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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

Η Ευρώπη της λιτότητας για τους
πολλούς και του κραυγαλέου
πλούτου για τους λίγους παρα-

παίει. Στη Γαλλία, ο συνδυασμός
άγριας καταστολής και καθυστερημέ-
νων παραχωρήσεων από τη μεριά του
Μακρόν δεν καταφέρνει να σταματήσει
τα “Κίτρινα Γιλέκα”. Αντίθετα, η οργή
που βγήκε στους δρόμους δίνει έμ-
πνευση στους χώρους δουλειάς και
στη νεολαία να πάρουν τη σκυτάλη. Η
παραίτηση του Μακρόν γίνεται κοινό αί-
τημα των διαδηλώσεων, των απεργιών,
των καταλήψεων.

Συνέχεια στη σελ. 3

ΓΑΛΛΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
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Το 2017 ήταν μια φανταστική
χρονιά για τις επιχειρήσεις.
Η ανάκαμψη της κερδοφο-

ρίας, που είχε αρχίσει ήδη από το
2016, συνεχίστηκε με γρήγορους
ρυθμούς μέσα στη χρονιά που
μας πέρασε. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία που έδωσε την περασμένη
εβδομάδα στη δημοσιότητα η
ICAP, τα “προ φόρων” κέρδη των
500 κορυφαίων επιχειρήσεων πα-
ρουσίασαν αύξηση άνω του 25%.

Η ICAP και ο ΣΕΒ αποδίδουν
αυτή την εντυπωσιακή βελτίωση
της απόδοσης στις άοκνες προ-
σπάθειες του επιχειρηματικού κό-
σμου που κατάφερε να αντιστρέ-
ψει το αρνητικό κλίμα που επι-
κρατούσε στην οικονομία τα χρό-
νια της κρίσης και των μνημονίων.
“Οι κορυφαίες αυτές επιχειρή-
σεις είναι άξιες συγχαρητηρίων”,
γράφει ο Νικήτας Κωνσταντέλ-
λος, ο πρόεδρος της ICAP, “αφού
με την επίμονη και συστηματική
προσπάθειά τους συνεχίζουν να
καταγράφουν εντυπωσιακές επι-
δόσεις”. Ίδρωσαν από την προ-
σπάθεια οι επιχειρηματίες, αλλά
τα αποτελέσματα είναι απτά: από
τα 5,7 δις τα κέρδη των 500 “με-
γάλων” ανέβηκαν το 2017 στα 7,2
δις. Το συμπέρασμα είναι απλό: η
σκληρή προσπάθεια αποδίδει. Η
σκληρή προσπάθεια των άλλων
εννοείται.

Το 2017 δεν ήταν καλή χρονιά
μόνο για τα κέρδη. Ήταν “καλή”
και για τους μισθωτούς. Το πρώ-
το εννεάμηνο του 2017 ο μέσος
μικτός μισθός (για τους μόνιμα
απασχολούμενους) σημείωσε
άνοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΣΕΒ, της τάξης του 0,5%.
Όσο δε για την απασχόληση, αυ-
τή “απογειώθηκε”: αύξηση 1,9% .
Ο ΣΕΒ κρούει εδώ και μήνες τον
κώδωνα του κινδύνου για αυτές
τις αρνητικές εξελίξεις: “με την
αύξηση της απασχόλησης
(+1,7%) να υπερβαίνει την άνοδο
του ΑΕΠ (+1,1%) η παραγωγικό-
τητα της οικονομίας υποχωρεί. Η
μείωση της παραγωγικότητας,
στην ουσία ενσωματώνει όλες τις
διαρθρωτικές παθογένειες που
εξακολουθούν να επηρεάζουν το
παραγωγικό της χώρας, παρά τις
μεταρρυθμίσεις που έχουν επιχει-
ρηθεί τα τελευταία χρόνια”.

Η πιο σημαντική “παθογένεια”

της ελληνικής οικονομίας σύμφω-
να με τον ΣΕΒ, όμως, δεν η αύξη-
ση της απασχόλησης: είναι ο μι-
σθός των δημοσίων υπαλλήλων.
“Οι μισθοί στη Δημόσια Διοίκηση,
εκπαίδευση υγεία”, γράφει ο
ΣΕΒ, “εξακολουθούν να είναι αρ-
κετά υψηλοί, εμποδίζοντας την
άριστη κατανομή των παραγωγι-
κών συντελεστών”. Μάλιστα. Αν
δεν υπήρχαν αυτές οι “διαρθρω-
τικές παθογένειες”, τα κέρδη των
500 “μεγάλων” μπορεί να έφτα-
ναν και τα 8 ή ακόμα και τα 9 δι-
σεκατομμύρια. Ή ακόμα ψηλότε-
ρα. Ποιος ξέρει;

Η συνέχιση των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων (δηλαδή της
μνημονιακού τύπου σκληρής λι-
τότητας) είναι “λοιπόν επιτακτι-
κή”, λέει ο Κωνσταντέλλος, “προ-
κειμένου η ελληνική οικονομία
να... θέσει τις βάσεις για ένα φιλι-
κό προς την επιχειρηματικότητα
περιβάλλον”. Δηλαδή ακόμα πιο
φιλικό προς το 1% της κοινωνίας,
προς τα αφεντικά των 500 μεγά-
λων επιχειρήσεων και των “φί-
λων” τους. Και ακόμα πιο εχθρικό
απέναντι στην συντριπτική πλει-
οψηφία της κοινωνίας, απέναντι
στο 99% των εργαζομένων, των
άνεργων και των φτωχών. 
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“Είναι μια απίστευτη συμφω-
νία”. Με αυτά τα θριαμβευ-
τικά λόγια είχε παρουσιά-

σει πριν από δυο εβδομάδες, στα
πλαίσια της συνόδου κορυφής των
G20 της Αργεντινής, ο Ντόναλντ
Τραμπ τα αποτελέσματα των συνομι-
λιών ανάμεσα στην αμερικανική και
την κινεζική αντιπροσωπεία σε σχέση
με την “εμπορικό πόλεμο” που μαίνε-
ται ανάμεσα στις δυο χώρες -την
πρώτη και τη δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία του πλανήτη- τα τελευταία
δυο χρόνια.

“Στην ουσία δεν υπήρξε καμιά συμ-
φωνία” έγραφαν μερικές μέρες αρ-
γότερα οι New York Times. Ούτε καν
κοινό ανακοινωθέν δεν υπήρξε -η κά-
θε μια από τις δυο πλευρές έβγαλε
τη δική της ανακοίνωση ερμηνεύον-
τας τα όσα ειπώθηκαν με τον δικό
της τρόπο. Στο μόνο στο οποίο συμ-
φώνησαν ο Τραμπ και και Σι Τζιν-
πίνγκ, ο Κινέζος ομόλογός του, ήταν
σε μια προσωρινή “ανακωχή” τριών
μηνών έτσι ώστε να υπάρξει χρόνος
για συνομιλίες με στόχο μια νέα εμ-
πορική συμφωνία. Η ανακωχή δεν πε-
ριλαμβάνει τους δασμούς που έχει
επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση
στις εισαγωγές χάλυβα από την Κίνα
-που παραμένουν. Ούτε επρόκειτο να
επηρεάσει τα “αντιμέτρα” -τους δα-
σμους ύψους 110 δις δολαρίων που
έχει αποφασίσει το Πεκίνο να επιβάλ-
λει στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ.
Απλά με την ανακωχή οι δυο πλευρές
είχαν συμφωνήσει να αποφύγουν, για
ένα τρίμηνο, κάθε νέα κλιμάκωση.

Η σύνοδος των G20 έκλεισε το
Σάββατο 1 Δεκέμβρη. Πριν προλά-
βουν καν να φύγουν οι επίσημες αντι-
προσωπείες από την Αργεντινή η
αστυνομία του Καναδά συνέλαβε,
ύστερα από αμερικανικό ένταλμα την
οικονομική διευθύντρια της κινεζικής
εταιρίας υψηλής τεχνολογίας Huawei
Technologies, Μενγκ Ουάνγκζου. Οι
ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η Huawei παρα-
βίασε, μέσω μιας “μυστικής” θυγα-
τρικής της, της Skycom, το αμερικα-
νικό εμπάργκο σε βάρος του Ιράν. Οι
ΗΠΑ έχουν ζητήσει την έκδοση της
Ουάνγκζου την οποία θεωρούν άμε-
σα υπεύθυνη για την συγκάλυψη της
σχέσης ανάμεσα στη Huawei και τη
Skycom.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν την Κίνα για
“κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας”. Η
Huawei είναι σήμερα, μετά την κορε-
ατική Samsung η δεύτερη μεγαλύτε-
ρη εταιρία κατασκευής “έξυπνων τη-
λεφώνων” στον κόσμο. Τη θέση αυτή
την κατέκτησε πριν από λίγους μήνες
-εκτοπίζοντας την αμερικανική Apple
στην τρίτη θέση. Η Huawei όμως δεν

παράγει μόνο κινητά τηλέφωνα: είναι
ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος κατα-
σκευαστής εξοπλισμού δικτύων κινη-
τής τηλεφωνίας στον κόσμο. Σύμφω-
να με την Καθημερινή,“οι ΗΠΑ έχουν
προειδοποιήσει τους συμμάχους
τους για την πιθανότητα κατασκοπεί-
ας από την Κίνα με την τεχνολογική
υποδομή της Huawei. Πληροφορίες
της Wall Street Journal είχαν αποκα-
λύψει πως οι ΗΠΑ προσπαθούν να
πείσουν άλλες κυβερνήσεις να μη
χρησιμοποιούν εξοπλισμό της Hua-
wei για την κατασκευή δικτύων κινη-
τής τηλεφωνίας. Η Αυστραλία και η
Νέα Ζηλανδία έχουν ήδη μπλοκάρει
τη συμμετοχή της Ηuawei σε δημο-
πρασίες δικτύων 5ης γενιάς (5G)“.

Η Ουάνγκζου δεν είναι απλά και
μόνο ένα ηγετικό στέλεχος της Hua-
wei: είναι η κόρη του ιδρυτή της. Και
η κληρονόμος του. Η σύλληψή της
είναι στην πραγματικότητα ένα “μή-
νυμα” προς την Κινεζική ηγεσία: ό,τι
και αν συμφώνησαν ο Σι και ο Τραμπ
στην Αργεντινή δεν έχει καμιά σημα-
σία. Ο “πόλεμος” θα συνεχιστεί. Και
θα κλιμακωθεί.

Ανησυχία
Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρ-

κης αντέδρασε με ανησυχία στη σύλ-
ληψη της Ουάνγκζου: οι αμερικανι-
κές μεγάλες πολυεθνικές επιχειρή-
σεις κερδίζουν και από την παγκο-
σμιοποίηση και από τις σχέσεις τους
με την Κίνα. Οι ΗΠΑ ήταν παραδο-
σιακά (από το τέλος του Β' Παγκο-
σμίου Πολέμου τουλάχιστον) αντίθε-
τη στον “προστατευτισμό” -είτε αυ-
τός επιβαλλόταν από τις εθνικές κυ-
βερνήσεις για την ενίσχυση της εγ-
χώριας παραγωγής είτε από τις πα-

λιές αποικιοκρατικές δυνάμεις (Βρε-
τανία, Γαλλία, Γερμανία κλπ) με στό-
χο την δική τους προνομιακή σχέση
με τις αγορές των αποικιών τους. Η
αντίθεση αυτή φυσικά δεν πήγαζε
από κάποια θέση αρχής: πήγαζε από
την ίδια την υπεροχή της αμερικανι-
κής οικονομίας. “Ελεύθερη αγορά”
σήμαινε ελεύθερη πρόσβαση του
αμερικανικού κεφαλαίου στις προπο-
λεμικά κλειστές (για όλους τους άλ-
λους πλην των μητροπόλεων) αγο-
ρές των αποικιών.

Αυτό που παίζεται δεν είναι απλά
και μόνο ένας εμπορικός πόλεμος:
είναι μια ιμπεριαλιστική διαμάχη ανά-
μεσα στην πρώτη και τη δεύτερη με-
γαλύτερη οικονομία του κόσμου. Οι
ΗΠΑ προσπαθούν εδώ και δεκαετίες
-με τον “πόλεμο κατά της τρομοκρα-
τίας” του Μπους το 2001 ή τους “εμ-
πορικούς πολέμους” του Τραμπ σή-
μερα- να παραμείνουν, παρά τη σχε-
τική τους υποβάθμιση, στην κορυφή
του πλανήτη: να εξασφαλίσουν ότι ο
21ος αιώνας θα είναι, όπως και ο
20ος, ένας “αμερικανικός” αιώνας.

Η επιλογή της Huawei δεν είναι τυ-
χαία. Ούτε οι αναφορές στην “κλοπή
πνευματικής ιδιοκτησίας” είναι τυχαί-
ες. Ένα από τα βασικά μέτωπα που
έχουν ανοίξει οι ΗΠΑ στην προσπά-
θειά τους να περιορίσουν την Κίνα εί-
ναι ενάντια στην τεχνολογική της
εξέλιξη. Το 2015 ο Σι ανακοίνωσε το
σχέδιο CM2025 -ένα φιλόδοξο πρό-
γραμμα μέσα από το οποίο η Κίνα
επιδιώκει να κατακτήσει μέσα σε μια
δεκαετία την πρώτη θέση σε δέκα το-
μείς τεχνολογίας αιχμής που περι-
λαμβάνουν την ρομποτική, την αερο-
ναυτική, τους ημιαγωγούς, τα ηλε-
κτροκίνητα αυτοκίνητα και τις επικοι-
νωνίες. Οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες
να τορπιλίσουν αυτό το σχέδιο -ακό-
μα και εάν αυτό έχει άμεσο οικονομι-
κό κόστος. Ο εμπορικός πόλεμος εί-
ναι ένα κομμάτι αυτού του σχεδίου.
Και δεν είναι το μόνο: οι ΗΠΑ προ-
σπαθούν να περικυκλώσουν την Κίνα
και διπλωματικά και στρατιωτικά. Στη
Νότια Σινική θάλασσα, την “έξοδο”
της Κίνας προς τις αγορές τις Δύ-
σης, επικρατεί εδώ και χρόνια μια κα-
τάσταση “ψυχρού πολέμου” που κιν-
δυνεύει συνεχώς να αναφλεγεί. Ο
“δρόμος του Μεταξιού”, η χερσαία
σύνδεση της Κίνας με την Ευρώπη,
ρημάζεται εδώ και χρόνια από την
αστάθεια, τις αμερικανικές απειλές
και τον πόλεμο. 

Η σύλληψη της Ουάνγκζου ρίχνει
τώρα και άλλο, νέο, φρέσκο λάδι στη
φωτιά. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

HΠΑ-KINA Aγριεύει 
ο οικονομικός πόλεμος

Τα κέρδη 
ανέβηκαν 
αλλά ο ΣΕΒ 
θέλει κι άλλα

“Όταν κάποιοι σου λένε ότι
πλούτισαν από τη σκληρή δουλειά,
ρώτα τους, από ποιανού;”

“Μια μέρα οι φτωχοί δε θά ‘χουν τίποτα
άλλο να φάνε παρά τους πλούσιους”
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Την ίδια στιγμή στη Βρετανία η κυβέρ-
νηση της Τερέζα Μέι βρίσκεται υπό
κατάρρευση. Αναγκάστηκε να αναβά-

λει την ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συμ-
φωνία Brexit επειδή οι διαπραγματεύσεις
με την ΕΕ δεν καταφέρνουν να τετραγωνί-
σουν τον κύκλο, δηλαδή να κρατήσουν τη
Βρετανία στην Ενιαία Αγορά ενώ θα φεύγει
από την ΕΕ.

Στην ίδια τη Γερμανία που είναι η κολόνα
της Ευρώπης των αφεντικών, η Άνγκελα

Μέρκελ είναι πλέον καγκελάριος υπό προ-
θεσμία καθώς υποχρεώθηκε να παραδώσει
την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού
κόμματος.

Όλα αυτά είναι εξελίξεις των τελευταίων
εβδομάδων και έρχονται να προστεθούν
πάνω στη μακρόσυρτη οικονομική και πολι-
τική κρίση που αγκαλιάζει όλο το οικοδόμη-
μα της ΕΕ και πανικοβάλει τις άρχουσες τά-
ξεις σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώ-
πης. Η σύγκρουση Βρυξελλών-Ρώμης για
τον ιταλικό προϋπολογισμό και τα προβλή-
ματα των τραπεζών βγήκε προσωρινά από
την επικαιρότητα μπροστά στις θεαματικές
εξελίξεις στο Παρίσι και στο Λονδίνο.

Κωλοτούμπες
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η χρε-

οκοπημένη σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί
να βρει κάποιον από μηχανής θεό. Με ανοι-
χτή επιστολή που υπογράφει ο Γιώργος
Παπανδρέου μαζί με 67 προσωπικότητες
και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Γκάρν-

τιαν κάνουν έκκληση στον Τζέρεμι Κόρμπιν
να μπει μπροστά για να σταματήσει το Bre-
xit “και να γίνει έτσι η αιχμή του δόρατος
για μια προοδευτική αλλαγή στην Ευρώπη”.
Στην ουσία, ζητάνε από τον Κόρμπιν να κά-
νει κωλοτούμπα και να βγάλει την Τερέζα
Μέι από το αδιέξοδο προτείνοντας νέο δη-
μοψήφισμα.

Το χειρότερο είναι ότι αυτή την ανοιχτή
επιστολή την υπογράφουν και ο Τσακαλώ-
τος και ο Παπαδημούλης του ΣΥΡΙΖΑ. Κά-
ποτε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι οι κω-
λοτούμπες που κάνει είναι “αναγκαστικές”
κάτω από την πίεση των “αρνητικών συσχε-
τισμών”. Τώρα τις θεωρητικοποιεί ως “προ-
οδευτική αλλαγή” παρέα με τον ΓΑΠ! 

Την ώρα που το Παρίσι φλέγεται, οι συ-
σχετισμοί δεν είναι αρνητικοί. Αντίθετα, τώ-
ρα φαίνεται πιο καθαρά ότι η λύση δεν βρί-
σκεται στους διαδρόμους της ΕΕ αλλά σε
ένα αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα ανατρο-
πής. Τα σχέδια για κλιμάκωση των νεοφιλε-
λεύθερων επιθέσεων σαν αυτά που ονει-
ρεύεται ο Μητσοτάκης έχουν φτάσει σε
αδιέξοδο. Ο κατήφορος του Τσίπρα στα
χνάρια του Γ. Παπανδρέου απλά τα ανακυ-
κλώνει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι το δυ-
νάμωμα και το συντονισμό της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς πανευρωπαϊκά για να
σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο και να
φράξουμε το δρόμο στην ακροδεξιά απειλή
που καραδοκεί.

Άλλα 5.350 ευρώ συγκεντρώθηκαν τη βδομά-
δα που πέρασε ανεβάζοντας τον δείκτη της

οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης στα 30.650 ευρώ. Ευχαριστούμε τις
συντρόφισσες και τους συντρόφους που συγ-
κέντρωσαν 220 ευρώ από το πάρτυ που οργά-
νωσαν στο Μαρούσι, 30 ευρώ στην Ξυλοτεχνία
στο Περιστέρι, 25 ευρώ στο νοσοκομείο του
Ρίο, από 10 ευρώ στην ΟΣΕ Καρόλου, στη Εφο-
ρία Κυψέλης, στο ΠΑΓΝΗ. Ακολουθεί αυτό το
Σάββατο πάρτυ για την ενίσχυση της εφημερί-
δας στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε επιπλέον
τους Θανάση Κ., Μιχάλη Σ., Γιώργο Κ. και Μα-
ρία Σ. που γράφτηκαν συνδρομητές καθώς και
για τις προσωπικές σας ενισχύσεις: Γιάννης Κ.
100 ευρώ, από 50 ευρώ Γιώργος Λ., Σπύρος Μ.,
Ελένη Σ., Κώστας Π., 30 ευρώ Θανάσης Στ.,
από 20 ευρώ Χριστόφορος Κ., Μαρία Χ., Λεωνί-
δας Κ., Γιώργος Ψ., Μάνθος Α., Αργυρώ Κ.,
Τζάστιν Ρ., Λίλιαν Μπ., Σάσα Α., Πάνος Λ., Μί-
μης Β., Μαρία Κ., Στέλιος Γ., 15 ευρώ Σωκρά-
της Τ., από 10 ευρώ Αργύρης Σ., Γιάννης Μ.,
Σταυρούλα Ψ., Ελένη Κ., Μαρία Τ., Κώστας Στ.,
Λουίζα Γκ., Αντώνης Τ., Μαρία Γ., από 5 ευρώ
Ιγνάτιος Κ., Βάσω Ν., Άννα Μ., Πέγκυ Γ.

Ευχαριστούμε τέλος την ΕΙΝΑΠ και την Ένωση
Εργατοτεχνιτών Δήμου Αθήνας που ανανέωσαν
τη συνδρομή τους στην Εργατική Αλληλεγγύη. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Γενική συνέλευση φοιτητών στο πανεπιστήμιο της Ναντέρ

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Αντικαπιταλιστική απάντηση
στην κρίση της ΕΕ
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Τη στοχοποίηση αγωνιστών φοιτητών από τη διοίκηση της Φιλοσοφικής Σχολής Αθήνας καταγ-
γέλουν με γράμμα που μας έστειλαν φοιτητές, μέλη της ΕΑΑΚ στη σχολή.

“Την περασμενη βδομαδα η Κοσμήτορ της Φιλοσοφικής Καραμαλέγκου, κάλεσε στο γραφείο
της δυο φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής. Στοχοποιώντας, ουσιαστικά, δυο φοιτητές οι οποίοι
συνδικαλίζονται στο χώρο τους και χρησιμοποιώντας απειλές τύπου «αν δεν το καταλάβετε τώρα
θα υπάρξει άλλου είδους καταστολή» και εκφράσεις όπως «είστε καθυστερημένοι», προσπαθησε
να φιμώσει μια πολιτική φωνη μεσα στο πανεπιστημιακό άσυλο και να απομακρύνει επανειλημμέ-
να τα πολιτικά τραπεζάκια από τον ήδη υπάρχον καθορισμένο χώρο τους, με το πρόσχημα ότι
«είναι η είσοδος της σχολής και χαλάει η εικόνα». Ωστόσο το ότι υποστηρίζει και έχει υπάρξει
ομιλήτρια σε εκδηλώσεις της ΔΑΠ δηλώνει ξεκάθαρα ότι το συμβάν δεν ήταν τυχαίο” τονίζουν.
Σύμφωνα με τους φοιτητές το συγκεκριμένο γεγονός εντάσσεται σε μια σειρά αυταρχικών συμ-
περιφορών και απειλών εναντίον εργαζομένων και φοιτητών. “Έχουν καταγραφεί περιστατικά
όπου φοιτητές απειλούνται με πειθαρχικές διαδικασίες και τρομοκρατούνται ότι δεν θα πάρουν
ποτέ πτυχίο. Συνδικαλιστές δέχονται απειλητικά μηνύματα «μαζί μας ή εναντίον μας». Διευθυντές
που «επαναπροσδιορίζουν» το καθηκοντολόγιο των εργαζόμενων με το έτσι θέλω. Εργολαβικές
εταιρίες καθαριότητας και σεκιούριτι που απειλούν, εκβιάζουν, δεν πληρώνουν και καταστρατη-
γούν κάθε νόμιμο εργασιακό δικαίωμα. Η Διοίκηση, η οποια είναι ενήμερη για αρκετά από αυτά
παραμένει σιωπηλή, καλύπτοντας και συναινώντας στις παραπάνω συμπεριφορές. Δεν πρόκειται
για μεμονωμένες περιπτώσεις αλλα για μια συνολικότερη στροφη του ιδρύματος προς πιο αυ-
ταρχικές μεθόδους, με στόχο την επιβολή του δόγματος «νόμος και τάξη». Το να συναλλάσσεται
όμως οικονομικά ένα Πανεπιστήμιο όπως το ΕΚΠΑ με εταιρείες που έχουν ως βασικό μέτοχο τον
πρόσφατα δολοφονημένο μαφιόζο και ναρκέμπορα Μάκρη, θεωρείται φυσιολογικό...

Εμείς απαντάμε συλλογικά ότι δεν θα ανεχτούμε καμία απειλή, καμία υπόδειξη άμεση ή έμμε-
ση, καμία εκδικητική συμπεριφορά μεσα στους χώρους εργασίας και φοίτησης και κάθε αυταρχι-
κή συμπεριφορά θα μας βρίσκει απέναντί της” καταλήγουν.

Τη Παρασκευή 7/12 κάναμε εκδήλωση για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και για το πώς
η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ φέρνει ιδιωτικοποιήσεις, περικοπές και απολύσεις. Συζητήσαμε

για την οργάνωση της αντίστασης με ομιλήτρια τη Βασιλεία Χαρλαύτη μέλος του ΣΕΚ και του
σχήματος ΕΑΑΚ ΣΓΤΚΣ "Γραφίδα". Στην εκδήλωση συμμετείχαν φοιτητές από όλες τις σχο-
λές του ΠΔΑ και μεταπτυχιακοί. 

Η "ανωτατοποίηση" του ΤΕΙ έχει δύο κέντρα το ένα είναι οι απολύσεις, οι περικοπές και η
υποχρηματοδότηση (ο προϋπολογισμός μόνο του ΤΕΙ Αθήνας ισχύει για όλο το ΠΔΑ, δηλαδή
ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά) και το άλλο οι ιδιωτικοποιήσεις. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε
ήδη καθώς τη πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του πανεπιστημίου απολύθηκαν τα 2/3 των εκτά-
κτων καθηγητών γεγονός που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα ιδίως στα εργαστή-
ρια, ενώ πολλά μαθήματα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα λόγω των απολύσεων. 

Η κυβέρνηση με το ν+2 απαγορεύει στους φοιτητές μετά το 6ο έτος το πτυχίο, αφού παίρ-
νουν πτυχίο από ένα ίδρυμα που στην ουσία δεν υπάρχει πλέον. Επίσης από τις συγχωνεύσεις
τμημάτων δημιουργήθηκαν υπεραριθμίες φοιτητών στα εργαστήρια και τις θεωρίες σε ασφυ-
κτικά γεμάτα αμφιθέατρα και αίθουσες που δε μπορεί να γίνει μάθημα. Από την άλλη το σύστη-
μα εγγραφών για το ΤΕΙ πέρασε σε χέρια ιδιώτη και έτσι όλες οι διαδικασίες όπως εγγραφές
στα μαθήματα και τα εργαστήρια ή το να βγάλουν πάσο οι φοιτητές καθυστέρησε μέχρι τις αρ-
χές Δεκέμβρη γιατί ο ιδιώτης ήθελε μπροστά τα λεφτά για να θέσει το σύστημα σε λειτουργία. 

Ακόμα το πανεπιστήμιο θα πρέπει να αυτοχρηματοδοτείται δηλαδή να βρίσκει πόρους από
ιδιώτες για τη λειτουργία του, ανοίγοντας διάπλατα τη πόρτα στους χορηγούς και τους καπι-
ταλιστές.

Οι φοιτητές έχουμε βάλει ανοιχτά σχήματα ΕΑΑΚ στη ΣΤΕΦ και ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας 13
και 17 Δεκέμβρη αντίστοιχα. Παμε να οργανώσουμε την αντίσταση στους αντιεκπαιδευτικούς
νόμους με την αριστερά της ρήξης και της ανατροπής. 

Αλέξανδρος Κοροβέσης

10 χρόνια πριν, στις 6 Δεκέμβρη του
2008, η δολοφονία του Αλέξη Γρη-
γορόπουλου από τους μπάτσους

Κορκονέα και Σαραλιώτη, θα πυροδοτούσε μια
μεγάλη εξέγερση, προάγγελο των μεγάλων
αγώνων που ακολούθησαν τα χρόνια των μνη-
μονίων.

10 χρόνια μετά, οι μαζικές διαδηλώσεις στην
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηρά-
κλειο, τα Γιάννενα και πολλές ακόμα πόλεις
της χώρας, έκαναν ξεκάθαρο ότι η  εξέγερση
του Δεκέμβρη συνεχίζει να εμπνέει τη νεολαία
και όχι μόνο. 

Στην Αθήνα πλήθος μαθητών, φοιτητών, εκ-
παιδευτικών, με τα πανό των σχολείων, των
φοιτητικών συλλόγων και των οργανώσεων
της επαναστατικής αριστεράς και του αντιε-
ξουσιαστικού χώρου, συγκεντρώθηκαν το
πρωί στα Προπύλαια. Η διαδήλωση μεγάλωνε
διαρκώς όσο προχώραγε και έφτασε μέχρι τη
Βουλή, παρά τη βροχή και το τσουχτερό κρύο,
αλλά και την προσπάθεια της αστυνομίας να
τη διαλύσει με χημικά και προσαγωγές. 

“Το Καλλιτεχνικό του Γέρακα κατεβαίνει κά-
θε φορά στη διαδήλωση της 6ης Δεκέμβρη”
τόνισε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Οδυσσέ-
ας, μαθητής Γ'Λυκείου. “Αισθανόμαστε το χρέ-
ος και την ανάγκη ως μαθητές, να διαδηλώ-
σουμε για τη δολοφονία ενός συμμαθητή μας,
να συμπαρασταθούμε στους γονείς του Αλέ-
ξη, αλλά και να στείλουμε καθαρό μήνυμα
ενάντια στην αστυνομική βία. Ως μαθητές Καλ-
λιτεχνικού Σχολείου, έχουμε κι έναν παραπάνω
λόγο να διαδηλώνουμε, καθώς οι τέχνες πάντα
οφείλουν να προάγουν τον ανθρωπισμό και
την αλληλεγγύη” συνέχισε ο Οδυσσέας. Οι πε-
ρισσότεροι από τους μαθητές και τις μαθή-
τριες που διαδήλωσαν την περασμένη Πέμπτη,
είχαν πολύ πρόσφατη τη μάχη ενάντια στην
προσπάθεια των φασιστοειδών να πατήσουν
πόδι στα σχολεία τους με τις περίφημες εθνικι-
στικές καταλήψεις.

“Ερχόμαστε από το Γέρακα, μια γειτονιά
που παλεύουμε ενάντια στους φασίστες που
προσπαθούν να εμφανιστούν στα σχολεία μας.

Την περασμένη βδομάδα βάλαμε πανό έξω
από το σχολείο που έγραφαν 'Φασισμός –
εθνικισμός, έξω από τα σχολεία' και 'Η Μακε-
δονία ανήκει στα δάση της'. Δεν κάναμε κατά-
ληψη τη συγκεκριμένη μέρα για να μην συμπε-
ριλφθεί λαθραία το σχολείο μας σε αυτά που
έκλεισαν οι εθνικιστές” συνέχισε. 

Στο ίδιο μήκος κύμματος και ο Πάνος, μαθη-
τής στο 39ο ΓΕΛ Αθηνών, στην Κυψέλη, που
διαδήλωσε μαζί με συμμαθητές και καθηγή-
τριες του σχολείου του:

“Έχουμε κατέβει σήμερα στη διαδήλωση
γιατί στη θέση του Αλέξη θα μπορούσε να εί-
ναι οποιοσδήποτε από εμάς. Θα μπορούσε να

είναι συμμαθητής μας” μας λέει. “Το ότι έχουν
περάσει 10 χρόνια δεν λέει κάτι. Όλα αυτά τα
χρόνια συνέχισαν να γίνονται διαδηλώσεις και
θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Άλλωστε
έχουμε να παλέψουμε και για σημερινά ζητή-
ματα. Το σχολείο μας για παράδειγμα είναι πά-
ρα πολύ παλιό και είναι σε κακή κατάσταση.
Διεκδικούμε λεφτά για τα σχολεία μας ώστε να
μην πέσουν τα ταβάνια πάνω στα κεφάλια μας.
Και δίνουμε και μάχη ενάντια στους φασίστες.
Την περασμένη βδομάδα που έκαναν την προ-
σπάθεια για εθνικιστικές καταλήψεις, σε εμάς
ήρθαν ενήλικοι εξωσχολικοί που επιχείρησαν
να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν βρήκαν καμία αντα-

πόκριση και τα παράτησαν. Την ίδια μέρα κα-
θηγητές και μαθητές από το σχολείο μας κα-
ταδίκασαν το γεγονός. Εθνικιστικές βλακείες
σε ένα σχολείο της Κυψέλης, μιας γειτονιάς
γεμάτης μετανάστες, δεν περνάνε” συνέχισε. 

Πίσω από το πανό του 39ου ΓΕΛ, ακολου-
θούσε αυτό των Μαθητών Anticapitalista και
του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος που
έγραφε “Ο δρόμος του Δεκέμβρη αντικαπιτα-
λιστικός”. Εκεί διαδήλωσε και η Τερέζα, φοιτή-
τρια στη Φιλοσοφική, η οποία δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη: “Διαδηλώνουμε με
αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τη
δολοφονία του Αλέξη, αλλά δεν είναι απλά μια
επέτειος. Ήταν μια μαζική διαδήλωση σήμερα
και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ενάντια
στον καπιταλισμό, τον ιμπεριαλισμό, τους φα-
σίστες, αλλά κι ενάντια στις περικοπές και την
υποχρηματοδότηση των σχολών μας. Στη Φι-
λοσοφική της Αθήνας που σπουδάζω, έχουμε
ελλείψεις σε συγγράμματα, καθηγητές, προ-
βλήματα στις υποδομές. Όλες αυτές οι μάχες
συνδέονται, από τη μάχη ενάντια στην αστυνο-
μική βία και την καταστολή, μέχρι τη μάχη για
τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία που έχουμε
ανάγκη, και την ευρύτερη μάχη ενάντια στο
σύστημα που δολοφονεί”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαδηλωτές και οι
διαδηλώτριες δεν ξέχασαν πλάι στον Αλέξη
Γρηγορόπουλο να μνημονεύσουν και τους
Σαχζάτ Λουκμάν, Παύλο Φύσσα, Ζακ Κωστό-
πουλο, Πετρίτ Ζίλφε. “Διαδηλώνουμε για τον
Αλέξη, αλλά και για αυτούς που έπεσαν νεκροί
από χέρια φασιστών, τα επόμενα χρόνια” ση-
μείωσε ο Αριάν, μετανάστης εργάτης από την
Αλβανία που κατέβηκε στη διαδήλωση. “Πρό-
σφατα είχαμε τη δολοφονία του Πετρίτ, στην
Κέρκυρα, που τον πυροβόλησε χρυσαυγίτης.
Αν δεν τους σταματήσουμε θα συνεχίσουν να
δολοφονούν. Αυτό κάνουν οι φασίστες”. Δια-
δήλωση με αφετηρία τα Προπύλαια πραγματο-
ποιήθηκε και το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Σ.Μ.

Δεν ξεχνάμε 
τις μέρες του Αλέξη

Αθήνα, 6 Δεκέμβρη



Από τις 13 μέχρι τις 16 Δεκέμ-
βρη, θα πραγματοποιηθούν 
οι εκλογές στο Σωματείο 
Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας,
για ανάδειξη νέου Δ.Σ, 
αντιπροσώπων στην ΟΣΝΙΕ
και το ΕΚΑ. 
Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλη-
σε με τον Κώστα Πολύδωρο,
εργαζόμενο στην Ιδιωτική
Υγεία και μέλος της Αγωνιστι-
κής Συνδικαλιστικής Κίνησης
Υγειονομικών και του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια.

Πάτε σε εκλογές του σωματεί-
ου σε μια περίοδο που ο κλά-
δος της Ιδιωτικής Υγείας βρί-
σκεται σε αναβρασμό. Ποιές
είναι οι μάχες που έχουν δώ-
σει οι εργαζόμενοι στην Ιδιω-
τική Υγεία το τελευταίο διά-
στημα;

Ο κλάδος της Ιδιωτικής Υγεί-
ας έχει αντιμετωπίσει μια σειρά
επιθέσεις. Κλεισίματα, απληρω-
σιά, επίθεση στις συλλογικές
συμβάσεις, τρομοκρατία. Είδα-
με όμως και μεγάλες αντιστά-
σεις σε αυτές τις επιθέσεις.
Από τις μάχες στο Νέον Αθή-
ναιον και το Ευγενίδειο Θερα-
πευτήριο μια προηγούμενη πε-
ρίοδο, μέχρι πιο πρόσφατα,
στον Όμιλο Euromedica που οι
απεργίες απλώθηκαν πανελλα-
δικά για να τους καταβληθούν
τα λεφτά που τους χρώσταγε η
διοίκηση. Στο Ωνάσειο οι συνά-
δελφοι δίνουν έναν αγώνα
διαρκείας για να μην καταργη-
θεί η Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας. Ένας αγώνας που κο-
ρυφώθηκε με 24ωρη απεργία
που έσπρωξε την ηγεσία της
ΟΣΝΙΕ, της πανελλαδικής ομο-
σπονδίας, να κηρύξει απεργία
σε όλο τον κλάδο στις 14 Νο-
έμβρη, ημέρα που απεργούσαν
και οι συνάδελφοί μας στο δη-
μόσιο τομέα. 

Αιχμή μας είναι η διεκδίκηση
Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας με αυξήσεις που να αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες μας.
Oι επιθέσεις από τη μεριά των
αφεντικών της Ιδιωτικής Υγείας
δεν έχουν σταματήσει. Οι μι-
σθοί παραμένουν σε χαμηλά
επίπεδα, συνεχίζεται η απλή-
ρωτη εργασία σε αρκετά ση-
μεία, σε πολλούς χώρους
υπάρχει μεγάλη εντατικοποί-
ηση της εργασίας που πάει χέ-
ρι χέρι με την έλλειψη προσω-
πικού και την ανάγκη για προσ-
λήψεις. Ακόμα και ζητήματα
υγιεινής κι ασφάλειας ανοίγον-
ται, όπως κι αυτά του σεξι-
σμού. Κι αυτό σημαίνει συνέ-

χεια των κινητοποιήσεων και
προσπάθεια για κλιμάκωση των
απεργιακών αγώνων.

Τι είναι η Αγωνιστική Συνδι-
καλιστική Κίνηση Υγειονομι-
κών και ποιά ήταν η παρέμ-
βασή της σε αυτές τις μάχες;

Η ΑΣΚΥ είναι το σχήμα της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς
στον κλάδο της Ιδιωτικής Υγεί-
ας. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε
παρέμβαση σε όλες τις μάχες
του κλάδου, από τις πιο μικρές
μέχρι τις πιο μεγάλες. Βρεθή-
καμε σε κάθε κλινική που ξεση-
κώνονταν οι συνάδελφοι. Στό-
χος μας είναι καμία μάχη να μη
μείνει χωρίς συμπαράσταση,
να οργανωθεί, να έχει διάρκεια,
να γίνει κτήμα όλου του κλά-
δου. Δώσαμε έμφαση στο να
πάρει πρωτοβουλίες το σωμα-
τείο, να το δυναμώσουμε, να
γραφτούν όσο γίνεται περισσό-
τεροι συνάδελφοι και συναδέλ-
φισσες. 

Είμαστε εργαζόμενοι στην
Ιδιωτική Υγεία και παλεύουμε
για τα δικαιώματά μας, αλλά
δεν παραιτούμαστε από τη μά-
χη για κρατικοποίηση των ιδιω-
τικών νοσοκομείων, για δημό-
σια και δωρεάν Υγεία για κάθε
εργαζόμενο, άνεργο, μετανά-
στη, ανασφάλιστο. Κρατικοποί-
ηση όχι σαν αυτή που ισχυρίζε-
ται ότι κάνει η κυβέρνηση με το
Ωνάσειο και το Ντυνάν, που
ταυτόχρονα θίγει τις συλλογι-
κές συμβάσεις και τις κατακτή-
σεις των εργαζόμενων και φέρ-
νει φοροαπαλλαγές για το
Ίδρυμα Ωνάση. Αλλά με εργατι-
κό έλεγχο και χωρίς αποζημίω-
ση στα αφεντικά. Οι κλινικάρ-
χες άλλωστε πλούτισαν από τη
λεηλασία των δημόσιων αποθε-
ματικών και το δικό μας κόπο
και ιδρώτα. Η Υγεία είναι κοινω-
νικό αγαθό και σε αυτό πρέπει
να έχουν όλοι πρόσβαση.
Εκτός από τη στήριξη της κάθε
μάχης βάλαμε και πολιτικά ζη-
τήματα όπως τη μάχη ενάντια
στους φασίστες και το ρατσι-
σμό, συμμετέχοντας στα αντι-
ρατσιστικά και αντιφασιστικά
συλλαλητήρια κι έχοντας στις
διεκδικήσεις μας την καταδίκη
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής. 

Πες μας λίγα πράγματα για το
ψηφοδέλτιο της ΑΣΚΥ 

Το ψηφοδέλτιό μας αποτε-
λείται κατά 60% από γυναίκες,
όχι τυχαία. Είμαστε σε έναν
κλάδο που η πλειοψηφία των
εργαζόμενων είναι γυναίκες.
Και παρ'όλα αυτά ο μέσος
όρος των γυναικών εργαζόμε-

νων είναι και πιο κακοπληρωμέ-
νες και δεν έχουν τις ίδιες δυ-
νατότητες προαγωγής σε θέ-
σεις προϊσταμένων και υφί-
στανται κι όλες τις εκφάνσεις
του σεξισμού.

Κατά κύριο λόγο οι υποψήφι-
οι της ΑΣΚΥ είναι νέοι και νέες
συνάδελφοι, γεγονός που δεί-
χνει τη διάθεση στις τάξεις των
νέων εργαζόμενων να παλέ-
ψουν μέσα από το σωματείο.
Σε αυτούς συμπεριλαμβάνον-
ται αγωνιστές κι αγωνίστριες
από τους χώρους που δόθηκαν
μάχες την προηγούμενη περίο-
δο, όπως το Ωνάσειο. 

Στις 20 Γενάρη ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια και το
Συντονιστικό Νοσοκομείων
θα πραγματοποιήσουν την
ετήσια πανελλαδική τους συ-
νέλευση. Ποιά ήταν η συνει-
σφορά τους στις μάχες της
Ιδιωτικής Υγείας;

Η βοήθεια του Συντονιστικού
Νοσοκομείων και του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια εί-

ναι κρίσιμη. Κάναμε προσπά-
θεια να συνδέσουμε τους αγώ-
νες που έδιναν οι εργαζόμενοι
στην Ιδιωτική Υγεία με αυτούς
των συναδέλφων μας στα δη-
μόσια νοσοκομεία και όχι μόνο.
Στο Ωνάσειο για παράδειγμα τη
μέρα της απεργίας, είχαμε κα-
ταφέρει να έχουμε ψηφίσματα
συμπαράστασης από μια σειρά
σωματεία εργαζομένων όπως
του Μετρό, του Αγ.Σάββα, των
συμβασιούχων του Υπουργείου
Πολιτισμού και είχαμε μαζί μας
αντιπροσωπεία εργαζομένων
από τα δημόσια νοσοκομεία.
Αυτό δίνει δύναμη στους απερ-
γούς και βάζει τις πιέσεις και
στη συνδικαλιστική ηγεσία να
μη μένει αδρανής. Οργανώνον-
τας τη βάση των εργατικών χώ-
ρων μπορείς από τη μια να ενώ-
νεις τις εργατικές μάχες και
από την άλλη να αναγκάζεις τις
ηγεσίες των συνδικάτων να κι-
νητοποιούνται.

Ο Κ. Πολύδωρος μίλησε
στον Στέλιο Μιχαηλίδη
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Πανελλαδική συνέλευση θα πραγματοποιήσουν από κοι-
νού, ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και το Συντο-
νιστικό Νοσοκομείων, την Κυριακή 20 Γενάρη, στο αμφι-

θέατρο της ΠΟΕ ΟΤΑ (Καρόλου 24, Μεταξουργείο). Η συνέ-
λευση θα ξεκινήσει στις 10πμ και θα έχει τρία θέματα: Την ορ-
γάνωση της μάχης για μονιμοποίηση των συμβασιούχων, τη
μάχη για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την προσπάθεια
για μια απεργιακή 8η Μάρτη ενάντια στο σεξισμό.

Ησυνέλευση στις 20 Γενάρη θέλουμε να είναι
ένας σταθμός για τη συνέχεια της μάχης για τη
μονιμοποίηση των συμβασιούχων στα νοσοκο-

μεία και όχι μόνο.

Ξεκινάμε από το γεγονός ότι με τις απεργίες και την
από τα κάτω οργάνωση μπορούμε να νικάμε. Πέρυσι
κανείς δεν πίστευε ότι οι 4.000 συμβασιούχοι του
ΟΑΕΔ στην Υγεία, μπορούν να μείνουν στη δουλειά. Κι
όμως κερδίσαμε την ανανέωση των συμβάσεών τους
με μια μεγάλη απεργία στις 29 Νοέμβρη του 2017 που
οργάνωσε το Συντονιστικό των Νοσοκομείων και τρά-
βηξε την ΠΟΕΔΗΝ και την ΑΔΕΔΥ να συμμετέχουν. Και
πάλι έναν χρόνο μετά, κανείς δεν περίμενε ότι μπορού-
με να κερδίσουμε εκ νέου ανανέωση και να περάσουν
οι συμβάσεις το 24μηνο. Οργανώσαμε όμως τη μάχη
από τα κάτω, με μαζικούς όρους, μέσα σε πολλά νοσο-
κομεία, με κορύφωση την απεργία στις 10 Οκτώβρη, με
αποτέλεσμα να αναγκάσουμε την κυβέρνηση σε νέα
12μηνη ανανέωση των συμβάσεων. 

Αντίστοιχα με το μη ιατρικό επικουρικό προσωπικό.
Το καλοκαίρι επρόκειτο να απολυθούν και μέσα από
απεργιακές κινητοποιήσεις των ομοσπονδιών, κάτω από
τη δική μας πίεση κι οργάνωση, δόθηκε δέσμευση για
μη απόλυση και γενναία μοριοδότηση. Κι αυτά ανακοι-
νώθηκαν μετά την απεργία στις 14 Νοέμβρη που επίσης
οργανώσαμε από τα κάτω μέσα στα νοσοκομεία.

Άρα ξεκινάμε λέγοντας όχι στην ηττοπάθεια, όχι
στην ισοπέδωση για “τον κόσμο που πήγε σπίτι του”.
Ίσα ίσα που η περίφημη “έξοδος από τα μνημόνια”,
έχει ανοίξει την όρεξη στους εργαζόμενους να βγουν
και να παλέψουν για να τα πάρουν όλα πίσω. 

Χρειάζεται να συνεχίσουμε. Μέχρι στιγμής καταφέρ-
νουμε να μην απολυόμαστε. Με τις ανανεώσεις να
έχουμε ψωμί στο τραπέζι για κάποιους μήνες ακόμα.
Αλλά αυτό δεν παύει να είναι μια διαρκής παράταση.
Εμείς βάζουμε και κάτι ακόμα. Χρειάζεται να μονιμο-
ποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι. Ξεκάθαρα χωρίς
όρους και προϋποθέσεις. Και να τελειώνουμε και με
την επισφάλεια αλλά και με τις διακρίσεις. Ο συμβασι-
ούχος π.χ γιατί να μη δικαιούται την αύξηση στο μισθό
που συνεπάγεται με τα χρόνια δουλειάς; Γιατί να μην
έχουν τα δικαιώματα που έχουν κατακτήσει όλοι οι ερ-
γαζόμενοι του δημόσιου τομέα;

Κι ανοίγει και το ζήτημα του πώς τα παλεύεις αυτά.
Μια αντίληψη λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν
γραφειοκρατικές ηγεσίες στα συνδικάτα δεν μπορούμε
να κάνουμε τίποτα. Υπάρχει η αντίληψη που αποθεώνει
τον ΑΣΕΠ, με το επιχείρημα της αξιοκρατίας. Είναι κο-
ροϊδία. Ο ΑΣΕΠ έχει παράλογα κριτήρια. Είναι μηχανι-
σμός για να κόβονται οι προσλήψεις στο δημόσιο και
γι'αυτό τον έφτιαξε ο Σημίτης. Μην τα ξεχνάμε αυτά. 

Άποψή μας είναι ότι με την οριζόντια δράση και συν-
τονισμό μόνιμων και συμβασιούχων εργαζόμενων στα
νοσοκομεία και των σωματείων τους, μπορείς να οργα-
νώνεις τις απεργίες και να βάζεις την πίεση στις ηγε-
σίες των συνδικάτων να κλιμακώνουν. Και τελικά να πε-
τυχαίνεις και νίκες. Έτσι το έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
Οι περισσότερες από τις απεργίες του κλάδου την τε-
λευταία χρονιά – σίγουρα οι πιο πετυχημένες - ξεκίνα-
γαν ως αποφάσεις του Συντονιστικού Νοσοκομείων και
τράβαγαν τις ομοσπονδίες να τις καλύψουν. Έτσι θα
κερδίσουμε και τις μονιμοποιήσεις, έτσι θα κερδίσουμε
μαζικές προσλήψεις και αύξηση της χρηματοδότησης. 

Είναι μάχες που έχουμε να οργανώσουμε ακόμα κα-
λύτερα στη συνέχεια και για αυτό η συμμετοχή όλων
στη συνέλευση του Συντονισμού Εναντια στα Μνημόνια
και του Συντονιστικού Νοσοκομείων στις 20 Γενάρη, εί-
ναι πολύ σημαντική.

Χρίστος Αργύρης, γιατρός ΓΝΑ Γεννηματάς, 
μέλος Συντονιστικού Νοσοκομείων

Να συντονίσουμε τους αγώνες μαςIΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ



Εκλογές για νέα ΔΣ έχουν
ξεκινήσει σε πολλούς

Συλλόγους δασκάλων (ΣΕ-
ΠΕ) και Ενώσεις καθηγητών (ΕΛΜΕ) στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα.

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικα-
σίες στον Σύλλογο Δασκάλων “Αθηνά” με τις Παρεμβάσεις να κρατά-
νε τη δύναμή τους και να κερδίζουν 3 έδρες και συνολικά την αριστε-
ρά να ανεβαίνει αφού η παράταξη του ΠΑΣΟΚ (ΔΗΣΥ) έχασε και σε
ψήφους αλλά και την έδρα την οποία κέρδισε το ΠΑΜΕ. Πιο αναλυτι-
κά (στις παρενθέσεις τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2017): η Ανε-
ξάρτητη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία πήρε 279 (237) ψήφους και 3 (3)
έδρες, οι Παρεμβάσεις 226 (225) ψήφους και 3 (3) έδρες, ΔΑΚΕ 126
(107) ψήφους και 2 (2) έδρες, η ΑΣΕ-ΠΑΜΕ 81 (68) ψήφους και 1 (0)
έδρα και η ΔΗΣΥ 63 ψήφους (72) και καμία (1) έδρα.

Στον Σύλλογο Δασκάλων “Αριστοτέλης” οι Παρεμβάσεις ήταν πάλι
πρώτες με μικρή πτώση ενώ την έδρα της έχασε η ΔΗΣΥ (ΠΑΣΟΚ) και
την κέρδισε η ΑΣΕ-ΠΑΜΕ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Παρεμβάσεις 368 (382) και 3 (3) έδρες, ΔΑΚΕ 196 (190) και 2 (2)
έδρες, ΑΣΕ-ΠΑΜΕ 189 (147) και 2 (1) έδρες, ΔΗΣΥ 69 (51) και καμία
έδρα (1) ενώ οι Πειρατές με 21 (33) ψήφους, η Πρωτοβουλία Ανεξάρ-
τητων Εκπαιδευτικών με 48 (36) ψήφους και η ΕΚΕ/ΕΡΑ με 38 ψήφους
δεν πήραν έδρες. 

Σημαντική άνοδο είχαν οι Παρεμβάσεις στο Σύλλογο Δασκάλων
Ξάνθης. Αναλυτικά: ΔΑΚΕ 328 (294) και 4 (4) έδρες, Παρεμβάσεις 110
(78) και 1 (1) έδρα, ΔΗΣΥ 100 (91) και 1 (1) έδρα, ΠΑΜΕ 87 (83) και 1
(1) έδρα και Αριστερή Αγωνιστική Κίνηση 54 (62) χωρίς έδρα.

Εκλογές στην Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας θα πραγματοποιηθούν στις 19 και 20
Δεκέμβρη. 

Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι
μέχρι τις 3μμ ανακοίνωσε η Ενωση Ερ-

γαζόμενων ΗΛΠΑΠ για την Τετάρτη 12/12,
προκειμένου να πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση. 

Οι εργαζόμενοι στα τρόλεϋ ζητάνε την άμεση απόσυρση της τοπο-
λογίας για την “Εκχώρηση Συγκοινωνιακού έργου” που έφερε ξαφνικά
το υπουργείο Μεταφορών στη Βουλή. “Η κυβέρνηση αποφάσισε να
ανοίξει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών.
Ζητάμε να καταργηθεί άμεσα η κατάπτυστη τροπολογία. ΟΧΙ στην πα-
ραχώρηση συγκοινωνιακού έργου στους ιδιώτες. ΝΑΙ στον δημόσιο
χαρακτήρα των συγκοινωνιών, με φτηνές, ασφαλείς και αξιόπιστες με-
τακινήσεις για όλους τους επιβάτες”, τονίζεται στην ανακοίνωση που
εξέδωσε το Σωματείο των Εργαζόμενων στα τρόλεϊ. 

Ομαδικές απολύσεις 130 και πλέον εργαζόμε-
νων στην ΜΚΟ PRAKSIS καταγγέλει με ανα-

κοίνωσή του το Σωματείο Βάσης Εργαζόμενων
στις ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ). Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση: “Στις 29/11
το ΔΣ της ΜΚΟ PRAKSIS με μια αιφνιδιαστική απόφαση ανακοίνωσε
μέσω mail στους εργαζόμενους των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων ότι από 1/1/2019 αναστέλλεται η λειτουργία τους. H διοίκη-
ση της ΜΚΟ, με μια διαδικασία fast track, απολύει περίπου 130 συνα-
δέλφους και αφήνει 150 ασυνόδευτους ανήλικους στην τύχη τους.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της PRAKSIS, η απόφαση αυτή πάρθηκε διό-
τι οι συνεργαζόμενοι χρηματοδοτικοί φορείς (Ταμείο Μενάστευσης
και Ασύλου), αλλά και οι αρμόδιοι φορείς του δημοσίου αποδείχθηκαν
αναξιόπιστοι συνεργάτες.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας κατάστασης πραγματι-
κής ομηρίας των συναδέλφων ήδη από τον Αύγουστο του 2017. Συγ-
κεκριμένα, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, οι περικοπές μισθών, η
υποστελέχωση στις δομές φιλοξενίας, οι εκδικητικές απολύσεις είναι
για τη ΜΚΟ PRAKSIS καθεστώς. Επιπλέον, οι διαδοχικές συμβάσεις
ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός μήνα σε συνδυασμό με την υπερερ-
γασία, την πολυαπασχόληση, τη μη καταβολή υπερωριών, συνθέτουν
το παζλ μιας αφόρητης κατάστασης για τους συναδέλφους στους ξε-
νώνες.

Παράλληλα, οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες στους ξενώνες,
αυτή τη στιγμή παραμένουν ήδη απλήρωτοι για 4 μήνες, καθώς η διοί-
κηση οφείλει την αποπληρωμή για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2018”, αναφέρεται στην ανακοίνωση που με-
ταξύ άλλων καλεί τους εργαζόμενους να καταγγείλουν την ΜΚΟ στην
Επιθεώρηση Εργασίας και να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση
του ΣΒΕΜΚΟ την Τετάρτη 12/12 στις 6μμ στα γραφεία τους συλλόγου
(Λόντου 6, Εξάρχεια), προκειμένου να αποφασίσουν την οργάνωση
των αναγκαίων κινητοποιήσεων. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΤΡΟΛΕΪ

ΜΚΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Την Τετάρτη 12/12 θα συνεδριάσει τελικά το ΔΣ της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας (ΠΟΕ) για να απο-

φασίσει την συντονισμένη απεργιακή δράση μεταξύ όλων
των εργολαβικών στις μεγάλες επιχειρήσεις ενέργειας. 

“Προσανατολιζόμαστε σε μια 24ωρη απεργία πριν τα
Χριστούγεννα για όλους τους εργολαβικούς εργαζόμε-
νους στα ΕΛΠΕ, στην ΔΕΣΦΑ και στη ΔΕΠΑ και κοινή συγ-
κέντρωση στο κέντρο της Αθήνας”, ανέφερε στην ΕΑ ο
πρόεδρος της ΠΟΕ Παναγιώτης Κοντουσιάδης. “Πρόκει-
ται για πάνω από 2.000 εργαζόμενους σε έναν από τους
πιο σημαντικούς τομείς της οικονομίας με συνεχώς αυξα-
νόμενους τζίρους και κέρδη. Την ίδια στιγμή που ιδιωτικο-
ποιούν τις δημόσιες εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου, αρνούνται να μονιμοποιήσουν τους εργαζόμενους που
τόσα χρόνια βρίσκονται όμηροι των διοικήσεων με συνε-
χώς ανανεούμενες συμβάσεις. 

Τις επόμενες μέρες άλλωστε περιμένουμε να πέσουν και
οι επίσημες υπογραφές για την πώληση του 66% του με-
τοχικού κεφαλαίου της ΔΕΣΦΑ στην κοινοπραξία SENFLU-

GA Energy Infrastructure Holdings S.A. Είναι κοροϊδία
προς τους εργαζόμενους αυτοί να ετοιμάζουν φιέστες για
την ιδιωτικοποίηση χωρίς προηγουμένως να έχουν εξα-
σφαλίσει την οριστική μονιμοποίηση των εργαζόμενων που
για δέκα και δεκαπέντε χρόνια εργάζονται στην εταιρία. 

Όλοι μαζί οι εργολαβικοί στην ενέργεια πρέπει να παλέ-
ψουμε για να σώσουμε τις θέσεις εργασίας και να διεκδι-
κήσουμε ΣΣΕ και μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους”. 

ΑΡΧAIΟΛΟΓΟΙ

Αντίσταση στις απολύσεις
Με την στήριξη του Συλλόγου

Έκτακτων Αρχαιολόγων (ΣΕ-
ΚΑ), του Πανελλήνιου Συλλό-

γου Έκτακτου Προσωπικού ΥΠΠΟ
(ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟ) και του Συλλόγου Ελλή-
νων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) συνεχίζουν και
αυτή την εβδομάδα τις κινητοποιήσεις
τους σε όλη την χώρα οι 57 απολυμέ-
νες αρχαιολόγες που εργάζονταν στην
ψηφιοποίηση των Κινητών Μνημείων. 

Την Τετάρτη 12/12 ο ΣΕΚΑ προκύ-
ρηξε πανελλαδική στάση εργασίας με
κατά τόπους κινητοποιήσεις σε όλη
τη χώρα. “Το Υπουργείο απολύει πε-
ρίπου το 30% των συμβασιούχων αρ-
χαιολόγων που εργάζονται με καθε-
στώς της αυτεπιστασίας. Απέναντι
στις πολιτικές ομηρίας οι συνάδελφοί
μας διεκδικούν το δικαίωμα τους
στην εργασία”, τονίζεται στην ανακοί-
νωση. Στην Αθήνα καλεί σε κεντρική
κινητοποίηση στη 1μμ έξω από το
κεντρικό κτήριο του ΥΠΠΟΑ στη
Μπουμπουλίνας. Συγκεντρώσεις θα
γίνουν επίσης στη Θεσσαλονίκη, στην

είσοδο της Ρωμαϊκής Αγοράς στη
1μμ και στην Πάτρα στο θέατρο
Απόλλων-πλ. Γεωργίου την ίδια ώρα.

Παρά την άδικη απόλυσή τους στις
30/11, οι εργαζόμενες στην ψηφιοποί-
ηση την Τετάρτη 5/12 πραγματοποί-
ησαν παραστάσεις διαμαρτυρίας
στους χώρους εργασίας τους σε όλη
τη χώρα. Με πανό και κείμενα διμασρ-
τυρίας βρέθηκαν έξω από το ΥΠΠΟ
στην Αθήνα, στο ανάκτορο του Γαλέρι-
ου και έξω από το Γραφείο του Πρω-
θυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στο Ρω-
μαϊκό Ωδείο στην Πάτρα, στο Βυζαντι-
νό Μουσείο στα Γιάννενα, ενώ δράσεις
διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν εργα-
ζόμενοι και στη Χίο και τη Φθιώτιδα.
Ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα
των απολυμένων αρχαιολόγων εξέδω-
σε και το δημοτικό συμβούλιο της Πά-
τρας. Την στήριξή της στην κινητοποί-
ηση των απολυμένων αρχαιολόγων
ανακοίνωσε και η Ομοσπονδία Ιδιωτι-
κών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ).

“Εργαζόμασταν στο έργο της ψηφιο-
ποίησης τα τελευταία 4 με 6 χρόνια.

Μετά από 22 ανανεώσεις των συμβά-
σεών μας, οι περισσότερες από τις
οποίες ήταν μηνιαίες και διμηνιαίες,
και ενώ παραμένουμε απλήρωτοι για
δύο μήνες, οι συμβάσεις μας δεν ανα-
νεώθηκαν. Το ΥΠΠΟΑ εμμένει στην
άδικη στάση του και αφήνει ανολοκλή-
ρωτο το έργο χρησιμοποιώντας ανυπό-
στατες δικαιολογίες”, τονίζεται σε ανα-
κοίνωση που εξέδωσαν οι απολυμένες
εργαζόμενες. “Διεκδικούμε το δικαίω-
μά μας στη μόνιμη και σταθερή εργα-
σία. Ζητάμε να γίνει ανάκληση των
απολύσεων και να απομακρυνθούν οι
ανάδοχοι και οι ιδιώτες από τον πολιτι-
σμό και όχι οι εργαζόμενοι. Διεκδικού-
με να γίνουν και νέες προσλήψεις
όπου δεν υπάρχει αρχαιολόγος να ψη-
φιοποιήσει τα κινητά μνημεία. Η ψηφιο-
ποίηση προστατεύει τις αρχαιότητες
από την αρχαιοκαπηλία και παρέχει
πρόσβαση σε επιστήμονες, ερευνητές
και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για
την πολιτιστική κληρονομιά”.

Κυριάκος Μπάνος

5/12, Κινητοποίηση ενάντια στις απολύσεις έξω από το Βυζαντινό Μουσείο στα Γιάννενα

28/11, Πανεργατική απεργία



Τη συμμετοχή τους στο μεγάλο πανσυν-
ταξιουχικό συλλαλητήριο στις 15/12
στο Σύνταγμα ετοιμάζουν και οι συντα-

ξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας που συνέχι-
σαν και αυτή τη βδομάδα τις κινητοποιήσεις
τους ενάντια στην παράνομη κατάργηση του
ΛΕΠΕΤΕ. Την Τρίτη 11/12 πάνω από 250 συν-
ταξιούχοι μετά από κάλεσμα του συλλόγου
τους (ΣΣΕΤΕ) κατέλαβαν το καινούριο κατά-
στημα της Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνας
και Ευριπίδου στο κέντρο της Αθήνας, ενώ
το ίδιο συνέβη σε κεντρικά καταστήματα της
Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και σε 5 ακόμα
πόλεις σε όλη τη χώρα. 

“Είμαστε εδώ ανταποκρινόμενοι σε κάλε-
σμα του ΣΣΕΤΕ. Είναι μεγάλη η συμμετοχή
σε μια περίοδο που κλιμακώνονται οι δρά-
σεις μας. Στις 15/12 προσδοκούμε σε ακόμα
μεγαλύτερη συμμετοχή γιατί τα αιτήματά
μας δεν εξαντλούνται στον ΛΕΠΕΤΕ. Έχουμε
πολύ σοβαρά προβλήματα και με την κύρια
σύνταξη. Ο νόμος Κατρούγκαλου και ο επα-
νυπολογισμός των συντάξεων μας επηρεάζει

όλους και μας εντάσσει σε μια πανσυνταξι-
ουχική διεκδίκηση για όλα τα αιτήματα που
διαλύουν την κοινωνία. Υπάρχει διάθεση να
κλιμακώσουμε και φαίνεται ότι ο χειμώνας
θα είναι μακρύς”, τόνισε στην ΕΑ, η Ξένια
Καραπιπέρη συνταξιούχος της ΕΤΕ.

“Έχουμε φτάσει σε απόγνωση. 16.500 οι-
κογένειες υποφέρουμε, δεν έχουμε να πλη-
ρώσουμε τα βασικά, να σπουδάσουμε τα
παιδιά μας, να πληρώσουμε τα δάνειά μας”
ανέφερε στην ΕΑ ο Βαγγέλης Μαύρος, βοη-
θός Γ.Γ. στο ΔΣ του ΣΣΕΤΕ. “Είχαμε κάνει
μια μεταεργασιακή συμφωνία με την τράπε-
ζα ότι μετά τη συνταξιοδότηση τα λεφτά που
καταθέταμε σε έναν αποταμιευτικό λογαρια-
σμό, το λεγόμενο ΛΕΠΕΤΕ, θα μας τα επι-
στρέψει δίνοντας μας ένα συγκεκριμένο πό-
σο ανά μήνα. Η τράπεζα μας λέει τώρα ότι
τα λεφτά χάθηκαν. Γιατί χάθηκαν; Γιατί τη
δεκαετία του '90 που τα επιτόκια ήταν πάρα
πολύ ψηλά η τράπεζα έπαιζε τα αποθεματικά
του ΛΕΠΕΤΕ σε επιχειρηματικές κινήσεις.
Αγόραζε μετοχές της, επένδυε στον όμιλό
της, και στο τέλος τα έχασε. Σε κάθε ερώτη-
ση που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια που ήμα-
σταν εν ενεργεία μας λέγανε πως δεν υπάρ-

χει φόβος για το ΛΕΠΕΤΕ αφού είναι εγγυη-
μένων παροχών. 

Πράγματι αυτός ο λογαριασμός είναι απο-
ταμιευτικός. Είναι η περιουσία των 16.500
συνταξιούχων και 5.000 εν ενεργεία, συνολι-
κά 21.500 ανθρώπων. Και καμιά κυβερνητική
παρέμβαση, καμιά νομοθετική ρύθμιση δεν
μπορεί να αλλάξει τον αποταμιευτικό χαρα-
κτήρα του ΛΕΠΕΤΕ, αφού τότε πλέον θα μι-
λάμε για κούρεμα καταθέσεων. Γι' αυτό και
ο πρώην διευθύνων της ΕΤΕ Φραγκιαδάκης
είναι υπόδικος και με απόφαση του εισαγγε-
λέα Εφετών κατηγορείται για τρία αδικήματα
σχετικά με τα χαμένα αποθεματικά. 

Με τις κινητοποιήσεις μας στέλνουμε μή-
νυμα στη διοίκηση της ΕΤΕ να σεβαστεί τις 7
δικαστικές αποφάσεις που μας δικαιώνουν.
Να συνεχίσει τη καταβολή του μετεργασια-
κού μισθού που είναι υποχρεωμένη να μας
πληρώσει. Όσο δεν το κάνουν θα μας βλέ-
πουν κάθε μέρα μπροστά τους. Και στις
15/12 θα είμαστε παρόντες μαζί με όλους
τους υπόλοιπους συνταξιούχους για να διεκ-
δικήσουμε το ΛΕΠΕΤΕ μας, τις συντάξεις
μας και τη ζωή που μας κλέψανε”. 

Κυριάκος Μπάνος
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Μονιμοποίηση τώρα όλων των επικουρικών

Σε στάση εργασίας και σε συγ-
κέντρωση στο Υπουργείο Υγεί-
ας προχώρησαν τη Δευτέρα

10/12, οι εργαζόμενοι στα δημόσια
νοσοκομεία αντιστεκόμενοι στις
απολύσεις των επικουρικών.

Στη στάση συμμετείχαν οι ομο-
σπονδίες των εργαζόμενων στη δη-
μόσια Υγεία ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ
και η ΕΙΝΑΠ, το κλαδικό σωματείο
των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας
και Πειραιά. 

“Τέλος του έτους απολύονται σχε-
δόν 600 επικουρικοί γιατροί. Αυτοί οι
άνθρωποι εργάζονται πολλά χρόνια
μέσα στα νοσοκομεία σε δύσκολες
συνθήκες” δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Μούσα Αλουντάτ, για-
τρό στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκο-
μείο Κηφισιάς “Αγ. Ανάργυροι”. 

“Τη στιγμή που τόσες χιλιάδες
γιατροί έχουν φύγει στο εξωτερικό
και άλλοι τόσοι φεύγουν με συντα-
ξιοδοτήσεις, οι απολύσεις αυτές αν
ισχύσουν θα ερημώσουν ακόμα πε-
ρισσότερο το ΕΣΥ. Οι ανάγκες δεν
λιγοστεύουν όμως. Θα την πληρώ-
σουν οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι
που μένουν στη δουλειά και θα πρέ-
πει να καλύψουν τις ακόμα χειρότε-
ρες ελλείψεις και φυσικά οι συνά-
δελφοι που θα μείνουν χωρίς δου-
λειά. Στο ΓΟΝΚ για παράδειγμα, οι
επικουρικοί είναι η ραχοκοκκαλιά
της λειτουργίας του νοσοκομείου.
Ακόμα κι αν πάνε να τους αναπλη-
ρώσουν θα υπάρξει ένα σημαντικό
χρονικό διάστημα που θα υπάρχει
σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει λύση.

Μονιμοποίησή τους και προκήρυξη
ακόμα περισσότερων προσλήψεων.
Χρειάζονται αυτοί που δουλεύουν
ήδη κι άλλοι τόσοι. Παλεύουμε για
αυτό. Για τη μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων, γιατρών και μη και
ακόμα περισσότερες προσλήψεις.
Θα τα καταφέρουμε με συνέχεια,
κλιμάκωση κι ακόμα μεγαλύτερη μα-
ζικότητα των απεργιακών κινητοποι-
ήσεων” συνέχισε.  

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν
υγειονομικοί από μια σειρά νοσοκο-
μεία, ενώ οργανωμένη παρουσία με
πανό, είχαν εκτός από τις ομοσπον-
δίες, τα σωματεία του Αγ.Σάββα, του
Γεννηματάς, του ΓΟΝΚ “Αγ.Ανάργυ-
ροι”, του Θριάσιου και το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων.

“Είναι σημαντικό ότι η σημερινή

κινητοποίηση ξεκίνησε σαν στάση
εργασίας για τους γιατρούς αλλά
επεκτάθηκε σε όλο το προσωπικό
των νοσοκομείων” υπογράμμισε η
Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέας
του Συλλόγου Εργαζομένων στον
Αγ. Σάββα. “31/12 απολύονται εκα-
τοντάδες γιατροί και μη γιατροί, επι-
κουρικό προσωπικό. Αυτό θα δημι-
ουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην,
ήδη βεβαρημένη από τις ελλείψεις,
λειτουργία των νοσοκομείων. Για
παράδειγμα στο τμήμα που εργάζο-
μαι, το παθολογοανατομικό εργα-
στήριο του Αγ. Σάββα, από τους 9
γιατρούς, οι 5 είναι επικουρικοί κι
από αυτούς οι 3 απολύονται στις
31/12. Μιλάμε ότι το ένα τρίτο των
γιατρών σε λιγότερο από ένα μήνα
απολύονται. Ακόμα και καινούργιοι

να έρθουν, το κενό και η αναταραχή
που θα δημιουργηθεί, θα προκαλέ-
σει ουσιαστικό πρόβλημα στη λει-
τουργία του τμήματος, π.χ σε πόσο
χρόνο θα βγαίνουν οι βιοψίες σε ένα
αντικαρκινικό νοσοκομείο σαν το δι-
κό μας”.

Τροπολογία
“Σήμερα το πρωί μάθαμε ότι ψηφί-

στηκε η τροπολογία για το μη ιατρι-
κό επικουρικό προσωπικό, σχετικά
με τη μοριοδότηση που θα δοθεί
προκειμένου να συμμετέχουν στις
προσλήψεις που θα γίνουν το επό-
μενο διάστημα. Διαπιστώσαμε ότι
στην τροπολογία προβλέπονται μει-
ωμένα μόρια, σε σχέση με τις υπο-
σχέσεις που μας είχαν δώσει από τη
μεριά του υπουργείου μετά την προ-
ηγούμενη απεργία μας στις 10
Οκτώβρη. Αυτό σημαίνει ότι μεγά-
λος αριθμός επικουρικών εργαζόμε-
νων κινδυνεύει να πεταχτεί στο δρό-
μο και να έχουμε μια επανάληψη του
σκηνικού που είχε στηθεί με τους
συμβασιούχους των δήμων και την
προκήρυξη 3Κ, όπου χιλιάδες απο-
λύθηκαν και ακόμα παλεύουν να μεί-
νουν στη δουλειά με ενστάσεις κι
ασφαλιστικά μέτρα. Δεν θα αφήσου-
με να συμβεί το ίδιο και στα νοσοκο-
μεία και γι' αυτό ξεσηκώνουμε τους
συναδέλφους και σήμερα απεργού-
με και βρισκόμαστε εδώ στο Υπουρ-
γείο διεκδικώντας απαντήσεις.
Έχουμε την αυτοπεποίθηση γιατί
κάθε φορά που απεργούμε κι ερχό-
μαστε στο Υπουργείο αναγκάζουμε
την ηγεσία του σε υποχώρηση”, συ-

νέχισε η Κ. Πατρικίου. 
Κατά τη διάρκεια της συγκέντρω-

σης, αντιπροσωπεία των απεργών
συναντήθηκε με την ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας. Μιλήσαμε μετά
το τέλος της συνάντησης με τον Κώ-
στα Καταραχιά, πρόεδρο του σωμα-
τείου του Αγ. Σάββα, που συμμετεί-
χε στην αντιπροσωπεία: “Θέσαμε τα
αιτήματά μας, να μην απολυθεί κα-
νείς και να βρεθεί μια μόνιμη λύση
με τη μονιμοποίηση των συμβασιού-
χων. Η απάντηση που πήραμε είναι
ότι 'δεν έχουν τέτοια δυνατότητα' κι
ότι το μόνο που μπορούν να κάνουν
είναι, όσων τελειώνουν οι συμβάσεις
στις 31/12 να μπαίνουν στις λίστες
με την προοπτική να ξαναμπούν στα
νοσοκομεία με τη μοριοδότηση της
'ειδικής εμπειρίας'. Όσον αφορά
τους επικουρικούς μέσω ΕΣΠΑ εί-
παν ότι βρέθηκαν τα λεφτά για να
δώσουν νέα παράταση. Σε σχέση με
το ζήτημα που δημιουργήθηκε με
την τροπολογία για το μη ιατρικό
προσωπικό, επιβεβαιώθηκε από τη
μεριά του Υπουργείου ο κίνδυνος να
επαναληφθεί αυτό που συνέβη με
την περίπτωση των συμβασιούχων
στους δήμους. Συμπερασματικά, αυ-
τό που μπορούμε να πούμε είναι ότι
πιέζονται. Πάντα αναγκάζονται να
δώσουν κάτι, όπως π.χ σήμερα την
ανανέωση των επικουρικών μέσω
ΕΣΠΑ. Δεν μας αρκεί. Μπορούμε να
κερδίσουμε την παραμονή όλων στη
δουλειά με οργάνωση και κλιμάκω-
ση των κινητοποιήσεων”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Με ένα μεγάλο πανελλαδικό συλλαλη-
τήριο στο κέντρο της Αθήνας το
Σάββατο 15 Δεκέμβρη, στις

12.30μμ, στην Πλατεία Συντάγματος οι συν-
ταξιούχοι όλης της χώρας κλιμακώνουν τις
κινητοποιήσεις τους απαιτώντας την κατάρ-
γηση του νόμου Κατρούγκαλου και των αν-
τιασφαλιστικών και μνημονιακών νόμων που
όλα αυτά τα χρόνια τους έχουν κατακλέψει.

Με το νόμο Κατρούγκαλου οι νέοι συντα-
ξιούχοι έχουν υποστεί μείωση στη σύνταξή
τους πάνω από 20% σε σχέση με τους πα-
λαιούς, δημιουργώντας στην ουσία συνταξι-
ούχους 3 ταχυτήτων. “Επιμένουμε ότι ο κοι-
νός αγώνας όλων των εργαζομένων και συν-
ταξιούχων μπορεί να ανατρέψει την αντιλαϊ-
κή πολιτική που εφαρμόζουν όλες οι μνημο-
νιακές κυβερνήσεις και να ανοίξει το δρόμο
για την αποκατάσταση των συντάξεων και
των μισθών” αναφέρεται στην ανακοίνωση
που εξέδωσε η Πανελλήνια Ένωση Συνταξι-
ούχων Εκπαιδευτικών καλώντας στο συλλα-
λητήριο όλων των συνταξιουχικών οργανώ-
σεων της χώρας στις 15/12 στο Σύνταγμα. 

ΛΕΠΕΤΕ

ΑΘΗΝΑ 15/12  Διαδηλώνουν πανελλαδικά οι συνταξιούχοι

10/12, Στάση εργασίας
υγειονομικών
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Η δημοτική κίνηση «Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας»
προχώρησε σε  ένα αποφα-

σιστικό βήμα για την οργάνωση της
συμμετοχής της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς, στις δημοτικές εκλογές
του Μάη 2019 με την ανοικτή σύσκε-
ψη, που έγινε την Παρασκευή 7 Νο-
έμβρη στο Πνευματικό Κέντρο Αθή-
νας. Πήραν μέρος αγωνιστές και
αγωνίστριες από τις γειτονιές της
Αθήνας, χώρους εργασίας και παι-
δείας, χειροτέχνες, ρακοσυλλέκτες,
καλλιτέχνες, μετανάστες και μετανά-
στριες από τη Σενεγάλη, το Μπαγ-
κλαντές και το Πακιστάν. 

Την σύσκεψη άνοιξαν ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβου-
λος Αθήνας, ο Νίκος Στραβελάκης,
οικονομολόγος, η Θένια Ασλανίδου,
γιατρός στο νοσοκομείο Ερυθρός
και μέλος του Συντονιστικού Νοσο-
κομείων, ο Βαγγέλης Χατζηνικολά-
ου, ηθοποιός και μέλος της ΛΟΑΤΚΙ
οργάνωσης Proud Seniors κι ο Τά-
κης Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής
αγωγής στη δίκη των δολοφόνων
του Σαχζάτ Λουκμάν και στη δίκη
της Χ.Α ενώ τη συζήτηση εκ μέρους
της Ανταρσίας στις Γειτονιές της
Αθήνας συντόνισε η Νίκη Αργύρη.

«Αν κάναμε αυτήν την κουβέντα
πριν από μια βδομάδα θα κουβεντιά-
ζαμε απέναντι σε μια πολιτική “λά-
ου-λάου” του ΣΥΡΙΖΑ, ότι σιγά-σιγά
δημιουργούμε “δημοσιονομικό χώ-
ρο”, “αυξάνουμε την κατανάλωση”,
σας γυρνάμε πίσω και κάνα ξερο-
κόμματο και η ζωή συνεχίζεται. Τι
έγινε μέσα σε αυτήν την βδομάδα
και τα γύρισε όλα τούμπα; Έγινε ότι
βγήκαν τα κίτρινα γιλέκα στο δρόμο,
ήρθε ο κόσμος και έβαλε τη δική
του σφραγίδα» τόνισε ανάμεσα σε
άλλα ο Νίκος Στραβελάκης. «Είμα-
στε μια πολυπολιτισμική πόλη που
ανήκει σε όλους μας, γυναίκες, άν-
δρες, μετανάστες, ανεξάρτητα από
το φύλο μας, την ηλικία μας και αυ-
τό σήμερα δεν είναι κάτι καθόλου
δεδομένο. Χαίρομαι που βρίσκομαι
εδώ και θα λάβω μέρος σε αυτήν
την προσπάθεια. Η αριστερά, και ιδι-
αίτερα η αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά, η Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, πρέπει να βάλει τη δική της
σφραγίδα στον αστικό ιστό αυτής
της πολύβουης πόλης».

«Είμαι σε ένα νοσοκομείο στο
οποίο λείπουν 80 γιατροί, 200 νοση-
λευτές και στο οποίο έχουν το θρά-
σος να απολύουν επικουρικούς για-
τρούς. Θέλουμε να εκφράσουμε τις
διεκδικήσεις όλων των εργαζομέ-
νων, των νέων, των ανέργων, των
φτωχών αυτής της πόλης προτείνον-
τας ταυτόχρονα την εργατική εναλ-
λακτική της διαγραφής του χρέους»
τόνισε στην ομιλία της η Θένια Ασ-
λανίδη. «Θέλουμε να εκφραστεί επί-
σης ο κόσμος που παλεύει ενάντια
στον σεξισμό και την καταπίεση πη-
γαίνοντας στις δημοτικές εκλογές
με μια πρόταση η φετινή 8 Μάρτη να
είναι μέρα απεργίας. Η προεκλογική

μας καμπάνια θα είναι να ξεσηκώ-
σουμε αγωνιστικά τους χώρους ερ-
γασίας, τους χώρους εκπαίδευσης,
τις γειτονιές».

«Είμαι εδώ γιατί γνωρίζω τον Πέ-
τρο Κωνσταντίνου από τον δρόμο»
ξεκίνησε την ομιλία του ο Βαγγέλης
Χατζηνικολάου. «Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότη-
τα έχασε άδικα ένα δικό της παιδί

γιατί κάποιος φώναξε στον καταστη-
ματάρχη, τρέχα, μπήκε ένα πρεζάκι
στο μαγαζί σου. Και γιατί αν είχε
μπει ένα πρεζάκι μέσα θα έπρεπε να
το σκοτώσουν; 

Ο νεκρός μου φίλος Ζακ είχε την
τύχη να έχει πολλούς φίλους, οι
οποίοι είμαστε στον δρόμο κάθε μέ-
ρα. Μόλις το προηγούμενο Σάββατο

σταθήκαμε μπροστά στη ΓΑΔΑ και
απαιτήσαμε να διωχθούν οι μπάτσοι
που ολοκλήρωσαν την δολοφονία
του Ζακ. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δεν εί-
ναι μόνο εμπριμέ, είναι πολίτες που
εργάζονται, πληρώνουν φόρους,
έχουν δικαίωμα στην ισότιμη αντιμε-
τώπιση, έχουμε αιτήματα. 

Θέλω να δηλώσω ότι είμαι εδώ,

και είναι εδώ πολλοί ακόμη από την
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά και από τον
χώρο του πολιτισμού και στεκόμα-
στε δίπλα στην Ανταρσία στις Γειτο-
νιές της Αθήνας, είμαστε κοντά
στους αγώνες της γιατί είναι και δι-
κοί μας αγώνες, και την βλέπουμε
στο δρόμο πάντα δίπλα μας εδώ και
δέκα χρόνια».

«19 Γενάρη του 2013 η Ανταρσία
στις Γειτονιές της Αθήνας είχε πρω-
τοστατήσει στην “Αθήνα πόλη αντι-
φασιστική”. Ήταν μια κινητοποίηση
που καλύφθηκε από το δήμο της
Αθήνας επειδή μπήκε μέσα στο δη-
μοτικό συμβούλιο από την Ανταρσία
και είχε τη στήριξη όλης της υπόλοι-
πης αριστεράς. Είναι ένα αίτημα
που παραμένει επίκαιρο -ο Κασιδιά-
ρης, που θα είναι υποψήφιος είναι
ταυτόχρονα κατηγορούμενος ως δι-
ευθυντής της εγκληματικής οργάνω-
σης», είπε ο Τάκης Ζώτος. «Το βά-
ρος για μια αντιφασιστική Αθήνα πέ-
φτει στις πλάτες μας. Δεν θα το κά-
νει ο Μπακογιάννης (που προχθές
έκανε περιοδεία στον Άγιο Παντελε-
ήμονα με τον Γιαννάτο, τον χρυσαυ-
γίτη) δεν θα περιμένουμε τον Γερου-
λάνο ή το ποιος θα είναι τελικά υπο-
ψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η δεύτερη μεγάλη μάχη είναι το
αντιρατσιστικό κίνημα. Τα αιτήματα
είναι: οι πρόσφυγες μέσα στην πόλη
της Αθήνας, τα προσφυγόπουλα κα-
λοδεχούμενα σε όλα τα πρωϊνά σχο-
λεία, να φτιαχτούν χώροι λατρείας
σε δημόσια θέα, όχι σε ανήλιαγα
υπόγεια. Θέλουμε χαρτιά για όλους
τους μετανάστες. Προτείνω επικε-
φαλής στις Γειτονιές της Αθήνας να
έχουμε τον Πέτρο Κωνσταντίνου»,
κατέληξε ο Τάκης Ζώτος.

«Πως μετασχηματίζουμε την οργή
και την αγανάκτηση σε δράση και
διεκδικήσεις; Αυτό είναι το ζήτημα
που θα σφραγίσει αυτήν την περίο-
δο. Χρειαζόμαστε σήμερα μια δυνα-
τή αντικαπιταλιστική αριστερά που
από την Αθήνα μέχρι το Παρίσι θα
επιχειρήσει να δώσει εναλλακτική σε
όλον αυτόν τον κόσμο διαψεύδον-
τας εκείνους που λένε ότι η μόνη
διέξοδος που έχει είναι η ακροδε-
ξιά» τόνισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου.

Στο τέλος της συζήτησης και μετά
τις παρεμβάσεις αγωνιστών-τριων,
διαμορφώθηκε το κείμενο και οι
διεκδικήσεις της κίνησης και αποφα-
σίστηκε επικεφαλής να τεθεί ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου. Αποφασίστηκε
επίσης η συμμετοχή σε κεντρικούς
σταθμούς δράσης, όπως η 16 Μάρ-
τη (διεθνής κινητοποίηση κατά του
ρατσισμού και του φασισμού) και η
8 Μάρτη, καθώς και η έκδοση αφί-
σας και ενημερωτικού υλικού για την
έναρξη της καμπάνιας και των δρά-
σεων στις γειτονιές. 

Γιώργος Πίττας

Συγκινητική ήταν η παρουσία και η τοποθέτηση
του Χαντίμ Χουσεΐν, πατέρα του δολοφονημέ-
νου Σαχζάτ Λουκμάν, που δήλωσε τη στήριξή

του και ευχαρίστησε για τη συμπαράσταση και τον
αγώνα που έχει δώσει η Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας για να κλειστούν στη φυλακή οι νεοναζί φο-
νιάδες του γιού του. 

«Όταν οι φασίστες χτυπούσαν το 2011-12, η πρώτη
απάντηση ήταν από την ΚΕΕΡΦΑ. Δεν θα είχαμε φτά-
σει να δικάζεται η Χ.Α αν δεν υπήρχε η δική σας δρά-
ση. Θέλουμε να δυναμώσουμε και άλλο αυτή η φωνή,
γι’ αυτό η Πακιστανική Κοινότητα και άλλες κοινότη-
τες θα στηρίξουμε σαν μια γροθιά, για να έχουμε
αποτελέσματα» είπε ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας “Η Ενότητα”. «Ζω
πολλά χρόνια στην Ελλάδα και έχω ελληνική υπηκοό-
τητα» είπε ο Μπαλί Τζαχίρ Χουσεΐν από τον Σύλλογο
Εργαζομένων Μπαγκλαντές. «Εμείς οι μετανάστες
δεν έχουμε ίσα δικαιώματα για αυτό ζητάμε χαρτιά,
άδεια παραμονής, ιθαγένεια. Ζητάμε να συνεχίσετε
να μας στηρίζετε και εμείς θα είμαστε μαζί σας. Στις
επόμενες εκλογές θα είμαι υποψήφιος, για να έχουμε
όλοι ένα αξιοπρεπές μέλλον».

Στη σύσκεψη αναγνώστηκε επιστολή της Λαμπρι-
νής Θωμά, πρώην εργαζόμενης του Αθήνα 9.84, με
την οποία δήλωσε τη συμμετοχή της ως υποψήφια
στην εκλογική μάχη με την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας. Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα: «βρί-
σκομαι στην ανάγκη πρώτα να υπερασπιστώ τον ιστο-
ρικό σταθμό μας, Αθήνα 9.84. Άλλωστε, η υποβάθμι-
ση της καθημερινότητας και της ζωής στην Αθήνα εί-
ναι ορατή σε όλους». 

«Οι παρεμβάσεις που έγιναν ήδη εδώ όσον αφορά
τη δράση της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας
και στους χώρους δουλειάς είναι κάτι που πρέπει να
το συνεχίσουμε, να το πάμε πιο πέρα» τόνισε ο Μά-
κης Καβουριάρης, πανεπιστημιακός. «Χρειάζεται να
δείξουμε ότι το σύστημα δεν μπορεί πια να καλύψει
τις βασικές ανάγκες του κόσμου σε διατροφή, στέγα-
ση, παιδεία, υγεία κλπ. να αναδείξουμε αυτά τα πράγ-

ματα στις γειτονιές. Πριν λίγους μήνες συζητάγαμε
στις εκδηλώσεις για το Μάη του ’68 ότι ένας άλλος
Μάης είναι εφικτός. Και ξαφνικά βλέπουμε με τα γε-
γονότα στη Γαλλία ότι είναι».

Τον λόγο στη σύσκεψη πήραν επίσης ο Κώστας Κα-
ταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Αγί-
ου Σάββα από το 7ο Δημοτικό Διαμέρισμα Αθήνας -
που αναφέρθηκε στη δράση της Πρωτοβουλίας για
το κλείσιμο των γραφείων της Χ.Α μετά την δολοφονι-
κή επίθεση στον φοιτητή Αλέξη Λάζαρη- ο Γιάννης
Μαραβελάκης από το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα, η Ντί-
να Γκαρανέ, εκπαιδευτικός από το 6ο Διαμέρισμα, ο
Κυριάκος Μπάνος, δημοσιογράφος από το 4ο Διαμέ-
ρισμα, ο Νίκος Σμπαρούνης, συγκοινωνιολόγος και
εργαζόμενος στο ΜΕΤΡΟ, η Αργυρή Ερωτοκρίτου,
γιατρός στο νοσοκομείο Γεννηματά και ο Νίκος Βούλ-
τσος από το 2ο Διαμέρισμα.

«Ψήφισα για πρώτη φορά Ανταρσία στις Γειτονιές
της Αθήνας με μια αμηχανία πολιτική. Μετά ψήφισα με
μια συνάφεια πολιτική και τώρα είμαι εδώ γιατί θέλω
να δουλέψω για αυτήν την παράταξη» τόνισε η Γιούλη
Καλοφωλιά από το 1ο Διαμέρισμα. «Νομίζω ότι είναι η
μόνη αισιόδοξη νότα μέσα στο Δήμο της Αθήνας, που
σου επιτρέπει δηλαδή να σκέφτεσαι ότι, ναι, μπορού-
νε να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει
από σήμερα να αρχίσουμε, να επικοινωνήσουμε αυτό
το μήνυμα και να φτάσουμε σε όλους εκείνους που
έχουν ταξική και ιδεολογική συνάφεια μαζί μας». 

Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας
Από αριστερά στο πάνελ: 
Π. Κωνσταντίνου, Θ. Ασλανίδου, 
Β. Χατζηνικολάου, Ν. Στραβελάκης,
Ν. Αργύρη, Τ. Ζώτος

Χαντίμ Χουσεΐν και Τζαβέντ Ασλάμ



Την Παρασκευή 7 Δεκέμβρη πραγματοποι-
ήθηκε συνέλευση της περιφερειακής κίνη-

σης Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική
(ΑΑΑ), στην ΑΣΟΕΕ. Την εισήγηση και το σχέδιο
πολιτικού και διεκδικητικού πλαισίου παρουσία-
σε ο τωρινός περιφερειακός σύμβουλος Ν. Αδα-
μόπουλος .

Ακολούθησαν μια σειρά παρεμβάσεις τόσο
για την εμπειρία των πέντε προηγούμενων χρό-
νων από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρ-
μόζεται στην Περιφέρεια και φέρνει εγκλήματα
όπως η Μάνδρα και το Μάτι, αλλά και για τις δυ-
νατότητες και τους στόχους της παρέμβασης
στο επόμενο διάστημα και ενόψει των εκλογών
του Μάη.

Ο Θ. Διαβολάκης από την δημοτική κίνηση Αν-
ταρσία στο Λιμάνι μίλησε για τη μάχη ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις, που είναι και μάχη για τη
δημοκρατία γιατί όπως είπε “ποιος θα παίρνει
αποφάσεις για την πόλη, η εργαζόμενη πλει-
οψηφία ή το κλειστό ΔΣ μιας πολυεθνικής όπως
η COSCO που δεν το εκλέγει κανείς;”. Η Δέ-
σποινα Κουτσούμπα, που ήταν επικεφαλής της
κίνησης στις προηγούμενες περιφερειακές
εκλογές, τόνισε τις δυνατότητες της ΑΑΑ να δι-
ευρυνθεί και να συμπορευτεί με δυνάμεις και
αγωνιστές που τα προηγούμενα χρόνια συγ-
κρούστηκαν με τις μνημονιακές πολιτικές της
πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου
και κινούνται σε αριστερή, ριζοσπαστική κατεύ-
θυνση.

Με αυτό τον προσανατολισμό συμφώνησε ο
Γιάννης Σηφακάκης που μίλησε εκ μέρους του
ΣΕΚ. Στα πέντε χρόνια που έχουν περάσει από
τις προηγούμενες εκλογές, η εργατική τάξη κι η
νεολαία έχει συσσωρεύσει οργή από τη δεξιά
κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κι εμπειρίες από
τους αγώνες ενάντια στις επιθέσεις. Με αιχμή
τα αιτήματα για τη διαγραφή του χρέους, τη ρή-

ξη με την ΕΕ, για ανοιχτά σύνορα και πόλεις για
πρόσφυγες και μετανάστες, ενάντια στη φασι-
στική απειλή, ενάντια στο σεξισμό και την κατα-
πίεση, η ΑΑΑ μπορεί να γίνει στήριγμα για τους
αγώνες των εργαζόμενων και της νεολαίας και
με το αποτέλεσμά της να δείξει ότι το αδιέξοδο
του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το τέλος της πορείας προς
τ’ αριστερά. Πρέπει να κινηθεί αποφασιστικά και
με αισιοδοξία σε μια τέτοια κατεύθυνση και να
τη σηματοδοτήσει και με το πρόσωπο που θα
επιλέξει για επικεφαλής του ψηφοδελτίου της. 

Η προγραμματική και εκλογική διακήρυξη της
κίνησης θα παρουσιαστεί σε ανοιχτή συνέλευση
στα τέλη Γενάρη στην οποία θα αποφασιστεί και
ο/η επικεφαλής, οι εναλλαγές στη θέση του πε-
ριφερειακού συμβούλου και η πρώτη πλαισίωση
του ψηφοδελτίου.

Λέανδρος Μπόλαρης

Συνεδρίασε την περασμένη Κυριακή η Ανταρ-
σία στην Κεντρική Μακεδονία-Αντικαπιταλι-

στική Αριστερά με συμμετοχή συντρόφων-ισσών
απο Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Σέρρες, Χαλκιδική. 

Συζητήθηκε η παρέμβαση του σχήματος σε
όλα τα κρίσιμα μέτωπα της περιόδου και η
ανάγκη να ενισχυθούν οι αντιστάσεις ενάντια
στην μεταμνημονιακή λιτότητα, τον ρατσισμό
και την φασιστική απειλή αλλά και τον εθνικισμό
με αφορμή το Μακεδονικό. 

Στο κέντρο της συζήτησης βρέθηκαν και τα
ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, με ενη-
μέρωση από το κίνημα για τις Σκουριές, την αν-
τίσταση στις ανεμογεννήτριες από την Πέλλα
και τον αγωγό ΤΑP από τις Σέρρες. Αποφασί-
στηκε το σχήμα να προχωρήσει μέσα στο Γενά-
ρη σε τοπικές εκδηλώσεις (στις 26 Γενάρη στην
Θεσσαλονίκη) και στις 10 Φλεβάρη θα πραγμα-
τοποιηθεί νέα γενική συνέλευση.

Ευκλείδης Μακρόγλου
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Πρωτοβουλία για δημοτική κίνηση στα Βριλήσσια

Kείμενο ανεξαρτητοποίησης από την δημο-
τική παράταξη «Δράση για μια άλλη πόλη»
ανακοίνωσε ο Ορέστης Ηλίας δημοτικός

σύμβουλος στα Βριλήσσια. Όπως αναφέρει ανά-
μεσα σε άλλα:

«Με τους φίλους και συντρόφους της Δράσης
ζυμωθήκαμε μαζί σε πολιτικές συζητήσεις και
παλέψαμε μαζί σε κινηματική κατεύθυνση για τη
δημιουργία 3ου Λυκείου, για τους ελεύθερους
χώρους, για την προστασία του περιβάλλοντος
και ιδιαίτερα του δάσους Θεόκλητου, ενάντια
στην απαξίωση και στις ιδιωτικοποιήσεις των
υπηρεσιών του Δήμου, ενάντια στις μνημονιακές
πολιτικές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενάντια στο
κλείσιμο των δημόσιων νοσοκομείων της ευρύτε-
ρης περιοχής.

Στις εκλογές του 2014 η Δράση μαζικοποιήθη-
κε ακόμη περισσότερο και ένα μέρος από τη νεο-
λαία των Βριλησσίων, φίλοι και σύντροφοι συνο-
μήλικοι μου άρχισαν να παίρνουν ενεργό μέρος
στις διαδικασίες της Κίνησης. Με τα αποτελέ-
σματα των εκλογών αναδείχτηκα τρίτος δημοτι-
κός σύμβουλος, θεωρώντας πάντα ότι η δική μου
εκλογή ήταν και μια εντολή των δημοτών που με

ψήφισαν, ώστε να ακούγονται οι φωνές των κινη-
μάτων και των κοινωνικών αγώνων μέσα στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο. 

Μετά την παταγώδη αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ να
συγκρουστεί με τα μνημόνια και τον προδοτικό
τραγέλαφο του Δημοψηφίσματος, το μεγαλύτερο
κομμάτι της κοινωνίας δεν πήγε απογοητευμένο
σπίτι του αλλα συνεχίζει να ριζοσπαστικοποιείται
στους σημερινούς αγώνες και αναζητά πολιτική
εναλλακτική προς τα αριστερά για την ικανοποί-
ηση των κοινωνικών αναγκών. Δυστυχώς η Δρά-
ση έχασε αυτή την στροφή της κοινωνίας και για
μεγάλο χρονικό διάστημα, μπήκε σε μια εσω-
στρέφεια και εν μέρει σε αδράνεια αναφορικά με
τα κεντρικά αλλά και τοπικά ζητήματα. Άρχισε να
χάνει κάθε έννοια κινηματικής φυσιογνωμίας και
η πολιτική της δράση αντικαταστάθηκε σιγά σιγά
από την πολιτιστική. Ο πολιτικός της λόγος δια-
φοροποιήθηκε σε σχέση με την εκλογική της δια-
κήρυξη κατά την αρέσκεια συγκεκριμένων πολιτι-
κών αντιλήψεων, χωρίς πολλές φορές αυτό να εί-
ναι αποτέλεσμα συλλογικών διαδικασιών…

Έχει γίνει ξεκάθαρο πλέον, μετά από πληθώρα
συζητήσεων στο εσωτερικό της Δράσης, ότι

υπάρχουν διαφορετικοί δρόμοι καθώς βλέπουμε
με διαφορετικό τρόπο ο καθένας την πολιτική
κατάσταση και τις εναλλακτικές που έχει ανάγκη
η κοινωνία … 

Ανεξαρτητοποιούμαι, κρατώντας όλες τις θετι-
κές και φιλικές αναμνήσεις, παραμένω ενεργός
δημοτικός σύμβουλος και στηρίζω τις διεκδική-
σεις της τοπικής κοινωνίας για ένα Δήμο των
αναγκών μας και όχι της λιτότητας». 

Ανοιχτή σύσκεψη
Σε ανοιχτή σύσκεψη καλεί η «Πρωτοβουλία για

την συγκρότηση δημοτικής κίνησης στα Βριλήσ-
σια» την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου, στις 7μμ, στο
Πνευματικό Κέντρο, Κισσάβου 11, στα Βριλήσ-
σια. Όπως αναφέρεται στο κάλεσμα: «Η Πρωτο-
βουλία μας είνα μια νέα συλλογική προσπάθεια
για την δημιουργία δημοτικής κίνησης στα Βρι-
λήσσια, με κατεύθυνση αριστερή αντικαπιταλι-
στική. Ωστόσο δεν απαρτίζεται από ανθρώπους
χωρίς ενεργή πολιτική δράση. Είμαστε εργαζό-
μενοι και εργαζόμενες, άνεργοι και άνεργες, νέοι
και νέες, στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών
αγώνων, στα κεντρικά και τοπικά κινήματα».

Συνελεύσεις περιφερειακών σχημάτων Δημοτικές
κινήσεις

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Aνταρσία στην Κοκκινιά 
της προσφυγιάς 
και της αντίστασης
Συγκέντρωση-συζήτηση
Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου, 6.30μμ 
Δημαρχείο Νίκαιας 
(αίθουσα εκδηλώσεων)

Ανταρσία 
στη Θεσσαλονίκη 
για την Ανατροπή
Ανοιχτή Σύσκεψη – Συνέλευση
Τετάρτη 19/12, 6:30 μμ 
Πολυχώρος πολιτισμού ΕΝΕΚΕΝ, 
Πρ. Κορομηλά 37

Aνταρσία στα Χανιά
Ανοιχτή σύσκεψη
Τετάρτη 19/12, 7μμ
Εργατικό Κέντρο Χανίων

Πρωτοβουλία για την 
συγκρότηση δημοτικής 
κίνησης στα Βριλήσσια
Ανοιχτή Σύσκεψη για 
την συγκρότηση δημοτικής κίνησης
Πέμπτη 20/12, 7μμ, 
Πνευματικό Κέντρο, 
Κισσάβου 11, Βριλήσσια

Aνυπότακτη Πετρούπολη
Εκδήλωση-Συζήτηση
Θέμα: Αντίσταση και Δεκεμβριανά
Δευτέρα 17/12, 7μμ 
Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης

Συνέλευση 
Κυριακή 13/1 2019, 6μμ
Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης 

Περίπου 50 αγωνιστές συμμε-
τείχαν στη συνέλευση της

Αριστερής Κίνησης Περιστερίου
τη Δευτέρα 10 Δεκέμβρη. Μέσα
στην κουβέντα ήταν κοινή διαπί-
στωση ότι αυτές οι δημοτικές
εκλογές γίνονται σε μια εντελώς
διαφορετική περίοδο από τις προηγούμενες. 

Με τον κόσμο των εργατογειτονιων του Πε-
ριστερίου, τον κόσμο του μαζικού Όχι στο δη-
μοψήφισμα να παλεύει για να σπάσει τις μνη-
μονιακές πολιτικές και να επιβάλει με τους
αγώνες του ότι τα πλεονάσματα θα δοθούν για
τις ανάγκες του. Για αυτό και οι δυνατότητες
παρέμβασης της Αριστερής Κίνησης είναι με-
γαλύτερες. 

Συμφωνήσαμε ότι οι δημοτικές εκλογές είναι
μια κεντρική πολιτική μάχη. Βαλαμε ένα πρό-
γραμμα για το επόμενο διάστημα. Έτσι η Αρι-
στερή Κίνηση οργανώνει την Τετάρτη 19 Δε-
κεμβρη συζήτηση για την Παιδεία, μέσα στο
Γενάρη μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση για να πα-
ρουσιάσει τις θέσεις της για τις δημοτικές
εκλογές, ενώ τις επόμενες μέρες θα γραφτεί
διακήρυξη και θα οργανώσουμε τη δουλειά
μας ανά εκλογικό διαμέρισμα. 

Από τη μεριά του ΣΕΚ τονίσαμε την ανάγκη
να στηρίξουμε όλους τους εργατικούς αγώ-
νες ενάντια στις περικοπές και τις ιδιωτικο-
ποιήσεις, να συνεχίσουμε τις αντιφασιστικές
κι αντιρατσιστικές μάχες με κορύφωση τη
διαδήλωση στις 16 Μάρτη και να ανοίξουμε
με όλο τον κόσμο τη συζήτηση για τη στρατη-
γική, τον αντικαπιταλισμό και το μεταβατικό
πρόγραμμα.

Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Συνελεύσεις-
εκδηλώσεις
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Διεθνής μέρα δράσης - 16 Μάρτη 2019
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πάνω από 10.000 διαδηλωτές
βάδισαν την Κυριακή 9 Δεκέμ-
βρη στο Λονδίνο, στην αντιφα-

σιστική-αντιρατσιστική διαδήλωση
που καλούσαν οι οργανώσεις Stand
Up To Racism (Αντισταθείτε στο Ρα-
τσισμό) και Unite Against Fascism
(Ενωθείτε ενάντια στο Φασισμό). Η
πορεία γινόταν ενάντια στη φασιστική
συγκέντρωση που οργάνωνε την ίδια
μέρα ο γνωστός ναζί Τόμι Ρόμπινσον
μαζί με το ακροδεξιό ρατσιστικό κόμ-
μα Ukip.

Η επιτυχία της ήταν ένα μεγάλο βή-
μα μπροστά για το αντιρατσιστικό-αν-
τιφασιστικό κίνημα της Βρετανίας.
Πριν μερικούς μήνες, ο Ρόμπινσον και
οι οπαδοί του είχαν καταφέρει να κινη-
τοποιήσουν δεκαπέντε χιλιάδες στο
Λονδίνο χωρίς να υπάρχει καν αντι-
συγκέντρωση. Τώρα, η αντιφασιστική
διαδήλωση δεν ήταν απλά μεγαλύτε-
ρη, αλλά διπλάσια από τη συγκέντρω-
ση των φασιστών.

Η δράση του Stand Up To Racism
και του Unite Against Fascism  έπαιξε
κρίσιμο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Socialist
Worker, η πορεία ένωσε ξανά όλα τα
κομμάτια του κινήματος, εργαζόμε-
νους -ντόπιους και μετανάστες- με τα
συνδικάτα τους, φοιτητές, μαθητές,
γυναικείες κινήσεις, μέλη και τοπικές
οργανώσεις του Εργατικού Κόμματος,
σοσιαλιστές, επαναστάτες, αναρχι-
κούς.

Η συγκέντρωση των φασιστών είχε
κεντρικό σύνθημα “Brexit Means Exit”
(Brexit σημαίνει Έξοδος) σε μια προ-
σπάθεια να εκμεταλλευτούν την κυ-
βερνητική κρίση για το θέμα και να εμ-
φανιστούν ως οι υπερασπιστές της
λαϊκής ψήφου υπέρ της εξόδου της
Βρετανίας από την ΕΕ στο δημοψήφι-

σμα δυο χρόνια πριν. Ο Τόμι Ρόμπιν-
σον μιλάει αυτή τη στιγμή για την
“Προδοσία του Brexit”. Γι' αυτό είχε
τεράστια σημασία να μην μπορούν οι
φασίστες να δημαγωγούν στους δρό-
μους σαν “πατριώτες”.

Όπως δήλωσε στο Socialist Worker
ένας διαδηλωτής, ο Μαρκ: “Είναι ση-

μαντικό να έχουμε ενότητα ενάντια
στην ακροδεξιά, για να μην την αφή-
νουμε να επωφελείται από τις διάφο-
ρες κρίσεις στην Ευρώπη και την κα-
τάρρευση του νεοφιλελευθερισμού. Η
πορεία σήμερα έχει δυναμική και χαί-
ρομαι που είμαστε όλοι μαζί”.

Λένα Βερδέ

Κάλεσμα για διεθνή κινητοποίηση ενάντια στο ρατσισμό και το
φασισμό στις 16 Μαρτίου 2019, με την ευκαιρία της ημέρας
του ΟΗΕ κατά του ρατσισμού.

Απευθύνουμε αυτό το κάλεσμα σε περίοδο που δυναμώνει ανησυ-
χητικά ο ρατσισμός και η ακροδεξιά απειλή.

Τα ακροδεξιά κόμματα ενισχύονται εκλογικά και μπαίνουν ακόμη
και σε κυβερνήσεις. Με τον Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ και τον Ζαΐρ
Μπολσονάρο στη Βραζιλία, το ακροδεξιό μίσος - εναντίον μετανα-
στών, μουσουλμάνων, γυναικών, ΛΟΑΤΚΙ, μαύρων και ιθαγενών - έχει
φτάσει στις προεδρίες των δύο μεγαλύτερων χωρών της Βόρειας και
Νότιας Αμερικής.

Υπάρχουν βίαια φασιστικά κινήματα δρόμου σε όλο και περισσότε-
ρες περιοχές.

Η ανάπτυξη του ρατσισμού κατά των μεταναστών τροφοδοτεί άλ-
λες μορφές ρατσισμού. Ο αντισημιτισμός, που θα έπρεπε να έχει τε-
λειώσει για πάντα μετά το Ολοκαύτωμα, δυναμώνει και πάλι, με τρο-
μερά αποτελέσματα όπως η επίθεση στη συναγωγή στο Πί-
τσμπουργκ.

Οι Ρομά ήταν επίσης σημαντικά θύματα του Ολοκαυτώματος, αλλά
η επίθεση εναντίον των Ρομά έχει γίνει η επίσημη πολιτική ορισμένων
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. 

Και η ισλαμοφοβία είναι πολύ διαδεδομένη. Οι μουσουλμάνες γυναί-
κες που φορούν μαντήλα, υποφέρουν από αυξημένη επιθετικότητα.

Η άνοδος του ρατσισμού και της ακροδεξιάς αποτελεί σοβαρή
απειλή για τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού. Ποτέ δεν θα
μπορέσουμε να επιλύσουμε τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε, αν δεν υπερασπιστούμε την ενότητα των απλών αν-
θρώπων μπροστά στις προσπάθειες των ρατσιστών και των φασιστών
να μας διαιρέσουν.

Το 2018, γύρω από την Ημέρα κατά του Ρατσισμού των Ηνωμένων
Εθνών υπήρξαν διαδηλώσεις ή άλλα γεγονότα στην Ελλάδα, τη Βρε-
τανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυ-
στρία, τη Νότια Κορέα, την Ολλανδία, το Ισπανικό κράτος και άλλες
χώρες.

Η κατάσταση σήμερα είναι ακόμη πιο επείγουσα. Πρέπει να υπάρ-
ξουν περισσότερες κινητοποιήσεις στο πνεύμα των 250.000 που δια-
δήλωσαν στο Βερολίνο τον Οκτώβριο, άλλων τόσων εναντίον του
Τραμπ στο Λονδίνο τον Ιούλιο, την αντίσταση στη Βραζιλία, τις πορεί-
ες και τις διαμαρτυρίες στη Βιέννη, την πάλη εναντίον της Χρυσής
Αυγής που τους οδήγησε σε πισωγύρισμα.

Και χρειαζόμαστε πλατιά κινήματα, να συνεχίσουμε και να αναπτύ-
ξουμε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε η πλειοψηφία, μπορούμε να
κερδίσουμε.

Γι' αυτόν τον λόγο κάνουμε αυτό το κάλεσμα για ενωτικές κινητο-
ποιήσεις κατά του ρατσισμού και της άκρας δεξιάς στις 16 Μαρτίου
2019, γύρω από την Ημέρα του Αντιρατσισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Συντονίζοντας τον καθένα μας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για τη
διαμαρτυρία αυτή, μπορούμε και πρέπει να οικοδομήσουμε ισχυρότε-
ρους δεσμούς μεταξύ μας. Αυτή η μέρα δράσης πρέπει να αποτελέ-
σει ένα βήμα προς τα εμπρός στη συλλογική καταπολέμηση του μί-
σους, προωθώντας την αλληλεγγύη και την πολυμορφία.

Ένας Κόσμος εναντίον του ρατσισμού και του φασισμού!

• ΚΕΕΡΦΑ - Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή
• Aufstehen gegen Rassismus - Αντισταθείτε στο Ρατσισμό, Γερμανία 
• Stand Up To Racism - Ξεσηκωθείτε ενάντια στο Ρατσισμό, Βρετανία

• Unitat contra el feixisme i el racisme, Catalunya- 
Ενότητα Ενάντια στο Φασισμό και το Ρατσισμό, Καταλονία

• Comité 21 Maart - Επιτροπή 21 Μάρτη, Ολλανδία 
• Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination- 

Ενωμένοι ενάντια στον ρατσισμό και τις διακρίσεις, Δανία 
• DurDe- Πείτε ΟΧΙ στο ρατσισμό και τον εθνικισμό, Τουρκία

• Ongi Etorri Errefuxiatuak - 
Συμμαχία Καλοδεχούμενοι οι Πρόσφυγες, Χώρα των Βάσκων

• United against racism and fascism - Ενωμένοι ενάντια στο ρατσισμό και
το φασισμό, Νέα Υόρκη

• United against racism - Ενωμένοι ενάντια στο ρατσισμό, Ιρλανδία

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΚΕΕΡΦΑ
Τετάρτη 12/12

Πετράλωνα 6.30µµ
Γραφεία 3ης Δηµοτικής Κοινότητας Αθήνας (Τριών Ιεραρχών 74)
Ομιλητές: Τζαβέντ Ασλάμ, Πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας “Η
Ενότητα”, Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος στη δίκη των δολοφόνων του
Σαχζάτ Λουκμάν, Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ. Και συνδικαλί-
στρια, μέλος Σ. Συλλόγου εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας «Παρθενώνας»

Πάτρα 12µες 
Εστία στο ΑΕΙ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος, ΚΕΕΡΦΑ

Πέμπτη 13/12
Μαρούσι 7µµ
Βαβέλ Πυρήνας Τέχνης, Βασ. Σοφίας 87
Ομιλητές: Βασίλης Μπούρας, πρόεδρος Ένωσης Γονέων Αμαρουσίου,
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ,
Δήμητρα Τζάκου, ΚΕΕΡΦΑ

Αµπελόκηποι 7µµ
Πολυδύναμο Κέντρο 7ου Διαμερίσματος Αθηναίων (Πανόρμου 59)
Ομιλητές: Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος στη δίκη του Σαχζάτ Λουκμάν,
Μαρία Κασκαρίκα, μητέρα Αλέξη Λάζαρη, Πέτρος Κωνσταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος, Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ, Γεωργία Μουρίκη, Λαϊκή Συνέλευση Γκύζη
Θα χαιρετήσει εκπαιδευτικός από τη Β’ ΕΛΜΕ

Παρασκευή 14/12
Αγία Παρασκευή 7µµ
Δηµαρχείο αιθ. Δηµοτικού Συµβουλίου
Ομιλητές: Ορέστης Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος Βριλήσσια, Κώστας
Παπαδάκης, δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη ΧΑ, Βασίλης Συλαϊ-
δής, ΔΣ ΕΚΑ, μέλος σωματείου εργαζομένων ΙΝΤΡΑΚΟΜ
Συντονίζει η Μαριάννα Ψαραδέλλη, ΚΕΕΡΦΑ

Σάββατο 15/12
Ελληνικό-Αργυρούπολη 6.30µµ
ΚΑΠΗ Γλυφάδας Αγ. Τρύφωνας (Αρχιπελάγους & Αθανάτου)
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη
της ΧΑ, Μάνος Νικολάου, κεντρικό συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ, Βασιλική
Κλειδοπούλου, μαθήτρια 3ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

Κυριακή 16/12
Περιστέρι 6µµ
Θέατρο Ξυλοτεχνία
(Παρασκευοπολου και Κωστή Παλαμά)
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δί-
κη της ΧΑ, Λίλιαν Μπουρίτη, ΚΕΕΡΦΑ

Δευτέρα 17/12
Βύρωνας 7µµ
Ταπητουργείο (Κύπρου & Βαινδηρίου)
Ομιλητές: Κώστας Σκαρμέας, δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη της
ΧΑ, Νίκος Βούλτσος, κεντρικό συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ, Βαγγέλης Χατζη-
νικολάου, σκηνοθέτης, μέλος Proud Seniors (ΛΟΑΤΚΙ+)

Τρίτη 18/12
Κεραµεικός 7µµ
Το καφενείο στην Ακαδηµία Πλάτωνος (Μοναστηρίου 140)
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Κώστας Παπαδάκης, δι-
κηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ, Πέτρος Σαπουντζάκης, εκ-
παιδευτικός, Πολύχρωμο Σχολείο
Θα χαιρετήσει ο Ευθύμης Χριστοδούλου, μέλος συλλόγου γονέων
144ο δημοτικό σχολείο

Πάτρα 7µµ
ΕΒΕ (Αράτου 21, Πλ. Όλγας)
Ομιλητής: Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη της
ΧΑ

Παρασκευή 11/1
Καλλιθέα 7µµ
Δηµαρχείο Καλλιθέας

Είναι ανάγκη να δούμε
που βρισκόμαστε με τη

δίκη της ΧΑ και πως θα συ-
νεχίσουμε τον αγώνα για
την καταδίκη της. Σε ένα πε-
ριβάλλον που καλλιεργεί το
φασισμό και σε ένα ιδιότυ-
πο καθεστώς με τους φασί-
στες να λειτουργούν ως φύ-
λακες του κεφαλαίου μαζί
με τις δυνάμεις καταστολής
και ως παράρτημά τους
πολλές φορές, το μαζικό
αντιφασιστικό κίνημα χρειάζεται να είναι
στο δρόμο. Και ταυτόχρονα να πιέζει τα
θεσμικά όργανα -τη βουλή, τα δικαστή-
ρια, την αστυνομία- που υποτίθεται είναι
υπεύθυνα για την ασφάλεια και την προ-
στασία των πολιτών να δίνουν εξηγήσεις
για το τι κάνουν απέναντι στους φασί-
στες.

Πρόσφατα το Ευρωκοινοβούλιο έβγαλε
απόφαση που καλεί τα κράτη-μέλη να
απαγορεύσουν τις φασιστικές και νεονα-
ζιστικές οργανώσεις, να πάρουν μέτρα
εναντίον τους με κλείσιμο των γραφείων
τους κλπ, μιλώντας ακόμα και για ειδικό

σώμα στην αστυνομία που
θα είναι επιφορτισμένο με
αυτό το καθήκον. Έγινε μά-
λιστα ειδική αναφορά στη
Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα
που έχει στο ενεργητικό
της μια δολοφονία. Προφα-
νώς, η Χρυσή Αυγή δεν έχει
μόνο μια δολοφονία στο
ενεργητικό της, έχει πολλά
περισσότερα εγκλήματα.
Ωστόσο, είναι μια απόφαση
που αποσιωπάται, που δεν

έχει γίνει πράξη πουθενά. Φαίνεται ότι
μόνο όταν στην ΕΕ ψηφίζουν επιθέσεις
στον κόσμο, οι αποφάσεις της πρέπει να
εφαρμόζονται αμέσως.

Απαιτούμε μεγαλύτερη δημοσιότητα
στη δίκη της ΧΑ και σε όλες τις δίκες με
κατηγορούμενους χρυσαυγίτες. Τη Δευ-
τέρα 17 Δεκέμβρη εκδικάζεται το Εφετείο
του χρυσαυγίτη Ζέρβα για την επίθεση
στον Αλέξη. Απαιτούμε να μην μειωθεί η
πρωτόδικη ποινή των επτά χρόνων, να
μπει ο Ζέρβας στη φυλακή.

Μαρία Κασκαρίκα,
μητέρα Αλέξη Λάζαρη

Με την κατάρρευση της
“υπαρκτής ευημερίας” και

την απομυθοποίηση των αστικών
κομμάτων εξουσίας της μεταπο-
λίτευσης παρουσιάστηκε κενό
και πρόσφορο έδαφος ανάπτυ-
ξης και διάδοσης νεοφασιστικών
αντιλήψεων και δημιουργίας
ακροδεξιών φασιστικών πυρήνων
με κύρια έκφραση την Χρυσή Αυ-
γή. Όμως και σε όλη την Ευρώπη
ο νεοφασισμός εξαπλώνεται ρα-
γδαία ως σύμπτωμα πολιτικών
που διαλύουν την κοινωνική συ-
νοχή και οξύνουν τις ανισότητες.

Τελευταία στο στόχαστρο της
Χρυσής Αυγής και των παραφυά-
δων της μπήκαν τα σχολεία με
τις γνωστές καταλήψεις κυρίως
στην Β.Ελλάδα. Παρά την προ-
σπάθεια των οργανωτών να εμ-
φανίσουν ως κάτι αυθόρμητο τις
συγκεκριμένες κινήσεις, γίνεται
φανερό ότι αυτές αποτελούν
ενορχηστρωμένη δράση εξωσχο-
λικών ατόμων που πρόσκεινται
σε ακροδεξιά και νεοναζιστικά
μορφώματα και με όπλο την πα-
τριδοκαπηλία και τον αλυτρωτι-
σμό προσπάθησαν να παρασύ-
ρουν τους μαθητές. Τα μιλιταρι-
στικά συνθήματα που ακούστη-
καν και τα είδαμε σε κάποια σχο-
λεία, όπως “Μακεδονία γη Ελλη-
νική”, είναι συνθήματα που ανοί-
γουν το δρόμο για αλλαγή συνό-
ρων και προσπαθούν να καθοδη-
γήσουν μαθητές σε επικίνδυνα
μονοπάτια αλυτρωτισμού.

Η ελπίδα βρίσκεται στην κοινή
πάλη των λαών και της νεολαίας
κόντρα σε πολεμοκάπηλους, ρα-
τσιστές και φασίστες. Είναι όταν
νοιώθουμε τον φασισμό να μας
περιτριγυρίζει και τις πρόσκαιρες
απογοητεύσεις να μας πισωγυρί-
ζουν, τότε που οι λέξεις και οι
πράξεις αποκτούν άλλο νόημα
γεμάτο με τις αξίες της ζωής.
Ελευθερία, δημοκρατία, αλλη-
λεγγύη, συμμετοχή, αγώνας, ανι-
διοτέλεια, ισότητα, αξιοπρέπεια
και κοινωνική δικαιοσύνη.

Θυμόμαστε τους αγώνες του
λαού μας ενάντια στο φασισμό,
τις θυσίες, τους νεκρούς από την
πείνα, τα καμμένα χωριά μας και
τους εκτελεσμένους αγωνιστές
και αντάρτες.

Θυμόμαστε και φωνάζουμε
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ !

Βασίλης Μπούρας, 
πρόεδρος Ένωσης Γονέων

Αμαρουσίου

Ηουσιαστική αποδεικτική διαδικασία στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής έχει τελειώσει. Οι μάρτυρες, θύματα ή αυτό-

πτες των επιθέσεων, Έλληνες και μετανάστες, βρήκαν το
θάρρος και κατέθεσαν στο δικαστήριο. Τα αναγνωστέα έγ-
γραφα στοιχειοθέτησαν τον οργανωμένο χαρακτήρα των
δολοφονικών επιθέσεων των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής
Αυγής, που ενορχηστρώθηκαν από την ηγεσία της: βίντεο,
ηχητικά, μηνύματα, κλήσεις, κεραίες, όλα όσα η υπεράσπι-
ση της Χρυσής Αυγής ήθελε να συσκοτίσει ήρθαν στο φως,
μαζί με δεκάδες καταδικαστικές αποφάσεις στελεχών και
μελών της οργάνωσης.

Γι’ αυτό και τώρα η Χρυσή Αυγή «παίζει καθυστέρηση» με
την ανάγνωση χιλιάδων κοινοβουλευτικών ερωτήσεων και

ομιλιών: γνωρίζει ότι η εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης και οι απολογίες θα ολο-
κληρώσουν και θα επισφραγίσουν την αποδεικτική διαδικασία. Αυτός ο χρόνος δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι «χαμένος χρόνος» για το αντιφασιστικό κίνημα. Οι
εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ αποτελούν ευκαιρία ενημέρωσης και προετοιμασίας για τις
μάχες που έχουμε μπροστά μας. Το 2019 θα είναι η αποφασιστική χρονιά στη δίκη της
Χρυσής Αυγής. Ας ετοιμαζόμαστε!

Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος πολιτικής αγωγής 
των Αιγύπτιων αλιεργατών στη δίκη της ΧΑ. 

Προμηθευτείτε το ημερολόγιο της ΚΕΕΡΦΑ
Θα το βρείτε σε όλες τις τοπικές εκδηλώσεις.
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Πάνω από δυο χρόνια έχουν περάσει από τον θά-
νατο του Pellumb Marnikollaj στο ΑΤ Πατησίων,
όπου πήγε τον Αύγουστο του 2016 και δεν γύρι-

σε ποτέ. Μόλις τον περασμένο Νοέμβρη κλήθηκε ο πα-
τέρας του, Nikoll Marnikollaj, να καταθέσει. Οι χειρισμοί
της αστυνομίας στην υπόθεση, η τρομακτική καθυστέ-
ρηση στη διερεύνηση και η ιατροδικαστική έκθεση ενο-
χοποιούν την ίδια την αστυνομία. Η αστυνομία ισχυρί-
στηκε ότι, ενώ το θύμα βρισκόταν μέσα στο ΑΤ, έμαθε
ότι θα οδηγηθεί ξανά στον εισαγγελέα και «πήδηξε από
το παράθυρο» για να φύγει, χτυπώντας θανάσιμα στο
κεφάλι. 

Αλλά η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει τραύματα
στο μάτι, στα χέρια, στα πόδια, στην πλάτη, στους όρ-
χεις: σημάδια βασανιστηρίων. Για το κάταγμα στο κε-
φάλι η ιατροδικαστική δεν υιοθετεί την εκδοχή της
αστυνομίας. Γίνεται λόγος για «αναφερόμενη πτώση»,
με άλλα λόγια παραδέχεται ότι αυτή είναι απλώς η πλη-
ροφορία που δόθηκε στην υπηρεσία. Από τη μεριά της,
η ιατροδικαστική υπηρεσία των Τιράνων αποδίδει τα
τραύματα σε χτυπήματα από μη αιχμηρό όργανο.

Η ΕΛΑΣ δεν δημοσιοποίησε τον θάνατο του Marnikol-
laj για δυο ολόκληρες εβδομάδες. Χρειάστηκε να πάρει
διαστάσεις στα αλβανικά ΜΜΕ ακόμη και για να κατα-
γράψει το συμβάν. Το σώμα του θύματος ετοιμαζόταν

για ταφή ενώ η αστυνομία καθυστερούσε σκόπιμα την
οικογένεια από το να μάθει πού βρισκόταν. Εκ των υστέ-
ρων, η ΕΛΑΣ ισχυρίστηκε ότι είχε στείλει έγγραφο στην
Αλβανική Πρεσβεία από την επόμενη ημέρα, καθώς και
ότι κανείς δεν τον αναζήτησε για 10 ημέρες. Επιπλέον,
ενώ ο ισχυρισμός της ότι ο Marnikollaj έτρεξε και πήδη-
ξε μόνος του από το παράθυρο θα μπορούσε να απο-
δειχθεί εύκολα με το υλικό της κάμερας ασφαλείας, αν
ήταν αλήθεια, δεν έχει υπάρξει τέτοια ενέργεια.

Οι χειρισμοί βρωμάνε επιχείρηση συγκάλυψης. Κι
ακόμα πιο πολύ με δεδομένη τη διαδρομή της δικογρα-
φίας. Βδομάδες μετά τη διαβίβαση της ιατροδικαστικής
έκθεσης η δικογραφία είχε «χαθεί»: είχε διαβιβαστεί
από την Ασφάλεια αλλά δεν είχε φτάσει στην Εισαγγε-
λία. Σήμερα, 27 μήνες μετά, η δικογραφία «κατά αγνώ-
στων» είναι ακόμα απρόσιτη στην οικογένεια του P.
Marnikollaj. Το ελληνικό κράτος, το ίδιο διάστημα που
έχει δώσει βήμα σε εθνικιστικές κραυγές εκμεταλλευό-
μενο την υπόθεση Κατσίφα, σιωπά εκκωφαντικά σε αυ-
τή την υπόθεση που εμπλέκονται οι ελληνικές αρχές και
ένας Αλβανός υπήκοος.

• Αστυνομικός, φρουρός του βουλευτή της Νέας Δημο-
κρατίας Β. Γιόγιακα, συνελήφθη στα αλβανικά σύνορα
να οπλοφορεί, καθώς περνούσε έλεγχο για να πάει στο
μνημόσυνο του Κ. Κατσίφα.

Συμμετέχουμε στην αντιφασι-
στική κινητοποίηση διαμαρτυ-
ρίας για την φασιστική δολο-

φονία του Πετρίτ Ζίλφε που καλεί η
Πρωτοβουλία Αγώνα και Αλληλεγ-
γύης στη Λευκίμμη την Πέμπτη 13
Δεκέμβρη. 

Η δολοφονία του 63χρονου Αλ-
βανού εργάτη γης στη Λευκίμμη
Κέρκυρας είναι μια ρατσιστική δο-
λοφονία. Κάτοικοι της περιοχής, ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Παυλίδης
και η «Πρωτοβουλία αγώνα για τη
Λευκίμμη», καταγγέλλουν ότι ο δο-
λοφόνος ήταν μέλος της Χρυσής
Αυγής. Ο Κ. Παυλίδης μάλιστα μι-
λάει συγκεκριμένα: ήταν εκλογικός
αντιπρόσωπος στις ευρωεκλογές
του 2014 στο Γυμνάσιο της Λευκίμ-
μης. Ο δημοσιογράφος της Κέρκυ-
ρας Σ. Ζηνιάνης καθώς και ο Ν.
Μπογιόπουλος τονίζουν ότι έχουν
λάβει δεκάδες μηνύματα στα οποία
οι κάτοικοι της περιοχής επιβεβαι-
ώνουν την ιδιότητα αυτή του δρά-
στη: έχει τατουάζ σβάστικα και δη-
λώνει παντού χρυσαυγίτης. 

Ο βουλευτής Χρυσής Αυγής Κέρ-
κυρας Γ. Αϊβατίδης από την άλλη,
αρνείται κατηγορηματικά οποιαδή-
ποτε σχέση με τον δράστη και κά-
νει λόγο για «εκμετάλλευση» της
δολοφονίας για τη «συκοφάντηση»
της ΧΑ. Προχωρώντας λίγο περισ-
σότερο λέει “ακόμα και αν ήταν μέ-
λος, γιατί αποδίδετε πολιτική συνι-
στώσα [στο έγκλημα];” Κλασική
συνταγή που όλη η Ελλάδα γνωρί-
ζει από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα. Στην αρχή ο
Ρουπακιάς “δεν είναι
χρυσαυγίτης”, ενώ,
όταν αποδεικνύεται
ότι είναι, τότε το επι-
χείρημα γίνεται ότι η
ΧΑ δεν μπορεί να
ελέγχει τι κάνει “ο κά-
θε υποστηρικτής της”.
Ο χρυσαυγίτης βου-
λευτής Κέρκυρας
υποστήριξε  πως ο
δολοφόνος καταλογί-
ζει στη Χρυσή Αυγή
ότι δεν είναι αρκετά
συγκρουσιακή και γι
αυτό δεν είναι μέλος
της! 

Μέσα σε μια περίο-
δο που οι από πάνω
κάνουν μια τιτάνια
προσπάθεια εθνικιστι-
κής πόλωσης, δυο με-
γάλες δίκες βρίσκον-

ται σε εξέλιξη: το εφετείο των δο-
λοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν, των
χρυσαυγιτών που μαχαίρωσαν εν
ψυχρώ τον 27χρονο Πακιστανό ερ-
γάτη και η δίκη της ίδιας της εγκλη-
ματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. 

Τα κοινά στοιχεία της δολοφο-
νίας Λουκμάν με τη δολοφονία Ζίλ-
φε είναι φανερά, ενώ οι σχέσεις
του δράστη με την ναζιστική συμ-
μορία γνωστές. Δεν χωράει καμία
καθυστέρηση στη διερεύνηση των
σχέσεων αυτών. Ο Σ. Ζηνιάνης για
παράδειγμα είπε ότι το άνοιγμα
των φακέλων που έχουν τα στοι-
χεία των εκλογικών αντιπροσώπων
στην περιοχή στάθηκε μέχρι στιγ-
μής αδύνατο. Χρειάζεται η συγκε-
κριμένη πληροφορία να δημοσιο-
ποιηθεί άμεσα.  

Ήρθε η ώρα να διερευνηθεί σε
μεγαλύτερο βάθος η διάρθρωση
της εγκληματικής οργάνωσης πα-
νελλαδικά, οι επικοινωνίες των βου-
λευτών με τα στελέχη και τις τοπι-
κές που βρίσκονται στην περιοχή
τους, η δυνατότητα απόκτησης
όπλων, ακόμα και πιθανή εκπαίδευ-
ση -τα στοιχεία της μεγάλης δίκης
αποδεικνύουν ότι τίποτα σχετικό με
τα παραπάνω δεν γίνεται τυχαία ή
με άγνοια της ηγεσίας. Και φυσικά,
όπως και σε σχεδόν κάθε άλλη εγ-
κληματική ενέργεια που έχει σχέση
με τη Χρυσή Αυγή, χρειάζεται να
αποκαλυφθεί ο ρόλος των γραφεί-
ων: στη Λευκίμμη λειτουργούν γρα-
φεία της ναζιστικής οργάνωσης. 

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις
των φοιτητών στην Αλβανία
εδώ και μια βδομάδα, ενάντια

στην απόφαση της κυβέρνησης για
αύξηση στα δίδακτρα. 

Οι φοιτητές καλούν σε μποϊκοτάζ
των μαθημάτων και σε συνεχιζόμε-
νες διαδηλώσεις στο Υπουργείο
Παιδείας με αίτημα τη δημόσια δω-
ρεάν Παιδεία και την αύξηση του
προϋπολογισμού για την Παιδεία.
Τα αιτήματα αυτά πυροδότησαν μια
μεγάλη φοιτητική έκρηξη με χιλιά-
δες φοιτητές να πολιορκούν το
Υπουργείο, με διαδηλώσεις όχι μό-
νο στα Τίρανα αλλά και στο Ελμπα-
σάν, στο Δυρράχιο, στην Αυλώνα
και στην Κορυτσά. Η κυβέρνηση
Ράμα, στην αρχή είχε ειρωνική στά-

ση προς το κίνημα αυτό λέγοντας
ότι τα δίδακτρα ισούνται με έναν
καφέ την ημέρα. Αναγκάστηκε
όμως από τις διαστάσεις των διαδη-
λώσεων να ζητήσει διαπραγματεύ-
σεις. Οι φοιτητές-τριες απάντησαν
ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευ-
τούν τα αιτήματά τους και θα συνε-
χίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι αυ-
τά να εκπληρωθούν. 

Θεωρητικά τα πανεπιστήμια στην
Αλβανία είναι δημόσια, όμως στην
πραγματικότητα λειτουργούν με
επιχειρηματικά κριτήρια. Οι φοιτη-
τές αναγκάζονται σε αγορά βιβλίων,
σε πληρωμή διδάκτρων. Ακόμα και
για να δώσει κάποιος εξετάσεις
πρέπει να πληρώσει και αν κοπεί να
ξανά καταβάλει «το χαράτσι»! Τα δί-

δακτρα στην πραγματικότητα όμως
ισούνται το λιγότερο με έναν βασικό
μισθό, από 400 ευρώ μέχρι 2.500 το
χρόνο, σε μια χώρα με βασικό 400
ευρώ (και αν). Ολόκληρες οικογένει-
ες γονατίζουν από το βάρος της
φοίτησης των παιδιών τους και γι’
αυτό ακριβώς τον λόγο το κίνημα
αυτό έχει μαζικοποιηθεί. Γιατί εκ-
φράζει την οργή όχι μόνο των φοι-
τητών αλλά και ολόκληρης της αλ-
βανικής κοινωνίας. Τους ίδιους αγώ-
νες για δημόσια δωρεάν παιδεία δί-
νει και το φοιτητικό κίνημα στην Ελ-
λάδα. Οι αγώνες αυτοί είναι που
μας ενώνουν, ενάντια στον εθνικι-
στικό παροξυσμό που προσπαθεί να
χωρίσει Έλληνες και Αλβανούς.

Ιλιρίντα Μουσαράι

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ 
Aντιφασιστική συγκέντρωση, Πέμπτη 13 Δεκέμβρη, 6.30μμ, Προπύλαια.
Ισόβια στον νεοναζί δολοφόνο του μετανάστη εργάτη γης Πετρίτ Ζίλφε.

Συλλαλητήριο 
την Πέμπτη

ΤΙΡΑΝΑ Οι φοιτητές ξεσηκώνονται

Δικαιοσύνη για τον Marnikollaj 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΕΤΡΙΤ ΖΙΛΦΕ



Τι έχει σημάνει στα Χανιά η πολιτική των πε-
ρικοπών και των δήμων επιχειρήσεων που
ο Κλεισθένης έρχεται να παγιώσει; Υπάρχει
εναλλακτική στον μονόδρομο της μεταμνη-
μονιακής λιτότητας στους ΟΤΑ; 

Η δημαρχία Βάμβουκα για τα Χανιά αποτέ-
λεσε μια 5ετία προκλητικής εύνοιας για τους
πλούσιους και τα επιχειρηματικά συμφέροντα
σε αντιδιαστολή με τη μιζέρια της καθημερινό-
τητας των φτωχών. Τα Χανιά της τουριστικής
γκλαμουριάς είναι μια πόλη εξαιρετικά αφιλό-
ξενη για τους κατοίκους της. Η λειτουργία της
προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο απο-
κλειστικά στις ανάγκες των πλουσίων. 

Σε κάθε σημείο οι πολιτικές των μνημονίων
βρήκαν τη συνέχειά τους. Οι περικοπές στους
ΚΑΠ και η δέσμευση των αποθεματικών των δή-
μων εγγυήθηκαν τη συνέχιση της λιτότητας. Οι
ιδιωτικοποιήσεις έφεραν τη Fraport στο αερο-
δρόμιο εκτοξεύοντας το κόστος μετακίνησης.
Το πιο χρυσοφόρο τμήμα του ΒΟΑΚ παραχωρεί-
ται στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες ενώ
την ίδια στιγμή 197 ακίνητα και μνημεία της πό-
λης έχουν περάσει στο υπερταμείο για να απο-
τελέσουν και αυτά στοιχεία του πάρτι που έχουν
στήσει τράπεζες και επιχειρηματίες. Η κερδο-
σκοπία στη γη και στα ακίνητα από τους τραπε-
ζίτες και εταιρίες τύπου airbnb έχουν δημιουρ-
γήσει κρίση και οξύ στεγαστικό πρόβλημα. 

Η βάση των Αμερικάνων στο Ακρωτήρι απο-
τελεί την μόνιμη εμπλοκή της Ελλάδας σε
όλες τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Αν και τα
Χανιά αποτελούν πύλη εισόδου προσφύγων
και μεταναστών στη χώρα και πολλές φορές
έχουμε δεχτεί καραβιές ναυαγών, ο δήμος
ακόμη δεν έχει φροντίσει να βρεθεί ένας κα-
τάλληλος χώρος φιλοξενίας για ανάλογες πε-
ριπτώσεις. Η περιοχή μας παραμένει από τις
πιο μολυσμένες με τους υψηλότερους δείκτες
καρκίνου και παθήσεων που σχετίζονται με θυ-
ρεοειδή, αλλά αυτό φαίνεται να μην απασχολεί
καθόλου τους ιθύνοντες. Το νοσοκομείο έχει
πάψει να κλείνει ραντεβού για ενδοσκοπήσεις
για λιγότερο από ενάμισι χρόνο. 

Ο δήμαρχος Χανίων περηφανεύεται ότι εί-
μαστε ο μοναδικός δήμος σε όλη τη χώρα που
εκχωρεί σε εργολάβους σχολικά κτήρια μέσω
των ΣΔΙΤ, μαζί με την καθαριότητα και τη φύ-
λαξη τους, αναγκάζοντας μας να πληρώνουμε
ενοίκιο γι’ αυτά τα επόμενα 27 χρόνια. Προτι-
μούν να χαρίζουν εκατομμύρια στους εργολά-
βους υπερκοστολογώντας τα έργα παρά να
επισκευάζουν τα σχολικά κτήρια που πλημμυ-
ρίζουν με την πρώτη βροχή. Ούτε ένα σεντ δεν
δίνεται για τη στατική μελέτη των σχολείων ή
για να ελαφρύνουν το κόστος της εκπαίδευ-
σης για χιλιάδες γονείς παρέχοντας σχολικά
γεύματα ή χρηματοδοτώντας τις σχολικές εκ-
δρομές. Σε εργολάβους επίσης χάρισαν τη σά-
ρωση των δρόμων και το πράσινο. Την ίδια
ώρα οι ελλείψεις προσωπικού σε όλες τις υπη-
ρεσίες του δήμου τον ηλεκτροφωτισμό, τη τε-
χνική υπηρεσία, τη ΔΕΔΙΣΑ, το «Βοήθεια στο
Σπίτι», το Γηροκομείο κλπ είναι τραγικές. Ολο-
ένα και περισσότερο ο δήμος εξαρτάται για
την κάλυψη των κενών από τις συμβάσεις πεί-
νας των συμβασιούχων. 

Εκατομμύρια δαπανώνται για έργα βιτρίνας,
για αγορά νεοκλασσικών ερειπίων στο κέντρο
της πόλης για καμπάνιες για την τουριστική

προβολή του δήμου, την ίδια στιγμή που οι
φτωχογειτονιές και οι πρώην περιαστικοί δή-
μοι βουλιάζουν στη μιζέρια, την έλλειψη καθα-
ριότητας και υποδομών, φοιτητές και αναπλη-
ρωτές εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν τα Χανιά
λόγω ανυπαρξίας υποδομών, εστιών και υπερ-
βολικά υψηλού κόστους ζωής. Φοροαπαλλα-
γές δίνονται στους ξενοδόχους την ίδια στιγμή
που μειώνονται οι κοινωνικές δαπάνες.

Η αγοραία αντίληψη της δημοτικής αρχής
για το δημόσιο χώρο έχει απολέσει για το δή-
μο την πραγματική διεκδίκηση του στρατοπέ-
δου Μαρκοπούλου ως χώρου πρασίνου. Οδή-
γησε στην ιδιωτικοποίηση του πάρκου Ειρήνης
και Φιλίας, ενώ η κατάληψη της πόλης από
τραπεζοκαθίσματα εξακολουθεί να προσβάλει
τα δικαιώματα των κατοίκων, των αναπήρων,
των παιδιών. Το κέντρο της πόλης ασφυκτιά
για να εξυπηρετηθεί η κρουαζιέρα και οι του-
ριστικοί πράκτορες. Το οδικό δίκτυο της πό-
λης καταρρέει, η δημοτική συγκοινωνία, η σή-
μανση οι φωτεινοί σηματοδότες, το δωρεάν
δημοτικό πάρκινγκ ανύπαρκτα. 

Προκλητικά συνεχίζεται η πολιτική των υψη-
λών δημοτικών τελών για τους φτωχούς την
ίδια στιγμή που δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα
για να καταγραφούν τα 3 εκατομμύρια αδήλω-
τα τετραγωνικά ξενοδοχείων που με την κάλυ-
ψη των πασοκικών και δεξιών δημοτικών αρ-
χών οι ξενοδόχοι απέκρυπταν για δεκαετίες .
Η εισφοροδιαφυγή των επιχειρηματιών παρα-
μένει σκανδαλωδώς υψηλή, της τάξης του
40% και σαν να μην έφτανε αυτό, στον τελευ-
ταίο προϋπολογισμό μείωσαν το τέλος παρεπι-
δημούντων.

Οι γυναίκες, οι συνταξιούχοι, οι Ρομά, οι
άστεγοι, οι φτωχοί υποφέρουν από την αδυνα-
μία των υπηρεσιών και τις βαθιά νεοφιλελεύ-
θερες λογικές που διέπουν τη λειτουργία
τους. Στους παιδικούς σταθμούς, αν και φέτος
προέκυψαν περίπου 200 κενές θέσεις (λόγω
της εφαρμογής της 2χρονης προσχολικής εκ-

παίδευσης στα νηπιαγωγεία) αποκλείστηκαν
150 περίπου νήπια λόγω των απαράδεκτων
κριτηρίων που θέτουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ.
Οι βρεφικοί σταθμοί είναι ελάχιστοι με αποτέ-
λεσμα πολλοί γονείς να είναι αναγκασμένοι να
πληρώνουν στους ιδιωτικούς. Το πρόγραμμα
μετεγκατάστασης των Ρομά από τους απαρά-
δεκτους καταυλισμούς χρονίζει. Τα κοινωνικά
τιμολόγια αφορούν ελάχιστους. Το υπνωτήριο
αστέγων δεν λειτουργεί επαρκώς λόγω ελλεί-
ψεων στο προσωπικό. Το Γηροκομείο έχει με-
τατραπεί σε άσυλο ανιάτων προκειμένου να
απαλλάσσεται ο δήμος από την ανάγκη να το
χρηματοδοτεί. 

Απέναντι σε αυτά έχει αναδειχθεί ένα πρό-
γραμμα διεκδικήσεων σε σύγκρουση με τα
μνημόνια που μπορεί με τη διαγραφή του χρέ-
ους, την εθνικοποίηση των τραπεζών, την έξο-
δο από την ΕΕ να υλοποιηθεί, αναστρέφοντας
με πραγματικούς όρους τόσο τη ροή των χρη-
ματοδοτήσεων προς τους δήμους, όσο και την
ιεράρχηση των επιλογών ώστε οι ανάγκες της
πλειοψηφίας να μπουν σε προτεραιότητα. Κα-
τάργηση των δημοτικών τελών στην κατοικία,
φορολόγηση του κεφαλαίου, έξωση των εργο-
λάβων από το δήμο, μαζικές προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού, χτίσιμο σχολείων, βρεφικών
σταθμών, φοιτητικών και εργατικών εστιών,
από το ΠΔΕ κατάργηση του ΕΝΦΙΑ κλπ. 

Τέσσερα χρόνια τώρα στα Χανιά έχουν δο-
θεί σκληρές μάχες. Τι έχει καταφέρει να
κερδίσει το κίνημα και ποια πράγματα διεκ-
δικεί, ποιος ο ρόλος ο δικός μας;

Τα Χανιά ήταν η πόλη που το ΟΧΙ στο δημο-
ψήφισμα, τον Ιούλη του ’15 πήρε το 74%. Η
διατήρηση μιας αντιπολεμικής, αντιιμπεριαλι-
στικής παράδοσης παράλληλα με πολλαπλούς
αγώνες υπεράσπισης των μεταναστών και
τους αντιφασιστικούς αγώνες που ανάγκασαν
τους ναζίδες της ΧΑ να κλείσουν δύο φορές
τα γραφεία τους, διαμόρφωσαν μια δυναμική
που ανέδειξε την «Ανταρσία στα Χανιά» στο
δημοτικό συμβούλιο. 

Από εκείνη τη στιγμή ήταν η παράταξη που
υπεράσπισε και ανέδειξε κάθε αγώνα και κάθε
αίτημα των εργαζομένων. Από τους απλήρω-
τους εργαζόμενους στο ΜΑΙΧ, τις καθαρί-
στριες, τους συμβασιούχους, τους εκπαιδευτι-
κούς, τις εργαζόμενες στο «Βοήθεια στο Σπί-
τι», τους μαθητές, τους παραγωγούς και τους
εμπόρους της λαϊκής, τους φοιτητές, τους
άστεγους κλπ. 

Υπερασπιστήκαμε τους πρόσφυγες απέναν-
τι στη προσπάθεια της δεξιάς να διαμορφώσει
κλίμα ρατσισμού μέσα και έξω από το δημοτι-
κό συμβούλιο. Χαιρετίσαμε τις προσπάθειες
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Κρήτη να κάνει
τα πρώτα της κινηματικά βήματα. Πρωταγωνι-
στήσαμε στο να υπερασπίσουμε την αλβανική
κοινότητα και στο δικαίωμα να διδάσκουν τη
μητρική τους γλώσσα στα παιδιά τους. 

Αποκαλύψαμε τον ταξικό χαρακτήρα της
φορολογικής πολιτικής του δημάρχου. Αναδεί-
ξαμε το ξεπούλημα των σχολείων. Στηρίξαμε
το κίνημα για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου,
κρατώντας ανοιχτή τη διεκδίκησή του. Με την
παρέμβασή μας κατορθώσαμε να σπάσουμε
τη απαγόρευση για τις άνεργες μητέρες και
τις αναπληρώτριες να κάνουν αίτηση στους
παιδικούς σταθμούς. 

Μπορεί και πώς πρέπει να κινηθεί η αντικα-
πιταλιστική αριστερά στις εκλογές που έρ-
χονται; Πώς μπορεί η φθορά του ΣΥΡΙΖΑ να
μην πάει προς τα δεξιά αλλά προς στα αρι-
στερά, στην αντικαπιταλιστική εναλλακτική; 

Έχουμε πολλές μάχες να δώσουμε. Η πα-
ρέμβασή μας όλα αυτά τα χρόνια έχει κατα-
στήσει την «Ανταρσία στα Χανιά» μια υπαρκτή
δύναμη που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ταυτό-
χρονα έχει γίνει σημείο αναφοράς της αριστε-
ρής αντίστασης. Αγωνιστές που το προηγού-
μενο διάστημα βρέθηκαν στις γραμμές του
ΣΥΡΙΖΑ απευθύνονται στη δική μας πλευρά για
κοινή δράση. Ο ενωτικός και κινηματικός χα-
ρακτήρας της παρέμβασής μας διαμόρφωσε
το έδαφος για αυτή την προοπτική. Από την
άλλη ο αντικαπιταλιστικός και αντί- ΕΕ χαρα-
κτήρας της παράταξης, ο αντιφασιστικός και
αντιρατσιστικός της προσανατολισμός, και ο
ταξικός της χαρακτήρας αποτελούν κεκτημένα
για την αριστερά της πόλης. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση πρέπει να κινηθούμε και στις επερ-
χόμενες δημοτικές εκλογές διαμορφώνοντας
ένα πλατύ με σαφή αντικαπιταλιστικό προσα-
νατολισμό ψηφοδέλτιο. Την προηγούμενη πεν-
ταετία στο δημοτικό συμβούλιο κάναμε τη δια-
φορά έστω και αν είχαμε ένα σύμβουλο. Τώρα
μπορούμε ακόμη καλύτερα διεκδικώντας και
μεγαλύτερη αντιπροσωπία. Αυτέ τις κατευθύν-
σεις θα θέσουμε και στην ανοιχτή συνέλευση
του σχήματος στις 19 Δεκέμβρη.
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Συνέντευξη 
με τον Σεραφείμ Ρίζο, 
δημοτικό σύμβουλο, 

πρόεδρο ΣΕΠΕ Χανίων

Στη μάχη με     “Ανταρσία στα Χανιά”
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Μαζική οργή έχει προκαλέσει
ο βιασμός και η δολοφονία
της 21χρονης φοιτήτριας

Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο από
τον Μανώλη Κούκουρα και τον Αλέ-
ξανδρο Λουτσάι, 21 και 19 χρονών
αντίστοιχα. Ύστερα από τις διαστά-
σεις που πήρε το θέμα, στους δύο
δράστες, που βίασαν και δολοφόνη-
σαν την νεαρή κοπέλα επειδή αρνή-
θηκε να κάνει σεξ  μαζί τους, ασκή-
θηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωπο-
κτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχι-
κή κατάσταση, καθώς και για βιασμό.

Αν υπάρχει ένας λόγος που η εί-
δηση δεν πέρασε στα ψιλά σαν ακό-
μα μία δολοφονία, είναι το γυναικείο
κίνημα που, όπως σε όλο τον κόσμο
έτσι και εδώ, ξεσηκώνεται ενάντια
στο σεξισμό και την καταπίεση. Από
την Αργεντινή μέχρι την Ισπανία και
από τις ΗΠΑ μέχρι την Ιαπωνία, εκα-
τομμύρια γυναίκες απεργούν και
διαδηλώνουν απαιτώντας δικαιοσύ-
νη για τα θύματα σεξιστικών επιθέ-
σεων και δολοφονιών με σύνθημα
“Ούτε μία λιγότερη”.

Δηλητήριο
Το ίδιο κίνημα είναι που δεν άφη-

σε να κυριαρχήσουν τα δεξιά ΜΜΕ
που προσπάθησαν είτε απροκάλυ-
πτα είτε συγκαλυμμένα να δικαιολο-
γήσουν το έγκλημα, στοχοποιώντας
το θύμα, ψάχνοντας στοιχεία για το
παρελθόν, το χαρακτήρα, τις συμπε-
ριφορές του. Αλλά ούτε και να παί-
ξουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο
διαχωρίζοντας τους δύο δράστες,
στον “βίαιο μετανάστη αλβανικής
καταγωγής” και το “καλό παιδί γνω-
στής πλουσίας οικογενείας της Ρό-
δου” που παρασύρθηκε από τον
πρώτο.

Είναι αυτό το κίνημα που μπορεί
να πετύχει ότι, ούτε αυτό, ούτε κα-
νένα έγκλημα σε βάρος γυναικών
δεν θα μείνει ατιμώρητο από τους
μηχανισμούς -δικαστήρια, αστυνο-
μία, ΜΜΕ- που από τη μία αναπαρά-
γουν όλα τα σεξιστικά στερεότυπα
και από την άλλη αναλαμβάνουν να
βρίσκουν ελαφρυντικά για τους ενό-
χους. Και που θα ανοίξει το δρόμο
για να απαλλαγούμε μια και καλή
από ένα σύστημα που στηρίζεται
στον ανταγωνισμό, τις διακρίσεις και
την καταπίεση.

• Αντισεξιστική διαδήλωση στο κέν-
τρο της Αθήνας καλούν την Παρα-
σκευή 14 Δεκέμβρη  γυναικείες, ΛΟ-
ΑΤΚΙ+, αριστερές οργανώσεις και
συλλογικότητες. Η “Πορεία για την
Ελένη” θα ξεκινήσει με συγκέντρω-
ση στις 6μμ στην Καπνικαρέα.

Λ.Β.

Πορεία 
για την 
Ελένη

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Ο Παναγιώταρος τώρα
παριστάνει το “θύμα”
Κατά την 303η δικάσιμο ολοκληρώθηκαν και τα έγ-

γραφα του Ηλία Παναγιώταρου, ενός από τα πιο πα-
λιά και υψηλόβαθμα στελέχη, βουλευτή και περιφε-

ρειάρχη Νοτίων. Ο Παναγιώταρος, ακολούθησε μεν τη
γνωστή πλέον συνταγή του “κοινοβουλευτικού έργου”, χω-
ρίς ωστόσο να τολμάει να καταφύγει στον κατάφωρο εμ-
παιγμό του δικαστηρίου που είχε κάνει πριν από αυτόν ο
Γιάννης Λαγός. Έχοντας γίνει φανερό τις προηγούμενες
ημέρες ότι αυτό δεν λειτουργεί προς το συμφέρον της ορ-
γάνωσης ο Παναγιώταρος έφερε εμφανώς λιγότερες ερω-
τήσεις για τη “λαθρομετανάστευση” και απέφυγε τις ναζι-
στικές κορώνες, όπως για παράδειγμα το αντισημιτικό πα-
ραλήρημα που είχε βγάλει στη βουλή ο Λαγός. 

Ο Παναγιώταρος προσπάθησε από τη μία μεριά να συ-
νεισφέρει στην προσπάθεια κωλυσιεργίας κι από την άλλη
να παρουσιάσει τον εαυτό του και κατ’ επέκταση τη Χρυσή
Αυγή ως “θύμα” επιθέσεων, φέρνοντας επιπλέον δημοσιεύ-
ματα, έγγραφα της ΕΛΑΣ και δελτία τύπου για “επιθέσεις”
και “απόπειρες δολοφονίας”. Η αύξηση των δικασίμων και
η εξαίρεση του γραμματέα της δίκης αυτής από τις καθη-
μερινές στάσεις εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων υπο-
νόμευσαν αρκετά την πρώτη προσπάθεια. Όσο για τη δεύ-
τερη, αρκεί να γνωρίζει κανείς τι εστί Παναγιώταρος, για να
καταλάβει ότι δεν είναι παρά μια ακόμη απόπειρα, αν και
πιο συγκαλυμμένη, εμπαιγμού της δίκης και της κοινής
γνώμης. 

Πογκρόμ
Ο υπεύθυνος της “Γαλάζιας Στρατιάς”, της ναζιστικής ορ-

γάνωσης οπαδών της Εθνικής Ελλάδας που το 2004 επιδιδό-
ταν σε πογκρόμ εναντίον Αλβανών, τολμάει και μιλάει για
επιθέσεις σε βάρος του. Ο χρυσαυγίτης που το 2010 έκανε
δημόσιες δηλώσεις στα κανάλια για πογκρόμ στον Άγιο Παν-
τελεήμονα και αργότερα στο BBC για εμφύλιο, παριστάνει
τώρα το θύμα. Ένα από τα έγγραφα αφορά επίθεση που
«δέχτηκε» ο Παναγιώταρος από Αφγανούς στην περιοχή,
τον Μάιο του 2010, στον απόγειο της εγκληματικής του δρά-
σης εκεί. Kάτι που “παραλείπει” να αναφέρει το έγγραφο
του Παναγιώταρου είναι ότι μαζί του ήταν ο Ρήγας, τότε στέ-
λεχος της ΧΑ, ιδιοκτήτης του μπαρ «Πύλες» στο οποίο σύ-
χναζαν οι χρυσαυγίτες και χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο.
Οι ναζιστές στην πραγματικότητα παρουσιάζονται, με τη
βοήθεια της Αστυνομίας, ως θύματα σε επιθέσεις που οι ίδι-
οι έχουν ξεκινήσει και δεν τους βγήκαν όπως τις σχεδίαζαν.
Ο Γ. Παπαδόπουλος είχε καταθέσει το καλοκαίρι του 2017
για τον ρόλο αυτών των δύο, καθώς και του μαγαζιού στις
επιθέσεις σε βάρος μεταναστών.

Ο Παναγιώταρος, που το δικαστήριο τον έχει δει να προ-
αναγγέλλει σε βίντεο από την τοπική Σαλαμίνας την επίθεση
που οργάνωσε ενάντια στον ΕΚΧ Συνεργείο, έχει το θράσος
να παρουσιάζει τα «γραφεία» της εγκληματικής οργάνωσης
σαν στόχους «επιθέσεων». Και για ποια γραφεία το υποστη-
ρίζει αυτό; Για τα γραφεία στη Σολωμού, εκεί από όπου
βγήκε ο Ρήγας οπλοφορώντας και συνελήφθη λίγο αργότε-
ρα. Η δικογραφία αυτή, στην οποία αναφέρονται τα γρα-
φεία, έχει αναγνωστεί την περασμένη άνοιξη. Τα γραφεία
αυτά ήταν ορμητήρια επίθεσης σε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, σύμ-
φωνα με τον ίδιο τον Μιχαλολιάκο -το κοκορεύεται σε βίν-
τεο που το δικαστήριο έχει προβάλει. “Θύματα” οι οργανω-
τές πογκρόμ και “στόχοι” τα οπλοστάσια-ορμητήρια της
Χρυσής Αυγής. Αυτοί είναι οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης
Παναγιώταρου ενώπιον του δικαστηρίου.

Αφροδίτη Φράγκου

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Γενάρη, στο οποίο ο ρυθμός της δίκης έχει ξεπε-
ράσει κάθε προηγούμενο: μόνο μία ημέρα ανά βδομάδα χωρίς δίκη, ενώ από τις 14 συ-
νολικά δικάσιμες οι 11 θα διεξαχθούν στο Εφετείο. Το αντιφασιστικό κίνημα επέβαλε
ήδη πολλά από τα αιτήματά του για επιτάχυνση και διευκόλυνση της δίκης, όπως φαί-
νεται στο πρόγραμμα αυτό. Μένει να γίνουν πράξη και οι υπόλοιπες δεσμεύσεις τις
οποίες αναγκάστηκε να κάνει η Διοίκηση του Εφετείου και το υπουργείο Δικαιοσύνης,
δηλαδή η αποκλειστική απασχόληση των δικαστών και η παροχή των απαραίτητων μέ-
σων (πχ προτζέκτορας) για τη συνέχιση της ανάγνωσης εγγράφων στο Εφετείο.

Με τα έγγραφα υπεράσπισης του Χρήστου Παππά, “νούμερο 2” της εγκληματικής
οργάνωσης και διαβόητου ναζιστή, συνεχίστηκε η δίκη της Χρυσής Αυγής κατά την
303η, 304η και 305η δικάσιμο (6, 10 και 11/12). Στις 12/12 θα συνεχίσει ο ίδιος κατη-
γορούμενος.

Eπόμενες δικάσιμοι
Δεκέμβρης: 12/12, 13/12, 14/12, 18/12, 19/12 και 20/12 στον Κορυδαλλό.
Γενάρης: 8/1, 9/1, 10/1, 14/1, 16/1, 17/1, 22/1, 23/1, 24/1, 30/1 και 31/1 στο Εφετείο.
15/1, 25/1 και 29/1 στον Κορυδαλλό.

Δίκες Ζέρβα,
Κουκούτση

Στις 17/2 δικάζεται σε δεύτερο βαθμό
ο Χρήστος Ζέρβας, πρωτοπαλίκαρο
του Μιχαλολιάκου, για την επίθεση

σε βάρος του σπουδαστή Αλέξη Λάζαρη
τον Απρίλη του 2017. Πρωτόδικα ο Ζέρβας
είχε καταδικαστεί σε 7 χρόνια κάθειρξη. Η
ποινή έχει ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση
του Εφετείου.

Στις 18/12 δικάζεται σε δεύτερο βαθμό
ο Δημήτρης Κουκούτσης (βουλευτής με
τη ΧΑ που πλέον έχει ανεξαρτητοποιηθεί)
για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του
Πέτρου Κωνσταντίνου. Πρωτόδικα έχει
καταδικαστεί σε 15 μήνες φυλάκισης με
αναστολή.]



Η ανάγνωση του βιβλίου της Μαρίας
Στύλλου γύρω από το ζήτημα της
διαχρονικής πάλης για την απελευθέ-

ρωση των γυναικών, τόσο λόγω των επιμέ-
ρους θεμάτων που εξετάζει, όσο και λόγω
της προσέγγισης που υιοθετεί, φέρνει στο
μυαλό την κλασική και απαγορευμένη από
τον Μακαρθισμό ταινία του Χέρμπερτ Μπίμ-
περμαν «Το αλάτι της γης». 

Μια πολιτικο-κοινωνικού ρεαλισμού ταινία
που δεν απεικονίζει μόνο την άγρια εκμετάλ-
λευση των Μεξικανών εργατών από τους
Αμερικάνους βιομήχανους της Εταιρείας
Ψευδαργύρου και τους αγώνες των πρώτων
για κατοχύρωση βασικών εργασιακών και κοι-
νωνικών δικαιωμάτων (υγεία, κατοικία…) αλλά
την ακόμη σκληρότερη πραγματικότητα στη
ζωή των γυναικών-συζύγων των εργατών. 

Γυναίκες, οι οποίες εκτός της δυναμικής
και πρωταγωνιστικής τους παρουσίας στο
σύνολο των εργατικών και κοινωνικών αγώ-
νων που καταγράφει η ταινία, πολέμησαν,
ταυτόχρονα, παραδοσιακές προκαταλήψεις
που ήθελαν τις γυναίκες να είναι το «αδύνα-
μο φύλο» και τις έθεταν εκτός του «πεδίου
μάχης» των εργατικών αγώνων. 

Με έναυσμα λοιπόν τους προβληματι-
σμούς που εγείρει το βιβλίο και έχοντας κα-
τά νου τις εικόνες της παραπάνω ταινίας, θα
θέλαμε να σταθούμε σε δύο σημεία, γνωρί-
ζοντας βεβαίως ότι με αυτόν τον τρόπο αδυ-
νατούμε να εξαντλήσουμε την πλούσια από
πλευράς περιεχομένου προβληματική και θε-
ματολογία του βιβλίου καθώς και την πληθώ-
ρα συζητήσεων που αυτό δύναται να προκα-
λέσει. Το πρώτο σημείο αφορά τη θέση των
γυναικών στο πλαίσιο των αγώνων της εργα-

τικής τάξης. Το δεύτερο σχετίζεται με τα ζη-
τήματα προώθησης, τόσο της ισότητας των
δύο φύλων στους χώρους εργασίας, όσο και
με την προώθηση των σχετιζόμενων με την
εργασία ευρύτερων κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ως προς το πρώτο σημείο, σε διαφορετικά
σημεία του βιβλίου, η Μαρία Στύλλου θίγει το
ζήτημα της ίσης (ή άνισης) συμμετοχής των
γυναικών στους αγώνες της εργατικής τάξης
και την, συχνά, αμφιλεγόμενη στάση του ερ-
γατικού κινήματος απέναντι στις γυναίκες.
Επικαλούμενη κείμενα και τοποθετήσεις μα-
χόμενων σοσιαλιστριών αλλά εμπειρίες αγώ-
νων που έλαβαν χώρα, η συγγραφέας επιση-
μαίνει την ανάγκη να μην γίνονται αντιληπτές
οι γυναίκες εργαζόμενες (ανεξάρτητα από το
καθεστώς απασχόλησης τους) ως εφεδρικός
στρατός, αλλά ως δυνατό και μόνιμο κομμάτι
της εργατικής τάξης. Αναφερόμενη στις θέ-
σεις της Κλάρα Τσέτκιν, ηγετικής μορφής του
διεθνούς σοσιαλιστικού κινήματος των γυναι-
κών, τονίζει ότι δεν είναι μόνο οι γυναίκες αλ-
λά και οι άνδρες της εργατικής τάξης που
έχουν κοινό συμφέρον να αντιταχθούν στη
γυναικεία καταπίεση διότι με αυτόν τον τρόπο
προωθούν την ενότητα της τάξης τους, την
ενότητα των συμφερόντων ενάντια στους κα-
τακερματισμούς που επιβάλλει η κυρίαρχη
ιδεολογία. Απέναντι, λοιπόν, σε μια κυρίαρχη
ιδεολογία που προωθεί το κατακερματισμό
των εργασιακών καθεστώτων και τη διάσπα-
ση της εργατικής τάξης, η απάντηση δεν βρί-
σκεται σε έναν ανάλογο κατακερματισμό και

μια αντίστοιχη πολυδιάσπαση των συμφερόν-
των και των διεκδικήσεων. Εκκινώντας από
μια τέτοια αντίληψη, το λεγόμενο «γυναικείο
ζήτημα» δεν είναι μόνο ζήτημα των γυναικών
(όπως και το «μεταναστευτικό ζήτημα» ή το
«ζήτημα των ανέργων» δεν είναι μόνο ζήτημα
των μεταναστών και των ανέργων αντιστοί-
χως) αλλά θα πρέπει να αποτελεί κομμάτι των
αγώνων της εργατικής τάξης ενάντια στις εκ-
μεταλλευτικές σχέσεις εργασίας και σε σχέ-
ση με τους όρους κοινωνικής αναπαραγωγής
της εργατικής τάξης εν γένει. Η μάχη, συνε-
πώς, κατά του σεξισμού, όπως επισημαίνει η
Μαρία Στύλλου, χρειάζεται να γίνει υπόθεση
όλης της εργατικής τάξης, διότι ακόμα και εκ-
φάνσεις αυτού του σεξισμού στους χώρους
εργασίας που γίνονται αντιληπτές με εξατομι-
κευμένους όρους ή ως μεμονωμένα περιστα-
τικά (όπως λ.χ. η παρενόχληση) κατά βάση
αντανακλούν σχέσεις εξουσίας και εκμετάλ-
λευσης. 

Κόστος ισότητας
Ως προς το δεύτερο σημείο, η συγγραφέ-

ας αναφέρεται σε μια αποτίμηση της Ίριδας
Αυδή- Καλκάνη σε σχέση με τα μέτρα και τις
πολιτικές ισότητας (σελ.54), σύμφωνα με την
οποία: «Η εφαρμογή της ισότητας είναι δα-
πανηρή. Η διάσταση που υπάρχει και συντη-
ρείται ανάμεσα σε θεωρία και πράξη στον
τομέα της εργασίας, οφείλεται κυρίως, στο
οικονομικό κόστος της εφαρμογής της ισό-
τητας, ιδιαίτερα στη μισθωτή εργασία. Κι αυ-

τό, γιατί κύριο χαρακτηριστικό της μορφής
αυτής της απασχόλησης, στα πλαίσια του
κοινωνικοοικονομικού μας συστήματος, είναι
το κέρδος του εργοδότη από την εργατική
δύναμη των εργαζομένων και ακόμη και η
προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες αν-
ταγωνισμού μεταξύ τους». Η τοποθέτηση αυ-
τή συνοψίζει την πραγματικότητα και τις δο-
μικές φύσεως, αντιστάσεις που λειτουργούν
ως τροχοπέδη στην εφαρμογή της ισότητας,
ειδικότερα στο πεδίο της μισθωτής εργασίας
: το γεγονός, δηλαδή, ότι αυτή θεωρείται ότι
κάτι το οποίο συνεπάγεται οικονομικό κό-
στος για τον εργοδότη. Εκλαμβανόμενη συ-
νεπώς ως περιττή δαπάνη και ως πολυτέ-
λεια, η προώθηση της ισότητας και η προ-
στασία της εργαζόμενης γυναίκας καθίστα-
ται συχνά ανενεργή στους χώρους εργασίας.
Πόσο μάλλον σε ένα περιβάλλον οικονομικής
κρίσης και πολιτικών λιτότητας, όπου εργα-
σιακά και κοινωνικά δικαιώματα συρρικνώ-
νονται. Οι περικοπές των δαπανών για το κοι-
νωνικό κράτος, η ιδιωτικοποίηση των κοινωνι-
κών υπηρεσιών υπηρεσίας και πρόνοιας (με
τις γυναίκες να επωμίζονται πιθανώς σε με-
γαλύτερο βαθμό τις συνέπειες αυτών των με-
ταβολών), οι βλαπτικές μεταβολές όρων ερ-
γασίας εις βάρος γυναικών με οικογενειακές
υποχρεώσεις, κ.ο.κ. αποτυπώνουν εμπειρικά
όλες εκείνες τις αντιστάσεις που λειτουρ-
γούν ως τροχοπέδη για τις πολιτικές και τα
μέτρα προώθησης της ίσης μεταχείρισης αν-
δρών-γυναικών στους χώρους εργασίας. 

Χριστίνα Καρακιουλάφη
Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστήμιου Κρήτης

Ρέθυμνο, 29/11/2018

Μεγάλη ανταπόκριση βρίσκει
μέσα στους εργατικούς χώ-
ρους η νέα έκδοση του

Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου “Η πάλη
για την απελευθέρωση των γυναι-
κών”. Οι εκδηλώσεις παρουσίασης
του βιβλίου στους χώρους δουλειάς
συγκεντρώνουν δεκάδες εργαζόμε-
νες και εργαζόμενους και πυροδο-
τούν μεγάλη πολιτική συζήτηση για
τις αιτίες της γυναικείας καταπίεσης
και πώς παλεύεται.

Αυτή ήταν η εικόνα των εκδηλώσε-
ων τόσο στην ΕΡΤ όσο και τα νοσοκο-
μεία Αγία Όλγα και Αγλαΐα Κυριακού
την περασμένη εβδομάδα. Ομιλήτρια
και στις τρεις εκδηλώσεις ήταν η συγ-
γραφέας του βιβλίου, Μαρία Στύλ-
λου, που εστίαζε στην ανάγκη το γυ-
ναικείο κίνημα να βάλει στο στόχα-
στρό του το σύστημα της εκμετάλ-
λευσης και του σεξισμού. Παντού η
συζήτηση που ακολουθούσε έκφραζε
την αυτοπεποίθηση των εργαζόμενων
γυναικών να παλέψουν τις σεξιστικές
διακρίσεις και όλες τις επιθέσεις στο
χώρο δουλειάς και συνολικά στην κοι-
νωνία. Και παντού, η πρόταση για
απεργιακή κινητοποίηση στις 8 Μάρ-
τη, τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών, συζη-
τήθηκε πολύ με όλες/ους να τη βρί-
σκουν σαν μια πολύ σημαντική και
αναγκαία πρωτοβουλία.

“Ήταν μια συζήτηση που καμία και
κανένας δεν ήθελε να τελειώσει”,

μας είπε για την εκδήλωση στην ΕΡΤ
στις 4/12 η Ειρήνη Φωτέλη, εργαζό-
μενη στο χώρο, “Αρχικά μίλησε η Ει-
ρήνη Γιανναρά, εργαζόμενη στην
ΕΡΤ που στάθηκε κύρια στις γυναί-
κες εργαζόμενες στα ΜΜΕ και τις
διακρίσεις που δέχονται στο χώρο
δουλειάς τους. Η κουβέντα, μετά
την ομιλία της Μ. Στύλλου, ανέδειξε
αιτήματα που έχουμε να παλέψουμε.
Για παράδειγμα, το να διεκδικήσου-
με παιδικό σταθμό στην ΕΡΤ στην
οποία εργάζονται χιλιάδες γυναίκες.
Είναι μια απαραίτητη υπηρεσία, που
μέχρι το “μαύρο” είχε αντικαταστα-
θεί από ένα επίδομα. Κι αυτό όμως
κόπηκε μετά την επαναλειτουργία
της ΕΡΤ. Το σημαντικό είναι ότι μπή-
καμε στην αίθουσα πολλοί και δια-
φορετικοί άνθρωποι, με διαφορετι-
κές ιδέες και απόψεις ο καθένας, και
βγήκαμε πιο ξεκάθαροι, έχοντας αν-
ταλλάξει εμπειρίες και προτάσεις
για το πώς εντάσσουμε τον αγώνα
ενάντια στη γυναικεία καταπίεση μέ-
σα στις καθημερινές μάχες”.

Την εκδήλωση στο Αγία Όλγα στις
6/12, την οποία παρακολούθησαν ερ-
γαζόμενες/οι αλλά και επισκέπτες του
νοσοκομείου, άνοιξε ο Μιχάλης Βερ-
βέρης, εργαζόμενος στο χώρο. Την

ομιλία της Μ. Στύλλου ακολούθησαν
τοποθετήσεις για το πόσο λάθος είναι
η άποψη ότι η γυναικεία καταπίεση
οφείλεται στους άντρες φέρνοντας
ως παράδειγμα τις γυναίκες της αστι-
κής τάξης “που ξεζουμίζουν όλους
τους εργαζόμενους με τον ίδιο τρόπο
και με το ίδιο σθένος που το κάνουν
και οι άντρες της τάξης τους”.

Την εκδήλωση στο Αγλαΐα Κυρια-
κού στις 7/12, στην οποία συμμετεί-
χαν κύρια εργαζόμενες -μόνιμες,
συμβασιούχες και επικουρικές-, άνοι-
ξε η Μαρία Αλιφιέρη, μέλος του ΔΣ

του Σωματείου Εργαζόμενων, επίσης
με μια σύντομη παρουσίαση του βι-
βλίου. Οι τοποθετήσεις, μετά την ομι-
λία της Μ. Στύλλου, έπεφταν βροχή.

“Συμφωνώ ότι οι γυναίκες πρέπει
να οργανωθούμε και να βγούμε στο
δρόμο”, είπε για παράδειγμα η Αλε-
ξία, συμβασιούχος στο νοσοκομείο,
“Αλλά πώς θα γίνει πράξη αυτό; Πώς
θα γίνει της Γαλλίας κι εδώ; Βλέπου-
με δυσκολίες αντίδρασης στον εργα-
σιακό χώρο. Ιδιαίτερα στις ιδιωτικές
εταιρίες που δεν σέβονται καθόλου
τα γυναικεία δικαιώματα και η πρώτη

ερώτηση είναι αν σκοπεύεις να παν-
τρευτείς ή να κάνεις παιδιά, υπάρχει
φόβος. Εδώ στο νοσοκομείο ο αγώ-
νας για προσλήψεις είναι ο πιο ση-
μαντικός. Φτάνουμε σε σημεία να
μην μπορούν να δοθούν οι γονικές
άδειες ή τα ρεπό γιατί δεν υπάρχει
προσωπικό και δεν βγαίνει το πρό-
γραμμα, κάτι που πληρώνουμε και
εμείς οι γυναίκες εργαζόμενες του
νοσοκομείου και οι ασθενείς”.

Λ.Β.

12 Δεκέμβρη 2018, Νο 1353H Πάλη για την Απελευθέρωση των Γυναικών εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

Σαν το “Αλάτι της Γης”

Μέσα στους εργατικούς χώρους

Εργαζόμενοι καθαριότητας 
Δήμου Αθήνας 
Παρασκευή 14/12, 
Γκαράζ Δήμου, 12.00, 
Μαρία Στύλλου
Εργαζόμενοι Δήμου 
Αγ. Παρασκευής
Τρίτη 15/1/2019, 
Αιθ. δημοτικού συμβουλίου,
1.30μμ, Μαρία Στύλλου
Πατήσια
Τετάρτη 16/1/2019, 
καφενείο Περιμπανού 
(Χατζηδάκη 9), 6.30μμ, 
συνδιοργάνωση Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο με συνεργατικό
καφενείο Περιμπανού

7/12, Βιβλιοπαρουσίαση στο Αγλαΐα Κυριακού
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ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΠΕΜΠΤΗ 13/12
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και 
Κυψέλης 6.30μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’
Πετρουπόλεως 7.30μμ
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα 
Φεραίου 6μμ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή 
Λαρίσης 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In 
Μεταξουργείο 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη και 
Θησέως 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γ. Ολυμπίου 12μεσ.
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική
πλατεία 12μεσ.
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 
Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 12μεσ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 
“Κελάρι” 12μεσ.
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Πλατεία Πατριάρχου 11πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας
12μεσ.
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μεσ.
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραϊσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και 
Μαρτίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Άγαλμα Βενιζέλου 12μεσ.
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ 
Αγγέλου 12μεσ.
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγίου Νικολάου
11.30πμ

Εξορμήσεις

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 
καφέ «Η μικρή πλατεία» 7.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλήτρια: Μόνικα Γραμματικοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 καφέ Πολυμήχανο 
(Φλέμινγκ 58, Αργυρούπολη) 8μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση 
του Δεκέμβρη
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Μακρόν άδειασέ μας τη γωνία – 
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζαρίδας
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Το επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 Πνευματικό Κέντρου
Δήμου (Κισσάβου 11) 8μμ
Μακρόν άδειασέ μας τη γωνία – 
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 καφέ Σταθμός 8μμ
Μακρόν άδειασέ μας τη γωνία –
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ Σταθμός 8μμ
Το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 στοά Σαρκά, 
Α’ κτίριο, Β’ ορ. 8μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος 
δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλήτρια: Μαρία Χριστοδούλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση 
του Δεκέμβρη
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 γρ. δημοτικού σχήματος
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση 
του Δεκέμβρη

Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Μακρόν άδειασε μας τη γωνία – 
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά 
στην καταπίεση;
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 δημαρχείο 7μμ
Οι δημοτικές εκλογές και η παρέμβαση μας
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
10 χρόνια από την εξέγερση του Δεκέμβρη
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 στέκι 7.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά 
στην καταπίεση;
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση 
του Δεκέμβρη
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση 
του Δεκέμβρη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 καφέ Deja 7.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά 
στην καταπίεση;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κούρκουλου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, αίθ. Υ, 8μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση 
του Δεκέμβρη
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Μακρόν άδειασε μας τη γωνία –
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13/12 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση 
του Δεκέμβρη
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
• ΠΕΜΠΤΗ 13/12 
καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ

Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη 
• ΠΕΜΠΤΗ 20/12 
καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος δεν
είναι αντισημιτισμός
Ομιλητής: Μούσα Ελοντάτ

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/12 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 13/12 Goody’s 8μμ
Μακρόν άδειασέ μας τη γωνία – 
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
• ΠΕΜΠΤΗ 20/12 Goody’s 8μμ
Το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13/12 Θόλος 7μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Μακρόν άδειασέ μας τη γωνία – 
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 13/12 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος 
δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΠΤΗ 13 /12 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Τζωρτζ Γκρος – Η επανάσταση εικονογρα-
φημένη
Ομιλητής: Χάρης Βενέτης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13/12 καφέ Ζωή 7μμ
Μακρόν άδειασέ μας τη γωνία – 
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13/12 καφέ Ποέτα 8μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση 
του Δεκέμβρη
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/12 ΕΔΟΘ 6.30μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση 
του Δεκέμβρη
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/12 καφέ Κομπόης 7μμ
Μακρόν άδειασε μας τη γωνία – 
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12 Εργατικό Κέντρο 8μμ

Μακρόν άδειασέ μας τη γωνία – 
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Το επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ Βαβέλ 8μμ
Το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Μακρόν άδειασέ μας τη γωνία – 
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ Πικάπ 7μμ
Μακρόν άδειασε μας τη γωνία – 
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 καφέ Τρίκυκλο 
(Πυθέου 34 – Νέος Κόσμος) 8μμ
Μακρόν άδειασέ μας τη γωνία – 
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 καφέ Τζέγκα 7μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη

Στιςσχολές
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 13/12, 1μμ
Δεκέμβρης του ’44, μπορούσε να νικήσει;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΦΛΣ ΑΠΘ
ΠΕΜΠΤΗ 13/12 φουαγιέ 3.30μμ
Μακρόν άδειασέ μας τη γωνία – 
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12 αίθ. 637
Δεκέμβρης του ’44, μπορούσε να νικήσει;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12 
αιθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 2.30μμ
Δεκέμβρης του ’44, μπορούσε να νικήσει;
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/12 αιθ. Β6, 1μμ
Δεκέμβρης του ’44, μπορούσε να νικήσει;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -
σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -
λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -
σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι
εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους
τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και
προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -
νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -
πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν
υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -
τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -
ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη
θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αντι -
προ σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO όχι "σοσια λι σμό σε μια
χώ ρα" ή "σοσια λι σμό με εθνι κά χρώ μα τα"

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι ακό μα
και μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια λι στι κή επα -
νά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπο ρεί να επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε -
στώ τα της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του
στα λι νι σμού, της Kί νας και των άλ λων ανα το -

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει
τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα
της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί -
νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί
να δια σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία
της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -
ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά -

τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των μειο -
νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία και στα
μέ τρα αστυ νό μευ σης των μετα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει
τον εαυ τό της και όλους τους κατα πιε σμέ -
νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση. Για να
κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε αυ -
τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα νω θούν
τα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε
ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ -
μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους
εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο πτι κή πα-
ρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα -
στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα -
σης της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 
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Το διήμερο του Marx21 που οργανώθηκε στην Βαρκελώνη
στις 7 και 8 Δεκέμβρη ήταν σημαντικό βήμα για την οργά-
νωση της επαναστατικής Αριστεράς μέσα στις καυτές πο-

λιτικές συνθήκες που επικρατούν ιδιαίτερα στην Καταλωνία. Το
Marx21 προσπαθεί να ανασυγκροτήσει στην Καταλωνία τις ιδέ-
ες της Διεθνούς Σοσιαλιστικής Τάσης, με την οποία συνδέεται
και το ΣΕΚ στην Ελλάδα. 

Έγιναν 13 συνολικά συζητήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν κατά
κύριο λόγο ανά δύο ταυτόχρονα. Με περιεχόμενα από το εθνι-
κό ζήτημα και την καταπίεση των γυναικών ως τις εξελίξεις στη
Λατινική Αμερική και την κλιματική αλλαγή, δεν υπήρχε ούτε
μια στιγμή χωρίς πλούσια αντιπαράθεση. Ο αντιφασισμός, στον
απόηχο της επιτυχίας του Vox διέτρεχε όλο το διήμερο.

Η τελική συζήτηση ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία, με
τη συμμετοχή της Εουλάλια Ρεγκάν από το CUP, του Ίσρα
Εσκαλάντε, μέλους του ΚΚ της Χώρας των Βάσκων, του Αλμπά-

νο Ντάντε Φατσίν από το Som Alternativa και του Ντέιβιντ Καρ-
βάλα από το Marx21. Ο Φατσίν ήταν μέχρι πρόσφατα ηγεσία
του Ποδέμος στην Καταλωνία αλλά ξηλώθηκε από τον Ιγκλέ-
σιας και την υπόλοιπη ηγεσία στη Μαδρίτη επειδή στήριξαν το
κίνημα του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία τον Οκτώβρη
του 2017. Η κατάσταση στην Καταλωνία ξεφεύγει κάθε μέρα
από τον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης και οι Επιτροπές
Υπεράσπισης της Αβασίλευτης Δημοκρατίας (CDR) κατηγο-
ρούνται από τη Μαδρίτη ότι αποτελούν κράτος εν κράτει, κα-
θώς συνεχίζουν να κλείνουν σημαντικούς οδικούς κόμβους κά-
θε μέρα. 

Η ισπανική κυβέρνηση κατηγορεί την καταλανική κυβέρνηση
ότι είναι πολύ μαλακή απέναντί τους και ο Σάντσεθ απειλεί να
στείλει αστυνομία από τη Μαδρίτη μιας και οι καταλανοί μπά-
τσοι δεν καταστέλλουν με πολύ ζήλο. Οι αντιφάσεις βγάζουν
μάτια. Η καταλανική αστυνομία κατέστειλε με δακρυγόνα την

αντιφασιστική κινητοποίηση που απομόνωσε μια συγκέντρωση
του Vox, αλλά ο καταλανός πρωθυπουργός Τόρα αναγκάστηκε
να ζητήσει συγγνώμη. 

Παράλληλα, πολιτικοί κρατούμενοι από το περσινό δημοψή-
φισμα πλέον ξεκίνησαν απεργία πείνας. Οι αγωνιστές όλων των
κινημάτων συζητάνε με αγωνία πώς να αξιοποιήσουν όλο αυτό
το πολιτικό κενό, αλλά και να προετοιμαστούν για μια πιθανή
αντεπίθεση της Μαδρίτης.

Το αντιφασιστικό κίνημα σήμανε συναγερ-
μό το ίδιο βράδυ της ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων στις ανδαλουσιανές εκλο-

γές στις 2 Δεκέμβρη. Το σχεδόν 11% που πήραν
οι φασίστες του Vox και η είσοδος για πρώτη
φορά στο κοινοβούλιο με 12 βουλευτές έβγαλαν
τον κόσμο στο δρόμο σε όλες τις πόλεις. 

Παντού η νεολαία μπήκε μπροστά και οργά-
νωσε κινητοποιήσεις σχεδόν αυθόρμητα και
χωρίς άδεια από την αστυνομία. “Η Σεβίλλη θα
γίνει ο τάφος των φασιστών”, “Η Μάλαγα θα γί-
νει ο τάφος των φασιστών”, το Κάντιθ, η Γρα-
νάδα, η Κόρδοβα. Όπου το Vox έχει τολμήσει
να ανοίξει τοπικά γραφεία περικυκλώθηκαν. Οι
διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και εκτός Ανδαλου-
σίας, μέχρι τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη. 

Υπάρχει αντικειμενικά μια εκλογική χρονιά
ενόψει, με δημοτικές, ευρωεκλογές και πιθανά
και εθνικές εκλογές, και όλοι καταλαβαίνουν
ότι οι φασίστες θα επιχειρήσουν να πατήσουν
πάνω στην επιτυχία τους στην Ανδαλουσία και
να την επεκτείνουν. Σε κάθε πόλη και σε κάθε
γειτονιά υπάρχουν πρωτοβουλίες αντιφασιστι-
κές και για συντονισμό. Το αντιφασιστικό κίνη-
μα στην Ισπανία (εκτός Καταλωνίας) ήταν φαι-
νομενικά ανοργάνωτο μέχρι τώρα, εν μέρει
διότι οι φασίστες δεν είχαν τολμήσει να κά-
νουν κάποια επώνυμη εμφάνιση. Όμως, οι μνή-
μες του φρανκισμού είναι νωπές και έτσι η
καμπάνα χτύπησε πολύ γρήγορα και δυνατά.
Το Vox εξάλλου έχει κάνει ξεκάθαρο τα τελευ-
ταία χρόνια προς τα πού στρέφει τα βέλη του:
προς την Αριστερά και τα κινήματα, ιδιαίτερα
το γυναικείο και το αντιρατσιστικό. Έχει στα-
θεί στο πλευρό κάθε βιαστή και σαν πολιορκη-
τικός κριός των πιο αντιδραστικών δυνάμεων
προσπαθούσε να οργανώσει κινητοποιήσεις
κατά της εισαγωγής ζητημάτων φύλου στα
σχολεία, κατά των δικαιωμάτων των τρανς. Δί-
πλα σε αυτά βάζει στο στόχαστρο όλα τα δι-
καιώματα αυτονομιών (πρώτα πρώτα της Κα-
ταλωνίας και της χώρας των Βάσκων, αλλά
ακόμη και της Ανδαλουσίας παρότι προσπάθη-
σε να το κρύψει προεκλογικά). 

Όλα τα επιχειρήματα σχετικά με το φασισμό
που στην Ελλάδα ξετυλίγονται τα τελευταία 10
χρόνια, έχουν πλέον βγει με εκρηκτικό τρόπο
στην Ισπανία μέσα σε δυο βδομάδες. Γιατί
ανεβαίνουν; Ποια η σχέση τους με τη δεξιά; Εί-
ναι όλοι οι ψηφοφόροι τους φασίστες; Πώς
τους παλεύουμε; Τους απομονώνουμε ή συζη-
τάμε; Ατομική βία ή συλλογική κινητοποίηση;

Από πλευράς του επίσημου πολιτικού κό-
σμου ήταν πιθανές όλες οι λάθος απαντήσεις.
Όμως, ο τρόπος με τον οποίο ξεχύθηκαν οι
διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες από την πρώ-
τη μέρα καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο γίνε-
ται η συζήτηση. Όλοι ψάχνουν τρόπο να πά-
ρουν τις αποστάσεις τους. Ακόμη και το PSOE
ζήτησε εγγυήσεις από τη δεξιά ότι δεν θα κά-
νει διάλογο με τους φασίστες.

Ταραχή
Το πολιτικό σκηνικό βρισκόταν σε γενικότε-

ρη ταραχή μετά τα αποτελέσματα. Και όχι κυ-
ρίως για την ανάδειξη του Vox. Σίγουρα η εξέ-
λιξη είναι σοβαρή, αλλά τα αποτελέσματα
στην Ανδαλουσία έχουν πολλές περισσότερες
εκπλήξεις και συμπεράσματα.

Ο μεγαλύτερος σεισμός είναι ότι το PSOE
για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία
χάνει την κυβέρνηση της Ανδαλουσίας. Από το
1982 που καθιερώθηκαν οι εκλογές για τις αυ-
τόνομες κοινότητες, το 1982 κυβερνάει αστα-
μάτητα. Το PSΟΕ είχε κυβερνητικό συνασπι-
σμό με την Ενωμένη Αριστερά μέχρι το 2015
και μετά τις εκλογές εκείνης της χρονιάς ήρθε
σε συμμαχία με τους δεξιούς Θιουδαδάνος.
Πλέον όμως δεν λειτουργεί καμιά εύκολη αριθ-
μητική. Από τις 47 έδρες το PSOE έπεσε στις

33 και για να φτάσει την πλειοψηφία των 55
εδρών δεν του φτάνει ούτε μια συμμαχία προς
τα δεξιά (οι Θιουδαδάνος έχουν 21 έδρες), ού-
τε προς τα Αριστερά (το Ποδέμος-Ενωμένη
Αριστερά κέρδισε 20 έδρες).

Η πρωθυπουργός Σουσάνα Ντίαθ κάλεσε
πρόωρες εκλογές γιατί θεωρούσε πως έχει σί-
γουρη μια από τις δύο συμμαχίες. Δεν περίμε-
νε αυτή την κατάρρευση. Πριν από τρία χρό-
νια, το 2015, τα κυρίαρχα σχόλια μετά τις
εκλογές ήταν ότι παρά τις μεγάλες πολιτικές
αλλαγές σε όλη τη χώρα, με την άνοδο του
Ποδέμος, την παραίτηση του βασιλιά Χουάν
Κάρλος, τις τεράστιες υποθέσεις διαφθοράς,
η πολιτική κρίση τελικά δεν άγγιξε τόσο βαθιά
την Ανδαλουσία. Αλλά είχαν λάθος.

Το Ανδαλουσιανό PSOE, από όπου προέρχε-
ται ένα μεγάλο μέρος της παλιάς φρουράς του
κόμματος, είναι η δεξιότερη πτέρυγα του κόμ-
ματος. Ο ιστορικός ηγέτης του κόμματος, Φελί-
πε Γκονθάλεθ, είναι γέννημα θρέμμα της Σεβίλ-
λης και μέντορας της Σουσάνα Ντίαθ. Η Σουσά-
να Ντίαθ και οι φίλοι της επιχείρησαν πριν από
δύο χρόνια να ανατρέψουν τον Πέδρο Σάντσεθ
με εσωκομματικό πραξικόπημα για να τον τιμω-
ρήσουν επειδή δεν στήριξε την Δεξιά και άφησε
την χώρα “ακυβέρνητη”. Τώρα η δεξιά πτέρυγα
του PSOE μένει χωρίς το φέουδό της.

Όμως το εκκρεμές του δικομματισμού δεν
λειτούργησε. Πλάι στις 400 χιλιάδες ψήφους
που έχασε το PSOE, το Λαϊκό Κόμμα έχασε
άλλες 300 χιλιάδες. Η άνοδος των Θιουδαδά-
νος (κατά 290 χιλιάδες ψήφους) και του Vox
που από το 0,46% έφτασε σχεδόν το 11% είναι
αποτέλεσμα αυτής της καθίζησης.

Ωστόσο η στροφή προς τα δεξιά μέσα στο
εσωτερικό της δεξιάς δεν εξηγείται με αριθμη-
τική. Η δεξιά στο σύνολό της νομίζει ότι έχει
βρει την μόνη πιθανή διέξοδο για να σώσει το
τομάρι της, τον αντικαταλανισμό και το ρατσι-
σμό. Η Ανδαλουσία γίνεται το κατεξοχήν πεδίο
εξάσκησης αυτής της βρόμικης εκστρατείας.
Το προεκλογικό αφήγημα της δεξιάς είναι ότι
το κίνημα ανεξαρτησίας στην Καταλωνία είναι
εργαλείο των πλούσιων και των εγωιστών που
δεν νοιάζονται για τους φτωχούς Ανδαλουσια-
νούς, αλλά τους θέλουν μόνο για φτηνά εργα-
τικά χέρια όταν πάνε εσωτερικοί μετανάστες.
Δυστυχώς οι μόνοι που δεν μιλούσαν για την
Καταλωνία προεκλογικά ήταν το Ποδέμος και
η Ενωμένη Αριστερά, νομίζοντας ότι μπορούν
να αποφύγουν το δύσκολο ιδεολογικό ζήτημα,
επικεντρώνοντας στην “καθημερινότητα”.

Το Vox είναι παιδί της ανοιχτής στροφής δε-
ξιάς που ξεκίνησε ο Ραχόι στην εξουσία μαζί
με τους δικαστές και το παλάτι. Εξαπέλυσαν
έναν πόλεμο κατά της Καταλωνίας, την κυβέρ-
νησαν δικτατορικά από τη Μαδρίτη, έβαλαν
στη φυλακή τους ηγέτες του κινήματος και πί-
στεψαν ότι με “νόμο και τάξη” θα κρατηθούν
στην εξουσία.

Ο διάδοχος του Ραχόι, Πάμπλο Κασάδο, συ-
νέχισε την δεξιά πορεία, βάζοντας την απαι-
τούμενη δόση ρατσισμού στο μείγμα, με καμ-
πάνια κατά των προσφύγων και των μετανα-
στών. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις
πληροφορίες που υπήρχαν για αλλαγή γραμ-
μής προς το Vox από τις ενορίες του Opus Dei
και όλων των παραπλήσιων δεξιών και ακροδε-
ξιών εκκλησιαστικών οργανώσεων που παρα-
δοσιακά ήταν ομφάλιος λώρος μεταξύ Βατικα-
νού, ιεραρχίας και Λαϊκού Κόμματος.

Νίκος Λούντος
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ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ Βάθεμα της κρίσης 
και αντιφασιστικός συναγερμός

Μαρξισμός στη Βαρκελώνη

2/12, Αντιφασιστική διαδήλωση στη Σεβίλλη

8/12, Φεστιβάλ Marx21 στη Βαρκελώνη. Η σημαία της ΚΕΕΡΦΑ ανάμεσα σε αυτές
της Καταλανικής αυτονομίας, της Διεθνούς Σοσιαλιστικής Τάσης και των Ρομά
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Οι μέρες των γιορτών προσφέρουν
πάντα μια ευκαιρία για διάβασμα και
το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο οργανώ-

νει ένα επταήμερο με εκπτώσεις και προσφο-
ρές, από 15 ως 22 Δεκέμβρη, για να δώσει τη
δυνατότητα σε όλες και όλους να αξιοποι-
ήσουν αυτή την ευκαιρία. Η χρονιά που πέ-
ρασε μας αφήνει μια πολύ καλή ‘σοδειά’ από
νέες κυκλοφορίες αριστερών βιβλίων τόσο
του ΜΒ όσο και άλλων εκδόσεων.

Σεξιστική καταπίεση και
απελευθέρωση των γυναικών

Οι αγώνες των γυναικών ενάντια στα Μνη-
μόνια στην Ελλάδα, που ξεδιπλώνονται δί-
πλα σε τεράστιες κινητοποιήσεις γυναικών
από την Αμερική μέχρι τη Μαδρίτη και από
το Δουβλίνο μέχρι το Τόκυο, έχουν ανοίξει
όλη τη συζήτηση για τα ζητήματα του σεξι-
σμού. Το βιβλίο της Μαρίας Στύλλου «Η πά-
λη για την απελευθέρωση των γυναικών»
στέκεται σε αυτά τα ζητήματα και τα αντιμε-
τωπίζει από τη σκοπιά του Μαρξισμού, ανα-
τρέχοντας στον Ένγκελς και στον  Μαρξ,
στη Ρώσικη Επανάσταση και στο Μάη του
1968. Πολλά από τα βιβλία που υπάρχουν
στην πλούσια βιβλιογραφία που προτείνει η
Μαρία Στύλλου στο βιβλίο της είναι διαθέσι-
μα στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο.

Κορυφαίο δείγμα της μαρξιστικής ανάλυ-
σης για τις ρίζες της γυναικείας καταπίεσης
είναι «Η καταγωγή της οικογένειας, της ατο-
μικής ιδιοκτησίας και του κράτους» του
Φρίντριχ Ένγκελς, ενώ ο Κρις Χάρμαν ‘επι-
καιροποιεί’ αυτήν την ανάλυση με βάση τις
σύγχρονες επιστημονικές μελέτες στο βι-
βλίο του «Ο Ένγκελς και η καταγωγή της
ανθρώπινης κοινωνίας». 

Η Ρώσικη Επανάσταση το 1917 έφερε τις
μεγαλύτερες ανατροπές και ήταν ένα τερά-
στιο άλμα στην πάλη ενάντια σε κάθε είδους
καταπίεση. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βι-
βλίο «Αλεξάνδρα Κολοντάι – Η αυτοβιογρα-
φία μιας ρωσίδας επαναστάτριας». Δυο ερ-
γασίες της Κολοντάι, «Το γυναικείο ζήτημα»

και «Οι σχέσεις των δυο φύλων και ο Μαρξι-
σμός», όπως και «Τα προβλήματα της καθη-
μερινής ζωής» του Λέον Τρότσκι δείχνουν
πόσο μπροστά έβαζαν στις προτεραιότητές
τους οι μπολσεβίκοι το μπόλιασμα του ερ-
γατικού κινήματος με τις ιδέες της γυναι-
κείας απελευθέρωσης. 

Οι πρόσφατες απεργίες των καθαρι-
στριών έδειξαν για μια ακόμα φορά ότι οι
γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
των εργατικών αγώνων. Το συγκλονιστικό
βιβλίο της Ίριδας Αυδή Καλκάνη «Εκείνο το
πρωί», περιγράφει την πρώτη απεργία εργα-
τριών στην Ελλάδα το 1892, και η Λήδα Πα-
παστεφανάκη στο «Εργασία, τεχνολογία και
φύλο στην ελληνική βιομηχανία» εξετάζει το
πώς βρέθηκαν στο προσκήνιο οι εργάτριες
στα κλωστοϋφαντουργεία του Πειραιά.

Φέρνοντας τη συζήτηση για τον τρόπο με
τον οποίο επιβάλλεται ο σεξισμός από τα
πάνω σήμερα, το βιβλίο της Αριέλ Λέβυ
«Θηλυκές φαλλοκράτισσες» αναφέρεται
στην προσπάθεια από την οικονομική και
πολιτική ελίτ της Αμερικής να περάσει το
μήνυμα ότι οι γυναίκες μπορούν να γίνουν
δυνατές σαν τους άντρες, εάν αποδεχτούν
ότι πρέπει να συμπεριφέρονται, να σκέφτον-
ται και να λειτουργούν σαν σεξουαλικά αντι-
κείμενα. 

Μια ενδιαφέρουσα σύνοψη και κριτική
αποτίμηση της πολιτικής των “ταυτοτήτων”
παρουσιάζει το βιβλίο της Χλόης Κολύρη
«Το φύλο ως δόλωμα». Απαντήσεις στα ζη-
τήματα της  καταπίεσης προσφέρει το βι-
βλίο του Κώστα Τορπουζίδη «Ομοφυλοφι-
λία, σεξουαλικότητα και η πάλη για την απε-
λευθέρωση». Με μια μελέτη που καταλήγει
σε κοινωνική κριτική της σύγχρονης ‘αγίας
ελληνικής οικογένειας’ καταπιάνεται το βι-
βλίο του Δημήτρη Παπανικολάου «Κάτι τρέ-
χει με την οικογένεια». 

200 χρόνια Μαρξ
Φέτος ήταν η επέτειος των 200 χρόνων

από τη γέννηση του Μαρξ και στο Μαρξιστι-

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο      

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη
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κό Βιβλιοπωλείο, εκτός από το «Κομμουνιστικό
Μανιφέστο» θα βρείτε όλα τα βιβλία του που
κυκλοφορούν στα ελληνικά, αλλά και πολλές
από τις παλιές και νέες εκδόσεις που αναφέ-
ρονται στο έργο του μεγάλου επαναστάτη και
διανοητή. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε ένα
πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Του ανταπο-
κριτή μας στο Λονδίνο Καρλ Μαρξ», σε επιμέ-
λεια του Νίκου Στραβελάκη, που αποτελείται
από μια συλλογή άρθρων του Μαρξ που δημο-
σιεύτηκαν στην αμερικάνικη εφημερίδα New
York Daily Tribune στην οποία υπήρξε ανταπο-
κριτής το διάστημα 1852-1862. Χωρισμένο σε
τρεις ενότητες (Ευρώπη: πόλεμος επανάστα-
ση και αντεπανάσταση, Η κατάσταση της ερ-
γατικής τάξης, Οικονομία) δίνει μέσα από την
οπτική γωνία του ‘δημοσιογράφου’ Μαρξ την
πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην Ευρώ-
πη μετά το κύμα των επαναστάσεων του 1848
και ταυτόχρονα είναι ενδεικτικό της τεράστιας
προσπάθειας που κατέβαλλε στη μελέτη της
πολιτικής οικονομίας και που οδήγησε στη
συγγραφή του «Κεφάλαιου».

Στο βιβλίο «Καπιταλισμός Ζόμπι – Η παγκό-
σμια καπιταλιστική κρίση και η επικαιρότητα
του Μαρξ», ο Κρις Χάρμαν δείχνει το γιατί η
αντίληψη του Μαρξ για τον καπιταλισμό απο-
τελεί τη βάση για κάθε ερμηνεία του κόσμου,
όπως αυτός αναδύθηκε και εξελίχθηκε τον τε-
λευταίο ενάμιση αιώνα. Πέρα από μια οξυδερ-
κή ανάλυση της σημερινής καπιταλιστικής κρί-
σης, το πρώτο μέρος του βιβλίου θα ήταν αρ-
κετό από μόνο του για να το καταξιώσει σαν
εγχειρίδιο μαρξιστικής οικονομικής θεωρίας.
Με την «Αποκρυπτογράφηση του Κεφάλαιου»
ο Άλεξ Καλλίνικος επιχειρεί μια δυναμική πα-
ρέμβαση στη συζήτηση για τη μακρά πορεία
αναμέτρησης του μνημειώδους έργου του
Μαρξ με τις προκλήσεις που ανέδειξε η ίδια η
εξέλιξη του καπιταλισμού. 

«Οι επαναστατικές ιδέες του Μαρξ», ένα βι-
βλίο γραμμένο επίσης από τον Άλεξ Καλλίνικο,
είναι η πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση των
ιδεών και της δράσης του. Ο συγγραφέας, με
αφετηρία τη θέση ότι υπάρχει μια αδιάρρηκτη
σύνδεση ανάμεσα στην κατανόηση του κό-

σμου και την πάλη για τη ριζική αλλαγή του,
πετυχαίνει σε 300 σελίδες να αναδείξει την
πραγματική επαναστατική παράδοση του
Μαρξ. Μια καλή εισαγωγή στη μαρξιστική θε-
ωρία που αξίζει να διαβάσει κάθε νέος αγωνι-
στής και αγωνίστρια είναι το «Μαρξισμός – Θε-
ωρία και πράξη» του Κ. Χάρμαν.

Από την πληθώρα των βιβλίων του Μαρξ
που θα βρείτε στο ΜΒ, προτείνουμε τα τρία
‘ιστορικά’ έργα του, υποδείγματα συγκεκριμέ-
νης ταξικής ανάλυσης: «Οι ταξικοί αγώνες στη
Γαλλία», «Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου
Βοναπάρτη» και «Ο εμφύλιος πόλεμος στη
Γαλλία» που αναφέρεται στην Παρισινή Κομ-
μούνα του 1871. 

50 χρόνια Μάης 68
Οι κινητοποιήσεις των εργατών και της νεο-

λαίας στη Γαλλία που πυροδότησαν τα ‘κίτρινα
γιλέκα’ φέρνουν στη μνήμη την έκρηξη του
Μάη 68, ακριβώς 50 χρόνια πριν. Ήταν η χρο-
νιά που συγκλονίστηκε ολόκληρος ο κόσμος
και σταθμός για ένα νέο ξεκίνημα της επανα-
στατικής αριστεράς. Από το Παρίσι, το Λονδί-
νο, τη Ρώμη και το Βερολίνο, μέχρι το Ντιτρόιτ
και την πόλη του Μεξικού. Κι από την Πράγα
και τη Βαρσοβία μέχρι τη Σαγκάη και το Τό-
κυο. Το βιβλίο «Μάης 68 – Η επιστροφή της
επανάστασης» είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να
διαβάσετε για τον παγκόσμιο Μάη. Στις σελί-
δες του ο Κρις Χάρμαν και η Μαρία Στύλλου
ξετυλίγουν το νήμα των εκρηκτικών γεγονότων
σε Γαλλία, Ιταλία, Τσεχοσλοβακία, Βρετανία
και Ελλάδα, ενώ ο Πάνος Γκαργκάνας θυμίζει
και αναλύει τις αντιπαραθέσεις για τον προσα-
νατολισμό της επαναστατικής αριστεράς και
τα όρια των ‘μαρξισμών του Μάη’. Μαζί θα
βρείτε και το καταπληκτικό άλμπουμ του ΜΒ
με τις 60 «Αφίσες της επανάστασης» που σχε-
διάστηκαν από τους φοιτητές στην κατάληψη
της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού το
1968. 

Μια από τις λιγότερο γνωστές ‘εκρήξεις’ του
παγκόσμιου Μάη αναδεικνύει το βιβλίο του
Κρίτωνα Ηλιόπουλου «Μεξικό 1968 – Η εξέ-

γερση, οι άνθρωποι, τα κείμενα» που κυκλοφό-
ρησε πρόσφατα. Το ξημέρωμα της 30ής Ιουλί-
ου του 1968 μια βολή του στρατού με μπαζού-
κα ρίχνει την πόρτα ενός σχολείου. Ακολου-
θούν διαδηλώσεις, απεργίες, συγκρούσεις με
τεράστια δυναμική, που τελειώνουν στις 2
Οκτωβρίου με τη σφαγή των συγκεντρωμένων
στην Πλατεία Τλατελόλκο. Το βιβλίο αυτό επι-
χειρεί να ανασυνθέσει το κλίμα και τα γεγονό-
τα της εποχής, βασισμένο κυρίως στις καταγε-
γραμμένες μαρτυρίες ανθρώπων που πρωτα-
γωνίστησαν στην εξέγερση. Στη Λατινική Αμε-
ρική εκείνη την εποχή εστιάζουν και δυο άλλα
ενδιαφέροντα βιβλία: «Ο Τσε Γκεβάρα και η
επανάσταση στην Κούβα» και το «Χιλή 1972-73
– Η τραγωδία του κοινοβουλευτικού δρόμου». 

Το κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ριζοσπαστικοποί-
ηση του Μάη. Το βιβλίο του Τζόναθαν Νιλ
«Βιετνάμ 1960-1975 – Ο αμερικάνικος πόλε-
μος» είναι μια εξαιρετική ανασκόπηση αυτού
του πολέμου, αλλά και της αντίστασης τόσο
του βιετναμέζικου λαού, όσο και των εργατών,
της νεολαίας και των φαντάρων μέσα στις
ίδιες τις ΗΠΑ. Για του ελληνικούς Μάηδες –
τον ‘πρόωρο’ τον Ιούλη 1965 και τον ‘όψιμο’ το
Νοέμβρη του 1973– διαβάστε τα βιβλία «Ιου-
λιανά 1965» και «Το Πολυτεχνείο είναι εδώ! –
Ο δρόμος του Νοέμβρη επαναστατικός» με
κείμενα του Λέανδρου Μπόλαρη, της Μαρίας
Στύλλου και του Δημήτρη Λιβιεράτου.

Αντιφασισμός
Μπροστά μας έχουμε τη μάχη για να ολο-

κληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής και να κα-
ταδικαστούν σε ισόβια οι ναζί δολοφόνοι. Στο
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο θα βρείτε πολλά βι-
βλία ενάντια στην ακροδεξιά και τη φασιστική
απειλή, το ρατσισμό και τον εθνικισμό: «Φάκε-
λος Χρυσή Αυγή», «Υπόμνημα της πολιτικής
αγωγής του αντιφασιστικού κινήματος», «Η
πάλη ενάντια στο ρατσισμό σήμερα», «Γκρεμί-
στε το φράχτη – Ανοίξτε τα σύνορα», «Τι είναι
ρατσισμός και πώς παλεύεται», «Η πάλη ενάν-
τια στην ισλαμοφοβία». 

Εκτός από τίτλους που βοηθάνε στην άμεση

επικαιρότητα της αντιφασιστικής πάλης, θα
βρείτε και πολλά βιβλία που ανατρέχουν στην
ιστορία αυτής της πάλης. Ένα από αυτά είναι
η κλασική συλλογή κειμένων του Τρότσκι με
τίτλο “Η πάλη ενάντια στον φασισμό στη Γερ-
μανία” την περίοδο πριν την επικράτηση των
Ναζί. Για την Ιταλία στον Μεσοπόλεμο μπορεί-
τε να διαβάσετε το βιβλίο του Tom Behan “Ar-
ditti del Popolo”, η ιστορία της πρώτης αντιφα-
σιστικής οργάνωσης. Για την ίδια περίοδο
στην Ελλάδα απαραίτητο διάβασμα είναι τα βι-
βλία του Δημήτρη Λιβιεράτου για τους Κοινω-
νικούς Αγώνες, το κλασικό του Ψυρρούκη για
τη Μικρασιατική Καταστροφή, η μελέτη του
Σπύρου Μαρκέτου “Πώς φίλησα τον Μουσολί-
νι”, αλλά και πρόσφατες μελέτες όπως τα βι-
βλία του Γ. Μαυρογορδάτου “1915-ο εθνικός
διχασμός” και “Μετά το 1922-η παράταση του
διχασμού”.

Στο επόμενο τεύχος της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης θα παρουσιάσουμε προτάσεις με βι-
βλία για τη Γερμανική Επανάσταση και την
ίδρυση του ΣΕΚΕ, με αφορμή την επέτειο των
100 χρόνων από τα δυο αυτά σημαντικά γεγο-
νότα, καθώς και για το ‘Μακεδονικό’ και την
πάλη ενάντια στον εθνικισμό, τον ιμπεριαλισμό
και τον πόλεμο.

Κώστας Πίττας

  προτείνει βιβλία για τις Γιορτές

εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

Θα τα βρείτε στο
μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
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τηλ. 2105247584,  www.marxistiko.gr



ΓΑΛΛΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Τα 13 λεπτά του Μακρόν σε εθνικό δίκτυο
δεν ήταν αρκετά για να κάμψουν το κί-
νημα. Αν έπεισαν για κάτι δεν ήταν ότι ο

Μακρόν “κατάλαβε” τους διαδηλωτές και με-
τανόησε, αλλά για το ότι οι αγώνες μπορούν
και νικάνε. Μετά το πάγωμα των αυξήσεων
στα καύσιμα ήρθε η οριστική ακύρωση, και δί-
πλα σε αυτά ήρθαν κι άλλες υποσχέσεις, με-
ταξύ άλλων για άμεση αύξηση στον κατώτατο
μισθό 100 ευρώ. 

Ο ατσαλάκωτος Μακρόν, το αγαπημένο παιδί
των τραπεζιτών και των καπιταλιστών χρει-
άστηκε να βγει στις κάμερες δήθεν στεναχωρη-
μένος και να μιλήσει για τα βάσανα των φτω-
χών οικογενειών, έχοντας μάλλον ανοίξει λεξι-
κό για να βρει τις λέξεις που δεν συνηθίζει να
λέει. Ήταν ο ίδιος Μακρόν που έστειλε δεκά-
δες χιλιάδες μπάτσους να χτυπήσουν και να
βασανίσουν παιδιά, να διαλύσουν τρομοκρατι-
κά τις συγκεντρώσεις των κίτρινων γιλέκων με
αύρες και με δακρυγόνα. Ο ίδιος που έστελνε
συγχαρητήρια στις δυνάμεις καταστολής. 

Σχολείο πολιτικής
Όσο κι αν επιχείρησε να δημιουργήσει έναν

διχασμό ανάμεσα στις “βίαιες” μειοψηφίες και
τους “αθώους” διαδηλωτές, οι τελευταίες βδο-
μάδες είχαν γίνει σχολείο πολιτικής για εκατον-
τάδες χιλιάδες ανθρώπους που, πολλοί για πρώ-
τη φορά, κατέβαιναν σε διαδήλωση και είδαν
από κοντά πώς λειτουργεί η αστυνομική βία.

125 χιλιάδες είναι το επίσημο νούμερο που
δίνει η αστυνομία για τις συγκεντρώσεις του
περασμένου Σαββάτου. Άλλοι υπολογισμοί
φτάνουν στο μισό εκατομμύριο. Και αυτά
αφού είχαν παρθεί πίσω οι αυξήσεις στα καύ-
σιμα. Το κίνημα είχε γενικευτεί και όσον αφο-

ρά τα αιτήματα και όσον αφορά την πολιτική
στόχευση: να πέσει ο Μακρόν. Είχε γενικευτεί
και όσον αφορά τη σύνθεση. Η επέκταση στα
σχολεία το ένωσε με τα αιτήματα για τη δημό-
σια εκπαίδευση, αλλά και το έφερε μέσα στο
ζωντανό κέντρο των μεγαλουπόλεων. 100
σχολεία βγήκαν με καταλήψεις, αποχές και
διαδηλώσεις για να ενωθούν με τα κίτρινα γι-
λέκα. Την Τρίτη το πρωί, καθώς γράφεται αυ-
τό το άρθρο, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει

170 σχολεία σε κατάληψη.
Όμως η πιο κρίσιμη επέκταση είναι στους ερ-

γατικούς χώρους. Νοσοκομεία και δήμοι μετα-
τράπηκαν σε κέντρο συμπαράστασης απέναντι
στην καταστολή και κέντρο ανασυγκρότησης
όταν η αστυνομία προσπαθούσε να διαλύσει τα
μπλόκα στους δρόμους. Τώρα η συνομοσπον-
δία CGT καλεί σε μέρα δράσης την Παρασκευή
14 Δεκέμβρη. Είναι βήμα εμπρός σε σχέση με
τη μέρα δράσης που κάλεσε την 1η του μήνα

που ήταν Σάββατο. Παρότι η γραφειοκρατία
δεν καλεί επίσημα σε απεργία -και μάλιστα έκα-
νε το παν για να σταματήσει τους φορτηγατζή-
δες που θα έβγαιναν σε απεργία- έχει ανοίξει
το δρόμο για αποφάσεις στους διάφορους
κλάδους και χώρους. Οι σιδηροδρομικοί έχουν
ήδη πάρει απόφαση για απεργία. Και άλλα μέ-
σα μαζικής μεταφοράς βγαίνουν στο πλευρό
τους. Στο Παρίσι δεν θα κινηθεί τίποτα. Στην
ίδια κατεύθυνση κινείται και η εκπαίδευση.

Τα συνδικάτα καταγγέλλουν τον Μακρόν για
κοροϊδία στο ζήτημα του κατώτατου μισθού.
Η αύξηση ήταν προαναγγελθείσα, ο Μακρόν
την επιταχύνει, αλλά τα αφεντικά δεν πληρώ-
νουν ούτε ευρώ παραπάνω, το κόστος το ανα-
λαμβάνει το κράτος μέσα από αλλαγές στα
επιδόματα και τις κρατήσεις. Ωστόσο οι οργα-
νώσεις των αφεντικών ανησυχούν, στέλνουν
μηνύματα ότι η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει
από τον έλεγχο. Ο Μακρόν διαβεβαιώνει τις
Βρυξέλλες ότι δεν θα κάνει πίσω στο ζήτημα
του ελλείμματος, άρα ό,τι δώσει από τη μια
μεριά θέλει να το πάρει από την άλλη. Τα συν-
δικάτα ζητάνε 1.800 κατώτατο μισθό καθαρό
για όλους και να μην βάλει χέρι στις συντά-
ξεις. Η 14 Δεκέμβρη μπορεί να γίνει η αρχή
για μια γενίκευση που θα πάρει αμπάριζα τον
Μακρόν και τις πρώτες υποχωρήσεις του.

Νίκος Λούντος

Το περασμένο Σάββατο, 8 Δεκέμβρη, ο μονάρχης-πρό-
εδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, κρυβόταν στο Παρίσι στο
παλάτι του των Hλυσίων Πεδίων. Η κυβέρνηση είχε κι-

νητοποιήσει όλες τις δυνάμεις καταστολής, επιτάσσοντας
89.000 αστυνομικούς σε όλη τη χώρα, από τους οποίους
8000 μόνο για το Παρίσι, τεθωρακισμένα, αύρες, μαχητικά
ελικόπτερα. ΜΜΕ και πολιτικοί αρχηγοί είχαν ανακοινώσει
ότι αυτή τη φορά θα μπορούσαν να υπάρχουν νεκροί. Έγι-
ναν 2000 προσαγωγές. 

Παρόλαυτα οι διαδηλωτές ήταν όσοι και την προηγούμενη
βδομάδα! Αυτές οι μέρες δεν είναι μια κανονική διαδήλωση.
Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα διαδήλωση. Ή μάλλον,
υπάρχουν αδιάκοπες διαδηλώσεις παντού. Αρχίζουν από νω-
ρίς το πρωί και τελειώνουν τη νύχτα. Διαμορφώνονται πορείες
σε ένα σημείο, διαλύονται μπροστά σε μπλόκο της αστυνο-
μίας, και ξαναγίνονται αλλού όπου φτιάχνουν οδοφράγματα. 

Αν υπάρχει κάτι εμφανές μέσα στο ξεσηκωμό των Κίτρινων
Γιλέκων στη Γαλλία είναι η ταξική του φύση. Αρχικά με
αφορμή την αύξηση των φόρων στη βενζίνη, κινητοποιήθη-
καν σε όλη τη χώρα, μπλοκάροντας δρόμους, βενζινάδικα,
λιμάνια, διυλιστήρια, ανοίγοντας τα διόδια για τον κόσμο.
Φεύγουν όταν έρχεται η αστυνομία πηγαίνοντας σε άλλο ση-
μείο, και μετά ξανάρχονται. Στα μπλόκα και τις περιφρουρή-
σεις ο κόσμος συναντιέται, συζητάει, οργανώνεται. Παντού η
ίδια συζήτηση: για το τέλος του μήνα που δεν βγαίνει, τα
άδεια ψυγεία, και για τους πλούσιους που τρώνε καλά ενώ οι
φτώχοι σφίγγουν τις ζώνες τους. 

Ήδη τα Κίτρινα Γιλέκα κέρδισαν μια πρώτη νίκη. Ο Μακρόν
ακύρωσε τις αυξήσεις φόρων. Αλλά πρόκειται για πολύ λίγα
πολύ αργά. Οι βασικές διεκδικήσεις του κινήματος έχουν γί-
νει πλέον η αύξηση των αποδοχών, αρχίζοντας από το βασι-
κό και η επαναφορά του φόρου στις μεγάλες περιουσίες για
τους πλούσιους. Κάθε βδομάδα εδώ κι ένα μήνα, τα Κίτρινα
Γιλέκα έρχονται από τα μακρυνά προάστια και τις μικρές και
μεσαίες πόλεις, για να κλείσουν τις πλούσιες γειτονιές του

κέντρου των μεγαλουπόλεων - κυρίως το Παρίσι, με τα Ηλύ-
σια Πεδία και τα χλιδάτα του καταστήματα. 

Το περασμένο Σάββατο όλο το Παρίσι ήταν απελευθερω-
μένο, χωρίς αυτοκίνητα, με διαδηλωτές παντού. Ενώ στα
Ηλύσια Πεδία τα Κίτρινα Γιλέκα συγκρούονταν με την αστυ-
νομία, λίγο πιο πέρα πολλές δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές -
μερικοί με κίτρινα γιλέκα- διαδήλωναν για το κλίμα πίσω από
ένα πανό που έλεγε «Τέλος του μήνα και τέλος του κόσμου –
Να αλλάξουμε το σύστημα, όχι το κλίμα». Μαζεμένοι σε μια
άλλη πλατεία, χιλιάδες Κίτρινα Γιλέκα που τους είχε απωθή-
σει η αστυνομία συναντήθηκαν με τη διαδήλωση για το κλίμα

στην πλατεία της Δημοκρατίας, εκεί που γινόντουσαν πριν
δυο χρόνια οι συνελεύσεις των Nuit Debout.

Ο Μαρξ έλεγε ότι η απόδειξη της ύπαρξης του γλυκού εί-
ναι ότι το τρώμε. Η απόδειξη της εν δυνάμει επαναστατικής
φύσης της κατάστασης είναι όλες οι αντιφάσεις που διατρέ-
χουν αυτό το κίνημα. Είναι η απόδειξη ότι όλη η κοινωνία
έχει αρχίσει να ξεσηκώνεται. Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ και δυο
χρόνια η ίδια αυτή κοινωνία έχει γνωρίσει μαζικές απεργίες
και καταλήψεις χώρων αλλά έχει επίσης δώσει και 11 εκα-
τομμύρια ψήφους στη Μαρίν Λεπέν στις τελευταίες προεδρι-
κές εκλογές. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ρατσισμός και ο εθνικι-
σμός ενθαρρύνθηκαν από όλες τις κυρίαρχες δυνάμεις.
Υπάρχει πόλωση στην κοινωνία. Και αυτό επηρεάζει ακόμα
και την τάξη μας. 

Η δυναμική της κινητοποίησης είναι παρόλαυτα το πιο ευ-
νοϊκό πεδίο για να πάει η δυναμική προς την αριστερά. Η εί-
σοδος των μαθητών και των φοιτητών στο κίνημα λειτουργεί
προς αυτή την κατεύθυνση. Η είσοδος του αντιρατσιστικού
κινήματος και του κινήματος αλληλεγγύης στους μετανάστες
και πρόσφυγες θα είναι ένα καθοριστικό στοιχείο. Ήδη προ-
γραμματίζονται διαδηλώσεις σε 40 πόλεις στις 18 Δεκέμβρη
με την ευκαιρία της Διεθνούς Μέρας των μεταναστών. 

Τέλος, το κίνημα πρέπει να κλιμακωθεί. Τα μπλόκα στους
δρόμους και οι διαδηλώσεις του Σαββάτου δεν θα μπορέ-
σουν να συνεχίσουν επ’ αόριστον αν δεν μπει σε λειτουργία
το πιο δυνατό όργανο της οργάνωσης της τάξης μας, οι
απεργίες και οι καταλήψεις. 

Ντενί Γκοντάρ, NPA

Ασταμάτητα τα Κίτρινα Γιλέκα
-σε τεντωμένο σκοινί ο Μακρόν

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
«Το κίνημα να κλιμακωθεί»

“Μακρόν
παραιτήσου”


