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Ρατσιστικές επιθέσεις από
μπάτσους, αφεντικά, φασίστες

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ
ΑΥΤΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Ο

Εμπουκά Μαμασουμπέκ

Νεκρός
στο αστυνομικό
τμήμα Ομόνοιας

Σαλμάν Ατζούμ

Χτυπημένος
από τραμπούκους
της εργοδοσίας

Μοχάμεντ Αρσλάν

Χτυπημένος
από αστυνομικούς
της ομάδας ΔΙΑΣ

ργή προκαλούν τα όσα κατήγγειλαν σε συνέντευξη Τύπου που
έδωσαν τη Δευτέρα 18/2, η
ΚΕΕΡΦΑ, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος και η Νιγηριανή Κοινότητα Ελλάδος.
Βασανιστήρια μεταναστών από ρατσιστές μπάτσους της Ομάδας Δίας στη Νίκαια, ξυλοδαρμοί Πακιστανών εργατών
από φασιστοειδές αφεντικό στη Λάρισα,
ένας θάνατος νιγηριανού μετανάστη στο
Α.Τ Ομόνοιας που γεννά τεράστια ερωτηματικά, μια απεργία πείνας μεταναστών
στο Β’ Α.Τ Περιστερίου που καταγγέλουν
απάνθρωπη μεταχείριση από την ΕΛ.ΑΣ.
Το γεγονός μάλιστα ότι όλα αυτά έγιναν
μόλις την τελευταία βδομάδα, υπογραμμίζουν το γιατί οι διαδηλώσεις στις 16
Μάρτη στην Αθήνα και σε 7 ακόμα πόλεις
σε όλη τη χώρα, πρέπει να είναι σεισμός.
Στη συνέντευξη Τύπου μίλησαν τα δύο
θύματα της επίθεσης στη Νίκαια, Μοχάμεντ Αρσλάν και Μουζάφερ Αρσάτ, η Τζίτζι, σύζυγος του Εμπουκά, του νιγηριανού μετανάστη που πέθανε στο Α.Τ Ομόνοιας, οι πρόεδροι της Πακιστανικής και
της Νιγηριανής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ και Ντόναλντ Οχαουέρε και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας με την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας.
Γυρίστε στις σελίδες 3, 8, 9, 12
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Oικονομία και Πολιτική

Πόσο “φιλειρηνικό” είναι το Βραβείο
σε Τσίπρα - Ζάεφ;
Τ

ο Βραβείο Έβαλντ φον Κλάιστ
που απονεμήθηκε από κοινού
στον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν
Ζάεφ δεν έχει καμιά σχέση ούτε με την
ειρήνη, ούτε με τον διάλογο, ούτε με τη
συνεργασία “μεταξύ των λαών”.

Τα γεράκια στη Βαρσοβία
Ψυχροπολεμικό κλίμα, εμπρηστικές δηλώσεις και ανοιχτές
απειλές κυριάρχησαν στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στη
Μέση Ανατολή, που διοργάνωσαν στη Βαρσοβία από κοινού
οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Πολωνίας. Στο δρόμο του
για τη Βαρσοβία, ο Μάικ Πομπέο, ο υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ, παρακολούθησε μια στρατιωτική άσκηση με πραγματικά πυρά στη βόρεια Πολωνία -μια “άσκηση μήνυμα” με
αποδέκτη τη Ρωσία στην πραγματικότητα. “Ο Βλαντιμίρ Πούτιν”, είπε μιλώντας στους Αμερικανούς αξιωματικούς, “θέλει
να διασπάσει το ΝΑΤΟ, να αποδυναμώσει τις ΗΠΑ και να
αποσταθεροποιήσει τις δημοκρατίες της Δύσης”.
Την ίδια στιγμή ο Ρούντολφ Τζουλιάνι, ο δικηγόρος του
Τραμπ, μιλούσε σε μια συγκέντρωση “Ιρανών αντιφρονούντων” στο κεντρικό στάδιο της Βαρσοβίας. “Οι ηγέτες του
Ιράν”, έλεγε, “είναι εκτελεστές, δολοφόνοι και πρέπει να εκδιωχθούν από την εξουσία”. Ο Τζουλιάνι ζήτησε ανοιχτά “αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη”.
Η πιο πολεμοκάπηλη δήλωση ήρθε όμως από τον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ -που είναι ταυτόχρονα πιστός σύμμαχος του Τραμπ και του Τσίπρα. “Πηγαίνω σε μια
ανοιχτή σύσκεψη με εκπροσώπους των ηγετικών Αραβικών
κρατών”, έγραψε στο twitter μόλις πάτησε το πόδι του στην
Πολωνία. “Θα συνεδριάσουν μαζί με το Ισραήλ για να προωθήσουν τον κοινό μας στόχο, τον πόλεμο ενάντια στο Ιράν”.
Λίγο αργότερα “διόρθωσε” την ανάρτηση αντικαθιστώντας τη
λέξη “πόλεμο” με τη λέξη “καταπολέμηση”. Αλλά το μήνυμα
είχε ήδη σταλεί.

Στόχαστρο
Ο Τραμπ έχει βάλει το Ιράν στο στόχαστρό του από την
πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκε στον Λευκό Οίκο. Μια από
τις πρώτες του αποφάσεις ήταν η ακύρωση της συμφωνίας
για τον έλεγχο των πυρηνικών που είχε συνυπογράψει μαζί
με τους ηγέτες της Ευρώπης, της Κίνας και της Ρωσίας το
2015 ο Μπαράκ Ομπάμα.
Η Γερμανία και η Γαλλία συμμετείχαν μεν στην διάσκεψη της
Βαρσοβίας -αλλά σε χαμηλό επίπεδο, με διπλωμάτες και όχι με
υπουργούς. Η Βρετανία έστειλε την τελευταία στιγμή τον
υπουργό Εξωτερικών –ο οποίος όμως και αποχώρησε σχεδόν
αμέσως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να
καταγγείλει και αυτή τη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν.
Αλλά, έστω με ανταγωνισμούς, ΗΠΑ και ΕΕ συνεργάζονται
στην ανατολική Ευρώπη απέναντι σε Ρωσία και Κίνα. Μαζί
κλιμακώνουν τις οικονομικές κυρώσεις και τις στρατιωτικές
πιέσεις πάνω στη Ρωσία. Και όλο και περισσότερο προσπαθούν να περιορίσουν την Κινεζική οικονομική επιρροή στην
ανατολική Ευρώπη. Σε όλες αυτές τις εξορμήσεις τους, θέση
κλειδί κατέχει ο έλεγχος των δυτικών Βαλκανίων. Λίγες ώρες
μετά τη λήξη της Διάσκεψης της Βαρσοβίας όλα τα γεράκια
βρέθηκαν στο Μόναχο για να χειροκροτήσουν τον Τσίπρα και
τον Ζάεφ για την “προώθηση της ειρήνης” στα Βαλκάνια.

Πέρσι το βραβείο είχε απονεμηθεί
στον Τζον Μακέην, τον Αμερικανό Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή που πέθανε
τον περασμένο Αύγουστο. Ο Μακέην
ήταν ένα βαμμένο “γεράκι”: υποστήριξε
με πάθος όλους τους πολέμους που
διεξήγαγαν οι ΗΠΑ στην εποχή του -από
το Βιετνάμ τη δεκαετία του 1960, μέχρι
το Αφγανιστάν και το Ιράκ το 2001-3.
Και στήριξε με το ίδιο πάθος τον βρώμικο πόλεμο εξόντωσης των Παλαιστινίων
από το κράτος του Ισραήλ. Λίγο πριν
πεθάνει και παρά την κόντρα του με τον
Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να στείλει τα
συγχαρητήριά του στον πρόεδρο για
την απόφασή του να μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία του Ισραήλ, από το
Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.
Το 2013 το βραβείο φον Κλάιστ είχε
απονεμηθεί στον Μπρεντ Σκόουκροφτ,
έναν απόστρατο Αμερικανό αξιωματικό
που είχε διατελέσει σύμβουλος των
προέδρων Νίξον, Φορντ και Μπους (πατέρα και υιού). Το 2010 στον Ξαβιέ Σολάνα, τον απερχόμενο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Το 2009 στον ίδιο τον
Χένρι Κίσιντζερ, τον διαβόητο υπουργό
Εξωτερικών του Νίξον.

Η Συνδιάσκεψη Ασφαλείας
του Μονάχου
Η πρώτη “Συνδιάσκεψη Ασφαλείας
του Μονάχου”, μας πληροφορούν αυτές τις μέρες οι εφημερίδες και τα κανάλια, πραγματοποιήθηκε το 1963 ύστερα από πρωτοβουλία του Έβαλντ φον
Κλάιστ, ενός ήρωα του αντιναζιστικού
αγώνα στη Γερμανία της εποχής του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου. Η πραγματικότητα, όμως, είναι λίγο διαφορετική.

Πρώτον, η πρωτοβουλία για τη Συνδιάσκεψη δεν προήλθε από τον Κλάιστ
αλλά από την ίδια την κυβέρνηση της
(Δυτικής τότε) Γερμανίας. Ο στόχος δεν
ήταν η δημιουργία ενός φόρουμ ειρήνης, αλλά μιας διεθνούς συνάντησης
που θα έφερνε σε επαφή τα στρατιωτικά και διπλωματικά στελέχη της Δύσης
με τους εμπόρους όπλων και την πολεμική βιομηχανία. Η “Συνδιάσκεψη” γίνεται από τότε κάθε χρόνο με τη συμμετοχή εκατοντάδων “στελεχών” -υπουργών
άμυνας και εσωτερικών, καραβανάδων
όλων των βαθμίδων και αντιπροσώπων
των “μεγάλων οίκων” των εξοπλισμών.
Ο φον Κλάιστ ήταν γόνος μιας παλιάς
αριστοκρατικής γερμανικής οικογένειας
που “ειδικευόταν” στον στρατό και τον
πόλεμο. Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
υπηρέτησε (όπως και ο πατέρας του και
οι περισσότεροι Γερμανοί αξιωματικοί)
πιστά τον ναζιστικό στρατό –μέχρι τα τέλη του 1943 όπου η προοπτική της ήττας άρχισε να διαγράφεται καθαρά στον
ορίζοντα. Τον Γενάρη του 1944 εντάχθηκε (μαζί με τον πατέρα του) στην ομάδα
που θα οργάνωνε λίγους μήνες αργότερα την απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ
της 20ης Ιούλη. Η απόπειρα, όπως είναι
γνωστό, απέτυχε, ο Χίτλερ τραυματίστηκε ελαφρά και οι πρωτεργάτες της συνωμοσίας -ανάμεσά τους και ο πατέρας
του φον Κλάιστ- οδηγήθηκαν στο απόσπασμα. Ο ίδιος ο νεαρός (τότε) Έβαλντ
κατάφερε όμως να γλυτώσει: συνελήφθη, κλείστηκε για λίγο σε στρατόπεδο
συγκέντρωσης και ύστερα επέστρεψε
στο μέτωπο. Μετά τον πόλεμο ασχολήθηκε με τις εκδόσεις -μέχρι το 1963 που
τον ανακάλυψε η Γερμανική κυβέρνηση:
σαν “ήρωας” του αντιφασιστικού αγώνα
ήταν ο ιδανικός αχυράνθρωπος για να
πρωτοστατήσει στη δημιουργία ενός
στρατιωτικού θεσμού στη Γερμανία, 18
μόλις χρόνια μετά την ήττα της στον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η συμφωνία των Πρεσπών
Η συμφωνία των Πρεσπών ήταν, δίχως αμφιβολία, ένα φανταστικό δώρο
για τους υπουργούς, τους στρατιωτικούς και τους εμπόρους του θανάτου
που παραβρέθηκαν στη φετινή Συνδιάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Πρώτα
και κύρια για το ΝΑΤΟ: Το 1991, ο Ψυχρός Πόλεμος έκλεισε με την ήττα και
την διάλυση της ΕΣΣΔ. Η ήττα άνοιξε
μια μακρά περίοδο αρπαγής των παλαιών “σφαιρών επιρροής” της από τη Δύση. Σε κάποιες περιπτώσεις η λεηλασία
αυτή έγινε ειρηνικά -χωρίς να μπορέσει
η Ρωσία να προβάλει κάποια αντίσταση.
Στην Γιουγκοσλαβία κατέληξε σε εμφύλιο πόλεμο που “έκλεισε” με τον βομβαρδισμό της Σερβίας από τις ΗΠΑ το
1999 και την κατάληψη του Κοσυφοπεδίου, λίγο αργότερα, από το ΝΑΤΟ.
Στην Γεωργία ο Πούτιν κατάφερε, με
μια στρατιωτική εισβολή, να ακυρώσει
την ένταξη της στο ΝΑΤΟ. Στην Ουκρανία το αποτέλεσμα της διαμάχης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία ήταν ο εμφύλιος πόλεμος, ο διαχωρισμός της χώρας σε δυο ζώνες και η προσάρτηση
της Κριμαίας στη Ρωσία. Με τη συμφωνία των Πρεσπών μια ακόμα (η προτελευταία) πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία γίνεται πλέον μέλος του ΝΑΤΟ.
Και οι έμποροι όπλων τρίβουν, δίχως
αμφιβολία, τα χέρια τους από χαρά. Σε
όλες τις χώρες που πέρασαν από το παλιό Σύμφωνο Βαρσοβίας στο ΝΑΤΟ, η
αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεών
τους σήμανε ότι οι στρατιωτικές παραγγελίες πέρασαν από τα εργοστάσια της
Μόσχας στα εργοστάσια των πολεμικών
βιομηχανιών της Δύσης. Η Βόρεια Μακεδονία δεν έχει ούτε ένα στρατιωτικό
αεροπλάνο – για να φέρουμε ένα απλό
παράδειγμα μόνο. Τώρα όλα αυτά θα
αλλάξουν...

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Η ΚΕΕΡΦΑ και
οι κοινότητες
μεταναστών
καταγγέλουν
Στη Νίκαια, δύο μετανάστες βρίσκονταν
μέσα σε παρκαρισμένο αμάξι όταν περικυκλώθηκαν από άντρες της Ομάδας ΔΙΑΣ,
τους έβγαλαν έξω κι άρχισαν να τους βαράνε με μίσος με τη δικαιολογία ότι έχουν πληροφορία για κλοπή αυτοκινήτου στην περιοχή. Ο Αρσλάν Μοχάμεντ συνελήφθη αιμόφυρτος παρόλο που ούτε πάνω του ούτε στο
αμάξι βρέθηκε κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο. Την επόμενη μέρα έμαθε ότι κάποια
στιγμή απάντησε “ναι” σε ερώτηση των μπάτσων για το αν έχει όπλα, παρότι ο ίδιος δεν
ξέρει καθόλου ελληνικά.
Συνέντευξη τύπου ΚΕΕΡΦΑ, Πακιστανικής Κοινότητας και Νιγηριανής Κοινότητας στις 18/2.
Από αριστερά: Αρσλάν Μοχάμεντ, Τζαβέντ Ασλάμ, Πετρος Κωνσταντίνου, Τζίτζι, Ντόναλντ Οχαουέρε.

Να σταματήσουμε
τα ρατσιστικά εγκλήματα
Η
επίθεση στη Νίκαια είναι ένα περιστατικό ωμής ρατσιστικής κακομεταχείρισης από αστυνομικούς σε βάρος μεταναστών. Το Α.Τ Νίκαιας έχει αμαρτωλό παρελθόν. Ο Μοχάμεντ Καμράν πριν
μερικά χρόνια έχασε τη ζωή του στο συγκεκριμένο Α.Τ. Είναι ένα τμήμα που για πολλά
χρόνια συγκάλυπτε τις επιθέσεις της Χρυσής Αυγής. Δυστυχώς συνεχίζονται τα ίδια.
Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν προσπάθειες συγκάλυψης της αστυνομικής βίας και
αντί να ελέγχονται οι ίδιοι να γίνονται μηνύσεις εις βάρος των θυμάτων. Εμείς καλούμε
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την Όλγα
Γεροβασίλη να πάρουν θέση.

το όνομα Γιάννης Βουνίσιος, το μόνο που θα
δει κανείς είναι ναζιστικά δημοσιεύματα για
'Αίμα - Τιμή', για τη χούντα και την 21η Απρίλη κλπ. Δεν είπε τυχαία ότι θα φωνάξει τη
Χρυσή Αυγή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που
είναι μέσα σε αυτά τα κυκλώματα. Οι εργαζόμενοί του που δέχτηκαν την επίθεση δούλευαν σε πανάθλιες συνθήκες για 18-20
ώρες κάθε μέρα και έφαγαν ξύλο γιατί ζήτησαν τα μεροκάματά τους ενώ ήταν απλήρωτοι για τρεις μήνες. Η απάντηση ήταν χτυπήματα στο πρόσωπο, παρουσία μπράβων και
απειλές ότι θα φέρει τη Χ.Α.

Στην περίπτωση της ρατσιστικής εργοδοτικής επίθεσης στη Λάρισα, έχουμε μια υπόθεση Μανωλάδας, με άρωμα φασιστικής βίας.
Απλά και μόνο κοιτώντας το προφίλ του εργοδότη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με

Έχουμε βρεθεί σε αυτό το σημείο γιατί είναι αδιανόητο οι μετανάστες να μην έχουν
χαρτιά. Η τελευταία διαδικασία νομιμοποίησης μεταναστών ήταν το 2007. Και την ίδια
ώρα η κυβέρνηση διακηρύσσει την ένταξη
των μεταναστών, τον έλεγχο των εργοδοτών, τον σεβασμό στα δημοκρατικά δικαιώματα κλπ.

Χαρτιά

Η ζωή των μεταναστών όμως λέει άλλα.
Εδώ οι εργαζόμενοι από τη Λάρισα, πήγαν
στο σταθμό του τραίνου για να έρθουν στην
Αθήνα και έφυγαν τρομοκρατημένοι γιατί είδαν αστυνομικούς. Μια βδομάδα πριν, καταγγείλαμε την ύπαρξη παραστρατιωτικών
ομάδων στον Έβρο που συλλαμβάνουν, βα-

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

www.socialismfrombelow.gr

σανίζουν μετανάστες και τους ξαναπερνάνε
απέναντι στην Τουρκία. Μια βδομάδα μετά
αθροίζουμε, την επίθεση που κατήγγειλαν
τα παιδιά από τη Νίκαια, μια απεργία πείνας
στο Β' Α.Τ Περιστερίου κι άλλη μια απεργία
πείνας στο Α.Τ Κολωνού τον ίδιο μήνα. Γεμίζουν τα αστυνομικά τμήματα γιατί γίνονται
επιχειρήσεις σκούπα σαν κι αυτές που γίνονται στην Ομόνοια με πρόσχημα τον έλεγχο
των εισιτηρίων σε τρένα και μετρό. Ρατσιστικός φέης κοντρόλ έλεγχος με κριτήριο το
χρώμα του δέρματος. Δεν είναι τυχαίο το ότι
φτάσαμε να μιλάμε για το θάνατο ενός μεροκαματιάρη νιγηριανού, πατέρα δύο μικρών παιδιών, που τη μια στιγμή βρέθηκε
στο Α.Τ Ομόνοιας και την επόμενη στο νεκροτομίο του Μενιδίου. Η ΕΛ.ΑΣ και η Γεροβασίλη, οφείλουν να δώσουν απαντήσεις
στη Τζίτζι, γιατί όταν πήγε στο Α.Τ Ομόνοιας
να αναζητήσει τον Εμπουκά, η απάντηση
ήταν “δεν ξέρουμε για ποιόν μιλάτε”. Και
γιατί χρειάστηκαν τρεις μέρες να καλεί επανειλημμένα ο δικηγόρος για να πάρει απάντηση ότι ο Εμπουκά είναι νεκρός.
Υπάρχει έξαρση του ρατσισμού γιατί δεν
δίνουν χαρτιά στους μετανάστες, υπάρχει μια
πολιτική κλειστών συνόρων και καταδίωξης
και ενώ εξελίσσονται όλες αυτές οι επιθέσεις,
η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια της. Εμείς όμως
δεν τα κλείνουμε. Θα γίνουν τεράστιες κινητοποιήσεις ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό στις 16 Μάρτη στις 3μμ στην Ομόνοια
και πολλές ακόμα πόλεις, αλλά θα πάρουμε
και πρωτοβουλίες μέχρι τότε. Καλούμε τα
συνδικάτα και την αριστερά να σταθούν απέναντι στα φρικιαστικά φαινόμενα ρατσιστικών
επιθέσεων αστυνομίας και εργοδοτών.

Πέτρος Κωνσταντίνου
(από τη συνέντευξη Τύπου στις 18/2)

“Ήταν Σάββατο απόγευμα γύρω στις
8:30μμ με 9μμ” θυμάται ο Αρσλάν με εμφανή
στο πρόσωπό του τα σημάδια του βασανισμού του. “Εγώ μαζί με το φίλο μου τον
Μουζάφερ καθόμασταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ήρθαν 5-6 μηχανές με περίπου 10 αστυνομικούς. Δεν κατάλαβα τι έτρεχε. Μόνο το
'ψηλά τα χέρια' άκουσα και σήκωσα τα χέρια. Όταν βγήκα από το αυτοκίνητο, μου
έβαλαν τα χέρια πίσω από την πλάτη με χειροπέδες.
Μόλις μου έβαλαν τις χειροπέδες άρχισαν
να με χτυπάνε με κλωτσιές και μπουνιές. Παρότι αιμορραγούσα πάρα πολύ με πήγαν στο
αστυνομικό τμήμα. Εγώ ζήτησα να πάω σε
νοσοκομείο και να κάνω μήνυση εναντίον τον
αστυνομικών που με χτύπησαν χωρίς λόγο.
Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Με κράτησαν
Σάββατο και Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα
και Δευτέρα με πήγαν στο αυτόφωρο, για
αντίσταση κατά της αρχής. Αντίσταση κατά
της αρχής ήταν που ήθελα να τους κάνω μήνυση... Στην πραγματικότητα ήθελαν να κουκουλώσουν αυτά που έκαναν”.

“Γιατί μας χτυπάτε;”
Στη συνέχεια παίρνει το λόγο ο Μουζάφερ
Αρσάτ. “Οι αστυνομικοί ρώτησαν ποιανού είναι το αυτοκίνητο που καθόμασταν. Απάντησα ότι είναι του αδερφού μου και τους έδειξα τα χαρτιά τα δικά μας και του αυτοκινήτου. Τους ρώτησα ότι αφού όλα τα έχουμε
νόμιμα, γιατί μας χτυπάτε; Μας απάντησαν
'μη μιλάτε, όχι ερωτήσεις' και άρχισαν να
βρίζουν, 'πακιστανοί πουτάνες, πούστηδες,
βρωμιάρηδες' κλπ. Σε τέσσερα λεπτά ήρθε ο
αδερφός μου, τους έδειξε τα χαρτιά, που τα
είχαμε ούτως ή άλλως μαζί μας.
Το αίμα στο πεζοδρόμιο ήταν πάρα πολύ,
από τα χτυπήματα στον Αρσλάν και οι αστυνομικοί προσπάθησαν με δυο τρία μπουκάλια
νερό να το εξαφανίσουν. Εμένα με είχαν χτυπήσει αλλά δεν είχα βγάλει αίμα. Μου είπαν
'εσύ φύγε, ο άλλος που θέλει να κάνει μήνυση
δεν θα φύγει. Θα κάνουμε εμείς πρώτοι'. Στις
20 του μήνα έχουμε δικαστήριο. Αντί να δεχτούν τη δική μας μήνυση που μας δείρανε,
μας διώκουν για να κουκουλώσουν τη ρατσιστική τους επίθεση. Δεν έχουμε κάνει τίποτα.
Απλά καθόμασταν στο αυτοκίνητό μας”.
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Απόφαση για απεργίες

Σ

υνέλευση πραγματοποίησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργολαβικών εργαζόμενων στο Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ) την Παρασκευή 15/2 με μεγάλη συμμετοχή. Ο Γιώργος Φάραντος μέλος του σωματείου μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη:
“Η συνέλευση ψήφισε δυο βασικά ζητήματα που χρειάζεται να τα υλοποιήσουμε
όλοι μαζί τις επόμενες βδομάδες που είναι
πολύ κρίσμες. Κατ' αρχήν πάμε σε κινητοποιήσεις. Απέναντι στην αδιαλλαξία της διοίκησης που δεν δέχεται ούτε καν να μας
συναντήσει και να ακούσει τα αιτήματά μας
αποφασίσαμε να απαντήσουμε με 24ωρες
απεργίες. Αποφασίσαμε να περιφρουρήσουμε τις απεργίες μας και να μην επιτρέψουμε καμιά φορτοεκφόρτωση πλοίου στη
Ρεβυθούσα.
Η δεύτερη σημαντική απόφαση είναι η
άρνησή μας να υπογράψουμε τις ατομικές
συμβάσεις που μας φέρνει η καινούρια
εταιρία που αγόρασε τη ΔΕΣΦΑ. Η εταιρία
μεθοδεύει συστηματικά την προσπάθεια να

παρασύρει ατομικά τους εργαζόμενους με
ατομικές συμβάσεις μακριά από τη συλλογική διεκδίκηση. Παρά τις κάποιες δεξιές
φωνές που διαφώνησαν με αυτή την απόφαση, τελικά πλειοψηφικά αποφασίσαμε να
επιστρέψουμε πίσω τις ατομικές συμβάσεις
που φέρνει η εταιρία.

Αυτοπεποίθηση
Ακριβώς γιατί η συνέλευση ήταν πολύ
μεγάλη, η αυτοπεποίθηση και το ηθικό των
συναδέλφων είναι πολύ ακμαίο. Όλοι συνειδητοποιούν πως αυτό το πρώτο τρίμηνο
του χρόνου είναι καθοριστικό για τη συνέχεια και για τις δουλειές μας.
Αυτό δεν το συνειδητοποιούμε μόνο
εμείς οι 350 εργολαβικοί αλλά και οι 200
μόνιμοι της εταιρίας που βλέπουν την καινούρια εργοδοσία να αρνείται να υπογράψει αξιοπρεπή ΣΣΕ που να τους επιστρέφει
στις προ μνημονίων μισθολογικές απολαβές. Αντιθέτως η νέα εργοδοσία αρνείται
ακόμα και στους μόνιμους όλα τα δικαιώ-

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Τ

ην απόλυση 50 εργαζόμενων από τις υπηρεσίες σίτισης στην κλινική Αμαρουσίου ανακοίνωσε η διοίκηση του Ιατρικού Αθηνών. Το Ιατρικό Αθηνών είναι
η εταιρία με τα μεγαλύτερα έσοδα στον κλάδο της ιδιωτικής Υγείας. Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας, Αποστολόπουλος,
μαζί με τους γιους του, θεωρούνται τα μεγαλύτερα κεφάλια της ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα με τεράστιους τζίρους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα μόνο
για το 2018 το Ιατρικό Αθηνών και οι μεγαλοϊδιοκτήτες
Αποστολόπουλοι ανακοίνωσαν καθαρά κέρδη που ξεπερνάνε τα 8 εκατομμύρια ευρώ.
Και μπορεί η οικογένεια Αποστολόπουλοι να είναι βουτηγμένοι μέσα στα εκατομμύρια, όμως η ίδια εργοδοσία
έρχεται να απολύσει κόσμο και να παραχωρήσει τις υπηρεσίες εστίασης σε εργολαβική εταιρεία. Στην ανακοίνωση με τίτλο “Δεν θα περάσουν οι απολύσεις στο Ιατρικό
Αθηνών” που εξέδωσε η Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγείας (ΑΣΚΥ), η αντικαπιταλιστική παράταξη στο χώρο της ιδιωτικής Υγείας, τονίζεται μεταξύ άλλων: “Στην
κουζίνα του Ιατρικού Αθηνών στο Μαρούσι εργάζονται
συνάδελφοι-ισσες με προϋπηρεσία μέχρι 25 έτη στον
συγκεκριμένο εργοδότη, που θα χάσουν τα δικαιώματά
τους αν απολυθούν.
Είναι ζήτημα όλων των εργαζομένων του κλάδου να
σταθούμε δίπλα στους συναδέλφους στο Ιατρικό Αθηνών
και να απαιτήσουμε ότι δεν θα περάσουν οι απολύσεις. Ο
μόνος τρόπος είναι ο δρόμος του αγώνα. Να συσπειρωθούν οι συνάδελφοι στο σωματείο και να οργανώσουμε
από τα κάτω απεργιακή κινητοποίηση στην κλινική.
Κάτω από αυτές τις εξελίξεις χρειάζεται η ΟΣΝΙΕ να
πάρει απόφαση και να οργανώσει απεργία για όλον τον
κλάδο. Είναι λάθος να αφήνονται οι συνάδελφοι σε κάθε
ξεχωριστό χώρο να δίνουν μάχες, είτε για συλλογική σύμβαση, είτε ενάντια στις απολύσεις, είτε για τα δεδουλευμένα. Τώρα χρειαζόμαστε συνολική απεργία στον κλάδο
για την συλλογική σύμβαση με κεντρικό την εξασφάλιση
των θέσεων εργασίας”, τονίζεται στην ανακοίνωση που
σαν πρώτο βήμα καλεί στην απεργιακή κινητοποίηση στις
8 Μάρτη αφού μιλάμε “για έναν κλάδο που στην πλειοψηφία του εργάζονται γυναίκες και έχουν να αντιμετωπίσουν
τις σεξιστικές διακρίσεις και επιθέσεις και την ανισότητα
στην αμοιβή”.

ματα (τριετίες, επιδόματα, αυξήσεις, κλπ)
που δικαιούνται.
Ήδη οι δικές μας αποφάσεις έχουν συμπαρασύρει πολλούς μόνιμους που ζήτησαν
έκτακτη Γενική Συνέλευση από το δικό
τους σωματείο για να μπει επιτέλους ένα
διεκδικητικό πλαίσιο απέναντι στην κοροϊδία της εργοδοσίας. Διεκδικούν από το
σωματείο τους να μην υπογράψει την εξευτελιστική ΣΣΕ που φέρνει η εργοδοσία και
να βγουν σε απεργιακό αγώνα μαζί μας.
Ήδη έγιναν συναντήσεις μεταξύ των σωματείων των μονίμων και των εργολαβικών
και μετά τη συνέλευση που θα πραγματοποιήσει και το σωματείο των μόνιμων πιστεύουμε θα υπάρξει ανακοίνωση για κοινές κινητοποιήσεις. Όπως και να είναι ο
Μάρτης θα είναι μήνας κινητοποιήσεων”.
*Την Πέμπτη 21/2 το σωματείο των μόνιμων εργαζόμενων στη ΔΕΣΦΑ θα πραγματοποιήσει την συνέλευσή του με κεντρικό
θέμα την πρόταση της εργοδοσίας για τη
νέα ΣΣΕ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΑΕΙ

Τ

ο απάνθρωπο κυνηγητό σε βάρος της καταγγέλλει η διοικητικός
του ΕΜΠ Χριστιάνα Πισιώτα, η οποία από το 2016 αντιμετωπίζει
πειθαρχική και, από τον Οκτώβρη του 2018, ποινική δίωξη επειδή
αρνήθηκε την εσωτερική μετακίνησή της. Η Χ. Πισιώτα ήταν εκλεγμένη
στη διοικούσα επιτροπή του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του
ΕΜΠ την περίοδο της μεγάλης απεργίας του 2014, καθώς και μία από
τους εργαζόμενους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Όταν επέστρεψε
στη δουλειά, της ανακοινώθηκε η μετακίνηση, για την οποία η Διοίκηση
δεν έδωσε καμία εξήγηση.
Όταν η πειθαρχική δίωξη έφερε σαν αποτέλεσμα «μόνο» επίπληξη, ο
καθηγητής Κ. Χαριτίδης που την είχε ξεκινήσει, με τη στήριξη του πρύτανη του ΕΜΠ Ι. Γκόλια, προχώρησε σε ποινική δίωξη, μετατρέποντας
το δικαίωμα της υπαλλήλου να αρνηθεί την μετακίνηση και την απαίτησή της για εξηγήσεις, σε αδικήματα.
Μετά από 31 χρόνια υπηρεσίας στο ΕΜΠ, από τα οποία τα 11 στο
τμήμα στο οποίο βρίσκεται τώρα, η Χ. Πισιώτα αντιμετωπίζει κίνδυνο
απόλυσης και ποινής φυλάκισης. Όπως τονίζει στο κείμενο που έχει δημοσιοποιήσει ζητώντας τη συμπαράσταση εργαζόμενων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνδικαλιστικών φορέων: «Καταδεικνύε[ται] το ολοένα
και πιο ανελεύθερο καθεστώς που οι διοικήσεις προσπαθούν να επιβάλουν στα υποτιθέμενα ‘λίκνα της ελευθερίας έκφρασης και δημοκρατίας’ Ευαγή Ιδρύματα. Τα φαινόμενα υπηρεσιακών διώξεων και συνδικαλιστικών μηνύσεων παρατηρούνται και σε άλλα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και έχουν ήδη καταγραφεί ακραία αυταρχικές συμπεριφορές των Πρυτάνεων κατά των Διοικητικών Υπαλλήλων».

ΗΣΑΠ
Στάση εργασίας 21/2

Τ

ρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας για τους εργαζόμενους
στους συρμούς του ηλεκτρικού και σταμάτημα της λειτουργίας
της γραμμής 1 από τις 11πμ έως τις 2μμ, την Πέμπτη 21/2, προκήρυξε το σωματείο των εργαζόμενων στη ΣΤΑΣΥ.
Οι εργαζόμενοι διεκδικούν “αντιμετώπιση του φαινομένου της πολύωρης αναμονής του επιβατικού κοινού στα εκδοτήρια, με αντίστοιχη ταλαιπωρία τόσο των επιβατών όσο και των συναδέλφων εκδοτών. Κάλυψη όλων των ελλείψεων σε ανταλλακτικά που έχουν ως συνέπεια την
απόσυρση συρμών και τη μείωση των δρομολογίων. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Υπογραφή νέας αξιοπρεπούς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας”.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Να οργανώσουμε
την αντίσταση

Σ

υνεδρίαση τη Δευτέρα 25 Φλεβάρη κάλεσε
το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ με βασικό
ζήτημα το σχέδιο αναδιάρθρωσης του
τραπεζικού τομέα όπως προσπαθούν να το επιβάλουν οι τραπεζίτες με την απόλυση μέχρι και
15.000 εργαζόμενων.
“Επιτέλους η ΟΤΟΕ αποφάσισε να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Εδώ και πολύ καιρό οι εργαζόμενοι στις τράπεζες βρίσκονται κάτω από διαρκείς πιέσεις απέναντι στην προσπάθεια των τραπεζιτών να διώξουν από πάνω τους τα κόκκινα
δάνεια και μαζί να ξεφορτωθούν χιλιάδες εργαζόμενους.
Δυστυχώς σε αυτό το παιχνίδι οι τραπεζίτες
έχουν συμμάχους και την κυβέρνηση του Τσίπρα. Δεν είναι τυχαίο πως ο Τσίπρας μέσα στην
προηγούμενη βδομάδα συναντήθηκε με την
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών συμφωνώντας στο
σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Αυτό θα σημάνει
πως ολόκληρα τμήματα των τραπεζικών εργασιών θα περάσουν σε fund και προφανώς χιλιάδες εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους.
Μπορούμε να καταλάβουμε επίσης πως με τον
καινούριο νόμο που αναιρεί την προστασία της
πρώτης κατοικίας που είχε φέρει ο νόμος Κατσέλη, το πέρασμα των κόκκινων δανείων σε αρπακτικά funds θα σημάνει χιλιάδες πλειστηριασμούς”, εξηγεί στην ΕΑ ο Παναγιώτης Π., τρπεζοϋπάλληλος και μέλος του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια.

Αγωνιστικές εμπειρίες
“Απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις των τραπεζιτών η απεργία των εργαζόμενων στην Τράπεζα Πειραιώς στις 19/2 ήρθε να ταράξει τα νερά. Απέδειξε πως και στον τραπεζικό τομέα
υπάρχουν μεγάλα κομμάτια εργαζόμενων που
δεν πρόκειται να αποδεχτούν τα σχέδιά τους. Είναι εργαζόμενοι που έρχονται με αγωνιστικές εμπειρίες από άλλες τράπεζες που τα προηγούμενα χρόνια συγχωνεύτηκαν. Το είδαμε αυτό στην
Πειραιώς με το σωματείο των εργαζόμενων που
προέρχονταν από τη Γενική Τράπεζα, το βλέπουμε με το σωματείο των εργαζόμενων στην πρώην
Εμπορική. Είναι κόσμος με απεργιακές εμπειρίες
από το παρελθόν που μπαίνει στη μάχη ενάντια
στις απολύσεις.
Δεν πρέπει να περιμένουμε πότε οι τραπεζίτες
θα περάσουν στην υλοποίηση του σχεδίου τους.
Τώρα είναι η ώρα η ΟΤΟΕ να μπει μπροστά να
συντονίσει τα πρωτοβάθμια σωματεία και να ξεκινήσουμε να οργανώνουμε τον αγώνα μας. Γι'
αυτό είναι ανάγκη από τώρα να ξεκινήσουμε να
ενημερώνουμε τους συναδέλφους για την συνέχεια και να ετοιμαζόμαστε για μεγάλους αγώνες
την επόμενη περίοδο.
Είναι ανάγκη λοιπόν και στο Γενικό Συμβούλιο
της ΟΤΟΕ αλλά και στα πρωτοβάθμια σωματεία
να βάλουμε μπροστά αγωνιστικό πρόγραμμα
δράσης που να ξεκινάει με περιοδείες και ενημέρωση των συναδέλφων και να φτάνει μέχρι την
οργάνωση κινητοποιήσεων με στάσεις εργασίας
και απεργίες. Είναι ο μόνος δρόμος ώστε στο
επόμενο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε να
σώσουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας”, ανέφερε ο
Παναγιώτης Π.
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Απεργίες στους Δήμους και στην Εκπαίδευση
ΣΧΟΛΕΙΑ
Με συνελεύσεις στις τοπικές ΕΛΜΕ όλης της χώρας, από
τις 18 έως τις 22 Φλεβάρη, οι καθηγητές δίνουν συνέχεια
στον αγώνα τους για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή
εργασία για όλους, για μόνιμους μαζικούς διορισμούς αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία αλλά και
ενάντια στο σύνολο των αντιεκπαιδευτικών μέτρων που
διαλύουν το δημόσιο σχολείο και περικόπτουν θέσεις εργασίας. Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23/2 στις 10 π.μ. στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52). Προτείνεται οι ΓΣ των
ΕΛΜΕ να πραγματοποιηθούν από 18/2 έως 22/2/19.
6/2, Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για τα ΒΑΕ

24

ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α για την
Πέμπτη 21 Φλεβάρη με κύριο
αίτημα τη συνέχιση χορήγησης του Επικίνδυνου και Ανθυγιεινού Επιδόματος που
από το Μάρτη μειώνεται ή περικόπτεται
ολοκληρωτικά σε χιλιάδες εργαζόμενους
στις υπηρεσίες των δήμων. Ταυτόχρονα η
ΠΟΕ-ΟΤΑ μέσα από την απεργία της θέλει
να αναδείξει μια σειρα από “τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. με την κατάργηση του Προληπτικού Ελέγχου και τις
συνεχιζόμενες προσπάθειες ιδιωτικοποίησης Δημοτικών Υπηρεσιών”, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ομοσπνδίας. Η
ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί σε συγκέντρωση στις 21/2,
στις 11πμ μπροστά στο υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5) στο Σύνταγμα.
“Είναι γνωστή η πρόθεση και της κυβέρνησης και των θεσμών να περικόψουν το
ΒΑΕ ακόμα μέχρι και 40%. Αυτός ήταν ο
λόγος που για μήνες ολόκληρους δεν δημοσιοποιούσαν το πόρισμα της επιτροπής
σχετικά με την καταβολή του επιδόματος.
Χρειάστηκαν μια σειρά από στάσεις εργασίας για να φτάσουμε να ανακοινωθεί
το πόρισμα και να συνειδητοποιήσουμε
όλοι πως, αντί για επέκταση των ΒΑΕ και
σε εκείνες τις κατηγορίες που το δικαιούνται και δεν τους καταβάλλεται, αυτό που προβλεπόταν από την επιτροπή
ήταν μεγάλες μειώσεις και περικοπές σε
ολόκληρες ειδικότητες”, δήλωσε στην ΕΑ
ο Νίκος Χατζάρας, μέλος του ΔΣ του Βοήθεια στο Σπίτι Κεντρικής Μακεδονίας, εργαζόμενος στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη και μέλος του Αν-

ΔΗΜΟΙ
τικαπιταλιστικού Δικτύου Εργαζόμενων
στους ΟΤΑ – Η Σκουπιδιάρα.
“Τους τελευταίους μήνες είδαμε στάσεις εργασίας και κινητοποιήσεις, όπως
αυτή της ΑΔΕΔΥ την προηγούμενη βδομάδα. Αυτή τη στιγμή οι οικονομικές υπηρεσίες έχουν εντολή να μην πληρώσουν
το ΒΑΕ αφού το κονδύλι δεν φτάνει πέρα
από το Φλεβάρη. Άρα από την μισθοδοσία
του Μάρτη θα ξεκινήσουν οι περικοπές.
Πρόκειται για μεγάλο πισωγύρισμα που
δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο.
Καλά κάνει η ΠΟΕ-ΟΤΑ και πάει σε
24ωρη απεργία, αλλά ξέρουμε πως δεν είναι αρκετή. Πρέπει να βγούμε μπροστά με
αγώνες για να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να πάρει πολιτική απόφαση ότι κατ'
αρχήν άμεσα δεν θα σταματήσει να πληρώνεται το ΒΑΕ”.

Επέκταση
“Τη στιγμή που οι θάνατοι των συναδέλφων στους δήμους έχουν φτάσει σε πρωτοφανή σημεία, δεν μπορεί κάποιος να
αμφισβητήσει την επικινδυνότητα της εργασίας μας. Δεν θα έπρεπε να συζητάμε
για περικοπή αλλά για επέκταση του ΒΑΕ
και σε άλλες ειδικότητες. Για παράδειγμα
εμείς στο Βοήθεια στο Σπίτι μετά από
πολλές μάχες καταφέραμε να κερδίσουμε
ΒΑΕ για τις νοσηλεύτριες αλλά δεν το
έχουν πάρει ακόμα οι οικογενειακές βοηθοί, αυτές που μπαίνουν και καθαρίζουν
τα σπίτια των ανήμπορων ανθρώπων.
Χρειάζεται να βάλουμε μπροστά να οργα-

24ωρη πανελλαδική απεργία στο χώρο των
Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών πραγματοποίησε την Τρίτη 19/2 η ΟΙΕΛΕ στο πλευρό των πρωτοβάθμιων σωματείων του κλάδου. Η απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε την ημέρα που το Συμβούλιο της Επικρατείας εκδίκαζε την προσφυγή των εργοδοτών (ΟΕΦΕ) ενάντια στο νόμο
που εξασφαλίζει τις 21 ώρες ως πλήρες ωράριο για τους εκπαιδευτικούς στα φροντιστήρια. Η ΟΙΕΛΕ πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ.

Κ.Μ.

19/2 έχει και μια ιδιαίτερη αιχμή ενάντια στην προσπάθεια που κάνουν οι
ιδιοκτήτες/εργοδότες φροντιστηρίων
να καθορίσουν το πλήρες ωράριο στα φροντιστήρια από 21
ώρες την εβδομάδα σε 40 ώρες. Αυτό θα σημάνει πως με το βασικό μισθό σταθερό, το ωρομίσθιο θα φτάσει τα 3,7 ακόμα και τα
3,5 ευρώ. Μιλάμε για ξεφτιλιστικό μεροκάματο. Ήδη το ωρομίσθιο των 6,75 ευρώ μικτά που ισχύει σήμερα δεν ικανοποιεί τις
στοιχειώδεις ανάγκες των εργαζόμενων.
Την ημέρα της απεργίας προσπαθήσαμε με απεργιακές φρουρές να κλείσουμε κάποια μεγάλα και σημαδιακά φροντιστήρια
ιδιοκτησίας μεγάλων παραγόντων της διοίκησης της ΟΕΦΕ”, δήλωσε στην ΕΑ ο Θανάσης Διαβολάκης, μέλος του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ
και υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά με την Ανταρσία στο Λιμάνι.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

“Διεκδικούμε για όλους τους εκπαιδευτικούς στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και στα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών,
αξιοπρεπή ΣΣΕ με βάση τις ανάγκες μας. Η απεργία της Τρίτης

νώσουμε την απεργία της Πέμπτης, και
στην συνέχεια να βάλουμε απεργιακό
πρόγραμμα τέτοιο που θα κόψει κάθε
σκέψη για περικοπή των ΒΑΕ”, ανέφερε ο
Ν. Χατζάρας.
“Η απεργία και η συγκέντρωση της ΠΟΕΟΤΑ με την υποστήριξη της ΑΔΕΔΥ είναι
ένα σημαντικό βήμα για να σταματήσουμε
την περικοπή των ΒΑΕ. Σύμφωνα με την
κυβέρνηση οι Θεσμοί επιβάλλουν περικοπή
της δαπάνης κατά 32%. Αυτή η περικοπή
χτυπάει μια ολόκληρη σειρά ειδικοτήτων
από την καταβολή του ΒΑΕ”, τονίζει η Μαρία Αμπελιώτη, διοικητική εργαζόμενη
στην καθαριότητα του Δήμου της Αθήνας.
“Καθοριστικό αίτημα αποτελεί και η
υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού
χαρακτήρα των ΟΤΑ, παράλληλα με την
πρόσληψη ιατρών εργασίας και εξειδικευμένων τεχνικών ασφαλείας.
Τέλος οφείλουμε να τονίσουμε πως η
απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 21/2 έρχεται λίγες μόλις μέρες πριν την απεργίακη 8 Μάρτη τη μέρα της γυναίκας. Πρόκειται για ένα
σημαντικό βήμα για τη διεκδίκηση του κοινωνικού κράτους που χάσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σε όλες τις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και πρωτοστατούν γυναίκες εργαζόμενες των ΟΤΑ, οι οποίες μετά από αγώνες, ψηφίσματα και πιέσεις κατάφεραν να οριστεί η 8/3 ως απεργία, αναδεικνύοντας τα ταξικά προβλήματα του φύλου τους, συστρατεύοντας και τους άνδρες
εργαζόμενους σε μια πρωτοποριακή για τα
ελληνικά δεδομένα, κινητοποίηση στις 8/3,
στις 2μμ, στην πλατεία Κλαυθμώνος”, ανέφερε η Μ. Αμπελιώτη.

Στην εισήγηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ προς τις τοπικές ΕΛΜΕ υπογραμμίζεται η ανάγκη για προετοιμασία άμεσης
απάντησης με στάσεις εργασίας και συλλαλητήρια όποια
στιγμή το υπουργείο αποφασίσει να καταθέσει το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο, αναφέρεται στον αναγκαίο συντονισμό με τη ΔΟΕ και ζητάει την υπερψήφιση προγράμματος δράσης με στάση εργασίας και συγκεντρώσεις στις
5 ή 6 Μάρτη και κήρυξη 24ωρης απεργίας στις 14 Μάρτη.
Οι Παρεμβάσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ζητάνε
48ωρη απεργία και προετοιμασία για αγώνα διαρκείας που
θα ανατρέψει τα σχέδια της κυβέρνησης τόσο για το “προσοντολόγιο” όσο και για το “νέο λύκειο”.
“Οι συνάδελφοι είναι πολύ θυμωμένοι από τις επιλογές
της κυβέρνησης. Ακόμα και οι πιο απλές υποσχέσεις, π.χ η
υπόσχεση για μόνιμη πρόσληψη των 450 συναδέλφων του
ΑΣΕΠ που δικαιώθηκαν, μένουν στα χαρτιά. Όλοι καταλαβαίνουν πως οι κυβερνητικές υποσχέσεις είναι προεκλογικά φούμαρα και στην ουσία η κυβέρνηση προχωράει κανονικά στην υλοποίηση των πιο αντιδραστικών σχεδίων για
τη δημόσια εκπαίδευση. Στην πράξη όλοι ξέρουν πως αν
δεν βγει ένα στιβαρός απεργιακός αγώνας δεν πρόκειται
να σταματήσουμε τις επιθέσεις”, ανέφερε στην ΕΑ η Δώρα
Κιντή από την ΕΛΜΕ Χανίων και το Δίκτυο Εκπαιδευτικών –
Η Τάξη μας.

Θυμός
“Το δεκαήμερο κινητοποιήσεων που είδαμε αμέσως μετά τις γιορτές ήταν ένα δείγμα του θυμού των συναδέλφων. Και ήταν ένα ποιοτικό βήμα ανώτερο από τις περσινές κινητοποιήσεις των αναπληρωτών.
Πέρσι οι αναπληρωτές αφέθηκαν μόνοι τους. Μικρό
κομμάτι των μόνιμων συμμετείχε στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις κάθε Παρασκευή έξω από το υπουργείο Παιδείας. Άλλωστε οι στάσεις εργασίας δεν μπορούν να κινητοποιήσουν με τον ίδιο τρόπο τους συναδέλφους και δεν
επιτρέπουν πανελλαδικές μετακινήσεις.
Παρόλα αυτά οι περσινές κινητοποιήσεις λειτούργησαν
σαν προετοιμασία για την φετινή έκρηξη του Γενάρη που
μας πέρασε. Φέτος ήταν προφανές πως πολύ μεγαλύτερο
κομμάτι μόνιμων εργαζόμενων συμμετείχε τόσο στις κινητοποιήσεις όσο και στην 24ωρη της ΑΔΕΔΥ στις 17/1 που
έβγαλε χιλιάδες εκπαιδευτικούς στο δρόμο. Έγινε σύνδεση μεταξύ των αιτημάτων των αναπληρωτών για μονιμοποίηση και των μονίμων ενάντια σε όλη την αναδιάρθρωση
που ετοιμάζει ο Γαβρόγλου.
Το κρίσιμο στοιχείο για το επόμενο διάστημα είναι το αν
θα βγουν απεργιακές κινητοποιήσεις με διάρκεια. Η
24ωρη που προτείνει η ΟΛΜΕ είναι πάρα πολύ λίγη. Και η
48ωρη ακόμα είναι λίγη, αν μείνει εκεί και δεν γίνει το βήμα για κλιμάκωση.
Για πρώτη φορά από το 2013 ακούς πολλούς συναδέλφους, μόνιμους και αναπληρωτές, να μιλάνε για απεργία
διαρκείας σαν το μοναδικό όπλο για να σταματήσουμε τις
επιθέσεις του Γαβρόγλου. Τώρα είναι η ώρα να δώσουμε
τις δυνάμεις μας να βγουν οι συνελεύσεις και να προχωρήσουμε σε αγωνιστικό πρόγραμμα κινητοποιήσεων”, μας
είπε η Δώρα Κιντή.

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1362, 20 Φλεβάρη 2019

Το εργατικό κίνημα

Μ

ε μια από τις πιο πετυχημένες απεργίες που έχουν γίνει στην καθαριότητα
του Αγ. Σάββα, τη Δευτέρα 18/2, οι
συμβασιούχες καθαρίστριες έστειλαν ισχυρό
μήνυμα στη διοίκηση του νοσοκομείου και
στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας πως δεν
πρόκειται να δεχτούν τις μεθοδεύσεις που
οδηγούν στην απόλυσή τους.
Από την Παρασκευή 15/2 οι εργαζόμενες είχαν επιλέξει οι ίδιες το προσωπικό ασφαλείας
ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή περίπτωση
να στηθεί οποιοσδήποτε απεργοσπαστικός μηχανισμός. Από τις 6 το πρωί της Δευτέρας
18/2 πάνω από 20 εργαζόμενες/οι είχαν συγκεντρωθεί στην πύλη του νοσοκομείου και περιφρούρησαν την απεργία τους.
Αργότερα, ακόμα περισσότεροι εργαζόμενες/οι κατέβηκαν και διαδήλωσαν μπροστά
στο υπουργείο Υγείας. Εκεί συναντήθηκαν με
τις συμβασιούχες εργαζόμενες του Δρομοκαΐτειου που αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο ζήτημα και είχαν συγκεντρωθεί και αυτές έξω
από το υπουργείο με τρίωρη στάση εργασίας.
Κανένας κυβερνητικός δεν ήταν παρών για να
συναντήσει τις εκπροσώπους των καθαριστριών.
Εξοργισμένες οι καθαρίστριες βγήκαν στη διασταύρωση στη Μάρνης μπροστά από το υπουργείο και έκλεισαν και τα δυο ρεύματα του δρό-

Δ

υνατά συμμετέχει το αντικαπιταλιστικό δίκτυο υγειονομικών ΝΥΣΤΕΡΙ στο ψηφοδέλτιο του Ενωτικού Κινήματος για την
Ανατροπή (ΕΝΚΙΑ) στις διπλές κάλπες που στήνονται την Τρίτη 26 Φλεβάρη από τις 7:30πμ έως τις 4:30μμ
σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής,
για τις εκλογές στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ
και για την εκλογή αντιπροσώπων
στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ που θα γίνει τον Απρίλιο.
“Η ενισχυμένη ομάδα του αντικαπιταλιστικού δικτύου υγειονομικών
ΝΥΣΤΕΡΙ στο ψηφοδέλτιο του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή
αποτυπώνει τις μάχες που δόθηκαν
τα τελευταία τρία χρόνια στο χώρο
της δημόσιας Υγείας”, αναφέρει
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός στο νοσοκομείο Γεννηματάς.
“Νο1 όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν η μάχη για να μην απολυθεί
κανείς επικουρικός ή συμβασιούχος.
Με κεντρικό αίτημα, μονιμοποιήσεις
όλων εδώ και τώρα, και με την οργάνωση μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων, καταφέραμε ξανά και ξανά να μην απολυθούν συνάδελφοι
που κρατάνε με τη δουλειά τους
ανοιχτά τα νοσοκομεία. Η μάχη για
τη μονιμοποίηση πάει χέρι χέρι με
αυτή για μόνιμες μαζικές προσλήψεις σε όλες τις ειδικότητες των
υγειονομικών. Μόνο έτσι μπορούν
να καλυφθούν τα τεράστια κενά και
να σταματήσει η υπερεντατικοποίηση της εργασίας, τα απάνθρωπα
ωράρια και οι συνεχόμενες εφημερίες που έχουν τσακίσει όχι μόνο
τους γιατρούς αλλά και το νοσηλευτικό, και το διοικητικό και το τεχνικό
προσωπικό.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Προσλήψεις,
μου για αρκετές ώρες, μέχρι να αναγκαστούν
από το γραφείο των υπουργών να τις δεχτούν.
“Ούτε ο Ξανθός, ούτε ο Πολάκης, ούτε κάποιος από τους Γενικούς Γραμματείς του
υπουργείου ήταν στη θέση τους για να ακούσουν τα αιτήματα των καθαριστριών. Τελικά
και κάτω από την πίεση των συγκεντρωμένων
καθαριστριών οι διευθυντές των γραφείων του
Ξανθού και του Πολάκη μας δέχτηκαν, χωρίς
ωστόσο να έχουν καμιά απάντηση”, ανέφερε
στην ΕΑ η Ζαννέτα Λυσικάτου από το ΔΣ του
σωματείου των εργαζόμενων στον Αγ. Σάββα.
“Στα αιτήματά μας για μονιμοποίηση σε όλες
όσες εργάζονται στην καθαριότητα των νοσοκομείων, οι διευθυντές των γραφείων των
υπουργών ήταν ανένδοτοι. Στην αρχή δήλωσαν
πως και στο υπουργείο Υγείας ισχύει ακόμα ο
κανόνας του ένας προς έναν και αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία υπάρχει προτεραιότητα για
προσλήψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Λίγο
αργότερα βέβαια, και κάτω από την πίεση των
εκπροσώπων των καθαριστριών που ζητούσαν
επίμονα να μάθουν πότε θα έρθει η προτεραιότητα για μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα, οι δυο διευθυντές παραδέχτηκαν πως

όχι απολύσεις

δεν υπάρχει τέτοια προοπτική αφού, όπως δήλωσαν, η μονιμότητα στην καθαριότητα των νοσοκομείων έχει καταργηθεί και πλέον καλύπτεται μόνο από ελαστικά εργαζόμενους”.

Ανάγκες
“Από τη μεριά μας ξεκαθαρίσαμε πως αυτή
η πρακτική δεν πρόκειται να περάσει. Παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για
να μην απολυθεί κανείς, να καταργηθεί η ελαστική εργασία, η ομηρία και η ανακύκλωση της
ανεργίας, να μονιμοποιηθούν όλες οι εργαζόμενες στην καθαριότητα και να προκηρυχθούν
επιπλέον θέσεις εργασίας αφού οι ανάγκες είναι τεράστιες και ήδη δεν καλύπτονται ούτε
από το υπάρχον προσωπικό. Στον Αγ. Σάββα
δεν υπάρχει καθαρίστρια που να μην της χρωστάνε ρεπό ή άδεια αφού είναι λίγες και δεν
υπάρχουν αρκετά άτομα για να δουλέψουν και
να μπορέσουν να βγουν οι βάρδιες κανονικά.
Σαν σωματείο εργαζόμενων στον Αγ. Σάββα
εξηγήσαμε πως δεν θα αφήσουμε να απολυθεί
κανείς και πως θα κλιμακώσουμε με απεργίες
διαρκείας και άπλωμα της απεργίας σε συμπαράσταση από άλλα νοσοκομεία. Τονίσαμε πως

δεν οργανώσαμε την κινητοποίηση για να διαπραγματευτούμε κάποια λίγα μόρια παραπάνω
στην ερχόμενη προκήρυξη θέσεων, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μέχρι τέλους και
ζητάμε πολιτική απόφαση που θα δίνει αρχικά
παράταση στην εργασία για τις συμβασιούχες
καθαρίστριες και στην συνέχεια μονιμοποίηση
για όλες με επιπλέον προσλήψεις μόνιμων καθαριστριών για όλα τα νοσοκομεία της χώρας.
Από τη μεριά μας δεν περιμένουμε πότε η
διοίκηση θα ανακοινώσει την νέα προκήρυξη
για τις προσλήψεις στον Αγ. Σάββα, που στην
ουσία θα πετάει στο δρόμο τις καθαρίστριες.
Οργανώνουμε τον αγώνα μας με νέα συνέλευση και με πρόταση από πλευράς του σωματείου για νέα απεργία την Τετάρτη 20/2”, δήλωσε
η Ζ. Λυσικάτου.
Σε μεγάλη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας με κεντρικό αίτημα τις μονιμοποιήσεις και τις μαζικές προσλήψεις καλεί όλους τους υγειονομικούς η ΠΟΕΔΗΝ για τις 14 Μάρτη. Το Συντονιστικό των
Νοσοκομείων συμμετέχει με όλες του τις δυνάμεις ώστε να οργανωθεί η απεργία.

Κυριάκος Μπάνος

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΠ “Ψηφίζουμε τους αγώνες μας”

Οι εκλογές για την ΕΙΝΑΠ και την
ΟΕΝΓΕ έρχονται λίγες μόλις μέρες
πριν την σπουδαία απεργία που οργανώνεται στις 8 Μάρτη. Μέσα στα
νοσοκομεία οι γυναίκες που εργάζονται συχνά είναι πλειοψηφία. Σε
πολλά νοσοκομεία έχουν κλείσει ή
έχουν περιοριστεί οι παιδικοί σταθμοί. Αλλού έχει περιοριστεί ο αριθμός των εργαζόμενων που μπορούν
να σιτίζονται στα εστιατόρια. Όλα
αυτά είναι κατακτήσεις που τις έχουν
πάρει πίσω τα χρόνια των μνημονίων.
Με την απεργία στις 8 Μάρτη βάζουμε στο στόχαστρο όλες τις μνημονιακές επιθέσεις στο κοινωνικό κράτος. Δεν ξεχνάμε ούτε τις σεξιστικές
παρενοχλήσεις και επιθέσεις που δέχονται οι γυναίκες στο εργασιακό

τους περιβάλλον. Η ανταπόκριση που συναντάμε από τις
γυναίκες και από όλο τον κόσμο σχετικά με την απεργιακή κινητοποίηση στις 8 Μάρτη είναι ενθουσιώδης.
Πολύ σημαντικό και συστηματικό αγώνα δώσαμε ενάντια στον εθνικισμό, το ρατσισμό και τους φασίστες. Ένας
αγώνας που ξεκινάει μέσα
στις ίδιες τις δομές Υγείας
για την ποιότητα περίθαλψης
που προσφέρεται στους πρόσφυγες και τους μετανάστες,
αλλά ανοίγει και συνολικότερα την κουβέντα για το αν
χωράνε ρατσιστικές και φασιστικές αντιλήψεις μέσα στα
νοσοκομεία. Αυτός ο αγώνας
φέτος έχει και απτά αποτελέσματα αφού έχουμε καταφέρει να μην έχουμε ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής στις εκλογές
των ιατρικών συλλόγων και της ομοσπονδίας μας.
Μέσα από όλες τις μάχες και τους
αγώνες που δώσαμε όλα αυτά τα
χρόνια, φέτος κατεβαίνουμε στις
εκλογές τόσο σαν ΝΥΣΤΕΡΙ όσο και
συνολικά το Ενωτικό Κίνημα για την
Ανατροπή με μεγαλύτερες δυνάμεις
και με την αυτοπεποίθηση πως όχι
μόνο θα κρατήσουμε τις τρεις έδρες
που είχαμε κερδίσει στις προηγούμενες εκλογές, αλλά θα διευρύνουμε την παρουσία μας και στο πρωτοβάθμιο και στο δευτεροβάθμιο όργανο των γιατρών”, τόνισε η Α. Ερωτοκρίτου.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το

αντικαπιταλιστικό δίκτυο υγειονομικών-ΝΥΣΤΕΡΙ αναφέρεται μεταξύ άλλων πως: “Το Ενωτικό Κίνημα για την
Ανατροπή είναι η πιο ενωτική πρωτοβουλία και η δύναμη που πρέπει να
δυναμώσει μέσα στην ΕΙΝΑΠ. Είναι η
αντικαπιταλιστική αριστερά που εξασφαλίζει -κόντρα στην ηττοπάθεια
και τον συμβιβασμό- τον δρόμο του
Αγώνα και της σύγκρουσης με την
λογική του κέρδους, της ιδιωτικοποίησης, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, τον εθνικισμό, τον ρατσισμό και
τον σεξισμό. Ελάτε να δώσουμε και
αυτή τη μάχη μαζί! Στις 26 του Φλεβάρη ψηφίζουμε τους αγώνες μας”.

Υποψήφιοι ΝΥΣΤΕΡΙΣυνεργαζόμενοι
για ΕΙΝΑΠ
Αργύρης Χρίστος, επικουρικός Ακτινοδιαγνώστης Γεννηματάς, Ασλανίδη
Παρθένα (Θένια), ειδικευόμενη Γεν.
Ιατρικής Ερυθρός, Ερωτοκρίτου Αργυρή, ειδικευόμενη Παθολογίας Γεννηματάς, Καταραχιάς Κωνσταντίνος,
επικουρικός Ακτινοδιαγνώστης Άγιος
Σάββας, Πασπάτη Ιωάννα, διευθύντρια Ορθοπεδικής Παίδων Πεντέλης

για ΟΕΝΓΕ
Αλοντάτ Μούσα, επικουρικός Ιατρός
Γαστρεντερολογίας ΓΟΝΚ, Αργύρης
Χρίστος, επικουρικός Ακτινοδιαγνώστης Γεννηματάς, Αρναούτη Μαρία, ειδικευόμενη Κυτταρολογίας Άγιος Σάββας, Ασλανίδη Παρθένα (Θένια), ειδικευόμενη Γεν. Ιατρικής Ερυθρός, Γρετού Σοφία, ειδικευόμενη Ακτινοδιαγνωστικής Γεννηματάς, Γρίβας Αναστάσιος, επιμελητής Ά Παθολογίας- ογκο-

λογίας Άγιος Σάββας, Δόκου Ελένη,
επιμελήτρια β Ακτινοδιαγνωστικής
Άγιος Σάββας, Ερωτοκρίτου Αργυρή,
ειδικευόμενη Παθολογίας Γεννηματάς,
Θωμαϊδης Θωμάς, ειδικευόμενος πυρηνικής Ιατρικής Άγιος Σάββας, Καραθάνος Βαγγέλης, επιμελ. A πυρηνικής
ιατρικής Σωτηρία, Καταραχιάς Κωνσταντίνος, επικουρικός Ακτινοδιαγνώστης Άγιος Σάββας, Κομπολίτη Ελίζα,
ειδικευόμενη Ακτινοδιαγνωστικής Γεννηματάς, Κουγιουμτζόγλου Ιωάννης,
διευθυντής Παθολογίας Κ.Υ. Νέας Μάκρης, Κυριακοπούλου Κωνσταντίνα
(Τίνα), διευθύντρια Αναισθησιολογίας
Άγιος Σάββας, Κωστοπούλου Μυρτώ,
ειδικευόμενη Νεφρολογίας Γεννηματάς, Λευθεριώτης Βασίλειος, ειδικευόμενος Παθολογοανατομίας Λαϊκό, Λουκά Αλίκη, ειδικευόμενη οφθαλμολογίας
Νίκαια, Λυσικάτου Ζαννέτα, ειδικευόμενη χειρουργικής Άγιος Σάββας, Μακρής Γεώργιος, επιμελ. A οφθαλμολογίας Γεννηματάς, Πασπάτη Ιωάννα, διευθύντρια Ορθοπεδικής Παίδων Πεντέλης, Πατσιά – Ζαλαβρά Ηλέκτρα, ειδικευόμενη Ακτινοδιαγνωστικής Γεννηματάς, Παπίας Γεώργιος, επικουρικός
Ιατρός Παθολογοανατομίας Άγιος Σάββας, Παππάς Νικόλαος, ειδικευόμενος
Ακτινοθεραπευτικής Άγιος Σάββας, Πεταλούδας Στυλλιανός, ειδικευόμενος
Γενικής Ιατρικής Ερυθρός, Προδρόμου Μικαέλλα, ειδικευόμενη Ακτινοδιαγνωστικής Γεννηματάς, Σαλομίδου
Μαρία, επικουρικός Ιατρός πνευμονολογίας Άγιος Σάββας, Τσολής Γιώργος, ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής
Ερυθρός, Χρηστογεώργος Πάρης, ειδικευόμενος Ορθοπεδικής Γεννηματάς.

Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

“Δίπλα ο ένας στον άλλο,
ενάντια στον κοινό αντίπαλο”

Συνέλευση “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας” 4ου Διαμερίσματος, 14/2

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνέλευση
της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας στο 4ο Διαμέρισμα, στο καφενείο Πλάτωνας, στην
Ακαδημία Πλάτωνα την Πέμπτη 14
Φλεβάρη. Τη συνέλευση άνοιξαν
με τις ομιλίες τους η Λαμπρινή Θωμά, δημοσιογράφος πρώην εργαζόμενη στον Αθήνα 9.84, η Άννα
Στάμου από την Μουσουλμανική
Ένωση, η Μαρία Αμπελιώτη, εργαζόμενη στην καθαριότητα του Δήμου Αθήνας και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, υποψήφιος δήμαρχος
με την Ανταρσία στις Γειτονιές της
Αθήνας ενώ συντόνισε ο Κυριάκος
Μπάνος.
“Θα είμαι υποψήφια συνεργαζόμενη με τον υποψήφιο δήμαρχο
της Αθήνας Πέτρο Κωνσταντίνου
και την Ανταρσία”, τόνισε ανάμεσα
σε άλλα η Λαμπρινή Θωμά που ξεκίνησε την ομιλία της ενημερώνοντας για τις σκληρές μάχες που δόθηκαν στον 9.84 για ελευθερία του
λόγου και ενάντια στις απολύσεις
από την δημαρχία Καμίνη.
“Ο Πέτρος βρέθηκε δίπλα μας σε
αυτές τις μάχες εκείνη την εποχή
και έτσι γνωριστήκαμε, στο πεζοδρόμιο. Και γι’ αυτό είμαι και εδώ
τώρα, γιατί πιστεύω ότι πέρα από
τις μικρές διαφορές, υπάρχει ο μεγάλος κοινός αγώνας, ειδικά στη
μνημονιακή εποχή. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία πέφτουν πάνω μας είτε
πρόκειται για τα εργασιακά, είτε
για τον ρατσισμό, είτε για τον φασισμό, είτε για την καθημερινότητά
μας, πως ο ένας αντιμετωπίζει τον
άλλο – γιατί και εκεί μια αριστερή
στάση έχει αρχίσει να χάνεται.
Βλέπω και χαίρομαι γιατί είμαστε 75% γυναίκες σήμερα στο πάνελ, η ποσόστωση έχει ανέβει πάρα πολύ! Και χαίρομαι δύο φορές
γιατί είναι μαζί μας σήμερα μου-

σουλμάνες γυναίκες και φαίνεται
έτσι ότι δεν είναι κλεισμένες στο
σπίτι, ανατρέπεται μια λάθος εικόνα. Γιατί σε όλους τους αγώνες
που έγιναν και που έρχονται ο καθένας μας οφείλει να κρατήσει το
χέρι του διπλανού του. Είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο απέναντι σε
ένα κοινό αντίπαλο”.
Ακολούθησε η εισήγηση της Άννας Στάμου (βλέπε σελ. 13) και
στη συνέχεια το λόγο πήρε η Μαρία Αμπελιώτη που τόνισε ανάμεσα σε άλλα:

8 Μάρτη
“Θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους εργαζόμενους της διεύθυνσής μας που παρευρέθηκαν και
θέλω να ευχαριστήσω και τα τρία
σωματεία που μας στήριξαν για το
ψήφισμα της 8 Μάρτη. Χάρη στις
πρωτοβουλίες της ΚΕΕΡΦΑ από
κοινού μαζί με άλλους η 8 Μάρτη
μπορεί να γίνει για πρώτη φορά
απεργιακή κινητοποίηση και πρέπει να κατέβουμε όλες και όλοι
στην Κλαυθμώνος, να ακουστεί η
φωνή της γυναίκας.
Για κάποια χρόνια στην κόντρα
του δικομματισμού το να ψηφίζω
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν ένα αποκούμπι.
Στο αδιέξοδο δηλαδή με έβγαζε
από την δύσκολη θέση. Εδώ και
δύο χρόνια γνωρίστηκα με τα παιδιά που έρχονται συνέχεια στο
Γκαράζ του Δήμου της Αθήνας
στον Ελαιώνα και πρόσφατα πραγματοποιήσαμε και μια πετυχημένη
εκδήλωση στο χώρο δουλειάς για
το βιβλίο της Μαρίας Στύλλου για
την απελευθέρωση των γυναικών.
Ο Μπακογιάννης εκπροσωπεί το
τι σημαίνει κατεστημένο. Ξέρουμε
τι σημαίνει νεοφιλελευθερισμός
από τη μάνα του, από τον παππού
του. Σημαίνει να έρθει να μας απολύσει, να εξοντώσει την καθαριότητα, να εξοντώσει τις γυναίκες,

να απεμπολήσουμε όλα τα δικαιώματα και να μας δώσει στον ιδιώτη
που είναι χειρότερος από το χειρότερο δημόσιο. Αυτό που προβάλλουν οι χρυσαυγίτες έχει στόχο να τσακίσει κάθε συλλογικότητα, θέλει το τρίπτυχο γυναίκες,
κουζίνα, εκκλησία της χούντας – οι
ίδιοι μιλάνε ανοιχτά στις διακηρύξεις τους ότι είναι ενάντια στην
ισότητα των δύο φύλων.
Η λύση μετά από μια κυβέρνηση
Τσίπρα-τσίρκο μετά από τόσες
επαναλαμβανόμενες κωλοτούμπες
δεν είναι η άνοδος της Χ.Α αλλά
να κοιτάξουμε αριστερότερα”.
Στη συνέχεια ακολούθησε πλούσια συζήτηση -σχεδόν δύο ώρεςκαι το λόγο πήραν πολλοί αγωνιστές-στριες που τοποθετήθηκαν για
την υποβάθμιση των γειτονιών του
4ου Διαμερίσματος αλλά και για τις
μάχες που έχουν δοθεί στη γειτονιά
- ανάμεσά τους ο Σπύρος Στάικος
από το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο και ο
Αλέξης Μαρτζούκος από το ΔΣ του
Συλλόγου Ελλήνων Ηθοποιών.
“Έχουμε γνωρίσει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ από τη συνεχή παρέμβασή
της στους αγώνες που έχουμε δώσει και στο δήμο αλλά και γενικότερα. Αλλά δεν φτάνει μόνο η καταγγελία, χρειάζεται να διαμορφωθεί και ένα διεκδικητικό πρόγραμμα”, τόνισε ο Θέμης, εργαζόμενος
στην καθαριότητα του Δήμου Αθήνας δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
να ανοίξει η συζήτηση πάνω στο
πρόγραμμα αιτημάτων που έχει
αναπτύξει η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας. Τον λόγο πήρε
επίσης και εκπρόσωπος των χειροτεχνών, ενώ στο τέλος πολλοί από
τους συμμετέχοντες δήλωσαν την
υποστήριξή τους αλλά και τη διαθεσιμότητά τους στη δράση και τα
ψηφοδέλτια της Ανταρσίας στις
Γειτονιές της Αθήνας.

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 7
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5ο και 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
“Για ισχυρή παρουσία στο Δήμο”

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 16 Φλεβάρη το
απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Kυψέλης, η συνέλευση της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας 5ου και
6ου Διαμερίσματος που κλείνει και τον
πρώτο κύκλο συνελεύσεων που οργάνωσε η αντικαπιταλιστική δημοτική κίνηση σε όλα τα διαμερίσματα της Αθήνας.
Την συζήτηση άνοιξαν με τις εισηγήσεις τους η Μαρία Αλιφιέρη, μέλος
ΔΣ συλλόγου εργαζομένων Αγλαΐα
Κυριακού, η Βασιλική Κανέλλου, συμβασιούχος ΟΑΕΔ νοσοκομείο Γεννηματάς, ο Τζακίρ Χοσαΐν, μέλος συλλόγου εργαζομένων από το Μπαγκλαντές, η Ντίνα Γκαρανέ, μέλος ΔΣ Γ’ ΕΛΜΕ ενώ συντόνισε η Φύλλια Πολίτη.
Χαιρετισμό απεύθυνε ο Πέτρος Κωνσταντίνου.
“Οι δημοτικές εκλογές είναι μια ευκαιρία να εκφραστεί και πολιτικά η
αγανάκτηση του κόσμου ενάντια στους
συμβιβασμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
αλλά και να καταγραφεί απέναντι στις
κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκαν ότι ο κόσμος δεν γυρνάει πίσω.
Με τους αγώνες μας έχουν καταφέρει
να σταματήσουμε το κλείσιμο νοσοκομείων, την απόλυση συναδέλφων, να
μπει φρένο στην ασυδοσία των ιδιωτικών συνεργείων στον χώρο της Υγείας”, τόνισε η Μαρία Αλιφιέρη.
“Στις γειτονιές μας υπάρχουν πολλά
προβλήματα. Τα σπίτια έχουν εγκαταλειφθεί λόγω της κρίσης, το ίδιο και οι
κοινόχρηστοι χώροι, το πράσινο που
αυθαίρετα κάποιοι το κόβουν, τα πάρκα και οι χώροι μαζικού αθλητισμού.
Τα ζητήματα θέρμανσης είναι πρόβλημα για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Δεν είναι δυνατόν διαμερίσματα
μέσα σε πολυκατοικίες να γίνονται κατά κόρον airbnb. Χρειάζεται να παρέμβουμε άμεσα σε όλα αυτά” τόνισε η
Βασιλική Κανέλλου.
“Η μάχη για να πάρουμε πίσω όλα
τα κλεμμένα περιλαμβάνει τον αγώνα
για αυξήσεις στους μισθούς, για αξιοπρεπείς συντάξεις, για τα ωράρια που
καταστρατηγήθηκαν, για διορισμούς
όλων των συμβασιούχων και αδιόριστων, για το δικαίωμα όλων στην δουλειά. Η ενδυνάμωση της Ανταρσίας
στις Γειτονιές της Αθήνας μέσα στο
δημοτικό συμβούλιο σημαίνει ενδυνάμωση της φωνής όλων όσων παλεύουν
ενάντια στα μνημόνια, τον ρατσισμό,

τον φασισμό και το σύστημα που τα
γεννά” τόνισε η Ντίνα Γκαρανέ.
“Ζητάμε νομιμοποίηση για όσους
δεν έχουν χαρτιά και ίσα δικαιώματα
για όσους έχουν καταφέρει να πάρουν χαρτιά, είμαστε και εμείς ένα
κομμάτι της κοινωνίας. Μαζί με την
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας
που στηρίζει τους μετανάστες θα κατέβουμε στις 16 Μάρτη στην Ομόνοια” τόνισε ο Τζακίρ Χοσαΐν.
“Με τόσα χρόνια δράσης υπάρχει
πια όλη η δυνατότητα να πετύχουμε
μια ισχυρή παρουσία στο Δήμο της
Αθήνας, να βελτιώσουμε το πόσους
δημοτικούς συμβούλους έχουμε, να
εκλέξουμε σε όλα τα διαμερίσματα.
Υπάρχει πολύς κόσμος εκεί απ' έξω
που, στους μήνες που έχουν απομείνει, θα χρειαστεί να πάμε γειτονιά τη
γειτονιά, πολυκατοικία την πολυκατοικία, να τον βρούμε και να τον κερδίσουμε μαζί μας. Χιλιάδες κόσμο που
μπορεί να είναι αγανακτισμένοι και
πληγμένοι αλλά είναι έτοιμοι να κάνουν βήματα αριστερά”.
Aκολούθησε πλούσια συζήτηση. Ο
Χρήστος, εκπαιδευτικός από την Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα σχολεία
όπως η κατάσταση και ανεπάρκεια των
κτιρίων αλλά και στις μάχες που δίνουν
εκπαιδευτικοί και μαθητές ενάντια στον
ρατσισμό στα κατεξοχήν πολυεθνικά
διαμερίσματα της Αθήνας όπως το 6ο.
Η Σοφία μίλησε για τον αγώνα που δίνουν οι συνταξιούχοι του ΛΕΠΕΤΕ να
διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους και η
Χαρίκλεια για την άθλια κατάσταση
που έχει δημιουργηθεί για την εργατική τάξη στο κέντρο της Αθήνας με τη
δυσκολία εύρεσης στέγης και την εκτίναξη των ενοικίων λόγω της «λογικής»
της αγοράς και των airbnb.
Οι μετανάστες εργάτες έδωσαν μαζικό παρών στην συνέλευση. Ο Μπορχάν εργάτης από το Μπαγκλαντές, μίλησε για την καθημερινή αγωνία των
μεταναστών που ζούνε εδώ και χρόνια
στην Ελλάδα να πάρουν χαρτιά, την
διάψευση των υποσχέσεων που έδινε
ο Τσίπρας ότι θα κλείσει τις Αμυγδαλέζες, ότι θα βοηθήσει τους πρόσφυγες,
ότι θα φτιαχτεί τζαμί για τους μουσουλμάνους, αλλά και τον ρόλο της
ΚΕΕΡΦΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις μάχες που δίνουν οι μετανάστες εργάτες
απέναντι στο ρατσισμό και την εκμετάλλευση από τα αφεντικά τους.

Συνέλευση “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας” 5ου και 6ου Διαμερίσματος, 16/2
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Το αντιρατσιστικό και

Κάτω τα χέρια από τους μετανάστες
Α.Τ. Ομόνοιας

Μ

εγάλα ερωτηματικά γεννά ο θάνατος
του Εμπουκά σχετικά με τις συνθήκες
και την αιτία που ξεψύχησε. Ο Εμπουκά ήταν μετανάστης εργάτης από τη Νιγηρία,
πατέρας δύο μικρών παιδιών ηλικίας 6 μηνών
και 5 ετών. Την Παρασκευή 8/2 πήγε κανονικά
στη δουλειά του αλλά δεν γύρισε ποτέ. Παρότι
υπήρχαν οι μαρτυρίες ότι ο Εμπουκά είχε προσαχθεί – για άγνωστο λόγο - στο Α.Τ. Ομόνοιας, για τρεις ημέρες οι αστυνομικοί του τμήματος το αρνούνταν και δήλωναν άγνοια για
την τύχη του. Με τρεμάμενη φωνή η συντρόφισσά του η Τζίτζι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν τη Δευτέρα 18/2 η ΚΕΕΡΦΑ
και η Πακιστανική και Νιγηριανή Κοινότητα:
“Ο άντρας μου έφυγε από το σπίτι την Παρασκευή στις 10:30 το πρωί. Τον περίμενα να
έρθει μετά τη δουλειά αλλά δεν επέστρεψε.
Δεν απάντησε στα τηλεφωνήματά μου ούτε
στα μηνύματα. Πήρα φίλους του, πήρα και τον
δικηγόρο μας μήπως μπορεί να μάθει κάτι. Ο
δικηγόρος πήρε τα αστυνομικά τμήματα αλλά
του είπαν ότι δεν ήξεραν τίποτα. Κάποια στιγμή το Σάββατο πήγα στη δουλειά του. Εκεί
ένας συνάδελφός του μου είπε ότι η αστυνομία τον είχε συλλάβει. Στο αστυνομικό τμήμα
της Ομόνοιας που πήγα μου είπαν ότι δεν τον
είχαν. Στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης το
ίδιο. Μου είπαν να πάρω στα νοσοκομεία. Ούτε εκεί τον είχαν. Τελικά μετά από πολλά τηλέφωνα που έκανε ο δικηγόρος μας, μάθαμε ότι
είναι νεκρός”.
Ο πρόεδρος της Νιγηριανής Κοινότητας,
Ντόναλντ Οχαουέρε, συνέχισε:
“Έμαθα για τον θάνατο του Εμπουκά, την
Τρίτη 12/2 το βράδυ. Την άλλη μέρα πήγα στο
Α.Τ Ομόνοιας και ο αξιωματικός μου είπε ότι
πράγματι τον είχαν φέρει για εξακρίβωση στοιχείων. Κάποια στιγμή λέει αισθάνθηκε δύσπνοια

Λάρισα
Η παρουσία αστυνομικών στο
σταθμό του ΟΣΕ στη Λάρισα, απέτρεψαν τους Σαλμάν Ατζούμ και
Σαΐντ Αχμέντ, θύματα επίθεσης
από τον εργοδότη τους στη θεσσαλική πόλη, από το να ταξιδέψουν
και να συμμετέχουν στη συνέντευξη Τύπου. Την καταγγελία ωστόσο
μετέφερε ο Τζαβέντ Ασλάμ, ενώ
έγιναν και αποκαλύψεις για τις σχέσεις του θύτη με τη Χρυσή Αυγή.
Ο Σαλμάν Ατζούμ κι ο Σαΐντ Αχμέντ δούλευαν σε κτηνοτροφική
μονάδα που εκτρέφει πρόβατα. Οι
εργάτες δούλευαν τουλάχιστον 18
ώρες καθημερινά και σαββατοκύριακο. Και οι δύο εργάτες ήταν
απλήρωτοι εδώ και τρεις μήνες. Ο
εργοδότης κάθε φορά μετέθετε
την πληρωμή για τον επόμενο μήνα. Όταν στις αρχές του Φλεβάρη
οι δύο εργάτες αρνήθηκαν να δουλέψουν απλήρωτοι, εξαναγκάστηκαν με το ζόρι, υπό το βάρος απει-

Εμπουκά

Τζίτζι

και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Αλλά δεν μου είπαν περισσότερα. Με παρέπεμψαν στο Α.Τ. Κυψέλης
κι εκεί μου είπαν ότι περιμένουν την ιατροδικαστική έκθεση. Πνευμονικό οίδημα λέει ήταν η
αιτία. Πέθανε στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής. Δυο μικρά παιδιά θα μεγαλώσουν χωρίς τον πατέρα τους. Πέθανε στην αναμονή στο
Α.Τ της Ομόνοιας”. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ
Οχαουέρε, ο Εμπουκά ήταν ήδη νεκρός, όταν
ξεκίνησε να τον αναζητά η Τζίτζι. Είχε πεθάνει
μέσα στο αστυνομικό τμήμα και παρ'όλα αυτά η
αστυνομία έδινε ψευδείς και παραπλανητικές
απαντήσεις τόσο στις ερωτήσεις της γυνάικας
του όσο και του δικηγόρου της.
Σε ερώτηση για το αν επαληθεύονται τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ξυλοδαρμό του
Εμπουκά, ο Οχαουέρε απάντησε ότι “το ερευ-

νούμε. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά αλλά
ισχύει ότι έχουμε αμφιβολίες για το πως έγιναν τα πράγματα. Ήταν νέο παιδί. Δεν είμαι
γιατρός αλλά οι ειδικοί που έχω επικοινωνήσει
λένε ότι αν πράγματι ήταν απλά ένα πνευμονικό οίδημα και είχαν καλέσει το ΕΚΑΒ θα τον είχαν προλάβει. Αν υπάρχει κάποιος μάρτυρας
που είδε ξυλοδαρμό να έρθει να μας πει τι έγινε. Είδαμε τη σορό του αλλά οι μελανιές στο
μαύρο δέρμα δεν διακρίνονται εύκολα. Δεν
μας έχουν δώσει καμία απάντηση για το γιατί
δεν απάνταγαν στη Τζίτζι όταν τον έψαχνε”.
Ωστόσο δεν θεωρούνται άδικα ύποπτες οι
συνθήκες του θανάτου του Εμπουκά μέσα στο
Α.Τ της Ομόνοιας. “Το συγκεκριμένο τμήμα
έχει καταγγελθεί για ξυλοδαρμούς οι οποίοι
μάλιστα γίνονται στο ασανσέρ που δεν έχει

κάμερες” σχολίασε ο Πέτρος Κωνσταντίνου
και θύμησε την περίπτωση βασανισμού μέχρι
θανάτου του Μαρνικολάι στο Α.Τ Πατησίων.
“Εκείνη η ιατροδικαστική έκθεση τι έγινε;
Υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες στο αν διερευνούνται τα ρατσιστικά εγκλήματα και ιδιαίτερα σε αυτά τα οποία εμπλέκεται η δραστηριότητα της ΕΛ.ΑΣ. Ζητάμε λοιπόν να χυθεί
άπλετο φως ξεκινώντας από τα πολύ απλά.
Θέλουμε να μάθουμε γιατί βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ένας οικογενειάρχης, μεροκαματιάρης άνθρωπος. Όποιος περπατάει στο
δρόμο κι έχει σκουρόχρωμο δέρμα είναι ύποπτος;” συνέχισε.
Για δολοφονία από την ΕΛ.ΑΣ μιλάει η Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής: “Ένας
άντρας από τη Νιγηρία, από την κοινότητά
μας, δολοφονήθηκε πριν λίγες μέρες στην
Ομόνοια από την ελληνική αστυνομία. Χρειάζεται να βγούμε έξω και να φωνάξουμε. Πρέπει
να κάνουμε κάτι τώρα πριν χαθούν ακόμη περισσότερες ζωές. Δεν είναι η πρώτη φορά που
συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γνωρίζουμε ήδη δύο
άτομα ακόμη από την κοινότητά μας που
έχουν δολοφονηθεί πρόσφατα από την αστυνομική βία. Και πολλά ακόμη άτομα έχουν χάσει τις ζωές τους εδώ και χρόνια αντίστοιχα
και δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Aκούμε καθημερινά για ξυλοδαρμούς από την αστυνομία ατόμων αφρικανικής καταγωγής όπου τους εγκαταλείπουν στο δρόμο μετά για να πεθάνουν.
Οι δολοφονίες αυτές αποσιωπούνται. Ο Ebuka
ήταν πατέρας δύο παιδιών, το ένα νεογέννητο.
Τον πενθούν η γυναίκα του, τα παιδιά του, η
κοινότητά του. Στεκόμαστε αλληλέγγυα με την
οικογένειά του και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η αστυνομία δεν μας προστατεύει. Ως
Αφρικανική Κοινότητα στην Ελλάδα αισθανόμαστε συνεχώς ότι οι ζωές μας είναι σε κίνδυνο. Απαιτούμε δικαιοσύνη για τον Ebuka!”

Στέλιος Μιχαηλίδης

Μπάτσοι και φασίστες
χτυπάνε μαζί
λών. Λίγο αργότερα εκείνο το βράδυ, το αφεντικό ήρθε μαζί με δύο
μπράβους, τους πήρε παράμερα
και ξεκίνησε να τους βρίζει: “Μην
ζητάς λεφτά, θα πληρώσω όποτε
εγώ θέλω.” “Η Αστυνομία και η Χρυσή Αυγή είναι φίλοι μου. Θα καλέσουμε τη Χρυσή Αυγή και δεν θα
αφήσουμε κανένα Πακιστανό ζωντανό στη Λάρισα”. “Θα σας δώσουμε να φάτε χοιρινό με το ζόρι”.
Η συνέχεια είναι ακόμα χειρότερη. Ο εργοδότης δεν έμεινε στις
βρισιές και τις απειλές αλλά επιτέθηκε βίαια, γρονθοκόπησε και τραυμάτισε στο πρόσωπο τον Σαλμάν
Ατζούμ.
“Έχουν ξεκινήσει τα ίδια με αυτά
που γίνονταν το 2012, όταν χρυσαυγίτες χτύπαγαν μέσα σε αστυνομικά τμήματα, σε χώρους δουλειάς, σε χωράφια, σε πλατείες”,

σχολίασε ο Τζαβέντ Ασλάμ. “Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Να μην εμποδίζονται τα θύματα ρατσιστικών επιθέσεων από το
να ζητούν δικαιοσύνη. Να τιμωρηθούν οι ένοχοι”.

Β'Α.Τ.
Περιστερίου
Σε απεργία πείνας προχώρησαν
από την αρχή της προηγούμενης
βδομάδας, δέκα μετανάστες που
κρατούνται στο Β' Α.Τ Περιστερίου.
Οι μετανάστες σε επικοινωνία που
είχαν με την ΚΕΕΡΦΑ, καταγγέλλουν απάνθρωπη ρατσιστική μεταχείριση. Δεν έχουν κάνει τίποτα παράνομο. Κρατούνται μετά από τις
επιχειρήσεις σκούπα της ΕΛΑΣ διότι δεν διαθέτουν χαρτιά. Σύμφωνα

Παλιότερη διαδήλωση στο Α.Τ Δραπετσώνας

με τις καταγγελίες οι αστυνομικοί
δεν τους αφήνουν να πάνε καν
στην τουαλέτα και οι κρατούμενοι
καταλήγουν να χρησιμοποιούν
μπουκάλια μέσα στο χώρο κράτησης. Τους εμποδίζουν ακόμη και να
κάνουν προσευχή.
“Είναι πρόκληση την ώρα που η
κυβέρνηση παριστάνει ότι κάνει
διαβούλευση για την 'στρατηγική
ένταξης των μεταναστών' να προχωράνε σε επιχειρήσεις σκούπα και

να στοιβάζουν μετανάστες χωρίς
χαρτιά στα αστυνομικά τμήματα.
Όχι μόνο δεν έκλεισαν την Αμυγδαλέζα, όχι μόνο απομονώνουν τους
πρόσφυγες σε στρατόπεδα-γκέτο
αλλά εντείνουν την αστυνόμευση
σε βάρος των μεταναστών αντί να
τους νομιμοποιήσουν. Απαιτούμε
να σταματήσει η ρατσιστική κακομεταχείριση και να αφεθούν ελεύθεροι” καλεί η ΚΕΕΡΦΑ σε ανακοίνωσή της.
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αντιφασιστικό κίνημα
ΝΙΚΑΙΑ

Ε

κδήλωση ενημέρωσης για τη δίκη
της Χρυσής Αυγής και την οργάνωση της καμπάνιας της 16 Μάρτη
έγινε την Κυριακή 17/2 στο Δημαρχείο
Νίκαιας.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος από την πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής
που τόνισε ότι ο στόχος της πολιτικής
αγωγής είναι να μην εξαντληθούν οι
ποινικές ευθύνες στα εκτελεστικά όργανα αλλά να φτάσουν μέχρι την ηγεσία. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Κώστας Στάθη, από την Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων ο οποίος τόνισε ότι
δε φτάνει μόνο η καταδίκη της ΧΑ σε
ποινικό επίπεδο, αλλά χρειάζεται να
τους απομονώσουμε σε πολιτικό επίπεδο στην κοινωνία.
H Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας με την «Ανταρσία στην
Κοκκινιά» θύμισε τις αντιφασιστικές
μάχες που έχουν δοθεί στην πόλη και
μίλησε για το ρόλο που έπαιξε στην
εξάπλωση της ΧΑ η πολιτική του ρατσισμού της κυβέρνησης Σαμαρά. Μία
πολιτική που συνεχίζεται με τις επαναπροωθήσεις, το φράχτη στον Έβρο,

Ξεσηκωνόμαστε
για τις 16 Μάρτη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

το ρατσισμό της αστυνομίας απέναντι
στους μετανάστες.
Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Αρσλάν Μοχάμεντ, θύμα ρατσιστικής επί-

θεσης της αστυνομίας πριν από λίγες
μέρες στη Νίκαια, αλλά και εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι και νεολαίοι που δήλωσαν τη στήριξή τους στην παγκό-

Ν. ΣΜΥΡΝΗ

E

κδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Kερατσίνι με ομιλητές τον Kώστα Παπαδάκη, δικηγόρο πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χ.Α και τον Μιχάλη Πέππα, μέλος
της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ.
Ο Κ. Παπαδάκης, άνοιξε τη συζήτηση
για τη δίκη και την εξέλιξή της μέχρι σήμερα και ο Μιχάλης Πέππας συνέχισε τονίζοντας την παγκόσμια διάσταση της
ημέρας αντιφασιστικής κι αντιρατσιστικής
δράσης στις 16 Μάρτη. Ακολούθησαν τοποθετήσεις και ερωτήσεις για την δίκη
από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Γιάννης Μπόμπος

Δ. ΑΘΗΝΑΣ

Κ

17/2, Νίκαια

αι ο Δήμος Αθηναίων καλεί στις
κινητοποιήσεις ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες μετά από
έγκριση της εισήγησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, από το
δημοτικό συμβούλιο.
“Είμαστε η πλειοψηφία, μπορούμε να κερδίσουμε. Γι' αυτό το λόγο
κάνουμε αυτό το κάλεσμα για ενωτικές κινητοποιήσεις κατά του ρατσισμού και της άκρας δεξιάς στις
16/3/19. Αυτή η μέρα δράσης πρέπει να αποτελέσει ένα βήμα προς
τα εμπρός στη συλλογική καταπολέμηση του μίσους, προωθώντας
την αλληλεγγύη και την πολυμορφία” τονίζει μεταξύ άλλων το ψήφισμα που υιοθετήθηκε και το οποίο
έχουν ήδη συνυπογράψει αντιρατσιστικά κινήματα σε 12 χώρες.

Π

ολύ πετυχημένη ήταν η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ για τη
δίκη της Χρυσής Αυγής που έγινε την Παρασκευή 15/2
στο καφέ Δέκα4 στη Νέα Σμύρνη. Ομιλητές ήταν ο Κώστας
Σκαρμέας, δικηγόρος από την πολιτική αγωγή στη δίκη, και
ο Βαγγέλης Καραθάνος, γιατρός στο ΓΝΘΑ Σωτηρία.
Τον λόγο πρώτος πήρε ο Κώστας Σκαρμέας όπου ανέφερε ότι από τη μεριά των φασιστών γίνεται προσπάθεια να
καθυστερήσει η δίκη. Παράλληλα με τη μεγάλη δίκη εξελίσσονται και άλλες, όπως το εφετείο για τη δολοφονία
του Λουκμάν, αλλά και δεκάδες άλλες που αφορούν σε
εκατό περίπου επιθέσεις φασιστών πανελλαδικά. Στάθηκε
στη σημασία της έκβασης της δίκης, καθώς όπως τόνισε
είναι η πρώτη φορά μετά τη δίκη της Νυρεμβέργης που
ένα ναζιστικό κόμμα δικάζεται.
Μετά συνέχισε ο Βαγγέλης Καραθάνος, όπου συνδύασε
την ομιλία του με μια παρουσίαση φωτογραφιών και βίντεο
από τις μάχες που έδωσε το κίνημα απέναντι στο φασισμό
παγκόσμια πέρυσι. Από την Αμερική με τον κόσμο που είναι στους δρόμους σε όλες τις πόλεις των ΗΠΑ ενάντια
στον Τραμπ, την Βραζιλία με το Μπολσονάρο, μέχρι την
Ευρώπη. Παρουσίασε ιστορικές μάχες ενάντια στους φασίστες όπως η μάχη της Κέιμπλ Στριτ στο Λονδίνο το 1936.
Κατέληξε στη μεγάλη δύναμη του αντιφασιστικού κινήματος και τη σημασία διοργάνωσης μιας τεράστιας 16 Μάρτη
φέτος διεθνώς.
Ο κόσμος παρακολούθησε με ενδιαφέρον από την αρχή
και έθεσε πολλές ερωτήσεις για την δίκη επιβεβαιώνοντας
ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική μάχη. Ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε ήταν η δικαιοσύνη και ο ταξικός της χαρακτήρας. Κατά πόσο δηλαδή μπορούμε να περιμένουμε
τη δίκαιη καταδίκη των φασιστών όταν βλέπουμε να δικάζονται καθαρίστριες, αντιφασίστες, συνδικαλιστές. Έγινε
αναφορά στην απεργία της 8 Μάρτη φέτος, μια τρομερή
εξέλιξη, και στη σύνδεσή της με το αντιφασιστικό κίνημα.
Κοινή άποψη όλων ήταν πως το αντιφασιστικό κίνημα
στο δρόμο είναι αυτό που θα τους νικήσει στο τέλος. Όλοι
όσοι συμμετείχαν, πήραν υλικά για τις 16 Μάρτη, υπέγραψαν την καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ και συνέχισαν τη συζήτηση
για την οργάνωση του συλλαλητηρίου.

Χρυσούλα Πλιάτσικα

σμια ημέρα στις 16 Μάρτη και τη συμμετοχή τους σε δράσεις που θα ακολουθήσουν για να γίνει γνωστή και
στην πόλη της Νίκαιας.

ΕΡΤ

Σ

υγκέντρωση στο Ραδιομέγαρο, ενάντια στην
προβολή των νεοναζί της Χρυσής Αυγής από
τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, οργανώνουν στις
27/2, στις 5μμ, ΚΕΕΡΦΑ και Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων ΕΡΤ. Σε εκδήλωση των δύο κινήσεων την περασμένη βδομάδα, η ΠΟΣΠΕΡΤ δεσμεύτηκε για κήρυξη στάσης εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εργαζόμενων στην κινητοποίηση.
“Από την επαναλειτουργία της ΕΡΤ δώσαμε
πολλές μάχες για να σταματήσουμε την προβολή
των ναζιστών από την τηλεόραση. Η ΠΟΣΠΕΡΤ
έχει αποφασίσει απεργιακές κινητοποιήσεις σε κάθε προγραμματισμένη προβολή της Χρυσής Αυγής και για αρκετούς μήνες λειτούργησε” θυμίζουν στο κοινό τους κάλεσμα η ΚΕΕΡΦΑ και η Αριστερή Πρωτοβουλία.
“Τώρα χρειάζεται να κλιμακώσουμε την προσπάθειά μας μπροστά στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχουμε μπει. Καλούμε
όλους τους συναδέλφους που δεν αντέχουν να
βλέπουν την τηλεόραση της ΕΡΤ να μετατρέπεται
σε μηχανισμό νομιμοποίησης των δολοφόνων της
Χρυσής Αυγής, αλλά και όλους τους εργαζόμενους που πάλεψαν για να ξανανοίξει η ΕΡΤ μετά
την διετία του «μαύρου», να συνεχίσουμε τον αγώνα με μαζική κινητοποίηση την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στις 5.30μμ στο Ραδιομέγαρο στην
Αγία Παρασκευή.
Απαιτούμε από τη διοίκηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, να μην προβάλει στα δελτία της τηλεόρασης τους ναζιστές δολοφόνους και να τους
«ξεπλένει» παρουσιάζοντας τη ναζιστική συμμορία
σαν ακόμη ένα πολιτικό κόμμα, που δικαιούται να
λέει την άποψή του. Απαιτούμε την κάλυψη της δίκης στο εξής από διαπιστευμένο δημοσιογράφο,
έτσι ώστε να παρουσιαστεί στον ελληνικό λαό το
σύνολο των πτυχών της πιο σημαντικής δίκης ναζιστών σε όλη την Ευρώπη”, καταλήγει το κάλεσμα.

ΒΟΛΟΣ

Τ

ην Παρασκευή 15/2
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο
για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και την οργάνωση των
παγκόσμιων αντιφασιστικών κινητοποιήσεων που
θα γίνουν 15 Μάρτη στην
πόλη του Βόλου και στις 16
Μάρτη σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν συνολικά
24 άτομα, κυρίως φοιτητές
και μαθητές.
Η συζήτηση ήταν πλούσια καθώς τονίστηκαν ιδιαίτερα η σημασία που έχει η
δίκη της Χρυσής Αυγής αυτή την περίοδο και τα συλλαλητήρια στις 15 και 16
Μάρτη ως οργανωμένες
απαντήσεις του αντιφασιστικού κινήματος παγκοσμίως, κόντρα στις προσπάθειες των από πάνω να
επιβάλλουν την κυριαρχία
τους.
Στο Βόλο, η ανάγκη οργανωμένης αντιφασιστικής
δράσης έχει μεγάλη σημασία καθώς εν όψει και των
εκλογών ο ακροδεξιός δήμαρχος Μπέος δε διστάζει
να δείχνει ανοιχτά τις σχέσεις που έχει με τους φασίστες δολοφόνους της Χρυσής Αυγής. Χρειάζεται το
επόμενο διάστημα η οργάνωση της διαδήλωσης στις
15 του Μάρτη να γίνει κεντρική καμπάνια ιδιαίτερα
στους φοιτητικούς μας
συλλόγους όπου κατά πλειοψηφία οι φοιτητές είναι
αντιφασίστες και αντιρατσιστές. Έχουν προγραμματισθεί αφισοκολλήσεις στην
πόλη και στις σχολές καθώς και δημιουργία πανό
σε διάφορα σημεία μέσα
στην πόλη.
Από τα πολύ σημαντικά
γεγονότα, τέλος, αποτέλεσε η αναφορά στην απεργιακή 8η Μάρτη και η προσπάθεια σύνδεσης των αντιφασιστικών μαχών με
τους αγώνες που δίνουν οι
γυναίκες σε όλο τον πλανήτη κόντρα στο σεξισμό και
την καταπίεση. Στο Βόλο
έχει κηρυχθεί απεργία εκείνη την ημέρα με συγκέντρωση στις 13:30 στον
Άγιο Νικόλαο. Το δικό μας
ραντεβού θα είναι στη
13:00 με προσυγκέντρωση
στο Θόλο μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους.

Κωνσταντίνα Χήρα

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1362, 20 Φλεβάρη 2019

Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών

Κείμενα-επιμέλεια: Λένα Βερδέ

Ένα βιβλίο - όπλο για την απεργιακή 8 Μάρτη Κ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ

ο βιβλίο “Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών” της Μαρίας Στύλλου, που πρωτοκυκλοφόρησε πριν τέσσερις μήνες περίπου
από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, βρίσκεται ήδη στη δεύτερη έκδοσή του.
Μέσα σε αυτό το διάστημα έγιναν
δεκάδες εκδηλώσεις παρουσίασής
του σε εργατικούς χώρους και γειτονιές, σε έναν κύκλο συζητήσεων που
δεν έχει ακόμα τελειώσει. Η μαζική
συμμετοχή και η αποκαλυπτική πολιτική συζήτηση που έγινε παντού για
τη μάχη ενάντια στο σεξισμό και τη
γυναικεία καταπίεση, έγιναν η βάση
για να μπει στο κέντρο του αγώνα το
εργατικό κίνημα με τα συνδικάτα του
και να μετατραπεί η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών στις 8 Μάρτη
σε απεργιακή κινητοποίηση.
Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου είναι
επαυξημένη με έναν πρόλογο της
συγγραφέα, αφιερωμένο στα κεντρικά ζητήματα που αναδείχτηκαν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Όπως αναφέρει:
«Οι συζητήσεις που οργανώθηκαν
σε εργατικούς χώρους με αφορμή
την έκδοση αυτού του βιβλίου επιβεβαιώνουν συνταρακτικά τι σημαίνει η
καταπίεση των γυναικών, αλλά και
γιατί η μάχη ενάντια στην καταπίεση
δεν μπορεί να είναι ατομική αλλά
συλλογική και ταξική. Η συλλογικότητα και ο ταξικός προσανατολισμός
είναι χαρακτηριστικά απαραίτητα, είτε η μάχη δίνεται ενάντια στην ανισότητα και τις διακρίσεις στους χώρους δουλειάς, είτε ενάντια στα βάρη που είναι η δουλειά στο σπίτι.

Ισότητα
Οι αγώνες για ισότητα στους μισθούς, στα επιδόματα, στις συνθήκες απασχόλησης και ενάντια στις
σεξουαλικές παρενοχλήσεις στους
χώρους δουλειάς πάνε μαζί με τις
διεκδικήσεις για να αναλάβει το κράτος την οργάνωση και λειτουργία
κοινωνικών υπηρεσιών που να καλύπτουν τις ανάγκες της αναπαραγωγής, οι οποίες τώρα καλύπτονται μέσα στην οικογένεια.
Διεκδικούμε από το κράτος να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ανατροφή
και εκπαίδευση των παιδιών με ένα
δίκτυο βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών που να λειτουργούν σε
24ωρη βάση έτσι ώστε να καλύπτουν
τους γονείς, όποιες ανάγκες και αν
προκύπτουν από ωράρια, βάρδιες ή
προσωπικές επιλογές τους. Οι εργατικές ανάγκες για στέγη, τροφή, περίθαλψη, υγεία και παιδεία δεν μπορούν να μετατρέπονται σε ατομικές
πιέσεις πάνω στις γυναίκες στα πλαίσια της οικογένειας. Είναι καθαρό ότι
αυτές οι διεκδικήσεις συνδέονται
άμεσα με τα εργατικά αιτήματα για
μαζικές προσλήψεις και χρηματοδό-

Είπαν για την πρώτη έκδοση του βιβλίου της Μαρίας
Στύλλου "Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών":
“Οι διαρκείς αγώνες των γυναικών από κάθε γωνιά του πλανήτη, συναντιούνται και συνομιλούν σε αυτό το βιβλίο”.

Ειρήνη Λαγάνη, καθηγήτρια του τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

“Η ανάγνωση του βιβλίου της Μαρίας Στύλλου γύρω από το ζήτημα της διαχρονικής πάλης για την απελευθέρωση των γυναικών, τόσο λόγω των επιμέρους θεμάτων που εξετάζει, όσο και λόγω της προσέγγισης που υιοθετεί, φέρνει στο μυαλό την κλασική και απαγορευμένη από τον Μακαρθισμό ταινία του
Χέρμπερτ Μπίμπερμαν «Το αλάτι της γης»”.

Χριστίνα Καρακιουλάφη,Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστήμιου Κρήτης, Ρέθυμνο

“Με μεγάλο ενδιαφέρον έμαθα για την έκδοση αυτού του βιβλίου από το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, και με μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση για την
παρουσίασή του. Είναι πάντα χρήσιμο και σημαντικό να γράφονται και να κυκλοφορούν τέτοια βιβλία, να φωτίζονται ιδιαίτερες πτυχές των αγώνων των γυναικών, και να συζητιούνται οι διαφορετικές οπτικές γωνίες για τα αίτια της γυναικείας καταπίεσης και τον δρόμο προς την γυναικεία χειραφέτηση και την
πραγματική ισότητα των φύλων”.

Αλεξία Τσούνη, φεμινιστική συλλογικότητα "Το Μωβ"
“Eίναι ένα βιβλίο που πραγματικά ρέει. Έχει πολύ απλή γλώσσα, με όλα τα
στοιχεία για όσα συμβαίνουν μαζεμένα. Απαντά επίσης σε μεγάλα ερωτήματα
που μπαίνουν γύρω από το ζήτημα. Όταν τελειώνει το ένα κεφάλαιο, έχει ήδη
μπει το ερώτημα που θα απαντηθεί στο επόμενο”.

Άννα Κωνσταντακάκη, συνταξιούχος δημοσιογράφος της ΕΡΤ
τηση για τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις δημοτικές υπηρεσίες
από την καθαριότητα μέχρι τα ΚΑΠΗ.
Αυτός ο προσανατολισμός έρχεται
όχι μόνο από τις παραδόσεις που
δημιούργησαν οι αγώνες των γυναικών στις δεκαετίες του 1960 και του
1970 και είναι ακόμη ζωντανές, αλλά
και από τις μάχες που έδωσε και δίνει το εργατικό κίνημα την τελευταία
δεκαετία για να σώσει δουλειές, μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δομές από τις μνημονιακές επιθέσεις.
Το ζήτημα που αναδεικνύεται είναι
ότι οι διεκδικήσεις των εργατικών
αγώνων χρειάζεται να διευρυνθούν
για να περιλάβουν τα αιτήματα των
γυναικών, εργαζόμενων και άνεργων,
συνταξιούχων και νεολαίων.

Προβάλλεται η αντίρρηση ότι οι γυναίκες δεν συμμετέχουν μαζικά στα
συνδικάτα και στα πολιτικά κόμματα
της αριστεράς στον ίδιο βαθμό όπως
οι άντρες. Η απάντηση σε αυτό είναι
μία: δεν είναι ατομική υπόθεση της
καθεμιάς να αντιμετωπίσει με προσωπικές θυσίες τέτοια προβλήματα, αντίθετα διεκδικούμε συλλογικά τον
ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάγκη
για διάβασμα, καλλιτεχνική έκφραση,
διασκέδαση αλλά και πολιτική και
συνδικαλιστική δράση. Παλεύουμε
για να ξεφύγουμε από το ωράριο που
ξεκινάει στις 5 το πρωί για το μαγείρεμα και τελειώνει στις 12 το βράδυ
με το πλύσιμο των πιάτων».
«Η σημασία της συλλογικής διεκδίκησης ενάντια στις ανισότητες και

ΤΡΙΤΗ 26/2 αίθ. εκδηλώσεων στον
Περισσό 10πμ
συλλόγου νοσοκομείου Γεννηματάς, Μαρία Στύλλου,
συγγραφέας του βιβλίου

ΣΥΕΤΕ (Σύλλογος Υπαλλήλων ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Εθνικής Τράπεζας)
ΠΕΜΠΤΗ 28/2 αμφιθέατρο

ΤΡΙΤΗ 26/2 Σοφοκλέους 3μμ

1μμ

Ομιλήτριες: Ιωάννα Παυλοπούλου,
συν/χος Εθνικής Τράπεζας, Μαρία
Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου

Ομιλήτριες: Άννα Πασπάτη,
γιατρός, Μαρία Στύλλου,
συγγραφέας του βιβλίου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΔΕΣΦΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 Άνω Πουρναρούσα ΠΕΜΠΤΗ 28/2 αμφιθέατρο
(Ευφράνωρος 10) 7μμ
ΔΕΣΦΑ (Μεσογείων) 3μμ
Ομιλήτριες: Μαρία Χαρχαρίδου, ΔΣ

Αντίσταση
Η δυνατότητα αντίστασης απλώνεται από το χώρο δουλειάς στο σπίτι,
εκεί όπου ο θεσμός της οικογένειας
και οι πιέσεις της αναπαραγωγής
του εργατικού δυναμικού λειτουργούν ως θερμοκήπιο για τη βία σε
βάρος των γυναικών...
Οι σχέσεις ανάμεσα στα ζευγάρια
δεν εξελίσσονται στο κενό. Ο κυρίαρ-

χος μύθος θέλει την οικογένεια σαν
ένα καταφύγιο όπου οι άνθρωποι
μπορούν να βρουν την αγάπη και τη
στοργή που λείπει από τη σκληρή καθημερινότητα μιας κοινωνίας βασισμένης στον ανταγωνισμό και στο κυνήγι του κέρδους. Όμως, στην πράξη
ο κλειστός χώρος της οικογενειακής
σχέσης μπορεί να εσωτερικεύει και
να εντείνει τις πιέσεις που έρχονται
από την ανεργία, την απληρωσιά, την
κούραση, το άγχος, τις προκαταλήψεις. Σε τέτοιες συνθήκες, η άνιση
θέση της γυναίκας τη μετατρέπει σε
θύμα εκδηλώσεων βίας. Το γυναικείο
κίνημα σε όλο τον κόσμο, έτσι και
εδώ, ξεσηκώνεται ενάντια στο σεξισμό και την καταπίεση».

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις

ΕΥΔΑΠ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου

στις διακρίσεις δεν περιορίζεται
στην οικονομική βελτίωση της θέσης
των γυναικών. Ο οργανωμένος συλλογικός αγώνας δίνει την αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα στις εργαζόμενες να καταγγέλλουν και να αποκρούουν τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο χώρο δουλειάς...

Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου,

συγγραφέας του βιβλίου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/3 αίθουσα
σωματείου 1μμ

Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΙΛΙΣΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/3 Βακχυλίδου 2022, Ιλίσια, 7μμ

Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου

συλλόγου εργαζομένων νοσοκομείου Γεννηματάς

Θα συντονίσει η Ελένη Ζωίδου, ψυχολόγος, από το ΔΣ
του συλλόγου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΡΙΤΗ 5/3 αίθριο 1μμ

Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ συγγραφέας του βιβλίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/3
Πνευματικό Κέντρο 7μμ

8 Μάρτη, η πάλη για τα δικαιώματα της γυναίκας στη
δουλειά
Ομιλήτριες: Εσθήρ Κυριαζή,
μέλος ΣΕΠΕ Χανίων, Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος Δ.Σ.

ΤΡΙΤΗ 5/3 Επιμελητήριο
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας
(Βαλτετσίου 42) 7μμ

Σ

υνεχίζονται με επιτυχία οι εκδηλώσεις παρουσίασης του βιβλίου “Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών” σε εργατικούς χώρους και γειτονιές. Παντού η απεργία στις 8 Μάρτη
βρίσκεται στο κέντρο της συζήτησης.

Εργαζόμενες/οι από κλινικές, ιατρικά εργαστήρια και διαγνωστικά
κέντρα βρέθηκαν την Τρίτη 12 Φλεβάρη στο Πολυδύναμο Κέντρο
στους Αμπελόκηπους στην εκδήλωση που οργάνωσε η Αγωνιστική
Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών (ΑΣΚΥ) από το χώρο της Ιδιωτικής Υγείας με θέμα «Γυναίκα και εργασία την εποχή της κρίσης – Η
πάλη για την απελευθέρωση». Μαζί με τη Μαρία Στύλλου, συγγραφέα του βιβλίου, οι ομιλήτριες Ειρήνη Ζωγραφάκη και Αφροδίτη Παπαναστασίου, συνδικαλίστριες στην Ιδιωτική Υγεία, στάθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, στα προβλήματα των εργαζόμενων γυναικών στον κλάδο και στην αναγκαιότητα των αγώνων για την αντιμετώπισή τους.
Στη συζήτηση, η Εύη, εργαζόμενη σε ιδιωτική κλινική περιέγραψε
περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που δέχτηκε από προϊστάμενό της και την αντίδρασή της που οδήγησε στην απόλυσή του. Μίλησε επίσης για την κατάσταση των αμοιβών στο χώρο: “πέντε χρόνια σκοτώνομαι για 600 ευρώ”, είπε χαρακτηριστικά. Ο Κώστας Πολύδωρος, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας,
στάθηκε στη σημασία συμμετοχής στην απεργία στις 8 Μάρτη, σε
έναν κλάδο με συντριπτική πλειοψηφία γυναίκες χωρίς βασικά εργασιακά δικαιώματα και περιέγραψε την αρνητική στάση κάποιων μελών του ΔΣ του Σωματείου όταν κατέθεσε την πρόταση της απεργίας. “Το θέμα θα ξανασυζητηθεί και είναι ανοιχτό να το κερδίσουμε”, κατέληξε. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εργαζόμενες/οι
από άλλους χώρους και κόσμος της γειτονιάς που ανέδειξαν τα κοινά προβλήματα των γυναικών παντού και την ανάγκη της κοινής πάλης με πρώτο σταθμό την 8 Μάρτη.

Οργάνωση
“Εκπαιδευτικοί, φοιτήτριες, μέλη του κοινωνικού ιατρείου συμμετείχαν στην εκδήλωση στο Περιστέρι στις 13 Φλεβάρη”, μας είπε ο
Κώστας, “Μαζί με τη Μαρία Στύλλου, η Λίλιαν Μπουρίτη, υποψήφια
με την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου, στάθηκε στην οργάνωση της
απεργίας στις 8 Μάρτη στη γειτονιά, με εξορμήσεις και αφισοκολλήσεις για να γίνει πλατιά γνωστή, με περιοδείες σε εργατικούς χώρους για να πάρουν αποφάσεις, με επισκέψεις σε συλλογικότητες
για να συμμετέχουν.
Στη συζήτηση, αναπληρώτρια καθηγήτρια σε σχολείο της Σαλαμίνας
τόνισε, με αφορμή την πρόσφατη νίκη τους για άδεια ανατροφής τέκνου, πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες δουλειάς και ζωής των αναπληρωτριών, ειδικά όταν μένουν έγκυες. Όλες οι παρεμβάσεις στάθηκαν στη σημασία της απεργίας της 8 Μάρτη. Ακολούθησε μεγάλη
εξόρμηση στη γειτονιά το Σάββατο και μεγάλη αφισοκόλληση την Κυριακή”.
Στο Χαλάνδρι “στην εκδήλωση στο ΚΕΠ στις 14 Φλεβάρη συμμετείχε κόσμος της γειτονιάς, αγωνιστές/ίστριες από την υπόλοιπη αριστερά και από το νέο δημοτικό σχήμα Χαλάνδρι Ενάντια- Πρωτοβουλία Πολιτών”, μας είπε η Μαριλένα, “Στο πάνελ μαζί με τη Μαρία
Στύλλου βρέθηκε η Αλέκα Μακρή, από την Ομάδα Γυναικών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που ξεκίνησε την ομιλία της μιλώντας για το βιβλίο λέγοντας πως «μπορεί να το διαβάσει κάθε γυναίκα ευχάριστα και να τη
γεμίσει με έμπνευση και θάρρος». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους
αγώνες των γυναικών από το κίνημα του '68 που κέρδισε πολλές κατακτήσεις μέχρι σήμερα, στις μάχες που είναι ανοιχτές ενάντια στην
ανισότητα, τις διακρίσεις, τη βία κατά των γυναικών, καθώς και στην
απεργία της 8 Μάρτη.
Ακολούθησαν πολλές παρεμβάσεις για τη σημασία του αιτήματος
των ολοήμερων δημόσιων και δωρεάν παιδικών σταθμών αλλά και όλων
των κοινωνικών υπηρεσιών που με ευθύνη του κράτους θα απαλλάσουν
τις γυναίκες από τα βάρη της οικογένειας και της αναπαραγωγής της
εργατικής τάξης. Μπήκαν επίσης εικόνες για την ανταπόκριση που βρίσκει η απεργία στους εργατικούς χώρους σε γυναίκες και άντρες εργαζόμενους όπως στο Σισμανόγλειο. Ενώ έγινε και η σύνδεση με τις 16
Μάρτη και την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού, στην οποία οι γυναίκες πρέπει να βρεθούν ξανά στην πρώτη
γραμμή. Αποφασίσαμε σειρά παρεμβάσεων στη γειτονιά και σε εργατικούς χώρους που να προτείνουμε να πάρουν απεργιακές αποφάσεις”.

έντρο για την οργάνωση της
απεργίας στις 8 Μάρτη στη Θεσσαλονίκη και της συγκέντρωσης
την ίδια μέρα στις 1.30μμ στο Άγαλμα
Βενιζέλου, έγιναν οι εκδηλώσεις παρουσίασης του βιβλίου "Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών" της Μαρίας
Στύλλου την Παρασκευή 15 Φλεβάρη.
Την κεντρική παρουσίαση του βιβλίου, που έγινε το απόγευμα στο χώρο
πολιτισμού ΕΝΕΚΕΝ, παρακολούθησαν
εργαζόμενες/οι από νοσοκομεία, σχολεία, δήμους, συγκοινωνίες, από χώρους του ιδιωτικού τομέα, φοιτήτριες/
ές, μετανάστες.
Την εκδήλωση άνοιξε η Κατερίνα
Αβραμίδου, συνδικαλίστρια στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας τις μεγάλες μάχες στο
χώρο της, όπου η συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκες, ενάντια στο κλείσιμο του νοσοκομείου και την απώλεια
των θέσεων εργασίας τους τα προηγούμενα χρόνια, για προσλήψεις, μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων του
ΟΑΕΔ και ενάντια στις απολύσεις των
καθαριστριών σήμερα. Μάχες που
αφορούν όχι μόνο τις ίδιες, αλλά όλη
την εργατική τάξη και τις γυναίκες που
φορτώνονται τα βάρη από τη διάλυση
της Υγείας και όλων των κοινωνικών
υπηρεσιών στις πλάτες τους μέσα στην
οικογένεια.
Ακολούθησε η Μαρία Στύλλου με μια
καθηλωτική εισήγηση για τις ρίζες της
γυναικείας καταπίεσης και την ταξική
εξήγησή της με βάση την μαρξιστική
θεωρία, για τους μεγάλους αγώνες του
γυναικείου κινήματος από τις αρχές
του προηγούμενου αιώνα, για τη δύναμή τους όταν δίνονταν με τα όπλα του
εργατικού κινήματος με ορόσημο τη
Ρώσικη Επανάσταση του 1917 και την
επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας,
για τις διεκδικήσεις των γυναικών σήμερα και τη δυναμική τους. Ολόκληρη η
ομιλία της αναδείκνυε τους λόγους για
τους οποίους η απεργία στις 8 Μάρτη
φέτος είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά στην πάλη ενάντια στις σεξιστικές
διακρίσεις και επιθέσεις, ενάντια στις
σεξουαλικές παρενοχλήσεις και τη βία
κατά των γυναικών.
Όσες και όσοι πήραν το λόγο στη
συνέχεια ενίσχυσαν με τις τοποθετήσεις τους τη σημασία που έχει η μάχη
ενάντια στο σεξισμό και την καταπίεση
να γίνει υπόθεση όλων των εργαζόμενων, γυναικών και αντρών, καθώς και
των συνδικάτων τους, με πρώτο βήμα
την φετινή απεργιακή 8 Μάρτη.
Είχε προηγηθεί το μεσημέρι η αντίστοιχη εκδήλωση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με συμμετοχή
εργαζόμενων, κύρια γυναικών, όλων
των ειδικοτήτων. Η διοικήτρια του νοσοκομείου αρνήθηκε να παραχωρήσει
την αίθουσα όπου ήταν προγραμματισμένη να γίνει η εκδήλωση, με δικαιολογία ότι δεν είχε ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία αίτησης για το κλείσιμο
του χώρου. Ήταν μια ξεκάθαρη επιλογή ενάντια στην απεργία στις 8 Μάρτη
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και την οργάνωσή της. Η εκδήλωση έγινε κανονικά στην αίθουσα του Σωματείου Εργαζομένων, που ήταν και από τα
πρώτα της πόλης που πήραν απόφαση
για απεργία στις 8 Μάρτη με στάση εργασίας και διαδήλωση.

Επιτυχία
Η συζήτηση ήταν επίσης θυελλώδης,
τόσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες εργαζόμενες στους
χώρους δουλειάς τους και γενικότερα
στην καθημερινή τους ζωή, όσο και για
το πώς μπορεί να οργανωθεί καλύτερα
η απεργιακή κινητοποίηση για να έχει
επιτυχία.
“Το αίτημα να υπάρχουν ολοήμεροι
παιδικοί σταθμοί παντού και να αναλάβει το κράτος τη λειτουργία τους είναι
πολύ σημαντικό”, είπε μία εργαζόμενη.
“Αυτή τη στιγμή σε μια οικογένεια ο
ένας μισθός πάει για τη φύλαξη των

παιδιών. Και το αίτημα για εστιατόρια
σε κάθε χώρο δουλειάς και γειτονιά είναι σημαντικό”, συμπλήρωσε μία άλλη.
“Προσωπικά σήμερα ξύπνησα στις πέντε το πρωί για να μαγειρέψω γιατί δεν
πρόλαβα χτες το βράδυ, μετά να έρθω
στη δουλειά, το μεσημέρι να ψωνίσω,
να δω τον ηλικιωμένο μπαμπά και μετά
να γυρίσω σπίτι ξανά το βράδυ”, περιέγραψε μία ακόμα. Όλες/οι τόνισαν ότι
οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, που
στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι
γυναίκες, είχαν δωρεάν σίτιση, ενώ σήμερα αυτό το δικαίωμα έχουν μόνο
όσες/οι εφημερεύουν.
Απεργιακό κάλεσμα στη Θεσσαλονίκη έχουν επίσης απευθύνει μέχρι στιγμής το Σωματείο Εργαζόμενων του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και η
Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ).

Αποφάσεις για την απεργία

Μ

ε νέες αποφάσεις συνδικάτων ενισχύεται καθημερινά η απεργιακή 8
Μάρτη. Την περασμένη εβδομάδα, στάση εργασίας και συμμετοχή στην
απεργιακή συγκέντρωση στις 2μμ στην πλατεία Κλαυθμώνος αποφάσισαν η
ΠΟΕ-ΔΟΥ, η ΠΟΘΑ, το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού ΥΠ.ΠΟ
και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης.
Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν ήδη επίσης καλεστεί στη Θεσσαλονίκη
στις 1.30μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου, στα Χανιά στις 2μμ στην πλ. Αγοράς και
στο Βόλο στις 1.30μμ στον Αγ. Νικόλαο. Τη συγκέντρωση στο Βόλο στηρίζει
ο Σύλλογος Φοιτητών Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής με προσυγκέντρωση
στη 1μμ στο Θόλο.
Μέχρι τώρα αποφάσεις έχουν πάρει: AΔΕΔΥ, ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΣΠΕΡΤ, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΑΣΥΜΗΤΕ- ΕΡΤ, ΠΟΕ-ΔΟΥ, ΠΟΘΑ, Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου
Άγιος Σάββας, Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού, Σύλλογος
εργαζόμενων νοσοκομείου Γεννηματάς, Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου
Ερυθρός, Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου Αγία Όλγα, Σύλλογος Υπαλλήλων
ΓΓ Βιομηχανίας και ΓΓ Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Πανελλήνιο Σωματείο
Έκτακτου Προσωπικού ΥΠ.ΠΟ, Σωματείο Οδηγών Αυτοκινήτων Δήμου Αθήνας,
Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αθήνας, Ανεξάρτητο Σωματείο Εργατοτεχνιτών
και Υπαλλήλων Δήμου Αθήνας, Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, Σύλλογος εργαζόμενων Δήμου
Αγίου Δημητρίου, Σύλλογος εργαζόμενων Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας,
Σύλλογος εργαζόμενων Δήμου Μενεμένης-Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Ένωση
Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ), Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, ΕΛΜΕ Χανίων, Σύλλογος ΠΕ Χανίων
Στηρίζουν: Σύλλογος Φοιτητών ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας, Σύλλογος Φοιτητών ΦΕΠΑ,
Σύλλογος Φοιτητών Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής Βόλου, Ομάδα Γυναικών ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ομάδα LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων 50
και Άνω-Proud Seniors Greece
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΑ Ο σχολιασμός
της Πολιτικής Αγωγής
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δικασίμων ολοκληρώθηκε η ανάγνωση
εγγράφων της υπεράσπισης. Στις 19/2
ξεκίνησαν οι σχολιασμοί των συνηγόρων πολιτικής αγωγής για τα έγγραφα
που έχουν αναγνωστεί από τις 18 Ιούλη του 2018! Ακολουθούν αποσπάσματα των σχολιασμών.
Ελευθερία Τομπατζόγλου
Με τα έγγραφα υπεράσπισης γίνονται συμψηφισμοί, διαστρεβλώσεις, συγκρίσεις ανόμοιων πραγμάτων. Δεν ακούστηκε τίποτα για τα
μηνύματα Λαγού, για τα τηλέφωνα το βράδυ
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, τίποτα για
τα επεισόδια στο Μελιγαλά, τίποτα για δηλώσεις περί Εβραίων, τίποτα για τις ομολογίες
στις τηλεφωνικές συνομιλίες όπως του Αποστόλου που μιλάει για στοχοποίηση του Παύλου
Φύσσα, τίποτα για τα πογκρόμ.
Οι περισσότερες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις των χρυσαυγιτών έχουν γίνει μετά τη δίωξη. Παρά τους τόσους συμψηφισμούς που επιχείρησε η υπεράσπιση, ποιο άλλο κόμμα έχει
τάγματα εφόδου; Ποιου άλλου κόμματος τόσα
μέλη έχουν καταδικαστεί; Ποιο άλλο κόμμα μαζεύεται στα γραφεία του και περιμένει εντολή
για να σφάξουν ό,τι κινείται; Το αντικείμενο της
δίκης είναι οι 100 και πλέον επιθέσεις για τις
οποίες έχουμε στοιχεία και καμία ερώτηση στη
Βουλή για τα εισαγόμενα αγαθά δεν το αλλάζει
αυτό. Δεν έχουν σημασία τα ένσημα του Μιχάλαρου. Δεν μας ενδιαφέρει αν ο Χρυσαφίτης
έχει παιδιά από τα 22 του ή αν ο Μπαρέκας
παντρεύτηκε.
Τις βραδινές επικοινωνίες της ηγεσίας όταν
δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας τις αποδίδουν σε συζήτηση για το καταστατικό [σ.σ: του
Αγίου Νικολάου, δουλεμπορικό σωματείο της
ΧΑ]. Γιατί αυτή η συζήτηση σταματά το 15λεπτο που γίνεται η επίθεση; Προφανώς μόνο
εκείνη ακριβώς την ώρα δεν υπήρχε ενδιαφέρον! Το μόνο που μένει να μας πουν, είναι ότι
στην Τσαλδάρη μαζεύτηκαν για να υπογράψουν το καταστατικό. Προσκομίζουν μια συνέντευξη για το τι έγινε εκείνο το βράδυ, που αποδίδεται στον Μελαχροινόπουλο. Αλλά πολλές
φορές είχαν πει ότι δεν ήταν καν παρών και είχαν ζητήσει να κρατηθεί για ψευδορκία.

Χρύσα Παπαδοπούλου
Οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν συμμετάσχει σε
πλήθος επιθέσεων όπως είδαμε από τα έγγραφα. Είδαμε επίσης να λένε «όσο παραμένουμε
εκτός κυνοβουλίου θα παραμένουμε στο πεζοδρόμιο, θα κάνουμε την Αθήνα άνω κάτω. Μόλις μπούμε θα ανατραπούν όλα, θα γίνει η βουλή Άγιος Παντελεήμονας». Ο Κασιδιάρης είδαμε σε βίντεο να λέει «οι καλές δουλειές γίνονται
νύχτα», «θα έχεις νεκρούς» κλπ. Όταν έρχονται
λοιπόν και λένε ότι καταδικάζουν τη βία και κάνουν «νόμιμο πολιτικό αγώνα» δεν έχει μεγάλη
σημασία. Ούτε η δήλωση ίδρυσης το 1983 κόμματος που «σέβεται το σύνταγμα και τους νόμους» έχει. Έχουμε δει βίντεο με τον Μιχαλολιάκο να λέει τα αντίθετα.

Στα αναγνωστέα είδαμε να λέει ο Χατζηνικολάου στον Μιχαλολιάκο ότι υπάρχει η δήλωση
για τη «σπορά των ηττημένων του ‘45». Απάντηση Μιχαλολιάκου αυτολεξεί: «δεν υπάρχει τέτοιο βίντεο». Αλλά το έχουμε δει. Ανερυθρίαστα ψεύδεται. Σε δημοσίευμα της ΕφΣυν υπάρχει φωτογραφία στην οποία ο Κασιδιάρης χαιρετά ναζιστικά με τη σημαία του Γ’ Ράιχ στο
βουνό. Ο Κασιδιάρης ισχυρίζεται ότι η εφημερίδα έκανε φωτομοντάζ ενώ το έκανε ο ίδιος
προσπαθώντας να αποδείξει ότι η φωτογραφία
που παρουσίαζε αυτός ήταν η γνήσια με γελοίους ισχυρισμούς. Προαναγγέλλει μηνύσεις που
δεν έγιναν ποτέ. Έχουμε τον ορισμό του γκαιμπελισμού. Άθλια και εσκεμμένη παραπληροφόρηση. Αντιστροφή της πραγματικότητας και θεωρίες συνωμοσίας.

Θόδωρος Θεωδορακόπουλος
Ο Δ. Μεταξάς, ο πρόεδρος Εργοδοτικών Ενώσεων Επιχειρήσεων ναυπήγησης, ο Δελής, ο
Τσαλικόπουλος, ο Αθανασόπουλος με άρθρα
στα ΜΜΕ και δηλώσεις τους την περίοδο πριν
την επίθεση στο ΠΑΜΕ δηλώνουν ότι είναι πρόβλημα οι εργατικές διεκδικήσεις και το συνδικάτο μετάλλου. Χαρακτηρίζουν τις συλλογικές
συμβάσεις εκβιασμό. Ότι υπάρχουν υπέρογκες
μισθολογικές απαιτήσεις.
Ο Πυρηνής, που έχει αναφερθεί από τον
Πουλικόγιαννη στην κατάθεσή του και συνδέεται με τις προσλήψεις των 19 χρυσαυγιτών στη
Ζώνη μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
κάνει κι αυτός λόγο για το ωράριο, ότι είναι
πρόβλημα να μην εργάζονται επί του πλοίου
πάνω από 10 ώρες, λέει ότι είναι πρόβλημα το
κόστος των υπηρεσιών. Ο Ρισσάκης [σ.σ: γενικός γραμματέας της Ένωσης Ιδιωτικών Ελληνικών Ναυπηγείων Περάματος] το ίδιο. Είναι
πρόβλημα η «έλλειψη εργασιακής ειρήνης», δηλαδή οι απεργίες.
Η Χρυσή Αυγή υιοθέτησε αυτές τις θέσεις των
εργοδοτών ότι για την ανεργία φταίνε οι διεκδικήσεις, ότι πρέπει να σταματήσουν οι απεργίες.
Υιοθέτησε και τις συκοφαντίες τους. Φαίνεται
από τις ερωτήσεις τους στο κοινοβούλιο. Εντελώς ενδεικτικά: 25/1/13 Κούζηλος, μιλάει για λελογισμένη ενίσχυση ναυτιλιακών. 25/1/13 ο Λαγός λέει «προϋπόθεση για την ανάπτυξη της
ΝΕΖ η εργασιακή ειρήνη. 7/7/14 Κούζηλος: κίνητρα για τις ναυτιλιακές. 10/10/16 ο Λαγός επαναλαμβάνει τις συκοφαντίες των εργοδοτών για
εξωπραγματικές διεκδικήσεις εργατοπατέρων.
26/10/16 Κούζηλος: υποστήριξη ελλήνων κατασκευαστών. 15/2/16 Γερμενής. Εμπόδιο είναι οι
φορολογικές εισφορές. 4/5/17 Γερμενής: πρόβλημα μη απαλλαγή από τον ειδικό φόρο. 3/7/16
Λαγός: Τροχοπέδη η επιβάρυνση τουρισμού με
φόρους. 14/8/18 Λαγός: για ποιο λόγο δεν προσφέρονται φορολογικά κίνητρα.

Επόμενες δικάσιμοι
Φλεβάρης: 20/2 και 22/2 στον Κορυδαλλό.
28/2 στο Εφετείο.
Μάρτης: 4/3, 13/3, 20/3 και 22/3 στον Κορυδαλλό.
1/3, 5/3, 6/3, 12/3, 14/3, 19/3, 21/3, 28/3 και
29/3 στο Εφετείο.

“Είναι προφανής η επιχείρηση
συγκάλυψης των δολοφονικών επιθέσεων
από τον ίδιο τον Μιχαλολιάκο”
Θανάσης Καμπαγιάννης
Η υπεράσπιση προβάλλει τρεις ισχυρισμούς, που ο ένας
αναιρεί τον άλλο. Πρώτος, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεύτερος, τα κάνουν και άλλοι ή τα κάνουν και σε
μας. Τρίτος, αν γίνονται τέτοια, ο αρχηγός δεν τα γνωρίζει.
Αυτό όμως το οποίο προέκυψε από τα έγγραφα είναι τόσο
η γνώση των κακουργηματικών πράξεων από την ανώτατη
ηγεσία της ΧΑ όσο και η ενεργητική συγκάλυψή τους, γεγονός που αποδεικνύει τον κεντρικό σχεδιασμό τους.
Τα ηγετικά στελέχη της ΧΑ την επομένη της δολοφονίας
δηλώνουν ότι «η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία σχέση με τα
γεγονότα στο Κερατσίνι». Οι δηλώσεις αποκτούν καινούργιο νόημα τώρα που το δικαστήριό σας γνωρίζει: τη διαδοχή των τηλεφωνικών κλήσεων το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας Φύσσα, το μήνυμα Πατέλη και τη συγκέντρωση στα γραφεία της Νίκαιας, τις επικοινωνίες Ρουπακιά με Πατέλη και Πατέλη με Λαγό μετά τη δολοφονία, την τηλεφωνική κλήση
Λαγού με Μιχαλολιάκο στις 00:38 μετά τα μεσάνυχτα, την τηλεφωνική συνομιλία Λαγού με
Δεβελέκο στις 18/9/2013 για να μην αναγνωρίσει ο δεύτερος τον Ρουπακιά και την παρέμβαση Κασιδιάρη και Μιχαλολιάκου, την τηλεφωνική συνομιλία Λαγού με Πατέλη στις
19/9/2013 από όπου προκύπτει ότι ο Πατέλης ήταν παρών στην επίθεση. Γίνεται αντιληπτό
το μέγεθος της συγκάλυψης που συνιστούν αυτές οι δηλώσεις για δήθεν «καμία σχέση».
Πρόκειται για «ομερτά», το σημαντικότερο δηλαδή χαρακτηριστικό κάθε εγκληματικής οργάνωσης.
Στην υπόθεση του ΠΑΜΕ έχουμε βέβαια τα μηνύματα και τις τηλεφωνικές συνομιλίες Λαγού που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τον κεντρικό σχεδιασμό της επίθεσης. Ωστόσο,
έχουμε τα εξής νέα στοιχεία: ο Λαγός επικοινωνούσε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίθεση, με ένα κινητό τηλέφωνο που είναι καταχωρημένο στο όνομα Κυπραίου Αικατερίνη. Μετά την προσκόμιση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του κατηγορούμενου
Πανταζή, γνωρίζουμε πλέον ότι η Κυπραίου είναι η σύζυγος του Πανταζή της οποίας το τηλέφωνο χρησιμοποιούσε. Επίσης, προέκυψε ότι ο Λαγός μίλησε με τον κατηγορούμενο Χατζηδάκη αμέσως μετά την επίθεση. Ο Λαγός επικοινώνησε πριν και μετά την επίθεση με τους
βουλευτές Μίχο και Παναγιώταρο, δηλαδή με τους βουλευτές που είχαν μεταβεί στη Ζώνη
την 8/8/2013 και δήλωσαν το σχέδιο «να σπάσει το απόστημα του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ». Τις
επόμενες μέρες Κασιδιάρης, Παναγιώταρος, ιστοσελίδα και εφημερίδα της ΧΑ διαψεύδουν
οποιαδήποτε σχέση.
Πριν την επίθεση στους Αιγύπτιους, στις 6/6/2012, ο Μιχαλολιάκος δίνει συνέντευξη στην
ΝΕΤ και ερωτάται για επιθέσεις σε βάρος μεταναστών. Όχι μόνο αρνείται κατηγορηματικά, αλλά και εξανίσταται με «κάποιες συμμορίες αλητών» που «χτυπούν όντως αλλοδαπούς... τους
παίρνουν μέχρι και τα πορτοφόλια» και «μας εκθέτουν πολιτικά». Την επομένη της επίθεσης,
στις 13/6/2012, ο Μιχαλολιάκος δίνει συνέντευξη στον Τριανταφυλλόπουλο και στον Κίτρινο
Τύπο. Ο δημοσιογράφος προβάλλει βίντεο με την επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες, με
πλάνα από το σπίτι τους και με τον έναν από αυτούς. Στο τέλος του βίντεο, ο δημοσιογράφος
καλεί τον Μιχαλολιάκο να τοποθετηθεί και αυτός απαντάει ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία
σχέση με αυτό το περιστατικό με την χαρακτηριστική φράση: «δεν ήταν δικοί μας άνθρωποι».
Σήμερα γνωρίζουμε αν ο συλληφθείς την ίδια νύχτα Πανταζής είναι ή όχι «άνθρωπος της Χρυσής Αυγής». Είναι προφανής η επιχείρηση συγκάλυψης της δολοφονικής επίθεσης από τον
ίδιο τον Μιχαλολιάκο, που γνωρίζει την ταυτότητα των δραστών, μία μέρα μετά την τέλεσή της.

Αφροδίτη Φράγκου

Εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ στις σχολές
“Οργανώνουμε τη διεθνή μέρα
κατά του ρατσισμού
και του φασισμού 16 Μάρτη”
Τετάρτη 20 Φλεβάρη
Εστίες ΦΕΠΑ, Ισόγειο Α, 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

Τρίτη 26 Φλεβάρη
ΠΔΑ 2 (ΤΕΙ Πειραιά), αιθ. Β011, 1μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη, ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου,
υποψήφια δημ.σύμβουλος με την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου

Πέμπτη 7 Μάρτη. Πάντειο, αιθ.Β2, 2μμ
Τρίτη 12 Μάρτη Φιλοσοφική Αθήνας, αίθριο, 2μμ

εργατικη αλληλεγγυη σελ.13
20 Φλεβάρη 2019, Νο 1362

Συνέντευξη

8 και 16 Μάρτη με τις γυναίκες μπροστά!
προοπτική της επαναφοράς των κλαδικών
συμβάσεων, μας έκανε να προχωρήσουμε. Και
ο κόσμος, επειδή έχουμε δείξει μια δουλειά
στο δικό μας σωματείο, μας εμπιστεύτηκε και
μας στήριξε. Γιατί ενώ υπάρχει ομοιοεπαγγελματική σύμβαση των αισθητικών που έχει υπογραφεί, δεν εφαρμόζεται. Όταν βλέπουμε μισθούς 250 και 300 ευρώ και αισθητικούς με
πάνω από τριάντα χρόνια δουλειάς στο χώρο
να αμείβονται με 500 ευρώ, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό.

Η πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων της Estee Lauder Hellas,
Νατάσα Κατρανίδου, μίλησε
στην Εργατική Αλληλεγγύη και
τη Λένα Βερδέ
Ποια η κατάσταση στον κλάδο των εργαζόμενων στα καλλυντικά; Τι αντιμετωπίζουν
οι εργαζόμενες/οι στο χώρο;
Ο κλάδος των εργαζόμενων στα καλλυντικά
είναι ένας καθαρά γυναικείος χώρος. Στην
εταιρία μας στα καταστήματα, στην προώθηση
των καλλυντικών, σε ένα σύνολο 1300 περίπου
εργαζόμενων οι άντρες είναι δέκα με δεκαπέντε. Όλες οι κοπέλες που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι πραγματικά ηρωίδες. Η πίεση είναι
πολύ μεγάλη. Είναι η φύση της δουλειάς τέτοια που μία εργαζόμενη πρέπει να είναι κατά
κύριο λόγο όρθια (σε κάποια καταστήματα δεν
επιτρέπεται να αγγίξει ούτε την πλάτη της
στον τοίχο), ευπαρουσίαστη και ευδιάθετη και
συνεχώς με το άγχος της πώλησης.
Γενικά στον κλάδο υπάρχουν πολλά προβλήματα. Μπορεί σε μας να τηρούνται τα ωράρια και να μη δουλεύουμε ούτε πέντε λεπτά
παραπάνω ή να έχουμε την προβλεπόμενη
αμοιβή την Κυριακή, αλλά προφανώς αυτό δεν
ισχύει για όλο τον κλάδο. Σε άλλες εταιρίες
υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση. Δεν δηλώνουν
εργαζόμενες, τις δηλώνουν λιγότερες ώρες
ενώ δουλεύουν περισσότερες και κάποια εργαζόμενη μπορεί και να μην αμείβεται καθόλου για παράδειγμα την Κυριακή της και να το
“αναπληρώνει” σε ώρες. Υπάρχουν πρόστιμα

17 Μάη 2017, οι εργαζόμενες της Estee Lauder μαζικά στην πρώτη γραμμή της πανεργατικής απεργίας

για όλα αυτά και το τελευταίο διάστημα το ΣΕΠΕ κάνει μια σημαντική προσπάθεια ελέγχων,
αλλά προφανώς θέλει πολλή δουλειά ακόμα.
Πότε φτιάξατε το Σωματείο
και τι ρόλο έχει παίξει;
Το Σωματείο το στήσαμε το 2009. Ήταν μια
μάχη, πήγαν να με απολύσουν τότε. Λίγο μετά,
το 2012 αν θυμάμαι καλά, υπογράψαμε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. Και,
ενώ την ίδια περίοδο καταργούνταν οι συλλογικές συμβάσεις, εμείς καταφέραμε να κρατήσουμε όλα μας τα δικαιώματα, ωριμάνσεις, δεκαετία, επιδόματα, άδειες, ανά δύο χρόνια αυξήσεις. Στην τελευταία σύμβαση, γιατί είναι

Κ

αλησπέρα είμαι η Άννα Στάμου από την Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας. Στην Αθήνα κατοικούν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι. Βασικά προέρχονται από μεταναστευτικές ροές, 50, 40, 30 χρόνων και νεότεροι που ήρθαν
ακολουθώντας τους πολέμους. Έτσι η Αθήνα έχει ένα πληθυσμό, από τη Μέση Ανατολή, από χώρες που μας είναι γνωστές από την ιστορία και την κουλτούρα τους όπως η Παλαιστίνη, η Συρία, η Αίγυπτος και λιγότερο ο Λίβανος και ακολούθησαν μετά το 2001 πολλοί από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν μετά τον πόλεμο και τον ξεριζωμό.
Τα προβλήματα που έχουν οι μουσουλμάνοι στην Αθήνα γίνονται ολοένα και περισσότερα. Ενώ θα περίμενε κανείς το
αντίθετο, έχοντας κυβερνήσεις οι οποίες μιλάνε για το διαφορετικό, εμείς βλέπουμε τη ζωή μας, τα πράγματα καθημερινά να δυσκολεύουν. Δυσκολεύουν γιατί ο φασισμός έχει
πλέον τρυπώσει παντού. Και μόνο το αντιφασιστικό κίνημα είναι ικανό να σταθεί απέναντι.
Οι φασίστες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος χάρη στην ανοχή
της πολιτείας, στην οικονομική ανέχεια. Η οικονομική κρίση
δεν βοήθησε ώστε να μπορέσουν και οι μουσουλμάνοι κάτοικοι να διατηρήσουν τις δουλειές, τις καλές δουλειές που είχαν, να διατηρήσουν αυτό το βιοτικό επίπεδο που θα τους
επέτρεπε να μπορούνε να έχουν μια αντίσταση. Αντίθετα, αυτοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι οι περισσότεροι ανειδίκευτοι εργάτες καθώς η αγορά εργασίας της Ευρώπης
παίρνει όλους τους ειδικευμένους. Έτσι, ένας Σύριος 25 χρόνια στην Ελλάδα που παλιά είχε μια καλή δουλειά, θα βρει
πλέον εύκολα μια δουλειά στην Γερμανία αν έχει μια καλή ειδικότητα.
Τα δικαιώματα των μουσουλμάνων καταστρατηγούνται με
πρόφαση τη φτώχεια και την οικονομική κρίση. Συνταγματικά
οι νομοι λένε ότι όλοι είναι ίσοι, όλοι έχουν ίσα δικαιώματα
αλλά βλέπετε τι συμβαίνει με τις άδειες παραμονής, αυτήν

διετής, προσθέσαμε για μητέρες που έχουν
παιδιά με αναπηρία να εργάζονται λιγότερες
ώρες αλλά να αμείβονται οκτάωρο. Επίσης το
δικαίωμα ενός μήνα άδεια με αποδοχές για νοσηλεία συγγενούς πρώτου βαθμού.
Πρόσφατα δώσαμε ακόμα μία μάχη. Εκτός
της πώλησης, κάναμε και τις παραλαβές. Κερδίσαμε το να μην κάνουμε πλέον τις παραλαβές. Ήταν κάτι που το δέχτηκε η εταιρία. Γενικά, το σωματείο είναι δύναμη στο χώρο. Οι περισσότερες συναδέλφισσες είναι ικανοποιημένες, το εκτιμάνε όταν είναι δραστήριο. Γι' αυτό
τώρα μπήκαμε στη διαδικασία να φτιάξουμε
και κλαδικό σωματείο. Τα προβλήματα του
κλάδου καθώς και το γεγονός ότι υπάρχει η

Η παρουσία σας στην Πανεργατική Απεργία
της 17ης Μάη του 2017 με αιχμή την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας ήταν εντυπωσιακή. Πώς βλέπεις την πρωτοβουλία για
απεργία την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών
στις 8 Μάρτη φέτος;
Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας ήταν
κάτι που θα μας έθιγε άμεσα. Ήταν η μοναδική
μέρα ξεκούρασής μας, αφιερωμένη στην οικογένειά μας και την προσωπική μας ζωή. Καμία
εργαζόμενη δεν ήθελε να της στερήσουν αυτό
το δικαίωμα. Γι’ αυτό συμμετείχαμε τόσο μαζικά. Και συσπειρώσαμε και όλο τον κόσμο του
κλάδου που τελικά μας ακολούθησε.
Προσωπικά θα στήριζα μια πρωτοβουλία για
τις 8 Μάρτη. Δυστυχώς ο καπιταλισμός και ο
καταναλωτισμός διαμορφώνουν προσωπικότητες και συνειδήσεις και αυτή τη μέρα την
έχουν ενσωματώσει σαν ημέρα γιορτής και
διασκέδασης. Εκεί είναι ο δικός μας ο ρόλος
να αντιστρέψουμε κάποια πράγματα, να θυμήσουμε ότι είναι μέρα μνήμης και αγώνα, όχι
γιορτής και διασκέδασης. Να αναδειχτούν ξανά οι γυναικείες διεκδικήσεις.

Όχι αυτό αφορά όλους.
Πιάνουν τους αδύναμους κρίκους της αλυσίδας και τους σπάνε
έναν-έναν προκειμένου
να τρυπώσουν. Και βλέπετε με τα ποσοστά που
έχουν πάρει και με τα
άτομα που κατεβαίνουν,
ποιοι διεκδικούν θέση
στο δημοτικό συμβούλιο, για μένα είναι τραγικό πισωγύρισμα.
Έχουμε ευθύνη σαν πολίτες να σταθούμε πολύ δυνατά, να
συσπειρωθούμε γύρω από το αντιφασιστικό κίνημα, να αντιληφθούμε τον κίνδυνο. Να μην επιτρέψουμε τα μικροπολιτικά
τους παιχνίδια, να μπούμε στην ουσία του πράγματος γιατί
δεν έχουμε χρόνο. Χρειαζόμαστε δράση και γι’ αυτό αξίζει η
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας να έχει περισσότερο από
μια έδρα στο δημοτικό συμβούλιο. Και είναι στο χέρι μας να
το πετύχουμε, θα πρέπει να ενημερώσουμε τις γειτονιές, να
γνωρίσει ο κόσμος το έργο μας και να αντιληφθεί τι μπορεί
να κάνει, να πάρει ο ίδιος την τύχη στα χέρια του και όχι να
την αφήνει στα χέρια κάποιων πολιτικάντηδων. Όπως σωστά
ειπώθηκε παρόλο που ο δήμαρχος φαινόταν προοδευτικός, ο
9.84 έπαψε να είναι αυτός που ήτανε, το νοιώσαμε και εμείς
όχι σαν δημοσιογράφοι, αλλά σαν ακροατές.
Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθίσουμε, πρέπει να είμαστε παντού. Και στην
απεργία στις 8 Μάρτη τη μέρα της Γυναίκας και στις 16 Μάρτη στη μεγάλη αντιφασιστική και αντιρατσιστική κινητοποίηση. Αυτό θα δώσει το σήμα, θα βάλει τη σφραγίδα μας.

Να συσπειρωθούμε
γύρω από το
αντιφασιστικό κίνημα
την πικρή ιστορία, βλέπετε πως τα
παιδιά των μεταναστών δεν παίρνουν ποτέ υπηκοότητα. Όλες αυτές οι ιστορίες γεννάνε μια απαξίωση προς το σύστημα και αυτό
είναι αρκετά επικίνδυνο γιατί φέρνει την απειλή του φασισμού μπροστά μας. Βρίσκει χώρο να τρυπώΆννα Στάμου
σει.
Οι μουσουλμάνοι συνεχώς αποθαρρύνονται και το μόνο
που έχει μείνει αυτή τη στιγμή όρθιο είναι το αντιφασιστικό
κίνημα. Είμαστε δίπλα όλα τα χρόνια, τα παιδιά μας ήταν στα
καρότσια και σήμερα μεγαλώσανε και βλέπουμε ότι τα προβλήματα αλλάζουν λίγο σχήμα, ένα λύνεται δέκα γεννιούνται.
Αλλά χρειάζεται μια επιμονή και ο κόσμος να μην το βάλει κάτω. Και είμαστε σήμερα σε αυτήν την κατάσταση, να λέμε
πράγματα που τα έλεγε ο παππούς μου - και εγώ σήμερα
αναρωτιέμαι χρειάζεται ξανά να τα πούμε;
Και η απάντηση είναι ναι, χρειάζεται το αντιφασιστικό κίνημα
να ξανακινηθεί πιο δυναμικά, όχι μόνο από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, να
συσπειρωθεί ακόμη περισσότερος κόσμος, να τους δώσουμε
να καταλάβουν πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος. Μπορεί κάποιος να πει αυτό αφορά τους μετανάστες, το άλλο τους μουσουλμάνους, εγώ είμαι άλλης τάξης, εγώ μπορώ καλύτερα;

• Από την ομιλία της Άννας Στάμου στη συνέλευση της
Ανταρσίας στις γειτονιές της Αθήνας στο 4ο διαμέρισμα.
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Η Αριστερά

Η απάντηση στην κρίση
είναι η αντικαπιταλιστική αριστερά

Η

κρίση δεν είναι παρελθόν, είναι το παρόν και το μέλλον
για την άρχουσα τάξη και
στην Ελλάδα και διεθνώς. Το υπόβαθρό της είναι η αδυναμία του παγκόσμιου συστήματος να ανακάμψει και
η αντίσταση της εργατικής τάξης.
Με βάση αυτή την εκτίμηση η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να παρέμβει επιτυχημένα σε όλες τις μάχες -και τις
εκλογικές- των επόμενων μηνών. Οι
εργατικοί αγώνες για “να τα πάρουμε όλα πίσω”, η απεργιακή 8 Μάρτη,
οι αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές κινητοποιήσεις με σταθμό τη 16
Μάρτη, ένας πανελλαδικός γύρος
εκδηλώσεων προβολής των θέσεων
και του προγράμματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με αφορμή τα δέκα χρόνια από
την ίδρυσή της, είναι συγκεκριμένα
βήματα που θα βοηθήσουν να βγει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά και να συσπειρώσει τον κόσμο που κοιτάζει με ελπίδα προς αυτή
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Το 2019 ξεκίνησε πολύ διαφορετικά από τους πανηγυρισμούς
του 2018 για την ανάκαμψη. Η πτώση των ρυθμών ανάπτυξης και της
βιομηχανικής παραγωγής στην “Γερμανική ατμομηχανή” της ΕΕ, οι εμπορικοί πόλεμοι ΗΠΑ-Κίνας και το
λαχάνιασμα της κινέζικης οικονομίας, οι κωλοτούμπες της αμερικάνικης FED για τα επιτόκια, είναι ο ένας
παράγοντας που τροφοδοτεί τον
πανικό των αστικών επιτελείων.
Ο άλλος είναι η οργή της εργατικής τάξης και των “από κάτω” και οι
αγώνες τους. Το κίνημα των “κίτρινων γιλέκων” συνεχίζει να δίνει τις
μάχες του, παρά τη καταστολή, και
να βγάζει στον αγώνα ολόκληρα
κομμάτια της οργανωμένης εργατικής τάξης και της νεολαίας. Ακόμα
και στην Ουγγαρία του ακροδεξιού
Όρμπαν, η εργατική τάξη μπορεί να
παλεύει και να νικάει, όπως έδειξε η
απεργία των εργατών στην Volkswagen που κέρδισε 20% αύξηση στους
μισθούς.
Στην Ελλάδα δεν βρισκόμαστε
σε φάση σταθεροποίησης του
πολιτικού συστήματος γύρω από
ένα νέο δικομματισμό. Η πολιτική
κρίση που εκδηλώθηκε ανοιχτά το
2011-12 και καθορίστηκε από την
αριστερή στροφή της εργατικής τάξης μέσα από τους αγώνες της
ενάντια στα μνημόνια δεν έχει κλείσει. Κανένας “πόλος” του πολιτικού
συστήματος δεν έχει να προτείνει
μέτρα πραγματικής διεξόδου που να
βελτιώνουν την κατάσταση της εργατικής τάξης και η αποσάθρωση
του “μεσαίου χώρου” μετά τις πρόσφατες εξελίξεις δεν αναιρεί αυτή
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την πραγματικότητα.
Η κυβέρνηση προσπαθεί, ενόψει
και των εκλογικών αναμετρήσεων,
να πείσει ότι έχει τον έλεγχο της κατάστασης και κάνει βήματα προς τ’
αριστερά (μετά την αποχώρηση του
δεξιού δεκανικιού των ΑΝ.ΕΛ). Στην
πραγματικότητα, όλο το αφήγημά
της για την μεταμνημονιακή εποχή
βρίσκεται στον αέρα.
Η “πετυχημένη έξοδος στις αγορές” του Τσακαλώτου δεν μπορεί να
σκεπάσει το γεγονός ότι ούτε το δημόσιο χρέος γίνεται “βιώσιμο” ούτε
το τραπεζικό σύστημα έχει “εξυγιανθεί”. Οι συμβολικές κινήσεις όπως η
αύξηση του κατώτερου μισθού δεν
πείθουν μια εργατική τάξη που
προσδοκεί και παλεύει να τα “πάρουμε όλα πίσω”.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητάει πρότυπα
στην πιο χρεοκοπημένη εκδοχή της
σοσιαλδημοκρατίας και η κυβέρνησή του είναι κυβέρνηση επιθετικής
προώθησης αντιδραστικών, αντεργατικών επιθέσεων και αναδιαρθρώσεων. Ακόμη και στην εξωτερική πολιτική τα παχιά λόγια της κυβέρνησης για ειρήνη και σταθερότητα μεταφράζονται σε σύμπλευση με την
ΕΕ για... επέμβαση στη Βενεζουέλα.
Η ΝΔ προσπάθησε να στρέψει τη
δυσαρέσκεια από την κατρακύλα
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ προς
τα δεξιά, ενορχηστρώνοντας μια
χυδαία εθνικιστική εκστρατεία με
αφορμή την Συμφωνία των Πρεσπών που έδωσε τη δυνατότητα
στους βρικόλακες της ακροδεξιάς και τους φασίστες να
ξαναβγούν στους
δ ρ ό μ ο υ ς .
Όμως, όπως
έδειξε και η
αποτυχία
των εθνικιστικών συλλαλητηρίων,
αυτή η εκστρατεία
απέτυχε.
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Η εργατική τάξη συνεχίζει να δίνει οικονομικές και πολιτικές μάχες και να αναζητάει αριστερή εναλλακτική.
Αντιστέκεται και με οικονομικούς
αγώνες όπως οι απεργίες: οι πρόσφατες απεργίες στα ΕΛΤΑ και στην
Τράπεζα Πειραιώς ενάντια στις απολύσεις είναι ενδεικτικές, τόσο για
την στόχευση των επιθέσεων της
άρχουσας τάξης αλλά πολύ περισσότερο για τα αποθέματα μαχητικότητας και οργής ακόμα και σε κλάδους που είχαν μείνει πίσω στους
αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, λόγω του παραλυτικού ρόλου της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας.
Ο αγώνας των αναπληρωτών στην
εκπαίδευση είναι μια μεγάλη μάχη
που βάζει στην ημερήσια διάταξη το
μέτωπο των προσλήψεων σε όλο το
δημόσιο, μια μάχη που είναι ξεκινημένη από τα νοσοκομεία και τους
δήμους και που μπορεί να είναι νικηφόρα με τον ενωμένο απεργιακό
αγώνα μόνιμων και συμβασιούχων

και των συνδικάτων τους.
Η εργατική τάξη και η νεολαία
έχουν αποδείξει ξανά και ξανά ότι
διαθέτουν τα πολιτικά αντανακλαστικά που είναι αντιρατσιστικά, αντισεξιστικά, αντισοβινιστικά, αντιφασιστικά. Δεν είναι μόνο τα εθνικιστικά
συλλαλητήρια που έμειναν με τη παραδοσιακή πελατεία της “σκληρής
δεξιάς”. Στο κενό έπεσαν και οι εκστρατείες “νόμου και τάξης” που
προσπάθησε να σηκώσει η δεξιά και
όλη η άρχουσα τάξη μετά τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει μπροστά της
στο επόμενο διάστημα μια ενιαία
πολιτική μάχη. Να επικοινωνήσει και
να πείσει τον κόσμο που θέλει να
φράξει το δρόμο στη δεξιά, στους
επίδοξους Τραμπ και Μπολσονάρο
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τον
κόσμο που παλεύει να στείλει τους
φασίστες στους υπόνομους της
ιστορίας, ότι η απάντηση δεν είναι ο
Τσίπρας με τα “κεντροαριστερά”
του ανοίγματα, αλλά το πρόγραμμα
της αντικαπιταλιστικής ανατροπής,
η σύγκρουση με το σύστημα του
κέρδους του πολέμου, του ρατσισμού και του σεξισμού, η αντικαπιταλιστική αριστερά.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να στηρίξει
ολόψυχα την πρωτοβουλία για
απεργιακή 8 Μάρτη. Είναι μια μάχη
και ενάντια στη διαιώνιση των μνημονιακών πολιτικών και ενάντια στις
σεξιστικές εκστρατείες της άρχουσας τάξης, με κέντρο τις εργαζόμενες όλη την εργατική τάξη, τις οργανώσεις και τις μορφές πάλης της.
Να πρωτοστατήσει στις αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές μάχες
δείχνοντας έμπρακτα ποιος φράζει
το δρόμο στους φασίστες και την
ακροδεξιά, την στιγμή που η πολιτική των κυβερνήσεων της ΕΕ και της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υψώνουν ρατσιστικά τείχη και θρέφουν τους φασίστες. Σταθμός σε αυτή τη μάχη είναι
το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό
συλλαλητήριο της 16 Μάρτη που
έχει πάρει μεγάλη διεθνή διάσταση.
Να οργανώσει ένα γύρο εκδηλώσεων σε πόλεις και γειτονιές για την
προβολή του αντικαπιταλιστικού της
προγράμματος, του ανοιχτού της
καλέσματος στις δυνάμεις της μαχόμενης αριστεράς για τις ευρωεκλογές. Η διοργάνωση του διημέρου
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις αρχές του Απρίλη στην Αθήνα θα είναι ώθηση σε
αυτό το πλατύ άνοιγμα. Δέκα χρόνια
μετά την συνέλευση της Αθηναϊδας
που ίδρυσε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ η αντικαπιταλιστική αριστερά μπορεί να βάλει την σφραγίδα της στις εξελίξεις.

4

ΠΣΟ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Α

ντιφατική ήταν η εξέλιξη
της συνεδρίασης του
Πανελλαδικού Συντονιστικού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Κυριακή 17 Φλεβάρη. Το κείμενο
με το οποίο η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παρεμβαίνει στη μάχη των Ευρωεκλογών εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία καθώς μόνο
4 αντιπρόσωποι (από τη Μετάβαση) το καταψήφισαν. Αντίθετα, το κείμενο της Απόφασης του ΠΣΟ εγκρίθηκε οριακά με ψήφους 43-38 ύστερα
από την επιμονή του ΝΑΡ να
συμπεριλάβει τροπολογία που
επιχειρεί να νομιμοποιήσει τη
διασπαστική τακτική στο Δήμο
της Αθήνας.
Είχε προηγηθεί ψηφοφορία
επί άλλης τροπολογίας που
κατέθεσε η αντιπροσωπεία
της ΑΡΙΣ και η οποία έθετε
τους όρους για να δίνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ τη στήριξή της στα
κατά τόπους Δημοτικά και Περιφερειακά σχήματα. Η έγκριση αυτής της τροπολογίας
τορπιλίστηκε από το ΝΑΡ παρόλο που πήρε μεγάλη πλειοψηφία, με το επιχείρημα ότι
οι αντιπρόσωποί του ψήφισαν
λευκό και τα λευκά υπερτερούσαν!
Με αυτόν τον τρόπο η αντιπροσωπεία του ΝΑΡ παρέμεινε εγκλωβισμένη στην αντίληψη που προωθεί διασπαστική
κίνηση στο Δήμο της Αθήνας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η
τροπολογία κατατέθηκε από
τον ίδιο αντιπρόσωπο ο οποίος είχε καλέσει σε αποχή από
τη συνέλευση της «Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας» τον
περασμένο Δεκέμβρη.
Τέτοιες προσπάθειες δεν
μπορούν να ακυρώσουν τη δυναμική της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που
αναπτύσσεται μέσα από δράσεις που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της περιόδου. Η
απεργιακή 8 Μάρτη, η αντιφασιστική 16 Μάρτη, η στήριξη
στις μάχες του εργατικού κινήματος πηγαίνοντας προς τις
εκλογές δίνουν δύναμη και ελπίδα στον κόσμο που αγωνίζεται και αναζητά αριστερή
εναλλακτική.

Στις διπλανές στήλες μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο συμβολής που κατέθεσε
η αντιπροσωπεία του ΣΕΚ
στη συνεδρίαση του ΠΣΟ.
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Νέα από τις γειτονιές
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Χατζηκυριάκειο

M

Π

ραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Χατζηκυριάκειο η πρώτη από τις τοπικές συνελεύσεις της
“Ανταρσία στο Λιμάνι” στις γειτονιές του Πειραιά με ομιλητές τον Θανάση Διαβολάκη, υποψήφιο δήμαρχο και συνδικαλιστή ΟΙΕΛΕ, τον Τάσο Αναστασιάδη από το Συντονισμό
Ενάντια στα Μνημόνια, την Ελένη Τσόλκα, αναπληρώτρια
εκπαιδευτικό και τον Αντώνη Αλφιέρη, ιδιωτικό υπάλληλο.
'Ηταν εκεί κόσμος από το χώρο της Υγείας, την εκπαίδευση, τον ιδιωτικό τομέα, ντόπιοι και μετανάστες.
Έγινε συζήτηση για το πώς μπορεί να είναι αποτελεσματική μια αντικαπιταλιστική παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο, για τη διεκδίκηση της πόλης από τους κατοίκους
της, ενάντια στο ιδιωτικό κεφάλαιο και τη συνεργαζόμενη
μαζί του δημοτική αρχή.
Συζητήθηκε το πλαίσιο μέσα στο οποίο μια τέτοια διεκδίκηση μπορεί να γίνει εφικτή. Αυτό σημαίνει σύγκρουση
με τις κεντρικές επιλογές λιτότητας και ιδιωτικοποίησης
υπηρεσιών και ελεύθερων χώρων, ζωτικών για την αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων του Πειραιά (όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικές χαρές, πράσινο, χώροι πολιτισμού) μαζί με τη διεκδίκηση του λιμανιού από τους
εφοπλιστές και την Cosco και τη ματαίωση της επέκτασης του ΟΛΠ στην Πειραϊκή.
Στη συζήτηση μπήκε επίσης το ζήτημα της σημασίας
της παρέμβασης της αντικαπιταλιστικής αριστεράς σε
σχέση με το δικαίωμα ψήφου των μεταναστών, από τον
σύντροφο Μ., μετανάστη από την Αλβανία, ο οποίος και
θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιό μας. Στο τέλος της συζήτησης συγκροτήθηκε μια τοπική ομάδα οργάνωσης
της δράσης ώστε να προχωρήσει με συγκεκριμένο τρόπο
η κινηματική παρέμβασή μας στην περιοχή.

Αντώνης Αλφιέρης

Όχι στo “μάστερ πλαν” της Cosco

«Α

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Όχι στο εθνικιστικό μίσος

ύριο το πρωί (και λίγο στα κρυφά) συνεδριάζει η
Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων
(ΕΣΑΛ), για να συζητήσει και να αποφασίσει σχετικά με
το master plan του ΟΛΠ, δηλαδή της Cosco. Στο πρώτο
μέρος η συζήτηση είναι "ανοιχτή" σε φορείς της πόλης,
οι αποφάσεις όμως θα ληφθούν στην κλειστή συνεδρίαση της ΕΣΑΛ που θα ακολουθήσει» αναφέρει σε δήλωσή
του Θανάσης Διαβολάκης υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά.
«Σαν Ανταρσία στο Λιμάνι είμαστε κάθετα αντίθετοι και
μόνο για το γεγονός ότι το αύριο του Πειραιά σχεδιάζεται και υλοποιείται, όχι από τους κατοίκους του, αλλά
από την κινέζικη πολυεθνική με βάση το δικό της συμφέρον και τα κέρδη της. Το ενδιαφέρον της για τους κατοίκους του Πειραιά είναι αντίστοιχο με το ενδιαφέρον της
για τους λιμενεργάτες που δουλεύουν για λογαριασμό
της...
Είμαστε κάθετα αντίθετοι, χωρίς υποσημειώσεις, αστερίσκους και μασημένα λόγια, στην επέκταση του λιμανιού κρουαζιέρας στην Πειραϊκή. Θα είναι καταστροφή για
την Πειραϊκή και τον Πειραιά. Η μόνη δύναμη που μπορεί
να ανατρέψει τα σχέδια της Cosco είναι ένα μαζικό κίνημα που θα αγκαλιάσει όλους τους εργαζόμενους και τη
νεολαία του Πειραιά. Θα δουλέψουμε γι αυτό με όλες
μας τις δυνάμεις, μαζί με τους κατοίκους της Πειραϊκής
που έχουν εδώ και καιρό ξεκινήσει τον αγώνα».

ε ανακοίνωσή της η δημοτική κίνηση
«Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη για την
ανατροπή» εκφράζει “τη βαθιά θλίψη όλων
των μελών της για το τραγικό δυστύχημα με
λεωφορείο που συνέβη έξω από την πόλη
των Σκοπίων”. Όπως αναφέρει: “14 άνθρωποι
σκοτώθηκαν, ένας τραυματίας υπέκυψε στα
τραύματά του, ενώ από τους περίπου 30
τραυματίες τουλάχιστον έξι δίνουν μάχη να
κρατηθούν στη ζωή. Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και
τους συμπαραστεκόμαστε στον τραγικό πόνο που βιώνουν από την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων.
Παράλληλα, εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τα απάνθρωπα φασιστοειδή που
το μόνο που βρήκαν να σχολιάσουν για αυτό
το τραγικότατο συμβάν είναι η αναφορά στη
γειτονική χώρα ως Βόρεια Μακεδονία. Οι φα-

ΠΑΤΡΑ

σίστες, κληρονόμοι του «Ζήτω ο θάνατος»
των μελανοχιτώνων του Φράνκο, για άλλη μια
φορά έδειξαν το μίσος τους απέναντι στους
απλούς ανθρώπους που έτυχε να γεννηθούν
στην άλλη πλευρά των συνόρων. Αυτή είναι η
συνέχεια της εκστρατείας τους για το «όνομα
της Μακεδονίας», που θέλει να σύρει τους
εργαζόμενους και τη νεολαία στην Ελλάδα
στο άρμα του εθνικισμού. Δεν θα περάσουν”.
• Με άλλη ανακοίνωσή της η κίνηση δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της στους
εργαζόμενους στην Εγνατία Οδό ΑΕ, που
προχωρησαν την Πέμπτη 14/2 σε 24ωρη
απεργία. “Οι εργαζόμενοι διεκδικούν να αποδεσμευτεί η εταιρεία από το ΤΑΙΠΕΔ και να
ανακληθεί η απόφαση που αφορά το τμήμα
του απαιτούμενου προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση της οδού. Είμαστε
μαζί τους” αναφέρει η ανακοίνωση.

ANYΠΟΤΑΚΤΗ ΚΡΗΤΗ

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μ

Τ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
17/2 στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου
Ηρακλείου η συνέλευση του περιφερειακού σχήματος Ανυπότακτη Κρήτη, που στηρίζεται από την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Θέματα της συνέλευσης ήταν το πολιτικό πλαίσιο της παρέμβασης του σχήματος στις
περιφερειακές εκλογές, η ανάδειξη του επικεφαλής και το πρόγραμμα δράσης μέχρι τις εκλογές.
Στη συνέλευση έγινε έντονη συζήτηση για τον
πολιτικό χαρακτήρα του σχήματος. Αποφασίστηκε ομόφωνα η πολιτική διακήρυξη στη βάση του
αντικαπιταλιστικού προγράμματος.
Από την πλευρά του ΣΕΚ στις παρεμβάσεις
μας τονίσαμε ότι ήδη από το 2010 η επιλογή παρέμβασης της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στις
τοπικές εκλογές με βάση το αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα ήταν επιτυχημένη. Το πρόγραμμα
αυτό ούτε μπορεί να μινιμαριστει ή να κοπεί επιλεκτικά. Στο νησί που βρίσκεται η νατοϊκή βάση
της Σούδας, το αίτημα για να κλείσει η βάση και
για έξοδο από το ΝΑΤΟ είναι κρίσιμο. Η αντιιμπεριαλιστική πάλη συνδέεται άμεσα με το αίτημα
για ανοιχτά σύνορα αλλά και για άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες. Στο κομμάτι του εργατικού κινήματος, έχουμε πολλές φορές δει το τελευταίο διάστημα εργατικές αντιστάσεις να βγαίνουν στο προσκήνιο και να καθορίζουν την πολιτική ατζέντα, με τελευταίο μεγάλο παράδειγμα
τους εκπαιδευτικούς, αναπληρωτές και μόνιμους. Αυτή είναι και η δύναμη που μπορεί να επιβάλει τις κρατικοποιήσεις χωρίς αποζημίωση και
κάτω από εργατικό έλεγχο. Μέσα σε ένα τέτοιο
πολιτικό σκηνικό η Ανυπότακτη Κρήτη πρέπει να
διεκδικήσει το μεγάλωμά της και σε επιρροή αλλά και μέσα στο περιφερειακό συμβούλιο.
Επικεφαλής της Ανυπότακτης Κρήτης για τις
περιφερειακές εκλογές εκλέχτηκε ομόφωνα ο
Γιώργος Πιαγκαλάκης, τωρινός περιφερειακός
σύμβουλος του σχήματος.
Τέλος, αποφασίσαμε για το άμεσο πρόγραμμα
δράσης την πραγματοποίηση εκδήλωσης για το
αεροδρόμιο στο Καστέλλι, συμμετοχή στην οργάνωση της απεργίας στις 8 Μάρτη αλλά και στα
αντιφασιστικά αντιρατσιστικά συλλαλητήρια στις
16 Μάρτη σε Ηράκλειο και Χανιά.

Γιάννης Βαλαής

ην Πέμπτη 21 Φλεβάρη στη Βίλλα
Στέλλα, στις 7.30 μμ, θα γίνει συνέλευση του δημοτικού σχήματος "Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο" για να
οριστικοποιήσει τις αποφάσεις για το
κατέβασμα στις δημοτικές εκλογές,
τη διακήρυξη του σχήματος καθώς
και για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου και τον επικεφαλής αυτού.
Ήδη από τις συνεδριάσεις του συντονιστικού του σχήματος έχει ολοκληρωθεί η διακήρυξη και για επικεφαλής
προτείνεται ο Γιώργος Ράγκος.
Η "Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο" καταγγέλλει τη μεθόδευση της
δημοτικής αρχής να μην δώσει το δημοτικό χώρο της Βίλλα Στέλλα για τη
Συνέλευση του Σχήματος και καλεί σε
μαζική συμμετοχή σ' αυτή.

Δήμητρα Λιναρδάκη

Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

Δ

εύτερη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για να παραμείνει ελεύθερη
η στάθμευση στο Μετρό Δουκίσσης
Πλακεντίας, πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 16/2.
Οι διαδηλωτές άνοιξαν τα πανό μέσα στον χώρο του Μετρό και ενημέρωναν τον κόσμο με φυλλάδια και
συνθήματα. Στο τέλος, οι συλλογικότητες αποφάσισαν από κοινού το
άπλωμα του αγώνα με συλλογή υπογραφών από τους πολίτες των γύρω
περιοχών. Ήδη ο Δήμος Βριλησσίων
και Αγ. Παρασκευής έχουν εκδώσει
σχετικά ψηφίσματα διεκδίκησης. Συμμετείχαν στην κινητοποίηση η Ανοιχτή
Συνέλευση Κατοίκων Αγ. Παρασκευής, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος
Πευκακίων - Παραδείσου – Κοντόπευκου, το Φυσάει Κόντρα στην Αγ. Παρασκευή, η Αντίσταση και Ανατροπή Αντικαπιταλιστική Κίνηση Βριλησσίων
και Χαλάνδρι Ενάντια - Πρωτοβουλία
πολιτών.

Η αφίσα του
αντικαπιταλιστικού
σχήματος
στην Πάτρα

ΞΑΝΘΗ

Π

ραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 17/2 στο χώρο
εστίασης “Αποθήκη” η σύσκεψη για τη συγκρότηση
αριστερού αντικαπιταλιστικού δημοτικού σχήματος
στην Ξάνθη.
Ήδη έχουν αρχίσει να
κλείνουν οι πρώτες υποψηφιότητες και γίνονται τα
πρώτα βήματα συντονισμού
και εξειδίκευσης των αιτημάτων σε τοπικό επίπεδο. Συνεχίζουμε την προσπάθεια με
την πεποίθηση ότι είναι όσο
ποτέ αναγκαία μια “Ανταρσία
στην Ξάνθη”, ένα σχήμα που
θα είναι η ντουντούκα του
κόσμου του αγώνα και της
ανατροπής και μέσα στο δημοτικό συμβούλιο.

Παντελής Αποστολίδης

Δημοτικά
σχήματα
Ρήξη και Ανατροπή
στο Ηράκλειο
Συνέλευση
Πέμπτη 21/2, 7μμ
Βίλα Στέλλα

Φυσάει Κόντρα
στην Αγ. Παρασκευή
Συνέλευση
Δευτέρα 25/2, 7μμ
Αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου-Δημαρχείο

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1362, 20 Φλεβάρη 2019

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Η Συνδιάσκεψη
του ΣΕΚ

Εξορμήσεις με
την εργατικη

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2 καφενείο Π, 5μμ
Εκρηκτικός συνδυασμός –
τα επιτελεία σε πανικό – οργισμένη εργατική τάξη
Ομιλητής: Μιχάλης Τσορμπατζόγλου

ΠΕΜΠΤΗ 21/2 καφέ Ποέτα 8.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ – Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ

ΠΕΠΜΤΗ 21/2 Πολύκεντρο Νεολαίας 6μμ
Απεργιακή 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 καφέ Μικρές Γεύσεις
(πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Ομιλητής: Παναγιώτης Σιμιτσόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Super Market Βασιλόπουλος 6μμ

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 6μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
Σκλαβενίτης Πλατεία Πλαστήρα 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Πλατεία Πατριάρχου 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Σταθμός Συγγρού-Φιξ 6μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μουσείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Λαϊκή 2μμ
ΚΕΝΤΡΟ Αιόλου και Σταδίου 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Δημαρχείο 12μεσ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 6μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2
καφέ Spirit (πλατεία Βυζαντίου) 7μμ
Βενεζουέλα – από το Caracazo του ’89 στο σήμερα
Ομιλητής: Αντώνης Αντύπας
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2 καφέ Δεκα4 (Αιγαίου 14) 7.30μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΠΕΜΠΤΗ 21/2 Σύλλογος δασκάλων 6.30μμ
Η δικαιοσύνη τους και η δικαιοσύνη μας
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
ΠΑΤΡΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2
πολιτιστικό κέντρο Αντ. Σαμαράκης
8μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ο εκρηκτικός συνδυασμός –
πανικόβλητα επιτελεία – οργισμένη εργατική τάξη
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2 στοά Σαρκά, Α’κτίριο, β’ όρ. 7μμ
Η δικαιοσύνη τους και η δικαιοσύνη μας
Ομιλήτρια: Μαρία Χριστοδούλου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21/2 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 καφέ Deja
(Φωκ. Νέγρη και Σκόπελου) 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ

Στις σχολές

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2 καφέ Ζωή 6μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2 Πολύκεντρο Νεολαίας 8μμ
Απεργιακή 8 Μάρτη
Ομιλήτριες: Ιώαννα Κτενιουδάκη, Νίκη Ζουγανέλη
ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2 γρ. δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Η δικαιοσύνη τους και η δικαιοσύνη μας
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21/2 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
16 Μάρτη του αντιρατσισμού και του αντιφασισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΦΛΣ ΑΠΘ

ΠΕΜΠΤΗ 21/2 φουαγιέ 4μμ
Βενεζουέλα, αντίσταση στο πραξικόπημα
Ομιλήτρια: Μαρίνα Κυρλίτσια
ΦΛΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/2 αιθ. 613, 2μμ
Οργανώνουμε την απεργία 8 Μάρτη – Οργανώνουμε το
αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό 16 Μάρτη
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος
ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 καφέ Περιμπανού
7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΕΜΠΤΗ 28/2 καφέ Μυρτίλο
(πάρκο ΚΑΠΑΨ) 7.30μμ
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος
ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 28/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 28/2 καφέ Σταθμός 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/2 αιθ. Β2, 3μμ
Οργανώνουμε την απεργία 8 Μάρτη – Οργανώνουμε το
αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό 16 Μάρτη
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΣΧΟΛΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/2 καφέ Σκαντζόχοιρος
7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΕΜΠΤΗ 21/2 ΕΔΟΘ 7.30μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΤΡΙΤΗ 26/2 ΝΟΜΙΚΗ 3μμ
Οργανώνουμε την απεργία 8 Μάρτη – Οργανώνουμε το
αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό 16 Μάρτη
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΕΜΠΤΗ 28/2 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΑΣΚΤ

ΠΕΜΠΤΗ 28/2 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/2 Καφέ Καμπόης
(Μεταμορφώσεως 10) 6:30μμ
Η δικαιοσύνη τους και η δικαιοσύνη μας
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΤΡΙΤΗ 26/2 υπόγειο σινεμά 1.30μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό – Οργανώνουμε την απεργιακή 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
3μμ προβολη ταινίας «ψωμί και τριαντάφυλλα»

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμε για
ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια
νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την
εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουρ γη θεί μό νο 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 εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια

αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός,
η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστι κό κρά τος λει τουρ γεί για να
προστατεύει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη θα
χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία,
στα συμ βού λια αντι προ σώ πων απ'
τους χώρους δουλειάς 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
σοσια λι στι κή επα νά στα ση όπως ο
Oκτώβρης του 1917 δεν μπορεί να
επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση του σταλινισμού, της Kίνας και

των άλλων ανατολικών 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.
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευθερωτικά 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 Eλ-

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/2 δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Εύη Σταμπολή

ληνες και Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση
των μειονοτήτων στη Θράκη και τη
Mακεδονία και στα μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθε ρώ σει τον εαυ τό 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 τμή μα τα σε ένα επα να στα τι κό
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.

αλληλεγγυη
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2

ΠΕΜΠΤΗ 21/2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/2

ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ

ΤΡΙΤΗ 26/2

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σωτήρος και Καραΐσκου 7.30μμ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
Κεντρική πλατεία 6μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
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Ιστορία

Τ

ον Φλεβάρη του 1919 το Σιάτλ, το μεγάλο λιμάνι και οικονομικό κέντρο των
ΗΠΑ στις ακτές του Ειρηνικού, παρέλυσε από μια πολυήμερη γενική απεργία. Από
μόνο του αυτό το γεγονός αρκούσε να περάσει στην ιστορία. Όμως, οι εργάτες και οι εργάτριες του Σιάτλ έκαναν κάτι παραπάνω.
Έδωσαν ένα μάθημα τι σημαίνει εργατικός
έλεγχος, όχι σε μια επιχείρηση, αλλά σε μια
μεγαλούπολη.
Συνειδητά και οργανωμένα μετέτρεψαν τη
γενική απεργία σε μια επίδειξη της δύναμης
που έχει η εργατική τάξη να διαχειρίζεται όλες
τις κοινωνικές λειτουργίες. Οι αστικές εφημερίδες και οι πολιτικοί έβγαλαν κραυγές για τον
“μπολσεβικισμό” που κυρίευσε το Σιάτλ. Και
από την άλλη πλευρά, στις προκηρύξεις και
τις αναλύσεις των πιο μαχητικών κομματιών
των απεργών, η λέξη “σοβιέτ” εμφανιζόταν συχνά.
Η απεργία δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Το
1919 ήταν η χρονιά με το μεγαλύτερο αριθμό
απεργιών στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο Πρώτος
Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τελειώσει, ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός ήταν από τους νικητές
της μεγάλης αναμέτρησης. Όμως, για την εργατική τάξη το τέλος του πολέμου ήταν το σινιάλο να διεκδικήσει να τα “πάρει όλα πίσω”:
μισθούς, συνθήκες εργασίας, συνδικαλισμό.
Από την αρχή μέχρι το τέλος εκείνης της
χρονιάς, 4.160.000 εργάτες/τριες κατέβηκαν
σε 3.630 απεργίες. Ο αριθμός των απεργών
ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος από εκείνον
του 1917. Τα αστικά έντυπα θρηνούσαν για
τον “απεργιακό πυρετό”, την “απεργιακή επιδημία”. Ήταν ένα κύμα ριζοσπαστικοποίησης,
που ταρακουνούσε και τις συντηρητικές συνδικαλιστικές ηγεσίες της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Εργασίας (AFL).
Μια απεργία στους σιδηροδρόμους που ξεκίνησε από το Σικάγο και απλώθηκε μέχρι το
Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη κόντρα στη
θέληση των συνδικαλιστικών ηγεσιών κατέληξε με νίκη. Το φθινόπωρο η ηγεσία της AFL
αναγκάστηκε να στηρίξει την πανεθνική απεργία στη βιομηχανία του χάλυβα, μια απόφαση
που πάρθηκε με βαριά καρδιά, για να προλάβει τα “χειρότερα”, να χάσει την ηγεσία από τα
“ριζοσπαστικά στοιχεία της αριστεράς”.
Στις 21 Γενάρη του 1919 οι εργάτες στα
ναυπηγεία του Σιάτλ κατέβηκαν σε απεργία.
Τα ναυπηγεία έπαιζαν κεντρικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα, όχι μόνο της πόλης,
αλλά ολόκληρων των ΗΠΑ. Το 1/4 των πλοίων
που ναυπηγήθηκαν στη διάρκεια του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου βγήκαν από τα ναυπηγεία του Σιάτλ.
Το συνδικάτο των ναυπηγείων ήταν η ραχοκοκαλιά του εργατικού κινήματος της πόλης.
Το συνδικάτο απαιτούσε αυξήσεις για όλους,
ειδικευμένους και ανειδίκευτους, τα αφεντικά
πρότειναν αυξήσεις μόνο για ένα περιορισμένο αριθμό ειδικευμένων εργατών. Τριάντα πέντε χιλιάδες εργάτες στα ναυπηγεία του Σιάτλ
κατέβηκαν σε απεργία και μαζί τους ακόμα 15
χιλιάδες στη γειτονική Τακόμα.

Απεργία
Το Κεντρικό Εργατικό Συμβούλιο του Σιάτλ
(CLC, ΚΕΣ- ανάλογο του Εργατικού Κέντρου
εδώ) ζήτησε από τα σωματεία μέλη του να ψηφίσουν αν είναι υπέρ μιας απεργίας συμπαράστασης. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Την στήριξή τους διατράνωσαν και σωματεία που δεν

ημερησίως. Για τα μέλη των συνδικάτων η τιμή
ήταν 25 σεντς το γεύμα. Για τους υπόλοιπους
35 σεντς. Η Εργατική Φρουρά συγκροτήθηκε
από τριακόσιους βετεράνους του πολέμου. Τα
μέλη της έφεραν μόνο το λευκό περιβραχιόνιο
που τους είχε εφοδιάσει η απεργιακή επιτροπή. Ήταν ό,τι χρειαζόταν για να εξασφαλίζουν
με το κύρος τους ότι δεν θα γίνονται κλεψιές,
λεηλασίες ακόμα και καυγάδες.

Ρωσία

ΣΙΑΤΛ 1919

Συγκέντρωση απεργών
στα ναυπηγεία του Σιάτλ

Ένα Σοβιέτ στις ΗΠΑ
ανήκαν στη δύναμή του, όπως οι Βιομηχανικοί
Εργάτες του Κόσμου (IWW).
Οι “γουόμπλις”, όπως είχαν γίνει γνωστοί,
ήταν ένα μαχητικό συνδικάτο με ηγεσία επαναστάτες που στήριζε τις απεργίες, οργάνωνε
ανειδίκευτους, γυναίκες και μετανάστες, και
είχε δεχτεί σκληρές διώξεις για την αντιπολεμική διεθνιστική του δράση. Η Ένωση Ιαπώνων
Εργατών, ήταν ένα άλλο συνδικάτο που βρισκόταν έξω από τις γραμμές του “επίσημου”
συνδικαλισμού αλλά βγήκε μαχητικά στην
απεργία.
Η Γενική Απεργία ορίστηκε να ξεκινήσει στις
6 Φλεβάρη. Την προηγούμενη μέρα, η καθημερινή εφημερίδα του CLC κυκλοφορούσε με
ένα πρωτοσέλιδο άρθρο που θα έμενε στην
ιστορία:
“Η οργανωμένη εργατική τάξη θα θρέψει
τον πληθυσμό: Δώδεκα μεγάλες κουζίνες θα
διανέμουν φαγητό με χαμηλό κόστος σε
όλους. Η οργανωμένη εργατική τάξη θα φροντίσει τα βρέφη και τους αρρώστους: οι γαλατάδες και οι μεταφορείς των καθαριστηρίων
έχουν σχεδιάσει πως θα φτάνει το γάλα στα
μωρά και τους ασθενείς και πως θα καθαρίζονται τα σεντόνια των νοσοκομείων. Η οργανωμένη εργατική τάξη θα εξασφαλίσει την τάξη: η απεργιακή επιτροπή θα οργανώσει
φρουρά που θα το εξασφαλίζει.
Τη νίκη για την απεργία δεν θα τη φέρει μόνο η αποχή από τη δουλειά. Αυτό που θα φέρει τη νίκη είναι η δύναμη των απεργών να διαχειριστούν τα πράγματα. Το κλείσιμο των επιχειρήσεων δεν θα έχει επίδραση στους κυρίους στ’ ανατολικά. Δεν έχουν πρόβλημα να
αφήσουν τα βορειοδυτικά να πάνε στο διάολο
αφού κάθονται πάνω σε ένα βουνό από χρήμα.
Όμως, το κλείσιμο των καπιταλιστικών επιχειρήσεων στο Σιάτλ την ίδια στιγμή που οι εργάτες οργανώνουν την τροφοδοσία του πλη-

θυσμού, τη φροντίδα των βρεφών και των
ασθενών, τη τήρηση της τάξης, αυτό θα τους
ταρακουνήσει, γιατί μοιάζει πολύ σαν να παίρνουν την εξουσία οι εργάτες”.

Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή
Πράγματι έτσι κι έγινε. Εκατό χιλιάδες εργάτες και εργάτριες κατέβηκαν στην απεργία, σε
μια πόλη με τριακόσιες χιλιάδες πληθυσμό. Η
Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή, με 330 αντιπροσώπους από όλους τους κλάδους που
απεργούσαν συγκροτήθηκε σε σώμα και η
15μελής εκτελεστική της επιτροπή κανόνιζε
την καθημερινότητα της απεργίας. Οι συνεδριάσεις της τελευταίας ήταν δημόσιες, ανοιχτές σε όλους τους απεργούς να τις παρακολουθούν και οι αποφάσεις της μπορούσαν να
ανακληθούν άμεσα από τη συνέλευση της Κεντρικής Απεργιακής Επιτροπής. Συγκροτήθηκαν υποεπιτροπές για τα οικονομικά, την προπαγάνδα, τα αιτήματα για εξαίρεση από την
απεργία.
Μερικά παραδείγματα από τα πρακτικά της
απεργιακής επιτροπής:
“Οι αμαξάδες των σκουπιδιάρικων ζητούν
οδηγίες. Τους επιτρέπεται να μεταφέρουν
σκουπίδια που μπορεί να απειλήσουν τη δημόσια υγιεινή αλλά όχι στάχτες και χαρτί. Στις
άμαξες τους να έχουν επιγραφή: ‘εξαιρείται με
εντολή της απεργιακής επιτροπής”.
“Οι υπάλληλοι φαρμακείων έστειλαν αναφορά για τις ανάγκες υγείας της πόλης. Να τοποθετηθεί μια επιγραφή έξω από κάθε φαρμακείο που να γράφει: δεν γίνονται πωλήσεις κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο συνταγές από γιατρούς”.
Σε τριάντα πέντε σημεία στις γειτονιές λειτουργούσαν κέντρα για εφοδιασμό με γάλα.
Επίσης, 21 κουζίνες/καφετέριες πρόσφεραν
ζεστά γεύματα, 30 χιλιάδες και παραπάνω

Εχθροί και φίλοι της απεργίας σύγκριναν
την απεργιακή επιτροπή και τον έλεγχό της, με
τα σοβιέτ της επαναστατικής Ρωσίας. Πράγματι, η Ρώσικη Επανάσταση και ο Κόκκινος
Οκτώβρης, ήταν έμπνευση για την Αριστερά
του Σιάτλ -μια ισχυρή Αριστερά με μια μαζική
οργάνωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος που
είχε αντιταχθεί στον πόλεμο και με μια σημαντική παρουσία των IWW.
Όταν ξεκίνησε η απεργία στα ναυπηγεία μια
προκήρυξη που κυκλοφόρησε ανάμεσα στους
απεργούς έκανε την σύνδεση άμεσα. Είχε τίτλο Russia Did It - Η Ρωσία το έκανε. Έγραφε:
“Και στην Ρωσία τα αφεντικά αρνούνταν να
δώσουν έναν αξιοπρεπή μισθό στους εργάτες.
Οι εργάτες της Ρωσίας έκαναν στην άκρη τα
αφεντικά και μαζί μ’ αυτά και το όργανό τους
την ρωσική κυβέρνηση, και πήραν την οικονομία στα χέρια τους”.
Τον Δεκέμβρη του 1917 το λιμάνι του Σιάτλ
αντίκρυσε ένα πρωτοφανές θέαμα: ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο κατέφτασε εκεί, με κόκκινα
λάβαρα να ανεμίζουν. Ήταν το Σίλκα που μετέφερε τρόφιμα στην πεινασμένη Ρωσία και
έδεσε για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα. Χιλιάδες εργάτες και εργάτριες έσπευσαν στην
προκυμαία να το υποδεχτούν. Στη συνέχεια
μια μεγάλη συγκέντρωση άκουσε τον Ντανίλ
Τερανίνοφ, ναύτη του πλοίου να μιλάει για την
εξουσία των σοβιέτ. “Ποτέ άλλοτε το Σιάτλ δεν
είχε ξαναζήσει μια τέτοια εκδήλωση επαναστατικού αισθήματος όπως την στιγμή που
ανέβηκε στο βήμα ο Ρώσος συνάδελφος”
έγραφε η εφημερίδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Και μερικούς μήνες μετά, το φθινόπωρο του
1918, η καθημερινή εφημερίδα του ΚΕΣ ήταν
το πρώτο αμερικάνικο έντυπο που δημοσίευσε
το περίφημο Γράμμα προς τους Αμερικάνους
Εργάτες του Λένιν. Το καλοκαίρι του 1919, οι
λιμενεργάτες του Σιάτλ ανακάλυψαν ότι φορτία με την επιγραφή “ραπτομηχανές” ήταν
στην πραγματικότητα φορτία όπλων για τον αντεπαναστατικό στρατό του ναυάρχου Κολτσάκ
στη Σιβηρία. Αρνήθηκαν να τα φορτώσουν και
ξυλοφόρτωσαν τους λιγοστούς απεργοσπάστες που προθυμοποιήθηκαν να το κάνουν.
Η απεργία στο Σιάτλ σταμάτησε μετά από
πέντε μέρες. Οι απεργοί βρέθηκαν μπροστά
σε ένα εμπόδιο που δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν με την απεργιακή δράση. Τον αμερικάνικο στρατό που στρατοπέδευσε στην πόλη
και απειλούσε ότι θα “αποκαταστήσει την τάξη” με τις ξιφολόγχες και τα πολυβόλα. Αυτή η
απειλή έδωσε τη δυνατότητα και στις κεντρικές συνδικαλιστικές ηγεσίες να εκβιάσουν
τους “αντάρτες” του Κεντρικού Εργατικού
Συμβουλίου της πόλης να κάνουν πίσω.
Η απεργία μπορεί να ηττήθηκε αλλά η εργατική τάξη του Σιάτλ είχε “μεταφράσει” τη λέξη
σοβιέτ σε μια γλώσσα που ταίριαζε με τις εμπειρίες και τις ελπίδες της αμερικάνικης εργατικής τάξης.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Πολιτισμός

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η Μακεδονία στη Berlinale

«Τ

ο προσωπικό
είναι πολιτικό». Αυτά τα
λόγια, δανεισμένα από
το γυναικείο κίνημα και
τον Μάη του ’68 αποτέλεσαν το κεντρικό σύνθημα της 69ης Μπερλινάλε που ολοκληρώθηκε στις 17 Φλεβάρη. Ο
απερχόμενος διευθυντής της Ντίτερ Κόσλικ
υπερασπίστηκε τον χαρακτήρα του φεστιβάλ,
σαν χώρο ανοιχτό στη
διαφορετικότητα και τα
κοινωνικά κινήματα. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι πρόκειται για μια
επίσημη καλλιτεχνική
διοργάνωση που ισορροπεί ανάμεσα στο
«mainstream» και το
εναλλακτικό σινεμά, τις
εμπορικές παραγωγές
και τους πειραματισμούς, κι όλα αυτά με
όρους καπιταλισμού και
αγοράς. Ωστόσο, οι αντιθέσεις και οι αγώνες
της περιόδου που διανύουμε μπόρεσαν τελικά να εκφραστούν σε
ένα τεράστιο πρόγραμμα 11 ημερών και 400
ταινιών.
Στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα από τη δεύτερη κιόλας μέρα ο
Φρανσουά Οζόν πήγε τη συζήτηση στα
«δύσκολα» με την ταινία του «Ελέω
Θεού», που παρουσιάζει μια αληθινή
ιστορία σεξουαλικής κακοποίησης
ανήλικων αγοριών στη Λυόν από πρεσβύτερους κάτω από την κάλυψη της
καθολικής εκκλησίας.
Η έκπληξη ήρθε δυο μέρες αργότερα, με το «Θεός υπάρχει και το όνομα
αυτής Πετρούνια» από τη Μακεδονία.
Η ηρωίδα, Πετρούνια είναι μια άνεργη
ιστορικός 32 χρονών που ζει με τους
γονείς της σε μια επαρχιακή πόλη της
Μακεδονίας και ψάχνει για μια σταθερή δουλειά, αντιμετωπίζοντας καθημερινά το σεξισμό και τις διακρίσεις.
Όταν την ημέρα των θεοφανείων θα
τολμήσει να πιάσει πρώτη τον σταυρό
από το ποτάμι, θα βρεθεί αντιμέτωπη
όχι μόνο με την παρέα των νταήδων
του χωριού που θεωρούν μεγάλη προσβολή να χάσουν το ιερό σύμβολο από
μια γυναίκα, αλλά με την εκκλησία και
την αστυνομία. Καθώς η Πετρούνια
οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα για
εξηγήσεις, ξεδιπλώνεται η εικόνα μιας
κοινωνίας που ασφυκτιά από τη φτώχεια και την εγκατάλειψη και πολώνεται ανάμεσα στον κόσμο που παλεύει

για ν’αλλάξει τα πράγματα και στην κυρίαρχη ιδεολογία «πατρίς, θρησκεία,
οικογένεια», δικαιώνοντας με γλυκόπικρο τρόπο τον πρώτο. Όταν ο αστυνομικός διευθυντής ρωτάει την Πετρούνια αν το αγαπημένο της κεφάλαιο
στην ιστορία είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, του απαντά πολύ σοβαρά «Όχι,
είναι η Κινέζικη επανάσταση».

Αίσθηση
Η ταινία της Τεόνα Μιτέφσκα έκανε
μεγάλη αίσθηση και στην αίθουσα Τύπου, όπου οι δημιουργοί, η κινηματογραφική οικογένεια Μιτέβσκι (Τεόνα,
Λαμπίνα και Βουκ) εξήγησαν ότι βασίστηκαν σε ένα πραγματικό περιστατικό
για να κριτικάρουν την κατάσταση στη
Μακεδονία, αναφέροντας ότι η χώρα
τους βγαίνει από συνθήκες λογοκρισίας (από την προηγούμενη εθνικιστική κυβέρνηση) και ότι η τοπική ορθόδοξη εκκλησία τους αποκήρυξε στέλνοντάς τους μια επιστολή που κατέληγε στη φράση «Θεός υπάρχει και είναι
άντρας!». Έτσι ουσιαστικά τους βοήθησε να βρουν και τον τίτλο της ταινίας, που τελικά δεν κέρδισε κάποιο
από τα επίσημα βραβεία αλλά ενθουσίασε το κοινό.
Η χρυσή αρκούδα πήγε στο «Συνώνυμα», του Νάνταβ Λαπίντ, που ασχολείται με τις περιπέτειες ενός νεαρού
Ισραηλινού που καταφθάνει στο Παρί-

σι, αναζητώντας σαλταρισμένος μια νέα ταυτότητα
(γιατί άραγε;). Η τρίωρη
Κινεζική ταινία «Αντίο γιέ
μου» επιχειρεί να δώσει το
πανόραμα της χώρας από
την εποχή της πολιτιστικής επανάστασης μέχρι
σήμερα, κάνοντας σκληρή
κριτική στη νεοφιλελεύθερη στροφή της Κίνας αλλά και στην παντελή καταστολή των δημοκρατικών
δικαιωμάτων, με αφορμή
την υποχρέωση των οικογενειών να κάνουν μόνο
ένα παιδί με απειλή τιμωρίας.
Αξίζει πάντως να αναφερθούμε πέρα από τα
βραβεία στη δυνατή παρουσία της δημιουργού
Ανιές Βαρντά που συγκίνησε παρουσιάζοντας το
έργο της μέσω της τελευταίας της ταινίας, αλλά
και στο «Μαριγκέλλα»,
ταινία μυθοπλασίας για
τον δολοφονημένο Βραζιλιάνο ηγέτη του αντάρτικου πόλης, όχι μόνο γιατί
ζωντανεύει μια άγνωστη
πτυχή του αγώνα ενάντια
στη στρατιωτική χούντα
τη δεκαετία του 1960, αλλά γιατί λόγω συγκυρίας η συνέντευξη
Τύπου μετατράπηκε σε καυτή πολιτική
συζήτηση για τη Βραζιλία σήμερα! Ο
δημιουργός της ταινίας Βάγκνερ Μάουρα έκανε ανοιχτά καταγγελίες ενάντια στον Μπολσονάρο και ξεκαθάρισε
ότι χωρίς να εξομοιώνει τα πάντα,
υπάρχουν ισχυροί παραλληλισμοί με
το σήμερα, όπου ο κόσμος στη Βραζιλία πρέπει να οργανώσει τις αντιστάσεις του!
Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν και τα
κομμάτια του προγράμματος «Πανόραμα» και «Φόρουμ», με δυνατές ταινίες μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης
από όλο τον πλανήτη, όπως ο «Ταξιδιώτης του μεσονυκτίου» του Χασάν
Φαζιλί από το Αφγανιστάν, το «System
K» από το Κογκό, το «Συζητώντας για
τα δέντρα» από το Σουδάν. Ωστόσο
την πιο παγκόσμια εικόνα της αντίστασης την έδωσε η ταινία «Ανοιχτό ρόδο» του Σενεγαλέζου Γκασάν Σαλχάμπ, που αφηγείται αποσπάσματα
από τις επιστολές της Ρόζας Λούξεμπουργκ από τη φυλακή το 1917 προς
τη Σόνια Λίμπνεχτ, προβάλλοντας ένα
ποιητικό κολάζ εικόνων από το Βερολίνο μέχρι την Παλαιστίνη.

Δήμητρα Κυρίλλου

ΘΕΑΤΡΟ
El Che Η ζωή του Τσε Γκεβάρα
στο θέατρο ΕΚΣΤΑΝ

Η

Λατινική Αμερική είναι μια περιοχή του κόσμου που έχει
δώσει και δίνει αγώνες για την ανεξαρτησία της, από
την εποχή της ισπανικής αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα
που μάχεται κατά των Αμερικανών ιμπεριαλιστών. Σε αυτούς
τους αγώνες σφυρηλατήθηκε η ψυχή του Τσε Γκεβάρα. Η ζωή
του Τσε Γκεβάρα παρουσιάζεται στο θεάτρο ΕΚΣΤΑΝ. Η παράσταση κρατάει τη φυσιογνωμία του Τσε χωρίς να αφαιρεί το
επαναστατικό του περιεχόμενο.
Το σημείο αυτό είναι κρίσιμο, καθώς η φιγούρα του Τσε έχει
απονευρωθεί από το σύγχρονο μάρκετινγκ που τη μετασχημάτησε σε μια ανούσια, ακίνδυνη εικόνα σε μπλουζάκια ή στάμπα
πάνω σε φλιτζάνια. Ο Τσε, πριν και πάνω από όλα είναι ο άνθρωπος που κουβαλάει το ήθος και το ύφος του επαναστάτη,
που δεν συμβιβάζεται ούτε ακόμα και όταν κατέχει τον τίτλο
του υπουργού Βιομηχανίας στη μετεπαναστατική Κούβα. Προχωράει με σημαία το μότο «να είμαστε ρεαλιστές να επιδιώκουμε το αδύνατο!». Το αδύνατο δεν έχει την έννοια του
απραγματοποίητου, δεν αποτελεί ποιητική έκφραση, αλλά αντίθετα του δυνατού, που δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί λόγω
της εμπλοκής του από τον εχθρό. Το αδύνατο δεν αποτελεί αντίφαση. Είναι απάντηση σε όλους τους συντηρητικούς του κόσμου, οι οποίοι επαναλαμβάνουν μονότονα ότι ο κόσμος δεν
αλλάζει γιατί η καπιταλιστική βαρβαρότητα αποτελεί πιστό αντίγραφο της ανθρώπινης φύσης.

Χωρίς συμβιβασμούς
Η ζωή του Τσε Γκεβάρα, ως ανθρώπου που αγωνίζεται χωρίς
συμβιβασμούς για τις ιδέες του, αποτελεί ένα πρότυπο επαναστάτη, ανεξάρτητα από την πορεία της ίδιας της κουβανικής
επανάστασης. Άλλωστε ο αντιιμπεριαλιστικός αγώνας του Τσε
αποκτά άμεση επικαιρότητα, καθώς στη Βενεζουέλα εξυφαίνεται ένα πραξικόπημα της δημοκρατικής Δύσης. Όποιος βέβαια
πολεμά τον ιμπεριαλισμό οφείλει να πολεμά και τον καπιταλισμό μαζί με την εργατική τάξη η οποία έχει τη δύναμη να ανατρέψει και παράλληλα να οικοδομήσει μια σοσιαλιστική κοινωνία, αποκτώντας τον έλεγχο των μέσων παραγωγής.
Ο Τσε Γκεβάρα από την παιδική ηλικία μέχρι την ωρίμανσή
του διακατέχεται από την αγάπη για τους ανθρώπους που μόνοι παλεύουν για τον επιούσιο είτε στους αγρούς είτε στα εργοστάσια είτε στα γραφεία. Ο Τσε θέλει να αλλάξει όλο τον κόσμο, θέλει να μεταφέρει την επαναστατική φλόγα παντού, αλλά κυρίως στην πατρίδα του την Αργεντινή. Παρά τις αντιρρήσεις πολλών θα πάει στην Βολιβία για να συνεχίσει αυτό που
άρχισε στην Κούβα. Τα βουνά της Βολιβίας όμως θα αποδειχθούν αφιλόξενα για τα σχέδια του μεγάλου επαναστάτη. Εκεί
θα δολοφονηθεί από τους διώκτες του πιστεύοντας ότι δολοφονούν μαζί και την ιδέα της επανάστασης. Οι ιδέες δεν δολοφονούνται, δεν φυλακίζονται, δεν απαγορεύονται. Είναι πανταχού παρούσες για να στοιχειώνουν τα όνειρα των εκμεταλλευτών και καταπιεστών όπου γης!
«Εμπρός λοχία Τεράν! Εμπρός δειλέ χτύπα! Δεν έχεις παρά
να σκοτώσεις έναν άνθρωπο! Οι ιδέες δεν πεθαίνουν» τα λόγια
του Τσε πριν την δολοφονία του.
Ο Τσε Γκεβάρα στη σκηνή του ΕΚΣΤΑΝ είναι ο δικός μας Τσε
και όχι ο Τσε των εμπόρων, των σαλονιών και της απονευρωμένης επανάστασης στο σύγχρονο μουσείο της μεταμοντέρνας τέχνης, της απομυθοποίησης και της κατάργησης των οραμάτων!

Χρήστος Μάραντος
INFO
Κείμενο – ερμηνεία: Βασίλης Κυριάκου, σκηνοθεσία: Γιάννης Σταματίου, βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Καταλιακού, σκηνικά – κοστούμια:
Μπέττυ Λυρίτη, φωτισμοί – ήχος: Παναγιώτης Μαζαράκης, κονσόλα –
φώτων ήχου: Αμαλένια Παπαγιάννη, φωτογραφίες: Τούλα Ροδοπούλου.
Θέατρο ΕΚΣΤΑΝ Καυταντζόγλου 5 και Πατησίων,
κάθε Δευτέρα – Τρίτη στις 21.00.
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εν έχει τέλος η πολιτική αστάθεια στο ισπανικό κράτος.
Ούτε εννιά μήνες μετά την
ανάληψη της πρωθυπουργίας από
τον Πέδρο Σάντσεθ, το κοινοβούλιο
διαλύεται και προκηρύσσονται εκλογές για τις 28 Απρίλη. Η παραίτηση
της κυβέρνησης Σάντσεθ έρχεται
μετά την πτώση της κυβέρνησης Ραχόι πέρσι την Άνοιξη, που με τη σειρά της είχε χρειαστεί διπλές εκλογές μέσα σε διάστημα έξι μηνών και
άλλους τρεις μήνες διαπραγματεύσεων για να στηθεί.
Ο Σάντσεθ δεν κατάφερε να περάσει τον προϋπολογισμό του 2019
από το κοινοβούλιο. Η κυβέρνησή
του στηριζόταν σε μια εξαιρετικά μικρή μειοψηφία (84 από τους 350
βουλευτές). Μετά την κατάρρευση
Ραχόι είχε αναλάβει την πρωθυπουργία χάρη στις ψήφους της Αριστεράς αλλά και των κομμάτων που
στηρίζουν την αυτοδιάθεση της Καταλωνίας. Η Αριστερά (Ποδέμος και
Ενωμένη Αριστερά) έδωσαν την ψήφο τους και αυτή τη φορά υπέρ του
προϋπολογισμού. Όμως αυτή τη φορά ο Σάντσεθ δεν κατάφερε να κερδίσει τις καταλανικές ψήφους.

Καταλωνία
Η κατάσταση στην Καταλωνία συνεχίζει να αποτελεί κορυφαίο αποσταθεροποιητικό παράγοντα για το
ισπανικό σύστημα. Έχει ήδη ξεκινήσει μια τεράστια δίκη - παρωδία ενάντια στα στελέχη της καταλανικής κυβέρνησης του 2017 που οργάνωσαν
το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία. Πάνω από 1000 αγωνιστές συνολικά βρίσκονται αντιμέτωποι με αντιδημοκρατικές διώξεις επειδή οργάνωσαν μια δημοκρατική διαδικασία. Η
ηγεσία του κινήματος συνεχίζει να
βρίσκεται φυλακισμένη ή αναγκάστηκε να φύγει εκτός χώρας. Οι εισαγγελείς και οι δικαστές δικάζουν εν ονόματι της “ισπανικής συνταγματικής
τάξης”. Κάποια από τα μυστικά (και
όχι τόσο μυστικά) τους δίκτυα χρησιμοποιούσαν σαν κωδική ονομασία το
“Πάνω τους!”. “Πάνω τους!” ήταν το
σύνθημα που φώναζαν οι φασίστες
για να “εμψυχώσουν” τις κλούβες της
χωροφυλακής όταν έφευγαν για να
πάνε να δείρουν και να συλλάβουν
όσους ήθελαν να ψηφίσουν υπέρ της
ανεξαρτησίας. Ο εισαγγελέας ξεκίνησε την αγόρευσή του μιλώντας για το
έγκλημα των “ανθρώπινων ασπίδων”
που έπεφταν πάνω στους αθώους
αστυνομικούς. Οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής είναι στελέχη του
ακροδεξιού Vox. Τα πάνω από δύο
εκατομμύρια άνθρωποι που κατάφεραν παρά τον αστυνομικό κλοιό να
φτάσουν να ψηφίσουν την 1η Οκτώβρη του 2017 αντιμετωπίζονται σαν
εσωτερικός εχθρός.
Η κυβέρνηση του Σάντσεθ βρέθηκε
να ξεκινάει διεθνή καμπάνια δυσφήμισης των κατηγορούμενων και υπεράσπισης της δικαστικής δίωξης την
ώρα που προσπαθούσε να κάτσει

ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Βαθιά πολιτική κρίση

ξαν χωρίς όρους στο κοινοβούλιο
και ψήφισαν τον προϋπολογισμό του
δίνοντάς του τον τίτλο του “πιο κοινωνικού προϋπολογισμού”. Η ίδια
αριστερά που επιδεικτικά αγνοεί τα
αιτήματα των Καταλανών και δεν
βγάζει άχνα για την εκδικητική μανία
του ισπανικού κράτους, κατήγγειλε
τα καταλανικά κόμματα για “εθνικισμό” και ανευθυνότητα επειδή δεν
στήριξαν τον Σάντσεθ.

Προϋπολογισμός

Βαρκελώνη 16/2, το πανό γράφει “Η αυτοδιάθεση δεν είναι αδίκημα”

στο ίδιο τραπέζι με τα καταλανικά
κόμματα για να παζαρέψει την ψήφο
τους υπέρ του προϋπολογισμού. Το
ακροβατικό αποδείχθηκε αδύνατο. Οι
πιέσεις δεν περιορίζονταν στους διαδρόμους των πολιτικών γραφείων,
αλλά επεκτάθηκαν στους δρόμους.
Μεγαλύτερη διάσταση στα ΜΜΕ πήρε η συγκέντρωση της δεξιάς στη
Μαδρίτη (γράφαμε γι’αυτήν την περασμένη βδομάδα στην Εργατική Αλληλεγγύη). Τα τρία κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας, Λαϊκό Κόμμα, Θιουδαδάνος και Vox κάλεσαν συγκέντρωση ενάντια στον “καταληψία” Πέδρο Σάντσεθ, κατηγορώντας τον για
προδοσία της πατρίδας επειδή συνομιλούσε με τους καταλανούς αυτονομιστές. Δεν μάζεψαν ούτε 50 χιλιάδες
κόσμο από όλη τη χώρα παρά τα δωρεάν πούλμαν και την κινητοποίηση
όλων των ενοριών της εκκλησίας.
Μια βδομάδα αργότερα, το Σάββατο
16 Φλεβάρη, σχεδόν μισό εκατομμύριο κόσμος συγκεντρώθηκε στη Βαρκελώνη για να στηρίξει τους κατηγορούμενους ενάντια στο κράτος και
τους δικαστές.
Η κρίση στην Καταλωνία βάζει ένα
μεγάλο ερωτηματικό στο τι θα ακολουθήσει μετά τις εκλογές. Το σχέδιο που προβάλλει η Δεξιά είναι η
επανάληψη του σενάριου της Ανδαλουσίας. Μετά τις εκλογές στις 2
του Δεκέμβρη, στην Ανδαλουσία
έστησαν κυβέρνηση των δύο μεγάλων κομμάτων της Δεξιάς με κοινοβουλευτική στήριξη της ακροδεξιάς.
Πάνε λοιπόν αγκαλιά στις εκλογές,
αλλά ανταγωνίζονται μεταξύ τους
για το ποιος είναι πιο σκληρός απέναντι στους Καταλανούς. Με αυτόν
τον τρόπο προεξοφλούν ότι θα επιβάλουν ξανά το άρθρο 155 του Συντάγματος στην Καταλωνία, ότι δηλαδή θα ρίξουν πραξικοπηματικά την

κυβέρνηση και θα καταργήσουν την
Αυτονομία. Φτάνουν να καταγγέλλουν τον Ραχόι ότι δεν κατέστειλε
αρκετά το 2017. Μέχρι στιγμής, η
ιδέα ότι μπορούν να κυβερνήσουν
την πιο σημαντική οικονομικά, αλλά
και πιο πολιτικά δραστήρια περιφέρεια του ισπανικού κράτους μέσω
χωροφυλάκων και δικαστών δεν
τους έχει φέρει σοβαρά αποτελέσματα. Σε εκλογικό επίπεδο τους
απομόνωσε. Ενώ η επιλογή του βασιλιά Φίλιππου να δώσει την ευλογία
του στα δακρυγόνα και το ξύλο, τον
έχει κάνει ανεπιθύμητο στην Καταλωνία. Στα Πανεπιστήμια διοργανώνονται ανεπίσημα δημοψηφίσματα
για την αβασίλευτη δημοκρατία και
κινητοποιούν την πλειοψηφία. Η
ισπανική “δικαιοσύνη” γίνεται ο επιπλέον θεσμός που χάνει την οποιαδήποτε νομιμοποίηση στα μάτια
του κόσμου που έζησε από πρώτο
χέρι το Δημοψήφισμα. Πρόκειται για
μια κρίση ολόκληρου του ισπανικού
καθεστώτος που κληρονόμησε τον
Φράνκο. Αυτό το ίδιο καθεστώς τώρα πιστεύει ότι βγάζοντας τον Φράνκο από το ψυγείο θα μπορέσει να
ελέγξει την κατάσταση.

Γυναίκες
Όμως το Καταλανικό είναι μόνο
ένας παράγοντας, η αστάθεια είναι
πολύ ευρύτερη. Ο Σάντσεθ πάει στις
εκλογές προβάλλοντας τον εαυτό
του ως τη μόνη εγγύηση να μην γυρίσει η χώρα 45 χρόνια πίσω. Η Ισπανία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο
κίνημα γυναικών σε όλη την Ευρώπη.
Η περσινή απεργία της 8 Μάρτη είχε
καθοριστικό ρόλο στην πτώση του
Ραχόι. Η φετινή 8 Μάρτη θα είναι
επίσης τεράστια. Το μεγαλύτερο
συνδικάτο της χώρας, UGT, παρά
τους δισταγμούς αναγκάστηκε να

κηρύξει 24ωρη απεργία, αν και συμβουλεύει τα μέλη του να κάνουν μόνο δίωρη στάση και να μην παρασυρθούν από τα πιο ριζοσπαστικά συνδικάτα. Στο δεύτερο μεγαλύτερο συνδικάτο, CCOO, που επίσης προσπαθεί να περιορίσει τη δράση σε δίωρη
στάση, το τμήμα των εκπαιδευτικών
διαχωρίστηκε και καλεί σε 24ωρη.
Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, Κασάδο, δεσμεύεται ότι θα φέρει γρήγορα νόμο κατά των εκτρώσεων αν
αναλάβει πρωθυπουργός. Η συγκρότηση της τριπλής συμμαχίας της
Δεξιάς έχει ως σημαντικό συγκολλητικό στοιχείο το μίσος κατά των γυναικών. Στοχεύοντας τις γυναίκες
εκφράζουν το μίσος της άρχουσας
τάξης ενάντια σε όλα τα κινήματα
και τις “μειοψηφίες που δεν σταματάνε να διαδηλώνουν”. Στην πραγματικότητα θέλουν να συγκρουστούν με την πλειοψηφία. Η πλειοψηφία στηρίζει το γυναικείο κίνημα, όπως και το 80% στην Καταλωνία υποστηρίζει το δημοψήφισμα,
όπως και η καταγραμμένη πλειοψηφία σε όλη τη χώρα στηρίζει το διάλογο για το καταλανικό ζήτημα. Οι
εντάσεις που προκαλούνται είναι
χωρίς προηγούμενο. Στη δεξιά συγκέντρωση της Μαδρίτης, ο “φιλελεύθερος” Ριβέρα των Θιουδαδάνος
αναγκάστηκε να βάλει τέσσερα στελέχη του να του στήσουν ένα πρόχειρο παραπέτασμα με σημαίες ΛΟΑΤΚΙ, για να μην κυκλοφορήσουν
στην Ευρώπη φωτογραφίες του με
φόντο τον αετό του Φράνκο και φασιστικές σημαίες.
Δυστυχώς, το πράσινο φως στο
Σάντσεθ για να πάει σε εκλογές ως
ηγέτης του “προοδευτικού μπλοκ”
του το έδωσε κυρίως το Ποδέμος
και η Ενωμένη Αριστερά. Τον στήρι-

Στην πραγματικότητα ο προϋπολογισμός του Σάντσεθ είχε δεχθεί ένα
μεγάλο ΟΚ από τους καπιταλιστές. Η
κίνηση του να αυξήσει με διάταγμα
τον κατώτατο μισθό (κατά 22% στα
900 ευρώ) προκάλεσε ένα μικρό σοκ,
όχι τόσο για το μικροποσό που θα
χρειαστεί να βγάλουν απ’ τά σεντούκια τους μερικοί εργοδότες, αλλά
γιατί ένα κομμάτι της άρχουσας τάξης φοβάται πως τέτοιες μικρές παραχωρήσεις μπορούν να ανοίξουν κι
άλλο την όρεξη στο εργατικό κίνημα
να διεκδικήσει. Ο προϋπολογισμός
ερχόταν να κλείσει αυτή τη συζήτηση, δείχνοντας πως πρώτο και κύριο
καθήκον είναι η αξιοπιστία των ισπανικών τραπεζών. Το Ποδέμος, αντί να
δώσει έμφαση στις δυνατότητες να
βγει το κίνημα προς τα έξω απέναντι
σε μια κυβέρνηση αδύναμη στις πιέσεις, έκανε το παν για να δείξει ότι
είναι ο πιο υπεύθυνος σύμμαχος του
PSOE. Στις εκλογές της Ανδαλουσίας έχασαν σχεδόν 300 χιλιάδες
ψήφους, κατά κύριο λόγο προς την
αποχή, και το ίδιο σενάριο προδιαγράφουν προς το παρόν οι δημοσκοπήσεις. Η ηγεσία του σχεδόν κατηγορεί τον κόσμο που δεν συγκινείται
από την προοπτική να ψηφίσει Ποδέμος για να βγάλει PSOE, ότι η αποχή
του είναι η αιτία της ανόδου των φασιστών. Μέσα σε όλα αυτά, η ηγεσία
πέρασε και μια διάσπαση, με το νο2
του κόμματος, Ίνιγκο Ερεχόν, να διαφοροποιείται ακόμη περισσότερο
προς τα δεξιά.
Στο μεταξύ σε κανένα σημείο οι
αγώνες δεν περίμεναν την ενθάρρυνση του Ποδέμος για να συνεχίσουν.
Την ίδια ώρα της δεξιάς συγκέντρωσης στη Μαδρίτη, στο Σαντιάγο ντε
Κομποστέλα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν για τη χρηματοδότηση της δημόσιας Υγείας. Το κίνημα των συνταξιούχων, των εκπαιδευτικών και της δημόσιας Υγείας δίνουν πάντα μαζικά ραντεβού. Στις
21/2 η Καταλωνία πάει για γενική
απεργία σε αλληλεγγύη με τους διωκόμενους. Στις 28 του μήνα η ετήσια
διαδήλωση στην Ανδαλουσία θα είναι η πρώτη μαζική απάντηση στην
τριπλή συμμαχία. Στις 8/3 έρχεται ο
γυναικείος σεισμός και 16-23/3 οι αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές κινητοποιήσεις. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη που δεν θα αφήσει τη χώρα να γυρίσει 45 χρόνια πίσω.

Νίκος Λούντος

εργατικη αλληλεγγυη

ΔΙΕΘΝΗ
Λονδίνο 13/2, Διαδήλωση μαθητών με σύνθημα “Η νεολαία απεργεί για το κλίμα”

ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΙΛΕΚΑ

Προχωράμε αριστερά!
Κρατάει τρεις μήνες και εξελίσσεται! Επιβεβαιώνει ότι η
ρίζα είναι η βαθιά κρίση, οικονομική και πολιτική, αυτού του
συστήματος. Διαψεύδοντας όλες τις προβλέψεις, κυρίως
αυτές της κυρίαρχης τάξης και των ΜΜΕ. Σε σημείο που τα
Κίτρινα Γιλέκα γίνανε και ρήμα: το Σάββατο δεν διαδηλώνουμε, πάμε να “κιτρινογιλεκίσουμε!”. Αλλά και έκφραση:
Στη δουλειά μου, στην πρόταση να πάμε να διαμαρτυρηθούμε συλλογικά στη διεύθυνση, οι συνάδελφοι απάντησαν:
«ναι, να το κάνουμε αλά κίτρινα γιλέκα».

Μαθητές στους δρόμους
για να σώσουμε τον πλανήτη

Λ

ένε πώς ένας κούκος δεν φέρνει
την άνοιξη αλλά η διαμαρτυρία
της 15χρονης μαθήτριας Γκρέτα
Τούνμπεργκ από τη Στοκχόλμη -που τον
περασμένο Σεπτέμβρη ξεκίνησε την
εβδομαδιαία της διαμαρτυρία κάθε Παρασκευή έξω από το σουηδικό κοινοβούλιο με αίτημα την μείωση της εκπομπής
ρύπων διοξειδίου του άνθρακα- έγινε η
αφετηρία για να εκφραστεί ένα μαζικό
παγκόσμιο μαθητικό κίνημα για το κλίμα.
Η πρώτη κλιμάκωση της “πράσινης κοπάνας” με αποχές και διαδηλώσεις έγινε
το διάστημα Δεκέμβρη-Γενάρη, στην
διάρκεια της διάσκεψης του ΟΗΕ για το
κλίμα, στο Κατοβίτσε της Πολωνίας. Οι
διοργανωτές της διάσκεψης, ανατριχιαστικά γλοιώδεις και χειριστικοί, κάλεσαν
την 15χρονη σουηδέζα να τους μιλήσει
για το κλίμα για να καταλήξουν φυσικά
στο τέλος να μην πάρουν κανένα απολύτως μέτρο.
Οι μαθητές όχι μόνο δεν αρκέστηκαν
στην “εκπροσώπησή” τους στη διάσκεψη, αλλά συνέχισαν τις αποχές και διαδηλώσεις των “Παρασκευών για το μέλλον” κατεβαίνοντας στους δρόμους κατά εκατοντάδες χιλιάδες σε 270 πόλεις
στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την
Ελβετία, τη Σουηδία, την Αυστραλία, τη
Φινλανδία, τον Καναδά και άλλες χώρες. 30.000 διαδήλωσαν σε πόλεις της
Γερμανίας, 15.000 στην Ολλανδία, ενώ
στο Βέλγιο -όπου στις Βρυξέλλες είχε
πραγματοποιηθεί η μεγάλη διαδήλωση
των οικολογικών κινημάτων με 65.000
κόσμο- οι μαθητές συνέχισαν τις αποχές και τις διαδηλώσεις κάθε βδομάδα
και μετά την λήξη της διάσκεψης.
Έτσι, την Παρασκευή 15 Φλεβάρη, οι
μαθητές διαδήλωσαν ξανά σε δεκάδες
πόλεις με το επίκεντρο των κινητοποιήσεων να έχει μεταφερθεί στην Βρετα-

Η πικέτα γράφει: “Αν το περιβάλλον ήταν
τράπεζα θα το είχατε ήδη σώσει”.

νία όπου πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη βδομάδα μαζικά συλλαλητήρια σε
πάνω από 40 πόλεις. Πάνω από 10.000
διαδήλωσαν στο Λονδίνο, 1000 στο
Μπρίστολ και στο Σέφιλντ, 2000 στο
Μπράιτον, 500 στην Γλασκώβη. Στο Λονδίνο η ατμόσφαιρα της συγκέντρωσης
στην Πάρλιαμεντ Σκουέρ ήταν μαχητική
κάτω από το σύνθημα “η νεολαία απεργεί για το κλίμα” και συμμετείχαν μαθητές αλλά και φοιτητές. Ανάμεσα στα αιτήματα είναι η κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα,
να παρθούν άμεσα μέτρα μείωσης ρύπων, να ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης
αλλά και να κατεβάσει το όριο ηλικίας
για την ψήφο στα 16 χρόνια.
“Μας έχουν στιγματίσει ότι οι έφηβοι
δεν είναι ενεργοί πολιτικά αλλά η σημε-

ρινή διαδήλωση δείχνει ότι αυτό είναι
ένα ψέμα” δήλωσε στην εφημερίδα Socialist Worker η Ταμζίν. Ο ενθουσιασμός
ήταν τέτοιος ώστε μαθητές σχεδίαζαν
την επόμενη μέρα να ενημερώσουν τους
συμμαθητές που δεν ήταν στο συλλαλητήριο για να συμμετέχουν στο επόμενο.
“Χρειάζεται να αλλάξουμε το σύστημα. Ο καπιταλισμός μας έχει φέρει σε
αυτό το σημείο και δεν πρόκειται να μας
γλυτώσει” δήλωσε ο Σον, ένας 14χρονος μαθητής που κατέβηκε με συμμαθητές του από το βορειοδυτικό Λονδίνο.
“Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στις 100
πιο πλούσιες εταιρίες που παράγουν το
70% των παγκόσμιων εκπομπών”.
Οι απόπειρες της κυβέρνησης να τρομοκρατήσει τους μαθητές έπεσαν στο
κενό. Στην μικρή πόλη του Σκάρμπορο,
μετά από καταγγελίες ενός βουλευτή
των τόριδων, η αστυνομία πήγε σε δύο
γυμνάσια να απειλήσει τους μαθητές με
πρόστιμο χωρίς να καταφέρει να εμποδίσει την αποχή και την τοπική διαδήλωση.
Στο Λονδίνο, ο Σολ, ένας 15χρονος μαθητής από το Κάμντεν, είχε ζωγραφίσει
ένα πλακάτ που κατήγγειλε την Τερέζα
Μέι. “Δεν μας εκπροσωπεί, δεν έχει κάνει τίποτε για το κλίμα και δεν θέλουμε
την υποστήριξή της έτσι κι αλλιώς” δήλωσε, ενώ ανάμεσα στα συνθήματα ήταν
“που στο διάολο είναι η κυβέρνηση”.
“Είμαι χαρούμενος που σήμερα είναι
αποχή και όχι μια συνηθισμένη διαδήλωση. Δείχνει στην κυβέρνηση πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και πόσο
εξοργισμένοι είμαστε” είπε ο Γιούαν.
Διαδήλωση έγινε αυτήν την Παρασκευή
και στην Γαλλία, στο Παρίσι, ενώ νέο
κάλεσμα παγκόσμιων μαθητικών κινητοποιήσεων για το κλίμα είναι η Παρασκευή 15 Μάρτη.

Γιώργος Πίττας

Η Πράξη 1 του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων ήταν στις
17 Νοέμβρη. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ήμασταν
στην Πράξη 14, δηλαδή το 14ο Σαββατοκύριακο στη σειρά
με διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα! Αλλά και στη διάρκεια της
εβδομάδας οι δράσεις συνεχίστηκαν, όπως οι επιχειρήσεις
«δωρεάν διόδια» ή τα μπλόκα ορισμένων κόμβων.
Το σημερινό μήνυμα (σ.σ., 16 Φλεβάρη) είναι σαφές. Αυτό
το κίνημα προχωράει αριστερά. Και λόγω της εμπειρίας που
αποκτάει, ειδικά εξαιτίας αυτής της βίαιης καταστολής της
αστυνομίας και της στάσης της δικαιοσύνης. Αλλά κυρίως
γιατί έδωσε μια νέα δυναμική σε ακτιβιστές στις γειτονιές
και στους χώρους δουλειάς. Συνδικαλιστές που αρχικά βλέπανε αυτό το κίνημα σαν μια εναλλακτική έξω από το χώρο
δουλειάς, ξαναβρήκανε τελικά αυτοπεποίθηση για να καλέσουν σε απεργία μέσα στο χώρο δουλειάς τους. Και αντίστροφα, αυτές οι απεργίες, σε συγκεκριμένους χώρους
δουλειάς ή πόλεις, προσελκύουν τη στήριξη των Κίτρινων
Γιλέκων με απεργιακές περιφρουρήσεις και καταλήψεις.
Αυτή η διαδικασία είναι πολύ ισχυρότερη από το κάλεσμα
των συνδικαλιστικών ηγεσιών σε μια συμβολική 24ωρη πανεργατική απεργία στις 5 Φλεβάρη. Υπάρχει τώρα καινούργιο κάλεσμα για απεργία στις 19 Μάρτη, το οποίο θα μπορούσε ωστόσο να αποκρυσταλλώσει αυτές τις εξελίξεις. Είναι αυτή η εξέλιξη και τα ξεκαθαρίσματα που φέρνει, που
βοήθησε να περιθωριοποιηθούν οι φασιστικές ομάδες που
επιτέθηκαν σε αριστερούς ακτιβιστές και συνδικαλιστές.
Για να συνεχιστεί αυτή η αριστερή στροφή, η κινητοποίηση για το συλλαλητήριο ενάντια στο ρατσισμό και την
αστυνομική καταστολή στις 16 Μάρτη θα είναι καθοριστική.
Ένα ακόμη καλό σημάδι: συλλογικότητες των Κίτρινων Γιλέκων έχουν αρχίσει να συσπειρώνονται γύρω από το κάλεσμα των συλλογικοτήτων των Sans-papiers και μεταναστών
και των επιτροπών των οικογενειών θυμάτων αστυνομικής
βίας.

Ντενί Γκοντάρ, Παρίσι

