η Ανδριάνα
Μπιρμπίλη, από την ομάδα Απόδραση στον λόγο και
στην τέχνη και ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, διασώ-
στης.

«Από τα Τέμπτη μέχρι το Αιγαίο δολοφονούν. Να
τους σταματήσουμε!», τόνισε ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου. «Αυτό είναι το μήνυμά μας. Θέλουμε να θυμίσου-
με ότι οι ίδιες οι κυβερνήσεις που με τις πολιτικές των
ιδιωτικοποιήσεων οδήγησαν στον θάνατο 57 συναν-
θρώπους μας, δολοφονούν και πνίγουν στα σύνορα.
Δεν είχαν την τεχνολογία να σταματήσουν δύο τρένα
που βρίσκονταν στην ίδια γραμμή και πήγαιναν για
σύγκρουση, αλλά υπάρχει η τεχνολογία να εντοπίζουν
τη μάνα που περνάει τα σύνορα αγκαλιά με ένα παιδί,
κρύβεται πίσω από ένα θάμνο και προσπαθεί να περά-
σει το ποτάμι του Έβρου. Ένοχη είναι η ίδια η κυβέρ-
νηση.

Τα συνδικάτα που απεργούν, η ΑΔΕΔΥ, το Εργατικό
Κέντρο Αθήνας, δεκάδες σωματεία υγειονομικών και
εκπαιδευτικών καλούν στο συλλαλητήριο στις 18
Μάρτη στις 3μμ στην Ομόνοια. Μας καλούν να διαδη-
λώσουμε οι πρόσφυγες από τα στρατόπεδα στη Ρι-
τσώνα και το Σχιστό, οι μετανάστες εργάτες από τη
Σκάλα Λακωνίας που δέχονται αυτές τις ημέρες το
ανελέητο κυνηγητό από την αστυνομία.

Οι πολιτικές του ρατσισμού ανοίγουν την πόρτα
στα “ορφανά” της Χρυσής Αυγής. Το αντιφασιστικό
κίνημα κέρδισε τη μάχη να μπουν φυλακή οι φασίστες
και δεν θα αφήσουμε να σηκώσουν κεφάλι. Καλούμε
λοιπόν σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις
18/3, που είναι διεθνής μέρα δράσης. Για να ανοίξουν
τα σύνορα και να σταματήσουν οι πολιτικές που εξον-
τώνουν. Οι ζωές όλων μετράνε».

«Δώδεκα ημέρες τώρα, εκατοντάδες χιλιάδες κό-
σμου σε όλες τις πόλεις στην Ελλάδα είναι στους
δρόμους», σημείωσε ο Δημήτρης Ζώτος. «Διαμαρτύ-
ρονται και διεκδικούν δικαιοσύνη για τα θύματα του
εγκλήματος στα Τέμπη, ανάμεσα στους οποίους ήταν
και δύο νεκροί μετανάστες. Το περασμένο Σάββατο
στο Φαρμακονήσι είχαμε πέντε καινούργια θύματα.
Μετανάστες που πνίγηκαν στη θάλασσα στην προ-
σπάθειά τους να έρθουν στην Ελλάδα. Διεκδικούμε
για όλους τους μετανάστες και τους πρόσφυγες το
δικαίωμα για ασφαλή είσοδο σε όλη την Ευρώπη.

Χθες απένειμαν βραβείο Όσκαρ. Εμείς σήμερα
απονέμουμε βραβεία για την πιο σκληρή ρατσιστική
και ισλαμοφοβική πολιτική. Η κυβέρνηση του Μητσο-
τάκη παίρνει το πρώτο βραβείο. Είναι αυτή που έχει
εγκλείσει όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης, μακριά από υπηρεσίες
Υγείας, και υπεύθυνη για τους θανάτους μέσα σε αυ-
τά. Τελευταίο θύμα ήταν ο Σομέ από το Κονγκό στο
στρατόπεδο στη Ριτσώνα. Πέθανε ένας νέος και
υγιής, μέχρι τότε, άνθρωπος μέσα σε δύο μέρες από
κόβιντ. Πριν από αυτόν, πέθαναν ο Μουκάμπε στο
στρατόπεδο της Κω, η Μίμι Μουκάγιε στο στρατόπε-
δο της Ελασσόνας, ο Εργκούν στο στρατόπεδο της
Κορίνθου.

Το δεύτερο βραβείο πάει στον Σουνάκ, τον πρωθυ-
πουργό της Βρετανίας. Μόλις προχτές με νόμο απα-
γόρευσε στους πρόσφυγες να ζητήσουν άσυλο στη
Βρετανία. Είναι ο ίδιος που ταυτόχρονα έδωσε στη
γαλλική κυβέρνηση 510 εκατομμύρια ευρώ για να εμ-
ποδιζει τους πρόσφυγες να πάνε με τις βάρκες του
θανάτου από τη Γαλλία και προσέλαβε 500 φύλακες
για τα στενά της Μάγχης. Στη Βρετανία όπως και εδώ
ο κόσμος εξεγείρεται ενάντια σε αυτές τις ρατσιστι-
κές πολιτικές. Γι' αυτό στις 18 Μάρτη η μάχη είναι
κεντρική για το εργατικό κίνημα και τη νεολαία παν-
τού».

«Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες από τους ερ-
γάτες γης στη Σκάλα Λακωνίας, στο Άργος και στη
Θεσσαλονίκη», δήλωσε ο Τζαβέντ Ασλάμ. «Ο νόμος
που έφερε ο Μηταράκης για τη μετανάστευση είναι
για να φέρνει σκλάβους. Εργάτης από την Ινδία ήρθε
με τη βίζα που εξασφαλίζεται από αυτόν τον νόμο και
γύρισε πίσω γιατί δύο μήνες δεν είχε πληρωθεί. Άλ-

  “Δικοί μας οι νεκροί   κ      

13/3, Συνέντευξη Τύπου της ΚΕΕΡΦΑ. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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«Το “δυστύχημα” στα
Τέμπη έδειξε με τον

πιο ξεκάθαρο τρόπο πώς αν-
τιμετωπίζει η εξουσία τις
ζωές των από κάτω, τις ζωές
που δεν μετράνε το ίδιο όσο
κάποιων άλλων», δήλωσε ο
Ιάσονας Αποστολόπουλος. 

«Κρατικές δολοφονίες δεν
συμβαίνουν μόνο στα τρένα
και στα δημόσια νοσοκομεία,
αλλά και στα καμπ των προ-
σφύγων και ιδίως στα σύνο-
ρα. Προχτές είχαμε ακόμα
ένα ναυάγιο στο Αιγαίο με
πέντε νεκρούς και δέκα
αγνοούμενους κοντά στο
Φαρμακονήσι, την ίδια μέρα
που τριάντα πρόσφυγες πνί-
γονταν ανοιχτά της Ιταλίας,
με τις ιταλικές αρχές να μην
κάνουν τίποτα παρ' ότι γνώ-
ριζαν. Είναι η ίδια πολιτική
που εφαρμόζεται στην Ευ-
ρώπη. Η πολιτική της μη διά-
σωσης. Η οποία έχει οδηγή-
σει σε δεκάδες νεκρούς, που
ανήκουν στις ζωές που “δεν
μετράνε”, με πιο πρόσφατο
παράδειγμα την 4χρονη Λου-
ζίν, που αφέθηκε να πεθάνει
από τη δίψα λίγο έξω από
την Κρήτη.

Αλληλεγγύη
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε

στη Σκάλα Συκαμινιάς, ένα
μικρό ψαροχώρι στη Λέσβο,
κηδεύεται η Αιμιλία Καμβύ-
ση, η τελευταία από τις τρεις
γιαγιάδες της Λέσβου που
έγιναν παγκόσμια σύμβολα
αλληλεγγύης προς τους
πρόσφυγες. Παρά τη ρα-
γδαία αύξηση του ρατσισμού
και της κρατικής βαρβαρότη-
τας, το πνεύμα της αλληλεγ-
γύης παραμένει ζωντανό.
Γιατί οι ψαράδες έσωσαν
τους 500 πρόσφυγες στην
Κρήτη τον Νοέμβρη, όχι το
λιμενικό. Πολίτες έσωσαν
τους 80 πρόσφυγες από τα
βράχια στα Κύθηρα, όχι οι
αρχές. Απλός κόσμος στην
Ελλάδα δίνει από το υστέρη-
μά του για να βοηθήσει τον
απλό κόσμο της Τουρκίας,
συντρίβοντας το αφήγημα
και των δύο κυβερνήσεων
που επενδύουν στο μίσος,
στον εθνικισμό και στην πο-
λεμοκαπηλεία.

Δηλώνουμε ότι όσο οι
ζωές μας υποτιμούνται, όσο
τα κρατικά εγκλήματα παρα-
μένουν ατιμώρητα, όσο οι νε-
κροί στα Τέμπη αντιμετωπί-
ζονται ως μια στραβή πριν
τις εκλογές που πρέπει να
μαζευτεί επικοινωνιακά, θα
μας βρίσκουν μπροστά
τους».

λος δούλευε τρεις μήνες και πληρώθηκε μόνο 15
ευρώ. Μήπως ο υπουργός κ. Μηταράκης ήθελε
να φέρει κόσμο να δουλέψει χωρίς λεφτά; Στη
Σκάλα Λακωνίας η αστυνομία τρεις μέρες κυνηγά-
ει μετανάστες για να τους απελάσει. Έτσι θέλουν
να καλύψουν τις ευθύνες τους για τους νεκρούς
στα Τέμπη. Αυτό είναι ρατσισμός. Κάθε εργάτης
πρέπει να έχει δικαιώματα, από όπου και να είναι
να αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Μεταχειρίζονται
σαν τους χειρότερους εγκληματίες μετανάστες
εργάτες επειδή δεν έχουν χαρτιά. Γι' αυτό όλοι
ελάτε μαζί μας να διαδηλώσουμε στις 18 του
Μάρτη».

«Τέσσερις μόλις μέρες μετά το πολύνεκρο δυ-
στύχημα στα Τέμπη, η κυβέρνηση κατέβασε νομο-
σχέδιο που ιδιωτικοποιεί την παιδοογκολογική μο-
νάδα “ΕΛΠΙΔΑ” του Αγία Σοφία», επισήμανε η Ζαν-
νέτα Λυσικάτου. «Παίρνει την υπηρεσία για τον
παιδικό καρκίνο για να το δώσει στα αρπακτικά
της αγοράς. Αυτά τα δημόσια νοσοκομεία είναι
ανοιχτά σε όλους τους κατατρεγμένους. Για τις
προσφύγισσες και τα παιδιά τους, για τους μετα-
νάστες και τις μετανάστριες, για κόσμο που δεν
έχει την οικονομική δυνατότητα. Όλοι πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες
Υγείας. Θα απεργήσουμε και θα διαδηλώσουμε
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση την Τετάρτη 15/3 στα
νοσοκομεία, αλλά και πανεργατικά την επόμενη
μέρα. Θα βρεθούμε όλοι και όλες στους δρόμους
και στις 18 Μάρτη, για να πούμε ότι θέλουμε λε-
φτά για τις ανάγκες μας, για τα νοσοκομεία, για τα
σχολεία. Παλεύουμε για να έχουν ΑΜΚΑ όλοι οι
ανασφάλιστοι, πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι η
πιο ρατσιστική κυβέρνηση που τολμάει να δίνει τό-
σα λεφτά για εξοπλισμό ενάντια στους πρόσφυγες
και βάζει τα κέρδη πάνω από τις ζωές μας».

«Το πιο επίκαιρο σύνθημα που ακούγεται σε
όλη τη χώρα είναι “τα κέρδη δικά τους, οι νεκροί
δικοί μας”», υπογράμμισε ο Ηλίας Μούρης. «Χι-
λιάδες λαού διαδηλώνουν κάθε μέρα σε όλες τις
πόλεις. Χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες από τα
σχολεία τους έστειλαν μηνύματα μη ανοχής. Χαι-
ρετίζουμε τους αγώνες τους και καταγγέλλουμε
την προσπάθεια καταστολής τους από την αστυ-
νομία και της απαξίωσής τους από τα συστημικά
ΜΜΕ. Εδώ βρίσκεται η γραμμή που ενώνει τα
Τέμπη με τα πνιγμένα κορμιά εκατοντάδων κατα-
τρεγμένων μανάδων και παιδιών στο Αιγαίο, με τις
εκατόμβες νεκρών της πανδημίας επειδή δεν
υπήρχαν ΜΕΘ και γιατροί, με τα εγκαταλελειμμέ-
να και υποστελεχωμένα σχολειά. Μας είπαν ότι
για τη δολοφονία στα Τέμπη υπεύθυνος ήταν ο
σταθμάρχης. Για τα εργατικά ατυχήματα φταίνε
οι απρόσεχτοι εργάτες. Για τους πνιγμούς στο Αι-
γαίο οι πρόσφυγες που δεν ξέρουν κολύμπι. Στα
σύνορα, στις ράγες, στα νοσοκομεία, κάθε μέρα
και μια κρατική δολοφονία. Θέλουμε μια άλλη Ελ-
λάδα, που θα σέβεται τον άνθρωπο ανεξαρτήτως
φυλής, χρώματος, θρησκείας, μακριά από τη μι-
σαλλοδοξία του φασισμού και του ρατσισμού.
Φράχτες στους φασίστες και όχι στους κατατρεγ-
μένους της γης».

Όλα τα αιτήματα
«Ο ρόλος των καλλιτεχνών στην καταπολέμηση

του ρατσισμού και του φασισμού είναι πολύ μεγά-
λος την τελευταία δεκαετία», τόνισε ο Βασίλης
Κουκαλάνι. «Η διεθνής μέρα δράσης ενάντια στον
ρατσισμό και τον φασισμό στις 18 Μάρτη και οι
διαδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο είναι πολύ
σημαντικές. Είναι μία κίνηση που εκφράζει τους
καλλιτέχνες, μια ομπρέλα που εμπεριέχει όλα μας

τα αιτήματα, για κοινω-
νική δικαιοσύνη, πολιτι-
κά δικαιώματα, για την
ένταξη των μεταναστών
και των προσφύγων
στην κοινωνία μας με
πρόσβαση σε όλες τις
υπηρεσίες. Καλούμε
όλον τον κόσμο, όπως
και όλες τις καταλήψεις
των καλλιτεχνών που
έχουν κερδίσει την εμ-
πιστοσύνη του κινήμα-
τος να είναι στις 18
Μάρτη. Πλάι στους κα-
τατρεγμένους όλης της
γης, απ' όπου κι αν
προέρχονται».  

«Δεκαετίες αγωνίζο-
μαι για να έρθει η δημο-
κρατία και η ειρήνη», εί-
πε ο Λεωνίδας Κοντου-
δάκης. «Ως κίνημα κα-
ταφέραμε να καταδικα-
στεί η Χρυσή Αυγή και
συνεχίζουμε. Τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια τα
πράγματα έχουν χειρο-
τερέψει, ο ρατσισμός
έχει ενταθεί. Λυπάμαι
και ντρέπομαι όταν
ακούω τον Μηταράκη
να λέει πόσους πρό-
σφυγες εμπόδισαν να

φτάσουν. Δεν μας είπε ποτέ πόσοι πνίγηκαν στα
νερά του Αιγαίου, πόσα παιδάκια και γονείς, στην
προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τον κατα-
τρεγμό των πολέμων. Για να πολεμήσω τον ρατσι-
σμό και τον φασισμό, έχω ενταχθεί στην ΚΕΕΡΦΑ
τα τελευταία δέκα χρόνια».

«Είμαστε στο πλευρό της ΚΕΕΡΦΑ και καλούμε
κι εμείς στις 18 Μάρτη στην αντιρατσιστική και
αντιφασιστική κινητοποίηση. Το Αιγαίο έχει γίνει
ένα απέραντο νεκροταφείο, πρέπει άμεσα να
ανοίξουν τα σύνορα για τους πρόσφυγες. Να
έχουν χαρτιά και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίω-
σης», ανέφερε η Ανδριάνα Μπιρμπίλη.

Μάνος Νικολάου

  “       και στα Τέμπη και στο Αιγαίο”

Ο Ιάσωνας Αποστολόπουλος στην συνέντευξη Τύπου 
της ΚΕΕΡΦΑ. Φωτό: Μάνος Νικολάου

19 Μάρτη ‘22, Διεθνής μέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Αθήνα. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Σείστηκε όλη η χώρα
Ξεσηκωμός από άκρη σ’ άκρη της χώ-

ρας ήταν η πανεργατική απεργία στις
8 Μάρτη. Δεν υπάρχει πόλη, νησί, χω-

ριό που να μην είδε συγκεντρώσεις, διαδη-
λώσεις, κινητοποιήσεις.

«Πολλές χιλιάδες διαδήλωσαν στα Γιάννε-
να», μας είπε η Λουίζα Γκίκα, γιατρός, μέλος
του ΔΣ της ΕΙΝΗ. «Όλοι οι κλάδοι του δημο-
σίου, νοσοκομεία, σχολεία, δήμοι, ήταν εκεί,
όπως και μια σειρά σωματεία του ιδιωτικού
τομέα, όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι, πάρα
πολλοί μαθητές και μαθήτριες. Τα πανεπι-
στήμια έκλεισαν με καλέσματα στην απεργία
και από τα μέλη ΔΕΠ και τους διοικητικούς.
Επίσης πολλά μαγαζιά κατέβασαν ρολά. Γε-
νικά υπήρχε η αίσθηση ότι όλη η πόλη ήταν
αυτή τη μέρα στο δρόμο. Όχι τυχαία όταν η
πορεία που ξεκίνησε από την κεντρική πλα-
τεία έφτανε κοντά στη λίμνη, τα τελευταία
μπλοκ δεν είχαν ακόμα προχωρήσει. Όλη η
Δωδώνης ήταν κλειστή».

«Τεράστια απεργιακή διαδήλωση της τά-
ξης των 8.000 ανθρώπων έγινε στο Βόλο»,
μας είπε ο Τάσος Τσιούνης. «Το κάλεσμα
του ΣΕΚ και της Κίνησης για την Απεργιακή
8 Μάρτη ήταν στον Άγιο Νικόλα μαζί με το
Εργατικό Κέντρο και την ΑΔΕΔΥ. Εκεί συγ-
κεντρώθηκαν χιλιάδες απεργοί. Από τα μι-
κρόφωνα στις ομιλίες μας καλούσαμε σε
απεργιακή κλιμάκωση. Στη συνέχεια, με το
μπλοκ του Φ.Σ. Αρχιτεκτονικής που ήταν
υπό κατάληψη όπως και άλλες σχολές να δί-
νει τον τόνο πίσω από τα συνδικάτα, ενωθή-
καμε με την πορεία χιλιάδων μαθητών, αλλά
και των φοιτητών και συνδικάτων του ΠΑΜΕ.
Βαδίσαμε μέχρι τον ΟΣΕ με τα φοιτητικά και
μαθητικά μπλοκ να ξεσηκώνουν όλη την πό-
λη και τα σύνθηματα ενάντια στην κυβέρνη-
ση να κυριαρχούν».

«Μαζικότατη ήταν η απεργιακή διαδήλωση
και στην Καλαμάτα με ένα πολύ μεγάλο
μπλοκ εκπαιδευτικών και πολλών ακόμα σω-
ματείων και συλλόγων», μας είπε η Χριστίνα
Λαδά, πρόεδρος του τοπικού ΣΕΠΕ. «Η συγ-
κέντρωση έγινε στο παλιό δημαρχείο όπου
δώσαμε συνέντευξη τύπου και μετά βαδίσα-
με σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Το κλί-
μα ήταν μαχητικό με συμμετοχή κόσμου που
δεν τον βλέπουμε συχνά στο δρόμο. Πολλοί
είχαν έρθει και από τα γύρω χωριά. Λίγο αρ-
γότερα έγινε και μαθητική διαδήλωση».

«Πάνω από 3.000 κόσμος διαδήλωσε στην
Αλεξανδρούπολη, σε μια κινητοποίηση που
είχαμε να δούμε στην πόλη από την εποχή
των κινητοποιήσεων για τα χρυσωρυχεία»,
μας είπε ο Γιώργος Μποτσίδης. «Συμμετεί-
χαν πάρα πολλοί μαθητές από πολλά σχο-
λεία, εκπαιδευτικοί, νοσοκομειακοί, τραπε-
ζοϋπάλληλοι και άλλοι χώροι του ιδιωτικού
τομέα. Ξεκινήσαμε με ομιλίες μπροστά στο
Δημαρχείο και μετά με πολύ παλμό έγινε πο-
ρεία στον σιδηροδρομικό σταθμό. Ήταν μια
τεράστια ενωτική κινητοποιήση».

«Το κάλεσμα στην Κάρπαθο έγινε από
τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», μας είπε η
Φωτεινή Λαγωνικού. «Η συγκέντρωση έγινε
στην πλατεία του Επαρχείου στα Πηγάδια
και ακολούθησε πορεία σε όλη την πόλη.
Ήταν εκατοντάδες μαθητές από όλα τα σχο-
λεία, οι εκπαιδευτικοί, πολλοί ντόπιοι εργα-
ζόμενοι, αλλά και κόσμος που κατέβηκε οι-
κογενειακά -γονείς και παππούδες των παι-
διών. Η πορεία κατέληξε στο Δημαρχείο,
όπου μαθητές μπήκαν στο γραφείο του Δη-
μάρχου φωνάζοντας "Δολοφόνοι, δολοφό-
νοι".

“Ποτέ ξανά Τέμπη”
Αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά τις πορείες

για το Γρηγορόπουλο το 2008 μπορεί να
μην έχει ξαναγίνει διαδήλωση στο νησί. Επί-
σης ότι η Κάρπαθος είναι τόπος καταγωγής
του Υπουργού Γεραπετρίτη, ο οποίος έχει
δεσμούς με το νησί. Μικρή συγκέντρωση και
πορεία έγινε το βράδυ της Τετάρτης και
στην Κάσο, όπου πίσω από πανό "Η ασφά-
λεια των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας. Πο-
τέ ξανά Τέμπη", εκπαιδευτικοί, μαθητές και
γονείς κρατούσαν αναμμένα κεράκια, ενώ οι
καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν πένθι-
μα. Το έγκλημα στα Τέμπη ανοίγει συνολικά
το ζήτημα της ασφάλειας των συγκοινωνιών,
όπως των περιφερειακών αεροδρομίων σαν
της Καρπάθου που είναι υποστελεχωμένα
και παρατημένα».

«Μαζική συγκέντρωση στην πλατεία Πρω-
τοδικείου με πρωτοβουλία του Συλλόγου
Δασκάλων και Νηπιαγωγών έγινε στη Νάξο»,
μας είπε η Κατερίνα Αγγελή. «Συμμετείχαν
περίπου 500 άτομα, ανάμεσά τους πολλοί
μαθητές και μαθήτριες. Ακολούθησε διαδή-
λωση με παλμό και συνθήματα. Πολλά χρό-
νια είχαμε να δούμε τέτοια κινητοποίηση
στο νησί». Αντίστοιχη είναι η εικόνα στο
Ναύπλιο με εκατοντάδες διαδηλωτές και
διαδηλώτριες, κύρια νεολαία, να βαδίζουν
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. 

Χιλιάδες διαδήλωσαν και στην Ξάνθη. Μα-
ζικά συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί, ο Φοιτητι-
κός Σύλλογος, μαθητές και μαθήτριες από
γυμνάσια και λύκεια, ο Σύλλογος Ιδωτικών
Υπαλλήλων και πολλά ακόμα σωματεία και
συλλογικότητες, ο δικηγορικός σύλλογος
της πόλης, όλη η αριστερά. «Κάτω η κυβέρ-
νηση του σεξισμού και των ιδιωτικοποιήσε-
ων. Με τις γυναίκες μπροστά, απεργίες μέ-
χρι τη νίκη», έγραφε το πανό του ΣΕΚ.

Στην κεντρική πλατεία «με πολύ μαζική
συμμετοχή, που είχαμε να δούμε από την
εποχή των μνημονίων» έγινε η απεργιακή
συγκέντρωση στην Κομοτηνή, όπως μας εί-
πε ο Θράσος Τζιάρας. «Χαιρέτισαν εκπρό-
σωποι από την τοπική ΑΔΕΔΥ και το Εργατι-
κό Κέντρο, νοσοκομειακοί, εκπαιδευτικοί,
μαθητές και αμέσως μετά έγινε πορεία στο
κέντρο της πόλης. Με πανό συμμετείχε και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλώντας σε κλιμάκωση του
αγώνα».

Λένα Βερδέ

Η απεργία στις 8 Μάρτη στην Πάτρα εξε-
λίχθηκε σε ένα απεργιακό τσουνάμι που

κατέκλυσε όλο το κέντρο της πόλης. Η συγ-
κέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλα-
τεία Γεωργίου ήταν μια από τις μεγαλύτερες
απεργιακές συγκεντρώσεις (πολλοί την συνέ-
κριναν με τις κινητοποιήσεις της περιόδου της
δολοφονίας Τεμπονέρα). Στην συνέχεια ακο-
λούθησε πορεία διάρκειας πολλών ωρών
στους κεντρικούς δρόμους.

Βάδισαν χιλιάδες μαθητές με τα πανό των
σχολείων τους που κλείσανε από τον συνδια-
σμό κατάληψης και απεργίας και είχανε πλημ-
μυρίσει από νωρίς με τα πανό τους δρόμους
και τα λεωφορεία απο κάθε κατεύθυνση. Μαζί
τους χιλιάδες φοιτητές με τα πανό των συλλό-
γων τους. Πολλά συνδικάτα από ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα με επικεφαλής το πανό του Ερ-

γατικού Κέντρου. Οι εκπαιδευτικοί όλων των
βαθμίδων κατέβηκαν μαζικά στα μπλοκ της
ΕΛΜΕ και του Συλλογου Δασκάλων και Νηπια-
γωγών. Κάποιες από αυτές τις δασκάλες είχαν
συμμετάσχει στην συζήτηση για την γυναικεία
απελευθέρωση, που είχε οργανώσει πριν λίγες
μέρες η Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη.

Mπροστά από τα δικαστήρια, πολλοί δικηγό-
ροι από το Δικηγορικό Σύλλογο Πάτρας, που
αποφάσισε στάση εργασίας, είχαν συγκεντρω-
θεί κρατώντας πλακάτ με τα ονόματα των νε-
κρών από το έγκλημα στα Τέμπη και ενώθηκαν
στην συνέχεια με τους διαδηλωτές/τριες που
πέρασαν από μπροστά τους. Ένα ατελείωτο
ποτάμι οργισμένης νεολαίας, χιλιάδων μαθη-
τών, φοιτητών, εργαζομένων γυναικών και αν-
τρών, οργανώσεων της αριστεράς, ανάμεσά
τους το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, βάλανε με τα
συνθήματά τους στο στόχο την κυβέρνηση και
το σύστημα του κέρδους που υπηρετεί.

Γιάννης Αγγελόπουλος

ΠΑΤΡΑ

Το πανελλήνιο συγκλονίστηκε από το έγκλη-
μα στα Τέμπη, συνέπεια των ιδιωτικοποι-

ήσεων και της χρόνιας απαξίωσης των υποδο-
μών. Η προσπάθεια κυβέρνησης - ΜΜΕ να το
συγκαλύψουν απέτυχε και η κοινή γνώμη
εξοργίστηκε. Ακόμα και συντηρητικοί άνθρω-
ποι σκέφτηκαν ότι και τα δικά τους παιδιά θα
μπορούσαν να είναι ανάμεσα στα θύματα.

Στη Λέσβο, πρώτα έδρασαν τα γυμνάσια με
καταλήψεις και άλλες δράσεις. Ακολούθησαν
οι εργατικοί χώροι, με το Παλλεσβιακό Εργα-
τοϋπαλληλικό Κέντρο να καλεί συγκέντρωση
διαμαρτυρίας. Ακολούθησε η ΑΔΕΔΥ. Μόνο
της ΓΣΕΕ δεν ίδρωσε το αυτί επειδή λέει, ήταν
πολύ απασχολημένη, έκανε …συνέδριο στο
Καβούρι!

Στις 8 Μαρτίου, η πλατεία Σαπφούς και οι
παρακείμενοι χώροι γέμισαν ασφυκτικά. Το

πλήθος πολύχρωμο. Τα μπλοκ των μαθητών
κατέβηκαν με πορεία, κόσμος ήρθε από τα
χωριά. Η βροχή δεν τους πτόησε: “Με ήλιο και
βροχή, το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί”. Να μερι-
κά από τα πανό που σημειώσαμε: ΑΔΕΔΥ, διά-
φοροι φοιτητικοί σύλλογοι, Σύλλογος Εργαζο-
μένων Νοσοκομείου, Ένωση Γιατρών ΕΣΥ, ΕΛ-
ΜΕ Λέσβου, Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών,
Συνέλευση Εργαζομένων- Ανέργων, κ.α. Ακό-
μα και ο Εμπορικός Σύλλογος έκλεισε τα μα-
γαζιά στη διάρκεια της συγκέντρωσης.

Γύρω στις 5 χιλιάδες κόσμος διαδήλωσε
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Τα συν-
θήματα οργισμένα και μαχητικά μαζί με τρα-
γούδια μιας ακτιβιστικής χορωδίας. Τα παιδά-
κια ενός δημοτικού σταμάτησαν το παιχνίδι
για να φωνάξουν κι αυτά: “Α-περ-γί-α, Α-περ-
γί-α”. H μέρα αυτή θα στοιχειώνει την κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη που, υπό το βάρος της κατα-
κραυγής, ξέχασε πανικόβλητη τις εκλογές.

Παρασκευάς Ψάνης

ΛΕΣΒΟΣ

Η μαζικότερη, μαχητικότερη και με παλμό
απεργιακή συγκέντρωση/πορεία που έχει

γίνει στη Ζάκυνθο. Πάνω από 2.500 χιλιάδες
κόσμος συμμετείχε και διαδήλωσε μετά από
το κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου
στην πλατεία Αγ. Μάρκου. Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου,
ο Σύλλογος Δασκάλων Ζακύνθου, το σωματείο
Ξενοδοχοϋπαλλήλων, το σωματείο συνταξιού-
χων, εργαζόμενοι από τον Δήμο και το Νοσο-
κομείο, ο Σύλλογος Γονέων, ο Φαρμακευτικός
Σύλλογος Ζακυνθου, πλήθος φορέων και συλ-
λογικοτήτων, καθώς και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ζακύν-
θου και το ΣΕΚ.

Οι πρωταγωνιστές της ιστορικής απεργίας
και διαδήλωσης ήταν οι μαθητές από την πλει-

οψηφία των Γυμνασίων και Λυκείων του νησι-
ού. Με τις μαθήτριες μπροστά σε όλα τα πα-
νό, να τιμούν με τον καλύτερο τρόπο, την
απεργιακή 8 Μάρτη, παγκόσμια ημέρα των γυ-
ναικών σε όλο τον πλανήτη. Όλα τα παιδιά με
τους γονείς και τους φίλους τους να διαδηλώ-
νουν ενάντια στο έγκλημα στα Τέμπη και τις
δολοφονίες της σημερινής κυβέρνησης, αλλά
και όλων των προηγούμενων.

Το Μουσικό Λύκειο Ζακύνθου έκλεισε την
συγκέντρωση τραγουδώντας για τους δικούς
μας νεκρούς, της τάξης μας και μας συγκίνη-
σε βαθιά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δήλω-
σαν ότι θα συνεχίσουν τις καταλήψεις τους και
ζήτησαν την συμπαράσταση όλων μας. Θα εί-
μαστε εκεί. Μαζί τους!

Τόνια Λαχανιώτη

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
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Συγκλονιστική συμμετοχή είχε η απεργία
στη Θεσσαλονίκη σε μια από τις μεγαλύτε-

ρες διαδηλώσεις τις τελευταίες δεκαετίες στην
πόλη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από
40.000 διαδηλώτριες/ες. Καθοριστικό ρόλο
έπαιξε η ενότητα της εργατικής τάξης στο
δρόμο, με μία και μόνη απεργιακή συγκέντρω-
ση όλων των συνδικάτων.

Ήδη μία ώρα πριν από την προγραμματισμέ-
νη συγκέντρωση η πλατεία γύρω από το Άγ.
Βενιζέλου ήταν γεμάτη από απεργούς με τα
πανό των σωματείων τους. Τα σχολεία του κέν-
τρου έρχονταν με πορεία, πανό και συνθήμα-
τα, ξεσηκώνοντας τους πάντες. Η παρουσία
της νεολαίας, με χιλιάδες μαθητές και φοιτη-
τές, έδωσε ξεχωριστό παλμό. Μαζί και οι κατει-
λημμένες σχολές και θέατρα από τους φοιτη-
τές και σπουδαστές που κλιμακώνουν τον αγώ-
να τους.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με τα μηνύματα
των μαθητών/τριων και φοιτητών/τριών που
θρηνούν τους φίλους και τις φίλες τους. Γύρω
από την εξέδρα συνωστίζονταν πάνω από 150

φορείς που ήθελαν να χαιρετίσουν. Σύντομα η
πορεία ξεκίνησε με κατεύθυνση προς το σιδη-
ροδρομικό σταθμό, ενώ τα συνθήματα ενάντια
στην κυβέρνηση και το έγκλημα στα Τέμπη δο-
νούσαν το κέντρο της πόλης. Όταν η κεφαλή
της πορείας προσέγγιζε τον σιδηροδρομικό
σταθμό, η ουρά της διαδήλωσης είχε μόλις ξε-
κινήσει από το Άγαλμα Βενιζέλου.

Η αστυνομία επιχείρησε αναίτια να σπάσει
τη διαδήλωση στο ύψος του σταθμού, με δα-
κρυγόνα και κρότου-λάμψης, όμως η επιμονή
των διαδηλωτών καθόρισε πως η διαδήλωση
θα συνεχιστεί μέσα από δύο διαδρομές προς
το ΥΜΑΘ. Όταν η διαδήλωση κατέληξε εκεί,
όλοι οι δρόμοι γύρω από το ΥΜΑΘ περικυκλώ-
θηκαν από απεργούς που απαιτούσαν δικαιο-
σύνη και όχι συγκάλυψη του εγκλήματος. 

Η Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη που
έδωσε όλες της τις δυνάμεις τις τελευταίες
βδομάδες για την απεργία, είχε δυναμική πα-
ρουσία καλώντας σε απεργιακή κλιμάκωση.
Μαζί και οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι του
ΣΕΚ και της Εργατικής Αλληλεγγύης που έγινε
ανάρπαστη ανάμεσα στους/στις απεργούς.

Ευκλείδης Μακρόγλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η πορεία στα Χανιά ήταν μεγαλύτερη από
αυτή της 9ης Νοέμβρη. Καμιά λήψη δεν

μπορεί να πιάσει το μέγεθός της. Πάνω από
10.000. Η δεύτερη μεγαλύτερη πορεία της
15ετίας. Ήταν όμως η πλέον νεανική και η πλέ-
ον οργισμένη.

Οι απεργοί και οι διαδηλωτές είχαν γεμίσει
ασφυκτικά από νωρίς τον χώρο της απεργια-
κής συγκέντρωσης στην πλατεία Αγοράς. Εκεί
έγιναν χαιρετισμοί από εκπροσώπους σωματεί-
ων, φοιτητών και μαθητών και ακούθησε η δια-
δήλωση μέχρι την πλατεία Δικαστηρίων όπου
οι μαθητές φώναξαν συνθήματα για το κυβερ-
νητικό έγκλημα στα Τέμπη.

Συμμετείχαν το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο,
ο ΣΕΠΕ, η ΕΛΜΕ, ο Ενιαίος Φοιτητικός Σύλλο-
γος Πολυτεχνείου Κρήτης (που προχώρησε σε
κατάληψη της σχολής από τις 8-9/3), ο Σύλλο-
γος Εργαζομένων ΟΤΑ, ο Σύλλογος Εργαζομέ-
νων του Νοσοκομείου, το Σωματείο Εργαζομέ-

νων ΕΚΑΒ, το Σωματείο Εργαζομένων στην
Efood, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το
Σωματείο Επισιτισμού, το Σωματείο Μισθωτών
Τεχνικών, το Συνδικάτο Οικοδόμων και το Σω-
ματείο Τροφίμων- Ποτών.

Επίσης συμμετείχαν κόμματα και φορείς
όπως η Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ - ΑΑ, το ΚΚΕ (μ-λ), η Πρωτο-
βουλία Καλλιτεχνών για την Τέχνη και τον Πο-
λιτισμό, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δή-
μου Χανίων, η Κατάληψη Ρόζα Νέρα, το Κοινω-
νικό Στέκι - Στέκι Μεταναστών και η Mothers
Wings Χανιά. Μαζική ήταν η συμμετοχή μαθη-
τών που προχώρησαν σε καταλήψεις των σχο-
λείων τους.

Δυναμική ήταν και η συμμετοχή των καλλιτε-
χνών. Από την Πρωτοβουλία για την Τέχνη και
τον Πολιτισμό απέδωσαν ένα κομμάτι από τη
Λατινική Αμερική για τις γυναικοκτονίες ενώ οι
μουσικοί του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου
(παράρτημα Χανίων) τραγούδησαν το “Κάποτε
θα έρθουν να σου πουν” του Π. Σιδηροπούλου.

Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη – Χανιά

ΧΑΝΙΑ

Στο Ηράκλειο η πανεργατική απεργία στις 8
Μάρτη ήταν σεισμός. Πολλές χιλιάδες κό-

σμου πλημμύρισαν την πλατεία Ελευθερίας,
που ήταν η συγκέντρωση και μετά τους δρό-
μους της πόλης. Κοινή πεποίθηση πολλών
απεργών ήταν ότι αυτή η κινητοποίηση αν μπο-
ρεί να συγκριθεί με κάποια από το παρελθόν
είναι με τις αντίστοιχες ενάντια στο ασφαλιστι-
κό Γιαννίτση. Σίγουρα ήταν η μεγαλύτερη των
τελευταίων πολλών χρόνων.

Εκτός από την οργή του κόσμου ενάντια
στην δολοφονική κυβέρνηση της ΝΔ, αυτό που
συνέβαλε στη μαζικοποίηση της κινητοποίησης
είναι το γεγονός ότι ήταν ενωτική. Όλοι συμμε-
τείχαμε στη συγκέντρωση στην πλατεία Ελευ-
θερίας: οι μαθητές με τα πανό των σχολείων
τους, όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι του Ηρακλεί-
ου, σωματεία και συνδικάτα, το εργατικό κέν-
τρο, τα σωματεία και οι ενώσεις συνταξιούχων

του ΠΑΜΕ, η αντικαπιταλιστική αριστερά και
βέβαια πολλές χιλιάδες ανένταχτου κόσμου.

Η συνέχεια δόθηκε την Κυριακή 12 Μάρτη με
κάλεσμα των φοιτητικών συλλόγων σε μία ηχη-
ρή διαμαρτυρία και πορεία στο κέντρο της πό-
λης. Η οργή του κόσμου ολοφάνερη, με χιλιά-
δες κόσμο να διαδηλώνει, με βροχή, ενώ πραγ-
ματοποιούνται καταλήψεις στα πανεπιστήμια
και στην πινακοθήκη του Ηρακλείου.

Σαν συνέχεια πρέπει να δώσουμε όλες μας
τις δυνάμεις για να κάνουμε την πανεργατική
απεργία στις 16 Μάρτη ακόμα μεγαλύτερη, αλ-
λά και το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό συλλα-
λητήριο του Σαββάτου 18 Μάρτη εξίσου μαζι-
κό. Ο πυρήνας μας οργανώνει την Πέμπτη, με-
τά την πανεργατική, ανοιχτή εκδήλωση συζή-
τηση στα γραφεία του ΣΕΠΕ Ηρακλείου στις
6:30μμ με θέμα: Μετά την πανεργατική σεισμό
είναι η ώρα της ανατροπής με ομιλητή τον
Γιάννη Βαλαή.

ΣΕΚ Ηρακλείου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Φωτό: 20/20 magazine

XANIA. Φωτό: Σεραφείμ Ρίζος

ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Φωτό: StoNisi.gr

ΖΑΚΥΝΘΟΣ. Φωτό: fb/Tzanetos Pomonis
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ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Κουτσό 8μμ
Το εργατικό κίνημα ενάντια στη ΝΔ – από
τις απεργίες του ’93 στην ανατροπή σή-
μερα
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφίρα

ΠΑΤΗΣΙΑ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 Λευκωσίας 34 7.30μμ 
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΥΨΕΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 
βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης 7μμ
Black Lives Matter 
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 Charlie’s, Δαβάκη 65, 7μμ
Black Lives Matter 
Ομιλητής: Κώστας Καραγιάννης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Εκδήλωση: Ελλάδα – Τουρκία – στα εγκλή-
ματα των από πάνω αντίσταση και αλλη-
λεγγύη από την εργατική τάξη
Ομιλητές: Τάσος Δεμοίρος, μέλος αποστο-
λής ΕΡΤ στις σεισμόπληκτες περιοχές,
Γιάννης Μαραβελάκης, ΣΕΚ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 23/3 
καφέ Τρίκυκλο, Νέος Κόσμος, 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 23/3 
καφέ Πλάτωνας, Ακαδημία Πλάτωνα, 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΘΗΣΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 23/3 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Ένα χρόνο μετά, σταματήστε τον πόλεμο
στην Ουκρανία
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 23/3 Περιμπανού 7μμ
Κλιματική καταστροφή: ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Δανάη Νικολοπούλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 23/3 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ πλ. Σουρμένων 8μμ
Black Lives Matter
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 23/3 
καφέ Show What, πλ. Μεσολογγίου 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 πολυχώρος Μάνος Λοΐζος,
Θηβών 256, 7μμ
Εκλογές στη δίνη της κρίσης
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 23/3 δημαρχείο, 2ος ορ. 6.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/3 
καφέ Aberto, Ρήγα Φερραίου 48, 6.30μμ
Μαρξισμός και έθνος
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΑΘΗΝΑ
Τετάρτη 15 Μάρτη, 7μμ 
Σεράφειο, Πειραιώς 144
Ομιλητές: 
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη 
Πάνος Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Παρασκευή 17 Μάρτη, 7μμ 
Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Νίκαιας,
Π. Τσαλδάρη 10
Ομιλητές: 
Κώστας Καταραχιάς, ΔΣ ΕΙΝΑΠ 
Μαρία Στύλλου, Σοσιαλισμός από τα κάτω

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Πέμπτη 16 Μάρτη, 7.30μμ 
Παλιό Δημαρχείο
Ομιλητές: 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΔΣ ΟΕΝΓΕ 
Τάσος Αναστασιάδης, Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Πέμπτη 16 Μάρτη, 7μμ 
Πλατεία Δημαρχείου
Ομιλητές: 
Χρίστος Αργύρης, ΔΣ σωματείου Γεννηματάς 
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Πέμπτη 16 Μάρτη, 7μμ 
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης,
Μαρίνου Αντύπα και Βενιζέλου
Ομιλητές: 
Ζαννέτα Λυσικάτου, ΓΣ ΠΟΕΔΗΝ 
Πέτρος Κωνσταντίνου, ΚΕΕΡΦΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τετάρτη 15 Μάρτη, 7μμ 
ΕΔΟΘ, Προξένου Κορομηλά 51
Ομιλητές: Ευκλείδης Μακρόγλου, Εναλλακτική Πρωτοβου-
λία Δικηγόρων, Γιάννης Κούτρας, ΔΣ ΕΝΙΘ

ΧΑΝΙΑ
Τετάρτη 15 Μάρτη, 7μμ 
Εργατικό Kέντρο Χανίων
Ομιλητής: 
Σεραφείμ Ρίζος, ΔΣ ΣΕΠΕ Χανίων 

ΞΑΝΘΗ
Παρασκευή 17 Μάρτη, 7.30μμ 
Καφέ Βυζάντιο
Ομιλητής: 
Τζεμαλή Μηλιαζήμ, δάσκαλος 

ΒΟΛΟΣ
Πέμπτη 16 Μάρτη, 7μμ 
Θόλος
Ομιλητής: 
Δημήτρης Στεφανάκης, αρχιτέκτονας 

ΠΑΤΡΑ
Τετάρτη 15 Μάρτη, 7μμ 
Αίθουσα ΕΒΕ, Αράτου 21
Ομιλητής: 
Δημήτρης Μπελιάς, 
υγειονομικός ΠΓΝΠ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πέμπτη 16 Μάρτη, 6.30μμ 
Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου
Ομιλητής: 
Γιάννης Βαλαής, οδοντίατρος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Σάββατο 18 Μάρτη 7μμ
Πυρσινέλλα 1, 4ος όροφος
Ομιλήτρια: 
Λουίζα Γκίκα, ΔΣ ΕΙΝΗ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ Μετρό Αγ. Νικολάου 6.30μμ 
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3
ΘΗΣΕΙΟ 
Κάτω Πετράλωνα Σταθμός 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
Άνω Πετράλωνα Σταθμός 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργάκη Ολυμπίου 7μμ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 6.30πμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή Αγορά 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3
ΓΚΥΖΗ Πλατεία Γκύζη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ Άγιος Νικόλαος 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Δημοτική Αγορά 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Λεωφ. Γαλατσίου και Βεΐκου 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 12μ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 11πμ
Ν.ΙΩΝΙΑ 
Λεωφόρος Ηρακλείου ΟΠΑΝ 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλατεία Ελευθερίας 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ 
Γούναρη και Σβώλου 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.00πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 11πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ.Νικολάου 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ

KΥΡΙΑΚΗ 12/3
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλατεία Αυδή 12μ

Εξορμήσεις

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟ
Είναι η ώρα της ανατροπής

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το ΔΣ του σωματείου μας ενημερώθηκε για
την αναφορά διοικητικής υπαλλήλου (μέ-

λος του ΔΣ του Σωματείου) προς τον συνά-
δελφο γραμματέα του σωματείου μας και μέ-
λος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ Κ. Καταραχιά. 

Η αναφορά σχετίζεται και επιβεβαιώνει πε-
ριστατικό προηγούμενης εβδομάδας κατά το
οποίο η διοικητική υπάλληλος απαιτούσε σε
ημέρα εφημερίας διενέργεια εξέτασης σε κα-
τά την γνώμη της επείγον περιστατικό χωρίς
παραπεμπτικό από τα ΤΕΠ, χωρίς καμία από
τις διαδικασίες που τηρούνται σε αντίστοιχες
περιπτώσεις (ενημέρωση μεταξύ των για-
τρών), και παρά τις διαφορετικές οδηγίες
που είχαν δοθεί από τον εφημερεύοντα στα
ΤΕΠ. Μπορεί ο οποιοσδήποτε υπάλληλος του
Νοσοκομείου να δίνει εντολές στους εφημε-
ρεύοντες γιατρούς για διενέργεια εξετάσεων
σε γνωστούς του ή αυτό το προνόμιο αφορά
μόνο την συγκεκριμένη υπάλληλο; Ενημερω-
θήκαμε επίσης για την αναφορά της "ασθε-
νούς" που προσήλθε στα επείγοντα του νοσο-
κομείου μας συνοδευόμενη από την διοικητι-
κή υπάλληλο. Στην αναφορά της τελευταίας -
συνέχεια ξεκάθαρα της αναφοράς της πρώ-
της - γίνεται χυδαία αναφορά στο τραγικό
συμβάν στα Τέμπη ως παραλληλισμός για
την υποτιθέμενη συμπεριφορά του Κ. Κατα-
ραχιά, όπως και υπονοούμενα για του που
βρισκόταν εκείνη την ώρα κτλ.

Μας προξενεί αηδία η κλήση από τη διοίκη-
ση του νοσοκομείου στον συνάδελφο μας ,
προς παροχή εξηγήσεων. Άραγε εκλήθη και
η διοικητική υπάλληλος να δώσει εξηγήσεις

για την συμπεριφορά της; Ξέχασε η Διοίκηση
ότι την ημέρα που έγινε το περιστατικό η συγ-
κεκριμένη υπάλληλος με παρότρυνση της
ίδιας της Διοίκησης ζήτησε συγνώμη από τον
κ. Καταραχιά για την συμπεριφορά της;

Αλήθεια, δεν γνωρίζει η διοίκηση ότι η ανα-
φορά έρχεται από "συνδικαλίστρια" της ΔΑΚΕ
του νοσοκομείου και γραμματέα του διευθυν-

τή ιατρικής υπηρεσίας; 
Αλήθεια, δεν γνωρίζει η διοίκηση ότι ο ανα-

φερόμενος είναι ο γραμματέας του σωματεί-
ου μας και εκλεγμένος στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ; 

Αλήθεια, από πότε η διοίκηση του νοσοκο-
μείου αναλαμβάνει, τάχα, ρόλο "διαιτητή" με-
ταξύ συνδικαλιστών της αριστεράς και της
δεξιάς; 

Η ΔΑΚΕ καλά θα κάνει να κάτσει στα αβγά
της, να σταματήσει τις μηνύσεις, τις αναφο-
ρές, τους γκαιμπελισμούς και τις μεθοδεύ-
σεις απέναντι στο σωματείο μας. Ίσως θα
πρέπει να ξανασκεφτεί να συμμετέχει και στις
διαδικασίες του σωματείου τιμώντας τους ψή-
φους των εργαζομένων που τους επέλεξαν.
Ειδικά αυτή τη στιγμή που τα αίσχη της δολο-
φονικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη (που η ΔΑΚΕ στηρίζει) από τα Τέμπη μέχρι
τα νοσοκομεία έχουν ξεσηκώσει το εργατικό
κίνημα και την νεολαία. Οι απανωτές πανερ-
γατικές απεργίες και τα συλλαλητήρια έχουν
επί της ουσίας διαλύσει την κυβέρνηση και το
αφήγημά της με την ανατροπή της να είναι
προ των πυλών.

Το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει αντιληπτό
και από τη διοίκηση... 

ΥΓ. Για όποιον και όποια ενδιαφέρεται για
το συμβάν και τις αθλιότητες που το ακολού-
θησαν, το σωματείο θα σας αποστείλει, μετά
από αίτηση σας, τις δύο αναφορές αλλά και
τις δύο απαντήσεις του Συναδέλφου μας. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ Μ. 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ Κ.
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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

Όχι διώξεις συνδικαλιστών

Την Τέταρτη 15 Μαρτίου θα γίνει η δίκη
για την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου, ο

οποίος στις 14 Ιούνη του 2020 είχε υποστεί
άγρια βασανιστήρια από αστυνομικούς και
λίγες μέρες αργότερα έφυγε από τη ζωή. 

Ο πατέρας του Γιάννης Μάγγος, από την
πρώτη στιγμή παλεύει ενάντια στη συγκά-
λυψη διεκδικώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη
για το θάνατο του γιού του. Σε δήλωσή του
εν όψει της δίκης σημειώνει: 

«Εκφράζουμε την πεποίθηση πως το Μο-
νομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, το οποίο
στις 15 Μαρτίου 2023 δικάζει μόνο το αδί-
κημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης
που προξένησαν οι αστυνομικοί στον γιο
μας Βασίλειο Μάγγο, θα συνταχθεί προς
τις κατευθύνσεις που θέτει η εισαγγελική
διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.
Η ανωτέρω διάταξη,  η οποία μας κοινοποι-
ήθηκε πρόσφατα μετά από προσφυγή μας,
ζητά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθε-
σης για το κακούργημα των βασανιστη-
ρίων. 

Ευελπιστούμε ότι το Μονομελές Πλημμε-
λειοδικείο δε θα βιαστεί να κλείσει την υπό-
θεση στο χαμηλότερο δυνατό ποινικό επί-
πεδο. Η υπόθεση πρέπει να κριθεί συνολικά
και για όλους τους εμπλεκόμενους αστυνο-
μικούς από το αρμόδιο δικαστήριο κακουρ-
γημάτων».

Δικαιοσύνη για τον
Βασίλη Μάγγο

Μια υπόθεση απλής οπλοκατοχής, που
τον Μάρτιο του 2020 διογκώθηκε από

την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τις εισαγ-
γελικές και δικαστικές αρχές σε υπόθεση
“διεθνούς τρομοκρατίας”, αποκαταστάθηκε
σήμερα στις πραγματικές της διαστάσεις
ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων της Αθήνας.

Οι έντεκα Τούρκοι αγωνιστές και αγωνί-
στριες, που βρίσκονται στην Ελλάδα ως πολι-
τικοί πρόσφυγες και πέρασαν τρία χρόνια στη
φυλακή εκτίοντας τις ποινές πολυετούς κά-
θειρξης που τους επέβαλε το πρωτόδικο δι-
κάστηριο, είναι από σήμερα και με απόφαση
δικαστηρίου ελεύθεροι. Οι δέκα από αυτούς
αθωώθηκαν εξ ολοκλήρου για όλες τις κατη-
γορίες που τους βάρυναν (ένταξη σε τρομο-
κρατική οργάνωση, διακεκριμένη οπλοκατο-
χή, κοκ) με ομόφωνη απόφαση του δικαστηρί-
ου. Ο ενδέκατος αθωώθηκε για όλες τις κατη-
γορίες εκτός του αδικήματος της απλής (και
όχι διακεκριμένης όπως εισαγόταν) οπλοκα-
τοχής. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία
με ψήφους 3-2 και η ποινή φυλάκισης που
επιβλήθηκε ομόφωνα ήταν 18 μήνες φυλάκι-
σης με αναγνώριση ελαφρυντικού. Θυμίζουμε
ότι η εισαγγελική πρόταση ήταν ομοίως απαλ-
λακτική και ταυτόσημη με την απόφαση του
δικαστηρίου.

Η μαζική καμπάνια συμπαράστασης και αλ-
ληλεγγύης στους κατηγορούμενους αγωνι-

στές και αγωνίστριες από την Τουρκία, η αν-
τίσταση των ίδιων που εκφράστηκε με την
πολυήμερη απεργία πείνας στις ελληνικές
φυλακές και που διακόπηκε με την απόφαση
αναστολής της ποινής τους, η μάχη που δό-
θηκε μέσα στη δικαστική αίθουσα με την πα-
ρουσία δεκάδων μαρτύρων υπεράσπισης
από το ελληνικό κίνημα, στέφθηκαν τελικά με
επιτυχία. Η διαδικασία στο ακροατήριο διε-
ξήχθη δικονομικά άψογα, η δε εισαγγελική
λειτουργός και το δικαστήριο τιμησαν τον
ρόλο τους με την πρόταση και την απόφασή
τους.

Ο πρόσφατος σεισμός στην Τουρκία αλλά
και το έγκλημα των Τεμπών στην Ελλάδα δεί-
χνουν ότι ο τουρκικός και ο ελληνικός λαός
δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, τους ενώνει
όμως ο αγώνας για ψωμί, ειρήνη και δημο-
κρατία. Η μάχη για τα δημοκρατικά δικαιώμα-
τα στη γειτονική Τουρκία, όσο και για την
υπεράσπιση και την επέκτασή τους στη χώρα
μας, συνεχίζεται.

Κούρτοβικ Ιωάννα, 
Ζορμπαλά Αλέκα,

Σαραφιανός Δημήτρης, 
Καμπαγιάννης Θανάσης, 

Πατρικουνάκος Πατρίκιος, 
Γιαννακοπούλου Βούλα,

συνήγοροι υπεράσπισης 
των 11 κατηγορούμενων αγωνιστών 

και αγωνιστριών από την Τουρκία

Ελεύθεροι οι αγωνιστές από την Τουρκία

15/3 Απεργία στα ΜΜΕ
Απεργιακή συγκέντρωση στις 12μ στο
Υπουργείο Εργασίας καλούν από τα κάτω
συνδικαλιστικά σχήματα στον κλάδο.
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Τα βιβλία
είναι όπλα

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr

ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ

Εγχειρίδιο ανατροπής
Το τεύχος 157, Μαρτίου-Απριλίου 2023

κυκλοφορεί σε πραγματικά εκρηκτι-
κές συνθήκες, την εικόνα των οποίων

δίνει από το πρώτο άρθρο με τίτλο «Η ώρα
της ανατροπής». Η Μαρία Στύλλου δίνει με
το άρθρο αυτό το υπόβαθρο του «Μάρτη
της εξέγερσης», μιας εξέγερσης που δεν
ήρθε ξαφνικά αλλά αποτελεί την κλιμάκωση
όλων των αντιστάσεων στη διάρκεια της τε-
τραετίας της ΝΔ, σε εργατικούς χώρους,
σχολεία, σχολές και γειτονιές. Η ΝΔ αντεπι-
τίθεται σε αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση, βυ-
θισμένη μέσα στα σκάνδαλα και την κρίση,
αγωνιώντας για το αν θα «επαναληφθεί το
2012». 

Το άρθρο παρουσιάζει τις αδυναμίες
όλου του φάσματος της ρεφορμιστικής αρι-
στεράς: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει όλο και πιο σαφές
ότι θα συνεχίσει τις δεξιές πολιτικές, το Με-
ΡΑ25 δεν έχει χτίσει δεσμούς με το εργατι-
κό κίνημα, ενώ το ΚΚΕ συνεχίζει να υποτιμά
τη δύναμη των εργατών/τριών και να εμπο-
δίζει την κλιμάκωση. Το άρθρο κλείνει με το
συμπέρασμα ότι η επαναστατική αριστερά
με κέντρο της το ΣΕΚ, που έπαιξε καθορι-
στικό ρόλο στην τεράστια πανεργατική
απεργία της 8 Μάρτη, μπορεί να δώσει προ-
οπτική νίκης στους αγώνες που φουντώνουν.

Στο άρθρο «Το αβάσταχτο κόστος της ιμπε-
ριαλιστικής αιματοχυσίας» ο Πάνος Γκαργκά-
νας δίνει την εικόνα που επικρατεί έναν χρόνο
μέσα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το κό-
στος δεν περιορίζεται στις τεράστιες απώλειες
και των δυο πλευρών σε στρατιώτες, το γιγάν-
τιο μεταναστευτικό ρεύμα εντός και εκτός Ου-
κρανίας και την οικονομική καταστροφή που
πέφτει στις πλάτες των Ουκρανών. Η κλιμάκω-
ση των εξοπλισμών και ο πληθωρισμός είναι
ένα χτύπημα στην εργατική τάξη διεθνώς. Η
κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι
πρόκειται για έναν μακρόσυρτο πόλεμο κι όχι
μια εύκολη νίκη που υπολόγιζαν τα επιτελεία
του Πούτιν, ενώ και η Δύση βρίσκεται σε αδιέ-
ξοδο λόγω των γεωστρατηγικών εξελίξεων με-
ταξύ ΗΠΑ και Κίνας και ανταγωνισμών στους
οποίους εμπλέκεται στενά και η Ελλάδα, όπως
παρουσιάζει το άρθρο. 

Η ανακοίνωση της Διεθνιστικής Σοσιαλιστι-
κής Τάσης που ακολουθεί το άρθρο, δίνει το
κέντρο της εργατικής αντιπολεμικής μάχης: ο
εχθρός βρίσκεται εδώ, η στρατιωτικοποίηση
της Ευρώπης είναι παγκόσμια απειλή, οι εργα-
τικοί ξεσηκωμοί παντού είναι το πεδίο στο
οποίο μπορεί να ξαναχτιστεί ένα νικηφόρο αν-
τιπολεμικό κίνημα.

Το ζήτημα της σεξιστικής βίας και τις μάχες
για να τσακιστεί, αναδεικνύει η Κατερίνα Θωί-
δου στο άρθρο της «Γυναίκες ενάντια στο σύ-
στημα». Ξεκινώντας από το μέγεθος ενός φαι-
νομένου που αποκορυφώνεται στις γυναικο-
κτονίες, το άρθρο θέτει τα ερωτήματα: τι φταί-
ει; Από πού πηγάζει η ανάγκη για έλεγχο των
γυναικών και κατά συνέπεια βία σε βάρος
τους; Αναζητά τις απαντήσεις στον ίδιο τον
τρόπο με τον οποίο το σύστημα επιτίθεται στις
γυναίκες ιδεολογικά και υλικά. Έτσι, προτείνει
και τις λύσεις, που περνάνε μέσα από το εργα-

τικό κίνημα και που μπορούν να βελτιώσουν τις
υλικές συνθήκες ζωής των εργατριών, να τσα-
κίσουν τα σεξιστικά ιδεολογήματα του συστή-
ματος και να ανοίξουν τον δρόμο για την ανα-
τροπή.

Το κυνήγι του κέρδους σκοτώνει
Η Αργυρή Ερωτοκρίτου γράφει στο άρθρο

της «Υγεία: Ο καπιταλισμός σκοτώνει» για τα
πισωγυρίσματα στα οποία έχει οδηγήσει η κρί-
ση του καπιταλισμού όσον αφορά τις επιστη-
μονικές κατακτήσεις στον χώρο της Υγείας.
Όπως εξηγεί, από τη μία πλευρά είναι το κυνή-
γι του κέρδους που καθορίζει τις προτεραιότη-
τες στην έρευνα και στην επένδυση σε φάρμα-
κα και θεραπείες – πράγμα που οδηγεί σε
εξάρσεις ασθενειών που δεν «αποφέρει» η αν-
τιμετώπισή τους. Από την άλλη πλευρά είναι η
αντεπίθεση ενός συστήματος σε βαθιά κρίση,
που βάζει στο μάτι το κοινωνικό κράτος και
επιδιώκει τη διάλυσή του και την παραχώρηση
των υπηρεσιών του σε ιδιώτες. Το άρθρο κλεί-
νει με τη συγκλονιστική εικόνα των αντιστάσε-
ων σε αυτές τις επιθέσεις και τον ρόλο της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς στον προσανατολι-
σμό και το δυνάμωμά τους.

Στο άρθρο «Οι εργάτες της Τέχνης διδά-
σκουν την Τέχνη της εξέγερσης» ο Στέλιος Μι-
χαηλίδης παρουσιάζει το χρονικό του πανκαλ-
λιτεχνικού ξεσηκωμού που ενέπνευσε τις τε-
λευταίες βδομάδες όλη την εργατική τάξη και
τη νεολαία. Ξεκινώντας ως αντίσταση στο Προ-
εδρικό Διάταγμα 85 που υποβαθμίζει τα πτυχία
των καλλιτεχνικών σχολών, το κίνημα αυτό με-
τατράπηκε γρήγορα σε έναν απεργιακό αγώνα
διαρκείας, με καταλήψεις σε όλη την Ελλάδα,
ξεσηκωμό σε θέατρα και σχολές, μετωπική
σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία μέσα στην
προεκλογική περίοδο, άνοιγμα της συζήτησης
για το ποια καλλιτεχνική εκπαίδευση θέλουμε
και πώς δίνουμε τις πολιτικές μάχες, για παρά-

δειγμα ενάντια στον σεξισμό και τους πλού-
σιους βιαστές.

Το άρθρο «Τα εγκλήματα των κλειστών
συνόρων» του Γιώργου Πίττα αποτελεί ένα
σημαντικό όπλο για την οργάνωση της πά-
λης ενάντια στην ΕΕ-Φρούριο. Το άρθρο
παρουσιάζει τις θανατηφόρες συνέπειες
της αντιπροσφυγικής πολιτικής της Ελλά-
δας στα σύνορα. Αντίστοιχα, εντός των συ-
νόρων, οι μετανάστες έρχονται αντιμέτωποι
με μια παρόμοια φονική πολιτική που τους
θέλει χωρίς χαρτιά και δικαιώματα, ενώ και
οι Ρομά δέχονται το δολοφονικό μένος της
ΕΛΑΣ. Στον αντίποδα, το κίνημα αλληλεγ-
γύης και οι μάχες κατά του ρατσισμού και
του φασισμού πετυχαίνουν νίκες (όπως οι
αθωώσεις διωκόμενων αλληλέγγυων και
προσφύγων), ενώ το αντιφασιστικό κίνημα
συνεχίζει να δίνει τη μάχη της απομόνωσης
της ΧΑ και των παραφυάδων της. Η διεθνής
μέρα δράσης 18 Μάρτη θα είναι το σημείο
συνάντησης όλων αυτών των αντιστάσεων
με κέντρο την ανατροπή της ρατσιστικής
ατζέντας της ΕΕ και της ΝΔ που την εφαρ-
μόζει σκληρά.

Στο απεργιακό κίνημα που ξεδιπλώνεται
στη Γαλλία εμφανίστηκε το εμβληματικό

σύνθημα: «Αν μας πας τη σύνταξη στα 64, θα
σε πάμε στον Μάη του '68». Στο ομώνυμο άρ-
θρο ο Ιάνης Δελατόλας περιγράφει αυτό το
συγκλονιστικό κίνημα που παλεύει ενάντια στη
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Θυμίζον-
τας αρχικά ότι ο Μακρόν επιχείρησε την αύξη-
ση του ορίου συνταξιοδότησης στην αρχή της
θητείας του και αναγκάστηκε σε οπισθοχώρη-
ση, το άρθρο σκιαγραφεί την αδυναμία της κυ-
βέρνησης να επιβάλει αυτές τις επιθέσεις υπό
την απειλή μιας εργατικής τάξης που έχει βγει
μαζικά στους δρόμους τα τελευταία χρόνια
αναγκάζοντας τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να
αναλάβουν δράση. Το άρθρο δίνει επίσης την
εικόνα της ενίσχυσης της Αριστεράς του Με-
λανσόν αλλά και τις αδυναμίες του μετώπου,
καθώς επίσης και τις αδυναμίες της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς του ΝΡΑ που διασπάστη-
κε πρόσφατα. Περιγράφει επιπλέον τη σημα-
σία του αντιρατσιστικού κινήματος στη μάχη
για το τσάκισμα της Λεπέν και στη συνολική
προοπτική αυτού του κινήματος.

Τέλος, ο Οζάν Τεκίν γράφει για την κατάστα-
ση στην Τουρκία μετά τους φονικούς σεισμούς
και εν όψει των εθνικών εκλογών. Στο άρθρο
του «Τουρκία: Ο σεισμός είναι ταξικό ζήτημα»,
περιγράφει τις κρατικές και κυβερνητικές ευ-
θύνες για την τραγωδία, καθώς και τον φονικό
ρόλο του κατασκευαστικού τομέα. Συνεχίζει
υπογραμμίζοντας ότι η ταξικότητα της αντιμε-
τώπισης του σεισμού περιλαμβάνει και τον ρα-
τσισμό σε βάρος των σεισμόπληκτων προσφύ-
γων, ενώ τονίζει τη σημασία της παρέμβασης
της Αριστεράς στις πληγείσες περιοχές. Δίνει,
κλείνοντας, μια αναλυτική εικόνα του προεκλο-
γικού σκηνικού που διαμορφώνεται στην Τουρ-
κία, σε κυβέρνηση, αντιπολίτευση και Αριστερά
καθώς και τα καθήκοντα της τελευταίας μέσα
σε αυτές τις συνθήκες.

Αφροδίτη Φράγκου
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Τριάντα χρόνια πριν, τον Οκτώ-
βρη του 1993 μια άλλη κυβέρ-
νηση της ΝΔ του «ορίτζιναλ»

Μητσοτάκη πατρός, κατέρρεε κάτω
από την πίεση των εργατικών αγώ-
νων. Η τυπική αφορμή που έφερε τις
πρόωρες εκλογές του Οκτώβρη του
1993 ήταν η αποχώρηση από την
κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ ενός
«Σαμαρικού» βουλευτή από το Κιλ-
κίς. Η ΝΔ έμεινε με 150 έδρες, ο
Μητσοτάκης προκήρυξε εκλογές και
ένα μήνα μετά μαυρίστηκε άγρια
στις κάλπες. 

Η αυτοδυναμία της κυβέρνησης
της ΝΔ κρεμόταν εξαρχής από μια
τρίχα. Λίγοι θυμούνται σήμερα τον
Κ. Στεφανόπουλο, που έγινε αργότε-
ρα πρόεδρος της Δημοκρατίας και
ακόμα λιγότεροι το κόμμα του, τη
ΔΗ.ΑΝΑ. Αλλά χρειάστηκε η εντολή
του στο μοναδικό βουλευτή της να
δώσει ψήφος εμπιστοσύνης ώστε να
μπορέσει η ΝΔ να σχηματίσει κυβέρ-
νηση μετά τις εκλογές του Απρίλη
του 1990.

Όμως, η κυβέρνηση της ΝΔ ερχό-
ταν με έναν αέρα απέραντης αυτο-
πεποίθησης, εκφράζοντας τους μύχι-
ους πόθους της άρχουσας τάξης. Το
πρόγραμμα της κυβέρνησης ήταν
διακηρυγμένο και σαφές, να γκρεμί-
σει και να σβήσει την «αμαρτωλή»
κληρονομιά των αγώνων της μεταπο-
λίτευσης και τις κατακτήσεις της. 

Θα ήταν η ελληνική εκδοχή της
Θάτσερ στη Βρετανία που τσάκισε
τα συνδικάτα και επέβαλε τις πιο
άγριες νεοφιλελεύθερες «μεταρρυθ-
μίσεις». Ό,τι είχε πάρει στη Θάτσερ
έξι-εφτά χρόνια να το καταφέρει, θα
το κατάφερνε ο Μητσοτάκης σε
χρόνο μηδέν. Η άρχουσα τάξη πί-
στευε ότι είχε τους συσχετισμούς
για να τα καταφέρει. Το ΠΑΣΟΚ του
Αν. Παπανδρέου ήταν βυθισμένο
στην κρίση των σκανδάλων που είχε
γεννήσει η στροφή στην αγορά από
τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Και η
Αριστερά, το ΚΚΕ και ο Συνασπι-
σμός, ήταν σε κρίση και μαύρη απαι-
σιοδοξία μετά την κατάρρευση του
«υπαρκτού σοσιαλισμού» στην Αν.
Ευρώπη και τη Ρωσία. 

Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση της ΝΔ
έβαλε μπρος με φόρα την επίθεσή
της. Και σύντομα ανακάλυψε ότι η
σκιά της ήταν μεγαλύτερη από το
μπόι της. Η αυτοπεποίθησή της άρ-
χισε να ραγίζει από το καλοκαίρι του
1990 όταν συνάντησε το πρώτο κύ-
μα της εργατικής αντίστασης. 

Ο νόμος για το Ασφαλιστικό πυρο-
δότησε ένα κύμα απεργιών. Οι σιδη-
ροδρομικοί, που σήμερα είναι στην
πρώτη γραμμή, κατέβηκαν σε απερ-
γίες, περιφρούρησαν τον αγώνα
τους πάνω στις ράγες των τρένων
και στο σταθμό Λαρίσης. Οι απεργοί
της Τράπεζας της Ελλάδας είχαν
αποκλείσει το «θησαυροφυλάκιο»
του κεντρικού κτιρίου στην Αθήνα
(και «στόλισαν» τα ΜΑΤ με το μυρω-
δάτο περιεχόμενο από σακούλες για
τα σκουπίδια). 

Εκείνο το απεργιακό κύμα συν-
δυάστηκε  με τους αγώνες σε «προ-
βληματικές» επιχειρήσεις, σε εργο-
στάσια που η κυβέρνηση προόριζε
για κλείσιμο, όπως στην Πάτρα.
Όταν η κυβέρνηση έστειλε εκεί τα
ΜΑΤ συνάντησε χιλιάδες οργισμέ-
νους εργαζόμενους και νεολαίους
που τα κυνήγησαν. 

Κύμα καταλήψεων
Στα τέλη του 1990 η κυβέρνηση

αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να
συγκρουστεί με τη νεολαία. Το «πο-
λυνομοσχέδιο» του τότε υπουργού
Παιδείας Κοντογιαννόπουλου προ-
κάλεσε έκρηξη. Πρόβλεπε την κα-
τάργηση των δωρεάν συγγραμμά-
των, της σίτισης και στέγασης στα
πανεπιστήμια μέχρι την επαναφορά
της «ποδιάς» στα σχολεία. Η απάν-
τηση ήταν ένα κύμα καταλήψεων
που απλώθηκε από τα πανεπιστήμια
στα σχολεία. 

Ο αγωνιστής καθηγητής Ν. Τεμπο-
νέρας δολοφονήθηκε από τις παρα-
κρατικές συμμορίες της ΟΝΝΕΔ
στην Πάτρα τον Γενάρη του ’91,
στην επιχείρηση «ανακατάληψης»
που είχε οργανώσει η κυβέρνηση.  Ο
υπουργός παραιτήθηκε, το «πολυνο-
μοσχέδιο» αποσύρθηκε αλλά το μί-
σος για τη ΝΔ μεγάλωνε αντί να
εκτονώνεται. 

Το φθινόπωρο του 1992 μια άλλη
«μεταρρύθμιση» του ασφαλιστικού, ο
διαβόητος νόμος Σιούφα, πυροδότη-
σε ακόμα ένα κύμα πανεργατικών
απεργιών. Όμως, ήδη είχε ξεκινήσει
ο απεργιακός αγώνας που είναι ακό-
μα σύμβολο για το εργατικό κίνημα
και που συνδέθηκε άρρηκτα με την

κατάρρευση της κυβέρνησης της ΝΔ.
Αυτός ο αγώνας ήταν η  απεργία
διαρκείας των εργαζόμενων στην
ΕΑΣ, τα μπλε λεωφορεία της Αθήνας. 

Η κυβέρνηση είχε βάλει στο στό-
χαστρο, με τις ιδιωτικοποιήσεις, το
«βαρύ πυροβολικό» του συνδικαλι-
σμού, τα σωματεία των εργαζόμε-
νων στις τότε ΔΕΚΟ (Δημόσιες Επι-
χειρήσεις Κοινής Ωφέλειας). Οι συγ-
κοινωνίες της Αθήνας ήταν και φιλέ-
το για τους ιδιώτες και «κόκκινο πα-
νί» για την κυβέρνηση. Οι «αψιμα-
χίες» με τα σωματεία της ΕΑΣ είχαν
ξεκινήσει από το τέλος του ’90. 

Το καλοκαίρι του 1992 η κυβέρνη-
ση ανακοίνωσε χιλιάδες απολύσεις
στην ΕΑΣ. Και οι εργαζόμενοι σε μια
μαζική συνέλευση στο Σπόρτινγκ
επέβαλαν στις ηγεσίες τους δια
βοής να μετατρέψει την πρόταση για
τριήμερη απεργία σε διαρκείας η
οποία έχει απόλυτη επιτυχία. Λίγες
μέρες μετά η κυβέρνηση ψηφίζει το
κλείσιμο της ΕΑΣ, την απόλυση όλων
και την παράδοση των γραμμών στις

ΣΕΠ, τους «νοικοκυραίους» όπως
τους αποκαλούσε ο Μητσοτάκης. 

Τον Αύγουστο του ’92 στη «μάχη
του Βοτανικού», χιλιάδες απεργοί
και συμπαραστάτες συγκρούονται
με τα ΜΑΤ που ήθελαν να βγάλουν
τα λεωφορεία. Τον Σεπτέμβρη οι
απεργοί αποφασίζουν να διαδηλώ-
σουν στη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση απαγο-
ρεύει τις συγκεντρώσεις. Εν τω με-
ταξύ τα πούλμαν των απεργών στα-
ματάνε στην Λάρισα. Στην ιστορική
συγκέντρωση στην Λάρισα, κόντρα
στην διοίκηση του συνδικάτου, οι
απεργοί ψηφίζουν «όλοι τώρα στη
Θεσσαλονίκη» και ξεκινάνε ξανά. Λί-
γο έξω από τη Θεσσαλονίκη τους
περιμένουν τα ΜΑΤ. Η διοίκηση του
συνδικάτου αποφασίζει την επιστρο-
φή τους στην Αθήνα. 

Ο αγώνας των εργαζόμενων της
ΕΑΣ συνεχίστηκε όλους τους επόμε-
νους μήνες, κυριολεκτικά μέχρι και
τη μέρα που έπεσε η ΝΔ. Δεν βρέ-
θηκαν ποτέ μόνοι τους. Οι απεργίες
ενάντια στις απολύσεις και τις ιδιω-

τικοποιήσεις στη ΔΕΗ, στην Ολυμ-
πιακή Αεροπορία, στον ΟΤΕ έπαιρ-
ναν δύναμη από την αντοχή των
απεργών της ΕΑΣ. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έμενε
βέβαια με σταυρωμένα τα χέρια.
Προσπάθησε να σπάσει την απομό-
νωσή της και να αποπροσανατολίσει
την αγανάκτηση με δυο εργαλεία: το
ρατσισμό και τον εθνικισμό. Το 1991
ψήφισε το νόμο που έκανε «λαθραί-
ους» τους μετανάστες και ξεκίνησε
τα πογκρόμ της Αστυνομίας με επι-
λεκτικό στόχο τους μετανάστες ερ-
γάτες από την Αλβανία. Το 1992-93
οργάνωσε μια γιγάντια εκστρατεία
για το «όνομα της Μακεδονίας». 

Ταξικό μίσος
Ήταν η εποχή που ο ελληνικός κα-

πιταλισμός εξορμούσε στη «βαλκανι-
κή ενδοχώρα» με τις πλάτες του ΝΑ-
ΤΟ και της ΕΕ. Αυτές οι εκστρατείες
έδωσαν χώρο στους φασίστες να εμ-
φανιστούν αλλά δεν έσωσαν τη ΝΔ.
Όταν έσυρε στα δικαστήρια τους «5
της ΟΣΕ» (της οργάνωσης από την
οποία προέρχεται το ΣΕΚ) για τη δια-
κίνηση του βιβλίου για το Μακεδονι-
κό, το κύμα της συμπαράστασης αγ-
κάλιασε όλη την Αριστερά και τα συν-
δικάτα, και ανάμεσά τους χιλιάδες
απεργούς της ΕΑΣ. Το ταξικό μίσος
για τη ΝΔ ήταν πιο δυνατό από την
«εθνική ενότητα» γύρω από τον Μη-
τσοτάκη και τους «μακεδονομάχους». 

Έτσι έφτασε στην κρίση και την
κατάρρευση η αγέρωχη ΝΔ του ’90.
Τότε, όμως, η φυσιολογική εναλλα-
κτική λύση για την εργατική τάξη
που την αντιπάλεψε με τόσο πείσμα
και οργή ήταν η σοσιαλδημοκρατία,
το ΠΑΣΟΚ. Όχι γιατί η ηγεσία του εί-
χε προοπτική τους αγώνες. Αντίθε-
τα, σε κάθε κρίσιμη στιγμή κήρυττε
τη «σύνεση», και την αναμονή για να
πέσει η ΝΔ σαν «ώριμο φρούτο». Το
ΠΑΣΟΚ είχε ήδη μπει στην πορεία
που θα το έκανε «εκσυγχρονιστικό»,
να αγκαλιάζει τις ιδιωτικοποιήσεις
και την αγορά. Όμως, η Αριστερά
δεν πρόβαλε καμιά διαφορετική
προοπτική για τον κόσμο που πά-
λευε, αντίθετα κουβαλούσε το φορ-
τίο της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και
της Οικουμενικής το 1989-90.

Η πτώση της ΝΔ συνοδεύτηκε με
μια μεγάλη νίκη για το εργατικό κί-
νημα. Την επανακρατικοποίηση των
λεωφορείων της Αθήνας. Το ότι
ένας σκληρός απεργιακός αγώνας
μπορεί να φέρει τέτοιες νίκες είναι
μάθημα για το σήμερα. 

Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στη
συνέχεια, ιδιαίτερα επί πρωθυπουρ-
γίας Σημίτη, έβαλαν μπροστά τα
σχέδια των ιδιωτικοποιήσεων, αυτή
τη φορά κομματιαστά και έμμεσα.
Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότη-
τες το γκρέμισμα της ΝΔ να είναι
κομμάτι της ανατροπής του συστή-
ματος με την Αριστερά που βάζει
αυτή την προοπτική στην πρώτη
γραμμή. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Έτσι γκρεμίσαμε 
τον παλιό Μητσοτάκη

Σεπτέμβρης 1990. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

Πανεργατική απεργία τον Δεκέμβρη του 1991. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη
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Μια από τις πιο αηδιαστικές συναντήσεις
ήταν αυτή που έγινε την περασμένη βδο-

μάδα στη Ρώμη, μεταξύ του Ισραηλινού πρω-
θυπουργού, Νετανιάχου και της Ιταλίδας πρω-
θυπουργού, Μελόνι. Η Μελόνι, πολιτική απόγο-
νος του Μουσολίνι, και προσωπική θαυμάστρια
των φασιστών που είχαν οργανώσει τους μαζι-
κούς διωγμούς των Εβραίων στην Ιταλία, δη-
λώνει πλέον η καλύτερη φίλη του Ισραήλ. Μέ-
σω του Ισραήλ, προσπαθεί να ξεπλύνει τις φα-
σιστικές ρίζες του κόμματός της. Ταυτόχρονα,
χρησιμοποιεί το Ισραήλ, σαν ένα ακόμη μήνυμα
της διαθεσιμότητάς της να στηρίξει όλους
τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, με τον
ίδιο τρόπο που εδώ και καιρό έφτιαξε την εικό-
να της καλύτερης φίλης του Ζελένσκι και της
Ουκρανίας, ζητώντας να σταλούν κι άλλα όπλα
στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Από τη μεριά του, ο Νετανιάχου προχώρησε
τη σχέση με τους Ιταλούς φασίστες ένα βήμα
παραπέρα. Πέρα από τις προσφορές για τις
μοιρασιές του φυσικού αέριου στη Μεσόγειο,
όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους
πώς γίνεται και δεν έχει πρόβλημα να συναν-
τιέται με τους κληρονόμους των αντι-εβραϊκών
πογκρόμ, απάντησε πως είναι ήρεμος διότι ξέ-
ρει πως η Μελόνι και τα υπόλοιπα στελέχη της
παράταξής της έχουν πάρει τα μαθήματα της
ιστορίας και αποκηρύσσουν “τον αντισημιτι-
σμό και τον αντισιωνισμό”. Αλλά δεν έμεινε
εκεί. Συμπλήρωσε: "Ο κίνδυνος που έχουμε
σήμερα είναι η σύγκλιση που παρατηρούμε
στην Ευρώπη ανάμεσα σε ορισμένες ομάδες

της άκρας αριστεράς, οι οποίες κινητοποιού-
μενες από το μίσος για το Ισραήλ ευθυγραμμί-
ζονται ακόμη και με τους τζιχαντιστές του ρι-
ζοσπαστικού ισλάμ που περιφρονούν τα δι-
καιώματα των γυναικών".

Κανένα πρόβλημα με τους φασίστες, τους
κληρονόμους και τους νοσταλγούς του Ολο-
καυτώματος λοιπόν για τη σιωνιστική ηγεσία,
αλλά φόβος για την αριστερά. 

Χουάρα
Ο Νετανιάχου πήγε στη Ρώμη, λίγες μέρες

μόνο μετά το πογκρόμ στη Χουάρα. Ισραηλινοί
έποικοι, με την ανοχή του στρατού που απλώς
κοίταζε μπήκαν στο παλαιστινιακό χωριό, χτυ-
πούσαν, έκαιγαν και γκρέμιζαν ό,τι έβρισκαν
μπροστά τους. Ο Ισραηλινός αναλυτής Γκιντεόν
Λεβί πήγε στη Χουάρα το επόμενο πρωί και συ-
νέκρινε τη Χαουάρα με προάγγελο της μεγάλης

σφαγής στη Σάμπρα και τη Σατίλα το 1982. Μι-
λώντας στην εκπομπή Democracy Now, είπε
πως: “Αυτό που είδα ήταν κάτι που λίγες φορές
αντίκρυσα στα 35 χρόνια που καλύπτω την κα-
τοχή. Έμοιαζε κυριολεκτικά με μια πόλη μετά
από πογκρόμ. Τρομαγμένοι και σοκαρισμένοι
άνθρωποι κάθονταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια
τους, φοβούμενοι να βγουν εξω. Όλα τα μαγα-
ζιά ήταν κλειστά. Και η μόνη κυκλοφορία -πι-
στέψτε το- που επιτρεπόταν ήταν των εποίκων,
οι οποίοι είχαν επιστρέψει για να δουν τα κα-
τορθώματά τους της περασμένης νύχτας και να
τελειώσουν αυτό που άρχισαν. Και το έκαναν με
τον πιο βάρβαρο τρόπο, όπως πάντα. Ας μην
ξεχνάμε, ήταν 400 έποικοι την προηγούμενη νύ-
χτα, σύμφωνα με το στρατό πάντα, κατι που ση-
μαίνει ότι μπορεί να ήταν πολλοί περισσότεροι.
Και κανένας δεν τους σταματησε. Αυτό ίσως εί-
ναι το κομβικό ζήτημα. Το γεγονός ότι κανένας
δεν σταμάτησε μια επίθεση 400 εποίκων σε ένα
αθώο χωριό μας λέει πολλά για το τι πραγματι-
κά συμβαίνει.”

Από την αρχή της χρονιάς εξάλλου, πάνω
από 80 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από επι-
θέσεις του Ισραηλινού κράτους. Οι έποικοι συ-
νέχισαν με “ανεπίσημο” τρόπο αυτό που κάνει
επίσημα ο στρατός.

Η Μελόνι στη συνάντηση με τον Νετανιάχου
δεν είπε λέξη για όλα αυτά. Αντίθετα, είπε πως
δηλώνει την αλληλεγγύη της στο Ισραήλ στη
μάχη “ενάντια στην τρομοκρατία”.

Ο Νετανιάχου έφτασε στην Ιταλία στο μέσο
μιας τεράστιας κρίσης στην ισραηλινή πολιτι-

κή, με αφορμή τους νόμους που θέλει να πε-
ράσει για το δικαστικό σύστημα. Η κατάσταση
είναι τόσο διχασμένη που ο πρωθυπουργός
καθυστέρησε να φτάσει στην Ιταλία επειδή δεν
έβρισκε αεροπλάνο να πετάξει. Οι Ισραηλινοί
πιλότοι συμμετέχουν στο μποϊκοτάζ της αντι-
πολίτευσης. Αλλά οι άσχημες εκπλήξεις συνε-
χίστηκαν και σε ιταλικό έδαφος. Η εβραϊκή κοι-
νότητα της Ιταλίας δεν είχε όρεξη να τον υπο-
δεχτεί και δυσκολεύτηκε ακόμη και να βρει
επίσημο μεταφραστή.

Από τη μεριά της η Μελόνι υποδέχθηκε τον
Νετανιάχου με πολύ αίμα στα χέρια της. Τα
πτώματα συνεχίζουν να ξεβράζονται από το
πρόσφατο ναυάγιο στην Καλαβρία. Μέχρι
στιγμής ξεπερνάνε τους 70, ανάμεσά τους
πολλά παιδιά. Το σκάφος είχε φύγει από την
Τουρκία, φορτωμένο με πάνω από 200 ανθρώ-
πους και τελικά τσακίστηκε σχεδόν πάνω στην
παραλία, αλλά ο κόσμος δεν κατάφερε να σω-
θεί λόγω της φουρτούνας. Η οργή για τη δο-
λοφονία είναι τεράστια. Τη Μελόνι την υποδέχ-
θηκαν με διαδήλωση και γιουχάισμα στην επί-
σκεψή της στην περιοχή. Την ώρα που θρη-
νούσαν τους νεκρούς, η Μελόνι έστελνε βίντεο
καραόκε στον Σαλβίνι, τον εταίρο της στην κυ-
βέρνηση με τον οποίο ανταγωνίζονται ποιος εί-
ναι πιο ρατσιστής, για να του ευχηθεί για τα
γενέθλιά του.

Οι φασίστες στην κυβέρνηση της Ιταλίας
προσπάθησαν να κρύψουν την φύση τους για
να σκαρφαλώσουν στην εξουσία, αλλά αποκα-
λύπτονται κάθε μέρα και περισσότερο.

Σε αυτογκόλ για το BBC αλλά και
για τη δεξιά κυβέρνηση της Βρε-

τανίας εξελίχθηκε η επίθεση που
εξαπέλυσαν κατά του Γκάρι Λίνεκερ.
Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο Λίνεκερ,
τέταρτος μεγαλύτερος σκόρερ στην
ιστορία της Εθνικής Αγγλίας και
πλέον ένας από τους πιο διάσημους
αθλητικούς σχολιαστές, τοποθετή-
θηκε στο twitter ενάντια στην ρατσι-
στική προπαγάνδα της κυβέρνησης.
Σχολιάζοντας το λόγο της αρχιρα-
τσίστριας Υπουργού Εσωτερικών,
Σουέλα Μπράβερμαν, έγραψε “Για
έλεος, αυτά τα πράγματα είναι απαί-
σια. Δεν υπάρχει τεράστια είσοδος
προσφύγων. Υποδεχόμαστε πολύ λι-
γότερους πρόσφυγες από οποιαδή-
ποτε άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα.
Όλα αυτά δεν είναι παρά μια αδια-
νόητα σκληρή πολιτική που στρέφε-
ται κατά των πιο αδύναμων, σε μια
γλώσσα που δεν διαφέρει πολύ από
αυτή που χρησιμοποιούσαν στη Γερ-
μανία στη δεκαετία του ‘30”.

Ξαφνικά, το BBC που κομπάζει για
τις αξίες του και την ελευθερία λό-
γου του, ανακάλυψε ότι ο Λίνεκερ
παραβιάζει την πολιτική ουδετερό-
τητα και πως το σχόλιό του είναι
προσβλητικό γιατί συγκρίνει την κυ-
βέρνηση με τους ναζί. Έτσι τον έκο-
ψαν προσωρινά από την εκπομπή
που παρουσιάζει, το Match of the
Day. Η εκπομπή του είναι η αθλητική
εκπομπή με τη μεγαλύτερη ιστορία
στον κόσμο. Μπαίνει στα βρετανικά

σπίτια κάθε Σάββατο βράδυ από το
1964. Ο Λίνεκερ την ανέλαβε από το
1999 και έτσι έχει συνδέσει το πρό-
σωπό του με το σαββατιάτικο σχο-
λιασμό για μια ολόκληρη γενιά. Δεν
είναι τυχαίο ότι το BBC τού πληρώ-
νει ένα μισθό 130 χιλιάδες ευρώ το
μήνα.

Η επίθεση, συνεπώς, στον Λίνεκερ
δεν ήταν τυχαία. Η διοίκηση του
BBC ήθελε να δείξει με τον πιο έντο-
νο τρόπο ότι ευθυγραμμίζεται με την
ανοιχτή ρατσιστική στροφή της κυ-

βέρνησης. Η δεξιά κυβέρνηση του
Σουνάκ, πιεσμένη από τη διαχείριση
όλων των κρίσεων που πετάει σαν
μπαλάκι ο ένας βρετανός πρωθυ-
πουργός στον άλλο, κάνει το ρατσι-
σμό κατά των προσφύγων σημαία
της. Η Σουέλα Μπράβερμαν είναι η
βασική σημαιοφόρος, κάνοντας κα-
θημερινές χυδαίες επιθέσεις. Στο
βίντεο το οποίο σχολίασε ο Λίνεκερ,
η Μπράβερμαν κλαιγόταν λέγοντας
πως η βρετανική οικονομία δεν αντέ-
χει να πληρώνει άλλα ξενοδοχεία για

τους πρόσφυγες. Είναι μια οργανω-
μένη προσπάθεια να ρίξουν την ευ-
θύνη για την κατάρρευση των δημό-
σιων υπηρεσιών, πρώτα και κύρια
της υγείας, στους πρόσφυγες.

Παταγώδης αποτυχία
Αν είχε πετύχει το στόχο της η δι-

οίκηση του BBC, η δημόσια τηλεό-
ραση θα είχε κάνει ένα μεγάλο βήμα
προς τα ρατσιστικά σκανδαλοθηρι-
κά έντυπα που κάθε μέρα βγαίνουν
με ψεύτικες ιστορίες για τους πρό-
σφυγες που κάνουν μπάνιο στις πι-
σίνες των ξενοδοχείων και απολαμ-
βάνουν τις υπηρεσίες σπα. Όμως,
το σχέδιο απέτυχε παταγωδώς. Τη
Δευτέρα 13 Μάρτη, ο γενικός διευ-
θυντής του BBC ανακοίνωσε πως ο
Λίνεκερ επιστρέφει στην εκπομπή.
Ζήτησε συγγνώμη και έριξε το φταί-
ξιμο στους ασαφείς κανόνες για τη
συμπεριφορά στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης που εισήχθησαν το 2020.

Η νίκη εξελίχθηκε σε τρία ταυτό-
χρονα μέτωπα. Πρώτον, μέσα στο
ίδιο το BBC, οι συνάδελφοι του Λίνε-
κερ, ανάμεσά τους και άλλοι διάσημοι
πρώην αθλητές, όχι απλά τον στήρι-
ξαν, αλλά απέσυραν τη συμμετοχή
τους από αθλητικές εκπομπές, ενώ

και οι συμπαρουσιαστές του αρνήθη-
καν να αναπληρώσουν το κενό. Η αλ-
ληλεγγύη απλώθηκε στο ραδιόφωνο,
όπου ακυρώθηκαν και λάιβ αναμετα-
δόσεις. Και στο χώρο του αθλητι-
σμού, όλο και περισσότεροι, ανάμεσά
τους ολόκληρη η Ένωση των Ποδο-
σφαιριστών ξεκαθάρισαν πως σταμα-
τάνε να κάνουν δηλώσεις στο BBC
μέχρι να επιστρέψει ο Λίνεκερ.

Δεύτερον, ήταν μια μάχη για την
ελευθερία λόγου. Πολλοί ανέδειξαν
το γεγονός ότι σχολιαστές και πα-
ρουσιαστές του BBC έχουν απόψεις
τις οποίες προωθούν ακόμη και μέ-
σα από τις εκπομπές τους, αλλά
όταν αυτές οι απόψεις στηρίζουν
την κυβέρνηση, δεν θεωρούνται “πα-
ράβαση των κανόνων”.

Τρίτον, ήταν μια μάχη επί της ου-
σίας ενάντια στη ρατσιστική πολιτι-
κή της κυβέρνησης. Ενόψει των αν-
τιρατσιστικών συλλαλητήριων το
Σάββατο 18 Μάρτη, η υπόθεση έγινε
αφορμή για το αντιρατσιστικό κίνη-
μα να απλώσει το μήνυμα και να ξε-
σκεπάσει τα ψέματα της κυβέρνη-
σης. Οι τοπικές κινήσεις “Stand Up
to Racism” βγήκαν στους δρόμους
με σύνθημα “Ο Γκάρι Λίνεκερ έχει
δίκιο”. 53% του κόσμου δήλωσε στις
δημοσκοπήσεις ότι συμφωνεί με το
Λίνεκερ, διπλάσιοι από όσους δήλω-
σαν υπέρ του BBC. Η νίκη είναι με-
γάλο κρατούμενο για τη συνέχεια.

Νίκος Λούντος

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ- ΜΕΛΟΝΙ Συνάντηση βουτηγμένη στο αίμα

ΒΡΕΤΑΝΙΑ   Πώς η επίθεση στο Λίνεκερ 
έγινε αυτογκόλ για τη ρατσιστική δεξιά



Η συγκλονιστική Πανεργατική
Απεργία και τα συλλαλητή-
ρια της 8 Μάρτη έδωσαν κι

ένα συντριπτικό πλήγμα στις αναλύ-
σεις των «αρνητικών συσχετισμών»
που καλλιεργούνταν από διάφορες
κατευθύνσεις τα προηγούμενα χρό-
νια. Η άποψη ότι ο «κόσμος είναι δυ-
στυχώς στο καναπέ του» έρχεται
πλέον σε κραυγαλέα αντίθεση με
την άμεση, απτή εμπειρία πολλών
εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων
και νέων ανθρώπων. 

Όπως συμβαίνει κατά κανόνα με
απόψεις που θεωρούνται «κοινή λο-
γική», αυτές οι αναλύσεις προέρχον-
ταν από το στρατόπεδο της άρχου-
σας τάξης. Δεν είναι καινούργιες,
αλλά απέκτησαν ιδιαίτερη έκταση
και ένταση μετά την εκλογική επι-
κράτηση της ΝΔ τον Ιούλη του 2019.
Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αυτο-
παρουσιαζόταν ως η κυρίαρχη των
εξελίξεων που θα βγάλει τη χώρα
από το σκοτάδι της «αριστερής πα-
ρένθεσης», θα τη βάλει στη φωτεινή
λεωφόρο της ανάπτυξης και θα εξα-
σφαλίσει ότι, για να θυμηθούμε τον
Βορίδη του 2018,«η Αριστερά δεν
θα ξανακυβερνήσει ποτέ γιατί έχει
ελαττωματικές ιδέες». 

Αυτό ήταν το υπόβαθρο πάνω στο
οποίο αναπτύχθηκαν οι απόψεις που
υποτιμούσαν τις δυνατότητες της
εργατικής τάξης και του κινήματος
να αντισταθεί στις επιθέσεις της ΝΔ
και της άρχουσας τάξης. Απόψεις
που υποστήριζαν ότι «η πολιτική
σκηνή και το εκλογικό σώμα έχουν
μετατοπιστεί στα δεξιά», ο «λαός
της Αριστεράς αποδιαρθρώθηκε, ητ-
τήθηκε, έγινε σκόνη». 

Σύντομα, με την πανδημία και την
καραντίνα έγιναν της μόδας οι ανα-
λύσεις που έβλεπαν τον κόσμο πα-
θητικό, να τρώει το σανό που σέρβι-
ραν τα «Πετσωμένα ΜΜΕ» για τον
Μητσοτάκη-Μωυσή. Σύμφωνα με
αυτή τη συλλογιστική, η «πολυκρί-
ση» του συστήματος, οικονομική,
περιβαλλοντική, γεωπολιτική, δεν εί-
ναι κρίση για την άρχουσα τάξη, τις
ιδέες και τους θεσμούς της αλλά
μόνο βάσανα και απόγνωση για τους
«από κάτω».

Ψεύτικος ρεαλισμός
Αυτές οι αναλύσεις βόλευαν όλες

τις ηγεσίες της ρεφορμιστικής Αρι-
στεράς. Η υποτίμηση της δυναμικής
της εργατικής τάξης είναι ιστορικά
το σήμα κατατεθέν της Αριστεράς
του κοινοβουλευτικού δρόμου. Είναι
δικαιολογία για το ψεύτικο ρεαλισμό
και τους συμβιβασμούς που φέρνει
αυτή η στρατηγική. 

Για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αυτό
είναι προφανές. Το 2015 δικαιολόγη-
σε την προδοσία του ΟΧΙ προβάλ-
λοντας τους διεθνείς και εσωτερι-
κούς «αρνητικούς συσχετισμούς»
που δεν άφηναν περιθώρια στην κυ-
βέρνησή του να κάνει κάτι περισσό-
τερο από το να εφαρμόσει το τρίτο
μνημόνιο με «ταξική μεροληψία». Το

2019 εκτιμούσε ότι η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη θα είναι «οδοστρωτήρας». 

Κι αυτός ο «οδοστρωτήρας» δεν
μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τα
«παλιά εργαλεία» των απεργιών και
του «πεζοδρομίου». Γιατί, σύμφωνα
με μια ολόκληρη ομοβροντία αναλύ-
σεων από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο νε-
οφιλελευθερισμός έχει διαλύσει τη
συλλογική δύναμη της εργατικής τά-
ξης και στη θέση της έχει προβάλει
ο «δικτυωμένος ατομιστής» που
συμμετέχει σε διάφορες «ταυτοτικές
ομάδες» με φυσική παρουσία ή στο
διαδίκτυο. 

Για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τα
πράγματα κρίνονται στον «μεσαίο
χώρο». Χάσαμε τη μεσαία τάξη, ήταν
η ουσία του απολογισμού της ηγε-
σίας του ΣΥΡΙΖΑ και για να την κερ-
δίσουμε ξανά, θα χρειαστεί να πάμε
πιο δεξιά και «ρεαλιστικά» από το
2015. 

Οι αναφορές στην εργατική τάξη,
αντίθετα, περισσεύουν από την ηγε-
σία του ΚΚΕ. Όμως, και εδώ η υποτί-
μηση βγάζει μάτια. Στα κείμενα για
το 21ο συνέδριο του κόμματος το
2021, η Κ.Ε εκτιμούσε ότι «συνεχίζε-
ται η μεγάλη υποχώρηση του εργα-
τικού κινήματος –και του κομμουνι-
στικού– η οποία κατά διαστήματα
παρουσιάζει εξάρσεις μαζικότερων
αντιδράσεων, αρκετές φορές με
αποπροσανατολιστικά ή αντιδραστι-
κά αιτήματα». Για το ΚΚΕ η εργατική
τάξη μπορεί να μην είναι διαλυμένη,
είναι όμως στρατηγικά ηττημένη πα-

ρά τις «εξάρσεις». 
Τέτοιες αναλύσεις είχαν και συνε-

χίζουν να έχουν δυο μεγάλα μειονε-
κτήματα. Καταρχήν, δεν ανταποκρί-
νονταν στην πραγματικότητα. Σήμε-
ρα μια σειρά ηγεσίες και αναλυτές
από το φάσμα της Αριστεράς εξυ-
μνούν τα οργισμένα ποτάμια που
τρέχουν στους δρόμους. Θυμίζουν
τους στίχους που τραγουδούσε ο
Μπιθικώτσης «ξύπνησα νύχτα και μες
στη σκέψη μου άστραψαν φώτα». 

Η εργατική τάξη δεν βγήκε από
την εμπειρία της «πρώτης φορά Αρι-
στερά» στρατηγικά ηττημένη, αλλά
οργισμένη και πιο έμπειρη από τις
μάχες της. Οι διαψεύσεις των θεω-
ριών των «αρνητικών συσχετισμών»
ήρθαν η μια μετά την άλλη με το «κα-
λημέρα» της κυβέρνησης της ΝΔ. 

Από τους αγώνες της νεολαίας
στα πανεπιστήμια μέχρι τις νικηφό-
ρες εργατικές μάχες της efood και
της Cosco. Από το ξεσηκωμό των
εργατών/τριών της Τέχνης μέχρι τις
απεργίες των εργαζόμενων στα νο-
σοκομεία που σπάσανε την καραντί-
να και συγκρούστηκαν με τους
Πλεύρηδες. Από το συγκλονιστικό
συλλαλητήριο της 7 Οκτώβρη του
2020 με την καταδίκη της ναζιστικής
συμμορίας που επισφράγισε την ήτ-
τα της μέχρι τους αγώνες ενάντια
στις σεξιστικές επιθέσεις και τις
απεργιακές 8 Μάρτη των προηγού-
μενων χρόνων. 

Η Πανεργατική Απεργία της 9 Νο-
έμβρη του 2022 αναγνωρίστηκε από

παντού ως σταθμός. Όμως, πίσω
της είχε την Πανεργατική της 6
Απρίλη του 2022. Εκείνη η απεργία
είχε δώσει μια σκληρή απάντηση
στην κυβέρνηση που κοκορευόταν
ότι είναι με «τη σωστή πλευρά της
ιστορίας» στον ιμπεριαλιστικό πόλε-
μο στην Ουκρανία. Και το προμήνυ-
μα είχε έρθει από τη μαζική συμμε-
τοχή στην πανεργατική ενάντια στο
νόμο Χατζηδάκη το 2021. 

Προβληματικές αναλύσεις
Το δεύτερο πρόβλημα με αυτές

τις αναλύσεις ήταν ότι παρείχαν το
θεωρητικό κάλυμμα για την στρατη-
γική που βλέπει την εργατική τάξη
σαν δεξαμενή ψήφων όχι σαν δρών
υποκείμενο της ιστορίας. 

Τον Ιούνη του 2021 η Αυγή δημο-
σίευε το εξής σχόλιο: «το εργασιακό
νομοσχέδιο του Χατζηδάκη μαθημα-
τικά θα ψηφιστεί, όσο μαζική και αν
είναι η απεργία. Οι εργαζόμενοι πρέ-
πει να στηρίξουν τις πολιτικές δυνά-
μεις που όχι μόνο θα αντιπαλέψουν
αλλά και που μπορούν να αλλάξουν
αυτούς τους αντεργατικούς νόμους
ως κυβερνητική πλειοψηφία». Σήμε-
ρα είναι κάπως δύσκολο για τα στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσουν τόσο
κυνικά, όμως, η αντιμετώπιση είναι
στην ουσία της η ίδια. 

Και παρά τις διαφορές στη φρα-
σεολογία, το ΚΚΕ μοιράζεται αυτή
την αντιμετώπιση. Το κέντρο της
ηγεσίας του είναι η κάλπη. Δεν θέλει
η κρίση και ο πανικός της κυβέρνη-

σης να γίνει κατάρρευση από μια
απεργιακή επίθεση, γιατί ο ορίζον-
τάς της δεν πάει πιο πέρα από το
ποιος θα σχηματίσει την επόμενη
κυβέρνηση.

Η οργή που βγαίνει σήμερα στους
δρόμους δεν είναι ένα παροδικό ξέ-
σπασμα απελπισίας για την «κακιά τη
(χ)ώρα». Έχει μέσα της όλες τις πο-
λιτικές εμπειρίες και την αλλαγή στις
ιδέες των προηγούμενων χρόνων. Ο
κόσμος που βούλιαξε το κέντρο της
Αθήνας και όλες τις πόλεις στις 8
Μάρτη δεν ήταν άθροισμα «αγανα-
κτισμένων». Ήταν εργαζόμενες/οι
που οργάνωσαν την απεργία στο χώ-
ρο τους, ανακάλυψαν ότι δεν είναι
«μόνοι» σε αυτή την προσπάθεια. 

Ο ρόλος που θα διαδραματίσει η
αντικαπιταλιστική και ριζοσπαστική
Αριστερά για να προχωρήσει αυτή η
δυναμική είναι κρίσιμος και αποφα-
σιστικός. Για να πάμε μετά τις Πα-
νεργατικές σε απεργιακή κλιμάκωση
σε κάθε χώρο και σε κάθε κλάδο με
όλα τα αιτήματα που έχει βάλει το
κίνημα στην σύγκρουσή του με τις
επιθέσεις της κυρίαρχης τάξης και
την κυβέρνηση της ΝΔ. 

Την προηγούμενη φορά το κίνημα
γκρέμισε μνημονιακές κυβερνήσεις
με τις «πλατείες» και τις διαδηλώ-
σεις. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ προβαλλόταν
σαν η ρεαλιστική επιλογή που θα δι-
καιώσει τις προσδοκίες αυτού του
κινήματος από τις υπουργικές καρέ-
κλες. Τώρα το «έργο» μπορεί να εί-
ναι διαφορετικό. 

Από το «πεζοδρόμιο» στην απερ-
γία αντί για την αναμονή για την
κάλπη. Από το γκρέμισμα της κυβέρ-
νησης των δολοφόνων στην οργα-
νωμένη δύναμη της εργατικής τά-
ξης, της τάξης που χωρίς εκείνη
«γρανάζι δεν γυρνά» και γι’ αυτό
μπορεί να επιβάλλει την ανατροπή
των ιδιωτικοποιήσεων, τις κρατικο-
ποιήσεις χωρίς αποζημίωση για τα
αρπακτικά της «ελεύθερης» αγοράς
και το δικό της έλεγχο στην οικονο-
μία και στην πολιτική, να χτίσει μια
κοινωνία όπου οι ζωές μας θα είναι
πάνω από τα κέρδη.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Διαβάστε επίσης

ΜΕΤΑ ΤΟ “ΣΕΙΣΜΟ” ΤΗΣ 8Μ

Να απαλλαγούμε από 
τα λάθη της θεωρίας των 
“αρνητικών συσχετισμών”

2/3, Συλλαλητήριο για το έγκλημα στα Τέμπη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Κλείνουμε τη χώρα! Αυτό είναι το μήνυ-
μα που φέρνει μαζί του από τη Γαλλία
ο Μάρτιος. Η εβδομάδα από τις 6 έως

τις 12 Μαρτίου εξελίχθηκε σε εβδομάδα
απεργιακού ξεσηκωμού.

Η πανεργατική απεργία της 7ης Μάρτη, κα-
τά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του
Μακρόν που αυξάνει τα όρια ηλικίας συντα-
ξιοδότησης, ήταν η έκτη κατά σειρά μέρα
δράσης τους τελευταίους μήνες, και η μεγα-
λύτερη. 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι διαδήλω-
σαν σε όλη τη χώρα στις συγκεντρώσεις που
καλέστηκαν από τον συντονισμό όλων των
γαλλικών εργατικών συνομοσπονδιών.

Η μέρα ξεκίνησε από νωρίς το πρωί με τους
φορτηγατζήδες να παραλύουν τις μεταφορές
προχωρώντας σε αποκλεισμούς δρόμων, λι-
μανιών και των μεγάλων σταθμών των εται-
ριών logistics. Οι σιδηρόδρομοι και οι συγκοι-
νωνίες στο Παρίσι σταμάτησαν. Στους κάδους
των απορριμμάτων της πόλης είχαν συσσω-
ρευτεί σκουπίδια από τους απεργούς στα
απορριμματοφόρα των δήμων που ξεκίνησαν
την απεργία την προηγούμενη. Οι πύλες των
διυλιστηρίων αποκλείστηκαν με απεργιακές
φρουρές. Πάρα πολλά σχολεία δεν λειτούρ-
γησαν καθόλου. Σε 300 σχολεία οι μαθητές
έκαναν καταλήψεις. 

Η επομένη, 8 Μάρτη, Μέρα των Γυναικών
εξελίχθηκε σε όλη τη χώρα σε απεργιακή, με-
τά από πρωτοβουλία που πήραν γυναικείες
οργανώσεις και συνδικάτα. Ήταν η απάντηση
στη «μεταρρύθμιση» του συνταξιοδοτικού συ-
στήματος που τιμωρεί περαιτέρω τις γυναί-
κες, των οποίων οι συντάξεις είναι 40% χαμη-
λότερες από αυτές των ανδρών. Η μαζικότητα
της 7ης Μάρτη μαζικοποίησε τις συγκεντρώ-
σεις και στις 8 Μάρτη. Στη Ρεν, όπου το φεμι-
νιστικό κίνημα είναι πιο ριζωμένο και πιο πολι-
τικό έχοντας δώσει μάχες ενάντια σε κάθε
μορφή καταπίεσης, όπως η τρανσφοβία και ο

ρατσισμός, είχαμε ένα ιστορικό ρεκόρ συμμε-
τοχής με 9.000 άτομα να συμμετέχουν στη
διαδήλωση. 

Η μαύρη εβδομάδα για την κυβέρνηση Μα-
κρόν συνεχίστηκε στις 9 Μαρτίου με τις διαδη-
λώσεις των φοιτητών και των μαθητών που κα-
τέβηκαν μαζικά στους δρόμους. Το μεσημέρι,
η κυκλοφορία στο σταθμό της Μασσαλίας δια-
κόπηκε από 500 εκπαιδευτικούς απεργούς που
διαδήλωσαν στις γραμμές τους τρένου. Στα
πανεπιστήμια, οι καταλήψεις πολλαπλασιάζον-
ται σε πόλεις όπως στη Λυών και τη Ρεν. 

Παρά την έντονη κινητοποίηση και την οργή
που αναβλύζει παντού, η κυβέρνηση συνεχίζει
την επίθεση με στρατηγική  «όποιο και αν είναι
το κόστος». Τη νύχτα της 8ης προς 9η Μαρτί-
ου, η Γερουσία ενέκρινε το άρθρο 7, αυξάνον-
τας την ηλικία συνταξιοδότησης παρά τα εκα-
τομμύρια ανθρώπων που διαδήλωναν στο
δρόμο.

Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες αντί να προτεί-
νουν άμεση κλιμάκωση της δράσης, προτίμη-
σαν, σε μια λογική διαπραγμάτευσης, να ζητή-

σουν να γίνουν δεκτοί από τον Εμανουέλ Μα-
κρόν. Ο τελευταίος άρπαξε την ευκαιρία να
τους ταπεινώσει αρνούμενος να τους δεχτεί.

Επ’ αόριστον
Ωστόσο, το μπρα ντε φερ ανάμεσα στην κυ-

βέρνηση και την εργατική τάξη συνεχίστηκε.
Οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους, σε
δημόσιες μεταφορές, στα διυλιστήρια, στα
απορρίμματα, στην ενέργεια και σε άλλους
τομείς συνέχισαν μετά τις 7 Μάρτη με επ’ αό-
ριστον απεργία. Σε εργοστάσια μετάλλου
στην περιοχή του Λίγηρα, οι εργαζόμενοι απο-
φάσισαν να απεργούν για δύο ώρες κάθε δεύ-
τερη μέρα. Στα σιδηρουργεία Aubert & Duval,
οι εργάτες σταματούν για δύο ή τρεις ώρες
κάθε μέρα. Οι εργαζόμενοι στη χημική βιομη-
χανία Praxair στην Ariège απεργούν για αρκε-
τές ώρες κάθε μέρα.

Από αυτήν την εβδομάδα κλιμάκωσης είναι
φανερό ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων
βρίσκεται σε σύγκρουση με την κυβέρνηση
και εκατομμύρια άνθρωποι είναι έτοιμοι να πά-

νε μέχρι το τέλος. Ωστόσο, η στρατηγική που
ακολουθεί ο συντονισμός των συνδικάτων, και
αποτελείται από σκόρπιες ημερομηνίες κινη-
τοποιήσεων που ακολουθούν με τη βουλευτι-
κή ατζέντα, δεν μπορεί να δώσει προοπτική νί-
κης σε αυτόν τον αγώνα. 

Χρειάζεται να ενθαρρύνουμε την αυτοοργά-
νωση της απεργίας μέσω απεργιακών περι-
φρουρήσεων και γενικών συνελεύσεων και
ενεργοποιώντας τον συντονισμό από τα κάτω.
Οι εργαζόμενοι που συνεχίζουν την απεργία
στους πιο μαχητικούς τομείς να μεταφέρουν
τη δική τους αυτοπεποίθηση στους άλλους
κλάδους όπου η απεργία είναι πιο δύσκολη, με
συναντήσεις, διακλαδικές συνελεύσεις κλπ.

Είναι πιθανό ο νόμος να ψηφιστεί και από
την εθνοσυνέλευση τις επόμενες ημέρες. Πώς
θα απαντήσει το κίνημα; Θα αφήσουμε στο
στρατόπεδό μας την οργή να μετατραπεί σε
παραίτηση; Έχοντας απέναντί μας μια κυβέρ-
νηση που πηγαίνει με στρατηγική μη διαπραγ-
μάτευσης, μόνο η κλιμάκωση μπορεί να αναγ-
κάσει το κράτος να λυγίσει. Εναπόκειται στους
αγωνιστές-τριες μέσα στους χώρους να επιχει-
ρηματολογήσουν υπέρ της συνέχισης της
απεργίας και των κινητοποιήσεων ενθαρρύνον-
τας τις πρωτοβουλίες από τα κάτω. 

Πρόκειται για έναν αγώνα που τα αιτήματά
του πάνε πέρα από τη συνταξιοδοτική μεταρ-
ρύθμιση. Τα αιτήματα ενός λαού που λέει
ΣΤΟΠ σε μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί την
καταστολή, τον νέο ρατσιστικό νόμο, τον νέο
ισλαμοφοβικό νόμο και τα κοινοβουλευτικά
πραξικοπήματα μέσω του διατάγματος 49,3.
Ένα βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση είναι ότι η
διεθνής κινητοποίηση της 18ης Μάρτη κατά
του ρατσισμού, έγινε αφορμή να καλεστεί για
τις 25 Μάρτη πανγαλλική μέρα διαδηλώσεων
κατά του ρατσισμού και του αντιμεταναστευτι-
κού νόμου.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστι-
κές για την πορεία που θα ακολουθήσει η κοι-
νωνική έκρηξη. 

Σανόν Ζαντίγ

Το «καυτό φθινόπωρο» πέρασε, ο «χειμώνας της δυσαρέ-
σκειας» τέλειωσε και αυτός, και η άνοιξη που μπαίνει,

εξακολουθεί να βρίσκει την κυβέρνηση Σούνακ στην Βρετα-
νία, στριμωγμένη σε απεργιακό κλοιό

Χιλιάδες νοσοκομειακοί και συμπαραστάτες τους διαδή-
λωσαν το περασμένο Σάββατο στο Λονδίνο για την υπερά-
σπιση του NHS, του βρετανικού ΕΣΥ, που έγινε εν μέσω
απεργιακών κινητοποιήσεων των νοσηλευτών, των εργαζο-
μένων στο ΕΚΑΒ και -από τη Δευτέρα 13 Μάρτη- της τριήμε-
ρης απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι νέοι-ειδικευόμενοι για-
τροί με αίτημα 26% αύξηση στους μισθούς τους.

Στην απεργία, που καλύπτεται από τον Βρετανικό Ιατρικό
Σύλλογο (BMA) και την Ένωση Νοσοκομειακών Συμβούλων
και Ειδικευμένων Ιατρών (HCSA) συμμετέχουν 61.000 νέοι
και ειδικευόμενοι γιατροί.  Ήδη με την εξαγγελία της απερ-
γίας τα ιδρύματα έσπευσαν να ακυρώσουν τα προγραμματι-
σμένα ραντεβού ενώ η απεργία περιλαμβάνει και τα Τμήμα-
τα Επειγόντων Περιστατικών, Εντατικής Θεραπείας και υπη-
ρεσιών Μητρότητας.

«Αν δεν υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή, το NHS θα καταρρεύ-

σει. Θα εξακολουθεί να υπάρχει ως εμπορικό σήμα. Ξέρω
όμως ότι ήδη δεν προσφέρουμε στους ασθενείς τη φροντί-
δα που δικαιούνται να περιμένουν και αυτό χειροτερεύει
συνεχώς» δήλωσε στην εφημερίδα Socialist Worker η Αν,
μέλος του συνδικάτου νοσηλευτών RCN που απεργούσε
πρόσφατα στο νοσοκομείο Great Ormond Street και συμ-
μετείχε στο συλλαλητήριο του Σαββάτου. «Οι απεργίες εί-
ναι υπέροχες. Κάνεις κάτι, αντί να θέλεις να κλάψεις κάθε
φορά που δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου όπως
πρέπει. Οι απεργίες πρέπει να κερδίσουν για να διασφαλί-
σουμε ότι θα έχουμε αρκετό προσωπικό».

Αλλά οι υγειονομικοί δεν είναι οι μόνοι που απεργούν.
Στις 15 Μάρτη στο πλευρό τους θα βρεθούν 300.000 εκ-
παιδευτικοί σε σχολεία και κολέγια που έχουν ξεκινήσει
απεργίες για αύξηση των μισθών τους. Δεκάδες πούλμαν
έχουν κλείσει για τις 15 Μαρτίου για να μεταφέρουν χιλιά-
δες εργαζόμενους στην εκπαίδευση από όλη την Αγγλία
και την Ουαλία στο κέντρο του Λονδίνου προκειμένου να
συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο τη μέρα κατάθεσης του
προϋπολογισμού.

Ενώ 3.500 οδηγοί και μηχανικοί λεωφορείων που απα-
σχολούνται στην National Express στα West Midlands ξεκι-
νάνε απεργία επ’ αόριστο την Πέμπτη 16 Μάρτη.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

Απεργοί γιατροί στην Βρετανία
κρατούν αφίσες που καλούν 
στην διαδήλωση στις 18 Μάρτη

16/2, Παρίσι. Φωτό: Κριστόφ Ενά/AP

Το απεργιακό κύμα είναι διεθνές
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