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Συμπαράσταση 
στους απεργούς ΟΤΕ

σελ. 13, 17

Δίκη Χ.Α.
Η εισαγγελική πρόκληση
δεν θα περάσει!

σελ. 6, 7, 8, 9

Την ώρα που στην Αθήνα ο Μητσοτάκης
με τον Νετανιάχου υπογράφανε τη
συμφωνία για τον αγωγό EastMed, ο

Τραμπ στη Βαγδάτη δολοφονούσε τον στρα-
τηγό Σουλεϊμανί του Ιράν. Διέλυσε με αυτόν
τον τρόπο όλα τα παραμύθια περί ειρήνης,
ευημερίας και σταθερότητας που τάχα φέρ-
νει ο άξονας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Αν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία για την
πολεμική απειλή που κλιμακώνει η κυβέρνηση
της ΝΔ, φρόντισε να την σκορπίσει ο ίδιος ο
Μητσοτάκης με το ταξίδι του στις ΗΠΑ. Πήγε
να δηλώσει πίστη στον Τραμπ σαν ο “πιο
αξιόπιστος εταίρος” του στην περιοχή. Και
δεν έμεινε στα λόγια: η βάση της Σούδας γε-
μίζει από αμερικάνικα αεροπλάνα που ετοιμά-
ζονται να συμμετέχουν στις επόμενες επιθετι-
κές ενέργειες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Συνέχεια στη σελ.2

Ρατσισμός, λιτότητα 
και πολεμοκαπηλεία-
Κάτω η Νέα Δημοκρατία

Μητσοτάκης, 
ο “πιο αξιόπιστος
εταίρος” στον
πόλεμο του Τραμπ



Ο Δένδιας, ο υπουργός Εξω-
τερικών, την Παρασκευή 3
Γενάρη το πρωί δημοσίευ-

σε στο λογαριασμό του στο τουή-
τερ μια φωτογραφία από την συ-
νάντησή του με τον Νετανιάχου,
τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και
σφαγέα των Παλαιστίνιων. «Η υπο-
γραφή της συμφωνίας για τον
East Med είναι μια ιστορική στιγμή
για τη στρατηγική συνεργασία Ελ-
λάδας και Ισραήλ και την περιφε-
ρειακή σταθερότητα» έγραψε. 

Μόλις έσβησαν τα φλας ο Νετα-
νιάχου «αποχώρησε εσπευσμένα
από τη χώρα μας» όπως γράψανε
τα ΜΜΕ γιατί η «περιφερειακή
σταθερότητα» -που έτσι κι αλλιώς
βρισκόταν μόνο στη φαντασία του-
γινόταν καπνός, με τη δολοφονία
του Σουλεϊμανί. 

Την επόμενη μέρα ο Μ. Βαρβι-
τσιώτης, αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών βγήκε στο «πρωινάδι-
κο» του Αυτιά για να κοκορευτεί
ότι ο Μητσοτάκης ξεκινάει να συ-
ναντήσει τον Τραμπ «έχοντας στις
αποσκευές του και την υπογραφή
του East Med από Ελλάδα, Κύπρο
και Ισραήλ» γεγονός που, σύμφω-
να με τον αγέρωχο Μίλτο «καθιστά
τον Κυριάκο Μητσοτάκη έναν αξιό-
πιστο συνομιλητή για τον Ντό-
ναλντ Τραμπ και καθιστά την Ελ-
λάδα έναν αξιόπιστο εταίρο για τις
ΗΠΑ». Λίγο ακόμα και θα έβγαινε
να δικαιολογήσει τη δολοφονία
του Σουλεϊμανί όπως έκανε ο Νε-
τανιάχου. 

Η υπογραφή της διακρατικής
συμφωνίας για την κατασκευή του
East Med την Πέμπτη 2 Γενάρη
στο Ζάππειο, συνοδεύτηκε από
μπόλικες φανφάρες για την «αλλα-
γή του ενεργειακού χάρτη» και την
«ειρηνική συνεργασία στη νοτιοα-
νατολική Μεσόγειο». Όμως, ο East
Med, δεν είναι αγωγός ειρήνης και
ευημερίας αλλά πολέμου και περι-
βαλλοντικής καταστροφής. 

Υποτίθεται ότι θα συνδέει τα κοι-
τάσματα φυσικού αερίου που έχει
«καπαρώσει» το κράτος-τρομο-
κράτης του Ισραήλ (αρπάζοντας
και αυτά που λογικά ανήκουν στην
παλαιστινιακή αρχή) με τα κοιτά-
σματα της Κύπρου και θα τα μετα-
φέρει μέσω Κρήτης και Πελοπον-
νήσου στην Ιταλία. Όλα αυτά στα
χαρτιά και στις ακριβοπληρωμένες
μελέτες των εταιρειών που τον
προμοτάρουν. Γιατί στην πράξη ο
East Med είναι στον «αέρα». 

Το κόστος, υποτίθεται θα φτάσει
«μόνο» στα 7 δις δολάρια. Ο αγω-
γός θα πρέπει να κατασκευαστεί
και σε σημεία που φτάνουν τα 3 χι-
λιάδες μέτρα βάθος, σε ιδιαίτερα
σεισμογενείς περιοχές. Κι αν τα
κοιτάσματα του Ισραήλ πιστοποι-

ηθούν -που δεν έχει γίνει- αν η
χρηματοδότηση εξασφαλιστεί και
αν ο αγωγός ολοκληρωθεί, συνδε-
θεί και αρχίζει να δουλεύει, θα πα-
ρέχει 10 δις κυβικά μέτρα φυσικό
αέριο ετησίως. Για να έχουμε ένα
μέτρο σύγκρισης σήμερα η ΕΕ
προμηθεύεται μέσω των αγωγών
Nord Stream 1 και 2, τουλάχιστον
110 δις κυβικά μέτρα ετησίως. 

Προσβολή
Τα περί «αλλαγής του ενεργει-

ακού χάρτη» και «απεξάρτησης
της Ευρώπης από το ρώσικο φυσι-
κό αέριο» είναι λοιπόν φύκια για
μεταξωτές κορδέλες. Οι υποσχέ-
σεις για την ευημερία που θα φέ-
ρουν οι εξορύξεις είναι προσβολή
για εκατομμύρια ανθρώπους στην
περιοχή και σε όλον τον κόσμο
που βλέπουν τις ζωές τους να κα-
ταστρέφονται μαζί με το περιβάλ-
λον από την κερδοσκοπική μανία
των καπιταλιστών και των κυβερ-
νήσεων που ενισχύουν τη βιομηχα-
νία ορυκτών καυσίμων. 

Ο μόνος λόγος που ο East Med
έχει την στήριξη των κυβερνήσεων
είναι ο ρόλος του σαν εργαλείο
στους ανταγωνισμούς των αρχου-
σών τάξεων στην Ανατολική Μεσό-

γειο. Πιο συγκεκριμένα, η επίσπευ-
ση των επίσημων υπογραφών και
η «σεμνή τελετή» στο Ζάππειο,
ήταν μια επίδειξη δύναμης απέ-
ναντι στην Τουρκία. 

Ο Μητσοτάκης το είπε έξω από
τα δόντια στις κοινές δηλώσεις με
τον Αναστασιάδη και τον Νετανιά-
χου την Πέμπτη: «Αναμφίβολα, ο
νέος αγωγός θα αναβαθμίσει την
γεωστρατηγική υπεραξία και τον
περιφερειακό ρόλο Ελλάδας και
Κύπρου στη Μεσόγειο, δίνοντας
επίσης στρατηγικό βάθος και στην
πολυεπίπεδη συνεργασία μας με
το Ισραήλ».

Όπως ανέφερε σε ένα διθυραμ-
βικό άρθρο για την υπογραφή της
συμφωνίας η Ναυτεμπορική: 

«Το κείμενο που υπογράφηκε
χθες προβλέπει τη συνεργασία
των εμπλεκόμενων κρατών στην
ασφάλεια του έργου. Μάλιστα,
όπως σημειώνουν αρμόδιες πη-
γές, η ρήτρα αυτή στο άρθρο 10
της διακυβερνητικής συμφωνίας
έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς
σπάνια σε ανάλογες συμφωνίες
περιλαμβάνεται αναφορά στην
από κοινού λήψη μέτρων προστα-
σίας των σχεδιαζόμενων υποδο-
μών».

Σε απλά ελληνικά αυτό σημαίνει
ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό
και αεροπορία θα «προστατεύουν»
από κοινού με τον ισραηλινό στρα-
τό τον αγωγό (όταν φτιαχτεί αλλά
και μέχρι να φτιαχτεί) σε όλη την
Ανατολική Μεσόγειο. 

Το εργατικό κίνημα και η νεο-
λαία που παλεύουν ενάντια στις
επιθέσεις της ΝΔ δεν έχουν κανέ-
να λόγο να βάλουν πλάτη για αγω-
γούς που φέρνουν πολεμικές εν-
τάσεις και περιβαλλοντική κατα-
στροφή. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Υπόγραψαν αγωγό πολέμου

Διαδήλωση ενάντια στην επίσκεψη του ισραηλι-
νού πρωθυπουργού Νετανιάχου, πραγματοποί-

ησαν πλήθος αγωνιστών κι αγωνιστριών το από-
γευμα της Πέμπτης 2/1 στην Αθήνα. 

Ο πρωθυπουργός - φονιάς του παλαιστινακού
λαού επισκέφτηκε την Αθήνα προκειμένου να υπο-
γράψει με τους Μητσοτάκη κι Αναστασιάδη τη
συμφωνία Εast Med Act. 

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Μετρό Πα-

νόρμου και βάδισαν μέχρι την ισραηλινή πρεσβεία,
βροντοφωνάζοντας την αλληλεγγύη τους στην Πα-
λαιστίνη και την αντίθεσή τους στον άξονα Ελλά-
δας - Κύπρου - Ισραήλ - Αιγύπτου και τις ενεργει-
ακές συμφωνίες που υπογράφουν. 

"Νίκη στην Ιντιφάντα - Λευτεριά στην Παλαιστί-
νη", "Ο Νετανιάχου δολοφονεί - ο Μητσοτάκης συ-
ναινεί", "Όχι συμφωνίες με τους σιωνιστές" ήταν με-
ρικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν.

Σ.Μ.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη στηρίζει την προέλαση του πο-
λέμαρχου Χαφτάρ στη Λιβύη κλιμα-
κώνοντας την ελληνοτουρκική κρίση
σε πόλεμο δι' αντιπροσώπων στο
έδαφος της Λιβύης. Και ενώ σπέρ-
νουν την καταστροφή και ξεριζώνουν
πληθυσμούς, στοχοποιούν τους πρό-
σφυγες και ξεσηκώνουν τον ρατσι-
σμό εναντίον τους.

Είναι η ίδια κυβέρνηση που ανάβει
το πράσινο φως για τις απολύσεις
των συμβασιούχων στο δημόσιο και
των “εργολαβικών” στις πρώην ΔΕ-
ΚΟ, αλλά ακόμη και μόνιμου προσω-
πικού στις τράπεζες και σε όλο τον
ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για κήρυξη πολέμου σε
όλα τα μέτωπα και η απάντηση πρέ-
πει να είναι άμεση. Να ενώσουμε
όλες τις εργατικές και νεολαιίστικες
αντιστάσεις σε ένα μεγάλο ΟΧΙ στον
πόλεμο. Δεν πολεμάμε ούτε για τον
Τραμπ ούτε για τις ΑΟΖ, τα πετρέ-
λαια και τα κέρδη των Λάτσηδων και
των Βαρδινογιάνηδων. Να κλείσουν
οι βάσεις για την πολεμική μηχανή
των ΗΠΑ και να ανοίξουν τα σύνορα
και οι πόλεις για τους πρόσφυγες.
Λεφτά για μόνιμες και σταθερές δου-
λειές και όχι για φρεγάτες και F-35.

Σε όλο τον κόσμο έχουν ξεκινήσει
αντιπολεμικά συλλαλητήρια. Οι σύν-
τροφοι και οι συντρόφισσες της Διε-
θνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης όπου
ανήκει και το ΣΕΚ καλούν για δράση
παντού, από τις ΗΠΑ και τον Καναδά
μέχρι την Κορέα και από τη Βρετανία
μέχρι την Τουρκία και την Αίγυπτο.
Να στηρίξουμε και εδώ τις προσπά-
θειες για ενωτική αντιπολεμική δρά-
ση. Αρχίζοντας από αυτό το Σάββα-
το. Σε κάθε γειτονιά βγαίνουμε στις
πλατείες, ξεσηκώνουμε την αντιπο-
λεμική διάθεση και κατεβαίνουμε
στο Σύνταγμα για να βροντοφωνά-
ξουμε ότι η πολεμοκαπηλεία δεν θα
περάσει. Συγκέντρωση στις 2μμ και
πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.

Ρατσισμός, λιτότητα 
και πολεμοκαπηλεία
- Κάτω η 
Νέα Δημοκρατία

Αθήνα 2/1, Έξω από την ισραηλινή πρεσβεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Περιστέρι 4/1, Αντιπολεμική εξόρμηση του ΣΕΚ
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ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΙΡΑΝ
Διακήρυξη της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης
1. Ο Ντόναλντ Τραμπ με τη διαταγή για τη δο-

λοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί και άλλων
ηγετικών στρατιωτικών στελεχών του Ιράν και
του Ιράκ προχωράει σε μια πολεμική ενέργεια
που μπορεί να ανάψει φωτιές σε όλη τη Μέση
Ανατολή.

2. Χωρίς αμφιβολία, οι δολοφονίες είχαν σαν
κίνητρο από τη μεριά του Τραμπ μικροπολιτι-

κούς υπολογισμούς, αλλά στην πραγματικότητα
εντάσσονται στην πιο πρόσφατη φάση της κρί-
σης της αμερικανικής ηγεμονίας στην περιοχή.

3. Αυτή η κρίση έχει την αφετηρία της στην
αμερικανο-βρετανική εισβολή στο Ιράκ το

2003. Η εξόντωση του Σαντάμ Χουσεΐν και η ήττα
της κατοχής δημιούργησε ένα κενό ισχύος, το
οποίο προσπάθησαν και προσπαθούν να εκμε-
ταλλευτούν τόσο δυνάμεις της περιοχής (Ιράν,
Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα) όσο και εξωτερικές δυνάμεις,
κύρια η Ρωσία. Οι ανταγωνισμοί τους έχουν προ-
καλέσει μια σειρά από επικίνδυνες και αιματηρές
συγκρούσεις, στη Συρία, στην Υεμένη, στη Λιβύη.
Η συμφωνία για τον αγωγό EastMed μεταξύ Ελ-
λάδας, Κύπρου και Ισραήλ υπό την αιγίδα των
ΗΠΑ οξύνει περισσότερο τις εντάσεις ανάμεσα
σε αυτά τα κράτη και την Τουρκία.

4. Το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας
στο Ιράν ήταν ένας από τους βασικούς κερδι-

σμένους από την υποχώρηση της αμερικανικής
ισχύος στη Μέση Ανατολή. Ο Σουλεϊμανί ήταν
από τους πιο σημαντικούς ρυθμιστές των εξελί-
ξεων σε όλο το τόξο από το Ιράκ και τη Συρία
μέχρι το Λίβανο. Το Ιράν παίζει αντιφατικό ρόλο
καθώς την ίδια ώρα που ενορχηστρώνει την αν-
τίσταση στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ στηρίζει ταυτό-
χρονα το βάρβαρο καθεστώς Άσαντ στη Συρία

και τις διεφθαρμένες και διαχωριστικές θρη-
σκευτικά κυβερνήσεις στο Ιράκ και στο Λίβανο.

5. Οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν αναδιπλωθεί, αλλά
δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν την κυ-

ριαρχία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ανα-
θεώρησε την πολιτική του Ομπάμα απέναντι
στην Τεχεράνη, αντικαθιστώντας τις απόπειρες
συμφιλίωσης με σύγκρουση. Αλλά μέχρι τώρα
προσπαθούσε να αποφύγει πολεμική σύγκρου-
ση και συγκέντρωνε τις προσπάθειές του στην
επιβολή οικονομικών κυρώσεων που ασκούν
“μάξιμουμ πίεση”. Το Ιρανικό καθεστώς έβρισκε
τρόπους να απαντάει, στοχοποιώντας παρα-
δείγματος χάρη τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
της Σαουδικής Αραβίας ή αξιοποιώντας την
επιρροή του στο Ιράκ. Η δολοφονία του Σουλεϊ-
μανί μοιάζει λιγότερο με επίδειξη ισχύος των
ΗΠΑ και περισσότερο με σπασμωδική κίνηση
που δείχνει τα όριά της.

6. Παρά όλα αυτά, η δολοφονία Σουλεϊμανί
αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη κίνηση, όχι

μόνο γιατί το Ιράν θα απαντήσει πυροδοτώντας
τη δυνατότητα ενός κύκλου κλιμάκωσης. Οι επι-
διώξεις άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων να
αξιοποιήσουν την κρίση ηγεμονίας των ΗΠΑ στη
Μέση Ανατολή εμφανίζονται αυτή τη στιγμή με
τις κοινές ναυτικές ασκήσεις Κίνας, Ρωσίας και
Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

7. Καταδικάζουμε την αμερικανική επίθεση και
κάθε επόμενη επιθετική ενέργεια των ΗΠΑ.

Στεκόμαστε αντίθετοι σε πόλεμο με το Ιράν.
Ένας πόλεμος με ηγεσία ή προτροπή των ΗΠΑ
κατά του Ιράν θα έχει φρικτές άμεσες συνέπειες
και θα προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές σε όλη
την περιοχή. Το μόνο που έχουν πετύχει οι ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις είναι να μετατρέψουν τη

Μέση Ανατολή σε μια καταστραμένη μόνιμη πο-
λεμική ζώνη. Αντί να στέλνουν περισσότερο
στρατό στην περιοχή, οι ΗΠΑ αλλά και η Βρετα-
νία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ρωσία θα έπρεπε
να αποσύρουν όλες τις δυνάμεις τους από τη
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Ξεσηκω-
νόμαστε μαζί με όλους ενάντια στην απειλή του
πολέμου.

8. Απορρίπτουμε επίσης την ιδέα ότι οποιοσδή-
ποτε από τους τοπικούς αντίπαλους υπο-ιμπε-

ριαλισμούς μπορεί να δώσει προοδευτική διέξο-
δο. Τους τελευταίους μήνες έχουμε δει μαζικές
κινητοποιήσεις ενάντια στη φτώχεια, τη διαφθο-
ρά και τις θρησκευτικές διακρίσεις στο Ιράν, στο
Ιράκ και στο Λίβανο. Η δολοφονία Σουλεϊμανί
μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στις άρχουσες
τάξεις αυτών των χωρών να αποκαταστήσουν την
τάξη παίζοντας το χαρτί του εθνικισμού. Στεκό-
μαστε αντίθετοι σε κάθε απόπειρα των τοπικών
αρχουσών τάξεων να στρέψουν τους λαούς της
περιοχής τον έναν ενάντια στον άλλον.

9. Η πραγματική λύση για την εκμετάλλευση
και την καταπίεση που χτυπάει τους εργά-

τες, τους φτωχούς των πόλεων και τους αγρό-
τες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρι-
κής βρίσκεται στα δικά τους χέρια. Οι Αραβικές
εξεγέρσεις του 2011 έδωσαν μια γεύση για την
επαναστατική δυναμική που αντιπροσωπεύει η
αυτενέργεια των μαζών. Εργαζόμαστε για την
ανανέωση αυτών των αγώνων που μπορούν τε-
λικά να τσακίσουν τον έλεγχο του ιμπεριαλι-
σμού και του καπιταλισμού στην περιοχή.

Η Συντονιστική Επιτροπή 
της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης

5 Γενάρη 2020

Η δολοφονία του στρατηγού
Σουλεϊμανί με επίθεση αμε-
ρικάνικων πυραύλων στη

Βαγδάτη είναι κήρυξη πολέμου
των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Ο Τραμπ,
πανικόβλητος από τις αποτυχίες
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
στη Μέση Ανατολή, κάτω από την
πίεση των διαδηλωτών που κατέλα-
βαν την αμερικάνικη πρεσβεία στη
Βαγδάτη και κάτω από την πίεση
της διαδικασίας καθαίρεσής του
από το Κογκρέσο μέσα στις ΗΠΑ,
κλιμακώνει την πολεμική εκστρα-
τεία ενάντια στο Ιράν.

Πρώτος στο πλευρό του Τραμπ
τρέχει να σταθεί ο πρωθυπουργός
του Ισραήλ Νετανιάχου. Έφυγε
απότομα από την Αθήνα και τη φιέ-
στα υπογραφής του αγωγού Ea-
stMed δηλώνοντας ότι στηρίζει το
“δικαίωμα των ΗΠΑ στην αυτοάμυ-
να, όπως και το Ισραήλ έχει δικαίω-
μα στην αυτοάμυνα”! Ο δολοφό-
νος των Παλαιστίνιων αγκαλιάζει
την πολεμική τρέλα του “Πλανη-
τάρχη” και με αυτόν τον τρόπο ξε-
σκεπάζει τον αληθινό χαρακτήρα
του “άξονα” Ελλάδα-Κύπρος-Ισ-
ραήλ. Ο αγωγός δεν φέρνει πλού-
το και ευημερία, φέρνει βρόμικους
ανταγωνισμούς για τις ΑΟΖ, το πε-
τρέλαιο και το φυσικό αέριο και
άμεση εμπλοκή στις ιμπεριαλιστι-
κές πολεμικές εκστρατείες.

Η εργατική τάξη και η νεολαία
δεν έχουν κανένα συμφέρον να
αποδεχθούν αυτή την εμπλοκή. Αν-
τίθετα, τώρα είναι η ώρα να πούμε
όχι στον πόλεμο του Τραμπ και του
Νετανιάχου, εμείς δεν πολεμάμε
για τα πετρέλαια και τα συμφέρον-
τα των πολυεθνικών. Καμιά διευκό-
λυνση στην αμερικάνικη επίθεση,
να κλείσουν τώρα όλες οι στρατιω-
τικές βάσεις στη Σούδα και σε όλα
τα άλλα σημεία που τους έδωσε η
συμφωνία που ψήφισε η Βουλή.
Κάθε συνεργασία του Μητσοτάκη
με την πολεμική εκστρατεία
Τραμπ-Νετανιάχου πρέπει να ση-
μάνει την ανατροπή της κυβέρνη-
σής του.

Καλούμε όλο τον κόσμο της Αρι-
στεράς να αγωνιστούμε μαζί για να
σταματήσουμε τον πόλεμο. Μαζί
μας αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό
και οι εργάτες και η νεολαία στην
Τουρκία, στην Κύπρο, σε όλη την
περιοχή. Ενωμένοι θα νικήσουμε.

Αθήνα 3 Γενάρη 2020

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

Λονδίνο 4 Γενάρη.
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ
ΟΧΙ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ
ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
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Οι λαοί της Μ. Ανατολής δίνουν την απάντηση

“Οι ΗΠΑ είναι ο πρώτος
τρομοκράτης” λέει το
σύνθημα, και επιβεβαι-

ώθηκε με τη δολοφονία του Ιρανού
στρατηγού Σουλεϊμανί. Μια κρατικά
οργανωμένη δολοφονία, συμφωνη-
μένη μεταξύ Λευκού Οίκου, αμερικά-
νικου Πεντάγωνου και Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ, απειλεί να πολλαπλασιάσει
την ένταση, το θάνατο και την κατα-
στροφή σε ολόκληρη τη Μέση Ανα-
τολή. Τα ΜΜΕ κάνουν υποθέσεις για
τα σημεία που το Ιράν πιθανά να επι-
λέξει για να πάρει την “εκδίκησή”
του, λες και πρόκειται για παιχνίδι
εντυπώσεων. Στο μεταξύ, ο Τραμπ
απειλεί με όρους μαφιόζου: “Το χτύ-
πημα ας μετατραπεί σε ΠΡΟΕΙΔΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ότι αν το Ιράν χτυπήσει
οποιοδήποτε Αμερικανό ή αμερικανι-
κά συμφέροντα, έχουμε στοχοποι-
ήσει 52 σημεία στο Ιράν (που συμβο-
λίζουν τους 52 Αμερικανούς ομή-
ρους που έπιασε το Ιράν πριν από
πολλά χρόνια), κάποια πολύ υψηλού
επιπέδου και σημασίας για το Ιράν
και τον ιρανικό πολιτισμό, και αυτοί
οι στόχοι, και το ίδιο το Ιράν, ΘΑ
ΧΤΥΠΗΘΟΥΝ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ”.

Ας θυμηθούμε ότι πριν από 20
χρόνια, όταν οι ΗΠΑ ξεκινούσαν στο
Αφγανιστάν τον κύκλο των επεμβά-
σεων που έφερε τη σημερινή κατά-
σταση, μία από τις δικαιολογίες
ήταν ότι οι Ταλιμπάν είχαν γκρεμίσει
ένα από τα μνημεία παγκόσμιας κλη-
ρονομιάς της Ουνέσκο, δυο πελώ-
ρια αγάλματα του Βούδα. 20 χρόνια
αργότερα, ο “πλανητάρχης” είναι
αυτός που απειλεί με βομβαρδισμό
την πολιτιστική κληρονομιά και τα
μνημεία του Ιράν. Αυτός είναι ο ξε-
πεσμός της παγκόσμιας υπερδύνα-
μης.

Η δολοφονία του Σουλεϊμανί είναι
κομμάτι αυτού του ξεπεσμού. Μια
σπασμωδική κίνηση που μπορεί να
γίνει αφορμή για γενικευμένο πόλε-
μο, που έρχεται σαν αποτέλεσμα
της στριμωγμένης θέσης στην οποία
έχουν βρεθεί οι ΗΠΑ στην περιοχή.

Την περασμένη βδομάδα η αμερι-
κανική πρεσβεία στη Βαγδάτη σχε-
δόν λεηλατήθηκε από διαδηλωτές.
Δυο δεκαετίες πολέμου, δισεκατομ-
μυρίων που έχουν πέσει για την
“ανοικοδόμηση”, τη “σταθεροποί-
ηση” και τον έλεχο του Ιράκ, και οι
ΗΠΑ δεν μπορούν να εγγυηθούν την
ασφάλεια των διπλωματών τους μέ-
σα στην Πράσινη ζώνη, το πιο βαριά
ασφυκτικά φυλασσόμενο σημείο ση-
μείο της χώρας. Η εφημερίδα Ουά-
σινγκτον Ποστ περιγράφει ως εξής:
“Οι διαδηλωτές κατάφεραν και
έφτασαν με έφοδο μέχρι τους πιο
καλά φυλασσόμενους χώρους υπο-
δοχής, ρίχνοντας θωρακισμένες
πόρτες και αλεξίσφαιρα τζάμια προ-

τού βάλουν φωτιά στην αίθουσα. Οι
Αμερικάνοι φρουροί μέσα στην πρε-
σβεία έριξαν δακρυγόνα για να τους
απομακρύνουν, ενώ αμερικάνικα
στρατεύματα ήταν ορατά σε κοντινή
απόσταση και πάνω σε ταράτσες με
τα όπλα σε θέση πυρός… Οι διαδη-
λωτές έσπασαν τις κάμερες ασφα-
λείας, έβαλαν φωτιά σε δύο φυλάκια
και έκαψαν λάστιχα αυτοκινήτου.
Άναψαν μια μεγάλη φωτιά με ένα
σωρό έγγραφα και έτοιμα γεύματα
για τους στρατιωτικούς που βρήκαν
μέσα στην πρεσβεία, εκεί όπου οι
φρουροί συνήθως ελέγχουν και περ-
νάνε από ακτίνες Χ τους επισκέ-
πτες”.

Το Πεντάγωνο χρειάστηκε να κινη-
τοποιήσει Πεζοναύτες από το Κου-
βέιτ για να γλυτώσει τα χειρότερα.
Οι μονάδες αυτές των Πεζοναυτών
που έχουν αποστολή να προστα-
τεύουν το διπλωματικό προσωπικό
των ΗΠΑ σε περίπτωση επιθέσεων
μέσα σε πρεσβείες δημιουργήθηκαν
το 2012, μετά το φιάσκο της αμερι-
κάνικης διπλωματίας στη Λιβύη,
όταν δολοφονήθηκε ο πρέσβης και
άλλοι αξιωματούχοι. Τότε Υπουργός
Εξωτερικών ήταν η Κλίντον, και ο
Τραμπ είχε κάνει σημαία του εναν-
τίον της εκείνο το ρεζίλεμα. Τώρα
όμως στην πρεσβεία στη Βαγδάτη ο
αντίκτυπος από έναν νεκρό διπλω-
μάτη θα ήταν πολλαπλάσιος.

Τον περασμένο Ιούνη οι ΗΠΑ κατη-
γόρησαν το Ιράν ότι κατέρριψε αμε-
ρικάνικο drone. Μπήκαν μπρος οι
προετοιμασίες για πολεμικό χτύπη-

μα, αλλά ο Τραμπ σταμάτησε την εν-
τολή για επίθεση την τελευταία στιγ-
μή. Λίγους μήνες αργότερα, το Σε-
πτέμβρη, οι σημαντικότερες πετρε-
λαϊκές εγκαταστάσεις του κόσμου,
στη Σαουδική Αραβία, δέχτηκαν χτύ-
πημα που τις έβγαλε προσωρινά
εκτός λειτουργίας και το πετρέλαιο
πετάχτηκε στα 70 δολάρια σε μια μέ-
ρα. Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν,
αλλά πάλι δεν προχώρησαν σε χτύ-
πημα. Η κατάληψη στην πρεσβεία
τρίτωσε τα σημάδια της αμερικάνι-
κης αναποφασιστικότητας. Η δολο-
φονία του Σουλεϊμανί, και μαζί των
άλλων στρατιωτικών στελεχών του
Ιράκ, ήθελε να θυμίσει ότι οι ΗΠΑ
συνεχίζουν να έχουν το ασύγκριτο
πλεονέκτημα στη δυνατότητα να
σπείρουν το θάνατο όπου επιλέξουν.

Εμπρηστής
Ο Τραμπ είναι ο εμπρηστής αυτής

της νέας κλιμάκωσης. Το 2018 απέ-
συρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία για
τα πυρηνικά του Ιράν, την οποία ο
Ομπάμα μαζί με την ΕΕ θεωρούσαν
ένα από τα πιο σημαντικά κατορθώ-
ματά τους. Με τη συμφωνία αυτή, το
Ιράν είχε δεχθεί να βάλει κάτω από
ασφυκτικό έλεγχο την παραγωγή
πυρηνικής ενέργειας ώστε να εξα-
σφαλιστεί ότι δεν έχει σχεδιασμό για
πυρηνικά όπλα. Σε αντάλλαγμα,
έπαιρνε εμπορικές και διπλωματικές
συμφωνίες που έδιναν ανάσα στην,
πολιορκημένη από το αμερικάνικο
εμπάργκο, οικονομία του. Ο Τραμπ
όχι μόνο τίναξε στον αέρα τη συμ-
φωνία, αλλά και πολλαπλασίασε τις
κυρώσεις. Το κόστος το πληρώνει ο
απλός κόσμος στο Ιράν. Ο πληθωρι-
σμός τινάχτηκε από το 9% στο 36%.

Η τιμή του κρέατος έχει υπερδιπλα-
σιαστεί μέσα σε ένα χρόνο. Το πε-
τρέλαιο της χώρας μένει απούλητο.

Αυτός ο στραγγαλισμός της οικο-
νομίας ονομάστηκε πολιτική της “μέ-
γιστης πίεσης” από τον Τραμπ. Μια
τεράστια αντίφαση όμως ήταν πως
την ίδια στιγμή που στο διπλωματικό
και οικονομικό επίπεδο εφαρμοζό-
ταν η “μέγιστη πίεση”, στο στρατιω-
τικό επίπεδο οι ΗΠΑ έστελναν ανοι-
χτά μηνύματα υποχώρησης και απο-
χώρησης. Όχι μόνο δεν απάντησαν
σε αυτό που οι ίδιες ονόμαζαν “ιρα-
νικές προκλήσεις”, αλλά χωρίς περι-
στροφές απέσυραν στρατεύματα
από τη Συρία, δίνοντας το πράσινο
φως για την τουρκική εισβολή. Ο
Τραμπ δεν έχει βαρεθεί να επανα-
λαμβάνει τη λέξη “φεύγουμε” (από
τη Μέση Ανατολή).

Η ρίζα αυτής της τάσης φυγής
βρίσκεται στο σοκ που αποτέλεσε
για τις ΗΠΑ η τεράστια αποτυχία της
κατοχής στο Ιράκ. Και εκεί, το 2006,
πίστευαν ότι σκοτώνοντας το Σαντάμ
Χουσεΐν, θα άνοιγε ο δρόμος για να
“οικοδομήσουν” μια χώρα όπως την
ονειρευόταν το Πεντάγωνο. Όμως
γρήγορα παραδέχθηκαν την ήττα,
εγκατέλειψαν την προσπάθεια, και
τελικά για να αποφύγουν το χάος,
παρέδωσαν τα ηνία σε πολιτικά κόμ-
ματα που σύμφωνα με τις ίδιες τις
ΗΠΑ ήταν “πράκτορες του Ιράν”.
Όμως το χάος δεν το απέφυγαν. Σαν
αποτέλεσμα των διασπαστικών παι-
χνιδιών της αμερικάνικης κατοχής
ήρθε το ISIS (“Ισλαμικό Κράτος”). Ο
ιρακινός στρατός κατέρρευσε και το
το έβαλε στα πόδια το 2014. Το ISIS
έφτασε να καταλάβει όχι κάποια
απομονωμένη επαρχία, αλλά τη Μο-

σούλη. Οι ΗΠΑ χρειάστηκαν ξανά να
εμπιστευτούν τον “διάβολο” (κατά
τις ίδιες). Όχι μόνο συμμάχησαν με
τους Κούρδους, στέλνοντας όπλα
και χρήματα, αλλά αποδέχθηκαν και
τον ηγετικό ρόλο του Ιράν στη δημι-
ουργία της “συμμαχίας κατά του
ISIS”. Ο δολοφονημένος στρατηγός
Σουλεϊμανί είχε κομβικό ρόλο για τη
συγκρότηση και κινητοποίηση των
πολιτοφυλακών που στην πράξη αν-
τικατέστησαν τον ιρακινό στρατό
που είχε παραδοθεί αμαχητί.

Όμως, η κρίση της αμερικάνικης
ηγεμονίας στη Μέση Ανατολή σημαί-
νει πως πρέπει να φτύνουν σήμερα
εκεί που έγλειφαν χθες και αντί-
στροφα, χωρίς να έχουν τη δυνατό-
τητα να καθορίσουν αποτελεσματικά
πού πάνε τα πράγματα. Έτσι, οι
Κούρδοι πετάχτηκαν στο καλάθι των
αχρήστων και μάλιστα κατηγορήθη-
καν από τον Τραμπ ότι “δίνουν πε-
τρέλαιο στο Ιράν” και τώρα δολοφο-
νούν τον Σουλεϊμανί. Η πολιορκία
της πρεσβείας από τους διαδηλωτές
στη Βαγδάτη, εξάλλου, ήρθε σαν
απάντηση σε προηγούμενο αμερικά-
νικο χτύπημα με 25 τουλάχιστον νε-
κρά μέλη των “Μονάδων Λαϊκής Κι-
νητοποίησης”, του συνασπισμού των
πολιτοφυλακών του Ιράκ. Ενώ, μαζί
με τον Σουλεϊμανί νεκρός έπεσε και
το νο2 των πολιτοφυλακών, Αμπου-
μάχντι, “ο μηχανικός”.

Κάθε άλλο παρά “έλεγχο” επιβάλ-
λουν οι ΗΠΑ με τέτοιου τύπου μα-
φιόζικες δολοφονίες. Το πετρέλαιο
ξανατινάχτηκε στα 70 δολάρια. Το
Ιράν ανακοινώνει ότι σταματάει να
σέβεται τα όρια εμπλουτισμού στον
πυρηνικό του σχεδιασμό. 

Συνέχεια στη διπλανή σελίδα

Γράφει ο 
Νίκος Λούντος

Η πολιορκία της αμερικάνικης
πρεσβείας στη Βαγδάτη
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Συνέχεια από τη διπλανή σελίδα

Το ιρακινό κοινοβούλιο πέρασε ψήφι-
σμα που απαιτεί την αποχώρηση όλων
των αμερικάνικων στρατευμάτων. Οι
περιφερειακές δυνάμεις, ακόμη και αυ-
τές που θέλουν την αποδυνάμωση του
Ιράν, βλέπουν με ανησυχία την προ-
οπτική μιας σύγκρουσης, που ακόμη κι
αν δεν φτάσει σε εισβολή (είναι περιο-
ρισμένες οι δυνατότητες των ΗΠΑ για
κάτι τέτοιο), μπορεί να τυλίξει όλη την
περιοχή στις φλόγες. Πίσω από τις συ-
νωμοσιολογικές θεωρίες των ΜΜΕ για
τα “πλοκάμια του Ιράν” σε όλο τον κό-
σμο, βρίσκεται η πραγματικότητα της
αντιπαράθεσης τοπικών και μεγαλύτε-
ρων δυνάμεων σε μια σειρά σημεία, πά-
νω στο κενό που έχει αφήσει η αμερι-
κάνικη υποχώρηση. Από τη Λιβύη, όπου
οι παρεμβάσεις της Σαουδικής Αρα-
βίας, των Εμιράτων και της Αιγύπτου
διακλαδώνονται με τον ελληνοτουρκικό
ανταγωνισμό, μέχρι την Υεμένη που την
έχουν μετατρέψει σε μαζικό τάφο. Και
από το Σουδάν, όπου έκαναν το παν για
να μην βγουν εκτός παιχνιδιού λόγω
της επανάστασης, μέχρι το Κατάρ και
τον Περσικό Κόλπο όπου αμφιταλαν-
τεύονται μεταξύ συνεργασίας και αντι-
παράθεσης με το Ιράν. 

Μόνο ο Νετανιάχου και το Ισραήλ πα-
νηγυρίζουν στην προοπτική πολέμου.
Οι ανταγωνισμοί είναι ακόμη ευρύτε-
ροι. Την περασμένη βδομάδα η Κίνα, η
Ρωσία και το Ιράν έκαναν κοινά γυμνά-
σια στον Κόλπο του Ομάν -εκεί που πα-
λιότερα ούτε θα το σκεφτόταν κάποια
άλλη δύναμη πλην των ΗΠΑ να στείλει
το ναυτικό της.

Διαδηλώσεις
Οι ΗΠΑ κάνουν σκέτη προπαγάνδα

όταν λένε πως “ο κόσμος στο Ιράκ” πα-
νηγυρίζει τη δολοφονία του Σουλεϊμανί
ή ότι στέκονται αλληλέγγυες στον ξε-
σηκωμό του λαού του Ιράν. Ο κόσμος
στο νότιο Ιράκ διαδηλώνει μαζικά εδώ
και μήνες -και ενάντια στις ιρανικές πα-
ρεμβάσεις- αλλά ξέρει πως η αμερικά-
νικη παρέμβαση, ο πόλεμος και η κατο-
χή υπήρξε ο βασικός παράγοντας που
προκάλεσε διάλυση, πάνω από ένα
εκατομμύριο νεκρούς, και τελικά έδωσε
το χώρο σε κάθε καλοθελητή να πα-
ρέμβει στη χώρα. Και στο Ιράν, ο κό-
σμος ψωμί και ελευθερία ζητάει στις
διαδηλώσεις του, όχι αμερικάνικες βόμ-
βες.

Το αντιπολεμικό κίνημα είναι η πραγ-
ματική ασπίδα για τον κόσμο που πα-
λεύει. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη
που πάει αγκαλιά με τον Τραμπ και το
Ισραήλ, είναι η ίδια κυβέρνηση που αγ-
καλιάζει τον Χάφταρ στη Λιβύη και
τους φίλους του, τον Σίσι στην Αίγυπτο,
τους Σαουδάραβες και τα Εμιράτα,
τους σφαγείς δηλαδή της αραβικής
Άνοιξης. Το 2019 ήταν η χρονιά της
επανάστασης στο Σουδάν και την Αλγε-
ρία. Το 2020 ολόκληρη η Μέση Ανατο-
λή μπορεί να ξεσηκωθεί. Δεν θα αφή-
σουμε να πνίξουν στις βόμβες αυτήν
την προοπτική.

ΛΙΒΥΗ

Καμιά εμπλοκή στο πλευρό
του χασάπη Χαφτάρ
ΟΧαλίφα Χαφτάρ, ο αρχη-

γός του Λιβυκού Εθνικού
Στρατού (ΛΕΣ) τον οποίο

επισκέφθηκε τρεις μέρες πριν από
τα Χριστούγεννα ο Νίκος Δένδιας,
δεν είναι στρατάρχης, όπως τον
προσφώνησε ο υπουργός των
Εξωτερικών. Είναι ένας χασάπης,
ένας τοπικός πολέμαρχος που εί-
ναι σε μεγάλο βαθμό προσωπικά
υπεύθυνος για τον συνεχιζόμενο
εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη. Ο
στρατός του δεν είναι παρά μια
παραστρατιωτική συμμορία που
σκορπίζει τον τρόμο και θάνατο σε
ολόκληρη τη χώρα. 

Από τον περασμένο Απρίλη ο
ΛΕΣ έχει ξεκινήσει μια επίθεση με
στόχο την κατάληψη της Τρίπο-
λης, της πρωτεύουσας της Λιβύης
και την ανατροπή της Κυβέρνησης
Εθνικής Ενότητας του Φάγεζ αλ-
Σάρατζ -την επίσημη, αναγνωρι-
σμένη από τον ΟΗΕ, κυβέρνηση
της χώρας. Ο αλ-Σάρατζ ζήτησε
πριν από μερικές εβδομάδες τη
στήριξη της “διεθνούς κοινότητας”
για να αντιμετωπίσει την απειλή.
Τον Δεκέμβρη υπέγραψε “στρα-
τιωτικό μνημόνιο” με την κυβέρνη-
ση του Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρ-
κία. Μόλις έκλεισε η συμφωνία, η
κυβέρνηση του Μητσοτάκη έτρεξε
να δηλώσει τη στήριξή της στον
Χαφτάρ: “Είχα σήμερα τη χαρά να
επισκεφθώ τη Βεγγάζη και να συ-
ναντηθώ με τον Στρατάρχη Χαλίφα
Χαφτάρ” δήλωσε ο Δένδιας από τη
Λιβύη. “Με ιδιαίτερη χαρά άκουσα
τις θέσεις του, οι οποίες συμπί-
πτουν... με τις δικές μας... ”

Ο Χαφτάρ ήταν μέχρι και τα τέλη
της δεκαετίας του 1980 το δεξί χέ-
ρι του Μουαμάρ Καντάφι, του αδί-
στακτου δικτάτορα που κυβέρνησε
τη Λιβύη από το 1969 μέχρι την
ανατροπή και τον θάνατό του το
2011: “Τον είχα σαν γιο μου, ήμουν
ο πνευματικός του πατέρας” έλεγε
ο Καντάφι σε μια συνέντευξή του.
Το 1987 ξέσπασε πόλεμος ανάμε-
σα στην Λιβύη και το γειτονικό
Τσαντ και ο Χαφτάρ τέθηκε επικε-
φαλής των λιβυκών στρατευμάτων.
Ο πόλεμος, όμως, εξελίχθηκε σε
μια τραγωδία για το καθεστώς του
Καντάφι. Χιλιάδες Λίβυοι στρατιώ-
τες έχασαν τη ζωή τους στις μά-
χες. Στο τέλος ο ίδιος ο Χαφτάρ
παραδόθηκε μαζί με τετρακόσιους
στρατιώτες του στον εχθρό. 

Ο Καντάφι έσπευσε, όπως κά-
νουν όλοι οι αντίστοιχοι “μεγάλοι
ηγέτες”, να φορτώσει την αποτυ-
χία στον στρατηγό “που είχε σαν

παιδί του” και να τον αποκηρύξει.
Ο Χαφτάρ, με τη σειρά του, προ-
σχώρησε αμέσως στο “Εθνικό Μέ-
τωπο για τη Διάσωση της Λιβύης”,
μια οργάνωση που συνεργαζόταν
όχι μόνο με τον “εχθρό” (η έδρα
της ήταν στο Τσαντ με το οποίο
διατηρούσε άριστες σχέσεις) αλλά
και την αμερικανική CIA και κάλεσε
τους οπαδούς του να ανατρέψουν
τον “δικτάτορα Καντάφι”. Τα σχέ-
διά του όμως ναυάγησαν, η κυβέρ-
νηση του Τσαντ ανατράπηκε και ο
ίδιος αναγκάστηκε να καταφύγει
στις ΗΠΑ όπου και παρέμεινε (υπό
την προστασία της CIA) για τα
επόμενα είκοσι χρόνια. 

Αραβική Άνοιξη
Επέστρεψε για πρώτη φορά ξα-

νά στη Λιβύη το 2011, την εποχή
που η Αραβική Άνοιξη είχε αρχίσει
να σαρώνει τις δικτατορίες της Βό-
ρειας Αφρικής και της Μέσης Ανα-
τολής. Επέστρεψε όχι για να βοη-
θήσει την επανάσταση αλλά για να
τη θάψει  -όπως έκανε και ο φίλος
και σύμμαχός του, ο στρατηγός Σί-
σι, ο χασάπης της εξέγερσης της
Πλατείας Ταχρίρ της Αιγύπτου.

Με τη βοήθεια των παραστρα-
τιωτικών ομάδων (και τις ξένες δυ-
νάμεις που τις χρηματοδοτούσαν,
τις εξόπλιζαν και τις στήριζαν) η

Λιβύη βυθίστηκε στον εμφύλιο πό-
λεμο μετά την πτώση του Καντάφι.
Παρόλα αυτά τον Ιούλιο του 2012
έγιναν εκλογές (η συμμετοχή
έφτασε στο 60%) από τις οποίες
προέκυψε μια εθνοσυνέλευση, το
“Γενικό Εθνικό Κογκρέσο” και μια
κυβέρνηση “Εθνικής Ενότητας”. 

Μια από τις πρώτες αποφάσεις
που πήρε αυτή η εθνοσυνέλευση
ήταν να αποκλείσει από κάθε αξίω-
μα τους παλιούς συνεργάτες του
Καντάφι. Αυτή την απόφαση,
όμως, δεν μπορούσε να την δεχτεί
η άρχουσα τάξη που ήταν δεμένη
εδώ και τέσσερις δεκαετίες με το
παλιό καθεστώς. Τον Φεβρουάριο
του 2014, ο Χαφτάρ (που στο με-
ταξύ είχε τοποθετηθεί στο αρχη-
γείο του στρατού) “ανακοίνωσε”
την διάλυση της κυβέρνησης και
του κοινοβουλίου και την αντικατά-
στασή τους από μια “Προεδρική
Επιτροπή” που θα κυβερνούσε μέ-
χρις ότου γίνουν νέες εκλογές.
Ήταν ένα πραξικόπημα – μόνο που
ο Χαφτάρ δεν είχε πραγματικά τον
έλεγχο του ταχτικού στρατού για
να το υλοποιήσει. Τον ρόλο αυτό
ανέλαβε ο αυτοονομαζόμενος “Λι-
βυκός Εθνικός Στρατός” -ένας
στρατός που δημιουργήθηκε από
την ενοποίηση μιας σειράς μικρό-
τερων τοπικών παραστρατιωτικών
συμμοριών. 

Με τη βοήθεια των ξένων (μι-
κρών και μεγάλων) δυνάμεων η κα-
τάσταση έχει γίνει ακόμα πιο δρα-
ματική σήμερα στη Λιβύη. Ο Χα-
φτάρ έχει την αμέριστη στήριξη
της Αιγύπτου –αυτό που τον συν-
δέει ανάμεσα στα άλλα με τον Σίσι
είναι το μίσος απέναντι στους

Μουσουλμάνους, που τους θεωρεί
όλους τρομοκράτες. Έχει επίσης
τη στήριξη της Ρωσίας, που είχε
στενές σχέσεις με το καθεστώς
του Καντάφι και ποντάρει στον Χα-
φτάρ για να τις διατηρήσει. Και
έχει την υπόγεια στήριξη της Γαλ-
λίας που θεωρεί ακόμα και σήμερα
ότι θα πρέπει να έχει λόγο πάνω
στις παλιές της αποικίες της Βό-
ρειας Αφρικής (αν και η ίδια η Λι-
βύη ανήκε στην Ιταλία και όχι στη
Γαλλία την εποχή της αποικιοκρα-
τίας). Τώρα προστέθηκε στην ανίε-
ρη αυτή συμμαχία και η Ελλάδα
του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Χαφτάρ είναι εγκληματίας.
Τον περασμένο Ιούλιο άνδρες μιας
επίλεκτης ομάδας του ΛΕΣ που δι-
οικείται από τον γιο του απήγαγε
από το σπίτι της την Σεχάμ Σεργκί-
βα, μια βουλευτίνα από το ελεγχό-
μενο από τον ίδιο “κοινοβούλιο
του Τομπρούκ” που τόλμησε να
καταδικάσει την επίθεση ενάντια
στην κυβέρνηση της Τρίπολης. Μέ-
χρι σήμερα η τύχη της αγνοείται.

Η κυβέρνηση της Γερμανίας έχει
ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την
πραγματοποίηση μιας διεθνούς
διάσκεψης για “μια ειρηνική επίλυ-
ση” του Λιβυκού προβλήματος στο
Βερολίνο. Η Ελλάδα επιδιώκει να
εξασφαλίσει μια θέση στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων που θα
της δώσει τη δυνατότητα να κα-
ταγγείλει το “άκυρο στρατιωτικό
μνημόνιο” ανάμεσα στην Άγκυρα
και την Τρίπολη. Και για να εξα-
σφαλίσει αυτή τη θέση είναι διατε-
θειμένη να συμμαχήσει με τον κά-
θε χασάπη.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Βομβαρδισμός στην Τρίπολη. Κάτω: Ο Χαφτάρ μαζί με τον Σίσι



Φασιστική επίθεση κατά της δη-
μοσιογράφου της Εργατικής
Αλληλεγγύης Aφροδίτης

Φράγκου, στον τόπο δολοφονίας του
Ζακ Κωστόπουλου στην οδό Γλάδ-
στωνος, έγινε στις 23 Δεκέμβρη με
δράστη τον Αθανάσιο Χορταριά, με-
σίτη και έναν από τους κατηγορούμε-
νους για την δολοφονία του Ζακ Κω-
στόπουλου. Ο Α. Χορταριάς είναι επί-
σης μέλος φασιστικής οργάνωσης. Η
Αφροδίτη Φράγκου υπέβαλε μήνυση
και στη συνέχεια καλέστηκε στην
υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθήνας
όπου και αναγνώρισε τον δράστη
από φωτογραφία.

Η δημοσιογράφος περνώντας τυ-
χαία από το τόπο δολοφονίας του
Zακ/Zackie διαπίστωσε ότι κάποιοι εί-
χαν επιχειρήσει να καταστρέψουν
μια φρεσκοφτιαγμένη ζωγραφιά
(στένσιλ) που έφτιαξαν ακτιβιστές
και ακτιβίστριες στη μνήμη του. Εί-
χαν καλύψει με προκλητικό τρόπο το
στένσιλ, με τρία μεγάλα μπλε χρυσό
αυτοκόλλητα με δικέφαλο αετό όπου
αναγράφονταν “Δικαιοσύνη για
όλους”, προφανώς χλευάζοντας το
αίτημα του κινήματος για την απονο-
μή δικαιοσύνης στον Ζακ/Zackie.

Η δημοσιογράφος το αποκατέστη-
σε, αποκαθηλώνοντας τα αυτοκόλλη-
τα των φασιστών και σε αυτό το ση-
μείο επενέβη ο Χορταριάς και της
επιτέθηκε χτυπώντας την με γροθιά
στο σαγόνι. Το θράσος και η αίσθη-
ση ασυλίας ήταν τέτοια ώστε φώναζε
διαρκώς “φώναξε την Αστυνομία, τι
θα μου κάνει;” Αμέσως μετά, αποχώ-
ρησε και μπήκε σε στοά του οικήμα-
τος που βρισκόταν μπροστά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο
Χορταριάς επιστρέφει στον τόπο του
εγκλήματος για να δοκιμάσει την
άνεση με την οποία μπορεί να διατη-
ρεί την τραμπούκικη παρουσία και
φασιστική του δράση εκεί. Τον περα-
σμένο Ιούλιο είχε επιτεθεί φραστικά
σε συνεργείο που γύριζε ντοκιμαν-
τέρ στο σημείο της δολοφονίας. Ανά-
μεσά τους η δημοσιογράφος Άννα
Νίνη και η δημοσιογράφος, και φίλη
του Ζακ, Μαρία Λούκα. 

Τώρα, εί-
χε ετοιμάσει
μια οργανω-
μένη πρό-
κληση απέ-
ναντι στο
ΛΟΑΤΚΙ+ κί-

νημα και όποιον/α ζητάει δικαιοσύνη
για τον Ζακ, καθώς ήταν πιθανότατα
ο ίδιος που είχε τυπώσει τα φασιστι-
κά αυτοκόλλητα και τα είχε κολλήσει
πάνω στο φρέσκο στένσιλ. Στη συνέ-
χεια, με τον γνωστό σε όλους τουίτερ
λογαριασμό “snake” -που χωρίς αμ-
φιβολία του ανήκει- είχε κάνει ανάρ-
τηση με την οποία, απευθυνόμενος
στην Μαρία Λούκα, την προκαλούσε
“να έρθει να τα κατεβάσει”. Κατόπιν
την έστησε απέναντι από το κοσμη-
ματοπωλείο για να επιτεθεί σε όποιον
ή όποια τολμούσε να τα κατεβάσει. 

Η παρουσία της δημοσιογράφου
στο σημείο ήταν τυχαία και θύμα αυ-
τής της επίθεσης θα μπορούσε να εί-
ναι οποιαδήποτε ή οποιοσδήποτε.
Δεν είναι λίγος άλλωστε ο κόσμος
που θα τα ξεκολλούσε το ίδιο αυθόρ-
μητα γιατί θα συνειδητοποιούσε ότι
πρόκειται για μια φασιστική πρόκλη-
ση όχι μόνο σε βάρος του ΛΟΑΤΚΙ+
κινήματος αλλά όλου του κομματιού
της κοινωνίας που παλεύει για έναν
καλύτερο κόσμο συνολικά. 

Στόχος του δράστη ήταν να δείξει
ότι, ενώ είναι κατηγορούμενος για
δολοφονία που έγινε μέρα μεσημέρι
μπροστά στα μάτια δεκάδων και

μπροστά σε κάμερες, έχει πλήρη
ασυλία όταν τραμπουκίζει δημοσιο-
γράφους, ακτιβιστές/τριες, δημοκρά-
τες/τισσες πολίτες. Αυτό είναι άλλω-
στε το μήνυμα που έχει πάρει από
την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, όν-
τας ελεύθερος να κυκλοφορεί εδώ
και 15 μήνες που δεν έχει αποδοθεί
δικαιοσύνη για τη δολοφονία.

Ανενόχλητος
Είναι χαρακτηριστικό ότι τις ώρες

αμέσως μετά την επίθεση στην Αφρο-
δίτη Φράγκου, έκανε αναρτήσεις στο
τουίτερ του, στοχοποιώντας την
Αφροδίτη Φράγκου και την Άννα Νίνη,
τακτική που είχε ακολουθήσει και με-
τά την επίθεση του Ιουλίου (όπου στο-
χοποιούσε την Άννα Νίνη που τον κα-
τήγγειλε) και φυσικά μετά την ίδια τη
δολοφονία του Ζακ χλευάζοντας ανε-
νόχλητος το θύμα, για να συλληφθεί
αργότερα, μόνο όταν αναγνωρίστηκε
από το οπτικό υλικό και τις μαρτυρι-
κές καταθέσεις. (Στη συνέχεια αφέθη-
κε ελεύθερος με περιοριστικούς
όρους απαγόρευσης εξόδου από τη
χώρα και υποχρεωτικής εμφάνισης
μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό
τμήμα). 

Ανακοινώσεις συμπαράστασης
έχουν ήδη απευθύνει μια σειρά από
πρωτοβουλίες και συλλογικότητες.
“Απαιτούμε να μπεί τέλος στην ασύ-
δοτη τραμπούκικη δράση του εμπλε-
κόμενου στη δολοφονία του Ζακ Κω-
στόπουλου” αναφέρει σε ανακοίνω-
σή της η Πρωτοβουλία “Στην φυλακή
οι δολοφόνοι της Ζackie-oh”. 

“Η Αφροδίτη είναι ακτιβίστρια δη-
μοσιογράφος, υπέρμαχος των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, δραστήριο
μέλος του αντιφασιστικού κινήματος
και σύμμαχος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότη-
τάς μας” αναφέρουν σε ανακοίνωσή
τους οι Proud Seniors Greece. “Είναι
ένα δικό μας κομμάτι και έχουμε κά-
θε λόγο να είμαστε σοκαρισμένοι και

εξοργισμένοι. Απαιτούμε άμεσα την
απόδοση δικαιοσύνης και την παρα-
δειγματική τιμωρία του δράστη και
δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα ανε-
χτούμε τέτοια φαινόμενα να μένουν
ατιμώρητα, υποβαθμίζοντας την
αξιοπρέπειά μας ως πολίτες και πλη-
γώνοντας ακόμη περισσότερο τους
δημοκρατικούς θεσμούς με έναν
τρόπο χυδαίο και αήθη”.

“Tο περιστατικό σε συνέχεια των
προηγουμένων εγείρει ερωτηματικά:
πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ήδη
κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία,
να κινείται με τέτοιο θράσος με επιθέ-
σεις και στοχοποιήσεις στον φυσικό
και διαδικτυακό δημόσιο χώρο, θρά-
σος που αποκρυσταλώνεται στην φρά-
ση που εκστόμισε κατά την προχθεσι-
νή επίθεση:«φώναξε την Αστυνομία, τι
θα μου κάνει»” αναφέρει ανάμεσα σε
άλλα σε ανακοίνωσή της η πρωτοβου-
λία Justice for Zak/Zackie. “Όσοι αξιο-
λόγησαν ότι η πολλαπλή και επανα-
λαμβανόμενη θανάτωση ενός ανθρώ-
που δεν είναι επαρκής λόγος για την
προφυλάκιση τους και όσοι παραμέ-
νουν σιωπηλοί, επιδοκιμάζοντας τη βία
είναι συνυπεύθυνοι στο επόμενο κακό
που οι αμετανόητοι θα προκαλέσουν.
Δεκαπέντε μήνες μετά και χωρίς καμία
εξέλιξη στο δικαστικό σκέλος, εμείς
δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με
την ατιμωρησία και το μίσος. Θα συνε-
χίσουμε να παλεύουμε για τη δικαίωση
και την αλήθεια. Η αγάπη θα νικήσει το
μίσος. Οι ζωές μας έχουν αξία”.

“Ο ηθικός αυτουργός των φασιστι-
κών, ρατσιστικών και σεξιστικών επι-
θέσεων που πυκνώνουν το τελευταίο
διάστημα είναι η ίδια η πολιτική της
κυβέρνησης της ΝΔ. Απαιτούμε τη
σύλληψη και την παραδειγματική τι-
μωρία του φασιστοειδούς, που επιτέ-
θηκε στην δημοσιογράφο Αφροδίτη
Φράγκου” τονίζει σε ανακοίνωσή της
η ΚΕΕΡΦΑ. 

Γ.Π.
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Ο φασίστας της Γλάδστωνος ξαναχτυπά
Το “σπίτι 
βασανι-
στηρίων” 
της 
Π. Ράλλη

Συγκλονιστικές είναι οι
καταγγελίες (ολόκληρη
η επιστολή τους από τις

20/12/19 στο “Σπίτι των Γυναι-
κών για την Ενδυνάμωση & τη
Χειραφέτηση”) που έκαναν οι
κρατούμενες πρόσφυγες και
μετανάστριες στην Πέτρου
Ράλλη: 

«Μας απαγόρευσαν να φο-
ράμε τις μαντίλες μας και μας
είπαν: “Έξω από δω μπορείτε
να είστε Μουσουλμάνες, εδώ
ΌΧΙ! Εδώ είστε Χριστιανές...
Εδώ μας κλειδώνουν μέσα στα
κελιά 3-4 φορές την ημέρα, σε
κελιά βρώμικα και γεμάτα ψεί-
ρες. Μας αντιμετωπίζουν σαν
να είμαστε ζώα...

Πήραν τα κινητά μας τηλέ-
φωνα από την πρώτη ημέρα
και δεν μας τα δίνουν πίσω για
να μας εμποδίσουν να τραβή-
ξουμε φωτογραφίες ή βίντεο.
Ακόμη και οι δικηγόροι δεν
μπορούν να έρθουν στο εσω-
τερικό. Όταν έρχονται εθελον-
τές οργανώσεων, μας κρατούν
κλειδωμένες. Και στους εθε-
λοντές λένε πολλά ψέματα. Για
παράδειγμα, λένε ότι εδώ μέ-
νουμε δύο εβδομάδες κατ’
ανώτατο όριο. Οι περισσότε-
ρες από εμάς είμαστε εδώ 1,5
μήνα. Υπάρχουν άνθρωποι που
μένουν για 4 μήνες χωρίς να
τους έχουν πει τίποτα... Όταν
έχουμε ανάγκη να πάμε στην
τουαλέτα, πρέπει να φωνάξου-
με, να ρίξουμε γροθιές και
κλωτσιές στην πόρτα. Δεν
υπάρχει λέξη για να περιγρά-
ψει κανείς τις τουαλέτες. Χω-
ρίς απορρυπαντικά, χωρίς σα-
πούνια, χωρίς τίποτα! 

Ο θάλαμος προς τα δεξιά
ανήκει στους άνδρες. Δεν πρέ-
πει να αγνοηθεί ο απάνθρωπος
ξυλοδαρμός από την αστυνο-
μία (το θύμα ήταν ένας άν-
δρας, που ονομάζεται Mecit). 4
αστυνομικοί τον κλώτσαγαν
και τον χτύπαγαν μέχρι θανά-
του, με τον πιο βάρβαρο τρό-
πο...

Αυτό το μέρος δεν είναι ένα
γραφείο μετανάστευσης, είναι
ένα σπίτι βασανιστηρίων. Πα-
ρακαλώ, βοηθήστε μας. Οι γυ-
ναίκες που βρίσκονταν σε επ’
αόριστον απεργία πείνας έφα-
γαν για πρώτη φορά μετά από
3 ημέρες...”

“Aσφαλείς χώρες”;

Βγήκε στη δημοσιότητα η ΚΥΑ που καθορίζει
εθνικό κατάλογο με τις «ασφαλείς χώρες κατα-
γωγής» των αιτούντων άσυλο σε εφαρμογή του

ρατσιστικού νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση το Νοέμ-
βριο. Ο νέος νόμος προβλέπει ότι η αίτηση ασύλου
ατόμου που προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγω-
γής εξετάζεται με ταχύρρυθμη διαδικασία με στόχο
την απέλαση.

Πρόκειται για μια απόφαση που βρίσκεται ενάντια
στο διεθνές δίκαιο και τη λογική καθώς το αίτημα ασύ-
λου π.χ για λόγους πολιτικών και άλλων διώξεων, δεν
μπορεί να κρίνεται συλλογικό με βάση την καταγωγή ή
την υπηκοότητα αλλά με βάση το προφανές, αν χρή-
ζουν ή όχι χορήγησης ασύλου. Ως “ασφαλείς” χώρες
προέλευσης παρουσιάζονται: η Γκάνα, η Σενεγάλη, το
Τόγκο, η Γκάμπια, το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τυνησία, η
Αλβανία, η Γεωργία, η Ουκρανία, η Ινδία και η Αρμενία.

Aπαλλακτικό βούλευμα για τον Δ. Ζώτο

Απαλλακτικό βούλευμα για το σβήσιμο
των συνθημάτων των ναζί στο Καρπενή-
σι το 2017 από τον Δημήτρη Ζώτο, (πο-

λιτική αγωγή στην δίκη της Χρυσής Αυγής) εκ-
δόθηκε από το Συμβούλιο πλημ/κών Ευρυτα-
νίας. Όπως δήλωσε ο Δ. Ζώτος:

“Το Συμβούλιο πλημ/κών Ευρυτανίας με το
5/2019 βούλευμα, έκρινε ότι «με δεδομένο ότι
ο Δήμος Καρπενησίου δεν είχε σβήσει τα συν-
θήματα (της ΧΑ) έκρινε (ο κατηγορούμενος,
δηλ. εγώ) ως καθήκον του ηθικό και κοινωνικό
να τα διαγράψει με σπρέι, ώστε να μην διαδί-
δεται η ναζιστική ιδεολογία».

Τέτοιες μέρες το 2017 ήμουν «κρατούμενος»
στο ΑΤ Καρπενησίου επειδή μαζί με άλλους
συντρόφους σβήσαμε τα μοναδικά συνθήματα
των ναζί στην είσοδο της πόλης. Ήταν εκεί ένα

μήνα τουλάχιστον, ο Μπακογιάννης ήταν στην
πόλη, ήταν τότε περιφερειάρχης Στερεάς και
πρώην δήμαρχος Καρπενησίου.

Ούτε αυτός, ούτε καμία άλλη αρχή ενοχλή-
θηκε από τα ναζιστικά συνθήματα στη μοναδι-
κή είσοδο της πόλης. Δεν αισθάνθηκαν την
προσβολή στην πόλη και τους αγώνες των κα-
τοίκων της κατά των προγόνων των σημερινών
ναζί , που την έκαψαν ολοσχερώς δύο φορές,
επειδή ήταν κέντρο της αντίστασης και έδρα
της κυβέρνησης του βουνού.

Η σύλληψή μου κινητοποίησε εκατοντάδες
αντιφασίστες που με κάθε τρόπο εκδήλωσαν
τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους.
Μία ακόμα μικρή νίκη στη μεγάλη μάχη μέχρι
την πλήρη απομόνωση και εξαφάνιση της ναζι-
στικής εγκληματικής οργάνωσης”.
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Διαδηλώνουμε σε όλο τον κόσμο

Με εκδηλώσεις και συσκέψεις
σε μια σειρά από πόλεις και
γειτονιές προχωράει το 2020

η καμπάνια που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ
για τη Διεθνή Μέρα Δράσης 21 Μάρτη
ενάντια στο ρατσισμό και την φασιστι-
κή απειλή που θα πραγματοποιηθεί σε
δεκάδες χώρες σε όλο τον πλανήτη.
Ήδη τον Δεκέμβρη στα Πετράλωνα
και στην Κυψέλη -και μέσα στο Γενάρη
σε μια σειρά ακόμα γειτονιές- σωμα-
τεία και συλλογικότητες αποφασίζουν
δράσεις, εκδηλώσεις και εξορμήσεις
ενημέρωσης για τις δέκα βδομάδες
που μας χωρίζουν από τις 21 Μάρτη. 

Η επικαιρότητα αυτής της διεθνούς
πρωτοβουλίας -που ξεκίνησε τον περα-
σμένο Οκτώβρη στην Διεθνή Αντιφασι-
στική Συνάντηση που πραγματοποιήθη-
κε στην Αθήνα στη Νομική και συνεχί-
στηκε μια βδομάδα μετά στο Λονδίνο-
ήρθε να επιβεβαιωθεί στην Ελλάδα μέ-
σα στις γιορτές με τις εξελίξεις σε όλα
τα ανοιχτά μέτωπα του αντιφασιστικού
και αντιρατσιστικού κινήματος.

Η πρόταση-πλυντήριο των ναζί της
Χρυσής Αυγής της εισαγγελέως Οικο-
νόμου στην δίκη της Χρυσής Αυγής
απειλεί να βγάλει τα τάγματα εφόδου
των νεοναζί να δολοφονούν ξανά νομι-
μοποιημένα πλέον στους δρόμους.
Ενδεικτικά, μόλις λίγες μέρες μετά,
στις 23 Δεκεμβρίου, γνωστός ακροδε-
ξιός που είναι κατηγορούμενος για
την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου,
επιτέθηκε στη δημοσιογράφο της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης Αφροδίτη Φράγ-
κου, στο σημείο της δολοφονίας.    

Ταυτόχρονα, η ρατσιστική επίθεση
που ξεκίνησε, με το νομοσχέδιο της κυ-
βέρνησης για το άσυλο και τα υπόλοι-
πα ρατσιστικά μέτρα ενάντια στους
πρόσφυγες, κλιμακώνεται αφήνοντας
πίσω της νεκρούς τον ένα μετά τον άλ-
λο στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα
αλλά και στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης: 

Πνιγμένοι
Στους 19.000 ανθρώπους, μια ολό-

κληρη πόλη, υπολογίζονται οι πνιγμέ-
νοι της Μεσογείου, την τελευταία πεν-
ταετία στη Μεσόγειο, κάνοντας τον δή-
μαρχο του Παλέρμο να μιλάει για μια
γενοκτονία που συντελείται από την
ΕΕ σε βάρος των προσφύγων και των
μεταναστών -και συνεχίζεται. Στις 5 Γε-
νάρη τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους, όταν σκάφος της τουρκικής
(αυτή τη φορά) ακτοφυλακής “συγ-
κρούστηκε” με πλαστική βάρκα που
μετέφερε τουλάχιστον 56 άτομα και
κατευθυνόταν προς τη νότια Λέσβο.
Την χρονιά που μας πέρασε 35 άνθρω-
ποι πέθαναν προσπαθώντας να διασχί-
σουν τον Έβρο, οι έξι από αυτούς μέ-
σα σε μόλις μια βδομάδα του Δεκέμ-
βρη. Δεκάδες άλλοι έχουν χάσει τη
ζωή τους στα ανθρωποκυνηγητά της
αστυνομίας στην Εγνατία ενώ πληθαί-
νουν οι καταγγελίες για βασανισμούς

και τα παράνομα push back στην
Τουρκία από την ελληνική αστυνομία.

Είκοσι χιλιάδες άνθρωποι -μόνο στη
Μόρια στη Λέσβο και στη ΒΙΑΛ στη
Χίο- παλεύουν ανυπεράσπιστοι μέσα
σε αντίσκηνα με το χιονιά και οι τοπι-
κές αρχές όχι μόνο τους αρνούνται το
δικαίωμα στη στέγη αλλά εξαγγέλλουν
“συλλαλητήρια” ζητώντας περισσότε-
ρη Φρόντεξ και απελάσεις. Η απόγνω-
ση οδηγεί σε αυτοκτονίες. Ανήμερα
στα Φώτα, ένας 31χρονος Ιρανός κρα-
τούμενος βρέθηκε το πρωί απαγχονι-
σμένος σε χώρο του λεγόμενου Προ-
αναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης
(ΠΡΟ.ΚΕ.Κ) που λειτουργεί μέσα στο
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
της Μόριας. Στον χώρο φιλοξενίας
στις Μουριές, στο Κιλκίς, δύο νέοι
πρόσφυγες, αφγανικής και ιρακινής
καταγωγής, έβαλαν διαδοχικά τέλος
στη ζωή τους ανήμερα και την επόμε-
νη των Χριστουγέννων. Συγκλονιστικές
είναι οι καταγγελίες που έρχονται από
τις γυναίκες στα κρατητήρια της Πέ-
τρου Ράλλη και τα αστυνομικά τμήμα-
τα (βλέπε στη διπλανή σελίδα).

Απέναντι σε αυτήν τη φρίκη το μή-
νυμα που έχουμε να στείλουμε σε όλο
τον κόσμο από την Ελλάδα με ένα με-
γάλο συλλαλητήριο στις 21 Μάρτη εί-
ναι: ελεύθεροι οι πρόσφυγες και οι με-
τανάστες - οι φασίστες στη φυλακή.
Τις επόμενες δέκα βδομάδες χτίζουμε
την επιτυχία της καμπάνιας με μαζική
συμμετοχή σε όλες τις κινητοποιήσεις
με άμεσα βήματα τις συγκεντρώσεις
στο Εφετείο -ξεκινώντας από τις 8 Γε-
νάρη- και τις 17 Γενάρη στα Πετράλω-
να, δυναμώνοντας το κίνημα αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες, σταματώντας
τις ρατσιστικές πρωτοβουλίες των
“αγανακτισμένων” της ακροδεξιάς και
του φασισμού. Με τη δύναμη των συν-
δικάτων, των φοιτητικών συλλόγων,
των κοινοτήτων μεταναστών, του αντι-
φασιστικού και του αντιρατσιστικού κι-
νήματος μπορούμε να ακυρώσουμε
όλα τα ρατσιστικά μέτρα του Μητσο-
τάκη και της ΕΕ και μαζί τους την φα-
σιστική απειλή οργανώνοντας τις 21Μ
σε κάθε σχολείο, σχολή, χώρο εργα-
σίας και γειτονιά. 

Γιώργος Πίττας

Αντιφασιστική διαδή-
λωση στην επέτειο

των επτά χρόνων από
την δολοφονία του
Σαχζάτ Λουκμάν κα-
λούν η ΚΕΕΡΦΑ, η Πα-
κιστανική Κοινότητα
και συλλογικότητες την
Παρασκευή 17 Γενάρη
στα Πετράλωνα, στην
πλατεία Μερκούρη στις
6μμ το απόγευμα. 

Η διαδήλωση είναι
απάντηση στην πρότα-
ση-πλυντήριο της ει-
σαγγελέως Οικονόμου
στην δίκη της Χρυσής
Αυγής που χαρακτήρι-
σε τις δολοφονίες Φύσ-
σα και Λουκμάν “μεμο-
νωμένα περιστατικά”
φτάνοντας στο σημείο
αναφερόμενη στη δο-
λοφονία του δεύτερου
να λέει ότι «στη σελίδα
177 (της καταδικαστι-

κής απόφασης) γίνεται αναφορά ότι οι κατηγορούμενοι εκείνο το βράδυ βγή-
καν και διασκέδασαν και δεν έχουν καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή», ενώ στην
πραγματικότητα στη σελίδα 177 της απόφασης το μόνο που αναγράφεται εί-
ναι ότι «βγήκαν και διασκέδασαν». Πουθενά δεν αναφέρεται ότι δεν σχετίζον-
ται με τη Χρυσή Αυγή. 

“Την Παρασκευή 17 Γενάρη 2020 διαδηλώνουμε αντιφασιστικά και αντιρατσι-
στικά με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων από τη δολοφονία του Σαχζάτ
Λουκμάν, του Πακιστανού εργάτη που μαχαιρώθηκε στην καρδιά στις 17 Γενά-
ρη 2013 στα Πετράλωνα” αναφέρει το κάλεσμα. “Η μάχη που έχουμε να δώ-
σουμε είναι διπλή. Από τη μία να καταδικαστεί σε ισόβια η νεοναζιστική συμμο-
ρία της Χρυσής Αυγής. Η δίκη είναι στη τελική της ευθεία και η παρέμβαση του
κινήματος μέσα και έξω από τα δικαστήρια είναι αυτή που μπορεί να εξασφαλί-
σει τη σωστή απόφαση. Κι απ’ την άλλη παλεύουμε να μπει τέλος στις πολιτικές
του ρατσισμού, απαιτώντας νομιμοποίηση και χαρτιά σε κάθε μετανάστη, δι-
καίωμα ψήφου και κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των μουσουλμάνων”. 

Γιορτή φιλίας στο 10ο Δημοτικό

Γιορτή φιλίας και αλληλεγγύης έξω από το 10ο δημοτικό σχο-
λείο Αθήνας οργανώθηκε από την ΚΕΕΡΦΑ και το KASAPI
Κοινότητα Φιλιππινέζων Εργαζόμενων στην Ελλάδα στις 23

Δεκέμβρη.

Ήταν η καλύτερη απάντηση στο ρατσισμό μετά τον ξυλοδαρμό
του μαθητή από τις Φιλιππίνες από γονέα. Ο μαθητής ήταν εκεί με
τη μητέρα του μοιράζοντας γλυκά από τις Φιλιππίνες, την Ασία, την
Κύπρο. Ήταν εκεί και ο Βασίλης Κουκαλάνι με τους ήχους του
Μορμόλη και τα πολύ όμορφα μπαλόνια που έγιναν ανάρπαστα με
το απλό μήνυμα: “Αφού οι άνθρωποι
έχουν τόση ποικιλία, γιατί ο κόσμος
φτιάχνεται μόνο για μία κατηγορία;"

Μοιράστηκαν καλέσματα για τη διε-
θνή κινητοποίηση στις 21 Μάρτη κατά
του ρατσισμού και του φασισμού όπως
και το κείμενο ψηφίσματος του 7ου κοι-
νοτικού συμβουλίου της Αθήνας.

Πάρα πολλοί γονείς, οι ίδιοι οι εκπαι-
δευτικοί με τα παιδιά συμμετείχαν και
μοιράστηκαν την χαρά και τα ωραία
γλυκά. 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Καλοδεχούμενοιοιπρόσφυγες-Στηφυλακήοινεοναζί-
STOPστις“επιτροπέςαγανακτισμένων”

ΠEMΠTH 16Γενάρη,7.30μμ 
ΠαλιόΔημαρχείοAνδρέαΓκίνη(Πλ.Xαλανδρίου)
Oμιλητές: ΚώσταςΠαπαδάκης,πολιτικήαγωγήστηδίκητης
Χ.Α,ΔημήτρηςΤσακιλτζής,ΣύλλογοςΜικρασιατώνΧαλανδρίου
“Ρίζες”,ΔημήτρηςΠερίχαρος,πρόεδροςΣωματείουΕργαζομέ-
νωνΑμαλίαΦλέμινγκ,ΑφροδίτηΦράγκου,ΚΕΕΡΦΑ.Συντονίζει
η ΜαριάνναΨαραδέλλη,“Αλληλεγγύηστουςπρόσφυγες” 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Καλοδεχούμενοιοιπρόσφυγες-Στηφυλακήοινεοναζί-
Ανοιχτέςπόλεις,σχολεία,νοσοκομεία

ΚΥΡΙΑΚΗ2Φλεβάρη6μμ
ΚαφέSquare,Πλ.Κύπρου(Μ.Ασίας35)

Ομιλητές:ΘωμάςΣίδερης,δημοσιογράφοςΕΡΤ,ΚώσταςΠαπα-
δάκης,πολιτικήαγωγήστηδίκητηςΧ.Α,ΝάσοςΜπράτσος,συγ-
γραφέαςτουβιβλίου“ΑιγαιοπελαγίτεςπρόσφυγεςστονΒ'ΠΠ”,
ΚατερίναΘωίδου,δημοτικήσύμβουλοςΝίκαιας
Προβολήντοκιμαντέρ(Α’�Μέρος)“ΙκαριώτεςπρόσφυγεςστονΒ'ΠΠ”

21 ΜΑΡΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΕΡΦΑ



Συγκέντρωση την Τετάρτη 8 Γε-
νάρη στις 9πμ, στο Εφετείο
(Αλεξάνδρας και Λουκάρεως),

στην πρώτη συνεδρίαση μετά την ει-
σαγγελική πρόταση-ξέπλυμα για
τους νεοναζί, καλεί η ΚΕΕΡΦΑ, με
τον Γενάρη να είναι ο μήνας των
αγορεύσεων των δικηγόρων της πο-
λιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγής (ακολουθούν οι επόμενες δι-
κάσιμοι στο Εφετείο 9, 14, 15, 17,
20-24 και 28-30 Γενάρη). 

Ήδη μια πρώτη οργισμένη απάν-
τηση ενάντια στο ξέπλυμα των ναζί
που επιχειρείται από κυβέρνηση και
δικαστική εξουσία δόθηκε στις 21
Δεκέμβρη στο κέντρο της Αθήνας
αλλά και στη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά
και άλλα σημεία όπου πραγματοποι-
ήθηκαν συγκεντρώσεις και διαμαρ-
τυρίες. Στην Αθήνα εκατοντάδες αν-
τιφασίστες-τριες διαδήλωσαν στο
κέντρο της Αθήνας από τα Προπύ-
λαια στη Βουλή στο συλλαλητήριο
που κάλεσαν η ΚΕΕΡΦΑ, η Πακιστα-
νική Κοινότητα Ελλάδος “Η Ενότη-
τα”, η Μουσουλμανική Ένωση Ελλά-
δος, η Κοινότητα Αιγυπτίων, οι δικη-
γόροι πολιτικής αγωγής των Αιγύ-
πτιων αλιεργατών, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σω-
ματεία και συλλογικότητες. 

Βάδισαν
Στην πορεία επικεφαλείς βάδισαν

οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής των
Αιγύπτιων αλιεργατών, μέλη της
Μουσουλμανικής Ένωσης και της
Πακιστανικής Κοινότητας, συγγενείς
θυμάτων φασιστικής βίας όπως η
Μαρία Κασκαρίκα (μητέρα του Αλέ-
ξη Λάζαρη) και αγωνιστές που έχουν
βρεθεί στο κέντρο αντίστοιχων μα-
χών στο παρελθόν και συνεχίζουν
μέχρι σήμερα, όπως ο Λεωνίδας
Κοντουδάκης, αυτόπτης μάρτυρας
στη δολοφονία Λαμπράκη. Ο Λ. Κον-
τουδάκης κατέθεσε λουλούδια στο
μνημείο του Σωτήρη Πέτρουλα όταν
η διαδήλωση πέρασε από το σημείο.
Με τα πανό τους συμμετείχαν επί-
σης, εκτός από την ΚΕΕΡΦΑ και το
ΣΕΚ, ο Σύλλογος Εργαζόμενων Νο-
σοκομείου «Άγιος Σάββας», η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ και η Ανοιχτή Πόλη.

Στη συγκέντρωση που προηγήθη-
κε στα Προπύλαια, χαιρετισμούς
απεύθυναν ο Κώστας Παπαδάκης,
συνήγορος πολιτικής αγωγής των
Αιγύπτιων αλιεργατών στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, ο Κώστας Καταρα-
χιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργα-

ζόμενων Νοσοκομείου «Αγ. Σάβ-
βας», ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος
της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλά-
δας «Η Ενότητα», η Άννα Στάμου εκ
μέρους της Μουσουλμανικής Ένω-
σης και ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημο-
τικός σύμβουλος Αθήνας.

Οι ομιλητές τόνισαν πόσο προκλη-
τικά αγνόησε η εισαγγελέας Α. Οικο-
νόμου τα αδιάσειστα στοιχεία που
έχουν έρθει στο φως τα 4,5 αυτά
χρόνια της δίκης, ότι πρόκειται για
μια επίθεση που αποκαλύπτει τις
σχέσεις της ΧΑ με τον δικαστικό, ει-
σαγγελικό και αστυνομικό μηχανι-
σμό και ότι αυτή η προσπάθεια ξε-
πλύματος και επανανομιμοποίησης
θα συναντήσει την οργή όλης της
αντιφασιστικής πλειοψηφίας. Κάλε-
σαν σε μαζικές κινητοποιήσεις στο
δικαστήριο σε όλες τις συνεδριάσεις
που μένουν, αρχίζοντας από τη συ-
νεδρίαση της 8ης Γενάρη 2020.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της
συγκέντρωσης η ΚΕΕΡΦΑ απεύθυνε
κάλεσμα για κλιμάκωση όλων των
μαχών ενάντια στο ρατσισμό και τη
φασιστική απειλή, σε μαζική συμμε-
τοχή στο συλλαλητήριο για τα 7
χρόνια από τη δολοφονία του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν στις 17 Γενάρη 2020
και σε ξεσηκωμό στις 21 Μάρτη, διε-
θνή ημέρα δράσης ενάντια στον ρα-
τσισμό και τον φασισμό.

«Θεωρούμε ανεπίτρεπτο να υπάρ-
χουν τέτοιες προτάσεις από την πλευ-
ρά της δικαιοσύνης. Με την πρόταση
της εισαγγελέως ξεπλένεται ουσια-
στικά και οδηγείται σε αθώωση η ΧΑ,

η εγκληματική οργάνωση – ιθύνων
νους των δολοφονικών επιθέσεων σε
βάρος όχι μόνο του Παύλου Φύσσα
αλλά και των Αιγύπτιων αλιεργατών
και συνδικαλιστών και όλων όσων τα
προηγούμενα χρόνια είχε βάλει στο
στόχαστρο, στρεφόμενη ενάντια στο
εργατικό λαϊκό κίνημα και τα δημο-
κρατικά δικαιώματα», δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη ο Δημήτρης
Πολυχρονιάδης, δάσκαλος, μέλος
του ΔΣ της ΔΟΕ, εκπρόσωπος των
«Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπει-
ρώσεων» και συμπλήρωσε: «Λέμε ξε-
κάθαρα ότι αυτή η πρόταση της ει-
σαγγελέως πρέπει να απορριφθεί, οι
φασίστες πρέπει να καταλήξουν στη
φυλακή και πρέπει να ηττηθούν και
πολιτικά. Δεν πρέπει να ξεπλυθούν,
να αποδοθούν στην κοινωνία σαν να
μη συνέβη τίποτα. Θα φροντίσουμε
εμείς γι’ αυτό. Σήμερα είναι η πρώτη
αντιφασιστική συγκέντρωση και μαζι-
κή πορεία διαμαρτυρίας γι’ αυτό. Εί-
ναι μόνο η αρχή. Καλούμε όλους τους
εργαζόμενους εκπαιδευτικούς να
συμμετέχουν μαζικά και μαχητικά στο
αντιφασιστικό κίνημα μέχρι την πλήρη
δικαίωση των θυμάτων, μέχρι η ΧΑ να
μπει στο περιθώριο της πολιτικής και
κοινωνικής ζωής».

Ενοχή
Η Στέλλα Μπελιά, από τις Οικογέ-

νειες Ουράνιο Τόξο και την Επιτρο-
πή Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας
στην ΕΑ, υπογράμμισε: «Είναι ση-
μαντικό να δείξουμε όλοι την αντίθε-
σή μας. Η ΧΑ ξεκάθαρα δεν είναι
ένα πολιτικό κόμμα, είναι μια φασι-
στική ομάδα. Δεν μπορούμε να της
επιτρέψουμε να ξαναφορέσει τον
μανδύα του κόμματος, και μάλιστα
να επιχορηγηθεί αναδρομικά. Περι-
μέναμε μια δίκαιη δίκη. Όλα τα στοι-
χεία έδειχναν την ενοχή τους. Σαν
να ήταν σε άλλο δικαστήριο, σαν να
μην καταλάβαινε τι άκουγε, η εισαγ-
γελέας μου έδωσε την εντύπωση
όχι κατήγορου, αλλά συνηγόρου
υπεράσπισης. Ελπίζω να μην είναι
αυτό τελικά το αποτέλεσμα. Εμείς
θα είμαστε στους δρόμους».

«Διαδηλώνουμε γιατί η αγόρευση
της εισαγγελέως ήταν προκλητική,
αντίθετη στην κοινή λογική, αντίθετη
σε αυτό που κατάλαβαν όλοι όσοι
παρακολουθούσαν τη δίκη και νομί-
ζω προκαλεί το δημοκρατικό συναί-
σθημα κάθε ανθρώπου που θέλει να
αποδοθεί η δικαιοσύνη», επισήμανε
σε δήλωσή του στην ΕΑ ο Γιώργος
Τσιμουρής, καθηγητής κοινωνικής
ανθρωπολογίας στο Πάντειο. «Αυτό
που όλα τα τεκμήρια δείχνουν, είναι
ότι πρόκειται για οργανωμένο έγ-
κλημα, ότι αυτοί οι 30 άνθρωποι που
βρέθηκαν στη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα δεν βρέθηκαν τυχαία
εκεί, είχαν εμπλοκή. Επίσης όλα τα
τεκμήρια δείχνουν ότι πρόκειται για
εγκληματική οργάνωση. Εκτός από
το κοινοβουλευτικό προσωπείο της
είχε και το ναζιστικό πρόσωπο που
νομίζω δεν χρειάζεται να είναι κα-
νείς ειδικός για να το αντιληφθεί.
Αυτό που θα πρέπει να γίνει στο
εξής είναι ότι, τόσο εμείς στο Πανε-
πιστήμιο, όσο και ο κόσμος συνολι-
κά, μέσα από τα συνδικάτα κλπ, πρέ-
πει να δράσουμε ακριβώς γιατί η
κοινωνία έχει έναν λόγο ως προς αυ-
τό. Θα ήταν ξαναζωντάνεμα της να-
ζιστικής οργάνωσης το να μην απο-
δοθεί δικαιοσύνη», τόνισε.

Ο Θανάσης Διαβολάκης, δημοτι-
κός σύμβουλος Πειραιά με την «Αν-
ταρσία στο Λιμάνι» είπε στην ΕΑ: «Η
εισαγγελική πρόταση έχει ξεσηκώ-
σει στις γειτονιές του Πειραιά την
οργή και την αγανάκτηση όχι μόνο
του αντιφασιστικού κινήματος που

όλα αυτά τα χρόνια έδωσε μάχες
ενάντια στη ναζιστική συμμορία, αλ-
λά και όλου του απλού κόσμου που
έχει δει στη γειτονιά του τι σημαίνει
η εγκληματική και δολοφονική δρά-
ση των ναζιστικών ταγμάτων εφό-
δου. Όλου του κόσμου που έχει δει
το τάγμα εφόδου της ΧΑ να δολοφο-
νεί μπροστά στα μάτια του και μέσα
στη γειτονιά του τον Παύλο Φύσσα
προσπαθώντας να μπήξει το μαχαίρι
όχι μόνο στη δική του καρδιά αλλά
στην καρδιά όλων μας. Ο αγώνας
ενάντια στον φασισμό συνεχίζεται
μέχρι την οριστική, αμετάκλητη και
παραδειγματική καταδίκη όλης της
εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας,
μέχρι την οριστική συντριβή του φα-
σισμού από τις γειτονιές μας και την
κοινωνία ολόκληρη».

«Η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει δώσει μάχη το
προηγούμενο διάστημα ώστε να μην
παίζει η ΧΑ στην τηλεόραση της ΕΡΤ,
μια μάχη που καταφέραμε να την
κερδίσουμε. Θα είμαστε στο δρόμο
μαζί με το αντιφασιστικό κίνημα και
όλα τα συνδικάτα μέχρι να καταδικα-
στούν οι εγκληματίες της ΧΑ», δήλω-
σε στην ΕΑ η Ειρήνη Φωτέλλη, μέλος
του ΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ με την Αριστε-
ρή Πρωτοβουλία Εργαζόμενων.

Οι μαζικές και οργανωμένες αντι-
δράσεις συνεχίστηκαν μετά την με-
γάλη αντιφασιστική διαδήλωση της
21 Δεκέμβρη. Μια σειρά σωματεία
και συνδικάτα (πολλοί Σύλλογοι Δα-
σκάλων και ΕΛΜΕ, το Συνδικάτο Με-
τάλλου, η νομαρχιακή επιτροπή Χίου
της ΑΔΕΔΥ κ.α) έχουν ήδη βγάλει
ανακοινώσεις στις οποίες καταγγέλ-
λουν την προσπάθεια ξεπλύματος
της Χρυσής Αυγής και καλούν τους
εργαζόμενους και τις εργαζόμενες
να κλιμακώσουν τη μάχη ενάντια
στον φασισμό. 

Πάνω από 300 μουσικοί της ελλη-
νικής χιπ χοπ σκηνής δημιούργησαν
την «Ραπ συσπείρωση για τον Παύ-
λο» η οποία σε ανακοίνωσή της την
1η Γενάρη 2020 καλεί να «δώσουμε
αυτή τη μάχη με κάθε κόστος, όπως
και όπου χρειαστεί, μέχρι να δικαιω-
θεί ο Παύλος, ο Λουκμάν, αλλά και
όλα τα θύματα του φασισμού».
Όπως αναφέρουν, ανάμεσα σε άλ-
λα: «Νομίζουν πως θα τους περάσει
έτσι εύκολα, αλλά είναι βαθιά γελα-
σμένοι. Θα μας βρουν απέναντί
τους! Αν η απόφαση του δικαστηρί-
ου αθωώσει την ΧΑ, σημαίνει πως
αυτομάτως οπλίζεται ξανά το χέρι
των νεοναζί. Δεν θα το επιτρέψουμε.
Θα δώσουμε ενωμένοι και αποφασι-
σμένοι το παρών στα δικαστήρια ως
την ημέρα της απόφασης. Οι δικα-
στές πρέπει να αφουγκραστούν το
αίσθημα δικαίου και να καταδικά-
σουν τους κατηγορουμένους με τις
μέγιστες προβλεπόμενες ποινές».
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Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Χ.Α!

21/12/19, Μαζική διαδήλωση ενάντια στην εισαγγελική πρόταση. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

21/12/19, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Τα άπλυτα 
του πλυντηρίου 
της “εισαγγελέως
υπεράσπισης”

Η πρόταση της εισαγγελέως Α. Οικονόμου
στη δίκη της Χρυσής Αυγής είναι μια επί-
θεση απέναντι σε όλη την κοινωνία και ξε-

σήκωσε κύμα αντιδράσεων ήδη από τις πρώτες
της ώρες, πριν ακόμη ολοκληρωθεί. Στη διάρκεια
των πάνω από 7,5 ωρών της 400ής συνεδρίασης
(στις 18/12/19) η εισαγγελέας εξαπέλυσε έναν κυ-
ριολεκτικό οχετό. Μια απροκάλυπτη υιοθέτηση
όλων των υπερασπιστικών ισχυρισμών, με μόνες
εξαιρέσεις όποιους ισχυρισμούς κατηγορούμενων
ενοχοποιούσαν κάποιον συγκατηγορούμενό τους
–αφού θέλησε να τους βγάλει όλους λάδι. Σε ένα
από τα διαλείμματα της συνεδρίασης η Μάγδα
Φύσσα απηύθυνε το λόγο στην εισαγγελέα: «Σή-
μερα 18 του μηνός ο Παύλος κλείνει 75 μήνες νε-
κρός. Τώρα τον ξαναμαχαιρώνετε;»

Η εισαγγελέας έκρινε ότι δεν υπάρχει εγκλημα-
τική οργάνωση, επομένως πρότεινε την απαλλαγή
όλων των κατηγορούμενων (και του Ρουπακιά)
από το αδίκημα της ένταξης, ενώ πρότεινε επιπλέ-
ον την απαλλαγή των πρώην βουλευτών, της ηγε-
σίας της ΧΑ, από το αδίκημα της διεύθυνσης. Για
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα έκρινε ένοχο
μόνο τον Ρουπακιά, ο οποίος κατά τη γνώμη της
έδρασε ανεξάρτητα από όλους τους συγκατηγο-
ρούμενούς του –οι υπόλοιποι βρέθηκαν εκεί «συμ-
πτωματικά». Για τις επιθέσεις στους Αιγύπτιους
αλιεργάτες και τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ
πρότεινε αλλαγή των κατηγοριών από απόπειρα
ανθρωποκτονίας σε ελαφρύτερα αδικήματα. Σε
καμία από τις τρεις υποθέσεις δεν είδε εμπλοκή
της Χρυσής Αυγής.

Μέσα σε αυτή τη δίκη τα τελευταία 4,5 χρόνια
έχουν περάσει πάνω από 140 μάρτυρες κατηγο-
ρίας, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων κατέ-
θεσε τη σχέση της Χρυσής Αυγής όχι μόνο με αυ-
τές τις επιθέσεις αλλά και με δεκάδες έως εκατον-
τάδες ακόμα –κατέθεσαν είτε ως θύματα, είτε ως
αυτόπτες μάρτυρες, είτε ως πρώην μέλη που συμ-
μετείχαν σε επιθέσεις, είτε ως ερευνητές. Έχουν
διαβαστεί οι δεκάδες καταδικαστικές αποφάσεις
σε βάρος στελεχών της Χρυσής Αυγής συμπλη-
ρώνοντας το παζλ της εγκληματικής δράσης της
οργάνωσης: επιθέσεις που έχουν ίδια χαρακτηρι-
στικά με αυτές της μεγάλης δίκης και δράστες
ενεργά μέλη της ηγεσίας ή/και πρώην βουλευτές. 

Εγκληματική δράση
Έχουν αναγνωστεί τα έγγραφα του κατηγορη-

τηρίου καθώς και τα έγγραφα που προσκόμισε η
πολιτική αγωγή που δείχνουν την οργανωτική δο-
μή, την ναζιστική ιδεολογία, την εγκληματική δρά-
ση της Χρυσής Αυγής πέρα από κάθε αμφιβολία.
Στα έγγραφα αυτά υπάρχουν οι τηλεφωνικές επι-
κοινωνίες του τάγματος εφόδου της Νίκαιας και
της ηγεσίας το βράδυ της δολοφονίας που δεί-
χνουν πόσο απροκάλυπτα ψέματα λέει η εισαγγε-
λέας όταν ισχυρίζεται ότι ο Ρουπακιάς έδρασε
ανεξάρτητα από την ηγεσία. Ακόμη και μερικοί
από τους ίδιους χρυσαυγίτες του τάγματος εφό-
δου της Νίκαιας στις απολογίες τους κατέθεσαν
ότι δεν βρέθηκαν εκεί συμπτωματικά, αλλά είτε

μετά το sms Πατέλη και ακολουθώντας τον Ρου-
πακιά, είτε ανταποκρινόμενοι σε τηλέφωνα. 

Τίποτα από αυτά δεν απασχόλησε την εισαγγε-
λέα. Δικαίωσε όσο μπορούσε καλύτερα το παρα-
τσούκλι που της έχει δοθεί σχεδόν από την αρχή
της δίκης: «εισαγγελέας υπεράσπισης». Ο συνήγο-
ρος του Πατέλη είχε μαλώσει τον πελάτη του στο
δικαστήριο εν μέσω της απολογίας του επειδή δεν
κάρφωσε αρκετά καθαρά τον Άγγο. Ο Τσακανίκας
είχε καρφώσει επιπλέον τους Πατέλη, Τσαλίκη, Κα-
λαρίτη. Ο Κασιδιάρης και ο Παναγιώταρος είχαν
θάψει όλο το τάγμα εφόδου της Νίκαιας. Ο Μιχα-
λολιάκος τους “έδωσε” όλους ανεξαιρέτως σε
ρυθμό πολυβόλου. Και ο κατάλογος των αλληλο-
καρφωμάτων και των αντιφάσεων δεν είχε τέλος.
Η πρόταση της εισαγγελέως όμως ήταν μια θεαμα-
τική υπέρβαση όλης αυτής της ξεφτίλας.

Αυτό που είδαν εκατοντάδες χιλιάδες πρώην
ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής και την εγκατέλει-
ψαν, αφήνοντάς την έξω από τη Βουλή μετά από
7 χρόνια, αυτό που είδε η εργατική τάξη της Ελ-
λάδας και με διαρκείς μάχες έκλεισε τα «γρα-
φεία»-ορμητήρια της ΧΑ γειτονιά τη γειτονιά, αυτό
που είδαν εκατομμύρια αντιφασίστες σε όλη την
Ευρώπη που δίνουν τη μάχη στις χώρες τους
ενάντια στην φασιστική απειλή και κοιτούν με
αγωνία και ελπίδα προς την Ελλάδα, η εισαγγελέ-
ας «δεν το είδε». 

Το κράτος έδειξε τα νύχια του: σχεδιάζει την
επανανομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής. Από το
τσάκισμα των συλλογικών αντιστάσεων μέχρι την
ιδεολογική αντεπίθεση σε ένα κίνημα που έχει κα-
ταφέρει να επιβάλει τόσα πολλά από τα αιτήματά
του, το κράτος θεωρεί ότι οι ναζί θα του φανούν
χρήσιμοι στο μέλλον. Όμως δεν θα εξασφαλιστεί
καμία «ομαλότητα» έτσι. Ο πανελλαδικός ξεσηκω-
μός του Σεπτέμβρη του 2013 που οδήγησε στην
δίωξη της ηγεσίας της ΧΑ θα μοιάζει με περίπατο
μπροστά σε αυτό που περιμένει το κράτος και την
κυβέρνηση εάν αποφασίσουν ότι τα τάγματα εφό-
δου μπορούν να ξαναγυρίσουν στους δρόμους. Η
δουλειά του αντιφασιστικού κινήματος είναι να το
κάνει τώρα αυτό τόσο καθαρό που να αναγκάσει
κάθε τέτοια σκέψη να διαλυθεί.

Αφροδίτη Φράγκου

Πολλοί σκιτσογράφοι κατήγγειλαν με τα έργα τους την
εισαγγελική πρόταση. Εδώ: Γ. Μικάλεφ στο The Press Project

ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Το δικαστήριο να απορρίψει
την εισαγγελική πρόταση

Η εισαγγελική πρόταση υπερέβη και την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη του πιο φανα-
τικού οπαδού της Χρυσής Αυγής. Ήταν μια πρόταση πρόκληση για τα θύματα

και τις οικογένειές τους, για ολόκληρη την δημοκρατική κοινωνία. Ήταν αποκορύ-
φωμα και επιστέγασμα μιας ανύπαρκτης εισαγγελικής παρουσίας στη δίκη αυτή,
χωρίς κανένα ενεργό ρόλο, που δεν εισέφερε αποδεικτικό υλικό, δεν συνέβαλλε
στη διαμόρφωση αποδεικτικών κατευθύνσεων, δεν έδωσε νομικές μάχες για να
στηρίξει το κατηγορητήριο. Αν δεν υπήρχε η πολιτική αγωγή η δίκη αυτή θα είχε
λήξει με συνοπτικές διαδικασίες και με ένα αποτέλεσμα σαν αυτό. 

Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή Αιγυπτίων αλιεργατών

Η εισαγγελική πρόταση δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Είμαστε καχύποπτοι ως
προς τα κίνητρα της εισαγγελικής πρότασης γιατί η πολύχρονη εγκληματική

δράση της ΧΑ είχε αντιμετωπίσει μια θεσμική ασυλία. Επί δεκαετίες η ΧΑ εγκλημα-
τούσε και το ελληνικό κράτος και η ελληνική έννομη τάξη ακολουθούσε τη θεωρία
των μεμονωμένων περιστατικών και κανένας εισαγγελέας δεν παρενέβη ποτέ για
να αναζητήσει τις ποινικές ευθύνες της ηγεσίας της ΧΑ. Φοβόμαστε λοιπόν ότι αυ-
τό που συνέβη είναι η αντεπίθεση εκείνων των κομματιών του κρατικού μηχανι-
σμού που επί πολλά χρόνια ανέχτηκαν, αν δεν συνέργησαν στην εγκληματική δρά-
ση της ΧΑ και νιώθουν αυτή τη στιγμή την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να επιστρέ-
ψουν σε ένα οριστικό ξέπλυμα της ναζιστικής οργάνωσης, σε μια ολική επαναφο-
ρά της όχι μόνο στο δρόμο -γιατί θα ξαναδούμε τα τάγματα εφόδου στο δρόμο αν
υιοθετηθεί αυτή η πρόταση- αλλά και στο πολιτικό σύστημα. Θεωρούμε ότι το δι-
καστήριο έχει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για να καταδικάσει τους κατηγορούμε-
νους έτσι όπως κατηγορούνται και να απορρίψει την εισαγγελική πρόταση.

Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτική αγωγή Αιγυπτίων αλιεργατών

Αρχικά πρέπει να καταστεί σαφές ότι η πρόταση της εισαγγελίας δεν είναι καθ’
οιονδήποτε τρόπο δεσμευτική για το δικαστήριο. Η άκριτη υιοθέτηση του συ-

νόλου των αναπόδεικτων ισχυρισμών των κατηγορουμένων βουλευτών περί κατα-
στατικού, περί δήθεν μη γνώσης της ηγεσίας για τις εγκληματικές πράξεις των με-
λών, η συνολική αθώωση των 17 κατηγορουμένων για απλή συνέργεια στην αν-
θρωποκτονία του Παύλου Φύσσα, η υιοθέτηση της άποψης ότι ο Ρουπακιάς έδρα-
σε μόνος του εκείνο το βράδυ παραβλέπει εσκεμμένα την πληθώρα των αποδεικτι-
κών στοιχείων, μαρτυρίες, αναγνωστέα, βίντεο που αναγνώστηκαν και οδηγούν
στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα.

Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για την εισαγγελέα που ρώτησε στο ακροατήριο
τον φίλο του Παύλου Φύσσα γιατί έφυγε τρέχοντας από το σημείο της επίθεσης
και δεν παρέμεινε να βοηθήσει τον φίλο του και να αποτρέψει τη δολοφονία. Ερώ-
τηση που δεν τόλμησαν να θέσουν ούτε καν οι συνήγοροι υπεράσπισης της Χρυ-
σής Αυγής. Η συλλογιστική της εισαγγελέως της έδρας είναι ακριβώς αυτή που
οδήγησε στη μακροχρόνια ασυλία της δράσης της Χ.Α. και κατέληξε στη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα. Η έδρα του δικαστηρίου είναι η μόνη αρμόδια να αποφα-
σίσει.

Χρύσα Παπαδοπούλου, πολιτική αγωγή της οικογένειας Φύσσα

Η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας κ. Αδαμαντίας Οικονόμου είναι απαρά-
δεκτη και προκλητική απέναντι στα θύματα της ναζιστικής οργάνωσης και

απέναντι στο αίσθημα δικαίου του λαού μας. Βέβαια, η εν λόγω εισαγγελική πρό-
ταση δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία» για όσους παρακολουθούν την εξέλιξη της δί-
κης όλα αυτά τα χρόνια, παίρνοντας υπόψη τη μέχρι τώρα στάση της.

Η κ. εισαγγελέας ουσιαστικά αποσιώπησε αλλά και διαστρέβλωσε το τεράστιο
αποδεικτικό υλικό που παρουσιάστηκε στην πολύχρονη αυτή ακροαματική διαδι-
κασία, δηλαδή τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα βίντεο, τα έγγραφα της δικογρα-
φίας, ακόμα και τις δηλώσεις των ίδιων των κατηγορουμένων.

Αναπαρήγαγε επί της ουσίας όλους τους ισχυρισμούς των κατηγορούμενων να-
ζιστών, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να υιοθετήσει τόσο τη δήλωση του Κασι-
διάρη ότι «η δολοφονία Φύσσα ήταν δολοφονία κατά της Χρυσής Αυγής» όσο και
τον ισχυρισμό του Μιχαλολιάκου ότι η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για τη δο-
λοφονία Φύσσα αφορούσε δήθεν την ανάληψη της εκλογικής-πολιτικής φθοράς
του κόμματος της Χρυσής Αυγής!

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες και
δεν θεωρούμε ότι μπορεί να υιοθετήσει μια τέτοια προκλητική εισαγγελική πρότα-
ση. Σε κάθε περίπτωση, ο ελληνικός λαός πρέπει να εντείνει την επαγρύπνηση και
τον αγώνα του, για την απομόνωση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της
Χρυσής Αυγής, όπως και των διάφορων φασιστικών μορφωμάτων που βγαίνουν
μέσα από τα σπλάχνα του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος που υπηρετούν, αλ-
λά και την καταδίκη της για τα βαριά εγκλήματα που έχει διαπράξει.

Συνήγοροι πολιτικής αγωγής ΠΑΜΕ
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Στη νέα χρονιά με έμπνευση από τις επαναστατικές παραδόσεις
80 χρόνια από τη
δολοφονία του Τρότσκι

Πριν 80 χρόνια, ο Λέον Τρότσκι, η «πέ-
να» και το «ξίφος» της Ρώσικης Επανά-
στασης του 1917, έπεφτε νεκρός στο
Μεξικό χτυπημένος από ένα πράκτορα
της μυστικής αστυνομίας του Στάλιν. Η
δολοφονία του ήταν η τελευταία πράξη
της σταλινικής επιχείρησης εξόντωσης
της επαναστατικής ηγεσίας του Κόκκι-
νου Οκτώβρη.

Ο Τρότσκι ήταν ο Πρόεδρος του Σοβιέτ
της Πετρούπολης ήδη από την πρώτη ρώ-
σικη επανάσταση του 1905, σε ηλικία μό-
λις 26 χρονών. Ήταν ο κύριος οργανωτής
της κατάληψης της εξουσίας τον Οκτώβρη του ’17 από την ίδια θέση του
Προέδρου του Σοβιέτ των Εργατών και των Στρατιωτών της Πετρούπολης.
Ήταν ο επικεφαλής του Κόκκινου Στρατού που στα επόμενα δυο χρόνια θα
νικούσε τους ιμπεριαλιστικούς στρατούς 14 χωρών που πήγαν να πνίξουν
την επανάσταση. Πολλές από τις θέσεις και αποφάσεις των πρώτων συνε-
δρίων της Γ’ Κομμουνιστικής Διεθνούς είχαν την «υπογραφή» του. Για όλη
αυτή την περίοδο ήταν μαζί με τον Λένιν οι αναγνωρισμένοι από τους εργά-
τες, τους αγρότες και τους φαντάρους ηγέτες της επανάστασης.

Ήταν ταυτόχρονα ο βασικός υπερασπιστής της επανάστασης μετά το
θάνατο του Λένιν απέναντι στην ανερχόμενη σταλινική γραφειοκρατία
και το δόγμα «του σοσιαλισμού σε μια μόνο χώρα». Παρέμεινε τα επόμε-
να χρόνια, ακόμα και από την εξορία, η φωνή της επανάστασης.  Η θεω-
ρία του της Διαρκούς Επανάστασης, πρωτοδιατυπωμένη ήδη από το
1905, ήταν τομή στην αριστερά της περιόδου και ταυτόχρονα η μεγαλύ-
τερη συνεισφορά του στο μαρξισμό.

120 χρόνια από τη
γέννηση του Παντελή
Πουλιόπουλου

Ο Τρότσκι κατάφερε να κρατήσει
ζωντανή τη γνήσια επαναστατική πα-
ράδοση και έγινε ο φάρος για πολ-
λούς σύγχρονούς του επαναστάτες
σε όλο τον κόσμο. Ο Παντελής Που-
λιόπουλος, που φέτος κλείνουν 120
χρόνια από τη γέννησή του, ήταν ένας
από αυτούς.

Το βιβλίο του «Δημοκρατική ή Σοσια-
λιστική Επανάσταση στην Ελλάδα»
γραμμένο το 1934 παραμένει μια εξαι-
ρετική μαρξιστική ανάλυση του ελληνικού καπιταλισμού. Ήταν η απάντη-
σή του στις αποφάσεις της 6ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΚΕ που άλλαζαν ριζικά στον στρατηγικό προσανατολισμό του κόμματος.
Σε εκείνη την Ολομέλεια, η Ελλάδα χαρακτηριζόταν  υπανάπτυκτη, «μισο-
φεουδαρχική» χώρα που δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τον «αστικοδημο-
κρατικό μετασχηματισμό της» -ένα στάδιο έμπαινε πριν τη σοσιαλιστική
επανάσταση. Ο Πουλιόπουλος, βασισμένος στη θεωρία της Διαρκούς
Επανάστασης του Τρότσκι, υπερασπίζεται τη δυνατότητα της εργατικής
τάξης να ανατρέψει τον καπιταλισμό και να χτίσει τη δική της κοινωνία. 

Ο Πουλιόπουλος είχε βρεθεί δύο φορές στην ηγεσία του κόμματος τα
προηγούμενα χρόνια, γραμματέας του, πρώτα το 1924 σε ηλικία μόλις
24 χρόνων, και ξανά το 1926. Ήταν μια θέση που την είχε κερδίσει μέσα
από την ανυποχώρητη αντιπολεμική και σοσιαλιστική δράση του τόσο
στη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας όσο και μετά, ως ηγέτης
του κινήματος των Παλαιών Πολεμιστών με δεκάδες χιλιάδες εργάτες
και αγρότες στις γραμμές τους. Το 1927 θα βρεθεί εκτός κόμματος όταν
υιοθετεί τις θέσεις της Αριστερής Αντιπολίτευσης του Τρότσκι και μέχρι
το τέλος της ζωής του δεν θα σταματήσει να βλέπει το προλεταριάτο ως
τη δύναμη της επαναστατικής ανατροπής. Εκτελέστηκε από τους ιτα-
λούς φασίστες το 1941.

Οι από πάνω κάνουν ποδαρικό στη
νέα χρονιά με απειλές για νέους
αιματηρούς πολέμους. Οι επέτει-

οι του 2020 μας προσφέρουν πολύτιμες
εμπειρίες και διδάγματα για να μην τους
επιτρέψουμε να επαναλάβουν τα φρικια-
στικά εγκλήματά τους.

Πριν 100 χρόνια, η
Συνθήκη των Σεβρών 

έκλεινε επισήμως τον Α' ΠΠ. Υποτίθεται
ότι ήταν μια συνθήκη ειρήνης που έβαζε
τέλος στο σφαγείο του πολέμου. Στην
πραγματικότητα ήταν μια ιμπεριαλιστική,

όπως και ο ίδιος ο πόλεμος, συνθήκη που
«μοίραζε» τον κόσμο και άνοιγε νέο κύ-
κλο αίματος ανάμεσα στους «νικητές» και
τους «ηττημένους». Η ελληνική άρχουσα
τάξη συγκαταλεγόταν στους νικητές και
ήταν χωμένη στη μοιρασιά του 1920, με
αντάλλαγμα το αίμα των εργατών και των
αγροτών που βρέθηκαν να πολεμούν ξα-
νά στα βάθη της Μικράς Ασίας. Η μικρα-
σιατική καταστροφή ήταν το αποτέλε-
σμα. Το αντιπολεμικό κίνημα της περιό-
δου, που εκφράστηκε και με σκληρές
απεργίες, ήταν η μήτρα για τη συγκρότη-
ση της Αριστεράς στην Ελλάδα και παρα-
μένει κορυφαία πηγή έμπνευσης.

Πριν 80 χρόνια, η
Ελλάδα έμπαινε στο Β'ΠΠ. 

Πίσω από τα δάκρυα για τους «ήρωες
του '40» και τους μύθους για την «ελληνι-
κή πολεμική αρετή», η άρχουσα τάξη νοι-
αζόταν μόνο για το πώς θα εξασφαλίσει
τον έλεγχό της. Αυτό πρέπει να το θυμό-
μαστε φέτος όταν θα γίνονται οι φιέστες
για τα 80 χρόνια του ΟΧΙ. Η εκτίμηση των
από πάνω για τους ανθρώπους που είχαν
δώσει τον «ένδοξο αντιφασιστικό αγώνα»,
φάνηκε όταν ο πόλεμος έφτανε στο τέ-
λος του, με το πνίξιμο των κινημάτων της
Αντίστασης.

Γαλλία
Φέτος κλείνουν 25 χρόνια από το Δεκέμ-

βρη του 1995 στη Γαλλία, όταν μια γενική
απεργία ενάντια στην «μεταρρύθμιση» του
ασφαλιστικού παρέλυσε για τρεις βδομά-
δες ολόκληρη τη χώρα. Ήταν και αυτό
ένα σημείο καμπής: η εργατική τάξη όχι
μόνο αναθαρρούσε, αλλά είχε και νίκες.
Εκείνες οι κινητοποιήσεις ανάγκασαν την
κυβέρνηση του δεξιού προέδρου Ζακ Σι-
ράκ σε μια ταπεινωτική ήττα αποσύροντας
τη «μεταρρύθμιση». Η σημασία της επετεί-
ου γίνεται ακόμα μεγαλύτερη εν μέσω του
συγκλονιστικού απεργιακού κύματος στη
Γαλλία σήμερα ενάντια σε αντίστοιχη επί-
θεση στο ασφαλιστικό από την κυβέρνηση
του Εμανουέλ Μακρόν. Δεν είναι τυχαίο
ότι όλοι, συνδικάτα, εργάτες, νεολαία στη
Γαλλία θυμούνται ξανά το 1995. 

110 χρόνια από τη
Μεξικανική Επανάσταση

Δέκα χρόνια νωρίτερα, στην άλλη
πλευρά του Ατλαντικού, ξεκινούσε η
Μεξικανική Επανάσταση. Πρωταγω-
νιστές της ήταν κατά κύριο λόγο οι
αγρότες με ηγέτες δυο θρυλικές
μορφές των από κάτω σε όλο τον
κόσμο μέχρι σήμερα: τον Εμιλιάνο

Ζαπάτα και τον Πάντσο Βίγια. 
Μετά από σκληρές πολιτι-

κές και στρατιωτικές μάχες,
το δικτατορικό  καθεστώς
του Πορφύριο Ντίας ηττήθη-
κε. Αυτό δεν σταμάτησε την
επανάσταση. Σε μια κοινωνία
όπου συνυπήρχαν ο πλούτος
με την εξαθλίωση, η εξέλιξη
με την καθυστέρηση, τα
ανερχόμενα αστικά κέντρα
και οι βιομηχανίες με τους
γαιοκτήμονες και τα λατι-
φούντια, η ένοπλη εξέγερση
έγινε μονόδρομος για τους
αγρότες που απαιτούσαν
απαλλοτρίωση και αναδασμό
της γης. Για δέκα χρόνια θα
βρισκόταν η χώρα στη δίνη
της επαναστατικής διαδικα-
σίας. 

Ο Ζαπάτα δολοφονήθηκε
το 1919 και ο Βίγια σκοτώθη-
κε το 1923. Το επαναστατικό
αίτημα για γη και ελευθερία,

για ισότητα και δικαιοσύνη, έμεινε
ανεκπλήρωτο και οι εκατοντάδες χι-
λιάδες άκληροι αγρότες, οι εργάτες
και η φτωχολογιά των πόλεων που
έδωσαν το στίγμα τους στην επανά-
σταση δεν δικαιώθηκαν από το απο-
τέλεσμα. Δεν σταμάτησαν ωστόσο
ποτέ να αποτελούν έμπνευση διε-
θνώς με την αυτοθυσία, τα οράματα
και τις πράξεις τους.

100 χρόνια από 
την «κόκκινη διετία»
στην Ιταλία

Το 1919-1920 η εργατική τάξη της
Ιταλίας έφτασε κυριολεκτικά μια ανά-
σα από μια νικηφόρα επανάσταση.
Στο μεγάλο αυτό επαναστατικό κύμα
που έμεινε στην ιστορία ως η «κόκκι-
νη διετία», εκατομμύρια εργάτες δια-
δήλωσαν, κατέβηκαν σε απεργίες,
έκαναν καταλήψεις των εργοστασίων
τους. Το κύμα της εξέγερσης απλώ-
θηκε στην ύπαιθρο, στους αγρεργά-
τες του Βορρά και του κέντρου της
Ιταλίας, στους φτωχούς αγρότες του
Νότου. Το πιο προωθημένο τμήμα
αυτού του κινήματος ήταν οι εργά-
τες του Τορίνο και οι νέες μορφές
οργάνωσης που δημιούργησαν, οι
«εργοστασιακές επιτροπές». Στα πε-
ρισσότερα εργοστάσια οι εργάτες
προσπάθησαν να συνεχίσουν την πα-
ραγωγή με στόχο να δείξουν ότι δεν
είχαν ανάγκη ούτε αφεντικά ούτε
επιστάτες να τους διατάζουν.

Όλο και περισσότεροι εργάτες άρχισαν να
υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να ακολουθή-
σουν το παράδειγμα της Ρωσικής Επανάστα-
σης -να ανατρέψουν το καθεστώς του πολέ-
μου, της φτώχειας και της ανεργίας και να χτί-
σουν το δικό τους κράτος, ένα κράτος στηριγ-
μένο σε εργατικά συμβούλια. Το περιοδικό
“Όρντινε Νουόβο” που εξέδιδε ο νεαρός επα-
ναστάτης Αντόνιο Γκράμσι και προπαγάνδιζε

με κάθε τρόπο τη μετατροπή των Εργατικών
Επιτροπών σε Εργατικά Συμβούλια άρχισε να
γίνεται ανάρπαστο.

Τον Σεπτέμβρη του 1920 ήρθε η αποφασι-
στική αναμέτρηση. Πάνω από 2 εκατομμύρια
συμμετείχαν στις καταλήψεις. Σε πολλά εργο-
στάσια συγκρότησαν «κόκκινες φρουρές» για
αυτοάμυνα. Όμως, αντί για την επανάσταση,
οι πολιτικές και συνδικαλιστικές ηγεσίες του
κινήματος το οδήγησαν στο συμβιβασμό. 

Πράγα 2000: 
το Σιάτλ της Ευρώπης

«Η αίθουσα του Κογκρέσου, που είναι
η βασική αίθουσα που  γίνονται οι δια-
σκέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
ήταν σχεδόν άδεια. Με το Συνεδριακό
Κέντρο αποκλεισμένο από τους διαδηλω-
τές η δεξίωση άργησε να ξεκινήσει κα-
θώς πολλοί σύνεδροι μεταφέρονταν κα-
θυστερημένα με το Μετρό. Αλλά καθώς
έφταναν στη δεξίωση το κλίμα γινόταν
πιο τρομακτικό, καθώς διαδηλωτές εμφα-
νίζονταν και εκεί».

Αυτή ήταν η εικόνα που επικρατούσε
στην πόλη της Πράγας, όπου διεξάγον-
ταν η Διάσκεψη του ΔΝΤ και της Παγκό-
σμιας Τράπεζας το βράδυ της 26ης Σε-
πτέμβρη του 2000, όπως περιγραφόταν
στις στήλες του τσέχικου τύπου εκείνων
των ημερών. 

Οι διαδηλωτές της Πράγας αντλούσαν
έμπνευση από το Δεκέμβρη του 1999,
όταν στην καρδιά του «κτήνους», στο
Σιάτλ των ΗΠΑ, δεκάδες χιλιάδες διαδη-
λωτές ακύρωσαν τη σύνοδο του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ένα νέο κί-
νημα έκανε την εμφάνισή του, βάζοντας
ανοιχτά στο στόχαστρό του τον παγκό-
σμιο καπιταλισμό και τους οργανισμούς
του. Αυτή την αντικαπιταλιστική κατεύ-
θυνση έκφραζε και το κεντρικό του σύν-
θημα «Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη».

Με τη διαδήλωση της Πράγας, το νέο
αυτό κίνημα περνούσε δυναμικά και στην
Ευρώπη, αγκαλιάζοντας και ενώνοντας,
όπως και στο Σιάτλ, όλα τα κομμάτια του
κινήματος που μέχρι εκείνη τη στιγμή πά-
λευαν το κάθε ένα μόνο του: συνδικαλι-
στές, εργάτες, φοιτητές, νεολαία, γυναί-
κες, οικολόγους ακτιβιστές, μετανάστες,
ανθρώπους κάθε ηλικίας και προέλευ-
σης. Η μεγαλύτερη αντιπροσωπεία από
την Ελλάδα ήταν αυτή της «Πρωτοβου-
λίας Πράγα 2000» που στηρίχτηκε σε μια
μεγάλη καμπάνια. 

Η επιτυχία της κινητοποίησης άνοιγε
το δρόμο για τη Γένοβα με τους 300.000
διαδηλωτές λίγους μήνες αργότερα και
από εκεί, για όλες τις «Γένοβες» που θα
ακολουθούσαν. 

Τόνι Κλιφ (1917-2000)
Λίγους μήνες πριν τη διαδήλωση της

Πράγας, έφευγε από τη ζωή ο Τόνι Κλιφ,
ο ιδρυτής της Διεθνιστικής Σοσιαλιστι-
κής Τάσης (IST) στην οποία ανήκει το
ΣΕΚ. Αν η IST κατάφερε από την αρχή
να διακρίνει στο Σιάτλ την εμφάνιση
ενός νέου κινήματος, να πρωτοστατήσει
στο άπλωμά του στην Ευρώπη και όλο
τον κόσμο και να επιμείνει στον αντικαπι-
ταλιστικό χαρακτήρα του -όταν άλλες
δυνάμεις της αριστεράς είτε το υποτι-
μούσαν είτε προσπαθούσαν να το περιο-
ρίσουν σε μια αντινεοφιλελεύθερη
ατζέντα με ορίζοντα εκλογικές λύσεις-
το χρωστάει στον μεγάλο αυτό επανα-
στάτη. Η θεωρία και η δράση του από τα
μέσα του προηγούμενου αιώνα μέχρι το
θάνατό του, μπόρεσε να βοηθήσει μια
ολόκληρη νέα γενιά επαναστατών και να
την εξοπλίσει πολιτικά. 

110 χρόνια από την καθιέρωση
της 8 Μάρτη ως Παγκόσμιας
Ημέρας Γυναικών

Ξεχωριστή θέση στις επετείους της χρο-
νιάς έχει η καθιέρωση της 8 Μάρτη ως Παγ-
κόσμιας Ημέρας Γυναικών το 1910. Η πρό-
ταση ανήκε στην Κλάρα Τσέτκιν –μία από τις
ηγετικές μορφές του γυναικείου κινήματος
στην Γερμανία αλλά και του διεθνούς σοσια-
λιστικού κινήματος των γυναικών- στο δεύτε-
ρο συνέδριο σοσιαλιστριών γυναικών που
έγινε το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς στην
Κοπεγχάγη.

Η καθιέρωσή της γινόταν προς τιμήν των
εργατριών στην κλωστοϋφαντουργία της
Νέας Υόρκης που δυο χρόνια πριν, στις 8
Μάρτη του 1908, είχαν κατέβει σε απεργία
και είχαν κερδίσει το δικαίωμά τους στο συν-
δικαλισμό. Ωστόσο έκφραζε το διεθνές γυ-
ναικείο κίνημα και τους μεγάλους εργατι-
κούς αγώνες που έδινε στις αρχές του προ-
ηγούμενου αιώνα σε όλες τις χώρες -από τις
ΗΠΑ μέχρι τη Βρετανία και από τη Γερμανία
μέχρι την Ελλάδα- για καλύτερους μισθούς
και συνθήκες δουλειάς, για συμμετοχή στα
συνδικάτα, για κοινωνικό κράτος, για ίσα δι-
καιώματα σε όλα τα ζητήματα. Ήταν μια
απόφαση-σταθμός που έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στους αγώνες των γυναικών τα επόμε-
να χρόνια. Κορυφαία στιγμή ήταν η 8 Μάρτη
του 1917 που έγινε, χάρη στην αυθόρμητη
απόφαση των εργατριών της Πετρούπολης
να τιμήσουν την ημέρα με απεργιακή διαδή-
λωση ενάντια στο σφαγείο του Α’ΠΠ, το ξε-
κίνημα της Ρώσικης Επανάστασης.

Η ανάδειξη αυτής της μεγάλης επετείου
στον φετινό εορτασμό της 8 Μάρτη αλλά και
σε όλες τις μάχες που είναι μπροστά, έχει
τεράστια σημασία. Με το θεωρητικό έργο
και τη δράση τους, η Τσέτκιν και οι συντρό-
φισσές της χάραξαν μια μεγάλη τομή μέσα
στο γυναικείο κίνημα. Επέμειναν στις ταξικές
ρίζες της γυναικείας καταπίεσης, «έδειξαν»
το σύστημα ως υπεύθυνο για το σεξισμό και
τις διακρίσεις. Και απάντησαν στο ερώτημα
για το πώς θα απαλλαγούμε από την σεξιστι-
κή καταπίεση, προβάλλοντας την κοινή πάλη
εργατών και εργατριών για την επαναστατι-
κή ανατροπή του καπιταλισμού. Η επιστρο-
φή σε αυτή τη «γραμμή» και η οργάνωση
των αγώνων με αυτό το κέντρο μπορεί να
καθορίσει τις εξελίξεις όπως το έκανε 110
χρόνια πριν. Η περσινή 8 Μάρτη στην Ελλά-
δα, για πρώτη φορά απεργιακή και με τα
συνδικάτα μπροστά, έβαλε τις βάσεις.

Κείμενα: Λένα Βερδέ

Πράγα 26 Σεπτέμβρη 2000

Τόνι Κλιφ

Κλάρα Τσέτκιν

Λέον Τρότσκι

Παντελής Πουλιόπουλος

Οχάιο, 1970Απεργοί σιδηροδρομικοί το 1920

Απεργιακή φρουρά στην “Κόκκινη Διετία” στην Ιταλία

Το 1970 
η Εθνοφρουρά 

των ΗΠΑ 
δολοφόνησε τέσσερις φοιτη-

τές στο πανεπιστήμιο του Κεντ
στην πολιτεία του Οχάιο, σε κι-
νητοποιήσεις ενάντια στον πό-
λεμο του Βιετνάμ. Το αντιπολε-
μικό κίνημα μέσα στην καρδιά
του ιμπεριαλισμού είναι πηγή
έμπνευσης σήμερα που αντιμε-
τωπίζουμε ξανά τις επιθέσεις
του Τραμπ στη Μέση Ανατολή
και την εμπλοκή του Μητσοτά-
κη σε αυτή την εκστρατεία.
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ΧΥΔΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΕΛΜΑ

Κάτω τα χέρια από 
τα σωματεία και τις διαδηλώσεις

Εκλογές 
στο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΟΛΜΕ Στο δρόμο 
του Τεμπονέρα

Είναι ξεκάθαρο ότι προκειμένου
αυτή η κυβέρνηση να υλοποιήσει
όλες τις αντεργατικές επιθέσεις

που έχει στα σκαριά, θα ήθελε να ξεμ-
περδεύει με τον παράγοντα που μπορεί
να τη σταματήσει. Τα συνδικάτα, την
οργανωμένη εργατική τάξη, τη νεολαία
και το κίνημα που έχει κοντράρει ξανά
και ξανά τα μέτρα των μνημονίων τα
προηγούμενα χρόνια, έστειλε στα σπί-
τια τους Σαμαράδες, Βενιζέλους, ΓΑΠ,
Παπαδήμους κλπ και συνέχισε να πα-
λεύει κι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (αξιο-
σημείωτα τα νούμερα της ΕΛ.ΑΣ, σύμ-
φωνα με τα οποία το 2018 και το πρώτο
εξάμηνο του 2019 πραγματοποιήθηκαν
5.227 διαδηλώσεις).

Ο Δεκέμβρης μπήκε με ανακοινώσεις
περί νομοσχεδίου που θα φέρει περιορι-
σμούς στις διαδηλώσεις, επαναφέρον-
τας μέτρα που είχαν αχρηστευτεί στην
πράξη όλα αυτά τα χρόνια, όπως η “δια-
δήλωση στο πεζοδρόμιο” ή “στη μια λω-
ρίδα” ή ακόμα και τον ορισμό από την
αστυνομία της διαδρομής μιας πορείας.

Κομμάτι της εκστρατείας είναι τα ψέ-
ματα και η προπαγάνδα ενάντια στα πιο
δυνατά και μαχητικά σωματεία. Στο στό-
χαστρο αυτής της προπαγάνδας βρί-
σκεται το τελευταίο διάστημα το σωμα-
τείο του Μετρό (ΣΕΛΜΑ). Αφορμή στά-
θηκε η απεργιακή απάντηση των εργα-
ζομένων με στάση εργασίας, όταν η ερ-
γοδοσία επιχείρησε τις δυσμενείς μετα-
κινήσεις 21 εργαζομένων. 

“Οι μετακινήσεις υπαλλήλων στα εκ-
δοτήρια αποτέλεσαν βαθμολογικό και
μισθολογικό υποβιβασμό για τους εργα-
ζόμενους που τις υπέστησαν. Έως και
200 ευρώ απώλεια θα έχουν στο μισθό
τους οι συνάδελφοι. Δεν είναι σίγουρη
ούτε καν η νομιμότητα αυτών των μετα-
κινήσεων”, εξηγεί ο συγκοινωνιολόγος
κι εργαζόμενος στο Μετρό της Αθήνας,
Νίκος Σμπαρούνης. “Τέτοιες επιθέσεις
είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη
κυβέρνηση της ΝΔ, σε ακόμα πιο μαζικό
βαθμό. Τώρα πλέον οι συγκοινωνίες
έχουν αποδεκατιστεί από προσωπικό.
Δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εργαζο-
μένων και με το ζόρι βρήκαν είκοσι άτο-
μα να μπαλώσουν τρύπες κάνοντάς
τους δυσμενείς μεταθέσεις, προκαλών-
τας προφανώς προβλήματα σε άλλους
τομείς. Υπάλληλοι εξειδικευμένοι σε άλ-
λες υπηρεσίες, στάλθηκαν στα εκδοτή-
ρια, δημιουργώντας τρύπα στον τομέα
που εργάζονταν. Ακόμα και συναδέλ-
φισσα ΑμεΑ με αδυναμία τέλεσης αριθ-
μητικών πράξεων μετακινήθηκε στα εκ-
δοτήρια, κι αλίμονο πού θα φτάσουν οι
ουρές στο συγκεκριμένο εκδοτήριο”. 

Για την κυβέρνηση και τα παπαγαλά-
κια της στα διάφορα προσκείμενά της

ΜΜΕ, η πραγματικότητα των τεράστιων
ελλείψεων σε εργαζόμενους, συντήρη-
ση, αναλώσιμα κι ο,τι χρειάζεται για την
ομαλή λειτουργία του Μετρό, αντιστρά-
φηκε σε έναν οχετό ψεμάτων που μίλα-
γε για “21 αργόμισθους που επιτέλους
τοποθετούνται στις θέσεις τους” και για
απεργιακές κινητοποιήσεις “μειοψηφιών
που ταλαιπωρούν 1,5 εκατομμύριο Αθη-
ναίους”. 

Τεράστιες ελλείψεις
Φυσικά οι Αθηναίοι ταλαιπωρούνται

μόνο τις ημέρες των απεργιών κι όχι
όταν η αστυνομία κλείνει σταθμούς του
Μετρό για ψύλλου πήδημα ή όταν κλεί-
νει η μισή Αθήνα για τον κάθε μεγαλό-
σχημο παράγοντα που έρχεται να κάνει
τα παζάρια του με τον Μητσοτάκη. 

Κορυφαίο όλων αυτών των δημοσιευ-
μάτων το αφιέρωμα του Πρώτου Θέμα-
τος: “Οι «Σταμουλοκολλάδες» του 2019.
Ποιοι είναι οι δύο «σκληροί» συνδικαλι-
στές που κάνουν κουμάντο στο αμαξο-
στάσιο των Σεπολίων... Ενας μποντιμ-
πιλντεράς - μποξέρ και ένας μαρμαράς
κάνουν ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο μετρό τα τελευ-
ταία 15 χρόνια με σύνθημα «One solu-
tion, ΣΕΛΜΑ revolution», ταλαιπωρών-
τας με κάθε ευκαιρία 1,5 εκατομμύριο
Αθηναίους”, έλεγε η φυλλάδα στοχο-
ποιώντας τον πρόεδρο του ΣΕΛΜΑ Σπύ-
ρο Ρεβύθη και τον πρώην πρόεδρο Αν-
τώνη Σταματόπουλο. Όπου “Σταμουλο-
κολλάδες” βλέπε το ηγετικό δίδυμο
Σταμούλος και Κολλάς, της μεγάλης
απεργίας διαρκείας των λεωφορείων
που τσάκισε τον πατέρα του σημερινού
πρωθυπουργού το 1992-1993. “Οι Στα-
μουλοκολλάδες ανέτρεψαν την ιδιωτι-
κοποιήση των συγκοινωνιών το 1992. Τι-
μή μου που με ταυτίζουν με τα πρόσω-

πα αυτά... κάτι θα ξέρουν”, απαντά ο
Σπύρος Ρεβύθης.

Χειρότερο από τα όσα γράφει η κάθε
φυλλάδα είναι τα μέτρα που επεξεργά-
ζεται ο Μητσοτάκης για να “σπάσει” τις
απεργιακές κινητοποιήσεις του Μετρό,
με υποχρεωτικά δρομολόγια τις ώρες
των κινητοποιήσεων κι απειλές για κυ-
ρώσεις στους απεργούς. 

Αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 7
χρόνια από τη μεγάλη πολυήμερη απερ-
γία του Μετρό της Αθήνας. Τότε, το Γε-
νάρη του 2013, με αφορμή την επίθεση
της κυβέρνησης στη ΣΣΕ των εργαζόμε-
νων, το ΣΕΛΜΑ είχε κηρύξει απεργία
διαρκείας. Κι όταν οι Σαμαροβενιζέλοι
αποφάσισαν να επιστρατεύσουν τους
απεργούς, χιλιάδες εργαζόμενοι κι αλ-
ληλέγγυοι κατέλαβαν το αμαξοστάσιο
των Σεπολίων και η Αθήνα παρέλυσε
από απεργία συμπαράστασης των υπό-
λοιπων συγκοινωνιών. Όταν τα ΜΑΤ ει-
σέβαλαν στο αμαξοστάσιο οι εργαζόμε-
νοι του Μετρό διαδήλωσαν επικεφαλής
μιας πανεργατικής φορώντας περήφα-
να τα μπλουζάκια με την αναγραφή
“Επιστρατευμένος”. Η επιστράτευση
έσπασε ξανά και ξανά από αυτούς και
τους επίσης επιστρατευμένους ναυτερ-
γάτες, τη χρονιά που ακολούθησε.

Ήταν η αρχή ενός μπαράζ εργατικών
αγώνων με πιο εμβληματικούς αυτούς
των εργαζόμενων της ΕΡΤ ενάντια στο
“μαύρο”, των καθαριστριών του Υπ. Οι-
κονομικών, των σχολικών φυλάκων, των
εκπαιδευτικών κλπ. Ήταν η αρχή του τέ-
λους για τους Σαμαροβενιζέλους. 

Ας το έχει αυτό στο νου του ο Μητσο-
τάκης κι αν μπορεί ας πάει να οδηγήσει
αυτός και οι υπουργοί του τους συρ-
μούς τις ημέρες των απεργιών.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Χαιρετίζουμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους
που στις εκλογές του Σωματείου στήριξαν την «Αγωνιστική
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή» κάνοντας την, με ποσοστό
10,8% και δύο έδρες, την τρίτη δύναμη του Σωματείου και
τη μεγαλύτερη στην αριστερά. Οι δυνάμεις της ΝΔ-ΔΑΚΕ,
έχασαν μία έδρα λαμβάνοντας πέντε συνολικά (38%) σαν
αποτέλεσμα του διαλυτικού ρόλο που έπαιξαν τα προηγού-
μενα χρόνια, της ανοιχτής στήριξης στην ιδιωτικοποίηση
της δημόσιας υγείας μέσω των ΣΔΙΤ. 

Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ-Όραμα πλήρωσε την τυφλή στή-
ριξη στην κυβέρνησή τους, τη διαγραφή των απεργιών επί
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, χάνοντας μία από τις δύο έδρες που
είχε (8.6%). Μία έδρα κέρδισε η παράταξη της ΕΣΑΚ-ΠΑΜΕ
με ποσοστό 6.1 %.

Η «ακομμάτιστη» παράταξη Συνάδελφοι στ' Αλήθεια πα-
ρά την αυτοανακήρυξή τους ως «οδοστρωτήρες» πήρανε
μία έδρα (9.2%).

Για μας η αμέσως επόμενη περίοδος είναι κρίσιμη. Ο Μη-
τσοτάκης εξήγγειλε τα ΣΔΙΤ σε τρία μεγάλα νοσοκομεία με τη
νέα χρονιά. Πρόκειται για τεράστια επίθεση στην δημόσια και
δωρεάν υγεία που τη μετατρέπει και επισήμως σε εμπόρευμα,
χαρίζοντας εκατομμύρια στους ιδιώτες. ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Θα ρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις για να οργανώσουμε
την πλειοψηφική διάθεση και οργή των εργαζομένων για να
μην εφαρμοστούν τα σχέδια της κυβέρνησης. Όπως κατα-
φέραμε να κρατήσουμε στη δουλειά χιλιάδες συμβασιού-
χους (ΟΑΕΔ, επικουρικούς γιατρούς και επικουρικό λοιπό
προσωπικό), μέσα από μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις
έτσι, και πιο δυναμικά, πρέπει να συνεχίσουμε για προσλή-
ψεις, μονιμοποίηση των συμβασιούχων και χρηματοδότηση
στην Υγεία. Δεν θα αφήσουμε το εθνικιστικό παραλήρημα
να μας πείσει ότι τα F-16 είναι πιο χρήσιμα από την υγεία,
την παιδεία, την ασφάλιση. Καμία θυσία για τις ΑΟΖ, ειρήνη
και αδελφοσύνη με τους λαούς στο Αιγαίο και την ανατολι-
κή Μεσόγειο. Όπως επίσης δε θα αφήσουμε να ξεπλυθεί η
Χρυσή Αυγή για τα εγκλήματα της ή να αρνηθούμε την πε-
ρίθαλψη σε πρόσφυγες και μετανάστες χωρίς ΑΜΚΑ.

Με όπλο τις Γενικές Συνελεύσεις, τις Επιτροπές Ανώνα,
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων μπορούμε να έχουμε ένα
μαχητικό Σωματείο που θα είναι ασπίδα προστασίας και
μπροστά σε όλες τις μάχες!

Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

29 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του
καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα στην Πάτρα από τους ΟΝΝΕΔί-
τες τραμπούκους με επικεφαλής τον τότε πρόεδρο της το-
πικής ΟΝΝΕΔ Γιάννη Καλαμπόκα. Με πανελλαδική στάση
εργασίας και συγκεντρώσεις σε Αθήνα (Προπύλαια) και Πά-
τρα (στο σχολικό συγκρότημα που φέρει το όνομά του) η
ΟΛΜΕ οργανώνει τις φετινές κινητοποιήσεις τονίζοντας
πως: Στο φόβο και την καταστολή απαντάμε με ενωτικούς
αποφασιστικούς αγώνες!

“Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί τις ΕΛΜΕ, όλες και όλους τους
συναδέλφους, τους δασκάλους, τους φοιτητές σε κινητο-
ποίηση ενάντια στον αυταρχισμό και την καταστολή, τον
βραχίονα της επιβολής αντιλαϊκών μέτρων, στις 9 Γενάρη,
μέρα μνήμης της θυσίας και μέρα τιμής στον αγωνιστή εκ-
παιδευτικό Νίκο Τεμπονέρα. 29 χρόνια μετά, ο Νίκος Τεμπο-
νέρας ΖΕΙ, στους αγώνες του λαού και της νεολαίας για ένα
δημόσιο και δωρεάν ποιοτικό σχολείο για όλα τα παιδιά χω-
ρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις, για την ανατροπή των αν-
τιλαϊκών πολιτικών, για αύξηση των δαπανών για την παι-
δεία, για μόνιμους μαζικούς διορισμούς, για μόρφωση, δου-
λειά και ζωή με δικαιώματα και ελευθερίες”.

Φωτογραφία από τη μεγάλη απεργία των εργαζόμενων του Μετρό το Γενάρη του 2013. 
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Απεργία 
στην Εθνική
Ασφαλιστική

24 ωρη προειδοποιητική απερ-
γία αποφάσισε να πραγματο-
ποιήσει ο Σύλλογος Υπαλλή-

λων της Εθνικής Ασφαλιστικής την Τε-
τάρτη 8 Γενάρη διεκδικώντας τη βελτίω-
ση της αμοιβής και των όρων εργασίας
των δανειζόμενων εργαζόμενων που
δουλεύουν στην Εθνική Ασφαλιστική μέ-
σω της εργολαβικής εταιρίας “ΙCAP Ou-
tsourcing Solutions”. Την ίδια μέρα από
νωρίς το πρωί το σωματείο οργανώνει
μαζική περιφρούρηση και συγκέντρωση
έξω από το κεντρικό κτήριο της Εθνικής
Ασφαλιστικής στη λεωφόρο Συγγρού
(δίπλα στο ξενοδοχείο Intercontinental).

O Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής
Ασφαλιστικής είναι το μοναδικό σωματείο
στο χρηματοπιστωτικό κλάδο που έχει
αλλάξει το καταστατικό του αναγνωρίζον-
τας και εγγράφοντας ως μέλη του και
τους εργολαβικούς ή δανειζόμενους ερ-
γαζόμενους που δουλεύουν στην εταιρία.  

Χωρίς διαχωρισμούς
“Εμείς δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε

τους συναδέλφους ανάλογα με τις συμ-
βάσεις και τα χρήματα που παίρνουν.
Σαν σύλλογος έχουμε κάνει σημαντικά
βήματα στο παρελθόν για να στηρίξουμε
τους εργολαβικούς συναδέλφους. Δου-
λεύουμε χρόνια όλοι μαζί και παλεύουμε
μαζί για τα δικαιώματά μας. Γι'αυτό και
θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό βή-
μα να δώσουμε τη μάχη στο πλευρό
τους τώρα που βλέπουμε τις τράπεζες
και όλες τις εταιρίες του κλάδου να ξεκι-
νάνε απολύσεις, πρώτα πετώντας στο
δρόμο τους εργολαβικούς.

Δεν είναι τυχαίο πως στη συνέλευση
που κάναμε στα μέσα του Δεκέμβρη η
απόφαση για απεργία πάρθηκε με 97%
υπέρ. Βλέπουμε δηλαδή τους μόνιμους
να στηρίζουν τους εργολαβικούς συνα-
δέλφους τους. Άλλωστε όλοι είμαστε
στην αναμονή για να δούμε τη θα γίνει
συνολικά με την Εθνική Ασφαλιστική που
βρίσκεται για άλλη μια φορά σε διαδικα-
σία πώλησης αφού τρέχει διαγωνισμός”,
ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ ο Αποστόλης
Τζανετής, μέλος τους ΔΣ του Συλλόγου
της Εθνικής Ασαφαλιστικής.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλο-
γος παρεθέτονται σειρά από στοιχεία
που αποδεικνύουν πως η διοίκηση της
Εθνικής Ασφαλιστικής (όπως και όλες οι
επιχειρήσεις του κλάδου) έχει απλώσει
την εργολαβοποίηση των εργαζόμενων
σε τέτοιο βαθμό που ο ένας στους τρεις
εργαζόμενους είναι δανειζόμενος.

Ανακοίνωση συμπαράστασης στην
απεργία του Συλλόγου Εργαζόμενων
στην Εθνική Ασφαλιστική εξέδωσε και ο
Σύλλογος Δανειζομένου Προσωπικού
Τραπεζικού Τομέα (ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ.), θυμί-
ζοντας τη στήριξη που είχαν δεχτεί κατά
την ίδρυση του δικού τους σωματείου
και στις δυναμικές κινητοποιήσεις του
2014.

Συμβασιούχοι ΟΑΕΔ - Στο δρόμο ξανά 10/1
Μεγάλη διαδήλωση οργανώνει την Παρα-

σκευή 10 Γενάρη στις 12 το μεσημέρι
στα Προπύλαια  το Συντονιστικό Αγώνα Εργα-
ζομένων του Ειδικού Προγράμματος Απασχό-
λησης του ΟΑΕΔ για 5.500 πτυχιούχους ηλι-
κίας 22-29. 

Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους: “Εδώ
και δύο μήνες βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις
ενόψει της λήξης των συμβάσεών μας. Καλύ-
πτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εργα-
ζόμαστε ισότιμα με κάθε άλλο εργαζόμενο/η
στις υπηρεσίες μας. Ωστόσο η κυβέρνηση επι-
λέγει να απολύσει τους 3.650 εργαζόμενους
του προγράμματος αφήνοντας, από τη μία τις

υπηρεσίες ξεκρέμαστες χωρίς καμία πρόθεση
για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, και από
την άλλη οδηγώντας μας στην ανεργία.

Αρνούμαστε να δεχτούμε το παρόν και το
μέλλον που μας φτιάχνουν. Οργανωνόμαστε
και διεκδικούμε την ανανέωση των συμβάσε-
ών μας. Ο αγώνας αυτός δεν αφορά μόνο
εμάς, αλλά όσες/ους εργάζονται με ελαστικές
σχέσεις, που βρίσκονται, έχουν βρεθεί ή προ-
βλέπεται να βρεθούν σε κάποιο πρόγραμμα
ανακύκλωσης της ανεργίας του ΟΑΕΔ. Αφορά
κάθε εργαζόμενο/η είτε μόνιμο, είτε ΙΔΟΧ, εί-
τε ΙΔΑΧ, είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο
τομέα, που βλέπει τα δικαιώματά του μέρα με
τη μέρα να περιστέλλονται.

Διεκδικούμε άμεση ανανέωση-παράταση
της σύμβασής μας για χρονική διάρκεια ίση
με την αρχική προκήρυξη, να σταματήσει η
πολιτική ανακύκλωσης της ανεργίας μέσω
των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, μόνιμη και
σταθερή δουλειά για όλες/ους σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Να μπει τέλος στις ελαστικές
σχέσεις εργασίας, καμία απόλυση συναδέλ-
φου/ισσας, καμία συρρίκνωση του δημόσιου
τομέα, καμία ιδιωτικοποίηση των δημόσιων
φορέων. Λεφτά για τις ανάγκες των εργαζο-
μένων και όχι για τα πλεονάσματα”.

Στήριξη και συμμετοχή στη διαδήλωση απο-
φάσισε το Σωματείο Εργαζόμενων στον Αγ.
Σάββα.

ΟΤΕ Συμπαράσταση μέχρι τη νίκη
Συνεχίζεται για τρίτη βδομά-

δα και μέχρι τις 12/1 όπως
είχε προγραμματιστεί εξαρ-

χής η απεργία διαρκείας των ερ-
γαζόμενων στον ΟΤΕ ενάντια στις
απολύσεις και τις μεθοδεύσεις
της διοίκησης να μπλοκάρει τις
διαπραγματεύσεις για νέα ΣΣΕ.
Με πρωτοφανή ποσοστά συμμε-
τοχής που στους τεχνικούς ξεπερ-
νάνε το 70%, στους διοικητικούς
φτάνουν μέχρι και το 60% ενώ πά-
νω από τα μισά καταστήματα σε
όλη την χώρα δεν δούλεψαν κατά
τη διάρκεια των γιορτών η απερ-
γία είναι η πιο πετυχημένη κινητο-
ποίηση που έχει οργανώσει η ομο-
σπονδία των εργαζόμενων (ΟΜΕ-
ΟΤΕ) εδώ και χρόνια.

Νέα 3ωρη πανελλαδική στάση
εργασίας αποφάσισαν για τη Δευ-
τέρα 13/1, που λήγει το πρώτο
απεργιακό κύμα, και συγκέντρωση
έξω από το υπουργείο Εργασίας
στη 1μμ την ώρα που είναι προ-
γραμματισμένη τριμερής συνάντη-
ση για τις παράνομες απολύσεις.
Από τις 14 ως τις 18 Ιανουαρίου οι
εργαζόμενοι στον ΟΤΕ προχωράνε
σε συνελεύσεις και ενημερώσεις
σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου
να παρθούν αποφάσεις για νέες
απεργιακές κινητοποιήσεις αν η Δι-
οίκηση εμμένει στην αδιάλλακτη
στάση της. Στις 20/01 θα γίνει η
νέα συνεδρίαση του ΔΣ προκειμέ-
νου να παρθούν αποφάσεις για κλι-
μάκωση των κινητοποιήσεων.

Μεγάλες ήταν οι περιφρουρή-
σεις και οι συγκεντρώσεις μέσα
στις δυο εβδομάδες των γιορτών
τόσο έξω από το κεντρικό κτήριο
του ΟΤΕ στο Μαρούσι, όσο και σε
πολλά καταστήματα του κέντρου
της Αθήνας αλλά και σε πολλές άλ-
λες πόλεις σε όλη τη χώρα. Με
συντονιστικά και επιτροπές αγώνα
τοπικά ανά περιοχή οι εργαζόμενοι,
μέλη των πολλών και διαφορετικών
πρωτοβάθμιων σωματείων που
υπάρχουν στον ΟΤΕ κατάφεραν να

συντονιστούν και να περιφρουρή-
σουν την απεργία τους.  Χαρακτη-
ριστικό είναι το παράδειγμα της
Θεσσαλονίκης που την Τρίτη 7/1 με
την έναρξη της τρίτης βδομάδας
απεργιακών κινητοποιήσεων το
Συντονιστικό Όργανο της Απεργια-
κής Κινητοποίησης που έχει φτια-
χτεί κάλεσε νέες περιφρουρήσεις
σε όλα τα καταστήματα της πόλης
από την Καλαμαριά, την Τούμπα
και τη Βενιζέλου, μέχρι την Περαία
και τα Διαβατά. Το ίδιο ισχύει και
για όλες τις τεχνικές υπηρεσίες
που παρέμειναν κλειστές με μαζι-
κές περιφρουρήσεις.

Απολύσεις
Η απεργία ξεκίνησε στις 21/12

μετά την ανακοίνωση της διοίκη-
σης ότι θα προχωρήσει στις απο-
λύσεις όσων εργαζόμενων στη
φύλαξη του ΟΤΕ δεν δέχτηκαν να
μεταφερθούν στην Group 4  που
αναλαμβάνει εργολαβικά τη φύλα-
ξη των εγκαταστάσεων και των
καταστημάτων του ΟΤΕ. Παρά την
τεράστια επιτυχία της απεργίας, η
διοίκηση του ΟΤΕ όχι μόνο εμμέ-
νει στην αδιάλλακτη στάση της
για τις απολύσεις, αλλά προσπα-
θεί να τρομοκρατήσει τους εργα-
ζόμενους και να στήσει απεργο-

σπαστικό μηχανισμό χρησιμοποι-
ώντας ιδιώτες εργολάβους για να
λύσει τα τεχνικά προβλήματα που
δημιουργούνται στο δίκτυο. 

Από την άλλη ο διευθύνων της
εταιρίας Μιχάλης Τσαμάζ έχει
ετήσιες αποδοχές που ξεπερνάνε
το ενάμισι εκατομμύριο ευρώ και
αυτές χωρίς να υπολογίζει κανείς
τα μπόνους που φτάνουν και ξε-
περνάνε τις μισθολογικές του
απολαβές. Σε παρόμοιες κλίμακες
αποδοχών βρίσκονται αρκετές δε-
κάδες στελέχη της εταιρίας που
έχουν έρθει από τον ιδιωτικό το-
μέα. Στην αντίπερα όχθη πάνω
από 10.000 εργαζόμενοι (με κάθε
είδους σχέσεις εργασίας) ζουν με
μειωμένους μισθούς, πολλοί κάτω
των 800 ευρώ. 

“Η πραγματικότητα είναι πως η
συμμετοχή στην απεργία ξεπέρα-
σε και τις πιο αισιόδοξες προβλέ-
ψεις. Δεν πρέπει να κάνουμε ούτε
βήμα πίσω. Βάλαμε σαν στόχο να
πάρουν πίσω τις απολύσεις και
πρέπει αυτόν τον στόχο να τον
πάμε μέχρι τέλος”, αναφέρει στην
ΕΑ ο Λάμπρος Καστρινάκης από
τα Χανιά, μέλος του ΔΣ της ΠΕΤ-
ΟΤΕ, εκλεγμένος με την ΑΣΕ-ΟΤΕ.

“Η τελευταία αυτή εβδομάδα εί-
ναι πολύ σημαντική. Χρειάζεται να

εντείνουμε τις προ-
σπάθειές μας και να
μην επιτρέψουμε την
τρομοκράτηση των
συναδέλφων και το
στήσιμο του απεργο-
σπαστικού μηχανι-
σμού που απεργάζε-
ται η διοίκηση. Εμείς
στα Χανιά έχουμε
φτιάξει ένα άτυπο
συντονιστικό των ερ-
γαζόμενων στον
ΟΤΕ σε όποιο σωμα-
τείο και αν είναι
γραμμένοι και με αυ-
τό τον τρόπο αντιμε-
τωπίσαμε την πολυ-
διάσπαση και κατα-

φέραμε να κρατήσουμε τα κατα-
στήματα κλειστά. 

Τώρα χρειάζεται να κρατήσου-
με μεγάλα ποσοστά συμμετοχής
και σε αυτή την τελευταία εβδο-
μάδα ώστε να σπάσουμε την
αδιαλλαξία και να αναγκάσουμε
τη διοίκηση να κάτσει στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων και μετά
να οργανώσουμε τη συνέχεια για
να κερδίσουμε όλες τις διεκδική-
σεις μας”. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια τονίζεται πως: “Η απεργία
διαρκείας των εργαζόμενων στον
ΟΤΕ είναι μια μάχη για όλη την ερ-
γατική τάξη και χρειάζεται την
στήριξή μας για να κερδίσει (...)
Μαζί με τον αγώνα για να μην πε-
ράσουν αυτές οι επιθέσεις χρει-
άζεται να προβάλουμε και το αίτη-
μα της επανακρατικοποίησης του
ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ ήταν η πρώτη μεγάλη
δημόσια επιχείρηση που ιδιωτικο-
ποιήθηκε. Σήμερα, 25 χρόνια με-
τά, αποδείχθηκε καθαρά ότι οι χα-
μένοι της ιδιωτικοποίησης είναι οι
εργαζόμενοι του ΟΤΕ. Μόνοι κερ-
δισμένοι η Deutsche Telekom και
οι μεγαλοδιευθυντές του ΟΤΕ”.

Κυριάκος Μπάνος

Περιφρούρηση έξω
από κατάστημα της
Cosmote
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Ενάντια στην κυβέρνηση του πολέμου, του ρατσισμού και της           
Ο ι εξελίξεις είναι εκρηκτικές. Πήρα-

με όλοι την πρώτη γεύση με τη
δολοφονία του Σουλεϊμανί, ένα

τεράστιο αποσταθεροποιητικό γεγονός σε
παγκόσμια κλίμακα. 

Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός προσπα-
θεί να ανακτήσει τον έλεγχο του Ιράν εδώ
και 40 χρόνια. Το 1979, μια επανάσταση
ανέτρεψε το Σάχη, τον ισχυρότερο σύμ-
μαχο του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στη
Μέση Ανατολή. Το καθεστώς που δημι-
ουργήθηκε ήταν ανεξάρτητο και ανταγω-
νιστικό στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό.
Από την αρχή προσπάθησαν να το ανα-
τρέψουν. Όχι μόνο με άμεση στρατιωτική
εισβολή που την έκαναν και απέτυχε πα-
ταγωδώς, αλλά και με τον πόλεμο Ιράν-
Ιράκ που έγινε με προτροπή των ΗΠΑ στο
Σαντάμ Χουσεΐν.

Ακολούθησαν πιο πολύπλοκες εξελίξεις.
Στη δεκαετία του '90, αρχικά ο πατέρας
και ύστερα ο γιος Μπους έκαναν εισβολές
στο Ιράκ, αλλά το μόνο που κατάφεραν
ήταν να τσακίσουν το καθεστώς στο οποίο
είχαν στηριχτεί για να αντιμετωπίζουν το
Ιράν. Η αμερικάνικη κατοχή στο Ιράκ απέ-
τυχε κι αυτό άνοιξε ακόμα μεγαλύτερες
δυνατότητες στο Ιράν να παίζει ρόλο στην
περιοχή, στο Ιράκ, τη Συρία, το Λίβανο,
την Υεμένη. Πρόκειται λοιπόν για ένα τε-
ράστιο πρόβλήμα που αντιμετωπίζει ο
αμερικάνικος ιμπεριαλισμός. 

Οι δυσκολίες είναι στρατιωτικές, το
ομολόγησε ο ίδιος ο Τραμπ μέσα στην
προηγούμενη χρονιά, όταν έφτασε να
ανακοινώσει ότι ξεκινάει βομβαρδισμό στο
Ιράν και την τελευταία στιγμή έκανε πίσω.
Δεν περιορίζονται όμως εκεί τα προβλή-
ματα. Είναι και οικονομικά. Η οικονομική
κατάσταση είναι πάρα πολύ εύθραυστη, η
οικονομική ανάπτυξη είναι φούσκα, τα λε-
φτά δεν πηγαίνουν σε επενδύσεις αλλά
στο χρηματιστήριο και το τζόγο, έχουν
δημιουργήσει μια κατάσταση αντίστοιχη
του 2008 που θα σκάσει. Οι κεντρικές
τράπεζες δεν ξέρουν αν πρέπει να ανεβά-
σουν ή να χαλαρώσουν τα επιτόκια. Σε τέ-
τοιες συνθήκες ένας πόλεμος με το Ιράν
θα εκτινάξει τις τιμές του πετρέλαιου με
πολλαπλές επιπτώσεις.

Προβλήματα έχουν όμως οι ΗΠΑ και
στο εσωτερικό της. Ο Τραμπ έχει παρα-
πεμφθεί στο Κογκρέσο για να τον καθαι-
ρέσουν. Χτες, όταν εμείς βγαίναμε αντιπο-
λεμικά στις γειτονιές, έγιναν αντιπολεμι-
κές διαδηλώσεις σε τουλάχιστον 70 αμε-
ρικάνικες πόλεις. Είναι δείγμα ότι ο Τραμπ
θα έχει, μαζί με τα στρατιωτικά και τα οι-
κονομικά, και πολιτικά προβλήματα σε μια
εκλογική χρονιά. Όλα αυτά δημιουργούν
όξυνση των ανταγωνισμών, νέες εστίες
σύγκρουσης και αντιπαράθεσης, αποστα-
θεροποίηση για όλους.

Αυτό ισχύει και στην ελληνική περίπτω-
ση. Τα προβλήματα για τον Μητσοτάκη
έχουν ξεκινήσει με το καλημέρα. Ο άξο-
νας με το Ισραήλ είναι μια επιλογή του ελ-
ληνικού καπιταλισμού που ξεκινάει εδώ
και πολλά χρόνια. Έχουν δέσει την τύχη
τους με αυτό τον άξονα και δεν μπορούν

να κάνουν πίσω. Το τι θα γίνει με τις ΑΟΖ
είναι μεγάλο θέμα, αλλά δεν είναι το μόνο.
Έχουν στοιχηματίσει ότι τον έλεγχο της
περιοχής θα συνεχίσει να τον εξασφαλίζει
ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, ότι η αμε-
ρικάνικη ηγεμονία είναι ακλόνητη. Και τα
έχουν δώσει όλα σε αυτή την κατεύθυνση.

Διάψευση
Ταυτόχρονα δημιουργεί οικονομικά

προβλήματα. Έχουν περάσει έξι μήνες
από τις εκλογές και κάθε μέρα διαψεύδε-
ται το σενάριο με το οποίο εκλέχτηκε η
κυβέρνηση. Τι έχει απομείνει από το πα-
ραμύθι ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα εκτινα-
χτούν, η οικονομία θα πάει καλύτερα, τα
πλεονάσματα θα είναι περίπατος, θα έχε-
τε φοροαπαλλαγές, περισσότερες δουλει-
ές και καλοπληρωμένες; Απολύτως τίπο-
τα. Τώρα τους έχουν μείνει μόνο οι επιθέ-
σεις, μια περίοδο με απολύσεις, περικο-
πές και ιδιωτικοποιήσεις.

Σε τι μεταφράζεται αυτό; Είμαστε σε
περίοδο που μετά τις εκλογές ο κόσμος
είναι απογοητευμένος επειδή ο Τσίπρας
τον πρόδωσε; Κι αυτό το αφήγημα έχει
αρχίσει να ξεφτίζει από τον ίδιο τον κόσμο
με τις μάχες που έχει ξεκινήσει να δίνει.
Έξι μήνες μετά, οι φοιτητές κάνουν συλ-
λαλητήρια, οι απεργίες έχουν απλωθεί πέ-
ρα από τα κομμάτια που πάλευαν το προ-
ηγούμενο διάστημα. Δίπλα στα νοσοκο-
μεία ή τους δήμους, προστέθηκαν οι τρά-
πεζες, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ. Προφανώς αυτό
επηρεάζεται από το κύμα των κινητοποι-
ήσεων που υπάρχει σε διεθνή κλίμακα. Εί-
μαστε σε περίοδο εξεγέρσεων κι αυτό εί-
ναι μεταδοτικό. Αν στη Γαλλία γίνεται χα-
μός, εμείς θα τους αφήσουμε να χτυπή-

σουν ΣΣΕ, να κάνουν απολύσεις και ιδιωτι-
κοποιήσεις; Οι καπιταλιστές θεωρούν ότι
η νίκη της ΝΔ τους δίνει πράσινο φως σε
όλα. Αλλά οι απεργιακές κινητοποιήσεις
δεν πρόκειται να σταματήσουν.

Και αυτό δεν περιορίζεται στα οικονομι-
κά, απλώνεται σε όλα τα μέτωπα. Στο θέ-
μα των προσφύγων, η πολιτική της κυβέρ-
νησης είναι νέτος σκέτος ρατσισμός. Δεν
έχουν κανένα περιθώριο να παρεκκλίνουν
από την πολιτική των κλειστών συνόρων.
Το επισφράγισαν με την επιλογή του Μαρ-
γαρίτη Σχοινά ως αρμόδιο για το θέμα
στην ΕΕ. Η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί
αυτό τον κλοιό. Είναι μια συνολική πολιτι-
κή που ενθαρρύνει τους φασίστες και βέ-
βαια εκφράζεται θεσμικά με την πρόταση
της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής.

Όλα αυτά γίνονται σε συνθήκες που η
ΝΔ έχει πρόβλημα πολιτικής συνοχής. Και
σαν κόμμα στον εσωτερικό της και σαν
κυβέρνηση και σαν πολιτική συναίνεση
που την έχει ανάγκη. Για να κερδίσει ο
Μητσοτάκης τις εκλογές, χρειάστηκε το
ακροδεξιό κομμάτι, τον Άδωνι σαν αντι-
πρόεδρο κλπ, αλλά και την προσπάθεια
να κερδίσει κόσμο που είχε ψηφίσει ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρώων κλπ. Αυτό
τον αναγκάζει να ισορροπεί ανάμεσα σε
διαφορετικά κομμάτια της δεξιάς και στον
κόσμο του κέντρου. Δεν είναι εύκολες
ισορροπίες.

Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα για τον
ΣΥΡΙΖΑ. Το βράδυ των εκλογών ο Τσίπρας
έλεγε θα κερδίσουμε το 10% των ψηφο-
φόρων στο κόμμα και έξι μήνες μετά δεν
τολμάνε να ανακοινώσουν ένα νούμερο.
Παίζει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, που βοηθάει να σταθεροποιηθεί η
κατάσταση προσφέροντας συναίνεση
στην ουσία της κυβερνητικής πολιτικής
και διατηρώντας την κόντρα σε πυροτε-
χνήματα πχ πόσα πτυχία έχει ο ένας ή ο
άλλος υπουργός. Ήδη υπάρχουν αντιδρά-
σεις και στο εσωτερικό του. 

Αυτό σημαίνει ότι οι δυνατότητες για
πρωτοβουλίες από τα αριστερά σε όλα τα
ζητήματα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Ανοί-
γει χώρος για να παίξουμε μεγαλύτερο
ρόλο σε όλα τα μέτωπα. Αυτό είναι το μή-
νυμα της νέας χρονιάς. Το ζήτημα των
πρωτοβουλιών έρχεται στην πρώτη γραμ-
μή. Πολλές είναι ξεκινημένες, όπως η 8
Μάρτη και οι μάχες ενάντια στις σεξιστι-
κές επιθέσεις και άλλες, όπως το αντιπο-
λεμικό, επανέρχονται. Το ακροατήριο εί-
ναι πιο μεγάλο από ποτέ και για να το κερ-
δίσουμε χρειαζόμαστε πιο δυνατούς πυ-
ρήνες. Στην πορεία προς τη Συνδιάσκεψή
μας μπορούμε να ανοίξουμε όλες τις πρω-
τοβουλίες μαζί με την πολιτική συζήτηση
για την προοπτική. Δεν είναι περιαυτολο-
γία να μιλάμε για ενίσχυση της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς. Από παντού έρχον-
ται τα μηνύματα ότι ο κοινοβουλευτικός
δρόμος απέτυχε. Έχουμε πολλούς συν-
τρόφους και συντρόφισσες να κερδίσου-
με.

Πάνος Γκαργκάνας

Μόνο τις τελευταίες 15 μέρες, μέσα στις γιορτές
των Χριστουγέννων, είχαμε να οργανώσουμε αντιφα-
σιστική διαδήλωση ενάντια στην εισαγγελλική πρότα-
ση στη δίκη της ΧΑ, την απεργία στον ΟΤΕ και την
απάντηση στην πολεμική κλιμάκωση του Τραμπ. Τα
πράγματα κυλάνε γρήγορα, κάθε βδομάδα είναι μια
μάχη. Οι πυρήνες και η εφημερίδα παίζουν κεντρικό
ρόλο, φάνηκε χτες στην αντιπολεμική εξόρμηση στο
Περιστέρι. Ο κόσμος καλοσώριζε το γεγονός ότι ήμα-
σταν εκεί από την επόμενη κιόλας μέρα των απειλών
Τραμπ. Η συζήτηση άνοιγε όχι μόνο γενικά ενάντια
στον πόλεμο, αλλά για το τι δουλειά έχει η Ελλάδα με
το Ισραήλ και τον Τραμπ, για το σύνθημα “Έλληνες
και Τούρκοι εργάτες ενωμένοι”. Σε μια τέτοια περίοδο
χρειαζόμαστε ένα δυνατό ΣΕΚ, στήριγμα της τάξης
και των μαχών της.

Λίλιαν Μπουρίτη, Δυτική Αθήνα

Η πρωτοβουλία μας να βγούμε χτες με την πικέτα
“Κάτω τα χέρια από το Ιράν” συνάντησε εντυπωσιακή
ανταπόκριση. Φάνηκε στον αριθμό των εφημερίδων,
στη συζήτηση, στις υπογραφές. Πολλοί σύντροφοι
θυμήθηκαν το 2003 και τη “νέα υπερδύναμη” όπως εί-
χε ονομαστεί το αντιπολεμικό κίνημα τότε και είχαν δί-
κιο. Το κέντρο των μαχών είναι οι πυρήνες μας, είναι
οι πρωτοβουλίες μας όπως για τις 8 και τις 21 Μάρτη,
είναι όμως και η πολιτική συζήτηση για το επαναστατι-
κό κόμμα και την επαναστατική προοπτική. Οι ανανεώ-
σεις των μελών για το 2020, η ανάθεση των υπευθυνο-
τήτων των πυρήνων σε πολλά μέλη, η καλύτερη οργά-
νωση της διακίνησης της εφημερίδας είναι κρίσιμα
την επόμενη περίοδο.

Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Βόρεια Αθήνας

Το 2020 είναι μια διαφορετική χρονιά με εξελίξεις
πρωτόγνωρες. Η εικόνα μιας ολόκληρης ηπείρου, της
Αυστραλίας, να καίγεται είναι χαρακτηριστική, όπως
και της προοπτικής ενός νέου πολέμου. Πρέπει να
μπούμε μπροστά για να κινητοποιήσουμε όλο τον κό-
σμο που δεν μπορεί να ανεχτεί αυτή την κατάσταση.
Έχουμε ανάλογες εμπειρίες, η Συμμαχία Σταματήστε
τον Πόλεμο ήταν μια τέτοια επιτυχημένη πρωτοβουλία
το 2003. Το ίδιο με το κλίμα και την Πρωτοβουλία
ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή. Το ίδιο στο
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα με την ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Η διαφορά είναι ότι όλα αυτά φέτος χρειάζεται να
τα οργανώνουμε ταυτόχρονα. Δεν είναι το ένα πιο
κεντρικό από το άλλο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πιο δυ-
νατό ΣΕΚ.

Γιώργος Ράγκος, Νέο Ηράκλειο

Η κυβέρνηση της ΝΔ επιτίθεται σε όλους. Οι φοιτη-
τές, η δημόσια και δωρεάν παιδεία, ο φοιτητικός συν-
δικαλισμός βρίσκονται στο κέντρο αυτής της επίθε-
σης. Όμως συνάντησε αντίσταση πριν ακόμα ανοίξουν
οι σχολές. Από τις 23 Ιούλη και την πρώτη μαζική δια-
δήλωση ενάντια στην κατάργηση του ασύλου, στην
οποία παίξαμε ρόλο, μέχρι τις καταλήψεις και τις δια-
δηλώσεις του φθινοπώρου που έχουν αναγκάσει την
υπουργό Παιδείας να αναβάλει τα μέτρα. Χρειάζεται
να επιμείνουμε στην επιλογή των καταλήψεων και ταυ-
τόχρονα να τις πολιτικοποιούμε για να μην περιορίζον-
ται στα φοιτητικά ζητήματα. Να συνδέουν τον αγώνα
τους με το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό κίνημα, με το
αντισεξιστικό κίνημα, με τη μάχη για το περιβάλλον,
με το αντιπολεμικό.

Αλέξανδρος Κοροβέσης, Ελληνικό

Την Κυριακή 5 Γενάρη πραγματο-
ποιήθηκε το πρώτο Πανελλαδικό

Συμβούλιο του Σοσιαλιστικού Εργα-
τικού Κόμματος για τη νέα χρονιά με
τη συμμετοχή συντρόφων και συν-
τροφισσών από όλη τη χώρα. Η διαδι-
κασία περιλάμβανε τρεις συζητή-
σεις: Η πρώτη ήταν για τις πολιτικές
εξελίξεις και τα καθήκοντα της επα-
ναστατικής αριστεράς με εισηγητή
τον Πάνο Γκαργκάνα. Η δεύτερη για
τις εργατικές μάχες με κέντρο την
πανελλαδική συνέλευση του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημόνια και
του Συντονιστικού των Νοσοκομείων
στις 19 Γενάρη με εισηγητή τον Τάσο
Αναστασιάδη. Και η τρίτη για το αντι-
ρατσιστικό-αντιφασιστικό κίνημα
στην πορεία για τη νέα παγκόσμια
μέρα δράσης στις 21 Μάρτη με ειση-
γητή τον Πέτρο Κωνσταντίνου. Σε
αυτό το δισέλιδο παρουσιάζουμε τα
βασικά σημεία της εισήγησης του
Πάνου Γκαργκάνα, καθώς και κάποι-
ες από τις δεκάδες παρεμβάσεις
που έγιναν στις τρεις συζητήσεις.
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             λιτότητας, οργανώνουμε τους αγώνες και την προοπτική
Στην Θεσσαλονίκη το προηγούμενο διαστημα

είχαμε ταυτόχρονα να παλέψουμε ρατσιστικές
επιθέσεις, να οργανώσουμε μεγάλους εργατικούς
αγώνες, να πρωτοστατήσουμε στο αντιφασιστικό
κίνημα, να συμμετέχουμε σε μάχες για την κλιμα-
τική αλλαγή και το περιβάλλον όπως στο Κορδε-
λιό με την ρύπανση των ΕΛΠΕ. Οι πρωτοβουλίες
μας, παλιές και καινούργιες, είναι κορυφώσεις
ολόκληρων μετώπων, στα οποία χρειάζεται να κι-
νητοποιούμε πολύ κόσμο. Η πολιτική συζήτηση εί-
ναι η αφετηρία, αλλά πρέπει να καταλήγει σε συγ-
κεκριμένη δράση. Το άπλωμα του δικτύου της
εφημερίδας, ο απολογισμός σε κάθε πυρήνα για
το πώς κινηθήκαμε, είναι κρίσιμα. Μόνο έτσι θα
μεγαλώσουμε το ΣΕΚ. Το δυνάμωμα του κόμμα-
τος δεν είναι εσωτερική ανάγκη, είναι για να αντι-
μετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις.

Ευκλείδης Μακρόγλου, Θεσσαλονίκη

Ο πυρήνας της Νίκαιας έχει αλλάξει μετά τις
εκλογές, στη λειτουργία και τη δομή του, με νέα
μέλη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε τι πρέπει να συζητιέ-
ται και να εξηγείται αναλυτικά, τίποτα δεν είναι δε-
δομένο. Έχουμε πλέον παρέμβαση σε δύο εργατι-
κούς χώρους, η μία είναι απογευματινή, αξιοποι-
ώντας και τους εργαζόμενους συντρόφους. Η πο-
λιτική συζήτηση, τα θέματα των πυρήνων βοηθάνε
στις ανανεώσεις των μελών, έτσι θα φτάσουμε
στο 100% των ανανεώσεων.

Μάνος Καρτέρης, Νίκαια

Η πολιτική συζήτηση χρειάζεται να μεταφράζε-
ται σε εξωστρέφεια και δράση. Μας το υπενθύμι-
σε μια συντρόφισσα στον ΟΤΕ που είχαμε καιρό
να δούμε. Την είδαμε σε εξόρμηση στην απεργία
και αμέσως ανανέωσε την ένταξή της στο κόμμα.
Οργανώσαμε κινητοποίηση μετά την προκλητική
εισαγγελική πρόταση στη δίκη της ΧΑ και όλη η
αριστερά έδωσε το παρών. Μπορούμε να κινητο-
ποιούμε κόσμο και την αριστερά. Το γεγονός ότι
στον πρόσφατο μονοήμερο “Ένας κόσμος σε ανα-
βρασμό”, δύο φοιτητές οργανώθηκαν στο ΣΕΚ
μας έδωσε τη δυνατότητα να παρέμβουμε στο πα-
νεπιστήμιο και να σχεδιάζουμε να κάνουμε την 21
Μάρτη μέρα δράσης του φοιτητικού κινήματος. 

Μαρία Καλιτσουνάκη, Χανιά

Το εργατικό ατύχημα στη Χαλκίδα δεν έγινε ευ-
ρέως γνωστό παρά μόνο στον τοπικό τύπο, αλλά
είναι αποτέλεσμα των μνημονίων, του παγώματος
των προσλήψεων με το 5 προς 1. Πενταμηνίτες
και οχταμηνίτες με συμβάσεις ΟΑΕΔ αντικατέστη-
σαν το μόνιμο εκπαιδευμένο προσωπικό και τους
έβαζαν να καβαλάνε απορριμματοφόρα, γεγονός
που οδήγησε σε πολλά ατυχήματα παντού με συν-
θλίψεις χεριών, ποδιών κλπ. Με εγκύκλιο του
υπουργείου απαγορεύτηκε να αναλαμβάνουν την
εργασία συνοδού απορριμματοφόρου μη εκπαι-
δευμένοι, γιατί δεν προλαβαίνουν να μάθουν τη
δουλειά. Παραμένει γεγονός όμως ότι υπάρχει
ένα κουρασμένο και γερασμένο προσωπικό, που
ξεκινάει χαράματα τη δουλειά. Και δεν μπορεί να
γίνεται εξιλαστήριο θύμα ο κάθε συμβασιούχος με
500 ευρώ που δεν τον γράφουν καν στα σωμα-
τεία. Διεκδικήσαμε εκπαίδευση, υγιεινή και ασφά-
λεια, ΜΑΠ (που φέτος όμως βγήκαν μάπα) και πε-
τύχαμε η εκπαίδευση να είναι για μόνιμους και αο-
ρίστου χρόνου.

Μαρία Αμπελιώτη, δήμος Αθήνας

Η κλιμάκωση του πολέμου και ο άξονας της
Ελλάδας με το Ισραήλ, θα έχουν ως αποτέλε-
σμα περισσότερους πρόσφυγες και ένταση
της ρατσιστικής πολιτικής. Η διαδήλωση στις
21 Μάρτη παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις και
λόγω αυτών των εξελίξεων και λόγω της ει-
σαγγελικής πρότασης στη δίκη της ΧΑ. Μπο-
ρούμε να πάμε σε μια μεγάλη κινητοποίηση
όπως το καταφέραμε στις 6 Νοέμβρη στην
απολογία Μιχαλολιάκου με παρουσία όλης
της αριστεράς. Στις περιοχές μας πάμε για
τρεις εκδηλώσεις εν όψει 21 Μάρτη, στη Νί-
καια, το Κερατσίνι και τον Πειραιά. Θα πάρου-
με πρωτοβουλία στο δημοτικό συμβούλιο Νί-
καιας για να υπάρξει δομή προσφύγων με την
αρωγή του δήμου ως συγκεκριμένη απόδειξη
για το ότι “οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμε-
νοι στις γειτονιές”. Προϋπόθεση για όλα αυτά
και για την επιτυχία της 21Μ είναι οι δυνατές
τοπικές ΚΕΕΡΦΑ και η ενωτική δράση.

Κατερίνα Θωίδου, Νίκαια

Την  περασμένη χρονιά δώσαμε πολλές μά-
χες στα Βόρεια. Στα Μελίσσια ενάντια στη με-
τατροπή πτέρυγας του Αμαλία Φλέμινγκ σε
στρατόπεδο για τα συνόδευτα, κοντράραμε
“επιτροπή αγανακτισμέων” μαζί με εργαζόμε-
νους του νοσοκομείου, φορείς και κατοίκους
της γειτονιάς. Για το ίδιο θέμα οργανώσαμε
εκδήλωση στα Βριλήσσια με μεγάλη επιτυχία.
Στη Νέα Ιωνία, στο Χαλάνδρι, παντού οργα-
νώνουμε με αντίστοιχο τρόπο. Δίνουμε επίσης
σημασία στην παρέμβαση στο στρατόπεδο
της Μαλακάσας, όπου βρίσκονται 2500 πρό-
σφυγες εκ των οποίων 600 μη καταγεγραμμέ-
νοι σε σκηνές με τα κρύα, τις βροχές και τώ-
ρα τα χιόνια. Αποκλεισμένοι γιατί κόπηκαν τα
εισιτήρια του ΟΣΕ και δεν έχουν πρόσβαση
στα στοιχειώδη, πχ τρόφιμα. Έχουμε πάρει
πρωτοβουλία μαζί με την ΠΟΣ για ψήφισμα
ώστε να ξαναπάρουν δωρεάν εισιτήρια. Βγά-
ζουμε εφημεριδάκι με άρθρα στα αγγλικά για
να ενημερώνονται. Παρεμβαίνουμε σε όλα τα
θέματα που τους αφορούν και έχουν προβλή-
ματα, πχ στην εκπαίδευση. Η εκτίμησή τους
για αυτή μας τη δράση στο πλευρό τους είναι
μεγάλη. Θα φροντίσουμε στις 21 Μάρτη να εί-
ναι όλοι εκεί.

Θάνος Τζινιέρης, Νέα Ιωνία

Οι φασίστες κάνουν προσπάθεια να επι-
στρέψουν, ειδικά μετά την εισαγγελική πρό-
ταση στη δίκη της ΧΑ. Έχει σημασία να τους
κοντράρουμε όσο και την πολιτική που τους
θρέφει, το ρατσισμό και την ισλαμοφοβία.
Στην περιοχή μας δώσαμε μαζί με πολύ κό-
σμο μάχη ενάντια στην επιτροπή αγανακτι-
σμένων του Άγιου Παντελεήμονα που έκανε
την προσπάθεια να εμφανιστεί ξανά στο 6ο
κοινοτικό συμβούλιο. Στη συνέχεια οργανώ-
σαμε εκδήλωση που όλος αυτός ο κόσμος
ήρθε για να συζητήσει όχι μόνο πώς θα αντι-
μετωπίσουμε τον κίδυνο αλλά πώς θα οργα-
νώσουμε την 21 Μάρτη. Με ιδέες για συναυ-
λία στην Κυψέλη, εξορμήσεις στην πλατεία
Αγίου Παντελεήμονα, σε εργατικούς χώρους.
Σε κάθε γειτονιά μπορούμε να πάρουμε αντί-
στοιχες πρωτοβουλίες.

Γιώργος Πίττας, Γαλάτσι

Την περασμένη χρονιά μπήκαμε
μπροστά στις μάχες των νοσοκομείων
και αυτό είχε αποτελέσματα. Πέρα
από τις κινητοποιήσεις προεκλογικά
τις οποίες αξιοποιήσαμε, συνεχίσαμε
στη ΔΕΘ με μεγάλο μπλοκ του Συντο-
νιστικού των Νοσοκομείων, αλλά και
μετά στην απεργία στις 23 Οκτώβρη
στην Αθήνα που καταφέραμε να γεμί-
σουμε ένα πούλμαν από Θεσσαλονί-
κη. Έτσι κερδίσαμε πέντε νέα μέλη
στην Υγεία, σε τρία νοσοκομεία και
στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Η πα-
ρέμβασή μας στο Παπαγεωργίου
ενάντια σε δυο απολύσεις ανάγκασε
το σωματείο και την αριστερά να στη-
ρίξουν τη μάχη, κι αυτό άλλαξε το κλί-
μα. Το Συντονιστικό Νοσοκομείων εί-
ναι παράδειγμα για όλους. Η περσινή
8 Μάρτη ήταν πολύ επιτυχημένη παρά
τις αρχικές αμφιβολίες μας, με στάση
εργασίας ΕΔΟΘ και ΕΚΘ, με μεγάλη
διαδήλωση. Οι δυνατότητες υπάρ-
χουν και μπροστά έχουμε να τις αξιο-
ποιήσουμε.

Γιάννης Κούτρας, Θεσσαλονίκη

Χρειάζεται να κάνουμε τεράστιες αλλαγές στους πυρήνες φέτος, με ηγεσίες που
οργανώνουν τις μάχες όλη τη βδομάδα. Μπαίνουμε στη νέα περίοδο με πολλές ανοι-
χτές πρωτοβουλίες, δικές μας ή όχι, και θέλουμε όλες να γίνονται υπόθεση της τάξης
και του πιο προχωρημένου κομματιού της. Μόνο με δυνατούς πυρήνες θα το πετύ-
χουμε, με πολλούς συντρόφους και συντρόφισσες που οργανώνουν τη συζήτηση, την
εφημερίδα, τα μέτωπα. Που έχουν σχέση με όλα μας τα μέλη. Που έχουν σχέση με τις
γειτονιές και την αριστερά. Κάθε εξόρμηση στη γειτονιά είναι μια καμπάνια, όπως οι
αντιπολεμικές του Σαββάτου 4/1. 

Το 2002-3 όταν άνοιγε η προοπτική του πολέμου στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, βάζα-
με στόχο να τον σταματήσουμε. Η δύναμή μας ήταν μικρότερη από σήμερα, αλλά πι-
στεύαμε στη δύναμη της εργατικής τάξης να το πετύχει. Τότε είναι που αποκτήσαμε
δύναμη στους εργατικούς χώρους, στα σχολεία, στις σχολές. Μικρές ομάδες μελών
του ΣΕΚ απλώθηκαν παντού, κινητοποιώντας εκατοντάδες και χιλιάδες. Έτσι θα πάμε
και σήμερα, σε όλα αυτά τα σημεία, για τις 21 Μάρτη και όλες τις μάχες.

Μαρία Στύλλου, Κεντρική Επιτροπή ΣΕΚ

Το καλύτερο παράδειγμα της δουλειάς του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια και του Συν-
τονιστικού των Νοσοκομείων την περασμένη
χρονιά ήταν η μάχη που δώσαμε στον Άγιο Σάβ-
βα ενάντια στις απολύσεις των επικουρικών για-
τρών, ανάμεσά τους του προέδρου του σωματεί-
ου μας, Κώστα Καταραχιά. Όλες οι ανακοινώ-
σεις συμπαράστασης από τα συνδικάτα αλλά και
οι συμπαραστάτες που συμμετείχαν στις κινητο-
ποιήσεις μας ήταν αποτέλεσμα της δράσης μας
τα προηγούμενα χρόνια, αποκρούοντας έτσι μια
λυσσασμένη επίθεση απέναντι στο συνδικαλι-
σμό. Αυτός που έφυγε τελικά ήταν ο Διοικητής.
Πριν φύγει βέβαια έκανε περιοδεία στα τμήματα
μαζί με τη νέα Διοικήτρια για να της δείξει ποι-
ους έχει να αντιμετωπίσει. Η ίδια ξεκινάει τη θη-
τεία της με συνάντηση με την καθαριότητα και
όχι με το σωματείο, αλλά προφανώς θα είμαστε
εκεί. Χρειαζόμαστε πυρήνα του ΣΕΚ στο νοσοκο-
μείο για να μπορούν τα μέλη μας να συζητάνε.
Όλοι οργανώθηκαν πάνω στις πολιτικές μας επι-
λογές και δράση. Πρόσφατα είχαμε καταγγελία
για σεξιστική επίθεση στο νοσοκομείο, το γεγο-
νός ότι έγινε ανοιχτά είναι γιατί ανοίξαμε το ζή-
τημα του σεξισμού την προγούμενη χρονιά.

Ζαννέτα Λυσικάτου, Άγιος Σάββας

Πετράλωνα, 4/1
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ΠΕΜΠΤΗ 9/1
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/1
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Βενιζέλου 6.30μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία (ΑΒ) 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/1
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία (Μυλωνάς) 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Μάρκετ Ιν (Πλαταιών) 11πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
Πεζόδρομος Μικράς Ασίας 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Πλατεία Πατριάρχου 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκίσσης 12μ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία (Έβερεστ) 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30 πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Πλ. Λαζάρου 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ) 11πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Λαϊκή Πετρουπόλεως 11πμ
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Σκλαβενίτης
(Τζον Κένεντυ) 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Παιδική Στέγη 1 μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ 
Σβώλου με Γούναρη 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ πλ. Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φε-
ραίου 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11πμ

Εξορμήσεις

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1καφέ Σταθμός 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 
καφέ Γαρδένια (Βασ.Σοφίας 75) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 Goody’s 8μμ
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Άνεμος 6.30μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 Θόλος 9μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Γέφυρες 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Καρύδας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 
Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Σπίριτ 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Κρίκος 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ 6, 7μμ
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1
καφέ Ηλιόπετρα 7.30μμ

Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράι

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Πλάτων 7μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 
καφέ Μυρτίλο 7.30μμ
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 
καφέ Deza (Φωκιώνος Νέγρη 74) 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 
καφέ Rewind (Αγ.Λαύρας) 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, 7.30μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 
καφέ Γωγώ (πλατεία Φρατζή) 8μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 
καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 δημαρχείο 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Σιδέρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 Goody’s 8μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/1 
καφέ Σεβάχ (Πριάμου 3) 7μμ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/1 
καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από
την ανεξάρτητη δράση της
εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορ-
θώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με
την εργατική δράση. Δεν υπάρχει
κοινοβουλευτικός δρόμος προς
μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβού-
λιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δι-
καιοσύνη, όλο το αστικό κράτος
λειτουργεί για να προστατεύσει
τα συμφέροντα της άρχουσας τά-
ξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον
πλούτο μέσα στον καπιταλισμό.
Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη
από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλι-
σμός, μπορεί να δημιουργηθεί μό-
νο όταν οι εργάτες πάρουν συλ-
λογικά στα χέρια τους τον έλεγχο
όλου του κοινωνικού πλούτου και
προγραμματίσουν την παραγωγή
και την διανομή σύμφωνα με τις
ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυ-
ριαρχούν οι μεγάλες πολυεθνικές.

Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε
παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να
σταματήσουμε τους πλούσιους
και δυνατούς που κυριαρχούν πά-
νω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπο-
ρεί να πετύχει μόνο εάν είναι παγ-
κόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της
Ρωσίας όπου ακόμα και μια νικη-
φόρα αλλά απομονωμένη επανά-
σταση όπως ο Οκτώβρης του ’17
ηττήθηκε κάτω από την πίεση της
παγκόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε
τον δρόμο για την επικράτηση
του Στάλιν και την μετατροπή της
Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό.
Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημι-
ουργήθηκαν αργότερα στην Ανα-
τολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την κα-
ταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήπο-
τε προσπάθεια που έχει στόχο
την διαίρεση της εργατικής τά-
ξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελ-
λάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε
– φρούριο, που καταδικάζει πρό-

σφυγες και μετανάστες να πεθαί-
νουν στα σύνορά της και να αντι-
μετωπίζουν ρατσιστικές διακρί-
σεις αν καταφέρουν να τα περά-
σουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων
των ανθρώπων, ανεξάρτητα από
χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και
όλους τους καταπιεσμένους να
οργανώνουν την αντίστασή τους.
Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική
κοινωνική, πολιτική και οικονομική
ισότητα των γυναικών και για το
τέλος όλων των διακρίσεων ενάν-
τια στους ομοφυλόφιλους, γυναί-
κες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστη-
μα που καταστρέφει τον πλανήτη
μέσα από το κυνήγι του κέρδους
και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι
δυνατοί γιατί είναι οργανωμένοι,
γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα
ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρα-
τό. Για να συγκρουστεί μ’ αυτή
την δύναμη, η εργατική τάξη χρει-
άζεται να είναι κι αυτή οργανωμέ-
νη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό

Κόμμα, έχει σαν στόχο να φέρει
τους ακτιβιστές του κινήματος
μαζί με την εργατική τάξη. Το
επαναστατικό κόμμα είναι ανα-
γκαίο για να δυναμώσει το κίνημα,
να οργανώσει τον κόσμο μέσα σ’
αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες
οι στρατηγικές που θα μπορέσουν
ν’ ανατρέψουν συνολικά τον καπι-
ταλισμό. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: 
Ενάντια στην κυβέρνηση του πολέμου, 
του ρατσισμού και της λιτότητας, οργανώνουμε
τους αγώνες και την προοπτική

Εκδηλώσεις
Πώς οργανώνουμε τις 8 Μάρτη για
να σταματήσουμε τις σεξιστικές επι-
θέσεις της κυβέρνησης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/1 αιθ. ΚΑΠΗ Νέας Φι-
λαδέλφειας, Δεκελείας 153, 7.30μμ
Ομιλήτριες: Μαρία Στύλλου, συγγρα-
φέας του βιβλίου «Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών», Χρι-
στίνα Ανδρέου, Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας
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Συντονιζόμαστε στις 19 Γενάρη
Με το καλημέρα της δεξιάς κυβέρνησης,

όλοι οι εργαζόμενοι νιώσαμε την ανάσα
της νεοφιλελεύθερης πολιτικής.

Το κακό ξεκίνησε με τις επιθέσεις στη ΔΕΗ,
στις τράπεζες, στον ΟΤΕ, στα ΕΛΠΕ, στα Λιπά-
σματα Καβάλας. Επιθέσεις που εστιάζουν στην
κατάργηση των ΣΣΕ, στη διευκόλυνση των ερ-
γολαβιών και την επέκταση της επισφαλούς ερ-
γασίας.

Με μια ΓΣΕΕ ανύπαρκτη που κρύβεται πίσω
από τη διορισμένη διοίκησή της, ανεπαρκής και
άβουλη, οφείλουμε όλοι οι εργαζόμενοι να
αγωνιστούμε από την βάση, αλληλέγγυοι με τα
πρωτοβάθμια σωματεία μας που είναι και ο πυ-
ρήνας των αγώνων! Θα συμμετέχουμε στην πα-
νελλαδική συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια στις 19 Γενάρη για να συζητή-
σουμε πώς θα προχωρήσουμε την αντίσταση
στις επιθέσεις της κυβέρνησης, όλοι μαζί, συν-
τονισμένα και αποτελεσματικά.

Χρήστος Ζαρκινός,  Πρόεδρος εργολαβικών
Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ. Α’ Αντιπρόεδρος Πανελ-

λήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας  

Εκτός από τις εργατικές μάχες που
βλέπουμε να βρίσκονται αυτή τη

στιγμή στους δρόμους και χρειάζονται
τη στήριξη όλων, θα έχουμε να οργανώ-
σουμε το επόμενο διάστημα εργατικές
κινητοποιήσεις σε χώρους που έχουν
την εμπειρία αγώνων, έχουν δώσει με-
γάλες μάχες κι ενδεχομένως πάτησαν
την “μπανανόφλουδα” των προσδοκιών
που γέννησε η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ ένα
προηγούμενο διάστημα. Ο κλάδος της
εκπαίδευσης είναι ένας τέτοιος χώρος.

Υποτίθεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έκανε
4.500 διορισμούς στην Ειδική Αγωγή.
Δεν τους έκανε ποτέ. Τη σκυτάλη πήρε
η ΝΔ, πλειοδοτώντας για 5.500. Κι αυ-
τές οι υποσχέσεις ακυρώθηκαν, παρα-
μονή Χριστουγέννων, με την επέκταση
του νόμου περί αναστολής διορισμών
στο δημόσιο. 

Ο κόσμος της εκπαίδευσης, που τόσα
χρόνια τον έχουν βάλει να μαζεύει χαρ-
τιά, μεταπτυχιακά κλπ, δεν θα κάτσει με
σταυρωμένα χέρια. Αλλά αυτό έχει να
κάνει και με το τι θα κάνει η Αριστερά
και μάλιστα το πιο μαχητικό κομμάτι
της. Χρειάζεται να πείσουμε τους συνα-
δέλφους για τις δυνατότητες που έχου-
με να παλέψουμε τις επιθέσεις της κυ-
βέρνησης, δίνοντας όλη την εικόνα των
εργατικών αγώνων που ξεδιπλώνονται
αυτή τη στιγμή. 

Ταυτόχρονα, να βάλουμε το ζήτημα
της περιβαλλοντικής καταστροφής και
της κλιματικής αλλαγής στα σωματεία
μας και να οργανώσουμε κινητοποι-
ήσεις. Όλες και όλοι φρίττουμε από την
καταστροφή στην Αυστραλία. Μια ήπει-
ρος φλέγεται στην κυριολεξία ενώ ταυ-
τόχρονα βλέπουμε ένα σύστημα που
παραμονή Πρωτοχρονιάς κάνει απίστευ-
τα δαπανηρές φιέστες! Αυτός είναι ο
καπιταλισμός. 

Δώρα Κιντή, ΕΛΜΕ Χανίων  

Βασικό ζήτημα στην ημερήσια
διάταξη της Πανελλαδικής Συ-

νέλευσης του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια και του Συντονιστικού
Νοσοκομείων είναι η οργάνωση των
κινητοποιήσεων στις 8 Μάρτη, την
Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών.

Δεν οργανώνουμε τη φετινή απερ-
γιακή 8 Μάρτη από μηδενική βάση.
Έχουμε σημαντική παρακαταθήκη
από την επιτυχημένη προσπάθεια
για απεργία την Παγκόσμια Ημέρα
Γυναικών πέρυσι. Ανοίξαμε τη συζή-
τηση στους χώρους δουλειάς και
κατακτήσαμε ότι η ιδέα για απεργία
εκείνη την ημέρα δεν είναι κάτι
εκτός τόπου και χρόνου. Ακριβώς το
αντίθετο. Τα ζητήματα που έχει να
αντιμετωπίσει η καθεμιά κι ο καθέ-
νας στην εργασία του καθημερινά,
είναι δεμένα με την πάλη για απε-
λευθέρωση των γυναικών. Παρα-
δείγματος χάρη στο δικό μας χώρο,
στο Γεννηματάς, είναι ζήτημα για
μια σειρά συναδέλφισσες και συνα-
δέλφους το αν θα λειτουργεί παρα-
πάνω ώρες ο βρεφονηπιακός σταθ-
μός του νοσοκομείου. 

Κάνουμε οργανωμένα την προ-
σπάθεια ώστε η ΑΔΕΔΥ να πάρει
υπό την αιγίδα της όλες τις εκδηλώ-
σεις που επιδιώκουμε να οργανω-
θούν στους χώρους δουλειάς για
την απελευθέρωση των γυναικών. 

Είμαστε σε μια περίοδο που οι σε-
ξιστικές επιθέσεις κλιμακώνονται.
Είδαμε τον Άδωνι Γεωργιάδη να υιο-
θετεί το κατάπτυστο πρωτοσέλιδο
της φυλλάδας που ήταν ενάντια
στις εκτρώσεις και καλά για να κα-
ταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα.
Όλα αυτά τα γουρούνια μιλάνε για
υπογεννητικότητα τη στιγμή που
έχουν κάνει αβίωτες τις ζωές των
μανάδων με τα παιδιά ΑμεΑ, οδη-
γώντας τις σε τραγικά γεγονότα
όπως αυτό στην Πεύκη, που πέταξε
το παιδί από το μπαλκόνι και μετά
πήδηξε και η ίδια. Ξέρουν όλοι αυτοί
τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα παιδί
με αναπηρία, χωρίς υποστηρικτικές
δομές, με τεράστιες ελλείψεις στην
ειδική αγωγή κ.ο.κ; Ιδέα δεν έχουν
και είναι μεγάλο θράσος να μιλάνε
ενάντια στο δικαίωμα των γυναικών
στις εκτρώσεις. 

Η περυσινή 8η Μάρτη και η απερ-
γιακή κινητοποίηση ήταν μεγάλη
επιτυχία και χρειάζεται πάνω σε αυ-
τή να χτίσουμε και τη φετινή. Ο κό-
σμος καταλαβαίνει και ότι χρειάζε-
ται να αναδείξουμε αυτά τα ζητήμα-
τα και ότι χρειάζεται να παλέψουμε
απεργιακά για να τα κατακτήσουμε.

Αργυρή Ερωτοκρίτου,
γιατρός ΓΝΑ Γεννηματάς, μέλος του

Συντονιστικού Νοσοκομείων και της 
Κίνησης για απεργιακή 8 Μάρτη

Η αλλαγή της κυβέρνησης σήμανε κλιμάκω-
ση των επιθέσεων στους εργαζόμενους. Η

ΝΔ δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των ιδιωτικοποι-
ήσεων  και ότι με τον τρόπο αυτό θα άνοιγε ο
δρόμος για περισσότερες και καλοπληρωμένες
δουλειές. Η κατάρρευση αυτού του αφηγήμα-
τος είναι προφανής στις τράπεζες και τον το-
μέα της ενέργειας που ανακοινώθηκαν εκατον-
τάδες απολύσεις. Στο κλάδο της ιδιωτικής υγεί-
ας ένα αγαθό που είναι μερικώς ιδιωτικοποιημέ-
νο ανοίγει ξανά η συζήτηση για την υπογραφή
ΣΣΕ. Οι εργοδότες προτείνουν υπογραφή ΣΣΕ
με αύξηση 1% και κατάργηση του ανθυγιεινού
επιδόματος. Αθροιστικά αυτό μεταφράζεται σε
μειώσεις για χιλιάδες εργαζόμενους την ίδια
ώρα που οι μεγάλες επιχειρήσεις της ιδιωτικής

υγείας πραγματοποιούν τζίρους δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ και προχωρούν σε ανάπτυξη του δι-
κτύου τους καθώς και του ιατροτεχνολογικού
και κτιριακού εξοπλισμού. Είναι απαραίτητο να
οργανώσουμε νέα απεργία στον κλάδο και να
απαιτήσουμε υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις σύμ-
φωνα με τις ανάγκες των εργαζομένων. Η Πα-
νελλαδική Συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια και του Συντονιστικού των Νοσο-
κομείων στις 19 Γενάρη είναι η καλύτερη ευκαι-
ρία να ενώσουμε τις αντιστάσεις σε όλους τους
κλάδους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και να
οργανώσουμε από τα κάτω τους αγώνες της
εργατικής τάξης την επόμενη περίοδο.

Κώστας Πολύδωρος, μέλος Δ.Σ Σωματείου 
Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας

Δεκάδες ελληνικά νοικοκυριά βιώνουν με το
καλημέρα της νέας χρονιάς τα κακώς κεί-

μενα μιας αντεργατικής πολιτικής που βάζει
στο στόχαστρο την πιο ευαίσθητη και ευάλωτη
εργασιακή κατηγορία, αυτή των εργαζομένων
με σύμβασεις Ορισμένου Χρόνου. Η μη ανανέ-
ωση περίπου 100 συμβάσεων στα ΕΛΠΕ, οι εκ-
φοβισμοί συνδικαλιστών ακόμη και μέσα στον
εργασιακό χώρο, οι απολύσεις στις Τράπεζες
και στον ΟΤΕ, κάνουν ποδαρικό στο 2020 σημα-
τοδοτώντας αυτό που έχουν αποφασίσει ότι
σημαίνει «ανάπτυξη».

Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στον τομέα της
ενέργειας, της υγείας, της παιδείας, των τραπε-
ζών, των δήμων κ.α., τα τελευταία έτη είχαμε
μια δυναμική παρουσία μέσω των συνδικάτων
για την κατάργηση της εργολαβοποίησης, της
επικουρικής εργασίας, των συμβάσεων ομη-
ρίας, την προστασία των συλλογικών συμβάσε-
ων, την ανεξαρτησία των σωματείων και των
συλλογικών διεκδικήσεων. 

Οι πρώην και οι νυν εργολαβικοί εργαζόμενοι
στον ΔΕΣΦΑ θα παραμείνουμε αλληλέγγυοι στο
δίκαιο αγώνα όλων των εργαζομένων που διεκ-
δικούν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και
την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων
τους. Αγωνιστήκαμε και θα συνεχίσουμε να

αγωνιζόμαστε για την εξάλειψη εργολάβων πα-
ροχής υπηρεσιών που υποκρύπτουν εργασιακή
σχέση μόνιμων και πάγιων αναγκών πίσω από
ελαστικές μορφές εργασίας, τόσο στον δημό-
σιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα διεκδικούμε
απευθείας συμβάσεις αορίστου χρόνου για κά-
θε εργαζόμενο με τον πραγματικό του εργοδό-
τη, ένταξη στις ίδιες συλλογικές συμβάσεις του
συνόλου των εργαζομένων σε όλους τους χώ-
ρους και σε όλους τους κλάδους. 

Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει σαφή θέση
έστω και κατόπιν εορτής, να παρέμβει και να
διορθώσει τα ευτράπελα ως προς τις απολύ-
σεις των εργαζομένων και να δώσει επιτέλους
λύση στα δίκαια αιτήματά τους.

Καλούμε όλα τα συνδικάτα, από όλους τους
χώρους, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, χω-
ρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις, να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας με στόχευση τις κοινές μας
διεκδικήσεις που για την επίτευξή τους απαιτεί-
ται κοινός αγώνας και συντονισμός. 

Γι' αυτό και είναι σημαντική η μαζική συμμε-
τοχή στην πανελλαδική συνέλευση του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια στις 19 Γενάρη.

Μαρία Κοτρώνη, πρόεδρος Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Εργαζομένων στο Φυσικό Αέριο

Με τις 
γυναίκες
μπροστά

10πμ-1:30μμ: «Οι μάχες ενάντια στη Ν.Δ.
για να τα πάρουμε όλα πίσω»
Εισηγητές/τριες: 
Τάσος Αναστασιάδης, Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια, Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος Συλλό-
γου Εργαζόμενων Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»,
Κατερίνα Θωίδου, συμβασιούχος ΟΑΕΔ, Νίκος
Χατζάρας, ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Θεσσαλονίκη)
2μμ-4μμ: «Οργανώνουμε την παγκόσμια
μέρα γυναικών στις 8 Μάρτη»
Εισηγήτριες: 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΔΣ Σωματείου Εργαζόμε-
νων Νοσοκομείου «Γεννηματάς», Μαρία Αμπελιώ-
τη, συνδικαλίστρια στον Δήμο Αθήνας, Μαρία
Κοντρώνη, πρόεδρος εργολαβικών ΔΕΣΦΑ (ΠΣΕ-
ΦΑ), Φιλιώ Φραγκάκου, συμβασιούχος καθαρί-
στρια ΟΑΕΔ
4μμ-4:30μμ: Κλείσιμο
Εισηγητής: 
Χρίστος Αργύρης, Συντονιστικό Νοσοκομείων

Το πρόγραμμα της Συνέλευσης
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Ο Θάνος Μικρούτσικος, αυτή η εμβληματική
μορφή του πολιτισμού, ο άνθρωπος που
τραγούδησε για την Μακρόνησο και τα βά-

σανά της, δεν υπάρχει πια. Μας έκανε να αγαπάμε
πάνω από όλα τον «άνθρωπο που τον μποδίζουν να
βαδίσει», μας κάλεσε να μείνουμε όρθιοι όταν «οι
σημαίες ήταν κάτω στις λεωφόρους που παρελά-
σαμε», μας προέτρεψε να είμαστε απείθαρχοι στα
όριά μας κάθε φορά «χορεύοντας πάνω στο φτερό
του καρχαρία». 

Ήταν αυτός που έβαλε μέσα στα λαϊκά σπίτια
τον Μαγιακόφσκι και τον Μπίρμαν, τον Χικμέτ και
τον Ελευθερίου, αλλά και ο άνθρωπος που αντιμε-

τώπισε την πορεία προς τον θάνατο με θάρρος και
αξιοπρέπεια που διδάσκει.

Ο Θάνος Μικρούτσικος δεν ήταν απλά ένας μεγά-
λος μουσικός. Ήταν ένας ανήσυχος άνθρωπος, ένας
τολμηρός ανανεωτής της μουσικής και της φόρμας
της, ένας μαρξιστής διανοούμενος, ένας κομμουνι-
στής καλλιτέχνης που του αξίζει μια θέση δίπλα στον
Βίκτορ Χάρα και σε όλους τους ανθρώπους που με
την τέχνη τους μας γέμισαν ιδανικά και αξίες, έπλα-
σαν τη συνείδησή μας, γέμισαν τις καρδιές μας, στή-
ριξαν τους αγώνες μας, άνοιξαν δρόμους στην σκέ-
ψη μας, μας δυνάμωσαν για να συνεχίσουμε.

Καλό ταξίδι σύντροφε Θάνο…

ΑΝΤΑΡΣΥΑ  Αντίο στον Θάνο Μικρούτσικο

Εκδήλωση για τον 
Κόκκινο Δεκέμβρη στο Μ.Β.
Με μια συζήτηση για τα Δε-

κεμβριανά του '44 ολο-
κληρώθηκε την Κυριακή

22 Δεκέμβρη ο κύκλος των εκδη-
λώσεων του Μαρξιστικού Βιβλιο-
πωλείου για το 2019. Ο Προκόπης
Παπαστράτης και ο Μιχάλης Λυμ-
περάτος είναι από τους επιμελη-
τές του συλλογικού τόμου "Από
την Απελευθέρωση στα Δεκεμ-
βριανά" και παρουσίασαν τα συμ-
περάσματά του και ο Λέανδρος
Μπόλαρης, συγγραφέας του βι-
βλίου "Αντίσταση - Η επανάσταση
που χάθηκε" μίλησε για το υπόβα-
θρο αυτής της κρίσιμης στιγμής
στην ιστορία της Αριστεράς. 

Ο Πρ. Παπαστράτης μίλησε για
τον τόμο που περιλαμβάνει 58 ει-
σηγήσεις στο συνέδριο που είχε
οργανώσει το πρόγραμμα μεταπτυ-
χιακών σπουδών του Παντείου το
2014. Αυτός ο όγκος της δουλειάς
που έγινε μεγαλύτερος στο επόμε-
νο συνέδριο για τον εμφύλιο δεί-
χνει ότι υπάρχει μια «Ενεργή ερευ-
νητική κοινότητα… Απαντά τεκμη-
ριωμένα στην ενορχηστρωμένη
υπονόμευση, που επιχειρείται εδώ
και 20 χρόνια, των πορισμάτων της
έρευνας για αυτή την περίοδο. Αυ-
τή η μέθοδος υπονόμευσης είναι
βέβαια πανευρωπαϊκό φαινόμενο». 

Η πρώτη προσπάθεια «να θεω-
ρητικοποιήσει τα βασικά ψυχροπο-
λεμικά προτάγματα» υποστηρίχθη-
κε από την «ιδιωτική πρωτοβουλία»
(κανάλια εφημερίδες) αλλά αποδεί-
χτηκε ανίκανη να αμφισβητήσει την
«επάρατη ιδεολογική ηγεμονία της
Αριστεράς στο πεδίο της σύγχρο-
νης ελληνικής ιστορίας». Η διαφο-
ρά της δεύτερης προσπάθειας που
εξελίσσεται είναι ότι είναι θεσμικά
κατοχυρωμένη και εκπορεύεται
από το γερμανικό κράτος». 

Ο Πρ. Παπαστράτης επεσήμανε
ότι ο ρόλος όλων αυτών των εκ-
στρατειών με επίκεντρο τη δεκαε-
τία του ’40 δεν είναι μόνο ο «εξο-

βελισμός των εναλλακτικών προ-
τάσεων της Αριστεράς αλλά και η
αποσιώπηση της έκτασης του δω-
σιλογισμού και των εγκλημάτων
του όσο και ο πλουτισμός εις βά-
ρος του λαού μιας μερίδας που
ανήλθε και επανήλθε στην εξου-
σία και πρέπει να δικαιολογηθεί». 

Ο Μιχάλης Λυμπεράτος έκανε
αναφορά στις ίδιες απόπειρες που
θέλουν να πανε την συζήτηση
«στους πόσους σκότωσε το ΕΑΜ
και ο ΕΛΑΣ». Και στην συνέχεια μί-
λησε για την σύγκρουση του Δε-
κέμβρη, λέγοντας ότι «σαν σήμε-
ρα 22 Δεκέμβρη γίνονταν εκτετα-
μένες μάχες στην Αθήνα και ταυ-
τόχρονα 22 Δεκέμβρη εκδηλώνε-
ται η επίθεση του ΕΛΑΣ στις δυνά-
μεις του Ζέρβα περιμετρικά της
Άρτας. Οι μάχες κρατήσαν ακρι-
βώς έξι ώρες και οι ΕΔΕΣίτες το
βάλανε στα πόδια. Είναι η μέρα
που αποφασίζεται ότι ο Τσόρτσιλ
θα έρθει στην Αθήνα. Όντως έρχε-
ται δυο μέρες μετά και η επίσκεψή
του συμπίπτει με την προσπάθεια
του ΕΛΑΣ να υπονομεύσει το ξε-
νοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, μια
από τις κρισιμες στιγμές της μά-
χης των Δεκεμβριανών». 

Ο Λέανδρος Μπόλαρης ξεκίνησε
και αυτός από την ιδεολογική επί-
θεση που κλιμακώνει η δεξιά για
εκείνη την περίοδο με «βουλευτές
της ΝΔ για πρώτη φορά μετά από
πάρα πολλά χρόνια να παραβρί-
σκονται στο ‘μνημόσυνο’ σύναξη
των ακροδεξιών στου Μακρυγιάν-
νη». Αναφέρθηκε στη ριζοσπαστι-
κή δυναμική του κινήματος της Αν-
τίστασης, με καρδιά την εργατική
τάξη, που ήρθε σε σύγκρουση με
τις επιδιώξεις της άρχουσας τάξης
και του αγγλικού ιμπεριαλισμού. 

Οι εισηγήσεις κέντρισαν το εν-
διαφέρον για την συζήτηση, με
πολλά ερωτήματα που αφορούσαν
συγκεκριμένες πτυχές του Κόκκι-
νου Δεκέμβρη και της Αντίστασης
με κέντρο το ερώτημα που έθεσε
ο πανεπιστημιακός Μάκης Καβου-
ριάρης: «ήξερε η ηγεσία του κόμ-
ματος πού το πήγαινε;».

Ηταν μια πετυχημένη εκδήλωση
που την παρακολούθησαν μέχρι
τέλους δεκάδες αγωνιστές και
αγωνίστριες. Το ενδιαφέρον για
την ιστορία και τις μεγάλες επιλο-
γές της Αριστεράς δεν είναι ακα-
δημαϊκό, τροφοδοτεί τους αγώνες
του σήμερα. 

ΓΑΛΛΙΑ

Οι απεργοί δεν σταματούν

Έσπασε όλα τα ρεκόρ η απεργία των σιδηροδρομικών στη Γαλλία
ενάντια στη “μεταρρύθμιση” του συνταξιοδοτικού που προωθεί η κυ-
βέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν. Την περασμένη Παρασκευή, 3 Ια-

νουαρίου, η απεργία μπήκε στην 29η ημέρα ξεπερνώντας με αυτόν τον τρόπο
σε διάρκεια ακόμα και τη μεγάλη απεργία του 1986 που είχε αναγκάσει τελικά
την τότε κυβέρνηση του Αλέν Ζιπέ να παραιτηθεί.

Το σχέδιο του Μακρόν προβλέπει την ενοποίηση 42 διαφορετικών ταμείων
με παράλληλη αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης (από τα 62 χρόνια σήμερα
στα 64) και μείωση των συντάξεων. Τα συνδικάτα στη Γαλλία υποστηρίζουν -
καθόλου άδικα- ότι με τη μεταρρύθμιση η κυβέρνηση προετοιμάζει το έδαφος
για την επέλαση των ιδιωτών στην κοινωνική ασφάλιση.

Οι σιδηροδρομικοί είναι η ραχοκοκαλιά του κινήματος. Αλλά δεν είναι με κανέ-
να τρόπο μόνοι. Όλη η Γαλλία έχει στην πραγματικότητα παραλύσει από απερ-
γίες και κινητοποιήσεις που απλώνονται κυριολεκτικά σε εκατοντάδες κλάδους. 

Όλες οι μέχρι τώρα απόπειρες του Μακρόν να σπάσει την απεργία έχουν απο-
τύχει. Προσπάθησε να διασπάσει τους εργαζόμενους σε “νέους” και “παλιούς” -
τους γεννημένους πριν από το 1975 οι οποίοι και θα εξαιρούνταν από το νέο σύ-
στημα. Στους χορευτές και τις χορεύτριες της Όπερας του Παρισιού έφτασε
στο σημείο να προτείνει να ισχύσει το νέο σύστημα μόνο για αυτούς που θα
προσληφθούν από την επόμενη χρονιά. Οι εργαζόμενοι, όμως, τις απέρριψαν.

Η απεργία έχει παραλύσει τις συγκοινωνίες -και μαζί με αυτές και ολόκληρη
την οικονομία- στη Γαλλία. Ένα στα δυο περίπου δρομολόγια ακυρώνεται ενώ
οι περισσότερες γραμμές του μετρό στο Παρίσι έχουν διακοπεί. Η κυβέρνηση
έδωσε άδεια στις ιδιωτικές μεταφορικές επιχειρήσεις να εκτελούν δρομολόγια
με πούλμαν (παρακάμπτοντας ακόμα και τους κανονισμούς ασφαλείας σε πολ-
λές περιπτώσεις). Οι απεργοί όμως μπλόκαραν ξανά και ξανά τους σταθμούς.
Και δεν ήταν μόνο αυτό: τα πούλμαν χρειάζονται καύσιμα για να κάνουν τα
δρομολόγια αλλά τα πρατήρια έχουν ξεμείνει αφού στην απεργία συμμετέχουν
και οι εργαζόμενοι στα διυλιστήρια. 

Κατέβασαν διακόπτες
Τις μέρες των Χριστουγέννων οι εργαζόμενοι στην γαλλική ΔΕΗ “κατέβα-

σαν τους διακόπτες”. Εκατοντάδες μεγάλες επιχειρήσεις, ανάμεσά τους και η
Amazon, το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό “πολυκατάστημα” του κόσμου, αναγκά-
στηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Ταυτόχρονα οι απεργοί απενεργο-
ποίησαν εκατοντάδες χιλιάδες “έξυπνους μετρητές” που περιόριζαν αυτόμα-
τα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους φτωχούς καταναλωτές που καθυ-
στερούν τους λογαριασμούς τους.

Κάποιοι περίμεναν ότι ο Μακρόν θα ανακοίνωνε την απόσυρση της μεταρ-
ρύθμισης στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του. Ο Μακρόν, όμως, έκανε ακρι-
βώς το αντίθετο: “υποσχέθηκε” ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Αυτό εξόρ-
γισε ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Στα γκάλοπ το 62% δηλώνει ότι υποστη-
ρίζει την απεργία.

Στην πραγματικότητα ο Μακρόν έχει παγιδευτεί. Οι απεργοί δεν δείχνουν μέ-
χρι στιγμής καμιά διάθεση να υποχωρήσουν -όλες σχεδόν οι συμβιβαστικές
προτάσεις της ηγεσίας των συνδικάτων έχουν μέχρι τώρα απορριφθεί. Η κυ-
βέρνηση έχει πίσω της μια ολόκληρη ιστορία από συγκρούσεις με την εργατική
τάξη και τη νεολαία που δεν έχουν κλείσει ακόμα (τα “κίτρινα γιλέκα” διαδηλώ-
νουν ακόμα στους δρόμους της Γαλλίας, σε πολλές περιπτώσεις μαζί με τους
απεργούς του συνταξιοδοτικού). Αν υποχωρήσει θα ανοίξει τον Ασκό του Αι-
όλου που θα κουρελιάσει ολόκληρο το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα που προ-
σπαθεί να εφαρμόσει, μέσα από διάφορες κυβερνήσεις, εδώ και πολλά χρόνια
η άρχουσα τάξη.

Οι ηγέτες των συνδικάτων έχουν καλέσει εδώ και πολύ καιρό σε μια νέα γενική
απεργία για τις 9 Γενάρη. Ο στόχος τους ήταν να μεταθέσουν την ημερομηνία
όσο πιο μακρυά μπορούσαν, σε μια ημερομηνία όπου προέβλεπαν ότι το κίνημα
θα έχει πια (και ιδιαίτερα μετά τις γιορτές) ξεφουσκώσει. Αλλά έπεσαν οικτρά έξω.

Από αριστερά, Π. Παπαστράτης, Λ. Μπόλαρης και Μ. Λυμπεράτος την Κυριακή
22/12/19 στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
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ΞΑΝΘΗ  Όχι στην τρανσφοβίαΤΡΑΠΕΖΕΣ
Να συνεχίσουμε 
τις απεργίες

ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ
Όχι απολύσεις

Tην ακύρωση ενοικίασης επαγγελ-
ματικού χώρου σε τρανς γυναίκα,
λόγω ταυτότητας φύλου καταγ-

γέλλει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ
Ξάνθης. 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της ίδιας,
«όλα είχαν συμφωνηθεί με την ιδιοκτή-
τρια και σκόπευε να πάει στην ΔΕΗ για
να αλλάξει το όνομα στον λογαριασμό
του ρεύματος, όταν ο γιος της ιδιοκτή-

τριας που ασχολείται με την εκκλησία,
μόλις την αντίκρισε πίεσε την μητέρα
του να ακυρώσει τη συμφωνία».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση “πρό-
κειται για ένα κρούσμα σεξιστικής διά-
κρισης λόγω ταυτότητας φύλου, που
δεν πρέπει να περάσει. Δεν θα αφήσου-
με τους δρόμους της πόλης μας να μο-
λυνθούν από το δηλητήριο του σεξι-
σμού, του ρατσισμού, της ομοφοβίας,

της τρανσφοβίας. Όπως παλεύουμε για
να στείλουμε τους νεοναζί στον σκουπι-
δοτενεκέ της ιστορίας, όπως παλεύου-
με μαζί με τα αδέρφια μας τους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες, για ανοι-
χτά σύνορα, ενάντια στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, έτσι στεκόμαστε αλλη-
λέγγυοι στον αγώνα των ΛΟΑΤΚΙ αν-
θρώπων για δικαιοσύνη και ελευθερία”.

Αλληλεγγύη 
στους μετανάστες

Η πιο πρόσφατη εκστρατεία του κράτους,
της ΝΔ και των ΜΜΕ ενάντια στους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες κάνει διπλή

ζημιά και στις δύο τελευταίες αυτές ομάδες αν-
θρώπων. Όταν ονομάζουν τους πρόσφυγες με-
τανάστες και τις χώρες τους «ασφαλείς», δεν
αρνούνται απλώς το δικαίωμα στην αίτηση ασύ-
λου, με ό,τι αυτό σημαίνει. Βάζουν όλη την κοινή
γνώμη να ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι μετανά-
στης στην Ελλάδα. Και οι μετανάστες πληρώ-
νουν. Οι μετανάστες μόνο και μόνο για να μπο-
ρούν να πατάνε σε ελληνικό έδαφος, πρέπει να
ξοδεύουν τουλάχιστον 1200 ευρώ το χρόνο μόνο
για άδεια παραμονής. Αν είστε ντόπιος, συγκρί-
νετε αυτό το ποσό με τους φόρους που πληρώ-
νετε (ή δεν πληρώνετε) κάθε χρόνο.

Οι μετανάστες που συλλαμβάνονται απλώς
επειδή δεν έχουν χαρτιά έχουν χειρότερη μετα-
χείριση από τους ποινικούς κρατουμένους. Τα
κρατητήρια των Α.Τ. έχουν πινακίδες με πληρο-
φορίες για τα δικαιώματα των κρατουμένων μό-
νο στα ελληνικά, που σημαίνει ότι αυτοί που
χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες πιο πολύ απ’
όλους δεν μπορούν να τις διαβάσουν. Όσοι μό-
λις έφτασαν στη χώρα, όσοι δουλεύουν 12-16
ώρες τη μέρα για να βγάλουν τα λεφτά της άδει-
ας και δεν έχουν χρόνο να μάθουν ελληνικά,
όσοι δεν έχουν μια κοινότητα ανθρώπων να τους
βοηθήσουν, είναι στο έλεος των στοιχειών του
κράτους. 

Μόνο αν οι μπάτσοι αντιληφθούν ότι ο σκου-
ρόχρωμος μετανάστης μιλάει ελληνικά ή έχει
ντόπιους φίλους (ή έχει λεφτά να λαδώσει), μόνο
τότε φοράνε τη μάσκα της «προστασίας του πο-
λίτη», ακουμπάνε προσεκτικά το δίσκο με το φαΐ
στο κρατητήριο αντί να τον πετάνε στον κρατού-
μενο.

Και για να μην μας μείνει καμιά αυταπάτη ισο-
πολιτείας, πολλοί μετανάστες καταγγέλλουν στις
κοινότητές τους (και στην Εργατική Αλληλεγγύη)
ότι οι αρχές καταστρέφουν ή αρνούνται να πα-
ραχωρήσουν τη νέα άδεια παραμονής, όταν έρ-
θει η ώρα της ανανέωσης.

Όλα τα παραπάνω έχουν όνομα και επώνυμο:
κρατικός ρατσισμός. Και κανένας Έλληνας ερ-
γαζόμενος δεν έχει συμφέρον από αυτό. Πρέπει
να το πολεμήσει, μαζί και δίπλα στους μετανά-
στες.

• Με αφορμή την 7ήμερη κράτηση μετανάστη
μέλους του ΣΕΚ στο Α.Τ. Ζωγράφου πριν λίγες
εβδομάδες.

Μηνάς Χρονόπουλος, 
Ζωγράφου

Αφιερωμένο στα 
παιδιά των ναυτικών

Την περίφημη διαφήμιση του Mr jumbo, δεν την έχω δει. Είδα
όμως τον πατέρα μου, ναυτικό στο επάγγελμα, να γυρίζει στο
αεροδρόμιο μετά από ναυάγιο στην Ισπανία. 

Δεκαεπτά μέτρα κύμα, το καράβι βρήκε σε ξέρα, κόπηκε στα δύο.
Τέσσερις ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους μπροστά στα μάτια του. Εγκα-
τέλειψε τελευταίος το πλοίο, ως όφειλε αφού φρόντισε να επιβιβα-
στουν όλοι σε βάρκες και παρέμεινε στα κύματα, αγνοούμενος για
αρκετές ώρες. Διασώθηκε από ελικόπτερο. Η ζωή του κομμένη στη
μέση. Η μυρωδιά των κυμάτων δεν έφυγε ποτέ από πάνω του. Το αί-
σθημα του πνιγμού ποτέ από τη ζωή του. Ούτε κι από τις δικές μας. 

Ίσως γι’ αυτό αγαπάω τόσο πολύ τους προσφυγες. Μου θυμίζουν
το νοτισμενο κορμί, τα αγαπημένα μακριά δάχτυλα να κρατούν ένα
κομμάτι ξύλο στη μέση του πουθενά. Και μια φορά μόνο που ταξιδέ-
ψαμε μαζί του, σε ταξίδι 20 ημερών από Καναδά για Ολλανδία δεν κα-
τέβηκε για ύπνο στην καμπίνα. Είκοσι νύχτες στη γέφυρα, για να έχει
το νου του, για να μη συμβεί κάτι κακό. Δύσκολες βάρδιες, κακός
ύπνος. Ακούσαμε τη φωνή του όταν συνομίλησε με έναν φαροφυλα-
κα. Ο φάρος στη μέση του ωκεανού, στη μέση του κόσμου. Δώρα δε
μας έφερε ποτέ. Μάταια κρυβόμαστε, όταν άνοιγε τη βαλίτσα μπας
και βγει κανένα δωράκι. Πού να μπορέσει, πιάνανε κάτι μικρά λιμάνια,
στη μέση του πουθενά κι είχε όλο δουλειές. Μόνο μία κούκλα, που
μας έστειλε ένας Φιλιππίνεζος λοστρόμος που τον αγαπούσε. Α, και
μετά από πολλά παρακάλια, έλα μπαμπούλη μου, κάτι δίσκους των
Pink Floyd κι ένα στερεοφωνικό που έκανε θραύση στη γειτονιά. 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του φοβόταν να ταξιδέψει, συμπλή-
ρωσε τα ένσημα του στα παροπλισμένα στην Ελευσίνα. Τα ταμεία
μετά άδειασαν, οι ναυτικοί πήραν συντάξεις πείνας. Για τις οικογέ-
νειες των ναυτικών αλλά και των εργαζομένων στα καταστήματά
σου… not so merry Christmas, Mr jumbo. 

Μαρία Ανδρέου

Με άλλη μια μεγάλη 24ωρη απεργία και συγκέντρωση
έξω από το κεντρικό κτήριο στην οδό Αμερικής στο
Σύνταγμα απάντησαν την Πέμπτη 19/12 οι εργαζόμε-

νοι στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ Παντραπεζική τρίωρη στάση
εργασίας είχε κηρύξει η ΟΤΟΕ για όλο τον υπόλοιπο κλάδο.

Η απεργία ήταν η τρίτη σε τρεις εβδομάδες αφού η διοίκη-
ση της τράπεζας σπάζοντας τη ΣΣΕ έκανε 24 απολύσεις τρα-
πεζοϋπάλληλων που εργάζονταν στα RBU (κόκκινα δάνεια)
και αρνήθηκαν είτε να απολυθούν με εθελούσιες, είτε να
αποσχιστούν στη νέα ιδιωτική εταιρία διαχείρισης των κόκκι-
νων δανείων (Intrum).

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία μέχρι το υπουρ-
γείο Εργασίας όπου πραγματοποιήθηκε η τρίτη στη σειρά
τριμερής συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζόμε-
νων, των τραπεζιτών και του υπουργείου.

Ανυποχώρητη παρουσιάστηκε για άλλη μια φορά η εργο-
δοσία, ωστόσο αναγκάστηκε να δεχτεί πάγωμα των απολύσε-
ων για δυο βδομάδες ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες
επανατοποθέτησης των εργαζόμενων σε διάφορες άλλες θέ-
σεις εργασίας (ακόμα και στην Intrum).

Για πάγωμα των κινητοποιήσεων μέχρι να βρεθούν λύσεις
ενάντια στις απολύσεις έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ
Κούκος.

Ταυτόχρονα παρόμοιες εικόνες διαδραματίζονται σε όλες
τις συστημικές τράπεζες αφού από τη νέα χρονιά οι τραπεζί-
τες ετοιμάζονται για ένα μεγάλο κύμα αποσχίσεων των RBU
(κόκκινα δάνεια) και των εργαζόμενων που εργάζονται σε αυ-
τά, ο αριθμός των οποίων θα ξεπεράσει τα 2.500 άτομα συ-
νολικά στον κλάδο. Γνωστό και δεδομένο στους τραπεζικούς
κύκλους είναι το σχέδιο των τραπεζιτών να πετάξουν στην
ανεργία συνολικά πάνω από 8.000 εργαζόμενους σε όλο τον
τραπεζικό κλάδο.

Με απεργίες πρέπει να συνεχίσει η ΟΤΟΕ για να μπλοκάρει
το μπαράζ των απολύσεων που στην ουσία έχουν εξαγγείλει
οι τραπεζίτες. Tα πρωτοβάθμια σωματεία των τραπεζουπαλ-
λήλων, μόνιμων και δανειζόμενων, θα χρειαστεί να βγουν
μπροστά συντονισμένα και οργανωμένα για να απαντήσουν
στο μεγαλύτερο κύμα απολύσεων και στις επιθέσεις στα ερ-
γασιακά δικαιώματα. 

Κ.Μ.

Με στάση εργασίας προπαραμονή Χριστουγέννων
(23/12) και νέα συνέλευση την Τρίτη 7/1 την ώρα που
η ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο απάντησαν οι εργα-

ζόμενοι της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ στην ανακοίνωση της διοίκησης πως
"λόγω μείωσης της χρηματοδότησης" δρομολογούνται έξι
απολύσεις.

Η άμεση κινητοποίηση και η οργάνωση της συνέλευσης για
πρόταση με νέες κινητοποιήσεις ανάγκασε τη διοίκηση να αλ-
λάξει ρότα ανακοινώνοντας πως δεν μιλάει για απολύσεις αλ-
λά για αλλαγή των σχέσεων εργασίας σε καθεστώς ημιαπα-
σχόλησης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο των εργαζόμενων
τονίζεται μεταξύ άλλων πως: Ως Σωματείο θα υπερασπιστούμε
με κάθε μέσο το δικαίωμα στην σταθερή και αξιοπρεπή εργα-
σία. Προσπαθώντας να διασφαλίσουμε τη βασική, πρωτογενή
ανάγκη της εργασίας αλλά και την παροχή των καλύτερων δυ-
νατών υπηρεσιών στους/τις πρόσφυγες/ισσες και τους/τις με-
τανάστες/τριες. Είμαστε εργαζόμενοι/ες και όχι συνεργάτες.
Απαιτούμε διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας μας.
Προστασία των εργασιακών συνθηκών και δικαιωμάτων.



ΓΙΟΡΤΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Στα 46.970 ευρώ ανέβηκε ο δεί-
κτης της οικονομικής εξόρμη-

σης της Εργατικής Αλληλεγγύης με
τα 5.700 ευρώ που συγκεντρώθη-
καν τις προηγούμενες μέρες.   

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που συγκέν-
τρωσαν 590 ευρώ από το πάρτυ
της Εργατικής Αλληλεγγύης στο
Ίλιον, 510 στη Θεσσαλονίκη και 410
στο Παγκράτι. Ακολουθεί αυτήν την
Παρασκευή η μεγάλη γιορτή της
εφημερίδας στο Ρομάντσο στο κέν-
τρο της Αθήνας (δείτε δίπλα). 

Ευχαριστούμε επιπλέον για την
ανταπόκρισή σας στις εξορμήσεις
για την οικονομική στήριξη της
εφημερίδας σε μια σειρά χώρους:
140 ευρώ στον Άγιο Σάββα, 100
στον δήμο Αγίας Παρασκευής, 70
στον Γεννηματά, 50 ευρώ στο Ιππο-
κράτειο Θεσσαλονίκης, από 40 στο
Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και στην ΔΕ-
ΣΦΑ, από 30 ευρώ στο Μετρό και
στο Βήμα, από 20 ευρώ στην Ιδιωτι-
κή Υγεία και στο ΥΠΠΟ, 12 ευρώ
στο Αγλαϊα Κυριακού, από 10 ευρώ
στη Γ’ ΕΛΜΕ, στο Αγία Όλγα, στο
ΚΑΤ και τη ΔΕΗ Ρουφ, 23 ευρώ
στον σταθμό στα Πετράλωνα, 13
στην πλατεία Κυψέλης, 5 ευρώ στα
Εξάρχεια. 

Ευχαριστούμε τα σωματεία της
ΕΕΔΑ και του ΕΤΕΡ Θεσσαλονίκης
που γράφτηκαν συνδρομητές και
τους Μωυσή Λ., Μαρία Μ., Αγγελική
Λ., Αντώνη Σ., Γιάννη Μ., Κατερίνα
Δ., Θανάσης Δ., Μιχάλη Λ., Αποστό-
λη Α. που ανανέωσαν την συνδρομή
τους. 

Ευχαριστούμε, τέλος, για τις
προσωπικές σας ενισχύσεις: από
60 ευρώ Αργυρή Ε., Κατερίνα Π.,
από 50 ευρώ Γιάννης Π., Ντίνα Π.,
Μαρία Χ., Οδυσσέας Κ., από 30 ευ-
ρώ Μάνος Γκ., Φωτεινή Τ., Γιάννης
Π., Χρήστος Θ., Θανάσης Στ., Αντώ-
νης Α., Γιάννης Κ., Ελίζα Γ., από 25
ευρώ Μαρία Α., Δημήτρης Α., από
20 ευρώ Λίλιαν Μπ., Δήμητρα Τζ.,
Κώστας Π., Γιώργος Χ., Σοφία Κ.,
Κατερίνα Τ., Εύα Π., Νίκος Σ., Μα-
ρία Π., Ηλίας Α., Σταυρούλα Π., Θα-
νάσης Κ., Σεραφείμ Ρ., Μαρία Κ.,
Βασιλική Κ.,  Σπύρος Κ., Γιώργος
Δ., Κατερίνα Λ., Γρηγόρης Ζ., Μα-
ρία Τ. 15 ευρώ, από 10 ευρώ Χρή-
στος Κ., Τόλης Μ., Βασίλης Λ., Δη-
μήτρης Λ., Έλις Μ., Μανώλης Μ.,
Κατερίνα Μπ., Φύλλια Π., Μαίρη Κ.,
Χριστίνα Λ., Αγγελική Λ., Κώστας
Μ., Θάλεια Μπ., Μανώλης Φ., Φρέν-
τι Μ., Φώτης Φ., Έφη Τ., Σωτήρης
Π., Γιώργος Κ., Ιωάννα Μ., Μαρία Κ.
7 ευρώ, από 5 ευρώ Πόπη Α., Νάν-
συ Γ., Ελίζα Κ., Γιώργος Π., Γιώρ-
γος Φ.

H Εργατική Αλληλεγγύη
είναι η εφημερίδα
που για πάνω από

τρεις δεκαετίες αποτελεί
αναντικατάστατο στήριγμα
των αγώνων που δίνουν οι ερ-
γάτριες και οι εργάτες, το αν-
τιφασιστικό κι αντιρατσιστικό
κίνημα, οι γυναίκες και οι ΛΟ-
ΑΤΚΙ+, η αντικαπιταλιστική
αριστερά.

Σε μια εποχή που κυβέρνη-
ση και μιντιάρχες κάνουν την
επιλογή να βαφτίζουν τις
απολύσεις, τις περικοπές και
τις ιδιωτικοποιήσεις ως "μέ-
τρα για την ανάπτυξη", τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα
"ποδοσφαιρικό καυγά", τη βία
κατά των γυναικών ως "απο-
τέλεσμα πάθους", τις απερ-
γίες ως "ταλαιπωρία των πολι-
τών", τα πολεμοκάπηλα σχέ-
δια "απάντηση στην προκλητι-
κότητα", το ρατσισμό ενάντια
στους πρόσφυγες σαν "μέτρα
αποσυμφόρησης", την αστυ-
νομική βία ως "πάταξη της
ανομίας"... 

Η Εργατική Αλληλεγγύη
επιλέγει να μιλάει για την αν-
τίσταση, να την προβάλλει, να
τη βοηθάει να απλωθεί και να
κερδίσει. Μια γνήσια φωνή
αντιπληροφόρησης που επι-
λέγει με κάθε κόστος να δια-
τηρείται ανεξάρτητη και στο
πλευρό της εργατικής τάξης,
της νεολαίας και των καταπιε-
σμένων.

Μόνη πηγή εσόδων της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης είναι η
διακίνησή της, χέρι με χέρι,
σε απεργίες, διαδηλώσεις,
εργατικούς χώρους, σχολές
και γειτονιές και η οικονομική
ενίσχυση των φίλων και ανα-
γνωστών της.

Στο πλαίσιο της οικονομι-
κής της καμπάνιας η εφημερί-
δα Εργατική Αλληλεγγύη ορ-
γανώνει μια συναυλία με με-
ρικά από τα καλύτερα μουσι-
κά σχήματα που υπάρχουν
αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. 

Στο φιλόξενο χώρο του Ρο-
μάντσου, δίπλα από τα γρα-
φεία της, σε μια γειτονιά που
έχει μπει στο στόχαστρο των
αστυνομικών επιχειρήσεων
ενάντια στους μετανάστες και
την αριστερά, στις 10 Γενάρη
στέλνουμε μουσική απάντηση
αντίστασης κι ενισχύουμε τη
φωνή των αγώνων. 

Είσοδος ενίσχυσης 7 ευρώ
Ώρα έναρξης 9πμ

Στηρίξτε τη δική σας εφημερίδα

ΡΟΜΑΝΤΣΟ
Αναξαγόρα 3-5 δίπλα στην Ομόνοια

• The Screaming Fly
Oι Screaming Fly μετράνε 27 χρόνια ζωής. Το Trip to Venus, ο δίσκος που
έβγαλαν μέσα στο 2019, έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους καλύτερους
της χρονιάς. Έχοντας στη σύνθεσή τους τον κιθαρίστα των Last Drive Στέ-
φανο Φλώτσιο και τους Κώστα "C.L" Λουκόπουλο στα ντραμς και Στασινό
"Stash" Παπασταθόπουλο στο μπάσο, οι Screaming Fly συνδυάζουν το ψυ-
χεδελικό ροκ των '60s, το garage punk και το space rock των '70s.

thescreamingfly1.bandcamp.com

• The Venial Sin
Με τον ολόφρεσκο δίσκο Wave of sinners, οι Venial Sin έρχονται στο Ρο-
μάντσο σε μια από τις σπάνιες ζωντανές εμφανίσεις τους για να μας ξεση-
κώσουν με τους γκάραζ ήχους τους.

thevenialsingr.bandcamp.com

• Dr. Albert Flipout's one CAN band -aka Mickey Pantelous

Η πρώτη τριμελής μπάντα που αποτελείται από έναν άνθρωπο, oι Dr. Albert
Flipout's one CAN band, του Mickey Pantelous, με τον ίδιο στην κιθάρα, τα
τύμπανα, τη φυσαρμόνικα και τα φωνητικά, παίζουν blues rock γεμάτο από
χιούμορ και κοινωνικά μηνύματα.

mickeypantelous.com

• Blue John
Ο Βlue John παίζει τα μπλουζ του περιθωρίου, όπως τα έπαιζαν στο Δέλτα
του Μισισιπή... 


