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Aθήνα 
Ομόνοια 3μμ 
Θεσσαλονίκη
Άγαλμα Βενιζέλου 12μες

Χανιά 
Πλατεία Αγοράς 12μες

Ηράκλειο 
Λιοντάρια 12μες

Ξάνθη 
Κεντρική Πλατεία 4μμ

Γιάννενα 
Περιφέρεια 12μες

Πάτρα 
Πλατεία Γεωργίου 12μες

Βόλος
15 Μάρτη,  
Άγιος Νικόλαος 6μμ

16 ΜΑΡΤΗ Διεθνής μέρα ενάντια 
στο ρατσισμό και τους φασίστες Συγκλονιστική

απεργιακή 
8 Μάρτη

σελ. 3, 10, 11, 12, 13

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Απεργία 14 Mάρτη
για προσλήψεις 
και όχι απολύσεις

σελ. 5

Γυρίστε στις σελίδες 3, 6, 7, 8, 9
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Τι είναι η Σύγχρονη Νομισματική Θεωρία
(Μodern Monetary Theory, ΜΜΤ) και γιατί
να νοιάζεται κανείς; Τις τελευταίες εβδο-

μάδες η συζήτηση σχετικά με αυτή την όχι και
τόσο γνωστή οικονομική σχολή έχει γίνει viral,
από τους New York Times μέχρι το Jacobin
(ιστότοπος της ριζοσπαστικής αριστεράς στις
ΗΠΑ).

Το ενδιαφέρον προκάλεσε η Αλεξάντρα Οκά-
σιο Κορτέζ, αριστερή αντιπρόσωπος των Δημο-
κρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι Fi-
nancial Times την έχουν χαρακτηρίσει σαν  "την
προσωπικότητα με τη μεγαλύτερη επιρροή στην
αμερικανική πολιτική μετά τον κ. Tραμπ".

Λίγο μετά την άφιξή της στην Ουάσιγκτον, η

Κορτέζ βοήθησε να έρθει στο φως ένα "Πράσινο
Νιου Ντηλ", ένα τεράστιο πρόγραμμα μεταρρυθ-
μίσεων και δημόσιων έργων για την καταπολέ-
μηση της κλιματικής αλλαγής. Φυσικά, οι πολιτι-
κοί που εκπροσωπούν το κατεστημένο ρώτησαν
από πού θα βρεθούν τα χρήματα.

Οι σύμβουλοι της Ocasio-Cortez απάντησαν
επικαλούμενοι την MMT. Πρόκειται για μια οικο-
νομική θεωρία που απορρέει από τις ιδέες του
Mέιναρντ Κέυνς. Ο Κέινς επέμενε ότι η παρέμβα-
ση του κράτους είναι απαραίτητη για την εξα-
σφάλιση πλήρους απασχόλησης.

Οι υποστηρικτές της MMT προχωράνε αυτή
τη λογική λίγο πιο πέρα. Υποστηρίζουν ότι τα
χρήματα δημιουργούνται από το κράτος, κυρίως
για να παρέχουν ένα μέσο πληρωμής φόρων.
Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την άποψή τους, ότι
το κράτος μπορεί να χρηματοδοτήσει τις δρα-
στηριότητές του, όχι μόνο με φορολόγηση ή δα-
νεισμό, αλλά με εκτύπωση νέων χρημάτων.
Έτσι, το αμερικανικό κράτος θα μπορούσε να
πληρώσει για ένα Πράσινο Νιού Ντίαλ με αυτόν
τον τρόπο.

Αλλά οι οικονομολόγοι, σχεδόν κάθε τάσης,
αντιτάσσουν ότι εάν διοχετευθούν υπερβολικά
χρήματα στην οικονομία, το αποτέλεσμα θα εί-
ναι η αύξηση του πληθωρισμού. Παρά τις επιμέ-
ρους προσεγγίσεις, σε γενικές γραμμές οι υπο-
στηρικτές της MMT αποδέχονται αυτήν την άπο-
ψη αλλά υποστηρίζουν ότι ο υψηλότερος πλη-
θωρισμός μπορεί να αποφευχθεί εάν οι επιπλέ-
ον δαπάνες πυροδοτήσουν μια επαρκή αύξηση
της παραγωγής. 

Υπάρχουν δύο προβλήματα με την MMT. Το
πρώτο είναι ότι μοιράζεται με την κυρίαρχη νεο-
φιλελεύθερη οικονομική θεωρία την ιδέα ότι το
κράτος δημιουργεί χρήμα. Αλλά η βασική υπο-
βόσκουσα ιδέα είναι λάθος. Ήδη ο Μαρξ είχε
καταλάβει ότι στον σύγχρονο καπιταλισμό το
χρήμα δημιουργείται όλο και περισσότερο μέσω
του πιστωτικού συστήματος. Στη σημερινή επο-
χή, αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες δημιουργούν
χρήμα όταν εκδίδουν δάνεια και επιτρέπουν
υπεραναλήψεις. Ο Kέυνς και ορισμένοι από
τους πιο έξυπνους οπαδούς του, όπως ο Nίκο-
λας Κάλντορ, κατάλαβαν ότι δεν έχει τόση ση-
μασία η προσφορά όσο η ζήτηση για χρήμα.

Συνέχεια στη σελ. 18

Τα όρια μιας
νεοΚεϋνσιανής
θεωρίας

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

“Ελπίδα και προοπτική” σηματοδο-
τεί, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσί-
πρα, η “θερμή” υποδοχή που είχε

από τους επενδυτές η “επιστροφή” της Ελ-
λάδας στις αγορές με την έκδοση, για πρώ-
τη φορά μετά την κρίση και τα μνημόνια,
ενός δεκαετούς ομολόγου. “Γυρίζουμε σελί-
δα, βγαίνουμε από την περίοδο της κρίσης...
Τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα”.

Τυπικά, η τελευταία “έξοδος στις αγορές”
είχε μεγάλη επιτυχία. Οι επενδυτές “έκαναν
ουρά” για να αγοράσουν τα νέα ομόλογα: ο
στόχος των 2 δισεκατομμυρίων υπερκαλύ-
φθηκε (δανειστήκαμε τελικά 2,5 δις). Το επι-
τόκιο (3,9%) ήταν χαμηλότερο από τις καλύ-
τερες προβλέψεις. Όσο για τις προσφορές,
αυτές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία: 11,8 δις,
περίπου τέσσερις φορές πάνω από τον στό-
χο. Η τελευταία φορά που η Ελλάδα είχε δα-
νειστεί από τις αγορές με τόσο χαμηλό επι-
τόκιο ήταν το 2006 -τέσσερα ολόκληρα χρό-
νια πριν από το Καστελόριζο και τα μνημό-
νια.

Η έξοδος στις αγορές δεν υπαγορεύτηκε
από κάποια πιεστική ανάγκη. Χάρη στο μαξι-
λάρι του τελευταίου μνημονίου το δημόσιο
είχε πάνω από 25 δις στα ταμεία του στο
κλείσιμο της περασμένης χρονιάς. Όσο για
τις χρηματοδοτικές ανάγκες, αυτές είναι φέ-
τος πολύ χαμηλές (περίπου 11 δις). Ο κυριό-
τερος στόχος της έκδοσης του 10ετούς
ομολόγου, γράφει η Εφημερίδα των Συντα-
κτών, ήταν να αποδείξει η Ελλάδα ότι έχει
πρόσβαση στις αγορές και όχι ο ίδιος ο δα-
νεισμός. Και το απέδειξε, λέει τώρα γεμάτη
ικανοποίηση η κυβέρνηση. “Το πιο σημαντι-
κό”, γράφει η Εφ.Συν, “είναι ότι αυτοί που
αγόρασαν το ελληνικό ομόλογο ήταν κυρίως
θεσμικοί μακροπρόθεσμοι επενδυτές και όχι
επιθετικά κερδοσκοπικά κεφάλαια...” Η Ελ-
λάδα, με άλλα λόγια, ξέφυγε πια όχι μόνο
από τα νύχια της Τρόικας αλλά και από τα
δόντια των κερδοσκόπων. 

Καρτέλ
Πόσο καλύτεροι είναι όμως οι “θεσμικοί,

μακροπρόθεσμοι επενδυτές” από την Τρόι-
κα και τους κερδοσκόπους; Η απάντηση εί-
ναι απλή: ούτε κατά ένα χιλιοστό. Το αγαπη-
μένο πεδίο δράσης των κερδοσκόπων είναι
οι δευτερογενείς αγορές -εκεί όπου αλλά-
ζουν χέρια τα παλαιότερα ομόλογα. Τα βρό-
μικα παιχνίδια τους ανεβάζουν και κατεβά-
ζουν τα επιτόκια των παλαιότερων τίτλων. Η
πίεση πάνω στις ίδιες τις κυβερνήσεις και τη
δυνατότητά τους να βγαίνουν στις αγορές
με “λογικά” επιτόκια είναι έμμεση: τις ημέ-
ρες που η κυβέρνηση προχώρησε στην έκ-
δοση του νέου δεκαετούς ομολόγου τα επι-
τόκια των παλαιότερων ελληνικών ομολόγων
ήταν στη δευτερογενή αγορά κοντά στο
3,6%. Αυτό το 3,6% καθόρισε, μέχρι ένα
βαθμό, και το τελικό επιτόκιο του νέου δε-
καετούς ομολόγου: το 0,3% που προσέφερε
παραπάνω η νέα έκδοση ήταν ένα “πριμ” για
να πεισθούν να το αγοράσουν.

Το πεδίο δράσης των “θεσμικών, μακρο-
χρόνιων επενδυτών”, αντίθετα, είναι η ίδια η
πρωτογενής αγορά. Η πίεση πάνω στις κυ-
βερνήσεις είναι άμεση. Για να πετυχαίνει το
δημόσιο τις “σωστές” τιμές και να μην υπό-
κεινται στην αυθαιρεσία των τραπεζιτών οι
εκδόσεις των ομολόγων γίνονται με “δημο-
πρασία”: ανοίγει “βιβλίο προσφορών”, όπου

ο κάθε υποψήφιος επενδυτής γράφει πόσα
ομόλογα είναι διατεθειμένος να αγοράσει
και με πιο επιτόκιο. Στο τέλος η κυβέρνηση
αποφασίζει, με κριτήριο το επιτόκιο, ποιες
θα αποδεχτεί και ποιες όχι. Η “σωστή τιμή”
εξασφαλίζεται μέσα από την εξισορρόπηση
της “προσφοράς και της ζήτησης” -ένα τέ-
λειο σύστημα σύμφωνα με τις θεωρίες του
νεοφιλελευθερισμού. Και ένα προκλητικά
σάπιο σύστημα σύμφωνα με την πραγματι-
κότητα.

Τις ίδιες ημέρες που η ελληνική κυβέρνη-
ση άνοιγε το βιβλίο των προσφορών οι οικο-
νομικές αρχές της ίδιας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποκάλυπταν τη λειτουργία ενός
καρτέλ οκτώ μεγάλων (δεν τις κατονόμα-
σαν) ευρωπαϊκών τραπεζών που “έστηνε” τις
δημοπρασίες των κρατικών ομολόγων. Η
δουλειά γινόταν μέσα από ένα απλό διαδι-
κτυακό chatroom όπου συμφωνούσαν πόσα
και με τι επιτόκιο θα προσέφερε η καθεμιά
από αυτές. “Η επιτροπή”, λέει η επίσημη
ανακοίνωση, “έχει ενδείξεις ότι σε διαφορε-
τικές χρονικές στιγμές στην περίοδο 2007-
2012 αυτές οι οκτώ τράπεζες συμμετείχαν
σε ένα παράνομο σχήμα που είχε σαν στόχο
την παραμόρφωση του ανταγωνισμού στην
διαδικασία αγοράς και πώλησης κυβερνητι-
κών ομολόγων... Οι υπεύθυνοι των τραπεζών
αντάλλασσαν μεταξύ τους ευαίσθητες εμπο-
ρικές πληροφορίες και συντόνιζαν τις εμπο-
ρικές τους στρατηγικές...”

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι εποπτικές
αρχές αποκαλύπτουν κάποιο μεγάλο τραπε-
ζικό σκάνδαλο. To 2013 ήρθε στην επιφά-
νεια η υπόθεση του Libor, ενός επιτοκίου
που χρησιμοποιείται σαν “δείκτης” για εκα-
τομμύρια δάνεια και καταθέσεις. Όπως απο-
καλύφθηκε οι τράπεζες παραχάραζαν για
δυο τουλάχιστον δεκαετίες τις τιμές του –
κλέβοντας με αυτόν τον τρόπο εκατοντάδες
δισεκατομμύρια από τους δανειολήπτες. 

Τον περασμένο Δεκέμβρη τέσσερις μεγά-
λες τράπεζες -ανάμεσά τους η γερμανική

Deutsche Bank, η γαλλική Credit Agrocole
και η Ελβετική Credit Swiss- βρέθηκαν και
πάλι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για το στήσιμο της δευτερογενούς αγο-
ράς ομολόγων (εκεί που υποτίθεται ότι ειδι-
κεύονται οι κερδοσκόποι μόνο και όχι οι μα-
κροχρόνιοι, θεσμικοί επενδυτές, όπως είναι
οι τράπεζες).

Μια ακόμα μεγάλη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η
Danske Bank, (η μεγαλύτερη τράπεζα της
Δανίας) εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο ξεπλύ-
ματος μαύρου χρήματος αξίας 230 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων. Η αποκάλυψη του
σκανδάλου -και των μεγάλων προστίμων
που θα πρέπει να πληρώσει- έχει στείλει τη
μετοχή της στα τάρταρα. 

Απάτη
Η κρίση που χτύπησε το παγκόσμιο σύ-

στημα το 2007-8 είχε τις ρίζες της στην
“πραγματική οικονομία”: ήταν μια “συστημι-
κή κρίση”, η τρίτη μεγάλη κρίση του καπιτα-
λισμού. Η κρίση δεν προκλήθηκε από τις
τράπεζες. Αλλά οι τράπεζες βοήθησαν να γί-
νει “μεγάλη”.

Το 2007-8, όταν έσκασε η φούσκα των
φτηνών στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ, οι
τραπεζίτες βρέθηκαν στο στόχαστρο της
κριτικής για τις κερδοσκοπικές και εξαιρετι-
κά ριψοκίνδυνες επιλογές που είχαν κάνει τα
προηγούμενα χρόνια -επιλογές που οδήγη-
σαν τελικά στην χρεοκοπία της Λήμαν
Μπράδερς τον Σεπτέμβρη του 2008 και σε
όλα όσα ακολούθησαν. Αλλά όπως φαίνεται
από τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα που έχουν
ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια, το υπερβολι-
κό ρίσκο δεν ήταν παρά μόνο η μια πλευρά
τους. Η άλλη ήταν η καθαρή, ξετσίπωτη
απάτη.

Την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση
κατηγορεί τις “οκτώ μεγάλες τράπεζες” για
τη δημιουργία “καρτέλ”, στην άλλη μεριά
των ατλαντικού αμερικανικά συνταξιοδοτικά
ταμεία μηνύουν “έξι μεγάλες καναδικές και
τέσσερις ξένες τράπεζες” για την παραχά-
ραξη των επιτοκίων που είχε σαν αποτέλε-
σμα την “αφαίμαξη” των λογαριασμών τους
από εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Οι εποπτικές αρχές έχουν επιβάλλει μέχρι
τώρα πρόστιμα δισεκατομμυρίων σε όλες
σχεδόν τις μεγάλες τράπεζες του κόσμου.
Χωρίς αποτέλεσμα: μόλις καταλαγιάσει ο
θόρυβος από το ένα σκάνδαλο τρέχουν με
την ίδια μανία να χωθούν στο επόμενο.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΥΣ

Ο θαυμαστός κόσμος
των χρηματαγορών...

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελίδα 18
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“Η απελευθέρωση των γυναικών 
είναι αγώνας όλων των εργατών”

“Ηαπελευθέρωση των γυναικών είναι
αγώνας όλων των εργατών”. Αυτό
ήταν το κεντρικό μήνυμα που έστει-

λε η πανεργατική απεργία στις 8 Μάρτη, Παγ-
κόσμια Ημέρα των Γυναικών. Χιλιάδες γυναίκες
και άντρες από εργατικούς χώρους, σωματεία,
δομές προσφύγων, φοιτητικούς συλλόγους,
συλλογικότητες του γυναικείου και ΛΟΑΤΚΙ+
κινήματος, αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές ορ-
γανώσεις, δημοτικές κινήσεις, οργανώσεις της
αριστεράς συμμετείχαν στην απεργιακή διαδή-
λωση της Αθήνας, σε μια πολύχρωμη πορεία

που θα μείνει στην ιστορία. 

Επικεφαλής μπήκαν οι καθαρίστριες του νο-
σοκομείου Αγ.Σάββας που δίνουν σκληρή
απεργιακή μάχη τις τελευταίες βδομάδες ενάν-
τια στις απολύσεις. Μαζί τους διαδήλωσαν με
τα πανό τους η ΠΟΕΔΗΝ και οι Σύλλογοι Εργα-
ζόμενων στα Νοσοκομεία Γεννηματάς και Ερυ-
θρός. “Παλεύουμε για ίσα δικαιώματα, βιώνου-
με καθημερινά σεξισμό και καταπίεση, δεν
έχουμε ίσα δικαιώματα”, μας είπε η Ελένη Το-
ζακίδου, νοσηλεύτρια στο Γεννηματάς, “Πρέπει
να σταματήσουν όλα αυτά, να παταχτούν άμε-
σα. Η απεργία έχει επιτυχία σήμερα, πρέπει ο
αγώνας να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο”.

“Ξεσηκωθήκαμε”
Με ένα λεωφορείο ξεκίνησαν από το Γκαράζ

δήμου Αθήνας στο Βοτανικό οι εργαζόμενες
και οι εργαζόμενοι στο χώρο. “Απεργούμε σή-
μερα για τα ίσα δικαιώματα των γυναικών, για
την πάλη ενάντια στο σεξισμό, την αυτοδιαχεί-
ριση του σώματός μας, για όλα τα δικαιώματα

στην εργασία, την οικογένεια, στην κοινωνική
ζωή”, μας είπε Μαρία Καραντώνη, νοσηλεύτρια
στο ιατρείο εργασίας του δήμου, “Βιώνουμε
μεγάλες δυσκολίες, κούραση, στρες, άγχος, οι-
κονομική εξαθλίωση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη
σήμερα η διαδήλωση, η συμμετοχή είναι τερά-
στια, δεν το περίμενα. Να συνεχίσουμε με τον
ίδιο τρόπο και ακόμα πιο δυναμικά. Εμείς στο
δήμο Αθήνας οργανωθήκαμε, ενημερώσαμε και
ξεσηκωθήκαμε”.

“Εδώ και δύο χρόνια έχουμε ξεκινήσει καμ-
πάνια για τα δικαιώματα των αναπληρωτριών
συναδελφισσών και ειδικά για την προστασία
της μητρότητας”, μας είπε η Αγγελική Τσιμικλή,
αναπληρώτρια δασκάλα που διαδήλωνε στο
πανό του Συντονιστικού Αναπληρωτών και
Αδιόριστων Εκπαιδευτικών. “Ο πρόσφατος
απεργιακός αγώνας μας για μονιμοποίηση έχει
αφήσει σημαντική παρακαταθήκη. Συνεχίζουμε
να συσπειρώνουμε τις δυνάμεις μας διεκδικών-
τας μαζικούς μόνιμους διορισμούς”. Το δικό
τους παρόν έδωσαν επίσης η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας,
η ΠΟΣΠΕΡΤ, η ΕΣΠΗΤ, το Σωματείο Εργαζόμε-
νων στη ΜΚΟ Άρσις, το Σωματείο Μισθωτών
Τεχνικών, οι Συνταξιούχοι της Εθνικής.

“Οι πρόσφυγες στις πόλεις, στέγη, υγεία,
παιδεία για όλους” έγραφε το πανό των προ-
σφύγων από τους Άγιους Θεοδώρους που δια-
δήλωσαν μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ και καλούσαν
στο επόμενο μεγάλο ραντεβού του κινήματος,
στη Διεθνή Μέρα Δράσης ενάντια στο ρατσι-
σμό και τους φασίστες στις 16 Μάρτη με συγ-
κέντρωση στις 3μμ στην Ομόνοια.
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Νομική ρύθμιση - δώρο στους νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής βρίσκεται
υπό διαμόρφωση στη Βουλή, σύμ-
φωνα με καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ.
Στο Σχέδιο Νόμου Ποινικού Κώδικα
που συνέταξε η αρμόδια νομοπαρα-
σκευαστική επιτροπή, μεταξύ άλλων
επιχειρείται η τροποποίηση του άρ-
θρου 187 Π.Κ περί εγκληματικής ορ-
γάνωσης. 

Το αδίκημα της “διεύθυνσης εγ-
κληματικής οργάνωσης”, για το
οποίο δικάζεται η ηγεσία της Χ.Α,
υποβιβάζεται σε απλή επιβαρυντική
περίσταση του αδικήματος της “έν-
ταξης σε εγκληματική οργάνωση”
και η καταδίκη για το συγκεκριμένο
αδίκημα που μέχρι τώρα μπορεί να
επιφέρει ποινή κάθειρξης 10-20
ετών, με την τροπολογία πέφτει στα
5-10 χρόνια. Από ελάχιστο το όριο
της ποινής των 10 ετών μετατρέπε-
ται σε μέγιστο. Εάν η διάταξη αυτή
ψηφιστεί όπως προτείνεται μέχρι να
τελειώσει η δίκη, θα υπερισχύσει της
προηγούμενης λόγω της αρχής της
ευνοϊκότερης ρύθμισης και θα οδη-
γήσει σε πλαίσιο ποινών 5-10 χρόνων
αντί για 10-20 που ισχύει τώρα. 

Ατιμωρησία
Αυτό ουσιαστικά θα σημάνει ατι-

μωρησία του αρχηγού και της ηγε-
σίας και εξίσωσή τους με τα απλά
εκτελεστικά όργανα, εξηγεί η ΚΕΕΡ-
ΦΑ και καταγγέλει ότι πρόκειται για
“ευθεία παρέμβαση στην εκκρεμή δί-
κη της Χρυσής Αυγής η οποία συμ-
πληρώνει τέσσερα χρόνια και φτάνει
στο τέλος της. Αποτελεί ένα ανέλπι-
στο δώρο για όσους κατηγορούνται
για την Διεύθυνση της Χρυσής Αυ-
γής ως Εγκληματικής Οργάνωσης,
δηλαδή ολόκληρη την ηγεσία της και
συνολικά 20 από τους 68 κατηγο-
ρουμένους στη δίκη”. 

“Είναι αδιανόητο όταν η αποδεικτι-
κή διαδικασία έχει καταγράψει στη
δίκη της Χρυσής Αυγής τις ευθύνες
της ηγεσίας για τις δολοφονικές επι-
θέσεις, όταν ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος
ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, να
μεθοδεύεται η απαλλαγή τους από
τις βαριές τιμωρίες με αλλαγή της
νομοθεσίας. Είναι μια απροκάλυπτη
παρέμβαση ώστε να πέσουν στα μα-
λακά και να συνεχίσουν τις επιθέσεις
στις γειτονιές” σχολιάζει ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και υποψήφιος δήμαρχος
με την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας.  
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Κυβερνητικά
δώρα στη
Χρυσή Αυγή!

Θα τo βρείτε στο
μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584



24ωρη απεργία σε όλες
τις τράπεζες καλεί η
ΟΤΟΕ με ομόφωνη

απόφαση του Γενικού της Συμβου-
λίου. H απεργία καλύπτει όλους
τους τραπεζοϋπαλλήλους σε
όλους τους κλάδους των τραπεζι-
κών εργασιών και θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου,
με συγκέντρωση στις 11πμ, στην
πλ. Εθνικής Αντίστασης, μπροστά
στο δημαρχείο της Αθήνας. 

«Δεν δεχόμαστε ελεημοσύνη,
έχουμε αξιοπρέπεια, είμαστε ερ-
γαζόμενοι», είναι ο τίτλος της
ανακοίνωσης που εξέδωσε η
ΟΤΟΕ μετά την προκλητική άρνη-
ση των τραπεζιτών να δεσμευτούν
για σταδιακή αποκατάσταση των
απωλειών που υπέστησαν οι τρα-
πεζοϋπάλληλοι όλα τα χρόνια των
μνημονίων. Μάλιστα κατά την συ-
νάντηση που είχε η ΟΤΟΕ με τους
εκπροσώπους των Τραπεζών για
την υπογραφή της νέας Κλαδικής
Συλλογικής Σύμβασης, οι εκπρό-
σωποι των τραπεζιτών προχώρη-
σαν σε μια εξωφρενικά υποτιμητι-
κή πρόταση, με δήθεν αύξηση 2
ευρώ το μήνα από τον Ιούλιο του
2020 και άλλα 2 ευρώ ακόμα από
τον Ιούλιο του 2021.

“Οι νέες διοικήσεις των Τραπε-
ζών και οι νέοι εντολοδόχοι μέτο-
χοι που έχουν την εξουσία στο
τραπεζικό σύστημα σήμερα, για
μια ακόμα φορά - όπως κάνουν
σταθερά εδώ και μια δεκαετία -
επικαλέστηκαν τις οικονομικές δυ-
σκολίες που έχουν λόγω του
«υψηλού» λειτουργικού – εργα-
σιακού κόστους. Μάλιστα αρνή-

θηκαν να δεσμευτούν και για την
προστασία της απασχόλησης και
ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις
την επόμενη περίοδο. Καλούμε
τους εργαζόμενους σε εγρήγορ-
ση και ετοιμότητα για αγώνα μέ-
χρι τη δικαίωση. Η 24ωρη απερ-
γία της ΟΤΟΕ, είναι μόνο η αρχή.
Σύσσωμος ο κλάδος παίρνει την
υπόθεση στα χέρια του και θα
απαιτήσει τη δικαίωσή του” τονί-
ζεται στην ανακοίνωση της ΟΤΟΕ.

“Επιτέλους μετά από πολύ και-
ρό, η ΟΤΟΕ αποφάσισε να μπει
στην μάχη για να μην αφήσουμε
τους τραπεζίτες να ρημάζουν τις
ζωές μας. Είναι ένας αγώνας που
χρειάζεται να στηριχτεί από κάθε
τραπεζοϋπάλληλο για να επιβάλ-
λουμε ότι θα γίνει η αφετηρία για

ένα παρατεταμένο αγώνα για να τα
πάρουμε όλα πίσω”, τονίζεται στην
ανακοίνωση που εξέδωσε ο Συντο-
νισμός Ενάντια στα Μνημόνια. 

Προκλητική άρνηση
“Η άρνηση των τραπεζιτών να

δώσουν πραγματικές αυξήσεις εί-
ναι προκλητική. Τα προγράμματα
των εθελούσιων είναι διαρκή, μαζί
με τις πιέσεις πάνω στους εργαζό-
μενους να φύγουν τώρα για να μην
απολυθούν πιο μετά. Ακόμη χειρό-
τερη είναι η κατάσταση για τους
χιλιάδες ενοικιαζόμενους συναδέλ-
φους που πλέον αντικαθιστούν με
ραγδαίους ρυθμούς το μόνιμο
προσωπικό, με ελάχιστα δικαιώμα-
τα. Ταυτόχρονα οι τραπεζίτες προ-
σπαθούν να προφυλαχθούν από τα

κόκκινα δάνεια, ξεπου-
λώντας σε ξένα Funds
τα στεγαστικά δάνεια,
θυσιάζοντας, τα σπίτια
χιλιάδων εργαζόμενων
στην δική τους κερδο-
φορία. Και ταυτόχρονα
προσπαθούν να ξεφορ-
τωθούν από πάνω τους
κάθε υποχρέωση όπως
για παράδειγμα  τον
ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ,
τον λογαριασμό επι-
κούρησης και το τα-
μείο Υγείας των συντα-
ξιούχων της Εθνικής. 

Απέναντι σε αυτήν
την συντονισμένη επίθεση των
τραπεζιτών η απεργία της ΟΤΟΕ
στις 20 Μάρτη χρειάζεται να είναι
η πρώτη απάντηση όλων των ερ-
γαζόμενων στις τράπεζες. Να νε-
κρώσουν όλα τα καταστήματα και
οι υπηρεσίες στις 20 Μάρτη και να
πλημμυρίσουν οι δρόμοι από
απεργούς, είναι το πρώτο βήμα.
Να το οργανώσουμε με περιοδείες
σε κάθε υπηρεσία και κατάστημα,
με ενεργοποίηση των επιτροπών
καταστημάτων, με περιφρουρή-
σεις την ημέρα της απεργίας. Και
στη συνέχεια να απαιτήσουμε από
την ΟΤΟΕ να κλιμακώσει απεργια-
κά”, αναφέρεται στην ανακοίνωση
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνη-
μόνια. 

Κ.Μ.
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ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ 
Όχι στην
απόλυση

Στάση εργασίας με τη στήριξη του Ερ-
γατικού Κέντρου Αθήνας και παρά-
σταση διαμαρτυρίας έξω από τα κεν-

τρικά γραφεία της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ πραγματο-
ποίησαν την Τρίτη 12/3 το πρωί, εργαζόμε-
νοι στην ΜΚΟ, αφού η διοίκηση της ΑΡΣΙΣ
προχώρησε σε μια ακόμα εκδικητική από-
λυση εργαζόμενου. 

Το υπό σύσταση σωματείο εργαζόμενων
στην ΑΡΣΙΣ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε,
τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο απολυμένος
φροντιστής σε δομή προσφύγων είναι από
τα ιδρυτικά μέλη του υπό σύσταση σωμα-
τείου, ενεργός συνδικαλιστής και συμμετέ-
χων σε όλες τις διαδικασίες και δράσεις
του προηγούμενου διαστήματος.

“Η απόλυση του συναδέλφου μας αποτε-
λεί συνδικαλιστική δίωξη λόγω συνδικαλι-
στικής δράσης και ιδιότητας, καθώς είναι
ένας εκ των πρώτων είκοσι ιδρυτικών με-
λών και αντιπρόεδρος της προσωρινά διοι-
κούσας επιτροπής του σωματείου. Η διοί-
κηση της ΑΡΣΙΣ εκμεταλλευόμενη το καθε-
στώς επισφάλειας των συμβάσεων ορισμέ-
νου χρόνου, απέλυσε τον συνάδελφο μας
με τη μορφή της «μη ανανέωσης της σύμ-
βασης», μία κατάσταση που την αντιμετω-
πίζουμε συνεχώς ως δαμόκλειος σπάθη
πάνω από τα κεφάλια και τις ζωές μας. 

Αιτίες
Η διοίκηση της Άρσις κάθε φορά που θέ-

λει να προβεί σε μία απόλυση απλά περιμέ-
νει το πέρας των συμβάσεων ορισμένου
χρόνου για να πει πως απλά έληξε η συ-
νεργασία μας.

Ο πραγματικός λόγος της απόλυσης του
συναδέλφου μας είναι η άρνηση του να
προβεί σε εργασίες εκτός καθηκοντολογί-
ου (τεχνικές και υδραυλικές εργασίες)
ύστερα από απόφαση της ομάδας φροντι-
στών ότι από κοινού δεν θα κάνουν εργα-
σίες που δεν προβλέπονται στη σύμβαση
και στο καθηκοντολόγιό τους. Η ρητά δη-
λωμένη στάση του συναδέλφου ενάντια
στις επιλογές της διοίκησης όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα και του αγώνα ενάντια
στις απολύσεις συνδικαλιστών και συνα-
δέλφων, αποτελούν αιτίες που οδήγησαν
στην απόλυση του. 

Θα το πούμε ακόμα μια φορά και ελπί-
ζουμε ότι αυτή τη φορά θα γίνουμε κατα-
νοητοί, δεν είμαστε ούτε φίλοι ούτε συνερ-
γάτες, είμαστε εργαζόμενοι/ες και θα διεκ-
δικούμε τα δικαιώματα μας μέχρι τέλους. 

Ήρθε επιτέλους η ώρα να διεκδικήσουμε
συλλογικά την παύση του καθεστώτος επι-
σφάλειας των συμβάσεων ορισμένου χρό-
νου εφόσον καλύπτουμε και θα καλύπτουμε
πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην παροχή
υπηρεσιών σε πρόσφυγες, μετανάστες ή
άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Διεκδι-
κούμε άμεση ανάκληση της απόλυσης του
συναδέλφου, στελέχωση των δομών και
σταθερό εργασιακό περιβάλλον για
όλες/ους τους εργαζόμενους”, τονίζεται
στην ανακοίνωση του υπό σύσταση σωμα-
τείου των εργαζόμενων στην ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ.

Νέο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο την
Πέμπτη 14/3, στη 1μμ, στα Προπύλαια,
καλεί το Συντονιστικό των Αναπληρωτών

και Αδιόριστων εκπαιδευτικών, πιάνοντας το νή-
μα των κινητοποιήσεων από τις μαχητικές απερ-
γίες και τις μεγάλες διαδηλώσεις που είδαμε
από τους εκπαιδευτικούς στην αρχή του 2019.

“Κατάργηση του νόμου Γαβρόγλου για το
προσοντολόγιο, μαζικοί διορισμοί με μονιμο-
ποίηση όλων των αναπληρωτών με βάση το
πτυχίο και την προϋπηρεσία”, είναι τα βασικά
αιτήματα των αναπληρωτών που την προηγού-
μενη Δευτέρα 4/3 πραγματοποίησαν παράστα-
ση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του
ΑΣΕΠ ενάντια στο προσοντολόγιο.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης των εκπροσώ-
πων των εκπαιδευτικών με υπηρεσιακά στελέχη
του ΑΣΕΠ έγινε γνωστό πως το υπουργείο έχει
στείλει αίτημα στον ΑΣΕΠ για την προκήρυξη
θέσεων μόνο στην ειδική αγωγή, αλλά όχι για
την Γενική Αγωγή. Όπως τονίστηκε στις συναν-
τήσεις, τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια θέ-
τουν σε αμφιβολία την εφαρμογή του νόμου για
φέτος και θεωρείται σχεδόν αδύνατο να τρέ-
ξουν οι διαδικασίες εφαρμογής του νόμου για
την Γενική Αγωγή στη σχολική χρονιά 2019-20. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέ-
δωσε το Συντονιστικό των Αναπληρωτών και

Αδιόριστων “το εκπαιδευτικό κίνημα με τους
αγώνες του έχει οδηγήσει σήμερα σε αδιέξο-
δο την κυβέρνηση. Το ζήτημα της κατάργησης
του νόμου, με πρώτο βήμα την μη εφαρμογή
του φέτος παραμένει ανοιχτό. Ο αγώνας όλου
του προηγούμενου χρόνου, με αποκορύφωμα
τις μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις
του Γενάρη, άσκησαν ασφυκτική πολιτική πίε-
ση και υποχρέωσαν την κυβέρνηση σε σοβα-
ρές καθυστερήσεις. Επομένως, τώρα είναι η
στιγμή που πρέπει να κλιμακώσουμε τους
αγώνες μας μέχρι τη νίκη. Να οξύνουμε την κι-
νηματική αντιπαράθεση”. 

Απεργιακές κινητοποιήσεις
“Η κινητοποίηση αυτή είναι μια σημαντική

προσπάθεια να συνεχιστεί το κύμα κινητοποι-
ήσεων που είδαμε το Γενάρη. Μπορεί να πάρει
πιο δυναμικά χαρακτηριστικά αν πραγματικά
κινητοποιηθεί ένας κόσμος από τα κάτω. Χρει-
άζεται να πάρουμε όσο περισσότερες αποφά-
σεις μπορούμε από πρωτοβάθμια σωματεία
και συλλόγους να βάλουμε πίεση στις Ομο-
σπονδίες να βγάλουν απεργιακές κινητοποι-
ήσεις”, τονίζει στην ΕΑ ο Στέλιος Γιαννούλης,
αναπληρωτής εκπαιδευτικός από το σύλλογο
δασκάλων Βάρης - Βούλας - Βάρκιζας. 

“Θέλουμε να δώσουμε σαφές μήνυμα ότι τί-

ποτα δεν έχει τελειώσει. Άλλωστε πλέον είναι
ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα
βγάλει πέρα όπως θα ήθελε και ταλαντεύεται
με διάφορα γραφειοκρατικά κολλήματα. Από
τον ΑΣΕΠ ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να
προλάβουν μέχρι το Σεπτέμβρη να φτιάξουν
και να δημοσιοποιήσουν καταλόγους, ειδικά
για την Γενική Εκπαίδευση. 

Μπορούμε με τις κινητοποιήσεις μας να
μπλοκάρουμε το προσοντολόγιο και για τους
εκπαιδευτικούς της ειδικής εκπαίδευσης. Αυτό
θα μας δώσει παράταση και θα σημάνει ότι το
Σεπτέμβρη του 2019 θα προσληφθούμε με τον
τρέχοντα τρόπο. Μετά έρχονται και οι εκλογές
και όλα πηγαίνουν πίσω. Μπορεί η κυβέρνηση
να συνεχίζει το παραμύθι για δίκαιες προσλή-
ψεις, όμως δεν έπεισε κανέναν. Στην πραγμα-
τικότητα ο αγώνας μόνιμων και αναπληρωτών
ενάντια στο προσοντολόγιο, η πίεση του εκ-
παιδευτικού κινήματος έχει οδηγήσει ως τώρα
σε μπλοκάρισμα του νόμου Γαβρόγλου. Τώρα
είναι η ώρα να βάλουμε μπροστά και να οργα-
νώσουμε ένα απεργιακό κίνημα που θα μπλο-
κάρει μια και καλή το νόμο Γαβρόγλου και το
προσοντολόγιο και δεν θα επιτρέψει την εφαρ-
μογή του”, δήλωσε ο Σ. Γιαννούλης.

Νέα σύσκεψη καλεί το Συντονιστικό των
Αναπληρωτών και Αδιόριστων στις 20/3.

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 14 Μάρτη

Απεργιακή διαδήλωση εργαζόμενων στην Τράπεζα Πειραιώς στις 4/2
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Αυξήσεις και όχι απολύσεις



Τεράστια επιτυχία, σημασία και
απήχηση είχε η δεύτερη 48ωρη
απεργία μέσα σε μια βδομάδα

που οργάνωσαν και πραγματοποίησαν
οι 88 καθαρίστριες/ες του νοσοκομεί-
ου Αγ. Σάββας. Η απεργία που ξεκίνη-
σε την Πέμπτη 7/3 είχε απόλυτη επιτυ-
χία αφού μόνο τα 20 άτομα του προ-
σωπικού ασφαλείας μπήκαν για δου-
λειά και τις δυο μέρες. 

Παρά τις τεράστιες πιέσεις και την
επιχείρηση τρομοκράτησης των εργα-
ζόμενων που εξαπέλυσε ο διοικητής
του νοσοκομείου Δενδραμής που από
το πρωί εκβίαζε και έπαιρνε τηλέφωνα
τους διευθυντές των κλινικών για να
μην επιτρέψουν σε όσους από το υπό-
λοιπο προσωπικό ήθελαν να απεργή-
σουν στο πλευρό των καθαριστριών,
τόσο η απεργία όσο και η συγκέντρω-
ση που πραγματοποιήθηκε στο προαύ-
λιο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.

Την Τρίτη 12/3 το μεσημέρι, την ώρα
που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε
στο τυπογραφείο, οι καθαρίστριες του
Αγ. Σάββα με τη στήριξη του σωματεί-
ου του νοσοκομείου πραγματοποιού-
σαν νέα συνέλευση για να οργανώ-
σουν τη συμμετοχή τους στην κινητο-
ποίηση της ΠΟΕΔΗΝ στις 14 Μάρτη
(9πμ, πλ. Μαβίλη) και να αποφασίσουν
τα επόμενα βήματα κλιμάκωσης του
απεργιακού τους αγώνα. Πολύ σημαν-
τική ήταν η απεργιακή συγκέντρωση
που πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο
του νοσοκομείου με την παρουσία
προέδρων και συνδικαλιστών από πολ-
λά νοσοκομεία της Αττικής. 

Την Παρασκευή 8/3, 2η μέρα της
48ωρης απεργίας, μετά την πρωινή
περιφρούρηση οι καθαρίστριες/ες του
Αγ. Σάββα κατέβηκαν όλες μαζί με
πούλμαν στην απεργιακή συγκέντρω-
ση για τις 8 Μάρτη- Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας (βλέπε σελίδες 10-11)

Δεκάδες είναι τα ψηφίσματα συμπα-
ράστασης που έχουν φτάσει στον Αγ.
Σάββα από μεγάλα σωματεία όπως
αυτό των εργαζόμενων στην Intracom,
στο ΜΕΤΡΟ, από την ΠΟΣΠΕΡΤ, από
συλλόγους εκπαιδευτικών, από πολ-
λούς φοιτητικούς συλλόγους μεταξύ
αυτών και του Συλλόγου των φοιτητών
της Φιλοσοφικής. 

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση και
στην καμπάνια ενίσχυσης στο απερ-
γιακό ταμείο που έχει ανοίξει για τη
στήριξη του αγώνα.

Μεταξύ αυτών που πήραν το λόγο
και μίλησαν στην συγκέντρωση ήταν ο
πρόεδρος του συλλόγου των εργαζό-
μενων στο νοσοκομείο Ελπίς Λευτέρης
Πανάρετος, του συλλόγου των εργα-
ζόμενων στο Αττικό νοσοκομείο Μιχά-
λης Ρίζος, ο πρόεδρος των εργαζόμε-
νων στο Αμαλία Φλέμινγκ Δημήτρης
Περίχαρος, ο αναπληρωτής γραμματέ-
ας εργαζόμενων από το Παίδων Πεν-
τέλης Παναγιώτης Μήτσιου, αντιπρό-
σωποι του σωματείου του Αγλαϊα Κυ-
ριακού και του Γεννηματάς που έφε-
ραν 200 ευρώ για το απεργιακό τα-
μείο. 

Το παρόν έδωσε και ο ο Μιχάλης
Μηλτσακάκης από την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ

που δήλωσε ότι είναι ανάγκη τώρα η
ΑΔΕΔΥ να καλέσει σε απεργία και για
τις καθαρίστριες του Αγ. Σάββα και για
όλους τους συμβασιούχους του δημό-
σιου τομέα.

Μάχη-σύμβολο
Σε όλες τις ομιλίες έγινε ξεκάθαρο

πως η μάχη των καθαριστριών του Αγ.
Σάββα είναι μάχη σύμβολο για όλους
τους συμβασιούχους που είναι όμηροι
της ανακύκλωσης της εργασίας και
κάθε λίγο και λιγάκι απολύονται για να
προσληφθούν στη θέση τους άλλοι,
που και αυτοί αργά ή γρήγορα θα
απολυθούν. Το λόγο στη συγκέντρωση
πήρε και ο υποψήφιος Δήμαρχος με
την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας Πέτρος Κωνσταντίνου που τόνισε
πως ο αγώνας των 88 καθαριστριών/
ων του Αγ. Σάββα δείχνει το δρόμο για
να σπάσουμε τις πολιτικές της ελαστι-
κής εργασίας. 

“Μας απολύουν γιατί νομίζουν ότι εί-
μαστε αδύναμες και δεν μπορούμε να
αντισταθούμε. Θα τους αποδείξουμε
πως δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω.
Θα αγωνιστούμε μέχρι τέρμα για να
σώσουμε τις δουλειές μας και τη ζωή
μας. Σας καλούμε όλους να μας στηρί-
ξετε και να απλώσετε το μήνυμα του
αγώνα μας μέχρι τη νίκη”, τόνισε η Φι-
λιώ μια από τις απολυόμενες καθαρί-
στριες του Αγ. Σάββα. “Ευχαριστούμε
για την συμπαράσταση από όλα τα νο-
σοκομεία και όλη την εργατική τάξη
που μας στηρίζει. Χρειάζεται με απερ-
γίες να απλώσουμε τη μάχη ενάντια
στην ελαστική εργασία”, ανέφερε στην
ομιλία του ο πρόεδρος του σωματείου
του Αγ. Σάββα Κώστας Καταραχιάς,
που μετά την 48ωρη απεργία μίλησε
στην Εργατική Αλληλεγγύη:

“Ο βασικός μας στόχος και βήμα
που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα

ήταν ότι καταφέραμε ο αγώνας των
καθαριστριών να γίνει σύμβολο και να
σηκώσει ένα τεράστιο κύμα συμπαρά-
στασης. Το είδαμε αυτό από τα δεκά-
δες ψηφίσματα σωματείων του δημό-
σιου και του ιδιωτικού τομέα, από τις
εκατοντάδες υπογραφές συμπαρά-
στασης που έχουμε μαζέψει σε λίγες
μόλις μέρες, αλλά και από την έμπρα-
κτη στήριξη των καθαριστριών μέσα
από το απεργιακό τους ταμείο. Εκα-
τοντάδες ευρώ ήρθαν σαν ενίσχυση
από τα σωματεία που πήραν απόφαση
στήριξης ενώ μεγάλη οικονομική στή-
ριξη μαζέψαμε στα κουτιά και στους
κουβάδες από τον κόσμο που διαδή-
λωνε στις 8 Μάρτη. 

Αυτή η πολύ σημαντική εξέλιξη φαί-
νεται ότι έχει αρχίσει και δημιουργεί
μεγάλες πιέσεις και στη διοίκηση του
νοσοκομείου και στην κυβέρνηση. Η
διοίκηση προσπάθησε να τρομοκρατή-
σει τους εργαζόμενους αλλά δεν τα
κατάφερε. Παρά τις πιέσεις η περι-
φρούρηση λειτούργησε τέλεια και η
απεργία είχε σχεδόν 100% συμμετοχή.
Με αυτή την αυτοπεποίθηση στην νέα
συνέλευση που οργανώνουμε την Τρί-
τη 12/3 ετοιμαζόμαστε για κλιμάκωση
με νέα απεργιακά ραντεβού σίγουρα
στην κινητοποίηση της 14 Μάρτη, αλ-
λά και με νέα πρόταση για καινούρια
48ωρη απεργία την επόμενη βδομάδα.
Ταυτόχρονα ζητάμε και από την ΠΟΕ-
ΔΗΝ και από την ΑΔΕΔΥ νέα απεργία
στις 21 Μάρτη με βασικό θέμα τους
συμβασιούχους της καθαριότητας που
απολύονται στα νοσοκομεία όλης της
χώρας. Διεκδικούμε από την ΑΔΕΔΥ
απεργία στήριξης των καθαριστριών
του Αγ. Σάββα που θα βγάλει στο δρό-
μο τις καθαρίστριες που απολύονται
σε όλη την Ελλάδα”. 

Κυριάκος Μπάνος
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ΠΟΕΔΗΝ 
24ωρη πανελλαδική
απεργία 14 Μάρτη

24ωρη Πανελλαδική Πανυγειονομική Απεργία οργανώνει
η ΠΟΕΔΗΝ την Πέμπτη 14/3 με συγκέντρωση στις
9.30πμ στην πλ. Μαβίλη και πορεία στο Υπουργείο Ερ-

γασίας. Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί μονιμοποιήσεις για όλους τους συμ-
βασιούχους των νοσοκομείων, 4.000 μόνιμους διορισμούς κάθε
χρόνο για να καλυφθούν τα κενά σε όλους τους κλάδους της δη-
μόσιας υγείας, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυ-
ξήσεις στους μισθούς και επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδεί-
ας, ένταξη στα ΒΑΕ, γενναία αύξηση στην χρηματοδότηση για την
υγεία.

Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων κυκλοφόρησε αφίσες και
προκηρύξεις για το άπλωμα της οργάνωσης της απεργίας στις 14
Μάρτη.

“Η απεργία της ΠΟΕΔΗΝ στις 14 Μάρτη έρχεται την κατάλληλη
στιγμή, λίγες μέρες μετά τη μεγαλειώδη απεργιακή διαδήλωση για
τις 8 Μάρτη και σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο ο Πολάκης και
ο Ξανθός νομίζανε ότι με τα αναδρομικά – ψίχουλα που έδωσαν
και θα δώσουν το επόμενο διάστημα στους γιατρούς θα μας κλεί-
νανε το στόμα και θα καθόμασταν ήσυχα. Κανείς όμως δεν ξεχνάει
πως μιλάμε για χιλιάδες συμβασιούχους σε όλους τους κλάδους
λειτουργίας των νοσοκομείων. Μπορεί με τους αγώνες μας να κα-
ταφέραμε να τους κρατήσουμε με παρατάσεις στη δουλειά, όμως
αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει αφού διεκδικούμε τη μονιμοποί-
ηση” ανέφερε στην ΕΑ ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο νοσοκο-
μείο Γεννηματάς, μέλος του Συντονιστικού των Νοσοκομείων.

“Στις 8 Μάρτη αποδείξαμε ότι το εργατικό κίνημα είναι τόσο δυ-
νατό που μπορεί να ανοίγει μεγάλα πολιτικά ζητήματα όπως η γυ-
ναικεία καταπίεση και η σύνδεσή της με τις μάχες της εργατικής
τάξης. Ακολουθεί η απεργία στις 14 Μάρτη για να δείξει σε όλο το
δημόσιο και στην κυβέρνηση ότι δεν θα σταματήσουμε να απερ-
γούμε εάν δεν γεμίσουμε τα νοσοκομεία με χιλιάδες μόνιμες
προσλήψεις. Από τη μεριά του Συντονιστικού των Νοσοκομείων
βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις για να πετύχει αυτή η απεργία και
διεκδικούμε από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες νέα απεργία στις 21
Μάρτη”. 
• Στις 28 Μάρτη στις 6μμ ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια

και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων καλούν κοινή συνέλευση για
να συζητήσουν την απεργιακή κλιμάκωση με καινούργιες απεργια-
κές μάχες. Η συνέλευση θα γίνει στο αμφιθέατρο του Άγ.Σάββα. 

Απεργιακή συγκέντρωση των καθαριστριών και όλων των
εργαζόμενων στον Αγ. Σάββα, στο προαύλιο του νοσοκομείου, 7/3

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ AΓΙΟ ΣΑΒΒΑ

Πλατιά συμπαράσταση 
στις καθαρίστριες
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Συνέχεια πό τη σελ. 3

“Ο κόσμος της αριστεράς δεν
ανέχεται την υποκρισία της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ που παριστάνει την
ευαίσθητη δημοκρατικά αντιφασι-
στική δύναμη, ενώ κάθε τόσο νομι-
μοποιούν την Χρυσή Αυγή, με κοι-
νές παρουσίες με υπουργούς
όπως στο Καστελόριζο, με τη δια-
τήρηση των κοινοβουλευτικών
τους προνομίων όπως την προβο-
λή τους από το κανάλι της Βουλής
και την ΕΡΤ, με τη συνέχιση της
πολιτικής της Ευρώπης Φρούριο. 

Αυτές οι επιλογές στρώνουν το
δρόμο στην Δεξιά του Μητσοτάκη
και του Μπακογιάννη αλλά και
στην ίδια την ακροδεξιά και τους
φασίστες. Απαιτούμε να πάρει πί-
σω η κυβέρνηση την τροποποίηση-
δώρο στη Χρυσή Αυγή. Καλούμε
σε κλιμάκωση των αντιφασιστικών
κινητοποιήσεων με μαζική συμμε-
τοχή στα συλλαλητήριο το Σάββα-
το 16 Μάρτη στην Ομόνοια στις
3μμ” υπογραμμίζει ο Π.Κωνσταντί-
νου. 

Πράγματι το αντιφασιστικό κίνη-
μα μπορεί να επιβάλλει ότι τα “δω-
ράκια” στους νεοναζί θα καταλή-
ξουν στα σκουπίδια. Δεν είναι η
πρώτη φορά άλλωστε που επιχει-
ρείται τροποποίηση του άρθρου
187 Π.Κ. προς όφελος των υπόδι-
κων για την εγκληματική οργάνωση
Χ.Α. 

Διωκόμενη
“Τον Αύγουστο 2014 και ενώ η

ηγεσία της βρισκόταν έγκλειστη
στον Κορυδαλλό και διωκόμενη για
τα αδικήματα που οδήγησαν στην
σημερινή δίκη, η τότε κυβέρνηση
του Σαμαρά ανακοίνωσε την πρό-
θεσή της να τροποποιήσει το άρ-
θρο 187 Π.Κ. έτσι ώστε να μπαίνει
το οικονομικό κίνητρο των κατηγο-
ρούμενων ως προϋπόθεση για το
αδίκημα της Εγκληματικής Οργά-
νωσης. Αν η τροποποίηση αυτή
περνούσε θα οδηγούσε σε άμεση
αποφυλάκιση και απαλλαγή των
κατηγορουμένων για την υπόθεση
Χρυσή Αυγή στους οποίους δεν εί-
χε αποδοθεί έως τότε οικονομικό
κίνητρο. 

Η αποφασιστική αντίδραση του
αντιφασιστικού κινήματος ματαί-
ωσε τα σχέδια αυτά που όμως
έδωσαν λαβή για ψευδοερμηνείες
του Π.Κ. 187 τις οποίες φυσικά εκ-
μεταλλεύτηκαν δεόντως οι κατηγο-
ρούμενοι της Χ.Α. στην επικοινω-
νιακή τους ρητορική, έστω και χω-
ρίς νομικό αποτέλεσμα” θυμίζει η
ΚΕΕΡΦΑ.

Κυβερνητικά
δώρα στη
Χρυσή Αυγή!

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Οι μισοί δεν ήλθαν, οι άλλοι μισοί 
“δεν έβλεπαν”, “δεν ήξεραν”
Επτά μάρτυρες κατέθεσαν και η υπερά-

σπιση παραιτήθηκε από άλλους έντεκα,
κατά τη δεύτερη ημέρα εξέτασης μαρτύ-

ρων υπεράσπισης, στις 12/3 (336η). Η διαδικα-
σία είχε ξεκινήσει στην προηγούμενη συνε-
δρίαση, στις 6/3, μετά το τέλος του σχολια-
σμού των εγγράφων, αλλά η πρώτη μάρτυρας
δεν μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις
της πολιτικής αγωγής που συνοδεύονταν από
φωτογραφίες γιατί «δεν έβλεπε», ενώ οι δυο
επόμενοι είχαν έρθει χωρίς δικηγόρο. Από τα
πρώτα λεπτά των καταθέσεων φάνηκε γιατί η
υπεράσπιση έχει τέτοια απροθυμία να λάβει
επιτέλους τον λόγο: οι μάρτυρες χαρακτήρα
που κάλεσε όχι μόνο δεν έπεισαν στο παραμι-
κρό, όχι μόνο έπεσαν σε αντιφάσεις με τα ίδια
τους τα λεγόμενα και φυσικά μεταξύ τους, αλ-
λά εξέθεσαν τόσο πολύ τη ναζιστική οργάνωση
και τους κατηγορούμενους που οι συνήγοροι
υπεράσπισης έφτασαν στο σημείο να τσακώ-
νονται μεταξύ τους μέσα στην αίθουσα την
ώρα της συνεδρίασης.

«Δεν είχε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, με τον
Καζαντζόγλου μόνο έκανε κάτι δουλίτσες», εί-
πε η Ο. Τούμπα, μητέρα του Δ. Αγιοβλασίτη,
κατηγορούμενου για την επίθεση στο Συνερ-
γείο. «Καμία σχέση δεν έχει με τη Χρυσή Αυγή,
ποτέ. Θα το ήξερα αν είχε, θα το καταλάβαινα.
Είμαι κάθετη σε αυτό, γιατί ανήκουμε σε άλλο
χώρο», είπε η Ε. Παξινού, μητέρα του Δ. Αγριο-
γιάννη, κατηγορούμενου για την επίθεση στους

Αιγύπτιους ψαράδες. 
«Δεν είχε καμία σχέση με τη ΧΑ, απλά είχε

κάνει το λάθος, την απερισκεψία, να γραφτεί
υποστηρικτής στον Πειραιά», είπε ο Κ. Σφύρης,
οικογενειακός φίλος και μάρτυρας υπεράσπι-
σης του Αναδιώτη. «Καμία σχέση με τη Χρυσή
Αυγή. Όταν λέμε καμία, καμία, σας το λέω. Λέ-
με τα πάντα με τον γιο μου, δεν κρύβουμε κά-
τι», τόνισε η Π. Δημητρίου, μητέρα του κατηγο-
ρούμενου Δ. Αποστολόπουλου, που έχει κατα-
δικαστεί τελεσίδικα για την επίθεση στον μαθη-
τή Φ. Δεμερτζίδη. 

“Δεν έχει ξαναπάει”
«Δεν γνωρίζω αν είχε σχέσεις με τη Χρυσή

Αυγή ο Αγιοβλασίτης. Ο γιος μου όμως δεν εί-
χε», είπε η μητέρα του Χ. Γαλανάκη, Λ. Μοντε-
σάτου, συνεχίζοντας: «απλώς [ο Αγιοβλασίτης]
του είπε να πάνε μαζί σε μια πορεία της Χρυσής
Αυγής, δεν έχει ξαναπάει ποτέ του σε πορεία».
Ο Γαλανάκης είναι κατηγορούμενος για την επί-
θεση στο Συνεργείο και σε αυτήν αναφέρεται η
μάρτυρας λέγοντας «πορεία».

Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια των «μαρτύρων
χαρακτήρα»: αρνήθηκαν τη σχέση των κατηγο-
ρούμενων και των οικογενειών τους με τη Χρυ-
σή Αυγή. Είναι κάπως ειρωνικό που μόλις λίγα
λεπτά πριν από την πρώτη μάρτυρα, κατά την
335η δικάσιμο, στην τελευταία αποστροφή του
λόγου του, ο Τ. Μιχαλόλιας (συνήγορος Ν. Μι-
χαλολιάκου), ο οποίος ήταν και ο τελευταίος

από τη μεριά της υπεράσπισης που σχολίασε
τα έγγραφα, είχε πει: «έρχονται και γίνονται
κατήγοροι σε 69 οικογένειες οι οποίες δεν κά-
νουν τίποτε άλλο, παρά την πολιτική επιλογή
τους και τους αγώνες τους». Αναφερόταν
στους 69 κατηγορούμενους της δίκης, και σε
αυτές ακριβώς τις οικογένειες που τώρα λένε
ότι είναι «με αρχές», «σε άλλο χώρο», «κεντρο-
αριστερές». 

Σε άλλα σημεία των καταθέσεών τους οι
μάρτυρες έλεγαν σε στυλ επωδού: «ο γιος μου
δεν είναι ρατσιστής/ναζιστής» και σαν βρεγμέ-
νες γάτες προσπαθούσαν να πείσουν το δικα-
στήριο ότι τα πάνε καλά με Αλβανούς, Πακι-
στανούς και Αιγύπτιους. Όταν στην μητέρα του
Αγιοβλασίτη και στον πατέρα του Αναδιώτη
επιδείχθηκαν δεκάδες φωτογραφίες των γιων
τους σε δράσεις με τα τάγματα εφόδου της
Χρυσής Αυγής, έφτασαν στο σημείο να «μην
αναγνωρίζουν» τα ίδια τους τα παιδιά! Βέβαια
τόσο η Τούμπα όσο και ο Αναδιώτης αναγνώρι-
σαν τους γιους τους σε όποιες φωτογραφίες
θεώρησαν πιο «αθώες», κι έτσι το δικαστήριο
έχει πάρα πολύ καθαρή εικόνα του γεγονότος
ότι λένε ψέματα όσον αφορά τις υπόλοιπες. 

Αφροδίτη Φράγκου

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Τσακώνονται μεταξύ τους 
Ο μάρτυρας υπεράσπισης του πρώην βου-

λευτή Χ. Αλεξόπουλου, Μ. Αθανασέλης,
ακολούθησε τη γραμμή που έχουμε δει

από τον ίδιο, καθώς και από τον Ε. Μπούκουρα
«δεν είμαι ακραίος σαν τους άλλους». Έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στο πόσο πολύ δεν ταίριαζε
ένας άνθρωπος πράος σαν τον Αλεξόπουλο σε
μια βίαιη, ναζιστική οργάνωση σαν τη ΧΑ.

«Μου έκανε εντύπωση ότι είχε διαλλακτικότη-
τα, έναν ήρεμο χαρακτήρα σε αντίθεση με άλ-
λους που είχα γνωρίσει από τη ΧΑ. Δεν ήταν
ακραίος, δεν ήταν βίαιος, δεν ήταν ρατσιστής.
Του έλεγα ‘γιατί μένεις εκεί, που είναι οργάνωση
ακραία και ναζιστική;’. Μια μέρα, ήταν μαζί του
άλλοι χρυσαυγίτες της γειτονιάς και έλεγαν ‘να
κάνουμε ντου στο κοινοβούλιο’. Αυτός γύρισε
και είπε ‘αυτά δεν γίνονται, άστε τι λέει ο αρχη-
γός’». Ο μάρτυρας γνώριζε από πρώτο χέρι τη
ρητορική του αρχηγού στην οποία αναφερόταν
ο Αλεξόπουλος: «Έχω βρεθεί σε ομιλία που έλε-
γε ο αρχηγός ‘εμείς θα μπούμε στη Βουλή και
θα δίνουμε σφαλιάρες’. Και από κάτω το κοινό
χειροκροτούσε ένθερμα. Σε ξενοδοχείο της
Αθήνας έγινε αυτό, αν δεν κάνω λάθος στο
Stanley». Πράγματι, βίντεο από ομιλίες του αρ-
χηγού με τέτοιο περιεχόμενο που γίνονται σε ξε-
νοδοχεία το δικαστήριο έχει προβάλει κατά τη

διάρκεια των αναγνωστέων.
«Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η οργάνωση τρέ-

φεται με τη βία. Και τα ποσοστά της με τη βία
αυξάνονται. Δεν έχουν επιχειρήματα πολιτικά».
Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η γνώμη του Αλεξό-
πουλου για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα
απάντησε: «Μου είπε ότι πρόκειται για προβοκά-
τσια. Του απάντησα, όταν βαράς μετανάστες, τι
σε εμποδίζει αργότερα να χτυπήσεις και έναν
Έλληνα που δεν είναι της αρεσκείας σου; Δεν
μου απάντησε».

Βέβαια η προσπάθεια του μάρτυρα να περι-
σώσει τον κατηγορούμενο, αν και θερμή σε βαθ-
μό που έκαψε τη Χρυσή Αυγή, δεν τον σώζει:
«Πίστευε ότι η ΧΑ θα ανέβαινε εκλογικά, ότι θα
έπαιρνε και το δήμο της Αθήνας. Όταν είδε ότι
αυτό απέτυχε κάτι έσπασε μέσα του». Δεν έσπα-
σε δηλαδή όταν διαπίστωσε ότι ήταν μέλος εγ-
κληματικής οργάνωσης, όπως λέει σε όλους
τους τόνους η συνήγορός του. Οι Τ. και Γ. Μιχα-
λόλιας, έξαλλοι με την κατάθεση, κατέληξαν να
τσακώνονται με τη συνήγορο του Αλεξόπουλου,
με τους πρώτους να την κατηγορούν ότι δεν
έχει διαβάσει το κατηγορητήριο και με την τε-
λευταία, εξοργισμένη που εξετάστηκε ο μάρτυ-
ράς της, να απειλεί ότι θα κάνει το ίδιο στους δι-
κούς τους!

Καταδικάστηκε
ο Κολιογιάννης
για την επίθεση
στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

Τελεσίδικα καταδικάστηκε στις 8/3 ο
χρυσαυγίτης Θ. Κολιογιάννης για
επίθεση την ημέρα των εκλογών

του Γενάρη 2015 σε μέλη της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ-ΜΑΡΣ. Η ποινή που του επιβλήθηκε
από το Τριμελές Πλημμελιοδικείο Πει-
ραιά είναι, όπως και πρωτόδικα, 20 μή-
νες με τριετή αναστολή. 

Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα τα
ελαφρυντικά που ζήτησε ο Κολιογιάννης,
ανάμεσα στα οποία το γεγονός ότι το πε-
ριστατικό ήταν μεμονωμένο και ότι ο
δράστης είχε πια ξεκόψει από την οργά-
νωση. Τότε, είχε το θράσος να δείξει το
χαρτί του «επόπτη» της Χρυσής Αυγής,
πιστεύοντας ότι θα τον γλιτώσει. 

Την επίθεση είχε κάνει μαζί με άλλα 10
με 15 άτομα της ναζιστικής οργάνωσης,
καταφέροντας χτυπήματα στα κεφάλια 4
ατόμων. Η επίθεση στον Πειραιά ήταν
μια διπλή πρόκληση καθώς έγινε στο
σχολείο που ήταν μαθητής ο Παύλος
Φύσσας. 

Επόμενες δικάσιμοι
13/3, 20/3 και 22/3 στον Κορυδαλλό.
14/3, 19/3, 21/3, 28/3 και 29/3 στο Εφετείο.
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Συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη διε-
θνή μέρα δράσης κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού 16 Μάρτη,

παραχώρησε η ΚΕΕΡΦΑ την Τρίτη 12/3,
με τη συμμετοχή εκπροσώπων μετανα-
στευτικών κοινοτήτων, καλλιτεχνών, μέλη
φορέων και συλλογικοτήτων και θυμάτων
ρατσιστικών επιθέσεων. 

Τη συνέντευξη άνοιξε ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, ο οποίος παρουσίασε τους λό-
γους για να βρεθούμε στο συλλαλητήριο
της Ομόνοιας στις 3μμ το μεσημέρι του
Σαββάτου. 

“Δεν ανεχόμαστε να χάνονται χιλιάδες
ζωές  ως φόρος αίματος στο βωμό των
ρατσιστικών πολιτικών των κλειστών συ-
νόρων της ΕΕ-φρούριο. Αυτές οι πολιτι-
κές είναι άνεμος στα πανιά της ακροδε-
ξιάς. Διεκδικούμε ανοιχτά σύνορα με την
ασφαλή είσοδο των προσφύγων και την
ελεύθερη μετακίνηση απο τα νησιά στην
ενδοχώρα και όχι φράχτες και καταδιώ-
ξεις από την FRONTEX, το ΝΑΤΟ και την
συνοριοφυλακή.

Απαιτούμε να διαλυθεί ο παρακρατικός
μηχανισμός που λειτουργεί με τη στήριξη
της Αστυνομίας και της συνοριοφυλακής
στον Εβρο, να μπει τέλος στις απαγωγές,
τους βασανισμούς προσφύγων και τις πα-
ράνομες απελάσεις προσφύγων στην
Τουρκία από παρακρατικούς κουκουλο-
φόρους.

Διατρανώνουμε ότι οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες είναι καλοδεχούμενοι! Οι πο-
λιτικές νόμου και τάξης που οδήγησαν
στην στυγνή δολοφονία του Ζακ/Zackie
Κωστόπουλου απλώνονται στο κέντρο της
Αθήνας σε βάρος των μεταναστών ξανά. 

Είναι δείγμα κατρακυλίσματος της κυ-
βέρνησης στις αστυνομικές μεθόδους του
Ξένιου Δία οι επιχειρήσεις σκούπα, οι φυ-
λακίσεις μεταναστών και ανηλίκων στην
Αμυγδαλέζα, οι βασανισμοί μεταναστών
στη Νίκαια. Είναι ώρα να πάρουν χαρτιά,
ιθαγένεια, ίσα δικαιώματα, ίση αμοιβή και
κοινωνική ασφάλιση. Είναι ώρα να έχουν
τζαμιά οι μουσουλμάνοι στις γειτονιές. Εί-
ναι ώρα να έχουν δικαίωμα ψήφου και
εκλογής οι μετανάστες/στριες. 

Διεκδικούμε τώρα να ανοίξουν οι πό-
λεις για τους πρόσφυγες, να κλείσουν τα
στρατόπεδα γκέτο. Άσυλο και στέγη για

όλους και όχι πέταγμα στο δρόμο για
όσους ολοκληρώνεται η διαδικασία του
ασύλου με έγκριση η απόρριψη. Πρόσβα-
ση στην δημόσια υγεία χωρίς αποκλει-
σμούς.  Δικαίωμα στην εργασία και την
κατοικία με μαζικά προγράμματα εργατι-
κής στέγης για όλους, ντόπιους και μετα-
νάστες. Δικαίωμα πρόσβασης όλων των
παιδιών στην δημόσια εκπαίδευση.

Διεκδικούμε να μείνει ανοικτός ο δρό-
μος της ελπίδας, της αντίστασης στις
άγριες πολιτικές της λιτότητας, των μνη-
μονίων, των περικοπών που φέρνουν την
φτώχεια, της αντίστασης στις ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις και τους πολέμους.
Αυτή η προοπτική περνάει μέσα από το
τσάκισμα της φασιστικής απειλής και το
τέλος των ρατσιστικών πολιτικών”.  

Ξέρουμε από προσφυγιά
“Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι

αδέρφια μας. Ξέρουμε τι σημαίνει προ-
σφυγιά. Ο ελληνικός λαός δίδαξε τί ση-
μαίνει αλληλεγγύη τα τελευταία χρόνια,
αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να το δεί-
ξουν και οι κυβερνήσεις. Είμαστε εδώ για-
τί στον αγώνα κατά του ρατσισμού και
του φασισμού πρέπει να είμαστε όλοι
ενωμένοι” σημείωσε ο Κ.Μανταίος, πρό-
εδρος του Συλλόγου Φυλακισθέντων –
Εξορισθέντων Αντίστασης '67-'74. 

Ο πρόεδρος της Νιγηριανής Κοινότη-
τας, Ντόναλντ Οχαγουέρε, κάλεσε “να
δώσουμε όλοι το παρών στο συλλαλητή-
ριο του Σαββάτου 16/3, για να διεκδική-
σουμε δικαιοσύνη για τον Εμπουκά κι όχι
μόνο. Ο Εμπουκά δεν είναι ο μόνος. Τα
ρατσιστικά βασανιστήρια στις τουαλέτες
και τα ασανσέρ των αστυνομικών τμημά-
των πρέπει να σταματήσουν. Δεν είμαστε
ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα
που έδωσαν στη δημοσιότητα για τον Εμ-
πουκά (σ.σ τον εμφανίζουν να έχει κάνει
χρήση ναρκωτικών ουσιών). Ό,τι κι αν
έκανε δεν δικαιολογείται να βρεθεί νε-
κρός στα χέρια τους. Έπρεπε να τον πά-
νε πρώτα στο νοσοκομείο”. 

Ο Χαντίμ Χουσεΐν, ο πατέρας του δολο-
φονημένου από χρυσαυγίτες Σαχζάτ Λουκ-
μάν, έκανε το δικό του κάλεσμα στη διαδή-
λωση της 16 Μάρτη. “Θα είμαι κι εγώ στη
διαδήλωση. Να μη σκοτωθεί άλλος από

φασίστες, όπως σκοτώσανε το γιό μου.
Μόνος τρόπος είναι να βγούμε όλοι στο
δρόμο και να πούμε όχι στο ρατσισμό, όχι
στο φασισμό, όχι στη Χρυσή Αυγή. Θέλω
να σας καλέσω όλους και στο δικαστήριο
στις 22/3, που συνεχίζεται η δίκη των δο-
λοφόνων του Σαχζάτ. Να απαιτήσουμε να
μη χαμηλώσουν οι ποινές τους”.

Για τη διαδήλωση της 16ης Μάρτη ως
συνέχεια της απεργιακής κινητοποίησης
στις 8 Μάρτη, μίλησε η Μαρία Αμπελιώτη,
εργαζόμενη στο δήμο της Αθήνας και μέ-
λος της Κίνησης για απεργιακή 8 Μάρτη.
“Η κυβέρνηση συμβάλει στην άνοδο της
ακροδεξιάς με τη συμμετοχή της στις ρα-
τσιστικές συμφωνίες της Ευρώπης Φρού-
ριο” υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Από τη μεριά των καλλιτεχνών που υπο-
γράφουν τη διακήρυξη για τις 16 Μάρτη,
μίλησε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Βασί-
λης Κουκαλάνι. “Οι καλλιτέχνες πρέπει να
είναι παρόντες στη μάχη κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού και το βλέπουμε
αυτό στις δεκάδες υπογραφές που έχουν
συγκεντρωθεί στη διακήρυξη. Εμείς έχου-
με παράδοση συμμετοχής στις κινητοποι-
ήσεις για τη Διεθνή Μέρα αντιρατσιστικής
κι αντιφασιστικής δράσης. Θα είμαστε
εκεί για πολλοστή φορά για να στηρίξου-
με, ξεκινώντας από τις 12 το πρωί του
Σαββάτου, με την παράσταση 'Πιο δυνα-
τός από τον Σούπερμαν' και συναυλία του
MC Yinka και του Σ.Γραμμένου, στο θέα-
τρο Εμπρός”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Αποκαλυπτικά ήταν τα όσα καταγγέλθηκαν στη συ-
νέντευξη Τύπου σχετικά με τη νέα έξαρση ρατσι-
στικών επιθέσεων από νεοναζί της Χρυσής Αυγής

αλλά και νέα περιστατικά κάλυψης και ρατσιστικής αντι-
μετώπισης της αστυνομίας προς τα θύματα. 

Τις δικές τους μαρτυρίες κατέθεσαν ο Εχσάν Ουλά,
που δέχτηκε ρατσιστική επίθεση την Πέμπτη 7/3 στους
Αγ.Αναργύρους, οι εργάτες από τη Λάρισα, Σαλμάν
Ατζούμ και Σαΐντ Αχμέντ που δέχτηκαν επίθεση από τον
εργοδότη τους  και οι Μοχάμεντ Χαμζά και Χασάν Ραζά,
που κατήγγειλαν τις επιθέσεις που δέχτηκαν από φασί-
στες στην περιοχή της Σαλαμίνας. Όλοι τους με εμφανή
τα σημάδια των επιθέσεων στα πρόσωπά τους.

“Πάνω από 50 επιθέσεις από χρυσαυγίτες, έχουν γίνει
τις τελευταίες βδομάδες”, είπε ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρό-
εδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος “Η Ενότη-
τα”. “Θα συμμετέχουμε μαζικά στις 16 Μάρτη γιατί το
έχουμε ανάγκη. Έχουμε νέα έξαρση των επιθέσεων και
τα θύματα όταν πάνε στο αστυνομικό τμήμα δεν παίρνουν
την καταγγελία. Λύση είναι η νομιμοποίηση των μετανα-
στών. Να δώσουν χαρτιά και να κλείσουν τα κέντρα κρά-
τησης, είτε είναι τα στρατόπεδα – φυλακές, είτε οι χώροι
στα Α.Τ που έχουν γεμίσει”.

Έχοντας νάρθηκα στη μύτη και μαυρισμένα μάτια, ο
Εχσάν Ουλά, πήρε το λόγο: “Την Πέμπτη 7/3, κατά τις
7μμ, τελείωσα από τη δουλειά και πήγαινα σπίτι. Ήρθαν
τέσσερα άτομα σε δύο μηχανάκια. Ένας με έπιασε από
το λαιμό κι άλλος άρχισε να μου δίνει μπουνιές. Με βρίζα-
νε και μου έλεγαν να φύγω από τη χώρα”. 

Ο Μοχάμεντ Χαμζά δέχτηκε επίθεση το απόγευμα της
Παρασκευής 8 Μάρτη στη Σαλαμίνα. Έδειξε στους δημο-
σιογράφους φωτογραφίες με τον ίδιο αιμόφυρτο, αλλά
και φωτογραφία με τον νεοναζί που τον χτύπησε. “Πήγα
στο αστυνομικό τμήμα να το καταγγείλω, μου ζήτησαν το
όνομα του δράστη για να κάνω μήνυση και παράβολο.
Τρεις φορές πήγαμε κ ήρθαμε στην αστυνομία, αλλά δεν
δέχτηκαν την καταγγελία. Γι'αυτό ήρθαμε εδώ, για να
ακουστούμε”.   

Ο Χασάν Ραμζά, συνέχισε: “Πριν τρεις – τέσσερις εβδο-
μάδες, αυτός ο ίδιος που χτύπησε τον Μοχάμεντ Χαμζά,
μου επιτέθηκε με βρισιές 'μαλάκα Πακιστανέ' και τέτοια.
Λίγες μέρες μετά με μια παρέα ήρθε και μας είπε 'δείξτε
μας τα χαρτιά σας'. Όταν τον ρώτησα γιατί, μας είπε ότι
είναι Χρυσή Αυγή κι ότι αυτοί θα έπρεπε να ελέγχουν ποι-
ός είναι εδώ και γιατί. Οι ρατσιστικές παρενοχλήσεις από
αυτόν κι άλλον έναν, είναι καθημερινές. Προσπαθούν να
μας φοβίσουν. Είμαι μικροπωλητής, πρέπει να είμαι όλη
μέρα έξω, αλλά  δυσκολευόμαστε να πάμε στη δουλειά
μας”.'

“Δουλεύαμε σε φάρμα με πρόβατα κοντά στη Λάρισα”
είπε ο Σαλμάν Ατζούμ. “Ο εργοδότης μας χτύπησε γιατί
ζητήσαμε τα δεδουλευμένα μας. Ήμασταν τρεις μήνες
απλήρωτοι. Στις 7/2, ήρθε μαζί με άλλους δύο κι άρχισε
να μας χτυπάει και να μας βρίζει ρατσιστικά. Έλεγε ότι
θα μας ταΐσει χοιρινό με το ζόρι κι ότι η Χρυσή Αυγή και η
αστυνομία είναι φίλοι του”.

Κλείνοντας ο Πέτρος Κωνσταντίνου πρόσθεσε στις κα-
ταγγελίες, περιστατικά των τελευταίων ημερών με ρατσι-
στικές επιθέσεις στο Τυμπάκι της Κρήτης και στην περιο-
χή γύρω από τον Γαλαξία στα Σεπόλια. “Βλέπουμε ότι εν
όψει των εκλογών οι νεοναζί προσπαθούν να συνδυάσουν
τη ναζιστική βία με την προεκλογική καμπάνια. Καλούμε
όλα τα συνδικάτα, τα κινήματα γειτονιάς, τις συλλογικό-
τητες, σε εγρήγορση για να μην αφήσουμε κανέναν μετα-
νάστη και πρόσφυγα, μόνο του, απέναντι στις ρατσιστι-
κές επιθέσεις. Είναι επιθέσεις που τροφοδοτούνται από
την πολιτική της κυβέρνησης που κάνει ρατσιστικές επι-
χειρήσεις σκούπα, με εκατοντάδες συλληφθέντες μετα-
νάστες”.

Οι μετανάστες
καταγγέλουν

Ενωμένοι ενάντια στον 
ρατσισμό και τους φασίστες

Συνέντευξη Τύπου της ΚΕΕΡΦΑ για τη Διεθνή μέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού στις 16 Μάρτη

Ο Εχσάν Ουλά καταγγέλλει 
τη ρατσιστική επίθεση σε βάρος του
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Παγκόσμια 
η 16 Μάρτη
Η μεγαλύτερη διεθνής κινητοποίηση ενάν-

τια στο ρατσισμό και το φασισμό αναμέ-
νεται να γίνει στις 16 Μάρτη, καθώς συλ-

λαλητήρια ετοιμάζονται σε περισσότερες από
70 πόλεις, σε 22 χώρες. Η πρωτοβουλία που ξε-
κίνησε από τη Διεθνή Συνάντηση των αντιφασι-
στικών κι αντιρατσιστικών κινημάτων, που οργά-
νωσε η ΚΕΕΡΦΑ τον περασμένο Οκτώβρη στην
Αθήνα, έχει αγκαλιαστεί από εκατοντάδες συλ-
λογικότητες του κινήματος σε όλο τον κόσμο.
Μεγάλη σημασία έχουν οι κινητοποιήσεις που
θα γίνουν σε σημεία όπου τα τελευταία χρόνια
τράβηξαν την προσοχή λόγω της εκλογικής ανό-
δου της ακροδεξιάς. 

Από τη Βραζιλία ενάντια στο Μπολσονάρο μέ-
χρι τις ΗΠΑ, ένα εντυπωσιακό εύρος οργανώσε-
ων ετοιμάζονται να στείλουν ισχυρό μήνυμα
στον Τραμπ, διαδηλώνοντας σε Νέα Υόρκη,
Ουάσιγκτον και Φλόριντα. Στην Ουγγαρία, μετά
τις εργατικές διαδηλώσεις ενάντια “στο νόμο
της σκλαβιάς”, ο Όρμπαν θα βρει απέναντί του
τους αντιφασίστες. Στο Ισπανικό Κράτος, η ορ-
γή για τις συνεργασίες της δεξιάς με το Vox και
τους νοσταλγούς του Φράνκο, θα βγει στους
δρόμους της Καταλωνίας, της Ανδαλουσίας και
της Χώρας των Βάσκων. 

Δίπλα στη γενική απεργία
Στη Γαλλία των Κίτρινων Γιλέκων, η διαδήλω-

ση της 16 Μάρτη είναι ήδη στο καλεντάρι του κι-
νήματος που ετοιμάζεται για γενική απεργία
τρεις μέρες μετά. Στη Γερμανία, η 16 Μάρτη θα
δώσει συνέχεια στη μάχη ενάντια στο AfD, αλλά
και τη ρατσιστική πολιτική Μέρκελ – Ζεεχόφερ.
Και όχι μόνο. Τα καλέσματα για διαδηλώσεις
απλώνονται στη Βρετανία, στη Σκωτία, στην
Ουαλία, στην Αυστρία, στην Τουρκία, στην Κύ-
προ, στην Ιρλανδία, στην Πολωνία, στην Ολλαν-
δία, στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Σουηδία, στη
Νορβηγία, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη
Ν.Κορέα.

Στην Ελλάδα οι κινητοποιήσεις θα αρχίσουν
από την προηγούμενη μέρα με τη διαδήλωση
στο Βόλο την Παρασκευή 15/3 και το Σάββατο
16/3, θα γίνουν συλλαλητήρια και διαδηλώσεις
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, το Ηρά-
κλειο, τα Γιάννενα, την Πάτρα και την Ξάνθη.

Μεταξύ άλλων καλούν η ΚΕΕΡΦΑ, το Αντιφα-
σιστικό Δίκτυο Συμπερίληψης και Αλληλεγγύης,
η ΠΟΣΠΕΡΤ, η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, οι Σύλλογοι Ερ-
γαζομένων στα Νοσοκομεία Αγιος Σάββας και
Γεννηματάς, η ΕΛΜΕ Κορυδαλλού, η Πακιστανι-
κή Κοινότητα Ελλάδος “η Ενότητα”, η Νιγηριανή
Κοινότητα Ελλάδος, η Μπαγκλαντεσιανή Κοινό-
τητα Ελλάδος, η  Αφγανική Κοινότητα μετανα-
στών και προσφύγων στην Ελλάδα, οι πρόσφυ-
γες από το “Ξενοδοχείο Ηλιόχαρη” στους Αγί-
ους Θεόδωρους, οι πρόσφυγες από τα κάμπ
Θήβας, Μαλακάσας, Ελαιώνα, Σχιστού, τα δημο-
τικά συμβούλια Αθήνας και Νίκαιας-Ρέντη, οι δη-
μοτικές κινήσεις Kίνημα στην Πόλη του Ζωγρά-
φου, Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, Αν-
ταρσία στο Λιμάνι του Πειραιά, Ανταρσία στην
Κοκκινιά, Αντίσταση και Ανατροπή στα Βριλήσια,
ο Σύλλογος Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου
Αθήνας, η ΛΟΑΤΚΙ συλλογικότητα Proud Seniors

Σ.Μ.

Aγαπητοί φίλοι και φίλες, στις 16 Μαρτί-
ου, μαζί με χιλιάδες ακτιβιστές σε αρ-
κετές χώρες σε διαφορετικές ηπεί-

ρους, στη Γερμανία σε τουλάχιστον 27 πόλεις
κόσμος θα πάρει μέρος σε διαδηλώσεις, συγ-
κεντρώσεις και δράσεις.

Αντιμετωπίζουμε την άνοδο των ακροδε-
ξιών κομμάτων και του ρατσισμού σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο και θέλουμε να διαμαρτυρη-
θούμε έντονα και σε παγκόσμια αλληλεγγύη
ενάντια σε αυτά.

Στη Γερμανία, η ακροδεξιά “Εναλλακτική
για την Γερμανία” μπήκε στο κοινοβούλιο και
προσπαθεί να επιβάλει την ρατσιστική ατζέν-
τα της. Η “Εναλλακτική για την Γερμανία” έχει

συνδέσεις με όλα τα μέρη της άκρας δεξιάς
και δρα στο Κέμνιτς και σε άλλα μέρη ως κοι-
νοβουλευτική πτέρυγα ενός βίαιου φασιστι-
κού κινήματος δρόμου.

Οι πολιτικοί άλλων κομμάτων προσπαθούν
να κερδίσουν τους ψηφοφόρους υιοθετώντας
δεξιότερα ζητήματα και επικροτώντας τα ρα-
τσιστικά αιτήματα της “Εναλλακτικής για την
Γερμανία.

Ο ρατσισμός, ο αντισημιτισμός και το μί-
σος κατά των Ρομά αυξάνονται. Η ισλαμο-
φοβία είναι ευρέως διαδεδομένη. Ειδικά οι

γυναίκες που φορούν μαντήλα αντιμετωπί-
ζουν μια αυξανόμενη επιθετικότητα στον δη-
μόσιο χώρο.

Αλλά πολλοί άνθρωποι αντιτίθενται στο ρα-
τσισμό. Πέρσι, υπήρξαν αμέτρητες διαδηλώ-
σεις κατά του ρατσισμού και της ακροδεξιάς
στη Γερμανία. Κορυφαία ήταν η μεγάλη δια-
δήλωση των 240.000 στο Βερολίνο από την
Συμμαχία “Είμαστε αδιαίρετοι” στις 13 Οκτώ-
βρη.

Μαζί με τους φίλους μας σε πολλές χώρες,
στις 16 Μαρτίου θα διατρανώσουμε: Ενωμέ-
νοι είμαστε ισχυροί - εναντίον του ρατσισμού
και του φασισμού, παντού!

Aufstehen gegen rassismus, Γερμανία

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

Αυτός ο άνευ προηγουμένου τεράστιος  συν-
τονισμός για να βγει η φωνή της αντιρατσι-
στικής πλειοψηφίας στους δρόμους έρχε-

ται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Η προεδρία του
Τραμπ ενήργησε ως εγερτήριο σάλπισμα των
ακροδεξιών και φασιστικών δυνάμεων σε όλο τον
κόσμο. Βλέπουμε μια αύξηση της αυτοπεποίθη-
σης αυτών των δυνάμεων οι οποίες επιχειρούν να
σύρουν τις εξελίξεις προς τα δεξιά, χύνοντας το
πιο άθλιο δηλητήριο ισλαμοφοβίας, αντισημιτι-
σμού, ρατσισμού και στοχοποιώντας τους μετανά-
στες ως αποδιοπομπαίους τράγους.

Οι πολιτικοί που μας κυβερνούν κατηγορούν
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες για τα προ-
βλήματα της κοινωνίας και έτσι παίζουν το δικό
τους παιχνίδι στη δαιμονοποίηση της μουσουλμα-
νικής κοινότητας. Έτσι ανοίγει η πόρτα για την
ακροδεξιά και προχωρά η νομιμοποίηση του ρα-
τσιστικού λόγου, κάτι που δεν έχει θέση στην κοι-
νωνία το 2019.

Η παγκόσμια διαμαρτυρία στέλνει το μήνυμα
Φτάνει πιά!, δεν θα επιτρέψουμε την άνοδο του
ρατσισμού και του φασισμού. Είμαστε οι πολλοί.
Ελάτε μαζί μας στους δρόμους σε όλο τον κόσμο.

Γουέιμαν Μπένετ, 
συντονιστής Stand Up to Racism, Βρετανία

Ηκοινοβουλευτική άνοδος του ακροδεξιού Vox ήταν ένα σοκ για τον κόσμο
σε όλο το ισπανικό κράτος. Στην Ανδαλουσία κατάφεραν να καταλάβουν 12
έδρες. Οι σχολιαστές ισχυρίζονται ότι το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, με τις

ρατσιστικές του πολιτικές θα “σκουπίσει” τους φασίστες ψηφοφόρους. Στην πραγ-
ματικότητα, η υιοθέτηση ρατσιστικής και ακροδεξιάς ατζέντας από τα μεγάλα κόμ-
ματα διευκόλυνε τους φασίστες, κι όχι το αντίθετο. 

Η φέτινη διεθνής ημέρα αντιρατσιστικής κι αντιφασιστικής δράσης στις 16 Μάρτη
θα είναι εστιασμένη στη μάχη κατά του Vox. Έχουμε την εμπειρία των πρωτοβου-
λιών που πήραμε με την κίνηση Ενότητα Ενάντια στο Φασισμό και το Ρατσισμό στην
Καταλονία (UCFR) το 2010 και με τις οποίες τσακίσαμε το φασιστικό κόμμα Πλατ-
φόρμα για την Καταλονία. Δυστυχώς, στο μεγαλύτερο μέρος του ισπανικού κρά-
τους η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά έχει περιοριστεί σε αυτή που δίνουν μικρές αν-
τιφασιστικές ομάδες της άκρας αριστεράς. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειές τους
δεν αρκούν για να σταματήσουν το Vox. 

Η UCFR έκανε κάλεσμα τον περασμένο Δεκέμβρη ενθαρρύνοντας τον κόσμο να χτί-
σει ενωμένος το κίνημα ενάντια στο ρατσισμό και την ακροδεξιά. Το κάλεσμα συνυπο-
γράφηκε από ένα μεγάλο φάσμα κινήσεων και οργανώσεων. Μια πανεθνική συνάντηση
τον περασμένο μήνα είχε μεγάλη επιτυχία. Ακτιβιστές από άλλους χώρους έφυγαν με
χιλιάδες προκηρύξεις και πάνω από όλα με μια τεράστια επιθυμία να χτίσουν κινήσεις
όπως αυτή της UCFR. Επιλέξαμε τις 23 Μάρτη σαν ημερομηνία κινητοποίησης. Αυτό
μας δίνει περισσότερο χρόνο να την οργανώσουμε καθώς έχουμε και τη Διεθνή Ημέρα
των Γυναικών στις 8 Μάρτη, όπου αναμένονται μαζικές διαδηλώσεις και συμπεριλαμβά-
νεται η αντίσταση στο Vox. Το χτίσιμο ενιαιομετωπικών κινήσεων ενάντια στην ακροδε-
ξιά σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους θα είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά.

Ντέιβιντ Καρβάλα 
Κίνηση Ενότητα Ενάντια στο Φασισμό και το Ρατσισμό (UCFR), Ισπανικό Κράτος

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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ΠΟΛΩΝΙΑ

Hρατσιστική δεξιά κυ-
βέρνηση της Πολω-

νίας κάνει ό,τι μπορεί για
να νομιμοποιήσει το φασι-
σμό. Φασίστες διαδήλω-
σαν στο στρατόπεδο συγ-
κέντρωσης του Άουσβιτς
τη μέρα μνήμης του Ολο-
καυτώματος. Το έκαναν
ανενόχλητοι από την
αστυνομία ακόμα κι όταν
φώναξαν “Ώρα να πολε-
μήσουμε τον εβραϊσμό”.
Γνωρίζουμε ότι η πλειοψη-
φία του κόσμου αηδιάζουν
από το φασισμό και τις
ρατσιστικές επιθέσεις. Και
οι αντιρατσιστικές διαδη-
λώσεις στις 16 Μάρτη εί-
ναι η καλύτερη ευκαιρία
να το δείξουμε στο δρόμο. 

Η κίνηση Ενωμένοι
Ενάντια στο Ρατσισμό
στην Πολωνία καλεί σε
διαδηλώσεις και πικετοφο-
ρίες σε όλη τη χώρα. Η
συμμαχία μας ενώνει ακτι-
βιστές της αριστεράς,
πράσινους, συνδικάτα,
ομάδες κάθε θρησκείας
και ΜΚΟ που ασχολούνται
με πρόσφυγες και μετανά-
στες. Προς το παρόν κινη-
τοποιήσεις θα πραγματο-
ποιηθούν σε 13 πόλεις της
χώρας. Η μεγαλύτερη δια-
δήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί στη Βαρσοβία, όπου
ήδη συνεργαζόμαστε με
πολλούς εκπαιδευτικούς
και μαθητές για την οργά-
νωσή της. Στην οργάνωση
των διαδηλώσεων στη
Βαρσοβία και το Γκντάνσκ
συμμετέχουν επίσης οι αν-
τιφασιστικές φοιτητικές
επιτροπές.

Άντι Ζεμπρόφσκι 
Ενωμένοι Ενάντια στο

Ρατσισμό
Πολωνία

ΒΟΛΟΣ

Την Τετάρτη 6/3 στην
Αρχιτεκτονική του Βό-

λου πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ
για τη δίκη της Χρυσής
Αυγής και το αντιφασιστι-
κό κίνημα. Πρόκειται για
νέο άνοιγμα για την ΚΕΕΡ-
ΦΑ Βόλου στην τελική ευ-
θεία για την οργάνωση
της αντιφασιστικής και αν-
τιρατσιστικής 15 Μάρτη
στην πόλη. 

Την ίδια στιγμή που ο
Μπέος σφιχταγκαλιάζεται
με τον Ηλιόπουλο της
Χρυσής Αυγής και απειλεί
με αίμα αν έρθουν πρό-
σφυγες και μετανάστες
στο Βόλο, οι φοιτητές συ-
ζητάνε και οργανώνουν
αντιφασιστικά. Μετά την
εισήγηση ακολούθησαν
τοποθετήσεις που επικεν-
τρώθηκαν στους τρόπους
που θα μπορούμε να ορ-
γανώσουμε την παρέμβα-
σή μας εν όψει του συλλα-
λητηρίου. Πλέον και οι
φοιτητές της αρχιτεκτονι-
κής βγαίνουν πιο δυνατά,
με εξορμήσεις και πανό,
με άνοιγμα στους υπόλοι-
πους φοιτητές με την
ΚΕΕΡΦΑ, σε συντονισμό
με άλλους φοιτητικούς
συλλόγους και κινήσεις.

Γιάννης Σουμπάσης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Την Τρίτη 5/3 πραγματο-
ποιήθηκε εκδήλωση

στο Πανεπιστήμιο για την
οργάνωση της 16 Μάρτη.
Στη συζήτηση μπήκαν οι
παγκόσμιες αντιστάσεις
ενάντια στην ακροδεξιά, η
σημασία της καταδίκης της
Χρυσής Αυγής και η μάχη
να ανοίξουν τα σύνορα και
να κλείσουν τα στρατόπε-
δα.

Ορίστηκε πρόγραμμα
για την οργάνωση της δια-
δήλωσης στα Γιάννενα, με
εξορμήσεις στις σχολές,
όπως η εξόρμηση στη λέ-
σχη όπου μοιράστηκε μα-
ζικά η προκήρυξη για τις
16 Μάρτη. Επίσης, προ-
γραμματίζουμε να έρθου-
με σε επαφή με τους πρό-
σφυγες από το στρατόπε-
δο στον Κατσικά ώστε να
συμμετέχουν και εκείνοι
στη διαδήλωση. 

Αρετή Κανέλλου

ΟΚάις Αμιρί και η Λεϊλά μαζί με τα τρία παιδιά τους, ηλικίας εννέα, τεσσάρων
και τριών ετών, μένουν στο Ρέντη, σε σπίτι που διαχειρίζεται η ΜΚΟ Νόστος

για λογαριασμό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Αυτή η
πενταμελής οικογένεια προσφύγων απειλείται να πεταχτεί στο δρόμο μετά την κυ-
νική επίδοση τελεσίγραφου από τη ΜΚΟ, για αποχώρηση από το σπίτι που μένουν,
μέχρι τις 15 Μάρτη. 

Η απόφαση για τη χορήγηση ασύλου δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς το Ελληνικό
Συμβούλιο για τους πρόσφυγες έχει καταθέσει αίτηση ακύρωσης. “Η βιασύνη με την
οποία επιχειρούν να τους στείλουν στις πλατείες και στα παγκάκια δείχνει ότι υλοποι-
ούν ένα σχέδιο απάνθρωπης μεταχείρισης την ώρα που έχουν στην διάθεσή τους
εκατομμύρια για την στέγαση και την φροντίδα των προσφύγων. Είναι πρόκληση, ο
υπουργός Μετανάστευσης να συνεχίζει μια πολιτική που εξαθλιώνει τους πρόσφυ-
γες, τους πετάει στο δρόμο, αφήνει τα παιδιά έξω από τα σχολεία. Καλούμε τα συνδι-
κάτα, τους εκπαιδευτικούς, τα δημοτικά συμβούλια και τα Συμβούλια Ένταξης Μετα-
ναστών να καταδικάσουν την πολιτική του πετάγματος στο δρόμο οικογενειών προ-
σφύγων και να απαιτήσουν την συνέχιση της παραμονής σε σπίτια μέσα στις πόλεις”
αναφέρει η ΚΕΕΡΦΑ σε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει το γεγονός.    

Εντυπωσιακή ανταπόκριση
Σε δεκάδες εργατικούς χώρους, γειτο-

νιές, στρατόπεδα προσφύγων, σχολεία
και σχολές, απλώνεται το κάλεσμα για τις
16 Μάρτη, από τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ.

“Μαζικές εξορμήσεις πραγματοποιήσα-
με το Σάββατο στον πεζόδρομο του Περι-
στερίου και τη Δευτέρα στο Εκθεσιακό
Κέντρο που γίνονταν οι εκδηλώσεις του
δήμου για την Καθαρά Δευτέρα. Ήταν
εντυπωσιακή η ανταπόκριση. Με το που
ξεκινήσαμε να μοιράζουμε, ο κόσμος όρ-
μηξε να πάρει υλικά για τις 16 Μάρτη”
μας είπε ο Παντελής από το Περιστέρι. 

“Την Καθαρά Δευτέρα κάναμε εξόρμη-
ση στον λόφο Φιλοπάππου για τις 16
Μάρτη. Tο εντυπωσιακό ήταν ότι πολύς
κόσμος ήξερε ήδη για την διαδήλωση,
πράγμα που σημαίνει ότι έχει γίνει ένας
σταθμός του αντιρατσιστικού κινήματος
στην Ελλάδα. Μέσα στη βδομάδα ετοιμά-
ζουμε εξορμήσεις στις γειτονιές μας και
σε πολλούς μαζικούς χώρους εργασίας”
μετέφερε στην Ε.Α, ο Δημήτρης.

“Σύντροφοι και συντρόφισσες από τη
Ν.Ιωνία και τη Φιλαδέλφεια κάναμε εξόρ-
μηση στο Άλσος της Ν.Φιλαδέλφειας,
στις τοπικές εκδηλώσεις για την Καθαρά
Δευτέρα. Πολλοί σταματούσαν να μιλή-
σουμε για τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό
και τους φασίστες και ενδιαφέρονταν για
τη διαδήλωση στις 16Μ. Χαρακτηριστικό

ήταν ότι αρκετοί μαθητές και μαθήτριες
πήραν προκηρύξεις για να μοιράσουν
στα σχολεία τους. Τακτικές εξορμήσεις
πραγματοποιούμε τις τελευταίες βδομά-
δες και στο καμπ της Μαλακάσας, όπου
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
πρόσφυγες είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ο
κόσμος εκεί ζει εγκαταλελειμένος σε
τραγικές συνθήκες. Η σχέση μας με τους
πρόσφυγες από το συγκεκριμένο στρα-
τόπεδο κρατάει πολλά χρόνια κι έχουμε
διαδηλώσει πολλές φορές από κοινού για
τις διεκδικήσεις τους. Το ίδιο παλεύουμε
να επαναλάβουμε και στις 16 Μάρτη.
Μας ζήτησαν προκηρύξεις στα φαρσί για
να μοιράσουν ” δήλωσε ο Θάνος.

Στα καμπ
“Τις τελευταίες μέρες έχουμε επισκε-

φτεί το καμπ του Σχιστού δύο φορές. Μι-
λήσαμε με τους πρόσφυγες για τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν με τον εγ-
κλεισμό τους και συζητήσαμε για την
ανάγκη να διαδηλώσουμε από κοινού για
να κλείσουν τα στρατόπεδα και να παλέ-
ψουμε για να ζήσουν όπως όλος ο κό-
σμος με πλήρη δικαιώματα μέσα στις πό-
λεις. Σημαντική ήταν και η μεγάλη εξόρ-
μηση που κάναμε στη Σωτήρος το περα-
σμένο Σάββατο”, μας είπε η Μαρία.

“Εκατοντάδες προκηρύξεις μοιράσαμε

στα Χανιά, στο καθαροδευτεριάτικο γλέντι
του δήμου” μας λέει ο Μανώλης. “Άνοιγε
μεγάλη συζήτηση ενώ μεγάλο ενδιαφέρον
συγκέντρωσαν και τα αντιρατσιστικά κι αν-
τιφασιστικά βιβλία που είχαμε στο τραπε-
ζάκι μας. Αρκετοί μας έλεγαν για την απει-
λή της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευ-
ρώπη και θυμίζαμε πώς όπου προσπαθούν
να σηκώσουν κεφάλι, υπάρχει αντίσταση
και οργάνωση από το αντιφασιστικό κίνη-
μα. Με αρκετό κόσμο ανανεώσαμε το ραν-
τεβού μας για τις 16 Μάρτη”.

“Γιάννης Αντετοκούμπο: Εάν δεν ήταν στο ΝΒΑ, ίσως ήταν νεκρός στο Α.Τ. Ομόνοιας”. Το σύνθημα δίπλα στην εικόνα του Γιάννη Αντετοκούμπο 
συνοψίζει τους λόγους για να είμαστε όλοι στους δρόμους στις 16 Μάρτη.

Εξορμήσεις
Τετάρτη 13/3
ΗΣΑΠ Πειραιάς 7.30πμ

Πέμπτη 14/3
ΗΣΑΠ Πετράλωνα 7.30πμ
Μετρό Ευαγγελισμός 7.30πμ
Μετρο Αγ. Αντώνης 7.30πμ
Μετρό Ελληνικό 7.30πμ
Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας 7.30πμ
ΗΣΑΠ Νέα Ιωνία 7.30πμ

Παρασκευή 15/3
ΗΣΑΠ Καλλιθεα 7.30πμ
Πλατεία Συντάγματος 8πμ

Και στη Βαρσοβία τα συνθήματα
στην πορεία της Παγκόσμιας
Μέρας των Γυναικών συνδύαζαν
την 8 με τη 16 Μάρτη.
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Μαζική ήταν η παρουσία των φοι-
τητριών και των φοιτητών. Με

τα πανό τους διαδήλωσαν οι Φοιτητι-
κοί Σύλλογοι ΣΤΕΦ από το ΠΔΑ, ΦΕ-
ΠΑ, Μεταλλειολόγων, Γεωλογικού,
Χημικών Μηχανικών, Αρχιτεκτονικής,
ΥΜΜΗ. Μαζί τους φοιτήτριες και
φοιτητές της Παντείου, αλλά και
πολλές μαθήτριες και μαθητές με τα
πανό του Βαρβάκειου Πρότυπου
Σχολείου και άλλων μαθητικών συλ-
λογικοτήτων.

Τη στήριξη δεκάδων δημοτικών κι-
νήσεων κέρδισε η απεργία στις 8
Μάρτη. Με τα πανό τους διαδήλω-
σαν η Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, η Ανταρσία στην Κοκκινιά
και η Ανταρσία στο Λιμάνι του Πει-
ραιά. “Απεργούμε και διαδηλώνουμε
για τα δικαιώματα των γυναικών, που
ακόμα δεν έχουν κατοχυρωθεί”, μας
είπε η Πέγκυ Γαλάκου, ιδιωτική
υπάλληλος και υποψήφια με την Αν-
ταρσία στο Λιμάνι, “Συμμετέχουμε
σήμερα ως σχήμα, εκφράζοντας την
αλληλεγγύη μας με τα γυναικεία και
εργατικά κινήματα διεθνώς. Και ταυ-
τόχρονα αγωνιζόμαστε για να απο-
τρέψουμε την είσοδο των φασιστών
της ΧΑ στο δημοτικό συμβούλιο”.

Δίπλα στις πικέτες της “Κίνησης
για την απεργιακή 8 Μάρτη” που εί-
χαν πλημμυρίσει την πορεία, εκατον-
τάδες ήταν τα αυτοσχέδια πλακάτ με
αντισεξιστικά συνθήματα που κρα-
τούσαν διαδηλώτριες/ές, όπως από
το Κέντρο Διοτίμα, την Actionaid, την
Γραμματεία Γυναικών της ΟΤΟΕ,
που συμμετείχαν στην πορεία. “Δια-
δηλώνουμε για μόνιμη και σταθερή
δουλειά, για δωρεάν στέγαση, για
παροχές υγείας και παιδείας από το
κράτος, για να είμαστε ελεύθερες να
διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας
και να έχουμε ισότητα σε όλους

τους τομείς”, μας είπε η Ελένη Τσα-
γανού, βρεφονηπιοκόμος.

Κοινός αγώνας
“Πολλοί πια συνειδητοποιούν το

θέμα της καταπίεσης”, μας είπε η Λί-
ζα Αστερίου, συγγραφέας, που δια-
δήλωνε στο μπλοκ των Proud Se-
niors Greece, της Ομάδας LGBTQI+
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του Πολύχρωμου
Σχολείου, “Δεν ξεχνάμε ότι πέρσι εί-
χαμε το πιο μαζικό Athens Pride με
δεκάδες χιλιάδες άτομα. Όλος αυ-
τός ο κόσμος εξακολουθεί να θέλει
να παλέψει. Είναι πολύ θετικό ότι αυ-
τά τα δύο αντισεξιστικά κινήματα
έχουν καταλάβει ότι ο αγώνας είναι
κοινός”.

Το πανό της Ανατρεπτικής Συσπεί-

ρωσης Ηθοποιών κρατούσε η Περ-
σεφόνη Κατσανούλη, που μας είπε:
“Σήμερα δεν γιορτάζουμε, βγαίνου-
με στους δρόμους, απεργούμε, δια-
δηλώνουμε και διεκδικούμε. Συγκινή-
θηκα πάρα πολύ από όλους τους
ομιλητές και ιδιαίτερα από το μέλος
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που αναφέρ-
θηκε και στον Ζακ. Έχει πάρα πολύ
κόσμο σήμερα, δεν το περίμενα,
όπως και τόσους άντρες. Είναι πολύ
αισιόδοξο, κάτι έχει αρχίσει να αλλά-
ζει”.

Με το σήμα της, τη γυναίκα που
σπάει τις αλυσίδες της, στο πανό
διαδήλωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ακολου-
θούσαν άλλες συλλογικότητες, συν-
δικαλιστικές κινήσεις, κόμματα της
αριστεράς και οργανώσεις της αναρ-

χίας, όπως η φεμινιστική συλλογικό-
τητα “Το Μοβ”, η Διεθνής Αμνηστία,
Εργατικές Λέσχες, η Συνέλευση της
8ης Μάρτη, το ΜΕΤΑ, η ΔΕΑ, η Ροσι-
νάντε.

“Με τις γυναίκες στην πρώτη τη
γραμμή, παλεύουμε ενωμένοι για
την ανατροπή”, “Φτώχεια, ανεργία,
σεξισμός, αυτός είναι ο καπιταλι-
σμός”, “Γυναίκες, μετανάστες και
πρόσφυγες, είμαστε ενωμένες και
δυνατές” ήταν κάποια από τα κεντρι-
κά συνθήματα της ιστορικής διαδή-
λωσης. Με τα ίδια συνθήματα συμ-
μετείχε η “Κίνηση για την απεργιακή
8 Μάρτη” και στην πορεία που έγινε
το απόγευμα της ίδιας μέρας από
μια σειρά κινήσεις και συλλογικότη-
τες.

Τις επιθέσεις που δέχονται οι εργαζόμε-
νες γυναίκες σήμερα, τους μεγάλους
αγώνες που δίνουν στην Ελλάδα και

όλο τον κόσμο, τα αιτήματα που έχουν και
παλεύουν για να τα κερδίσουν, ανέδειξαν
όλες οι ομιλίες και οι χαιρετισμοί με τους
οποίους ξεκίνησε η απεργιακή συγκέντρωση
στην Αθήνα. Οι συνδικαλίστριες και αγωνί-
στριες που πήραν το λόγο, ανέβηκαν όλες
μαζί στην εξέδρα και κάτω από το γιγαντο-
πανό της “Κίνησης για την απεργιακή 8 Μάρ-
τη” με κεντρικό σύνθημα “Παλεύουμε, Διεκ-
δικούμε, Απεργούμε” ξεσήκωσαν τις απερ-
γούς και τους απεργούς.

Την παρουσίασή τους και όλης της συγ-
κέντρωσης έκαναν εκ μέρους της Κίνησης η
Ξένη Κεσίνη, δικαστική επιμελήτρια και η
Ζαννέτα Λυσικάτου, μέλος του ΔΣ του Σωμα-
τείου Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Άγιος
Σάββας. Από νωρίς το πρωί οι δύο εργαζό-
μενες και συνδικαλίστριες καλωσόριζαν τις
διαδηλώτριες και τους διαδηλωτές με ανα-
κοινώσεις που ανάμεσα σε άλλα ανέφεραν:
“Σήμερα η απεργία μας ενώνεται με τις κινη-
τοποιήσεις των γυναικών, παντού, σε όλο
τον κόσμο. Αγωνιζόμαστε μαζί με τις γυναί-
κες στην Ισπανία που απεργούν κι αυτές, με
τις γυναίκες στις ΗΠΑ που διαδηλώνουν
ενάντια στο σεξιστή Τραμπ, με τις γυναίκες
στη Βραζιλία που παλεύουν ενάντια στο δο-
λοφόνο Μπολσονάρο, με τις γυναίκες στη
Τουρκία που συμπαραστέκονται στις απερ-
γούς της Flormar, με τις γυναίκες της Ουγ-
γαρίας που αντιστέκονται στην ακροδεξιά
και τον Όρμπαν.

“Αγωνιζόμαστε”
Αγωνιζόμαστε πλάι πλάι με τις γυναίκες

της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, με
τις αδελφές και τους αδελφούς μας που αν-
τιστέκονται στους φράχτες, το πνίξιμο, τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Έχουμε κοινό
αγώνα ενάντια στο σεξισμό και το ρατσισμό
και θα βρεθούμε ξανά μαζί στα διεθνή συλ-
λαλητήρια στις 16 Μάρτη”. Στην εξέδρα μαζί
με όλες τις απεργούς ανέβηκαν φορώντας
τις μαντήλες τους η Ιλχάμ και η Ιμάν, από το
στρατόπεδο των Σύρων προφύγων στους
Αγίους Θεοδώρους.

“Είμαστε σε συνεχείς απεργίες γιατί έχουν
αποφασίσει να μας διώξουν, μας θεωρούν
αναλώσιμα είδη”, είπε η Φιλιώ Σεϊτανίδου,
απεργός καθαρίστρια από τον Άγιο Σάββα
που ξεκίνησε τις ομιλίες, “Εμείς τους λέμε
ότι αυτό δεν θα περάσει, δε θα δεχτούμε να
χαθεί το ψωμί των παιδιών μας. Οι περισσό-
τερες από μας είναι πολύτεκνες μάνες, μο-
μογονεϊκές οικογένειες και έχουμε απόλυτη
ανάγκη τη δουλειά. Διεκδικούμε και απαιτού-
με το δικαίωμα στη συνεχή και απρόσκοπτη
εργασία”.

Η Φρόσω Σκλαβάκη, από το ΔΣ του Συλλό-
γου Εφοριακών Αθήνας, αφού μίλησε για όσα
βιώνουν οι εργαζόμενες γυναίκες στο χώρο
της, θύμισε τις σκληρές μάχες που έχουν δο-
θεί. “Στο ίδιο υπουργείο είχαμε και το φωτει-
νό παράδειγμα του 24μηνου αγώνα των καθα-
ριστριών, ενός κλάδου αμιγώς γυναικείου,
που έδειξε ότι οι εργαζόμενοι, όταν θέλουν,
μπορούν να έχουν αγώνες και μακράς διάρ-
κειας και νικηφόρους. Σήμερα, ας ακολουθή-
σουμε τα βήματα αυτών των γυναικών, των
καθαριστριών των νοσοκομείων, των αγωνιζό-
μενων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη”.

Με τις ρίζες της 8 Μάρτη, στις αρχές του
προηγούμενου αιώνα, ξεκίνησε η Μαρία
Χαρχαρίδου, από το ΔΣ του Συλλόγου Εργα-
ζόμενων στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Και
ανέδειξε τους αγώνες των εργαζόμενων γυ-
ναικών σε όλους τους χώρους: “Οι γυναίκες
δεν το βάζουμε κάτω”, είπε, “Σε όλα τα χρό-
νια των μνημονίων αγωνιστήκαμε για να κρα-
τήσουμε τις δουλειές μας, για να σταθούμε
όρθιες. Αυτό φαίνεται καθαρά στα νοσοκο-
μεία, στο Βοήθεια στο Σπίτι, στις υπηρεσίες
καθαριότητας, στις αναπληρώτριες, που πά-
λεψαν με συνεχείς απεργιακές κινητοποι-
ήσεις, με μικρές ή μεγαλύτερες νίκες και συ-
νειδητοποίησαν ότι ο μόνος δρόμος είναι ο
δρόμος της απεργιακής διεκδίκησης”.

Στο βιβλίο της Μαρίας Στύλλου “Η πάλη
για την απελευθέρωση των γυναικών” ανα-
φέρθηκε η Μαρία Αμπελιώτη, εργαζόμενη
στην καθαριότητα του Δήμου Αθήνας, τονί-
ζοντας το ρόλο του στην οργάνωση της
απεργιακής 8 Μάρτη στο χώρο. “Η παρου-
σίασή του στο Γκαράζ μας βοήθησε να συ-
νειδητοποιήσουμε την ταξική μας θέση, να
δώσουμε όλες και όλοι μαζί τον αγώνα μας,
να κερδίσουμε τη στήριξη από τρία σωμα-
τεία του χώρου που ανδροκρατείται και δεν
υπάρχει ακόμα εκπροσώπηση γυναικών”, εί-
πε και συνέχισε: “Τα αιτήματά μας είναι: ίση
αμοιβή για ίση εργασία, κατά του τράφι-
κινγκ, δικαίωμα στη μόνιμη εργασία, κατάρ-
γηση των ελαστικών σχέσεων, προστασία
της μητρότητας, αυτοδιαχείριση του σώμα-
τός μας, δικαίωμα στην έκτρωση, μαζικές

προσλήψεις, υγεία και παιδεία για τα παιδιά
μας, σεβασμός στις σεξουαλικές επιλογές,
παροχές αξιοπρεπούς φροντίδας και στέγα-
σης σε μητέρες, λήψη μέτρων για την ασφά-
λεια των γυναικών σε κάθε τομέα”.

“Οι φοιτητές που δώσαμε τη μάχη ενάντια
στο νόμο Γαβρόγλου, είμαστε οι ίδιοι εδώ
ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις και την γυ-
ναικεία καταπίεση. Με απόφαση του συλλό-
γου μας δίνουμε τις μάχες για να σταματή-
σουν οι επιθέσεις στις γυναίκες “, είπε η Ελί-
να Φιδοπιάστη, από το Φοιτητικό Σύλλογο
ΣΤΕΦ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Ενώ η Γεωργία Σακελλάρη, από το Φοιτητικό
Σύλλογο Μεταλλειολόγων συμπλήρωσε:
“Συμμετέχουμε στη σημερινή κινητοποίηση

μέσα σε μια συγκυρία που η νεολαία δέχεται
μια άνευ προηγουμένου επίθεση και συνε-
πώς κρίνεται αναγκαίο να δώσουμε ηχηρή
απάντηση... Στην Ελλάδα του 2019 οι γυναί-
κες οφείλουν με τη συμβολή τους στους
αγώνες να πάρουν πίσω όλες τις κατακτή-
σεις τους που χτυπήθηκαν τα τελευταία χρό-
νια. Τα αιτήματα για ΣΣΕ, αυξήσεις, ίση
αμοιβή, προσλήψεις, σταθερή και μόνιμη ερ-
γασία, προστασία της μητρότητας είναι αιτή-
ματα όλης της εργατικής τάξης”.

“Ως εκπρόσωπος του ΠΣΕΦΑ, των εργολα-
βικών εργαζόμενων δηλαδή στις ιδιωτικές
πλέον εταιρείες ενέργειας, χαιρετίζω τη ση-
μερινή πρωτοβουλία και σας μεταφέρω το
αγωνιστικό κλίμα των συναδέλφων και κυ-

ρίως των γυναικών εκείνων που βρίσκονται
παρούσες σε όλες τις κινητοποιήσεις μας
διεκδικώντας την ένταξή μας στο τακτικό
προσωπικό του ΔΕΣΦΑ, αναγνωρίζοντας τό-
σα χρόνια προϋπηρεσίας, υπογράφοντας
συμβάσεις δίμηνες και εξάμηνες”, είπε η Μα-
ρία Τσέλιου, από το ΔΣ του σωματείου των
εργολαβικών στη ΔΕΣΦΑ, “Εργαζόμενες, μη-
τέρες, σύντροφοι, φίλες, ανεξάρτητες, δυνα-
μικές, χειραφετημένες, πάνω από όλα γυναί-
κες, όλες δίνουν το δυναμικό παρόν τους”.

Με δύο απεργούς της καθαριότητας, η μία
εκ των οποίων είχε στο πλευρό της τη μικρή
κόρη της, ανέβηκε στην εξέδρα η Κατερίνα
Πατρικίου, γραμματέας του ΔΣ του Συλλό-
γου Εργαζόμενων στο Νοσοκομείο Άγιος
Σάββας, καλώντας όλες κι όλους να πάρουν
αποφάσεις συμπαράστασης στις απεργούς
καθαρίστριες, να στηρίξουν τον αγώνα τους
με κάθε τρόπο, να ενισχύσουν οικονομικά το
απεργιακό τους ταμείο.

“Επανάσταση”
“Πριν πενήντα χρόνια στο Stonewall έγινε η

επανάσταση του ομοφιλοφυλικού κινήματος”,
είπε ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου, από τη ΛΟ-
ΑΤΚΙ κοινότητα, που συγκίνησε και ταυτόχρο-
να ενέπνευσε με το μαχητικό του χαιρετισμό
όλες και όλους τους συγκεντρωμένους. “Δεν
ξεχνάμε ότι το γυναικείο κίνημα στάθηκε δί-
πλα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα από την πρώτη μέ-
ρα”, είπε, “Το πρώτο άτομο που στάθηκε απέ-
ναντι στις δυνάμεις καταστολής ήταν μία μαύ-
ρη τρανς γυναίκα. Σήμερα δεν υπάρχουν γυ-
ναίκες και άντρες, γκέι, λεσβίες, τρανς, κουίρ.
Σήμερα είμαστε όλοι γυναίκες και είμαστε
όλοι στο δρόμο. Η Ελλάδα για πρώτη φορά
φέτος απεργεί για τα δικαιώματα των γυναι-
κών. Θα συνεχίσουμε κάθε χρόνο να αγωνιζό-
μαστε. Πριν μερικούς μήνες η Zackie δολο-
φονήθηκε λίγο πιο κάτω. Δεν το ξεχνάμε, ζη-
τάμε δικαιοσύνη, ζητάμε ισότητα, όχι στους
αποκλεισμούς. Σήμερα είμαστε όλοι γυναί-
κες. Γιατί όπως είπε κάποιος: μία γυναίκα που
φωνάζει είναι τρελή, δύο είναι επικίνδυνες,
τρεις είναι επανάσταση. Καλό αγώνα!”.

Στις επιθέσεις σε βάρος των γυναικών και
στο κίνημα για την ανατροπή τους αναφέρ-
θηκε και ο Χρήστος Βαγενάς, μέλος ΔΣ Ομο-
σπονδίας Ασφαλιστικών Ταμείων. Ενώ η Σο-
φία Κάντα, από τη γραμματεία γυναικών της
ΟΤΟΕ δήλωσε τη συμμετοχή των τραπεζοϋ-
παλλήλων στην απεργία: “Ενώνουμε τις φω-
νές μας με όλες τις εργαζόμενες γυναίκες
του κόσμου, για μια κοινωνία ισότητας, δι-
καιοσύνης, για ίσα δικαιώματα. Είμαστε εδώ
να βροντοφωνάξουμε ότι δεν ανεχόμαστε
την ανισότητα, την έμφυλη βία, τις γυναικο-
κτονίες που έχουν πάρει τεράστιες δραματι-
κές διαστάσεις. Μέσα από τα συνδικάτα και
τις οργανώσεις που πλαισιώνουν την απερ-
γία σήμερα, θα γίνουμε ακόμα πιο δυνατές”.

Το ψήφισμα της απεργιακής συγκέντρωσης
που παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής
διάβασε η Κατερίνα Θωίδου, συμβασιούχος
του ΟΑΕΔ και μέλος της Κίνησης για απερ-
γιακή 8 Μάρτη. Το ψήφισμα έκλεινε με κάλε-
σμα για κλιμάκωση του αγώνα: “Στη φετινή 8
Μάρτη ενώσαμε τη φωνή μας με τα εκατομ-
μύρια των γυναικών που βγήκαν στους δρό-
μους απεργιακά σε όλο τον κόσμο. Και έτσι
θα συνεχίσουμε μέχρι την απελευθέρωση
όλων από το σύστημα του σεξισμού, του ρα-
τσισμού και της εκμετάλλευσης”.

Νο 1365, 13 Μάρτη 2019
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“Θέλουμε το Ψωμί, θέλουμε
και τα Τριαντάφυλλα”

Δυνατό χειροκρότημα κέρδισε η Αργυρή Ερωτοκρίτου, από το ΔΣ του Συλλόγου
Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Γεννηματάς και την Κίνηση για την απεργιακή 8

Μάρτη, που με την ομιλία της συμπύκνωσε την επιτυχία της απεργιακής κινητοποί-
ησης. “Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το εργατικό κίνημα της χώρας”, είπε, “Οι
γυναίκες της εργατικής τάξης κατάφεραν να μετατρέψουν αυτή τη μέρα σε απεργία
και πρέπει να είμαστε πολύ περήφανες και χαρούμενες γι' αυτό. Γιατί μπορούμε να
παλέψουμε και να διεκδικήσουμε για να καταλήξουμε να μπορούμε να γιορτάζουμε. 

Ενάντια στην κανονικότητα της ανισότητας στην αμοιβή, των απολύσεων εγκύων, των
σεξουαλικών παρενοχλήσεων στους χώρους δουλειάς, βάζουμε μπροστά την πιο μεγάλη
δύναμη που έχουμε, τη συλλογική μας οργάνωση μέσα στους χώρους δουλειάς. Δεν τε-
λειώνουμε σήμερα, σήμερα ξεκινάμε. Διεκδικούμε από τις Ομοσπονδίες και τα συνδικάτα
μας, όπως παλεύουν για ΣΣΕ, να παλεύουν για παιδικούς σταθμούς με 24ωρη λειτουργία
στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές, για εστιατόρια και πλυντήρια, γιατί έτσι πα-
λεύουμε τη γυναικεία καταπίεση. Θέλουμε το Ψωμί, θέλουμε και τα Τριαντάφυλλα”.

Η“Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη”
έπαιξε κεντρικό ρόλο τόσο στην προ-

ετοιμασία της απεργίας τους τελευταίους
δυο μήνες για να πάρει πανεργατικά χαρα-
κτηριστικά όσο και στην οργάνωσή της την
ίδια τη μέρα της διαδήλωσης. Από την εξέ-
δρα και τις ομιλίες μέχρι τη μουσική που
συνόδεψε την απεργιακή συγκέντρωση, οι
αγωνίστριες και οι αγωνιστές της Κίνησης
έδωσαν όλες τις δυνάμεις τους για την επι-
τυχία της 8 Μάρτη.

“Είχα αναλάβει εκ μέρους της Κίνησης
την επιλογή της μουσικής της απεργιακής
διαδήλωσης”, μας είπε η Παναγιώτα Ζιντί-
λη, φοιτήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας στο
Πάντειο, “Ήταν μια προσπάθεια να συμπεριλά-
βουμε καλλιτέχνιδες και καλλιτέχνες που έχουν

ταυτιστεί με το κίνημα για την απελευθέρωση
των γυναικών, αλλά και με κοινωνικά ζητήματα
γενικότερα ενάντια στην αδικία, την καταπίεση,

για υπεράσπιση ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων. Καλλιτέχνιδες και καλλιτέχνες πιο παλι-
ούς, όπως η Νίνα Σιμόν, μια μαύρη γυναίκα
που οι στίχοι της είναι το αποτύπωμα της
ζωής της και μιλάνε για τον πόνο, την κατα-
πίεση, το ρατσισμό, ή η Τζόαν Μπαέζ που
συμμετείχε στο αντιπολεμικό κίνημα των
ΗΠΑ και ήταν μαζί με τους μετανάστες και
τους απεργούς, μέχρι τραγούδια από το νέο
άλμπουμ των Στοίχημα, ένα σύγχρονο ελλη-
νικό ραπ συγκρότημα με πολιτικό στίχο.
Ήταν ένα διεθνιστικό playlist από αγωνί-
στριες, τρανς, κάθε εθνικότητας και σεξουα-
λικού προσανατολισμού καλλιτέχνιδες και
καλλιτέχνες, που μέσα από τη μουσική τους

στέλνουν μήνυμα για το πώς θα αλλάξει η κοι-
νωνία”.

“Η απελευθέρωση των γυναικών
είναι αγώνας όλων των εργατών”

Πλημμύρισαν οι δρόμοι της Αθήνας στην Απεργιακή 8 Μάρτη

Φοιτητικό μπλοκ, Αθήνα 8 Μάρτη

Γυναίκες απεργοί, όλες μαζί
στην εξέδρα της απεργιακής
συγκέντρωσης στις 8 Μάρτη
στην Αθήνα

Κείμενα-επιμέλεια: Λένα Βερδέ
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Πανελλαδικά
απεργιακή

Πανελλαδικά στην απεργία την
Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών στις
8 Μάρτη οργανώθηκαν συγκεν-

τρώσεις και διαδηλώσεις.

“Εκατοντάδες εργαζόμενες και εργα-
ζόμενοι συγκεντρώθηκαν στο Άγαλμα
Βενιζέλου, στην απεργιακή κινητοποί-
ηση που καλούσαν η ΕΔΟΘ, το ΕΚΘ και
σωματεία της πόλης”, μας είπε ο Σάβ-
βας Κκονέ για τη Θεσσαλονίκη, “Πα-
ρουσία με τα πανό τους είχαν ο Σύλλο-
γος Εργαζόμενων στο Ιπποκράτειο Νο-
σοκομείο Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος
Εργαζόμενων στο δήμο Αμπελοκήπων-
Μενεμένης, η κίνηση εργαζόμενων σε
επισιτισμό-τουρισμό “Λάντζα”, φοιτητι-
κοί σύλλογοι όπως του Φιλολογικού και
της Νομικής, το ΣΕΚ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
άλλες συλλογικότητες και οργανώσεις.
Χαιρετισμό στη συγκέντρωση έκαναν ο
πρόεδρος της ΕΔΟΘ και ο αναπληρω-
τής γραμματέας του ΕΚΘ, καθώς και η
Κατερίνα Αβραμίδου, εργαζόμενη στο
ΨΝΘ και ο Νίκος Χατζάρας, μέλος του
ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων στο δή-
μο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Η πορεία
βάδισε στους κεντρικούς δρόμους της
πόλης και κατέληξε στο υπουργείο Μα-
κεδονίας-Θράκης”.

“Και στο Ηράκλειο Κρήτης έγινε στά-
ση εργασίας από τις 12μ ως το τέλος
του ωραρίου, ενώ στη 1μμ ήταν το κάλε-
σμα της απεργιακής συγκέντρωσης στα
Λιοντάρια, στο κέντρο της πόλης”, μας
έγραψε στην ανταπόκρισή της η Βίκυ
Γκαδάτσιου, μαθήτρια, “Στη συγκέντρω-
ση συμμετείχαν με πανό το Σωματείο
ερευνητών και εργαζομένων Ηρακλείου,
ο φοιτητικός σύλλογος Ιατρικής  Ηρα-
κλείου, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα, ενώ παράλληλα έγινε
εξόρμηση από τα μέλη του ΣΕΚ με κεί-
μενα για τα ζητήματα της 8 Μάρτη και
προκηρύξεις για την αντιφασιστική και
αντιρατσιστική 16 Μάρτη με κάλεσμα
στις 12μ στα Λιοντάρια. Παλεύουμε όλοι
μαζί και συλλογικά ενάντια στον καπιτα-
λισμό που γεννά τον  ρατσισμό, τον φα-
σισμό και τον σεξισμό”.

“Εκατοντάδες διαδηλωτές, κύρια φοι-
τήτριες/ές, συμμετείχαν στην απεργια-
κή συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργί-
ου”, μας είπε ο Νεκτάριος Χαϊνταρ για
την Πάτρα, “Όπως ήταν λογικό, μια
απεργιακή διαδήλωση για την Παγκό-
σμια Ημέρα Γυναικών στην πόλη, εν μέ-
σω καρναβαλιού που χιλιάδες άνθρω-
ποι είναι έξω στους δρόμους, έκανε με-
γάλη αίσθηση και είχε θετική αποδοχή.
Με τα πανό του φοιτητικού συλλόγου
Βιολογικού και της δημοτικής κίνησης
Ανταρσία στην Πάτρα διαδηλώσαμε μα-
χητικά φωνάζοντας αντισεξιστικά συν-
θήματα στους δρόμους της πόλης.
Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και
μέλη του Patras Pride που επίσης είχε
καλέσει στην απεργιακή κινητοποίηση.

Από την πλευρά μας καλέσαμε όλες και
όλους και στο επόμενο κινηματικό ραν-
τεβού, το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό
συλλαλητήριο το Σάββατο 16 Μάρτη,
στην πλατεία Γεωργίου, στις 12μ”.

“Με προσυγκέντρωση στο Θόλο ξεκι-
νήσαμε οι φοιτήτριες/ές για την πλατεία
Αγίου Νικολάου όπου καλούσαν η τοπι-
κή ΑΔΕΔΥ, τα ΕΑΑΚ, η Κίνηση για μια
απεργιακή 8 Μάρτη και το ΣΕΚ”, μας εί-
πε η Κωνσταντίνα Χήρα για το Βόλο,
“Εργαζόμενες/οι από το νοσοκομείο και
άλλους χώρους ήταν εκεί και όλοι μαζί
παραμείναμε για αρκετή ώρα στο χώρο,
τον οποίο κοσμούσαν τα πανό της Κίνη-
σης και του ΣΕΚ. Σε όλη τη διάρκεια
μοιράζαμε στον κόσμο υλικό και για την
απεργία και για την αντιρατσιστική-αντι-
φασιστική διαδήλωση που θα γίνει στην
πόλη στις 15 Μάρτη, στο ίδιο μέρος,
στις 6μμ, στο πλαίσιο της Διεθνούς
Ημέρας Δράσης”.

Σωματεία
“Απεργιακή συγκέντρωση πραγματο-

ποιήθηκε και στα Χανιά”, έγραψε στην
ανταπόκρισή του ο Ειρηναίος Μαράκης,
“Καλούσαν τα σωματεία εκπαιδευτικών
της πόλης (ΣΕΠΕ, ΕΛΜΕ) καθώς και η
δημοτική κίνηση Ανταρσία στα Χανιά-
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Κίνηση για
την Ανατροπή. Όπως δήλωσε χαρακτη-
ριστικά η Ντίνα Κληρονόμου, μέλος του
ΔΣ του ΣΕΠΕ Χανίων: «Βρισκόμαστε σε
μια περίοδο όπου τα δικαιώματα των
γυναικών συνεχώς συμπιέζονται. Υπάρ-
χουν διαφορές στην αποζημίωση,
στους μισθούς, υπάρχουν καθημερινά
φαινόμενα σεξιστικής βίας ή σεξουαλι-
κής παρενόχλησης στους χώρους ερ-
γασίας. Οι γυναίκες είναι υποχρεωμέ-
νες πολύ περισσότερο για να κατακτή-
σουν τα ίδια πράγματα σε σχέση με
τους άντρες».

Κορυφαίο στιγμιότυπο της συγκέντρω-
σης ήταν η παρουσίαση ενός σύντομου
θεατρικού δρώμενου από δύο δασκάλες
το οποίο ανέδειξε τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει μια αναπληρώτρια δασκά-
λα, κι άλλες πολλές στη θέση της, που
όντας έγκυος προσλαμβάνεται μακριά
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας της και
πρέπει να παρουσιαστεί, να μετακομίσει
και να μετακινείται στον χώρο εργασίας
της, σ' ένα μακρινό τόπο γι' αυτήν, χωρίς
δικαίωμα σε άδεια κύησης, ακόμα κι αν η
κύηση θεωρείται επαπειλούμενη, χωρίς
καμία πρόβλεψη και προστασία, στηριζό-
μενη αποκλειστικά και μόνο στις δικές
της δυνάμεις και στην στήριξη των γο-
νιών της. Και την ίδια ώρα που καλείται
να είναι καλή εργαζόμενη, καλή μητέρα
και καλή σύζυγος αλλά και να διαθέτει
χρόνο και χρήμα για το μεταπτυχιακό,
μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αν θέλει να
δουλεύει και του χρόνου”.

Λ.Β.

Περίπου έξι εκατομμύρια εργαζόμενες και ερ-
γαζόμενοι συμμετείχαν στην στάση εργα-
σίας και τις διαδηλώσεις που κάλεσαν στις 8

Μάρτη, τη μέρα της Γυναίκας τα συνδικάτα απαι-
τώντας ίσους μισθούς και δικαιώματα σε άνδρες
και γυναίκες. Ένα χρόνο μετά την περσινή τεράστια
επιτυχία της πρώτης απεργίας, πλέον η 8 Μάρτη
μετατράπηκε σε έναν ακλόνητο μαζικό θεσμό. 

Μόνο στη Μαδρίτη πέρσι η κυβέρνηση είχε ανα-
κοινώσει 170 χιλιάδες στη συγκέντρωση. Φέτος οι
ίδιοι μέτρησαν 370 χιλάδες. Οι συγκεντρώσεις
ήταν χιλιάδες και ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί.
Μόνο στην Ανδαλουσία προβλέπονταν 140 ξεχωρι-
στές συγκεντρώσεις σε πόλεις και χωριά. Η μέρα
ξεκίνησε με απεργιακές φρουρές, με συντονισμό
μεταξύ συνδικάτων, φεμινιστικών οργανώσεων και
άλλων συλλογικοτήτων. Η συζήτηση για την απερ-
γία είχε φτάσει σε όλους τους εργατικούς χώρους,
ακόμη και τους πιο αδύναμους συνδικαλιστικά,
όπου είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους
προειδοποιήσεις από τα αφεντικά για τις «πολλές
αναρρωτικές» άδειες που συσσωρεύονταν στις 8
Μάρτη από γυναίκες.

Οι απεργιακές φρουρές κινήθηκαν προς μεγάλους
κόμβους και έκλεισαν την κυκλοφορία στο κέντρο
των πόλεων το μεσημέρι, όταν και οι μεγάλες συνο-
μοσπονδίες είχαν καλέσει τα μέλη τους να βγουν σε
δίωρη στάση εργασίας ανά βάρδια. Τα περισσότερα
σχολεία έμειναν κλειστά μιας και οι εκπαιδευτικοί εί-
χαν ήδη πει στα παιδιά ότι θα συμμετείχαν στην
απεργία. Μεγάλοι εργατικοί χώροι δούλεψαν με το
προσωπικό ασφαλείας. Το μετρό της Μαδρίτης δού-
λεψε στο 35% της συνήθους λειτουργίας του.

Ο κόσμος παρέμεινε στο δρόμο όλη τη μέρα. Σε
χώρους συνδικάτων και κινημάτων οργανώθηκαν
παιδικοί σταθμοί και συλλογικές κουζίνες, για να μη
χρειαστεί να γυρίσει κανείς σπίτι του. Και τελικά οι
απογευματινές συγκεντρώσεις μετατράπηκαν σε
ένα πανεθνικό γεγονός που καθόρισε τις ειδήσεις
και την πολιτική συζήτηση για μέρες. Πάνω από
350.000 στη Μαδρίτη, 220.000 στην Βαλένσια και
200.000 στην Βαρκελώνη. Στην πλατεία ντελ Σολ

στην Μαδρίτη οι διαδηλώτριες τραγουδούσαν “θέ-
λουμε τον σεβασμό σας όχι τα κομπλιμέντα σας”
ενώ νωρίτερα σε κοντινό ξενοδοχείο οι καθαρί-
στριες και άλλοι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε δια-
μαρτυρία στα πλαίσια της στάσης εργασίας που
κάλεσαν τα συνδικάτα.

Δεκάδες χιλιάδες συμμετείχαν στο Μπιλμπάο
στην Χώρα των Βάσκων. “Υπήρχαν πλήθη λαού στη
σημερινή διαδήλωση με διαδηλωτές να καταφθά-
νουν ακόμη και όταν η διαδήλωση τελείωνε” μετα-
φέρει η Αινόα, μέλος της σοσιαλιστικής οργάνω-
σης Marx 21.  

Νέα κομμάτια
Η Μαρίνα Μοράντε από το Marx21 στην Βαρκε-

λώνη δήλωσε ότι “τα συνεχή παραδείγματα αδι-
κίας, ανισότητας και παρενοχλήσεων είχαν σαν
αποτέλεσμα νέα κομμάτια γυναικών και άνδρες να
συμμετέχουν στις απεργίες και στις διαδηλώσεις.
Η συμμετοχή, μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτι-
κών στην απεργία στα πανεπιστήμια είχε επιτυχία
80%, στα γυμνάσια 61% και στα δημοτικό 42%”.    

“Χιλιάδες συμμετείχαν από νωρίς το πρωί στις
απεργιακές φρουρές. Σε δέκα παιδικούς σταθμούς
οι άντρες συλλογικά μαγείρεψαν και ανέλαβαν την
παρακολούθηση των παιδιών” δήλωσε ο Χεσούς
Καστίγιο μέλος των Marx 21 και συνδικαλιστής στο
Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης.

Με τις εκλογές να πλησιάζουν, οι διαδηλώσεις
της 8 Μάρτη έγιναν το σημείο σύγκλισης για όλες
τις δυνάμεις της Αντίστασης απέναντι στην επι-
στροφή της δεξιάς, την εμφάνιση των φασιστών
και τις ψεύτικες υποσχέσεις του PSOE. Δίπλα στα
συνδικάτα, φεμινιστικές οργανώσεις, δίκτυα μετα-
ναστών, κινήσεις για τα ανοιχτά σύνορα, αντιφασι-
στικές πρωτοβουλίες που εμφανίστηκαν μετά την
εκλογική επιτυχία του Vox, πρωτοβουλίες φοιτη-
τριών και μαθητριών και από χιλιάδες αυτοσχέδιες
πικέτες ερχόταν το μήνυμα ότι θα τα βρει πολύ δύ-
σκολα όποιος τομλήσει να απλώσει χέρι στα δι-
καιώματα των γυναικών.

Ν.Λ.

Συγκλονίστηκε η Ισπανία

Θεσσαλονίκη, 8 Μάρτη
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8Mάρτη 2019, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιος παγκόσμιος ξεσηκωμός! Πρέπει να γυρίσει
κανείς στις 15 Φλεβάρη του 2003 και το αντιπολεμικό κίνημα ενάντια στον πόλεμο
στο Ιράκ για να ξαναδεί τόσα εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες να διαδηλώνουν

ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη – αυτή τη φορά απαιτώντας ίσα δικαιώματα για άνδρες
και γυναίκες ενάντια στο σύστημα της καταπίεσης.  

Στις 8 Μάρτη εκατομμύρια ξεχύθηκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας -σε συγκεντρώσεις
που έφταναν πενταψήφιους και εξαψήφιους αριθμούς- σε εκατοντάδες πόλεις σε όλον τον
πλανήτη! 

Εκατομμύρια ήταν οι διαδηλωτές που συμμετείχαν μόνο στην Ισπανία σε δεκάδες πό-
λεις όπου για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε απεργία – όπως συνέβη φέτος
για πρώτη φορά σε δύο τουλάχιστον ακόμη χώρες, την Ελλάδα και το Βέλγιο. 

Μαζικά συλλαλητήρια έγιναν σε διάφορες πόλεις σε Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, Κόστα
Ρίκα, Παραγουάη, Ουρουγουάη, Μεξικό, Βολιβία, Σαν Σαλβαδόρ, Περού, Ονδούρα, Πακι-
στάν, Μπανγκλαντές, Ινδία, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Νότιο Κορέα, Τουρκία, Ουκρανία, Σερ-
βία, Βρετανία, Νορβηγία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κένυα,
Καμερούν, Αυστραλία και ΗΠΑ.     

Με πλακάτ “είμαστε όλες Μαριέλε” στην Βραζιλία, κόντρα στη σεξιστική επίθεση του
Σαλβίνι στην Ιταλία, απέναντι στα ΜΑΤ στην Τουρκία, απέναντι σε ακροδεξιούς στην Ου-
κρανία, στην πρώτη γραμμή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν την
Αλγερία, κρατώντας πλακάτ με τα πρόσωπα της Ρόζα Λούξεμπουργκ, της Αντζελα Ντέιβις
και της Έμμα Γκόλντμαν στη Μαδρίτη, διαδηλώνοντας πλάι- πλάι ανεξαρτήτως χρώματος,
θρησκείας και εθνικότητας, γυναίκες και άνδρες είπαν ένα μυριόστομο όχι στον σεξισμό,
όχι στην καταπίεση, όχι στο σύστημα που τα γεννάει – Τραμπ, Σαλβίνι και υπόλοιπο σκυλο-
λόι, δεν θα περάσετε!

Οι γυναίκες 
στους δρόμους 
σε όλο τον κόσμο

Ιστανμπούλ

Σεούλ

Μαδρίτη

Αθήνα. Οι απεργοί καθαρίστριες του Αγ. Σάββα στην κεφαλή της πορείας.

Τα σωματεία των εργαζόμενων στο Δήμο Αθήνας.

Και οι εκπαιδευτικοί ήταν εκεί.
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Συγκέντρωση για τη διάσωση του
Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή

Στεφάνι στην εκδήλωση μνήμης του Δήμου Νίκαιας κατέθε-
σε στις 7 Μαρτίου η Κατερίνα Θωίδου δημοτική σύμβουλο

Νίκαιας και υποψήφια δήμαρχος με την Ανταρσία στην Κοκκι-
νιά της Προσφυγιάς και της Αντίστασης στις εκδηλώσεις για
τα 75χρονα της Μάχης της Κοκκινιάς. 

“Τιμούμε τη μάχη της Κοκκινιάς, συνεχίζουμε τον αγώνα
ενάντια στο φασισμό, το ρατσισμό και το σεξισμό. Όλοι και
όλες δώσαμε το παρών στην απεργιακή συγκέντρωση της 8
Μάρτη, παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και συνεχίζουμε στις
16 Μάρτη στην παγκόσμια ημέρα ενάντια στο ρατσισμό και το
φασισμό” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη. 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την
Τετάρτη 20 Μαρτίου στις 6.00
το απόγευμα στο Πάρκο Χωρο-

φυλακής και πορεία προς το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος πραγματοποιούν
κάτοικοι και φορείς της Αθήνας για τη
διάσωση του Μητροπολιτικού Πάρκου
Γουδή απαιτώντας την ολοκλήρωση
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και τη
σύσταση Φορέα Διαχείρισης του Μη-
τροπολιτικού Πάρκου Γουδή. 

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα
το κάλεσμα της Επιτροπής: “Μετά από
πρόσκληση που απηύθυνε η Επιτροπή
Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο
Γουδή  σε κοινωνικούς φορείς και πο-
λίτες, πραγματοποιήθηκε στις 27-2-
2019 σύσκεψη, σε αίθουσα στο Πάρκο
ΚΑΠΑΨ (Λάκωνος 9), για λήψη αποφά-
σεων ως προς τις ενέργειες στις οποί-
ες θα πρέπει να προβούμε για την επί-
τευξη του στόχου μας που δεν είναι
άλλος από την  υλοποίηση του ενιαίου
Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, υψη-
λού και πυκνού πρασίνου, χωρίς εμπο-
ρευματοποίηση. 

Η σύσκεψη υπήρξε πολύ επιτυχημέ-
νη καθώς σε αυτή έλαβε μέρος μεγά-
λος αριθμός πολιτών, δημοτικών συμ-
βούλων, εκπροσώπων κοινωνικών φο-
ρέων, επιστημόνων κ.ά... Στη σύσκε-
ψη, συζητήθηκε και η εξαγγελία του
πρωθυπουργού που έγινε στις 5-6-
2018 (ημέρα του περιβάλλοντος). Ο
πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί για την
προώθηση των διαδικασιών ολοκλή-
ρωσης της Στρατηγικής Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
και τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης
του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή,
εντός τριμήνου. Μέχρι στιγμής δεν
υφίσταται καμία ενέργεια εκ μέρους
των αρμοδίων, παρά την παρέλευση
εξαμήνου από την 5-9-2018 που έληξε
το τρίμηνο, της υπόσχεσης του Πρω-
θυπουργού.

Με αυτό ως δεδομένο και επειδή
δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση
στο αίτημά μας της 21-1-2019 προς
τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΝ κο Σ.
Φάμελλο, με το οποίο ζητούσαμε να
μας δεχθεί και να μας ενημερώσει
σχετικά, ανησυχούμε και ζητούμε επι-

τακτικά από τη Διοίκηση να πράξει
άμεσα ό,τι οφείλει ώστε να προστα-
τεύσει πλήρως τον τελευταίο πνεύμο-
να πρασίνου του Λεκανοπεδίου της
Αττικής που αποτελεί μέρος της πό-
λης της Αθήνας, συντάσσοντας επιτέ-
λους την προβλεπόμενη Σ.Μ.Π.Ε. και
νομοθετώντας ταυτόχρονα την ίδρυση
του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπο-
λιτικού Πάρκου Γουδή προικίζοντάς
τον με κάθε απαιτούμενη προϋπόθεση
ώστε να επιτύχει στο σκοπό του.

Στην κινητοποίηση καλεί η Ανταρσία
στις Γειτονιές της Αθήνας. Όπως δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμ-
βουλος Αθήνας: “Χρειάζεται να δώ-
σουμε μαζικό παρών στην κινητοποί-
ηση στις 20 Μάρτη και να απαιτήσου-
με από την κυβέρνηση να υλοποιήσει
τις δεσμεύσεις της. Δεν είναι τυχαίες
οι καθυστερήσεις και σχετίζονται με
την συνολικότερη γραμμή εμπορευμα-
τοποίησης των ελεύθερων χώρων μιας
κυβέρνησης που προσπαθεί να κερδί-
σει χρόνο περιμένοντας 'νέους επεν-
δυτές'”.

Συγκέντρωση και διαμαρ-
τυρία πραγματοποιούν τα
σωματεία και ανεξάρτητοι

χειροτέχνες την Πέμπτη 14/3
στις 2μμ στο δημαρχείο Αθήνας
και στο δημοτικό συμβούλιο
ενάντια στην χωροθέτηση που
στόχο, προς όφελος των μεγά-
λων συμφερόντων, έχει να τους
διώξει από τους δρόμους που
βγάζουν το ψωμί τους. Όπως
καταγγέλλουν, ο Δήμος Αθηναί-
ων ετοιμάζεται να φέρει προς
ψήφιση πρόταση άμεσης απο-
μάκρυνσης των καλλιτεχνών
από τον πεζόδρομο, και ξεκίνη-
μα της διαδικασίας αδειοδότη-
σης για 204 θέσεις ενός μέτρου
στην γύρω περιοχή του σταθ-
μού του Θησείου με έναρξη, τα-
μειακή, ΤΕΒΕ, και καταβολή πο-
σού προς τον Δήμο.

Στο κάλεσμά της στην κινητο-
ποίηση η Ανταρσία στις Γειτο-
νιές της Αθήνας αναφέρει: “Με
μαζική κινητοποίηση στο δημο-
τικό συμβούλιο την Πέμπτη 14
Μάρτη 2μμ να τους αναγκάσου-
με να πάρουν πίσω τα σχέδια
διάλυσης της ζωής των χειρο-
τεχνών.

Ο Δήμος της Αθήνας τρέχει
να υλοποιήσει το αντεργατικό
κατασκεύασμα της κυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ με το οποίο υποχρεώ-
νουν τους ελεύθερους χειροτέ-
χνες να κάνουν έναρξη(!) και να
γίνουν ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες(!) οδηγούμενοι σε χρεοκο-
πία και βέβαιο οικονομικό θάνα-
το. Καθώς οι χειροτέχνες που
έχουν πιστοποίηση ξεπερνάνε
τους 500, η διάθεση με κλήρω-
ση θέσεων στο Θησείο αποκλει-
στικά θα οδηγήσει στον αφανι-
σμό εκατοντάδων και στην πεί-
να.

Σκάνδαλο
Είναι σκάνδαλο να δίνονται

άδειες σε ξενοδοχεία που κρύ-
βουν την Ακρόπολη, να μπαί-
νουν κάγκελα στο Λόφο Φιλο-
πάππου, να υπάρχουν τραπεζο-
καθίσματα στα πέριξ της Ακρό-
πολης και να ενοχλούνται με
την παρουσία των πληβείων χει-
ροτεχνών. 

Αυτά τα σχέδια εκκαθάρισης
του κέντρου της πόλης από
τους φτωχούς πάνε πακέτο με
τα μέτρα νόμου και τάξης αλλά
και τις παροχές στο τουριστικό
κερδοσκοπικό κεφάλαιο που
ρημάζει τις γειτονιές μας είτε
με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
AirBNB διώχνοντας τους κατοί-
κους είτε με τις χρηματοδοτή-

σεις σε πανάκριβα άχρηστα έρ-
γα βιτρίνας στο ιστορικό και εμ-
πορικό κέντρο της Αθήνας. Σε
αυτό το μέλλον δεν χωράνε
στους δρόμους χειροτέχνες, μι-
κροπωλητές, μουσικοί δρόμου,
ακροβάτες αφού κάθε τετρα-
γωνικό εμπορευματοποιείται
για να διατεθεί σε επιχειρημα-
τίες για "αξιοποίηση". 

Η Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας καλεί το Δήμο της Αθή-
νας να αποσύρει την απαράδε-
κτη χωροθέτηση με την οποία
άλλωστε διαφωνεί η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των χειροτε-
χνών. Απαιτούμε ο Δήμος της
Αθήνας να διευκολύνει τους
χειροτέχνες να ζήσουν ως ερ-
γαζόμενοι στους δρόμους της
πόλης, στο Θησείο, στην Απο-
στόλου Παύλου, την Αδριανού,
την Αιόλου και όπου αλλού
ασκούν την δραστηριότητα
τους αυτή τη στιγμή. Ας περιο-
ρίσει την ασυδοσία που επέτρε-
ψε με τα τραπεζοκαθίσματα για
να ελευθερωθεί περισσότερος
χώρος για τον κόσμο και λιγό-
τερος για κερδοσκοπία. Η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι ώρα να
τροποποιήσει το άρθρο 45 του
νόμου 4497/2017 ώστε να ανα-
σάνουν οι φτωχοί χειροτέχνες”.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 14/3 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Kάτω τα χέρια από τους χειροτέχνες

Δημοτικά σχήματα στις 8 Μάρτη

ΠΑΤΡΑ

ΑΘΗΝΑ

“Τιμούμε τη μάχη
της Κοκκινιάς”



Σε Διεθνή μαθητική κινητοποί-
ηση ενάντια στην κλιματική
αλλαγή μετατρέπεται η Παρα-

σκευή 15 Μάρτη - με συγκέντρωση
και στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι
στην πλατεία Συντάγματος. Από τις
αρχές της ακαδημαϊκής χρονιάς και
τη Σουηδία όπου ομάδες μαθητών
ξεκίνησαν αποχή από τα μαθήματά
τους τις Παρασκευές, όλο το 2019
οργανώνονται αντίστοιχες κινητο-
ποιήσεις σε μια σειρά από χώρες. 

Στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πο-
λωνία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την
Ολλανδία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την
Αυστραλία μέχρι στιγμής εκατοντά-
δες χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες
έχουν οργανώσει αντίστοιχες διαδη-
λώσεις έξω από τα κοινοβούλια. Στο
στόχαστρο της νεολαίας είναι οι κυ-
βερνήσεις των χωρών τους που δεν
εφαρμόζουν τα μέτρα της Συμφω-
νίας του Παρισιού για το κλίμα. 

Μια συμφωνία που υπογράφτηκε
το 2015, με δέσμευση μείωσης των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
για να πέσει η μέση θερμοκρασία
του πλανήτη. Όπως όμως χαρακτη-
ριστικά δήλωσε μια μαθήτρια από
την Αγγλία στη μεγάλη κινητοποίηση
στις 15 Φλεβάρη που οργανώθηκε
εκεί: «Μπορεί εμείς να χάνουμε μά-
θημα μια μέρα τη βδομάδα, αλλά οι
αρχηγοί των κρατών έχουν χάσει
τριάντα χρόνια λόγω της αδράνειάς
τους». 

Την ίδια ώρα που ο Τραμπ έχει
αποχωρήσει από τη Συμφωνία του
Παρισιού, κάνοντας μάλιστα την
τρομερή δήλωση ότι δεν είναι σίγου-
ρος πως υφίσταται η κλιματική αλ-

λαγή, η νεολαία της Αμερικής ετοι-
μάζεται να διαδηλώσει αυτή την Πα-
ρασκευή. 

Σε αυτές τις κινητοποιήσεις είναι
εντυπωσιακή η επιμονή και η διάρ-
κεια -σε χώρες όπως η Σουηδία και
το Βέλγιο γίνονται εδώ και πολλές
βδομάδες- η διεθνής εξάπλωση αλ-
λά και τα συνθήματα: «Δεν υπάρχει
δεύτερος πλανήτης», «Όταν μεγα-
λώσω θέλω να μπορώ να αναπνέω».
Συνδέσεις που στοχοποιούν τη σχέ-
ση των κυβερνήσεων με αυτούς που
ευθύνονται για την κλιματική αλλα-
γή: «Σώστε τη γη, φάτε έναν λομπί-
στα», έγραφαν αυτοσχέδιες πικέτες
στο Παρίσι στις 22 Φλεβάρη.

Στην Αγγλία, αντίστοιχα, εκατον-
τάδες κρατούσαν πικέτες «Αλλαγή
συστήματος, όχι κλίματος», ενώ και
ο τίτλος της καμπάνιας «Απεργία νε-
ολαίας για την κλιματική αλλαγή»
καταδεικνύει τις επιρροές από τα
μεγάλα απεργιακά συλλαλητήρια
διεθνώς. 

Στο πλευρό των μαθητών έχουν
ταχθεί καθηγητές τους αλλά και πα-
νεπιστημιακοί. Μετά τις 15 Φλεβάρη
στην Αγγλία, 224 ακαδημαϊκοί της
Οξφόρδης δημοσίευσαν κείμενο
που στηρίζει τα αιτήματα των μαθη-
τών και απαιτεί άμεσα μέτρα δρά-
σης ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Στην Ελλάδα, την Παρασκευή 8

Μάρτη οργανώθηκε η πρώτη διαδή-
λωση, που μάλιστα ενώθηκε με την
απεργιακή διαδήλωση για τη μέρα
αγώνα των γυναικών. Την πρωτο-
βουλία πήραν μαθητές και μαθή-
τριες της Ελληνογαλλικής και της
Ελληνογερμανικής σχολής, ενώ την
Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι
στην πλατεία Συντάγματος αναμένε-
ται ότι θα γίνει η πρώτη μεγάλη κινη-
τοποίηση. 

Μέσα στην ίδια περίοδο που ορ-
γανώνονται μαθητικές καταλήψεις
ενάντια στο νόμο Γαβρόγλου σε
Καλλιτεχνικά και Γενικά Λύκεια, μια
μέρα πριν τα μεγάλα αντιρατσιστικά

και αντιφασιστικά συλλαλητήρια
στις 16 Μάρτη, η νεολαία δίνει ραν-
τεβού στο Σύνταγμα για να φωνάξει
«Δεν υπάρχει κέρδος σε μια νεκρή
γη» -όπως έγραφε ένα πλακάτ στις 8
Μάρτη- ή «οι ζωές μας πάνω από τα
κέρδη τους»!

Οι μαθητές Anticapitalista κυκλο-
φορούν ανακοίνωση και θα βρεθούν
στο Σύνταγμα να στηρίξουν την
πρωτοβουλία. Οργανώνοντας το
επόμενο μεγάλο ραντεβού, μια μέρα
μετά, στις 16 Μάρτη στις 3μμ στην
Ομόνοια.

Έλλη Πανταζοπούλου

13 Μάρτη 2019, Νο 1365Νέα από τους χώρους εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

Κινητοποίηση ενάντια στην μετα-
φορά του Καζίνο από την Πάρνη-
θα στα σύνορα των δήμων Χα-

λανδρίου-Μαρουσίου έχει καλεστεί από
Δήμους, δημοτικές κινήσεις, συλλό-
γους, σωματεία (A-Γ ΕΛΜΕ, Σύλλογος,
ΠΕ Περικλής, Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Π.Ε Αμαρουσίου) και συλλογικότητες
της περιοχής την Πέμπτη 14/3, στις
12.30μμ στο υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Μεσογείων 119). 

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοί-
νωσή του με τίτλο “όχι στην εγκατά-
σταση Καζίνο στο Κτήμα Δηλαβέρη” ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Αμαρου-
σίου: 

“Η εταιρεία Regency, που ελέγχει το
καζίνο της Πάρνηθας  μετά τη ψήφιση
του νόμου για την μετεγκατάστασή
του, θέλει να προχωρήσει σύντομα
στην ολοκλήρωση του έργου, που θα
αυξήσει τα υπερκέρδη της. Επιδίωξη
τους μάλιστα είναι η μετεγκατάσταση
να γίνει στην περιοχή που βρίσκεται
στα σύνορα των Δήμων Αμαρουσίου –
Χαλανδρίου και μάλιστα πολύ κοντά
σε σχολικές μονάδες.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι στην εγ-
κατάσταση του καζίνο στην περιοχή
(σύνορα Δήμων Αμαρουσίου και Χα-
λανδρίου) έχουν αντιταχθεί ήδη

η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών
του Δήμου Χαλανδρίου και το Δημοτι-
κό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου. 

Επιπτώσεις
Η σχεδιαζόμενη κατασκευή της

ιδιωτικής πόλης των ξενοδοχείων και
των καζίνο θα επιβαρύνει ακόμη πε-
ρισσότερο τις περιοχές, υποβαθμίζον-
τας περαιτέρω την ποιότητα ζωής των
κατοίκων με τις κυκλοφοριακές και πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις που θα επι-
φέρουν σε μια ιδιαίτερα κορεσμένη
περιοχή.

Οι πόλεις μας έχουν ανάγκη από
χώρους προώθησης της γνώσης (σχο-
λεία), της πραγματικής παραγωγής
και της τεχνολογικής καινοτομίας, αλ-
λά και από χώρους άθλησης και ανα-
ψυχής για το λαό (γήπεδα, αθλητικά
κέντρα κ.λπ.) και όχι από καζίνο τα
οποία προωθούν τη λογική του τζόγου
και του εύκολου πλουτισμού.

Καλούμε το αρμόδιο υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος να μην επιτρέψει την με-
τεγκατάσταση του καζίνο μέσα στον

αστικό ιστό των Δήμων Αμαρουσίου
και Χαλανδρίου (και φυσικά σε κανέ-
ναν αστικό ιστό της χώρας). Καλούμε
την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το
ειδικό χωρικό σχέδιο.

Να υπάρξει κλιμάκωση των κινητο-
ποιήσεων, εάν δεν απορριφθεί το αίτη-
μα της εταιρείας για την μεταφορά
του καζίνο στο Μαρούσι. Να υπάρξει
συντονισμός με τους φορείς του Δή-
μου Αμαρουσίου και των όμορων Δή-
μων Χαλανδρίου και Φιλοθέης – Ψυχι-
κού με την προοπτική λειτουργίας επι-
τροπής αγώνα ενάντια στην εγκατά-
σταση του ΚΑΖΙΝΟ στην περιοχή μας”.  

“Η Πρωτοβουλία Πολιτών «Χαλάνδρι
Ενάντια» έκανε ενημερωτικό μοίρασμα
για το ζήτημα της μετεγκατάστασης
του Καζίνο Πάρνηθας, στις γειτονιές
του Χαλανδρίου το περασμένο Σάββα-
το. Θα συνεχίσουμε την ενημέρωση
και τη συζήτηση στις γειτονιές ου Χα-
λανδρίου, ώστε να μην πιαστεί η πόλη
μας στον ύπνο” αναφέρει σε διαδι-
κτυακή της ανακοίνωση η δημοτική κί-
νηση.

Κίνημα στην Πόλη 
του Ζωγράφου

Την περασμένη Τετάρτη πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με
παρουσία 35 ατόμων, ανοιχτή εκδήλωση του σχήματος "Κίνη-
μα στην Πόλη του Ζωγράφου", για την παρουσίαση της εκλο-

γικής του διακήρυξης. 

Η εισήγηση έγινε από τον νυν δημοτικό σύμβουλο, Λουκά Δήμου,
πάνω στο πώς η παρουσία μας από το 2006 μέχρι τώρα στο ΔΣ
ανελλιπώς, βοήθησε σαν ντουντούκα τις μάχες που άνοιξαν ενάντια
στους φασίστες, το ρατσισμό και τα μνημόνια. 

Η συζήτηση ξεκίνησε με το ζήτημα της απεργίας της επόμενης
μέρας, 8 Μάρτη, από τη Ζανέττα Λυσικάτου, γιατρό στο νοσοκο-
μείο Αγ. Σάββας και πώς αυτή αποτελεί φανάρι για την αντικαπιτα-
λιστική αριστερά στο με ποιόν και με πόσο κόσμο έχει να δουλέψει
για τις ερχόμενες δημοτικές εκλογές, για το δυνάμωμα της αντικα-
πιταλιστικής προοπτικής. Ακολούθησε χαιρετισμός του Εξωραϊστι-
κού Συλλόγου Ιλισός, που συνδέεται με το ΚσΠ τα τελευταία 10
χρόνια, σε όλες τις τοπικές οικολογικές και αντιρατσιστικές μάχες,
πρόσφατα συνδιοργανώνοντας και εκδήλωση για τις 8 Μάρτη με
ομιλήτρια τη Μαρία Στύλλου. 

Παρουσία είχαν επίσης νέα μέλη του σχήματος. Μέσα από τη συ-
ζήτηση πάνω στην εμπειρία της ρεφορμιστικής αριστερής διαχείρι-
σης στο Δήμο Ζωγράφου, φάνηκε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από
μια άλλη αριστερά, που να εμπνέει και να οργανώνει. Οι μάχες είναι
εδώ και η συζήτηση έκλεισε με αυτή την εκτίμηση και υπόσχεση,
ότι θα παλέψουμε να ξανακερδίσουμε έδρα στο ΔΣ για να στηρί-
ξουμε αυτές τις μάχες. 

Κατερίνα Σεβαστάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Λένε όχι στο Καζίνο

Μαθητική απεργία για το κλίμα στις 15 Μάρτη  
Βουλή, 8 Μάρτη

Βουλή, 8 Μάρτη
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ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 14/3
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης 6μμ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  
Ελ. Βενιζέλου και Έβρου  6μμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15/3
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 7μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ ΜΕΤΡΟ ΦΙΞ 6μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΒ Βασιλόπουλος 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  
Πλατεία Πατριάρχου 6μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 5.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ  
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  16/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 11πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβας 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 11πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ

Εξορμήσεις

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 καφέ Σταθμός 8μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3  καφέ Βαβέλ 8μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3  
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Μετά από την επιτυχία της 8Μ – 
Πώς οργανώνουμε τις 16Μ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 
Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Μετά από την επιτυχία της 8Μ – 
Πώς οργανώνουμε τις 16Μ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
Η δικαιοσύνη τους και η δικαιοσύνη μας
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 
στέκι Αριστερής Κίνησης (Ιάσωνος και
Ακροπόλεως) 7.30μμ
Μετά από την επιτυχία της 8Μ – 
Πώς οργανώνουμε τις 16Μ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 καφέ Δεκα4 
(Αιγαίου 14) 7.30μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 καφέ Spirit 
(πλατεία Βυζαντίου) 7μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Από την επιτυχία της 8Μ στην τελική ευ-
θεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 στοά Σαρκά, 
Α’κτίριο, β’ όρ. 7μμ
Μετά από την επιτυχία της 8Μ – 
Πώς οργανώνουμε τις 16Μ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3  καφέ Ζωή 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3  καφέ Γιώτης 8.30μμ
100 χρόνια από την 3η Διεθνή
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.45μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 
γρ.δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΙΑ 7.30μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3  καφέ Μικρές Γεύσεις
(πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3  
πολιτιστικό κέντρο Αντ. Σαμαράκης 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3  καφέ Deja 
(Φωκ. Νέγρη και Σκόπελου) 7.30μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου)
αιθ. Υ στο υπόγειο, 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Νικόλ Μπούτση

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3  καφέ Κρίκος 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ- ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3  καφέ «6» 7μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο 
για το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 καφέ Πλάτων 
(Τριπόλεως 61) 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3  
καφέ Τζένγκα 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3 καφέ Βεσπάκι 
(Ζίννη 30) 8μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3  καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3 
καφέ Μυρτίλο 7.30μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Τερέζα Μιχαλούδη

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3  δημαρχείο 7μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίου

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3  
Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3 καφέ Τρίλιζα 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3  καφέ Ποέτα 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3 στέκι Π, 5μμ
Η σημασία της 16 Μάρτη
Ομιλητής: Γιώργος Μορφόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΠΜΤΗ 14/3  
Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3  
ύλλογος Δασκάλων 7μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/3 
καφέ Σαρδανάπαλος (Πλ.Άνοιξη) 8μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3 εστία Α’ ΦΕΠΑ 7μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3  καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3 
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλητής: Θάνος Βινιέρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3 Goody’s 8μμ
Από την επιτυχία της 8Μ 
στην τελική ευθεία για τις 16Μ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/3 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου 7μμ
Από την επιτυχία της 8Μ
στην τελική ευθεία για τις 16Μ

Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

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

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

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

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας
H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ -
σει τον εαυ τό της και όλους τους κατα πιε -
σμέ νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση. Για
να κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της τά ξης
σε αυ τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το να ορ-
γα νω θούν τα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι κά
τμή μα τα σε ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι -
κό εργα τι κό κόμ μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο -
ρεί να πεί θει τους εργά τες για την επα να -
στα τι κή προ ο πτι κή παρεμ βαί νο ντας στους
μαζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε
κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης,
απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Ο Αρθουρ Ράνσομ (1884-
1967) υπήρξε ανταπο-
κριτής στην Ρωσία. Στρά-
φηκε προς τ' αριστερά,
στήριξε την επανάσταση
και ήταν ίσως ο μοναδι-
κός ξένος ανταποκριτής
που είχε πρόσβαση στην
ηγεσία του μπολσεβίκι-
κου κόμματος. Το κείμε-
νο που ακολουθεί είναι
από το βιβλίο του “Εξι
Εβδομάδες στην Ρωσία”. 

Μια μέρα στα τέλη του Φλεβά-
ρη ο Μπουχάριν, που είχε
μάθει ότι σκοπεύω να φύγω

σύντομα, μου είπε με ένα μυστηριώ-
δες ύφος: “περίμενε λίγες μέρες
ακόμα, θα συμβεί κάτι διεθνούς ση-
μασίας που σίγουρα θα σ' ενδιαφέ-
ρει”. Ήταν το μόνο υπονοούμενο
που άκουσα για τις προετοιμασίες
για την Τρίτη Διεθνή. Ο Μπουχάριν
αρνήθηκε να πει κάτι περισσότερο.
Κατά τις 9 το πρωί της 3 Μάρτη ο
Ραϊνστάιν με βρήκε και μου είπε ότι
μου είχε εξασφαλίσει μια πρόσκλη-
ση για το συνέδριο στο Κρεμλίνο.
Έτσι πήγα. Το συνέδριο ήταν ακόμα
μυστικό. Δεν υπήρχε τίποτα στις
πρωινές εφημερίδες. 

Η συνεδρίαση γινόταν σε μια μι-
κρή αίθουσα στο Μέγαρο της Δι-
καιοσύνης που είχε χτιστεί στο και-
ρό της Αικατερίνης της Μεγάλης, η
οποία σίγουρα θα στριφογύριζε
στον τάφο της αν ηξερε σε τι χρησί-
μευε τώρα. Δυο πολύ καλοντυμένοι
στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού
ήταν φρουροί στην πόρτα. Όλη η αί-
θουσα, ακόμα και το πάτωμα, ήταν
διακοσμημένη με κόκκινα χρώματα.
Υπήρχαν λάβαρα με το σύνθημα
“Ζήτω η Τρίτη Διεθνής” σε πολλές
γλώσσες. Το προεδρείο καθόταν
στην εξέδρα στο βάθος της αίθου-
σας, με τον Λένιν στη μέση ενός με-
γάλου τραπεζιού καλυμμένου με
κόκκινο ύφασμα, τον Άλμπρεχτ (1),
έναν νεαρό Γερμανό Σπαρτακιστή
στα δεξιά του και τον Πλάτεν, τον
Ελβετό, στ' αριστερά του. 

Ολα τα σημαντικά πρόσωπα ήταν
εκεί: ο Τρότσκι, ο Ζινόβιεφ, ο Κάμε-
νεφ, ο Τσιτσέριν, ο Μπουχάριν, ο
Καραχάν, ο Λιτβίνοφ, ο Βορόφσκι, ο
Στέκλοφ, ο Ρακόφσκι, ως αντιπρό-
σωπος από το βαλκανικό Σοσιαλιστι-
κό Κόμμα, ο Σκρίπνικ ως αντιπρόσω-
πος της Ουκρανίας. 

Όταν έφτασα γίνονταν παρεμβά-
σεις για την κατάσταση στις διάφο-
ρες χώρες. Ο Φίνμπεργκ μίλησε στα
αγγλικά, ο Ρακόφσκι στα γαλλικά
όπως κι ο Σαντούλ. Όταν ρώτησαν
τον Σκρίπνικ αρνήθηκε να μιλήσει
στα γερμανικά και δήλωσε ότι θα μι-

λήσει είτε ουκρανικά είτε ρωσικά και
προς γενική ανακούφιση επέλεξε τη
δεύτερη γλώσσα. Έκανε κάποιες εν-
διαφέρουσες επισημάνσεις για τη
νέα επανάσταση στην Ουκρανία. Η
δολοφονία των ηγετών του κινήμα-
τος από το καθεστώς του Σκορο-
πάντσκι δεν είχε ανασχέσει το κίνη-
μα, που κέρδιζε τη μια πόλη μετά
την άλλη με εξεγέρσεις (αυτά λέχ-
θησαν πριν οι επαναστάτες κυριεύ-
σουν το Κίεβο, και φυσικά πολύ πριν
πάρουν την Οδησσό. Πρόβλεπαν με
αυτοπεποίθηση και τις δυο νίκες). Η
γερμανική κατοχή είχε δώσει ένα
σκληρό μάθημα στους Ουκρανούς
σοσιαλεπαναστάτες, δηλαδή τους
είχε προσφέρει τις εμπειρίες που εί-
χαν ζήσει οι Ρώσοι τους προηγούμε-
νους δεκαπέντε μήνες. Όλα τα κόμ-
ματα συνεργάζονταν. 

Ομως, το πραγματικά ενδιαφέρον
σημείο του συνεδρίου ήταν η στάση
του απέναντι στη Συνδιάσκεψη της
Βέρνης (2). Πολλές επιστολές από
αντιπροσώπους σε κείνη την συνδιά-
σκεψη, όπως του Λονγκέ, είχαν φτά-
σει στη Μόσχα, ζητώντας από τους
κομμουνιστές να συμμετέχουν στη
συνδιάσκεψη της Βέρνης. Η εκτίμη-
ση των αντιπροσώπων στο συνέδριο
της Μόσχας ήταν ότι η αριστερή
πτέρυγα στη Βέρνη ένιωθε άβολα να
συνυπάρχει με τον Σάιντεμαν και τη
παρέα του. Οπότε, ας έσπαγαν με
την Δεύτερη Διεθνή και ας εντάσ-
σονταν στην Τρίτη. Ήταν φανερό ότι
η σύναξη στη Μόσχα ήταν ο πυρή-
νας μιας νέας Διεθνούς αντίθετης
σε εκείνη που είχε κατακερματιστεί
σε εθνικά αντιμαχόμενα κόμματα
που το καθένα είχε στηρίξει τη δικιά

του κυβέρνηση στον πόλεμο. Αυτό
ήταν το βασικό μοτίβο της όλης
υπόθεσης. 

Οι βασικές φιγούρες του συνεδρί-
ου, εκτός από τον Πλάτεν που δεν
γνωρίζω και δεν μπορώ να εκφέρω
γνώμη, ήταν ο Λένιν και ο Άλμπρεχτ,
ο νεαρός Γερμανός. Εμπνευσμένος,
χωρίς αμφιβολία, από τα γεγονότα
που εκτυλίσσονταν στη χώρα του μί-
λησε μυαλωμένα και με αρχές. Βά-
ρος είχαν και οι τοποθετήσεις του
Ρακόφσκι, του Σκρίπνικ και του Σίπο-
λα, του Φινλανδού. 

5 Μάρτη
Σήμερα η μυστικότητα πήγε περί-

πατο κάπως πρόωρα, γιατί μόλις
έφτασα στο Κρεμλίνο έμαθα ότι εί-
χαν εκδηλωθεί οι πρώτες αντιρρή-
σεις από τον άνθρωπο που δεν περί-
μενε κανείς να τις εκφράσει. Ο Άλμ-
πρεχτ, ο νεαρός Γερμανός, είχε αν-
τιταχθεί στην άμεση ίδρυση της Τρί-
της Διεθνούς, για δυο λόγους: δεν
αντιπροσωπεύονταν επαρκώς όλα
τα έθνη και ότι κατά συνέπεια η
ίδρυσή της θα προκαλούσε δυσκο-
λίες στα κόμματα των διάφορων χω-
ρών. Όλοι τάχθηκαν εναντίον του. Ο
Ρακόφσκι επισήμανε ότι οι ίδιες αν-
τιρρήσεις θα μπορούσαν να προβλη-
θούν κι όταν ιδρυόταν η Πρώτη Διε-
θνής από τον Μαρξ στο Λονδίνο. Άλ-
λοι τόνισαν ότι τα κόμματα για τα
οποία γινόταν λόγος εδώ από καιρό
είχαν διαρρήξει τους δεσμούς τους
με τη Δεύτερη Διεθνή. Ο Άλμπρεχτ
ήταν ο μοναδικός που διαφωνούσε.
Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε ότι
αυτό ήταν το ιδρυτικό συνέδριο της
Τρίτης Διεθνούς. Ο Πλάτεν ανακοί-

νωσε την απόφαση, και όλοι άρχισαν
να τραγουδάνε τη Διεθνή σε δέκα
διαφορετικές γλώσσες ταυτόχρονα.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Άλμ-
πρεχτ, αναψοκοκκινισμένος, και δή-
λωσε ότι αναγνωρίζει την απόφαση
και θα τη μεταφέρει στην Γερμανία. 

6 Μάρτη
Το συνέδριο στο Κρεμλίνο ολο-

κληρώθηκε με το γνώριμο τραγούδι
και την καθιερωμένη φωτογράφιση.
Λίγο πριν το τέλος, όταν ο Τρότσκι
είχε τελειώσει την ομιλία του και κα-
τέβαινε από το βήμα, ακούστηκε μια
φωνή διαμαρτυρίας από τον φωτο-
γράφο που μόλις είχε στήσει τα σύ-
νεργά του. Κάποιος φώναξε “η δι-
κτατορία του φωτογράφου” και, μέ-
σα σε δυνατά γέλια, ο Τρότσκι ανέ-
βηκε πάλι στο βήμα και στάθηκε
σιωπηλός όσο ο θρασύς φωτογρά-
φος έβγαζε δυο φωτογραφίες. Η
ίδρυση της Τρίτης Διεθνούς είχε
ανακοινωθεί από τις πρωινές εφημε-
ρίδες που καλούσαν σε μια εκδήλω-
ση στο Μεγάλο Θέατρο το απόγευ-
μα. 

Έφτασα στο θέατρο γύρω στις 5,
και μπήκα με δυσκολία παρόλο που
ως ανταποκριτής είχα ειδική πρό-
σκληση. Σε όλες τις πόρτες υπήρ-
χαν ουρές. Ήταν εκεί το Σοβιέτ της
Μόσχας, η Εκτελεστική Επιτροπή,
αντιπροσωπείες των συνδικάτων,
των εργοστασιακών επιτροπών κλπ.
Το τεράστιο θέατρο και η σκηνή του
ήταν ασφυκτικά γεμάτο, ακόμα και
οι διάδρομοι στο πλάι της σκηνής. Ο
Κάμενεφ άνοιξε την εκδήλωση με
μια σύντομη αναγγελία της ίδρυσης
της Τρίτης Διεθνούς στο Κρεμλίνο.

Το κοινό ξέσπασε σε μια θύελλα χει-
ροκροτημάτων και όλοι σηκώθηκαν
όρθιοι τραγουδώντας τη Διεθνή με
ένα πάθος που το'χα ξαναζήσει μό-
νο όταν τα νέα των απεργιών στην
Γερμανία είχαν φτάσει στο πανρωσι-
κό συνέδριο των Σοβιέτ στη διάρ-
κεια των διαπραγματεύσεων του
Μπρεστ-Λιτόφσκ. Στη συνέχεια ο
Κάμενεφ μίλησε για όσους είχαν πέ-
σει στον αγώνα, αναφέροντας την
Ρόζα Λούξεμπουργκ και τον Καρλ
Λήμπνεχκτ. Όλοι σηκώθηκαν πάλι
ενώ η ορχήστρα έπαιζε το Επέσατε
Θύματα. 

Κατόπιν μίλησε ο Λένιν. Ήταν η
στιγμή που πήρα την απάντηση στις
σκέψεις μου ότι ο Λένιν έχανε τη δη-
μοτικότητά του. Για κάμποση ώρα
δεν μπορούσε να μιλήσει μιας και
όλοι ήταν όρθιοι και τη φωνή του
την έπνιγε το ένα κύμα χειροκροτη-
μάτων μετά το άλλο. Ήταν μια εντυ-
πωσιακή, ανεπανάληπτη σκηνή: κά-
θε σειρά, οι διάδρομοι, η σκηνή, τα
θεωρεία, ασφυκτικά γεμάτα από ερ-
γάτες. Μια ομάδα εργάτριες που
ήταν κοντά μου φώναζαν τόσο δυνα-
τά λες και ήταν αποφασισμένες να
ακουστούν μόνο αυτές. 

Ο Λένιν μίλησε με το γνωστό του
τρόπο, απλά. Υπογράμμισε ότι παν-
τού η επαναστατική πάλη έπαιρνε τη
μορφή των σοβιέτ: Διάβασε από μια
ιταλική εφημερίδα που έγραφε: “Εί-
μαστε αλληλέγγυοι με τους σοβιετι-
στές” και σχολίασε λέγοντας “αυτά
γράφτηκαν πριν μάθουν τους σκο-
πούς μας και το πρόγραμμά μας”. Ο
Άλμπρεχτ έκανε μια μεγάλη και ψύ-
χραιμη ομιλία για την Ένωση του
Σπάρτακου και ο Τρότσκι τη μετέ-
φραζε. Ο Ζιλμπό, σχεδόν παιδί, μί-
λησε για το σοσιαλιστικό κίνημα
στην Γαλλία. Ο Στέκλοφ μετέφραζε
την ομιλία του όταν έφευγα από τη
συγκέντρωση. Πρέπει να θυμάστε
ότι ήμουν δυο χρόνια στην Ρωσία
και είχα παρακολουθήσει πάρα πολ-
λές τέτοιες συγκεντρώσεις και δεν
ήμουν και Ρώσος. Όταν βγήκα από
το θέατρο έπεσα πάνω σε ουρές
από απογοητευμένους που δεν μπό-
ρεσαν να μπουν μέσα. Οι εργασίες
ολοκληρώθηκαν την επόμενη μέρα
με παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία
και αργία. 

Λέανδρος Μπόλαρης

1. Το ψευδώνυμο του Χιούγκο Εμπερ-
λάιν. Γεννήθηκε το 1887, εντάχτηκε
από νεαρή ηλικία στο SPD. Από τα
ιδρυτικά μέλη του Σπάρτακου. Το
1933 μετά την επικράτηση του Χίτλερ
κατέφυγε στην Ρωσία. Τον Γενάρη του
1938 συνελήφθη, βασανίστηκε και φυ-
λακίστηκε από τη μυστική αστυνομία
του Στάλιν. Εκτελέστηκε τον Γενάρη
του 1941. 

2  Η συνδιάσκεψη της Βέρνης είχε
σκοπό να επανεργοποιήσει τη Δεύτε-
ρη Διεθνή που είχε αδρανοποιηθεί
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν
οι ηγεσίες των κομμάτων στήριξαν η
καθε μια τη δικιά της κυβέρνηση. 
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Άρθουρ Ράνσομ

Χιούγκο Εμπερλάιν 
- “Άλμπρεχτ”

“Ζήτω η Τρίτη Διεθνής”
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«Οι γυναίκες στον αγώνα για να τα πά-
ρουμε όλα πίσω» είναι ο τίτλος του
τεύχους 133 (Μάρτης – Απρίλης

2019) του περιοδικού Σοσιαλισμός από
τα Κάτω, το οποίο κυκλοφόρησε στις 8
Μάρτη –στην πρώτη στην ιστορία του ερ-
γατικού κινήματος στην Ελλάδα απεργια-
κή κινητοποίηση για τη διεθνή ημέρα της
γυναίκας- κάνοντας την σύνδεση: εργατι-
κές μάχες, πάλη για την απελευθέρωση
των γυναικών, επαναστατικές ιδέες. 

Στο εισαγωγικό άρθρο «Το μέλλον ανή-
κει στην επαναστατική αριστερά», ο Πά-
νος Γκαργκάνας εξηγεί γιατί το σύστημα,
στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, δεν μπο-
ρεί να προχωρήσει προς την «κανονικό-
τητα». Η ισχνή ανάκαμψη των προηγού-
μενων ετών σταμάτησε κι οι πανάκειες
του φθηνού δανεισμού δεν διασφαλίζουν
σταθερότητα. Το πρόγραμμα με τα πλεο-
νάσματα βρίσκεται στον αέρα και ΣΥΡΙΖΑ
και ΝΔ τρέχουν να υποσχεθούν “αναθεώ-
ρηση των στόχων”, ενώ όλοι φοβούνται
την ωρολογιακή βόμβα των τραπεζών. Ο
πιο καθοριστικός παράγοντας, όμως, εί-
ναι το κύμα ριζοσπαστικοποίησης προς
τα αριστερά που αγκαλιάζει την εργατική
τάξη, τις γυναίκες, τη νεολαία σε πολλές
χώρες. Είναι μια πρό(σ)κληση για την
Αριστερά να οργανώσει την κοινή δράση,
να στηρίξει και να γενικεύσει τους αγώ-
νες και να τους δώσει αντικαπιταλιστική
προοπτική.

Ο Κώστας Πολύδωρος στο άρθρο του
«Οι εργατικές μάχες για να ξηλώσουμε
τη λεηλασία των μνημονίων» δείχνει ακριβώς το
εύρος και τη δυναμική αυτών των αγώνων, πολ-
λοί από τους οποίους είναι νικηφόροι. Η «μετα-
μνημονιακή» περίοδος σημαδεύτηκε από τις
πρώτες κιόλας ημέρες από μάχες ενάντια στην
ελαστική εργασία και την υποχρηματοδότηση:
το εργατικό κίνημα διεκδικεί προσλήψεις, μονι-
μοποιήσεις, συλλογικές συμβάσεις. Οι εκπαιδευ-
τικοί παλεύουν ενάντια στο προσοντολόγιο, οι
υγειονομικοί με κέντρο τους συμβασιούχους, οι
εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ, Cosco και ιδιωτική υγεία
για τις ΣΣΕ, οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση, οι εργαζόμενοι και συντα-
ξιούχοι των τραπεζών ενάντια στη λεηλασία των
αποθεματικών και τις απολύσεις. 

Ενάντια στον ίδιο εχθρό, τους καπιταλιστές,
παλεύουν οι εργάτες της Μακεδονίας: το 2018
μια απεργία στο Vero (της οικογένειας Βερόπου-
λου) έδειξε πόσο χειροπιαστό είναι το σύνθημα
«οι εργάτες των Βαλκανίων είναι αδέρφια μας».
Χρειάζεται η Αριστερά να απαντήσει καθαρά γιατί
η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι «αριστερή
πολιτική στα Βαλκάνια», όπως λέει ο Γ. Δραγασά-
κης. Αυτό εξηγεί ο Λέανδρος Μπόλαρης στο άρ-
θρο του, «Διεθνιστικό ΟΧΙ στη συμφωνία των
Πρεσπών». Η Συμφωνία ευνοεί τη λεηλασία της
γειτονικής χώρας από το ελληνικό κεφάλαιο, ανα-
θερμαίνει τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς
με τη Ρωσία επεκτείνοντας το ΝΑΤΟ στα δυτικά
Βαλκάνια και επιτρέπει στην Ελλάδα να εντείνει
την κούρσα ανταγωνισμών με την Τουρκία. Είναι
μια επιθετική Συμφωνία που χρειάζεται τη διεθνι-
στική απάντηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και όχι τις πα-
τριωτικές προσαρμογές του ΚΚΕ και της ΛΑΕ.

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου, στο άρθρο «Απεργια-

κή 8 Μάρτη» περιγράφει πώς μέσα από το απερ-
γιακό κίνημα της «μεταμνημονιακής» περιόδου,
οι εργάτριες και οι εργάτες διεκδίκησαν να τα
πάρουν όλα πίσω και άνοιξαν τη συζήτηση για
την απελευθέρωση, κάνοντας τα πρωτοβάθμια
σωματεία τους να βγάλουν καλέσματα για τις 8
Μάρτη. Αυτό έβαλε την πίεση στην ΑΔΕΔΥ (και
αργότερα στη ΓΣΕΕ που δεν είχε καλέσει ακόμα
όταν το περιοδικό πήγαινε στο τυπογραφείο) να
δώσει στα καλέσματα πανελλαδική-πανεργατική
διάσταση. Μέσα σε μια συγκυρία που οι γυναί-
κες ξεσηκώνονται απ’ άκρη σ’ άκρη του πλανή-
τη, η πάλη ενάντια στις διακρίσεις είναι μια πα-
νεργατική μάχη ενάντια στο ίδιο το σύστημα.

Θεωρία και πράξη
Η Μαρία Στύλλου στο άρθρο «Ενάντια στην

καταπίεση, η θεωρία και η πράξη» συνοψίζει την
συζήτηση που συνοδεύει την πάλη για την απε-
λευθέρωση. Φταίει το φύλο για την καταπίεση
των γυναικών; Ποιος είναι ο ρόλος της οικογέ-
νειας στον καπιταλισμό; Πώς συνδέονται η πα-
ραγωγή με την αναπαραγωγή της εργατικής τά-
ξης; Μπορούμε να ξεπεράσουμε τον κατακερμα-
τισμό που προκαλεί η θεωρία των προνομίων/
ταυτοτήτων με τη διαθεματικότητα; Είναι θέμα
παιδείας η καταπολέμηση του σεξισμού; Επωφε-
λούνται από την καταπίεση των μειονοτήτων οι
εργάτες που ανήκουν στην πλειονότητα; Πρό-
κειται για ερωτήματα που δεν περιορίζονται στη
σφαίρα της θεωρίας, αντίθετα, ανοίγουν μέσα
σε κάθε συζήτηση, χώρο και μάχη. Οι επαναστά-
τριες και οι επαναστάτες χρειάζονται τις ιδέες
του μαρξισμού για να τα απαντήσουν.

Η Κατερίνα Θωίδου στο άρθρο «Η πάλη των

γυναικών και οι δημοτικές εκλογές» δεί-
χνει πόσο μεγάλη διάσταση παίρνει η
εφαρμογή των ιδεών αυτών. Η εργατική
τάξη, το υποκείμενο της επανάστασης
και της απελευθέρωσης, είναι η μόνη
που μπορεί να υλοποιήσει σε κάθε γειτο-
νιά όλα αυτά που μπορούν να κάνουν την
ισότητα πραγματική και τη ζωή των γυ-
ναικών και όλων των εργατών καλύτερη:
24ωροι παιδικοί σταθμοί σε γειτονιές και
χώρους εργασίας, Βοήθεια στο Σπίτι,
εστιατόρια και κοινωνικά παντοπωλεία,
δομές στήριξης τοξικοεξαρτημένων, οί-
κοι ευγηρίας, δομές για κακοποιημένες
γυναίκες, πρωτοβάθμια περίθαλψη, χώ-
ροι και προγράμματα αθλητισμού, αντι-
σύλληψη και τεστ-ΠΑΠ σε δημοτικά ια-
τρεία.

Η Βανίνα Τζιουντιτσελί στο άρθρο «Ο
αντιρατσισμός όπλο για το κίνημα των Κί-
τρινων Γιλέκων» περιγράφει το υπόβα-
θρο και τη συγκλονιστική πορεία αυτού
του κινήματος. Σε μια κατάσταση παρα-
τεταμένης πόλωσης, το κίνημα έγινε εξέ-
γερση και χτύπησε καμπανάκι όχι μόνο
για τους από πάνω αλλά για την ίδια την
Αριστερά. Η ολιγωρία της να παρέμβει
αλλά και η διστακτικότητά της στην πολι-
τική μάχη έβαλαν σε κίνδυνο την κατεύ-
θυνση του κινήματος –δεν ήταν δεδομέ-
νο ότι ο κόσμος θα στραφεί προς τα αρι-

στερά και θα απομονώσει τους φασίστες. Η επι-
λογή για πανεθνική αντιφασιστική – αντιρατσι-
στική κινητοποίηση στις 18 Δεκέμβρη αποδείχ-
θηκε σωστή και κινητοποίησε δεκάδες χιλιάδες.
Επόμενος σταθμός η 16 Μάρτη όπου το στοίχη-
μα για την Αριστερά είναι να ενώσει τα Κίτρινα
Γιλέκα με το διεθνές κίνημα κατά του ρατσισμού
και του φασισμού.

Τέλος, ο Γιουνγκ-ικ Κιμ στο άρθρο «Ιμπεριαλι-
στικοί ανταγωνισμοί» εξηγεί την κατάσταση στην
κορεατική χερσόνησο: ο εμπορικός πόλεμος
των ΗΠΑ με την Κίνα κι όχι μόνο και οι εξοπλιστι-
κοί ανταγωνισμοί που δημιουργούν ταραχή σε
όλο τον Ειρηνικό είναι δυο πτυχές των ιμπεριαλι-
στικών ανταγωνισμών που υπονομεύουν τη συ-
νέχιση της «συνομιλίας» Β. Κορέας και ΗΠΑ. Άλ-
λωστε η συνομιλία δεν είναι προσπάθεια ειρή-
νης αλλά αποτελεί μέρος της τακτικής των ΗΠΑ
στην περιοχή. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η
Αριστερά της Νότιας Κορέας πρέπει να έχει κα-
θαρό ότι την ειρήνη δεν την εγγυάται η νοτιοκο-
ρεάτικη κυβέρνηση, ο «διάλογος» ανάμεσα στις
Κορέες και η εθνική ενότητα, αλλά η επαναστα-
τική πάλη της εργατικής τάξης.

Στις βιβλιοκριτικές αυτού του τεύχους: «Η
συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης» του
Edward P. Thompson από τον Κώστα Βλασό-
πουλο, «Κάτι τρέχει με την οικογένεια – Έθνος,
πόθος και συγγένεια στην εποχή της κρίσης»
του Δημήτρη Παπανικολάου από τον Κώστα
Τορπουζίδη και «1821 – Η δημιουργία ενός
έθνους κράτους» των Θάνου Βερέμη, Γιάννη Κο-
λιόπουλου και Ιάκωβου Μιχαηλίδη από τον Κώ-
στα Πίττα.

Αφροδίτη Φράγκου

που μας ανήκει Συνέχεια από τη σελ. 2
Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι

και οι καπιταλιστές δανείζονται
για τη χρηματοδότηση, αντίστοι-
χα, της κατανάλωσης και των
επενδύσεων. Το κράτος αναλαμ-
βάνει αυτή τη διαδικασία δημι-
ουργίας χρήματος, αλλά δεν την
ελέγχει. Η δημιουργία χρήματος
δεν οδηγεί απαραίτητα στην οικο-
νομική ανάπτυξη. Εάν οι επιχειρή-
σεις δεν θέλουν να επενδύσουν, η
προσφορά νέου χρήματος δεν θα
τις κάνει να αλλάξουν γνώμη. 

Αυτό μας φέρνει στο δεύτερο
πρόβλημα με την MMT. Όπως επι-
σημαίνει ο μαρξιστής μπλόγκερ
Μάικλ Ρόμπερτς, η ΜΜΤ αγνοεί
πως η αξία δημιουργείται από
τους εργαζόμενους στη διαδικα-
σία παραγωγής. Οι καπιταλιστές
καταχρώνται ένα μέρος αυτής της
αξίας με τη μορφή του κέρδους.
Εάν τα κέρδη αυτά δεν είναι αρ-
κετά υψηλά, δεν θα επενδύσουν,
όσο περισσότερο χρήμα κι αν δη-
μιουργείται.

Αποτυχία
Έχουμε μια πρακτική απόδειξη

αυτού του γεγονότος μέσα από
την αποτυχία της πολιτικής της
ποσοτικής χαλάρωσης (QE) που
ακολουθούν τα τελευταία χρόνια
οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες.
Αυτή μπορεί να σταθεροποίησε
το χρηματοπιστωτικό σύστημα
αλλά δεν αποτέλεσε έναυσμα για
μια νέα φάση οικονομικής ανά-
πτυξης. Επίσης, αντίθετα με ορι-
σμένες νεοφιλελεύθερες προβλέ-
ψεις, δεν έχει προκαλέσει απογεί-
ωση του πληθωρισμού.

Οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές
οικονομίες κυριολεκτικά σέρνον-
ται τόσο πολύ ώστε οι κεντρικές
τράπεζες ακυρώνουν τα σχέδιά
τους για σταδιακή κατάργηση της
ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό αν-
τανακλά το γεγονός ότι, όπως
εξηγεί ο Roberts και οι συνεργά-
τες του στο νέο βιβλίο με τον τίτ-
λο “Ο Κόσμος σε Κρίση”, η κερ-
δοφορία παραμένει χαμηλή.

Αυτό που η ΜΜΤ -όπως και η
κεϋνσιανή σκέψη από την οποία
προέρχεται- αγνοεί είναι ότι οι κα-
πιταλιστικές οικονομίες καθορί-
ζονται από τη συγκρουσιακή δια-
δικασία της δημιουργίας αξίας
στην παραγωγή και τελικά από
την ταξική πάλη μεταξύ αφεντι-
κών και εργαζομένων. Είναι αυτή
η διαδικασία που καθορίζει το πο-
σοστό κέρδους που ρυθμίζει το
σύστημα. Αν η κερδοφορία είναι
πολύ χαμηλή, κανένα νομισματικό
κόλπο δεν μπορεί να το ξεπερά-
σει αυτό.

Τα όρια 
της ΜΜΤ

Για να ετοιμάσουμε το μέλλον 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
“Η δουλειά της”

ΘΕΑΤΡΟ
“Συρματένιοι Ξεσυρματένιοι· Όλοι”

“ΗΔουλειά της” είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία
του Νίκου Λαμπό και είναι εμπνευσμένη από αληθινά
γεγονότα. Στην πρεμιέρα της ταινίας υπήρχε συζή-

τηση με γυναικείες οργανώσεις όπως επίσης και με το σωματείο
καθαριστριών. Βλέπουμε στην ταινία μια εργατική οικογένεια
που παλεύει μέσα στην οικονομική κρίση να τα βγάλει πέρα.

Η Παναγιώτα μια αναλφάβητη γυναίκα πριν τα 40 της, αφο-
σιωμένη νοικοκυρά και μητέρα δυο παιδιών, θα χρειαστεί για
πρώτη φορα να αναζητήσει εργασία, καθώς ο άντρας της έμει-
νε άνεργος. Η δουλειά που θα βρει είναι καθαρίστρια σε μια
ιδιωτική εταιρία καθαρισμού για ένα νέο μεγάλο πολυκατάστη-
μα. Εκεί για πρώτη φορά ξεφεύγοντας από τον μέχρι τώρα οι-
κιακό της ρόλο, κοινωνικοποιειται, κάνει φίλες και σε συνδυα-
σμό με τον ελάχιστο μισθό και ένσημα που παίρνει, αποκτάει
αυτοπεποίθηση και οικονομική ανεξαρτησία.

Παρακολουθώντας την Παναγιώτα με τις υπόλοιπες καθαρί-
στριες βλέπουμε τις άθλιες συνθήκες της ελαστικής εργασίας
και της επισφάλειας, συμβάσεις ορισμένου χρόνου και εκδικη-
τικές απολύσεις, μια κατάσταση που συναντάμε σε πάρα πολ-
λούς εργασιακούς χώρους στην περίοδο των μνημονίων. Η Πα-
ναγιώτα έχοντας ανάγκη την δουλειά τα αποδέχεται όλα αυτά,
πάντα ακούραστη και πρόθυμη να κάνει υπερωρίες και υπο-
γράφοντας συμβάσεις που δεν ξέρει τι γράφουν αφού δεν ξέ-
ρει να διαβάζει. Όμως αυτή η στάση της δεν την προφυλάσσει
από μια αυθαίρετη απόλυση καθώς για το καλό της εταιρίας
πρέπει να γίνουν περικοπές. Μέσα από αυτή την εμπειρία της η
αλλαγή την οποία έχει βιώσει είναι τεράστια. Ενώ δεν φτάνει
ποτέ να αμφισβητήσει συνειδητά τον ρόλο της στην οικογέ-
νεια, στην πραγματικότητα διεκδικεί σιωπηλά μια πιο ισότιμη
σχέση και την κατακτάει και καταβαίνουμε πως ό,τι και να γίνει
δεν θα γυρίσει στην προήγουμενη ζωή της.

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η ταινία βγαίνει στις οθόνες αυτή
την περίοδο. Οι αγώνες των
γυναικών σε όλο τον κόσμο
και στην Ελλάδα δίνουν έμ-
πνευση για να μεταφερθεί
αυτό και στις οθόνες ακόμη
και μέσα απο κομμάτια γυ-
ναικών που το προηγούμενο
διάστημα τις θεωρούσαν
“αόρατες” όπως οι καθαρί-
στριες. Βλέπουμε στην ται-
νία ότι ακόμη και γυναίκες
μέσα σε κακοπληρώμενες
δουλειές, νιώθοντας την οι-
κονομική τους ανεξαρτήσια,
τονώνουν την αυτοπεποιθη-
σή τους για να δώσουν κόν-
τρες και μέσα στο σπίτι. Η
επιλογή μιας γυναίκας αναλ-
φάβητης δεν κάνει την ταινία
μελό ούτε είναι ένα ακραίο
παράδειγμα, αν σκεφτεί κα-
νένας ότι σύμφωνα με τα
στοιχεία το 10% των γυναι-
κών στην Ελλάδα είναι αναλφάβητες. Η περίπτωση της καθαρί-
στριας από τον Βόλο που παραλίγο να καταδικαστεί σε 10 χρό-
νια για ένα πλαστό απολυτήριο δημοτικού είναι το πιο ζωντανό
παράδειγμα.

Η ταινία δεν περιγράφει μια σελίδα αντίστασης. Όμως τα μυα-
λά και οι ιδέες των πρωταγωνιστών επηρεάζονται μέσα από τις
ειδήσεις της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου με νέα από την οι-
κονομική κρίση, τις διαδηλώσεις και τους αγώνες που ακούγον-
ται καθόλη την διάρκεια της ταινίας. Η Παναγιώτα σίγουρα αντι-
μετώπιζει αλλιώς τα πράγματα πλέον, μπορεί να μην έφτασε
από την ατομική οργή στην συλλογική πάλη, αλλά αυτό είναι ζή-
τημα χρόνου να συμβεί όπως συνέβη σε χιλιάδες άλλες γυναι-
κές που διαδήλωσαν μαζικά και περήφανα φέτος στις 8 Μάρτη.

Ελεάννα Τσώλη

Αποσπάσματα αφηγήσεων από
Χιώτες πρόσφυγες, οι οποίοι
κατά τη διάρκεια της γερμα-

νικής κατοχής εγκατέλειψαν τον τό-
πο τους και ξεκίνησαν ένα ταξίδι
προς το άγνωστο και κατευθύνθη-
καν προς την Τουρκία, Κύπρο και
Μέση Ανατολή. Μια άγνωστη πτυχή
της Ιστορίας, η οποία έχει καταγρα-
φεί από τον Γιάννη Μακριδάκη στο
πρώτο του βιβλίο «Συρματένιοι Ξε-
συρματένιοι. Όλοι», αποτελεί την
έμπνευση και συνθέτει έναν θεατρι-
κό μονόλογο.

Επιζήσαντες αφηγούνται τις συν-
θήκες πείνας κι ανέχειας, τις νυχτε-
ρινές παράνομες αποδράσεις από
το νησί, την μάχη με τα κύματα, τη
ζωή στον στρατό της Μέσης Ανατο-
λής, στους προσφυγικούς καταυλι-
σμούς, στο μέτωπο, στα κινήματα,
τον εγκλεισμό στα «σύρματα», τον
Ιερό Λόχο και την απελευθέρωση.
Κάποιοι άλλοι χάθηκαν στη διαδρο-
μή.

Η παράσταση, η οποία κάνει πρε-
μιέρα την Κυριακή 17 Μαρτίου, στο
θέατρο Άβατον είναι βασισμένη στο
βιβλίο του συγγραφέα Γιάννη Μακριδά-
κη «Συρματένιοι Ξεσυρματένιοι. Όλοι»
(εκδόσεις ΕΣΤΙΑ), στο οποίο καταγρά-
φονται προσωπικές μαρτυρίες Χιωτών

προσφύγων που έφευγαν με
βάρκες από Χίο προς Μέση
Ανατολή (Συρία, Κύπρο, Παλαι-
στίνη, κλπ) μέσω Τουρκίας, κα-
τά τη διάρκεια των ετών 1941-
1944.

Η Μελίνα Σκούφου, η οποία
υπογράφει την σκηνοθεσία της
παράστασης λέει χαρακτηριστι-
κά «Οι εικόνες που περιγράφον-
ται στις αφηγήσεις μοιάζουν
πολύ με τις εικόνες που έχουμε
από τους σημερινούς πρόσφυ-
γες από τις τηλεοράσεις. Δια-
βάζοντας πρώτη φορά το βιβλίο
με κέντρισε η άγνωστη αυτή
πτυχή της Ιστορίας και η πάλη
των ανθρώπων για την επιβίω-
ση. Θαυμάζω τους ανθρώπους
που ό,τι και να συμβαίνει κατα-
φέρνουν να επιβιώσουν διατη-
ρώντας ζωντανή την σπίθα μέ-
σα τους. Επέλεξα οι αφηγήσεις
να συνθέσουν ένα ενιαίο κείμε-

νο, το οποίο αφηγείται μία μόνο ηθοποι-
ός εναλλάσσοντας τα πρόσωπα. Στην
προκειμένη, βρισκόμαστε στην δεκαετία
του ’40, από τη Χίο στη Μέση Ανατολή.
Όμως, στην πραγματικότητα, ο πρό-
σφυγας δεν έχει φύλο, δεν έχει ηλικία,
δεν ανήκει σε μία συγκεκριμένη εποχή». 

Η πρωταγωνίστρια της παραστασης
Χριστίνα Λυκοτσέτα μας είπε «H παρά-
σταση «Συρματένιοι Ξεσυρματένιοι.

Όλοι», είναι βασισμένη πάνω στο ομώ-
νυμο βιβλίο του Γιάννη Μακριδάκη στο
οποίο καταγράφονται αφηγήσεις Χιω-

τών προσφύγων στην Μέση Ανατολή και
εξιστορούνται οι πραγματικές συνθήκες
που τους οδήγησαν να φύγουν παράνο-
μα από το νησί, κατά την διάρκεια της
ναζιστικής κατοχής.

Η πείνα τους οδήγησε σε αυτή την
απόφαση, και έφυγαν προς τα Τουρκικά
παράλια και από εκεί μέσω Κύπρου και
Συρίας κατευθύνθηκαν είτε σε προσφυ-
γικούς καταυλισμούς σε όλη την ευρύ-
τερη Μέση Ανατολή, είτε στρατεύτηκαν
στον στρατό της εξόριστης κυβέρνησης
για να συνεχίσουν την μάχη κατά των
ναζί. Εκεί πάλι, κάποιοι συντάχθηκαν με
το ΕΑΜ και φυλακίστηκαν στα βρετανι-
κά στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα λε-
γόμενα «σύρματα», και κάποιοι άλλοι
επιλέχθηκαν από τους Βρετανούς για
να επανδρώσουν τον Ιερό Λόχο.

Βουτιά
Είναι προφανής η θέληση μας, να μι-

λήσουμε αλληγορικά για την σύγχρονη
προσφυγική κρίση, κάνοντας μια βουτιά
στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν και
κοιτώντας το, όπως ένα είδωλο στον κα-
θρέφτη. Κοιτάμε, δηλαδή το ίδιο πράγ-
μα, αλλά με αντεστραμμένες τις πλευ-
ρές του: τότε το ταξίδι της διαφυγής
ενώ γίνονταν για να γλυτώσει ο κόσμος
από τα δεινά του πολέμου και του λι-
μού, είχε πορεία από την χριστιανική
δύση προς την μουσουλμανική ανατο-
λή. Τώρα το ταξίδι γίνεται ανάποδα,
από την μουσουλμανική ανατολή προς
την χριστιανική δύση.

Και τότε και τώρα οι άνθρωποι για να
φύγουν έπρεπε να πουλήσουν τα υπάρ-
χοντα τους όσο-όσο και να εξασφαλί-
σουν μια θέση σε ένα ριψοκίνδυνο ταξί-
δι με βάρκα με πολλές φορές αβέβαιη

έκβαση. Και τότε και τώρα το τα-
ξίδι τελείωνε με νέο εγκλεισμό
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι
ότι τότε, υπήρχε ζωντανή μια
προοπτική και ένα όραμα, εθνι-
κής και κοινωνικής απελευθέρω-
σης, που ζέσταινε τις καρδιές
των ανθρώπων που το έκαναν
και τους κρατούσε δυνατούς.
Τώρα δυστυχώς αυτό δεν υπάρ-
χει στις σκέψεις των προσφύγων
και αυτό εξηγεί πολλά από τα
φαινόμενα που διαδραματίζονται
στην κοινωνία. 

Η έλλειψη του οράματος στο
σήμερα, είναι αυτό που κάνει με-
γαλύτερη την ανάγκη να εμπνευ-
στούμε από την ύπαρξη ενός
οράματος που υπήρξε τότε. Όχι
για να το αντιγράψουμε ως έχει,
πράγμα έτσι και αλλιώς άτοπο
και αδύνατον, αλλά για να σκε-
φτούμε πάνω στην ανάγκη δημι-
ουργίας του στο σήμερα.

Έτσι το τότε, προσεγγίστηκε
στην ολότητα του. Ματαιώσεις
και αγωνία, θυμός και προσμο-

νή, προδοσία, πίκρες και βάσανα, σί-
γουρα όλα αυτά υπάρχουν, αλλά υπάρ-
χει ταυτόχρονα και αισιοδοξία, και εύ-
θυμες νότες, και δημιουργικές καλλιτε-
χνικές δράσεις, που αναπτύχθηκαν
στους εκτοπισμένους Χιώτες πρόσφυ-
γες. Αυτές οι αφηγήσεις έχουν κρατηθεί
στην παράσταση. Γιατί τελικά αυτό είναι
ένα μήνυμα και ένα μάθημα που πρέπει
να βγει και για το σήμερα. 

Υπάρχει συνεπώς μέσα στην ροή του
έργου μια εναλλαγή ανάμεσα στα δρα-
ματικά και στα πιο εύθυμα σημεία, κα-
θώς έτσι είναι και η ζωή η ίδια ακόμη και
στις πιο σκληρές στιγμές της: Μια εναλ-
λαγή καταστάσεων και συναισθημά-
των».

Μαρία Κωνσταντοπούλου

Συντελεστές παράστασης
Σκηνοθεσία: Μελίνα Σκούφου, Δραμα-
τουργική επεξεργασία: Μελίνα Σκού-
φου, Χριστίνα Λυκοτσέτα, Ερμηνεία:
Χριστίνα Λυκοτσέτα, Σκηνικό – Κοστού-
μια: Γεωργία Μπούρδα, Μουσική: Αν-
τρέας Σκούφος, Φωτισμός: Παναγιώτης
Μανούσης, Βοηθός παραγωγής: Γιώρ-
γος Χλωρός, Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία
Κουλέρα, Φωτογραφίες: Αντιγόνη Κου-
ράκου, Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία
Κωνσταντοπούλου

Πληροφορίες παράστασης
Προγραμματισμένη πρεμιέρα: Κυριακή
17 Μαρτίου 2019
Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή 19.00 από
17 Μαρτίου μέχρι και 21 Απριλίου 2019
Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ
Θέατρο Άβατον (Ευπατριδών 3, Γκάζι,
200 μέτρα από τη στάση Μετρό Κερα-
μεικός)



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Δυο βδομάδες έχουν μείνει μέχρι την ημερομηνία της
αναγκαστικής εξόδου από την ΕΕ στις 29 Μάρτη. Κι
όμως τα πράγματα παραμένουν πιο ρευστά και αβέ-

βαια από ποτέ. Τη Δευτέρα 11 Μάρτη η Τερέζα Μέι έκανε τα-
ξίδι αστραπή στο Στρασβούργο για να συναντηθεί με τον
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Επέστρεψε με ορισμένες τροποποι-
ήσεις στη συμφωνία, τις οποίες πρέπει τώρα να τις σερβίρει
στην εσωκομματική της αντιπολίτευση ως μεγάλη επιτυχία
για να καταφέρει να πάρει το πράσινο φως από το κοινοβού-
λιο. Στα μέσα Γενάρη η Μέι είχε υποστεί τη μεγαλύτερη ήττα
στα κοινοβουλευτικά χρονικά της Βρετανίας με 230 ψήφους
διαφορά εναντίον της κυβερνητικής πρότασης.

Την Τρίτη 12 Μάρτη, ενώ η Εργατική Αλληλεγγύη τυπωνό-
ταν, το Κοινοβούλιο θα ξαναψήφιζε για τις τελευταίες αλλα-
γές, αν και ούτε καν αυτό δεν ήταν σίγουρο, μιας και οι βου-
λευτές που πιέζονται να αλλάξουν στάση ζητούσαν χρόνο να
“μελετήσουν” τη συμφωνία. Αν δεν καταφέρει να κάνει τη με-
γάλη ανατροπή, ο εκβιασμός της Μέι έχει επόμενα στάδια.
Την Τετάρτη 13 Μάρτη θα έμπαινε σε ψηφοφορία η πιθανό-
τητα να υλοποιηθεί το “σκληρό” Μπρέξιτ στις 29 Μάρτη, δη-
λαδή χωρίς καμιά συμφωνία. Με το προφανές όχι σε μια τέ-
τοια πρόταση, η Μέι θα προσπαθήσει να κερδίσει κι άλλο λί-
γο χρόνο, ενώ την αμέσως επόμενη μέρα θα ζητούσε την έγ-
κριση του κοινοβουλίου για να ζητήσει από την ΕΕ μια σύντο-

μη παράταση. 
Τίποτα από αυτά δεν είναι σίγουρο, γιατί ο εκβιασμός δεν

είναι μόνο εγχώριος, είναι κυρίως ευρωπαϊκός. Η ΕΕ δεν δε-
σμεύεται σε τίποτα και ο Γιούνκερ έστειλε μήνυμα προς τους
Βρετανούς βουλευτές μετά τη συνάντηση με τη Μέι ότι αν
δεν ψηφίσουν “σωστά”, η μόνη εναλλακτική είναι το Μπρέξιτ
να μην γίνει ποτέ.

Συρφετός
Στο μεταξύ, οι “διορθώσεις” που κατάφερε να αποσπάσει

η Μέι είναι όλες για να προσπαθήσει να καθησυχάσει τους
“ενωτικούς” (δηλαδή τη φιλοβρετανική δεξιά της Βόρειας Ιρ-
λανδίας) και πίσω από αυτούς όλο τον συρφετό του βαθέος
συντηρητικού κόμματος που ονειρεύεται νεκρανάσταση της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Σε μεγάλο σημείο τριβής έχει
μετατραπεί το “μπάκστοπ”, δηλαδή οι εγγυήσεις που επέβα-
λε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η έξοδος της Βρετανίας από την
Ένωση δεν θα επαναφέρει σκληρά σύνορα μεταξύ Βορρά
και Νότου στην Ιρλανδία. Αλλά και οι εγγυήσεις που ζητούν
οι πιο σκληροί της δεξιάς του Μπρέξιτ για το ότι η Βρετανία
δεν θα βρεθεί χωρίς τη θέλησή της σε μια ντε φάκτο ζώνη

ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της ΕΕ.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος

Τζέρεμι Κόρμπιν ανακοίνωσε ότι πλέον η προοπτική μιας
“λαϊκής ψήφου” είναι μέσα στις πιθανές προτάσεις. Αυτό
που εννοεί είναι να οργανωθεί δεύτερο, επαναληπτικό δημο-
ψήφισμα. Παρότι η πιο δεξιά πτέρυγα των βουλευτών του
Εργατικού Κόμματος αποχώρησε πρόσφατα και έφτιαξε ανε-
ξάρτητη κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό δεν μείωσε τις πιέσεις
πάνω στην ηγεσία του κόμματος. Ένα δεύτερο δημοψήφι-
σμα, πέρα από αντιδημοκρατική επιλογή, θα ήταν και πολιτι-
κό αυτογκόλ, καθώς θα έδινε όλο το χώρο στην ακροδεξιά
να το παίξει μόνη αντισυστημική δύναμη, ενώ θα κινδύνευε
να μετατρέψει σε ισοδύναμη την επιλογή ανάμεσα σε έξοδο
από την ΕΕ και αποδοχή της συμφωνίας της Μέι.

Αριστερή πολιτική δεν είναι να καθησυχάζεις τους Βρετα-
νούς καπιταλιστές ότι με κυβέρνηση Εργατικών τα συμφέ-
ροντά τους θα λαμβάνονταν περισσότερο υπόψη. Αλλά να
οργανώνεις την αντίσταση ώστε ό,τι μηχανορραφίες και να
επιδιώκουν οι από πάνω, το Μπρέξιτ να γίνει πρώτο βήμα για
να πάρουν οι από κάτω την κατάσταση στα χέρια τους.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ Kρίση και αβεβαιότητα ενόψει Μπρέξιτ

Οι τρεις βδομάδες κινητοποι-
ήσεων έχουν ήδη συγκλονί-
σει το καθεστώς της Αλγε-

ρίας, αλλά συνεχίζουν με μεγαλύτε-
ρη ένταση. Η προεδρία ανακοίνωσε
τη Δευτέρα ότι ο Μπουτεφλίκα δεν
θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για
πέμπτη συνεχόμενη φορά στις επό-
μενες εκλογές. Αυτό φαινομενικά
ήταν το βασικό αίτημα των κινητο-
ποιήσεων και σ’ αυτή τη βάση οι δυ-
νάμεις του καθεστώτος ζητάνε από
τον κόσμο να γυρίσει σπίτι του. 

Όμως το κίνημα απαντάει πως η
απόφαση του Μπουτεφλίκα μπορεί
να είναι άρνηση της 5ης θητείας,
αλλά πρόκειται στην πράξη για πα-
ράταση της 4ης θητείας. Οι εκλογές
αναβάλλονται και ένα σενάριο προ-
βλέπει ότι ο Μπουτεφλίκα θα παρα-
μείνει πρόεδρος μέχρι τουλάχιστον
το τέλος της χρονιάς. Αυτό που επι-
διώκει το καθεστώς είναι να κερδί-
σει χρόνο για να βρει τρόπο να προ-
χωρήσει σε διαδοχή κατά την οποία
όλες οι φράξιες του κρατικού μηχα-
νισμού και των καπιταλιστών θα
βγουν ικανοποιημένες και με εγγυή-
σεις, ενώ παράλληλα θα έχει κατα-
λαγιάσει η ορμή του κινήματος.

Συμμετοχή
Όμως οι δρόμοι κινούνται σε αντί-

θετη κατεύθυνση. Κρίσιμος κρίκος
ώστε το καθεστώς να κάνει τον τα-
κτικό ελιγμό της Δευτέρας ήταν ότι
από την Κυριακή ξεκίνησε γενική
απεργία τεσσάρων ημερών. Οι δη-
μοσιογράφοι κάνουν λόγο για συμ-
μετοχή που ξεπερνάει όλες τις
προσδοκίες, 90% στο Αλγέρι και
75% σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Η Ντόιτσε Βέλε αναφέρει ότι “Τα
λεωφορεία, τα μετρό και τα τραμ
δεν λειτούργησαν”, ενώ “εξελίσσον-
ται απεργίες στους κρίσιμους το-
μείς της οικονομίας στο Νότο, με
τους εργαζόμενους στη Σονατράκ

(την κρατική εταιρεία υδρογοναν-
θράκων), όπως και στον τομέα των
επικοινωνιών. Οι ειρηνοδίκες οργά-
νωσαν διαδηλώσεις τη Δευτέρα σε
πολλά δικαστήρια της χώρας, ενώ
φαίνεται πως πολλοί δικαστές έχουν
δηλώσει ότι αρνούνται να συμμετά-
σχουν στις εκλογικές διαδικασίες”.

Για να αντιμετωπιστεί η μετατρο-

πή των Πανεπιστημιουπόλεων σε
κέντρα οργάνωσης της απεργίας
και της εξέγερσης, ανακοινώθηκε
ότι ξεκινάνε εσπευσμένα οι ανοιξιά-
τικες διακοπές που κανονικά άρχι-
ζαν στις 21 του Μάρτη.

Οι εξελίξεις πύκνωναν από την πε-
ρασμένη βδομάδα. Πρώτα ήρθαν τα
σημάδια ότι εσωτερικά το καθεστώς

δεν ήταν καθόλου σίγουρο για τις
αποφάσεις του. Την ώρα που το
κέντρο γύρω από τον Μπουτεφλίκα
και τον πρωθυπουργό του έστελναν
σκληρό μήνυμα ότι η υποψηφιότητα
θα προχωρήσει και ότι όποιος δεν
συμφωνεί στρώνει τον δρόμο να με-
τατραπεί η Αλγερία σε Συρία, μέλη
του κυβερνητικού κόμματος μέσα
στη Βουλή δήλωναν ότι τάσσονταν
με τους διαδηλωτές.

Συνδικάτα 
Δεύτερον, άρχισαν οι αποφάσεις

από συνδικάτα για κήρυξη απεργίας,
ενώ επικεφαλής σωματείων, που δεν
βρίσκονται μακριά από τον ελεγχό-
μενο από το κράτος συνδικαλισμό,
κατήγγειλαν την ηγεσία της συνομο-
σπονδίας που τάχθηκε με τον Μπου-
τεφλίκα. Τρίτον, οι διαδηλώσεις της
Παρασκευής ήταν πιο μαζικές και
πιο πανηγυρικές από ποτέ. Συμμε-
τείχαν εκατομμύρια σε όλη τη χώρα,
ενώ πολλές περιγραφές λένε πως
υπήρξε μικρότερη καταστολή από
οποιαδήποτε άλλη φορά με τις δυ-
νάμεις καταστολής να μην δείχνουν
όρεξη να παίξουν το παιχνίδι ενός
τμήματος του καθεστώτος που ίσως
αύριο να μην κυβερνάει.

Όλες αυτές οι εξελίξεις θύμισαν

σε πολλούς τις εκρηκτικές μέρες
πριν από την παραίτηση του Μουμ-
πάρακ στην Αίγυπτο το 2011. Κάποι-
οι ανησυχούν ότι, όπως και στην Αί-
γυπτο, ο στρατός θα προχωρήσει
σε πραξικόπημα για να εξασφαλι-
στεί η συνέχεια του καθεστώτος.
Πρόκειται για αγώνα δρόμου για το
ποιος θα βάλει τη σφραγίδα του, οι
εξεγερμένοι ή κάποια από τις μερί-
δες του κράτους. Με την κήρυξη
της απεργίας, ακόμη και κάποια
τμήματα των καπιταλιστών θέλησαν
να δείξουν ότι δεν θα χάσουν το
τρένο της αλλαγής και δήλωσαν ότι
δίνουν το ελεύθερο στους εργαζό-
μενούς τους να συμμετάσχουν. 

Κανείς ωστόσο δεν μένει αδιάφο-
ρος για το μέχρι πού μπορεί να φτά-
σει η επέκταση των απεργιών. Η Αλ-
γερία είναι η τρίτη μεγαλύτερη εξα-
γωγός φυσικού αερίου στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Ενώ στις διαδηλώ-
σεις έχει ήδη καταγραφεί πολιτικο-
ποίηση και αιτήματα που ξεπερνάνε
το ζήτημα της θητείας του Μπουτε-
φλίκα, από την αλληλεγγύη στην
Παλαιστίνη μέχρι τη θέση των γυναι-
κών, με τις φοιτήτριες και τις εργά-
τριες να βρίσκονται στην αιχμή της
μάχης και των κινητοποιήσεων.

Νίκος Λούντος

4ημερη Γενική Απεργία στην Αλγερία

Μαζική
διαδήλωση
στο Αλγέρι

11/3, Εργάτες του φυσικού αερίου κατεβαίνουν σε απεργία στο Αλγέρι


