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H
άρχουσα τάξη περνάει τη με-
γαλύτερη πολιτική κρίση, ου-
σιαστικά από τη δεκαετία

του ’60, γιατί κατάρρευσε η συγκυ-
βέρνηση. Η συγκυβέρνηση για τους
έλληνες καπιταλιστές ήτανε η τε-
λευταία τους ελπίδα ότι μπορούν να
επιβάλλουν το πρόγραμμά τους και
να έχουν έναν έλεγχο πάνω στις πο-
λιτικές εξελίξεις. 

Βάλανε όλα τους τα αβγά για να
υπάρχει ένα μοντέλο συγκυβέρνη-
σης που μπορεί να ελέγξει τα πράγ-
ματα, αλλά αυτό το μοντέλο σιγά σι-
γά άρχισε να καταρρέει μέχρι να
φτάσουμε εδώ. Το 2013 η ΕΡΤ πέτα-
ξε έξω τη ΔΗΜΑΡ. Και η συνέχεια εί-
ναι ότι τα κόμματα που φτιάξανε αυ-
τό το μοντέλο, αυτή τη στιγμή δια-
λύονται. Η ΔΗΜΑΡ είναι του ποσο-
στού του 1%. Το ΠΑΣΟΚ διαλύεται.
Η πραγματικότητα είναι ότι αμέσως
μετά τις εκλογές ανοίγει θέμα ηγε-
σίας μέσα στη Νεα Δημοκρατία. 

Η κυριάρχη τάξη αυτή τη στιγμή
βρίσκεται με διαλυμένο το ένα της
κόμμα, όχι το οποιοδήποτε, το ΠΑ-
ΣΟΚ. Η δυνατότητά της για σύνδεση
με τα συνδικάτα, έλεγχο της ΓΣΕΕ
και της ΑΔΕΔΥ, των ομοσπονδιών,
χάνεται. Όλος αυτός ο ρόλος που
ξέρουμε ότι έπαιζε τόσα χρόνια το
ΠΑΣΟΚ. Όταν αυτά τα πράγματα κα-
ταρρέουνε, όταν τα πολιτικά της
κόμματα και στις δύο εκφράσεις όχι
μόνο έχασαν την κυβέρνηση, αλλά
βρίσκονται υπό διάλυση, αυτό που
ανοίγει γι' αυτούς είναι ένα χάος.
Και γι’ αυτό ποτέ δεν ήτανε τόσο
φοβισμένοι, όσο αυτή τη στιγμή.

Φοβούνται

Είναι ένα χάος το οποίο ανοίγει,
πότε; Την περίοδο που η άρχουσα
τάξη θέλει να κάνει τη μεγαλύτερη
επίθεση πάνω στην εργατική τάξη.
Δεν έχει τελειώσει η επίθεση. Οι
τραπεζίτες πιέζουνε, ο Ντράγκι πιέ-
ζει, ο Σόιμπλε πιέζει, οι πάντες, ότι
“χρειάζεται να βάλετε μπροστά όλες
αυτές τις μεταρρυθμίσεις, ανεξάρ-
τητα με το τι γίνεται με το χρέος”.
Και τι έχουνε απέναντί τους; Την
προοπτική να κερδίσει τις εκλογές ο
ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα αριστερό ρε-
φορμιστικό. Φοβούνται ότι δεν θα
έχουν τον έλεγχο των εξελίξεων.

Εδώ πέρα ανοίγει ένα ζήτημα. Δε
μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι μια δυνα-
τότητα της κυρίαρχης τάξης να
ελέγξει τα πράγματα ελέγχοντας
τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ; Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
διάθεση να πάει δεξιά. Το είδαμε αυ-
τή την περίοδο με τα στριψίματα της
ηγεσίας. Άρα γιατί δεν μπορεί η κυ-
ρίαρχη τάξη να έχει σαν δεύτερη
επιλογή ένα ρεφορμιστικό κόμμα;
Και εδώ νομίζω ότι χρειάζεται να
απαντήσουμε. 

Το πρώτο που χρειάζεται να ξεκα-
θαρίσουμε είναι πως είναι λάθος η
άποψη ότι υπάρχουν δυο περίοδοι
για το εργατικό κίνημα. Η μία, η
“επαναστατική περίοδος” 2010-2012

και από το 2013 μέχρι τώρα είναι η
“ρεφορμιστική περίοδος” του κινή-
ματος, -όταν ουσιαστικά περνάει
στις αυταπάτες για το ΣΥΡΙΖΑ, ρί-
χνει τις ελπίδες του εκεί και “παραι-
τείται” από τους αγώνες.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος
που μπορεί να κάνει η αριστερά βλέ-
ποντας έτσι στατικά τα πράγματα.
Δεν είναι έτσι. Από κάθε άποψη. Οι
αγώνες και οι μάχες δεν χωρίζονται
ανάμεσα στις πανεργατικές και ανά-
μεσα στην ΕΡΤ, τις καθαρίστριες
κλπ. Δε θα μπορούσαν οι καθαρί-
στριες να κρατήσουνε πάνω από
ενάμιση χρόνο αν ήτανε μόνες τους.
Δε θα μπορούσε η ΕΡΤ, δε θα μπο-
ρούσαν οι σχολικοί φύλακες, η κόκα
κόλα. Δε θα μπορούσαν όλες αυτές
οι μάχες αν δεν πατούσαν στους
ώμους ενός μεγάλου και δυνατού κι-
νήματος και μιας μεγάλης ταξικής
αλληλεγγύης.

Μέσα σε αυτή την περίοδο, την
περίοδο της υποτιθέμενης “κάμ-
ψης”, η κυρίαρχη τάξη προσπάθησε
να βρει άλλο ατού. Να διαιρέσει την
εργατική τάξη με βάση το ρατσισμό.
Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή
τη στιγμή όχι απλώς δε μπόρεσαν
να το κάνουν, όχι μόνο η εργατική
τάξη συμπαραστάθηκε στη Μανωλά-
δα, στη δίκη του Λουκμάν, αλλά κοι-
τάξτε που είναι σήμερα η κατάστα-
ση: Ούτε ένα κόμμα στην Ελλάδα
δεν τολμάει να κάνει κινητοποιήσεις
με βάση το ρατσισμό. Συγκρίνετέ το
με όλη την Ευρώπη σύντροφοι. Συγ-
κρίνετέ το με ό,τι γίνεται σε όλες τις
χώρες που έχουνε βγει διάφορα
κόμματα που κάνουνε συλλαλητήρια

ενάντια στον ισλαμισμό και ενάντια
στη μετανάστευση. 

Αν αυτά τα ξεχάσουμε και δε δού-
με πως διαμορφώθηκε η κατάσταση
και τι είναι το εργατικό κίνημα που
φέρνει τώρα μπροστά την αριστερά,
δε μπορούμε να απαντήσουμε γιατί
η κυρίαρχη τάξη φοβάται να χρησι-
μοποιήσει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Έχει χρησιμοποιήσει άλλοτε η κυ-
ρίαρχη τάξη την αριστερά για εφε-
δρεία. Κάτω από συνθήκες και προ-
ϋποθέσεις. Γιατί δε φοβάται ποτέ
την ηγεσία των ρεφορμιστικών κομ-
μάτων. Φοβάται ουσιαστικά το μέχρι
πού ο κόσμος που τους ψηφίζει και
τους στηρίζει, μπορεί να φτάσει.

Ένα σημείο επιπλέον που χρειάζε-
ται να δούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ούτε
την οργανωτική βάση στην εργατική
τάξη, ούτε την πολιτική σχέση που εί-
χε το ΠΑΣΟΚ το 1981. Γι’ αυτό λέμε
ότι η κυρίαρχη τάξη δεν έχει έτοιμη
εφεδρεία τον αριστερό ρεφορμισμό,
και η εργατική τάξη μπορεί να έχει
την προοπτική να τους φτάσει να χά-
σουν εντελώς τον έλεγχο.

Άρα, με βάση αυτό θέλω να έρθω
στο τρίτο κομμάτι, στο κομμάτι του
ρόλου της επαναστατικής αριστε-

ράς σε όλη αυτή την περίοδο. Αυτά
τα πράγματα δεν γίνανε στο αυθόρ-
μητο και στο πολιτικό κενό. Δεν φτά-
σαμε σε αυτό το σημείο της κατάρ-
ρευσης μέσα από το ότι απλώς
υπήρχανε οι μάχες και το αυθόρμη-
το της εργατικής τάξης. Ο ρόλος
ουσιαστικά της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς και του ΣΕΚ ήτανε πολύ
βασικός. Και σ’ αυτά πρέπει να μεί-
νουμε γιατί σε αυτά έχουμε να πατή-
σουμε για τη συνέχεια.

Δύναμη

Το πρώτο πράγμα είναι ότι υπάρ-
χει μια δύναμη στα αριστερά του
ΣΥΡΙΖΑ. Τα τελευταία 5 χρόνια μέσα
σε αυτές τις μάχες υπάρχει αντικα-
πιταλιστική αριστερά που βρίσκεται
στα αριστερά του ρεφορμισμού. Αυ-
τό έχει καταγραφεί εκλογικά από το
2009 μέχρι σήμερα. Ο κόσμος ξέρει
τι σημαίνει υπαρκτή δύναμη μέσα
στην κοινωνία. Υπαρκτή δύναμη μέ-
σα στα συνδικάτα. Και που έπαιξε
ρόλο στις πολιτικές μάχες.

Για να το δούμε, ας θυμηθούμε
πως ξεκίνησε το 2014. Στις 8 Γενά-
ρη, η κυρίαρχη τάξη είχε το πανηγύ-
ρι της γιατί ξεκινούσε η προεδρία

στην ΕΕ. 8 Γενάρη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έκανε την πρώτη μαζική μεγάλη δια-
δήλωση ενάντια στην προεδρία.
Έπαιξε ρόλο αυτό για να καθορίσει
όλη την περίοδο; Έπαιξε ρόλο που
οργανώσαμε την πρώτη μαζική δια-
δήλωση ξαναβάζοντας πολύ πιο
συγκεκριμένα το θέμα του αντικαπι-
ταλιστικού προγράμματος σε μια πε-
ρίοδο που η κυρίαρχη τάξη προσπα-
θούσε να τους μαζέψει όλους επιχει-
ρηματολογώντας ότι τώρα “πάμε
παρακάτω”;

Μιλάμε σε μια στιγμή που δίνουμε
μάχες μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά
δε νομίζω ότι είναι το κύριο στις εξε-
λίξεις. Την ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλουν να την
αγκαλιάσουν όλοι. Από τον Τσίπρα
που βγάζει ανακοινώσεις, μέχρι το
Λαφαζάνη, μέχρι τον Αλαβάνο, είναι
το τί είναι στη συνείδηση του κό-
σμου που ανεβάζει την αριστερά, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή δί-
νουμε μάχη με τους χρυσαυγίτες
στη φυλακή. Σκεφτείτε τι θα ήταν η
προεκλογική περίοδος με τους χρυ-
σαυγίτες στο πεζοδρόμιο να σπάνε
τα μαγαζιά των μεταναστών, να λένε
“αντιμνημονιακοί είμαστε μόνο εμείς
αλλά πρέπει να τσακίσουμε τους με-
τανάστες”. Και να χτυπάνε την αρι-
στερά και τα συνδικάτα σε όλες τις
περιοχές. Σε αυτό, όλοι μπορούν να
αναγνωρίσουν το τι έχει σημάνει η
επαναστατική αριστερά, η ΚΕΕΡΦΑ,
η ίδια η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Υπάρχει, λοιπόν, μια αριστερά αν-
τικαπιταλιστική που έχει δώσει όλες
αυτές τις μάχες, που έχει δύναμη
και ρίζες στην εργατική τάξη, στις
γειτονιές, στο φοιτητικό κίνημα. Η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τα ΕΑΑΚ έχουν ξε-
φτιλίσει και αχρηστεύσει όχι μόνο
κυβερνήσεις αλλά και θεσμούς και
πρόσωπα που ήταν εκεί για να ελέγ-
ξουνε. Και αυτό το φοβούνται. Το
κυριότερο είναι ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έχει ξεκάθαρο ότι υπάρχει προοπτι-
κή. Ότι δε σταματάει στο πρόγραμ-
μα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει προοπτική
τον εργατικό έλεγχο σε όλη την κοι-
νωνία. 

Η τύχη της Ευρώπης, της αριστε-
ράς και του εργατικού κινήματος,
κρέμεται πάρα πολύ από τις εξελί-
ξεις στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι
πραγματικά μπορούμε να δώσουμε
το παράδειγμα ότι υπάρχει δυνατό-
τητα πως όχι οι φασίστες, αλλά η
αριστερά και το εργατικό κίνημα θα
καθορίσει και εδώ και στην Ισπανία
και αλλού. Θα μπούμε μπροστά και
θα το κερδίσουμε.

Να αξιοποιήσουμε την 
πιο μεγάλη κρίση τους

Την Κυριακή 4 Γενάρη έγινε το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ

στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εκατοντάδων αντιπροσώπων από τους

πυρήνες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την εισήγη-

ση της συντρόφισσας Μαρίας Στύλλου για τις πολιτικές εξελίξεις της

περιόδου. Μια δεύτερη εισήγηση έγινε από τον σ. Π. Γκαργκάνα με

θέμα τη μάχη των εκλογών (βλέπε στη διπλανή σελίδα). Στις σελίδες

14 και 15 μπορείτε να βρείτε μερικές από τις πενήντα τοποθετήσεις

των συντρόφων-ισσων που έγιναν συνολικά.

Σχολικοί φύλακες και απεργοί της Κόκα-κόλα στη διαδήλωση στη ΔΕΘ, τον περασμένο Σεπτέμβρη
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Ε
ίναι τέτοιος ο πανικός που έχει κυριεύσει τη
Νέα Δημοκρατία, ώστε δίπλα στην κινδυνο-
λογία για τη χρεοκοπία που έρχεται αν νι-

κήσει η Αριστερά, τώρα επιστρατεύουν το χειρό-
τερο αντικομμουνισμό, βγαλμένο από τα έγκατα
της Χούντας και του Εμφύλιου.

Ο ίδιος ο Σαμαράς βγήκε να καταγγείλει ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ κάνει πρόταση συνεργασίας στην ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ με ένα ύφος λες και έβλεπε το τέρας του Λό-
χνες. Λίγο ακόμα και θα μάς έλεγε «ΕΑΜοβούλ-
γαρους κομμουνιστοσυμμορίτες».

Η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη. Με τον κόσμο
του ΣΥΡΙΖΑ και όλης της Αριστεράς έχουμε παλέ-
ψει και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί ενάν-
τια στις επιθέσεις των τροϊκανών- εσωτερικού και
εξωτερικού. Με τις χυδαιότητες του Σαμαρά και
τις προσπάθειες της ΝΔ να εκβιάσει τον κόσμο
της Αριστεράς δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε σχέ-
ση παρά μόνο για να τις τσακίσουμε.

Γι’ αυτό και η πρότασή μας μέσα στην προ-
εκλογική περίοδο, αλλά και για τη συνέχεια, προς
όλο τον κόσμο της Αριστεράς είναι για κοινή δρά-
ση πάνω σε πέντε καυτά μέτωπα που κρίνουν το

μέλλον των εξελίξεων.
Το πρώτο είναι το μέτωπο ενάντια στα Μνημό-

νια. Το τρίπτυχο διαγραφή του χρέους, ρήξη με
ευρώ-ΕΕ, κρατικοποίηση των τραπεζών με εργα-
τικό έλεγχο είναι η ολοκληρωμένη απάντηση σε
αυτούς που σπέρνουν τη φτώχεια για «να γίνει
βιώσιμο το χρέος».

Επιστροφή όλων στις δουλειές τους

Το δεύτερο είναι ένα κίνημα επιστροφής όλων
των απολυμένων στις δουλειές τους. Κοινή δρά-
ση για να ανοίξουν όλα τα κλειστά εργοστάσια
και υπηρεσίες και να μπουν οι απολυμένοι της
ΕΡΤ στο Ραδιομέγαρο, οι καθαρίστριες στα
υπουργεία, οι εργάτες της Κόκα-κόλα, του Σκα-
ραμαγκά, των Τσιμέντων Χαλκίδας στα εργοστά-
σιά τους, οι σχολικοί φύλακες και οι διαθέσιμοι
εκπαιδευτικοί στα σχολεία.

Τρίτο, δυνατό αντιφασιστικό κίνημα. Για να γί-
νει η δίκη της Χρυσής Αυγής, να πάνε ισόβια στη
φυλακή οι δολοφόνοι των ταγμάτων εφόδου, να
ξηλώσουμε όλους τους «Μπαλτάκους» που τους
κάλυπταν και τους καλύπτουν στην Αστυνομία,
στα Δικαστήρια, στο Στρατό, στα εφοπλιστικά
γραφεία.

Τέταρτος άξονας είναι η πάλη ενάντια στον ρα-
τσισμό. Κανένας εργαζόμενος δεν είναι «λαθραί-
ος», νομιμοποίηση όλων των μεταναστών, ιθαγέ-
νεια σε όλα τα παιδιά, έξω η Φρόντεξ και τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Πέμπτο μέτωπο είναι το αντιπολεμικό. Για να βά-
λουμε τέρμα στη μαύρη συμμαχία με το Ισραήλ και
την εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πό-
λεμο του Ομπάμα στη Μέση Ανατολή. Λευτεριά
στην Παλαιστίνη, κοινός αγώνας για να κλείσουμε
τις βάσεις και να σταματήσουμε τους εξοπλισμούς.

Αυτά είναι χειροπιαστά βήματα και δράσεις για
να τσακίσουμε τους εκβιαστές, για να ψάχνουν
και να μην βρίσκουν ούτε μια ψήφο στις κάλπες,
αλλά και για να μετατρέψουμε την ήττα τους σε
αντικαπιταλιστική ανατροπή, σε νίκες των εργα-
τών που ανοίγουν το δρόμο για μια άλλη κοινωνία.

Δύναμη στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ σημαίνει δύναμη για
να κάνουμε πράξη όλα αυτά. Ελάτε όχι μόνο να
ψηφίσουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά να οργανώσουμε
μαζί αυτόν τον αγώνα.

Το κείμενο αυτό συνοψίζει την εισήγηση
που έκανε ο σ. Πάνος Γκαργκάνας

στο Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€

Στις 113.670 ανέβηκε ο δείκτης της οικονο-
μικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης με τις 6.300 ευρώ που συγκεντρώθηκαν
αυτήν την εβδομάδα.

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους για τις προσωπικές τους ενισχύ-
σεις:

Γιώργος Τ. 540 ευρώ, Φωτεινή Τ. 180 ευ-
ρώ, από 100 ευρώ Δημήτρης Δ., Κώστας Β.
Γιάννης Κ., Βασίλης Β., από 50 Γιώργος Β.,

Δάνος Π., Αντώνης Π., Μαρία Ν.,  από 15
Μανώλης Κ., Βύρωνας Λ., Κατερίνα Ρ., Χρή-
στος Ζ.,  από 10 Ρούμπι Β.,  Λευτέρης Α.,
Μαρία Μ., Δήμητρα Τ., Λίτσα Μ., Σοφία Κ.,
Χρήστος Ο.

Ευχαριστούμε επίσης τους συντρόφους
από το Λονδίνο που έστειλαν 290 ευρώ.

Συνεχίζουμε την οικονομική καμπάνια για
να δώσουμε και την μάχη των εκλογών για
δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά.

Ο
αγώνας που δίνουν οι
εργαζόμενοι στο εργο-
στάσιο διαχείρισης

απορριμμάτων Γενική Ανακύ-
κλωση ΑΕ, ανοίγει τεράστια ζη-
τήματα που αφορούν όλο το
εργατικό κίνημα και τους κατοί-
κους του Λεκανοπέδιου. Δεν εί-
ναι «μόνο» μια απεργία ενάντια
στην απληρωσιά, ούτε «μόνο»
ενάντια στην απεργοσπαστική
βία της κυβέρνησης και της
αστυνομίας. 

Όπως υπογραμμίζει η ανα-
κοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ: «Ο αυ-
ταρχισμός και η τρομοκράτηση
των εργαζομένων στο συγκε-
κριμένο εργοστάσιο αποτελεί
και ένα δείγμα των όσων θα
ακολουθούσαν αν εκχωρούν-
ταν στα μεγάλα εργολαβικά-
επιχειρηματικά συμφέροντα η
διαχείριση των απορριμμάτων.
Σχέδιο που προωθούσε η συγ-
κυβέρνηση αλλά αντιστάθηκε
και απέτρεψε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
διασφαλίζοντας τον Δημόσιο
και Κοινωνικό ρόλο της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης».

Γιατί σε ιδιώτη;

Οι μετανάστες, στην πλει-
οψηφία τους, απεργοί της Γενι-
κής Ανακύκλωσης βάζουν στην
ημερήσια διάταξη το ζήτημα
της δημόσιας διαχείρισης των
απορριμμάτων. Γιατί να δίνουν
οι Δήμοι τα απορρίμματα ως
πρώτη ύλη σε έναν ιδιώτη που
βγάζει κέρδος από αυτά υπο-
χρεώνοντας τους εργαζόμε-
νους να δουλεύουν απλήρωτοι
μέσα σε συνθήκες μαύρες και
ανθυγιεινές; Τα Μνημόνια
έχουν στραγγαλίσει οικονομικά
την τοπική αυτοδιοίκηση και
λειτουργούν σαν τεράστιος μη-
χανισμός επιβολής ιδιωτικοποι-
ήσεων. Είναι καιρός να τα ξη-
λώσουμε και σε αυτόν τον το-
μέα.

Δίπλα στα συνδικάτα και στο
αντιρατσιστικό κίνημα που συμ-
παραστέκονται στους ηρωι-
κούς απεργούς πρέπει να στα-
θούν η Περιφερειάρχης και οι
Δήμαρχοι της Αττικής με ένα
ξεκάθαρο αίτημα: τέρμα οι
συμβάσεις, οι επιδοτήσεις και
οι ΣΔΙΤ με τους κερδοσκόπους.
Δημόσια επιχείρηση ανακύκλω-
σης με όρους οικολογικούς και
κάτω από τον έλεγχο των εργα-
ζόμενων στους Δήμους, αρχί-
ζοντας με τη κρατικοποίηση
της Γενικής Ανακύκλωσης ΑΕ
και τη δικαίωση των απεργών
της.

Να τσακίσουμε τους εκβιαστές

Η ανακύκλωση είναι
δημόσια υπόθεση

Απεργοί της Γενικής Ανακύκλωσης περιφρουρούν τον αγώνα τους, Δευτέρα 5 Γενάρη

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Κ
υ

κλ
ο
φ

ο
ρ
εί

 
το

 ν
έο

 τ
εύ

χο
ς



Νο 1155, 7 Γενάρη 2015 Το εργατικό κίνημασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Σε συλλαλητήριο στην Πέμπτη 8/1,
στις 2μμ στα διόδια του Ακτίου καλούν
οι εργαζόμενοι σε αυτά. Οι εργαζόμε-
νοι στα διόδια του Ακτίου, βρίσκονται
σε απεργία από την Δευτέρα 29/12.

Οι απεργοί διεκδικούν την επανα-
πρόσληψη πέντε απολυμένων συνα-
δέλφων τους, την πληρωμή των δε-
δουλευμένων τους, αλλά και τη μετα-
τροπή των συμβάσεών τους σε αορί-
στου χρόνου, καθώς η εταιρία Αττικές
Διαδρομές που αναλαμβάνει από την
αρχή του 2015 την εκμετάλλευση των
διοδίων, αρνείται να ανανεώσει τις
συμβάσεις άλλων 18 εργαζομένων. Η
νέα εργοδοσία σκοπεύει να αντικατα-
στήσει τους εργάτες που απολύει, με
“φθηνότερους” εργαζόμενους, κάτω
των 25 ετών, με χαμηλότερους μι-
σθούς και περικομένα εργασιακά δι-
καιώματα. Οι απεργοί το βράδυ της
31ης Δεκέμβρη προχώρησαν σε κατά-
ληψη του σταθμού των διοδίων, καθώς
η εργοδότρια εταιρία είχε καλέσει
τους νέους εργαζόμενους να πιάσουν
δουλειά τα μεσάνυχτα, στην θέση των
παλαιότερων που απολύονται.  

Οι αντικαταστάτες εργαζόμενοι κα-
τόρθωσαν να μπουν στα διόδια 5 μέ-
ρες αργότερα, τη Δευτέρα 5/1 και μό-
νο μετά από τη βίαιη επίθεση των ΜΑΤ
στους απεργούς. Από την πλευρά
τους οι απεργοί, μετά και από την γε-
νική συνέλευση που πραγματοποίησαν

δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμεί-
νουν έξω από τους θαλάμους των διο-
δίων. 

Στο πλευρό των απεργών βρίσκον-
ται μέλη του Εργατικού Κέντρου της
περιοχής και μιας σειράς εργατικών
σωματείων, του ΠΑΜΕ και της TE ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Πρέβεζας.

Έδειξαν το δρόμο

“Απέναντι στη βρωμιά και τη δυσο-
σμία της εργοδοσίας και όλων των μη-
χανισμών της, οι εργαζόμενοι των διο-
δίων δίδαξαν ήθος αξιοπρέπεια και
παλληκαριά. Έδειξαν το δρόμο σε όλη
την εργατική τάξη της περιοχής” ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
της περιοχής και συνεχίζει:

“Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χαιρετίζει τους αγωνι-
ζόμενους εργαζόμενους των διοδίων

και καταγγέλλει την επέμβαση της
αστυνομίας στο χώρο δουλειάς τους.
Μιας αστυνομίας που έδειξε ποιος εί-
ναι το πραγματικό της αφεντικό. Η
αστυνομία είναι κομμάτι της υπηρεσίας
εφαρμογής των αντιλαϊκών μέτρων
που ψήφισαν όλα αυτά τα χρόνια.

Οι εργαζόμενοι των διοδίων με την
κινητοποίηση τους έδειξαν το δρόμο
της χειραφέτησης κόντρα στο δρόμο
της υποταγής [...]Καλούμε τους εργα-
ζόμενους των διοδίων να παραμείνουν
συσπειρωμένοι στο σωματείο τους
διεκδικώντας όσα τους έκλεψαν αλλά
και την επαναπρόσληψή τους στη δου-
λειά. Καλούμε σε μαζική στήριξη των
κινητοποιήσεων που θα αποφασίσει το
σωματείο από εδώ και πέρα, με αρχή
το συλλαλητήριο της Πέμπτης 8/1 στις
2 μ.μ. στο χώρο των διοδίων”.

Σε διαδήλωση την Πέμπτη 8/1, στις 6μμ, στο Πνευματικό
Κέντρο (Σόλωνος και Ασκληπιού) και συγκέντρωση στην
Ευελπίδων την Παρασκευή 9/1, στις 9πμ, καλεί ο Σύλλογος
Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής, με αφορμή τη βίαιη κα-
ταστολή της απεργιακής κινητοποίησης έξω από το βιβλιο-
πωλείο Ιανός, την περασμένη Κυριακή.

Η απεργιακή συγκέντρωση εκείνης της ημέρας, που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των κινητοποιήσεων ενάν-
τια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, δέχτηκε τη
βάναυση επίθεση των ΜΑΤ με ξύλο, χημικά και συλλήψεις
συνδικαλιστών αλλά κι απλών περαστικών. “Οι συγκεκριμέ-
νες πρακτικές και πράξεις δεν μας πτοούν και δεν μας φοβί-
ζουν” αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομέ-
νων της Wind, ο αναπληρωτής γεν. γραμματέας του οποί-
ου, βρέθηκε ανάμεσα στους συλληφθέντες. “Θα είμαστε

εδώ και θα διεκδικούμε με όλες μας τις δυνάμεις την αξιο-
πρέπειά μας. Η αλληλεγγύη, που ήταν πάλι ιδιαίτερα αισθη-
τή αυτές τις ημέρες, είναι το όπλο μας. Καλούμε τους συ-
ναδέλφους μας στη Wind και σωματεία εργαζομένων, συνε-
λεύσεις γειτονιάς και άλλες συλλογικότητες να αντισταθούν
στις προσπάθειες εργοδοτών και κράτους για την καταστο-
λή των αγώνων και την περαιτέρω επιδείνωση των εργασια-
κών μας συνθηκών. Σας καλούμε να σταθείτε εμπράκτως
αλληλέγγυοι στους 7 συλληφθέντες της απεργιακής κινητο-
ποίησης της Κυριακής 28/12. Εκτός από ψηφίσματα, ζητάμε
από σωματεία, ομοσπονδίες & εργατικά κέντρα να κινηθούν
σε απεργιακές κινητοποιήσεις για τη στήριξη των συλλη-
φθέντων. Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 7/1, ώρα 5μμ το
Σωματείο μας θα πραγματοποιήσει Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση στο κτίριο της Λ. Αθηνών ώστε να αποφασιστεί απερ-
γία την ημέρα του δικαστηρίου στις 9/1”. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ,
ΣΑΝ ΦΑΡΣΑ 

Σε συγκέντρωση και διαδήλωση στην Πάτρα καλεί η
ΟΛΜΕ, την Παρασκευή 9/1, στις 6μμ, στο σχολικό συγ-
κρότημα “Ν.Τεμπονέρας”, με αφορμή τη συμπλήρωση
24ων χρόνων από τη δολοφονία του αγωνιστή εκπαιδευτι-
κού.

Ο Νίκος Τεμπονέρας δολοφονήθηκε το βράδυ της
9/1/91, από ομάδα τραμπούκων της ΟΝΝΕΔ, της νεολαί-
ας της Ν.Δ, όταν οι τελευταίοι προσπάθησαν με λοστούς
και ρόπαλα να ανακαταλάβουν το 3ο Λύκειο Πάτρας, ένα
από τα εκατοντάδες σχολεία που βρίσκονταν υπό κατάλη-
ψη ενάντια στην αντιεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του τότε
υπουργού Παιδείας, Κοντογιαννόπουλου. “24 χρόνια μετά

ο αγώνας συνεχίζεται” επισημαίνει η Α'ΕΛΜΕ Αχαΐας στο
κάλεσμά της. “Ο Νίκος Τεμπονέρας το βράδυ στις 9 Γενά-
ρη 1991 έγινε σύμβολο του λαϊκού κινήματος και ιδιαίτε-
ρα των καθηγητών, των μαθητών, των φοιτητών, της
σπουδάζουσας νεολαίας. Στάθηκε στη πρώτη γραμμή του
αγώνα συνεπής με τη πολιτική-συνδικαλιστική του αντίλη-
ψη, σταθερός στο συλλογικό του αξιακό σύστημα, μακριά
από προσωπικές «σκέψεις» και «ηρωισμούς». Σήμερα η
θυσία του Νίκου είναι επίκαιρη, γιατί εκφράζει ένα νέο τύ-
πο ανθρώπου και πολίτη, ένα νέο τύπο εκπαιδευτικού, ένα
νέο τύπο εργαζόμενου, αυτού που έχουμε ανάγκη στα
νέα δεδομένα του λαού, του σχολείου, της εργασίας”.

ΟΛΜΕ Συγκέντρωση στη μνήμη του Ν. Τεμπονέρα

ΔΙΟΔΙΑ ΑΚΤΙΟΥ Αγώνας ενάντια στις απολύσεις

Αλληλεγγύη στους συλληφθέντες του “Ιανού”

ΚΟΜΜΑ ΓΑΠ

Η
σημερινή κατάσταση της
κυρίαρχης τάξης καθρε-
φτίζεται στην κρίση που

έχει ξεσπάσει στα δυο βασικά
της κόμματα. Τη Νέα Δημοκρα-
τία και το ΠΑΣΟΚ, που πριν δυο
χρόνια πήραν αθροιστικά σχε-
δόν 32% και στις 25 Γενάρη το
ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να γίνει εξω-
κοινοβουλευτικό κόμμα. Η κρίση
φαινόταν από τότε, καθώς και οι
δύο έχασαν πολύ μεγάλο κομ-
μάτι ψηφοφόρων. Τον κόσμο
που από τότε ξεκίνησε να στρέ-
φεται προς την αριστερά.

Η κίνηση του ΓΑΠ να φτιάξει
το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλι-
στών, στις 3 Γενάρη, είναι μια
ανοιχτή ομολογία αποτυχίας
από τη μεριά της σοσιαλδημο-
κρατίας. Για μέρες κυκλοφορού-
σαν σενάρια, γινόντουσαν προ-
σπάθειες από τη μεριά του επί-
σημου ΠΑΣΟΚ να «συνεφέρουν»
τον Παπανδρέου, ενώ ταυτόχρο-
να αρκετά στελέχη εγκατέλειπαν
τον Βενιζέλο για να βρουν πολι-
τική στέγη στο νέο(;) εγχείρημα.

Η διακήρυξη του ΓΑΠ, που
έπεισε ελάχιστους αν δει κανείς
τις φωτογραφίες από την ιδρυτι-
κή εκδήλωση, αποπνέει την προ-
σπάθεια ανασύστασης της «πα-
λιάς, καλής σοσιαλδημοκρατίας»
του σοσιαλιστικού ιδεώδους, της
δημοκρατίας, της ισότητας κλπ.
Μια νέα περίοδος για το κέντρο
έρχεται, υπόσχεται, καθώς
στους κόλπους του Κινήματος
πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν
οι νέοι άνθρωποι. Τόσο “νέοι”
πολιτικοί όσο ο Καρχιμάκης, ο
Πεταλωτής, ο Ρέππας, ο Κεδίκο-
γλου που πλαισιώνουν τις κεντρι-
κές υποψηφιότητες. 

«Οι αγορές μπορούν και πρέ-
πει να χαλιναγωγηθούν» αναφέ-
ρεται στο κείμενο. Μόνο που οι
συνταγές που δοκίμασαν μέχρι
τώρα τα πολιτικά κόμματα της
άρχουσας τάξης, και είναι αυτές
της άγριας λιτότητας, της διά-
λυσης των ταμείων, της ιδιωτι-
κοποίησης των ελεύθερων χώ-
ρων, της καταστολής –μακρύς
κατάλογος-, δεν έχουν καταφέ-
ρει να χαλιναγωγήσουν τίποτα.
Η πεποίθησή του, την οποία μοι-
ράζεται και ο Βενιζέλος, πως η
κρίση θα ξεπεραστεί και η σο-
σιαλδημοκρατία θα επανέλθει
στο προσκήνιο, προκαλεί οργή
στα εκατομμύρια των ανθρώπων
που βιώνουν τη βαρβαρότητα

της κρίσης.
Το ένα κομμάτι της αποτυχίας

και του Βενιζέλου και του ΓΑΠ
βρίσκεται σε αυτό. Στην κατά-
σταση της οικονομίας και τα
αδιέξοδα της «ανάπτυξης». Το
δεύτερο, βρίσκεται στην πολιτική
της σοσιαλδημοκρατίας που ανέ-
καθεν πατούσε σε δυο βάρκες.
Τα κόμματά της ήταν αστικά- ερ-
γατικά. Είχαν βάση στην εργατι-
κή τάξη καθώς υπόσχονταν με-
ταρρυθμίσεις προς όφελος των
εργατών αλλά προασπίζονταν τα
συμφέροντα των αστών.

Ξεπουλούσε
τους αγώνες

Με απλά λόγια, αυτό που γι-
νόταν και εδώ τόσα χρόνια. Το
ΠΑΣΟΚ ήλεγχε τα συνδικάτα,
αυτό φόβιζε την κυρίαρχη τάξη,
αλλά το ΠΑΣΟΚ τίμια και σταθε-
ρά ξεπουλούσε τους αγώνες
των εργατών κάθε φορά που εί-
χαν την προοπτική να «ξεφύ-
γουν» και να απειλήσουν τον
έλεγχο των αφεντικών. Ο σοσια-
λισμός του έφτανε μέχρι τις μι-
κροαυξήσεις ή τις κρατικοποι-
ήσεις των «προβληματικών» επι-
χειρήσεων χαρίζοντας τα κέρδη
στα αφεντικά τους.

Στα χρόνια των μνημονίων το
ΠΑΣΟΚ του ΓΑΠ αποδείχθηκε ο
πιο συνεπής εκτελεστής των
συνταγών της άγριας λιτότητας,
χάνοντας τους δεσμούς του με
την βάση των εργαζομένων.

Η δε ισότητα και δικαιοσύνη
έφτανε μέχρι τη δημιουργία
στρατοπέδων συγκέντρωσης
για τους μετανάστες (επί πρω-
θυπουργίας ΓΑΠ), τη διαπόμ-
πευση οροθετικών γυναικών,
την άγρια καταστολή της αστυ-
νομίας προς τους απεργούς και
τους διαδηλωτές.

Όσο πολώνεται η σύγκρουση
ανάμεσα στους εργάτες και την
κυρίαρχη τάξη, τόσο η σοσιαλ-
δημοκρατία πιέζεται να διαλέξει
βάρκα. Και η βάρκα που διαλέ-
γει διαχρονικά είναι αυτή των
από πάνω. Γι’ αυτό και αυτή την
περίοδο που στην Ελλάδα το
εργατικό κίνημα έχει καταφέρει
να αναδείξει την αριστερά και
να κοντράρει στα ίσια τα αφεντι-
κά, τους φασίστες και τις κυβερ-
νήσεις, το μέλλον της σοσιαλδη-
μοκρατίας είναι το τσαλαπάτη-
μά της. 

Έλλη Πανταζοπούλου
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Η
τραγωδία με το ναυάγιο του μισθωμένου
από την ΑΝΕΚ, Norman Atlantic, σημάδεψε
το τέλος του 2014. Εκατοντάδες άρθρα

στις εφημερίδες, αμέτρητες ώρες στα δελτία των
ειδήσεων, προσπαθούν να εξηγήσουν τί έγινε, για-
τί, ποιός φταίει, αναζητώντας τις ευθύνες στα “λά-
θη” του πληρώματος, του κυβερνήτη κλπ. 

Τα ναυτεργατικά συνδικάτα από την πρώτη στιγ-
μή μίλησαν για τον πραγματικό υπέυθυνο: “Για άλ-
λη μια φορά αποδεικνύεται ότι το κυνηγητό του
κέρδους των εφοπλιστών δεν συμβιβάζεται με τη
λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστα-
σία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Όπως έχει αποκαλυφθεί πίσω από τα τραγικά
ναυάγια, πυρκαγιές κ.ά. βρίσκονται σοβαρές πα-
ραλήψεις της αξιοπλοΐας των πλοίων, με οδυνη-
ρές συνέπειες για τους επιβάτες και τους ναυτερ-
γάτες... Σε κάθε περίπτωση η πυρκαγιά που εκδη-
λώθηκε στο πλοίο Norman Atlantic, ο κίνδυνος για
τη ζωή των 478 επιβαινόντων και οι όποιες παρα-
λήψεις στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας, θέ-
τουν με επιτακτικό τρόπο την άμεση πραγματοποί-
ηση συστηματικού ελέγχου στα επιβατικά πλοία
για την τήρηση των κανόνων προστασίας της αν-
θρώπινης ζωής στη θάλασσα”. 

Με λίγα λόγια υπάρχει ένοχος, όπως υπήρχε και
στην περίπωση του Σάμινα και τόσων άλλων πολύ-
νεκρων δολοφονιών. Κι αυτός δεν είναι οι εργαζό-
μενοι και τα “λάθη” τους όπως θέλουν να μας πεί-
σουν τα διάφορα παπαγαλάκια, χωρίς κανένα σε-
βασμό σε αυτούς που τις περισσότερες φορές κα-
ταλήγουν να συγκαταλέγονται στις μοιραίες λί-
στες των θυμάτων. Είναι οι ίδιοι οι εφοπλιστές που
για να γλιτώσουν μερικά εκατομμύρια, στέλνουν
υπερφορτωμένα σαπιοκάραβα στο φουρτουνια-
σμένο πέλαγος. 

Υπεύθυνη στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η
ΑΝΕΚ. Τραγική ειρωνία το γεγονός ότι η συγκεκρι-
μένη εταιρία ιδρύθηκε πριν από σχεδόν 50 χρόνια,
ως “εταιρία λαϊκής βάσης”, με αφορμή ένα ακόμα
πολύνεκρο ναυάγιο, αυτό του καραβιού “Ηρά-
κλειο”. Για να καταλήξει στα τέλη της δεκαετίας
του '90 στα χέρια των Βαρδινογιάννηδων. 

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα καταγγέλλει η δη-
μοτική κίνηση Ανταρσία στα Χανιά:

“Μια εταιρεία που δημιουργήθηκε ως εταιρεία
λαϊκής βάσης κατέληξε να οδηγήσει στο θάνατο
10 ανθρώπους οι οποίοι ταξίδευαν για την εργασία
τους ή για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Πρόκειται για ένα ακόμη έγκλημα της ασυδο-
σίας και της απληστίας των εφοπλιστών. Πρόκει-
ται για ένα έγκλημα της ΑΝΕΚ της οποίας τη γενι-
κή διεύθυνση την έχει ο Όμιλος Βαρδινογιάννη
ενώ και ένα ποσοστό 25% διαθέτει και η Τράπεζα
Πειραιώς. Άλλωστε το “Norman Atlantic” πήρε φω-
τιά, ενώ ταξίδευε με απαγορευτικά μποφόρ, και
υπερφορτωμένο, επιδιδόμενο σε μια κούρσα εκ-
πλήρωσης συμβολαίων παράδοσης λαδιού. Πρό-
κειται για ένα ακόμη έγκλημα των μνημονιακών κυ-
βερνήσεων που τόσα χρόνια έκαναν τις πλάτες
στους εφοπλιστές και το Σάλα της Πειραιώς. Αν
και η ΑΝΕΚ, βέβαια, έχει πάψει εδώ και καιρό να
είναι μια εταιρία λαϊκής βάσης αποδεικνύεται ότι
δεν μπορούν να υπάρξουν τέτοιου είδους εται-
ρίες, ούτε μια λιγότερο βάρβαρη διαχείριση του
καπιταλισμού. Οι Χανιώτες εργαζόμενοι δεν έχου-

με καμία αυταπάτη ότι υπάρχουν “δικές“ μας εται-
ρίες.

Τα συγκλονιστικά στοιχεία που έρχονται διαρ-
κώς στην δημοσιότητα για την πυρκαγιά στο «Nor-
man Atlantic», οι δέκα νεκροί και οι αγνοούμενοι,
οι φόβοι για εκατόμβη μεταναστών που κρύβονταν
στα γκαράζ και ο θάνατος δύο ναυτικών κατά τη
ρυμούλκηση του πλοίου και ουσιαστικά η παραδο-
χή ότι η εταιρία ΑΝΕΚ δεν γνώριζε πόσοι είναι
ακριβώς οι επιβάτες, επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται
για έγκλημα της εφοπλιστικής ασυδοσίας και της
ανυπαρξίας κρατικών ελέγχων στα λιμάνια”.

Και καταλήγει ζητώντας “να τιμωρηθούν τώρα οι
φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, οι ιδιοκτήτες και
όλοι οι υπεύθυνοι για αυτήν την τραγωδία. Η πολι-
τική ευθύνη βαραίνει τους τραγικούς Δένδια και
Βαρβιτσιώτη, που επαναλαμβάνουν τη «δόξα» του
ανεκδιήγητου Παπουτσή στην υπόθεση του Σάμι-
να”.

Κάτοικοι ενάντια στην ασυδοσία

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές, που κάτοικοι
των νησιών έχουν ξεσηκωθεί απέναντι στις επιλο-
γές των εφοπλιστών να χρησιμοποιούν σαπιοκά-
ραβα για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Πιο πρόσφα-
τη ίσως η περίπτωση των κατοίκων σε Σάμο,
Φούρνους και Ικαρία, ενάντια στην αντικατάσταση
του νέου σε ηλικία πλοίου, από το 40χρονο “Ιερά-
πετρα”, καράβι που επίσης μισθώνεται από την
ΑΝΕΚ.

“Δεν είναι 'τοπικό' πρόβλημα του νομού, είναι
'φάμπρικα' που θα ανοίξει παντού, σε ακτοπλοΐα,
σιδηρόδρομο, αεροπορικές και οδικές συγκοινω-
νίες, καθώς αυτές είναι οι συνέπειες της πολιτικής
των τροϊκανών” έγραφε τότε προκήρυξη της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, που διακινήθηκε σε μια από τις πολλές κι-
νητοποιήσεις των νησιωτών. Μάλιστα στο συγκε-
κριμένο πλοίο που πλέον εκτελεί δρομολόγια στις
γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας, ξέσπασε πυργκαγιά,
χωρίς ευτυχώς θύματα, μόλις λίγες μέρες πριν την
τραγωδία στο Norman Atlantic, στις 29/11.

Πέραν όμως της αναζήτησης των ευθυνών ανα-
δεικνύεται και η ανάγκη για μια αντικαπιταλιστική
πολιτική απέναντι στην εφοπλιστική ασυδοσία που
κοστίζει δεκάδες ανθρώπινες ζωές.

Όπως υπενθυμίζει η Ανυπότακτη Κρήτη, η περι-

φερειακή κίνηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο νησί, “την πε-
ρίοδο 1998-2001 οι εφοπλιστές της ακτοπλοΐας,
μαζί τους κι η ΑΝΕΚ, κυριολεκτικά τα πήραν όλα:
εκατοντάδες εκατομμύρια από το χρηματιστήριο,
άφθονα κέρδη, ακριβά εισιτήρια, τραπεζικά δάνεια
και προπαντός άγρια εργατική εκμετάλλευση. Κι
όμως κατέρρευσαν. Από το 2008 μέχρι το τέλος
του 2013 ο στόλος τους μειώθηκε από 81 πλοία σε
65. Σήμερα είναι ακόμη λιγότερα. Τα καράβια σή-
μερα κινούνται με ταχύτητες που κινούνταν 30
χρόνια πριν. Οι εταιρείες εισπράττουν κάθε χρόνο
εκατ. ευρώ σαν επιδοτήσεις για τις άγονες γραμ-
μές και συχνά δεν κάνουν καν τα δρομολόγια!!
Όσο για τα μέτρα ασφαλείας, τα είδαμε με το ΣΑ-
ΜΙΝΑ τα βλέπουμε και τώρα. Ειδικά η ΑΝΕΚ το
2012 είχε 60,8 εκ. ζημιές, το 2013 35,7 εκ. και το
2014 το εννεάμηνο είχε 11 εκ. ζημιές. Την 1η Αυ-
γούστου 2014 πούλησε δυο πλοία της αντί 21
εκατ. ευρώ. Οι εργαζόμενοι, όσοι δεν έχουν απο-
λυθεί ακόμα, δουλεύουν για μήνες απλήρωτοι και
μόνο χάρη σ' αυτούς συνεχίζει να υπάρχει η εται-
ρεία”.

Πήραν δηλαδή τόσα και τόσα εκατομμύρια, τα
εξαφάνισαν και τώρα το μόνο που κάνουν είναι να
σπέρνουν ανεργία και ναυάγια. Η απάντηση δεν
μπορεί παρά να έρχεται σε σύγκρουση με όλα αυ-
τά τα πλούσια λαμόγια. Κι αυτό σημαίνει τρία
πράγματα. Κρατικοποίηση χωρίς αποζημίωση των
καραβιών που τώρα έχουν στα χέρια τους όλοι αυ-
τοί οι δολοφόνοι. Η δήμευσή τους δηλαδή, σαν
ελάχιστη τιμωρία για τα εγκλήματά τους.

Δεύτερον η ίδρυση δημόσιου ακτοπλοϊκού φο-
ρέα, ελεγχόμενου από τους ίδιους τους εργαζόμε-
νους, που πλέον δεν θα έχει την ανελέητη και δο-
λοφονική κερδοφορία, αλλά την ασφαλή και ποι-
οτική θαλάσσια μεταφορά ανθρώπων και προϊόν-
των.

Τρίτον, η επαναλειτουργία των ναυπηγείων που
εδώ και χρόνια ρημάζουν, για να φτιάχνουν και να
διατηρούν τα καράβια ασφαλή. Είναι σκάνδαλο,
όχι μόνο να μη γίνονται οι έλεγχοι, αλλά να μη
συντηρούνται τα καράβια την ίδια στιγμή που οι
εργάτες των ναυπηγείων του Σκαραμαγκά, της
Ελευσίνας κλπ πετιούνται στην ανεργία γιατί τα
ναυπηγεία “δεν έχουν δουλειά”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Με νίκη των εργαζομένων
κατέληξε, παραμονή πρωτο-
χρονιάς, η απεργία στη
ΜΚΟ “Ελληνικό Συμβούλιο
για τους Πρόσφυγες”. Η
απεργία είχε ξεκινήσει από
τις 23/12, με τους εργαζό-
μενους να διεκδικούν την
επαναπρόσληψη των προς
απόλυση συναδέλφων τους,
οι συμβάσεις των οποίων
έληγαν την 1/1/15, καθώς
και την πληρωμή των δεδου-
λευμένων τους.

“Είμαστε εργαζόμενοι κι
όχι εθελοντές”, μας λέει μέ-
λος του ΣΒΕΜΚΟ (Σωματείο
Βάσης Εργαζομένων σε
ΜΚΟ). “Στο Ελληνικό Συμ-
βούλιο για τους Πρόσφυ-
γες, όπως και στις περισσό-
τερες ΜΚΟ, μπορεί να δου-
λεύεις 20 χρόνια με την
ανασφάλεια των τρίμηνων
συμβάσεων. Σε αυτό βάλε
και το γεγονός ότι οι πληρω-
μές καθυστερούν μήνες
ολόκληρους. Η απεργία είχε
μεγάλη συμμετοχή. Υπήρ-
ξαν συνάδελφοι που ανακά-
λεσαν τις άδειές τους για να
δηλώσουν απεργοί.

Αλληλεγγύη

Μάλιστα είχε εκδοθεί και
πολύγλωσση προκήρυξη η
οποία μοιραζόταν στους
πρόσφυγες που έρχονταν
να εξυπηρετηθούν και οι
οποίοι τελικά δήλωναν αλ-
ληλέγγυοι στην απεργία. 

Η αντιμετώπιση από τη
μεριά της διοίκησης, στις
συναντήσεις, ήταν απολύ-
τως υβριστική. Τελικά η επι-
μονή μας απέδωσε, καθώς
'βρέθηκαν' τα απαραίτητα
προγράμματα για να επανα-
προσληφθούν οι εργαζόμε-
νοι, αλλά και τα λεφτά για
τα δεδουλευμένα 5 μηνών.
Είναι μια μεγάλη επιτυχία,
δεδομένου ότι δεν συνηθί-
ζονται τέτοιες κινητοποι-
ήσεις σε αυτό το χώρο. Πα-
τώντας πάνω σε αυτή την
επιτυχία θα συνεχίσουμε τη
μάχη για Συλλογικές Συμβά-
σεις Εργασίας με μόνιμη και
σταθερή δουλειά”.  

ΜΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Νικηφόρα
Απεργία

Ναυάγιο Norman Atlantic

ΕΝΟΧΟΙ ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

Δεκέμβρης 2011. Φωτό από κινητοποίηση στην Αθήνα ενάντια στο σαπιοκάραβο “Ιεράπετρα”.



Νο 1155, 7 Γενάρη 2015 Να διώξουμε Τρόικες, σελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Ο
ρατσισμός ενάντια στους μετανάστες
βρέθηκε, αμέσως μετά την λιτότητα,
στην κορυφή της ατζέντας όλων των

μνημονιακών κυβερνήσεων που τους χρησιμο-
ποίησαν σαν αποδιοπομπαίους τράγους για
την καταστροφή που ο ίδιοι δημιουργούν. Στό-
χος τους η διάσπαση της ενότητας της εργατι-
κής τάξης. 

Ο Σαμαράς ξεκίνησε την θητεία του μιλών-
τας για «ανακατάληψη των πόλεων από τους
μετανάστες». Το καλοκαίρι του 2012, δίπλα
στο συστηματικό ρατσιστικό πογκρόμ της
αστυνομίας που ονομάστηκε «Ξένιος Δίας» ξε-
κίνησαν και οι συστηματικές δολοφονικές επι-
θέσεις των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, που
δρούσαν ανενόχλητοι υπό την σκέπη του
Μπαλτάκου και των υπόλοιπων συνομιλητών
τους μέσα στη Νέα Δημοκρατία.

Τα δυόμισι χρόνια που ακολούθησαν, πάρ-
θηκαν πίσω το δικαίωμα στην Ιθαγένεια στα
παιδιά δεύτερης γενιάς και η ψήφος στις δη-
μοτικές εκλογές στους επί μακρόν διαμένον-
τες που είχε παραχωρήσει με το σταγονόμε-
τρο ο νόμος Ραγκούση. Το λεγόμενο «αντιρα-
τσιστικό νομοσχέδιο» (το αντίβαρο που ζήταγε
η ΔΗΜΑΡ για τη συμμετοχή της στην τρικομ-
ματική κυβέρνηση) αποδείχθηκε το ίδιο ψευδε-
πίγραφο με τα «Κέντρα Φιλοξενίας Μετανα-
στών», δηλαδή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
που φύτρωσαν την τελευταία τριετία από άκρη
σε άκρη στην επικράτεια. 

Έτσι, οι μετανάστες βρέθηκαν να χτυπιούν-
ται διπλά, και από την κρίση και από τις ρατσι-
στικές επιθέσεις. Πρόκειται για μια εξέλιξη
που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά ολό-
κληρη την ΕΕ. 

Στην «Ευρώπη-Φρούριο» που χτίζει συστη-
ματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός ο θεσμο-
θετημένος ρατσισμός ανοίγει (μαζί με την επί-
σης θεσμοθετημένη ισλαμοφοβία) τον δρόμο
στον φασισμό, από την πιο «λάιτ» εκδοχή της
Μαρίν Λεπέν στην Γαλλία μέχρι τους νεοναζί
της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα.

Η απάντηση στον ρατσισμό και την ισλαμο-
φοβία δεν μπορεί παρά να βρίσκεται στην κο-
ρυφή της ατζέντας του εργατικού κινήματος,
δίπλα στον αγώνα ενάντια στα μνημόνια και
τους φασίστες. Αυτό σημαίνει καταρχήν απάν-
τηση στην ρατσιστική προπαγάνδα της άλλης
πλευράς.

Ρατσιστικά Ψέματα

• Πρώτο, και ξεφτισμένο πια, ψέμα, «οι μετα-
νάστες παίρνουν τις δουλειές και ρίχνουν τα
μεροκάματα των ντόπιων με την μαύρη εργα-
σία». 

Στο διάστημα 1990- 2008 που οι μετανάστες
έρχονταν μαζικά στην Ελλάδα το ποσοστό των
ανέργων παρέμενε σταθερό. Αντίθετα, σύμ-
φωνα με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, «100 μετανάστες σε ερ-
γασίες που συνήθως δεν αποδέχονταν έλλη-
νες δημιουργούσαν 70-80 θέσεις εργασίας»
για τους δεύτερους. 

Η εκτίναξη της ανεργίας στο 25% την τελευ-
ταία πενταετία βαραίνει αποκλειστικά την πολι-
τική εκτίναξης των απολύσεων που έχουν επι-
βάλλει τρόικα και καπιταλιστές σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα.

Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά στα χαμηλά
μεροκάματα και την μαύρη εργασία. Σήμερα,
εκατοντάδες χιλιάδες ντόπιοι εργαζόμενοι
δουλεύουν στη μαύρη εργασία και παραμέ-
νουν επί μήνες απλήρωτοι ή πληρώνονται ψί-
χουλα, αποδεικνύοντας με αρνητικό τρόπο αυ-
τά που τόσα χρόνια έλεγε η αριστερά: Ότι κά-
θε επίθεση σε ένα μετανάστη εργάτη είναι επί-
θεση σε ένα ντόπιο εργάτη. Οι μετανάστες
ήταν οι προπομποί και ακολούθησαν και οι
υπόλοιποι. 

• Δεύτερο ψέμα, διά στόματος πρωθυπουρ-
γού, ότι «στην Ελλάδα ζουν 1,5 εκατομμύριο
παράνομοι μετανάστες». 

Με βάση την απογραφή του 2011, ο αριθμός
ξένων υπηκόων που περιλάμβανε τους νόμι-
μους και “παράνομους” μετανάστες στην Ελ-
λάδα είναι 912.000 άτομα, από τα οποία
200.000 περίπου έχουν υπηκοότητα χώρας
της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Γενι-
κής Γραμματείας Πληθυσμού & Κοινωνικής
Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών τον Νο-
έμβριο του 2014 ο αριθμός των νομίμων μετα-
ναστών ήταν 494.807. Αυτή είναι η πραγματική
εικόνα και όχι τα ψέματα που από το 2010 διέ-
διδε με διαβαθμισμένο έγγραφο η ΕΥΠ ότι
«στη χώρα είχαν διεισδύσει 1,5 εκατομμύριο
παράνομοι μετανάστες» (περιοδικό unfollow).

• Τρίτο ψέμα, «οι μετανάστες φταίνε για την
αύξηση της εγκληματικότητας».

Ψέμα, πρώτον γιατί σε τομείς, όπως π.χ οι
ανθρωποκτονίες, δεν υπάρχει τέτοια αύξηση,
οι αριθμοί παραμένουν στα ίδια επίπεδα από
την δεκαετία του ’90. Και δεύτερον, γιατί και
εκεί που υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση, πχ
στις κλοπές και τις διαρρήξεις, αυτή δεν οφεί-
λεται στους μετανάστες. Κοιτάζοντας τα στα-
τιστικά της ίδιας της αστυνομίας και της Euro-

stat διαπιστώνει κανείς ότι αυτή η αύξηση πα-
ρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια, είναι δηλαδή
απότοκο της κρίσης και της επιβολής των μέ-
τρων λιτότητας.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2014, σύμφωνα με
την ΕΛ.ΑΣ, στις εξιχνιασμένες «απάτες» ανα-
φέρονται ως δράστες 496 έλληνες και 82 με-
τανάστες. Στις «κλοπές-διαρρήξεις» 4.737 έλ-
ληνες και 1.924 μετανάστες. Στο «νόμο περί
ναρκωτικών» 5.549 έλληνες και 1.229 μετανά-
στες. Στο νόμο περί όπλων 2.608 ντόπιοι και
388 μετανάστες. Οι «αλλοδαποί» έχουν ποσο-
στό συμμετοχής πολύ μικρότερο από τους έλ-
ληνες αλλά παραπάνω από αυτό που τους
αναλογεί με βάση το ποσοστό τους στο συνο-
λικό πληθυσμό.

Νο1 στόχος

Εξηγείται εύκολα αυτό: οι μετανάστες είναι
ο Νο1 θεσμοθετημένος στόχος της Αστυνο-
μίας -όχι μόνο γιατί πάνω από τους μισούς
αστυνομικούς ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. «Θα
τους κάνουμε τον βίο αβίωτο» ήταν θυμίζουμε,
η ρητή εντολή πρώην αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ
στους υφισταμένους του, όπως διέρρευσε στα
ΜΜΕ.

Σε αυτήν την επιχείρηση, όπως ομολογείται
με καμάρι στο επίσημο σάιτ της ΕΛ.ΑΣ «για
την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης
καθημερινά απασχολούνται περίπου 15.000
αστυνομικοί, δηλαδή το 1/3 περίπου του προ-
σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας». Δηλαδή
το 33% της αστυνομίας πληρώνεται για να κυ-
νηγάει αποκλειστικά λιγότερο από το 10% του
πληθυσμού, με μοναδικό κριτήριο το χρώμα,
την θρησκεία και την καταγωγή! 

• Τέταρτο ψέμα, «οι μετανάστες κοστίζουν
στα νοσοκομεία και τις λοιπές δημόσιες υπη-
ρεσίες ενώ στέλνουν ό, τι κερδίζουν πίσω στις

χώρες τους». 
Όσον αφορά στο δεύτερο, δηλαδή τα εμβά-

σματα, αυτό που κρύβεται επιμελώς, είναι ότι
το ισοζύγιο αυτών που μπαίνουν και φεύγουν
από την Ελλάδα είναι ισορροπημένο. Για πα-
ράδειγμα, τα λεφτά που έφυγαν το 2010 από
Ελλάδα για Αλβανία (514 εκατομμύρια) ήταν
λιγότερα από όσα μπήκαν στην Ελλάδα από
την Γερμανία και ΗΠΑ (575 εκατομμύρια).

Όσον αφορά στο πρώτο, οι μετανάστες πα-
ράγουν πλούτο, και μάλιστα μεγάλο, στις χώ-
ρες που πάνε - αλλιώς πιο πλούσια χώρα του
πλανήτη θα ήταν το Μπαγκλαντές και πιο φτω-
χές οι ΗΠΑ και η Γερμανία! 

Θα μπορούσαμε να γεμίσουμε σελίδες για
τον πολιτιστικό, κοινωνικό και πολιτικό πλούτο
που μεταφέρουν, (την εκπαίδευση που έχουν
λάβει με κόστος δικό τους και των χωρών προ-
έλευσης) αλλά ας αρκεστούμε στον οικονομι-
κό: 

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας το
2005, πριν αρχίσει η συρρίκνωση, οι μετανά-
στες συνέβαλαν -είτε με την εργασία τους είτε
με την κατανάλωση- κατά το 1/3 στην συνολι-
κή αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ με ρυθμό 3,7%
για εκείνη την χρονιά. 

Οι μετανάστες αναζωογόνησαν τα ταμεία
πριν έρθει να τα κουρέψει το PSΙ. Όπως ανα-
φέρει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
το 2004, οι εισφορές 346.070 μεταναστών στα
ταμεία ήταν 887 εκατομμύρια ευρώ, το 12%
επί του συνόλου. Οι μετανάστες, από το1997,
που άρχισε η πρώτη νομιμοποίηση, μέχρι σή-
μερα έχουν πληρώσει δις ευρώ φόρους και τέ-
λη στο ελληνικό κράτος - και τόκους για τα δά-
νεια που πήραν από τις ελληνικές τράπεζες. 

Όλοι οι πρωθυπουργοί που πανηγύριζαν για
τα «Κοινοτικά Πακέτα Στήριξης» της ΕΕ σπά-
νια ανέφεραν (όπως έγραφε χαρακτηριστικά

Απαιτούμε και ένα αντιρα τσιστικό Αντι-Μνημόνιο

24/8/12. Η πρώτη μεγάλη απάντηση στο Σαμαρά δώθηκε από τους μετανάστες, ενάντια στον “Ξένιο Δία”. 



το Βήμα το 2004) ότι το χρωστούσαν στους
«400.000 ξένους εργάτες που ζουν στην Αττι-
κή». Ούτε ένα ευρώ δεν είδαν από αυτά οι με-
τανάστες, ούτε βέβαια από τα εκατομμύρια
που δίνονται από την ΕΕ τάχα για την «υποδο-
χή» των προσφύγων και καταλήγουν σε στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης και εξοπλισμό της
αστυνομίας. Αυτό που αντίθετα κοστίζει στο
κράτος είναι το διαρκές κυνηγητό τους σε πό-
λεις, θάλασσες και βουνά.

• Πέμπτο ψέμα, «σε αυτήν την χώρα δεν χω-
ράνε άλλοι». Η Ελλάδα είναι η 8η πιο αραιοκα-
τοικημένη στο σύνολο των 27 χωρών της ΕΕ.
Είναι μια χώρα στην οποία ο πληθυσμός μει-
ώνεται καθώς οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννή-
σεις, οι νέοι κάνουν λιγότερα παιδιά και οι ηλι-
κιωμένοι ζουν περισσότερο. 

Είναι μια χώρα που συστηματικά γερνάει.
Στην προβολή που κάνει η Κομισιόν για όλες
τις χώρες της ΕΕ, υπολογίστηκε ότι το 2060 ο
ενεργός πληθυσμός ηλικίας 15-64 ετών στην
Ελλάδα θα υποχωρήσει κατά 10,9%, (από το
65% σήμερα) στο 54% του πληθυσμού.

Η είσοδος των μεταναστών όλα αυτά τα
χρόνια έχει βοηθήσει στην αντιστροφή αυτής
της τάσης, τα 200.000 παιδιά δεύτερης γενιάς
είναι η ζωντανή απόδειξη, το ίδιο και οι αυλές
των σχολείων του κέντρου της Αθήνας ή στα
χωριά που μένουν ανοιχτά μόνο χάρη στα παι-
διά των μεταναστών.

Η πραγματικότητα είναι ότι χρειαζόμαστε
ενέσεις πληθυσμού και δη πληθυσμού που να
εργάζεται, να παράγει, να εξασφαλίζει τις συν-
τάξεις, κλπ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ-
ΓΣΕΕ, το 78% του συνολικού πληθυσμού των
νόμιμων μεταναστών είναι παραγωγικός πλη-
θυσμός, με το 52% να έχει ηλικία 15 έως 39
ετών και το 19,25% 0-14 ετών. 

Αυτό το οποίο καθιστά σήμερα τους μετανά-
στες «περιττούς» είναι το ίδιο που καθιστά πε-
ριττούς τους ντόπιους εκτοξεύοντας την ανερ-
γία τους στα ύψη και δημιουργώντας μετανά-
στευση πλέον και από την Ελλάδα: Είναι η πο-
λιτική που λέει ότι την κρίση του καπιταλισμού
πρέπει να την πληρώσουν οι απλοί άνθρωποι.
Οταν μας λένε ότι δεν χωράνε άλλοι μετανά-
στες, στην ουσία λένε ότι δεν χωράει κανείς. 

Ρατσιστικό απαρτχάιντ

Αυτή η πολιτική έχει δημιουργήσει τα τελευ-
ταία χρόνια ένα ιδιότυπο απαρτχάιντ στην Ελ-

λάδα. 

Η νομιμοποίηση των μεταναστών έχει στα-
ματήσει από την 1/1/2005. Δηλαδή όσοι μετα-
νάστες έχουν έρθει τα τελευταία δέκα χρόνια
δεν θα πάρουν ποτέ πράσινη κάρτα ενώ όσοι
εξακολουθούν να έχουν χαρτιά ζούνε με την
μόνιμη ανασφάλεια των περιβόητων «προϋπο-
θέσεων». Άνθρωποι που μένουν δεκαετίες
στην Ελλάδα, αντιμετωπίζονται σαν μόνιμα
«ξένοι» - το ίδιο και τα παιδιά τους. 

Η απόκτηση Ιθαγένειας που αφορά 200.000
παιδιά, μετανάστες δεύτερης γενιάς, έχει πρα-
κτικά σταματήσει: 3.103 άτομα πήραν ιθαγέ-
νεια για λόγους γέννησης ή φοίτησης στην Ελ-
λάδα το 2011, 5.542 το 2012, και μόλις 928 το
2013 - οπότε το ΣτΕ και ο Σαμαράς σταμάτη-
σαν την χορήγηση, έστω και με το σταγονόμε-
τρο, που έδινε ο νόμος Ραγκούση.

Όσον αφορά στους πρόσφυγες, σύμφωνα
με την Eurostat, το τελευταίο 12μηνο έγιναν
μόνο 9.140 αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα,
(ενώ ο αντίστοιχος αριθμός στη Γερμανία ήταν
171.945 και στη Σουηδία 78.830). 

Πόσες από αυτές έγιναν δεκτές; Το τρίτο
τρίμηνο του 2014 από 2.185 συνολικά αιτή-
σεις, μόλις 260 πήραν το στάτους του πρό-
σφυγα, 155 πήραν προσωρινά χαρτιά και
1.775 απορρίφθηκαν... 

Πρόσφυγες και μετανάστες αντιμετωπίζον-
ται σαν «εγκληματίες», πριν πατήσουν καν το
πόδι τους στο ελληνικό έδαφος. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ,
τους πρώτους εννέα μήνες του 2014, πνίγηκαν

στα νερά της Μεσογείου 2.500 μετανάστες,
καταρρίπτοντας μακράν κάθε προηγούμενο
ρεκόρ θανάτων. 

Και αυτό θα συνεχιστεί καθώς ο αριθμός
των προσφύγων συνεχώς ανεβαίνει. Στην ίδια
έκθεση αναφέρεται ότι ο αριθμός των προ-
σφύγων, των αιτούντων άσυλο και των εσωτε-
ρικά εκτοπισμένων σε όλο τον κόσμο ήταν
51,2 εκατομμύρια, ο μεγαλύτερος μετά τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με κύριο υπεύθυ-
νο τον πόλεμο στη Συρία. 

Όσοι δεν πνίγονται ή δεν επαναπροωθούν-
ται παράνομα την ώρα που πάνε να περάσουν
τα σύνορα, όταν συλληφθούν στην πλειοψη-
φία τους οδηγούνται σε στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης. Σε 5-6.000 υπολογίζεται ο διαρκώς
αυξανόμενος αριθμός των κρατουμένων στα
λεγόμενα «Κέντρα Φιλοξενίας Μεταναστών»,
στην Αμυγδαλέζα, την Κόρινθο, το Παρανέστι
και αλλού. Ακαθόριστο είναι το πόσες χιλιάδες
παραμένουν κλεισμένοι επί μήνες στα κρατη-
τήρια των αστυνομικών τμημάτων. 

Στόχος αυτής της βαρβαρότητας, όπως το
ομολογούν οι ίδιοι οι υπουργοί, είναι να στεί-
λουν το μήνυμα στις χώρες τους ότι «η Ελλά-
δα δεν είναι καλός προορισμός», ακόμα και αν
ο προορισμός τους είναι κάποια άλλη χώρα. 

Θύματα αυτής της βαρβαρότητας των στρα-
τοπέδων είναι κατά 90% οι μουσουλμάνοι με-
τανάστες. Για τους δεκάδες χιλιάδες μου-
σουλμάνους που ζουν στην Αθήνα δεν υπάρχει
χώρος θρησκευτικής λατρείας, αλλά φυλάκιση
στα ελληνικά γκουαντάναμο για 12, 18 ακόμα
και 24 μήνες-μια πολιτική που πάει χέρι χέρι με
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανα-
τολή και τον νέο «άξονα Ελλάδας - Ισραήλ».

Αντιρατσιστικό αντι-μνημόνιο

Γι’ αυτούς τους λόγους, το αντιμνημόνιο
οφείλει να είναι αντιρατσιστικό. Αυτό σημαίνει:

• Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών χωρίς
όρους και προϋποθέσεις (απαγορευτικό αριθ-
μό ενσήμων κλπ)

• Ιθαγένεια για όσα από τα 200.000 παιδιά με-
ταναστών που γεννήθηκαν ή μεγαλώνουν στην
Ελλάδα την επιθυμούν.

• Άσυλο, στέγη και πλήρη δικαιώματα σε
όλους τους πρόσφυγες.

• Κατάργηση όλων των ρατσιστικών μέτρων
και θεσμών που έχει επιβάλλει η ΕΕ. Άνοιγμα
των συνόρων στους πρόσφυγες, κλείσιμο της
Φρόντεξ, κατάργηση του Δουβλίνο 3 και δυνα-
τότητα προσφύγων και μεταναστών να μετακι-
νηθούν όπου αυτοί θέλουν.

• Κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης
και απελευθέρωση όλων των μεταναστών που
κρατούνται σε αυτά και στα τμήματα της
αστυνομίας με μόνο «έγκλημα» ότι δεν έχουν
χαρτιά.

• Γκρέμισμα του φράχτη στον Έβρο και στα-
μάτημα των ρατσιστικών επιχειρήσεων σκού-
πα.

• Αποζημίωση στα θύματα της ρατσιστικής
βίας είτε της αστυνομίας, είτε των φασιστικών
συμμοριών.

•� Χώροι λατρείας για τους Μουσουλμάνους.

• Επιστροφή και επέκταση των πολιτικών δι-
καιωμάτων για τους μετανάστες που ζούνε και
εργάζονται μόνιμα στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα
μέτρων για την συνέχιση και επέκταση των πο-
λιτικών νομιμοποίησης που με αγώνες και θυ-
σίες πέτυχε το εργατικό κίνημα από το 1991
μέχρι το 2004 (οπότε και σταμάτησαν) με ταυ-
τόχρονη κατάργηση όλων των ρατσιστικών τε-
ρατουργημάτων που ακολούθησαν.

Ντόπιοι και μετανάστες εργάτες έχουν την
δύναμη, παλεύοντας και οργανώνοντας από
κοινού την δράση τους στα σωματεία και
στους χώρους δουλειάς δίπλα στην κατάργη-
ση των μνημονίων, να επιβάλλουν ένα τέτοιο
πρόγραμμα και την κατάργηση του ιδιότυπου
ρατσιστικού απαρτχάιντ που επικρατεί.

Θα είναι κέρδος αυτό για ολόκληρη την ερ-
γατική τάξη – και σε κινηματικό επίπεδο. Όπως
έδειξε ο αγώνας των εργατών γης της Μανω-
λάδας, οι μετανάστες δεν είναι μόνο επένδυση
για τα αφεντικά, αλλά και για το εργατικό κίνη-
μα, είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. 

Τον Αύγουστο του 2012 ήταν, πρώτοι, οι πα-
κιστανοί μετανάστες που υποδέχτηκαν πλημ-
μυρίζοντας το Σύνταγμα την κυβέρνηση Σαμα-
ρά και τον «Ξένιο Δία». Και τον Γενάρη του
2015 είναι πάλι οι μετανάστες απεργοί της Γε-
νικής Ανακύκλωσης που την αποχαιρετούν.

Γιώργος Πίττας

7 Γενάρη 2015, Νο 1155μνημόνια και Νεοναζί εργατικη αλληλεγγυη σελ.7
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22 Μάρτη 2014. Παγκόσμια μέρα δράσης
κατά του φασισμού και του ρατσισμού

Ο ξεσηκωμός των εργατών γης στη Μανωλάδα, τον Απρίλη του 2013
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Δ
ικάζεται ο συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και Δημοτικος Σύμ-
βουλος της «Ανταρσία στις

γειτονιές της Αθήνας», Πέτρος Κων-
σταντίνου στις 12 Φλεβάρη 2015. Η
μήνυση κατατέθηκε από τον Τάσο
Χατζηπαράσχο, γνωστό μέλος της
φασιστικής Επιτροπής Κατοίκων του
Αγίου Παντελεήμονα. Ο Τ. Χατζηπα-
ράσχος κατηγορεί τον Πέτρο Κων-
σταντίνου ότι είναι δήθεν ενορχη-
στρωτής επίθεσης που δέχτηκε ομά-
δα φασιστών με την επωνυμία «Ελ-
ληνική Γροθιά» όταν επιχείρησε να
προκαλέσει στο πανεργατικό συλλα-
λητήριο της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις
29/6/2010.

Όπως είχε ανακοινώσει η ΚΕΕΡΦΑ
στις 30/6/2010: «Ανήμερα της Πα-
νεργατικής Απεργίας της 29ης Ιούνη
ομάδα φασιστών οργάνωσε πογ-
κρόμ κατά προσφύγων και μετανα-
στών από το Αφγανιστάν, το Πακι-
στάν, το Μπαγκλαντές στον Άγιο
Παντελεήμονα. Ένας συρφετός βά-
δισε από την εκκλησία του Αγίου
Παντελεήμονα προς την Πλατεία Ατ-
τικής σπάζοντας δύο μαγαζιά και
χτυπώντας αδιακρίτως σκουρόχρω-
μους μετανάστες. Για άλλη μια φο-
ρά έγινε στόχος ο θρησκευτικός χώ-
ρος λατρείας των μουσουλμάνων
στην οδό Αριστομένους και Αγορα-
κρίτου όπου έσπασαν τα τζάμια ενώ
τραυμάτισαν ένα μετανάστη από το
Μπαγκλαντές. 

Πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση
της φασιστικής βίας η οποία οργα-
νώνεται με την στήριξη της ΕΛΑΣ και
την συνδρομή του τοπικού ΑΤ του
Αγίου Παντελεήμονα. Μάλιστα οι
προσαγωγές μεταναστών ήταν
αθρόες χθες ενώ οι συνεργάτες της
Αστυνομίας του Χρυσοχοίδη περιπο-
λούσαν με την άδεια της αστυνο-
μίας.

Αποτυχημένα

Αυτή η κλιμάκωση είναι προσχε-
διασμένη. Σε κάθε Πανεργατική
Απεργία οι φασίστες του ΛΑΟΣ και
της Χρυσής Αυγής προσπαθούν
αποτυχημένα να κάνουν εμφάνιση
στις απεργιακές συγκεντρώσεις για
να χύσουν το ρατσιστικό τους δηλη-
τήριο και απωθούνται από οργισμέ-
νους απεργούς διαδηλωτές. Χθες η
απόπειρά τους να εμφανιστούν έξω
από την Βουλή στηρίχτηκε στη συν-
δρομή των ΜΑΤ που έστειλαν τέσσε-
ρις διμοιρίες να τους προστατέ-
ψουν! Πάει πολύ σε αυτούς που ψή-
φισαν τα μέτρα του Μνημόνιου ΕΕ-
ΔΝΤ και έδωσαν την στήριξή τους
για να περάσουν τα μέτρα να παρι-
στάνουν τώρα τον αγανακτισμένο
λαό». 

Πρόκειται για την ίδια περίοδο
όπου οι επιθέσεις στην περιοχή της
πλατείας Αττικής και του Αγίου Παν-
τελεήμονα είχαν γίνει απίστευτα βί-
αιες και σχεδόν καθημερινές. Λίγες
μέρες νωρίτερα, στις 6 Ιούνη 2010,
ο Μοχάμεντ Τζαβέντ Μπασίρ, που
δούλευε ως διανομέας, βρέθηκε δο-
λοφονημένος στην οδό Πιπίνου. 

Ένα χρόνο νωρίτερα, στις 9 Μαΐ-
ου 2009, η εν λόγω Επιτροπή Κατοί-
κων είχε προσπαθήσει να καλέσει
συγκέντρωση μίσους στην Ομόνοια,
η οποία κατέληξε σε οργανωμένο
πογκρόμ κατά των μεταναστών με
τις ευλογίες της αστυνομίας. Έξι μέ-
λη της Επιτροπής Κατοίκων του Αγί-
ου Παντελεήμονα, προχώρησαν αρ-
χικά σε μήνυση κατά δεκάδων συνδι-
κάτων, κομμάτων της αριστεράς και
αντιρατσιστικών κινήσεων που κάλε-
σαν την ίδια μέρα αντιφασιστική
συγκέντρωση, προσπαθώντας να
αποτρέψουν την φασιστική σύναξη
και το πογκρόμ που θα ακολούθησε.
Ανάμεσα στους μηνυτές ήταν η γνω-
στή Θέμις Σκορδέλη, υπόδικη για
μαχαιρώματα Αφγανών, ο βουλευ-
τής της Χρυσής Αυγής Ηλίας Πανα-
γιώταρος, ο Ιωάννης Ανδριόπουλος
μηνυτής της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης και ο Τάσος Χατζηπαράσχος.

Κατηγορούμενοι

Η τότε μήνυση συγκεκριμενοποι-
ήθηκε τελικά κατά του Σ. Μιχαήλ και
του πρώην πρύτανη του ΕΜΠ, Μουν-
τζούρη. Τελικά και οι δύο κατηγο-
ρούμενοι αθωώθηκαν πανηγυρικά. 

Αντί η μήνυση του Χατζηπαρά-
σχου να μπει στο αρχείο και να διε-
ρευνηθούν όλες οι επιθέσεις που
έγιναν και την ίδια τη μέρα της πα-
νεργατικής αλλά και όλη την περίο-
δο στις γειτονιές του κέντρου της
Αθήνας, δικάζεται ο Πέτρος Κων-
σταντίνου για τη δράση του στο αν-
τιφασιστικό κίνημα. Ιδιαίτερα μετά
την αρχειοθέτηση της υπόθεσης της
επίθεσης τάγματος εφόδου στον
κοινωνικό χώρο «Συνεργείο» στην
Ηλιούπολη, είναι φανερό ότι η προ-
σπάθεια συγκάλυψης των εγκλημά-
των των νεοναζί της Χρυσής Αυγής
από τους μηχανισμούς της ΕΛΑΣ συ-
νεχίζεται.

Είναι πρόκληση τη στιγμή που δεν
έχει οριστεί ακόμα η δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, να δικάζονται οι αντιφα-
σίστες. Ζητάμε την πανηγυρική
αθώωση του Πέτρου Κωνσταντίνου,
κάτω τα χέρια από τους μετανάστες,
κάτω τα χέρια από τους αντιφασί-
στες, ισόβια για τους δολοφόνους
νεοναζί.

Κ. Θ.

Το τελευταίο διάστημα στη Γερ-
μανία υπάρχει μια έξαρση της ισλα-
μοφοβίας. Πορείες που ξεκίνησαν
με λίγες δεκάδες άτομα ενάντια
στην «ισλαμική απειλή» όπως λένε,
φτάσανε να γίνονται μαζικές διαδη-
λώσεις δεκάδων χιλιάδων. Καπη-
λεύονται μάλιστα τις θρυλικές δια-
δηλώσεις της Δευτέρας που γκρέ-
μισαν τη σταλινική δικτατορία στην
ανατολική Ευρώπη, οι οποίες επα-
ναλήφθηκαν πριν 15 χρόνια ενάντια
στα μέτρα του Σρέντερ και ήταν
αυτές από τις οποίες ξεπήδησε το
νέο κόμμα της Αριστεράς. 

Πριν από ένα διάστημα σαν
ΚΕΕΡΦΑ δώσαμε μάχη για να πεί-
σουμε ότι ο αντιφασισμός πάει χέρι
χέρι με τον αντιρατσισμό. Δώσαμε
μάχη μέσα στην αριστερά και τελι-
κά σε μεγάλο βαθμό την κερδίσα-
με. Και νομίζω ότι αυτά τα διδάγμα-
τα για την αριστερά της Ευρώπης,
ιδιαίτερα της Γερμανίας, είναι πολύ
σημαντικά.

Η Γερμανία έχει δυνατό αντιφασι-
στικό κίνημα. Λίγο πριν το καλοκαίρι

100 ναζί του NPD προσπάθησαν να
διαδηλώσουν στο Βερολίνο και βρέ-
θηκαν περικυκλωμένοι από 6.000
αντιφασίστες. Τα μάζεψαν και φύγα-
νε. Ταυτόχρονα όμως αυτός ο κό-
σμος έχει μπερδέματα και λέει ότι οι
μουσουλμάνοι είναι φασίστες, είναι
σεξιστές, είναι κάτι ξένο από εμάς.
Όταν στις διαδηλώσεις για τη Γάζα
το καλοκαίρι η Αριστερά στη συντρι-
πτική της πλειοψηφία ήταν απούσα,
άφησε κατευθείαν ανοιχτό το δρό-
μο, για να γιγαντωθούν τέτοια φαι-
νόμενα.

Εκστρατεία

Παρόλα αυτά ήδη έχουν ξεκινή-
σει στη Γερμανία αντιδιαδηλώσεις
ενάντια στην ισλαμοφοβική εκστρα-
τεία που γίνεται υπό την πλήρη
ανοχή της κυβέρνησης. Στην πρώ-
τη διαδήλωση που έγινε στην Κο-
λωνία από οργανωμένους Ναζί, η
αστυνομία τους άφησε να καταλά-
βουν το κέντρο της πόλης και η

Μέρκελ δήλωσε «δεν έχουμε πρό-
βλημα με αυτές τις διαδηλώσεις
αρκεί να μην είναι βίαιες». Ταυτό-
χρονα υπάρχει μία εκστρατεία από
το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα
που λένε ότι οι μετανάστες πρέπει
να ενσωματωθούν πλήρως και μέ-
σα στα σπίτια τους να μιλάνε Γερ-
μανικά. 

Είναι γνωστό, όπως έγινε και
στην Ελλάδα, το πώς προσπαθούνε
μπροστά στα αδιέξοδα της κρίσης
τους να διασπάσουν την εργατική
τάξη. Η εμπειρία του ΣΕΚ και της
ΚΕΕΡΦΑ όλα τα προηγούμενα χρό-
νια είναι πολύτιμη. Η καμπάνια που
ξεκίνησε για τις 21 Μάρτη είναι πο-
λύ κρίσιμη, χρειάζεται να πάρει πα-
νευρωπαϊκά χαρακτηριστικά και νο-
μίζω ότι και για τη Γερμανία και για
όλη την Ευρώπη είναι ο καλύτερος
τρόπος συμπαράστασης στο κίνη-
μα στην Ελλάδα, που ξεφορτώθηκε
μία δεξιά κυβέρνηση και παλεύει
για να τα πάρει όλα πίσω. 

Λευτέρης Αραμπατζής 

Κ
λιμακώνονται οι προετοιμασίες του αντιφασιστι-
κού κινήματος σε όλη την Ευρώπη για την επιτυ-
χία της 21 Μάρτη 2015, παγκόσμιας ημέρας δρά-

σης κατά του φασισμού και του ρατσισμού, που έχει ξε-
κινήσει να οργανώνεται μετά την σχετική αποφάση-κά-
λεσμα της διεθνούς αντιφασιστικής συνάντησης που
διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ στις 11 Οκτώβρη 2014. 

Αντιφασιστικά συλλαλητήρια στις 21 Μάρτη έχουν
ξεκινήσει ήδη να οργανώνονται στη Γαλλία. Μετά το
μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο που έγινε στις 29
Νοέμβρη στη Λυόν, όπου γινόταν το συνέδριο του
ακροδεξιού - φασιστικού “Εθνικού Μετώπου” της Μα-
ρίν Λεπέν, αντιφασιστικές κινήσεις, συνδικάτα, οργανώ-
σεις της αριστεράς πραγματοποίησαν κοινή συνάντηση
όπου με πρόταση της Αντιφασιστικής Κίνησης CONEX
και της ΚΕΕΡΦΑ συζητήθηκε η πρωτοβουλία για μια
ημέρα δράσης στις 21 Μάρτη. Ανάλογες προετοιμα-
σίες έχουν ξεκινήσει στην Καταλονία, μετά από πρότα-
ση της Κίνησης Ενότητα ενάντια στο Φασισμό και το
Ρατσισμό. 

Προετοιμασίες

Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο Λονδίνο
από την Κίνηση “United Against Fasism” και την κίνηση
«Stand up to Racism and Fascism” που έχει ήδη κυκλο-
φορήσει τα πρώτα υλικά που καλούν σε συγκέντρωση
στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Τραφάλγκαρ. 

“Η άκρα δεξιά και οι φασιστικές οργανώσεις κερδί-
ζουν έδαφος σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Βρετανίας”, αναφέρει το κάλεσμα. “Η μετατρο-
πή των μεταναστών σε αποδιοπομπαίους τράγους για
την πτώση του βιοτικού επιπέδου, τα οικονομικά προ-
βλήματα και τη λιτότητα, αποτελούν την αιχμή του δό-
ρατος για την ανάπτυξη της ακροδεξιάς, του ρατσι-
σμού και του φασισμού.

Σε όλο τον κόσμο η προώθηση του φόβου και του μί-

σους κατά των μουσουλμάνων και του Ισλάμ συνεχίζει,
δημιουργώντας ένα κλίμα ισλαμοφοβίας που οδηγεί
κατευθείαν σε βίαιες επιθέσεις εναντίον μουσουλμάνων
και τζαμιών... Πολλές οργανώσεις θα πρέπει να ενω-
θούν ξανά μαζί στις 21 Μαρτίου 2015 κατά του ρατσι-
σμού, της ισλαμοφοβίας και του αντισημιτισμού, για να
γιορτάσουμε την πολυμορφία και να καλωσορίσουμε
τους μετανάστες, για να αποδείξουμε την εμπιστοσύνη
μας σε ένα μέλλον απαλλαγμένο από αποδιοπομπαίους
τράγους, ρατσισμό και το μίσος”.

Δικάζεται ο Πέτρος
Κωνσταντίνου με
φασιστική μήνυση

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

21 Μάρτη - Διεθνής Μέρα
Δράσης
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Η
κατάρρευση της συγκυβέρνησης ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ, της τέταρτης μνημονιακής κυ-
βέρνησης μέσα σε πέντε χρόνια, είναι

μια μεγάλη νίκη του εργατικού και νεολαιίστι-
κου κινήματος. Δικαίως πανηγύρισαν οι καθα-
ρίστριες του υπουργείου Οικονομικών, η ΕΡΤ
και άλλοι εργαζόμενοι την περασμένη Δευτέ-
ρα 29/12 έξω από τη Βουλή και δικαίως τη χα-
ρά τους μοιράζονται τα εκατομμύρια που πά-
λεψαν τις μνημονιακές επιθέσεις.

Είναι η στιγμή για να εξασφαλίσουμε ότι η
αριστερή στροφή που τροφοδοτείται από την
εργατική αντίσταση των τελευταίων χρόνων
θα δυναμώσει στις εκλογές της 25ης Γενάρη.
Αλλά και να οργανωθούμε για να δώσουμε τις
μάχες που είναι απαραίτητες για να μετατρέ-
ψουμε την πτώση της κυβέρνησης σε νίκες για
το εργατικό κίνημα, για να πάρουμε πίσω όλα
όσα μας λεηλάτησαν. Γι’ αυτό έχει τόση μεγά-
λη σημασία η εκλογική ενίσχυση της αντικαπι-
ταλιστικής-επαναστατικής αριστεράς, της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ.

Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις εκλογές σημαίνει
ξεκάθαρες απαντήσεις στην επίθεση που εξα-
πολύει το μνημονιακό μπλοκ στο κίνημα και
την αριστερά προκειμένου να κρατηθεί στην
εξουσία. Έχουν τρομάξει τα επιτελεία της ΝΔ
από την κατάρρευση της συγκυβέρνησης με
το ΠΑΣΟΚ και την προοπτική ότι θα χάσουν τις
εκλογές της 25ης Γενάρη. Όλη η κινδυνολογία
που ζήσαμε στις διπλές εκλογές του 2012 και
ξανακούσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια των ψηφο-
φοριών για την εκλογή ΠτΔ πρόσφατα, για το
“χάος” που θα φέρει στη χώρα μια νίκη της
αριστεράς, επιστρέφει σε ακόμα μεγαλύτερη
κλίμακα.

Τον τόνο δίνει ο ίδιος ο Σαμαράς: “Αν βγει ο
ΣΥΡΙΖΑ και κάνει τα μισά από αυτά που λέει
ότι θα κάνει, δεν θα παίρναμε τίποτε από την
Ευρώπη”, συμπληρώνοντας θρασύτατα ότι
πρόκειται για “το πιο επίσημο πρόγραμμα
φτώχειας που παρακολουθεί ποτέ προεκλογι-
κά ο ελληνικός λαός”. Ξέρουν καλά από εκβια-

σμούς και απειλές οι Σαμαροβενιζέλοι και οι
σύμμαχοί τους στην ΕΕ και το ΔΝΤ που τους
στηρίζουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Σε
αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη
επίθεση στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, “το κόμμα που λυσ-
σαλέα ζητάει να βγούμε από το ευρώ και την
Ευρώπη” όπως έγραψε η Μαρία Σπυράκη σε
επίσημη ανακοίνωση της ΝΔ.

Δεν χωράνε συμβιβασμοί

Δεν χωράνε ούτε υπεκφυγές αλλά ούτε και
συμβιβασμοί με τα διλήμματα που βάζει η άρ-
χουσα τάξη και οι πολιτικοί εκφραστές της για
να συνεχίσουν να φορτώνουν την κρίση τους
στις δικές μας πλάτες.

Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην καλή
θέληση της Μέρκελ, των δανειστών και όλων
των καπιταλιστών, ντόπιων και ξένων, ότι θα
“σεβαστούν” τη δημοκρατική θέληση του ελ-
ληνικού λαού. Ούτε θέλουμε να δούμε τις
“διαπραγματευτικές ικανότητες” του ΣΥΡΙΖΑ
να γίνονται υποχωρήσεις στις πιέσεις των
αφεντικών, μεγαλύτερες κι από αυτές που έχει
κάνει η ηγεσία του τα τελευταία δυο χρόνια σε
σχέση με το χρέος ή την μονομερή κατάργηση
των μνημονίων.

Απαιτείται ανοιχτή σύγκρουση μαζί τους και
τα συμφέροντά τους γιατί κανένα μέτρο ανα-
κούφισης δε θα έρθει με τη συναίνεσή τους.
Αυτή τη σύγκρουση εκφράζει το αντικαπιταλι-
στικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Μόνο με την
μονομερή και πλήρη διαγραφή του χρέους
μπορούμε να απαντήσουμε για το που θα βρε-
θούν τα λεφτά. Μόνο με την κρατικοποίηση
των τραπεζών κάτω από εργατικό έλεγχο,
μπορούμε να απαντήσουμε στον εκβιασμό των
τραπεζιτών ότι θα πάρουν τα λεφτά τους και
θα φύγουν. Μόνο με κρατικοποίηση όλων των

μεγάλων επιχειρήσεων χωρίς αποζημίωση στα
αφεντικά μπορούμε να σταματήσουμε τις απο-
λύσεις, τα κλεισίματα, τις μειώσεις των μι-
σθών. Μόνο με την έξοδο από το ευρώ και τη
ρήξη με την ΕΕ μπορούμε να απαλλαγούμε
από τα μνημόνια και την επιτήρηση των τροϊ-
κανών. Τέτοιες ριζικές λύσεις χρειάζεται να
προτείνει αλλά και να οργανώνει η αριστερά.

Γι’ αυτό και δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις εκλογές
σημαίνει ισχυρότερη αφετηρία για να συνεχί-
σουμε τους αγώνες και να επιβάλλουμε αυτές
τις λύσεις από τα κάτω, σε κάθε χώρο δουλει-
άς και νεολαίας. Ούτε οι εκβιασμοί ούτε οι
απειλές θα σταματήσουν με το τέλος της προ-
εκλογικής περιόδου. Ίσα ίσα θα ενταθούν με-
τεκλογικά από ολόκληρο το μνημονιακό μπλοκ
που θα προσπαθήσει να διαμορφώσει μία δε-
ξιά αντιπολίτευση για να τσακίσει τις προσδο-
κίες του κόσμου που παλεύει. Το εργατικό κί-
νημα που έβαλε τη σφραγίδα του για να ρίξει
το Σαμαρά μετά τον Παπανδρέου και τον Πα-
παδήμου, χρειάζεται να είναι παρόν και την
επόμενη μέρα.

Αριστερή - εργατική αντιπολίτευση

Αυτός είναι ο ρόλος της αριστερής-εργατι-
κής αντιπολίτευσης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Απαντώντας καθαρά στους εκβιασμούς των
από πάνω και επιμένοντας ότι δεν αρκεί η ψή-
φος και η κυβερνητική αλλαγή για να νικήσου-
με, θα χρειαστεί να επιβάλλουμε με τους αγώ-
νες μας και με τη συλλογική δύναμη της εργα-
τικής τάξης ότι θα γυρίσουν πίσω στις δουλει-
ές τους όλοι οι απολυμένοι, ότι οι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ θα ξαναμπούν στο Ραδιομέγαρο, ότι
θα ξανανοίξουν σχολεία και νοσοκομεία που
έκλεισαν, ότι θα γίνουν δημόσια τα καράβια
που τώρα σκοτώνουν αθώους για τα κέρδη

των εφοπλιστών, ότι όλα τα αιτήματα που έχει
το εργατικό κίνημα θα γίνουν πράξη. 

Και ταυτόχρονα να δώσουμε όλες τις πολιτι-
κές μάχες. Για να μπουν βαθιά στη φυλακή οι
νεοναζί της Χρυσής Αυγής και να μην τους
αφήσουμε να γίνουν η ακροδεξιά αντιπολίτευ-
ση όπως θα τους ήθελαν οι Σαμαραβενιζέλοι
και τα αφεντικά. Για να νομιμοποιηθούν και να
έχουν δικαίωμα ψήφου όλοι οι μετανάστες και
ιθαγένεια τα παιδιά τους, για να τσακίσουμε το
ρατσισμό της άρχουσας τάξης που έχει στόχο
τη διάσπαση της εργατικής τάξης και των
φτωχών. Για να διαλυθούν οι δυνάμεις κατα-
στολής, αλλά και να εξασφαλίσουμε ότι θα
σταματήσει η ελληνική εμπλοκή στους ιμπε-
ριαλιστικούς πολέμους σε οποιοδήποτε ση-
μείο του πλανήτη, ότι θα κλείσουν οι βάσεις,
ότι θα διαλύσουμε την αντιδραστική συμμαχία
με το Ισραήλ, ότι θα σταματήσουν οι εξοπλι-
σμοί και οι πολεμικές δαπάνες και τα λεφτά θα
κατευθυνθούν στις εργατικές ανάγκες.

Αυτές τις μάχες και τα βήματά τους προβά-
λουν οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στις δύο επόμενες σελίδες. Έτσι μπο-
ρεί να γίνει η ανατροπή των Σαμαροβενιζέλων,
ανατροπή ολόκληρης της κυρίαρχης τάξης,
των μηχανισμών και του συστήματός της. Αυ-
τή είναι η αντικαπιταλιστική ανατροπή της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και η εργατική εξουσία. Ούτε ουτοπία
ούτε μακρινό μέλλον που προβάλει ένα κομμά-
τι της αριστεράς αλλά δικαίωση όλων των
αγώνων της εργατικής τάξης και της νεολαίας
ότι μπορούν να φτιάξουν μια διαφορετική κοι-
νωνία. Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις εκλογές και
στο πεζοδρόμιο γιατί αυτή η δυνατότητα ανοί-
γεται μπροστά μας.

Λένα Βερδέ

Δυνατά με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ!

Tο μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην επέτειο δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, 6/12/14



Νο 1155, 7 Γενάρη 2015

Στηρίζουμε ψηφίζουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Η μάχη των εκλογών

Διοτίμα Χριστοπούλου
φοιτήτρια ΤΕΙ Αθήνας

Γιατί η νεολαία στα πανεπιστή-
μια να στηρίξει ΑΝΤΑΡΣΥΑ;

Γιατί οι μάχες που δίνουμε μέσα στα
πανεπιστήμια δεν είναι ξεκομμένες
από τις συνολικές.

Γιατί τα ερωτήματα της νεολαίας στο σήμερα είναι αναβαθμισμένα και οι
απαντήσεις που έχουμε να δώσουμε πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Γιατί ο
μόνος τρόπος για επαρκή χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ εί-
ναι η διαγραφή του χρέους. Το μοναδικό φρένο στις κατευθύνσεις τύπου
Μπολόνια περί πανεπιστημίων - αποστειρωμένων εκπαιδευτηρίων, είναι η έξο-
δος απ’ την ΕΕ. Γιατί η μόνη λύση για να έχουμε εμείς και οι καθηγητές μας
τον λόγο για την μόρφωσή μας είναι ο εργατικός και ο φοιτητικός έλεγχος.
Γιατί το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και δεν το χαρίζουμε ού-
τε το εμπιστευόμαστε. Εκεί που αδυνατεί να απαντήσει η υπόλοιπη αριστερά
στα πανεπιστήμια και παρουσιάζει είτε μεμονωμένες κινήσεις είτε λογικές
ανάθεσης και αναμονής, εμείς γνωρίζουμε πως οι πραγματικές αλλαγές έρ-
χονται με το λαό και τη νεολαία στο προσκήνιο, στους δρόμους, στις απερ-
γίες και στις καταλήψεις. Γνωρίζουμε πως χρειάζεται μια δυνατή αντικαπιταλι-
στική αριστερά που θα αντιστέκεται στις πιέσεις, με ένα πρόγραμμα που είναι
εφικτό στο εδώ και στο τώρα και θα παλεύει για μια κοινωνία στην οποία «κά-
θε καθαρίστρια θα μπορεί να κυβερνά».

Κατερίνα Θωίδου
Δημοτική Σύμβουλος 
Νίκαιας-Ρέντη, με την «Ανταρσία
στην Κοκκινιά» 

Ηαντίσταση των από κάτω στις επιθέσεις της
τρόικας, της κυβέρνησης και των νεοναζί ξε-

διπλώθηκε σε κάθε πόλη και γειτονιά, καταφέρνον-
τας να βάλει τη συγκυβέρνηση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ στο
χρονοντούλαπο. 

Τώρα είναι η στιγμή να ξηλώσουμε στην πράξη τα μνημόνια που επέβαλαν και με την ψήφο
μας στις εκλογές της 25ης Γενάρη και με τους αγώνες μας αμέσως μετά. Χρειάζεται να θυμη-
θούμε τις μάχες που έδωσε η εργατική τάξη και η νεολαία σε κάθε γειτονιά και τις πρωτοβου-
λίες που πήρε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για το ξεδίπλωμα τους και τη στήριξή τους. 

Στην πόλη της Νίκαιας δόθηκε η πολύ κρίσιμη μάχη ενάντια στον πιο δολοφονικό πυρήνα της
Χρυσής Αυγής που έφτασε μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Ντόπιοι και μετανάστες ξε-
κινήσαμε από το καλοκαίρι του 2012 έναν αποφασιστικό αντιφασιστικό αγώνα, που είχε σαν
αποτέλεσμα να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, να σταματήσουν οι δολοφονικές επιθέ-
σεις στη γειτονιά και η μισή ηγεσία της Χρυσής Αυγής να είναι στη φυλακή. Οι αγώνες δε στα-
μάτησαν εκεί. Συνεχίστηκαν ενάντια στις συγχωνεύσεις των σχολείων, με την ανυπακοή στην
αξιολόγηση του Μητσοτάκη που είχε στόχο να απολύσει 6.500 εργαζόμενους στους ΟΤΑ, κα-
θώς και με τις μαθητικές καταλήψεις του περασμένου Νοεμβρίου ενάντια στο νέο, ακόμα πιο
ταξικό, λύκειο. 

Τη φωνή αυτών των αγώνων φέραμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εκλογική
επιτυχία του Δημοτικού Σχήματος “Ανταρσία στην Κοκκινιά”, που κατάφερε να εκλεξει έναν δη-
μοτικό σύμβουλο στις εκλογές του περασμένου Μαϊου. Με την αυτοπεποίθηση αυτής της επιτυ-
χίας συνεχίζουμε να δώσουμε τη μάχη σε όλη τη Β΄ Πειραιά για να δυναμώσουμε την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στις εκλογές και μαζι να δυναμώσουμε τις ανταρσίες που θα χρειαστεί να κάνουμε μαζί με
όλο τον κόσμο της αριστεράς.

Κώστας Καταραχιάς
μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, πρόεδρος
Συλλόγου Εργαζομένων 
στον Άγιο Σάββα

Ηεκλογική μάχη μετά την πτώση της
συγκυβέρνη-

σης ανοίγει την προ-
οπτική για τον κόσμο
και το εργατικό κίνη-
μα να πάρει πίσω
όσα του άρπαξαν.

Στα νοσοκομεία οι
δυνάμεις της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και του ΣΕΚ
έπαιξαν πρωτοπόρο
ρόλο για να μη μείνει
καμία επίθεση ανα-
πάντητη. Μέσω του
Συντονιστικού των
Νοσοκομείων αλλά και του κεντρικού Συν-
τονισμού ενάντια στα Κλεισίματα και τις
Διαθεσιμότητες στον οποίο ενωθήκαμε με
την ΕΡΤ, τις καθαρίστριες, τους διοικητι-
κούς των πανεπιστημίων και άλλα μαχητι-
κά κομμάτια, συσπειρώσαμε μεγάλα τμή-
ματα εργαζόμενων και αποτρέψαμε μια
σειρά επιθέσεις. Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα ήταν το σχέδιο για κλείσιμο 50
νοσοκομείων που δεν πέρασε, το 25ευρω
χαράτσι για την είσοδο στα νοσοκομεία
που αποσύρθηκε, οι απολύσεις εργαζόμε-
νων που σταμάτησαν. Ολα αυτά οφείλον-
ται στις απεργίες και τις διαδηλώσεις που,
με κέντρο τις δυνάμεις του ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ,
βγήκαν κατά κύριο λόγο από τα κάτω και
σε σύγκρουση με τις ηγεσίες των συνδικά-
των. Οι μάχες είναι βέβαια ανοιχτές μετά
τις εκλογές για να ανοίξουμε τα οχτώ νο-
σοκομεία και όλα τα ΙΚΑ που βρέθηκαν
στο στόχαστρο, για να κερδίσουμε αύξη-
ση της χρηματοδότησης στο ΕΣΥ, προσ-
λήψεις.

Ταυτόχρονα είχαμε και θα έχουμε και
πολιτικές μάχες. Μην ξεχνάμε ότι η ΕΙ-
ΝΑΠ, στηριγμένη στην αλληλεγγύη που
ένιωθε η βάση, έβαλε μεγάλη πίεση στην
υπόθεση του Ρωμανού, μην ξεχνάμε ότι οι
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία απέτρεψαν
τις ρατσιστικές αιμοδοσίες της Χρυσής
Αυγής, μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι έχουν εξα-
σφαλίσει ότι οι μετανάστες και οι ανασφά-
λιστοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία ενάν-
τια στις απαγορεύσεις και τα εμπόδια των
κυβερνήσεων. Έτσι δυνάμωσε η αντικαπι-
ταλιστική αριστερά μέσα στα συνδικάτα
της υγείας, μέσα στους αγώνες, αλλάζον-
τας τους συσχετισμούς σε σωματεία και
συλλόγους. Είναι στοίχημα να βγει όλη η
αριστερά πολύ μεγαλύτερη στις προσε-
χείς εκλογές και να ενισχυθεί το κομμάτι
εκείνο, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που σήκωσε στις
πλάτες του το βάρος όλων αυτών των μα-
χών και θα το κάνει και στη συνέχεια.

Ειρήνη Φωτέλλη
εργαζόμενη ΕΡΤ

Ένα πολύ μεγάλο μέρος
από τη νίκη μας, την ημέ-

ρα που οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
θα ξαναμπούμε στο Ραδιομέγα-
ρο, ανήκει στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Εμείς, οι αγωνιστές της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς μέσα στην
ΕΡΤ και με τη στήριξη όλου του
δυναμικού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κρα-
τήσαμε αυτό τον αγώνα πάνω από ενάμιση χρόνο, δί-
νοντας σε κάθε κρίσιμη στιγμή μάχες πολιτικές και
οργανωτικές.

Από την κατάληψη ακόμα και το απεργιακό πρό-
γραμμα τις πρώτες ημέρες και μήνες, μείναμε σταθε-
ροί ότι θα μείνουμε μέσα στο χώρο με αδιαπραγμά-
τευτο αίτημα την επαναλειτουργία της ΕΡΤ και την
επαναπρόσληψη όλων. Παίξαμε ρόλο για ν’ αντιστα-
θούν οι εργαζόμενοι είτε στους εκβιασμούς είτε στα
τυράκια τότε του Καψή με τη ΔΤ και τη ΝΕΡΙΤ. Όχι
μόνο εμείς, αλλά πολύς κόσμος μάς ακολούθησε
στην επιλογή να μην κάνουμε αιτήσεις στα νέα μνη-
μονιακά μορφώματα. Στηρίξαμε τον εργατικό έλεγχο
της ΕΡΤ και το απεργιακό της πρόγραμμα πρώτα μέ-
σα στο Ραδιομέγαρο και μετά στο ertopen.

Οργανώσαμε τον απεργιακό συντονισμό με άλλα
κομμάτια εργαζόμενων όταν τα ΜΑΤ μας έβγαλαν
έξω και τον κρατήσαμε μέχρι σήμερα, αναδεικνύον-
τας τη δύναμη της οργάνωσης από τα κάτω. Κρατή-
σαμε ζωντανό τον αγώνα με συλλαλητήρια, αφίσες,
συγκεντρώσεις, με συμμετοχή μας σε όλες τις κινη-
τοποιήσεις. Αποκρούσαμε τα σενάρια για ένα συνε-
ταιριστικό εγχείρημα, εξηγώντας ότι αυτό είναι δια-
χείριση της ήττας και όχι η προοπτική της νίκης, ότι
χρειάζεται να επιμείνουμε ότι στο χώρο μας θα μπού-
με νικητές. Δεν υποκύψαμε και δε θα το κάνουμε ού-
τε μετά τις εκλογές, στην πρόταση της αξιολόγησής
μας από την κυβέρνηση που θα προκύψει προκειμέ-
νου να πιάσουμε ξανά δουλειά. Καλή χρονιά χωρίς το
Σαμαρά, την ΕΡΤ θα την ανοίξουμε με το τσαμπουκά.
Αυτό το σύνθημα χρειάζεται δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στο
δρόμο και στις εκλογές, για να γίνει πράξη.

Ορέστης Ηλίας
δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων

Το 2014 ήταν μια χρονιά που η ερ-
γατική αντίσταση κλιμακώθηκε, οι

αγώνες της νεολαίας βρέθηκαν ξανά
στο προσκήνιο, το αντιφασιστικό κίνημα
δυνάμωσε. Στις δημοτικές εκλογές, μια
σειρά από αγωνιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
εκλέχτηκαν στα δημοτικά συμβούλια
των βορείων προαστίων προβάλλοντας
αιχμηρά το αντικαπιταλιστικό πρόγραμ-
μα σε όλους τους αγώνες.

Συνδεθήκαμε με την μάχη κατά της
αξιολόγησης στο δημόσιο. Στα Βριλήσ-
σια, οι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων
στο δήμο, επέβαλαν στο δημοτικό συμβούλιο να μπλοκαρι-
στούν οι απολύσεις/αξιολογήσεις.

Συνδεθήκαμε με τον συντονισμό των νοσοκομείων Φλέμινγκ
– Σισμανόγλειο – Παίδων Πεντέλης και τις κινητοποιήσεις των
εργαζόμενων ενάντια στο κλείσιμο των νοσοκομείων, προβάλ-
λοντας το αίτημα για διαγραφή του χρέους και παλεύοντας
για την υπεράσπιση της δημόσιας Υγείας, με απεργίες.

Το αντιφασιστικό κίνημα στις γειτονιές μας, μετά από μαζι-
κές διαδηλώσεις, έδιωξε τους νεοναζί χρυσαυγίτες και τα
γραφεία τους απ’ το Ν. Ηράκλειο, το ίδιο έγινε και στο Μα-
ρούσι. Η ΚΕΕΡΦΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έπαιξαν πρωταγωνιστικό
ρόλο σ’ αυτόν τον αγώνα που μεταφέρθηκε μέσα σε δημοτι-
κά συμβούλια και σωματεία με μαζικές αποφάσεις για ισόβια
καταδίκη των νεοναζί.

Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα είναι η δύναμη για να στη-
ρίξουμε και να νικήσουν οι αγώνες. Στις 25 Γενάρη δυναμώ-
νουμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ για την αντικαπιταλιστική ανατροπή!

Γιάννης 
Κούτρας
Γιατρός

Οι εκλογές
της 25ης

Ιανουαρίου είναι μια κρίσιμη μάχη για όλο τον κόσμο που βρέ-
θηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στις επιθέσεις
τρόικας και κυβέρνησης.

Στη Θεσσαλονίκη, οι εργαζόμενοι της ΕΤ3, οι απολυμένοι
της Coca-cola, οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί και οι καθαρί-
στριες του υπουργείου Οικονομικών ήταν αυτοί που στρίμω-
ξαν την κυβέρνηση με τον ανυποχώρητο αγώνα τους. Οι αγω-
νιστές της αντικαπιταλιστικής αριστεράς βρεθήκαμε μαζί
τους σε κάθε βήμα παλεύοντας για το συντονισμό και την κλι-
μάκωση. Ταυτόχρονα στηρίξαμε τη μάχη ενάντια στην ιδιωτι-
κοποίηση της ΕΥΑΘ, ανοίξαμε την καμπάνια ενάντια στο κλεί-
σιμο δομών του ΟΚΑΝΑ, οργανώσαμε την αντίσταση στη διά-
λυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας. 

Η παρουσία μας στο περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής
Μακεδονίας και η συμμετοχή μας στις δημοτικές εκλογές του
δήμου Θεσσαλονίκης, όπου σχεδόν διπλασιάσαμε τις ψή-
φους μας, ήταν κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Και όχι μό-
νο αυτό. Δώσαμε σταθερά τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό, τη
διαφθορά και τις επιθέσεις Ψωμιάδη-Τζιτζικώστα-Μπουτάρη,
απομονώσαμε τις ακροδεξιές κραυγές σε δήμο και περιφέ-
ρεια και πρωτοστατήσαμε στον αγώνα ενάντια στους νεοναζί
της Χρυσής Αυγής. Γι’ αυτό και στις βουλευτικές εκλογές θα
ξαναδώσουμε τη μάχη για πιο δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για να δι-
καιωθούν οι αγώνες μας και να δώσουμε οριστικό τέλος σε
τρόικες, μνημόνια και νεοναζί.

Σεραφείμ Ρίζος
δημοτικός σύμβουλος Χανίων με την “Ανταρσία στα Χανιά”

Τα Χανιά των επιχειρηματι-
κών κερδών και της τουρι-

στικής γκλαμουριάς που πλημμυ-
ρίζουν με την πρώτη βροχή δεν
είναι δικά μας. 

Τα Χανιά της άγριας εκμετάλ-
λευσης των ελαστικών συμβάσε-
ων, των μισθών πείνας, των απο-
λύσεων και των εργοδοτικών εκ-
βιασμών στις μεγάλες ξενοδοχει-
ακές μονάδες και στα boutique
hotels δεν είναι δικά μας. Οι δηλη-
ριασμένες από τα χημικά θάλασ-
σες δεν είναι δικές μας. Τα Χανιά
της ΑΝΕΚ των σαπιοκάραβων και
των μεγαλεμπόρων λαδιού που θυσιάζουν αν-
θρώπινες ζωές δεν είναι δικά μας. Οι δομές
όπως το νοσοκομείο που δεν έχει γιατρούς
ούτε καν γάζες, το αεροδρόμιο που χαρίζεται
στον Κοπελούζο, τα σχολεία που γίνονται πε-
δίο κερδοσκοπίας για μεγαλοεργολάβους, το
γηροκομείο που μετατρέπεται σε άσυλο ανιά-
των για να εισπράττονται επιδοτήσεις, το πέ-
ταγμα των προσφύγων από τη Συρία στο δρό-
μο, είναι τα αποτελέσματα της “εξόδου απ τα
μνημόνια” του Σαμαρά.

Δικά μας είναι τα Χανιά των αγώνων. Των
εργαζόμενων της ΕΡΑ που κρατάνε ακόμα για
πάνω από ενάμιση χρόνο. Των μαθητικών και

των φοιτητικών καταλήψεων,
των μαζικών γενικών συνελεύ-
σεων των εκπαιδευτικών και
των μεγάλων απεργιακών αγώ-
νων. Των καταλήψεων που
έσωσαν τα σχολεία από το
κλείσιμο και τις θέσεις εργα-
σίας σ’ αυτά. Των μεγάλων αν-
τιφασιστικών πρωτοβουλιών
που απέκλεισαν την προσπά-
θεια της Χρυσής Αυγής να στή-
σει παγκρήτια οργάνωση με
κέντρο τη Δυτική Κρήτη. Των
διαδηλώσεων για την υπαρά-
σπιση του περιβάλλοντος και

των ελεύθερων χώρων. Της ριζοσπαστικοποί-
σης και των αντιμπεριαλιστικών και αντιπολε-
μικών κινητοποιήσεων.

Αυτό τον κόσμο και τους αγώνες του εκ-
φράζει η κάθοδος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις εκλο-
γές του Γενάρη. Βρέθηκε παντού και σε
όλους τους αγώνες παίζοντας πρωτοπόρο
και καθοριστικό ρόλο.

Τώρα με την ανατροπή της κυβέρνησης
ανοίγει ο δρόμος για τη δικαίωσή τους. Στη-
ρίζουμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ γιατί αποτελεί τη δυ-
νατότερη εγγύηση να πάρουμε πίσω τις ζωές
μας.

Πέτρος Κωνσταντίνου
δημοτικός σύμβουλος 
με την “Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας”

Πάμε προς στις εθνικές εκλογές με τη
μάχη σε δήμους και περιφέρειες να

είναι για τις εργατικές ανάγκες που τις έχει
ρημάξει το μνημόνιο, με τις απολύσεις, με
τις περικοπές, με τη διάλυση των υπηρε-
σιών.

Θέλουμε να επαναπροσληφτούν όλοι οι
απολυμένοι για να έχουμε παιδικούς σταθ-
μούς, να έχουμε κόσμο στην καθαριότητα
για να είναι καθαρές οι γειτονιές μας. Θέ-
λουμε οι δαπάνες των δήμων να είναι για
πετρέλαιο στα σχολεία, για συντήρηση, για
νέα σχολεία και όχι για φιέστες και βιτρίνες.
Δεν θέλουμε ιδιωτικοποιήσεις και μεγαλο-
εργολάβους να καθορίζουν τις ζωές μας,
ούτε με τις άθλιες χωματερές τους ούτε με
τα παιχνίδια που παίζουν με τις νέες τεχνο-
λογίες και την ανακύκλωση. Να περάσουν
εργοστάσια όπως η Γενική Ανακύκλωση στο
δημόσιο κάτω από εργατικό έλεγχο. Έτσι
θα ελέγξουμε δημάρχους και περιφερειάρ-
χες για το που σπαταλάνε τα λεφτά του κό-
σμου.

Σε όλα αυτά οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
είμαστε και θα είμαστε μπροστά. Στο κορυ-
φαίο ζήτημα των συμβασιούχων, συμπαρα-
σταθήκαμε στην κατάληψη που έκαναν και
στη διαρκή τους μάχη για να μη χάσουν τις
δουλειές τους. Στο ζήτημα των ελεύθερων
χώρων πρωτοστατήσαμε για να μην πάνε
στα χέρια των κερδοσκόπων, από την Ακα-
δημία Πλάτωνος και τους Αμπελόκηπους
μέχρι τα Πετράλωνα, όπου παραεκκλησια-
στικές οργανώσεις διεκδικούν ολόκληρές
δασικές εκτάσεις και σχολεία. Στον αγώνα
ενάντια στους νεοναζί, είμαστε υπερήφανοι
που οι φασίστες καταλήγουν φυλακή, από
το Μιχαλολιάκο μέχρι τον Καισδιάρη. Δεν
χωράνε στα δημοτικά συμβούλιο, στις γει-
τονιές και πουθενά. Στη μάχη ενάντια στο
ρατσισμό, υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα
της ιθαγένειας και της ψήφου των μετανα-
στών, τη δημιουργία του τζαμιού και θα συ-
νεχίσουμε μέχρι να τα κερδίσουμε όλα.

Το να γίνει η πτώση της συγκυβέρνησης
μόνιμη νίκη, σημαίνει κόσμος οργανωμένος
μέσα στα συνδικάτα, ντόπιοι και μετανά-
στες, σημαίνει απεργίες στο χώρο δουλει-
άς, τσάκισμα των φασιστών. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
είναι η εγγύηση ότι δε θα γίνει κανείς συμβι-
βασμός με την άρχουσα τάξη, καμία υποχώ-
ρηση στους εκβιασμούς. Δεν παζαρεύουμε,
όλα είναι δικά μας και θα τα πάρουμε.

Μάκης Γεροντίδης
μέλος ΔΣ Συλλόγου
Εφοριακών Πέλλας-
Ημαθίας-Πιερίας

ΗΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Ημαθία-
Πέλλα έγινε ο οργανωτής

όλων των μαχών της εργατικής
τάξης και της νεολαίας.

Από τις μεγάλες πανεργατικές
αυτά τα χρόνια, όπως και την τε-
λευταία της 27ης Νοέμβρη με διαδηλώσεις σε Γιαννι-
τσά και Έδεσσα, μέχρι όλες τις κλαδικές μάχες όπως
τις καταλήψεις των δήμων πέρσι. Συμπαρασταθήκα-
με σε όλους τους εργαζόμενους που απειλούνταν
από τα κλεισίματα εργοστασίων και τις απολύσεις,
όπως στο εργοστάσιο της ελληνικής υφαντουργίας ή
στα λατομεία της Αραβησσού. Φέραμε τους μεγά-
λους αγώνες στην περιοχή μας, τους απεργούς της
Coca-Cola, τις καθαρίστριες του υπουργείου Οικονο-
μικών, τις Σκουριές, τη ΒΙΟΜΕ με ανακοινώσεις και
πετυχημένες εκδηλώσεις. Δώσαμε μαζί με την ΚΕΕΡ-
ΦΑ μάχες ενάντια στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής
που προσπάθησαν να βάλουν πόδι κι εδώ. Θωρακί-
σαμε και ενισχύσαμε πολιτικά τους αγώνες με το αν-
τικαπιταλιστικό μας πρόγραμμα. Χρειάζεται να ενι-
σχύσουμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και στις εκλογές.

Τάκης Ζώτος
Δικηγόρος

Ηπτώση της κυβέρ-
νησης ΝΔ- ΠΑ-

ΣΟΚ είναι νίκη του εργα-
τικού κινήματος και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ έπαιξε κεντρικό ρόλο
στην πτώση της.

Η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου
κατέρρευσε επειδή δεν μπόρεσε να
ψηφίσει και να επιβάλλει τα μέτρα
πού είχε συμφωνήσει με την Τρόϊκα.
Όχι επειδή δεν ήθελε αλλά επειδή οι
αντιστάσεις του εργατικού κινήματος
και της νεολαίας δεν της το επέτρε-
ψαν.

Το αντιφασιστικό και αντιρατσιστι-
κό κίνημα, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο
στους αγώνες αυτούς από την πρώ-
τη στιγμή. Η πρώτη επίθεση της Κυ-
βέρνησης, αμέσως μετά τις εκλογές
του 2012, ήταν το πογκρόμ διαρ-
κείας κατά των μεταναστών , με την
επιχείρηση « Ξένιος Δίας» και «ανα-
κατάληψης των πόλεων», χέρι-χέρι
με τους ναζί της Χρυσής Αυγής. Τό-
τε πολλοί πίστευαν ότι το κίνημα δεν
έχει δυνατότητες αντίδρασης. 

Τότε, τον Αύγουστο του 2012, ήταν
πού η ΚΕΕΡΦΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μαζί
με την Πακιστανική κοινότητα πήραν
τη πρωτοβουλία και οργάνωσαν την
πρώτη μεγάλη διαδήλωση κατά της
κυβέρνησης. Ηταν η πρώτη ζωντανή
απόδειξη, μετά τις εκλογές, ότι το κί-
νημα είχε τη δύναμη να αντιμετωπίσει
τις επιθέσεις της κυβέρνησης. Η συνέ-
χεια το επιβεβαίωσε. Η καμπάνια της

ΚΕΕΡΦΑ και της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ «Αθήνα
πόλη αντιφασιστι-
κή», συσπείρωσε
όλες τις αντιφασι-
στικές πρωτοβου-
λίες στην τεράστια

διαδήλωση του Γενάρη του 2013 και
συνεχίστηκε όλο το 2013 με την ανά-
δειξη σε κεντρική πολιτική μάχη , την
τιμωρία των Χρυσαυγιτών δολοφόνων
του Σαχζάτ Λουκμάν.

Όταν οι ναζί - Χρυσαυγίτες δολοφό-
νησαν τον Παύλο Φύσσα, ήταν πάλι η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΚΕΕΡΦΑ, που στις 18
και στις 25 Σεπτέμβρη πήραν την
πρωτοβουλία και οργανώθηκαν οι τε-
ράστιες αντιφασιστικές διαδηλώσεις
πού παρέσυραν και όλη την αριστερά
και ανάγκασαν την κυβέρνηση να βά-
λει φυλακή την ηγεσία της Χρυσής
Αυγής. 

Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα, η
πολιτική ανεξαρτησία και η οργανωτι-
κή αυτοτέλεια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, απο-
δείχτηκε πολύτιμο όπλο στην οργά-
νωση των αγώνων την προηγούμενη
περίοδο και θα είναι αναντικατάστα-
το μετά τις εκλογές, όταν η ανάγκη
για πολιτικές πρωτοβουλίες θα είναι
πιο άμεση και επείγουσα, είτε προκύ-
ψει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είτε όχι. 

Θα χρειαστεί πάλι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με
την ΚΕΕΡΦΑ, να πάρουν πάνω τους
την πρωτοβουλία της οργάνωση της
πολιτικής μάχης για μηδενική ανοχή
στα «τάγματα εφόδου» και για να κα-
ταδικαστούν και να μείνουν φυλακή
οι ναζί της εγκληματικής συμμορίας
της Χρυσής Αυγής.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1
ΑΘΗΝΑ

ΥΠΕΧΩΔΕ 10πμ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9πμ
ΕΦΟΡΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 9πμ
ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ 10πμ
ΕΛΠΙΣ 12μ
ΤΖΑΝΝΕΙΟ 9.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ: ΔΗΜΟΣ-ΕΟΠΥΥ-
ΕΛΤΑ-ΟΑΕΔ, 9.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑ 8πμ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 8πμ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ 10πμ
ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ: ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ,
ΥΔΡΕΥΣΗ,ΚΕΠ 11πμ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 10πμ
ΓΚΑΡΑΖ Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ 8πμ
ΓΚΑΡΑΖ Δ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6πμ
ΔΗΜΟΣ Ν ΙΩΝΙΑ 10πμ
ΕΦΟΡΙΑ Ν ΙΩΝΙΑ 11πμ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 10πμ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 12.30μμ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ, 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 11πμ 
ΑΙΓΑΛΕΩ: ΑΤΤΙΚΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΑ10πμ
ΠΑΤΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.30πμ
ΙΚΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 10.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 11.30πμ
ΕΛΤΑ ΠΑΤΡΑΣ 12.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΔΕΗ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 9πμ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ (Λιοσίων) 9.30πμ
ΕΡΥΘΡΟΣ 10πμ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
(ΚΩΛΕΤΗ-ΕΞΑΡΧΕΙΑ) 7μμ
ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ, 9.30πμ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΠΟΛΙΑ, 9πμ
ΔΕΗ ΣΥΓΓΡΟΥ 7.45πμ
ΙΚΑ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 7.45πμ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, 9.30πμ
ΣΤΑΘΜΟΣ 9.84, 11.30πμ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 9πμ
ΙΚΑ, ΚΕΠ, ΕΛΤΑ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 8.30πμ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 9πμ
ΔΕΗ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ 6πμ
ΜΕΤΑΞΑ 10πμ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 9πμ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 10πμ
ΚΑΤ 10πμ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8πμ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ ΟΛΓΑ 10πμ
ΟΑΕΔ Ν ΙΩΝΙΑ 11.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10πμ
ΔΗΜΟΣ Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 11πμ
ΓΚΑΡΑΖ Δ Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 12μ
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: 8πμ ΔΗΜΟΣ
ΊΛΙΟΝ: 9.30πμ ΔΗΜΟΣ - 10.30πμ ΔΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΡΙΑΣΙΟ 9πμ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 9.30πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 9.30μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 10πμ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 12μ
ΠΑΤΡΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΡΕΑΣ 9πμ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟ 10πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΡΑ, ΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/1
ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 10πμ
ΕΦΟΡΙΑ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 8πμ
ΟΤΕ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ 7:30πμ
ΓΚΡΑΒΑ 7:30πμ
ΕΥΔΑΠ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8:30πμ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 8.30πμ
ΕΛΤΑ ΚΟΤΖΙΑ, 9πμ
ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΤΖΙΑ, 12μ
ΦΟΡΘΝΕΤ, 7πμ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 10πμ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΗ 10πμ
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6.30πμ
ΊΛΙΟΝ: 9.30πμ ΙΚΑ - ΔΕΗ
ΑΙΓΑΛΕΩ 9.30πμ ΔΗΜΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: 6πμ ΓΚΑΡΑΖ, 9πμ ΙΚΑ,
10πμ ΔΗΜΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ 9.30πμ
ΔΕΗ - ΟΑΕΔ 9.30πμ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 11πμ
ΠΑΤΡΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ 9πμ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 409 9πμ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΟΥΡΟΥΤΗ 9.30πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10πμ
ΕΦΟΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 8πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΓΝΗ, ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΔΟΫ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/1
ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΑ, 8.30πμ
ΝΟΤΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ, 8.30πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/1
ΑΘΗΝΑ

ΔΕΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ (ΕΞΑΡΧΕΙΑ) 7πμ
ΙΚΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 10πμ
ΚΕΠ ΠΛ. ΚΥΨΕΛΗΣ 9:30πμ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 9πμ
ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ., 7.30πμ
ΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 8.30πμ
ΟΤΕ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 7.30πμ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ, 8πμ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 6μμ
ΟΛΠ ΙΚΟΝΙΟ, 6πμ
ΟΛΠ ΓΡΑΦΕΙΑ, 8.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 12μ
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΕΦΟΡΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ 12.30μ
ΚΟΣΚΟ 5.30πμ
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: 5πμ ΕΘΕΛ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: 6πμ ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: 9πμ ΟΤΕ
ΠΑΤΡΑ

ΕΦΟΡΙΑ 9πμ, ΔΕΗ 11πμ, ΔΕΥΑΠ 12μ
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ, ΟΑΕΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.30πμ
ΝΟΣ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 9.30πμ

ΤΡΙΤΗ 13/1
ΑΘΗΝΑ

ΔΕΗ ΡΟΥΦ, 6πμ, ΗΣΑΠ ΑΘΗΝΑΣ, 9πμ
ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ, 12μμ
ΠΗΓΑΣΟΣ, 6μμ
ΠΑΤΡΑ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ 9πμ, ΟΑΕΔ 11πμ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΕΦΟΡΙΑ

Με μαζικές συνελεύσεις το
Σαββατοκύριακο 3-4 και τη
Δευτέρα 5 Γενάρη, δεκά-

δες τοπικές επιτροπές της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ συζήτησαν την πρόταση της
πλειοψηφίας της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ για συμμετοχή στις
εκλογές  μέσα από τα ψηφοδέλτια
της εκλογικής συνεργασίας με την
Πρωτοβουλία για την Αριστερή Με-
τωπική Συμπόρευση (ΠΑΜΕΣ). 

Εκατοντάδες σύντροφοι και συν-
τρόφισσες σε όλη την Ελλάδα είχαν
την ευκαιρία να εκφράσουν την θέ-
λησή τους να επιμείνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
όλη την επόμενη περίοδο στο δρό-
μο της αντικαπιταλιστικής ανατρο-
πής απέναντι στην επόμενη κυβέρ-
νηση που θα προκύψει στις 25 Γε-
νάρη και στην ίδια την άρχουσα τά-
ξη και τις επιθέσεις της. Σε μια σει-
ρά συνελεύσεις τοπικών επιτροπών
καταψηφίστηκε η πρόταση της πλει-
οψηφίας της ΚΣΕ για εκλογική με-
τωπική συμπόρευση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
με την ΠΑΜΕΣ. 

“Πλούσια συζήτηση έγινε στη συ-
νέλευση της τοπικής επιτροπής Πε-
τραλώνων-Κουκακίου- Ν. Κόσμος”,
μας δίνει την εικόνα ο Γιάννης Μα-
ραβελάκης. “Έγιναν συνολικά 17
τοποθετήσεις, που θύμισαν το ρόλο
που έχει παίξει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και στο
εργατικό κίνημα και σε όλες τις μά-
χες που άνοιξαν κεντρικά και τοπι-
κά- από τη μάχη ενάντια στο κλείσι-
μο του 73ου Δημοτικού στα Πετρά-
λωνα μέχρι τη μάχη ενάντια στους
Χρυσαυγίτες δολοφόνους του
Λουκμάν. Αναδείχτηκε η σημασία
που έχει το να μην προσαρμοστεί η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις πιέσεις από τα δε-
ξιά αλλά να επιμείνει προκειμένου
να απαντήσει στους εκβιασμούς και
τις απειλές της άρχουσας τάξης
στο δρόμο του αντικαπιταλισμού.

Αναδείχθηκαν επίσης οι διαφορές
με τη φυσιογνωμία του Σχεδίου Β'
που δεν είναι αντικαπιταλιστική και
αυτό φαίνεται σε πάρα πολλά ζητή-
ματα και κυρίως στο γεγονός ότι για
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ ο ρόλος του εργατι-
κού κινήματος και του εργατικού
ελέγχου ως εναλλακτική λύση απέ-
ναντι στην κρίση του καπιταλισμού εί-
ναι κεντρικός. Στο τέλος έγινε ψηφο-
φορία όπου 35 σύντροφοι και συν-
τρόφισσες ψήφισαν κατά της εισήγη-
σης της ΚΣΕ, 14 υπέρ και 2 λευκά”. 

“Η πλειοψηφία των συντρόφων
εξέφρασε την άποψη ότι η εκλογική
πολιτική συνεργασία μεταξύ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της Πρωτοβουλίας
για την Αριστερή Συμπόρευση δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
περιόδου, γιατί δεν έχει την απαραί-

τητη σαφήνεια που να εξασφαλίζει
την αντικαπιταλιστική φυσιογνωμία
της συνεργασίας καθώς το κείμενο
της συμφωνίας αφήνει ανοιχτό το
χαρακτήρα του μετώπου, χωρίς να
αποσαφηνίζει τον αντικαπιταλιστικό
προσδιορισμό του. Καταδίκασε το
γεγονός ότι οργανώσεις της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ συμμετέχουν ταυτόχρονα
και σε ένα άλλο μετωπικό σχήμα,
την Π.Α.Μ.Ε.Σ., ιδιαίτερα την στιγμή
που η ΑΝΤΑΡΣΥΑ διαπραγματεύε-
ται με το εν λόγω σχήμα την εκλογι-
κή και ευρύτερη πολιτική συνεργα-
σία”, μας είπε ο Γιώργος Ράγκος
από την τοπική Ν. Ηρακλείου.

Ενίσχυση
“Ως αποτέλεσμα της όλης διαδι-

κασίας, η εισήγηση της πλειοψη-
φίας της ΚΣΕ απορρίφθηκε με 17
ψήφους κατά, 11 ψήφους υπέρ και
1 λευκό. Η απόφαση της συνέλευ-
σης ήταν η απαίτηση για την διατή-
ρηση του χαρακτήρα και της φυσιο-
γνωμίας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σαν διακρι-
τού και αναγνωρίσιμου από την κοι-
νωνία αντικαπιταλιστικού - επανα-
στατικού ρεύματος, την ενίσχυση
των δυνάμεών της και την συσπεί-
ρωση των μελών της για να δώσει
ενιαία η ΑΝΤΑΡΣΥΑ τόσο την εκλο-
γική όσο και τις επερχόμενες μάχες
μετά τις εκλογές και προτείνει στη
ΚΣΕ, αμέσως μετά τις εκλογές και
στη συζήτηση για την 3η συνδιά-
σκεψη, να συζητηθούν ανοιχτά με
συλλογικό, συντροφικό και δημο-
κρατικό τρόπο, όλα τα ζητήματα και
οι διαφορετικοί προβληματισμοί
που τέθηκαν το προηγούμενο διά-
στημα με την δημιουργική αναβάθ-
μιση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σύμφωνα με

τις απαιτήσεις των καιρών”. 
“Στην Καλλιθέα η πλειοψηφία των

συντρόφων που συμμετείχαν στη
συνέλευση ψήφισαν κατά της εισή-
γησης της πλειοψηφίας της ΚΣΕ με
18 κατά, 17 υπέρ και 1 λευκό”, μας
είπε ο Ραφαήλ Καστρίτσης. “Έγινε
πλούσια συζήτηση και αρκετές το-
ποθετήσεις τόσο από συντρόφους
οργανωμένους όσο και από ανέντα-
χτους που εξέφρασαν τον προβλη-
ματισμό τους για τη φυσιογνωμία
του Σχεδίου Β', αλλά και για τη δια-
δικασία με την οποία προχώρησε η
συμφωνία της συνεργασίας χωρίς
να λαμβάνει υπόψη τη θέληση των
μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Στο τέλος
της συνέλευσης συζητήσαμε πρό-
γραμμα περιοδειών και εξορμήσεων
με στόχο να αναδείξουμε προεκλο-
γικά το αντικαπιταλιστικό πρόταγμα
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ως την εναλλακτική
διέξοδο από την κρίση”. 

Κατά της εισήγησης ψήφισαν επί-
σης οι συνελεύσεις της Α' Πειραιά,
των Εξαρχείων, της Ηλείας. Σε μία
σειρά ακόμα συνελεύσεις υπήρχε
ισχυρό κομμάτι που εξέφρασε αν-
τιρρήσεις σε σχέση με την συμμετο-
χή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις εκλογές μέ-
σα από τα ψηφοδέλτια της εκλογι-
κής συνεργασίας με την Πρωτοβου-
λία για την Αριστερή Μετωπική Συμ-
πόρευση, όπως στα Πατήσια, στο
Βύρωνα, στη Ν. Σμύρνη, στη Β' Πει-
ραιά, στη Μαγνησία και αλλού. 

Την Τρίτη 6/1, την ώρα που η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυ-
πογραφείο, βρισκόταν σε εξέλιξη η
συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συν-
τονιστικού Οργάνου για την εκλογι-
κή παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Κατερίνα Θωίδου

Επιμένουμε
αντικαπιταλιστικά

Προεκλογικές εξορμήσεις και
περιοδείες στους χώρους δουλειάς

Εξόρμηση
τοπικής
επιτροπής της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στα
Πατήσια στις
21 Δεκέμβρη



Πολλές ήταν οι εκδηλώσεις που έγιναν για
τα 70 χρόνια από τον Δεκέμβρη του ’44.

Στην εκδήλωση που οργανώθηκε από τους
πυρήνες του Βόρειου Κέντρου της Αθήνας του
ΣΕΚ στις 18 Δεκέμβρη, ομιλητής ήταν ο Προ-
κόπης Παπαστράτης, πανεπιστημιακός. Από
την αρχή εξήγησε πως ό, τι έγινε στα Δεκεμ-
βριανά, είχε τις ρίζες του στα προηγούμενα
χρόνια. Τόνισε ότι και τα αστικά πολιτικά κόμ-
ματα, όπως και οι Άγγλοι αυτό που θέλησαν
να αποκαταστήσουν μετά την Κατοχή ήταν η
κυριαρχία τους και η επιρροή τους αντίστοιχα.
Η σκληρότητα των καταχτητών και η ένοπλη
αντίσταση με πρωταγωνιστή το ΕΑΜ οδήγησε
σε πολύπλευρη κρίση με αποτέλεσμα να μην
μπορούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση
όπως θα ήθελαν. Εξήγησε ότι στην αρχή τα
σχέδια ήταν να επιστρέψει η κυβέρνηση Τσου-
δερού μαζί με τον Βασιλιά με την παρουσία
του Βρετανικού στρατού έτσι ώστε «οι Εγγλέ-
ζοι να δείξουν ότι αυτοί καθαρίζουν την υπόθε-
ση». Από το ’43 και μετά αποφάσισαν ότι θα
προχωρήσουν με το σχηματισμό κυβέρνησης
Εθνικής Ενότητας για να εγκλωβίσουν το ΕΑΜ
που θα ήταν μειοψηφία σε αυτή. Είχαν όμως
αποφασίσει ότι θα στείλουν και όσες στρατιω-
τικές δυνάμεις μπορούσαν για να επιβάλλουν
την κυριαρχία τους. Ολόκληρη την εισήγηση
μπορείτε να την ακούσετε στο sekonline.gr. 

Kορυφαία στιγμή

Στις 13 Δεκέμβρη είχε γίνει εκδήλωση με
πρωτοβουλία του ΝΑΡ όπου ανάμεσα στους
ομιλητές ήταν ο Θανάσης Καμπαγιάννης και ο
Μιχάλης Ρίζος.

Ανάμεσα σε άλλα ο Θ. Καμπαγιάννης τόνισε:
«Ο Δεκέμβρης του '44 ηταν η κορυφαία στιγμή
της ταξικής πάλης στην Ελλάδα. Δύο ταξικά
στρατόπεδα μορφοποιημένα σε αντίστοιχες
πολιτικές συμμαχίες συγκρούστηκαν και μάλι-
στα στο κέντρο της χώρας, στην Αθήνα, με
διακύβευμα την εξουσία… όχι μόνο γιατί η
σύγκρουση ήταν ένοπλη, αλλά γιατί στη διάρ-
κειά της συμμετείχε ενεργητικά η εργατική τά-
ξη των πόλεων. Κι αυτό για την αντικαπιταλι-
στική αριστερά είναι το κλειδί κάθε πολιτικής
δράσης και κάθε ιστορικής ερμηνείας. Είναι
εντυπωσιακό ότι στις καταγραφές των Άγγλων
στρατιωτικών για τη δράση των ελεύθερων
σκοπευτών του ΕΛΑΣ στις περιοχές του κέν-
τρου της Αθήνας τον Δεκέμβρη, επαναλαμβά-
νεται διαρκώς η παρατήρηση ότι την πρόσβα-
σή τους σε κτίρια την εξασφάλιζαν οι θυρωροί
τους και οι υπηρέτριες των «καλών οικογενει-
ών» που ήταν οργανωμένες ή είχαν συγγενείς
στις γραμμές των μαχητών».

Ο Μ. Ρίζος στην δική του εισήγηση υπο-
γράμμισε: «Η ιστορική αποτίμηση του Δεκέμ-
βρη μας δείχνει ότι τα Μέτωπα όσο πλατιά ή
συσπειρωτικά κι αν είναι (και τέτοιο ήταν το
ΕΑΜ) θα οδηγούνται στην ήττα στην κρίσιμη
καμπή των εξελίξεων, όταν κρίνεται το «Ποιος
- Ποιον», αν δεν έχουν ξεκάθαρο στρατηγικό
στόχο την αντικαπιταλιστική ανατροπή, το
τσάκισμα του αστικού κράτους και των διε-
θνών στηριγμάτων του. Αν δεν καθορίζουν την
τακτική τους με βάση τις «φαντασιακές» συμ-
μαχίες με τα δήθεν δημοκρατικά (σήμερα αντι-
νεοφιλεύθερα, αντιμονοπωλιακά, αντιφασιστι-

κά, αντιμνημονιακά) τμήματα της αστικής τά-
ξης αλλά με βάση τα συμφέροντα των λαϊκών
και εκμεταλλευόμενων στρωμάτων που εκπρο-
σωπούν… Αν δεν υποτιμούν τις πολιτικές και
επαναστατικές δυνατότητες της εργατικής τά-
ξης και των καταπιεζόμενων στρωμάτων. 

Το Σάββατο 20 Δεκέμβρη έγινε άλλη μια εκ-
δήλωση, με πρωτοβουλία της Λέσχης Εκτός
Γραμμής όπου ομιλητές ήταν ο Γιάννης Σκαλι-
δάκης, συγγραφέας του βιβλίου «Η ελεύθερη
Ελλάδα» ο Τάσος Κωστόπουλος, δημοσιογρά-
φος και ο Ιάσονας Χανδρινός, ιστορικός. 

Ο Γ. Σκαλιδάκης μίλησε κυρίως γύρω από
την στρατηγική του ΕΑΜ σε σχέση με την απε-
λευθέρωση. Υποστήριξε ότι το ΚΚΕ είχε πάρει
πρωτοβουλίες έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα
μέτωπο με κέντρο την εθνική ενότητα «με πρώ-
το στόχο την απελευθέρωση ενώ δεν χανόταν
ο απώτερος στόχος της κοινωνικής αλλαγής
μεταπολεμικά». Έτσι, ιδρύθηκε το ΕΑΜ. Στη
συνέχεια περιέγραψε την «Ελεύθερη Ελλάδα»,
τις περιοχές που είχε την εξουσία ο ΕΛΑΣ. Ανέ-
φερε ότι αυτή η εξέλιξη έδινε τη δυνατότητα
για μια άλλη κυβέρνηση, η οποία αργότερα
σχηματίστηκε ως ΠΕΕΑ. Όμως, ποτέ στην
πραγματικότητα δεν άλλαξε η γραμμή του ΚΚΕ
για την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που
έπρεπε να υπάρξει μετά την εκδίωξη των κατα-
κτητών και οι δημοκρατικές εκλογές, στις οποί-

ες θα επιχειρούσε να κερδίσει την πλειοψηφία. 
O Τ. Κωστόπουλος έκανε μια πολύ πλούσια

εισήγηση, ενώ ξεκίνησε με αναφορές και στο
αντιστασιακό κίνημα της Ιταλίας. Τόνισε ότι τα
Δεκεμβριανά ήταν η πρώτη και η τελευταία μέ-
χρι τώρα ένοπλη εξέγερση στην πρωτεύουσα,
«ήταν το καθαρότερο δείγμα, το απόγειο της
ταξικής πάλης που γνώρισε ποτέ η ελληνική κοι-
νωνία σε αντίθεση με το δεύτερο αντάρτικο ’46-
49 που τα ταξικά όρια είναι πολύ λιγότερο ορα-
τά». Από την άλλη μεριά εξήγησε ότι η επίσημη
αριστερά πάντα αναφέρεται με αμηχανία στα
γεγονότα του Δεκέμβρη καθώς η εξέγερση δεν
είχε οργανωθεί, ούτε σχεδιαστεί. Μεγάλο κομ-
μάτι της εισήγησής του το αφιέρωσε σε περι-
γραφές για το πώς οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ Αθή-
νας έδωσαν ηρωικές μάχες στις 33 μέρες των
Δεκεμβριανών και στην κριτική στη συμμετοχή
του ΕΑΜ στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. 

Ο Ι. Χανδρινός στη δική του εισήγηση τόνισε
ότι ο όρος «Μάχη της Αθήνας» είναι πολύ ξε-
κάθαρος και σαφής με πρωταγωνιστή τον
ΕΛΑΣ Αθήνας. Θύμισε μια μάχη που δεν ανα-
φέρεται συχνά γιατί δεν συμφέρει την επίσημη
αριστερά, την μάχη που έγινε στις 13 Δεκέμ-
βρη του ’44 όταν και πραγματοποιήθηκε «μια
σαρωτική επίθεση στους στρατώνες των Βρε-
τανών με 30-40 νεκρούς και περίπου 100 αιχ-
μαλώτους». Μια επίθεση που έγινε στην περιο-

χή που τώρα βρίσκεται το Νίμιτς και ήταν το
στρατηγείο των Βρετανών, όταν ακόμα δεν εί-
χαν μπει με όλες τους τις δυνάμεις στην σύγ-
κρουση του Δεκέμβρη.

Ακραία ριζοσπαστικοποιημένος

Παρατήρησε επίσης ότι η πραγματική δράση
των ΕΛΑΣιτών απέχει σε τεράστιο βαθμό από
τις εθνικοαπελευθερωτικές απλά διακηρύξεις
που κυκλοφορούσαν στον ΕΑΜικό Τύπο ή τα
κομματικά έντυπα. «Υπάρχει ένας κόσμος
ακραία ριζοσπαστικοποιημένος, ο οποίος βασα-
νίζεται μέσα στις παλινωδιακές επιλογές του
ΚΚΕ. Ουσιαστικά, έχεις δύο πραγματικότητες:
από τη μία τις σταθερές διακηρύξεις στην εθνι-
κή γραμμή που η λογική τους απόληξη είναι οι
ντροπιαστικές υπογραφές σε Λίβανο και Καζέρ-
τα που νομιμοποιούν την βρετανική επέμβαση
και από την άλλη τον πολυμέτωπο αγώνα του
ΕΑΜ απέναντι στο ετερόκλητο αλλά ολοένα και
πιο οριοθετούμενο αντί-ΕΑΜικό μέτωπο».

Σε πολλές από τις εκδηλώσεις του ΣΕΚ ομι-
λητής ήταν ο ιστορικός Λέανδρος Μπόλαρης.
Άρθρο του για τον Δεκέμβρη του ’44 μπορείτε
να διαβάσετε στο τελευταίο τεύχος του Σοσια-
λισμός από τα Κάτω. Ανάμεσα στα άλλα ανα-
φέρει: «Χρειάστηκε ο ποταμός των βρετανικών
ενισχύσεων για να αντιμετωπιστεί η επίθεση
του ΕΛΑΣ στην Αθήνα και στη συνέχεια να αρ-
χίσει η μεθοδική προώθησή τους από τον Πει-
ραιά προς το κέντρο. Και πάλι δεν ήταν περί-
πατος. Η 28η Ταξιαρχία καθηλώθηκε μπροστά
στις εργατικές πολυκατοικίες της Λεωφόρου
Αλεξάνδρας. Στην Ομόνοια οι βρετανοί αλεξι-
πτωτιστές χρειάστηκαν τη μαζική επέμβαση
τανκς για να προχωρήσουν στα στενά. Μέτρη-
σαν 67 άνδρες εκτός μάχης ενώ ισχυρίστηκαν
ότι καταμέτρησαν 203 νεκρούς και τραυματίες
«στασιαστές» στα ερείπια. Όταν στράφηκαν
προς τα δυτικά, στις 4 Γενάρη, χρειάστηκε μια
φάλαγγα 100 τανκς και θωρακισμένων οχημά-
των για να ανοίξει τη Λένορμαν». Ενώ πιο κάτω
αναφέρει: «Μια Αριστερά που θα είχε ξεκάθα-
ρη αντιμετώπιση για τον «συμμαχικό» ιμπερια-
λισμό, όχι μόνο δεν θα υποδεχόταν σαν «ελευ-
θερωτές» τον βρετανικό στρατό, αλλά θα προ-
σπαθούσε να κερδίσει τους φαντάρους του με
το μέρος της επανάστασης. Μια προφανής κα-
τηγορία ήταν οι χιλιάδες Ινδοί στρατιώτες της
4ης Ινδικής Μεραρχίας που βρέθηκαν στην Ελ-
λάδα στην Απελευθέρωση και πολλοί συμμε-
τείχαν στις μάχες του Δεκέμβρη». 

Νεκ. Δ.
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Τα διδάγματα του Δεκέμβρη του 1944

Από την εκδήλωση στην ΑΣΟΕΕ με ομιλητή τον Προκόπη Παπαστράτη
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Δ
εκάδες ήταν οι τοποθετήσεις των συν-
τρόφων που μετέφεραν τις απόψεις
αλλά και τις εμπειρίες τους από τους

αγώνες στους χώρους δουλειάς και τις γειτο-
νιές τους όλη την προηγούμενη περίοδο.

Ο Χρίστος από το Βύρωνα, είπε: “Υπάρχει
πολύς κόσμος που το ’81 ψήφισε ΠΑΣΟΚ,
ολόκληρες οικογένειες τότε, και τώρα φο-
βούνται μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ τους διαψεύσει κι
αυτός. Υπάρχουν εκατομμύρια εργάτες με δι-
πλή εμπειρία. Και της σοσιαλδημοκρατίας αλ-
λά και των αγώνων. Γι’ αυτό τα άρθρα της
εφημερίδας για το αντικαπιταλιστικό αντιμνη-
μόνιο μπορούν να λειτουργήσουν σαν τουρμ-
πίνα στην ατμομηχανή αυτή την περίοδο για
τους αγώνες και την πολιτική μάχη. Από το
πώς μπορούμε να επιβάλλουμε τη διαγραφή
του χρέους και να σώσουμε τα ταμεία, μέχρι
το παραπέρα. Μπορούμε να βοηθήσουμε όλη
την αριστερά με αυτό τον τρόπο”.

“Μπαίνουμε σε μια εκλογική μάχη με την
αστική τάξη τρομαγμένη”, είπε ο Νίκος Γ.
από το Χαλάνδρι. “Η κυβέρνηση δεν έπεσε
σαν ώριμο φρούτο, που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Χρειάστηκαν τρομερές μάχες και τα μέτωπα
είναι ακόμα ανοιχτά. Το επόμενο βήμα είναι
να εξασφαλίσουμε όχι τη διαπραγμάτευση,
αλλά την πραγματική ανατροπή των μνημο-
νίων. Σε αυτή τη μάχη το επαναστατικό κόμ-
μα είναι δύναμη που ενοποιεί. Και γι’ αυτό
χρειάζεται αυτές τις μέρες να βρεθούμε σε
πολύ περισσότερους εργατικούς χώρους”.

Μήνυμα

Ο Νίκος από τους Αμπελόκηπους τόνισε
στην τοποθέτησή του πως δεν μπαίνουμε σε
μια ομαλή προεκλογική περίοδο και πως το
μήνυμα που έχει να στείλει η αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά είναι διπλό. “Από τη μία, στην
άρχουσα τάξη πως έχουν τελειώσει, και από
την άλλη στο ΣΥΡΙΖΑ πως θα υπάρξει πίεση
από τα κάτω με θεσμούς εργατικής αυτοορ-
γάνωσης ενάντια στους συμβιβασμούς. Και
έχουμε να κεντράρουμε σε αγώνες και αυτές
τις μέρες. Όπως στον αγώνα ενάντια στην
κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας. Τη με-
θεπόμενη Κυριακή, στις 18 Γενάρη χρειάζεται
να γίνουν κινητοποιήσεις και ακτιβισμοί γι’
αυτό”.

Ο Γιώργος από Ζωγράφου είπε πως όλος ο
κόσμος πανηγύρισε την πτώση της συγκυ-
βέρνησης. “Στις εξορμήσεις που κάναμε τις
δυο Κυριακές πριν τις τελευταίες ψηφοφο-
ρίες για πρόεδρο, το κλίμα ήταν πολύ καλό.
Δώσαμε πάνω από 50 εφημερίδες συζητών-
τας για τη συνέχεια. Και χτες στη γειτονιά,
δώσαμε 12 εφημερίδες. Υπάρχει πολύς κό-
σμος που θέλει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Βουλή.
Αυτό μας δίνει την αυτοπεποίθηση να πάμε
με θάρρος και καθόλου φοβισμένα, να το
διεκδικήσουμε. Τις επόμενες τρεις βδομάδες
πλατεία την πλατεία, χώρο το χώρο να συζη-
τήσουμε για το εκλογικό κατέβασμα της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και το αντικαπιταλιστικό πρόγραμ-
μα”.

“Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή παί-
ζουμε το ρόλο της ατμομηχανής”, είπε ο Νε-
κτάριος από την Πάτρα. “Η περίοδος δε στα-
ματά στις 25 του Γενάρη. Μέχρι τότε έχουμε
να δουλέψουμε προπαγανδιστικά για το πρό-
γραμμά μας, αξιοποιώντας το αντικαπιταλι-
στικό αντιμνημόνιο, και από την επόμενη μέ-
ρα έχουμε να συνεχίσουμε για να μπει μπρο-
στά η εργατική τάξη να το υλοποιήσει. Το τί
σημαίνει η διαγραφή του χρέους, η κόντρα

με τα αφεντικά και όλα. Σε αυτή τη μάχη
έχουμε να αξιοποιήσουμε όλους τους συν-
τρόφους που παλέψαμε μαζί. Για να πάει το
τρένο προς την επανάσταση χρειάζεται σί-
γουρα να τραβάει η ατμομηχανή του. Και άρα
χρειάζεται να δεσμευτούμε πως θα συνδε-
θούμε με όλα τα δίκτυα που έχουμε δημιουρ-
γήσει όλη αυτή την περίοδο και να δυναμώ-
σουμε το κόμμα μας”.

Η Ντίνα, καθηγήτρια από την Κυψέλη, είπε:
“Ο ρόλος που έπαιξε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ
μέσα στο εργατικό κίνημα ήταν καθοριστικός.
Γιατί όταν επιμένεις στην κεντρικότητα της
εργατικής τάξης μπορείς να είσαι αυτός που
παίρνει πρωτοβουλίες για τις απεργίες, τις
απεργιακές επιτροπές κλπ. Ο Τσίπρας είπε
ότι θα γυρίσουν πίσω οι απολυμένοι. Αυτό τι
σημαίνει; Θα γυρίσουν όλοι; Θα ξανασυστα-
θούν οι ειδικότητες στα ΕΠΑΛ; Σε όλα αυτά
πάλι το εργατικό κίνημα έχει να επιβάλλει το
πώς θα γίνουν. Κάνοντας γενική απεργία και
προβάλλοντας τα αιτήματά του. Υπάρχει πο-
λύς κόσμος που μέσα από τους αγώνες του
άλλαξε και τη συνείδησή του. Με αυτό τον
κόσμο δουλέψαμε για την απεργία στις 27
Νοέμβρη μαζί και θα δουλέψουμε και τώρα”.

“Το ’14 έγινε όντως η χρονιά της ανατρο-
πής. Το συζητούσαμε πέρυσι στην αρχή της
χρονιάς, πως υπάρχει αυτή η δυνατότητα”,
είπε η Αλεξάνδρα από τη Νέα Ιωνία. “Το ερ-
γατικό κίνημα έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο.
Το είδαμε και στα διάφορα σημεία που εκλέ-
χτηκαν αριστεροί δήμαρχοι. Δεν αρκεί όμως.
Χρειάζεται τη χαρά του κόσμου για το ανέβα-

σμα της αριστεράς να την κάνεις οργανωμέ-
νο κίνημα διεκδικήσεων. Έχουμε το παρά-
δειγμα του Χαλανδρίου όπου η στάση του
αριστερού δημάρχου απέναντι στους Ρομα
σήμανε ότι αρκετός κόσμος στράφηκε στην
ΚΕΕΡΦΑ, που ήταν η μόνη δύναμη που τους
υπερασπίστηκε.

Εφημερίδα 

Κρίσιμο ρόλο στο πως αναπτύχθηκε η δρά-
ση μας στις γειτονιές στα Βόρεια, ήταν η
απόφασή μας ως κόμμα να οργανώσουμε
ακόμα πιο θαρρετά και οργανωμένα τη διακί-
νηση της εφημερίδας μας και το μεγάλωμά
μας. Πάμε να κάνουμε το 2015 χρονιά της νί-
κης”.

Ο Θανάσης από το Γαλάτσι επέμεινε στο
ότι χρειάζεται να δώσουμε έμφαση στην κα-
τάσταση στην οποία βρίσκονται τα αστικά
κόμματα. “Η σημερινή κατάσταση δείχνει πως
δεν τα ελέγχουν όλα τελικά. Τα κόμματα δεν
είναι αυτό που προβάλλουν. Τα κρίνουμε από
το τί είναι ταξικά. Και αυτό η αριστερά έχει
πρόβλημα να το κατανοήσει πολλές φορές.
Το τι είναι από ταξική σκοπιά ένα κόμμα
εξαρτάται από το ποια ήταν χρονικά η αμέ-
σως προηγούμενη έκρηξη. Το ΠΑΣΟΚ και ο
ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια βασική διαφορά. Ότι η
έκρηξη που ανέβασε το ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ
πρόσφατη και αυτό βάζει πιέσεις στην ηγεσία
στο να μη γίνει εφεδρεία για το σύστημα. 

Ο διαχωρισμός του εργατικού κινήματος σε
δύο περιόδους, ανάπτυξης προ 2012 και ύφε-
σης μετά, είναι προβληματικός. Γιατί ξεχνά το

αντιφασιστικό κίνημα και τις μάχες της τελευ-
ταίας διετίας. Το αντιφασιστικό κίνημα που
έστειλε την ηγεσία της Χ.Α. στη φυλακή μακέ-
λεψε από την άρχουσα τάξη τη δυνατότητα να
έχει μαζί της το χειρότερο μαντρόσκυλο. Γι’
αυτό δεν είμαστε στην Ελλάδα στην ίδια κατά-
σταση με τη Γαλλία”.

“Όταν κατέρρευσε η συγκυβέρνηση, ο κό-
σμος πανηγύριζε. Χωρίς να πιστεύει ότι οι αλ-
λαγές θα γίνουν χωρίς αγώνες”, είπε η Κατε-
ρίνα από την Πετρούπολη. “Γι’ αυτό και οι
χώροι που βρίσκονταν στο δρόμο, συνεχί-
ζουν. Υπάρχουν επίσης αγώνες που βγαίνουν
τώρα, και είναι πολύ σημαντικοί. Όπως οι
απεργοί στη Γενική Ανακύκλωση που συνεχί-
ζουν την κατάληψη και παλεύουν για κρατικο-
ποίηση του εργοστασίου και εργατικό έλεγ-
χο. Οι πυρήνες του ΣΕΚ είναι εκεί και στηρί-
ζουν, το ίδιο πρέπει να κάνει όλη η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Και είναι απόδειξη του τι σημαίνει ο αν-
τιφασιστικός και αντιρατσιστικός αγώνας
στην πράξη. Το ότι έχουμε συνδεθεί με την
Πακιστανική Κοινότητα, το ότι ο Συντονισμός
Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότη-
τες έχει αγκαλιάσει τους μετανάστες εργάτες
βοηθώντας τους να οργανωθούν. Και χρει-
άζεται αυτό να ανοίξει στην πιο πλατιά αλλη-
λεγγύη”.

Ο Σωτήρης από το Μαρούσι είπε: “Οι διάφο-
ρες θεωρίες περί εφεδρείας και αριστερής
παρένθεσης είναι λάθος, γιατί βλέπουν τις
εξελίξεις σαν μαριονέτες. Το ’81 η άνοδος του
ΠΑΣΟΚ ήταν στραπάτσο για την άρχουσα τά-
ξη. Σκεφτείτε ότι η επαναστατική αριστερά
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έκανε διαδήλωση λίγο μετά τις εκλογές και η
στυνομία ήταν σούζα. Η ίδια αστυνομία που
στο Πολυτεχνείο του ’80 είχε δολοφονήσει τον
Κουμή και την Κανελλοπούλου. Και τότε η άρ-
χουσα τάξη είχε λιγότερα προβλήματα να αν-
τιμετωπίσει. Ήταν η περίοδος της Θάτσερ και
του Ρήγκαν. Χωρίς αυτά που γίνονται τώρα.
Με την κρίση να βαθαίνει, την αστάθεια στη
Μέση Ανατολή κλπ. Και το ΠΑΣΟΚ ήταν ο
απόηχος του κινήματος του ’70. Με απειροε-
λάχιστη δύναμη της επαναστατικής αριστεράς
και το ΚΚΕ να διεκδικεί εκλογικά την αλλαγή.
Τότε τους πήρε τέσσερα χρόνια να περάσουν
στην επίθεση. Αυτά που έχουν να περάσουν
τώρα, με το κίνημα να είναι εδώ και την επανα-
στατική αριστερά υπαρκτή δύναμη, δε συγκρί-
νονται με τότε”.

Κατάληψη

Ο Πέτρος από την ΕΡΑ Ζακύνθου είπε πως
αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας εργατικός
χώρος από όπου μπορεί να ξεκινήσει η εργα-
τική αντεπίθεση, αυτός είναι η ΕΡΤ. “Το τι θα
κάνουμε στην ΕΡΤ και τις ΕΡΑ θα σημάνει
πολλά. Στην τελευταία συνέλευση, οι σύντρο-
φοι από το ΣΕΚ υποστηρίξαμε πως το άνοιγ-
μα της ΕΡΤ θα ξεκινήσει με την κατάληψη του
Ραδιομεγάρου το βράδυ των εκλογών. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ είπε πως θα ξανανοίξει με αξιολόγηση,
επιβαρυμένη ατάκα τη σήμερον ημέρα! Ενώ
το ΚΚΕ είπε πως η κατάληψη είναι τυχοδιω-
κτισμός. Οι αυτόνομοι στην τελική ψηφοφο-
ρία συντάχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς επιμέ-
νουμε, πως η ανάγνωση των αποτελεσμάτων
των εκλογών πρέπει να γίνει μέσα από το Ρα-
διομέγαρο. Η ΕΡΤ ήταν η αρχή του τέλους
για τη συγκυβέρνηση. Θα πρέπει να γίνει τώ-
ρα η απαρχή της εργατικής αντεπίθεσης”.

Η Αφροδίτη από το Πέραμα είπε πως
“Υπάρχει κόσμος στο Πέραμα που θέλει να
δουλέψει μαζί μας. Το άνοιγμα σε περισσότε-
ρους εργατικούς χώρους που συζητάμε εδώ,
το ζητάει και ο κόσμος. Μας λένε: ελάτε εκεί
που δουλεύω να μιλήσετε και με τους συνα-

δέλφους μου. Έτσι έχουμε να το οργανώσου-
με. Όσο για τους φασίστες, είναι άφαντοι
στην περιοχή. Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης
αλλά και όλες οι μάχες του προηγούμενου
διαστήματος, έχουν παίξει ρόλο σε αυτό.
Πρόσφατα έκαναν μια αποτυχημένη προσπά-
θεια να οργανώσουν πορεία. Πήραν απάντη-
ση την επόμενη μέρα από τους αντιφασίστες
που βγήκαμε στους δρόμους της γειτονιάς.
Έχουμε να δώσουμε τον τόνο και στις πλατεί-
ες βγαίνοντας με την εφημερίδα και το κείμε-
νο υπογραφών για να συνδεθούμε με όλο αυ-
τό τον κόσμο”. 

Ο Γιώργος από το Νέο Ηράκλειο τόνισε πως
η συζήτηση μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τη συμ-
πόρευση δεν είναι κάτι που θα τελειώσει άμεσα.
“Γιατί οι πιέσεις που θα μπαίνουν από το ΣΥΡΙΖΑ
για προσαρμογή της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς, θα είναι εκατονταπλάσιες σε σχέση με το
πώς μπαίνουν τώρα. Το ότι μπορεί να είμαστε
καθαροί σε σχέση με τις μάχες που δίνουμε, το
οφείλουμε στο κόμμα μας. Στην εφημερίδα, τις
συζητήσεις, τους πυρήνες. Χρειάζονται τα κόμ-
ματα μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ; Σήμερα επιβεβαι-
ώνεται ότι χρειάζονται. Πόσο μάλλον αν μιλάμε
για ένα επαναστατικό κόμμα”. 

Ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη τόνισε πως
η μη εκλογή προέδρου ήταν η δεύτερη ήττα
της κυβέρνησης. “Η πρώτη ήταν το αποτυχη-
μένο success story. Και στα δύο το εργατικό
κίνημα έπαιξε ρόλο. Το ότι Δήμας- Μπακο-
γιάννη είπαν ότι δε θέλουν εκλογή με τις ψή-
φους της Χρυσής Αυγής ήταν αποτέλεσμα
του αντιφασιστικού κινήματος. Ο Κουβέλης
γιατί δεν ψήφισε; Γιατί θα τον έπαιρνε ο κό-
σμος με τις ντομάτες. Χωρίς δυνατή αντικαπι-
ταλιστική αριστερά δε θα γίνονταν αυτά. Κατ’
αρχάς δε θα είχε ανοίξει από νωρίς η αντιφα-
σιστική μάχη, τότε όλοι έλεγαν ότι δε χρειάζε-
ται να ασχοληθούμε με τους φασίστες. Έχου-
με λοιπόν τώρα να καθορίσουμε στις εκλογές.
Γυρνώντας τους χώρους, βάζοντας την αφίσα
«Η Εργατική Αλληλεγγύη στηρίζει ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ» και δίνοντας τη μάχη”.

“Βγαίνουμε να δώσουμε τη μάχη των εκλο-
γών έχοντας απέναντί μας μια άρχουσα τάξη
διαλυμένη και μια εργατική τάξη με μεγάλη
αυτοπεποίθηση” είπε ο Μιχάλης από τον Πει-
ραιά ξεκινώντας την τοποθέτησή του. “Η δυ-
ναμική φαίνεται και από τη συζήτηση που
ανοίγει στους εργατικούς χώρους αλλά και
το ανέβασμα στα νούμερα των εφημερίδων
που πουλάμε σε αυτούς. Και σκεφτείτε με
αριστερή κυβέρνηση, πόσο πιο πολύ θα θέλει
ο κόσμος να συζητά με την επαναστατική αρι-
στερά”.

Επιλογές

Η Μαργαρίτα, δασκάλα από τα Χανιά μίλη-
σε για το τι λένε οι εργαζόμενοι στους συν-
τρόφους που κάνουν εξορμήσεις στους χώ-
ρους δουλειάς. “Επιβεβαιώνονται οι επιλογές
μας. Πολλοί εργαζόμενοι μας λένε ότι ήμα-
σταν οι μόνοι που λέγαμε με τόση σιγουριά
πως θα πέσει η κυβέρνηση. Το ότι κατεβήκα-
με στις δημοτικές εκλογές και βγάλαμε δημο-

τικό σύμβουλο δεν
το οφείλουμε στο ότι
υπάρχουν μερικοί
καλοί σύντροφοι, αλ-
λά στον τρόπο με
τον οποίο λειτουρ-
γούμε σαν κόμμα.
Αυτό μας βοήθησε
να μεγαλώσουμε στα
Χανιά, να ανοίξουμε
δεύτερο πυρήνα και
σαν αποτέλεσμα να
κάνουμε δύο βδομα-
διάτικες εξορμήσεις,
να ανοιχτούμε σε πα-
ραπάνω εργατικούς
χώρους. Όταν σε συ-
νέλευση της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ διάφοροι σύν-
τροφοι αναρωτιόν-
τουσαν που είναι οι
εργατικές πρωτοπο-
ρίες, τους απάντησε
μια συντρόφισσα του

ΣΕΚ από σχολείο στην Κάντανο ότι εμείς εί-
μαστε, αυτοί που κάνουμε απεργίες και κατα-
λήψεις στα σχολεία”.

Αρκετές παρεμβάσεις έγιναν και από συν-
τρόφους φοιτητές που έδωσαν την εικόνα
του φοιτητικού κινήματος και των καταλήψε-
ων διαρκείας ενάντια στις διαγραφές και το
Λοβέρδο. Η Κατερίνα από το ΤΕΙ Πειραιά μί-
λησε για τις πρωτοβουλίες των συντρόφων
που οργάνωσαν συμμετοχή του συλλόγου
στην πανεργατική στις 27 Νοέμβρη, η Ευγε-
νία από την ΑΣΚΤ για τις συνελεύσεις και την
κατάληψη ενάντια στη διάλυση της σχολής, η
Λουίζα από την Ιατρική Ιωαννίνων για την επι-
τυχία των φοιτητικών κινητοποιήσεων στις 6
Νοέμβρη που ενοποίησαν τις καταλήψεις πα-
νελλαδικά σε μια συντονισμένη μέρα δράσης. 

Από το πανεπιστήμιο Ρεθύμνου, η Μαριλού
αναφέρθηκε στις τρεις βδομάδες κατάληψης
όπου η συμμετοχή των φοιτητών στις συνε-
λεύσεις ξεπέρασε τα 1.500 άτομα και έπαιξαν
ρόλο στον Παγκρήτιο συντονισμό. Η Άλε από
την Αρχαιολογία Ρεθύμνου μίλησε για τη νίκη
των φοιτητών της σχολής στο να ξανακερδί-
σουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα που
ο Λοβέρδος κατήργησε φέτος. Κατάφεραν
συνδεόμενοι με τους έκτακτους αρχαιολόγους
να πετύχουν τροποποίηση και να το αντιστρέ-
ψουν. Αναφέρθηκε επίσης στη συμπαράσταση
των φοιτητών στους Σύριους πρόσφυγες στην
Ιεράπετρα. 

Η Ράνια από την Επιστήμη Υλικών Πάτρας
μίλησε για τους αγώνες σε όλες τις σχολές
της πόλης αλλά και τις πολιτικές μάχες όπως
αυτή ενάντια στο σεξισμό που είναι κομβική
ειδικά μέσα στη νεολαία. Ο Μύρωνας από το
Φυσικό Ηρακλείου σχολίασε πως το ’12 η άρ-
χουσα τάξη έκανε σκληρή προσπάθεια να
ελέγξει την αριστερά αλλά δεν τους βγήκε.
Τόνισε πως ο ρόλος των ΕΑΑΚ στις σχολές
θα πρέπει να είναι σταθερά και αμετάπειστα
με τις καταλήψεις διαρκείας και το συντονι-
σμό με το εργατικό κίνημα. Κοινή διαπίστωση
ήταν πως οι αγώνες των φοιτητών δεν έχουν
τελειώσει.

Έλλη Πανταζοπούλου
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ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ Λα Ροζέ (Αγ. Νικό-
λαος) 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη     

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ Σέλτερ 7μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ομιλήτρια: Χουάνα Σταυριανού

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 Κοινωνικός χώρος (Κολο-
κοτρώνη 32Α) 7μμ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφετέρια πλατεία Καρ-
πάθου 7μμ
Ομιλητής: Μάριος Ζέκιο

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 δημαρχείο (γραφεία Δη-
μοτικής κίνησης Ανταρσία στη Κοκκι-
νιά) 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Χρυσαφίδης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 Στέκι 
(Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 γραφεία «Εκτός των Τει-
χών» 7μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ Ερνέστο 
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα          

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ 65-67 
(Τριών Ιεραρχών) 7μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ Τσίου 5.30μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 Στοά Σάρκα
(Α’ κτίριο, Β’ όροφος) 7μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου                                 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Γεωργία Καρακωνσταντινίδου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ Όασις 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ Άνεμος 8μμ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ Poeta 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 Καφέ Τσίου 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ελίσω Δακλαδά

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 καφέ Κούνια 7.30μμ
Ομιλήτρια: Έβελιν Βαρελά

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 Στέκι 
«Δράση για μια άλλη Πόλη» 6μμ
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 Στέκι 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 Στέκι «Εκτός Σχεδίου»
6μμ
Ομιλήτρια:  Ράνια Βέλλα

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 καφέ Blue 7.30μμ 
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 καφέ El Viaje 6.30μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Καρδαμπίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 καφέ Quiz  7μμ
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 καφέ Ανάδυση
(Σφακτηρίας και Πλαταιών) 7.30μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 καφέ 1968
(Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Μπεχλιβάνος

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 καφετέρια Καφενέον 7μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Αλ Ασσάντ

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΙΛΙΟΝ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1 Στέκι (Κ.Βάρναλη 66) 8μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/1 Θόλος 4μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1
ΒΟΛΟΣ πλ. Παλαιών 2μμ 

ΠΕΜΠΤΗ 8/1
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΜΕΤΡΟ ΔΟΥΚΙΣΣΑΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 8πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/1
ΜΕΤΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ 8πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 8πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΒΟΛΟΣ Σπυρίδη (Αντωνοπούλου και Ερμού) 7μμ
ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/1
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σιβιτανίδου & Αραπάκη 11.30πμ
ΠΕΡΑΜΑ Πλ. Ηρώων 11πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ Κονδύλη 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή 12μ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 11.30πμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11.30πμ Everest
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πάνω πλατεία 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 12μ
ΠΑΤΡΑ πλ. Ολγα 10.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 12μ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 11πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ λαϊκή της Βούλγαρη 6.30μμ

στις σχολές
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 11.30πμ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ κεντρικός διάδρομος 12μ
ΑΣΚΤ 2μμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1μμ

ΠΕΜΠΤΗ 8/1
ΦΛΣ 11πμ
ΠΑΝΤΕΙΟ 11πμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1μμ
ΦΛΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 11.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/1
ΦΜΣ 11πμ
ΠΑΠΕΙ 12μ
ΑΣΚΤ 2μμ
Διοικητικοί Πανεπ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 11πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11πμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1μμ
Επίκεντρο – ΑΘΕ 12μ

ΤΡΙΤΗ 20/1
ΦΛΣ 11πμ
ΦΜΣ 12μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επίκεντρο – ΑΘΕ 10μ
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/1 καφέ Τριώτα 6.30μμ
Δυνατή αντικαπιταλιστική 
Αριστερά στις εκλογές
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1 καφέ Κιμωλία 8μμ
Πώς νίκησε 
η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαριλύδα Ανδρουλάκη

Πα λεύ ου με για

ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη
δρά ση της εργα τι κής τά ξης

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

EΠA NA ΣTAΣH 
και όχι ρεφορ μι σμό 

O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την ερ-
γα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου -

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

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

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

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

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

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

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

Oνο μα ......................................................................

Διεύ θυν ση ...............................................................

Πό λη ........................................................................

Tη λέ φω νο ...............................................................

Σω μα τείο - Σύλ λο γος............................................

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK

Γράψ τε μας στη διεύ θυν ση: 
T.Θ.8161, Oμό νοια, 100 10 Aθή να
ή στείλτε email στο ergatiki@otenet.gr

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ



Η
εργατική αλληλεγγύη θα συ-
νεχίσει και το 2015 τις ιστορι-
κές αναδρομές, αξιοποιών-

τας μια πλούσια σε επετείους χρο-
νιά. Πρόκειται για αναδρομές γεμά-
τες ιστορική αξία αλλά και κρίσιμα
διδάγματα για το σήμερα.

110 χρόνια κλείνουν φέτος από
την Ρώσικη Επανάσταση του 1905,
που θεωρήθηκε η πρόβα τζενεράλε
για την επανάσταση του 1917. Η
επανάσταση του 1905 που ηττήθηκε
από τον στρατό του Τσάρου και της
ρώσικης άρχουσας τάξης σφράγισε
το άνοιγμα του 20ου αιώνα - και έγι-
νε θρύλος για τις επόμενες γενιές
μέσα από το κινηματογραφικό αρι-
στούργημα του Αϊζενστάιν «Θωρη-
κτό Ποτέμκιν». 

Η πρώτη μεγάλη παρακαταθήκη
που άφησε πίσω της ήταν η εμφάνι-
ση των σοβιέτ, δηλαδή των εργατι-
κών συμβουλίων, που στην Οκτω-
βριανή επανάσταση του 1917 θα γι-
νόντουσαν όργανα της εργατικής
εξουσίας στην προσπάθεια για το
χτίσιμο μιας σοσιαλιστικής κοινω-
νίας. Πρόεδρος του σοβιέτ της Πε-
τρούπολης το 1905 ήταν ο Λέον
Τρότσκι, ο οποίος χρησιμοποιώντας
και αυτήν την εμπειρία, αναπτύσσει
την θεωρία της διαρκούς επανάστα-
σης, σύμφωνα με την οποία η ανα-
τροπή της απολυταρχίας δεν θα ερ-
χόταν με μια αστικοδημοκρατική,
αλλά μια εργατική επανάσταση που
θα ξεφορτωνόταν και τον τσάρο και
την συμβιβασμένη και ψοφοδεή ρω-
σική αστική τάξη . 

Αυτό αποτέλεσε και την δεύτερη
παρακαταθήκη της επανάστασης
του 1905. Η Οκτωβριανή επανάστα-
ση του 1917 ήταν η πρώτη μιας τέ-
τοιων σειράς εργατικών επαναστά-
σεων που γκρέμισαν απολυταρχίες
αιώνων και τερμάτισαν από τα κάτω
τον αιματηρό Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
(την Ρωσία ακολούθησαν η Ουγγα-
ρία και η Γερμανία).

Μια από τις αιματηρές μάχες αυ-
τού του πολέμου ήταν η μάχη της
Καλλίπολης, πριν ακριβώς 100 χρό-
νια, τον Απρίλη του 1915. Ενώ ήδη οι
φαντάροι ζούσαν την φρίκη των χα-
ρακωμάτων, των μαζικών βομβαρδι-
σμών και των χημικών αερίων στα
κολλημένα μέτωπα της κυρίως Ευρώ-
πης, βρετανοί, γάλλοι, αυστραλοί και
νεοζηλανδοί, με εμπνευστή τον Τσόρ-
τσιλ, επιτέθηκαν στην Καλλίπολη
εναντίον του τουρκικού στρατού.
Αποχώρησαν ηττημένοι τον Δεκέμ-
βρη του ίδιου χρόνου με τους νε-
κρούς να ξεπερνάνε τους 100.000 και
από τις δύο πλευρές.

Τον Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου
πραγματοποιήθηκε η περίφημη διε-
θνής διάσκεψη του Τσίμερβαλντ,
στην οποία συμμετείχαν μόλις 38 αν-
τιπρόσωποι από 11 χώρες, ανάμεσά
τους ο Λένιν και ο Τρότσκι. Το αντι-
πολεμικό μανιφέστο του Τσίμερ-
βαλντ ήταν η απάντηση στην προδο-
σία των κομμάτων της Β’ Διεθνούς
που στο ξέσπασμα του πολέμου

έτρεξαν να υποστηρίξουν το καθένα
την δική του άρχουσα τάξη. Τρία
χρόνια αργότερα οι προτάσεις τους
θα γινόταν σημαία για τα επαναστα-
τικά κινήματα και η βάση πάνω στην
οποία μπόρεσε να χτιστεί η Τρίτη
Διεθνής. 

Την ίδια χρονιά η Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ γράφει στην φυλακή την
«Μπροσούρα του Γιούνιους», ως αν-
τίδραση στο ξέσπασμα του Α’�Παγ-
κοσμίου Πολέμου και στην προδο-
σία του SPD του κόμματος της γερ-
μανικής σοσιαλδημοκρατίας στις
αρχές του σοσιαλιστικού διεθνισμού
που σηματοδότησε η υποταγή του
στο γερμανικό ιμπεριαλισμό.

Ένγκελς

Το SPD και η Β’ Διεθνής ήταν η
πολιτική παρακαταθήκη του μεγά-
λου γερμανού επαναστάτη Φρίντριχ
Ένγκελς που έφυγε από την ζωή
πριν από 120 χρόνια τον Αύγουστο
του 1895. Μαζί με τον Καρλ Μαρξ
έγραψε το Κομμουνιστικό Μανιφέ-
στο και ίδρυσε το 1847 την Ενωση
Κομμουνιστών, βάζοντας την βάση
για το παγκόσμιο κομμουνιστικό κί-
νημα. Συνέβαλε στην διαλεκτική και
τον ιστορικό υλισμό με έργα όπως
το «Αντί-Ντύρινγκ», «Η Διαλεκτική
της Φύσης», «Η καταγωγή της οικο-
γένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας
και του κράτους», «Ο Λουδοβίκος
Φόυερμπαχ και το τέλος της κλασσι-
κής γερμανικής φιλοσοφίας».

Φέτος, κλείνουν 90 χρόνια και από
την κινέζικη επανάσταση που ξέσπα-
σε την άνοιξη του 1925 ενάντια στο
σάπιο απολυταρχικό καθεστώς και
τους βρετανούς και ιάπωνες ιμπε-

ριαλιστές που απομυζούσαν από το
πτώμα της αυτοκρατορικής Κίνας. Η
κινέζικη εργατική τάξη σε όλη την
χώρα ήταν πρωτοπόρα σε αυτήν την
επανάσταση. Ομως η γραμμή που
έρχεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα
Κίνας από την ελεγχόμενη από τον
Στάλιν πλέον Κομμουνιστική Διεθνή
είναι η υποταγή στον Τσανγκ Κάι
Σεκ, ηγέτη του κινέζικου εθνικιστι-
κού κόμματος Κουομιτάνγκ. Εγκατα-
λείποντας την γραμμή των εργατι-
κών επαναστάσεων οπισθοχωρών-
τας στην γραμμή των «αστικοδημο-
κρατικών επαναστάσεων», ο Στάλιν
δίνει την δυνατότητα στον Τσανγκ
Κάι Σεκ να καταπνίξει μια εργατική
επανάσταση που αν νικούσε, θα
μπορούσε να δώσει ανάσα ζωής
στην υπόθεση του σοσιαλισμού που
ψυχορραγούσε στην Ρωσία.

Η δεκαετία του ’30 που ακολούθη-
σε σημαδεύτηκε από την άνοδο του
φασισμού, σαν ένα αντιδραστικό κί-
νημα απέναντι στην ελπίδα που γέν-
νησαν αυτές οι επαναστάσεις, αλλά
και από την Μεγάλη Υφεση και νέα
ξεσπάσματα του παγκόσμιου εργα-
τικού κινήματος. Στις ΗΠΑ οι αυξα-
νόμενες εργατικές ανταρσίες οδη-
γούν το 1935 στην δημιουργία του
CIO (Eπιτροπή για την Βιομηχανική
Οργάνωση) μέσα από την οποία τα
επόμενα χρόνια λευκοί, μαύροι και
μετανάστες εργάτες με τις καταλή-
ψεις εργοστασίων και τις απεργίες
τους θα γράψουν μια από τις πιο
λαμπρές στιγμές στην ιστορία του
παγκόσμιου εργατικού κινήματος. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση
οδήγησε στην έκρηξη των ανταγωνι-
σμών που είχε αφήσει άλυτους ο

«Μεγάλος Πόλεμος» και οδήγησε
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1945
ήταν η χρονιά που μετά από 6 ολό-
κληρα χρόνια (8 αν υπολογίσει κα-
νείς την εισβολή της Ιαπωνίας στην
Κίνα το 1937) τέλειωσε και αυτός
αφού απλώθηκε σε κάθε γωνιά του
πλανήτη αφήνοντας πίσω του 60
εκατομμύρια νεκρούς. Εκατομμύρια
φαντάροι πολέμησαν στα διάφορα
μέτωπα ενάντια στον φασισμό συμ-
μετέχοντας σε ένα καθ’ όλα ιμπερια-
λιστικό πόλεμο λίγο πριν το τέλος
του οποίου (συμφωνία της Γιάλτας,
Φλεβάρης 1945) Στάλιν, Ρούζβελτ
και Τσόρτσιλ μοίρασαν τον πλανήτη
σε σφαίρες επιρροής. Τον Αύγουστο
του ίδιου χρόνου η ανθρωπότητα
γνώρισε την φρίκη του πυρηνικού
ολέθρου με τις ατομικές βόμβες που
έριξαν οι ΗΠΑ σε Ναγκασάκι και Χι-
ροσίμα προκειμένου να δείξουν
«ποιος είναι το αφεντικό» στον Ψυ-
χρό Πόλεμο που ακολούθησε.

Βάρκιζα

70 χρόνια κλείνουν φέτος από την
συμφωνία της Βάρκιζας τον Φλεβά-
ρη του 1945 όταν ΚΚΕ και ΕΑΜ συμ-
φώνησαν με τους Βρετανούς και την
κυβέρνηση Πλαστήρα, ο ΕΛΑΣ να
παραδώσει τα όπλα του με αντάλ-
λαγμα μια σειρά «υποσχέσεις» της
άρχουσας τάξης. Αυτό όμως που
ακολούθησε την παράδοση των
όπλων, ήταν μια περίοδος άγριας
τρομοκρατίας συλλήψεων και δολο-
φονιών ενάντια στα μέλη και τους
υποστηρικτές του ΕΑΜ, τρομοκρα-
τίας που τελικά οδήγησε στον εμφύ-
λιο το 1946-49.

Την ίδια χρονιά τον Ιούνη στο νομό

Αρτας συνάντησε τον θάνατο ο κα-
πετάνιος του ΕΛΑΣ Άρης Βελουχιώ-
της (Θανάσης Κλάρας, γεννημένος
τον Αύγουστο του 1905) αφού περι-
κυκλώθηκε από τις κυβερνητικές δυ-
νάμεις. Γύρω από το κρεμασμένο και
κομμένο κεφάλι του στα Τρίκαλα οι
δοσίλογοι και οι χίτες έστησαν μεγά-
λη γιορτή. Ο Βελουχιώτης, σε αντί-
θεση με την ηγεσία του ΚΚΕ θεω-
ρούσε ότι το ΕΑΜ αντί να υποδέχε-
ται θα έπρεπε να ετοιμάζεται για
σύγκρουση με τον αγγλικό στρατό.
Μετά την συμφωνία της Βάρκιζας
αρνήθηκε να παραδώσει τα όπλα και
διαγράφηκε από το ΚΚΕ.

Η ήττα του εμφυλίου και η μετεμ-
φυλιακή τρομοκρατία κράτησε για
σχεδόν μια δεκαετία καθηλωμένο το
εργατικό κίνημα και την Αριστερά.
Όμως τα τέλη της δεκαετίας του ’50
και οι αρχές της δεκαετίας του ’60
σημαδεύονται από νέα άνοδο. Κορύ-
φωση αυτής της αντεπίθεσης είναι
τα «Ιουλιανά» του 1965, η εργατική
λαϊκή έκρηξη που ήρθε σαν απάντη-
ση στην προσπάθεια της άρχουσας
τάξης και του βασιλιά να ελέγξουν
την κατάσταση με κοινοβουλευτικά
πραξικοπήματα και την αποστασία.
Τα Ιουλιανά ήταν αναπόσπαστο κομ-
μάτι του επαναστατικού κύματος
που σάρωσε όλο τον κόσμο τις δε-
καετίες ‘60-‘70 και στην Ελλάδα
γράφτηκε σε δύο μέρη, στα Ιουλια-
νά και το Πολυτεχνείο.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
άφησε πίσω της την κληρονομιά της
Μεταπολίτευσης και των κατακτήσε-
ων που δεκαετίες τώρα προσπαθούν
να γκρεμίσουν ανεπιτυχώς η άρχου-
σα τάξη και τα κόμματα που την υπη-
ρετούν. Την κληρονομιά του αντιιμ-
περιαλισμού - όταν στις 21 Απριλίου
του 1975, η πορεία ανήμερα της επε-
τείου της απριλιανής χούντας, έφτα-
σε να μπουκάρει με πρωτοβουλία
του ΕΚΚΕ και της νεογέννητης επα-
ναστατικής αριστεράς μέσα στην
ίδια την αμερικάνικη πρεσβεία.

Την κληρονομιά της εργατικής αν-
τίστασης και των καταλήψεων ενάν-
τια στα κλεισίματα των «προβληματι-
κών» λεγόμενων εργοστασίων - όταν
τον Απρίλη του 1985, με μπροστά-
ρηδες τους απεργούς των Ναυπη-
γείων Σκαραμαγκά οι εργαζόμενοι
πήραν τις δουλειές τους πίσω πετυ-
χαίνοντας την κρατικοποίηση των
ναυπηγείων που εγκατέλειψε ο
Νιάρχος και αργότερα και άλλων
επιχειρήσεων. Κρατικοποιήσεις,
όμως που αντί για διαγραφή του
χρέους και εργατικό έλεγχο σήμα-
ναν ότι τα χρέη των διαφόρων εργο-
δοτών έγιναν χρέη του κράτους.

Σε αυτήν την παράδοση αγώνων
κολλάνε σήμερα όλα τα τροϊκανά
σχέδια λιτότητας, αλλά και τα σχέ-
δια για ιμπεριαλιστικούς «άξονες Ελ-
λάδας-Ισραήλ» στην Ανατολική Με-
σόγειο. Μια ιστορία γεμάτη από εμ-
πειρίες, βήματα, αλλά και προδοσίες
και λάθη προς αποφυγή.

Γιώργος Πίττας
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Υ
πάρχουν πολλά βιβλία για τις ιδέες, τη
δράση και την παράδοση της αριστεράς,
αλλά η πλειοψηφία τους αγνοεί ή υποτιμά

την περίοδο από την ίδρυση του Σοσιαλιστικού
Εργατικού Κόμματος Ελλάδας μέχρι το 1930. 

Αντίθετα, το βιβλίο του Λέανδρου Μπόλαρη
θυμίζει ότι τα πρώτα χρόνια του ΣΕΚΕ αποτε-
λούν τις επαναστατικές ρίζες της Αριστεράς
στην Ελλάδα, όπως είναι και ο τίτλος του. 

Το βιβλίο καλύπτει όλο το ιστορικό του κόμμα-
τος από την ίδρυση του μέχρι και την ήττα της
εργατικής εξέγερσης του Μάη του ’36 στη Θεσ-
σαλονίκη. H πετυχημένη σοσιαλιστική επανάστα-
ση στην Ρωσία το 1917 λειτούργησε σαν φάρος
για τα εργατικά κινήματα σε όλο τον κόσμο, και
ειδικά στην Ευρώπη. Η πάλη ενάντια σε κάθε
άρχουσα τάξη εντάθηκε, ενώ στο προσκήνιο ήρ-
θε η δημιουργία νέων επαναστατικών κομμάτων
και οργανώσεων. 

Η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Στις αρ-
χές του Νοέμβρη του 1918 ιδρύθηκε το Σοσιαλι-
στικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας στον Πειραιά. Ο
Αβράαμ Μπεναρόγια, ηγετικό στέλεχος της Φεν-
τερασιόν (της Σοσιαλιστικής Εργατικής Ομο-
σπονδίας της Θεσσαλονίκης) έγραφε για το
ιδρυτικό συνέδριο: «Το Συνέδριον συνήλθεν εις
τα παρά την Τρούμπαν του Πειραιώς γραφεία
του Συνδέσμου Μηχανικών ατμόπλοιων… Εδώ
ήσαν όλοι οι εκπρόσωποι των σοσιαλιστικών ζυ-
μώσεων παλαιότερων ετών, πλην του Πλ. Δρα-
κούλη, οι ζωηρότεροι και συνειδητότεροι εκπρό-
σωποι του ελληνικού προλεταριάτου καπνεργά-
ται, ηλεκτροτεχνίται, σιγαροποιοί, ναυτικοί, οι
εκπρόσωποι των νέων ιδεολόγων διανοούμενων,
φοιτηταί επαναστάται, δοκιμασθέντες ήδη στον
αγώνα υπέρ των ιδεών των».

Τον Οκτώβρη είχε προηγηθεί η ίδρυση της
ΓΣΕΕ με τη συμμετοχή 252 σωματείων και άλ-
λων εργατικών ενώσεων. Στην συνομοσπονδία
δεν συμμετείχαν μόνο σοσιαλιστές, αλλά η αρι-
στερή πτέρυγα του συνεδρίου κατόρθωσε να
περάσει στην ιδρυτική διακήρυξη ότι η ΓΣEΕ θα
στηρίζεται «επί της αρχής της πάλης των τάξε-
ων» και θα βρίσκεται «πέραν πάσης αστικής πο-
λιτικής επιρροής», καθώς και να γιορτάζεται η
Εργατική Πρωτομαγιά.

“Δια την ανατροπήν 
του καπιταλισμού”

Πολλοί από τους συνδικαλιστές της αριστε-
ρής πτέρυγας έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο και
στην ίδρυση του ΣΕΚΕ που από την πρώτη στιγ-
μή διακήρυττε ανοιχτά και περήφανα ότι πα-
λεύει «δια την ανατροπή του καπιταλισμού και
το θρίαμβον του διεθνούς σοσιαλισμού», ενώ
μέχρι να φτάσει αυτή η στιγμή το κόμμα «δεν
δύναται ποτέ να συμμετάσχη ή να ενισχύση
οποιαδήποτε κυβέρνηση της αστικής τάξεως». 

Το ΣΕΚΕ γρήγορα θα χρειαζόταν να εφαρμό-
σει στην πράξη την επαναστατική διεθνιστική
του πολιτική. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο που συνεχιζόταν επισκίαζε
τα πάντα. Η κυβέρνηση Βενιζέλου πρόβαλλε τις
«εθνικές διεκδικήσεις» της Μεγάλης Ιδέας και
έστελνε δύο μεραρχίες στρατού για να βοηθή-

σει στην καταστολή της Ρώσικης Επανάστασης
το 1919. Το ΣΕΚΕ όμως σε καμιά περίπτωση δεν
υπέστειλε την ταξική σημαία για χάρη των «εθνι-
κών συμφερόντων». 

Οι πρώτοι μήνες του 1919 ήταν γεμάτοι από
απεργιακές κινητοποιήσεις. Μεγάλη απεργία στο
Βόλο, εορτασμός της Πρωτομαγιάς σε 12 πό-
λεις, απεργία των τραπεζοϋπάλληλων και η Γενι-
κή Πολιτική Απεργία τον Ιούλη. Στις αρχές του
’20, απεργούν για τρεις μήνες οι μηχανουργοί
του Πειραιά και οι καπνεργάτες της Ανατολικής
Μακεδονίας, δύο σημαντικοί εργατικοί κλάδοι
της εποχής. Τα μέλη του κόμματος παίζουν πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στις περισσότερες απεργίες.
Η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την εργατική
αντίσταση χρησιμοποιεί ως ποινή την αποστολή
των απεργών στο μέτωπο της Μικράς Ασίας.

Στο μέτωπο

Το 1921 το απεργιακό κύμα κορυφώνεται. Το
Φλεβάρη απεργούν οι ναυτεργάτες οι οποίοι
επιστρατεύονται και ακολουθεί η μεγάλη απερ-
γία των σιδηροδρομικών που λήγει με τον ίδιο
τρόπο. Η χρονιά κλείνει με την μεγάλη απεργία
της Ομοσπονδίας Ηλεκτροκίνησης. Η επιλογή
της κυβέρνησης να στέλνει τους απεργούς στο
μέτωπο τής γυρνάει μπούμερανγκ.

Αρχίζουν να ξεπετάγονται πυρήνες επαναστα-
τών που αντιδρούν στην ιμπεριαλιστική εξόρμη-
ση του Βενιζέλου. Κυκλοφορούν προκηρύξεις
και χειρόγραφες εφημερίδες, ενώ ο Εργατικός
Αγώνας (εφημερίδα του ΣΕΚΕ μαζί με το Ριζο-
σπάστη) δημοσιεύει κείμενα των στρατιωτών.
Κεντρική φιγούρα των επαναστατών στρατιωτών
ήταν ο Παντελής Πουλιόπουλος. 

Το ΣΕΚΕ έχει εν τω μεταξύ προσθέσει στον τίτ-
λο του το «Κ», δηλαδή Κομμουνιστικό, έχει ενταχ-
θεί στην Τρίτη Διεθνή και βάζει την αντιπολεμική
δουλειά ως κορωνίδα στο πρόγραμμα του. Πολύ
ενδιαφέρον είναι το κομμάτι του βιβλίου που δίνει

την εξήγηση για το πώς κατέρρευσε ο ελληνικός
στρατός στην Μικρά Ασία το 1922.

Η άρχουσα τάξη μετά από αυτή την εξέλιξη
τα έδωσε όλα για να ξαναστήσει τον στρατό και
το κράτος της. Προϋπόθεση ήταν η συντριβή
του εργατικού κινήματος. Κομβικό σημείο ήταν
η ήττα της μεγάλης Γενικής Απεργίας του Αυ-
γούστου του 1923 στο Πασαλιμάνι που κατέλη-
ξε σε κυριολεκτική σφαγή των απεργών, 11 νε-
κροί και δεκάδες τραυματίες. 

Το εργατικό κίνημα μπήκε σε φάση υποχώρη-
σης. Όμως, το ΣΕΚΕ συνέχιζε να δίνει μάχες. Με
πρωτοβουλία των επαναστατών στρατιωτών δη-
μιουργούνται οι Ενώσεις Παλαιών Πολεμιστών
και η Ομοσπονδία τους. Πρόεδρος της εκλέγεται
το 1924 ο Πουλιόπουλος. 

Τον Νοέμβρη του 1924 αυτή η γενιά, των Πα-
λαιών Πολεμιστών, αναλαμβάνει τα ηνία στο
κόμμα. Στο Τρίτο Έκτακτο Συνέδριο υιοθετείται
επίσημα ο τίτλος Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλά-
δας και γραμματέας εκλέγεται ο Πουλιόπουλος. 

Η νέα ηγεσία δεν είχε πολύ χρόνο να εργαστεί
αφού οι διώξεις της δικτατορίας Πάγκαλου και οι
διεθνείς εξελίξεις στο κομμουνιστικό κίνημα με
την αρχή της ανόδου του σταλινισμού, της δημι-
ούργησαν τεράστιες δυσκολίες. Όσο η ηγετική
ομάδα του Πουλιόπουλου βρισκόταν σε εξορία, η
δεξιά πτέρυγα του κόμματος με άρθρα στον Ριζο-
σπάστη επιχειρεί να αλλάξει την γραμμή βάζοντας
ένα ενδιάμεσο στάδιο, της «αριστερής» και «πραγ-
ματικής» δημοκρατίας πριν την επανάσταση. 

Μετά την απελευθέρωση του Πουλιόπουλου η
αριστερή πτέρυγα παίρνει την πλειοψηφία, αλλά
στο Τρίτο Τακτικό Συνέδριο τον Μάρτη του 1927
χάνει τη μάχη. Τον Σεπτέμβρη διαγράφεται ο
Πουλιόπουλος και η εσωκομματική σύγκρουση
κρατάει μέχρι τον Γενάρη του 1928 όταν και γί-
νονται νέες διαγραφές. Οι εξελίξεις στην Σοβιε-
τική Ένωση είναι καθοριστικές και για το κόμμα
στην Ελλάδα αφού η Αριστερή Αντιπολίτευση
του Τρότσκι ηττάται και εκεί. 

Τα επόμενα χρόνια και μέχρι το 1932 το κόμμα
παραμένει καθηλωμένο, ενώ πλέον έχει δοθεί η
ηγεσία στον Νίκο Ζαχαριάδη κάτω από τις εντο-
λές της Μόσχας. Παρόλο που μετά το ’32 το ερ-
γατικό κίνημα αρχίζει να κάνει την επανεμφάνιση
του και το ’36 φτάνει στην κορύφωση του, το
ΚΚΕ μεγαλώνει έχοντας όμως πάψει να είναι
επαναστατικό κόμμα. 

Η απόφαση της 6ης Ολομέλειας του 1934 εί-
ναι «μια τομή, που όντως κόβει κάθε δεσμό με
το επαναστατικό παρελθόν και ιδρύει ‘’κυριολε-
κτικά ένα νέο ΚΚΕ’’». Αλλάζει ο επαναστατικός
στρατηγικός προσανατολισμός του κόμματος
και επίσημα μπαίνει σαν στάδιο η ολοκλήρωση
του «αστικοδημοκρατικού μετασχηματισμού». 

Η ήττα της εξέγερσης του Μάη του ’36 στη
Θεσσαλονίκη, καθώς και η στήριξη της κυβέρνη-
σης των Φιλελεύθερων μετά τις εκλογές του Γε-
νάρη του ’36 ήταν οι δύο πρώτες τρομακτικές
συνέπειες της νέας γραμμής. 

Το βιβλίο με όλα αυτά τα στοιχεία επιβεβαι-
ώνει την απόλυτη ανάγκη της ύπαρξης επανα-
στατικού κόμματος που θα πατάει στις βάσεις
που έθεσε η δημιουργία του ΣΕΚΕ.

Νεκτάριος Δαργάκης

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

Διαβάστε
επίσης

ΣΕΚΕ - Οι επαναστατικές
ρίζες της Αριστεράς

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη



7 Γενάρη 2015, Νο 1155Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

ΚΡΙΣΗ

ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Ψύχος στην “αρκούδα”
πνευμονία στην παγκόσμια οικονομία

Σ
τις 23 Δεκέμβρη η Ρωσία είχε τη δική
της Λήμαν Μπράδερς: η National
Bank Trust, μια από τις μεγάλες τρά-

πεζες της χώρας κατέρρευσε. Αντιμέτωπη
με τον κίνδυνο ενός ανεξέλεγκτου ντόμινο η
Κεντρική Τράπεζα έτρεξε να την "διασώσει"
με ένα πακέτο στήριξης μαμούθ αξίας 30 δι-
σεκατομμυρίων ρουβλιών -σχεδόν μισό δι-
σεκατομμύριο δολάρια με τις σημερινές ισο-
τιμίες. Χωρίς αποτέλεσμα: λίγες μέρες αρ-
γότερα η "γραμμή στήριξης" ανέβηκε στα 99
δις ρούβλια (περίπου 1.9 δις δολάρια). Πρό-
κειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη διάσωση
τράπεζας στην ιστορία της Ρωσίας.

Ακόμα χειρότερα η National Bank Trust
δεν είναι μόνη της: "οι αρχές", γράφουν τα
ειδησιογραφικά πρακτορεία, "δήλωσαν επί-
σης ότι θα ξοδέψουν άλλα 320 δισεκατομ-
μύρια ρούβλια (περίπου 6 δις δολάρια) για
την στήριξη δύο άλλων τραπεζών": η μία εί-
ναι η VTB, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα
της Ρωσίας που ανήκει στο δημόσιο. Η άλλη
η Gazprombank -που όπως είναι φανερό
από το ίδιο της το όνομα είναι άμεσα συνδε-
δεμένη με την διαβόητη ρωσική εταιρεία πα-
ραγωγής φυσικού αερίου.

"Είναι 100% βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν
και άλλες", έλεγε στο Bloomberg ο επικεφα-
λής του τμήματος ανάλυσης της τράπεζας
BKF της Μόσχας. "Η διατραπεζική αγορά
έχει πρακτικά εκμηδενιστεί λόγω της έλλει-
ψης εμπιστοσύνης και η κεντρική τράπεζα
φοβάται να δώσει περισσότερα ρούβλια,
που οι τράπεζες θα μπορούν να τα χρησιμο-
ποιήσουν για να αγοράσουν με αυτά δολά-
ρια..."

Πετρέλαιο

Η πτώση της τιμής του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου έχει χτυπήσει άγρια την οι-
κονομία της Ρωσίας. Η τιμή του αργού πε-
τρελαίου Brend (ο βασικός δείκτης αναφο-
ράς για την τιμή της ενέργειας) έπεσε από
τα 115 περίπου δολάρια το βαρέλι τον Ιούνη
λίγο πάνω από τα 60 στα τέλη του Δεκέμ-
βρη. Η Ρωσία εξαρτάται άμεσα από το πε-
τρέλαιο: τόσο τα δημόσια, όσο και τα εμπο-
ρικά ελλείμματα αντισταθμίζονται όλα τα
προηγούμενα χρόνια από τα κέρδη από τις
εξαγωγές ενέργειας. Η Ρωσία, να θυμίσου-
με, είναι μετά τη Σαουδική Αραβία ο δεύτε-
ρος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου
στην κόσμο.

Το πρώτο θύμα της πτώσης της τιμής του
πετρελαίου είναι το ρούβλι: η ισοτιμία του
με το δολάριο έχει ακολουθήσει σχεδόν πι-
στά την καμπύλη της τιμής του Brend. Τον
Ιούνη ένας Ρώσος χρειαζόταν περίπου 35
ρούβλια για να αγοράσει ένα δολάριο. Στα
τέλη του Δεκέμβρη πάνω από 60. Την "Μαύ-
ρη Τρίτη", στις 16 Δεκέμβρη η ισοτιμία ξεπέ-
ρασε τα 67 δολάρια/ρούβλι, προκαλώντας

έναν πανικό που έφερε ξανά στις μνήμες
την χρεοκοπία του 1998. 

Για να σταματήσει το κύμα πωλήσεων του
ρωσικού νομίσματος η κεντρική τράπεζα
ανέβασε μέσα σε λίγες ώρες τα επιτόκια 6.5
μονάδες πάνω -από το 10.5% στο 17, ενώ
την ίδια ώρα τα διατραπεζικά επιτόκια (τα
επιτόκια που χρεώνει μια τράπεζα στην άλ-
λη) έφτασαν στο 27%. Σε πολλές περιοχές ο
κόσμος έκανε κυριολεκτικά ουρά έξω από
τις τράπεζες για να σηκώσει τις λιγοστές
του οικονομίες -με την ελπίδα ότι θα μπορέ-
σει να τα ανταλλάξει με δολάρια στη μαύρη
αγορά.

Οι προβλέψεις για το 2015 είναι πολύ σκο-
τεινές για τη Ρωσική οικονομία: επίσημα το
ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί από 4.5
έως 4.7%. Αν όμως οι τιμές της ενέργειας
συνεχίσουν την πτωτική τους πορεία (και
όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν) οι επι-
πτώσεις μπορεί να είναι ακόμα πιο άγριες.
Τον Νοέμβρη ο πληθωρισμός ξεπέρασε το
9%. Οι οικονομολόγοι φοβούνται ότι θα φτά-
σει σε διψήφια νούμερα τη νέα χρονιά, κα-
θώς οι τιμές των εισαγομένων προϊόντων θα
προσαρμόζονταν σταδιακά στις νέες ισοτι-
μίες του νομίσματος.

Και οι τρεις διεθνείς οίκοι αξιολόγησης
(Moody's, Fitch, Standard & Poor) κατατά-
σουν πλέον το δημόσιο χρέος της Ρωσίας
μόλις μια μονάδα πάνω από την κατηγορία
"σκουπίδι". Η ίδια η κυβέρνηση της Ρωσίας
αμφισβητεί, φυσικά, αυτές τις εκτιμήσεις
σαν "κινδυνολογία". Το δημόσιο χρέος της
Ρωσίας, λέει, είναι πολύ μικρό -17% του
ΑΕΠ, μηδαμινό αν συγκριθεί με στάνταρτ
της Ευρωζώνης. Και οι επιπτώσεις στην
πραγματική οικονομία, λέει, θα είναι πολύ
μικρότερες από αυτές που προβλέπουν οι
αναλυτές, αφού το ρούβλι πέφτει μαζί με το
πετρέλαιο και η εξάρτηση της ρωσικής οικο-
νομίας από τις εισαγωγές είναι σχετικά μι-
κρή. Το πρόβλημα, όμως, είναι πραγματικό
και δεν μπορεί να συγκαλυφθεί με τέτοιες

σοφιστείες.
Η Ρωσία είναι πολύ περισσότερο ενσωμα-

τωμένη στη διεθνή οικονομία από ότι υπονο-
ούν οι "αναλύσεις" του Πούτιν και του επιτε-
λείου του. Στο τέλος του 2014 το εξωτερικό
χρέος της Ρωσίας -ιδιωτικό και δημόσιο- ξε-
περνούσε τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια.
Από τον περασμένο Ιούνη που άρχισε η κα-
τρακύλα της τιμής του πετρελαίου η Ρωσία
είναι πρακτικά αποκομμένη από τη διεθνή
χρηματοδότηση: με άλλα λόγια, οι επιχειρή-
σεις, οι τράπεζες αλλά και το ίδιο το δημό-
σιο δυσκολεύονται να ανανεώσουν τα παλιά
τους χρέη: όταν λήγει ένα ομόλογο, πρέπει
να το πληρώσουν, χωρίς να μπορούν να
αναπληρώσουν το κενό με νέα δάνεια. Και
δεν αρκεί να έχουν τα λεφτά για να τα ξε-
πληρώσουν: πρέπει να έχουν και το αντί-
στοιχο συνάλλαγμα.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ξόδεψε
μέσα στους τελευταίους μήνες ένα μεγάλο
κομμάτι από τα συναλλαγματικά της αποθέ-
ματα για να στηρίξει την ισοτιμία του ρου-
βλιού, με παρεμβάσεις δισεκατομμυρίων
στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο τέλος του
2014 τα θησαυροφυλάκια της κεντρικής
τράπεζας είχαν μείνει περίπου 200 δισεκα-
τομμύρια δολάρια. Μέσα στο 2015 η Ρωσία
πρέπει να εξοφλήσει ομόλογα αξίας τουλά-
χιστον 100 δισεκατομμυρίων, που "ωριμά-
ζουν".

Κυρώσεις

Στη Δύση οι θιασώτες της "πολιτικής της
πυγμής" πανηγυρίζουν τώρα για τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζει η Ρωσία. Αυτό που
έσπρωξε τη Ρωσία στην κρίση λένε, με μια
μεγάλη δόση κομπασμού, είναι οι κυρώσεις
που της επέβαλλαν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή
Ένωση λόγω της εμπλοκής της στον εμφύ-
λιο πόλεμο της Ουκρανίας. 

Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο Πούτιν,
λένε, είναι να αποσύρει ειλικρινά τα στρα-
τεύματά του και τα βαριά του όπλα από την

Ανατολική Ουκρανία. "Το μεγάλο πολιτικό
μάθημα που μπορεί να βγει από αυτό το
δράμα", έγραφε στα μέσα του Δεκέμβρη
(την επαύριο της "Μαύρης Τρίτης") στην
εφημερίδα Financial Times o Anders Aslund
από το διαβόητο Ινστιτούτο Πέτερσον (έναν
οργανισμό που εκφράζει τις απόψεις των
τραπεζιτών και των μεγάλων επιχειρήσεων),
"είναι ότι οι οικονομικές κυρώσεις μπορεί να
είναι πολύ πιο αποτελεσματικές στον σύγ-
χρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο από ότι
πολλοί πίστευαν ότι θα ήταν δυνατό".

Πρόκειται για γελοιότητα. Οι κυρώσεις
έχουν παίξει, φυσικά, ένα ρόλο -αλλά πολύ
μικρότερο από ότι αφήνει ο Aslund να εν-
νοηθεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: η Δύση
δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα από την
κρίση που μαστίζει σήμερα τη Ρωσία. Το αν-
τίθετο ακριβώς συμβαίνει: μια τυχόν κατάρ-
ρευση της Ρωσίας θα είναι μια τεράστια
απειλή για την οικονομική σταθερότητα
παγκόσμια.

Ντόμινο

Το 1998 η χρεοκοπία της Ρωσίας είχε σαν
άμεσο αποτέλεσμα την χρεοκοπία της
LCTM -ενός τεράστιου αμερικανικού κερδο-
σκοπικού αμοιβαίου κεφαλαίου που είχε στο
διοικητικό του συμβουλίου δυο νομπελίστες
οικονομολόγους. Χρειάστηκε η παρέμβαση
της FED της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ
για να αποφευχθεί ένα ντόμινο που θα απει-
λούσε να τινάξει στον αέρα ολόκληρο το
τραπεζικό σύστημα της Αμερικής. 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: η πτώση της τι-
μής της ενέργειας απειλεί να αποσταθερο-
ποιήσει σήμερα ολόκληρη την οικονομία της
Δύσης. Πέντε τουλάχιστον μεγάλα έργα
εξόρυξης και υγροποίησης φυσικού αερίου
(με προϋπολογισμούς δεκάδων δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων το καθένα) έχουν ήδη εγ-
καταλειφθεί.. Δεκάδες άλλα, από τον Κόλπο
του Μεξικού μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο,
έχουν γίνει πλέον "παθητικά".

Και ο ΟΠΕΚ, ο "σύνδεσμος" των πετρελαι-
οπαραγωγών χωρών που είχε αποδυναμωθεί
από τις νέες τεχνικές σχιστολιθικής εξόρυ-
ξης και την εκμετάλλευση των υποθαλάσ-
σιων κοιτασμάτων έχει αρχίσει να "σηκώνει
και πάλι κεφάλι": στην τελευταία του συνε-
δρίαση αρνήθηκε να περικόψει την παραγω-
γή (έτσι ώστε να ανέβουν οι τιμές), κηρύσ-
σοντας με αυτόν τον τρόπο έναν εμπορικό
πόλεμο σε βάρος των ανταγωνιστών του
στις ΗΠΑ και τη Ρωσία -που έχουν πολύ με-
γαλύτερο κόστος εξόρυξης και τα κοιτάσμα-
τά τους γίνονται μη εκμεταλλεύσιμα όταν οι
τιμές βρίσκονται στα σημερινά επίπεδα.

Το "πολικό ψύχος" που έχει σκεπάσει τη
Ρωσία έχει αρχίσει ήδη να κινείται απειλητι-
κά προς τα νότια.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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“Ν
όμος είναι το δίκιο του
εργάτη” και “Εργάτες
ενωμένοι ποτέ νικημένοι”

φώναζαν ασταμάτητα τις πάνω από
8 ώρες που κρατήθηκαν στο ΑΤ του
Ασπρόπυργου οι 32 συλληφθέντες,
απεργοί και συμπαραστάτες, ξεση-
κώνοντας χειροκροτήματα από δι-
πλανά κελιά και στέλνοντας το μή-
νυμα πως δεν λυγίζουν στην κατα-
στολή και την τρομοκρατία.

Οι 32 απεργοί και συμπαραστάτες
συνελήφθηκαν κατά την διάρκεια
επέμβασης των ΜΑΤ στο εργοστά-
σιο Γενική Ανακύκλωση ΑΕ το πρωί
της Δευτέρας 5 Γενάρη.

Από τις πρώτες πρωϊνές ώρες ο
αξιωματικός των ΜΑΤ είχε εμφανι-
στεί απειλώντας πως αν δεν ανοίξει
το εργοστάσιο θα γίνουν συλλή-
ψεις. “Είμαι παλιά καραβάνα εγώ.
Δεν θα με κερδίσετε με συναισθη-
ματισμούς. Θα κάνετε αυτό που λέω
αλλιώς θα συλληφθείτε”. 

“Θέλετε να μας συλλάβετε; Ελάτε
να μας συλλάβετε”, ήταν η απόκρι-
ση των απεργών που έφτιαξαν επι-
τροπή συλληφθέντων με 25 άτομα
να βρίσκονται στην οικειοθελή λί-
στα, ενώ έστειλαν στο ΑΤ Ασπρό-
πυργου επιτροπή εργαζόμενων που
κατέθεσε μήνυση ενάντια στην ερ-
γοδοσία.

Οι διμοιρίες των ΜΑΤ με μια συν-
τονισμένη επιχείρηση που είχε προ-
φανώς την έγκριση της κυβέρνησης,

γύρω στις 12 το μεσημέρι, έφτασαν
και στις δυο πόρτες του εργοστασί-
ου. Με τον αξιωματικό των δυνάμε-
ων καταστολής να λαμβάνει κατ' ευ-
θείαν εντολές από το Γενικό Διευ-
θυντή της επιχείρησης Θεολόγο Ζα-
ραλόγλου που έφτασε στο σημείο
με την πανάκριβη και καλογυαλισμέ-
νη Μερσεντές του, και χωρίς την πα-
ρουσία εισαγγελέα, τα ΜΑΤ μπούκα-
ραν μέσα στο εργοστάσιο ανοίγον-
τας τις πόρτες και συλλαμβάνοντας
τους πρώτους 3 από την ομάδα πε-
ριφρούρησης. Αμέσως μετά ο ίδιος
ο Ζαραλόγλου μαζί με δυο τρία τσι-
ράκια άρχισαν να σκίζουν και να κα-
τεβάζουν τα πανό των απεργών, ενώ
ο αντιπρόεδρος της εταιρίας έβαλε

μπροστά την μπουλντόζα για να ξε-
κινήσει την φόρτωση απορριμάτων
στις αλυσίδες, απειλώντας ακόμα
και την σωματική τους ακεραιότητα.

Τότε τα ΜΑΤ άρχισαν να τους
σπρώχνουν συλλαμβάνοντας άλ-
λους 8 εργάτες.

Ανασυντάχθηκαν

Παρά την τρομοκρατία, οι εργαζό-
μενοι ανασυντάχθηκαν και ξανακρέ-
μασαν το πανό μπροστά στα ΜΑΤ
που έκαναν πίσω βλέποντας την
αποφασιστικότητα των απεργών. 

Μισή ώρα αργότερα στην δεύτερη
προσπάθειά τους, τα ΜΑΤ ξαναβρή-
καν μπροστά τους τους εργάτες και
τους συμπαραστάτες συλλαμβάνον-

τας ακόμα 11, μεταξύ αυτών και τον
Τζαβέντ Ασλάμ πρόεδρο της Ένω-
σης Μεταναστών Εργατών και επικε-
φαλής της Πακιστανικής Κοινότητας
και τον Πέτρο Κωνσταντίνου Δημοτι-
κό Σύμβουλο Αθήνας με την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και Συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ.

Λίγο μετά τα ΜΑΤ συνέλαβαν και
τους υπόλοιπους απεργούς που πα-
ρέμεναν στην θέση τους ενώ καθ'
υπόδειξη του ίδιου του Ζαραλό-
γλου, που με το δάχτυλο σαν τους
καταδότες της κατοχής έδειχνε
έναν έναν τους συμπαραστάτες, συ-
νελήφθησαν οι Κατερίνα Πατρικίου
και Παναγιώτης Δημητρόπουλος μέ-
λη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΕΚ και ο
Κυριάκος Μπάνος δημοσιογράφος
της Εργατικής Αλληλεγγύης.

Στριμωγμένοι σε ένα κελί οι 32
συλληφθέντες συνέχιζαν να φωνά-
ζουν συνθήματα μέχρι το βράδυ,
την ίδια ώρα που οι μπάτσοι μαζί με
τον Ζαραλόγλου προσπαθούσαν να
τους φορτώσουν κατηγορίες για βί-
αιες ενέργειες και παράνομη πα-
ρουσία σε ιδιωτικό χώρο μπας και

τους κρατήσουν δυο μέρες μέσα
λόγω της αργίας και του αυτόφω-
ρου, ενώ ταυτόχρονα παζάρευαν το
σταμάτημα της απεργίας.

Τελικά μετά και τις ανακοινώσεις
συμπαράστασης από την Εκτελεστική
της ΑΔΕΔΥ, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, το ΔΣ της
ΟΛΜΕ, τον Συντονισμό Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Απολύσεις, αλλά
και τα σχήματα των ΕΑΑΚ ΑΕΙ-ΤΕΙ, να
βγαίνουν στη δημοσιότητα, η ΕΛ.ΑΣ.
αποφάσισε να επισπεύσει τις διαδικα-
σίες και να απελευθερώσει όλους
τους συλληφθέντες αφήνοντας ανοι-
χτή την ανακριτική διαδικασία.

Φωνάζοντας συνθήματα και με
χειροκροτήματα ένας ένας έβγαινε
δίνοντας ραντεβού για την επόμενη
μεγάλη μάχη, την ερχόμενη Τετάρτη
7/1 στις 6πμ μπροστά στη πύλη του
εργοστασίου. Η απεργία συνεχίζεται
μέχρι την νίκη, μέχρι και ο τελευταί-
ος εργάτης να πάρει και το τελευ-
ταίο ευρώ που του χρωστάει ο ζάμ-
πλουτος Λαζόπουλος.

Κυριάκος Μπάνος

Ο
ι εργάτες της Γενικής Ανακύκλωσης
ΑΕ βρίσκονται σε απεργία από τις
29/12 διεκδικώντας την καταβολή των

δεδουλευμένων που σε κάποιους φτάνουν και
τους 10 και 11 μήνες. 

Τα χρέη του ιδιοκτήτη Λαζόπουλου από δε-
δουλευμένα στους δεκάδες εργαζόμενους
του εργοστασίου ξεπερνούν τα 700.000 ευρώ.
Οι συνθήκες εργασίας είναι άθλιες, χωρίς να
παρέχονται ούτε καν τα στοιχειώδη για δου-
λειά σε ένα μέρος που ουσιαστικά είναι χωμα-
τερή. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον 2 ερ-
γάτες έχουν πεθάνει θαμένοι κάτω από τα
σκουπίδια. 

6.30 το πρωί της Δευτέρας, 5 Γενάρη μπρο-
στά στην πύλη του εργοστασίου απεργοί κι
αλληλέγγυοι, όπως κάθε μέρα, βρίσκονταν
συγκεντρωμένοι στην πύλη περιφρουρώντας
την απεργία. Όταν η εργοδοσία έφερε στην
πύλη 20 μετανάστες από το Μπαγκλαντές σε
μια προσπάθεια να στήσει απεργοσπαστικό
μηχανισμό, οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να
τους μιλάνε στη γλώσσα τους καταφέρνοντας
να τους πείσουν να μην πάνε για δουλειά.

Ακόμα και την ώρα που με τις πλάτες των
ΜΑΤ οι απομονωμένοι διευθυντάδες προσπα-
θούσαν να βάλουν μπροστά την αλυσίδα παρα-
γωγής, οι απεργοί προσπαθούσαν να εξηγή-
σουν στους συμπατριώτες τους πως η εργοδο-

σία όχι μόνο τους κοροϊδεύει για το μεροκάμα-
το, αλλά θέτει και σε κίνδυνο την ίδια τη σωμα-
τική τους ακεραιότητα, αφού τους βάζει για
δουλειά χωρίς εκπαίδευση και χωρίς το παρα-
μικρό μέσο προστασίας σε απίστευτα μολυ-
σματικές συνθήκες και με τη θερμοκρασία μέ-
σα στο εργοστάσιο να μην ξεπερνάει τους 4
βαθμούς.

Είχε προηγηθεί μαζική γενική συνέλευση,
την Παρασκευή 2/1, που απέκρουσε τους εκ-
βιασμούς της εργοδοσίας και ομόφωνα απο-

φάσισε τη συνέχιση της απεργίας.

“Για το καλό της κοινωνίας”

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Εργοστασια-
κή Επιτροπή μετά την συνέλευση της Παρα-
σκευής αναφέρει χαρακτηριστικά: “Επειδή
μας απειλούν και με κλείσιμο του εργοστασί-
ου αν δεν δουλέψουμε, τους λέμε να σταμα-
τήσουν τις απειλές και να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους (...) Εμείς δεν θα επιτρέ-
ψουμε να κλείσει το εργοστάσιο και θα το βά-

λουμε να δουλέψει με δική μας πρωτοβουλία
και ευθύνη για το καλό όλων, για το καλό
όλης της κοινωνίας, που έχει ανάγκη την ανα-
κύκλωση για καλύτερο περιβάλλον”.

Μιλώντας στην συνέλευση ο Αχιλλέας -φύ-
λακας στην εταιρία πολλά χρόνια- είπε ότι “ο
Λαζόπουλος όλη τη χρονιά που μας πέρασε
πάτησε στο εργοστάσιο λιγότερες από 10 φο-
ρές. Τι ξέρει αυτός από τη δουλειά του εργο-
στασίου;”. Τα νέα πως και στο εργοστάσιο της
εταιρίας στο Βόλο γίνεται ακριβώς η ίδια ιστο-
ρία έδωσε ακόμα μεγαλύτερη πνοή στην
απεργία. 

Πακιστανοί, Μπαγκλαντεσιανοί και Ινδοί ερ-
γάτες μαζί με Αλβανίδες και Ρωσίδες εργά-
τριες, και με ντόπιους, έχουν καταφέρει τις
δυο τελευταίες εβδομάδες να κερδίσουν την
πιο πλατιά και αληθινή δημοκρατική διαδικα-
σία, αυτή μέσα στο χώρο δουλειάς, οδηγών-
τας την εργοδοσία σε πλήρες αδιέξοδο. Ξεκι-
νώντας από την αποχή και τις συγκεντρώσεις,
στις συνελεύσεις, την απεργία και την κατάλη-
ψη. Με εκλεγμένη Εργοστασιακή Επιτροπή η
οποία διαπραγματεύτηκε με την εργοδοσία με
μοναδικό σύνθημα “όλοι μαζί”.

Αυτός είναι και ο λόγος που εργοδοσία και
κυβέρνηση έφτασαν στο σημείο να φέρουν τα
ΜΑΤ μέσα στο εργοστάσιο και να αρχίσουν τις
συλλήψεις των απεργών.

ΝΙΚΗ στους απεργούς της Γενικής Ανακύκλωσης ΑΕ

Η τρομοκρατία δεν μας σταματά

Οι συλληφθέντες την ώρα που φωνάζουν συνθήματα 
μέσα στο κρατητήριο του ΑΤ Ασπροπύργου.

5 Γενάρη τα ΜΑΤ επί τω έργω.

Παρασκευή 2 Γενάρη, η Γενική Συνέλευση των
εργατών ψηφίζει ομόφωνα συνέχιση της απεργίας.


