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Με κοινή 24ωρη απεργία της
ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ την Πα-
ρασκευή 11/1 και πανελλα-

δική συγκέντρωση στα Προπύλαια
στη 1μμ, τέσσερις μόλις μέρες μετά
την έναρξη των σχολείων για τη νέα
χρονιά, απαντάνε οι εκπαιδευτικοί
στον αιφνιδιασμό του υπουργού
Παιδείας Γαβρόγλου, που μέσα σε
άσχετο νομοσχέδιο έρχεται να πε-
ράσει με τροπολογία το νέο σύστη-
μα του διορισμού εκπαιδευτικών. 

Οι άμεσες κινηματικές απαντή-
σεις των αναπληρωτών εκπαιδευτι-
κών στις μεθοδεύσεις του Γαβρό-
γλου ξεκίνησαν πριν ακόμα ανοί-
ξουν τα σχολεία για τη νέα χρονιά.
Με συνεχείς κινητοποιήσεις τη Δευ-
τέρα 7/1 έξω από το Υπουργείο
Παιδείας και ξανά την Τρίτη 8/1 έξω
από τη Βουλή, εκατοντάδες ανα-
πληρωτές έστειλαν μήνυμα ανυπο-
χώρητου αγώνα ενάντια στο “προ-
σοντολόγιο” του Γαβρόγλου που
στην ουσία οδηγεί σε απολύσεις χι-
λιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτι-
κών που κράτησαν όρθια τα δημό-
σια σχολεία εδώ και χρόνια.

Σε τοπικές Γενικές Συνελεύσεις
μέσα στην εβδομάδα καλούν τα
μέλη τους η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ.

“Η κυβέρνηση ξεκίνησε μέσα στις
γιορτές μια τεράστια επίθεση στους
εκπαιδευτικούς, μόνιμους και ανα-
πληρωτές. Η απάντηση πρέπει να
είναι αντίστοιχη της επίθεσης. Η
απεργία την Παρασκευή 11/1 έχει
τεράστια σημασία να πετύχει. Χιλιά-
δες εκπαιδευτικοί πρέπει να κατέ-
βουμε στους δρόμους και να πλημ-
μυρίσουμε το κέντρο της Αθήνας
στην μεγάλη πανελλαδική κινητο-
ποίηση. Χρειάζεται απάντηση με
απεργία διαρκείας για να μπορέ-
σουμε να στείλουμε πίσω το νομο-
σχέδιο Γαβρόγλου. Το «προσοντο-
λόγιο» του Γαβρόγλου δεν θα περά-
σει. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν
χιλιάδες απολύσεις εκπαιδευτικών,
δεν θα αφήσουμε χρόνια δουλειάς
να θυσιαστούν στο βωμό μια ψεύτι-
κης αξιολόγησης. Ο αγώνας αυτός
θα φτάσει μέχρι τέλους”, τόνισε
στην ΕΑ η Αγγέλα Ζευγαρίδου ανα-
πληρώτρια δασκάλα από το ΣΕΠΕ
“Ρήγας Φεραίος” στον Πειραιά. 

Μαζική ήταν και η συνέλευση που
πραγματοποίησε στην Αθήνα την
Κυριακή 6/1 το Συντονιστικό Ανα-
πληρωτών και Αδιόριστων Εκπαι-
δευτικών. Πάνω από 100 αναπλη-
ρωτές, πολλοί από αυτούς από πε-
ριοχές εκτός Αθήνας, δυο μέρες
πριν επανέλθουν στις περιοχές που
έχουν τοποθετηθεί για αυτή τη χρο-
νιά, βρέθηκαν στη συνέλευση για
να συζητήσουν και να οργανώσουν
τα επόμενα βήματα της αντίστασης.

“Σκοπός της συνεδρίασης του
Συντονιστικού ήταν να ενημερώσει
τους αναπληρωτές για την αιφνιδια-
στική τροπολογία του Γαβρόγλου
και να οργανώσει πανελλαδικά τους
αναπληρωτές για την επιτυχία των
κινητοποιήσεων τις επόμενες βδο-
μάδες. Στη συνέλευση των αναπλη-
ρωτών και των αδιόριστων η οργή
ήταν ορατή. Όλοι ήταν θορυβημέ-
νοι από τις τρίπλες Γαβρόγλου που
τους πετάει έξω από τις δουλειές
τους. Πολλοί ήρθαν στη συνέλευση
μια μέρα ακριβώς πριν φύγουν για
τα σχολεία που δουλεύουν σε όλη
την Ελλάδα. 

Η εικόνα σχετικά με την τροπολο-
γία Γαβρόγλου είναι αποκαρδιωτική.
Αυτό που επιχειρείται από το υπουρ-
γείο είναι η αλλαγή στον τρόπο
πρόσληψης, όχι μόνο των μόνιμων
διορισμών αλλά κυρίως το πώς θα
συνεχιστεί και θα μονιμοποιηθεί ο
θεσμός των αναπληρωτών. Στην ου-
σία διαφαίνεται πλέον καθαρά πως
πραγματική πρόθεση της κυβέρνη-
σης είναι να μονιμοποιήσει μια εκ-

παίδευση που θα λειτουργεί κυρίως
με αναπληρωτές”, τονίζει ο Στέλιος
Γιαννούλης από το Δίκτυο Εκπαιδευ-
τικών «Η Τάξη μας» που πήρε μέρος
στη συνέλευση του Συντονιστικού
Αναπληρωτών και Αδιόριστων.

“Προσοντολόγιο σημαίνει πως
όσοι έχουμε δουλέψει ως τώρα δεν
θα δουλέψουμε του χρόνου αφού
για να διοριστείς δεν μετράνε πλέον
τα χρόνια δουλειάς και εμπειρίας,
δεν μετράει η προϋπηρεσία. Μπαί-
νουν μπροστά άλλα κριτήρια, μετα-
πτυχιακά, διδακτορικά, ώρες επι-
μόρφωσης κλπ, και όχι η πραγματι-
κή εμπειρία στο εκπαιδευτικό πεδίο. 

Με αυτόν τον τρόπο κατ' αρχήν
υποβαθμίζονται τα πτυχία μας
αφού δεν αρκεί να τελειώσουμε το
Πανεπιστήμιο για να πιάσουμε δου-
λειά, ενώ ταυτόχρονα απαξιώνεται
πλήρως όλη μας η προϋπηρεσία
που από τη νέα χρονιά πλέον δεν
θα σημαίνει τίποτα και όλοι θα μπαί-
νουμε από την αρχή στην κλεψύδρα
της αξιολόγησης.

Ο Γαβρόγλου με όλες αυτές τις

μεθοδεύσεις αποδεικνύει στην πρά-
ξη πως δεν έχει καμιά πρόθεση να
καλύψει τα κενά με μόνιμους μαζι-
κούς διορισμούς αλλά θέλει να ανα-
κατέψει την τράπουλα και να σπά-
σει την αντίσταση που έχει ανα-
πτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Γνωρί-
ζοντας πως η ανεργία στον κλάδο
των εκπαιδευτικών βαράει κόκκινο η
κυβέρνηση έρχεται με την τροπολο-
γία Γαβρόγλου να βάλει τους ανα-
πληρωτές και τους αδιόριστους εκ-
παιδευτικούς να φαγωθούν μεταξύ
τους. Μπορεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
να λέει πως βγήκαμε από τα μνημό-
νια αλλά ουσιαστικά οι πολιτικές
της λιτότητας συνεχίζονται κανονι-
κά. Δεν είναι τυχαίο πως σε αυτές
τις πολιτικές η κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ βρίσκει συμμάχους στη ΝΔ και
το ΚΙΝΑΛ.

Σε αυτό που δεν υπολόγιζαν
όμως είναι η αντίσταση των ίδων
των αναπληρωτών. Ερχόμαστε από
μια χρονιά που είδαμε κάποιες από
τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κι-
νητοποιήσεις εκπαιδευτικών εδώ
και πάρα πολλά χρόνια. Αυτές οι κι-
νητοποιήσεις της προηγούμενης
σχολικής χρονιάς είναι που ανάγκα-
σαν τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ να καλέ-
σουν σε 24ωρη απεργία με προ-
οπτική να γίνει 48ωρη αν ο Γαβρό-
γλου τραβήξει το σκοινί και φέρει
το νομοσχέδιο για ψήφιση με την
διαδικασία του κατεπείγοντος. 

Η πραγματικότητα είναι πως το
επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέ-
πει να ετοιμαστούμε για μεγάλες
απεργιακές μάχες διαρκείας αν θέ-
λουμε να στείλουμε στο καλάθι των
αχρήστων το νομοσχέδιο του Γα-
βρόγλου”, ανέφερε ο Σ. Γιαννούλης. 

Κυριάκος Μπάνος
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Η Τάξη μας

Στην προκήρυξη που εξέ-
δωσε το “Δίκτυο Εκπαι-
δευτικών - Η Τάξη μας” και

καλεί στην απεργία στις 11/1 και
στην πανελλαδική συγκέντρωση
στα Προπύλαια στη 1μμ τονίζε-
ται μεταξύ άλλων πως “Εκείνη
την μέρα βάζουμε απεργιακό
λουκέτο στα σχολεία, συμμετέ-
χοντας στην 24ωρη απεργία της
ΔΟΕ, αντίστοιχα με αποφάσεις
των ΕΛΜΕ ξεχειλώνουμε τις στά-
σεις εργασίας της ΟΛΜΕ σε
24ωρη απεργία. Συλλογικά με τα
πανό των συλλόγων μας πλημ-
μυρίζουμε τους δρόμους, για να
επιβάλουμε ότι δεν θα περάσει
το νέο σύστημα ''διορισμών'' και
να ανοίξουμε το δρόμο για τους
χιλιάδες μόνιμους διορισμούς
που έχουν ανάγκη τα σχολεία
εδώ και τώρα! Με ανθρώπινα
ωράρια, συνθήκες εργασίας και
αξιοπρεπείς μισθούς.

Το σύστημα που ανακοινώθη-
κε, είναι κομμάτι των αντιδραστι-
κών αναδιαρθρώσεων που προ-
ωθεί το Υπουργείο Παιδείας σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης. Δεν διαπραγματευόμαστε
ούτε μια μέρα από την δουλειά
μας. Μόνη λύση είναι η μονιμο-
ποίηση, όχι η μοριοδότηση και
το προσοντολόγιο.

48ωρη
Η απεργία στις 11 Γενάρη

χρειάζεται να έχει μαζική επιτυ-
χία, να δείξει την δύναμή μας, να
γίνει βήμα απεργιακής κλιμάκω-
σης και ξεσηκωμού με νέα
48ωρη απεργία την επόμενη
βδομάδα είτε πάει για ψήφιση εί-
τε όχι το σχέδιο νόμου. Να
απλώσουμε τη σύγκρουση αυτή
σε κάθε κομμάτι ιδιαίτερα του
δημοσίου όπου χιλιάδες συμβα-
σιούχοι σε νοσοκομεία, δήμους,
υπηρεσίες δίνουνε αντίστοιχες
μάχες για μόνιμη δουλειά. Να
συντονίσουμε τους αγώνες μας
συγκροτώντας ένα απεργιακό
ξεσηκωμό που καμιά κυβέρνηση
δεν μπορεί να αγνοήσει.

Ετσι μπορούμε να τους αναγ-
κάσουμε σε υποχώρηση. Ο μό-
νος τρόπος να υλοποιηθούν
ακόμη και οι αναιμικές υποσχέ-
σεις, αλλά και για να ξηλώσουμε
όλες τις μνημονιακές πολιτικές
που η κυβέρνηση δεν τις ακουμ-
πάει, είναι η κλιμάκωση των
αγώνων και το δυνάμωμα τους
όλη την επόμενη περίοδο”.

“Θέλουν τους εκπαιδευτικούςκυνηγούς συνεχών και μεταβαλλό-
μενων προσόντων, καθώς με Υπουργικές Αποφάσεις κάθε δύο

χρόνια τα προσόντα θα αναμορφώνονται. Η ευθύνη της ανεργίας με-
τατίθεται στους εργαζόμενους που δε «κατάφεραν» να γίνουν αρκετά
ανταγωνιστικοί και «επαρκείς» ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργα-
σίας. Σκληρή αξιολόγηση, τιμωρητική, που θα τους οδηγήσει στην
απόλυση. Επόμενος στόχος είναι οι μόνιμοι. Κανένας δεν εξαιρείται. 

Δεν υπάρχουν ευνοημένοι από αυτό το σχέδιο νόμου, παρά μόνο
τα νεοφιλελεύθερα σχέδια ΕΕ και ΟΟΣΑ που δεν αναγνωρίζουν κανέ-
να δικαίωμα. Οδηγούν στον αλληλοσπαραγμό και τον εμφύλιο το
εσωτερικό του κλάδου καθώς όλοι θα ανταγωνίζονται ο ένας τον άλ-
λο”, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Συντονιστικό
Αναπληρωτών και Αδιόριστων μετά την συνεδρίαση της Κυριακής
καλώντας στην απεργία στις 11/1 και στην συγκέντρωση στα Προπύ-
λαια στη 1μμ και σε συνεχείς κινητοποιήσεις.

Απεργία στα σχολεία στις 11 Γενάρη

7/1, Συγκέντρωση εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας
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Ξεκίνησε η νέα χρονιά και τα πρωτοσέλιδα
των εφημερίδων προσπαθούν να μας πεί-
σουν ότι το φλέγον ζήτημα είναι τι θα κά-

νει ο Καμμένος με τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Λογοπαίγνια με το τσουχτερό κρύο των ημε-
ρών και τον πολιτικό “καύσωνα” του κοινοβού-
λιου. Ο απλός κόσμος, όμως, καίγεται για πολύ
διαφορετικά ζητήματα. Χιλιάδες εργαζόμενοι
με ελαστικές σχέσεις εργασίας απειλούνται με
“μεταμνημονιακές” απολύσεις. Και απαντούν
με ένα απεργιακό κίνημα για μόνιμη και σταθε-
ρή δουλειά για όλους με μαζικές προσλήψεις
και μονιμοποιήσεις.

Αυτή τη βδομάδα, την Παρασκευή 11 Γενάρη
κλείνουν τα σχολεία, όχι για το κρύο, αλλά γιατί

δάσκαλοι και καθηγητές αντιστέκονται στη
σφαγή των αναπληρωτών που προωθεί ο Γα-
βρόγλου. Εκπαιδευτικοί που χρόνια τώρα κρα-
τούνε όρθια τη δημόσια Παιδεία περιμένοντας
κάθε φθινόπωρο να πάνε να διδάξουν σε κά-
ποιο νησί ή στο σχολειό κάποιας φτωχογειτο-
νιάς, ξαφνικά κινδυνεύουν να βρουν την πόρτα
κλειστή. Και απαντάνε μαχητικά.

Κλιμάκωση
Συνεχίζουν και κλιμακώνουν έναν αγώνα που

έχουν ξεκινήσει οι συμβασιούχοι παντού, είτε
ονομάζονται “εργολαβικοί”, “ΟΑΕΔ”, “επικουρι-
κοί” ή “αναπληρωτές”: στα Νοσοκομεία, στους
Δήμους, στα ΕΛΠΕ, στη ΔΕΣΦΑ... Και δεν θα
σταματήσουν παρά μόνο κατακτώντας μόνιμη
και σταθερή δουλειά για όλους μαζί με τους
αγώνες όλων των εργαζόμενων για Συλλογικές
Συμβάσεις με αυξήσεις 

Αυτό το απεργιακό κίνημα, όμως, δεν είναι
“μόνο” ο καλύτερος τρόπος για να πάρουμε πί-
σω όλα όσα μας στέρησε η μνημονιακή λεηλα-
σία 2010-2019 που συνεχίζεται. Είναι και η κα-

λύτερη απάντηση στους πατριδοκάπηλους εκ-
βιασμούς της Δεξιάς και ακροδεξιάς που ψά-
χνει τρόπους να επιστρέψει. 

Η συγκυβέρνηση με τον Καμμένο δεν ήταν
πολιτική επιλογή του κόσμου που ψήφισε ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ούτε βέβαια του κόσμου που ψήφισε αρι-
στερότερα. Αυτό το “συγκοινωνούν δοχείο” με
τους Κασιδιάρηδες και τους Βορίδηδες το έβα-
λε στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας. Και πα-
ρέα με τον Κοτζιά έβαλαν μπροστά μια πολιτική
που συναγωνίζεται με τη Νέα Δημοκρατία για
το ποιος είναι πιο “πατριώτης”: πουλήσατε το
όνομα της Μακεδονίας λέει ο δεξιός συρφετός,
“σώσαμε την ελληνικότητα της αρχαίας Μακε-
δονίας” απαντάει ο Τσίπρας!

Η διέξοδος από αυτή την παράνοια βρίσκεται
στο δυνάμωμα των εργατικών αγώνων και της
αντικαπιταλιστικής Αριστεράς που παλεύει για
τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Θέλουμε
ειρήνη με τους γείτονες και κοινούς αγώνες
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στα
Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Θέλουμε δου-
λειές και όχι νέες φρεγάτες. Δεν θέλουμε αγ-
καλιές με την Μέρκελ, ούτε δηλώσεις του Ζάεφ
ότι αναγνωρίζει την Ελλάδα ως “ηγέτιδα” των
Βαλκανίων. 

Θα επιβάλουμε αυτές τις επιλογές με τη δύ-
ναμη των αγώνων της τάξης μας, με το απερ-
γιακό κίνημα, με τα αντιφασιστικά και αντιρα-
τσιστικά συλλαλητήρια. Έτσι απαντάμε και στις
Καμμένες επιλογές του Τσίπρα και φράζουμε
το δρόμο στις ακροδεξιές ρελάνς του Μητσο-
τάκη.

Άλλα 4.120 ευρώ συγκεντρώθη-
καν τη βδομάδα που πέρασε

ανεβάζοντας τον δείκτη της οικονο-
μικής εξόρμησης στα 46.180 ευρώ.
Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που συγκέν-
τρωσαν 15 ευρώ στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και 260 ευρώ από
το πάρτυ που οργάνωσαν στους
Αγίους Αναργύρους. Ακολουθούν
οι γιορτές της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης αυτό το Σάββατο στη Νίκαια
και την επόμενη βδομάδα στο Ρο-
μάντσο, στο κέντρο της Αθήνας. 

Ευχαριστούμε επιπλέον, τους
Ελένη Α., Μαρία Σ. και Γιώργο Τ.
που ανανέωσαν την συνδρομή
τους καθώς και για τις προσωπικές
σας ενισχύσεις: από 50 ευρώ Τζένη
Κ. και Ηλίας Γ., από 20 ευρώ Κώ-
στας Μ., Γιάννης Σ. και Σπύρος Ρ.,
15 ευρώ Τιάνα Α., από 10 Κατερίνα
Κ., Χρίστος Κ. και Δήμητρα Κ., από
5 ευρώ Γιάννης Μ. και Θεοδώρα Κ.

Ευχαριστούμε, τέλος, τα συνδι-
κάτα που ενίσχυσαν οικονομικά
αγοράζοντας προσκλήσεις για τις
γιορτές και ανανεώντας τις συν-
δρομές τους στην εφημερίδα, ανά-
μεσα τους την Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ενέργειας, την ΠΟΕΔΗΝ,
την ΟΤΟΕ, τον ΣΥΠΕΤΕ – ΠΠ
ΕΘΝΑΚ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελίδα 18

www.socialismfrombelow.gr
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με τον Καμμένο απολυμένο
Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, 

Εργαζόμενοι σε σχολεία, νοσοκομεία, Φυσικό Αέριο και ΕΛΠΕ σε απεργιακές κινητοποιήσεις για μόνιμη και σταθερή εργασία.



Νο 1356, 9 Γενάρη 2019 Το εργατικό κίνημασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

ΟΤΑ
Κινητοποίηση
Δευτέρα 14 Γενάρη

NOΣΟΚΟΜΕΙΑ

Καμιά απόλυση!
Έξω από το Υπ. Εσωτερικών στην πλατεία Κλαυθμώνος

θα συγκεντρωθούν την Δευτέρα 14 Γενάρη στις 12
το μεσημέρι οι συμβασιούχοι – απολυμένοι - παρατα-

σιούχοι των δήμων που έμειναν χωρίς δουλειά μετά τις μεθο-
δεύσεις της κυβέρνησης που με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ
τους πέταξε στο δρόμο. Οι συμβασιούχοι/παρατασιούχοι
διεκδικούν τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης τους σε αο-
ρίστου χρόνου. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Συντονιστικό των Συμβασι-
ούχων ΟΤΑ τονίζεται μεταξύ άλλων πως “η αξιοπρέπεια στη
ζωή και τη δουλειά μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Κανένας ερ-
γαζόμενος μόνος του. Η δύναμη είναι στους εργαζομένους
που παράγουν τον πλούτο με τη δουλειά τους. Η ελπίδα βρί-
σκεται στο συλλογικό αγώνα και την αλληλεγγύη. Όλοι μαζί
στις 14 Γενάρη στην πλατεία Κλαυθμώνος διαδηλώνουμε φο-
ρώντας τα κίτρινα γιλέκα. Για να σταματήσει η ομηρία των
συμβασιούχων - παρατασιούχων και οποιασδήποτε συλλογι-
κής σύμβασης που κρατάει δέσμιους. Άμεση μετατροπή των
συμβάσεων μας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Δυνατά,
γερά, ενωτικά μέχρι τέλους για την νίκη”.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αλληλεγγύη 
στις καθαρίστριες

Στις 30 Γενάρη στην Επιθεώρηση Εργασίας του Ηρακλεί-
ου της Κρήτης θα πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάν-
τηση για την υπόθεση της παράνομης και εκδικητικής

απόλυσης των τριών καθαριστριών της εταιρίας καθαρισμού
Master Clean. Η εταιρία προχώρησε παραμονές των γιορτών
στην απόλυση των καθαριστριών επειδή απαίτησαν να τους
καταβληθεί το δώρο των Χριστουγέννων που δικαιούνται. 

Ψηφίσματα συμπαράστασης στις απολυμένες καθαρί-
στριες και στον αγώνα τους έχουν ήδη εκδώσει το Πανελλα-
δικό Σωματείο των Εργολαβικών Εργαζόμενων στη ΔΕΣΦΑ
(ΠΣΕΦΑ), το Σωματείο των εργαζόμενων στο ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛ-
ΜΑ) αλλά και ο Σύλλογος των εργαζόμενων στο νοσοκομείο
Αγ. Σάββας ενώ μεγάλη αναμένεται να είναι η συμπαράσταση
που πρόκειται να βρουν οι απολυμένες καθαρίστριες και από
τα σωματεία των εργαζόμενων στο Ηράκλειο της Κρήτης

Η Master Clean αναλαμβάνει δημόσιες υπηρεσίες, γραφεία,
σπίτια, πολυκατοικίες σε όλη την Κρήτη. Απασχολεί πάνω από
60 εργαζόμενους, κύρια γυναίκες, η πλειοψηφία των οποίων
δουλεύει εκεί από ενάμιση μέχρι και δέκα χρόνια. Σαν όνομα
στην επιχείρηση φαίνεται η Χρυσάνθη Πρικάκη, αλλά ουσια-
στικά κουμάντο κάνουν δυο αδέρφια, οι Γιώργος και Μανώ-
λης Αθανασάκης. Πολλοί είναι οι εργαζόμενοι που προχώρη-
σαν σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. 

Μεγάλη κινητοποίηση ετοιμάζεται για τις 30 Γενάρη έξω
από την επιθεώρηση εργασίας στο Ηράκλειο της Κρήτης ενώ
κινητοποιήσεις ετοιμάζονται και για τις επόμενες συναντήσεις
που θα γίνουν στις αρχές Φλεβάρη.

“Απαιτούμε να ανακληθούν οι απολύσεις των καθαρι-
στριών, να επιστρέψουν στη δουλειά και να πάρουν όσα δι-
καιούνται, που δεν είναι μόνο το δώρο. Εξαντλούν την εργο-
δοτική αυθαιρεσία απέναντι σε εργαζόμενες γυναίκες που
αυτή τη στιγμή εργάζονται ως σκλάβες, ειδικά στο συγκεκρι-
μένο συνεργείο που δηλώνονται για τετράωρο και δου-
λεύουν 15 ώρες τη μέρα. Οι εργαζόμενες αντιστάθηκαν και
έχουν τη δύναμη να νικήσουν. Κανείς δεν είναι μόνος του,
μπορούμε να πάρουμε πίσω όσα μας ανήκουν”, τονίζεται
στην ανακοίνωση συμπαράστασης στις τρεις απολυμένες
καθαρίστριες που εξέδωσε ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια.

Με μια σημαντική κινητοποίηση
άνοιξε η νέα χρονιά για τους ερ-
γαζόμενους στη δημόσια Υγεία

αφού την Πέμπτη 3/1 κάτω από καταρ-
ρακτώδη βροχή πραγματοποιήθηκε στά-
ση εργασίας και συγκέντρωση έξω από
το υπουργείο Υγείας ενάντια στις ψεύτι-
κες υποσχέσεις του υπουργού Ξανθού
για αυξημένη μοριοδότηση των επικου-
ρικών στις επικείμενες προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού.

Στην συγκέντρωση που πήραν μέρος
μόνιμοι και επικουρικοί εργαζόμενοι από
τον Ευαγγελισμό, τον Αγ. Σάββα, το Γεν-
νηματάς, τον Ερυθρό κ.ά. έγινε ενημέ-
ρωση για τον νέο αυτό εμπαιγμό της κυ-
βέρνησης ενώ λίγο αργότερα αντιπρο-
σωπεία των εργαζόμενων και της ΠΟΕ-
ΔΗΝ είχε συνάντηση με τον Ξανθό.

“Ο Αγ. Σάββας είναι ένα από τα βασικά
παραδείγματα του εμπαιγμού των επι-
κουρικών που επιχειρεί η κυβέρνηση.
Στον Αγ. Σάββα εργαζόμαστε 25 επικου-
ρικοί. Στην θέση των 25 επικουρικών που
απολύονται, η τροπολογία 11Κ για τις
προσλήψεις που έδωσε στη δημοσιότητα
το υπουργείο, προβλέπει μόλις 3 προσ-
λήψεις μόνιμων εργαζόμενων εκ των
οποίων μόλις ο ένας είναι γενικών καθη-
κόντων και οι άλλοι δύο ανήκουν σε ειδι-
κές κατηγορίες. Πρόκειται για ξεκάθαρη
κοροϊδία”, ανέφερε ο Νεκτάριος εργαζό-
μενος επικουρικός στον Αγ. Σάββα.

“Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε
παρόλο που ο υπουργός Ξανθός αιφνι-
διασμένος από την άμεση απάντηση των
νοσοκομειακών είχε αποσύρει την επί-
μαχη διάταξη. Στη συνάντηση ο υπουρ-
γός ξεκαθάρισε ότι ούτως ή άλλως δεν
υπάρχουν κονδύλια στον φετινό προ-
ϋπολογισμό για τις αναγκαίες προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία και πως η κάλυψη

των κενών θα έρθει σε βάθος 5ετίας. Για
άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως η κυ-
βέρνηση χρησιμοποιεί τις προσλήψεις
σαν προεκλογικό τέχνασμα”, δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Κατερίνα
Πατρικίου γραμματέας του Συλλόγου
εργαζόμενων στον Αγ. Σάββα και μέλος
του Συντονιστικού των Νοσοκομείων
που πήρε μέρος στη συνάντηση με τον
υπουργό.

Εδώ και τώρα
“Εμείς από τη δική μας μεριά ξεκαθα-

ρίσαμε πως δεν υπάρχει περίπτωση να
συζητήσουμε για πλάνο 5ετίας αλλά
χρειάζεται να δούμε πως θα καλύψουμε
τις τεράστιες ανάγκες των νοσοκομείων
εδώ και τώρα. 

Το θέμα δεν είναι απλά να μονιμοποι-
ήσουμε το υπάρχον επικουρικό προσω-
πικό, πράγμα αναγκαίο ούτως ή άλλως
αν θέλουμε να συνεχίσουν να δουλεύουν
τα νοσοκομεία, αλλά να προκηρυχθούν
επιπλέον θέσεις για όλες τις κατηγορίες
και για όλες τις ανάγκες. Ο Ξανθός ήταν
αρνητικός στο αίτημά μας για άμεση
προκήρυξη 1.800 θέσεων εργασίας που

θα καλύπτουν όλα τα κενά των επικουρι-
κών. Ωστόσο αναγκάστηκε να επαναφέ-
ρει την αυξημένη μοριοδότηση στους
επικουρικούς για τις 1.116 μόνιμες θέ-
σεις που θα προκηρυχθούν άμεσα. 

Πρόκειται για μια ακόμα μικρή νίκη
που σπάει την πολιτική των μη προσλή-
ψεων της κυβέρνησης κατ' εντολή της
ΕΕ. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μιλά-
ει για έξοδο από τα μνημόνια αποδει-
κνύεται στην πράξη πως συνεχίζει τις
πολιτικές τις λιτότητας. Σαν υγειονομι-
κοί βρισκόμαστε σε εγρήγορση ώστε το
επόμενο χρονικό διάστημα να επιβάλου-
με με τις κινητοποιήσεις μας πως οι
υποσχέσεις δεν θα μείνουν στα χαρτιά. 

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί
από την ΠΟΕΔΗΝ η συνέχιση του αγωνι-
στικού απεργιακού μας προγράμματος
για να δώσουμε τη μάχη των μαζικών
μόνιμων προσλήψεων. Σαν Συντονιστικό
Νοσοκομείων δίνουμε όλες μας τις δυ-
νάμεις για να οργανώσουμε τις μάχες
της νέας χρονιάς”, τόνισε η Κ. Πατρι-
κίου.

Κ.Μ.

ΟΙΕΛΕ

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε την Τρίτη 8/1 η Ομο-
σπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος
(ΟΙΕΛΕ) θέλοντας να αναδείξει την αδιανόητη αγωγή για

συκοφαντική δυσφήμηση που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός
Σαμαράς εναντίον της, σχετικά με την υπόθεση της εκπαιδευ-
τικού Φώφης Μπουλούτα.

Η εκπαιδευτικός Φώφη Μπουλούτα, που είχε απολυθεί το
2012 από το Κολλέγιο Ψυχικού για τη μονογραφή της κόλλας
του γιου του Αντώνη Σαμαρά λόγω προσπάθειας αντιγραφής
σε εξετάσεις, δικαιώθηκε μετά θάνατον. Στον έλεγχο της υπό-
θεσης δεν προέκυψε “ανεπάρκεια της καθηγήτριας”, η οποία
ήταν και η επίσημη αιτιολογία της απόλυσης, και ως εκ τούτου
το υπουργείο προέβη σε ανάκληση της απόλυσης.

Η δίκη θα διεξαχθεί στις 10 Ιανουαρίου και όπως σχολίασε
σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Μιχάλης Κου-
ρουτός, “είναι η πρώτη φορά που πολιτικός στρέφεται εναν-
τίον συνδικαλιστικού οργάνου (...) Το Κολλέγιο είναι χώρος
αναπαραγωγής της άρχουσας τάξης της Ελλάδας και θέλουμε
να βάλουμε έναν φραγμό στην ασυδοσία”.

“Να σημειώσουμε πως η δίωξή του Α. Σαμαρά κατά της

Ομοσπονδίας αποτελεί για εμάς χτύπημα κατά της δημοκρα-
τίας, κατά της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας
του συνδικαλίζεσθαι. Είναι μια κρίσιμη υπόθεση, στην οποία ο
καθένας μπορεί να διαπιστώσει την αλαζονεία της εξουσίας,
όπως αυτή εκφράστηκε μέσω όσων συνέβησαν σε ένα εκ των
πλέον ιστορικών σχολείων της χώρας, του Κολλεγίου Αθη-
νών”, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΟΙΕΛΕ
φέρνοντας στη δημοσιότητα σημαντικά στοιχεία που δίνουν
ευρύτερη διάσταση στην υπόθεση.

“Το χρέος αυτού του δύσκολου αγώνα το έχουμε αναλάβει
απέναντι στις χιλιάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, απέναντι
στους πολίτες, για το δημόσιο συμφέρον, για την προστασία
των δημόσιων αγαθών, για τη δικαίωση της μνήμης της συνα-
δέλφου μας”.

3/1 Απεργιακή συγκέντρωση
στο Υπουργείο Υγείας
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Κώστας 
Καταραχιάς
πρόεδρος Σωματείου
Εργαζόμενων 
στον Αγ. Σάββα

Για τους νοσοκομειακούς η χρονιά
άνοιξε με μια απεργία που θα καθο-

ρίσει τι θα γίνει την επόμενη περίοδο με
τους συμβασιούχους. Η απεργία στις 3
Γενάρη ήρθε σαν συνέχεια μιας χρονιάς
τεράστιων απεργιακών μαχών που έγινε
ακόμα πιο ξεκάθαρος ο σημαντικός ρό-
λος του Συντονιστικού Νοσοκομείων. 

Την προηγούμενη χρονιά χιλιάδες
συμβασιούχοι κατάφεραν να μείνουν
στη δουλειά και το 2019 η μάχη των
συμβασιούχων γενικεύεται. Όποιος δεν
μιλάει για μονιμοποίηση των συμβασιού-
χων, ουσιαστικά δεν παλεύει για προσ-
λήψεις πουθενά. Η μεταμνημονιακή πε-
ρίοδος ανοίγει για την εργατική τάξη τε-
ράστιες δυνατότητες. Μπορούμε να
αναγκάσουμε την κυβέρνηση σε υποχώ-
ρηση και να καθορίσουμε πως χιλιάδες
συμβασιούχοι, όχι μόνο δεν θα απολυ-
θούν, αλλά αντιθέτως θα μονιμοποι-
ηθούν. 

Απεργιακός σταθμός
Νομίζω πως σαν Συντονιστικό Νοσο-

κομείων και Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια χρειάζεται να απλώσουμε αυ-
τά τα παραδείγματα. Γι' αυτό και πρέπει
να δούμε την Συνέλευση της 20ης Γενά-
ρη σαν έναν απεργιακό σταθμό για
εμάς. Να δουλέψουμε και να κινηθούμε
σαν να καλούμε σε μια απεργία.

Να εξηγήσουμε πως όλοι οι αγωνιζό-
μενοι εργαζόμενοι που βρίσκονται
μπροστά σε μάχη δεν έχουν άλλο ση-
μείο να παλέψουν και να βάλουν αγωνι-
στικό πρόγραμμα το επόμενο διάστημα
παρά στις 20 Γενάρη. 

Και προφανώς δεν ήταν μόνο οι απερ-
γιακές μάχες την προηγούμενη χρονιά
αλλά και οι πολιτικές. Αυτό που μάθαμε
για άλλη μια χρονιά είναι πως δεν υπάρ-
χουν σινικά τείχη ανάμεσα στις απεργια-
κές μάχες και τα πολιτικά ζητήματα, τα
αντιρατσιστικά, τα αντιφασιστικά, τα αν-
τισεξιστικά θέματα που ανοίγουμε μέσα
στους εργατικούς χώρους. Το αντίθετο
συμβαίνει μάλιστα, η μία μάχη βοηθάει
την άλλη. Το ίδιο συμβαίνει και με τους
μεγάλους σταθμούς συντονισμού του
εργατικού κινήματος όπως είναι η 20
Γενάρη. Παραμονές ενός νέου απεργια-
κού κύματος που έρχεται η κοινή συνέ-
λευση του Συντονιστικού των Νοσοκο-
μείων και του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια δυναμώνει το εργατικό κίνη-
μα. Αυτές τις φοβερές εμπειρίες του
προηγούμενου διαστήματος χρειάζεται
να τις απλώσουμε, να τις διευρύνουμε
και να καταγράψουμε μεγάλες νίκες το
επόμενο διάστημα.

Ηφετινή συνέλευση του Συντονισμού είναι αναβαθμισμένη
και με ιδιαίτερη κρισιμότητα. Το πρόγραμμα της μεγά-

λης συνέλευσης στις 20 Γενάρη μπαίνει να οργανώσει τα βα-
σικά μέτωπα και τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Έχει
τρεις συζητήσεις για τις τρεις μεγάλες μάχες. 

Η πρώτη είναι η μάχη των προσλήψεων, να μην απολυθεί
κανείς συμβασιούχος και μονιμοποίηση όλων, για μαζικές
προσλήψεις. Η δεύτερη συζήτηση εστιάζει στη μάχη για τις
Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις σε μισθούς και σε συντά-
ξεις. Η τρίτη συζήτηση βάζει στο κέντρο της την οργάνωση
της προσπάθειας η 8 Μάρτη, η διεθνής μέρα της γυναίκας
να είναι μια μεγάλη απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Η φετινή συνέλευση θέλουμε να είναι μια συνέλευση οργά-
νωσης των μαχών που έχει να δώσει η εργατική τάξη την
επόμενη περίοδο. Αυτά τα μέτωπα έχουν ανοίξει.

Στα νοσοκομεία, στους δήμους και στους εκπαιδευτικούς
χιλιάδες εργαζόμενοι παλεύουν για μονιμοποίηση. Στην ΕΡΤ,
στην ΕΥΑΘ, στην ΕΥΔΑΠ αλλά και σε μικρούς και μεγάλους
χώρους του ιδιωτικού τομέα, στην Cosco, στην Ιδιωτική
Υγεία, στα Θέατρα, ακόμα και μέσα στους επισφαλείς εργα-
ζόμενους όπως αυτούς στις ΜΚΟ, η μάχη για ΣΣΕ είναι σε
εξέλιξη. Και βέβαια η 8 Μάρτη που διεκδικούμε να γίνει
απεργιακή και θέλουμε αποφάσεις πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων που θα βάλουν την πίεση στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕ-
ΔΥ στις 16 Γενάρη.

Πάμε να κάνουμε μια συνέλευση που θα μαζέψουμε αγωνι-
στές από όλους τους επιμέρους χώρους και τις μάχες. Θα
έχουμε οργανωμένες ομάδες εργαζόμενων από το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων για να φέρουν τις μεγάλες εμπειρίες των μα-
χών στην Υγεία, εκπαιδευτικούς που βγαίνουν σε απεργίες για
μονιμοποίηση, συμβασιούχους στους δήμους, εργολαβικούς
από τη ΔΕΣΦΑ και τα ΕΛΠΕ, εργαζόμενους από την Ιδιωτική
Υγεία και τον επισιτισμό, εργαζόμενους στην Ιντρακόμ, κ.α. 

Τις επόμενες μέρες έχουμε βάλει εκδηλώσεις και συσκέ-
ψεις για την οργάνωση της 20 Γενάρη όπως στο Γκαράζ του
Δήμου της Αθήνας στις 11/1. Ταυτόχρονα χρειάζεται να κά-
νουμε εξορμήσεις παντού. Και όχι μόνο στην Αθήνα. Στη
Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στην Πάτρα, παντού
χρειάζεται να ανοίξει η συζήτηση γιατί το εργατικό κίνημα εί-
ναι πανελλαδικό.

Στόχος της συνέλευσης του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια στις 20 Γενάρη δεν είναι να καταλήξουμε απλά
σε κάποιο σχέδιο πολιτικής απόφασης αλλά σε ένα αγωνι-
στικό πρόγραμμα ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να
οργανώσουμε τις μάχες και να κερδίσουμε ένα ένα όλα τα
βήματα. Δεν θα είναι μια συνέλευση απολογισμού αλλά μια
συνέλευση για την οργάνωση των μαχών στο επόμενο κρί-
σιμο εξάμηνο.

20 Γενάρη - Κοινό βήμα συντονισμού
Κώστας
Πολύδωρος
μέλος του ΔΣ 
του Σωματείου 
Ιδιωτικών Κλινικών

Η20 Γενάρη είναι ένας πάρα πολύ
κρίσιμος κρίκος στη δουλειά που

έχουμε ήδη ξεκινήσει. Την προηγούμε-
νη περίοδο που είχαμε τις εκλογές στην
Ιδιωτική Υγεία βρήκαμε ένα μεγάλο κομ-
μάτι νέων εργαζόμενων που ήθελαν να
παλέψουν ενάντια στο αίσχος του υπο-
κατώτατου μισθού. Τέτοια παραδείγμα-
τα υπάρχουν και στον Επισιτισμό και
στις ΜΚΟ και σε άλλους εργαζόμενους
του ιδιωτικού τομέα. 

Πολύ σημαντική είναι και η μάχη για
τις ΣΣΕ. Από τη μία η κυβέρνηση τον
Αύγουστο έλεγε πως επαναφέρει τις
ΣΣΕ και από την άλλη σε χώρους όπως
το Ωνάσειο διαφήμιζε την κρατικοποί-
ηση φέρνοντας στην ουσία την κατάρ-
γηση της ΣΣΕ και τη μείωση του μισθού
με την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο. 

Στην ουσία η δουλειά που κάναμε μέ-
σα από τις εκλογές πείθοντας έναν κό-
σμο να μπει στο σωματείο, να οργανω-
θεί και να ψηφίσει για να δώσουμε τη
μάχη για τις ΣΣΕ με μεγαλύτερη δύνα-
μη, έρχεται να να συνδεθεί άμεσα με τις
20 Γενάρη για να συζητήσουμε με ποι-
ους αγωνιστικούς απεργιακούς τρό-
πους μπορούμε να τα πάρουμε όλα πί-
σω. Να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό,
που είναι ούτως ή άλλως απαράδεκτα
χαμηλός, να παλέψουμε για να υπάρχει
ισότητα στους μισθούς για όλους τους
εργαζόμενους νέους και παλιούς, άν-
δρες και γυναίκες, να πάρουμε τα επι-
δόματα όλα πίσω και να ξεπαγώσουν οι
τριετίες, να πάρουν τις ειδικές άδειες οι
συνάδελφοι υγειονομικοί και οι εργαζό-
μενοι στα ακτινολογικά που τρώνε τον
καρκίνο στη μούρη. 

Σεξουαλική παρενόχληση
Όμως οι μάχες δεν είναι μόνο οικονο-

μικές αλλά και πολιτικές. Μια συναδέλ-
φισσα αποφάσισε να γραφτεί στο σωμα-
τείο γιατί δέχτηκε σεξουαλική παρενό-
χληση και δεν την κάλυψε η υπόσχεση
του διευθυντή της ότι θα το διαλευκάνει.
Την κάλυψε όμως η υπόσχεση των συνα-
δέλφων της στο σωματείο ότι την επό-
μενη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο θα
γίνει χαμός και μαζί της θα μας έχει
όλους. Και γι'αυτό και η απόφαση για
τις 8 Μάρτη είναι μια συνολική μάχη και
όχι ένας αγώνας μόνο για τις γυναίκες. 

Στις 20 Γενάρη μας δίνεται η σημαντι-
κή δυνατότητα να συζητήσουμε πάνω
σε όλα τα μεγάλα ζητήματα και ραντε-
βού του εργατικού κινήματος και την
επόμενη μέρα να πάμε παραπέρα στην
οργάνωση των επόμενων μαχών, αγώ-
νων και απεργιών. 

Στη ΔΕΣΦΑ τους τελευταίους μήνες είχαμε μια
απεργία και μια στάση εργασίας, αγώνες που

δεν είχαμε κάνει ποτέ στο παρελθόν και η στήρι-
ξη του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια ήταν
καθοριστική. Στα τέλη Δεκέμβρη πέσανε οι υπο-
γραφές στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΣΦΑ και αυτή
τη στιγμή έχουμε μια τρίμηνη παράταση στη σύμ-
βαση των μόνιμων εργαζόμενων, ενώ οι εκατον-
τάδες εργολαβικοί βρίσκονται στον αέρα. Σαν
εργαζόμενοι στη ΔΕΣΦΑ δεν δεχόμαστε πλέον να
εργαζόμαστε με αυτό το καθεστώς.

Σε αυτό το πλαίσιο η συνέλευση του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια στις 20 Γενάρη μπο-
ρεί και πρέπει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Εί-

ναι σημαντικό εργαζόμενοι από τη ΔΕΣΦΑ να έρ-
θουν, να ακούσουν, να συζητήσουν και να έχουν
μια στέρεη εικόνα για το πώς μάχονται οι υπόλοι-
ποι εργαζόμενοι σε διάφορους κλάδους του δη-
μόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Παλιότερα όταν
αναφερόμασταν σε διάφορα παραδείγματα αγώ-
νων ο κόσμος δεν πίστευε. Τώρα μετά τις κινητο-
ποιήσεις είναι πολύ διαφορετική η εικόνα. Το
επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνουν επα-
νειλημμένες εξορμήσεις μέσα στη ΔΕΣΦΑ για να
εξηγήσουμε σε ακόμα περισσότερους συναδέλ-
φους τη σημασία του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια και να οργανώσουμε τις μάχες με τον
πιο ουσιαστικό και νικηφόρο τρόπο.

Γιώργος Φάραντος εργολαβικός εργαζόμενος στη ΔΕΣΦΑ

Τάσος Αναστασιάδης 
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΓΕΝΑΡΗ
Στην αίθουσα της ΠΟΕ ΟΤΑ, 
Καρόλου 24, πλ. Καραϊσκάκη, 
ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείο

10πμ: Άνοιγμα Συνέλευσης 
Τάσος Αναστασιάδης
(Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια)

10.00πμ – 12.00μμ «Καμία
απόλυση συμβασιούχου – εργολαβικού.
Μονιμοποιήσεις και προσλήψεις» 
Προεδρείο: 
Κατερίνα Θωίδου, συμβασιούχος ΟΑΕΔ
Oμιλητές: • Κώστας Καταραχιάς, πρ. συλλό-
γου εργαζ. νοσοκ. Άγιος Σάββας • Βασιλική
Κανέλλου, συμβασιούχος ΟΑΕΔ, νοσοκο-
μείο Γεννηματάς • Μαρία Κοτρώνη, πρ. ερ-
γολαβικών ΔΕΣΦΑ (ΠΣΕΦΑ) • Λίτσα Κριαρά,
συμβασιούχος σχολική καθαρίστρια • Στέ-
λιος Γιαννούλης, αναπληρωτής δάσκαλος

12.30μμ- 2.00μμ 
«Πάλη για Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς»
Προεδρείο: Ζαννέτα Λυσικάτου, 
Γενικό Συμβούλιο ΟΕΝΓΕ
Ομιλητές: • Κώστας Πολύδωρος, ΔΣ σωμα-
τείου Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας
• Δαμιανός Βουδιγάρης, ΔΣ συλλόγου εργα-
ζόμενων στην Cosco (ΕΝΕΔΕΠ)
• Βασίλης Συλαΐδής, ΔΣ ΕΚΑ, συνδικαλιστής
ΙΝΤΡΑΚΟΜ • Μανώλης Μαστοράκης, ΣΕΚΕΣ
ΕΥΔΑΠ • Αγγέλα Χαραλαμπάκη, εργαζόμε-
νη σε εταιρία καθαρισμού 

2.30μμ- 4.00μμ
«STOP στις σεξιστικές επιθέσεις.
Εμπρός για απεργιακή 8 Μάρτη»
Προεδρείο: Θένια Ασλανίδη, 
συνδικαλίστρια νοσοκ. Ερυθρός
Ομιλήτριες: • Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΔΣ συλ-
λόγου εργαζόμενων νοσοκ. Γεννηματάς
• Μαρία Αλφιέρη, ΔΣ συλλόγου εργαζόμε-
νων νοσοκ. Αγλαΐα Κυριακού
• Μαρία Αμπελιώτη, συνδικαλίστρια Δήμου
Αθήνας • Μαρία Χαρχαρίδου, ΔΣ συλλόγου
εργαζόμενων νοσοκ. Γεννηματάς
• Ειρήνη Φωτέλλη,  ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ

4μμ: Κλείσιμο της Συνέλευσης, 
Χρίστος Αργύρης, 
(Συντονιστικό Νοσοκομείων)

Το πρόγραμμα



Νο 1356, 9 Γενάρη 2019 Δημοτικές Εκλογέςσελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Ανακοίνωση
Δημοτικής Κίνησης
«Ανταρσία στην
Πάτρα»

Οι δημοτικές εκλογές του 2019 θα είναι
μια εξαιρετικά κρίσιμη πολιτική μάχη.
Και αυτό γιατί οι χρονιές που μεσολά-

βησαν από τις εκλογές του 2014 ήταν χρο-
νιές γεμάτες μάχες. Μάχες της εργατικής τά-
ξης και της νεολαίας ενάντια στα μνημόνια
και για να πάρουμε πίσω όσα μας στέρησαν.
Αντιρατσιστικές μάχες για να ανοίξουμε τις
πόλεις μας στους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες. Μάχες αντιφασιστικές για να μην
αφήσουμε χώρο στη νεοναζιστική συμμορία
της Χρυσής Αυγής. 

Η πόλη της Πάτρας ήταν στο κέντρο όλων
αυτών των μαχών. Από τις μεγάλες πανεργατι-
κές απεργίες ως τις κινητοποιήσεις της φοιτητι-
κής νεολαίας, τις αντιφασιστικές πορείες, τις
μάχες του LGBTQ κινήματος και τα κινήματα
γειτονιών, η πόλη έδωσε το παρών. Ήρθε ο και-
ρός αυτές οι μάχες και ο κόσμος που τις έδω-
σε, να εκφραστούν και στις δημοτικές εκλογές. 

Με έμπνευση
Με αυτό τον γνώμονα η «Ανταρσία στην

Πάτρα» ετοιμάζει την νέα εκλογική της κάθο-
δο. Με δύναμη την έμπνευση που δίνουν όλοι
αυτοί οι αγώνες και η συμμετοχή μας σε αυ-
τούς, στην Πάτρα αλλά και σε όλες τις πό-
λεις της Ελλάδας και διεθνώς. Από τους ερ-
γάτες και τους νεολαίους στις διαδηλώσεις
της πόλης, μέχρι τα Κίτρινα Γιλέκα στους
δρόμους του Παρισιού. Με την εμπειρία που
μάζεψε σε αυτά τα 5 χρονιά το σχήμα και το
δυναμικό του, από την παρουσία του σε όλες
τις μάχες της πόλης. Για να δώσουμε φωνή
στην αριστερή εργατική εναλλακτική.

Καλούμε όλον τον αγωνιζόμενο κόσμο της
πόλης να δυναμώσει αυτό το εγχείρημα.
Όλες και όλους που θέλουν να παλέψουμε
μαζί για να πάρουμε πίσω όσα μας στέρησαν
τα μνημόνια, να φράξουμε τον δρόμο στην
ακροδεξιά και τους φασίστες, να δώσουμε
αντικαπιταλιστική προοπτική στους αγώνες
μας και να φέρουμε την φωνή τους μέσα στο
δημοτικό συμβούλιο. 

Με αυτόν τον προσανατολισμό δεν γίνεται
να έχουμε καμία σχέση με σχηματισμούς που
δεν θέλουν να έρθουν σε ρήξη με το μνημο-
νιακό πλαίσιο. Η παρουσία της υποψήφιας
δημάρχου με την δημοτική μας κίνηση το
2014, στο συνδυασμό "Ώρα Πατρών" και η
προβολή της ως επικεφαλής στα τοπικά
ΜΜΕ, είναι σαφής προσπάθεια να καπηλευτεί
ο εν λόγω συνδυασμός τους αγώνες της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς. Ταυτόχρονα,
αποτελεί λαθροχειρία καθώς η Λέττα Ζάγκλα
έχει αποχωρήσει και διαχωρίσει την θέση της
από την δημοτική κίνηση και την αντικαπιταλι-
στική αριστερά εδώ και χρόνια και δεν εκ-
προσωπεί σε καμία περίπτωση το δημοτικό
σχήμα ή κανέναν από τις γραμμές του. 

Με αυτά κατά νου θα δώσουμε αποφασι-
στικά την μάχη των δημοτικών εκλογών και
το 2019. Για να οργανώσουμε την νίκη των
αγώνων. Για την αντικαπιταλιστική προοπτι-
κή. Για να τα πάρουμε όλα πίσω. 

Ανταρσία στην Πάτρα 
για την αντικαπιταλιστική ανατροπή

Η Ανυπότακτη Πετρούπολη είναι ένα δη-
μοτικό σχήμα με σαφή αναφορά στην
Αντικαπιταλιστική Αριστερά. Στα 8

χρόνια της ύπαρξής της είναι η τρίτη φορά
που κατεβαίνει στην μάχη των αυτοδιοικητι-
κών εκλογών και διεκδικεί να εκπροσωπείται
για τρίτη φορά και στο δημοτικό συμβούλιο. 

Κάθε φορά οι προκλήσεις ήταν μεγάλες αλ-
λά και αυτή την φορά με το νέο πλαίσιο που
διέπει την τοπική διοίκηση, τον Κλεισθένη 1,
τα πράγματα γίνονται όλο και πιο ασφυκτικά,
τα περιθώρια τοπικών αποφάσεων στενεύουν
και τα οικονομικά των δήμων, με την συνέχιση
των μνημονίων και της επιτήρησης, είναι τρα-
γικά πίσω από τις απαιτήσεις των τοπικών κοι-
νωνιών. Τα καθήκοντα αυξάνονται, οι απαιτή-
σεις και οι προκλήσεις είναι πολύ πιο επιτακτι-
κές για να μπορούμε να δίνουμε απαντήσεις
στα ζητήματα της καθημερινότητας.

Στην Πετρούπολη, έναν δήμο που τη διοίκη-
σή του την έχει η Λαϊκή Συσπείρωση, ο ρόλος
μας σαν αντιπολίτευση έχει την δυσκολία του
αλλά και την πρόκλησή να είναι ουσιαστική,
με πειθώ και προτάσεις συγκεκριμένες που
διεκδικείς να υιοθετηθούν από την δημοτική
αρχή. Από την άλλη όμως είναι ακόμα πιο ου-
σιαστικός ο ρόλος μας για να αναδεικνύονται
τα αδιέξοδα της «ομαλής» διαχειριστικής πο-
λιτικής, ακόμα και της αριστεράς, μέσα στα
ασφυκτικά διοικητικά και οικονομικά πλαίσια
που έχουν διαμορφωθεί, όταν αφήνει στο πε-
ριθώριο την οργάνωση της αντίστασης από
τον κόσμο της γειτονιάς.

Μέσα στο δημοτικό συμβούλιο θέσαμε τα
ζητήματα για τις διεκδικήσεις της Μονής Λα-
μίας στο Ποικίλο Όρος, συμμετείχαμε στις αν-
τίστοιχες ημερίδες και συσκέψεις και αναδεί-
ξαμε το ζήτημα με ανακοινώσεις και εξορμή-
σεις στην γειτονιά. Παρόμοια πράξαμε και για

τα ζητήματα του ΧΥΤΑ Φυλής και συνολικότε-
ρα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τα τε-
λευταία χρόνια έγιναν πάλι μια σειρά από κι-
νητοποιήσεις κεντρικά και τοπικά από την
στιγμή που η Περιφερειάρχης Δούρου ξέχασε
την ορκωμοσία της στα Άνω Λιόσια και συνε-
χίζει την καταστροφική για τις γειτονιές μας
φαραωνική επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής. Τα
δύο αυτά ζητήματα ταλανίζουν τα Δυτικά χρό-
νια τώρα και θα τα βρούμε μπροστά μας. Μό-
νο η κινητοποίηση του κόσμου των γειτονιών
θα διαγράψει οριστικά τα σχέδιά τους. Η πο-
λιτική λύση θα επιβληθεί από τα κάτω.

Φωνή
Ταυτόχρονα η έδρα της Ανυπότακτης Πε-

τρούπολης ήταν η φωνή μια σειρά ομάδων και
συλλογικοτήτων της γειτονιάς που διεκδικού-
σαν κυρίως καλύτερες συνθήκες διαβίωσης
και περιβάλλοντος. Επίσης πολλές φορές
σταθήκαμε στο πλευρό της Ένωσης Γονέων,
της τοπικής ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Δασκά-
λων, αλλά και των εργαζομένων στον δήμο
για τις διεκδικήσεις τους, τις συνθήκες εργα-

σίας αλλά και το αίτημα
για μόνιμη και σταθερή
εργασία ενάντια στις κά-
θε λογής ελαστικές σχέ-
σεις εργασίας που εφαρ-
μόζει και η διοίκηση της
Λαϊκής Συσπείρωσης.

Αλλά και τα ζητήματα
της αντιρατσιστικής και
αντιφασιστικής πάλης τέ-
θηκαν προς συζήτηση και
το δημοτικό συμβούλιο
της Πετρούπολης ήταν
από τα πρώτα που έβγα-
λε ψήφισμα καταδίκης

των επιθέσεων ενάντια στους εργάτες γης
στην Γκορυτσά του Ασπροπύργου. Επίσης με
κάθε ευκαιρία και αφορμή βγάζαμε ψηφίσμα-
τα καταδίκης των νεοναζί της Χρυσής Αυγής.

Είναι βέβαιο ότι και το επόμενο διάστημα
θα έχουμε να αναδείξουμε και να εμπλουτί-
σουμε όλα τα παραπάνω. Τα περισσότερα εί-
ναι μάχες που είναι ήδη ξεκινημένες και σε
κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Είμαστε βέ-
βαιοι ότι τα οικονομικά και διοικητικά πλαίσια
στους δήμους έχουν γίνει ασφυκτικά, δεν πα-
λεύουμε για την καλυτέρευση αλλά για την
πλήρη ανατροπή αυτού του πλαισίου. Από την
πλευρά μας έχουμε ξεκάθαρο ότι η απάντηση
θα δοθεί από τους αγώνες των εργαζομένων
και της νεολαίας γι’ αυτό και πρέπει να βγού-
με ακόμα πιο θαρρετά στην γειτονιά, να ενη-
μερώσουμε, να ξεσηκώσουμε και να οργανώ-
σουμε τον κόσμο που θέλει να παλέψει για να
κερδίσει μια καλύτερη ζωή και στην γειτονιά
του και συνολικά! 

Κατερίνα Πατρικίου, 
δημοτική σύμβουλος

με την Ανυπότακτη Πετρούπολη

Με την Ανυπότακτη Πετρούπολη

«Ο τραγικός θάνατος του εργαζόμενου την παραμονή της
πρωτοχρονιάς δεν είναι τυχαίο γεγονός. Δεν είναι ατύχη-
μα, είναι δολοφονία» αναφέρει ο Σεραφείμ Ρίζος, υποψή-

φιος δήμαρχος με την Ανταρσία στα Χανιά. 

«Υπαίτιοι είναι τα αφεντικά.Ο κόσμος των επιχειρήσεων εστίασης
αποτελεί ένα εργασιακό κολαστήριο. Οι εργαζόμενοι πιέζονται σε βαθ-
μό εξόντωσης στο όνομα του αδυσώπητου κυνηγιού του κέρδους, της
πιο γρήγορης εξυπηρέτησης, της καλύτερης αξιολόγησης του μαγαζι-
ού. Αναγκάζονται να κάνουν καθημερινά κακοπληρωμένα μεροκάματα
τρόμου πιεσμένοι από τα αφεντικά τους με την απειλή της απόλυσης. 

Τα μέσα προστασίας, κράνος, μπουφάν, φόρμα μοτοσικλετιστή δεν
παρέχονται από τις επιχειρήσεις αλλά αποτελούν δικές τους υποχρεώ-
σεις που με τους μισθούς πείνας που παίρνουν είναι δύσκολο να καλυ-
φθούν. Ρισκάρουν τη ζωή τους δουλεύοντας ανασφάλιστοι και αντιμε-
τωπίζοντας την πίεση να μην δηλώνουν τα όποια ατυχήματά τους ως
εργατικά ατυχήματα. 

Η κυβέρνηση, αν και γνωρίζει εδώ και αρκετό καιρό τα ζητήματα, δεν

έχει πάρει κανένα μέτρο για την προστασία των εργαζομένων στα ντε-
λίβερι. Οι εργαζόμενοι γίνονται θυσία στο αφήγημα του τέλους των
μνημονίων.

Αναρωτιόμαστε αν αυτοί που κάθε φορά εξυμνούν την επιχειρηματι-
κότητα και ζητούν μέτρα ενίσχυσης της κερδοφορίας, στο δημοτικό
συμβούλιο θα βρουν να πουν έστω μισή κουβέντα γι’ αυτόν τον ήρωα
της εργασίας που έχασε τη ζωή του στον αγώνα του, για να θρέψει την
οικογένεια του. 

Μόνο η συλλογική δράση των “από τα κάτω”, των εργατών, της νεο-
λαίας αποτελούν εγγύηση για να προστατέψουμε τις ζωές μας από την
απληστία των αφεντικών και από την υποκρισία των πολιτικών και αυ-
τοδιοικητικών εκφραστών τους».

XANIA O «τυχαίος» 
θάνατος ενός ντελιβερά

Αριστερή 
Παρέμβαση Βύρωνα
Ολομέλεια σχήματος
Πέμπτη, 10/1, 7.30μμ
Νεαπόλεως 25

Σύσκεψη για τη 
συγκρότηση Δημοτικής
Κινησης στον Βόλο 
Σάββατο 12/1, 7μμ
Λέσχη Εργαζομένων και
Νεολαίας

Σύσκεψη για την ίδρυση
δημοτικού σχήματος στη
Καλλιθέα
Κυριακή 13/1, 11πμ
Κινηματογράφος 
Καλυψώ

Aνυπότακτη Πετρούπολη
Κυριακή 13/1, 6μμ
Πολιτιστικό Κέντρο 
Πετρούπολης 

Ρήξη και Ανατροπή 
στο Νέο Ηράκλειο
Kυριακή 13/1, 11πμ 
Βίλα Στέλλα

Kίνημα στην Πόλη 
του Ζωγράφου
Σάββατο 19/1, 7μμ
Γκαράζ Δήμου Ζωγρά-
φου

Πρωτοβουλία 
πολιτών Χαλανδρίου
Ιδρυτική συνέλευση
Πέμπτη 24/1 , 7μμ 
Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου 
Χαλανδρίου, Παπάγου 7. 

Αντίσταση και Ανατροπή, Αντικαπι-
ταλιστική Κίνηση Βριλησσίων
Ιδρυτική εκδήλωση
Σάββατο 2/2, 7μμ, 
ΤΥΠΕΤ

Συνελεύσεις δημοτικών-περιφερειακών σχημάτων
Aριστερή Παρέμβαση
στη Θεσσαλία-Ανταρσία
για την Ανατροπή
Συνέλευση
Κυριακή 27/1

Ανταρσία στην Κεντρική
Μακεδονία-Αντικαπιταλι-
στική Αριστερά
Συνέλευση
Κυριακή 10/2
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ΑΘΗΝΑ
Δώστε θέρμανση
στους φτωχούς

HΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ  Ξανά στο δρόμο 
της Ρήξης και της Ανατροπής
To 2014 έγινε η πρώτη παρέμβαση της

αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο Ν.
Ηράκλειο στις δημοτικές εκλογές.

Δημιουργήθηκε τότε η «Ρήξη και Ανατρο-
πή: Αριστερή Αντικαπιταλιστική Δημοτική
Κίνηση», ένα δημοτικό σχήμα που προέκυ-
ψε από πρωτοβουλία της τοπικής ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ αλλά αγκαλιάστηκε από ευρύτερα
κομμάτια αγωνιστών, κόσμο της Αριστεράς
και των κινημάτων. 

Καταφέραμε τότε να έχουμε ένα πολύ
πετυχημένο κατέβασμα στις εκλογές - και
από την άποψη του κόσμου που συσπειρώ-
σαμε και κινητοποιήσαμε, αλλά και από τα
αποτελέσματα των ίδιων των εκλογών. Εί-
χαμε ένα ποσοστό γύρω στο 5% και περί-
που 700 ψήφους, πολύ μεγαλύτερο από το
ποσοστό που παίρνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις
βουλευτικές εκλογές, αλλά και από το πο-
σοστό που πήραμε στις περιφερειακές
εκλογές. Ήταν ένα σχήμα με γείωση στον
κόσμο, με συμμετοχή πολλών αγωνιστών
της γειτονιάς που είχαν πάρει μια σειρά
από πρωτοβουλίες και αυτό μετουσιώθηκε
σε ψήφους και στην εκλογή ενός δημοτι-
κού συμβούλου.

Τα δύο πρώτα χρόνια το σχήμα είχε δρα-
στηριότητα μέσα και έξω από το δημοτικό
συμβούλιο. Γίνονταν συνελεύσεις, είχαν
φτιαχτεί επιτροπές που ασχολούνταν με τα
θέματα που κατεβαίνουν στην ημερήσια
διάταξη του δημοτικού συμβουλίου και
ενημέρωναν τον κόσμο σχετικά με αυτά,
ενώ ταυτόχρονα έτρεχε πρωτοβουλίες που
είχαν να κάνουν με μια σειρά ζητήματα:
Χώρους πρασίνου και ελεύθερους χώρους,
όπου διεκδικήσαμε το οικόπεδο που ο κό-
σμος ήθελε να γίνει πάρκο και η δημοτική
αρχή ήθελε να το δώσει στην εκκλησία –
και το κερδίσαμε. Αλλά και εύρεση στέγα-
σης για οικογένειες προσφύγων - το Ν.
Ηράκλειο ήταν από τους δήμους που κατα-
φέραμε να στεγάσουμε πρόσφυγες. 

Ήμασταν παρόντες σε όλες τις μεγάλες
αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές μάχες.
Στη γειτονιά μας γίνονται κάθε χρόνο μια
ως δύο αντιφασιστικές διαδηλώσεις και
υπήρξε μια συνεχής καμπάνια που πέτυχε
στο τέλος να κλείσουν τα γραφεία του βο-
ρείου τομέα της ναζιστικής Χ.Α- που βρί-
σκονταν στο Ηράκλειο και αποτέλεσαν ορ-
μητήριο πολλών επιθέσεων. Επίσης η από-
πειρα που έκαναν οι χρυσαυγίτες μετά από
την δολοφονία δύο μελών τους να εκμε-
ταλλευτούν πολιτικά το γεγονός, ήρθε αν-
τιμέτωπη με μαζικές διαδηλώσεις κάθε φο-
ρά που επιχείρησαν να βγάλουν στο δρόμο
του Ηρακλείου τα τάγματα εφόδου. 

Η Ρήξη και Ανατροπή ήταν ένα σχήμα
που με τη συμμετοχή του κόσμου έπαιξε
πολύ θετικό ρόλο. Δυστυχώς από ένα διά-
στημα και μετά, δημιουργήθηκαν θέματα
στο εσωτερικό του, κυρίως εξαιτίας του ότι
χάθηκε η συλλογική αμεσοδημοκρατική
λειτουργία και έγινε περισσότερο λειτουρ-
γία του δημοτικού συμβούλου και όχι του
σχήματος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το
τελευταίο να αδρανοποιηθεί για ένα διά-

στημα, παρόλο που ο κόσμος που το στή-
ριξε εξακολούθησε να κάνει πράγματα στη
γειτονιά μέσα από πρωτοβουλίες είτε της
τοπικής ΚΕΕΡΦΑ, είτε της τοπικής ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, είτε άλλων κινήσεων. 

Αυτήν την εικόνα έχουμε να την αναπο-
δογυρίσουμε σήμερα διορθώνοντας τα λά-
θη που έγιναν το προηγούμενο διάστημα.
Και ενόψει των δημοτικών εκλογών στις
οποίες το σχήμα πρέπει να ξανακατέβει και
να εκλέξει έναν και παραπάνω δημοτικούς
συμβούλους, αλλά κυρίως γιατί μπροστά
μας έχουμε ανοιχτά μέτωπα που η παρου-
σία ενός αντικαπιταλιστικού σχήματος που
θα παίρνει τις πρωτοβουλίες μέσα στη γει-
τονιά και θα ενώνει τον κόσμο της αντίστα-
σης είναι απαραίτητη. 

Μέτρα
Όπως και σε όλους τους δήμους, έτσι

και στο Ν. Ηράκλειο, η δημοτική αρχή επι-
χείρησε να περάσει μέτρα που να εφαρμό-
ζουν τη μνημονιακή πολιτική, μέτρα περι-
κοπών, ιδιωτικοποίησης και εμπορευματο-
ποίησης. Η πολιτική των «ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών» και ο «Κλεισθένης» κό-
βουν από τις δαπάνες που αφορούν την
ποιότητα της ζωής των δημοτών και προ-
χωράνε σε ιδιωτικοποιήσεις προς όφελος
επιχειρηματικών συμφερόντων. Στο δήμο
μας, επιχειρήθηκε να δοθεί ένα κομμάτι
του πρασίνου σε ιδιώτες, μια επίθεση που
μέχρι ενός σημείου σταμάτησε μέσα από
κινητοποιήσεις των εργαζόμενων του δή-
μου και της γειτονιάς. Παρόλα αυτά, παρα-
μένει ένα ανοιχτό μέτωπο που η δημοτική
αρχή δεν θα εγκαταλείψει, κυρίως όσον
αφορά την αποκομιδή σκουπιδιών και το
πράσινο, που θεωρούνται και οι μεγάλες
μπίζνες.

Είναι ένα μέτωπο που αφορά και τις ερ-
γασιακές σχέσεις μέσα στον ίδιο τον δήμο,
στον οποίο ένα μεγάλο μέρος του προσω-
πικού, πενταμηνίτες και οκταμηνίτες συμ-
βασιούχοι αποτελούν μη μόνιμο προσωπι-
κό ενώ καλύπτουν πάγιες ανάγκες, εκβιά-
ζοντας έτσι ταυτόχρονα συμβασιούχους
και μόνιμους εργαζόμενους. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι η δημοτική αρχή προσπαθεί
να αδρανοποιήσει το σωματείο για να απο-
φύγει τις αντιδράσεις απέναντι σε αυτήν

την πολιτική και είναι ζητούμενο οι εργαζό-
μενοι να παλέψουν μαζί με τον κόσμο της
γειτονιάς για να τη σταματήσουν.

Αλλά και συνολικότερα, το Ν. Ηράκλειο
είναι μια συνοικία που στην πλειοψηφία της
ζει και εργάζεται εργατική τάξη, συνταξιού-
χοι και νέοι που βιώνουν τις συνέπειες μιας
μνημονιακής πολιτικής εννιά χρόνων και
έχει τεράστια σημασία σήμερα στη λεγόμε-
νη «μεταμνημονιακή περίοδο» να στηρίξου-
με με όλες μας τις δυνάμεις την πάλη για
αυξήσεις, μόνιμη εργασία και όχι ανεργία,
να πάρουμε πίσω αυτά που μας έκλεψαν.
Και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε τη μάχη
ενάντια στις εθνικιστικές και ρατσιστικές
κραυγές του Μητσοτάκη που θέλουν να
στρίψουν την αγανάκτηση προς τα δεξιά,
αλλά και ενάντια στην ρατσιστική πολιτική
ΕΕ-κυβέρνησης που, κλείνοντας τα σύνορα
και ανοίγοντας στρατόπεδα για τους πρό-
σφυγες, στρώνει τον δρόμο στην φασιστι-
κή απειλή. 

Έχουμε επίσης ανοιχτά μέτωπα όπως τον
χώρο του Φιξ στο παλιό Ηράκλειο στα σύνο-
ρα με την Πεύκη, που είναι πάγιο αίτημα να
γίνει ένα πάρκο και να δοθεί στους κατοί-
κους, αλλά και το ζήτημα της προσπάθειας
«ανάπλασης» του κέντρου του Ηρακλείου -
έργα βιτρίνας δηλαδή για να αυξήσουν την
αντικειμενική αξία των μαγαζιών και της
πλατείας εις βάρος της μετακίνησης των
πολιτών. Και έργα που αποσκοπούν να κά-
νουν το κέντρο της πόλης πηγή κέρδους για
επιχειρήσεις εις βάρος των κατοίκων που
ζουν στις υποβαθμισμένες γειτονιές του
Ηρακλείου, σε περιοχές που όταν βρέχει
πλημμυρίζουν, που οι δρόμοι τους είναι κα-
τεστραμμένοι, εκεί που θα έπρεπε να δο-
θούν τα περισσότερα χρήματα. 

Σε όλα αυτά τα μέτωπα μπορεί να συμ-
βάλει τοπικά το κατέβασμα της Ρήξης και
της Ανατροπής, αναδεικνύοντάς τα και βά-
ζοντας τις βάσεις για ένα κίνημα γειτονιάς
σε σύνδεση με τους εργατικούς χώρους
που να μπορεί να κινητοποιεί όλη την αρι-
στερά. Το Ν. Ηράκλειο είναι μια αριστερή
γειτονιά, υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό και
είναι ένα στοίχημα ένα σχήμα σαν την Ρήξη
και Ανατροπή να συσπειρώσει ευρύτερες
δυνάμεις σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. 

Δήμητρα Λιναρδάκη, Γιώργος Ράγκος

«Άμεση λειτουργία “κοινωνικού βενζινάδι-
κου” από τον Δήμο της Αθήνας και άνοιγ-
μα θερμαινόμενων αιθουσών σε όλες τις

γειτονιές» ζητάει ο Πέτρος Κωνσταντίνου, υποψήφιος
δήμαρχος με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας. Όπως τονίζει σε δήλωσή του: «Η επέλαση του
χιονιά έφερε στην επιφάνεια την αθλιότητα της ενερ-
γειακής φτώχειας χιλιάδων εργαζόμενων και ανέρ-
γων στις γειτονιές της Αθήνας και άλλων περιοχών
που οι πολυκατοικίες και τα σπίτια τους είτε δεν
έχουν καμία δυνατότητα θέρμανσης τα τελευταία
χρόνια είτε θερμαίνονται 2-3 ώρες ημερήσια! 

Απαιτούμε η κυβέρνηση εδώ και τώρα να καταργή-
σει την φορολόγηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και να
επιδοτήσει άμεσα τους Δήμους για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης που να διανεμηθεί δωρεάν σε
φτωχές οικογένειες για να λειτουργήσουν οι κεντρι-
κές θερμάνσεις στις πολυκατοικίες εδώ και τώρα. Εί-
ναι πρόκληση ο Μπακογιάννης να ζητάει την κατάρ-
γηση της κρατικής χρηματοδότησης και την εξόντω-
ση των φτωχών με την άντληση πόρων για τους Δή-
μους από τον ΕΝΦΙΑ. Είναι απαράδεκτο ο υποψήφιος
του ΣΥΡΙΖΑ Ηλιόπουλος να διαφημίζει τα κυβερνητι-
κά ψίχουλα της μεταμνημονιακής συνέχισης της φτω-
χοποίησης ως ...έναρξης της ανάπτυξης!

Απαιτούμε ο Δήμος της Αθήνας να διαθέσει άμεσα
από την Υπηρεσία Καθαριότητας ποσότητες πετρε-
λαίου για την θέρμανση φτωχών νοικοκυριών. Να
ανοίξει θερμαινόμενες αίθουσες σε όλες τις περιο-
χές. Να ετοιμάσει το άνοιγμα των σχολείων ώστε να
υπάρχει παντού θέρμανση από την Τρίτη 8 Γενάρη.
Ας διαθέσει κάποια εκατομμύρια από τα 70 και πλέον
που διαθέτει ως πλεονάσματα».

Όχι στις διώξεις
• Στις 9 Γενάρη δικάζονται 26 εργαζόμενοι για την

μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο της «Γενικής Ανακυ-
κλώσεως Α.Ε» στον Ασπρόπυργο τον Δεκέμβρη 2014
- Γενάρη 2015, που είχε ως αίτημα την καταβολή δε-
δουλευμένων και δώρου Χριστουγέννων. Κατηγορού-
μενοι είναι ο Πέτρος Κωνσταντίνου, υποψήφιος δή-
μαρχος Αθήνας, ο επικεφαλής της Πακιστανικής Κοι-
νότητας Τζαβέντ Ασλάμ, ο δημοσιογράφος Κυριάκος
Μπάνος, η Κατερίνα Πατρικίου, δημοτική σύμβουλος
Πετρούπολης, ο Παναγιώτης Δημητρόπουλος, μέλος
της ΚΕΕΡΦΑ και ο Καν Μοχάμεντ, μέλος της Ένωσης
Μεταναστών Εργατών. Σε ανακοίνωσή της η Ανταρ-
σία στις Γειτονιές της Αθήνας καλεί τα συνδικάτα και
τα δημοτικά συμβούλια να παραστούν στη δίκη στα
Δικαστήρια Ευελπίδων, κτίριο Προκάτ και να απαιτή-
σουν την αθώωση των κατηγορουμένων.
• Nα αθωωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αθήνας,

Ν.Σοφιανός, Π.Κωνσταντίνου, Ε.Πορτάλιου και Σ.Αγ-
γελίδου και να περάσει το Γηροκομείο Αθήνας στο
δημόσιο ζητάει στο σχέδιο ψηφίσματος που κυκλο-
φορεί η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας. «Στις 16
Γενάρη 2019, δικάζονται οι νυν δημοτικοί σύμβουλοι
Αθήνας, Νίκος Σοφιανός και Πέτρος Κωνσταντίνου
καθώς και οι πρώην δημοτικοί σύμβουλοι, Ελένη
Πορτάλιου και Σταυρούλα Αγγελίδου μετά από μήνυ-
ση για συκοφαντική δυσφήμιση του αρχιμανδρίτη
Προκόπιου Μπούμπα, έκπτωτου προέδρου του διοι-
κητικού συμβουλίου του Γηροκομείου Αθήνας. 

Είναι δικαίωμα και υποχρέωση των δημοτικών συμ-
βούλων να υπερασπίζονται το δημόσιο χαρακτήρα
της πρόνοιας, την περίθαλψης των ηλικιωμένων και
τα δικαιώματα των εργαζόμενων στη δουλειά». 



Μεγάλη αντιφασιστική διαδή-
λωση στις 18 Γενάρη στα
Πετράλωνα, στη μνήμη του

δολοφονημένου από χρυσαυγίτες
Σαχζάτ Λουκμάν, καλούν η Πακιστα-
νική Κοινότητα Ελλάδας «Η Ενότητα»
και η ΚΕΕΡΦΑ. Η συγκέντρωση θα γί-
νει στις 5μμ στην πλατεία Μερκούρη
και θα ακολουθήσει πορεία στο ση-
μείο της δολοφονίας του Πακιστανού
εργάτη το Γενάρη του 2013.

«Ήδη στην διαδήλωση καλούν το
Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου
Προσωπικού ΥΠΠΟ, ο Σύλλογος Πο-
λιτιστικής και Κοινωνικής Παρέμβα-
σης «Θρυαλλίδα», η ΚΕΕΡΦΑ Παν-
τείου ενώ τις επόμενες μέρες –
έχουν κατατεθεί και - αναμένονται
ψηφίσματα και αποφάσεις και από
άλλα σωματεία και συλλογικότητες»
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
ο Γιάννης Μαραβελάκης από την το-
πική ΚΕΕΡΦΑ. «Την Παρασκευή 11/1
θα στηθεί μικροφωνική στο σταθμό
των Πετραλώνων ενώ εξορμήσεις
ενημέρωσης έχουν προγραμματιστεί
στο Τζαμί των Κάτω Πετραλώνων,
στην Λαϊκή Αγορά και γειτονιές των
Πετραλώνων προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η μαζική παρουσία και
στη διαδήλωση αλλά και στην επό-
μενη δικάσιμο της έφεσης της δίκης
των κατηγορουμένων για την δολο-
φονία του Σαχζάτ Λουκμάν στις 14
Γενάρη στο Εφετείο. Παρών στη
διαδήλωση και στα δικαστήρια θα εί-
ναι  ο πατέρας του Σαχζάτ Λουκμάν,
Χαντίμ Χουσεΐν». 

«Η επέτειος των έξι χρόνων από
τη δολοφονία του Λουκμάν συμπί-
πτει με τη δίκη, σε δεύτερο βαθμό,
των δύο χρυσαυγιτών δολοφόνων
του. Αίτημα του αντιφασιστικού κινή-
ματος είναι οι δύο δράστες, που βρί-
σκονται στη φυλακή καταδικασμένοι
πρωτόδικα σε ισόβια, να λάβουν την
ίδια ακριβώς ποινή και στο Εφετείο.

Και να αναγνωριστεί, όπως και στη
πρώτη δίκη, το ρατσιστικό κίνητρο
της δολοφονίας» αναφέρει το κάλε-
σμα της ΚΕΕΡΦΑ στην διαδήλωση.
Η επιτυχία της διαδήλωσης στις 18
Γενάρη θα παίξει κρίσιμο ρόλο για
μην πέσουν οι φονιάδες χρυσαυγί-
τες στα μαλακά. Το κάλεσμα συν-
δυάζει τη σημασία της συμμετοχής
στην πορεία με την παρουσία όλων
στο Εφετείο Αθηνών τις ημέρες της
δίκης των δυο δολοφόνων και συγ-
κεκριμένα στις 14 και τις 22 Γενάρη
στις 9πμ».

Διαδήλωση 18/1
Η διαδήλωση στις 18 Γενάρη απο-

φασίστηκε στην αντιφασιστική εκδή-
λωση που οργάνωσαν οι τοπικές
ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων - Θησείου και
Κουκακίου - Ν.Κόσμου, την Τετάρτη
12/12, με συμμετοχή δεκάδων αγω-
νιστριών κι αγωνιστών, ντόπιων και
μεταναστών. Η εκδήλωση έγινε σε
ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα στα γρα-
φεία της 3ης Δημοτικής Κοινότητας
Αθήνας στη οδό Τριών Ιεραρχών, λί-
γα μόλις μέτρα από το σημείο της

δολοφονίας. Στο πάνελ των ομιλη-
τών βρισκόταν ο πατέρας του
Σ.Λουκμάν, Χαντίμ Χουσεΐν, που βρί-
σκεται στην Αθήνα για το Εφετείο
των δολοφόνων του παιδιού του και
ζήτησε τη στήριξη όλων για την ισό-
βια καταδίκη τους.

Ομιλητές ήταν επίσης ο πρόεδρος
της Πακιστανικής Κοινότητας Τζα-
βέντ Ασλάμ, ο Τάκης Ζώτος, δικηγό-
ρος Πολιτικής Αγωγής στις δίκες
της Χ.Α και των δολοφόνων του
Σ.Λουκμάν, η Ανδριανή Προκόπη,
συνδικαλίστρια δασκάλα από το
Σύλλογο Δασκάλων «Παρθενώνας»
κι ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, Πέ-
τρος Κωνσταντίνου.

Τόσο στις ομιλίες όσο και στη συ-
ζήτηση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο
διεθνή συντονισμό του αντιφασιστι-
κού κινήματος ενάντια στην άνοδο
της ακροδεξιάς με επόμενο μεγάλο
σταθμό τη Διεθνή Ημέρα Δράσης
στις 16 Μάρτη του 2019. Ενώ άνοι-
ξαν και μια σειρά ακόμα ζητήματα
για τα βήματα που έχει κάνει το αν-
τιφασιστικό κι αντιρατσιστικό κίνημα
στην Ελλάδα και διεθνώς, για τη ση-
μασία της επίσπευσης της δίκης των
νεοναζί και της καταδίκης τους, για
τη μάχη ενάντια στους φασίστες
στα σχολεία και τις γειτονιές, για
την αντιμετώπισή τους εν όψει των
εκλογών, για την ανάγκη της ενιαιο-
μετωπικής δράσης με ξεκάθαρες
αιχμές ενάντια στο ρατσισμό, τον
εθνικισμό και την ισλαμοφοβία, για
τη μάχη ενάντια στο σεξισμό, κ.α. 

Στις παρεμβάσεις που ξεχώρισαν
ήταν αυτή της Ιλιρίντας από την Αλ-
βανία, που αναφέρθηκε στη φασιστι-
κή δολοφονία του Πετρίτ Ζίλφε στη
Λευκίμμη και μίλησε για τα αιτήματα
των μεταναστών για χαρτιά και ιθα-
γένεια, καλώντας και στη διαδήλω-
ση της Πέμπτης 13/12, στα Προπύ-
λαια. Η εκδήλωση κατέληξε σε πρό-
γραμμα εξορμήσεων και παρεμβά-
σεων σε πλατείες, στέκια και εργατι-
κούς χώρους, με στόχο την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή
συνδικάτων, φορέων, συλλογικοτή-
των καθώς και όλου του κόσμου της
περιοχής στις 18 Γενάρη.

Γ.Π.
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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
Άγιος Νικόλαος 1μμ

Ένας νεκρός πρόσφυγας 24 χρονών από
το Καμερούν βρέθηκε τα ξημερώματα
της Δευτέρας από τους φίλους του στο

στρατόπεδο της Μόριας. Οι φρικτοί χειμώνες των
δυο προηγούμενων ετών, κατά τη διάρκεια των
οποίων ειδικά στη Μόρια, αλλά και σε άλλα στρα-
τόπεδα θρηνήσαμε νεκρούς από το κρύο, δεν
έχουν φαίνεται προβληματίσει ακόμα τον Βίτσα, ο
οποίος όταν ρωτήθηκε για τον θάνατο αυτό και το
ψύχος δήλωσε αόριστα ότι «οι μετεωρολόγοι δεν
προβλέπουν κάποιο ισχυρό φαινόμενο στο Β. Αι-
γαίο» και «επικεντρωνόμαστε ειδικά στη Σάμο να

ληφθούν μέτρα καθώς υπάρχει υπερπληθυσμός».
Τσιμουδιά για τις σκηνές, τα 3 χρόνια αναμονής
των ανθρώπων αυτών για άσυλο, το αίτημα για
στέγαση στις πόλεις που είναι και η μόνη λύση. Ο
πρόσφυγας που μόλις έχασε τη ζωή του είχε υπο-
βάλει αίτηση πολιτικού ασύλου.

Παράλληλα, διαμαρτυρία για την έλλειψη θέρ-
μανσης και τις φρικτές συνθήκες στέγασης στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης στα Διαβατά Θεσσα-
λονίκης έκαναν οι πρόσφυγες στις 7 και 8/1.
Έκλεισαν την εθνική οδό και έκαψαν λάστιχα,

προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το ψύχος. Η
διοίκηση του στρατοπέδου το μόνο που είχε να
προτείνει στους πρόσφυγες ήταν να μεταφερ-
θούν σε κοινόχρηστους χώρους (αντί για τις σκη-
νές!), οι οποίοι επίσης δεν έχουν θέρμανση. Η
δεύτερη μέρα της διαμαρτυρίας κατέληξε σε έν-
ταση, συλλήψεις και τραυματισμούς. Αντί για άμε-
ση αντιμετώπιση του θανάσιμου κινδύνου που
διατρέχουν από το ψύχος, σε βάρος των προσφύ-
γων που διαμαρτυρήθηκαν σχηματίστηκαν δικο-
γραφίες.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Εκδήλωση για την οργάνω-

ση αντιφασιστικού συλλαλητη-
ρίου στις 16 Μάρτη στη Νέα
Υόρκη καλεί το Σάββατο 12 Ια-
νουαρίου η κίνηση United
Against Racism and Fascism
New York. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Παρασκευή 11/1 
Δημαρχείο (αίθουσα
δημοτικού συμβουλίου), 7μμ 
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάν-
νης, δικηγόρος, πολιτική αγωγή
στη δίκη της ΧΑ, Κώστας Πίττας,
ΚΕΕΡΦΑ, γραμματέας Ομοσπον-
δίας υπαλλήλων ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ, Liliana
Saliaj, εργαζόμενη ΜΚΟ σε δομή
καμπ.
Συντονίζει η Μαρία Κωνσταντο-
πούλου, μέλος ΔΣ της ΕΣΠΗΤ
Χαιρετίζει ο Παναγιώτης Ζαρίδας,
διοικητικός στη Σιβιτανίδειο

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Κυριακή 13/1 
Δικηγορικός Σύλλογος
(λεωφόρος Ηρώων
Πολυτεχνείου 47), 6μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δι-
κηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη
της ΧΑ, Θανάσης Διαβολάκης, Αν-
ταρσία στο Λιμάνι, Μαρία Ανδρέ-
ου, ΚΕΕΡΦΑ, εκπαιδευτικός
Θα παρέμβουν μαθητές από τα
σχολεία του Πειραιά

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Κυριακή 25/1 
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 6μμ
(λεωφόρος Αντύπα Μαρίνου 134 &
Βενιζέλου Σοφοκλή 100),
Ομιλητές : 
Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημια-
κός, Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγό-
ρος, πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ,
Εύη Καβαλάρη, σύλλογος γονέων
Συντονίζει η Χρύσα Δουζένη, ΚΕΕΡΦΑ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Τετάρτη 30/1 
Παιδαγωγικό Πανεπιστημίου
Αθηνών (Ναυαρίνου 13), 7μμ
Ομιλητές : Δημήτρης Ζώτος, δικηγό-
ρος, πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ,
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας 

ΚΥΨΕΛΗ

Σάββατο 2/2 
Πολιτιστικό Κέντρο 
(Καλογερά 18), 6.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικη-
γόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη της
ΧΑ, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ, Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας

Εκδηλώσεις 
ΚΕΕΡΦΑ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΑ ΔΙΑΒΑΤΑ-ΝΕΚΡΟΣ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑ
Οι πρόσφυγες ζητάνε θέρμανση, ο Βίτσας τους στέλνει τα ΜΑΤ 

ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Δικαιοσύνη για τον 
Σαχζάτ Λουκμάν

16M Ενάντια στο ρατσισμό
και τον φασισμό

08.qxp_Layout 1  08/01/2019  17:48  Page 1



9 Γενάρη 2019, Νο 1356Η δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

Στις 19/12/18 (310η συνεδρίαση)
ξεκίνησε η ανάγνωση των εγγρά-
φων των πρώην βουλευτών της

Χρυσής Αυγής Ε. Μπούκουρα και Χ.
Αλεξόπουλου. Οι δυο αυτοί κατηγο-
ρούμενοι εκπροσωπούνται από την ίδια
δικηγόρο, Β. Πανταζή, και ακολουθούν
την ίδια γραμμή, η οποία «καίει» τους
πρώην συναγωνιστές τους. «Εμείς δεν
είμαστε τραμπούκοι σαν τους υπόλοι-
πους», είναι αυτό που φαίνεται να προ-
σπαθεί να βγάλει η συνήγορος υπερά-
σπισης, μέσα από τα έγγραφα που ζή-
τησε να αναγνωστούν. 

Πριν ωστόσο αρχίσει η διαδικασία
αυτή, με τις προκλητικές μεθοδεύσεις
της, η συνήγορος έδειξε απαξίωση όχι
μόνο σε αυτό το δικαστήριο, αλλά και
στο Εφετείο του χρυσαυγίτη Χρήστου
Ζέρβα, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο
για την επίθεση στον Αλέξη Λάζαρη: ζή-
τησε αναβολή από το δικαστήριο του
Ζέρβα προκειμένου να παραστεί στη δί-
κη της ΧΑ και να παραδώσει έγγραφα
για τους εντολείς της, αλλά εμφανίστη-
κε στην τελευταία χωρίς έγγραφα ζη-
τώντας διακοπή! Και μπορεί έτσι ο μα-
χαιροβγάλτης Ζέρβας να εξασφάλισε
άλλον ένα χρόνο εκτός φυλακής με την
αναβολή που δόθηκε (βλ. δίπλα), αλλά
η πρόεδρος της δίκης της ΧΑ αρνήθηκε
να διακόψει. Με έντονη επίπληξη, έδω-
σε 10 λεπτά προθεσμία στη συνήγορο
να προετοιμάσει έγγραφα και της θύμι-
σε ότι η διαδικασία των εγγράφων έχει
ξεκινήσει εδώ και τρεις μήνες. «Όλοι
λένε για καθυστέρηση της δίκης, [πρέ-
πει] να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες
του», τόνισε πριν τη 10λεπτη διακοπή.

Οι δυο βουλευτές ανεξαρτητοποι-
ήθηκαν μόνο αφού έμαθαν ότι και οι ίδι-
οι διώκονται για ένταξη και διεύθυνση
εγκληματικής οργάνωσης. Η δήλωση
ανεξαρτητοποίησης του Αλεξόπουλου
τον Μάη του 2014, η οποία διαβάστηκε
και στο δικαστήριο, ήταν η πρώτη πα-
ραδοχή από στέλεχος της ΧΑ ότι υπάρ-
χει εγκληματική δράση: «μετά από την
αποκάλυψη για την εγκληματική δράση

της Χρυσής Αυγής, την οποία αγνοού-
σα, δεν μπορώ πλέον να είμαι μέλος
της κοινοβουλευτικής της ομάδας», δή-
λωσε κι έγινε έτσι ο πρώτος που έσπα-
σε την ομερτά. Παρόμοιος είναι και ο
ισχυρισμός του Μπούκουρα όπως προ-
κύπτει από τα έγγραφά του, αλλά και
από όλη την πορεία της υπεράσπισής
του μέχρι τώρα, ότι «δεν ήξερε» τι
πραγματικά είναι η Χρυσή Αυγή. 

Ο ισχυρισμός αυτός κάνει διπλό κακό
στη Χρυσή Αυγή: και επικυρώνει -μετά
τις δηλώσεις στη Βουλή- μέσα στο δικα-
στήριο ότι τα ίδια τα στελέχη της οργά-
νωσης παραδέχονται την εγκληματική
της δράση, ακόμη κι αν το κάνουν για
να αποστασιοποιηθούν από αυτήν, και
δεν πείθει ως προς το «δεν ήξερε». Δεν
πείθει γιατί θυμίζει ανάμεσα σε άλλα
την αντίδραση του πρώην χρυσαυγίτη
και μάρτυρα κατηγορίας, Ηλία Σταύρου.
Ο Σταύρου, χρόνια στέλεχος και επιστη-
μονικός συνεργάτης της ΧΑ, κατά την
εξέτασή του σε σχετική ερώτηση της
Πανταζή κάγχασε δυνατά και απάντησε:
«ο Μπούκουρας δεν ήξερε;» (20/9/17,
182η συνεδρίαση). Ο προστατευόμενος
μάρτυρας Δ, που κατέθεσε στις
20/11/17 (202η συνεδρίαση) είχε ανα-
φερθεί εκτενώς στον κεντρικό ρόλο του
Μπούκουρα στην Κόρινθο και τις «δρά-
σεις» του τάγματος εφόδου. «O Μπού-

κουρας [συσπείρωνε] 17χρονα, 18χρο-
να παιδιά εξαγριωμένα. Είχαν εμποτι-
στεί» με τις παροτρύνσεις του ίδιου του
υποψήφιου τότε βουλευτή «να κάνουμε
τη ζωή [των μεταναστών] δύσκολη για
να φύγουν, αφού δεν μπορεί να τους
διώξει το κράτος». Στο δικαστήριο
έχουν υπάρξει στοιχεία που δείχνουν
ότι αυτό το σχέδιο πράγματι το υλοποι-
ούσε η τοπική της Κορίνθου κάτω από
την ηγεσία του Μπούκουρα και γι’ αυτό,
τα δήθεν «αντιρατσιστικά» αισθήματα
που επιχείρησε να δείξει φέρνοντας ως
αναγνωστέο τα ένσημα των Πακιστανών
υπαλλήλων του (!) μόνο οργή φέρνουν.

Στέλεχος
Τα έγγραφα με τα οποία προσπαθεί

να δείξει ότι «δεν ήξερε» δεν πείθουν και
για πολλούς ακόμα λόγους: το δικαστή-
ριο έχει δει βίντεο στα οποία δίνει πα-
ραγγέλματα σε τάγμα εφόδου έξω από
το στρατόπεδο της Κορίνθου, βίντεο στο
οποίο ανακοινώνει ότι το τάγμα θα
πραγματοποιεί «περίπολα» στην πόλη,
καταθέσεις πολλών μαρτύρων –ανάμεσά
τους και χρυσαυγιτών- που ξεκαθαρί-
ζουν ότι βουλευτής δεν γίνεται κάποιος
αν δεν είναι πρώτα στέλεχος, βίντεο με
δηλώσεις του ότι είναι ενταγμένος από
το 2009 και πυρηνάρχης Κορίνθου με το
χρίσμα του ίδιου του Μιχαλολιάκου. 

Το αποκορύφωμα του ισχυρισμού
του Μπούκουρα πάει πέρα κι από το
ότι «δεν ήξερε». Η υπεράσπισή του ζή-
τησε να προβληθεί δήλωσή του στην
οποία, αμέσως μετά την ανάληψη πολι-
τικής ευθύνης από τον Μιχαλολιάκο
τον Σεπτέμβρη του 2015 για τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα, ο Μπούκου-
ρας λέει: «Αν αποδειχτεί οποιαδήποτε
ευθύνη της ΧΑ για την εν λόγω εγκλη-
ματική πράξη, τότε αυτή πρέπει να δια-
λυθεί ως οργάνωση και ως κόμμα».
Ομολογεί δε στην ίδια δήλωση ότι,
επειδή αυτά τα είχε πει από την αρχή,
«όλοι οι πρώην συναγωνιστές μου έπε-
σαν πάνω μου να με φάνε». Πράγμα
πολύ ενδεικτικό για το αν αυτοί ένιω-
θαν ότι βρίσκονται σε «νόμιμο πολιτικό
κόμμα» που δεν έχει καμία σχέση με τη
δολοφονία και δεν ξέρει τον Ρουπακιά.

Τα έγγραφα των Μπούκουρα και
Αλεξόπουλου ολοκληρώθηκαν κατά
την 311η συνεδρίαση στις 20/12/18. Το
2019 ξεκινάει με το μεγαλύτερο μέρος
των εγγράφων να έχει ολοκληρωθεί,
καθώς έχουν πλέον μείνει μόλις τρεις
βουλευτές. Ο Κ. Μπαρμπαρούσης, ο
οποίος έχει διαγραφεί, όχι από την ορ-
γάνωση αλλά μόνο από την κοινοβου-
λευτική ομάδα, για να διασκεδαστούν
οι εντυπώσεις μετά το κάλεσμά του
στη Βουλή για πραξικόπημα –παρά τα
χειροκροτήματα των υπολοίπων χρυ-
σαυγιτών στην αίθουσα και τη δημόσια
υποστήριξη από τον Κασιδιάρη στα κα-
νάλια αμέσως μετά. Ο Δ. Κουκούτσης,
ο οποίος έχει αποχωρήσει από τη Χρυ-
σή Αυγή, αλλά πριν το κάνει ήταν αυ-
τός που παραδέχτηκε σε ομιλία του σε
τοπική ότι πρέπει να υποχωρήσουν
προσωρινά «τα μπράτσα», ομολογών-
τας αφενός τη βία της ΧΑ και αφετέ-
ρου την πίεση που δέχεται η συμμορία
λόγω της δίκης. Και τέλος ο αρχηγός
της ναζιστικής οργάνωσης, Ν. Μιχαλο-
λιάκος. Η συνεδρίαση της 8/1 μαται-
ώθηκε λόγω κακοκαιρίας και η δίκη συ-
νεχίζεται στις 9/1.

Αφροδίτη Φράγκου

Οι υπόδικοι ναζιστές Μιχαλολιάκος και Κασιδιάρης,
προσπάθησαν στις 24 Δεκέμβρη να εμφανιστούν στο
κέντρο της Αθήνας, στη Βαρβάκειο Αγορά. Όσο κι

αν παριστάνουν τους λαοφιλείς, η «βόλτα» τους χρειάστηκε
συνοδεία από την αστυνομία και καμιά τριανταριά μαυροντυ-
μένους τραμπούκους, ενώ ο αρχηγός της εγκληματικής ορ-
γάνωσης δεν τόλμησε να κυκλοφορήσει πεζός παρά μόνο
για όσο ήταν απαραίτητο ώστε να βγάλει φωτογραφίες. Στο
σημείο ακριβώς που έκανε τις στημένες χαιρετούρες τον πε-
ρίμενε αυτοκίνητο για να φύγει, ενώ οι τραμπούκοι βρίσκον-
ταν παντού γύρω του. 

Φυσικά η προκλητική εμφάνιση των χρυσαυγιτών ξεσήκω-

σε αντιδράσεις από κόσμο της περιοχής, στις οποίες οι μα-
χαιροβγάλτες απάντησαν με προπηλακισμούς, φασιστικά
συνθήματα, φωτογραφίσεις ως απειλή φακελώματος και
υποδείξεις στην αστυνομία να διώξει από το σημείο όσους
διαμαρτύρονταν –κάτι το οποίο η αστυνομία πράγματι προ-
θυμοποιήθηκε να κάνει. Είναι προκλητικό να κυκλοφορούν
οπουδήποτε οι υπόδικοι ναζιστές και να παριστάνουν τους
«υποψήφιους» που «μιλάνε στο λαό». Η θέση τους είναι στη
φυλακή και μόνο. Και είναι δυο φορές προκλητικό να ανεβά-
ζουν αυτή την παράσταση στη Βαρβάκειο, εκεί όπου οργά-
νωσαν το αιματηρό πογκρόμ του 2011 σε βάρος μετανα-
στών, με απολογισμό έναν νεκρό και 100 τραυματίες.

Με τις πλάτες των μπάτσων στην Βαρβάκειο οι νεοναζί, κυρία Γεροβασίλη

Επόμενες
δικάσιμοι
9/1, 10/1, 14/1,
16/1, 17/1, 22/1,
23/1, 24/1, 30/1
και 31/1 
στο Εφετείο. 
15/1, 25/1 
και 29/1 στον 
Κορυδαλλό.

ΔΙΚΗ 
ΖΕΡΒΑ
Εμπαιγμός
αναβολών

Έναν ολόκληρο χρό-
νο πήρε αναβολή η

δίκη σε δεύτερο βαθμό
του Χρήστου Ζέρβα, για
τις 16/12/19. 

Την αναβολή ζήτησε
στις 19/12/18 η συνήγο-
ρος υπεράσπισής του
Β. Πανταζή με την αι-
τιολογία ότι πρέπει να
παραστεί στη δίκη της
Χρυσής Αυγής για να
καταθέσει αναγνωστέα
έγγραφα, πράγμα που
δεν είχε ετοιμάσει!
Υπενθυμίζεται ότι ο
Ζέρβας σε πρώτο βαθ-
μό έχει καταδικαστεί σε
7 χρόνια φυλάκιση για
την επίθεση σε βάρος
του σπουδαστή Αλέξη
Λάζαρη (η επίθεση έγι-
νε στις 31/3/17 και η
πρώτη καταδίκη στις
8/11/17), ποινή που έχει
ανασταλεί μέχρι την εκ-
δίκαση του Εφετείου
του. Έτσι, το πρωτοπα-
λίκαρο των κεντρικών
γραφείων της ΧΑ εξα-
σφάλισε άλλον έναν
χρόνο έξω από τη φυ-
λακή.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΑ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ-ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Εκείνοι που … «δεν ήξεραν» 
επιβεβαιώνουν την εγκληματική δράση 

Ο Μπούκουρας μαζί με τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής

Χρυσαυγίτικο πογκρόμ στο κέντρο της Αθήνας τον Μάη του 2011
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 100 χρόνια από τη δολοφονία τους

Ρόζα Λούξεμπουργκ, Καρλ Λήμπνεχτ - Ζουν και μας οδηγούν
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ και ο

Καρλ Λήμπνεχτ ήταν οι γνω-
στότερες ηγετικές προσωπι-

κότητες της επαναστατικής πτέρυ-
γας της γερμανικής σοσιαλδημοκρα-
τίας πολύ πριν ξεσπάσει ο Πρώτος
Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914. 

Η Λούξεμπουργκ γεννήθηκε το
1871 στην Πολωνία, στο τμήμα που
κατεχόταν από την Τσαρική Αυτο-
κρατορία, εντάχτηκε σε μια επανα-
στατική μαρξιστική οργάνωση όταν
ήταν μόλις 16 ετών, καταδιώχτηκε
και αφού διέφυγε στο εξωτερικό, κα-
τέληξε στην Γερμανία όπου εντάχτη-
κε στο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα
της το SPD. Ηταν το κόμμα πρότυπο
για όλη τη Δεύτερη Διεθνή, το κόμμα
που στα ιδρυτικά του μέλη συγκατε-
λέγονταν ο Μαρξ και ο Ένγκελς, και
που καμάρωνε για τη μαρξιστική του
“ορθοδοξία”. Ηταν επίσης ένα μαζικό
κόμμα, με εκατοντάδες χιλιάδες μέ-
λη, εκατοντάδες εφημερίδες και πε-
ριοδικά και μια μεγάλη κοινοβουλευ-
τική ομάδα. 

Κι όμως ήταν ένα κόμμα που παρά
τις διακηρύξεις του, στο κέντρο της
παρέμβασής του δεν είχε την επανα-
στατική ανατροπή του καπιταλισμού.
Στο γύρισμα του 20ού αιώνα μια ολό-
κληρη πτέρυγά του, με εκπρόσωπο
τον Ε. Μπερνστάιν υποστήριξε δημό-
σια ότι η ανάλυση του Μαρξ για τον
καπιταλισμό είναι ξεπερασμένη, κι ότι
το κόμμα πρέπει να αλλάξει και το
πρόγραμμά του ώστε να συμβαδίζει
με αυτό που ήταν στην πραγματικό-
τητα: “Ενα δημοκρατικό κόμμα των
προοδευτικών μεταρρυθμίσεων”. 

Η Λούξεμπουργκ μπήκε στην πρώ-
τη γραμμή της αντιπαράθεσης. Το βι-
βλίο της «Μεταρρύθμιση ή Επανά-
σταση», γράφτηκε για αυτό τον σκο-
πό. Είναι ένα βιβλίο ορόσημο, που
βάζει ακόμα και σήμερα τη διαχωρι-
στική γραμμή στην Αριστερά. Ο καπι-
ταλισμός δεν γίνεται πιο δίκαιος και
πιο δημοκρατικός, αλλά πιο άδικος
και καταστροφικός. Αυτοί που επιλέ-
γουν την στρατηγική της μεταρρύθ-
μισης του συστήματος, έγραφε η Ρό-
ζα, δεν επιλέγουν ένα πιο αργό και
σίγουρο δρόμο για τον ίδιο σκοπό,
αλλά ένα εντελώς διαφορετικό σκο-
πό με “επιφανειακές αλλαγές στην
παλιά κοινωνία”. Και επέμενε ότι "Ο
κοινοβουλευτισμός είναι μια συγκε-
κριμένη μορφή του αστικού κρά-
τους... Στην αστική κοινωνία ο ρόλος
της Αριστεράς είναι εκείνος του κόμ-
ματος αντιπολίτευσης. Σε κόμμα
εξουσίας επιτρέπεται να υψωθεί μό-
νο πάνω στα ερείπια του αστικού
κράτους".

Αυτή η βασική επιλογή, με την επα-
ναστατική στρατηγική και όχι με την
μεταρρυθμιστική ήταν ο άξονας που
περιστράφηκε η δράση της Ρ. Λού-

ξεμπουργκ τα επόμενα χρόνια. Επα-
ναστατική προοπτική δεν σήμαινε
αποχή από την πάλη για άμεσα οικο-
νομικά και πολιτικά αιτήματα. Αντίθε-
τα, σήμαινε ότι η εργατική τάξη μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει τη συλλογική
της δύναμη για να τα κατακτήσει αντί
να περιμένει πότε θα αλλάξουν οι συ-
σχετισμοί στο κοινοβούλιο και έτσι να
φτάσει στη συνολική σύγκρουση με
την άρχουσα τάξη και το κράτος της. 

Εχθροί και φίλοι πλέον αναφέρον-
ταν στη Λούξεμπουργκ σαν “η κόκκι-
νη Ρόζα”, ιδιαίτερα μετά τη συμμετο-
χή της -και φυλάκισή της- στην Πο-
λωνία στη διάρκεια της πρώτης Ρώ-
σικης Επανάστασης. Ομως, από ένα
σημείο και μετά, η Λούξεμπουργκ
ήρθε σε σύγκρουση όχι μόνο με τη
“δεξιά” του κόμματος, τους “ρεβιζιο-
νιστές” του Μπερνστάιν, αλλά και με
τη “μαρξιστική” του ηγεσία, στην
οποία συγκαταλέγονταν και ο “πά-
πας του μαρξισμού” ο Καρλ Κάου-
τσκι. Οι γραφειοκρατίες του κόμμα-
τος και των συνδικάτων λειτουργού-
σαν σαν φρένο για την αυτενέργεια
της εργατικής τάξης κι όχι σαν ενι-
σχυτής τους, οι πολιτικές τους επι-

λογές γίνονταν όλο και περισσότερο
συμβιβαστικές.

H στάση απέναντι στο μιλιταρισμό
και τους πολεμικούς ανταγωνισμούς
έφτασε να συμπυκνώνει αυτές τις αν-
τιπαραθέσεις. Τον Αύγουστο του 1914
η ηγεσία της σοσιαλδημοκρατίας
έφτασε να στηρίξει τον πόλεμο στο
όνομα της “υπεράσπισης της πατρί-
δας” ενώ η Λούξεμπουργκ και ο Λήμ-
πνεχτ αντιτάχτηκαν ανοιχτά σε αυτή
την προδοσία, βάζοντας μαζί με τον
Λένιν και τους μπολσεβίκους τις βά-
σεις για την επαναστατική Αριστερά
που γεννήθηκε στις φλόγες του. 

Στις δυο πρώτες δεκαετίες του
20ου αιώνα οι κούρσες των εξοπλι-
σμών και οι κόντρες ανάμεσα στις Με-
γάλες Δυνάμεις, κορυφώνονταν και
απειλούσαν να σύρουν την ανθρωπό-
τητα σε ένα εφιαλτικό πόλεμο. Η Λού-
ξεμπουργκ με τις αναλύσεις της υπο-
στήριζε ότι οι ιμπεριαλιστικοί ανταγω-
νισμοί ήταν προιόν του ίδιου του καπι-
ταλισμού κι ότι την πορεία στον πόλε-
μο δεν θα την σταματούσαν “ειρηνι-
κές ουτοπίες” (ο τίτλος ενός άρθρου
της) αλλά η “ανεξάρτητη δράση των
ευρύτερων μαζών”, η “επαναστατική

πάλη του προλεταριάτου”. 
Τι σήμαινε συγκεκριμένα μια τέ-

τοια προοπτική το έδειξε ο Καρλ
Λήμπνεχτ. Γεννήθηκε την ίδια χρονιά
με την Λούξεμπουργκ κι ο πατέρας
του ήταν ο Βίλχελμ Λήμπνεχτ ένας
από τους ιδρυτές του SPD και πα-
λιός σύντροφος του Μαρξ. Από πολύ
νωρίς, στο κομματικό συνέδριο του
1904, ο Λήμπνεχκτ επέμενε ότι η
γερμανική σοσιαλδημοκρατία έπρε-

πε να “σηκώσει” το ζήτημα της πά-
λης ενάντια στο μιλιταρισμό και τον
εθνικισμό ιδιαίτερα στους νέους που
θα πήγαιναν να κάνουν τη θητεία
τους στο στρατό. Η κομματική ηγε-
σία απέρριπτε ως τυχοδιωκτικές αυ-
τές τις προτάσεις.

Ο Λήμπνεχτ δεν πτοήθηκε. Ρίχτηκε
στην οργάνωση της σοσιαλιστικής νε-
ολαίας. To 1906 στο συνέδριό της η
εισήγησή του ειχε τίτλο «Μιλιταρι-
σμός και Αντιμιλιταρισμός» που σε
εμπλουτισμένη μορφή κυκλοφόρησε
σε μπροσούρα στις αρχές του 1907
(κυκλοφορεί από το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο). Η κυβέρνηση τον έσυρε
στα δικαστήρια για αυτό το βιβλίο
που τον καταδίκασαν σε 18μηνη φυ-
λάκιση. 

Ενώ ήταν φυλακή, στην ομοσπον-
διακή βουλή έγινε η συζήτηση για
τον προϋπολογισμό και τις αμυντικές
δαπάνες. Ο υπουργός Στρατιωτικών
έριξε το γάντι στους σοσιαλδημο-
κράτες διαβάζοντας αποσπάσματα
από την μπροσούρα του Λήμπνεχτ.
Ο Α. Μπέμπελ, πρόεδρος και ιστορι-
κός ηγέτης του κόμματος δήλωσε
ότι τις “θέσεις του κόμματος δεν τις
εκφράζουν άτομα που δεν είναι σε
αυτή την αίθουσα” αδειάζοντας τον
Λήμπνεχτ. 

Ενας άλλος βουλευτής δήλωσε ότι
οι “σοσιαλδημοκράτες δεν είναι αλή-
τες χωρίς πατρίδα” και ότι “θέλουν
μια καλά εξοπλισμένη με την ίδια
αποφασιστικότητα όπως οι κύριοι
της δεξιάς”. Το όνομα αυτού του
ανερχόμενου αστέρα ήταν Γκούσταβ
Νόσκε. Το 1918, μετά την επανάστα-
ση που ανέτρεψε τον Κάιζερ έγινε
“επίτροπος”, δηλαδή υπουργός,
Άμυνας της “σοσιαλιστικής” κυβέρ-
νησης. Αυτός συνεργάστηκε με το
Γενικό Επιτελείο για την συγκρότηση
των Φράικορπς (Ελεύθερα Σώματα).
“Κάποιος πρέπει να παίξει το ρόλο
του κυνηγόσκυλου” είχε δηλώσει με
κυνισμό. Η δολοφονία της Ρόζας
Λούξεμπουργκ και του Καρλ Λήμ-
πνεχτ ήταν η συνέχεια. 

“Δεν πρέπει να καλλιεργούμε και να
επαναλαμβάνουμε την αυταπάτη
της πρώτης φάσης της επανάστα-

σης, αυτής της 9 Νοέμβρη, ότι αρκεί η ανατρο-
πή της καπιταλιστικής κυβέρνησης από μια άλ-
λη για να έρθει η σοσιαλιστική επανάσταση.

Η ουσία της επανάστασης είναι ότι οι απερ-
γίες γίνονται όλο και περισσότερο το κέντρο
της, το κύριο χαρακτηριστικό της επανάστα-
σης. Τότε μετατρέπεται σε μια οικονομική επα-
νάσταση και γι’ αυτό το λόγο, σε μια σοσιαλι-
στική επανάσταση. Η πάλη για το σοσιαλισμό
μπορεί να διεξαχθεί από τις μάζες και μόνο
από τις μάζες, χέρι-χέρι ενάντια στον καπιταλι-
σμό, σε κάθε εργοστάσιο, από τον κάθε προ-
λετάριο ενάντια στον κάθε καπιταλιστή. Μόνο
τότε θα πρόκειται για μια σοσιαλιστική επανά-
σταση…

Ο σοσιαλισμός δεν μπορεί να δημιουργηθεί
με διατάγματα, ούτε πρόκειται να δημιουργη-
θεί με διατάγματα. Ούτε μπορεί να τον καθιε-
ρώσει μια κυβέρνηση, όσο σοσιαλιστική κι αν
είναι αυτή. Ο σοσιαλισμός πρέπει να πραγμα-
τωθεί από τις μάζες, από κάθε προλετάριο.
Εκεί που σφυρηλατούνται τα καπιταλιστικά δε-
σμά, εκεί πρέπει να σπάσουν…”. 

Μ’ αυτά τα λόγια η Ρόζα Λούξεμπουργκ ξεκί-
νησε την εισήγησή της την τρίτη μέρα του
ιδρυτικού συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος Γερμανίας (KPD) την Πρωτοχρονιά του
1919.

Τον Νοέμβρη η επανάσταση είχε απλωθεί
σαν τη φωτιά από τους ναύτες του Κίελου σε
όλες τις πόλεις της Γερμανίας, στα στρατεύ-
ματα του μετώπου και κατόπιν στο Βερολίνο,
τη πρωτεύουσα. Η «παλιά τάξη πραγμάτων» εί-
χε ανατραπεί. Όμως η καινούργια δεν είχε επι-
κρατήσει. Τα συμβούλια των εργατών και των
στρατιωτών είχαν τεράστια δύναμη στα χέρια
τους. Όμως, παρέμενε κατακερματισμένη.
Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, την πλειοψηφία
σε αυτά την είχαν πολιτικές δυνάμεις που κή-
ρυτταν ότι η επανάσταση έφτασε στο τέλος
της με την ανατροπή του Κάιζερ, την εγκαθί-
δρυση της δημοκρατίας και το σχηματισμό
μιας «καθαρά» σοσιαλιστικής κυβέρνησης από
τα δυο σοσιαλδημοκρατικά κόμματα –το SPD
και το USPD. 

Σε μια παρόμοια κατάσταση είχαν βρεθεί και
τα σοβιέτ στη Ρωσία τους πρώτους μήνες μετά
την Επανάσταση του Φλεβάρη 1917. Οι εργά-
τες και οι στρατιώτες θα χρειάζονταν να μά-
θουν από την ίδια τους τη πείρα. Ο Λένιν με τις
«Θέσεις του Απρίλη» προκάλεσε σεισμό στο
κόμμα των μπολσεβίκων διακηρύσσοντας ότι
τα παλιά συνθήματα για «αστική επανάσταση»
είναι ξεπερασμένα και ότι τώρα το σύνθημα
πρέπει να είναι η σοσιαλιστική επανάσταση, το
«Όλη η εξουσία στα σοβιέτ». Στο άλλο, όμως,
που επέμενε ο Λένιν επιχειρηματολογώντας
στο κόμμα των μπολσεβίκων, είναι ότι «πρέπει
να εξηγούμε υπομονετικά» αυτή τη προοπτική.

Ομως, τα γεγονότα έτρεχαν με ιλιγγιώδη τα-
χύτητα που έβαζαν πιέσεις στο άπειρο επανα-
στατικό κόμμα. Κάτω από την πίεση των απερ-
γιών που φούντωναν και των εμπειριών από τα
ξεπουλήματα της κυβέρνησης, το USPD απο-
χώρησε απο την κυβέρνηση στα τέλη του Δε-
κέμβρη. Η κυβέρνηση κρεμόταν από μια κλω-

στή, κι ο καγκελάριος Έμπερτ σκεφτόταν να
παραιτηθεί. Οι νέοι φίλοι του στο Γενικό Επιτε-
λείο τον έπεισαν να μην το κάνει. Αντίθετα, πέ-
ρασαν στην αντεπίθεση. 

Προβοκάτσια
Στις 4 Γενάρη η κυβέρνηση ανακοίνωσε την

απόλυση του Έμιλ Άιχορν από την θέση του
αρχηγού της αστυνομίας του Βερολίνου. Ο Άι-
χορν ήταν ένας αριστερός ανεξάρτητος σο-
σιαλδημοκράτης που είχε παίξει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην επανάσταση του Νοέμβρη
στο Βερολίνο. Επικεφαλής μιας φάλαγγας δια-
δηλωτών είχε καταλάβει το αρχηγείο της αστυ-
νομίας. Από τότε λειτουργούσε σαν επικεφα-
λής της, επικεφαλής ενός ένοπλου σώματος
που επηρεαζόταν όλο και περισσότερο από
την επαναστατική Αριστερά. Η απόλυσή του
ήταν μια υπολογισμένη προβοκατόρικη κίνηση. 

Η κυβέρνηση σκόπευε να σπρώξει τις μάζες
του Βερολίνου σε μια πρόωρη αναμέτρηση και
μετά να ανακαταλάβει βίαια την πόλη στο όνο-
μα της αποκατάστασης της τάξης και της αντι-
μετώπισης του χάους. Τη μέρα της απόλυσης
του Άιχορν, ο Έμπερτ και ο Νόσκε επιθεώρη-
σαν έξι εθελοντικά σώματα επίλεκτων αξιωμα-
τικών (Φράικορπς) έξω από το Βερολίνο. 

Οι εργάτες του Βερολίνου υποδέχτηκαν την
είδηση της απόλυσής του Άιχορν με ένα τερά-
στιο κύμα οργής. Ένιωθαν ότι απολύθηκε επει-
δή τάχτηκε στο πλευρό τους ενάντια στις επι-
θέσεις των δεξιών αξιωματικών και των εργο-
δοτών. Ο Άιχορν απάντησε αρνούμενος να εγ-
καταλείψει το αρχηγείο της αστυνομίας. Επέ-
μενε ότι αυτή τη θέση τού την είχε δώσει η ερ-
γατική τάξη του Βερολίνου κι ότι μόνο αυτή εί-
χε το δικαίωμα να τον καθαιρέσει. Θα δεχόταν
την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Συμβουλίου των Εργατών και των Στρατιωτών

του Βερολίνου –και καμιά άλλη. 
Αν την κυβέρνηση την ενδιέφερε το πόστο

του Άιχορν θα δεχόταν αυτό το διακανονισμό –
οι Σοσιαλδημοκράτες είχαν την πλειοψηφία
στην Εκτελεστική του Συμβουλίου. Όμως αυτό
που κρινόταν ήταν κάτι άλλο: η μάχη μέχρις
εσχάτων με την επανάσταση και τις οργανώ-
σεις της, έστω κι αν αυτές βρίσκονταν προσω-
ρινά κάτω από τον έλεγχο των Σοσιαλδημο-
κρατών. 

Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες και εργάτριες
πλημμύρισαν το κέντρο του Βερολίνου ύστερα
από κοινό κάλεσμα του USPD, των Σπαρτακι-
στών και των “επαναστατών αντιπροσώπων
της βάσης”, ενός δικτύου συνδικαλιστών που
είχε παίξει μεγάλο ρόλο στις απεργίες στον
πόλεμο. Ηταν φανερό ότι μια απλή διαδήλωση
δεν αρκούσε για να κάνει πίσω η κυβέρνηση.
Χρειαζόταν κάτι περισσότερο. Ομως τι και με
ποιο στόχο;

Τα πιο ανυπόμονα στοιχεία στη ριζοσπαστι-
κή Αριστερά του Βερολίνου είχαν πρόχειρη μια
λύση: ένοπλη δράση για την ανατροπή της κυ-
βέρνησης. Ομάδες ενόπλων άρχισαν να κατα-
λαμβάνουν γραφεία εφημερίδων, ανάμεσά
τους και του κεντρικού οργάνου του κυβερνη-
τικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Αλλες
κατέλαβαν σιδηροδρομικούς σταθμούς, ακόμα
και την Πύλη του Βραδεμβούργου. Ο Νόσκε,
το “κυνηγόσκυλο”, αισθάνθηκε τέτοια ανασφά-
λεια, που μετέφερε το αρχηγείο του από το
κέντρο της πόλης στο πλούσιο, άρα και ασφα-
λές, προάστιο του Ντάλεμ. 

Ομως, ούτε η θέση των επαναστατών ήταν
τόσο δυνατή, ούτε της κυβέρνησης τόσο αδύ-
νατη όσο φαινόταν εκείνη τη στιγμή. Στην ηγε-
σία της “Επαναστατικής Επιτροπής” επικρα-
τούσε σύγχιση και χάος. Και όσο περνούσαν οι
ώρες και οι μέρες, γινόταν φανερό ότι η πλει-

οψηφία των εργατών στο Βερολίνο ήθελε τον
Άιχμαν και αγανακτούσε με την κυβέρνηση, αλ-
λά δεν ήταν έτοιμη να την ανατρέψει ένοπλα.
Πολύ περισσότερο αυτό ίσχυε για την εργατι-
κή τάξη στις άλλες πόλεις. Η κυβέρνηση πήρε
την πρωτοβουλία των κινήσεων. 

Η Ρόζα Λούξεμπουργκ και το μεγαλύτερο
κομμάτι της ηγεσίας των Σπαρτακιστών είχε
πλήρη συναίσθηση ότι μια απομονωμένη εξέ-
γερση της μειοψηφίας θα ήταν καταδικασμένη.
Προσπάθησαν να προσανατολίσουν το κίνημα
σε μια ενεργητική άμυνα με σκοπό, όπως είπε
αργότερα η Κλάρα Τσέτκιν: “μια ενεργητική
απόκρουση κάθε αντεπαναστατικής ενέργει-
ας... αλλά αυτό θα γινόταν με δράση όχι δια-
πραγματεύσεις”. Ομως, οι Σπαρτακιστές δεν
διέθεταν ούτε το μέγεθος και τις ρίζες, ούτε
την εμπειρία και το κύρος που είχαν οι μπολσε-
βίκοι σε μια ανάλογη περίπτωση τον Ιούλη του
1917. 

Στις 13 Γενάρη η πλάστιγγα είχε γύρει πλέον
αποφασιστικά υπέρ της κυβέρνησης. Όμως,
αυτό δεν ήταν το τέλος. Η κυβέρνηση ήθελε να
επισφραγίσει τη νίκη της με την είσοδο των μι-
σητών Φράικορπς στη πόλη. Ξεκίνησαν ένα
λουτρό αίματος. Η επταμελής αντιπροσωπεία
που βγήκε από το κτίριο της Φόρβερτς να δια-
πραγματεθεί την παράδοση, εκτελέστηκε επί
τόπου. Οβίδες γκρέμισαν την πρόσοψη του
αρχηγείου της Αστυνομίας. Τα γραφεία των
Σπαρτακιστών (του Κομμουνιστικού Κόμματος)
καταστράφηκαν ολοσχερώς. Αιχμάλωτοι εκτε-
λούνταν κατά δεκάδες και οι παλιοί χαφιέδες
της αυτοκρατορικής ασφάλειας βγήκαν στο
κυνήγι για να εντοπίσουν τους επαναστάτες
που κρύβονταν. 

Στις 15 Γενάρη εντόπισαν τους πιο “περιζή-
τητους”. Την Λούξεμπουργκ και τον Λήμπνεχτ.
Οδηγήθηκαν στο ξενοδοχείο Ίντεν, το αρχη-
γείο των Freikorps. Μετά την ανάκριση, ο Λίμπ-
κνεχτ οδηγήθηκε έξω από το κτίριο κι εκεί τον
έριξαν αναίσθητο με μια κοντακιά στο κεφάλι.
Τον μετέφεραν στο κέντρο του Βερολίνου,
όπου τον δολοφόνησαν. Λίγο μετά πήραν και
τη Ρόζα, της έσπασαν το κρανίο με τον ίδιο
τρόπο, την πυροβόλησαν στο κεφάλι και την
πέταξαν σε ένα κανάλι του ποταμιού. 

“Η Ρόζα Λούξεμπουργκ και ο Καρλ Λήμπνεχτ
εκτέλεσαν το ύστατο επαναστατικό τους καθή-
κον” τηλεγραφούσε ο Λέο Γιόγκισες στον Λέ-
νιν στις 17 Γενάρη. Ήταν ο παλιός σύντροφος
της Ρόζας από την εποχή της παρανομίας στην
Πολωνία και οργανωτικός υπεύθυνος των
Σπαρτακιστών. Τον Μάρτη κι ο Γιόγκισες θα
έβρισκε το θάνατο δολοφονημένος απο τα
Φράικορπς. 

Η Γερμανική Επανάσταση κάθε άλλο παρά
τελειωμένη ήταν. Στο ίδιο το Βερολίνο θα ξε-
σπούσαν συγκρούσεις μετά από δυο μήνες και
θα περνούσαν πέντε ολόκληρα χρόνια πριν ο
γερμανι κός καπιταλισμός καταφέρει να σταθε-
ροποιηθεί. Όμως η νίκη στη σύγκρουση του
Γενάρη έδωσε στην αστική τάξη το εφαλτήριο
για να προχωρήσει. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Στις 28 Οκτώβρη του 1918, η αυτοκρατορική κυ-
βέρνηση της Γερμανίας αναγκάστηκε να δώσει
μερική αμνηστεία σε διάφορες κατηγορίες πο-

λιτικών κρατουμένων. Ο Καρλ Λήμπνεχτ, ο επαναστά-
της βουλευτής που είχε καταψηφίσει τις πολεμικές
δαπάνες τον Δεκέμβρη του 1914 παραβιάζοντας την
πειθαρχία του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, ήταν
φυλακισμένος από το 1916. Είχε γίνει το σύμβολο
όλων των ανταρσιών ενάντια στο σφαγείο του πολέ-
μου στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο. Ενα μεγάλο
πλήθος υποδέχτηκε τον Λήμπνεχτ στο σιδηροδρομι-
κό σταθμό και οι ασφαλίτες σημείωσαν με ανησυχία
ότι τον κουβαλούσαν στους ώμους τους παρασημο-
φορεμένοι φαντάροι. Ο Λήμπνεχτ ρίχτηκε στις φρε-
νήρεις διεργασίες της αριστεράς στις παραμονές της
επανάστασης, εκπροσωπόντας την “Ομάδα Διεθνής”,
που όλοι γνώριζαν απ' το παράνομο έντυπό της, τον
“Σπάρτακο”. 

Εκτός από το όνομα του Λήμπνεχτ ο Σπάρτακος

ήταν ταυτισμένος με το όνομα της Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ. Στις 9 Νοέμβρη του 1918 ενώ η επανάσταση
θριάμβευε στο Βερολίνο, νικούσε και στο Μπρεσλάου
(Βρότσλαβ) μια μεγάλη πόλη στη Σιλεσία που σήμερα
είναι κομμάτι της Πολωνίας όπου ήταν φυλακισμένη.
Το πρώτο πράγμα που έκανε η Ρ. Λούξεμπουργκ ήταν
να μιλήσει σε μια μαζική συγκέντρωση στην κεντρική
πλατεία της πόλης. Το επόμενο ήταν να πάρει το τρέ-
νο για το Βερολίνο. Οι σύντροφοι και φίλοι που την
υποδέχτηκαν είδαν μπροστά τους μια γυναίκα που η
φυλακή την είχε γεράσει, τα μαλλιά της είχαν ασπρί-
σει. Αλλά κι αυτή ρίχτηκε με ενθουσιασμό στις μάχες
της επανάστασης.

Σχεδόν δυο μήνες μετά, στις 15 Γενάρη του 1919, η
Λούξεμπουργκ κι ο Λήμπνεχτ θα έβρισκαν το θάνατο
στα χέρια των αντεπαναστατικών συμμοριών των Φράι-
κορπς. Η δολοφονία τους επισφράγισε το τραγικό τέ-
λος των “ημερών του Σπάρτακου” ή της “εξέγερσης
των Σπαρτακιστών” όπως έχουν μείνει στην ιστορία.

Οι τραγικές “Μέρες του Σπάρτακου”

Η Ρόζα Λούξεμπουργκ
και ο Καρλ Λήμπνεχτ δίπλα
της, στη Λειψία το 1909 
στο συνέδριο του SPD

Η πρώτη αφίσα του KPD 
“Τί θέλει ο Σπάρτακος;”



Εργατικός συντονισμός

Στη μάχη που δίνει ο κλάδος των υγειονομικών για τη μονιμο-
ποίηση των συμβασιούχων στα δημόσια νοσοκομεία, ανα-

φέρθηκε ο Κώστας Κ, γιατρός στον Αγ.Σάββα και μέλος στον
πυρήνα των Αμπελοκήπων. Τόνισε ότι η κοινή συνέλευση του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια και του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων στις 20 Γενάρη “είναι σταθμός για το κίνημα. Το ορ-
γανώνουμε σαν να οργανώνουμε μια μεγάλη απεργία”. Η οργά-
νωση της συνέλευσης στις 20 Γενάρη ήταν αντικείμενο ξεχωρι-
στής σύσκεψης εργαζομένων που ακολούθησε στο τέλος του
Πανελλαδικού Συμβουλίου. 

Για την καμπάνια που οδήγησε στην εκλογική επιτυχία στον
κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας, μίλησε ο Κώστας Π, από τον πυρή-
να του Περιστερίου. “Στόχος μας είναι όχι μόνο το δυνάμωμα
του σχήματος στον κλάδο, αλλά να δυναμώσουμε και σαν κόμ-
μα. Η πρόταση της κάρτας μέλους προχωράει και βαθαίνει τη
συζήτηση με τους συναδέλφους. Κάνουμε την προσπάθεια
όσοι μας ψήφισαν στις εκλογές να συμμετέχουν και στη συνέ-
λευση της 20ης Γενάρη” είπε μεταξύ άλλων.

Τη μάχη που δίνουν οι συμβασιούχοι στο νοσοκομείο για
συμμετοχή στο σωματείο και τις εκλογές του, περιέγραψε ο
Μούσα Α, γιατρός στο Ογκολογικό Αγ.Ανάργυροι, από τον πυ-
ρήνα Ζωγράφου και συνέχισε αναφερόμενος σε περιστατικά
ρατσιστικών επιθέσεων εναντίον του που κάλυψε η κυβερνητική
διοίκηση του νοσοκομείου. 

Για τη δράση στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, την προσπά-
θεια να περιφρουρηθεί η απεργία της 28/11 στα θέατρα και τα
εμπόδια της ηγεσίας του σωματείου, αλλά και την απεργία που
είναι σε εξέλιξη στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, μίλησε
ο Αλέξανδρος Μ, ηθοποιός από τον πυρήνα του Κεραμεικού.

“Χρειάζεται από τη μεριά μας η συνεργασία με όλο τον κό-
σμο της αριστεράς για να πάνε μπροστά οι αγώνες” είπε ο
Γιώργος Μ, συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος και συνέχισε η
Ιωάννα Π, επίσης συνταξιούχος από τον ίδιο κλάδο που μετέ-
φερε την εικόνα των κινητοποιήσεων στην Εθνική Τράπεζα και
των καταλήψεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στις γιορτές.
“Παίζει ρόλο να έχεις ακόμα κι ένα μέλος σε κάθε χώρο. Η αντι-
παράθεση για την τακτική είναι μεγάλη και η δική μας παρου-
σία συμβάλει στην ενότητα, αλλά και στις σωστές αποφάσεις
για την πορεία του αγώνα” τόνισε.

Η πάλη των γυναικών

Στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση των γυναικών ανα-
φέρθηκε η Αλεξάνδρα Μ, από την περιφέρεια της Βόρειας

Αθήνας. “Οι συζητήσεις αυτές που κάναμε σε εργατικούς χώ-
ρους όπως η ΕΡΤ, το νοσοκομείο Αγ.Όλγα και αλλού, ανέδει-
ξαν τη συζήτηση που υπάρχει μέσα στην εργατική τάξη. Εκτός
από τη μεγάλη συμμετοχή, έχει σημασία και το ότι άνοιξαν όλα
τα ζητήματα στην κουβέντα. Δυνατός πυρήνας του ΣΕΚ σε μια
γειτονιά, με οργανωμένη και σταθερή παρέμβαση, μπορεί να
καθορίζει ολόκληρη την αριστερά σε μια περιοχή” τόνισε και
συνέχισε αναφέροντας σχετικά παραδείγματα. 

Στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση των γυναικών ανα-
φέρθηκαν κι άλλες συντρόφισσες και σύντροφοι. 

“Η επιτυχία της εκδήλωσης στο γκαράζ του δήμου της Αθήνας
ήταν αποκαλυπτική” σχολίασε ο Δημήτρης Σ, από την περιφέ-
ρεια Ν.Κέντρου της Αθήνας. “Δεν υπήρχε περίπτωση πριν μερικά
χρόνια σε αυτό το χώρο να μαζεύονταν 60 εργαζόμενοι για αυτό

το θέμα. Χρειάζεται συστηματική παρέμβαση και για να ανοίγεις
τέτοια ζητήματα, αλλά και για να μπορείς να δίνεις απαντήσεις
σε καθημερινά διλήμματα που έρχονται από τα πάνω. Το δίλημ-
μα ΣΥΡΙΖΑ/ΝΔ για παράδειγμα δεν είναι της πλάκας και θέλει
επιμονή για να πείσεις για την αντικαπιταλιστική εναλλακτική”. 

“Ήταν σημαντική η επιλογή να οργανώσουμε τις εκδηλώσεις
για τις γυναίκες στους εργατικούς χώρους” υπογράμμισε η Αρ-
γυρή Ε, γιατρός στο Γεννηματάς και μέλος στον πυρήνα Κου-
κακίου – Ν.Κόσμου. “Ξεκινήσαμε από την έκδοση του βιβλίου
της Μ.Στύλλου και φτάσαμε να οργανώνουμε απεργία στις 8
Μάρτη. Φτάσαμε εκεί, ακριβώς γιατί είδαμε το επίπεδο των συ-
ζητήσεων και τη συμμετοχή μέσα στους εργατικούς χώρους”. 

Οι εκλογές

Ηπαρέμβαση στις τριπλές εκλογικές αναμετρήσεις του 2019,
ήταν αντικείμενο της δεύτερης συζήτησης. Κοινός τόπος

ήταν η έμφαση στις τοπικές εκλογές, καθώς δίνουν τη δυνατότη-
τα στην επαναστατική αριστερά για μεγαλύτερο ρίζωμα στις γει-
τονιές. Ωστόσο όπως επεσήμανε ο Πάνος Γκαργκάνας στην ει-
σήγησή του, έμφαση “δεν σημαίνει υποτίμηση των ευρωεκλογών
και των βουλευτικών εκλογών. Η πρόταση για την ενίσχυση της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς πάει πακέτο και στις τρεις κάλ-
πες”.

Το παράδειγμα των Βριλησσίων έφερε ο Ορέστης Η: “Πήρα-
με την πρωτοβουλία να κάνουμε νέα αντικαπιταλιστική δημοτι-
κή κίνηση και είχαμε επιτυχία χάρη στο γεγονός ότι όλος ο πυ-
ρήνας ήρθε σε επαφή με τον κόσμο που είχαμε παλέψει μαζί το
προηγούμενο διάστημα”.

Από την Πάτρα ο Νεκτάριος Χ, θύμισε ότι “πριν 5 χρόνια δώ-
σαμε τη μάχη των δημοτικών εκλογών κόντρα σε Θεούς και
δαίμονες. Είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα που θέλουμε να το
επαναλάβουμε. Οι δεσμοί που θα χτίσουμε με κόσμο μέσα από
την προεκλογική καμπάνια θα είναι η καλύτερη παρακαταθήκη
για τη συνέχεια”. 

“Απέναντι στην παθητική στάση που προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, προ-
τείνουμε την ενεργητική αντίσταση κι αυτό σημαίνει ότι ήδη
έχουμε συγκεκριμένους κινηματικούς σταθμούς μέχρι τις εκλο-
γές” υπογράμμισε ο Δημήτρης Τ, από τα Πετράλωνα. 

Η Κατερίνα Π, από την Πετρούπολη θύμισε ότι στις προηγού-
μενες δημοτικές εκλογές δεν υπήρχε πρόσφατη εμπειρία ενός
ρεφορμιστικού αριστερού κόμματος στην κυβέρνηση, ούτε η
εμπειρία από το προσφυγικό κύμα και το κίνημα αλληλεγγύης
που το αγκάλιασε. “Πέντε χρόνια μετά, ερχόμαστε πιο δυνατοί
να δώσουμε τη μάχη, έχοντας το όπλο της σταθερής παρου-
σίας μας στις γειτονιές όλα αυτά τα χρόνια” είπε.

Ο Γιάννης Κ, έφερε την εικόνα από τις διαδικασίες του αντι-
καπιταλιστικού σχήματος στο δήμο της Θεσσαλονίκης: “Κινη-
θήκαμε έγκαιρα να βάλουμε μπροστά την προεκλογική μάχη
του δημοτικού σχήματος μέσα από μια μαζική συνέλευση. Βα-
σιζόμαστε στις σχέσεις που έχουμε χτίσει με τα εργατικά κομ-
μάτια της πόλης, που έχουν δώσει αγώνες όλο το προηγούμε-
νο διάστημα. Θα χρειαστεί να δώσουμε έμφαση σε πρωτοβου-
λίες ενάντια στον εθνικισμό καθώς η δεξιά στη Βόρεια Ελλάδα
θα πάει στις εκλογές με αυτό το χαρτί”.

Την εικόνα από εκλογικά κατεβάσματα σε έξι δήμους της Βό-
ρειας Αθήνας έφερε ο Γιώργος Ρ, μέλος στον πυρήνα Ηρακλεί-
ου Αττικής. “Στα σχήματα αυτά παλεύουμε να φέρουμε όλο τον
κόσμο που μέσα από τις εμπειρίες αυτής της πενταετίας σπάει

τις αυταπάτες του ρεφορμισμού. Δεν πάμε οι ίδιοι που δώσαμε
τη μάχη το 2014” τόνισε μεταξύ άλλων.

“Οι αντιφασιστικές και οι εργατικές μάχες ήταν αυτές που κα-
θόρισαν την τελευταία 5ετία τον Πειραιά κι όχι η παντοκρατορία
των Μαρινάκη – Μόραλη όπως θέλουν να μας πείσουν. Με ανα-
φορά σε αυτές τις μάχες πάμε προς τις εκλογές κι οργανώνον-
τας την καμπάνια θα κερδίσουμε και τους πιο διστακτικούς συν-
τρόφους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ” είπε Τιάνα Α, από τον τοπικό πυρήνα.

“Στη Νίκαια όλο το προηγούμενο διάστημα κινηθήκαμε ενι-
αιομετωπικά με τον κόσμο που σπάει από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει
δυναμώσει το σχήμα της Ανταρσίας στην Κοκκινιά” τόνισε ο Μι-
χάλης Π από την περιφέρεια Πειραιά και συνέχισε με παραδείγ-
ματα από παρεμβάσεις των πυρήνων στη Νίκαια, το Κερατσίνι,
τον Πειραιά και τη Σαλαμίνα. 

“Το ότι ξεκινάμε την καμπάνια από νωρίς έχει να κάνει με την
αντίληψη ότι χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απεύ-
θυνση στον κόσμο που παλεύει” είπε ο Γιάννης Σηφακάκης από
την Κεντρική Επιτροπή. “Είμαστε σε καλύτερη θέση από το
2014. Υπάρχει πολύ περισσότερος κόσμος που σπάει από το
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 2014 φάνταζε σαν η επόμενη λύση. Ούτε η ΛΑΕ
τον έπεισε, ενώ και κόσμος με αναφορά στο ΚΚΕ κοιτάει προς
τα εμάς. Παντού παίρνουμε την πρωτοβουλία να οργανώσουμε
την εξώστρεφη παρέμβαση του σχήματος, είτε ο επικεφαλής
είναι μέλος του ΣΕΚ, είτε όχι”.

Αντιφασιστική 16 Μάρτη 

Οι τοποθετήσεις στην τρίτη συζήτηση του Πανελλαδικού
Συμβουλίου που είχε να κάνει με την οργάνωση του αντι-

φασιστικού κι αντιρατσιστικού κινήματος και ειδικά την 16η
Μάρτη, ήρθαν σε συνέχεια των προηγούμενων. 

“Ο Ηλιόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μιλάει για μια πολυπο-
λιτισμική Αθήνα, αλλά σε αυτή την Αθήνα δολοφονείται κόσμος
με κίνητρα ρατσιστικά, ομοφοβικά, σεξιστικά. Το αν οι δολοφό-
νοι θα μπουν στη φυλακή και η Αθήνα θα είναι όντως τέτοια,
εξαρτάται από τις παρεμβάσεις και την παρουσία μας στις γει-
τονιές” τόνισε ο Χάρης Π από τον πυρήνα του Παγκρατίου. 

Ο Ειρηναίος Μ, από τα Χανιά αναφέρθηκε στη σχέση που
έχει η τοπική ΚΕΕΡΦΑ με την Αλβανική Κοινότητα, τους οργα-
νωτές του αντιρατσιστικού φεστιβάλ και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Πριν τον Ειρηναίο είχαν έρθει άλλες δύο τοποθετήσεις από τα
Χανιά βάζοντας την πλούσια δράση του τοπικού πυρήνα και
του αντικαπιταλιστικού δημοτικού σχήματος. 

“Σε προηγούμενες κινητοποιήσεις κάναμε σημαντικά ανοίγμα-
τα σε σωματεία, πρόσφυγες, ΛΟΑΤΚΙ συλλογικότητες, την
εβραϊκή κοινότητα κλπ. Η 16 Μάρτη μας δίνει τη δυνατότητα να
τα πολλαπλασιάσουμε” είπε η Δήμητρα Κ, από τη Θεσσαλονίκη.

Η Βάσια από τον πυρήνα του Ελληνικού αναφέρθηκε στη
δράση της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ που έφτασε στην επιτυχία της πρό-
σφατης εκδήλωσης για τη δίκη της Χ.Α, ενώ η Αφροδίτη Φ από
τον πυρήνα του Μαρουσιού, τόνισε ότι “αυτός που θα εξασφα-
λίσει την καταδίκη των νεοναζί είναι το κίνημα κι όχι η οποιαδή-
ποτε κυβέρνηση”. Συνέχισε αναφερόμενη στην προσπάθεια να
συμμετέχουν στη διαδήλωση οι πρόσφυγες από το στρατόπεδο
της Μαλακάσας. Στην οργάνωση της διαδήλωσης στις 18/1, για
τα 6 χρόνια από τη δολοφονία του Σ.Λουκμάν, αναφέρθηκε ο
Γιάννης Μ από τα Πετράλωνα, ενώ η Κωνσταντίνα Χ από το Βό-
λο τόνισε την ανάγκη “να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους οργανωτές στην καμπάνια για τις 16Μ. Από αυτή τη μάχη
μπορούμε να βγούμε με περισσότερους συντρόφους”. Χαρα-
κτηριστική ήταν η τοποθέτηση της Ιλιρίντας από την Καλλιθέα
για τις διεκδικήσεις των Αλβανών μεταναστών: “Τα γεγονότα με
το Μακεδονικό και τον Κατσίφα χτύπησαν καμπανάκι στην Αλβα-
νική Κοινότητα. Το ενός λεπτού σιγή στη Βουλή τα έκανε όλα
χειρότερα. Η κοινοβουλευτική αριστερά έκλεισε το στόμα της
απέναντι στον εθνικισμό. Ο Ζίλφε δεν έκλεισε το στόμα του και
δολοφονήθηκε. Λένε ότι οι Αλβανοί έχουμε ενσωματωθεί πια. Αν
είναι έτσι γιατί δεν έχουμε πάρει ιθαγένεια; Για όλους αυτούς
τους λόγους θα κατέβουμε στις 16 Μάρτη”. 
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Με συμμετοχή αντιπροσώπων από τους τοπικούς πυρήνες πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6/1, το πρώτο Πανελλαδικό
Συμβούλιο του ΣΕΚ για το 2019. Η συζήτηση είχε τρία θέματα: Η πρώτη είχε να κάνει με την παρέμβαση και το
χτίσιμο του επαναστατικού κόμματος τη νέα χρονιά και την εισήγηση έκανε η Μαρία Στύλλου. Μεταξύ άλλων

στην εισήγησή της έβαλε τις τέσσερις βασικές πρωτοβουλίες που καλούνται να οργανώσουν τα μέλη του ΣΕΚ την επόμενη
περίοδο. Την εργατική μάχη για ΣΣΕ, αυξήσεις, μονιμοποιήσεις με κομβικό σταθμό τη συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια στις 20/1, την προσπάθεια για απεργιακή 8 Μάρτη, ημέρα πάλης για την απελευθέρωση των γυναικών, την
οργάνωση των αντιφασιστικών κι αντιρατσιστικών δράσεων με κεντρικό σημείο τη διεθνή ημέρα δράσης στις 16 Μάρτη και
την προσπάθεια για δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στις εκλογές του 2019. “Κοινός παρονομαστής σε αυτές
τις πρωτοβουλίες είναι η ανάγκη για να μεγαλώσουμε το επαναστατικό κόμμα” σημείωσε.
Η παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΕΚ στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και η οργάνωση της διεθνούς ημέρας
δράσης κατά του ρατσισμού και του φασισμού στις 16 Μάρτη ήταν τα θέματα των δύο συζητήσεων που ακολούθησαν. Τις
εισηγήσεις έκαναν ο Πάνος Γκαργκάνας και ο Πέτρος Κωνσταντίνου αντίστοιχα. Μετά από κάθε εισήγηση ακολούθησε
πλούσια συζήτηση - συνολικά έγιναν 50 παρεμβάσεις – βασικά σημεία των οποίων παρουσιάζουμε σε αυτό το δισέλιδο.

4 μάχες      
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Ορόλος της εφημερίδας και της διακίνησής
της και η ανάπτυξη των πυρήνων ήταν κεν-

τρικό στοιχείο σε αρκετές τοποθετήσεις.
“Σπάσαμε τον μέχρι πρόσφατα ενιαίο πυρήνα

μας σε δύο γειτονιές, έναν στο Γκύζη κι έναν
στους Αμπελόκηπους” είπε η Εύα Η και σχολίασε
ότι “πλέον έχουμε μεγαλύτερη γείωση, καλύτερη
παρέμβαση και πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το
τι συμβαίνει στην περιοχή”.

“Οι εκλογικές αναμετρήσεις μάς βάζουν την
πίεση να αναβαθμίσουμε την παρέμβασή μας σε
περισσότερους εργατικούς χώρους και γειτονιές.
Αυτό είναι ευκαιρία για τους πυρήνες μας, προ-
κειμένου το κόμμα μας να αποκτήσει μεγαλύτε-
ρες ρίζες στην εργατική τάξη” είπε μεταξύ άλλων
η Φύλλια Π, από τον πυρήνα της Κυψέλης. 

“Πρέπει να ξαναβγάλουμε μπροστά την καμπά-
νια για τη διαγραφή του χρέους” επεσήμανε ο
Μανώλης Φ, από τα Χανιά, τονίζοντας ότι τα νέα
μέλη του κόμματος θα πρέπει να μαθαίνουν να
παίζουν οργανωτικό ρόλο στους πυρήνες.

Ο Μάνος Κ, από τον πυρήνα της Νίκαιας σχο-
λίασε ότι “οι προκλήσεις της νέας χρονιάς δεν θα
είναι εύκολες. Για να ανταποκριθούμε πρέπει να
μπούμε στις μάχες με όσο το δυνατόν μεγαλύτε-
ρες δυνάμεις. Οι ανανεώσεις όλων των μελών και
η ανάπτυξη του δικτύου της εφημερίδας είναι κα-
θοριστικές σε αυτό”.

Ένα πρόσφατο γεγονός έφερε ως παράδειγμα
ο Σπύρος Γ: “Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα
έγινε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα στο γκαράζ
του δήμου Περιστερίου. Αμέσως οργανώσαμε
παρέμβαση με 10 συντρόφους και συντρόφισσες
με προκήρυξη της Αριστερής Κίνησης Περιστερί-
ου μαζί με συμμάχους από το δημοτικό σχήμα. Η
ανταπόκριση των εργαζόμενων ήταν πολύ καλή,
ιδιαίτερα μετά τη συγκάλυψη των ευθυνών από
την εργοδοτική ηγεσία του σωματείου. Για την
οργάνωση όλου αυτού, ήταν βασικό εργαλείο η
εφημερίδα και η σχέση που έχουμε χτίσει γύρω
από αυτή”.

Αρκετές ήταν οι τοποθετήσεις που ήρθαν
από συντρόφισσες και συντρόφους που

δίνουν τη μάχη μέσα στις σχολές. Ο Άγγελος
Δ, από τη Φιλοσοφική Αθήνας και τον πυρήνα
των Αμπελοκήπων, έκανε έναν απολογισμό για
τη χρονιά που πέρασε, τις πρωτοβουλίες σε
ζητήματα αντιφασιστικά, αντισεξιστικά, απερ-
γιακά και αναφέρθηκε στις επιθέσεις που έχει
ξεκινήσει ο Γαβρόγλου και το ρόλο του ΣΕΚ
στις καταλήψεις της σχολής. “Μέσα από αυτή
τη δράση μεγαλώσαμε, μάθαμε κι εμείς οι ίδι-
οι. Έχουμε φτάσει σε μια μεγάλη ομάδα του
ΣΕΚ στη Φιλοσοφική με διψήφιο αριθμό με-
λών, σταθερή παρέμβαση, πολιτική σχέση με
πολύ κόσμο, που μπορούμε να ανοίγουμε την

ατζέντα μας σε όλα τα ζητήματα”.
Για τη Φιλοσοφικής μίλησε και η Άννα Α,

από τον πυρήνα της Νέας Ιωνίας, εστιάζοντας
στην αντιφασιστική δράση καθώς και σε πα-
ρεμβάσεις διεθνιστικής αλληλεγγύης όπως
αυτές προς το φοιτητικό κίνημα της Αλβανίας
και τα Κίτρινα Γιλέκα.

Στην πυρκαγιά στις εστίες του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης “που ανέδειξε το ζήτημα για το πού
πάνε τα λεφτά, ακόμα κι όταν πρόκειται για το
'Χάρβαρντ της Μεσογείου' όπως θέλουν να το
λένε”, αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος Π, φοιτητής

στο Ηράκλειο της Κρήτης και συνέχισε για τη
στήριξη στον αγώνα των εργαζόμενων στη
Master Clean υπογραμμίζοντας ότι “η νίκη
τους θα εμπνεύσει κι άλλα κομμάτια εργαζο-
μένων στο Ηράκλειο”. 

Για την παρέμβαση στο Πάντειο μίλησε η Μα-
ριλένα Κ, από τον πυρήνα του Χαλανδρίου, ανα-
φέροντας παραδείγματα από μάχες που άνοι-
ξαν στη σχολή της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

“Από την αρχή της λειτουργίας του Πανεπι-
στήμιου Δυτικής Αττικής, βλέπουμε πόσο ψεύ-
τικη ήταν η προπαγάνδα για το 'διαμάντι' που
θα έφτιαχναν” σημείωσε ο Αλέξανδρος Κ, φοι-
τητής στο ΠΔΑ από τον πυρήνα του Ελληνι-
κού. “Δώσαμε τη μάχη την περασμένη χρονιά

για να μην περάσει με πολλούς μήνες κατάλη-
ψης. Έτσι έχουμε χτίσει σχέση με πολύ κόσμο
της σχολής με τον οποίον δίνουμε τη μάχη και
στα υπόλοιπα μέτωπα. Βάζουμε στόχο για πα-
ράδειγμα τη μαζική συμμετοχή των συμφοιτη-
τών μας στις 16 Μάρτη”. 

“Η επίθεση τύπου ΠΔΑ γενικεύεται τη νέα
χρονιά” συνέχισε ο Γιάννης Σ, φοιτητής από το
Βόλο. “Αντίστοιχη επίθεση είναι ξεκινημένη και
σε εμάς και για αυτό, τη χρονιά που πέρασε,
δώσαμε κι εμείς μάχη με καταλήψεις, οι οποί-
ες ήταν σχολείο για πολύ κόσμο. Το αν θα βγει
ένα μαχητικό φοιτητικό κίνημα τη νέα χρονιά
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος
και την παρέμβασή μας”. 

Με την Εργατική
Αλληλεγγύη
στο χέρι

Και στις Σχολές

   που ξεκινάνε τη νέα χρονιά

Η Εργατική Αλληλεγγύη φέρνει κάθε βδομάδα τα μηνύματα του κινήματος παντού
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Έχεις επιμεληθεί το νέο βιβλίο 
«Του ανταποκριτή μας στο Λονδίνο 
Καρλ Μαρξ – 22 επίκαιρες ανταποκρίσεις
για τη “New-York Daily Tribune”». 
Μίλησέ μας για αυτή την έκδοση.

Βασικός λόγος της έκδοσης ήταν ότι ψά-
χναμε να βρούμε ένα σύνολο από κείμενα
που να είναι ενδεικτικά της σκέψης του Μαρξ
και συγχρόνως να είναι σύντομα και σε ένα
σχετικά χαμηλό επίπεδο αφαίρεσης έτσι
ώστε να μπορούμε να εισάγουμε έναν κόσμο
στη σκέψη του. Στην πορεία προέκυψαν 22
πολύ επίκαιρα κείμενα που παρουσιάζουν τη
βάση της εξέλιξης της σκέψης του Μαρξ, δη-
λαδή την πορεία από το Μανιφέστο στο Κε-
φάλαιο.

Ο Μαρξ γράφει σε μια περίοδο στην οποία
έχει συμβεί το βασικό πολιτικό γεγονός που
σημάδεψε τη ζωή του: οι επαναστάσεις που
συντάραξαν την Ευρώπη το 1848. 

Αυτό το αποπνέει το σύνολο των άρθρων,
παρόλο που γράφτηκαν για βιοπορισμό. Ο
Μαρξ από αυτά ζούσε ένα πολυμελές σπιτι-
κό, σε δύσκολες συνθήκες στο Λονδίνο, μελε-
τώντας παράλληλα πολιτική οικονομία και
προετοιμάζοντας τα μετέπειτα πολιτικά του
βήματα. Το πρώτο ήταν φυσικά η Πρώτη Διε-
θνής το 1864 και το κυριότερο ήταν η έκδοση
του πρώτου τόμου του Κεφαλαίου το 1867.
Με αυτή την έννοια έχουν και μια επιστημο-
λογική αξία αυτά τα άρθρα γιατί δείχνουν ότι
ο Μαρξ είναι ένας και μοναδικός. Δηλαδή αν-
τίθετα με τις απόψεις του Αλτουσέρ που μιλά
για έναν άλλο Μαρξ πριν το 1844 και έναν άλ-
λο μετά, αυτό το βιβλίο δείχνει το ενιαίο της
σκέψης του. Δηλαδή πώς φτιάχνει μια θεωρία
τάξεων που παρουσιάζει στο Κεφάλαιο και
πώς συνδυάζει αυτή τη θεωρία των τάξεων
και της δυναμικής του καπιταλισμού που πα-
ρουσιάζει στο Μανιφέστο, στη συνέχεια, στη
θεμελίωσή τους με βάση τη μεθοδολογία της
πολιτικής οικονομίας. Άρα δεν έχουμε μια μέ-
θοδο, έχουμε μία πολιτική θεωρία και το κυ-
ριότερο μία πολιτική ατζέντα κοινωνικής απε-
λευθέρωσης που την αποπνέει το σύνολο του
έργου του Μαρξ.

Γιατί είναι επίκαιρα 
αυτά τα άρθρα σήμερα;

Ο Μαρξ είναι ένας έφηβος, διακοσίων ετών
βέβαια, αλλά παραμένει έφηβος. Η βασική
σύλληψή του, που μετά αναπτύσσεται παρα-
πέρα στο Κεφάλαιο, είναι ότι ο καπιταλισμός
είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει τη μεγέ-
θυνση και την καταστροφή και που και τα δύο
μαζί αποτελούν στοιχεία της εξέλιξής του.
Αυτό είναι ακριβώς που τον κάνει τόσο επί-
καιρο. Ο καπιταλισμός, ό,τι κι αν έχει γίνει, σε
όλη την πορεία της ιστορίας του, όποιες κι αν
ήταν οι πολιτικές συνθήκες και η τρέχουσα
κατάσταση της ταξικής πάλης, κάθε σαράντα
χρόνια οδηγείται σε μια μεγάλη κρίση. Την
πρώτη κρίση στο νέο αιώνα, 200 χρόνια μετά
τη γέννηση του Μαρξ, τη ζούμε σήμερα. Αυ-
τό είναι που τον κάνει τόσο συνταρακτικά επί-
καιρο και αποτέλεσε και την αφορμή αυτής
της έκδοσης.

Είναι πρακτικά, πρακτικότατα κείμενα. Σε
ένα καθεστώς επιστροφής στις μεγάλες δυ-

νάμεις που ζούμε σήμερα μετά την πτώση
του τείχους και την κατάρρευση του ανατολι-
κού μπλοκ, τα άρθρα αυτά είναι εξαιρετικά
επίκαιρα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις
πολιτικές εξελίξεις, τους εθνικισμούς και τη
χειραφέτηση των λαών στα Βαλκάνια, που εί-
ναι πρώτο θέμα για το εργατικό κίνημα.

Μετά υπάρχει μια δεύτερη ενότητα που
αφορά στην κατάσταση της εργατικής τάξης.
Εξηγεί πώς η μετανάστευση είναι αποτέλε-
σμα του ίδιου του κινήτρου του κέρδους και
γιατί όλη αυτή η φιλολογία περί των μετανα-
στών που μας παίρνουν τις δουλειές, της ξε-
νοφοβίας και του ρατσισμού, πόσο έξω από
την αναλυτική πραγματικότητα της εξέλιξης
του καπιταλισμού είναι. Και αυτό το κάνει 150
χρόνια πριν, δηλαδή είναι σαν να μιλά και για
την μετανάστευση της ελληνικής νεολαίας
προς τη δυτική Ευρώπη και αντίστοιχα για τις
μεταναστευτικές ροές που υποδεχόμαστε
σαν χώρα από τις υπόλοιπες περιοχές που
βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση όπως η
Συρία κλπ.

Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία που εί-
ναι το κομμάτι της οικονομίας όπου μιλά για
όλα αυτά τα φαινόμενα της καπιταλιστικής
κρίσης με έμφαση στις τράπεζες. Χαρακτηρι-
στικά μιλά για την Κρεντί Μομπιλιέ, μια Λήμαν
Μπράδερς του 19ου αιώνα, ένα αποτέλεσμα
μιας διαπλοκής του καθεστώτος του Λουδο-
βίκου Βοναπάρτη με δύο κερδοσκόπους της
εποχής, τους αδελφούς Περιέρ, που τί έκα-
ναν; Έφτιαξαν μια τράπεζα η οποία συγχώ-
νευε εταιρίες και τις έγραφε στο χρηματιστή-
ριο και είχε γίνει περίπου συνώνυμο του κέρ-
δους. Η εταιρία βέβαια κατέρρευσε το 1867
και εκκαθαρίστηκε το 1871 με την αρχή της
μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης που κάλυψε
την περίοδο 1870-93. Και το εντυπωσιακό εί-
ναι η ανάλυση του Μαρξ η οποία διαβλέπει
ότι οι κερδοσκοπικές κινήσεις δεν είναι ένα
επιφαινόμενο του συστήματος -όπως λένε

σήμερα διάφορες θεωρίες χρηματιστικοποί-
ησης, αν ήταν έτσι η κοινωνία θα είχε βρει
τρόπους να τις αντιμετωπίσει- αλλά συστατι-
κό στοιχείο που απορρέει από το ίδιο το κίνη-
τρο του κέρδους και με αυτή την έννοια έχει
σημαντική αναλυτική αξία και επικαιρότητα ο
τρόπος με το οποίο το βλέπει.

Στην έκδοση έχουμε φυσικά επιμεληθεί τα
ιστορικά γεγονότα να τα συμπληρώσουμε, εί-
τε με εισαγωγικά κείμενα είτε με υποσημει-
ώσεις, έτσι ώστε να μη χάνει την ιστορική
αναλογία ο αναγνώστης.

Πώς βλέπεις την πολιτική κατάσταση 
σήμερα και πώς χρειάζεται η αντικαπιταλι-
στική αριστερά να την αντιμετωπίσει;

Τα σύννεφα της καπιταλιστικής κρίσης ξα-
ναμαζεύονται. Μοιάζει κάπως με τη λεγόμενη
μακρά κρίση 1970-93, όπου η καταστροφή
κεφαλαίου καθυστερεί γιατί ακριβώς σημαίνει
νέες ζημιές για τις τράπεζες και νέα χρέη για
τα κράτη που θα τις διασώσουν. Οπότε στο
οικονομικό επίπεδο έχουμε την όξυνση της
κρίσης.

Η κρίση δεν μπορεί να ξεπεραστεί πλέον με
τη συμπίεση των μισθών ή των επιτοκίων. Αυ-
τό φάνηκε και με τα προγράμματα ποσοτικής
χαλάρωσης που τέλειωσαν. Χρειάζεται λοι-
πόν να καταστραφεί κεφάλαιο. Για να γίνει
αυτό όμως σημαίνει ότι μεγαλώνουν αυτό
που ονομάζουμε ιμπεριαλιστικοί ανταγωνι-
σμοί. 

Και το τρίτο και κυριότερο στοιχείο είναι

ότι αυτή η κρίση δεν έχει αφήγημα. Δηλαδή η
κρίση του '30 είχε το αφήγημα ότι χρειαζόμα-
στε το κράτος για να ξεπεράσουμε την κρίση,
το κεϋνσιανό αφήγημα. Η κρίση του '70 είχε
το νεοφιλελεύθερο, χρειαζόμαστε λιγότερο
κράτος αυτή τη φορά για να ξεπεραστεί η
κρίση. Η κρίση αυτή, παρόλο που έχει μια συ-
νεχιζόμενη λιτότητα, δεν έχει κάποιο κυρίαρ-
χο αφήγημα για το ξεπέρασμά της από την
πλευρά της αστικής τάξης. Και αυτό την κά-
νει και επικίνδυνη από τη σκοπιά των ακροδε-
ξιών αντανακλαστικών που διεγείρει, αλλά
από την άλλη δίνει και μια τεράστια δυνατό-
τητα για την αντικαπιταλιστική αριστερά η
οποία δεν βλέπει την αστική δημοκρατία ως
το τέλος της ιστορίας.

Ο κόσμος χρειάζεται άμεσα αιτήματα ρή-
ξης και ανατροπής. Αυτό που κάποτε ο Τρό-
τσκι είχε ονομάσει μεταβατικό πρόγραμμα. Η
δική μας αριστερά στην προσπάθεια να εντά-
ξει αιτήματα, σκέψεις, δράσεις στη λογική
της κοινωνικής απελευθέρωσης, στο τέλος
της μέρας φτάνει να μην έχει αιτήματα. Χρει-
αζόμαστε άμεσα αιτήματα, για την κοινωνία,
για την εργατική τάξη και χρειαζόμαστε άμε-
σα μία κοινωνική κινητικότητα, μία κίνηση της
τάξης που στην ουσία θα συνδιαμορφώσει
αυτό το μεταβατικό πρόγραμμα. Εκεί πάνω
πρέπει να δουλέψουμε γιατί έχουμε μείνει πί-
σω δίνοντας πλεονεκτήματα στην πλευρά του
ρεφορμισμού και του ΣΥΡΙΖΑ που γι' αυτό το
λόγο νομίζω ότι στις συνθήκες του 2010-12
κατάφερε να κυριαρχήσει -για μικρό χρονικό
διάστημα βέβαια πριν τις κωλοτούμπες του-
στην αριστερά.

Χρειάζονται πρωτοβουλίες στο μέτωπο της
αναδιανομής, δηλαδή το μέτωπο της συνδι-
καλιστικής δράσης που να απαιτεί μια ανα-
διανομή σε όφελος των πολλών. Αυτό είναι
το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια
τεράστια κοινωνικοποίηση των ιδιωτικών ζη-
μιών που φέρνει τρομακτικούς όρους κοινω-
νικής αδικίας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να
πάμε σε τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών που πλέον ανήκουν σε άλλους, δηλαδή
εμείς να χρωστάμε τα λεφτά και άλλοι να
έχουν τις τράπεζες. Άμεση κρατικοποίηση
των τραπεζών και εργατικός έλεγχος. Είναι
ένας δεύτερος άξονας πολιτικής απέναντι σε
ένα οικονομικό σκάνδαλο.

Το τρίτο είναι η αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες και οι κοινωνικές συμμαχίες με τους
λαούς των Βαλκανίων ακριβώς στην κατεύ-
θυνση της στήριξης πολιτικών όπως αυτές
που περιέγραψα. Το δικό μας αφήγημα πρέ-
πει να είναι η συμμαχία με τα κοινωνικά κινή-
ματα και τους λαούς που θέλουν να χειραφε-
τηθούν. Εκεί έγκειται και το κουμπί των πολι-
τικών εξελίξεων και της διαφορετικής φυσιο-
γνωμίας της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
που έχει ανάγκη ο κόσμος. 

Θα είσαι υποψήφιος στις δημοτικές
εκλογές με την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας. Μίλησέ μας για αυτή τη μάχη.

Ενα κομμάτι της πολιτικής της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς είναι η επαναδιεκδίκηση
των πόλεων. Ότι δηλαδή οι πόλεις μας ανή-
κουν, όλες τις ώρες, σε όλους μας. Στη δική

Ο Μαρξ, σαν να έγραφε σήμερα

Ο Νίκος Στραβελάκης, 
οικονομολόγος, μίλησε 
στη Λένα Βερδέ για την 
επικαιρότητα του Μαρξ
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μου γενιά ήταν ανήκουστο να πεις
ότι μια κοπέλα δεν μπορεί να κυκλο-
φορήσει ό,τι ώρα ήθελε, να διασκε-
δάσει, να χαρεί κλπ σε οποιοδήποτε
δρόμο της Αθήνας. Πλέον αυτό σή-
μερα είναι υπό αμφισβήτηση, όχι
όπως προσπαθούν να πουν διάφο-
ρες καθεστωτικές δυνάμεις που μι-
λούν για “ασφάλεια”, για “άβατο των
Εξαρχείων”. Το δεύτερο στοιχείο εί-
ναι ότι θέλουμε πόλεις ενιαίες. Οι
μετανάστες είναι κομμάτι του κοινω-
νικού ιστού αυτής της πόλης, του
πολιτισμού της. Και το τρίτο ότι θέ-
λουμε πόλεις που να μην είναι διχο-
τομημένες, τριχοτομημένες και γενι-
κά σε τομές. Θέλουμε πόλεις που να
μην απέχουν οι συνοικίες και οι πε-
ριοχές με βάση την ταξική σύνθεση,
να είναι ανοιχτές σε όλους. Θέλουμε
πόλεις και αστικό ιστό που να είναι
ενιαίος και προσβάσιμος από όλους.
Θέλουμε πόλεις που δεν είναι μέσα
στον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτή εί-
ναι η έννοια της Ανταρσίας στις γει-
τονιές της Αθήνας, που είναι μια αν-
ταρσία απέναντι στις ταξικές, τις κοι-
νωνικές διαφορές επαναδιεκδικών-
τας την ίδια μας την πόλη.

Είναι δεδομένο ότι το 2019 θα εί-
ναι χρονιά κρίσιμων πολιτικών εξελί-
ξεων για την αντικαπιταλιστική αρι-
στερά. Υπάρχει ήδη ένας κόσμος
που νιώθει πολιτικά άστεγος. Υπάρ-
χουν ήδη σπινθήρες επαναδραστη-
ριοποίησης του εργατικού κινήμα-
τος. Πρέπει η αντικαπιταλιστική αρι-
στερά να βγει μπροστά και να μη
φοβηθεί αυτή την κίνηση. Το βασικό
μας πρόβλημα είναι ότι είναι πάρα
πολύ χαμηλά η αυτοπεποίθηση του
κόσμου μετά την προδοσία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Απέναντι σε αυτό πρέπει να
δώσουμε μία αξιόπιστη εναλλακτική
που μέσα από το κίνημα θα κάνει
τον κόσμο να ανακτήσει την αυτοπε-
ποίθησή του. Το αφήγημα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ότι μέσα από τη λιτότητα θα κα-
ταργήσει τη λιτότητα και ότι μέσα
από τη βαλκανική επέκταση θα λύσει
το πρόβλημα της ελληνικής κοινω-
νίας -στην πραγματικότητα της ελ-
ληνικής αστικής τάξης- το επόμενο
χρονικό διάστημα, έχει καταρρεύσει.
Και το ίδιο ισχύει και για το αφήγημα
της δεξιάς που δεν είναι κατά πολύ
διαφορετικό. Με αυτή την έννοια νο-
μίζω, το 2019 πρέπει να μας βρει σε
μια εγρήγορση και σε έναν προβλη-
ματισμό, να επανασυστήσουμε έναν
έφηβο 200 χρόνων στην κοινωνία
του καινούργιου αιώνα.

     

Μια εξέγερση βρίσκεται σε
εξέλιξη στο Σουδάν. Ξέ-
σπασε στις 19 Δεκέμβρη,

ξεκινώντας από την πόλη Άτμπαρα
στα βορειοανατολικά και ο κινητή-
ρας ήταν η οργή για τον τριπλα-
σιασμό της τιμής της φρατζόλας
του ψωμιού, από μία σε τρεις λί-
ρες. Τον τελευταίο χρόνο, ο πλη-
θωρισμός έχει εκτοξευθεί, φτάνον-
τας το 70%, και οι τιμές των βασι-
κών αγαθών, τροφίμων και φαρμά-
κων έχουν υπερδιπλασιαστεί. 

Η Άτμπαρα είναι η “πόλη των σι-
δηροδρόμων”, το κέντρο του δι-
κτύου της χώρας και ήταν κάποτε
το κέντρο ενός μαχητικού σιδηρο-
δρομικού συνδικάτου, που το τσά-
κισε η στρατιωτική καταστολή τη
δεκαετία του ‘80. Μέχρι τα Χρι-
στούγεννα οι κινητοποιήσεις είχαν
φτάσει σε μικρές και μεγάλες πό-
λεις, από το Πορτ Σουντάν ως το
Μάντανι, και στην πρωτεύουσα
Χαρτούμ. 

Η άγρια καταστολή που εξαπέ-
λυσε το καθεστώς μετέτρεψε πο-
λύ γρήγορα το κίνημα διαμαρτυ-
ρίας σε κίνημα για την ανατροπή
του δικτάτορα Ομάρ αλ-Μπασίρ.
Οι νεκροί είναι τουλάχιστον 37.
Αστυνομία, στρατός, παραστρα-
τιωτικές ομάδες και ελεύθεροι
σκοπευτές χτυπάνε με πραγματικά
πυρά. Οι τραυματίες είναι εκατον-
τάδες και σύμφωνα με τις οργα-
νώσεις των γιατρών πολλοί είναι
αυτοί που βρίσκονται σε κρίσιμη
κατάσταση, χτυπημένοι στο κεφά-
λι ή στη σπονδυλική στήλη. 

Η ίδια η κυβέρνηση παραδέχε-
ται την έκταση των συγκρούσεων
λέγοντας πως έχουν γίνει 800 επί-
σημες συλλήψεις, ενώ κάνει λόγο
για 118 κτίρια που έχουν κατα-
στραφεί από επιθέσεις διαδηλω-
τών, από τα οποία 18 ανήκουν
στην αστυνομία και 194 κατε-
στραμμένα οχήματα από τα οποία
15 ανήκουν σε διεθνείς οργανι-
σμούς. 

“O λαός απαιτεί”
Ο χαρακτήρας γενικευμένου ξε-

σηκωμού καταγράφηκε στα γήπε-
δα του ποδοσφαίρου τις τελευταί-
ες βδομάδες, όταν οι εξέδρες άρ-
χισαν να φωνάζουν το σύνθημα
της αραβικής άνοιξης “Ο λαός
απαιτεί την πτώση του καθεστώ-
τος”. Τα ίδια συνθήματα εμφανί-
ζονται σε κάθε είδους κοινωνική
εκδήλωση, σε γάμους και στις
γιορτές της Πρωτοχρονιάς. Ακόμη
και έξω από τζαμί όπου βρέθηκε ο
Μπασίρ για ένα γάμο, οργανώθηκε

κινητοποίηση. Ο κόσμος δεν φοβά-
ται να οργανώνει και να φωνάζει
μπροστά στην αστυνομία, αλλά και
να κάνει δηλώσεις στα ΜΜΕ χωρίς
να κρύβει το πρόσωπό του. Στην
πρώτη γραμμή των κινητοποιήσε-
ων είναι η νεολαία, πολλοί από
τους τραυματίες είναι ανήλικοι.
Από τα 40 εκατομμύρια Σουδα-
νούς και Σουδανές, το 40% είναι
15-35 ετών. Κάποιες αναφορές λέ-
νε πως ο μέσος όρος ηλικίας των
συλληφθέντων είναι 20 ετών.

Ο Μπασίρ δεν είναι εύκολος
στόχος. Κυβερνάει τη χώρα εδώ
και 30 χρόνια και έχει επιβιώσει
μια σειρά κινητοποιήσεις εναντίον
του. Κατέστειλε με βαναυσότητα
τις πρώτες προσπάθειες να απλω-
θεί η αιγυπτιακή επανάσταση
προς το νότο το 2013, στέλνοντας
τις δυνάμεις της “τάξης” μέσα στα
Πανεπιστήμια. 

Ένας από τους λόγους που κα-
τάφερε να βγει αλώβητος από τις
κινητοποιήσεις της τελευταίας δε-
καετίας ήταν η στρατιωτικοποί-
ηση, αποτέλεσμα του πολέμου
στο Νταρφούρ, αλλά και της σύγ-
κρουσης Βορρα-Νότου που οδή-
γησε στην απόσχιση του Νότιου
Σουδάν το 2011. Όπως παραδέ-
χονται οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς σε κύ-
ριο άρθρο τους “η ειρωνεία είναι
πως αν το Διεθνές Δικαστήριο δεν
είχε ξεκινήσει τη δίωξη για εγκλή-
ματα πολέμου το 2010, ο Μπασίρ
ίσως είχε φύγει νωρίτερα. Οι κατη-
γορίες του Διεθνούς Δικαστηρίου

ενίσχυσαν την ανάγκη του να κρα-
τηθεί στην εξουσία”. 

Ο Μπασίρ αξιοποίησε αυτές τις
πιέσεις για να επιτεθεί ακόμη πιο
σκληρά στις ελευθερίες και τα δι-
καιώματα. Αν και οι σημερινές δια-
δηλώσεις δεν έχουν στην ηγεσία
τους τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης, έχουν συλληφθεί εννιά ηγέ-
τες οργανώσεων, ανάμεσά τους ο
Σιντίκ Γιούσεφ, βασικό στέλεχος
του Κομμουνιστικού Κόμματος,
όπως και στελέχη του Μπάαθ και
των Νασερικών. Οι επαγγελματι-
κές οργανώσεις του Σουδάν, για-
τροί, μηχανικοί, δημοσιογράφοι
οργάνωσαν απεργίες αλληλεγ-
γύης με το κίνημα και κατά της κα-
ταστολής.

Καταστροφή
Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους

επέβαλαν απάνθρωπες κυρώσεις
στο Σουδάν τη δεκαετία του ‘90.
Το 1998 ο πρόεδρος τότε, Μπιλ
Κλίντον, εξαπέλυσε ένα κύμα πυ-
ραύλων που κατέστρεψαν το μονα-
δικό εργοστάσιο παραγωγής φαρ-
μάκων της χώρας, αλ-Σίφα. Εκεί
παραγόταν το 50% των φαρμάκων
και κτηνιατρικών εμβολίων του
Σουδάν. Η καταστροφή του εργο-
στασίου καταδίκασε χιλιάδες αν-
θρώπους στο θάνατο. Το Σουδάν
βρίσκεται ακόμη στην αμερικάνικη
λίστα των χωρών που προωθούν
την τρομοκρατία, όμως το 2017 ο
Τραμπ σταμάτησε τις κυρώσεις,
ως αντάλλαγμα για την αποστολή

1000 Σουδανών στρατιωτών στη
συμμαχία κατά της Υεμένης υπό τη
Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική
Αραβία δεσμεύτηκε να προσφέρει
χρήματα στο Σουδάν όταν ο Μπα-
σίρ έσπασε τις σχέσεις με το Ιράν.
Το Σουδάν ήταν από τις πρώτες
αραβικές χώρες που ξανάνοιξαν
την πρεσβεία τους στη Συρία, σε
ένδειξη αλληλεγγύης μεταξύ δι-
κτατόρων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει
από τη μεριά της εκατομμύρια ευ-
ρώ στη σουδανική κυβέρνηση για
τη βοήθειά που προσφέρει στο
μπλοκάρισμα των μεταναστών από
το Σουδάν, αλλά και αυτών από
την Ερυθραία, την Αιθιοπία, τη Σο-
μαλία και άλλες υποσαχάριες χώ-
ρες που περνούν μέσα από το
Σουδάν. Κάποιες από τις δυνάμεις
ταχείας ανάπτυξης που έστειλε ο
Μπασίρ για να καταστείλει τις δια-
δηλώσεις, τις μετακίνησε από τα
σύνορα όπου κάνουν αντιμετανα-
στευτική “υπηρεσία” με τις ευλο-
γίες και τα χρήματα της ΕΕ. Οι δι-
κτάτορες της περιοχής, συμπερι-
λαμβανομένων της Αιγύπτου και
του Κατάρ, εξέφρασαν τη στήριξη
τους στον Μπασίρ, από φόβο ότι
θα επεκταθεί η εξέγερση. Το νότιο
Σουδάν έδωσε εντολή στις εφημε-
ρίδες του να μην μεταδίδουν νέα
από τις κινητοποιήσεις. Το φάντα-
σμα της εξέγερσης έχει επιστρέ-
ψει στον αραβικό κόσμο.

Ν.Λ.

ΣΟΥΔΑΝ  Το φάντασμα της εξέγερσης 
επιστρέφει στον Αραβικό κόσμο

ΙΝFO
• Η παρουσίαση 
του βιβλίου θα γίνει την 
Παρασκευή 11 Γενάρη, 
στο Polis Art Cafe στις 7μμ.
(Πεσμαζόγλου 5, 
Αίθριο Στοάς Βιβλίου).
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ΠΕΜΠΤΗ 10/1
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  11/1
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  Πλατεία Λαού  6.30μμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη  και Ρήγα Φεραίου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  12/1
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργ. Ολυμπίου 12μεσ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μεσ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 
Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Έβερεστ, κεντρική πλατεία 12μεσ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12μεσ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μεσ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 12 μεσ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 12μεσ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  Πλατεία Πατριάρχου
11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
πεζόδρομος Μ. Ασίας 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μεσ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ  Λαϊκή 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  
Άγαλμα Λαμπράκη  11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ  
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 11.30πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ

Εξορμήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ  9/1 καφέ Πολυμήχανο (Φλέμιγκ
58, Αργυρούπολη) 7:30μμ
Ομιλητές: Αλέξανδρος Κοροβέσης, Μάνος
Νικολάου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7:30μμ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 καφέ Spirit (πλατεία Βυζαν-
τίου) 7μμ
Ομιλήτης: Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 καφέ Σταθμός 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 καφέ Μικρές Γεύσεις 
(Τερψιθέα) 7μμ
Ομιλητής: Έλις Μουσέλι

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 Πολιτιστικό Κέντρο Αντ. Σα-
μαράκης 8μμ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 καφέ Τριώτα 7:30μμ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59
8μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 καφέ Deja 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 Παιδαγωγικό(Ναυαρίνου)
αιθ. Υ στο υπόγειο 8μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 καφέ Περιμπανού (Χατζη-
δάκη 9)  7:30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 καφέ 6 

(Τριών Ιεραρχών 72) 7μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 καφέ Αυλή του Πέτρου 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1  καφέ Κρίκος (Γενναίου Κο-
λοκοτρώνη 42) 7μμ
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγίων Πάντων) 7:30μμ
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράι

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο β’ όρο-
φος 7μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 καφέ Άνεμος 7μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 ΕΔΟΘ 6:30μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 καφε Γιώτης 8:30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1  γραφεία του δημ. Σχήματος
Ανταρσία  7:30μμ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 Εργατικό Κέντρο 7:30μμ
Ομιλήτης: Αλέξανδρος Παπαιωάννου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Ομιλητές: Κατερίνα Σεβαστάκη, Μούσα
Αλοντάτ

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 Εστίες ΦΕΠΑ 7:30μμ
Ομιλητής: Αντέμ Χουσεΐνκο

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 Πνευματικό Κέντρου Δήμου
(Κισσάβου 11) 7μμ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1  στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 Goody’s 8μμ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Ομιλήτρια: Πανάγιωτης Ζαρίδας

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 δημαρχείο 7μμ
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 Στέκι (Ρήγα Φερραίου)
7:30μμ
Ομιλήτης: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικο-
λάου) 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Αλφιέρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 καφέ Myrtillo (Ευσταθίου
Λάμψα και Τριφυλίας, πάρκο ΚΑΠΑΨ)
7.30μμ
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή
69) 7:30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 καφέ Τζένγκα (Κειριαδών
38) 7μμ

Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 καφέ Τρίκυκλο (Πυθέου 34
– Νέος Κόσμος) 8μμ
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χάινταρ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 Καφέ Καμπόης (Μεταμορ-
φώσεως 10) 6:30μμ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 καφέ Ζωή 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέττη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 Πολύκεντρο Νεολαίας
7:30μμ
Ομιλητής: Θεοδώρα Καφίρα

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 Θόλος (πανεπιστήμιο) αί-
θουσα Μ 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 καφέ Κύτταρο 7:30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Ομιλητής: Τζεμαλή Μηλιαζήμ

Σχολές
«ΟΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΡΙΣΗ, ΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ 
ΣΕ ΡΗΞΗ – ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ 
ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 2μμ αιθ. 613
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1 2μμ αιθ. προβολών ΣΓΤΚΣ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

Μαρξιστικά Φόρουμ ΤοΠανελλαδικόΣυμβούλιοτουΣΕΚ
Ηαντίστασηαπέναντισταπανικόβληταεπιτελείακαιτοεπαναστατικόκόμμα

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 δημι-
ουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες πά-
ρουν 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 αν-
τι 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 κό-
σμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή
σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ -
θε ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται
στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H
δύνα μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον
ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της εργα -
τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από τη
Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το
Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι -
σμού, 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
μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε -
δο νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης
των μετα να στών. 

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

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε -
ρώ σει τον εαυ τό της και όλους τους
κατα πιε σμέ νους μέ σα από τη δι κή της
δρά ση. Για να κερ δη θούν όλα τα κομ -
μά τια της τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι
απα ραί τη το να οργα νω θούν τα πιο ξε-
κά 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. 
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Το ΓΣ 
της ΑΔΕΔΥ 
να υιοθετήσει
την πρόταση 

Η πρωτοβουλία για να μετατραπεί η
8 Μάρτη, η Διεθνής Ημέρα Γυναι-
κών, σε απεργιακή κινητοποίηση

που έχουν ήδη ξεκινήσει να οργανώνουν οι
δυνάμεις του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια και του Συντονιστικού των Νο-
σοκομείων, έχει τεράστια σημασία, όχι μό-
νο για τις ίδιες τις γυναίκες αλλά για όλη
την εργατική τάξη που διεκδικεί να τα πά-
ρει όλα πίσω. 

Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει δημι-
ουργηθεί ένα κίνημα αγώνων μέσα στο χώ-
ρο της Υγείας που πρωτοστατούν οι εργα-
ζόμενες που προσλήφθηκαν μέσω ΟΑΕΔ
στις αρχές του 2017, οι οποίες μαζί με τα
συνδικάτα και την Ομοσπονδία κατάφεραν
να παραμείνουν στη δουλειά για δύο επι-
πλέον χρόνια. Αν σκεφτούμε ότι το κριτή-
ριο για την πρόσληψη των 4000 χιλιάδων
ΟΑΕΔιτών της υγείας ήταν τα χρόνια
ανεργίας και η ηλικία, τότε μπορούμε να
καταλάβουμε γιατί οι γυναίκες είναι η πλει-
οψηφία  των ελαστικά εργαζόμενων στα
νοσοκομεία. Πρόκειται για γυναίκες που
βρέθηκαν στα μητρώα του ΟΑΕΔ μετά από
πολλά χρόνια εργασίας, καθώς έχουν την
πρωτιά στην ανεργία και αυτή τη στιγμή
στηρίζουν όλες τις υποδομές που είναι
απαραίτητες προκειμένου να λειτουργή-
σουν τα νοσοκομεία, από τραυματιοφο-
ρείς μέχρι νοσηλεύτριες. Είναι φανερό ότι
χωρίς εμάς «γρανάζι δε γυρνά» όχι μόνο
στη  δημόσια Υγεία αλλά και στην Παιδεία,
στους Δήμους, παντού.  

Στις 8 Μάρτη φέτος χρειάζεται όχι μόνο
να διαδηλώσουμε ενάντια στις σεξιστικές
επιθέσεις, που φτάνουν μέχρι και τις γυ-
ναικοκτονίες αλλά να αναδείξουμε ότι οι
γυναίκες, ως το μισό της εργατικής τάξης,
διεκδικούν όλα τα δικαιώματα που στε-
ρούνται και ακόμα περισσότερα. Τα αιτή-
ματά μας για προσλήψεις, μόνιμη εργασία,
δωρεάν παιδικούς σταθμούς και υπηρε-
σίες πρόνοιας, στοπ στις σεξουαλικές πα-
ρενοχλήσεις είναι κρίσιμα ζητήματα για
την καθημερινή ζωή όλης της εργατικής
τάξης. Μια απεργία στις 8 Μάρτη θα ανα-
δείξει αυτή τη διάσταση, θα βάλει την πίε-
ση στα συνδικάτα να διευρύνουν τις διεκ-
δικήσεις του εργατικού κινήματος αναδει-
κνύοντας την ενότητα αντρών και γυναι-
κών, κόντρα στις σεξιστικές ιδέες της κυ-
ρίαρχης τάξης, που προσπαθούν να μας
διαιρέσουν.

Όλες οι προσωρινά εργαζόμενες λοι-
πόν, που καλύπτουν τις μόνιμες τρύπες σε
προσωπικό στην εργασία και τις μόνιμα
ανύπαρκτες κοινωνικές υποδομές στην
κοινωνία, απαιτούμε από το επόμενο Γενι-
κό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ να υιοθετήσει
την πρόταση και να αποφασίσει ότι εκείνη
τη μέρα θα προκηρύξει απεργία, απαιτών-
τας ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες και για
όλη την εργατική τάξη. 

Κατερίνα Θωίδου
συμβασιούχος ΟΑΕΔ στη Δημόσια Υγεία

Στις 8 Μάρτη, παγκόσμια ημέρα για τα δι-
καιώματα των γυναικών, προχωράμε
απεργιακά για να βάλουμε φρένο στις

διακρίσεις σε βάρος των γυναικών για να πά-
ρουμε πίσω όλα όσα μας στέρησαν τα μνημό-
νια. Η παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, στις 8
του Μάρτη, αποκτάει και διεθνώς αλλά και
στην Ελλάδα νέα χαρακτηριστικά. Αυτή η ημέ-
ρα ούτως ή άλλως ήταν πάντοτε υπόθεση του
εργατικού κινήματος, μιας και από αυτό προ-
έκυψε αυτή η "επέτειος" στις αρχές του 20ού
αιώνα. Μόνο "επετειακή" όμως δεν είναι! 

Χιλιάδες γυναίκες βγήκαν στους δρόμους
της Βραζιλίας τους προηγούμενους μήνες, για
να διαδηλώσουν ενάντια στον ακροδεξιό σεξι-
στή υποψήφιο Μπολσονάρο. Μέσα στην προ-
ηγούμενη  χρονιά οι γυναίκες έκαναν αισθητή
την παρουσία τους κατεβαίνοντας κατά εκα-
τομμύρια ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις του
Τραμπ στις ΗΠΑ, παλεύοντας για το δικαίωμα
στην έκτρωση στην Ιρλανδία και την Πολωνία,
συμμετέχοντας στους αγώνες ενάντια στην
στοχοποίηση των μουσουλμάνων γυναικών,
αλλά και πρωτοστατώντας στους εργατικούς
αγώνες για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων
τους: Από τις υπαλλήλους των McDonalds και
τις αεροσυνοδούς της Ryanair διεθνώς μέχρι
τα νοσοκομεία, το Βοήθεια στο Σπίτι, τις συν-

ταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας, τις καθαρί-
στριες των σχολείων στην Ελλάδα. 

Οι αιτίες για αυτό το ξέσπασμα είναι υπαρ-
κτοί και εδώ. Μέσα στο 2017 κυκλοφόρησε ο
"δείκτης ισότητας των φύλων" που καταγράφει
την ανισότητα ανάμεσα στις γυναίκες και τους
άντρες στους τομείς της εργασίας, του χρήμα-
τος, της γνώσης, του χρόνου, της εξουσίας και
της υγείας σε όλο τον κόσμο. Σε αυτόν, ο μέ-
σος όρος των κρατών - μελών της Ε.Ε. φτάνει
στο 66,2 και πρώτη στην ανισότητα είναι η Ελ-
λάδα με 50, δηλαδή με τον χαμηλότερο δείκτη
ισότητας σε σχέση με τις άλλες χώρες. 

Σεξιστικές επιθέσεις
Με βάση τα στοιχεία του 2016 από το ΙΚΑ, ο

μισθός των γυναικών είναι κατά 226 ευρώ το
μήνα χαμηλότερος. Η μισθολογική διαφορά
στην Ελλάδα φτάνει το 45,2% ενώ στην Ευρώ-
πη είναι 41,1%. Πέρα όμως από αυτά την ίδια
στιγμή παρατηρείται αύξηση των σεξιστικών
επιθέσεων διεθνώς αλλά και μέσα στους χώ-
ρους δουλειάς, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. 

Σήμερα οι γυναίκες αποτελούν κάτι περισσό-
τερο από το 50% της εργατικής τάξης, και πέρα
από την ανισότητα μέσα στους χώρους δουλει-
άς, επιβαρύνονται πολύ περισσότερο με την
δουλειά στο σπίτι. Η πολιτική των μνημονίων, δέ-

κα χρόνια τώρα έχει οδηγήσει σε πλήρη διάλυση
το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα. Η κατάρρευ-
ση των νοσοκομείων, η διάλυση των γηροκομεί-
ων, των βρεφονηπιακών σταθμών, της Παιδείας,
έχει σημάνει ότι όλες αυτές οι απαραίτητες λει-
τουργίες, έχουν πλέον περάσει στις πλάτες των
γυναικών.  Σε αυτή την εικόνα της διαρκούς λι-
τότητας η μισή εργατική τάξη έχει χτυπηθεί πε-
ρισσότερο από τις μνημονιακές πολιτικές.

Γι’ αυτό, όλοι εμείς που παλεύουμε για
προσλήψεις, αυξήσεις,  δημόσια και δωρεάν
υγεία και παιδεία για όλους, στις 8 του Μάρτη
προσθέτουμε στην ατζέντα των κινητοποιήσε-
ων μας απεργιακή συγκέντρωση και διαδήλω-
ση ανήμερα της 8 του Μάρτη. Γυναίκες και άν-
τρες εργαζόμενοι μαζί εκείνη την ημέρα ξεση-
κωνόμαστε ζητώντας να τα πάρουμε όλα πίσω
επιτέλους να σταματήσουν οι παράλογες δια-
κρίσεις με βάση το φύλο.

Ο Συντονισμός ενάντια στα μνημόνια, καλεί
όλους τους αγωνιστές να δώσουμε μαζί τη μά-
χη. Σε κάθε σωματείο, σε κάθε σύλλογο, σε
κάθε ομοσπονδία, προτείνουμε να προχωρή-
σει στις 8 Μάρτη σε απεργιακή κινητοποίηση
και απεργιακή συγκέντρωση στις 12 το μεση-
μέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος. 

Συντονισμός Ενάντια Στα Μνημόνια

Δήμος  Αγ.Παρασκευής
ΤΡΙΤΗ 15/1 1:30μμ
Αιθ. δημοτικού συμβουλίου
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 3μμ 
Αιθ. Β3 (νέο κτίριο, 2ος όροφος) 
Ομιλήτριες: Ειρήνη Λαγάνη, καθηγήτρια στο
τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του
Πάντειου Πανεπιστήμιου 
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου
και υπεύθυνη σύνταξης του περιοδικού «Σο-
σιαλισμός από τα κάτω»

ΠΑΤΗΣΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 6:30μμ 
Καφενείο Περιμπανού 
(Χατζηδάκη 9) 
Συνδιοργάνωση Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
με συνεργατικό καφενείο Περιμπανού
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ Άγιοι Ανάργυροι 
Παρασκευή 18/1 1μμ
Αμφιθέατρο 
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΕΜΠΡΟΣ για μια απεργιακή 8 Μάρτη

Σε 3,5 με 5 εκατομμύρια υπολογίζουν τα ινδικά ΜΜΕ τις
γυναίκες που πήραν την 1η Γενάρη μέρος στην ανθρώ-
πινη αλυσίδα 620 χιλιομέτρων, αποκαλούμενη "Τείχος

των γυναικών", κατά μήκος  του αυτοκινητόδρομου 66 στο ιν-
δικό κρατίδιο της Κεράλα ενάντια στην  παράνομη  απαγό-
ρευση εισόδου στον ναό Αγιάπα της Σαμπαριμάλα των γυναι-
κών ηλικίας από 10 έως 50 ετών. Τη διαδήλωση κάλεσαν δε-
κάδες γυναικείες οργανώσεις και τα κόμματα της αριστεράς. 

Ήταν η συνέχεια μιας σειράς μαζικών κινητοποιήσεων
ενάντια στους βιασμούς και τις παρενοχλήσεις και για ίσα
δικαιώματα στις γυναίκες που συγκλονίζουν την Ινδία τα τε-
λευταία χρόνια. Ακολούθησε μια διήμερη γενική απεργία
των συνδικάτων στην οποία συμμετείχαν δεκάδες εκατομμύ-
ρια εργάτες-τριες ενάντια στις νεοφιλελεύθερες επιθέσεις -
την άλλη όψη της επίθεσης στα γυναικεία δικαιώματα- της
δεξιάς κυβέρνησης του Ναρέντρα Μόντι.

Η ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΙΝΔΙΑ 
Τείχος των Γυναικών



Το νέο τεύχος του περιοδι-
κού �Σοσιαλισμός από τα
Κάτω που ανοίγει τη χρο-

νιά με τίτλο “Εκρηκτικός συν-
δυασμός: τα επιτελεία σε πανι-
κό, οργισμένη η εργατική τάξη”�
αξίζει να διαβαστεί από τον κάθε
αγωνιστή και αγωνίστρια που
βρίσκεται στους αγώνες για να
τα πάρουμε όλα πίσω με το “τέ-
λος” των Μνημονίων, που ξέρει
ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι μονό-
δρομος, που εμπνέεται από τα Κί-
τρινα Γιλέκα στους δρόμους της
Γαλλίας, που εξοργίστηκε με τη
δολοφονία του Ζακ, τη φυλάκιση
της καθαρίστριας και αναζητά
απαντήσεις και λύσεις από την Αρι-
στερά.

Στις πρώτες σελίδες του τεύχους
ο Πάνος Γκαργκάνας δίνει την εικό-
να ενός καπιταλισμού σε αποσταθε-
ροποίηση διεθνώς. Οι φοροαπαλλα-
γές του Τραμπ στις μεγάλες επιχει-
ρήσεις το 2018 δεν έφεραν ανάκαμ-
ψη αλλά ακόμα μεγαλύτερα τζογαρί-
σματα στα χρηματιστήρια, συρρίκνω-
ση της παραγωγής και εν τέλει ιστορι-
κή βουτιά του Χρηματιστηρίου της Νέ-
ας Υόρκης. Η εικόνα επιδεινώνεται από
τη ασυμφωνία της κυρίαρχης τάξης
στο ποια πρέπει να είναι η λύση. Η ίδια εικόνα
κρίσης και ασυμφωνίας στο εσωτερικό των
από πάνω επαναλαμβάνεται στη Βρετανία του
Μπρέξιτ με επακόλουθη κρίση στις τάξεις των
επιτελείων της ΕΕ για το πώς θα αντιμετωπί-
σουν φυγόκεντρες τάσεις. Έτσι πυροδοτείται
η πολιτική αστάθεια καθώς η αδυναμία ξεπε-
ράσματος της κρίσης φέρνει οργή και εκρή-
ξεις στους από τα κάτω. Ο Πάνος Γκαργκάνας
εξηγεί τις καταβολές των θεωριών για “ιστορι-
κή ήττα” της εργατικής τάξης που κουβαλάει
ένα μεγάλο κομμάτι της Αριστεράς σήμερα.
Εξηγεί τις δυναμικές της ριζοσπαστικοποί-
ησης και υπογραμμίζει ότι όσοι αγνοούν την
οργή του κόσμου χάνουν τον έλεγχο. Στην Ελ-
λάδα οι προσπάθειες για εθνικιστικό πυρετό
με τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία έπεσαν
στο κενό και μέχρι και ο Μητσοτάκης υπόσχε-
ται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Τέλος ανα-
δεικνύει τα καθήκοντα της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στη χώρα μας για να μην είναι ο
ΣΥΡΙΖΑ το τέλος του δρόμου, τη στιγμή που
στην υπόλοιπη Ευρώπη τα ενδεχόμενα αριστε-
ρών κυβερνήσεων είναι ανοιχτά. 

Ο Νίκος Λούντος με το άρθρο “Βραζιλία:
από τον Λούλα στον Μπολσονάρο” κάνει ανα-
δρομή στις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων
χρόνων της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής
Αμερικής και εξηγεί πως έφτασε ένας ακροδε-
ξιός, νοσταλγός της Χούντας να κερδίζει τις
πρόσφατες εκλογές. Το Εργατικό Κόμμα (PT)

του Λούλα και της Ρού-
σεφ μέσα από τις υποχωρήσεις στα αφεντικά
της Βραζιλίας και τις νεοφιλελεύθερες επιθέ-
σεις άνοιξαν το δρόμο για αυτό το αποτέλε-
σμα. Ωστόσο τα κινήματα βρέθηκαν στους
δρόμους από πριν τις εκλογές. Είναι ανοιχτή
μάχη πώς θα εξελιχθεί αυτή η σύγκρουση και
μέχρι που μπορεί να φτάσει η άρχουσα τάξη
για να βγει από το βάλτο της κρίσης. 

Στις επόμενες σελίδες ο Γιώργος Πίττας
επιχειρηματολογεί γιατί η αντιρατσιστική-αντι-
φασιστική 16 Μάρτη αποτελεί πρωτοβουλία
εξαιρετικής σημασίας. Από τη μία γιατί έρχε-
ται μετά από τεράστια γεγονότα που έγιναν
τον τελευταίο χρόνο: τον αντιφασιστικό σει-
σμό στη Γερμανία με 240.000 στους δρόμους,
το νέο κίνημα στην Ιταλία απέναντι στις ρατσι-
στικές πολιτικές του Σαλβίνι της Λέγκας, ως
τις χώρες με ακροδεξιούς στις κυβερνήσεις
(Αυστρία, Ουγγαρία). Από την άλλη πρόκειται
για μία διεθνή πρωτοβουλία λίγο πριν τις Ευ-
ρωεκλογές στις οποίες τίθεται το ερώτημα
προς τα που θα στραφεί η αγανάκτηση. Τα
κόμματα της άκρας δεξιάς θα διεκδικήσουν να
κάνουν δυναμική εμφάνιση και μία καμπάνια
από το αντιφασιστικό κίνημα μπορεί να τους
κόψει το δρόμο. Μπορεί ακόμα να βάλει φρέ-
νο στις πολιτικές της ΕΕ που κλείνει τα σύνο-
ρα στους πρόσφυγες και πανηγυρίζει για τη
σχεδόν εκμηδένιση των προσφυγικών ροών
στα εδάφη της. Τέλος αναδεικνύει την ιδιαίτε-
ρη σημασία της 16Μ και στη χώρα μας όταν η

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επανα-
προωθεί πρόσφυγες ή θεωρεί κέντρο
“φιλοξενίας” τη ντροπιαστική Μόρια. 

Φέτος κλείνουν εκατό χρόνια από την Ίδρυ-
ση της Κομμουνιστικής (Τρίτης) Διεθνούς και
η Μαρία Στύλλου με αφορμή αυτή την επέτειο
επιχειρηματολογεί γιατί “Ο Λένιν είχε δίκιο”.
Το κόμμα των Μπολσεβίκων που ηγήθηκε της
πρώτης νικηφόρας εργατικής επανάστασης
πήρε την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση της
Τρίτης Διεθνούς σε μια περίοδο που το τέλος
του Α’ ΠΠ σήμαινε κρίση και διασπάσεις στα
σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Τα κόμματα αυ-
τά είχαν εγκαταλείψει τις αντιπολεμικές τους
διακηρύξεις στηρίζοντας τις πολεμικές εξορ-
μήσεις των καπιταλιστών των χωρών τους. Οι
συζητήσεις και οι αποφάσεις στα συνέδρια
της Διεθνούς απαντούσαν στο γιατί χρειάζεται
ξεχωριστό κόμμα της εργατικής πρωτοπορίας,
κόμμα παρεμβατικό στους αγώνες της εργατι-
κής τάξης με ξεκάθαρη στρατηγική. Κόμμα
που διδάσκει και διδάσκεται από την εργατική
τάξη και τις μάχες της και μπορεί να την μετα-
τρέπει σε ηγέτιδα δύναμη στους αγώνες όλων
των καταπιεσμένων. Κεντρική ήταν η συζήτη-
ση για το ποια θα έπρεπε να είναι η τακτική
των νεαρών κομμουνιστικών κομμάτων απέ-
ναντι στα συνδικάτα, τις εκλογές, τους εργά-
τες που επηρεάζονται από τη σοσιαλδημοκρα-
τία. Η συμβολή του Λένιν και της εμπειρίας
του Μπολσεβίκικου κόμματος ήταν καθοριστι-
κή για όλες αυτές τις επιλογές και τα ξεκαθα-
ρίσματα και μας αφήνει πλούσια παρακαταθή-
κη στο σήμερα. 

Στις επόμενες σελίδες ο Κώστας Πίττας θυ-
μίζει τις αντιπολεμικές παρακαταθήκες που

άφησαν οι δύο μεγάλοι επαναστάτες,
ηγετικές μορφές του ΚΚ Γερμανίας, η
Ρόζα Λούξεμπουργκ και ο Καρλ Λήμ-
πνεχτ που δολοφονήθηκαν το Γενάρη
του 1919. Τεράστια συμβολή αποτε-
λούσαν τα βιβλία τους “Η μπροσούρα
του Γιούνιους” και “Μιλιταρισμός και
Αντιμιλιταρισμός” που παρουσιάζονται
αδρά, παράλληλα με τη δράση τους σε
αυτό το άρθρο. 

Τα δύο επόμενα άρθρα είναι αφιερω-
μένα στην Αντικαπιταλιστική Αριστερά.
Μέσα από το άρθρο “10 χρόνια ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ” ο Λέανδρος Μπόλαρης και ο Γιάν-
νης Σηφακάκης ανατρέχουν στην πορεία
του μετώπου της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς θυμίζοντας το ρόλο που έπαιξαν
και παίζουν οι επιλογές της. Το πρόγραμ-
μά της που αναδεικνύει τα αιτήματα της
διαγραφής του χρέους, της διεθνιστικής
εξόδου από την ΕΕ, της κρατικοποίησης
του τραπεζικού συστήματος και των μεγά-
λων επιχειρήσεων με εργατικό έλεγχο, πα-
ράλληλα με τον πρωτοπόρο της ρόλο στα
κινήματα των μνημονιακών χρόνων, έπαιξαν
προωθητικό ρόλο στο κίνημα. Σήμερα τα
καθήκοντα είναι αναβαθμισμένα απέναντι

στις προδοσίες του ΣΥΡΙΖΑ και την ανάγκη να
μεγαλώσει η ριζοσπαστικοποίηση στα αριστε-
ρά της κυβέρνησης. 

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου με το άρθρο του
“Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας” εξηγεί
πως η παρουσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο δημοτικό
συμβούλιο της Αθήνας έπαιξε ρόλο στήριξης
και ενίσχυσης των μαχών που δόθηκαν απέ-
ναντι στις περικοπές, τα μπαζώματα, τις επι-
χειρήσεις σκούπα σε χειροτέχνες, μουσικούς,
τα κλεισίματα παιδικών σταθμών, τις φασιστι-
κές προκλήσεις της Χ.Α, την υπεράσπιση του
δικαιώματος στα προσφυγόπουλα και τα παι-
διά των μεταναστών να πηγαίνουν στα σχο-
λεία. 

Ο Ευκλείδης Μακρόγλου με αφορμή τη φυ-
λάκιση της καθαρίστριας λόγω “πλαστού”
απολυτηρίου δημοτικού, επιχειρηματολογεί
γιατί οι νόμοι και δεν είναι “τυφλοί” αλλά εξυ-
πηρετούν τα συμφέροντα των καπιταλιστών.
Καταδίκη για μία καθαρίστρια που δούλεψε το
μισθό της, ατιμωρησία για τα σκάνδαλα της
Siemens και της Novartis. Η “αξιοκρατία” ήταν
όπλο στα χέρια του Μητσοτάκη για να απολύ-
σει δημοσίους υπαλλήλους τα προηγούμενα
χρόνια. Η συμβολή του Ένγκελς για τη σχέση
του οικονομικού συστήματος με μηχανισμούς
όπως η δικαιοσύνη παρουσιάζεται στην επιχει-
ρηματολογία του άρθρου. 

Τέλος οι σελίδες του περιοδικού κλείνουν
με δύο βιβλιοκριτικές για τα βιβλία “Μεξικό
1968” και “Η κρίση στη φυσική και η Δημοκρα-
τία της Βαϊμάρης”.

Αργυρή Ερωτοκρίτου     
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Γιατί και πώς μπορούμε
“να τους αλλάξουμε τα φώτα”



Η ανακοίνωση του Τραμπ, λίγο
πριν τα Χριστούγεννα, ότι θα
αποσύρει τα αμερικάνικα

στρατεύματα από τη Συρία έχει ήδη
προκαλέσει κάτι παραπάνω από δι-
πλωματικό πυρετό. Αμέσως σπρώ-
χτηκε σε παραίτηση ο Τζιμ Μάτις
από επικεφαλής της αμερικάνικης
πολεμικής μηχανής και αυτές τις μέ-
ρες παραιτούνται και μια σειρά άλλα
κορυφαία στελέχη του Πεντάγωνου. 

Η αποχώρηση από τη Συρία δεν
είναι έκπληξη, είχε προαναγγελθεί
από καιρό, αλλά ο εσπευσμένος
τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε
είναι δείγμα επιτάχυνσης της απεμ-
πλοκής των ΗΠΑ από τα μέτωπα της
ήττας τους της τελευταίας 20ετίας. 

“Η Συρία είναι χαμένη από καιρό.
Δεν μιλάμε για κανέναν τεράστιο
πλούτο. Μιλάμε για άμμο και θάνα-
το. Φεύγω, φεύγουμε απ’ τη Συρία.
Να το ξεκαθαρίσουμε, δεν θέλουμε
τη Συρία”. Κάπως έτσι εξηγήθηκε ο
Τραμπ στο υπουργικό του Συμβού-
λιο μετά την παραίτηση Μάτις. Και η
απόφαση δεν περιορίζεται στο ζήτη-
μα της Συρίας. “Τι έκανε για μένα ο
Μάτις στο Αφγανιστάν; Δεν είμαι
ικανοποιημένος, ούτε θα έπρεπε να
είμαι”. 

Τα ΜΜΕ που στηρίζουν τους Δη-
μοκρατικούς μετατρέπουν τώρα τον
Μάτις σε… ήρωα επειδή αντιστάθη-
κε στην “τρέλα” του Τραμπ και δεν
μείωσε την αμερικάνικη εμπλοκή,
αύξησε τους βομβαρδισμούς στο
Αφγανιστάν, έστειλε κι άλλους φαν-
τάρους στη Μέση Ανατολή και συνέ-
χισε την αεροπορική στήριξη στη
Σαουδική Αραβία καθώς εντείνονταν
οι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην
Υεμένη.

Ο Τραμπ μπορεί να ξεφορτώνεται
τα γεράκια που ο ίδιος έβαλε στην
κυβέρνησή του, αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει ειρήνη. Όπως εξήγησε ο ίδιος
στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο, τους
πολέμους πρέπει να τους αναλά-
βουν “άλλοι”. Το Πακιστάν και η Ρω-
σία να τα βγάλουν πέρα στο Αφγανι-
στάν. Οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν

τις ευθύνες τους στη Συρία. 
Τι σημαίνουν όλα αυτά, πρακτικά,

για τη Συρία; Ότι όλες οι περιφερει-
ακές δυνάμεις που έχουν ήδη μακε-
λέψει τη χώρα από τα τέσσερα ση-
μεία του ορίζοντα, ετοιμάζονται να
μπουν πιο βαθιά στο κουφάρι.

Ο πρώτος συνειρμός που κάνουν
όλοι έχει να κάνει με τον τουρκικό
στρατό που θα νιώσει τα χέρια του
λυμένα, αν οι Κούρδοι μείνουν χω-
ρίς αμερικανική προστασία. “Αν
αποχωρήσουν οι ΗΠΑ, η Τουρκία θα
ετοιμαστεί να ‘ψωνίσει’”, λέει ο Άα-
ρον Στάιν από το Φόρεϊν Πόλισι. Γι’
αυτό και ο απεσταλμένος του
Τραμπ, Μπόλτον, έσπευσε να τονί-
σει από το Ισραήλ ότι η αποχώρηση
θα γίνει μόνο αν υπάρξει μια μίνι-
μουμ συμφωνία με την Τουρκία,

προκαλώντας περαιτέρω σύγχυση
για το τι ακριβώς θέλουν οι ΗΠΑ.
Εξάλλου, ο τουρκικός στρατός δεν
βρίσκεται μόνος του στο γήπεδο.
Πριν από μερικούς μήνες ο Ερντο-
γάν προχώρησε σε συμφωνία με τον
Πούτιν για να καθυποτάξουν το Ίντ-

λιμπ, ένα από τα σημεία που το κα-
θεστώς του Άσαντ δεν έχει ακόμη
ελέγξει. Υποτίθεται πως ο Πούτιν
θα εγγυόταν πως ο συριακός
στρατός δεν θα βομβάρδιζε, όσο
ο τουρκικός στρατός θα διαχώρι-
ζε τους “ακραίους” από τους “μη-

ακραίους” αντάρτες. Τα Χριστού-
γεννα είχαν μπει ως όριο για το “ξε-
καθάρισμα”, αλλά η κατάσταση δεν
έχει προχωρήσει. 

Τις τελευταίες μέρες έχουν ξε-
σπάσει συγκρούσεις στις “ελεγχό-
μενες ζώνες” και ο συριακός στρα-
τός κατευθύνεται προς τα εκεί. Η
αποχώρηση των ΗΠΑ δεν σημαίνει
ότι ο τουρκικός στρατός θα κάνει
ό,τι θέλει. Τα όρια θα θελήσει να τα
βάλει η Ρωσία, που δεν θέλει να
αποσταθεροποιηθεί η μεθόριος,
προτιμάει μια ελεγχόμενη επανεν-
σωμάτωση των κουρδικών περιοχών
στον έλεγχο της Δαμασκού.

Αυτό που παραδέχονται όλοι, σιω-
πηλά ή όχι, είναι ότι το καθεστώς
Άσαντ θα παραμείνει στην εξουσία.
Ο Τραμπ το εννόησε, όταν μίλησε
για τα μεγάλα συμβόλαια ανοικοδό-
μησης της χώρας στα οποία προτε-
ραιότητα πρέπει να έχει η Σαουδική
Αραβία και οι σύμμαχοί της. Με άλ-
λα λόγια η σαουδαραβική στρατηγι-
κή απέτυχε, και για να έχουν το με-
ρίδιο που θέλουν στις μπίζνες, θα
πρέπει να αποδεχθούν ότι ο Άσαντ
θα μείνει ζωντανός. Η Συρία ετοιμά-
ζεται να ξαναπάρει την καρέκλα της
στον Αραβικό σύνδεσμο από όπου
την είχαν διώξει. 

Στο μεταξύ ο Μπόλτον μετά το Ισ-
ραήλ πάει στην Τουρκία, ο Ερντο-
γάν ετοιμάζεται για συνάντηση με
τον Πούτιν. Το Ισραήλ δηλώνει ανή-
συχο αλλά είναι μπλεγμένο σε μια
πολύ έντονη πολιτική κρίση και σε
προεκλογική περίοδο ως τον Απρί-
λη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του
Τραμπ, Πομπέο, πάει για αντίστοιχη
περιοδεία στους Άραβες συμμά-
χους των ΗΠΑ. Δεν είναι εύκολη εξί-
σωση όλα αυτά.

Νίκος Λούντος
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Όλες αυτές οι πιέσεις σπρώχνουν τους
Κούρδους στην αγκαλιά του Άσαντ. Η
πρόσκαιρη αυτονομία την οποία κέρδι-

σαν, με τους τακτικούς ελιγμούς της ηγεσίας
τους μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας, Ιράν και καθεστώτος
στηριζόταν σε πολύ σαθρή βάση: στους αντί-
στοιχους ελιγμούς του Πενταγώνου που τους
χρειαζόταν ως αναλώσιμο υλικό για τη μάχη
ενάντια στους ανεξέλεγκτους ισλαμιστές. 

Τώρα ο Τραμπ δηλώνει ότι το ISIS είναι παρελ-
θόν και πως είναι ενοχλημένος επειδή οι Κούρ-
δοι “πουλάνε πετρέλαιο στο Ιράν”. Όταν η κουρ-
δική ηγεσία ψάχνει στήριγμα στον Πούτιν απέ-
ναντι στον Ερντογάν, εκείνος τους δείχνει το συ-
ριακό καθεστώς. Τους λέει: εγγυηθείτε την εδα-
φική ακεραιότητα της Συρίας και ίσως σας αντα-
μείψουμε με κάποια ανταλλάγματα με στοιχει-

ώδη δικαιώματα για τη γλώσσα και την αυτοδιοί-
κηση. Αν το κάνετε, τότε θα βάλουμε ένα όριο
στο πού θα φτάσει ο τουρκικός στρατός. Τους
οδηγούν σε ένα μονοπάτι πολύ πίσω και από τα
κεκτημένα των “μάστερ των ελιγμών” - της ηγε-
σίας του ιρακινού Κουρδιστάν.

Επιλογές
Όταν ξέσπασε η επανάσταση στη Συρία, η

ηγεσία των Κούρδων επέλεξε όχι να γίνει κομμά-
τι του ξεσηκωμού, αλλά να αξιοποιήσει το κενό
εξουσίας ώστε να δημιουργήσει αυτόνομες κρα-
τικές δομές “στην πράξη”. Αν οι αμετανόητοι
οπαδοί του Άσαντ τούς κατάγγελλαν ως απο-
στάτες, υπήρχαν και φωνές στην Αριστερά που
έβλεπαν το πείραμα ως εναλλακτική πρόταση
“αυτοκυβέρνησης”. Οι “αυτοκυβερνήσεις” όμως
δεν εξελίσσονται σε αποστειρωμένες συνθήκες.

Γρήγορα οι Κούρδοι μετατράπηκαν σε μπαλάκι
των διάφορων δυνάμεων και τα ένοπλα τμήματα
των οργανώσεών τους μπήκαν στην αντιπαράθε-
ση για “βελτίωση της εθνικής σύνθεσης” των πε-
ριοχών που καταλάμβαναν - διώχνοντας Άραβες
και Τουρκομάνους. 

Οι απελευθερωτικοί αγώνες στη Μέση Ανατο-
λή δεν μπορούν να κάνουν βήμα όταν δεν σπάνε
τα στεγανά πάνω από εθνότητες, γλώσσες και
θρησκείες. Σε ερώτηση αν οι Κούρδοι τώρα θα
γίνουν σύμμαχοι της Ρωσίας, ο Μπόλτον απάν-
τησε καλώντας τους να μην ξεχάσουν ποιοι ήταν
οι φίλοι τους. Οι αληθινοί φίλοι τους, φυσικά,
δεν βρίσκονταν ποτε ούτε στο Λευκό Οίκο, ούτε
στο Πεντάγωνο, ούτε στο Κρεμλίνο, αλλά στους
ξεσηκωμένους δρόμους από το Κάιρο ως την
Άγκυρα.

Ποιοι είναι οι αληθινοί φίλοι των Κούρδων της Συρίας;

Η ΣΥΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ “ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ” ΤΩΝ ΗΠΑ

Το μεγάλο παζάρι

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

www.marxistiko.gr



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Ο Χαλίλ δεν ήταν ο πρώτος και δεν
θα είναι ο τελευταίος. Ο Χαλίλ* τι-
μωρήθηκε απο το τουρκοκυπριακό

στρατοδικείο με 20 μέρες φυλάκιση γιατί
αρνείται να πάρει μέρος στις στρατιωτικές
ασκήσεις που καλείται σαν έφεδρος. Γι’ αυ-
τήν του την άρνηση επικαλείται λόγους αρ-
χών και συνείδησης. "Δεν θα πυροβολήσω
τον φίλο μου τον Αντώνη" όπως δήλωσε
"και δεν θα συμμετέχω σε κανένα στρατό
εναντίον κανενός λαού".

Υπερασπιζόμαστε τον Χαλίλ και του εκ-
φράζουμε την ολόθερμη συμπαράστασή
μας, όχι γιατί στρέφεται ενάντια στο στρα-
τό του αντίπαλου, αλλά γιατί αγωνίζεται για
επαναπροσέγγιση, συμφιλίωση, ειρήνη και
επανένωση. 

Ο Χαλίλ δεν είναι ο πρώτος που δίνει αυ-
τή τη μάχη. Ο πρώτος ήταν ένας ελληνοκύ-
πριος, ο Γιάννης Πάρπας, πριν 30 χρόνια
που πέρασε δυο μήνες στις Κεντρικές Φυ-
λακές για τους ίδιους λόγους που τιμωρεί-
ται τώρα ο Χαλίλ. Για ιστορικούς λόγους
παραθέτω τη δήλωση που έκανε τότε μέσα
απο τις φυλακές: “Aπό τις 24/5/88 βρίσκομαι
στις Κεντρικές Φυλακές καταδικασμένος σε
δύο μήνες φυλακή. Ο λόγος που βρίσκομαι
στη φυλακή είναι ότι αρνήθηκα, για λόγους
αρχών και συνείδησης, να πάρω μέρος στις
ταχτικές ασκήσεις της εθνοφρουράς που με
καλούν.

Τιμωρούμαι για τις ιδέες μου, τιμωρούμαι,
γιατί θεωρώ υποκρισία απο τη μια να προ-

βάλλεται η επαναπροσέγγιση με τους τουρ-
κοκύπριους, ορισμένοι τους αποκαλούν
αδέλφια, και απο την άλλη να δυναμώνουμε
το στρατό και να στρατιωτικοποιείται όλο
και περισσότερο η κοινωνία και η ζωή μας.

Τιμωρούμαι γιατί δεν θέλω να δυναμώσω
ενα στρατό για τον οποίο δεν υπάρχει κα-
μιά εγγύηση ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ξα-
νά για να κάνει "ανδραγαθήματα" σαν αυτά
που έκανε πριν το ‘74 εναντίον των τουρκο-
κυπρίων και το ‘74 εναντίον και των ελληνο-
κυπρίων και των τουρκοκυπρίων.

Η συμπαράσταση που περίμενα απο τους
δημοκρατικούς και προοδευτικούς συμπο-
λίτες μου ήταν ανύπαρκτη. Η ευαισθησία
τους για την καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων φαίνεται ότι περιορίζεται μόνο
σε αυτά που δεν θίγουν τον εθνικισμό τους.
Δεν θέλω να παραστήσω τον ήρωα και δεν
είμαι. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα εξαναγκα-
στώ να συμμετέχω στις ασκήσεις αφού
απειλούμαι με πολυ μεγαλύτερη φυλάκιση.
Ελπίζω η πράξη μου να μην πάει χαμένη και
να βρεθούν εργαζόμενοι που θα διαμαρτυ-
ρηθούν και θα υποστηρίξουν το δικαίωμα
αυτών που δεν θέλουν να υπηρετήσουν για
λόγους αρχών και συνείδησης και θα υπο-
στηρίξουν μια ειλικρινή επαναπροσέγγιση».

Δεν πήγε χαμένη η πράξη του Πάρπα.
Μετά απο ενα κίνημα αλληλεγγύης που
κράτησε δυο χρόνια, εδώ και στο εξωτερι-
κό με άξονα την Επιτροπή Συμπαράστασης
που δημιουργήθηκε κυρίως απο ομάδες

της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, ο
Πάρπας απαλλάχτηκε και η Κυπρική Δημο-
κρατία αναγκάστηκε να ψηφίσει νόμο για
εναλλακτική θητεία. 

Ακολούθησε κάποια χρόνια αργότερα ο
Σαλίχ Ασκέρογλου που παντρεύτηκε την ελ-
ληνοκύπρια Γιώτα και αρνήθηκε να υπηρε-
τήσει τη θητεία του στον τούρκικο στρατό
δηλώνοντας και αυτός: "Ποιούς θα πολεμή-
σω; τους συγγενείς της γυναίκας μου;" Και
αυτός φυλακίστηκε, και μετά αναγκάστηκε
να μεταναστεύσει για να αποφύγει νέες φυ-
λακίσεις.

Ο Χαλίλ και οι άλλοι τουρκοκύπριοι αρνη-
τές στράτευσης συνεχίζουν επάξια αυτή
την παράδοση.

Ντίνος Αγιομμαμίτης

* Ο Χαλίλ Καραπατσιάογλου κρίθηκε ένοχος
γιατί αρνήθηκε να υπηρετήσει ως έφεδρος
το 2014, το 2015, το 2016 και το 2017. Αρ-
νήθηκε να πληρώσει το χρηματικό πρόστιμο
για την πληρωμή του οποίου δόθηκε διάστη-
μα 10 ημερών. Στις 14/1 θα παρουσιαστεί
ξανά ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρί-
ου» και αν δεν έχει πληρώσει το χρηματικό
πρόστιμο, θα πάει στη φυλακή για 20 ημέ-
ρες. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η σημερι-
νή απόφαση του «στρατοδικείου» τόνισε σε
ανακοίνωσή του το συνδικάτο των εργαζο-
μένων στον Τύπο Basin Sen, ο πρόεδρος
και ο γ.γ. του οποίου αποφάσισαν να δηλώ-
σουν αντιρρησίες συνείδησης.

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΣ ΑΡΝΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ
«Δεν θα πυροβολήσω τον φίλο μου τον Αντώνη»

Την Τρίτη 18 Δεκέμβρη το βράδυ, μεσο-
βδόμαδα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, γί-
νανε διαδηλώσεις, την ίδια ώρα, σε σχε-

δόν 60 πόλεις, μικρές και μεγάλες, σε όλη τη
Γαλλία, σε αλληλεγγύη με τους μετανάστες,
για την ελευθερία της κίνησης, για το κλείσιμο
των κέντρων κράτησης και τη νομιμοποίηση
των sans-papiers (χωρίς χαρτιά). Το Παρίσι εί-
χε πάνω από 10.000 διαδηλωτές, με χιλιάδες
μετανάστες στην κεφαλή της πορείας. Ήταν η
πιο μαζική αντιρατσιστική διαδήλωση των τε-
λευταίων ετών.

Σε κάθε πόλη, οι διαδηλώσεις, ενώ νύχτωνε,
αρχίσανε με δάδες προς τιμήν των δεκάδων
χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων θυμά-
των των συνόρων, που πνίγηκαν στη θάλασ-
σα, που πέθαναν στην έρημο, ή σε τροχαία
στους αυτοκινητόδρομους της Ευρώπης, ή
από ηλεκτροπληξία στο πέρασμα των συνό-
ρων. Συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις με τα
κρουστά των συλλογικοτήτων των sans-pa-
piers και τα συνθήματα για ελευθερία και
αξιοπρέπεια.

Το κάλεσμα, με ευκαιρία τη διεθνή μέρα
των μεταναστών, είχε γίνει με πρωτοβουλία
της Πορείας της Αλληλεγγύης, της συμμαχίας
ενάντια στο ρατσισμό και την αστυνομική κα-
ταστολή, που γεννήθηκε πέρυσι για να οργα-
νώσει τις 17 Μάρτη ενάντια στο ρατσισμό, σε
σύνδεση με την ΚΕΕΡΦΑ στην Ελλάδα και το

Stand up to Racism στην Αγγλία.
Η κινητοποίηση για τις 18 Δεκέμβρη πήρε

ευρεία διάσταση, με τη συμμετοχή πάνω από
250 τοπικών και εθνικών οργανώσεων και συν-
διοργανώθηκε από τις συλλογικότητες των
sans-papiers και πολλά συνδικάτα, όπως η
CGT και το συνδικάτο των εκπαιδευτικών, των
δικηγόρων και οι φοιτητικοί σύλλογοι κεντρι-
κά. Είναι σημαντικό προχώρημα για τη μάχη
ενάντια στο ρατσισμό στη Γαλλία και για τη

μάχη για τους μετανάστες και πρόσφυγες. 
Είναι ακόμα πιο σημαντικό τη στιγμή που η

χώρα έχει ξεσηκωθεί από τα Κίτρινα Γιλέκα.
Αφού αναγκάστηκε να υποχωρήσει, η κυβέρ-
νηση προσπάθησε να κάνει αντεπίθεση σε
δυο μέτωπα. Από τη μια, χρησιμοποιεί την κα-
ταστολή ενάντια στο κίνημα κινητοποιώντας
δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς, με συλλήψεις
χιλιάδων διαδηλωτών, και με σοβαρές ποινές
στα δικαστήρια. Αλλά η επανεκκίνηση με τον

καινούργιο χρόνο το περασμένο Σάββατο 5
Γενάρη, έδειξε ότι αυτή η καταστολή μπορεί
να οδηγήσει στη ριζοσπαστικοποίηση του κι-
νήματος. Είδαμε και διαδηλωτές να μπουκά-
ρουν σε υπουργείο!

Το άλλο μέτωπο που χρησιμοποιεί η κυβέρ-
νηση είναι ο ρατσισμός και το κυνήγι των με-
ταναστών για να διαιρέσει. Χωρίς απάντηση
πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα, το κίνημα θα ήταν
όντως αποδυναμωμένο. Εκατομμύρια μέλη
της εργατικής τάξης και των πιο φτωχών
στρωμάτων στη Γαλλία είναι μετανάστες ή
παιδιά μεταναστών, κυρίως μαύροι και άρα-
βες. 

Η επιτυχία της διαδήλωσης της 18 Δεκέμ-
βρη δείχνει ότι αυτή τη απάντηση είναι εφικτή.
Είναι μόνο ένα πρώτο βήμα. Αλλά αυτή η επι-
τυχία δίνει τη δυνατότητα να χτίζουμε συνέ-
χειες. Τις επόμενες εβδομάδες θα γίνουν συ-
ζητήσεις ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες
οργανώσεις και τα συνδικάτα για να ξεκινήσει
μεγάλη καμπάνια αλληλεγγύης με τους μετα-
νάστες και πρόσφυγες και τη νομιμοποίηση
των sans-papiers. Συζητιέται και η πιθανότητα
για απεργίες. 

Και ένας από τους στόχους θα είναι επίσης
να τροφοδοτήσει το κίνημα των Κίτρινων Γιλέ-
κων με το κάλεσμα στη διεθνή μέρα ενάντια
στο ρατσισμό στις 16 Μάρτη. 

Ντενί Γκοντάρ, NPA

ΓΑΛΛΙΑ Το αντιρατσιστικό κίνημα επανέρχεται δυναμικά
Παρίσι, Αντιρατσιστική διαδήλωση στις 18 Δεκέμβρη

Χαλίλ Καραπατσιάογλου


