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Oικονομία και Πολιτική

Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ
ομολογεί ότι η “κανονικότητα” αργεί

Δ

έκα (και) χρόνια μετά το ξέσπασμά
της το 2007-8, η οικονομική κρίση
εξακολουθεί να ρίχνει βαριά τη
σκιά της πάνω στην παγκόσμια οικονομία.
Η μεγάλη οικονομική είδηση της περασμένης εβδομάδας ήταν η απόφαση της
κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (FED) να
μην ανεβάσει τα επιτόκιά της.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική
εξέλιξη. Για να καταλάβει κανείς τον λόγο
θα πρέπει να γυρίσει πίσω και να κοιτάξει
τους τρόπους με τους οποίους τα ηγεμονικά καπιταλιστικά κράτη βγήκαν από τη
Μεγάλη Ύφεση που ακολούθησε το κραχ
του 2008.
Σε χονδρικές γραμμές αυτό που έκαναν ήταν να αγνοήσουν τα νεοφιλελεύθερα δόγματά τους και να ανοίξουν τους
κρουνούς του χρήματος. Αυτό σήμαινε
ότι τα κράτη θα έπρεπε να αυξήσουν τον
δανεισμό τους. Με μια επιδέξια πολιτική
επέμβαση που ξεκινούσε από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και τις τράπεζες
που είχαν επιβιώσει, ο δανεισμός αυτός
μετονομάστηκε πολύ γρήγορα σε “κρίση
δημόσιου χρέους”.
Το αποτέλεσμα ήταν η λιτότητα, με στόχο τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών. Οι οικονομίες, όμως, εξακολουθούσαν να είναι πολύ αδύναμες για να μπορέσουν να επιβιώσουν χωρίς την κρατική
υποστήριξη. Η πίεση μεταφέρθηκε στις
κεντρικές τράπεζες οι οποίες μέσα στην
εποχή του νεοφιλελευθερισμού επανέκτησαν τον έλεγχο πάνω στη δημιουργία χρήματος και τον καθορισμό των επιτοκίων.
Αυτός ο “μονεταριστικός ακτιβισμός”
πήρε τη μορφή της “ποσοτικής χαλάρωσης” (QE). Οι κεντρικές αγόραζαν κρατικά και εταιρικά ομόλογα από τις ιδιωτικές
τράπεζες, “τρομπάροντας” με αυτόν τον
τρόπο στην ουσία χρήματα μέσα στο
τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες, πίστευαν, θα χρησιμοποιούσαν αυτή τη
ρευστότητα για να δώσουν δάνεια στις
επιχειρήσεις που ήθελαν να κάνουν επενδύσεις. Όταν αυτό δεν έγινε δοκίμασαν
άλλα μέτρα -για παράδειγμα εισήγαγαν
αρνητικά επιτόκια, πράγμα που σήμαινε
ότι οι τράπεζες θα πλήρωναν “πρόστιμο”
για τα χρήματα που κρατούσαν στα χρηματοκιβώτιά τους αντί να τα δανείζουν.
Το σχέδιο, όμως, έλεγε ότι αργά ή γρήγορα η νομισματική πολιτική θα επέστρεφε στην “κανονικότητα”. Με άλλα λόγια
τα επιτόκια θα ξεκόλλαγαν από τα υπερχαμηλά επίπεδα στα οποία είχαν πέσει
στο ζενίθ του κραχ και η ποσοτική χαλάρωση θα τελείωνε. Υπήρχαν δυο ιδέες
που κρύβονταν από πίσω.
Η πρώτη ήταν η πεποίθηση ότι το κραχ
και η Μεγάλη Ύφεση δεν ήταν παρά ένα
στραβοπάτημα στην πορεία επέκτασης
ενός κατά βάση υγιούς καπιταλιστικού
συστήματος. Μόλις υποχωρούσαν τα
συμπτώματά θα ξεκινούσε και η επιστροφή προς την νεοφιλελεύθερη “κανονικότητα”. Η δεύτερη είναι η “ποσοτική θεω-

Γράφει ο
Άλεξ Καλλίνικος
ρία του χρήματος”, ένα από τα βασικά
δόγματα της ορθόδοξης οικονομικής
σχολής. Αυτή η θεωρία λέει ότι οι απότομες αυξήσεις στην ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί δημιουργούν πληθωρισμό. Πολλοί νεοφιλελεύθεροι οικονομολόγοι “προειδοποιούσαν” ότι η ποσοτική
χαλάρωση θα οδηγούσε στο τέλος σε
υπερ-πληθωρισμό.

Δύσβατος δρόμος
Ο δρόμος της επιστροφή στην “κανονικότητα”, όμως, αποδείχτηκε πολύ δύσβατος, όπως ανακάλυψαν ο ένας μετά τον
άλλο οι επικεφαλής της FED. To 2013 οι
αγορές εξαγριώθηκαν όταν ο Μπεν
Μπερνάνκε, ο τότε διοικητής της FED,
τόλμησε να υπονοήσει ότι η αμερικανική
κεντρική τράπεζα να άρχιζε να βάζει όρια
στην “εκτύπωση” νέου χρήματος. Ο
Μπερνάνκε αναγκάστηκε να υποχωρήσει
αμέσως. Η διάδοχός του, η Τζάνετ Γιέλεν, άρχισε πράγματι να περιορίζει την
ποσοτική χαλάρωση και να ανεβάζει τα
επιτόκια. Το 2016, όμως, αναγκάστηκε να
διακόψει αυτή την πολιτική όταν η κινεζική οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές δυσκολίες.
Πριν από ένα χρόνο ο Ντόναλντ Τράμπ
αντικατέστησε την Γιέλεν με τον Τζέι Πάουελ. Ο Πάουελ, όμως, συνέχισε την πο-

Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Πάουελ

λιτική της Γιέλεν της σταδιακής αύξησης
των επιτοκίων – και αυτό εξόργισε τον
Τραμπ. Ακόμα χειρότερα, η FED δεν αντικαθιστά τα ομόλογα που κατέχει όταν
ωριμάζουν (δηλαδή λήγουν), πράγμα που
σημαίνει ότι έχει σταματήσει να “τρομπάρει” νέο χρήμα στο τραπεζικό σύστημα.
Ο Τραμπ φοβήθηκε ότι η πολιτική της
FED θα σκότωνε την έκρηξη της ανάπτυξης που απολαμβάνει η αμερικανική οικονομία από την εκλογή του μέχρι σήμερα.
Οι ορθόδοξοι οικονομολόγοι της FED,
όμως, ανησυχούσαν ότι η πτώση της
ανεργίας θα οδηγούσε σε αύξηση του
πληθωρισμού αφού οι εργάτες θα ένοιωθαν πλέον αρκετά ασφαλείς για να πιέσουν για αυξήσεις.
Στην πραγματικότητα οι κεντρικές τράπεζες αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ανεβάσουν τις τιμές και να πετύχουν το στόχο
του “ιδανικού” πληθωρισμού (συνήθως
στο 2%). Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι οι στατιστικές για την ανεργία είναι καλύτερες από την πραγματική
εικόνα γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν
πλέον σταματήσει ακόμα και να ψάχνουν
για δουλειά.
Ο βασικός λόγος, όμως, που επικαλέστηκε ο Πάουελ για το φρενάρισμα της
πολιτικής της αύξησης των επιτοκίων, είναι τα “αντίρροπα ρεύματα” στην παγκόσμια οικονομία -οι επιπτώσεις δηλαδή
από τον κλιμακούμενο εμπορικό πόλεμο
ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, η οικονομική επιβράδυνση στην ευρωζώνη (η
οποία είχε μηδαμινή ανάπτυξη στο τελευταίο τρίμηνο του 2018) και την Κίνα και οι
αναταράξεις που ενδέχεται να προκαλέσει μια “ανώμαλη” έξοδος της Βρετανίας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πραγματική αλήθεια, όμως, είναι ότι
ο παγκόσμιος καπιταλισμός, που είναι
σήμερα βαθιά δεμένος με την ιδεολογία
της “ελεύθερης αγοράς”, δεν μπορεί να
επιβιώσει χωρίς το δεκανίκι του κράτους.
Όπως λέει και ο αριστερό-φιλελεύθερος
οικονομολόγος Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ, η “κανονικότητα” έχει φτάσει πλέον στο τέλος
της.

“ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ”
Ξορκίζοντας
τα “ατυχήματα”

“Η

Ελλάδα αλλάζει κατηγορία”. Με αυτά τα
λόγια χαρακτήρισε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, από το βήμα της Βουλής, τη νέα έξοδο στις αγορές: η Ελλάδα άντλησε 2,5 δισεκατομμύρια με την έκδοση του νέου 5ετούς ομολόγου με επιτόκιο 3,6% - ένα επιτόκιο που βρίσκεται στα προμνημονιακά επίπεδα. Το πιο σημαντικό, όμως, σύμφωνα
με τον υπουργό είναι η ποιότητα των επενδυτών:
“υπάρχει μία μεταστροφή από hedge funds σε κανονικούς επενδυτές”, είπε. Από τους “κερδοσκόπους”
στις “αγορές” δηλαδή.
Τυπικά το νέο πενταετές -το πρώτο μεταμνημονιακό
ομόλογο που εκδίδει η Ελλάδα- στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Τυπικά. Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει καμιά επιτυχία. Κατ' αρχήν, το επιτόκιο μπορεί να είναι
χαμηλό σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις είναι
όμως πανάκριβο σε απόλυτα νούμερα. Το δημόσιο
χρέος είναι σήμερα κοντά στο 180% του ΑΕΠ. Με επιτόκιο 3,6% το δημόσιο θα χρειαζόταν πρωτογενή πλεονάσματα 6,5% του ΑΕΠ για να πληρώνει τους τόκους
και μόνο. Επιτόκιο 3,6% σημαίνει απλά ότι το χρέος είναι μη-βιώσιμο.
Η κυβέρνηση, προφανώς, δεν αγνοεί τους αριθμούς. Αλλά υποστηρίζει ότι παρόλα αυτά η έξοδος
ήταν πετυχημένη με δυο βασικά επιχειρήματα: πρώτον, το επιτόκιο είναι χαμηλότερο από αυτό που πληρώνουμε για τα δάνεια του ΔΝΤ (περίπου 10 δις σήμερα). Με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μπορούμε
να εξοφλήσουμε ένα μέρος από αυτό το “ακριβό” δάνειο -με θετικό αντίκτυπο για το συνολικό χρέος. Το
δεύτερο και βασικότερο επιχείρημα, όμως, είναι η
“δυναμική”: και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία και η Κύπρος, γράφει “Η Αυγή”, δανείζονταν στην αρχή με παρόμοια επιτόκια, μόλις βγήκαν από τα μνημόνια. Στη
συνέχεια τα επιτόκια έπεσαν. Το ίδιο θα γίνει και με
την δική μας περίπτωση.

Μπαγιάτικα επιχειρήματα
Τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα, όμως, είχε επικαλεστεί και η κυβέρνηση του Σαμαρά το 2014. Το επιτόκιο μπορεί να ήταν “τσουχτερό” έλεγε. Αλλά είναι η
αρχή. Ακόμα και σήμερα η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει
να επικαλείται αυτή την υποτιθέμενη “δυναμική” -την
οποία κατέστρεψε σύμφωνα με τη φιλολογία της η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015.
Η “δυναμική” όμως δεν ανακόπηκε τον Γενάρη του
2015. Ανακόπηκε τον Ιούλη του 2014 με τη δεύτερη,
αποτυχημένη, έξοδο της κυβέρνησης του Σαμαρά
στις αγορές: οι αγοραστές “δεν εμφανίστηκαν”, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κόψει το ποσό που είχε ανακοινώσει ότι προσδοκούσε να συγκεντρώσει στο μισό
-το οποίο αγόρασαν στο τέλος, για να σωθούν απλά
τα προσχήματα, οι τέσσερις ελληνικές συστημικές
τράπεζες (που ανήκαν τότε ακόμα στο δημόσιο). Και
αυτό που είχε οδηγήσει στην αποτυχία ήταν η κατάρρευση, τις προηγούμενες ημέρες, της πορτογαλικής
τράπεζας Banco Espirito Santo – ένα “ατύχημα” στις
διεθνείς αγορές δηλαδή.
Τώρα ο Τσακαλώτος πανηγυρίζει για την “αρχή της
επιστροφής στην κανονικότητα” με την έκδοση του
νέου πενταετούς ομολόγου που αγοράστηκε από “κανονικούς επενδυτές”. Την ίδια ώρα ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα οξύνεται, η οικονομία της ευρωζώνης επιβραδύνεται, η Κίνα “πέφτει”
και το Brexit πλανιέται απειλητικά στον αέρα...Τα
“ατυχήματα” γίνονται κανονικότητα.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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από τα κάτω

Η εργατική παρέμβαση
στην πολιτική κρίση
Β

ρισκόμαστε λίγους μήνες πριν από τις
εκλογές, η κυβέρνηση μόλις πρόσφατα
κέρδισε κρίσιμες ψηφοφορίες στη Βουλή, αλλά η ατμόσφαιρα πολιτικής κρίσης δεν
μπορεί να συγκαλυφθεί. Βέβαια, οι επιφανειακοί σχολιαστές περιορίζουν την εικόνα της
πολιτικής κρίσης στο γεγονός ότι κόμματα
όπως οι ΑΝΕΛ, το Ποτάμι, το ΚΙΝΑΛ καταρρέουν και οι βουλευτές τους καταλήγουν είτε
προς τον ΣΥΡΙΖΑ (οι περισσότεροι) είτε προς
τη ΝΔ. Από αυτό, εύκολα πηδούν στο συμπέρασμα ότι ήδη στήθηκε ένας νέος δικομματισμός ο οποίος οδηγεί στο τέλος της πολιτικής
κρίσης. Ρηχές αναλύσεις που δεν ακουμπούν
το βάθος και την έκταση των εξελίξεων.
Η πολιτική κρίση εκδηλώθηκε ανοιχτά το
2011-12 όταν ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και ΛΑΟΣ συγκρότησαν την συγκυβέρνηση Παπαδήμου για να αντιμετωπίσουν την αποτυχία του πρώτου Μνημόνιου και μέσα σε λίγους μήνες κατέρρευσαν
κάτω από το βάρος της εργατικής οργής που
έκαιγε την Αθήνα. Ήταν και παραμένει μια πολιτική κρίση μακρόσυρτη και δομική, δεμένη
με την οικονομική κρίση και με την πεισματική
αντίσταση της εργατικής τάξης. Κανένας από
αυτούς τους παράγοντες δεν έχει εκλείψει. Το
πραγματικό ζήτημα είναι πώς παρεμβαίνει η
Αριστερά για να δώσει διέξοδο σύμφωνη με τα
συμφέροντα της εργατικής πλειοψηφίας. Ας
δούμε τα πράγματα με τη σειρά.
Στην οικονομία, η προοπτική ότι βαδίζουμε
προς την “κανονικότητα” είναι στον αέρα.

Πρώτα απ' όλα επειδή στον διεθνή ορίζοντα
τα ισχυρότερα κέντρα του παγκόσμιου καπιταλισμού πισωγυρίζουν αντί να ανακάμπτουν. Η
όποια ανάκαμψη είναι πίσω μας και όχι μπροστά μας. Η θεωρία ότι η Ελλάδα θα δει “μεταμνημονιακή” βελτίωση όπως η Πορτογαλία ή η
Ιρλανδία τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το
υπόβαθρό της. Η πολυδιαφημισμένη “έξοδος
στις αγορές” για το δανεισμό του δημοσίου
δεν μπορεί να κάνει το χρέος βιώσιμο, για πολλούς λόγους. Πρώτο, γιατί δεν διαφαίνεται καμιά προοπτική να δανείζουν οι αγορές με τόσο
χαμηλό επιτόκιο και δεύτερο γιατί κανένας δεν
ξέρει τις πραγματικές δανειακές ανάγκες του
δημοσίου: και μόνο η πίεση για μια νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μπορεί να τινάξει
όλα τα “μεταμνημονιακά” σενάρια στον αέρα.

Κανένας “πόλος”
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κανένας “πόλος” του πολιτικού συστήματος δεν έχει να
προτείνει μέτρα πραγματικής διεξόδου που να
βελτιώνουν την κατάσταση της εργατικής τάξης. Αυτό είναι εξόφθαλμο για την περίπτωση
της Νέας Δημοκρατίας που τρέχει να αξιοποιήσει κάθε συμβιβασμό του ΣΥΡΙΖΑ με τη νεοφιλελεύθερη ατζέντα για να πλειοδοτήσει
υπέρ των καπιταλιστών: μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές για τα κέρδη, πιο γρήγορη εισβολή
των ιδιωτικών κεφαλαίων στην Υγεία, στην
Παιδεία και στο Ασφαλιστικό σύστημα, κατάργηση κάθε μονιμότητας και σταθερότητας

στην απασχόληση.
Αλλά η πλειοδοσία του Μητσοτάκη υπέρ των
καπιταλιστών δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτεί αντίπαλη πολιτική. Ακόμη και μέσα σε
προεκλογική περίοδο όπου ο Τσίπρας προσπαθεί να εμφανίσει ότι προωθεί “φιλεργατικές” ρυθμίσεις, οι αντεργατικές επιθέσεις συνεχίζονται. Το ζουν στο πετσί τους παραδείγματος χάρη οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ που αντιμετωπίζουν δυο χιλιάδες απολύσεις. Όλες οι
πρώην ΔΕΚΟ έχουν ατζέντα απολύσεων. Το
ζουν στο πετσί τους οι εργαζόμενοι στις τράπεζες αλλά και οι συνταξιούχοι των τραπεζών.
Στο βωμό της απαλλαγής από το βάρος των
κόκκινων δανείων η Πειραιώς προχωράει σε
απολύσεις, η Εθνική δεν πληρώνει τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ, η Eurobank συγχωνεύεται με την κερδοσκοπία στα ακίνητα με τη
μορφή της Grivalia. Ακόμη και στην εξωτερική
πολιτική τα παχιά λόγια της κυβέρνησης για ειρήνη και σταθερότητα μεταφράζονται σε σύμπλευση με την ΕΕ για... επέμβαση στη Βενεζουέλα!
Ο κόσμος, όμως, δεν αποδέχεται αυτά τα
χτυπήματα με σταυρωμένα χέρια. Αντιστέκεται
και με οικονομικούς αγώνες όπως οι απεργίες
και με τα πολιτικά αντανακλαστικά του που είναι αντιρατσιστικά, αντισεξιστικά, αντισοβινιστικά, αντιφασιστικά, όπως έχει αποδείξει ξανά και ξανά. Το ζήτημα είναι τι κάνει η Αριστερά για να μετατρέψει αυτές τις αντιστάσεις σε
συνολική παρέμβαση εξόδου από την κρίση.

O εκρηκτικός
συνδυασμός
Πανικόβλητα επιτελείαΟργισμένη εργατική τάξη

www.socialismfrombelow.gr

Εδώ, η απάντηση έχει δυο σκέλη. Το ένα είναι το άμεσο, δηλαδή οι πρωτοβουλίες που
στηρίζουν, γενικεύουν και κλιμακώνουν τους
αγώνες. Οι πρωτοβουλίες για απεργιακή 8
Μάρτη και αντιρατσιστική-αντιφασιστική 16
Μάρτη είναι χειροπιαστά παραδείγματα για το
τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι ώρα για αμπελοφιλοσοφίες καφενείου για το ήθος του άλφα ή βήτα βουλευτή, είναι ώρα για συμπαράσταση στον κόσμο που παλεύει για μονιμοποιήσεις και αυξήσεις, για απομόνωση των νεοναζί, για δικαίωση των εργατριών που σηκώνουν
αβάσταχτα βάρη.

Εργατική δημοκρατία
Και το δεύτερο σκέλος είναι η ανάδειξη του
αντικαπιταλιστικού προγράμματος που είναι
σε θέση να καλύψει όλα τα εργατικά αιτήματα.
Αν σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος,
μπορούμε να βρούμε τα χρήματα για όλες τις
προσλήψεις που έχουν ανάγκη οι κοινωνικές
υπηρεσίες. Αν πάρουμε τον έλεγχο των τραπεζών, μπορούμε να φράξουμε το δρόμο στους
κερδοσκόπους που απειλούν ξανά σπίτια και
συντάξεις. Ρήξη με την ΕΕ σημαίνει ρήξη με
τους μηχανισμούς που πνίγουν πρόσφυγες και
φουσκώνουν τα πανιά της ακροδεξιάς. Στη μακρόσυρτη κρίση του συστήματος που κάνει
την οικονομία να σέρνεται και τη δημοκρατία
να παραπαίει, η απάντηση είναι η εργατική δημοκρατία που δίνει τον έλεγχο του πλούτου σε
αυτούς και αυτές που τον παράγουν.
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Αγωνιστικός Μάρτης

Σ

την Πάτρα στις 30-31 Γενάρη
είχαμε ένα διήμερο για τη δημόσια Υγεία. Στις 30/1 πραγματοποιήθηκε το πρώτο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ για το 2019 και στις
31/1 είχαμε την στάση εργασίας για
τα νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας
και την κινητοποίηση στο κέντρο της
πόλης. Πάνω από 250 εργαζόμενοι
από τα νοσοκομεία του Άγιου Ανδρέα
και του Ρίου της Πάτρας, αλλά και
από την Αμαλιάδα, το Αγρίνιο, την
Άρτα, διαδηλώσαμε στην ΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας – μια κινητοποίηση που
στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις
σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων.
Την Τετάρτη 30/1 πήραμε μέρος
στο Γενικό Συμβούλιο που ήταν πολύωρο και με μεγάλες αντιπαραθέσεις. Υπήρχε μεγάλη συζήτηση για το
πρόγραμμα δράσης της ΠΟΕΔΗΝ
την επόμενη περίοδο αλλά μεγάλες
ήταν και οι κόντρες για όλα τα πολιτικά ζητήματα της περιόδου όπως το
Μακεδονικό και η στάση των κομμάτων και των παρατάξεων που τα στηρίζουν. Παρά τις ενστάσεις της ΔΑΚΕ
πήραμε το λόγο και τοποθετηθήκαμε
όπως κάθε φορά. Βασικό θέμα που

31/1, Απεργιακή διαδήλωση υγειονομικών στην Πάτρα

ανοίξαμε ήταν το ζήτημα για την
απεργιακή 8 Μάρτη.
Η 8 Μάρτη φέτος πρέπει να γίνει
υπόθεση του εργατικού κινήματος
για πολλούς λόγους. Μετά από όλα
αυτά τα χρόνια των μνημονίων με τις
τεράστιες περικοπές στο κοινωνικό
κράτος, την ελαστικοποίηση της εργασίας και όλες τις επιθέσεις που δεχτήκαμε συνολικά σαν εργατική τάξη,
οι γυναίκες βρέθηκαν ακόμα μια φορά πιο σκληρά στο στόχαστρο. Είναι
δουλειά του εργατικού κινήματος να

παλέψει στο πλευρό των γυναικών
ενάντια στις σεξιστικές διακρίσεις
στην εργασία.
Παρουσιάσαμε τα ψηφίσματα και
τις αποφάσεις σωματείων εργαζόμενων από νοσοκομεία όπως ο Αγ. Σάββας και το Γεννηματά και βάλαμε παραδείγματα συναδελφισσών που
δούλευαν μέχρι τον 8ο μήνα της κύησης γιατί δεν υπήρχαν συνάδελφοι
να τις αλλάξουν. Πλην της ΔΑΚΕ
όλες οι άλλες παρατάξεις τοποθετήθηκαν θετικά, ενώ στο τέλος από τη

μεριά του προεδρείου τονίστηκε πως
μαζί με όλες τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές δράσεις στο αγωνιστικό μας
πρόγραμμα μπαίνει τόσο η 8 Μάρτη,
όσο και η 16 Μάρτη η Διεθνής Μέρα
Ενάντια στα Ρατσισμό και τους φασίστες.
Σημαντικό είναι και το επόμενο μεγάλο διήμερο κινητοποιήσεων της
ΠΟΕΔΗΝ στις 13 και 14 Μάρτη στην
Αθήνα. Στις 13 Μάρτη θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη σωματείων Υγείας και στις 14 Μάρτη πανελλαδική διαδήλωση με κεντρικές
διεκδικήσεις την αύξηση της χρηματοδότησης για την Υγεία, τις μονιμοποιήσεις και τις μαζικές προσλήψεις.
Σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων το
επόμενο διάστημα θα συνεδριάσουμε
για να οργανώσουμε όλες τις μάχες
που έχουμε μπροστά μας: Μια δυνατή απεργιακή 8 Μάρτη, με επόμενο
σταθμό το διήμερο της ΠΟΕΔΗΝ
στις 13-14 Μάρτη και στη συνέχεια
τις 16 Μάρτη στη Διεθνή Μέρα ενάντια στο Ρατσισμό και τους Φασίστες.

Χρίστος Αργύρης,
μέλος του ΔΣ Συλλόγου
εργαζομένων Γεννηματά

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ Μονιμοποίηση των καθαριστριών

Σ

τον Άγιο Σάββα ο διοικητής του νοσοκομείου
προχώρησε χωρίς την έγκριση του Υπουργείου σε προκήρυξη των θέσεων των καθαριστριών μέσω ΑΣΕΠ με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν
με απόλυση δεκάδες καθαρίστριες που δουλεύουν
εδώ και δυο χρόνια στο νοσοκομείο.
Ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζόμενων στον Αγιο Σάββα μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Ο Αγ. Σάββας ήταν από τα πρώτα νοσοκομεία που μπήκε στη διαδικασία των
απευθείας συμβάσεων των εργαζόμενων με το νοσοκομείο. Μέσα από τις μάχες που δώσαμε η σύμβαση αυτή έφτασε να πάρει παράταση μέχρι τη
διετία. Σήμερα η διοίκηση του νοσοκομείου προχωράει σε ανοιχτή προκήρυξη των θέσεων μέσω
ΑΣΕΠ για τον τομέα της καθαριότητας. Αυτό θα

σημάνει ότι πολύς από τον κόσμο που εργάζεται
μέσα στο νοσοκομείο σήμερα θα απολυθεί ξανά,
όπως έγινε την προηγούμενη φορά.
Από την αρχή εμείς ξεκαθαρίσαμε πως ζητάμε
μονιμοποίηση των συναδέλφων. Όμως μέχρι να διευκρινιστεί το θέμα ζητάμε να πάρουν παράταση,
όπως έχει γίνει για χιλιάδες συμβασιούχους στα
νοσοκομεία. Θέλουμε μόνιμη δουλειά για όλους
και καμιά απόλυση. Στην απεργία στις 3 Γενάρη
στη συνάντηση με τον υπουργό Ξανθό του θέσαμε
το θέμα και είχε εκφραστεί τότε θετική διάθεση
από την μεριά του Υπουργείου για να δώσουν παράταση και να μην προχωρήσει ανοιχτός ΑΣΕΠ που
σημαίνει απολύσεις. Ζητήσαμε να υπάρχει ενιαία
τοποθέτηση για όλες τις συμβάσεις καθαριότητας
πανελλαδικά.

Τις τελευταίες μέρες ενημερωθήκαμε ξαφνικά
πως ο διοικητής του νοσοκομείου μας προχώρησε
χωρίς καμιά υπουργική απόφαση σε προκήρυξη
μέσω ΑΣΕΠ. Σαν σωματείο αντιδράσαμε αμέσως
και τη Δευτέρα 4/2 οργανώσαμε μια μαζική κινητοποίηση στο γραφείο του Διοικητή. Απαιτήσαμε να
αποσύρει την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, διεκδικήσαμε
όλοι αυτοί οι συνάδελφοι να μείνουν στη δουλειά
και κλιμακώνουμε με μαζική συμμετοχή στην διαδήλωση της ΑΔΕΔΥ για τα ΒΑΕ την Τετάρτη 6/2.
Με αίτημα που στείλαμε στο Υπουργείο απαιτούμε
να ξεκαθαρίσει τη θέση του σε σχέση με το ζήτημα
της προκήρυξης του ΑΣΕΠ και τονίσαμε πως αν
δεν υπάρξει απάντηση μέσα στις επόμενες μέρες
θα πάμε σε επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας
και σε κινητοποίηση στο Υπουργείο”.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Ο νόμος να μείνει στα χαρτιά

Σ

υνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις ενάντια στο
προσοντολόγιο του Γαβρόγλου με την στάση
εργασίας και τη συγκέντρωση που κάλεσε η
ΔΟΕ την Παρασκευή 1/2 έξω από το Υπουργείο
Παιδείας. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τα πανό των
σωματείων τους.
“Ο Γαβρόγλου μπορεί να ψήφισε τελικά το προσοντολόγιο των απολύσεων, αλλά ξέρει καλά τι τον
περιμένει. Ο νόμος του θα μείνει στα χαρτιά. Συνεχίζουμε για να τον αναγκάσουμε να το πάρει πίσω
και για να επιβάλουμε μονιμοποιήσεις και όχι απολύσεις. Συνεχίζουμε τον αγώνα για να μην αφήσου-

με να περάσει ο χρόνος και να φτάσουμε τον Ιούνιο μπροστά στους νέους πίνακες αναπληρωτών
που θα ετοιμάσει ο Γαβρόγλου”, αναφέρει η προκήρυξη που μοιραζόταν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης εκ μέρους του Δικτύου Εκπαιδευτικών“Η Τάξη μας”.
Ταυτόχρονα με το προσοντολόγιο, η κυβέρνηση
δημοσίευσε την υπουργική απόφαση για τον “προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού
έργου”, ανοίγοντας έτσι και το μέτωπο της αξιολόγησης. Η νέα επίθεση που ετοιμάζει ο Γαβρόγλου
φέρνει από την πίσω πόρτα την αξιολόγηση στην
δημόσια εκπαίδευση.

“Τώρα να προχωρήσουμε σε κύκλο γενικών συνελεύσεων σε κάθε ΕΛΜΕ και κάθε σύλλογο Πρωτοβάθμιας και να απαιτήσουμε νέα απεργιακή κινητοποίηση. Να συγκροτήσουμε επιτροπές αγώνα
μονίμων και αναπληρωτών σε κάθε σχολείο, που να
οργανώσουν την ενημέρωση και τη συμμετοχή
όλων των εκπαιδευτικών στις μάχες μπροστά μας”,
ανέφερε η ανακοίνωση της “Τάξης μας” ζητώντας
τόσο από τα πρωτοβάθμια σωματεία όσο και από
ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΑΔΕΔΥ να βγάλουν νέες απεργιακές κινητοποιήσεις. Την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο
τυπογραφείο συνεδρίαζε το ΔΣ της ΔΟΕ σχετικά
με τις αντιεκπαιδευτικές επιθέσεις του Γαβρόγλου.

ΑΔΕΔΥ
Κάτω τα
χέρια από
τα ΒΑΕ

Π

άνω από 14 Ομοσπονδίες Εργαζόμενων στο
Δημόσιο Τομέα συμμετέχουν στη στάση εργασίας από τις 11πμ μέχρι την
λήξη του ωραρίου που καλεί
την Τετάρτη 6 Φλεβάρη η
ΑΔΕΔΥ με συγκέντρωση στις
12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5 7).
Η κινητοποίηση έχει σαν
βασικό αίτημα την άμεση ρύθμιση για την συνέχιση της καταβολής των Β.Α.Ε. και του
επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας σε
όσους ήδη το παίρνουν, αλλά
και την επέκταση σε δεκάδες
χιλιάδες εργαζόμενους, μόνιμους και συμβασιούχους που
το δικαιούνται και δεν τους
καταβάλλεται. Μεγάλη συμμετοχή στη συγκέντρωση οργανώνει η ΠΟΕ-ΟΤΑ.
“Σαν εργαζόμενοι στο ΥΠΠΟ συμμετέχουμε στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ γιατί το
ζήτημα των ΒΑΕ μας ακουμπάει όλους”, ανέφερε στην
Εργατική Αλληλεγγύη ο Αντώνης Φώσκολος εργατοτεχνίτης στο ΥΠΠΟ. “Μιλάμε
για επαγγέλματα επικίνδυνα
που θέτουν την υγεία των εργαζόμενων σε συνεχείς κινδύνους. Τα τελευταία χρόνια
υπάρχουν δεκάδες θανατηφόρα ατυχήματα αφού μέσα
στα μνημόνια τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας έχουν
έρθει σε δεύτερο πλάνο. Ταυτόχρονα οι ανισότητες που
αντιμετωπίζουμε μεταξύ των
συναδέλφων στην ίδια δουλειά είναι τρομερά. Υπάρχουν
έκτακτοι και συμβασιούχοι
συνάδελφοι που δεν πληρώνονται ΒΑΕ την ίδια ώρα που
για την ίδια δουλειά, στον ίδιο
χώρο και στις ίδιες συνθήκες
οι μόνιμοι συνάδελφοι πληρώνονται το ανθυγιεινό επίδομα.
Τώρα ξαφνικά έρχονται και
μας λένε πως μπαίνει σε κρίση το ΒΑΕ ακόμα και σε αυτούς που το έπαιρναν ως τώρα. Δεν θα επιτρέψουμε να
κόψουν κανένα ΒΑΕ αντιθέτως θα παλέψουμε για να
επεκταθεί σε όλους μόνιμους
και συμβασιούχους”, συνέχισε ο Αντώνης Φώσκολος.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απεργιακό ΟΧΙ

Απεργία στα
ασφαλιστικά
ταμεία

στις αντεργατικές μεθοδεύσεις

Π

άνω από 1.000 εργαζόμενοι
της Τράπεζας Πειραιώς διαδήλωσαν τη Δευτέρα 4/2 κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας που οργάνωσαν τρία από τα
σωματεία των εργαζόμενων στην
Πειραιώς. Με μια μαραθώνια πορεία από την λεωφόρο Μεσογείων
μέχρι το κεντρικό κτήριο της τράπεζας στην οδό Αμερικής κάτω από
το Σύνταγμα, οι εργαζόμενοι έστειλαν μήνυμα αντίστασης στο σχέδιο
της τράπεζας να δημιουργήσει νέα
εταιρία διαχείρισης των κόκκινων
δανείων με την ταυτόχρονη μεταφορά 1.500 εργαζόμενων στο νέο
τραπεζικό φορέα.
Η κινητοποίηση ήταν η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ σε όλα
τα χρόνια λειτουργίας της τράπεζας
Πειραιώς και σίγουρα η μεγαλύτερη
κινητοποίηση που έχει δει ο κλάδος
των τραπεζοϋπαλλήλων από το 2012
και τις κινητοποιήσεις ενάντια στο
ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπεζας.
Ο Βασίλης Θεοφανόπουλος που
προέρχεται από την Αγροτική Τράπεζα και εργάζεται στις υπηρεσίες
των δανείων που ετοιμάζονται για
απόσχιση στη νέα εταιρία, μέλος
του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής-Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ)
τόνισε στην Εργατική Αλληλεγγύη:
“Η Πειραιώς στήνει μια εταιρία
διαχείρισης κόκκινων δανείων που
συμμετέχει και η ίδια αλλά θα
μπουν και διάφορα fund που θα
αναλάβουν το κομμάτι των κόκκινων δανείων. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό μειώνεται ο όγκος εργασίας στην Πειραιώς άρα χρειάζεται
λιγότερο προσωπικό.
Και φυσικά η νέα εταιρία χρειάζεται εργαζόμενους. Το ερώτημα είναι
πώς θα μεθοδευτεί η μεταφορά
προσωπικού από την Πειραιώς στην
άλλη εταιρία. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι να πάμε σαν δανειζόμενο προσωπικό αλλά να παραμένουμε υπάλληλοι της Πειραιώς
κρατώντας την ίδια σύμβαση. Υπάρχουν οι άλλες εκδοχές που λένε ότι
πάμε με νέα σύμβαση. Απολυόμαστε
και πάμε στη νέα εταιρία. Τέρμα η
κλαδική της ΟΤΟΕ. Αυτό προφανώς
και θέλουμε να το αποτρέψουμε.
Αυτό που γίνεται σήμερα είναι
πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό.
Τέτοιου μεγέθους κινητοποίηση
έχει να γίνει από το 2012 με τη μεγάλη απεργία της Αγροτικής όταν
μας έπαιρνε η Πειραιώς. Στο χώρο
της Τράπεζας Πειραιώς τέτοια κινητοποίηση δεν έχει γίνει ποτέ. Και η
συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και
στην απεργία και στη διαδήλωση.
Στο RBU που εργάζομαι εγώ από

4/2, Απεργιακή διαδήλωση εργαζόμενων στην Τράπεζα Πειραιώς

τους 1.200 εργαζόμενους οι 400 είναι στο δρόμο. Το σημερινό είναι
ένα μήνυμα που δεν μπορεί να μην
το λάβει υπόψη η διοίκηση. Προφανώς και θα περιμένουμε να δούμε τι
θα πουν, αλλά τα σωματεία θα πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες. Πρέπει να προγραμματιστούν συνελεύσεις και διαδικασίες ενημέρωσης
ώστε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να
δουν τι θα κάνουν. Αν προχωρήσουμε σε απεργία πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα και να πάμε
άμεσα σε Γενική Συνέλευση”.

Σχέδιο
Ο Διονύσης Γεωργούλης, εργαζόμενος στην Πειραιώς προερχόμενος από την Γενική Τράπεζα, εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας του ΔΣ
του Σωματείου Εργαζόμενων Γενικής–Πειραιώς που στήριξε την κινητοποίηση και μέλος στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ ανέφερε: “Η τράπεζα από πέρσι έχει μπει σε ένα
σχέδιο μείωσης του προσωπικού.
Το είχε κάνει πρώτα με τους φύλακες και τις καθαρίστριες. Αυτό σταμάτησε με την ενεργό συμμετοχή
όλων και την κατάληψη που κάναμε
εδώ στο κεντρικό κτήριο της οδού
Αμερικής. Ήταν μια κατάληψη που
δεν την περίμεναν και ο αντίκτυπος
ήταν σημαντικός αναγκάζοντας τη
διοίκηση να πάρει πίσω τις απολύσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν και τα γενικότερα σχέδιά
τους. Τον Οκτώβρη είχαμε πάλι
δείγματα του σχεδίου της διοίκησης που πρότεινε οικειοθελή άδεια.
Δηλαδή παίρνεις άδεια άνευ αποδοχών. Προφανώς και αντιδράσαμε
αφού αυτό στην ουσία σήμαινε
απολύσεις και η διοίκηση για άλλη
μια φορά πήρε πίσω το σχέδιο.
Τώρα πλέον μιλάμε για πιο ολοκληρωμένο σχέδιο απόσχισης ενός
ολόκληρου κλάδου της επιχείρησης. Η νέα εταιρία που σύμφωνα με

το σχέδιο θα διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια, μαζί με τα χρήματα και
το πακέτο των δανείων, θα πάρει
μαζί και τους εργαζόμενους. Μιλάμε δηλαδή για κατάργηση της κλαδικής ΣΣΕ. Οι συνάδελφοι δεν θα
είναι πλέον τραπεζοϋπάλληλοι στην
Πειραιώς, αλλά ενοικιαζόμενοι στην
ίδια δουλειά και μπορεί και στην
ίδια θέση που είχαν και πριν.
Είναι προφανές ότι όλο αυτό εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό για μεγαλύτερη μείωση του εργατικού κόστους. Δεν μπορούν να
διώξουν όλο τον κόσμο, ούτε μπορεί η Πειραιώς να τα βγάλει πέρα
με τους μισούς εργαζόμενους από
αυτούς που έχει τώρα. Σήμερα έχει
15.000 εργαζόμενους, δεν μπορεί
να δουλέψει με 8 ή 10.000. Αυτό
που θέλουν είναι να χαμηλώσουν το
εργασιακό κόστος και να σπάσουν
τις κλαδικές ΣΣΕ.
Αυτές τις μεθοδεύσεις τις καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι, γι' αυτό
και είδαμε τη σημερινή πρωτοφανή

κινητοποίηση όχι μόνο για την Πειραιώς, αλλά για το σύνολο του τραπεζικού κλάδου. Ο κόσμος ήταν
έτοιμος να βγει στο δρόμο και να
διεκδικήσει γιατί παίζεται η ζωή του
και η επιβίωσή του. Εδώ που έχουμε φτάσει πλέον δεν υπάρχει άλλο
περιθώριο εκτός από κινητοποιήσεις. Το είδαμε και σήμερα, συνάδελφοι που μπορεί να μην έχουν
ξανακατέβει ποτέ στο δρόμο βρίσκονται σήμερα εδώ. Νομίζω πως
οι δυνάμεις που στηρίζουν αυτή την
κινητοποίηση δεν θα κάνουν πίσω
μέχρι να ανατρέψουμε τα σχέδια
της διοίκησης. Ο κόσμος είναι εδώ
και παλεύει, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αυτό και πλέον αυτή η
μάχη πρέπει να συνεχιστεί μέχρι τέλος”, τόνισε ο Δ. Γεωργούλης.
“Αυτό που εμείς θέλουμε και
απαιτούμε από την Τράπεζα δεν είναι να διαπραγματευτούμε με τι
όρους θα πάμε στην καινούρια εταιρία αλλά να μην ισχύσει ποτέ καμιά
απόφαση απόσχισης κομματιού της
εταιρίας”, τόνισε ο Διονύσης Αμπάτσης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζόμενων στις Υπηρεσίες της
Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ).
Οι εργαζόμενοι στάθηκαν για
ώρες έξω από το κεντρικό κτήριο
της Πειραιώς στην οδό Αμερικής
κλείνοντας το δρόμο και περιμένοντας την ενημέρωση από τους εκπροσώπους τους που βρέθηκαν σε
συνάντηση με στελέχη της διοίκησης της τράπεζας. Τις επόμενες μέρες θα συνεδριάσουν τα ΔΣ των
συλλόγων που στήριξαν την κινητοποίηση, ενώ θα υπάρχει και παρέμβαση στο ΔΣ της ΟΤΟΕ για στήριξη
των κινητοποιήσεών τους.

Κυριάκος Μπάνος

ΠΥΡΚΑΛ Στάση εργασίας
για δεδουλευμένα

Σ

ε κινητοποιήσεις ετοιμάζονται να βγουν οι εργαζόμενοι στην ΠΥΡΚΑΛ αφού από την έναρξη της χρονιάς έχουν πάρει ψίχουλα σαν
έναντι του μισθού τους.

Με 100 ευρώ για τον Γενάρη και άλλα 250 για το Φεβρουάριο, η διοίκηση παίζει με τις ανάγκες και τις ζωές των εργαζόμενων στην ΠΥΡΚΑΛ που
και πριν τα Χριστούγεννα είχαν βρεθεί με απλήρωτα δεδουλευμένα της
προηγούμενης χρονιάς που έφθαναν μέχρι τα 1.500 και τα 2.000 ευρώ.
Λίγες μόλις μέρες πριν την αλλαγή του χρόνου και κάτω από την απειλή
της απεργίας η εταιρία βρήκε τα λεφτά να πληρώσει τους εργάτες.
Ωστόσο, η νέα χρονιά δεν άνοιξε καλά αφού τα απλήρωτα δεδουλευμένα μέσα στους δυο πρώτους μήνες κοντεύουν να ξεπεράσουν τα
1.500 ευρώ ανά άτομο. Μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες των εργαζόμενων, η διοίκηση του σωματείου αποφάσισε να καλέσει σε στάση εργασίας και κινητοποίηση για την Τετάρτη 6/2 στο χώρο του εργοστασίου
στον Υμηττό, ενώ τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν συναντήσεις με την
ηγεσία του υπουργείου Άμυνας για να διευθετηθεί το ζήτημα των απλήρωτων δεδουλευμένων.

Μ

προστά στο Υπουργείο
Εργασίας στη Σταδίου
στις 11πμ το πρωί της
Τρίτης 12 Φλεβάρη καλεί σε συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) κατά τη διάρκεια της
24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει διεκδικώντας γερή χρηματοδότηση για τους οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής,
προσλήψεις ενάντια στην εντατικοποίηση και καταστρατήγηση
των όρων εργασίας και μια σειρά
από άλλα συνδικαλιστικά και εργασιακά ζητήματα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΟΠΟΚΠ, “Επιχειρώντας να αναδείξουμε την αναγκαιότητα της συνεχούς αντίστασης
στη διαχρονική επίθεση στο Κοινωνικό Κράτος μέσω των συνεχιζόμενων και κλιμακούμενων αντιλαϊκών πολιτικών, διεκδικούμε
ταυτόχρονα ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς στους νέους οργανισμούς οι οποίοι προέκυψαν μέσα
από συνεχείς οργανωτικές αναδιαρθρώσεις και ενοποιήσεις. Ο
ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ, ο ΟΠΕΚΑ, ο
ΕΟΠΥΥ και οι «πετσοκομμένοι»
από αρμοδιότητες τ. ΟΕΕ & τ.
ΟΕΚ (μετά τη βίαιη κατάργησή
τους το 2012 ενσωματώθηκαν
στον ΟΑΕΔ), δεν αποτελούν μόνο
οργανισμούς «κομμένους και ραμμένους» στα μέτρα και στα πλαίσια της εφαρμογής και της υλοποίησης αυτών των πολιτικών αλλά και στυγνές «εργασιακές γαλέρες»”.
Ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια καλεί τα σωματεία της
Υγείας και της εκπαίδευσης να
στηρίξουν την απεργία των ασφαλιστικών ταμείων με συμμετοχή
στην απεργιακή συγκέντρωση.

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1360, 6 Φλεβάρη 2019

Το αντιρατσιστικό και

10 ΦΛΕΒΑΡΗ

Ρίξτε το
φραχτη
του Έβρου

Σ

υγκέντρωση
αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες θα πραγματοποιηθεί στα σύνορα Ελλάδας
– Τουρκίας, στον Έβρο. Η συγκέντρωση οργανώνεται με πρωτοβουλία
της ΚΕΕΡΦΑ στις 10 Φλεβάρη στη
1μμ, στους Κήπους του Έβρου. Ταυτόχρονη κινητοποίηση θα γίνει και
στην άλλη μεριά των συνόρων. Οι δύο
συγκεντρώσεις θα ενωθούν και θα
δωθεί στη δημοσιότητα κοινή διακύρηξη ενάντια στο φράχτη του Έβρου
και τις ρατσιστικές πολιτικές ΕΕ, Ελλάδας και Τουρκίας.
Στη συγκέντρωση θα χαιρετήσουν ο
πανεπιστημιακός Γιώργος Τσιάκαλος,
ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, ο Γιάννης Κούτρας, γιατρός
και μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ, ο Γιώργος Μποτσίδης, μέλος του Δ.Σ του Εργατικού
Κέντρου Αλεξανδρούπολης κι ο Τζεμαλί Μηλιαζήμ, εκπαιδευτικός από την
Ξάνθη. Η ΚΕΕΡΦΑ εντάσσει αυτήν την
εκδήλωση στην προετοιμασία των μεγάλων αντιφασιστικών κι αντιρατσιστικών συλλαλητηρίων που θα γίνουν
στις 16 Μάρτη σε οχτώ πόλεις της Ελ-

λάδας και σε δεκάδες χώρες σε όλο
τον πλανήτη.
“Υψώνουμε την φωνή μας και απαιτούμε να μπει τέλος στο συνεχιζόμενο
φόρο αίματος που πληρώνουν στο
βωμό των κλειστών συνόρων και των
συμφωνιών ΕΕ-Τουρκίας-Λιβύης οι
πρόσφυγες στο Αιγαίο, τον Εβρο, την
Μεσόγειο” υπογραμμίζει η ΚΕΕΡΦΑ
στο κάλεσμά της.
“Σχεδόν τρεις χιλιάδες πρόσφυγες,
γυναίκες και μικροί Αϊλάν πνίγηκαν
στα παγωμένα νερά στην προσπάθεια
τους να ξεφύγουν από το θάνατο στις
βομβαρδισμένες και ρημαγμένες χώρες που άφησαν πίσω τους φεύγοντας καταδιωκόμενοι. Και όμως, αντί
ανθρώπινης υποδοχής και σεβασμού

στο δικαίωμα στο άσυλο, μετράμε
εκατοντάδες θύματα, εγκλωβισμένους
ανθρώπους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, αποκλεισμένους σε νησιά.
Ακόμη πιο προκλητικά, μετράμε βασανισμένους και βίαια διωγμένους από
την Ελληνική Αστυνομία με μεθόδους
πλήρως παράνομες, που έχουν καταγγελθεί ξανά και ξανά από τα ΜΜΕ και
οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, πρόσφυγες επιστρέφονται πίσω στην Τουρκία αφού
έχουν υποστεί βασανισμούς και ξυλοδαρμούς από μηχανισμό που λειτουργεί ως παρακράτος εμποδίζοντας την
υποβολή αίτησης ασύλου. Απαιτούμε
την κατάργηση των συμφωνιών ΕΕΤουρκίας-Λιβύης, να πέσει ο συρματοφόρος φράχτης στον Έβρο, να υπάρξει ελεύθερη μετακίνηση των προσφύγων στα σύνορα και να διασφαλιστεί
το δικαίωμα υποβολής αιτήματος ασύλου με το σταμάτημα κάθε παράνομης
διαδικασίας απέλασης” καταλήγε το
κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ.
• Αντιφασιστική εκδήλωση εστιασμένη στην εξέλιξη της δίκης της Χ.Α
θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη την
προηγούμενη μέρα της συγκέντρωσης. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν
η ΚΕΕΡΦΑ και η τοπική ΕΛΜΕ το Σάββατο 9 Φλεβάρη, στο Αμφιθέατρο
ΠΡΟΚΑΤ στο Πολυτεχνείο, και θα μιλήσουν ο Κώστας Σκαρμέας, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής και ο Τζεμαλί Μηλιαζήμ, εκπαιδευτικός και μέλος της
ΚΕΕΡΦΑ.

ΞΑΝΘΗ

Κάτω τα χέρια
από τους
αντιφασίστες
εκπαιδευτικούς

Τ

η στοχοποίηση του καθηγητή Θανάση Παπασταθόπουλου
από ομάδα χρυσαυγιτών με ναζιστικά και απειλητικά συνθήματα στους τοίχους του 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης, καταγγέλει η ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης, επισημαίνοντας ότι στο πρόσωπό
του στοχοποιείται κάθε αντιφασίστας εκπαιδευτικός.
“Οι νοσταλγοί του Χίτλερ προσπαθούν να βγουν από το περιθώριο, αποθρασυμένοι από τις εθνικιστικές εκστρατείες μίσους για
το Μακεδονικό. Δεν θα τους αφήσουμε! Τα σχολεία μας, οι γειτονιές μας, η πόλη μας είναι κάστρα αντιφασισμού και μαζί με τη
μειονότητα πετάξαμε έξω τους ναζί της Χρυσής Αυγής, κλείσαμε
δυο φορές τα γραφεία τους και χτίζουμε μέσα από τους κοινούς
μας αγώνες, γέφυρες αλληλεγγύης με τους πρόσφυγες, τους γειτονικούς λαούς των Βαλκανίων και της Τουρκίας” αναφέρουν οι
αγωνιστές και οι αγωνίστριες της ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης μεταξύ άλλων.
Τις φωτογραφίες με τα εμετικά συνθήματα των νεοναζί ανήρτησε ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζοντας ότι: “Το ζήτημα προφανώς δεν είναι προσωπικό. Η τρομοκράτηση και στοχοποίηση εκπαιδευτικών που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις είναι συνηθισμένη μέθοδος τον τελευταίο καιρό.
Η αντίδρασή μας στο ναζισμό πρέπει να είναι καθολική και χωρίς
αστερίσκους. Το βασικό μέλημα πρέπει να είναι οι μαθητές μας.
Δεν πρέπει να δηλητηριαστούν τα μυαλά και οι ψυχές τους με το
μίσος, την ξενοφοβία: και το ρατσισμό. Σε ότι με αφορά: Σιγά μην
κλάψω σιγά μην φοβηθώ!”.

ΑΥΣΤΡΙΑ 16 Μάρτη Ξεσηκωνόμαστε ενάντια στο ρατσισμό

Ο

κόσμος είναι με τη μεριά
μας. Η πλειοψηφία σιχαίνεται
το φασισμό και το ρατσισμό.

Στη Βιέννη, συνδικάτα, πολιτικές
οργανώσεις, αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες και ΜΚΟ, οργανώνουν ένα
μαζικό συλλαλητήριο με το σύνθημα
“Ξεσηκωθείτε ενάντια στο ρατσισμό” στις 16 Μάρτη.
Η χρονιά ξεκίνησε με μια μετωπική
επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα
από τον Αυστριακό Υπουργό Εσωτερικών, Χέρμπερτ Κίκλ, μέλος του
φασιστικού Kόμματος Ελευθερίας
(FPÖ). Όπως δήλωσε, αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, πολύ θα
ήθελε να αναθεωρήσει “παράξενες
νομικές δομές, απαρχαιωμένες και
ανεπτυγμένες κάτω από τελείως
διαφορετικές συνθήκες”. Η συνθήκη
για τα ανθρώπινα δικαιώματα διαμορφώθηκε μετά τον τρόμο του
Ολοκαυτώματος και του Δεύτερου
Παγκοσμίου Πολέμου. Εξασφαλίζει
το δικαίωμα σε πρόσφυγες να ζητούν και να απολαμβάνουν άσυλο σε
άλλες χώρες. Ποτέ ξανά δεν πρέπει
να στερηθούν άνθρωποι τη δυνατότητα να ξεφύγουν από τον πόλεμο ή
τις διώξεις.

80 χρόνια πριν, το 1939, πάνω από
900 Εβραίοι πρόσφυγες που επέβαιναν στο Γερμανικό επιβαταγωγό
St.Louis, εμποδίστηκαν από το να
αποβιβαστούν στην Κούβα. Ήταν
μια οδύσσεια, στο τέλος της οποίας
πολλοί στάλθηκαν πίσω στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι δολοφονήθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ήταν αποτέλεσμα της
αποτυχίας της Συνόδου του Εβιάν
το 1938, που καλέστηκε από τις
ΗΠΑ με αφορμή τον αυξανόμενο
αριθμό προσφύγων από τη Γερμανία. Οι 32 χώρες που συμμετείχαν
δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε

καμία συμφωνία.
Σήμερα, η απελπιστική κατάσταση
των προσφύγων και η ποινικοποίηση
των ΜΚΟ στη Μεσόγειο μας θυμίζει
τις χειρότερες στιγμές της ιστορίας
μας. Αλλά η κήρυξη πολέμου στα
ανθρώπινα δικαιώματα από τον Κικλ,
δεν είναι απλά το ξεκίνημα μια νέας
ρατσιστικής επίθεσης εν όψει των
Ευρωεκλογών του Μάη. Είναι μέρος
του φασιστικού σχεδίου του Κόμματος Ελευθερίας.
Ο Κικλ είπε: “Πιστεύω ότι ο νόμος
πρέπει να υπακούει την πολιτική κι
όχι η πολιτική το νόμο”. Επανέλαβε
αυτό που έλεγε ο ναζί νομικός Καρλ

Aντιφασιστική διαδήλωση στην Αυστρία με σύνθημα: “Ο Κικλ πρέπει να φύγει”

Σμιντ, ο οποίος την 1η Αυγούστου
του 1934, έγραψε στη Γερμανική
Νομική Επιθεώρηση: “Ο Φύρερ προστατεύει το νόμο από τη χειρότερη
μορφή παραβίασής του όταν, σε
στιγμές κινδύνου, φτιάχνει ο ίδιος
νόμους, άμεσα, με την εξουσία της
ηγεσίας του (Führertum) ως ο υπέρτατος δικαστής. Ο αληθινός Φύρερ
είναι πάντα και δικαστής”.
Η επίθεση του Κικλ γίνεται για να
υπερκεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φασίστες στο να χτίσουν
ένα μαζικό κίνημα στους δρόμους στα
πρότυπα των SA, των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου. Οι φασίστες σήμερα,
προσπαθούν να στρέψουν την κοινωνία προς τη μεριά τους, να διαμορφώσουν ένα κλίμα σύμφωνα με το οποίο
η ανοιχτή βία στους δρόμους είναι ξανά ανεκτή. Το Κόμμα Ελευθερίας, ως
κομμάτι της συγκυβέρνησης με το
συντηρητικό δεξιό κόμμα, αυξάνει τις
μαζικές απελάσεις προσφύγων,
ηγούνται των επιθέσεων εναντίων των
μουσουλμάνων, απαγορεύουν τη μαντήλα στα νηπιαγωγεία και ποινικοποιούν ΜΚΟ όπως η Caritas, η Sea-Watch, η Sea Eye και άλλες.
Οι περισσότερες κυβερνήσεις
στην Ευρώπη κινούνται δεξιόστροφα, αλλά ο κόσμος είναι με τη δική

μας μεριά. Πρώτα απ'όλα πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι η πλειοψηφία σιχαίνεται το φασισμό, τον αντισημιτισμό και όλα όσα οδήγησαν και συνδέονται με το Ολοκαύτωμα. 87% των
ανθρώπων στην Αυστρία λένε ότι δεν
θα ανεχτούν κάποιον που “δοξάζει
τον Εθνικοσοσιαλισμό”. Χρειάζεται
να αποκαλούμε τους φασίστες με το
πραγματικό τους όνομα. Δηλαδή αιμοδιψείς ναζί. Τους πονάει.
Δεύτερον, όπως παντού στην Ευρώπη, εκατομμύρια άνθρωποι εντάχτηκαν στο αντιρατσισικό κίνημα – οι
ίδιοι οι πρόσφυγες και αλληλέγγυος
κόσμος που τους βοηθάει και διεκδικεί. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
σε 10 μεγάλες χώρες της ΕΕ, το
77% στηρίζει και είναι υπέρ της φιλοξενίας προσφύγων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη βία και
τον πόλεμο.
Το καλύτερο όπλο μας για να αντεπιτεθούμε στο ρατσισμό και την
άνοδο των φασιστών είναι το χτίσιμο
του αντιρατσιστικού κινήματος, γύρω από τη διεθνή ημέρα ενάντια στο
ρατσισμό στις 16 Μάρτη.

Ντέιβιντ Άλμπριχ
Πλατφόρμα για μια ανθρώπινη
πολιτική ασύλου, Αυστρία
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αντιφασιστικό κίνημα

Έξω οι Κασιδιάρηδες από την Κυψέλη

Κ

άλεσμα σε αντιφασιστική συγκέντρωση
το Σάββατο 9 Φλεβάρη στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Κυψέλης απευθύνει η
ΚΕΕΡΦΑ Κυψέλης - Πατησίων – Γαλατσίου
που το Σάββατο 2/2 πραγματοποίησε ανοιχτή
εκδήλωση στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου
Αθήνας στην Κυψέλη, με τη συμμετοχή εργαζομένων, νέων και μεταναστών της γειτονιάς.
Η αντιφασιστική κινητοποίηση έρχεται σε
απάντηση της επίθεσης τάγματος εφόδου της
Χ.Α στο πλαίσιο της «προεκλογικής εκστρατείας» του Κασιδιάρη, στην Κυψέλη, την Παρασκευή 1/2.

Αντιφασιστική εξόρμηση στην πλατεία.

Η πρόκληση αυτή δεν έμεινε αναπάντητη.
Την επόμενη μέρα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ κάναμε
εξόρμηση στην πλατεία Κυψέλης με βασικό
σύνθημα «έξω οι φασίστες από τις γειτονιές
μας- να τους βάλουμε ισόβια φυλακή». Η ανταπόκριση ήταν πολύ θερμή, ο κόσμος της
γειτονιάς όχι μόνο καταδίκαζε τις επιθέσεις
και υπέγραφε το κείμενο “ανεπιθύμητοι οι νεοναζί” αλλά μετέφερε και την προσωπική του
εμπειρία από τους τραμπουκισμούς με τους
οποίους βρέθηκε αντιμέτωπος.
Η ίδια εικόνα ήρθε και από την εκδήλωση
που οργάνωνε το ίδιο απόγευμα η ΚΕΕΡΦΑ
της περιοχής. Εκεί η Τ. συνταξιούχος νοσηλεύτρια, περιέγραψε πως βρέθηκε αντιμέτωπη
με τους ναζί της Χ.Α στο φούρνο όπου ψώνιζε

ΧΑΝΙΑ

και πως αμέσως της επιτέθηκαν και την προπηλάκισαν όταν τους κατήγγειλε σαν μια φασιστική συμμορία, ενώ όπως κατήγγειλε στην
ΚΕΕΡΦΑ η Χ.Π, φοιτήτρια που βρισκόταν στην
ευρύτερη περιοχή, την ώρα που οι φασίστες
τραμπούκιζαν, η αστυνομία τη σταμάτησε για
έλεγχο όπως και άλλους περαστικούς.
Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν ο Κώστας
Παπαδάκης, από την πολιτική αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος στην δίκη της Χ.Α που
μετέφερε την εικόνα από την πορεία της δίκης
και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, που μίλησε για τα αιτήματα των προσφύγων και των μεταναστών για άσυλο, χαρτιά
και δικαιώματα και τη σπουδαιότητα της φετινής μέρας παγκόσμιας δράσης στις 16 Μάρτη
για το αντιρατσιστικό και το αντιφασιστικό κίνημα σε διεθνές επίπεδο.
Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε η Βασιλική Κανέλλου, εργαζόμενη στο νοσοκομείο Γεννηματάς που μετέφερε την εμπειρία από τις μάχες
που έχουν δώσει οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου και το σωματείο τους ενάντια σε φασιστικές προκλήσεις του τύπου “αιμοδοσία μόνο
για έλληνες” και το πως οι εργαζόμενοι έχουν
κρατήσει ανοιχτά τα νοσοκομεία για όλους
όσους τα έχουν ανάγκη ανεξάρτητα από καταγωγή, εθνότητα, θρησκεία κλπ.

Φύλλια Πολίτη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ε

κδήλωση – συζήτηση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής πραγματοποιήθηκε από την ΚΕΕΡΦΑ το Σάββατο 2/2 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων,
με ομιλητές τους Θανάση Καμπαγιάννη, δικηγόρο, μέλος της πολιτικής
αγωγής στη δίκη της ΧΑ και τον Σεραφείμ Ρίζο, πρόεδρο του ΣΕΠΕ Χανίων και δημοτικό σύμβουλο με την Ανταρσία στα Χανιά.
Ο Θανάσης Καμπαγιάννης αφού παρουσίασε την δράση της Χρυσής
Αυγής από τη δεκαετία του ’90 μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
ανέφερε πως η δίκη φτάνει σε μια αποφασιστική τομή όπου «οι συγκεκριμένοι ναζιστές πρόκειται να έρθουν να απολογηθούν. Είναι μία στιγμή τομής, την οποία η ηγεσία της Χρυσής Αυγής προσπάθησε να καθυστερήσει όσο γίνεται περισσότερο και συστηματικά να κωλυσιεργήσει τη διαδικασία, γιατί και η ίδια η ηγεσία της Χρυσής Αυγής και η υπεράσπιση της
έχει συνείδηση ότι η αποδεικτική διαδικασία μέσα στο δικαστήριο ήταν
συντριπτική».
Από την πλευρά του ο Σεραφείμ Ρίζος τόνισε ότι χρειάζεται να στηριχθούν οι πρωτοβουλίες για τη Διεθνή Κινητοποίηση κατά του ρατσισμού
και του φασισμού στις 16 Μάρτη. Ακολούθησε πλούσια συζήτηση από
τους παρευρισκόμενους όπου συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μέλη του
αντιφασιστικού κινήματος.

Ειρηναίος Μαράκης

Σ

τις 3/2 στο κέντρο του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
με θέμα την δική της Χρυσής Αυγής με ομιλητές τον Θ. Καμπαγιάννη δικηγόρο από την πολιτική αγωγή στην δική της Χ.Α, τον Abdalazez
Byazed, Σύριο πρόσφυγα και εργαζόμενο στο Ηράκλειο και τον Μ. Λεωνίδα φοιτητή και μέλος της ΚΕΕΡΦΑ. Την εκδήλωση παρακολούθησαν
περισσότερα από 50 άτομα, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και πρόσφυγες.
Η συζήτηση είχε κεντρικό ζήτημα τη μάχη απέναντι στους φασίστες
τόσο μέσα όσο και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, ενώ δεν
έλειψαν και οι ερωτήσεις γύρω από την εξέλιξη της δίκης. Το συμπέρασμα που προέκυψε από την συζήτηση είναι η ανάγκη ακόμα πιο εντατικής οργάνωσης του αντιφασιστικού αγώνα. Μεγάλος σταθμός θα είναι
η διεθνής κινητοποίηση στις 16 Μάρτη την οποία ξεκινάμε να οργανώνουμε με μεγάλες εξορμήσεις στις σχολές, στα σχολεία και τους χώρους δουλειάς.

Θεοδώρα Καφήρα , φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Ηρακλείου

ΜΑΘΗΤΕΣ

Τ

η συμμετοχή τους στα συλλαλητήρια ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες στις
16 Μάρτη, οργανώνουν οι μαθητές σε μια σειρά σχολεία της χώρας. Ενδεικτική είναι η ενημέρωση που μας έστειλαν από την Αργυρούπολη, όπου μαθητές από τρία σχολεία της περιοχής οργάνωσαν σύσκεψη την Κυριακή
3/2, όπου αποφάσισαν καθημερινές αφισοκολλήσεις και εξορμήσεις, ενώ οι
δράσεις θα κορυφωθούν το Σάββατο 16/2, με αντιφασιστική πικετοφορία.
Πολύτιμο εργαλείο στην καμπάνια για τις 16 Μάρτη, είναι η προκήρυξη
που έβγαλαν οι Μαθητές Anticapitalista σε συνεργασία με την ΚΕΕΡΦΑ και
ήδη μοιράζεται στα σχολεία. Μεταξύ άλλων, οι Anticapitalista ξεκαθαρίζουν:
“Είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ γιατί όταν το Νοέμβρη φασίστες μας καλούσαν να κάνουμε καταλήψεις για το όνομα της Μακεδονίας, έφαγαν τα μούτρα τους. Προσπάθησαν να χωθούν στο μαθητικό κίνημα την ίδια περίοδο
που εμείς με καταλήψεις και διαδηλώσεις διεκδικούσαμε τα δικαιώματά
μας. Λεφτά για τα σχολεία, προσλήψεις καθηγητών, όχι εξοντωτικές εξετάσεις, σχολές και πτυχία που να μας εξασφαλίζουν δουλειά. Η 16 Μάρτη είναι η μεγάλη ευκαιρία να φωνάξουμε: Ούτε να το σκέφτεστε! Ποτέ ξανά οι
φασίστες στα σχολεία!”.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΔΑ

Να
τσακίσουμε
τους νεοναζί

Τ

ην Πέμπτη 31/1 έγινε η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ με συμμετοχή 20 ατόμων στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, με θέμα τη δίκη
της Χρυσής Αυγής και τη διεθνή
κινητοποίηση κατά του ρατσισμού
και του φασισμού στις 16 Μάρτη.
Τη συζήτηση άνοιξε ο Παντελής Παναγιωτακόπουλος από τη
ΚΕΕΡΦΑ και ακολούθησε πλούσια συζήτηση και τοποθετήσεις.
Οι νεοναζί κάνουν προσπάθειες
να εμφανιστούν ξανά μέσα από
τα μακεδονικά συλλαλητήρια
όπου και επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους. Η Χρυσή Αυγή θέλει
προεκλογικά να έρθει στο προσκήνιο και το κάνει με τον πιο βίαιο τρόπο αλλά δε τα καταφέρνει. Η υπεράσπιση κάνει τα πάντα για να καθυστερήσει τη δίκη
και να πέσουν οι ναζί στα "μαλακά". Το αντιφασιστικό κίνημα έχει
παίξει καθοριστικό ρόλο σε όλη
τη υπόθεση της δίκης και χρειάζεται να ενισχύσει όλες τις μάχες που ακολουθούν για να καταδικαστούν οι νεοναζί δολοφόνοι.

Δολοφονίες
Μετά τις δολοφονίες του Παύλου Φύσσα, του Σαχζάτ Λουκμάν,
τη δολοφονική επίθεση στους
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και
τους Αιγυπτίους ψαράδες έπεσε
η μάσκα του νόμιμου εθνικιστικού κόμματος, είναι μια συμμορία δολοφόνων και έτσι πρέπει
να την αντιμετωπίζουμε, προστέθηκε στη συζήτηση από παρέμβαση. Η Ευρώπη Φρούριο σκοτώνει χιλιάδες πρόσφυγες, καθημερινά ακούμε πνιγμούς στο Αιγαίο και τον Έβρο και μόλις πριν
λίγες μέρες είδαμε πρόσφυγες
να πεθαίνουν από το κρύο στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Στις 5/2 έχουμε το εφετείο για
τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, οι δολοφόνοι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε ισόβια και
θέλουμε να ακολουθήσει η ίδια
ποινή. Ο μεγαλύτερος όμως
σταθμός είναι η διεθνής αντιφασιστική - αντιρατσιστική κινητοποίηση στις 16 Μάρτη, το αντιφασιστικό κίνημα είναι πολύ δυνατό
και μεγαλύτερο παγκόσμια. Βάλαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης με μαζικές εξορμήσεις και
νέα εκδήλωση για τη δίκη και την
κινητοποίηση στις 16 Μάρτη. Δυναμώνουμε τον αγώνα για ανοιχτά σύνορα, για νομιμοποίηση
όλων των μεταναστών, για να
τσακίσουμε τη φασιστική απειλή.

Αλέξανδρος Κοροβέσης
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Το αντιρατσιστικό και

ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΟΥΚΜΑΝ

Όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν
το ρατσιστικό έγκλημα

Μ

ε άφθονα στοιχεία για τον
ρατσιστικό χαρακτήρα της
δολοφονίας του Σαχζάτ
Λουκμάν συνεχίστηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό των δολοφόνων του για
5η ημέρα στις 5/2. Το δικαστήριο διάβασε τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, στις οποίες τα ευρήματα στα
σπίτια των δολοφόνων είναι χαρακτηριστικά: σουγιάδες, στιλέτο, ρόπαλο
και 117 φυλλάδια της Χρυσής Αυγής
και αυτοκόλλητα στο σπίτι του Λιακόπουλου, σιδηρογροθιά, μαχαίρι με λεπίδα 6 εκατοστών και ρόπαλο στο
σπίτι του Στεργιόπουλου.
Ακολούθησαν έγγραφα που αποδείκνυαν το κλίμα μέσα στο οποίο έγινε η δολοφονία: ραγδαία αύξηση του
ρατσιστικού εγκλήματος, οργανωμένες επιθέσεις, ανοχή από την αστυνομία, είναι τα φαινόμενα που επικρατούσαν από το 2012 σύμφωνα με εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, του
Συνηγόρου του Πολίτη, του Δικτύου
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, καθώς και του Νιλς Μούζνιεκς, επιτρόπου του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Είναι στοιχεία που, παρά
τις γκρίνιες της υπεράσπισης ότι «δεν
έχουν καμία σχέση με το περιστατικό», δένουν με τις καταθέσεις των
αστυνομικών που κατέθεσαν κατά την
3η δικάσιμο: «καλά δεν του κάναμε;»
λένε οι δολοφόνοι μέσα στο τμήμα
όπως κατέθεσε ένας από τους αστυνομικούς, ενώ ένας άλλος τόνισε ότι
υπήρχε έξαρση ρατσιστικών επιθέσεων την εποχή εκείνη και ότι άκουγε
από τα ΜΜΕ ότι «τις επιθέσεις αυτές
τις έκανε η εγκληματική οργάνωση
Χρυσή Αυγή».
Στη συνέχεια διαβάστηκαν οι πρωτόδικες καταθέσεις των μαρτύρων
που δεν έχουν καταθέσει. Έτσι το
Εφετείο έχει γνώση του πολύτιμου
περιεχομένου των καταθέσεων των
μαρτύρων πολιτικής αγωγής παρά το
ότι αποφάσισε να μην τους καλέσει
ξανά. Ο Π. Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, είχε τονίσει ότι τα

περιστατικά επιθέσεων από δράστες
σε μηχανάκια σε βάρος αλλοδαπών
δεν ήταν λίγα και ότι οι επιτιθέμενοι
δρούσαν σαν ομάδα. Ότι τα περιστατικά ρατσιστικών επιθέσεων που έχει
καταγράψει η ΚΕΕΡΦΑ το 2012 ήταν
τουλάχιστον 50, καθώς και ότι η
αστυνομία ήταν που είχε προσπαθήσει να παρουσιάσει τη δολοφονία σαν
«διαπληκτισμό».
Ο Δ. Χριστόπουλος, καθηγητής στο
Πάντειο και αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, είχε τονίσει ότι το ρατσιστικό έγκλημα είναι «ένα έγκλημα
που θέλει να φωνάξει την ιδεολογία
του δράστη, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι ο δράστης δεν θέλει να κρυφτεί».
Ότι όλα τα στοιχεία της δολοφονίας
του Σαχζάτ Λουκμάν ταιριάζουν απόλυτα στην τυπολογία ενός ρατσιστικού εγκλήματος, στην οποία έχει καταλήξει μέσα από τη μελέτη και τη
δράση του.

Σαν του Φύσσα
Η Β. Κατριβάνου, βουλεύτρια του
ΣΥΡΙΖΑ, είχε υπογραμμίσει την ομοιότητα των χειρισμών της ΕΛΑΣ στις
δολοφονίες του Σαχζάτ Λουκμάν και
του Παύλου Φύσσα: όπως η δολοφονία του Σ. Λουκμάν, έτσι και του Π.
Φύσσα επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί
ως αποτέλεσμα διαπληκτισμού. Είχε
τονίσει επίσης ότι το έγκλημα έχει ρατσιστικά χαρακτηριστικά και ότι η
συμπεριφορά των δραστών αμέσως
μετά (ότι κυκλοφορούσαν με τα μαχαίρια) μαρτυρά την ασυδοσία τους
και την κάλυψη από την αστυνομία.
Η Μ. Κουβέλη, πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και
δημοτική σύμβουλος Αθήνας, είχε μεταφέρει την εικόνα του φόβου που
υπήρχε ακόμα και μέσα στο ΣΕΜ του
Δήμου Αθήνας λόγω των ρατσιστικών
επιθέσεων. Το ΣΕΜ είχε κάνει σύσταση στις κοινότητες και στα μέλη τους
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μετά
την δολοφονία, για την οποία η μάρτυρας είχε πει ότι έχει «modus ope-

Δεκάδες συμμετείχαν στην αντιφασιστική συγκέντρωση
που κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα έξω
από το Εφετείο για την 5η δικάσιμο του Εφετείου του Χ.
Στεργιόπουλου και Δ. Λιακόπουλου, που δολοφόνησαν τον
Σαχζάτ Λουκμάν τον Γενάρη του 2013. Στη συνέχεια γέμισαν την αίθουσα του Εφετείου και παρακολούθησαν τη
συνεδρίαση, μαζί με τον πατέρα του Σ. Λουκμάν, Χαντίμ
Χουσεΐν. Την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο λάμβανε χώρα και η
δίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής
(325η δικάσιμος), στην οποία κατηγορούνται για ένταξη
και οι δυο δολοφόνοι.
Έξω από τις δικαστικές αίθουσες ο Π. Κωνσταντίνου δή-

randi» ρατσιστικής επίθεσης, υπήρξε
ψήφισμα το δημοτικού συμβουλίου
και ακολούθησε η συνάντηση του Δημάρχου Αθήνας με τους γονείς του Σ.
Λουκμάν.
Ο Τζ. Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας «Η
Ενότητα», είχε μιλήσει για την αύξηση
των ρατσιστικών επιθέσεων σε βάρος
Πακιστανών, η οποία ακολουθούσε
την ανοδική πορεία της Χρυσής Αυγής στις εκλογές. Είχε κάνει λόγο για
εκατοντάδες επιθέσεις μέσα σε 3
χρόνια, από τις οποίες μόνο ένα 15%
έφτανε στο στάδιο της μήνυσης.
Τέλος, διαβάστηκε η κατάθεση του
Π. Δημητρά, μέλους του Ελληνικού
Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι. Έχοντας επισημάνει ότι η αστυνομία όφειλε να εξετάσει το ρατσιστικό κίνητρο, ο μάρτυρας είχε μιλήσει
τόσο για το χαρακτηριστικό του αιφνιδιασμού στην επίθεση και της χρήσης όπλων, όσο και για την άνεση
των δραστών μετά τη δολοφονία, ως
αποτέλεσμα του ακαταδίωκτου και
της ατιμωρησίας.
Επιπλέον διαβάστηκε η κατάθεση
της Α.Κ. Ήταν αυτόπτης μάρτυρας,
κάτοικος της περιοχής, που άκουσε
τις φωνές του θύματος και άνοιξε το
πατζούρι του σπιτιού της. Η μάρτυρας
είχε κάνει σαφές ότι δεν υπήρξε συμπλοκή, ότι η επίθεση ήταν αιφνιδιαστική και ότι οι δράστες έφυγαν γρήγορα. Η μάρτυρας είχε δει τον Σ. Λουκμάν πεσμένο αιμόφυρτο στο δρόμο.
Από τη μεριά της υπεράσπισης, το
μόνο που υπήρχε απέναντι σε αυτό
το σημαντικό υλικό των αναγνωστέων
εγγράφων ήταν έγγραφα καλής διαγωγής (απολυτήρια κλπ) και πρωτόδικες καταθέσεις «μαρτύρων χαρακτήρα» («ήταν καλό παιδί», «δεν νομίζω
να ήταν ρατσιστής» και άλλα παρόμοια). Στην επόμενη συνεδρίαση πρόκειται να ολοκληρωθούν τα αναγνωστέα έγγραφα και να ξεκινήσουν οι
απολογίες.
Επόμενες δικάσιμοι: 12/2 και 25/2.

Α.Φ.

λωσε: «Δηλώνουμε ιδιαίτερα ανήσυχοι στην προοπτική να
μην υπάρχει καταδίκη των δολοφόνων με το ρατσιστικό κίνητρο. Η πρωτόδικη απόφαση ήταν καταλυτική, οι δολοφόνοι πρέπει να ξαναπάνε ισόβια με αυτό το κίνητρο. Είναι
αδιανόητο στην πιο συγκλονιστική δολοφονία -πριν απ’ τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα- οι δολοφόνοι να πέσουν
στα μαλακά. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι όταν αλλάζουν οι νόμοι και οι διατάξεις, όπως έγινε με το ρατσιστικό κίνητρο, δεν μπορούν να μένουν κενά που να επιτρέπουν σε δολοφόνους να πέφτουν στα μαλακά, να δημιουργούνται νομικές δυνατότητες να ξεφεύγουν. Έχουμε την
ελπίδα ότι δικαιοσύνη θα αποδοθεί ξανά».

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

Λιοντάρια 12μες

Aθήνα

Κεντρική Πλατεία 4μμ

Θεσσαλονίκη

Περιφέρεια 12μες

Χανιά

Πλατεία Γεωργίου 12μες

Ηράκλειο

Άγιος Νικόλαος 6μμ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Ομόνοια 3μμ

Άγαλμα Βενιζέλου 12μες

Πλατεία Αγοράς 12μες

Σάββατο 9/2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημαρχείο, αιθ. Μανόλης
Αναγνωστάκης 6.30μμ

Ομιλητές:
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος,
πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ
Γιώργος Τσιάκαλος,
Ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ
Γιάννης Κούτρας,
Μέλος στο ΔΣ της ΕΝΙΘ και του Σωματείου Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης
Πέτρος Κωνσταντίνου, ΚΕΕΡΦΑ

ΞΑΝΘΗ

Αμφιθεατρο ΠΡΟΚΑΤ
Πολυτεχνείο 7μμ

Ομιλητές:
Κώστας Σκαρμέας, δικηγόρος,
πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ,
Τζεμαλή Μηλιαζήμ,
εκπαιδευτικός, ΚΕΕΡΦΑ
Συνδιοργάνωση με ΕΛΜΕ Ξάνθης

Ξάνθη

Γιάννενα
Πάτρα

Βόλος, 15 Μάρτη
Τετάρτη 13/2

Θέατρο Μελίνα Μερκούρη
(Εμμανουήλ Μπενάκη 70) 7μμ

Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη
της ΧΑ, Αμπουζίντ Εμπάρακ, αιγύπτιος
αλιεργάτης, θύμα επίθεσης,
Μιχάλης Πέππας, ΚΕΕΡΦΑ

Παρασκευή 15/2

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Καφέ Δέκα4 (Αιγαίου 14) 7μμ

Ομιλητές: Κώστας Σκαρμέας, δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη της
ΧΑ, Βαγγέλης Καραθάνος, γιατρός
ΓΝΑ Γεννηματάς, ΚΕΕΡΦΑ

Κυριακή 17/2

ΝΙΚΑΙΑ

Δημαρχείο 6.30μμ

Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη
της ΧΑ, Κατερίνα Θωίδου, δημοτική
σύμβουλος “Ανταρσία στην Κοκκινιά”, Κώστας Στάθη, Ομοσπονδία
Αλβανικών Συλλόγων

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 9
6 Φλεβάρη 2019, Νο 1360

αντιφασιστικό κίνημα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΑ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

Δηλητηριώδης
ρατσισμός
Με «κοινοβουλευτικό έργο», «κοινωνικό έργο»
και συμψηφισμούς συνέχισε η υπεράσπιση Μιχαλολιάκου τα αναγνωστέα έγγραφα κατά τις συνεδριάσεις της 30/1, 31/1 και 5/2 (323η-325η).
Η υπεράσπιση του “αρχηγού” προσπάθησε να
δείξει ότι τα συντριπτικά στοιχεία που έχουν προκύψει στη δίκη για την απόπειρα της ναζιστικής
οργάνωσης να αποκτήσει τον έλεγχο της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος και της γύρω περιοχής με τη βίαιη απεργοσπασία και την
τρομοκρατία της δεν ευσταθούν, επειδή οι ναζί
έχουν καταψηφίσει… τρεις διατάξεις που θίγουν
συλλογικές συμβάσεις εργασίας! Πέρα από αυτό
το πλούσιο «κοινοβουλευτικό έργο» -που άλλωστε έχουμε δει πόσο οργανωμένα και συνειδητά
η συμμορία έχει χρησιμοποιήσει τα τελευταία
χρόνια ως μανδύα για να καλύψει την πραγματική εγκληματική της δράση- η υπεράσπιση προσπάθησε μάταια να πείσει ότι η Χρυσή Αυγή προσφέρει και κοινωνικό έργο.
Με 50 αποκλειστικά δικά της δημοσιεύματα η
ναζιστική οργάνωση υπενθύμισε στο δικαστήριο
αυτό που έχουν πει πολλοί μάρτυρες: ότι επιχείρησε να καλλιεργήσει εντατικά την διχόνοια και
τον ρατσισμό στις γειτονιές, οργανώνοντας μέσα
στην κρίση ντροπιαστικές διανομές τροφίμων μόνο για Έλληνες, αιμοδοσίες μόνο για Έλληνες
κλπ.
Έφερε μάλιστα και δελτία τύπου για αντιρατσιστικά φεστιβάλ και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες, επιχειρώντας μια άτοπη αναλογία, ότι αυτές οι κινήσεις είναι το αντίστοιχο
της αριστεράς «μόνο για ξένους». Δεν τόλμησε
βέβαια να φέρει πάνω από δύο, καθώς αυτό θα
ήταν μια παραδοχή ότι ο κόσμος στηρίζει τους
πρόσφυγες και βρίσκεται απέναντι από τους ναζί.
Τα συσσίτια και οι αιμοδοσίες της Χρυσής Αυγής είναι μέρος μιας ρατσιστικής εκστρατείας,
που, όπως έχουν καταθέσει πολλοί μάρτυρες, χειροτερεύει τις ζωές όλων, ρίχνοντας το δηλητήριο
του ρατσισμού και αποσπώντας την προσοχή από
την πραγματική αιτία της φτώχειας. Οι δημοτικοί
σύμβουλοι (Κ.Θωίδου, Κ.Παπαδόπουλος) και ο
δήμαρχος Νίκαιας (Γ.Ιωακειμίδης), που έχουν καταθέσει στη δίκη, μίλησαν μάλιστα για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νίκαιας στην
οποία αποφασίστηκε να μην επιτραπεί στη ΧΑ να
κάνει μια ακόμη ρατσιστική διανομή.
Λίγες ώρες μετά δολοφονήθηκε ο Παύλος
Φύσσας, επιβεβαιώνοντας με τραγικό τρόπο τις
ανησυχίες του δημοτικού συμβουλίου για την επικινδυνότητα της δράσης της ΧΑ στην περιοχή. Είναι χυδαιότητα της υπεράσπισης να συγκρίνει
αυτά τα δηλητηριώδη ψίχουλα του μίσους με το
αυθόρμητο και μαζικό κίνημα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες το 2015 που πραγματικά έσωσε
ζωές.

Επόμενες δικάσιμοι
6/2, 7/2, 8/2, 12/2, 14/2, 15/2, 19/2 και 28/2 στο
Εφετείο.18/2, 20/2 και 22/2 στον Κορυδαλλό.

Γιατί κυκλοφορούν
ακόμα ελεύθεροι
οι δολοφόνοι νεοναζί;
Τ

ο εθνικιστικό συλλαλητήριο της 20ής
Γενάρη στο Σύνταγμα, αν και παταγώδης αποτυχία όσον αφορά στη
συμμετοχή, ήταν μια ακόμη ευκαιρία για τη
Χρυσή Αυγή να ξεδιπλώσει τη δολοφονική
δράση των ταγμάτων εφόδου της. Κάτω
από την καθοδήγηση του υπόδικου Λαγού,
ο οποίος πέρα από τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης για την οποία δικάζεται
στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής, από
τις 6/2 θα κάθεται στο εδώλιο του κατηγορούμενου και για την επίθεση στον ΕΚΧ Συνεργείο το 2012, τα τάγματα εφόδου επιδόθηκαν σε ένα όργιο βίας σε βάρος δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ. Οι μαρτυρίες
των δημοσιογράφων-φωτορεπόρτερ που
χτυπήθηκαν ενώ κάλυπταν το συλλαλητήριο δείχνουν τον οργανωμένο χαρακτήρα
των επιθέσεων.
Ο Κωστής Νταντάμης περιέγραψε στην
ΕφΣυν την επίθεση που δέχτηκε ως εξής:
«Μου ζήταγαν τη φωτογραφική μηχανή. Άρχισαν να μου τραβάνε το λουρί της κάμερας, πήγα να πνιγώ. […] Ούρλιαζαν “απόψε
θα πεθάνετε, αναρχομαλάκες”. Ερχεται
ένας και με χτυπάει δύο φορές στο κεφάλι.
Κάποια στιγμή κάποιος φώναξε “εντάξει,
τέλος τώρα” και όλο αυτό σταμάτησε». Ο
Θωμάς Ιακομπί, αντίστοιχα περιέγραψε
στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Με περικύκλωσαν γρήγορα. Πιστεύω ότι είχαν εντολή
να βαράνε δημοσιογράφους εκείνη τη μέρα». Έχοντας ακούσει το ηχητικό που κυκλοφόρησε από την επίθεση σε βάρος του,
όπου ένας χρυσαυγίτης φώναζε «[γύριζες]
ντοκυμαντέρ για τη Χρυσή Αυγή;» αμέσως
πριν αρχίσει ο ξυλοδαρμός, γίνεται σαφές
ότι αυτή η φράση έπαιξε το ρόλο του συνθήματος για να αρχίσει η γρήγορη περικύκλωση και ο ξυλοδαρμός.
Σύνθημα, περικύκλωση, χτυπήματα στο
κεφάλι και σήμα λήξης: όλα τα χαρακτηριστικά των επιθέσεων των ταγμάτων εφόδου
είναι παρόντα, έτσι όπως τα έχουν περιγράψει δεκάδες θύματα και αυτόπτες μάρτυρες στη δίκη της ΧΑ. Αλλά και συγκεκριμένα, θύματα που ήταν φωτορεπόρτερ και κάλυπταν συγκεντρώσεις χρυσαυγιτών, έχουν
καταθέσει για επιθέσεις με πανομοιότυπο
τρόπο δράσης και το επιπλέον χαρακτηριστικό της κλοπής/καταστροφής εξοπλισμού. Η μαρτυρία του Κ. Νταντάμη θυμίζει
έντονα την κατάθεση της Σ. Παντζαρτζή η
οποία είπε «νιώθω ξαφνικά ένα χέρι να ρίχνει μπουνιά από πίσω στην κάμερα. Ήταν
κρεμασμένη στο λαιμό και πήγε να μου τον
σπάσει» (137η δικάσιμος, 13/7/17). Ο Γιάννης Κέμμος, κατέθεσε στις 2/6/17 (160ή δικάσιμος) ότι δέχτηκε επίθεση που τον άφησε αναίσθητο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
«Δέχτηκα ένα χτύπημα με το χέρι και ένα με

άρβυλο. Όλα στο κεφάλι».
Τις ημέρες που ακολούθησαν το εθνικιστικό συλλαλητήριο βγήκε στη φόρα και το
ποιοι έκαναν τις επιθέσεις και τις προσπάθειες εισβολής στη Βουλή: Α. Γκλέτσος,
υπάλληλος του Μιχαλολιάκου στη Βουλή,
Α. Τζούλιος, στέλεχος του τάγματος εφόδου του Πειραιά και Σ. Δεβελέκος, επικεφαλής του τάγματος αυτού. Ο Δεβελέκος και
το τάγμα του Πειραιά έχουν επιτεθεί σε δυο
δικηγόρους της πολιτικής αγωγής, την Ε.
Τομπατζόγλου –με επίθεση στον ΕΚΧ Φαβέλα τον Φλεβάρη του 2018- και την Ε. Κουνιάκη –μπροστά στο Εφετείο και παρουσία
αστυνομίας τον Νοέμβρη του 2017.

Ρόλος
Φυσικά ο ρόλος του Δεβελέκου για τη
Χρυσή Αυγή συνολικότερα είναι γνωστός και
έχει αναδειχθεί και στη δίκη της ναζιστικής
οργάνωσης, παρότι δεν είναι κατηγορούμενος. Οι τηλεφωνικές του επικοινωνίες με τα
ηγετικά στελέχη, στις οποίες κανόνιζαν τις
επιχειρήσεις συγκάλυψης για την εγκληματική δράση της οργάνωσης είναι χαρακτηριστικές αλλά όχι οι μόνες αποδείξεις. Ο Δεβελέκος είναι αυτός που μαθαίνει πρώτος για
την επίθεση στο ΠΑΜΕ από τον Λαγό. Είναι
επίσης αυτός που βρίσκεται σε ανοιχτή
γραμμή με έναν ΜΑΤατζή την ημέρα της αντιφασιστικής απεργίας και διαδήλωσης της
25/9/13, αυτής που ανάγκασε τον Σαμαρά να
στείλει την ηγεσία των ναζιστών στη φυλακή.
Στοιχεία για το τάγμα εφόδου του Πειραιά έχουν προκύψει επίσης: στην κατάθεσή του ο Θ. Διαβολάκης (212η δικάσιμος,
9/1/18) ανέφερε μεταξύ άλλων την επίθεση
στην Αντιναζιστική Πρωτοβουλία Πειραιά το
2012, ενώ η πολιτική αγωγή έχει προσκομίσει την αντίστοιχη καταδικαστική απόφαση.
Αντιφασιστική διαδήλωση
στο Πέραμα τον Οκτώβρη
του 2018

Ο Ι. Καρδαράς (159η δικάσιμος, 1/6/17)
έχει καταθέσει για επίθεση μηχανοκίνητου
τάγματος εφόδου στο τραπεζάκι του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά το 2012, ο Μ. Λώλος (167η
δικάσιμος, 30/6/17) για δολοφονική επίθεση
σε βάρος καμεραμάν του «Ε» το 2016, ενώ
η δίκη βρισκόταν σε εξέλιξη. Το τάγμα του
Πειραιά συμμετείχε και στα επεισόδια του
Μελιγαλά, τα οποία διεύθυναν οι Κασιδιάρης και Παναγιώταρος, σύμφωνα με την
κατάθεση του Η. Ντονά (172η δικάσιμος,
11/6/17).
Η Όλγα Γεροβασίλη, υπουργός Προ.Πο
δήλωσε ότι η έρευνα για τα επεισόδια στη
Βουλή «θα βγάλει λαγούς», παραπέμποντας σχεδόν ευθέως στον υπόδικο περιφερειάρχη Πειραιά Λαγό. Η αρμόδια υπουργός όμως δεν μπορεί να περιορίζεται σε λογοπαίγνια. Όλες και όλοι είδαν το οπτικό
υλικό που τον απεικονίζει στο σημείο της
επίθεσης. Όλο το κίνημα παρακολουθεί τη
δίκη και έχει επίγνωση του τι εστί Λαγός,
Δεβελέκος και τάγμα εφόδου Πειραιά. Οι
αντιφασίστριες και οι αντιφασίστες στις γειτονιές του Πειραιά και της Σαλαμίνας που
έχουν δώσει μάχη ενάντια στα «γραφεία»
και την παρουσία των χρυσαυγιτών, δεν περίμεναν τη Γεροβασίλη να τους πει το προφανές. Το ερώτημα είναι αμείλικτο: με τόσα
στοιχεία, αλλά και τόσες επιθέσεις μετά την
έναρξη της δίκης, γιατί εξακολουθεί και κυκλοφορεί ελεύθερο το τάγμα εφόδου του
Πειραιά; Πότε θα οδηγηθεί στο σκαμνί; Πότε θα ξαναμπεί στη φυλακή η ηγεσία της
Χρυσής Αυγής που συνεχίζει να καθοδηγεί
αυτό το τάγμα σε νέες εγκληματικές δράσεις; Και την απάντηση θα τη δώσει το κίνημα, όχι οι ταχυδακτυλουργικές έρευνες της
υπουργού.

Αφροδίτη Φράγκου

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1360, 6 Φλεβάρη 2019

Τ

η δυναμική που έχει η πρωτοβουλία για απεργία στις 8
Μάρτη ανέδειξε η σύσκεψη
που κάλεσαν σωματεία, ομοσπονδίες,
γυναικείες και LGBTQI+ κινήσεις τη
Δευτέρα 4 Φλεβάρη στα γραφεία της
ΑΔΕΔΥ. Η αίθουσα συσκέψεων του
συνδικάτου αποδείχτηκε μικρή για να
χωρέσει τις δεκάδες αγωνίστριες και
αγωνιστές που πρωτοστατούν αυτή τη
στιγμή στους εργατικούς τους χώρους,
τις σχολές τους, τις συλλογικότητές
τους, ώστε η φετινή Διεθνής Ημέρα Γυναικών να είναι απεργιακή.
Η απεργία στις 8 Μάρτη είναι γεγονός. Την επόμενη ημέρα από τη σύσκεψη η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ προχώρησε στην υιοθέτηση της
πρότασης για απεργιακή 8 Μάρτη που
είχε κατατεθεί στο Γενικό της Συμβούλιο στις 16 Γενάρη και αποφάσισε στάση εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι όλο το
Δημόσιο ετοιμάζεται να κατέβει στο
δρόμο εκείνη τη μέρα. Ταυτόχρονα,
μια σειρά ακόμα ομοσπονδίες και σωματεία καλούν στάση εργασίας και
απεργιακή συγκέντρωση στις 2μμ στην
πλατεία Κλαυθμώνος. Και την απόφασή τους στηρίζουν φοιτητικοί σύλλογοι,
γυναικείες και LGBTQI+ κινήσεις,
οργανώσεις της Αριστεράς. Στόχος
πλέον είναι η πρόταση να κερδίσει όλα
τα συνδικάτα και να γίνει κέντρο για
όλες τις δυνάμεις του εργατικού και
νεολαιίστικου κινήματος.
Στη συζήτηση που έγινε στη σύσκεψη,
όλες και όλοι που πήραν το λόγο τόνισαν τη σημασία που έχει η πρωτοβουλία και συμφώνησαν ότι αποτελεί ένα
μεγάλο βήμα μπροστά στον αγώνα
ενάντια στις σεξιστικές διακρίσεις και
επιθέσεις, ενάντια στη γυναικεία καταπίεση. Πολλές/οί μετέφεραν είτε τις
απεργιακές αποφάσεις των συλλόγων
τους είτε τη στήριξη των οργανώσεών
τους. Άλλες/οι μίλησαν για την πρόθεσή
τους να καταθέσουν την πρόταση
στους χώρους τους και τις συλλογικότητές τους. Και όλες/οι στάθηκαν στην
ανάγκη η πρωτοβουλία να απλωθεί
παντού για να φτάσει η 8 Μάρτη να
μετατραπεί σε γενική απεργία.
Η σύσκεψη έληξε με τη συγκρότηση
οργανωτικής επιτροπής της “Κίνησης
για την απεργιακή 8 Μάρτη” και αποφάσεις για την έκδοση αφίσας, προκήρυξης και αυτοκόλλητου, για παρεμβάσεις στα συνδικάτα στα οποία έχει
κατατεθεί η πρόταση και αναμένεται
να την συζητήσουν το επόμενο διάστημα, για κάλεσμα σε όλες τις δυνάμεις
του κινήματος και της Αριστεράς να
στηρίξουν την απεργιακή 8 Μάρτη, για
οργάνωση της απεργίας από τα κάτω
σε κάθε χώρο και γειτονιά.

Απεργιακή 8 Μάρτη για την απελευθέρωση των Γυναικών

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

Πάμε με τη δύναμη της τάξης μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ
8 ΜΑΡΤΗ
Απεργιακή συγκέντρωση στις 2μμ
στην πλατεία Κλαυθμώνος
Τη Δευτέρα 4 Φλεβάρη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σωματείων αγωνιστών και κινήσεων, για μετατροπή της 8 Μάρτη σε απεργιακή μέρα δράσης. Την πρωτοβουλία για
την σύσκεψη πήραν μια σειρά από σωματεία
στην υγεία, στην εκπαίδευση, στους Δήμους, κινήσεις γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ, η
οποία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο
της ΑΔΕΔΥ.

Τ

η σύσκεψη άνοιξαν πέντε συνδικαλίστριες από κλάδους που έχουν ήδη πάρει
αποφάσεις για απεργία στις 8 Μάρτη και
συγκέντρωση στις 2μμ στην πλατεία Κλαυθμώνος. Όλες τους μίλησαν για τη σημασία της
απεργιακής απάντησης στο σεξισμό και την καταπίεση, για την ανάγκη η πρωτοβουλία να
φτάσει παντού, καθώς και για τη συμβολή των
εκδηλώσεων παρουσίασης στους χώρους τους
του νέου βιβλίου της Μαρίας Στύλλου “Η πάλη
για την απελευθέρωση των γυναικών” στο να
γίνει η απεργία πραγματικότητα.
“Μεγάλη μάχη” χαρακτήρισε την απεργία
στις 8 Μάρτη η Αργυρή Ερωτοκρίτου, ειδικευόμενη γιατρός και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου
Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Γεννηματάς που
συντόνισε και τη συζήτηση. Αναδεικνύοντας
όλες τις επιθέσεις σε βάρος της εργατικής τάξης και κύρια των εργαζόμενων γυναικών, όπως
οι μισθολογικές ανισότητες, η διάλυση του κράτους πρόνοιας με την ανυπαρξία παιδικών
σταθμών, γηροκομείων κλπ, το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων και της μόνιμης και σταθερής δουλειάς, τόνισε πως “οι μάχες για αυξήσεις, για προσλήψεις, για μονιμοποιήσεις, για
ΣΣΕ, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, που είναι σε
εξέλιξη σε όλους τους χώρους βρίσκουν τις
γυναίκες μπροστά. Η απεργία στις 8 Μάρτη,
πλάι με τους άντρες συναδέλφους μας, είναι
μεγάλη μάχη. Χρειάζεται να καλέσουμε τους
πάντες σε αυτή. Ταυτόχρονα είναι μάχη ενάντια

καθένας και η καθεμιά να το οργανώσει στα
σωματεία και τους χώρους του, αλλά και να το
μεταφέρει παντού, στο φιλικό και οικογενειακό
του περιβάλλον. Θέλουμε τους άντρες και τις
γυναίκες εργαζόμενες εκείνη τη μέρα μαζί στο
δρόμο, για να τα πάρουμε όλα πίσω, να κερδίσουμε τα δικαιώματά μας. Να πάρει φωτιά η
απεργία εκείνη τη μέρα”.

«Να πρωτοστατήσουμε»

Από αριστερά: Α. Ερωτοκρίτου, Μ. Χαρχαρίδου, Μ. Αμπελιώτη, Κ. Θωίδου, Ζ. Λυσικάτου

στο σεξισμό, μήνυμα πως έχουμε τη δύναμη
σαν τάξη να απαντήσουμε, ότι δεν θα επιτρέψουμε τη διάσπασή μας από τα πάνω”.
Τη μεγάλη συζήτηση που άνοιξε στο ΔΣ του
Σωματείου η πρόταση για την απεργία, περιέγραψε η Μαρία Χαρχαρίδου, νοσηλεύτρια και
επίσης μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Γεννηματάς. Όπως είπε,
όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν ότι το θέμα
των γυναικών είναι σημαντικό, αλλά ύστερα
άρχισαν οι υπεκφυγές. Η ΔΑΚΕ πρότεινε να γίνει άλλη μέρα η απεργία γιατί εκείνη η μέρα εί-

ναι γιορτή. Οι συνδικαλιστές της κεντροαριστεράς συμφώνησαν στη στάση εργασίας αλλά μόνο για τις γυναίκες. Οι συνδικαλιστές του
ΣΥΡΙΖΑ είδαν θετικά την πρόταση αλλά πρότειναν τη μορφή της απεργίας να την οριστικοποιήσει η ΑΔΕΔΥ. Τελικά η απόφαση πάρθηκε
κατά πλειοψηφία με τη ΔΑΚΕ να ψηφίζει κατά.
“Παντού είναι μάχη να αναγκάσουμε τα σωματεία μας να συμμετέχουν”, είπε και συμπλήρωσε ότι “Η κατάσταση των γυναικών είναι ένα
καζάνι που βράζει και ο μόνος τρόπος για να
παλέψουν είναι η απεργιακή κινητοποίηση. Ο

“Στείλαμε την πρόταση για την απεργία στις
8 Μάρτη σε πέντε από τα Σωματεία του δήμου
Αθήνας και ήδη έχουν πάρει απεργιακή απόφαση τα τρία από αυτά”, ξεκίνησε η Μαρία Αμπελιώτη, συνδικαλίστρια στο χώρο της καθαριότητας, τονίζοντας το ρόλο που έπαιξε σε
αυτή την εξέλιξη η εκδήλωση για το βιβλίο “Η
πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών”. “Η
ανταπόκριση στην εκδήλωση ήταν μεγάλη, τόσο από τις γυναίκες όσο και από τους άντρες”,
είπε, “Όλοι το έλαβαν υπόψη τους. Χρειάζεται
να πρωτοστατήσουμε για να υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στα συνδικαλιστικά όργανα, ενάντια στους σεξιστικούς
διαχωρισμούς. Αμέσως μετά την εκδήλωση,
άρχισε συζήτηση για μια Ένωση Γυναικών,
ήδη κατά διαστήματα γίνονται συγκεντρώσεις
στο εντευκτήριο”. Και έκλεισε με την μάχη που
έχουν ξεκινήσει για τη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού στο χώρο της.
Στις τρεις γυναίκες που έχασαν πρόσφατα τη

ζωή τους από έκρηξη σε ταβέρνα στην Καλαμάτα, αφιέρωσε τη σύσκεψη για τις 8 Μάρτη, η Κατερίνα Θωίδου, συμβασιούχος ΟΑΕΔ στο Εθνικό
Κέντρο Αιμοδοσίας. “Για αυτές τις γυναίκες που
δούλευαν στην αφάνεια και σε εντατικούς ρυθμούς σε μια κουζίνα είμαστε σήμερα εδώ. Για να
δουλεύουν όλες οι γυναίκες με ασφάλεια, με
ΣΣΕ, με δικαιώματα παλεύουμε”, είπε, έχοντας
ήδη μιλήσει για τη σύνδεση των γυναικείων διεκδικήσεων και αγώνων με της εργατικής τάξης
συνολικά, για την ανάγκη της ενωτικής απάντησης των γυναικών και αντρών εργαζόμενων στις
επιθέσεις και τις σεξιστικές ιδέες της κυρίαρχης
τάξης. “Η πάλη για την απελευθέρωση δεν είναι
κάτι αφηρημένο, είναι μάχη δεμένη με τα αιτήματα όλης της τάξης”, είπε.
Από τις “μικρές” μάχες όπως αυτές που δί-

νουν οι εργαζόμενες στην καθαριότητα των
νοσοκομείων για μόνιμη και σταθερή δουλειά,
ξεκίνησε η Ζαννέτα Λυσικάτου, μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου Εργαζόμενων στο Νοσοκομείο
Άγιος Σάββας, θέλοντας να τονίσει ότι η απεργία στις 8 Μάρτη πατάει πάνω σε αγώνες των
γυναικών που είναι ήδη ξεκινημένοι παντού.
Και συνέχισε ανοίγοντας τα ζητήματα της προοπτικής. “Με την απεργία στις 8 Μάρτη, βάζουμε μπροστά την τάξη που έχει τη δύναμη
να τσακίσει το σύστημα της εκμετάλλευσης
και της καταπίεσης, να πάρει πίσω όσα μας
στέρησαν τόσο χρόνια, να πάρει στα χέρια της
την κοινωνία ολόκληρη”, είπε, “Το ζήτημα των
γυναικών είναι κεντρικό σε αυτή τη μάχη. Τα
απογευματινά συλλαλητήρια είναι αδύναμα. Ο
νικηφόρος δρόμος είναι ο απεργιακός”.

Η απεργιακή 8 Μάρτη έχει ήδη αγκαλιάσει:
Από τριτοβάθμια συνδικάτα, την ΑΔΕΔΥ. Από Ομοσπονδίες, την ΠΟΣΠΕΡΤ και την ΠΟΕΔΗΝ. Από Συλλόγους Εργαζομένων Νοσοκομείων, τον Άγιο Σάββα, το Γεννηματά, το Αγλαϊα
Κυριακού, τον Ερυθρού, το Αγία Όλγα, το Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης. Από Σωματεία Εργαζόμένων Δήμων, το Σωματείο Οδηγών Αυτοκινήτων, την Ένωση Εργατοϋπαλλήλων και το
Ανεξάρτητο Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων του Δήμου Αθήνας. Από Συλλόγους
Εργαζομένων Υπουργείων, το Σύλλογο Υπαλλήλων ΓΓ Βιομηχανίας και ΓΓ Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (τ. ΥΠ.ΑΝ). Από Συλλόγους Εκπαιδευτικών, την ΕΛΜΕ Χανίων και το Σύλλογο
ΠΕ Χανίων. Από Σωματεία ΜΜΕ, το ΠΑΣΥΜΗΤΕ – ΕΡΤ. Από Φοιτητικούς Συλλόγους, το
Σύλλογο Φοιτητών ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας. Από Γυναικείες και LGBTQI+ κινήσεις, την Ομάδα
Γυναικών ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την Ομάδα Φύλου και Σεξουαλικότητας LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την
Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων Ηλικίας 50 και Άνω – Proud Seniors Greece.

Αγωνιστές και αγωνίστριες από τους χώρους δουλειάς μετέφεραν τις αποφάσεις
των σωματείων και των ομοσπονδιών τους,
τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της πάλης για την διεκδίκηση δικαιωμάτων που
πάρθηκαν πίσω ιδιαίτερα μέσα στην περίοδο
της κρίσης. Ήδη στην απεργιακή κινητοποίηση για τις 8 Μάρτη και την συγκέντρωση
στις 2μμ στην πλατεία Κλαυθμώνος, έχουν
δηλώσει τη συμμετοχή τους, η ΑΔΕΔΥ, η
ΠΟΕΔΗΝ, η ΠΟΣΠΕΡΤ, ο Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου Άγιος Σάββας, ο Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού, ο Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου Γεννηματάς, ο Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου Ερυθρός, ο Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου Αγία Όλγα, ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΓΓ Βιομηχανίας και ΓΓ
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, το Σωματείο
Οδηγών Αυτοκινήτων Δήμου Αθήνας, η
Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αθήνας,
το Ανεξάρτητο Σωματείο Εργατοτεχνιτών
και Υπαλλήλων Δήμου Αθήνας, ο Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, η ΕΛΜΕ Χανίων, ο Σύλλογος ΠΕ Χανίων, ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ.
Στην πλούσια συζήτηση που έγινε, οι παρεμβάσεις των αγωνιστριών και των αγωνιστών που συμμετείχαν, στάθηκαν στα ζητήματα που αφορούν τις μισθολογικές ανισότητες, την διάλυση του κράτους πρόνοιας,
την ανυπαρξία παιδικών σταθμών, την περικοπή αδειών κύησης, τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις, μάχες που μία σειρά από σωματεία και συλλογικότητες έχουν ήδη δώσει.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης φοιτητές
αλλά και εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα
που ήδη έχουν καταθέσει ψηφίσματα και
αναμένεται η συμμετοχή τους στις 8 Μάρτη.
Η κατάληξη της σύσκεψης ήταν η ομόφωνη απόφαση να απλωθεί η πρωτοβουλία για
την απεργιακή 8 Μάρτη σε ακόμη περισσότερα σωματεία. Ήδη τις επόμενες ημέρες η
πρόταση για την συμμετοχή στην απεργιακή
κινητοποίηση της 8ης Μόρτη, θα μπει σε δεκάδες σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα. Από τη σύσκεψη δημιουργήθηκε οργανωτική επιτροπή για να συντονίσει την
προσπάθεια και αποφασίστηκε η έκδοση
αφίσας και προκήρυξης.

Για την «Κίνηση για την απεργιακή
8 Μάρτη»
Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου Γεννηματάς
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6996244515

σελ.12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1360, 6 Φλεβάρη 2019

Απεργιακή 8 Μάρτη

Απλώνεται σε όλους τους χώρους
Ο

ενθουσιασμός που προκαλεί η πρωτοβουλία για την απεργιακή 8 Μάρτη σε όλες τις δυνάμεις του κινήματος ήταν έκδηλος στις τοποθετήσεις που έγιναν στη σύσκεψη της Δευτέρας 4 Φλεβάρη στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ.
Από μια σειρά χώρους έγιναν παρεμβάσεις. Τη στήριξη της “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας” μετέφερε η Τάνια Βρυζάκη, δείχνοντας ότι η απεργία στις 8 Μάρτη μπορεί να γίνει κέντρο για όλες τις
δημοτικές κινήσεις που παλεύουν ενάντια στη διάλυση των δημοτικών υπηρεσιών, επίθεση που, όπως είπε, επιβαρύνει όλες τις γυναίκες και τις οικογένειές τους.
“Πρωτόγνωρη για το δήμο Αθήνας” χαρακτήρισε την απεργία στις
8 Μάρτη ο πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Αυτοκινήτων του δήμου
που έχει ήδη πάρει απόφαση μαζί με άλλα δύο σωματεία του χώρου.
Την ταξική διάσταση του γυναικείου ζητήματος ανέδειξε με την τοποθέτησή του ο Μιχαήλ Ζερβός, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Εκτάκτων ΥΠ.ΠΟ, φέρνοντας παραδείγματα επιθέσεων σε εργαζόμενες του κλάδου του, τις οποίες έκαναν άλλες γυναίκες με ανώτερες
θέσεις και αξιώματα.
Τη δυνατότητα να πάρουν αποφάσεις όλα τα σωματεία, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του ΔΣ τους, ανέδειξε με την τοποθέτησή της η
Θένια Ασλανίδη, ειδικευόμενη γιατρός στο νοσοκομείο Ερυθρός. Ο
Σύλλογός της είχε την ίδια μέρα πάρει απόφαση για στάση εργασίας
και συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση. “Δεν είναι ένας Σύλλογος που έχει την πλειοψηφία η Αριστερά, αλλά πήρε απόφαση για
συμμετοχή στην απεργία, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά”, είπε, “Όχι μόνο γιατί το θέμα είναι πια τόσο μεγάλο σε όλο τον πλανήτη και τους πιέζει όλους, αλλά και γιατί συνδέεται με όλα τα εργατικά
αιτήματα. Προφανώς δεν ήταν κάτι που έγινε αυτόματα. Η εκδήλωση
που οργανώσαμε για το βιβλίο, η διακίνησή του στις συναδέλφισσες
και τους συναδέλφους, όλη η συζήτηση και η δουλειά που κάναμε,
ήταν ένα τρομερό γεγονός για το νοσοκομείο. Πλειοψηφικά οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι το θέλουν”.

Πρωτοβουλία
Στην προσπάθεια να απλωθεί η πρωτοβουλία της απεργίας στο
Σύλλογο Διοικητικών και την ΕΛΜΕ της Σιβιτανιδείου, αναφέρθηκε ο
Παναγιώτης Ζαρίδας, διοικητικός στο χώρο. Ενώ μίλησε και για την
απόπειρα του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολής να μπλοκάρει την
εκδήλωση για το βιβλίο “Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών” που προγραμμάτιζε η ΕΛΜΕ.
Αντίθετα με τις συνήθεις συμβολικές ανακοινώσεις του Εργατικού
Κέντρου Αθήνας κάθε χρόνο στις 8 Μάρτη, φέτος το θέμα της απεργίας έχει τεθεί στα όργανά του. Αυτή την εικόνα μετέφερε ο Βασίλης
Συλαϊδής, μέλος του ΔΣ του μεγαλύτερου εργατικού κέντρου της χώρας. “Το θέμα”, όπως είπε, “θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση
του ΔΣ στα μέσα Φλεβάρη και σίγουρα οι νέες αποφάσεις, από περισσότερα σωματεία και συνδικάτα, θα βοηθήσουν, θα κάνουν την
πίεση μεγαλύτερη να προχωρήσει κι αυτό στην απόφαση της απεργίας”.
Το πόση σημασία έχει οι ίδιες οι εργαζόμενες να μπαίνουν μπροστά και να πιέζουν τα σωματεία να αποφασίσουν την απεργία, ανέδειξαν οι τοποθετήσεις του Μιχάλη Βερβέρη, εργαζόμενου στο νοσοκομείο Αγία Όλγα και του Κώστα Πίττα, από το ΔΣ της Ομοσπονδίας
Εργαζόμενων Υπουργείου Ανάπτυξης, που περιέγραψαν τον καθοριστικό ρόλο συναδελφισσών τους στο να προχωρήσουν τα συνδικάτα
τους στην απόφαση. “Στο χώρο μας το 60% των εργαζόμενων είναι
γυναίκες, ενώ στο ΔΣ του Συλλόγου υπάρχουν μόνο άντρες” ήταν
ένα καταλυτικό επιχείρημα υπέρ της ανάγκης για απεργία στις 8
Μάρτη ενάντια στις ανισότητες.
Στον τρόπο οργάνωσης της απεργίας στάθηκε ο Χρίστος Αργύρης,
ειδικευόμενος γιατρός στο νοσοκομείο Γεννηματάς. “Παντού χρειάζεται να το δουλέψουμε από τα κάτω”, είπε, “Παντού να φτιάξουμε
απεργιακές επιτροπές και επιτροπές αγώνα. Η 8 Μάρτη είναι ήδη
απεργιακή. Η οργάνωσή της από τα κάτω είναι που θα πιέσει πολλά
περισσότερα συνδικάτα να την καλέσουν”. Ενώ στην προσπάθεια να
κερδηθεί η ΟΣΝΙΕ στην απεργία, αναφέρθηκε ο Κώστας Πολύδωρος,
εργαζόμενος στην ιδιωτική υγεία, έναν κλάδο που, όπως είπε, οι γυναίκες είναι συντριπτική πλειοψηφία και όλα τα αιτήματα της απεργίας στις 8 Μάρτη τις αφορούν άμεσα.

4/2, Σύσκεψη για την απεργιακή 8 Μάρτη στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ

Από τις γυναικείες και LGBTQI+ κινήσεις έγιναν τρεις παρεμβάσεις. Την
απόφαση της Ομάδας Γυναικών της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ να στηρίξει την απεργιακή 8 Μάρτη, μετέφερε η Μαρία Μαυρομάτη. “Η Ομάδα μας συναντήθηκε
την περασμένη Τετάρτη 30 Γενάρη”,
είπε, “Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και καλούμε όλα τα όργανα
και τις τοπικές επιτροπές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να την στηρίξουν. Η 8 Μάρτη
πρέπει να είναι η μαχητική αντίσταση
σε όλα αυτά που βιώνουν οι γυναίκες,
την εκμετάλλευση και την καταπίεση,
την αύξηση των παρενοχλήσεων.
Αποφασίσαμε ότι παντού υπερασπιζόμαστε την πρωτοβουλία για την
απεργία. Αυτό κάναμε την επόμενη
μέρα, στη συνάντηση που είχε καλεστεί στο Πνευματικό Κέντρο Αθήνας”.
Τέλος τόνισε ότι όλες οι φεμινιστικές
οργανώσεις πρέπει να βάλουν στο
κέντρο τους την εργατική τάξη και να
μην επαναλάβουν λάθη του παρελθόντος όπως τις δεκαετίες του '70
και του '80 που δεν έκαναν αυτές τις
κρίσιμες συνδέσεις.
Τη στήριξη της Ομάδας Φύλου και
Σεξουαλικότητας LGBTQI+ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δήλωσε στη συνέχεια η
Αφροδίτη Φράγκου, μεταφέροντας
ταυτόχρονα αντίστοιχη απόφαση της
Ομάδας Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων Ηλικίας 50 και Άνω – Proud Seniors Greece. Ενώ από το ΣΥΔ μίλησε
η Άννα Πήλιου που χαιρέτισε την
πρωτοβουλία για μια απεργιακή 8
Μάρτη τονίζοντας ότι και οι τρανς γυναίκες και άντρες είναι εργαζόμενες
και εργαζόμενοι και χρειάζεται να είναι στην απεργιακή συγκέντρωση
ενάντια στους διαχωρισμούς και τις
“ταμπέλες”.

Στις σχολές
Από το φοιτητικό κίνημα έγιναν τρεις παρεμβάσεις. Την απόφαση του Συλλόγου Φοιτητών ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας να στηρίξει την απεργιακή 8 Μάρτη μετέφερε η Ελίνα. “Ο Σύλλογος μας αποφάσισε να συμμετέχουμε στην απεργία”,
είπε, “Παράλληλα, το έχουμε ανοίξει σε όλο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχει γίνει κέντρο συζήτησης παντού”.
Αντίστοιχα, η Παναγιώτα από το Πάντειο μίλησε για την ανταπόκριση που
βρίσκει η πρωτοβουλία τόσο μέσα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές όσο και
μέσα στις καθηγήτριες και τους καθηγητές. “Η εκδήλωση για το βιβλίο, με τη
συμμετοχή και καθηγήτριας από το πανεπιστήμιο, είχε μεγάλη συμμετοχή
και άνοιξε πολλή συζήτηση”, είπε, “Γενικά τα σχόλια είναι πολύ θετικά παντού, στις παρεμβάσεις μας στους διαδρόμους, στα αμφιθέατρα. Θα κάνουμε
την προσπάθεια να συμμετέχουμε, πολλές και πολλοί από το Πάντειο, είτε
πάρουμε την απόφαση του Συλλόγου μας είτε όχι”.
“Στόχος μας είναι να συμετέχει και ο Φοιτητικός Σύλλογος ΦΛΣ”, συμπλήρωσε η Άννα, περιγράφοντας την προσπάθεια να το οργανώσουν μαζί με
όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, τις καθηγήτριες και τους καθηγητές,
τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους δοικητικούς, τις καθαρίστριες της
σχολής. “Όσοι το μαθαίνουν αντιλαμβάνονται τη σημασία της απεργίας κι
όχι απλά μιας διαδήλωσης εκείνη τη μέρα”, είπε.

Λ.Β.

Συνέντευξη
Εκδηλώσεις
για την
Απελευθέρωση
των Γυναικών
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2
βιβλιοπωλείοκαφέ Ιδιώνυμο
(Κοραή 11Α) 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/2
χώρος πολιτισμού
ΕΝΕΚΕΝ, 6μμ
(Πρ. Κορομηλά 37)

Ομιλήτριες:
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου και υπεύθυνη σύνταξης του περιοδικού
«Σοσιαλισμός από τα κάτω»,
Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη με την «Ανταρσία στη Κοκκινιά»

ΑΣΚΥ (Αγωνιστική Συνδικαλιστική
Κίνηση Υγιειονομικών)

ΤΡΙΤΗ 12/2
Πολυδύναμο
(Πανόρμου 59) 7μμ

Ομιλήτριες:
Μαρία Στύλλου,
συγγραφέας του βιβλίου,
Φανή Γουργούρη,
ΔΣ ΟΜΥΛΕ-ΟΛΘ,
Κατερίνα Αβραμίδου, εργαζόμενη στο ΨΝΘ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/2
πολιτιστικό κέντρο
Πετρούπολης
(Εθνικής Αντίστασης)
7.30μμ

Ομιλήτρια:
Μαρία Στύλλου,
συγγραφέας του βιβλίου
«Γυναίκα και εργασία στην Θα χαιρετίσει η
εποχή της κρίσης – Η πάλη Κατερίνα Πατρικίου, δημοτιγια την
κή σύμβουλος με την Ανυαπελευθέρωση»
πότακτη Πετρούπολη
Ομιλήτριες:
Αφροδίτη Παπαναστασίου, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
συνδικαλίστρια
ΤΡΙΤΗ 19/2 Καφέ
στην ιδ. Υγεία
“Η πλατεία”
Μαρία Στύλλου,
(πλ. Μερκούρη) 7μμ
συγγραφέας του βιβλίου
Ομιλήτρια:
Μαρία Στύλλου,
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
συγγραφέας του βιβλίου
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/2

στέκι Αριστερής
Κίνησης Περιστεριου
(Ακροπόλεως και
Ιάσωνος) 7.30μμ

Ομιλήτρια:
Μαρία Στύλλου,
συγγραφέας του βιβλίου
Θα χαιρετίσει η Λίλιαν
Μπουρίτη, υποψήφια με την
Αριστερή Κίνηση Περιστερίου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/2 ΚΕΠ
(αιθουσα δημοτικού
συμβουλίου),
Γυφτοπούλου 2, 7μμ

ΕΥΔΑΠ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2
αίθ. εκδηλώσεων στον
Περισσό 1μμ

Ομιλήτρια:
Μαρία Στύλλου,
συγγραφέας του βιβλίου

ΣΥΕΤΕ (Σύλλογος
Υπαλλήλων Εθνικής
Τράπεζας)
ΤΡΙΤΗ 26/2 Σοφοκλέους
3μμ

Ομιλήτριες:
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου,
Ιωάννα Παυλοπούλου, συνταξιούχος ΕΤΕ

Ομιλήτριες:
Μαρία Στύλλου,
συγγραφέας του βιβλίου,
Αλέκα Μακρή, ομάδα γυναι- ΠΑΓΚΡΑΤΙ
κών ΑΝΤΑΡΣΥΑ, γυναικολό- ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 Άνω Πουργος
ναρούσα (Ευφράνωρος

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/2
κτίριο Α, αίθουσα Δ
Παθολογικής, 1μμ

Ομιλήτρια:
Μαρία Στύλλου,
συγγραφέας του βιβλίου

10) 7μμ

Ομιλήτριες:
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου,
Μαρία Χαρχαρίδου, ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑ
Γεννηματάς

ΔΕΣΦΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/2
Αμφιθέατρο ΔΕΣΦΑ
(Μεσογείων) 3μμ

Ομιλήτρια:
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου
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Ο αγώνας των Γυναικών
που καθαρίζουν τα σχολεία
Συνέντευξη με την Λεμονιά Πασχαλίδου, πρόεδρο του Σωματείου Καθαριστριών Δημόσιων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών
Ποιο είναι το εργασιακό καθεστώς των
σχολικών καθαριστριών;
Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών
καθαριστριών εργάζεται αυτή τη στιγμή με
συμβάσεις έργου. Ο αριθμός των αορίστου χρόνου έχει μειωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Από τις 9.500 περίπου καθαρίστριες σε όλη την Ελλάδα, μόνο γύρω στις
2.000 είναι πια αορίστου χρόνου. Κι εγώ
προσωπικά με σύμβαση έργου είμαι. Αυτό
σημαίνει ότι ο κίνδυνος της απόλυσης είναι
μόνιμος. Για παράδειγμα, δύο καθαρίστριες στη Μάνδρα Αττικής που ο δήμος
υποτίθεται τις είχε προσλάβει με ΑΣΕΠ, είχε βάλει κάποια κριτήρια δηλαδή, απολύθηκαν γιατί ο σύζυγος βγήκε στη σύνταξη,
πήρε κάποιο εφάπαξ και το ποσό στη φορολογική τους δήλωση ανέβηκε. Κι όχι μόνο αυτό. Αν έχουμε κακή κριτική από το διευθυντή μας, μπορεί να κάνει καταγγελία
και να απολυθούμε την επόμενη χρονιά.
Πρόσφατα κερδίσαμε η σύμβαση να είναι για δυο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα
απολυθούμε τον Ιούνη, θα μπούμε ταμείο
ανεργίας και θα προσληφθούμε ξανά την
1η Σεπτέμβρη. Παρόλα αυτά, υπάρχουν
ορισμένοι δήμοι που παρανομούν, δεν
έχουν κάνει δίχρονες συμβάσεις. Είναι μία
από τις καταγγελίες που κάνουμε στο
Υπουργείο Εσωτερικών για να παρέμβει.
Και βέβαια, θέλουμε να αλλάξει συνολικά
το εργασιακό μας καθεστώς, θέλουμε μονιμοποίηση.
Μισθολογικά εξαρτόμαστε από τις αίθουσες που καθαρίζουμε. Πληρωνόμαστε μόνο
για τις αίθουσες. Το ανώτερο που μπορεί
να έχει μια γυναίκα είναι 18 αίθουσες και
σε κάθε μία αίθουσα αντιστοιχούν 30 ευρώ
το μήνα. Το ανώτερο δηλαδή που μπορεί
να πάρει κάποια είναι 560 ευρώ το μήνα.
Αλλά κάποια μπορεί να έχει μόνο οκτώ ή
δέκα αίθουσες. Μιλάμε δηλαδή για ποσά
300 ευρώ, 250 ευρώ. Αυτές που έχουν δεκαοχτώ αίθουσες είναι οι “προνομιούχες”.
Ασφαλιστικά είμαστε καλυμμένες, παίρνουμε δηλαδή ένσημα. Αλλά όχι ΒΑΕ ένσημα, ούτε ανθυγιεινό επίδομα. Παλιότερα έπαιρναν όλες ΒΑΕ και ανθυγιεινό. Από
το 2012 μας πήρε η μπάλα μαζί με τους
υπόλοιπους κλάδους. Μόνο οι αορίστου
παίρνουν αυτή τη στιγμή ΒΑΕ και ανθυγιεινό. Είμαστε δηλαδή στον ίδιο χώρο εργαζόμενες δύο ταχυτήτων.
Επίσης δεν παίρνουμε άδεια ασθενείας
καθόλου. Αν θα λείψουμε από το σχολείο
για οποιοδήποτε λόγο, είτε είμαστε άρρωστες εμείς ή το παιδί μας, είτε είμαστε σε
εγκυμοσύνη, πρέπει να βάλουμε κάποιον
άλλο στη θέση μας να δουλέψει, σε συνεννόηση με το διευθυντή και τον πρό-

εδρο της σχολικής επιτροπής. Αλλιώς χάνουμε τη σύμβαση. Επίσης, τώρα, βάσει
της σύμβασης που υπογράφουμε, πληρωνόμαστε τρεις φορές το χρόνο και έγκειται στον κάθε δήμαρχο να πάρει απόφαση
να μας πληρώσει. Για παράδειγμα φέτος,
ενώ όλες σε όλη την Ελλάδα πληρωθήκαμε πριν τα Χριστούγεννα, στο δήμο Αθηναίων πληρώθηκαν παραμονή Χριστουγέννων στις 8 το βράδυ. Δηλαδή περάσανε τα
Χριστούγεννα χωρίς φράγκο.
Τι ισχύει με τις συνθήκες δουλειάς;
Η δουλειά μας είναι πάρα πολύ κουραστική, γιατί προφανώς δεν καθαρίζουμε
μόνο τις αίθουσες. Πληρωνόμαστε μόνο
για αυτές, αλλά καθαρίζουμε και τους κοινόχρηστους χώρους, γραφεία, τουαλέτες,
και κυρίως τις αυλές, τα γήπεδα που ανήκουν σε ένα σχολείο. Τα ωράριά μας είναι
λάστιχο. Θεωρητικά, δουλεύουμε όταν τελειώνει το σχολείο. Τρεις φορές το χρόνο,
Χριστούγεννα, Πάσχα και στις αρχές της
σχολικής χρονιάς, υποχρεούμαστε να κάνουμε γενική καθαριότητα όλους τους χώρους κι από εκεί και πέρα, η σύμβασή μας
λέει ότι δουλεύουμε από την ώρα που
σχολάει το σχολείο. Αλλά στην πράξη αυτό δεν ισχύει. Πολλές υποχρεώνονται να
πηγαίνουν πρωί να ανοίγουν το σχολείο,
να ανοίγουν τη θέρμανση, να περιμένουν
τα παιδιά πολλές φορές, που σημαίνει ότι
μπορεί να πηγαίνουν και δύο και τρεις φορές τη μέρα σε ένα σχολείο.
Πριν δυο χρόνια μας έδωσαν γάλα και
μέσα ατομικής προστασίας. Μην φανταστείτε κάτι τρομερό, γάντια και καμία μάσκα αν υπάρχει. Όσο για το γάλα, ενώ θεωρητικά πρέπει να μας το δίνουν παντού
κάθε μέρα -στο δικό μου δήμο το δίνουν
κάθε μέρα- υπάρχουν δήμοι που το δίνουν
μια φορά στους τρεις μήνες, μια φορά το
χρόνο και σε κάποιους δεν τους το έχουν
δώσει καθόλου.
Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη ζωή των
καθαριστριών;
Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα γιατί μιλάμε για χωρισμένες γυναίκες, για μονογονεϊκές οικογένειες, που έχουν παιδιά
που είναι άρρωστα, που σπουδάζουν, που

είναι φαντάροι, το καταλαβαίνετε. Οι περισσότερες, κυρίως οι πιο παλιές, είμαστε
μεγάλες γυναίκες. Η δουλειά που κάνουμε
είναι πολύ δύσκολη και έχουμε και όλες
τις άλλες υποχρεώσεις. Προσωπικά, έχω
δουλέψει με δέκα και έντεκα αίθουσες το
χρόνο. Και επειδή ο άντρας μου ήταν
άνεργος (πέρσι βρήκε δουλειά) και η κόρη
μου ήταν επίσης άνεργη, έδωσα μάχη στο
δήμο και μου έδωσαν και δεύτερο σχολείο. Δηλαδή τώρα έχω δεκαοκτώ αίθουσες, αλλά δουλεύω σε δυο σχολεία. Τρέχω για να προλάβω να τα κάνω όλα. Και
εμένα είναι η έβδομή μου χρονιά, αλλά
υπάρχουν καθαρίστριες που δουλεύουν
έτσι 18 και 20 χρόνια.
Διεκδικούμε μονιμότητα, γιατί καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες καθαριότητας και θέλουμε να γίνουμε κι εμείς
αορίστου χρόνου. Διεκδικούμε ΒΑΕ ένσημα και ανθυγιεινό επίδομα. Διεκδικούμε δικαίωμα στην άδεια. Και να πληρωνόμαστε
κάθε μήνα. Αυτά ήταν και τα αιτήματα της
πρόσφατης 48ωρης πανελλαδικής απεργίας μας. Στο υπουργείο μας απάντησαν
ότι δεν μπορούν να μας κάνουν αορίστου
όλες μαζί, αλλά ότι θα προσπαθήσουν αυτές που είναι πιο πολλά χρόνια να γίνουν
με κάποια κριτήρια ΑΣΕΠ. Και ότι θα συζητήσουν μαζί με την Ομοσπονδία μας, την
ΟΙΥΕ, και θα αποφασίσουν να πιστοποιήσουν τις θέσεις μας, γιατί τώρα οι καθαρίστριες στην Ελλάδα δεν έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα.
Πώς βλέπετε την πρωτοβουλία για
απεργία στις 8 Μάρτη;
Απ' ότι είδα και στις φωτογραφίες, οι
γυναίκες στην αφίσα για τις 8 Μάρτη είναι
από τη δικιά μας απεργία. Συγκεκριμένα,
είναι συναδέλφισσες από την Καβάλα. Θα
είμαι ειλικρινής. Η πανελλαδική απεργία
που κάναμε είχε επιτυχία, κύρια με συναδέλφισσες από την επαρχία, αλλά γενικά
υπάρχει φόβος συμμετοχής σε μια απεργία. Πρώτον, αν δεν πάμε στο σχολείο,
μπορεί κάποιος διευθυντής να κάνει καταγγελία. Και δεύτερον, είναι δύσκολο
γιατί την επόμενη μέρα που θα γυρίσουμε,
το σχολείο θα είναι χάλια, η δουλειά θα είναι διπλάσια.
Ωστόσο, θα το προσπαθήσουμε. Αν πάρει απόφαση το Εργατικό Κέντρο να κατέβει στην απεργία, σίγουρα θα κατέβουμε
κι εμείς. Κι όποιες συμμετέχουν θα έχουν
σε κάθε περίπτωση την υποστήριξή μας.
Θα στείλουμε δηλαδή και στα σχολεία και
στους δήμους προκήρυξη για τη στάση
εργασίας μας. Αυτά είναι τα θέματά μας
και είναι χρόνια προβλήματα, δεν είναι σημερινά. Και προφανώς δεν λύνονται σε μια
μέρα. Θέλει πολλή δουλειά και πολύ τρέξιμο. Και για αυτή τη σύμβαση, των δύο
χρόνων, τρέξαμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα.

Η Λεμονιά Πασχαλίδου μίλησε
στη Λένα Βερδέ
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Νέα από τις γειτονιές
Η Ανταρσία στις Γειτονιές
της Αθήνας στο 2ο Διαμέρισμα

Κυκλοφόρησε
τετρασέλιδο

Τ

ετρασέλιδο με τις θέσεις και τις
διεκδικήσεις της έχει κυκλοφορήσει
η Ανταρσία στην Θεσσαλονίκη για
την Ανατροπή. Όπως αναφέρει:
“Για μας η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη
της Φεντερασιόν, του Μάη του ’36, της
αντίστασης και της απελευθέρωσης από
τον ΕΛΑΣ, η Θεσσαλονίκη του πολυτεχνείου, των αντιπολεμικών συλλαλητηρίων, των μεγάλων πανεργατικών απεργιών και των διαδηλώσεων στη ΔΕΘ.
Τα τελευταία χρόνια οι δρόμοι της πόλης γέμισαν ξανά και ξανά από τους
απεργούς του λιμανιού, της ΕΥΑΘ και της
ΕΛΒΟ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, του
ΟΑΣΘ, του ΚΘΒΕ, της Euromedica για τα
δεδουλευμένα, τους εργαζόμενους
στους δήμους, στα σχολεία, στο Βοήθεια
στο Σπίτι και τα νοσοκομεία για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά,
τους εργαζόμενους στο εμπόριο για την
κυριακάτικη αργία και στην ΕΡΤ3 ενάντια
στο μαύρο των Σαμαροβενιζέλων.

Κινήματα
Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα της πόλης αγωνίστηκε μαζί με τους
πρόσφυγες για να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και να μπουν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία, σταμάτησε
τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής με αντιφασιστικές συγκεντρώσεις, οργάνωσε
αντιρατσιστικά συλλαλητήρια ενάντια
στην ισλαμοφοβία και την Ευρώπη Φρούριο των κλειστών συνόρων, έδωσε μάχες
ενάντια στο σεξισμό και την ομοφοβία
στηρίζοντας τα pride της πόλης και τη
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Μαζί τους τα κινήματα
για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής,
ενάντια στην εξόρυξη στις Σκουριές, για
την μετατροπή των στρατοπέδων σε χώρους πρασίνου, ενάντια στην υποβάθμιση
των αστικών συγκοινωνιών, ενάντια στο
ξεπούλημα της ΕΥΑΘ, αλλά και τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς και την κατάργηση του φοιτητικού
ασύλου, μετέτρεψαν τη Θεσσαλονίκη σε
πόλη του αγώνα.
Οι αγωνιστές της Ανταρσίας στη Θεσσαλονίκη για την Ανατροπή βρεθήκαμε
στο κέντρο της οργάνωσης πολλών από
αυτούς τους αγώνες και στηρίξαμε με συνέπεια όλες τις κινητοποιήσεις. Με τους
αγώνες μας καταφέραμε να αποτρέψουμε
ιδιωτικοποιήσεις, να κερδίσουμε παρατάσεις συμβάσεων και προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού στο δημόσιο, να σταματήσουμε τους φασίστες και να βοηθήσουμε
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.
Αυτή τη δυναμική των αγώνων θέλουμε
να φέρουμε και μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, για να δυναμώσει η φωνή των κινημάτων και στο Δήμο Θεσσαλονίκης”.

Συνελεύσεις

Μ

ετά τις επιτυχημένες συνελεύσεις της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας στο 3ο και
το 7ο διαμέρισμα, ήταν η σειρά των αγωνιστών- και των αγωνιστριών στο 2ο Διαμέρισμα του
δήμου Αθήνας να προχωρήσουν στην δική τους συνέλευση την Παρασκευή 1/2, στα γραφεία του 2ου
Κοινοτικού Διαμερίσματος. Την κουβέντα άνοιξαν η
Τάνια Βρυζάκη, πρώην διαμερισματική σύμβουλος,
ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου, σκηνοθέτης και μέλος
της ΛΟΑΤΚΙ συλλογικότητας Proud Seniors κι ο επικεφαλής της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας,
Πέτρος Κωνσταντίνου.
Για την πάλη ενάντια στη γυναικεία καταπίεση και
την απεργία στις 8 Μάρτη μίλησε η Τάνια Βρυζάκη η
οποία φέρνοντας τα παραδείγματα των Παιδικών
Σταθμών και του Γηροκομείου, υπογράμμισε ότι οι
περικοπές κι ο μαρασμός των κοινωνικών υπηρεσιών φορτώνουν ακόμα περισσότερα βάρη στις
πλάτες των γυναικών. “Δεν είμαστε μόνες. Από τα
Κίτρινα Γιλέκα στη Γαλλία, μέχρι τις γυναίκες στις
ΗΠΑ που ξεσηκώνονται ενάντια στον Τραμπ είμαστε
ένα διεθνές κίνημα που παλεύει” κατέληξε η τοποθέτησή της.
Ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου μίλησε για την Αθήνα
των μεταναστών και των προσφύγων, των εξαρτημένων, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και “ενός από τα μεγαλύτερα Pride στην Ευρώπη”, την Αθήνα του Ζακ και του
Λουκμάν. “Είμαι με την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας γιατί είναι κίνηση ενωτική και συμπεριληπτική.
Ενδιαφέρεται και εντάσσει στις γραμμές τις όλες τις
ομάδες που 'αφήνονται απ' έξω'. Για όλες αυτές τις
ομάδες η Αθήνα δυστυχώς είναι αφιλόξενη πόλη. 50
χρόνια μετά την εξέγερση του Stonewall χρειάζεται να
παλέψουμε για τα αυτονόητα και η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας είναι στήριγμα” σημείωσε.
Με αιχμηρές αναφορές στους υποψήφιους δημάρχους της ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής,
ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο Πέτρος Κωνσταντίνου. Υποψηφιότητα ιδιωτικοποιήσεων και αβάντας
στην ακροδεξιά χαρακτήρισε αυτή του Μπακογιάννη, ενώ κατήγγειλε την υποκρίσια της καμπάνιας
του Ηλιόπουλου “που από τη μια μιλάει για Αθήνα
πολυπολιτισμική και από την άλλη η κυβέρνησή που
συμμετέχει, κατεβάζει νομοσχέδιο για τη μετανά-

1/2, Συνέλευση 2ου Διαμερίσματος

στευση στο οποίο οι μετανάστες χωρίς χαρτιά είναι
σαν να μην υπάρχουν”. Αναφέρθηκε επίσης στη συνέχεια των μνημονιακών πολιτικών στους δήμους
μέσα από τον Κλεισθένη και το σκάνδαλο της θυσίας των αποθεματικών των δήμων στο βωμό της
“εξόδου στις αγορές”.
Ο Μάκης Καβουριάρης, πανεπιστημιακός και πρωταγωνιστική μορφή του Μάη '68 στο Παρίσι, στο
χαιρετισμό του υπερθεμάτισε για την ανάγκη επιτυχίας των αντιφασιστικών συλλαλητηρίων στις 16
Μάρτη γιατί εκτός από τις δημοτικές εκλογές, η
ακροδεξιά απειλεί με άνοδο και στις ευρωεκλογές.
“Υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα ενάντιά τους που πρέπει να κερδίσει όλη την πόλη της Αθήνας, αλλά και
κάθε πόλη της Ευρώπης”. Εκ μέρους της Παλαιστινιακής Νεολαίας Ελλάδος, μίλησε ο Γιασίν, που δήλωσε τη στήριξή του, θύμισε τους κοινούς αγώνες
που έχουμε δώσει για Λευτεριά στην Παλαιστίνη και
με την παρέμβασή του άνοιξε τη συζήτηση για τις
μπίζνες του δήμου Αθήνας με το κράτος του Ισραήλ
και τις επιχειρήσεις του.
Ακολούθησαν πλήθος τοποθετήσεων σχετικά με
την Αθήνα του τουριστικού υπερκέρδους που διώχνει τον φτωχό κόσμο και της εργατική τάξη από τις
γειτονιές, την ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής μνήμης με εκδηλώσεις όπως αυτή που προτάθηκε για
το Μπλόκο του Δουργουτίου, τις ελλείψεις σε Υγεία,
Παιδεία και κοινωνικές υπηρεσίες, τη μάχη για μόνιμη και σταθερή δουλειά, τη διεκδίκηση των φοιτητών για φοιτητικές εστίες που να καλύπτουν πλήρως
τις ανάγκες τους κλπ.
Η συνέλευση κατέληξε στην εκλογή συντονιστικής
επιτροπής 2ου διαμερίσματος και σε πρόγραμμα
δράσεων για τον Φλεβάρη.

1ο Διαμέρισμα Δήμου
Αθήνας
Τετάρτη 6/2, 7μμ, Παιδαγωγικό Αθήνας (Χ.Τρικούπη
και Ναυαρίνου),
Ομιλητές: Πέρσα Κατσανούλη, ηθοποιός-μέλος ΣΕΗ, Νίκος Στραβελάκης, οικονομολόγος, Λορέττα Μακόλεϋ,
Ενωμένες Αφρικανές Γυναίκες, Βαγγέλης Χατζηνικολάου, σκηνοθέτης, Proud Seniors(ΛOATKI)
Θα χαιρετήσει ο Πέτρος
Κωνσταντίνου υποψήφιος
δήμαρχος με την "Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας”
4ο Διαμέρισμα Δήμου
Αθήνας
Πέμπτη 14/2, 6μμ, Καφενείο
ο Πλάτων (Τριπόλεως 61 και
Πλάτωνος)
Ομιλητές: Μαρία Αμπελιώτη,
εργαζόμενη Δ. Αθήνας, Άννα
Στάμου, Μουσουλμανική
Ένωση Ελλάδας, Τζαγκίρ
Μοχάμετ, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας, MC Yinka,
μουσικός, Πέτρος Κωνσταντίνου
5ο και 6ο Διαμέρισμα
Δήμου Αθήνας
Σάββατο 16/2, 6.30μμ, Πολιτιστικό Κέντρο Kυψέλης (Καλογερά 18)
Ομιλητές: Μαρία Αλιφιέρη,
μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζομένων Αγλαΐα Κυριακού, Βασιλική Κανέλλου, συμβασιούχος ΟΑΕΔ νοσοκομείο
Γεννηματάς, Τζακίρ Χοσαΐν,
μέλος συλλόγου εργαζομένων από το Μπαγκλαντές,
Ντίνα Γκαρανέ, μέλος ΔΣ Γ’
ΕΛΜΕ, Λαμπρινή Θωμά, δημοσιογράφος- πρώην εργαζόμενη στον 9.84
Θα χαιρετήσει ο Πέτρος
Κωνσταντίνου

“Αντίσταση και Ανατροπή” στα Βριλήσσια

Τ

ο Σάββατο 2/2 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της δημοτικής κίνησης «Αντίσταση και Ανατροπή» στα Βριλήσσια.
Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση καθώς έμπαιναν πολλά ερωτήματα από τον κόσμο που
συμμετείχε, αναφορικά με την φυσιογνωμία
της κίνησης αλλά και τις διεκδικήσεις για τις
οποίες παλεύει.
Εκ μέρους της κίνησης άνοιξε την εκδήλωση
ο δημοτικός σύμβουλος Ορέστης Ηλίας ο
οποίος παρουσίασε συνολικά τις θέσεις και τις
διεκδικήσεις. Στη συζήτηση που ακολούθησε,
πολλοί ήταν αυτοί που πήραν τον λόγο.
«Το νομοσχέδιο Κλεισθένης είναι συνέχεια
του Καλλικράτη, δίνει υπερεξουσίες στον Δήμαρχο και ανοίγει δυνατότητες για αλισβερίσια μεταξύ διοίκησης και δημοτικών συμβούλων για να διασφαλίσουν πλειοψηφίες. Το κεντρικό κράτος γίνεται ρυθμιστής των ΟΤΑ, σε
μια περίοδο που συνεχίζουν να προωθούν
ελαστικές σχέσεις εργασίας και παραχώρηση
ελεύθερων χώρων σε ιδιωτικά συμφέροντα.

2/2, Βριλήσσια

Ένα παράδειγμα είναι η εκχώρηση του ελεύθερου πάρκινγκ στο μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας. Παλεύουμε για μια ανοιχτή στον κόσμο δημοτική κίνηση που να ιεραρχεί ψηλά τις
ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας στην πόλη μας» ανέφερε στην τοποθέτηση του ο Δημήτρης Κυριαζής, φοιτητής και συνέχισε ο
Θόδωρος Καλμούκης, δικηγόρος, λέγοντας
ότι «έχουμε μια ΕΕ που ξεκίνησε ως “ενότητα
των πολιτών” αλλά στην πραγματικότητα είναι
μια κλειστή μηχανή που αποφασίζει χωρίς
εμάς… Χρειάζεται να συγκροτήσουμε το τοπι-

κό κίνημα, τις διεκδικήσεις του, γιατί μόνο έτσι
μπορούμε να κερδίζουμε».
Ο Βασίλης Λιανός, φοιτητής, είπε «στους
καιρούς που ζούμε δεν μπορούμε να αφήσουμε να μας απογοητεύουν οι υποσχέσεις που
ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν. Στις τοπικές
εκλογές πρέπει να είμαστε η φωνή του κόσμου που παλεύει. Ξεκινάμε την επικοινωνία
και την κοινή δράση με τον κόσμο. Διεκδικούμε μια πόλη ανοιχτή με δομές για όλους τους
άπορους, άστεγους, πρόσφυγες, μετανάστες
και κακοποιημένες γυναίκες. Για να λειτουργήσουν όλα αυτά είναι απαραίτητο να γίνουν
μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού».
Η εκδήλωση έκλεισε με την απόφαση συμμετοχής στις δημοτικές εκλογές του Μαϊου,
με επικεφαλής τον Ορέστη Ηλία. Τις επόμενες
μέρες θα ανακοινωθούν οι πρώτοι υποψήφιοι
καθώς και πρόγραμμα δράσεων. Τέλος, αποφασίστηκε η συμμετοχή της δημοτικής κίνησης στις συσκέψεις και δράσεις της «Κίνησης
για την απεργιακή 8 Μάρτη».
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Νέα από τις γειτονιές
Δημοτικά-Περιφερειακά
σχήματα
Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο
Συνέλευση
Πέμπτη 7/2, 7μμ, Βίλα Στέλλα

Αντικαπιταλιστική Ανατροπή
στην Αττική

Συνέλευση
Παρασκευή 8/2, 6μμ, ΑΣΟΕΕ, Αίθουσα Υ

Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα
Παρασκευή 8/2, 7μμ
Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ.

Ανταρσία στην Κοκκινιά

Τοπική Ανοιχτή Σύσκεψη Νεάπολης,
Κυριακή 10/2, 6.30μμ,
Γραφεία Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας
(Βουρνόβα και Κ. Παλαμά)
Ομιλήτριες: Κατερίνα Θωίδου, υποψήφια
δήμαρχος Νίκαιας- Ρέντη, Εύη Σταμπολή,
άνεργη, Φιλιώ Φραγκάκου, εργαζόμενη νοσοκομείο Αγ.Σαββας.

Aνυπότακτη Πετρούπολη

Συνέλευση
Κυριακή 10/2, 6μμ
Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης

Ανταρσία στην Πάτρα για την
Αντικαπιταλιστική Ανατροπή
Ανοιχτή σύσκεψη
Κυριακή 10/2, 6μμ ΕΒΕ,
(Αράτου 21, πλ.Ολγας)

Συνέλευση για τη δημιουργία
δημοτικού σχήματος στην Καλλιθέα

Κυριακή 10/2, 11πμ
Αίθουσα πρώην συνοικιακού συμβουλίου,
(Πλάτωνος 45)

Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών
Βύρωνα

Ανοιχτή Εκδήλωση: «Οι δικές μας ανάγκες
μπροστά στις δημοτικές εκλογές. Η σημασία των εκλογών και πώς παρεμβαίνουμε.»
Κυριακή 10/2, 6.30 μμ
ΚΑΠΗ Μεταμόρφωσης

Εκτός Πλάνου

Παρουσίαση εκλογικής διακήρυξης
Κυριακή 10/2, 6 μμ
Δ’ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης

Ανταρσία στην Κεντρική ΜακεδονίαΑντικαπιταλιστική Αριστερά
Συνέλευση
Κυριακή 10/2, 12 μεσ, ΕΔΟΘ

Aριστερή Κίνηση Περιστερίου
Συνέλευση
Δευτέρα 11/2, 7.30μμ
Στέκι Αριστερής Κίνησης

Πρωτοβουλία για τη δημιουργία Ριζοσπαστικής Αντικαπιταλιστικής Κίνησης
Δευτέρα 11/2, 7 μμ
Δημαρχείο Ιλίου

Aνταρσία στο Λιμάνι

Ανοιχτή τοπική εκδήλωση
Πειραϊκή-Χατζηκυριάκειο
Τετάρτη 13/2, 7μμ
Καφέ Μιραμάρε, Ακτή Θεμιστοκλέους 332
Ομιλητές:
Θανάσης Διαβολάκης, υποψήφιος δήμαρχος, συνδικαλιστής ΟΙΕΛΕ, Τάσος Αναστασιάδης, Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, Ελένη Τσόλκα, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, Αντώνης Αλφιέρης, εργαζόμενος

Ανυπότακτη Κρήτη – Αντικαπιταλιστική
Αριστερή Παρέμβαση στην Κρήτη
Συνέλευση
Κυριακή 17/2, 12 μεσ
Αίθουσα Μ. Καρέλης Αδρόγεω

Φυσάει Κόντρα στην Αγ. Παρασκευή

Συνέλευση
Παρασκευή 21/2, 7μμ
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου-Δημαρχείο

Kίνημα στην Πόλη του Ζωγράφου

Τ

ο Σάββατο 2/2 πραγματοποιήθηκε η πρώτη
για το 2019, συνέλευση του σχήματος "Κίνημα στην Πόλη του Ζωγράφου". Συμμετείχαν πάνω από 50 αγωνιστές/στριες, μέλη του
σχήματος αλλά και κόσμος που ήρθε να παρακολουθήσει για πρώτη φορά.
Η συνέλευση συζήτησε και αποφάσισε την πολιτική διακήρυξη, ένα κείμενο που ακουμπά στην
κρίση των από πάνω και στην απογοήτευση από
το ΣΥΡΙΖΑ, για να βάλει όλες τις αιχμές που έχει
αναδείξει το ίδιο το κίνημα τα τελευταία 5 χρόνια,
ως πρόγραμμα μάχης. Μαζικές μόνιμες προσλήψεις, ψήφος στους μετανάστες, αξιοποίηση των
άδειων διαμερισμάτων για τους αστέγους και
τους πρόσφυγες, είναι μερικά από τα αιτήματα
και τα στοιχήματα της επόμενης περιόδου.
Αποφασίστηκε ανοιχτή συνέλευση/εκδήλωση
μέσα στις επόμενες 20 μέρες (θα ανακοινωθεί και

θα κυκλοφορήσουν υλικά από αυτή τη βδομάδα),
όπου θα καλέσουμε όλες τις δυνάμεις της αριστερής αντιπολίτευσης στη γειτονιά, τα σωματεία
και τις αριστερές συλλογικότητες, για να στηρίξουν το σχήμα. Επιδιώκουμε φέτος το "ΚσΠ" να
αναδειχτεί σε τροφοδότη των κινημάτων της γειτονιάς και σε παράδειγμα για το πώς το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα γίνεται χειροπιαστό στις
εργατογειτονιές που βράζουν από διεκδικήσεις.
Τα 5 χρόνια διοίκησης Καφατσάκη (ΣΥΡΙΖΑ) κατάφεραν μόνο να απογοητεύσουν, η κρίση της
Δεξιάς συνέχισε φτάνοντας να διασπάται στα 7
(!) ψηφοδέλτια φέτος και ο ρόλος μας πλέον μπορεί και χρειάζεται να είναι πολύ κεντρικός στις
εξελίξεις. Με αυτοπεποίθηση και ενωτικά, μπορούμε να βγάλουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά ενισχυμένη στις εκλογές του Μάη.

Κατερίνα Σεβαστάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ Εκτός των Τειχών

Τ

ο Σάββατο 2/2 πραγματοποιήθηκε στο Μαρούσι, η
ανοιχτή συνέλευση του
δημοτικού σχήματος ‘Εκτός των
Τειχών’. Στη συνέλευση συμμετείχαν τριάντα άτομα από τη
γειτονιά.
Ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης,
ο οποίος άνοιξε την εκδήλωση
από την πλευρά των ομιλητών
θύμισε την ιστορία του σχήματος από την ίδρυσή του το
2003, τους αγώνες που έχει δώσει στη γειτονιά, καθώς και το
γεγονός ότι είναι ένα αντικαπιταλιστικό σχήμα που φέρνει τη
φωνή των αγώνων μέσα στα δημοτικά συμβούλια και αυτό
διεκδικεί και για την επόμενη
ημέρα των εκλογών.
Ο Τάσος Σπυρόπουλος τόνισε
τις μεγάλες μάχες που χρειάζεται να οργανώσουμε με τον κόσμο και τις συλλογικότητες της
γειτονιάς το επόμενο διάστημα.
Βασική διεκδίκηση είναι η δημό-

σια και ελεύθερη πρόσβαση του
ΟΑΚΑ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, όπως και για τα 162 που
έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ.
Συγχρόνως, σε συντονισμό με
τις περιοχές του Χαλανδρίου και
της Ν.Ιωνίας θα χρειαστεί να
σταματήσουμε την δημιουργία
ξενοδοχιακών εγκαταστάσεων
και καζίνο στην περιοχή.
Η Αφροδίτη Φράγκου αναφέρθηκε στις αντιφασιστικές
διαδηλώσεις και εκδηλώσεις
των προηγούμενων χρόνων που
πραγματοποιήθηκαν στο Μαρούσι με αποτέλεσμα να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής. Επιπλέον, τονίστηκε η
σημασία να κλιμακωθεί η μάχη
να μπουν οι πρόσφυγες στον
κοινωνικό ιστό της πόλης, καθώς κοντά μας υπάρχει το
στρατόπεδο της Μαλακάσας.
Έκλεισε την εισήγησή της με
την εικόνα από το γυναικείο κίνημα και τις διεκδικήσεις του

μπροστά στις 8 Μάρτη.
Στην ανοιχτή συνέλευση παραβρέθηκαν μέλη από το δημοτικό σχήμα ‘Ενότητα Έργο και
Ανατροπή’ που πρόσκειται στην
ΛΑΕ. Ο Λευτέρης Μαγιάκης
απηύθυνε κάλεσμα κοινού κατεβάσματος των σχημάτων στις
δημοτικές εκλογές. Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι η
επιλογή του συγκεκριμένου
σχήματος να συνεργαστεί με το
ΕΠΑΜ, δεν μας χωράει στη συζήτηση, καθώς η αριστερά σε
μία περίοδο πόλωσης καθήκον
έχει να οργανώνει τη διεθνιστική αλληλεγγύη. Το δημοτικό
σχήμα ‘Εκτός των Τειχών’ αποφάσισε ομόφωνα την αυτόνομη
κάθοδο στις δημοτικές εκλογές
ενώ θα συνεχίσουμε να δίνουμε
τις μάχες ενωτικά μαζί με όλον
τον κόσμο της αριστεράς.

Δήμητρα Τζάκου

Ν. ΣΜΥΡΝΗ Mια πόλη ανάποδα

Τ

η Δευτέρα 4 Φλεβάρη έγινε συνέλευση του
δημοτικού σχήματος «Μια Πόλη Ανάποδα»
στη Νέα Σμύρνη, όπου επιβεβαιώθηκε η κάθοδός του στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.
Με τη συμμετοχή αρκετών αγωνιστών/τριών έγινε
μια πρώτη κουβέντα γύρω από το πολιτικό στίγμα
και τα υλικά που θα κυκλοφορήσει το σχήμα για
την προεκλογική περίοδο.
Αντιλαμβανόμαστε αυτή την περίοδο σαν μια
μεγάλη μάχη και ευκαιρία να πλησιάσουμε ακόμα
περισσότερο κόσμο από αυτόν με τον οποίον
έχουμε παλέψει μαζί τα τελευταία χρόνια. Σε μια
περίοδο έντονων αγώνων (εργατικών, αντιφασιστικών, αντιρατσιστικών), η προεκλογική καμπάνια είναι για εμάς ένα επιπλέον στοίχημα για να
δυναμώσουμε την παρέμβασή μας στη γειτονιά
και την παρουσία της αντικαπιταλιστικής αριστεράς μέσα στο δημοτικό συμβούλιο.
Ένα ακόμα ζήτημα που απασχόλησε τη συζήτη-

ΧΑΝΙΑ

ση ήταν το κλείσιμο ενός τοπικού κινηματογράφου
που λειτουργεί 40 χρόνια στη γειτονιά. Το θέμα συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο όπου εκφράστηκε η πρόθεση του Δήμου να το αγοράσει. Είναι ένα
ανοιχτό θέμα που από τη μεριά μας διεκδικούμε να
περάσει στα χέρια του δήμου και να αξιοποιηθεί ως
ένας ανοιχτός και δωρεάν, προσβάσιμος σε όλους
τους κατοίκους χώρος. Κόντρα στις λογικές εμπορευματοποίησης που έχουν κατακλύσει το δήμο
μας, παλεύουμε μαζί με τους εργαζόμενους, τους
εκπαιδευτικούς κλπ για χρηματοδότηση των αναγκών μας, όχι των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Το αμέσως επόμενο διάστημα και αφού διαμορφωθεί πλήρως η πολιτική μας διακήρυξη, θα
κυκλοφορήσουμε κείμενο-κάλεσμα και αφίσα.
Οργανώνοντας τις επόμενες συνελεύσεις και
ανοιχτές εκδηλώσεις πάνω στα μεγάλα πολιτικά
ζητήματα, ξεκινάμε την παρέμβασή μας.

Βαγγέλης Καραθάνος

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Φυσάει Κόντρα

Μ

ε την συμμετοχή 30 περίπου
συναγωνιστών και συναγωνιστριών πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 1 Φλεβάρη η συνέλευση
του δημοτικού σχήματος Φυσάει Κόντρα στην Αγ. Παρασκευή με βασικό θέμα τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.
Στην εισήγηση εκ μέρους του συντονιστικού παρουσιάστηκε ένας σύντομος
απολογισμός της παρουσίας του σχήματος την προηγούμενη περίοδο, ανοίγοντας έτσι τη συζήτηση τόσο για την
ανάγκη της παρουσίας του Φυσάει Κόντρα στην μάχη των επόμενων εκλογών,
όσο και για το περιεχόμενο της εκλογικής καμπάνιας.
Στις τοποθετήσεις των περισσότερων
παρευρισκομένων που πήραν τον λόγο,
κοινή συνισταμένη ήταν ότι το σχήμα
έχει αφήσει ένα σημαντικό στίγμα στην
περιοχή από την στιγμή της ίδρυσης
του και χρειάζεται να δώσει το βροντερό παρόν και στη μάχη των δημοτικών
εκλογών το Μάη ώστε να εκφραστεί
αποτελεσματικά η οργή του κόσμου
απέναντι στην δημοτική αρχή αλλά και
στην δεξιά αντιπολίτευση.
Από την πλευρά των τοποθετήσεων
των μελών του ΣΕΚ υπερθεματίστηκε
ότι ο προσανατολισμός της καμπάνιας
χρειάζεται να είναι προς αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, να επιχειρηθεί η σύνδεση των τοπικών ζητημάτων με τα κεντρικά πολιτικά (χρέος, λιτότητα, πλεονάσματα) και να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα
στους εργατικούς αγώνες και ζητήματα
που υπάρχουν στην περιοχή (π.χ διεκδικήσεις δημοτικών υπαλλήλων, απλήρωτοι εργαζόμενοι συνεταιρισμού ΘΕΣΓΑΛΑ).
Στο τέλος της συνέλευσης ορίστηκαν
επιτροπές για την οργάνωση του προεκλογικού αγώνα και νέα συνέλευση
στις 21/2 όπου θα αποφασιστεί το κεντρικό προεκλογικό υλικό και ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου.

Νίκος Τουρνάς

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1360, 6 Φλεβάρη 2019

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 καφέ Wake & Bake
(μετρό Ελληνικού) 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ –
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Τερψιθέα) 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ –
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο
Ομιλητής: Παναγιώτης Σημιτσόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 καφέ Spirit
(πλατεία Βυζαντίου) 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ –
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 Σύλλογος Ιμβρίων 7:30μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ –
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 καφε Γιώτης 8:30μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 στοά Σαρκά,
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Α’κτίριο, β’ όρ. 7μμ
Η απεργιακή 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/2 στοά Σαρκά,
Α’κτίριο, β’ όρ. 7μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου
ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 γραφεία του δημ. Σχήματος
Ανταρσία 7:30μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 Εργατικό Κέντρο 7:30μμ
Η δικαιοσύνη τους και η δικαιοσύνη μας
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 στης Μηλιάς το Λάζο

7.30μμ
16 Μάρτη του αντιρατσισμού και του αντιφασισμού
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/2 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 στέκι Αριστερής Κίνησης
7:30μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
16 Μάρτη του αντιρατσισμού και του αντιφασισμού
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 καφέ Deja
(Φωκ. Νέγρη και Σκόπελου) 7.30μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 καφέ Κρίκος
(Γενναίου Κολοκοτρώνη 42) 7μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 καφέ 6
(Τριών Ιεραρχών 72) 7μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 καφέ Αυλή του Πέτρου 7μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλητής: Αλέξης Μαρτζούκος
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 καφέ 1968
(στοά Βενιζέλου και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 καφέ Τζένγκα

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμεγια

ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και
προγραμματίσουν την παραγωγή και τη διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν
υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια

τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη
θα χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο
στην άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπρο σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόμα
και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση του
σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων ανατο-

(Κειριαδών 38) 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ –
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 καφέ Βεσπάκι (Ζίννη) 8μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος)
7μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη
ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2καφέ Μυρτίλο
(πάρκο ΚΑΠΑΨ) 7.30ΜΜ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ –
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 Α’ λέσχη ΦΕΠΑ 7μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
16 Μάρτη του αντιρατσισμού και του αντιφασισμού
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 31/1 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης
ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 ΕΔΟΘ 7μμ
Καπιταλισμός και κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 31/1 καφέ Ζωή 6μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 Καφέ Καμπόης
(Μεταμορφώσεως 10) 6:30μμ
16 Μάρτη του αντιρατσισμού και του αντιφασισμού

λικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς
διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρησκείας,
φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει
τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα
της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίμακα από
τη Nέα Yόρκη ως τη Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί
να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία
της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργά-

Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Εξορμήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 καφέ Ποέτα 8.30μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΤΟΥΜΠΑ

ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 καφέ Άνεμος 7μμ
Βενεζουέλα – Να σταματήσουμε το πραξικόπημα
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ

ΠΕΠΜΤΗ 7/2
Πολύκεντρο Νεολαίας 7:30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ –
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά
ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 Θόλος (πανεπιστήμιο)
αίθουσα Μ 7μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα
ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ –
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 Goody’s 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ –
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 Πνευματικό Κέντρο Δήμου
(Κισσάβου 11) 7μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/2 καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ –
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στιςσχολές
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/2 αιθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 1.30μμ
Το κίνημα το Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητές: Γκαμπριέλ Καρντούν, Παντελής
Παναγιωτακόπουλος

τες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα
μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει
τον εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα από τη δική της δράση. Για να
κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν
τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε
ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους
εργάτες για την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.

ΠΕΜΠΤΗ 7/2

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/2

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβας 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Σταθμός Μετρό 12μεσ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Super Market Βασιλόπουλος 12μεσ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης
Πλατεία Πλαστήρα 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12μεσ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μεσ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 12 μεσ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μουσείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 12μεσ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
πλατεία Ανάληψης 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Πλατεία Πατριάρχου 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
πεζόδρομος Μ. Ασίας 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μεσ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Παπαναστασίου και Μαρτίου 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μεσ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
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Ιστορία

Η

εξέγερση στο Καράκας, την
πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, στα τέλη Φλεβάρη του
1989 ήταν ένα σημείο καμπή για την
πορεία της χώρας και της Λατινικής
Αμερικής στις επόμενες δεκαετίες.
Χωρίς το “Καρακάσο”, όπως έμεινε
γνωστή η εξέγερση, δεν θα υπήρχε
το “φαινόμενο Τσάβες”.
Η εξέγερση ξεκίνησε τις πρώτες
πρωινές ώρες της Δευτέρας 27 Φλεβάρη. Δηλαδή την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες φτωχοί εργαζόμενοι,
κατέβαιναν από τις φτωχογειτονιές
της πόλης και της περιφέρειάς της
προς το κέντρο για να πιάσουν δουλειά. Όταν πήγαιναν να πάρουν τα
λεωφορεία, ανακάλυπταν ότι οι τιμές των εισιτηρίων είχαν αυξηθεί.
Και μάλιστα, όχι στο 30% που είχε
ανακοινώσει η κυβέρνηση πριν μερικές μέρες, αλλά πολύ περισσότερο.
Σε διάφορους συγκοινωνιακούς
κόμβους οργισμένοι “επιβάτες” αρνιούνταν να πληρώσουν τις νέες τιμές και αρχίζουν να διαπληκτίζονται
με οδηγούς. Την ώθηση για να μετατραπεί η οργή σε οργανωμένη αντίσταση, ωστόσο, την έδωσαν φοιτητές και φοιτήτριες που έφτασαν με
διαδηλώσεις, τα ξημερώματα, σε
εκείνα τα σημεία. Αρχισαν να οργανώνουν καθιστικές διαμαρτυρίες και
αποκλεισμούς δρόμων.
Οι αγωνιστές από τις σχολές που
πήραν την συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν μια συνολικότερη στόχευση: το “πακέτο σταθεροποίησης” που
είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση με το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
Ένα πρόγραμμα άγριων νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων εις βάρος
των εργαζόμενων, των φτωχών και
της νεολαίας. Οι αυξήσεις στα καύσιμα και κατ’ επέκταση στα εισιτήρια,
ήταν η σπίθα που προκάλεσε την
έκρηξη. Όμως, το “εύφλεκτο υλικό”
συσσωρευόταν για χρόνια.

“Εξαίρεση”
Για δεκαετίες η Βενεζουέλα προβαλλόταν σαν η “δημοκρατική εξαίρεση” σταθερότητας και ευημερίας
σε μια Λατινική Αμερική που κυριαρχούσαν δικτατορίες και φτώχεια. Το
1958 μια εξέγερση είχε ρίξει μια
σκληρή δικτατορία. Το κοινοβουλευτικό καθεστώς που προέκυψε από
το 1958 ήταν ένα σύστημα που στην
ουσία θεσμοθετούσε την εναλλαγή
στην κυβερνητική εξουσία ανάμεσα
στη σοσιαλδημοκρατική Δημοκρατική Δράση (AD) και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (COPEI). Η Βενεζουέλα είναι πετρελαιοπαραγωγός
χώρα, και τα έσοδα από το πετρέλαιο χρηματοδοτούσαν την “ανάπτυξη” και μαζί μ’ αυτή τις κομπίνες και
τις λαμογιές των κομμάτων της
εξουσίας.
Όμως, στη δεκαετία του ‘80 αυτό
το πετυχημένο μοντέλο είχε ξεθωριάσει. Ο ένας λόγος ήταν η οικονομική κρίση. Οι τιμές του πετρελαίου
έπεφταν, τα έσοδα μειώνονταν, και

Καράκας, 27 φλεβάρη 1989

ποια στιγμή ο “επίσημος” απολογισμός έφτασε στους 297, αλλά οι
πάντες γνωρίζουν ότι ήταν πολύ περισσότεροι, θαμμένοι στα κρυφά σε
ομαδικούς τάφους.

Τσάβες

CARACAZO 1989 Οι ρίζες της

Βενεζουέλας που αντιστέκεται

το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν. Σχεδόν το μισό του εθνικού εισοδήματος πήγαινε για να “εξυπηρετηθεί”
το δημόσιο χρέος. Παράλληλα, οι
συνεχείς υποτιμήσεις του νομίσματος προκαλούσαν αύξηση του πληθωρισμού που εξανέμιζε μισθούς και
βύθιζε το βιοτικό επίπεδο της πλειοψηφίας.
Σ’ αυτό το κλίμα έγιναν οι προεδρικές εκλογές τον Δεκέμβρη του
1988. Τις κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία ο Κάρλος Αντρές Πέρεζ, της
AD ο οποίος έκανε κέντρο της καμπάνιας του τις επιθέσεις στο νεοφιλελευθερισμό γενικά και στο ΔΝΤ
συγκεκριμένα. Σε μια ομιλία του
σύγκρινε το ΔΝΤ με “βόμβα νετρονίου που σκοτώνει μόνο ανθρώπους
χωρίς να καταστρέφει κτίρια”.
Όμως, αμέσως μετά την ορκωμοσία του στις αρχές Φλεβάρη του
1989, ο Πέρεζ έσπευσε να υπογράψει ένα “πακέτο μέτρων” με το ΔΝΤ,
σε αντάλλαγμα με ένα (νέο) δάνειο
4,5 δις δολαρίων. Οι όροι ήταν δρακόντειοι: κατάργηση όλων των δασμών στις εισαγωγές, όλων των επιδοτήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης,
κάθε ελέγχου στις τιμές και βέβαια
αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά 100%. Η ανακοίνωση αυτών των
μέτρων στις 16 Φλεβάρη ήταν ο
πρόλογος του Καρακάσο.

Έκρηξη
Το πρωί της 27ης Φλεβάρη ξεκίνησε μια αλυσίδα γεγονότων που προκάλεσε πανικό στην κυβέρνηση και
την άρχουσα τάξη. Τα φτωχά “μπάριος”, οι γειτονιές γύρω από το κέντρο και τις πλούσιες συνοικίες του
Καράκας, άρχισαν να πλημμυρίζουν
τις κεντρικές αρτηρίες της πόλης σε

μια έκρηξη οργής που έμοιαζε ανεξέλεγκτη και χωρίς στόχο.
Οδοφράγματα και συγκρούσεις με
την αστυνομία ήταν η μια εικόνα.
Ένα τεράστιο κύμα λεηλασιών καταστημάτων ήταν η δεύτερη: πολυτελή
εμπορικά κέντρα, σουπερ-μάρκετ,
ακόμα και φορτηγά που μετέφεραν
εμπορεύματα γίνονταν στόχος. Είδη
πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, γάλα και
άλλα στοιχειώδη ήταν τα πρώτα στη
σειρά αλλά και είδη πολυτελείας,
ακριβές σαμπάνιες και κρασιά και
όσα οι φτωχοί έβλεπαν μόνο στα
αστραφτερά σόου της τηλεόρασης,
αλλά δεν μπορούσαν να αποκτήσουν ποτέ. Περισσότερα από 1000
καταστήματα πυρπολήθηκαν.
Καθώς περνούσαν οι ώρες γινόταν φανερό ότι όσα συνέβαιναν δεν
ήταν απομονωμένα επεισόδια αλλά
μια χιονοστιβάδα που μεγάλωνε και
συντονιζόταν. Στο Καράκας χιλιάδες
άνθρωποι δούλευαν ως ταχυμεταφορείς με τα μηχανάκια τους, είτε
σαν αυτοαπασχολούμενοι, είτε σαν
μισθωτοί. Πρόσφεραν ένα σχεδόν
έτοιμο δίκτυο για την επικοινωνία
ανάμεσα στις γειτονιές, τις αναρίθμητες μάχες που ξέσπαγαν σε όλη
την πόλη. Και τα νέα από άλλες μεγάλες πόλεις της Βενεζουέλας ήταν
παρόμοια. Η κυβέρνηση πανικοβλήθηκε. Το απόγευμα της 27ης Φλεβάρη ο Αλεχάντρο Ιζαγκίρε, ο υπουργός Εσωτερικών βγήκε στην τηλεόραση για να κάνει διάγγελμα. Λιποθύμησε μπροστά στις κάμερες.
Η εξέγερση ήταν αυθόρμητη. Παρόλο που τα επίσημα κόμματα της
Αριστεράς ήταν ουσιαστικά παρατηρητές των γεγονότων, ολόκληρα δίκτυα αγωνιστών και αγωνιστριών και
οργανώσεις που είχαν δημιουργηθεί

μέσα από διάφορες διαδρομές τα
προηγούμενα χρόνια, άρχισαν να
βάζουν την σφραγίδα τους με την
οργανωτική τους πείρα και τις προσπάθειες να δώσουν ένα πολιτικό
προσανατολισμό στην έκρηξη.
Όμως, τα χρονικά περιθώρια αποδείχτηκαν πολύ στενά για την συνέχεια αυτών των προσπαθειών. Το
απόγευμα της 28 Φλεβάρη ο πρόεδρος Πέρεζ ανακοίνωσε, σε εθνικό
δίκτυο από την τηλεόραση, την επιβολή κατάστασης πολιορκίας και
την αναστολή άρθρων του Συντάγματος για μια σειρά δικαιώματα. Ο
στρατός και η αστυνομία άρχισε να
ανοίγει συστηματικά πυρ και να εισβάλει στα μπάριος.

Σφαγή
Ένα από αυτά ήταν η Κάτια, στο
δυτικό Καράκας. Και μέσα στην Κάτια δέσποζε η περιοχή του “23 Ενέρο”. Είχε πάρει την ονομασία της
από την εξέγερση της 23ης Γενάρη
του 1958 και το 23 Ενέρο έγινε συνώνυμο της ανταρσίας, υποβαθμισμένη “γειτονιά εγκληματιών” για
τους κατοίκους των “καλών συνοικιών” και προπύργιο κάθε επαναστατικής οργάνωσης, από τις ένοπλες
της δεκαετίες του ‘60 και του ‘70,
μέχρι τις μαζικές οργανώσεις που
πάλευαν ενάντια στην καταστολή και
τη φτώχεια στη δεκαετία του ‘80.
Εκεί ο στρατός και η αστυνομία
πήραν την εκδίκησή τους πυροβολώντας αδιάκριτα τις πολυκατοικίες
και μέσα στα διαμερίσματα. Μερικά
χρόνια μετά, μια έρευνα διαπίστωνε
ότι ο στρατός και η αστυνομία έριξαν 4 εκατομμύρια σφαίρες για να
καταστείλουν την εξέγερση. Οι δολοφονημένοι ήταν εκατοντάδες. Κά-

Παρόλο που η “τάξη αποκαταστάθηκε” με την καταστολή, τίποτα δεν
ήταν το ίδιο μετά το Καρακάσο. “Η
βενεζολάνικη ιστορία κόπηκε στα
δυο” όπως είπε αργότερα ο Χοσέ
Βινσέντε Ρανγκέλ, ακτιβιστής των
ανθρώπινων δικαιωμάτων που θα γινόταν αντιπρόεδρος του Τσάβες. Η
“εθνική αρμονία” θρυμματίστηκε,
μαζί με το πολιτικό σύστημα, και δυο
Βενεζουέλες έβλεπαν πλέον με μίσος η μια την άλλη.
Μετά το πρώτο σοκ των δολοφονιών, το μαζικό κίνημα άρχισε να οργανώνεται και να δυναμώνει. Μια τεράστια διαδήλωση, που τη διέλυσε ο
στρατός, τίμησε την πρώτη επέτειο
της εξέγερσης. Το σύνθημα non hay
pueblo vencido, “Δεν υπάρχει ηττημένος λαός”, εκφραζόταν σε κινητοποιήσεις, συντονισμούς οργανώσεων
των μπάριος και άλλες προσπαθειες.
Πιο συγκεκριμένα, το Καρακάσο,
ενεργοποίησε ένα συνωμοτικό δίκτυο κατώτερων αξιωματικών που
ονομαζόταν MBR-200. Ένας από
τους ηγέτες αυτού του δικτύου ήταν
ο Ούγκο Τσάβες, αξιωματικός των
αλεξιπτωτιστών. Τέτοια φαινόμενα
δεν ήταν καινούργια στην ιστορία
της χώρας. Στο παρελθόν κάμποσοι
αξιωματικοί είχαν σχέσεις με την
Αριστερά, ή επηρεάζονταν από τις
ιδέες της.
Στις 4 Φλεβάρη του 1992, ο Τσάβες τέθηκε επικεφαλής μιας απόπειρας “πραξικοπήματος”, στα πρότυπα της εξέγερσης του 1958 με κομμάτια του στρατού να συνεργάζονται με το μαζικό κίνημα για να ανατρέψουν το καθεστώς. Το 1992 δεν
ήταν 1958 και η κίνηση απέτυχε “για
την ώρα” όπως δήλωσε ο Τσάβες
κατά τη σύλληψή του σε μια φράση
που γινόταν θρυλική.
Ένας πρώην πρόεδρος της χώρας, ο Ραφαέλ Καλντέρα, είπε σε
μια ομιλία του αμέσως μετά: “Η Βενεζουέλα ήταν η βιτρίνα της λατινοαμερικάνικης δημοκρατίας. Οι φτωχοί του Καράκας την έσπασαν όταν
κατέβηκαν οργισμένοι από τους λόφους [τα μπάριος] στις 27 Φλεβάρη
1989. Σήμερα η βιτρίνα ξανάσπασε
από τους υποκόπανους των όπλων
των εξεγερμένων στρατιωτών”.
Το 1998 ο Τσάβες εκλέχτηκε πρόεδρος. Και τέσσερα χρόνια μετά, τα
μπάριος, οι εργάτες και οι φτωχοί
ξαναπλημμύρισαν το κέντρο του Καράκας αποκρούοντας ένα πραξικόπημα της άρχουσας τάξης. Αυτή είναι η δύναμη που μπορεί να απαντήσει στα σημερινά πραξικοπήματα
της Δεξιάς και του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού.

Λέανδρος Μπόλαρης
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10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ

“Μαζί δώσαμε τη μάχη του ΜΕΤΡΟ”

6

χρόνια πριν, τον Γενάρη
του 2013 οι εργαζόμενοι
του Μετρό κατέβαιναν σε
απεργία διαρκείας, καταλαμβάνοντας το αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Η κυβέρνηση έφτασε μέχρι την επιστράτευση των απεργών και την εισβολή των ΜΑΤ
στο αμαξοστάσιο. Η απεργία
κράτησε εννιά μέρες, αλλά ήταν
η αρχή μιας χρονιάς με μεγάλους
αγώνες, όπως αυτούς της ΕΡΤ,
των σχολικών φυλάκων, των διοικητικών σε ΑΕΙ, των διαθέσιμων
εκπαιδευτικών κ.α.
Ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση
6 χρόνων από την απεργία του
Μετρό, συμπληρώνονται και 10
χρόνια από την ίδρυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Όπως και σε πολλούς
άλλους αγώνες όλη αυτή τη δεκαετία, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν το
στήριγμα των απεργών του Μετρό σε τέτοιο βαθμό, που η δεξιές
φυλλάδες έγραφαν ότι “η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατεστάλη” μετά την
επιστράτευση.
Με αφορμή αυτή τη διπλή επέτειο, ο Αντώνης Σταματόπουλος
πρώην πρόεδρος του σωματείου
του Μετρό (ΣΕΛΜΑ), μίλησε στο
Στέλιο Μιχαηλίδη και την Εργατική Αλληλεγγύη.

Α. Σταματόπουλος

“Ε

ίχαμε ξεκινήσει κινητοποιήσεις στο Μετρό ενάντια
στις απολύσεις. 200 συνάδελφοι απολύονταν τότε από την
κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη. Είχαμε βγει στον αγώνα με
24ωρες απεργίες, καταλήψεις. Στη
συνέχεια προσπάθησαν να μας κόψουν κομμάτια από τη Συλλογική
Σύμβαση. Δεν το δεχτήκαμε με τίποτα. Ξεκινήσαμε με κατάληψη
στον πύργο ελέγχου 4-5 μέρες, καταλήψεις στα γραφεία κλπ. Ήταν
διαρκής η μάχη. Ως κλιμάκωση αυτών ξεκινήσαμε την απεργία διαρκείας τον Γενάρη του 2013.
Εμείς οφείλαμε να βγούμε σε
απεργία. Δεν μπορούσαμε να δεχτούμε τις επιθέσεις της κυβέρνησης. Καταφέραμε να ενωθούμε όλοι
στο σωματείο. Το ποσοστό συμμε-

Η εφημερίδα “Δημοκρατία” δηλώνει ότι “Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατεστάλη”.

τοχής στην απεργία ήταν πάνω από
90%. Η απεργία κράτησε 9 μέρες. Η
κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα μας
επιστρατεύσει, εμείς είπαμε ότι δεν
σταματάμε και χιλιάδες κόσμος ήρθαν στο αμαξοστάσιο να συμπαρασταθούν.
Πολλά από αυτά που ακολούθησαν τα χρόνια των μνημονίων θα
μπορούσαμε να τα έχουμε προλάβει, αν τους είχαμε σταματήσει ήδη
από την περίοδο του Γιωργάκη Παπανδρέου. Αν είχαμε αντισταθεί
έτσι, με απεργίες διαρκείας, συντονισμένα, όλοι μαζί.

Και για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ που λες...
Μόνο η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν πραγματικά
στο πλευρό μας. Καθ'όλη τη διάρκεια του αγώνα, και κάθε φορά που
βγαίναμε να παλέψουμε. Ακόμα κι
όταν μπήκαν τα ΜΑΤ στο αμαξοστάσιο τα ξημερώματα, με τα παιδιά
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήμασταν μέσα. Οι
γραφειοκράτες σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ,
οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ που
τότε ελέγχανε τα πράγματα, ακόμα
και το ΚΚΕ, όλοι τους μας την πέφτανε ότι δυναμιτίζουμε το κλίμα,
ότι προκαλούμε την επιστράτευση
και δεν θα μπορούμε να ξανακάνου-

Τα βιβλία είναι όπλα

Θα τα βρείτε στο μαρξιστικό βιβλιοπωλείο

με αγώνα. Άσε τα κανάλια, τους
Πρετεντέρηδες και τους Καψήδες
που μας έβριζαν από το πρωί μέχρι
το βράδυ. Κι ακόμα μας το κρατάνε.
Εγώ ακόμα έχω δικαστήρια για τους
αγώνες που κάναμε τότε. Τώρα το
Μάρτη είναι το επόμενο.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν η μόνη δύναμη
που ήταν πραγματικά δίπλα μας χωρίς να έχουν κανένα όφελος. Γι'αυτό πήγα κι εγώ με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Με κέρδισε. Αγωνίστηκα στις γραμμές της, συμμετείχα στα ψηφοδέλτιά της στις εκλογές, τη στήριξα
στις δημοτικές εκλογές στη Νίκαια,
θα τη στηρίξω και τώρα που ζω στη
Μεσσηνία. Νομίζω ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
θα συνεχίσει την πορεία της και θα
πάει ακόμα καλύτερα, γιατί έχει
αγωνιστές, καθαρό κόσμο και τίμιο.
Το κυριότερο είναι ότι είναι τίμιοι.
Ούτε καρέκλες, ούτε αξιώματα. Οι
μόνοι που κατέβαζαν ψηφοδέλτιο
με αλφαβητική σειρά χωρίς επικεφαλής. Και δεν συμβιβάστηκαν ποτέ. Δεν έκαναν την παραμικρή κωλοτούμπα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό
είναι πολύ σημαντικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είδαμε όλοι τι κωλοτούμπες έχει κάνει. Ακόμα και το ΚΚΕ τότε στην
απεργία το βράδυ της επιστράτευσης, έφερε την Παπαρήγα για συμπαράσταση κι από το επόμενο πρωί
όλο επιθέσεις εναντίον μας, γιατί
λέει φταίμε για την επιστράτευση.
Με τη συμπαράσταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταφέραμε και ενώσαμε όλο
τον κόσμο στο Μετρό και γι'αυτό
κέρδισαν την εκτίμηση όλων των
συναδέλφων, ακόμα και των πιο
συντηρητικών. Μπράβο στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ έλεγαν. Γι'αυτό και συνεχίζω να είμαι στο πλευρό της”.

www.marxistiko.gr
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τηλ. 2105247584
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STOP στην επέλαση
της κερδοσκοπίας

Έ

να πάρτυ κερδοσκοπίας διαμορφώνεται στο κέντρο της Αθήνας με
τους ξενοδόχους να εκμεταλλεύονται τις συνθήκες στην αγορά τουρισμού για
να τζογάρουν με τις τιμές των ακινήτων. Η
περίοδος της κρίσης άφησε πίσω της δεκάδες κλειστά ξενοδοχεία αλλά και άδεια κουφάρια που παλιότερα ήταν κτίρια γραφείων
στο κέντρο της πόλης. Η άνοδος του τουρισμού στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια ανοίγει την όρεξη στους επιχειρηματίες του
κλάδου για να εκμεταλλευτούν την κατάσταση κατασκευάζοντας στην περιοχή από
την Ομόνοια έως το Σύνταγμα πολυτελή ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων που
προορίζονται για πλούσιους τουρίστες. Η
αυξημένη ζήτηση ανεβάζει με την σειρά της
τις τιμές των ακινήτων που είχαν υποστεί
ραγδαία πτώση μετά το ξέσπασμα της κρίσης και την πιστωτική ασφυξία που επέβαλαν οι τράπεζες κλείνοντας την στρόφιγγα
της χρηματοδότησης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής με τον γλαφυρό τίτλο “Το νέο Ελντοράντο των ξενοδόχων” πληροφορούμαστε
ότι ιδιαίτερα οφέλη κάτω από αυτές τις
συνθήκες υποτίθεται ότι θα προκύψουν για
τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα Ταμεία συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες
ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα
τα ακίνητα έχουν σύμφωνα με εκτιμήσεις
το κατάλληλο μέγεθος για να διαμορφωθούν σε ξενοδοχεία τεσσάρων ή πέντε
αστέρων. Μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων που διαγκωνίζονται για να εξασφαλίσουν το δικό τους μερίδιο στην πολλά υποσχόμενη αγορά βρίσκονται εκτός από διεθνείς επενδυτές η Εθνική Πανγαία, θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας που δραστηριοποιείται στην αγορά Real Estate, ο όμιλος Δασκαλαντωνάκη και ο όμιλος Χανδρή.
Ο ΕΦΚΑ, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, το
Ταμείο Πρόνοιας Πρώην Εργαζομένων ΑΤΕ
και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο έχουν
ήδη συνάψει συμφωνίες για να παραχωρήσουν τα κτίρια τους σε «επενδυτές» που θα
τα μετατρέψουν σε πολυτελή καταλύματα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που τα αποθεματικά των εργαζόμενων γίνονται αντικείμενο
λεηλασίας. Το 2007 η κυβέρνηση Καραμανλή βρέθηκε αντιμέτωπη με το σκάνδαλο
των «δομημένων ομολόγων», την επένδυση
δηλαδή μέρους των διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων σε σύνθετα επενδυτικά
προϊόντα με μεγάλο ρίσκο. Ήταν η περίοδος που οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα
των ασφαλιστικών ταμείων και των τραπεζών (ΟΤΟΕ) υιοθέτησαν το σύνθημα «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα». Το Ταμείο των Ξενοδοχοϋπαλλήλων είχε επενδύσει πάνω από
το 50% των αποθεματικών του. Λίγα χρόνια
αργότερα το 2012 η κυβέρνηση των Σαμα-
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ροβενιζέλων προχώρησε στο PSI, το «κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, ως όρο αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους στα πλαίσια του δευτέρου μνημονίου. Με το PSI η κυβέρνηση έσωσε τις
χρεοκοπημένες τράπεζες ρίχνοντας στα
βράχια τα Ταμεία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
τώρα επιχειρεί να παραδώσει μεγάλο κομμάτι αυτού του πλούτου στους ξενοδόχους
για να εξυπηρετήσει τα επενδυτικά τους
σχέδια και να παίξουν παράλληλα κερδοσκοπικά παιχνίδια με τις τιμές των ακινήτων. Αυτή η κίνηση είναι ενταγμένη στην
προοπτική ιδιωτικοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων και την στροφή προς την ιδιωτική ασφάλιση.
Ο Νάσος Ηλιόπουλος, υποψήφιος με τον
ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο της Αθήνας δήλωσε
πρόσφατα ότι η Αθήνα είναι μία πόλη πολυπολιτισμική αλλά στην πραγματικότητα η
πολιτική της κυβέρνησης την οποία υπηρετεί, αποκλείει τους εργάτες και τους φτωχούς. Απ’ την μία η κυβέρνηση κάνει δώρο
στους ξενοδόχους τα κτίρια των ασφαλιστικών ταμείων για να κατασκευάσουν πολυτελή καταλύματα και από την άλλη, οι
πρόσφυγες "στεγάζονται" σε άθλιες συνθήκες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της
ντροπής στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα. Στο κέντρο της Αθήνας επιχειρείται μία
προσπάθεια «εξευγενισμού» που διώχνει
τους άστεγους, τους πρόσφυγες, τους τοξικομανείς, για να μην χαλάνε την βιτρίνα
της τουριστικής βιομηχανίας. Αυτή η εικόνα απλώνεται και στις γειτονιές γύρω από
το κέντρο της πόλης μέσα από την εκρηκτική άνοδο της πλατφόρμας διαμερισμού κατοικιών Airbnb που καθιστά τις τιμές των
διαμερισμάτων απρόσιτες σε περιοχές
όπως το Κουκάκι, τα Εξάρχεια, το Παγκράτι, ο Κεραμεικός και η Κυψέλη. Πλάι σε αυτές τις πολιτικές που ανοίγουν τον δρόμο
για την επέλαση του κεφαλαίου στις γειτονιές χρησιμοποιείται η κρατική καταστολή
που επιστρατεύει και την τρομοκρατία των
ΜΜΕ για την «εγκληματικότητα» και τα
«γκέτο». Η ΕΛ.ΑΣ. την τελευταία περίοδο
σε αυτήν την κατεύθυνση έχει εντείνει τις
επιχειρήσεις σκούπα που συνοδεύονται
από εφόδους, όπως στο Πεδίον του Άρεως. Λίγες μέρες μετά από μία τέτοια επιδρομή πραγματοποιήθηκε ο άγριος ξυλοδαρμός και η δολοφονία του καλλιτέχνη
και ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου.
Δεν θα επιτρέψουμε στις πόλεις και στις
γειτονιές μας να πετάγονται οι άνθρωποι
σαν «σκουπίδια» για τα κέρδη των τραπεζιτών και του Χανδρή. Θέλουμε οι πόλεις
μας να είναι ανοιχτές για όλους τους εργάτες και τους φτωχούς, τους μετανάστες και
τους πρόσφυγες με ανθρώπινες συνθήκες
στέγασης και δικαίωμα στην εργασία για
όλους.

Κώστας Πολύδωρος

Ο ΣΥΡΙΖΑ
και η Βενεζουέλα
“Αγαπητέ σ. πρόεδρε Νικολάς...
Εκ μέρους όλων των μελών και φίλων της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα σε συγχαίρω για μία δύσκολη αλλά αποφασιστική,
ιστορική νίκη του λαού σου.
Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι οι δημοκρατικές, προοδευτικές, αριστερές αλλά και
επαναστατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις στην χώρα του Μπολίβαρ αλλά και στις άλλες χώρες της περιοχής που αποτίναξαν ξενοκίνητες δικτατορίες στο πρόσφατο παρελθόν
και διεφθαρμένα πολιτικά καθεστώτα δεν θα
επιλέξουν την ιστορική οπισθοδρόμηση. Όπως
λέει ο λαός μας, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω”.
Αυτά έγραφε ο Αλέξης Τσίπρας τον Απρίλη
του 2013 στη συγχαρητήρια επιστολή του στον
Μαδούρο σαν πρόεδρος τότε της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και αντιπρόεδρος του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Λίγους μήνες νωρίτερα
είχε ταξιδέψει στη Βενεζουέλα για την κηδεία
του Τσάβες. Και λίγα χρόνια νωρίτερα, το
2006, ο ΣΥΝ συμμετείχε στις εκδηλώσεις του
Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ στο Καράκας
με τον τότε πρόεδρό του Αλέκο Αλαβάνο.
Σήμερα, η χώρα του Μπολιβάρ απειλείται
άμεσα με πραξικόπημα και ιμπεριαλιστική
επέμβαση των ΗΠΑ. Όχι απλά η κυβέρνηση
Μαδούρο αλλά “οι δημοκρατικές, προοδευτικές, αριστερές αλλά και επαναστατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις” στις οποίες μερικά χρόνια πριν αναφερόταν ο Τσίπρας.
Ο ρόλος που θα μπορούσε να παίξει διεθνώς
η στάση της ελληνικής κυβέρνησης δεν θα
μπορούσε να τονιστεί περισσότερο από το γεγονός ότι ο ίδιος ο επίδοξος πραξικοπηματίας
Γκουαϊδό προσκάλεσε πρόσφατα τον Τσίπρα ή
όποιο μέλος της ελληνικής κυβέρνησης το επιθυμεί, να μεταβεί «και αύριο» στη Βενεζουέλα
και να επισκεφθούν μαζί νοσοκομεία, σχολεία
και φαρμακεία ή να ζήσει μία εβδομάδα με

τους μισθούς της χώρας, ώστε να διαπιστώσει
τη σοβαρότητα της κατάστασης”.
Ποια είναι η στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
μέσα σε αυτήν την κατάσταση; Αντί να καταδικάσει ανοιχτά, ακόμη περισσότερο να πάρει
πρωτοβουλίες, να ασκήσει βέτο ενάντια στους
επίδοξους πραξικοπηματίες και τους ιμπεριαλιστές, σαν Πόντιος Πιλάτος νίπτει τας χείρας
της. Είναι χαρακτηριστικό ότι την κοινή δήλωση υποστήριξης των ηγετών της ΕΕ στον
Γκουαϊδό την Δευτέρα 4/2 την μπλόκαρε η ιταλική και όχι η ελληνική κυβέρνηση.
Αντίθετα, ο αν. υπουργός Εξωτερικών Κατρούγκαλος δήλωσε ότι “είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι κατά την Υπουργική Σύνοδο
ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, η ΕΕ δεν κατέστη δυνατό να καταλήξει σε μια κοινή δήλωση,
με αφορμή την κρίση στη Βενεζουέλα και το
μεταναστευτικό”. Απέναντι στην επίθεση της
ΝΔ και τις προσκλήσεις του Μητσοτάκη “να ευθυγραμμιστεί η ελληνική κυβέρνηση με την
υπόλοιπη ΕΕ” ο Κατρούγκαλος εξανίσταται
που θίγεται η σύμπλευση της Ελλάδας με την
πλειοψηφία της ΕΕ: “Βρισκόμαστε μπροστά σε
ένα μπαράζ παρερμηνευτικών δηλώσεων εκ
μέρους της ΝΔ... η θέση της Ελλάδας όχι
απλώς δεν αποκλίνει από τις θέσεις της ΕΕ,
αλλά συνδιαμόρφωσε τις θέσεις αυτές”.
Όσον αφορά την ουσία, τυπικά ο υπουργός
Εξωτερικών δηλώνει “και με τον αστυφύλαξ
και με τον χωροφύλαξ”: “Με βάση τα ανωτέρω,
είναι αυτονόητο ότι σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τις αρμοδιότητες και της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας (δηλαδή του Γκουαϊδό)
και του Προέδρου της (Μαδούρο) στην άσκηση των συνταγματικών τους αρμοδιοτήτων
προς την κατεύθυνση διεξαγωγής εκλογών με
τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε”.
Οι “ίσες αποστάσεις” δεν είναι παρά στήριξη
του επίδοξου πραξικοπηματία και ανοχή στον
Τραμπ και τους ηγέτες της ΕΕ να παίζουν τα δικά τους παιχνίδια στις πλάτες του λαού της Βενεζουέλας και του υπόλοιπου πλανήτη. Ούτε
μια λέξη δεν βρήκαν να πουν ο Τσίπρας ή οι
υπουργοί του για την απειλή που ξεστόμισε ο
Τραμπ για εισβολή του αμερικανικού στρατού
στη Βενεζουέλα. Ούτε μια λέξη ενάντια στον
Γκουαϊδό, τον κολλητό και θαυμαστή του Μπολσονάρο, που μέσα στον Δεκέμβριο έκανε περιοδεία σε Ουάσιγκτον, Κολομβία και Βραζιλία
προκειμένου να πάρει στήριξη στα σχέδιά του.
Μετά τα μνημόνια, το μεταναστευτικό, το
Παλαιστινιακό, ο Τσίπρας συνεχίζει να δίνει στον κόσμο που όλα αυτά τα χρόνια στήριξε
τους αγώνες των εργαζομένων της Λατινικής
Αμερικής- τσάμπα την στρυχνίνη, για να παραφράσουμε το παλιό σύνθημα “ο Τσάβες μας
δίνει τσάμπα την βενζίνη”.
Αυτήν την στάση της κυβέρνησης, το εργατικό και νεολαιίστικο κίνημα, τα συνδικάτα και οι
φοιτητικοί σύλλογοι έχουν καθήκον να την καταγγείλουν οργανώνοντας την αλληλεγγύη στο
λαό της Βενεζουέλας, ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΗΠΑ-ΕΕ.

Γιώργος Πίττας
Υπάρχουν συμπαραστάτες της Βενεζουέλας που δεν την ξέχασαν.
Στη φωτό ο Πέτρος Κωνσταντίνου με τον Ούγκο Τσάβες στο Παγκοσμιο Κοινωνικό Φορουμ το 2006.

εργατικη αλληλεγγυη

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Κίτρινα γιλέκα και συνδικάτα
σαν μια γροθιά!
24

ωρη γενική απεργία στη
12η βδομάδα των Κίτρινων Γιλέκων στη Γαλλία.
Δεν είμαστε μόνο θυμωμένος λαός,
δεν είμαστε μόνο διαδηλωτές, είμαστε οργανωμένοι εργάτες και εργάτριες και έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε το σύστημα. Αυτό είναι
το μήνυμα που βάθυνε την τελευταία βδομάδα στις διαδηλώσεις των
Κίτρινων Γιλέκων.
Η ηγεσία της CGT αναγκάστηκε
να καλέσει γενική απεργία μετά από
πίεση που δεχόταν επί πολλές βδομάδες. Κι έτσι η Τρίτη 5 Φλεβάρη είδε τα κίτρινα και τα κόκκινα γιλέκα
(των συνδικάτων) να οργανώνουν
μαζί τις απεργιακές φρουρές και να
βγαίνουν μαζί στις διαδηλώσεις σε
όλες τις πόλεις. Μικρότερα και πιο
ριζοσπαστικά συνδικάτα, όπως η
Solidaires δυνάμωσαν το κάλεσμα.
Ενώ σε ορισμένους χώρους, όπως
στους εκπαιδευτικούς, συντάχθηκαν με την απεργία και κλαδικά συνδικάτα άλλων συνομοσπονδιών.
Οι εικόνες που έφταναν την Τρίτη
το πρωί καθώς έκλεινε ύλη η Εργατική Αλληλεγγύη ήταν από μαζικές
κινητοποιήσεις σε όλες τις μεγάλες
πόλεις, αλλά και από συντονισμένες
δράσεις συνδικάτων και Κίτρινων Γιλέκων σε μικρές πόλεις και χωριά.
Κοινές απεργιακές φρουρές με κα-

5/2, Γενική απεργία στη Γαλλία

5/2, Μασσαλία

πνογόνα και φωτοβολίδες έδωσαν
φως σε λιμάνια, αγορές, πύλες εργοστασίων και άλλους μαζικούς εργατικούς χώρους πριν ακόμη ξημερώσει, για να εξασφαλίσουν ότι δεν
θα πάει κανένας για δουλειά. Πολλά
Πανεπιστήμια είχαν κλείσει με κατάληψη ή μπλοκάρισμα από την προηγούμενη μέρα. Ήδη από το Σάββατο, στην 12η εμφάνιση των Κίτρινων
Γιλέκων, ήταν πιο εμφανής από ποτέ η σύνδεση εργατικών χώρων και
δρόμων. Τοπικά συνδικάτα κατέβηκαν με τα πανό τους και τις σημαίες
τους στη διαδήλωση, κι όχι απλώς
ως κίτρινα γιλέκα. Έστειλαν παντού
το μήνυμα ότι η απεγιακή Τρίτη εί-

ναι η λογική επέκταση του Σαββάτου.
Αν γυρίσει κανείς στις περιγραφές που επικρατούσαν τις πρώτες
βδομάδες των κινητοποιήσεων δεν
θα βρει τίποτα που να προβλέπει
αυτή την εξέλιξη. Υποτίθεται ότι το
νέο κίνημα ήταν η εξατομικευμένη
οργή που έρχεται σε αντιπαράθεση
με οτιδήποτε “πολιτικό”, είτε είναι
κόμματα, είτε συνδικάτα. Ακραίοι
νεοφιλελεύθεροι προσπάθησαν να
περιγράψουν το κίνημα ως δικό
τους, επειδή αρχικά στρεφόταν
ενάντια σε έναν φόρο (στα καύσιμα). Αρνητές της κλιματικής αλλαγής επιχείρησαν το ίδιο. Και τα

Η

Να γίνει
διαρκείας

Η πρόταση για την οποία παλεύουν πολλοί
αγωνιστές της Αριστεράς, και εκφράζεται και
επίσημα από το Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα,
είναι να μετατραπεί η απεργία σε απεργία
διαρκείας. Όχι περιμένοντας ότι θα το αποφασίσει άμεσα η CGT, αλλά παίρνοντας πρωτοβουλίες μέσα στις συνελεύσεις που οργανώνονται στους χώρους με ευκαιρία τις 5 του
Φλεβάρη.
Δεν πρόκειται για περιθωριακή πρόταση.
Στις διαδηλώσεις του Σαββάτου ήταν από τα
συνθήματα που ακούγονταν περισσότερο: “5
του Φλεβάρη, απεργία διαρκή”. Η Συνέλευση
των Συνελεύσεων υιοθέτησε το κάλεσμα. Σε
πολλούς εργατικούς χώρους η οργή ενάντια
στον Μακρόν έχει συσσωρευτεί από τις μάχες που δόθηκαν πριν ξεσπάσουν τα Κίτρινα
Γιλέκα. Η τακτική των απεργιών ανά διαστήματα που προτείνουν οι ηγεσίες των συνδι-

κάτων έδειξε τα όριά της, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα τους σιδηροδρομικούς. Στις 5
του Φλεβάρη βγήκαν σε απεργία, αλλά ξέρουν ότι μία 24ωρη δεν αρκεί. Έκαναν πολλές περισσότερες την περασμένη άνοιξη.
Η μάχη για το άπλωμα της μάχης στους
εργατικούς χώρους δένεται και με τη μάχη
ενάντια στους φασίστες. Την περασμένη
βδομάδα το μπλοκ του NPA στο Παρίσι δέχτηκε επίθεση με πέτρες και καδρόνια από
μια οργανωμένη γκρούπα ναζιστών. Οι φασίστες δέχονται όλο και περισσότερη πίεση
που οδηγεί στην απομόνωσή τους και στο
πέταγμα έξω από τις διαδικασίες των Κίτρινων Γιλέκων, γι’ αυτό ξεσπάνε κατά της Αριστεράς που όχι μόνο συνδέθηκε με τα Κίτρινα Γιλέκα αλλά και έδωσε μάχες για το ξεκαθάρισμα και τον προσανατολισμό, για να
μην δοθεί ούτε ο ελάχιστος χώρος στους

24ωρη απεργία που κάλεσε η CGT είναι κρίσιμο βήμα, αλλά δεν μπορεί να
είναι το τελευταίο. Η τακτική της ηγεσίας της CGT είναι η απεργία να έχει μόνο
συμβολικό χαρακτήρα και ήδη μιλάει για επόμενη παρόμοια κίνηση μετά από έναν ολόκληρο μήνα.

ΜΜΕ με μεγάλη προθυμία έσπευσαν να προδικάσουν ότι ο μόνος
που μπορεί να βγει κερδισμένος
από ένα τέτοιο, “απολίτικο” κίνημα
είναι οι φασίστες. Από τη μεριά
τους, και οι ηγεσίες των συνδικάτων
πρόταξαν αρχικά το διαχωρισμό
από το “ανοργάνωτο” κίνημα.
Από εκείνες τις πρώτες βδομάδες
φτάσαμε πλέον στο κάλεσμα της
CGT που υιοθετεί τα αιτήματα των
Κίτρινων Γιλέκων. Αλλά κι αντίστροφα, φτάσαμε στη “Συνέλευση των
Συνελεύσεων” των Κίτρινων Γιλέκων
που υιοθετεί τα αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος. Αυξήσεις
στους μισθούς, φορολογία στους
πλούσιους και όχι στους φτωχούς,
αύξηση των δημόσιων δαπανών,
παιδεία και υγεία για όλους, εξασφάλιση συντάξεων και αξιοπρε-

κήρυκες του ρατσιστικού μίσους. Όσο περισσότερο συνδέονται οι αγώνες με τη δράση των συνδικάτων, τόσο λιγότερες ευκαιρίες έχουν όσοι θέλουν να κρύψουν τις σβάστικες κάτω από τα κίτρινα γιλέκα. Το ίδιο
συμβαίνει και με την οργάνωση της αντιρατσιστικής και αντιφασιστικής 16 Μάρτη,
στην οποία πρωτοστατούν αγωνιστές που
συμμετέχουν και στις κινητοποιήσεις των τελευταίων 12 βδομάδων.
Στο μεταξύ ο Μακρόν το μόνο που προωθεί ως απάντηση είναι παραπέρα καταστολή. Η πρωτοβουλία του για “εθνικό διάλογο”
πέρασε και δεν ακούμπησε το κίνημα. Τώρα
διαρρέονται φήμες ότι θέλει να οργανώσει
“δημοψήφισμα” μαζί με τις Ευρωεκλογές. Το
πραγματικό προϊόν του διαλόγου ήταν ακόμη
περισσότερη ευθυγράμμιση μεταξύ του
“κόμματος” του Μακρόν και της παραδοσιακής Δεξιάς, με την οποία υποτίθεται ο επίδοξος πρόεδρος-σωτήρας της Γαλλίας δεν είχε
καμιά σχέση. Τη μέρα της απεργίας επέλεξε
για να υπερψηφίσει στη Βουλή ένα νόμο
“ενάντια στους μπαχαλάκηδες” με το οποίο
δίνει ακόμη μεγαλύτερη άνεση στην αστυνομία να κάνει αυθαίρετες συλλήψεις στο σω-

πούς κατοικίας, αυτά είναι τα αιτήματα που ενώνουν όλη την εργατική
τάξη. Και αντίστοιχα, σε πολιτικό
επίπεδο, απαιτούν παραίτηση του
Μακρόν και πραγματική δημοκρατία, να μπει φρένο στους ανεξέλεγκτους μηχανισμούς καταστολής του
γαλλικού κράτους που δολοφονούν.
Το 12ο Σάββατο ήταν αφιερωμένο ειδικά στην αντίσταση στην καταστολή. Την ώρα που ο Μακρόν βάζει πρώτος πρώτος την υπογραφή
του για να πέσει ο “δικτάτορας” Μαδούρο, 20 άνθρωποι στη Γαλλία
έχουν χάσει το μάτι τους από τις
πλαστικές σφαίρες, 2000 έχουν
τραυματιστεί συνολικά, από τους
οποίους πάνω από 100 σοβαρά.
Επισήμως ανακοινώνεται ότι έχουν
γίνει ρίψεις δέκα χιλιάδων πλαστικών σφαιρών.

ρό, να στοχοποιεί διαδηλωτές και να τους
φορτώνει ό,τι κατηγορία θέλει. Το νομοσχέδιο δεν ήταν του Μακρόν, αλλά των “Ρεπουμπλικάνων” (της Δεξιάς) αλλά ο πρόεδρος το επικρότησε. Βουλευτές της “αριστερής πτέρυγας” της συμπολίτευσης λένε
πως δεν θα το υπερψηφίσουν. Ακόμη και οι
συντηρητικές γαλλικές εφημερίδες σχολιάζουν πως ο Μακρόν όλο και περισσότερο καταφεύγει σε μεθόδους του “παλιού πολιτικού
κόσμου”. Κοινοβουλευτικά παζαρέματα για
να χτίσει γέφυρες με τη Δεξιά, καλοπιάνει
τους μεγαλοδημοσιογράφους για να του τονώσουν την εικόνα και άλλα παρόμοια. Το κίνημα έχει ήδη στραπατσάρει το προσωπείο
του Θεού Δία, όπως τον αποκαλούσαν αρχικά τα ΜΜΕ, ο οποίος απομονωμένος στο μέγαρό του, μακριά από κάθε συναλλαγή με τα
“συμφέροντα” θα έβαζε τάξη στο “χάος” της
Γαλλίας.
Είναι η πάλη των τάξεων αυτό που κινεί
τον κόσμο, κι όχι οι σωτήρες. Αν το κίνημα
συντονίσει τα απεργιακά βήματά του το επόμενο διάστημα, ο Μακρόν μπορεί να γίνει
παρελθόν πριν την ώρα του.

Νίκος Λούντος

