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Ε
ικόνες πλούσιας πολιτικής συ-
ζήτησης και ανταπόκρισης για
το αντικαπιταλιστικό πρό-

γραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μας μεταφέ-
ρουν σύντροφοι και συντρόφισσες
που συμμετέχουν στις εκλογικές πε-
ριοδείες και εξορμήσεις σε χώρους
δουλειάς, σχολές και γειτονιές πα-
νελλαδικά.  

Την Παρασκευή 9/1 έγινε περιο-
δεία στα ΕΛΤΑ στην πλατεία Δημαρ-
χείου στο κέντρο. «Ήταν πολύ καλή
η συζήτηση καθώς μας θυμόντου-
σαν από τις περιφερειακές εκλογές
που είχαμε κάνει περιοδεία με τον
Πέτρο Κωνσταντίνου και πολλοί μας
έλεγαν «βγάλαμε τον Πέτρο στο Δή-
μο Αθήνας». Η συζήτηση ήταν πάνω
στο τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ άμα βγει,
«να του δώσουμε μια ευκαιρία» έλε-
γαν πολλοί, αλλά ότι θα πρέπει να
οργανωθούμε από τα κάτω. Άνοιξε
ακόμα το θέμα ότι ο χώρος των ΕΛ-
ΤΑ έχει συρρικνωθεί και είχαν τριή-
μερη απεργία οι διανομείς, η οποία
μπορεί να συνεχιστεί. Ήξεραν και οι
ίδιοι ότι αυτή είναι η δύναμη τους.
Δώσαμε 15 φύλλα της εφημερίδας,
τρία περιοδικά Σοσιαλισμός από τα
Κάτω και πήραμε οικονομική ενίσχυ-
ση» μας είπε η Ελεάννα Τσ.  

Εξόρμηση έγινε και στο κτίριο του
Δήμου Αθήνας στην Λιοσίων. «Η
κουβέντα άνοιγε πολύ πιο εύκολα
από οποιαδήποτε άλλη φορά. Ακόμα
και κόσμος που θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ
έπαιρνε την Εργατική Αλληλεγγύη
για να δει τι λέμε και να ενημερωθεί
για την μάχη της Γενικής Ανακύκλω-
σης. Δώσαμε συνολικά 14 φύλλα
της εφημερίδας. Συζητούσαμε για
τις μάχες που έχει δώσει αυτός ο
κόσμος, όπως η κατάληψη του Δή-
μου της Αθήνας. Πετυχημένη ήταν
και η εξόρμηση που κάναμε στα Κά-
τω Πατήσια στο σταθμό» μας μετέ-
φερε η Μάνια Κ.

Αριστερά

Η Μαρία Μπ. μας μίλησε για την
εξόρμηση στον κεντρικό ΟΑΕΔ
στην Σταδίου. «Μιλήσαμε με τον
κόσμο που βρισκόταν εκεί και με

τους εργαζόμενους. Το κλίμα ήταν
πάρα πολύ καλό, οι περισσότεροι
έλεγαν ότι θα ψηφίσουν αριστερά.
Έλεγαν όμως ότι δεν έχουν αυτα-
πάτες για το τι περιμένουν. Ήταν
πολύ ανοιχτοί για να ξαναπάμε και
να προχωρήσει η κουβέντα, ενώ
δύο μας άφησαν το τηλέφωνό
τους για άμεση επικοινωνία. Οι ερ-
γαζόμενοι μας έλεγαν ότι έχουν
απολυθεί 200 άτομα και ότι έχουν
πάρα πολύ κόσμο να εξυπηρετή-
σουν, αλλά έχουν πάρα πολύ λίγο
προσωπικό. Είχε πραγματικά τερά-
στια ουρά και στο ταμείο ήταν μό-
νο τρία άτομα. Μοιράσαμε προκή-
ρυξη και στον κόσμο που περίμενε.
Κάποιοι μας φώναζαν «μακάρι να
τα πάρουμε όλα πίσω». Στις 26 του
μήνα θα είμαστε πάλι στο δρόμο
με τους αγώνες μας». 

Ο Πάνος Γ. μας έστειλε την πα-
ρακάτω ανταπόκριση: «Κάναμε
εξόρμηση στο νοσοκομείο Ανδρέ-
ας Συγγρός στην Καισαριανή την
Παρασκευή 9/1. Κοινός τόπος σχε-
δόν από όλους τους εργαζόμενους
ήταν η ευχαρίστηση για την πτώση

των Σαμαροβενιζέλων. Από κει και
πέρα η συζήτηση επικεντρώθηκε
σε δύο σημεία. 

Πρώτον, από τη δικιά μας μεριά
τονίστηκε ότι η ψήφος στην ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ είναι ψήφος συνέχισης
των αγώνων και την επόμενη μέρα
των εκλογών μέχρι να ξαναπάρου-
με πίσω όλα όσα μας άρπαξαν τα
τελευταία χρόνια, αλλά και ψήφος
πίεσης στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ,
μιας και οι πιέσεις που θα προκύ-
ψουν από τα δεξιά του θα είναι πο-
λύ μεγάλες. Δεύτερον, όσον αφο-
ρά μια κυβέρνηση της Αριστεράς
επισημάναμε ότι οι αυταπάτες που
σπέρνει για μια φιλολαϊκή πολιτική
στα πλαίσια του ευρώ και της ΕΕ,
γρήγορα θα αποδειχθούν ανεφάρ-
μοστες. Ανανεώσαμε το ραντεβού
μας την επόμενη βδομάδα με το
νέο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης αλλά και με καινούργια υλικά
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ».

Πετυχημένη ήταν η εξόρμηση
στο Δήμο Νέας Σμύρνης. «Όλος ο
κόσμος έχει μπει σε ρυθμό εκλο-
γών και αυτό φάνηκε και από την

παρέμβαση μας στον Δήμο της Νέ-
ας Σμύρνης. Η συζήτηση που έγινε
με τους εργαζόμενους ήταν πλού-
σια και σε όλα τα γραφεία επικρα-
τούσε ενθουσιασμός για την κα-
τάρρευση της κυβέρνησης των Σα-
μαροβενιζέλων. Μετά από πολύ
καιρό, εκτός από το κεντρικό κτί-
ριο του Δήμου, εξορμήσαμε στο
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, που
μετρήσαμε εφημερίδες αντίστοι-
χες με τα γραφεία. Όλοι οι εργα-
ζόμενοι στο άκουσμα της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ ενδιαφέρονταν να μάθουν τί
λέμε και τι κάνουμε στην γειτονιά,
ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μας
ζήτησαν να τους πάμε επιπλέον
εφημερίδες, για να δώσουν σε φί-
λους και γνωστούς» μας δήλωσε η
Μελίνα Π.

Σε όλες τις πόλεις

Οι εξορμήσεις έχουν απλωθεί σε
όλες τις πόλεις. «Πολύς κόσμος
ενδιαφέρεται για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
στην εξόρμηση στου Λαμπράκη
μας έπαιρναν τις προκηρύξεις από
τα χέρια, ερχόντουσαν να ρωτή-
σουν, να κάνουμε συζήτηση» μας
είπε χαρακτηριστικά ο Ευκλείδης
Μ. από τη Θεσσαλονίκη. Πρόσθε-
σε ότι «κόσμος που ψηφίζει ΣΥΡΙ-
ΖΑ έχει δεύτερες σκέψεις και συ-
ζητάει τι λέμε ανοιχτά. Στην εξόρ-
μηση βρήκαμε και κόσμο που μας
έχει ψηφίσει παλιότερα. Η συζήτη-
ση με αυτούς ήταν πως θα πάμε
παρακάτω, να ολοκληρώσουμε την
ανατροπή αξιοποιώντας το ρήγμα
που έχει ήδη γίνει, να φτάσουμε
στην ανατροπή του συστήματος
συνολικά».    

Η Ζαννέτα Λ. μας μίλησε για τις
παρεμβάσεις στην Αλεξανδρούπο-

λη «δώσαμε 10 εφημερίδες στην
εξόρμηση στην πλατεία και 5 στην
περιοδεία στο νοσοκομείο. Η συζή-
τηση άνοιγε πάνω στην προοπτική
της ανατροπής. Στο νοσοκομείο
νέοι νοσηλευτές και γιατροί πήραν
την εφημερίδα για να γνωρίσουν τι
λέει η αντικαπιταλιστική αριστερά.
Στην πλατεία ο καθένας που περ-
νούσε μας έπαιρνε μια μίνι συνέν-
τευξη. Πως θα βγούμε από την ΕΕ
και το ευρώ, πως θα διαγράψουμε
το χρέος, ποιος θα τα κάνει αυτά.
Πολύς κόσμος ήταν σε δίλημμα.
ΣΥΡΙΖΑ ή ΑΝΤΑΡΣΥΑ; Υπάρχει κό-
σμος που έχει σοκαριστεί από τις
δεξιές μετατοπίσεις του ΣΥΡΙΖΑ
και είναι ανοιχτός στις προτάσεις
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς,
ειδικά στα αιτήματα του αντικαπι-
ταλιστικού προγράμματος». 

Στα Χανιά έγινε εξόρμηση στη
Λαϊκή το Σάββατο 10/1. «Όλοι ζη-
τούσαν να φύγουν οι Σαμαροβενι-
ζέλοι. Αυτό είναι το πρώτο που
έλεγε ο κόσμος. Μετά γινόταν
πλούσια συζήτηση. Έκανε εντύπω-
ση σε όσους μιλούσαμε ότι κάνου-
με κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ όχι για να
κάνουμε καταγγελία, αλλά γιατί
εμείς βάζουμε ως στόχο την ανά-
πτυξη και την διατήρηση του εργα-
τικού κινήματος ως αντίβαρο στις
όποιες υποχωρήσεις κάνει. Δώσα-
με 26 εφημερίδες και ένα περιοδι-
κό σε μια εξόρμηση που κράτησε
δύο ώρες» μας είπε ο Μανώλης Φ. 

Πανηγύριζαν

Από το Ρέθυμνο η Μαριλήδα Α.
μας δήλωσε: «Οι εργαζόμενοι σε
όλους χώρους και ειδικά στους Δι-
οικητικούς του Πανεπιστημίου πα-
νηγύριζαν που η κυβέρνηση κατέρ-
ρευσε. Πολύ μεγάλο είναι το κομ-
μάτι που θα στηρίξει ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
με κριτική από τώρα για τις στρο-
φές της ηγεσίας του προς τα δεξιά
και με διάθεση να συνεχίσει να πα-
λεύει για αυτά που ζητάει. Ειδικά
στους Διοικητικούς που έχουμε μια
παραπάνω τριβή λόγω των αγώνων
που έχουμε δώσει από κοινού είναι
πολύ μεγάλο το ποσοστό που αντι-
λαμβάνεται ότι χρειάζεται να δυνα-
μώσουμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ετοιμά-
ζουμε ακόμα μεγαλύτερο πρό-
γραμμα περιοδειών».  

Πετυχημένες εξορμήσεις έγιναν
επίσης στο Περιστέρι, στην Καμά-
ρα στη Θεσσαλονίκη, στην Λαϊκή
στα Εξάρχεια, στον ΟΣΕ της Καρό-
λου με 14 εφημερίδες και 6 περιο-
δικά, στο Κέντρο του Πειραιά, στο
Νοσοκομείο Ερυθρός με 14 εφημε-
ρίδες, στο Παγκράτι, στο Δήμο Πε-
ράματος, στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ
στο Ηράκλειο με 9 εφημερίδες.

Νεκ. Δ.
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Εξορμήσεις και περιοδείες παντού

«Από την εξόρμηση στο ΤΕΙ Αθήνας η εμπειρία ήταν
εκπληκτική. Παρόλο που η σχολή δεν είχε κόσμο, η
εξόρμηση ήταν από τις πιο δυνατές από την αρχή του
έτους. Ο κόσμος σταμάταγε από μόνος του και άνοιγε
κουβέντα πάνω στην κινδυνολογία που σπέρνει η άρ-
χουσα τάξη ζητώντας μας να απαντήσουμε καθώς
αδυνατούν οι υπόλοιποι. Το αντικαπιταλιστικό αντιμνη-
μόνιο είναι η καλύτερη απάντηση» μας μετέφερε η
Διοτίμα Χρ. από την εξόρμηση την Πέμπτη 8/1. 

Πρόσθεσε ακόμα ότι «η συζήτηση ήταν κυρίως γύ-
ρω από το πώς οργανώνουμε την συνέχεια και ότι δεν

έχουμε εκλογικές αυταπάτες. Το κλίμα ήταν πολύ αι-
σιόδοξο και τόσο οι φοιτητές όσο και οι διοικητικοί-
καθηγητές αναγνωρίζουν την ανάγκη ύπαρξης της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ όχι μόνο στις εκλογές αλλά και στους
αγώνες. Μέσα σε ελάχιστη ώρα δώσαμε 13 εφημερί-
δες και μαζέψαμε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για ενί-
σχυση. Βοήθησε πολύ και το εξώφυλλο της ΕΑ. Μέσα
σε όλους τους εκβιασμούς απαντάμε με διαγραφή
του χρέους, ρήξη με την ΕΕ και το ευρώ, εργατικό
έλεγχο. Πάμε να οργανώσουμε τις μάχες για να διεκ-
δικήσουμε όσα μας έχουν πάρει».

Και στις σχολές με την Εργατική Αλληλεγγύη

Εξόρμηση στη λαϊκή της Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια
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Ο
ι εκλογές της 25 Γενάρη είναι μια στιγ-
μή, μια σημαντική στιγμή, σε μια ευρύ-
τερη διαδικασία που έχουν ανοίξει οι

αγώνες της εργατικής τάξης τα τελευταία χρό-
νια. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες ξα-
νάρχεται στο προσκήνιο το ερώτημα: Ποια τά-
ξη θα κυβερνάει αυτόν τον τόπο;

Ξέρουμε πολύ καλά ποια τάξη έχει την ευθύ-
νη για την καταστροφή που ζούμε. Οι τραπεζί-
τες μας φόρτωσαν το ασήκωτο χρέος που
ρουφάει την ικμάδα της οικονομίας ως το με-
δούλι. Οι πολυεθνικές της βιομηχανίας και του
εμπόριου έχουν φτιάξει τις απέραντες στρα-
τιές των άνεργων και των απλήρωτων. Οι εφο-
πλιστές έχουν μετατρέψει ολόκληρα καράβια
σε πλωτά φέρετρα. Και μαζί τους όλοι οι παρα-
τρεχάμενοι πολιτικάντηδες που υπηρέτησαν
και υπηρετούν τα Μνημόνια και τις επιλογές
της ΕΕ, του ΔΝΤ και του ΝΑΤΟ.

Το πραγματικό ερώτημα στα μυαλά εκατον-
τάδων χιλιάδων ανθρώπων είναι αν μπορούμε
να κάνουμε στο πλάι όλους αυτούς και μέχρι
πού μπορεί να φτάσει η ανατροπή τους.

Μόνο η ίδια η δύναμη που έχει ξεκινήσει αυ-
τή τη διαδικασία, η εργατική τάξη με τους
αγώνες της, μπορεί να δώσει απάντηση σε αυ-
τό το ερώτημα. Χωρίς τους εργαζόμενους της
ΕΡΤ που είπαν όχι στο «μαύρο» και πέταξαν
έξω τη ΔΗΜΑΡ από την τότε τρικομματική συγ-
κυβέρνηση, δεν θα είχε ξεκινήσει το ξήλωμα
των Σαμαροβενιζέλων. Χωρίς τους χιλιάδες
διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους το Νο-
έμβρη και το Δεκέμβρη δεν θα είχε αναγκαστεί
ο Σαμαράς να πετάξει την πετσέτα. Χωρίς τα
μαζικά αντιφασιστικά συλλαλητήρια, οι Χρυ-
σαυγίτες δολοφόνοι θα ακόνιζαν ακόμη τα μα-
χαίρια τους πάνω σε μετανάστες στις φτωχο-
γειτονιές.

Συμβολή

Αυτή η συλλογική δύναμη είναι η ελπίδα μας
για να κάνουμε την ανατροπή όσο πιο μεγάλη
και ριζική γίνεται, δηλαδή αντικαπιταλιστική.
Αυτή είναι η ξεχωριστή συμβολή της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ σε αυτή τη διαδικασία. Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στις 25 Γενάρη θα είναι μια καλή αφετηρία για

να συνεχίσουμε τις μάχες που δώσαμε μαζί και
μας έφεραν ως εδώ, ένα καλό στήριγμα για να
απλώσουμε τις ανατροπές εκεί που δεν φτάνει
ποτέ η ψήφος: να βάλουμε τις τράπεζες κάτω
από δημόσιο εργατικό έλεγχο, να μπούμε στα
κλειστά εργοστάσια, νοσοκομεία, ραδιομέγα-
ρα και να τα ανοίξουμε, να ξηλώσουμε τους
προστάτες των Χρυσαυγιτών στην Αστυνομία,
στο στρατό, στα εφοπλιστικά γραφεία. Να
ανοίξει ο δρόμος για μια κοινωνία όπου κάθε
καθαρίστρια θα μπορεί να κυβερνάει.

Αξίζει τον κόπο να στρατευτούμε σε αυτή
την προσπάθεια. Η Εργατική Αλληλεγγύη και
το ΣΕΚ σας καλούν να κινηθούμε μαζί- στις
κάλπες στις 25 Γενάρη, σε κάθε χώρο που ζει
και παλεύει η τάξη μας στη συνέχεια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Ευχαριστούμε!
Στα 121.305 ευρώ κλείνει η οικονομική

εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγγύης με
τα 7.635 ευρώ που συγκεντρώθηκαν τη
βδομάδα που πέρασε. 

Ευχαριστούμε τις φίλες και τους φίλους
της εφημερίδας, τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους, που ενίσχυσαν προσωπικά,
γράφτηκαν συνδρομητές, βοήθησαν να μα-
ζευτούν λεφτά σε κάθε χώρο και γειτονιά
και να υπερκαλύψουμε τον αρχικό στόχο
των 120.000 ευρώ. Ευχαριστούμε, επιπλέον,
τα συνδικάτα που ενίσχυσαν με τις συνδρο-
μές τους. Ευχαριστούμε για τις ενισχύσεις
που έφτασαν την περασμένη βδομάδα: Γιάν-

νης Τ. 540 ευρώ, Αναστασία Χ. 400, από 200
ευρώ Άρης Ζ., Μαρία Σ., Πάνος Γ., Φωτεινή
Τ. 180, από 100 ευρώ Τάκης Ζ. και Δημή-
τρης Δ., από 70 ευρώ Μαριάννα Θ. και Ρίτα
Τ., Δημήτρης Λ. 50, Τόλης Ζ. 45, Αντώνης Π.
40, από 20 ευρώ Μιχάλης Β., Ιωάννα Π., Δη-
μήτρης Κ., Αναστασία Κ., Νίκος Κ., Ηλίας Κ.,
Ηλίας Α., από 10 ευρώ Γιάννης Μ. και Χρή-
στος Κ. 

Συνεχίστε να στέλνετε τις ενισχύσεις σας
και τις επόμενες μέρες. Είναι απαραίτητες
για να δώσουμε με επιτυχία τη μάχη των
εκλογών αλλά και συνεχίσουμε αμέσως με-
τά στην πρώτη γραμμή σε όλα τα μέτωπα! 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1
ΑΘΗΝΑ

Ελπίς  9πμ
Άγ. Σαββας 11πμ 
Δήμος Νέας Ιωνίας 10πμ
Εφορία Νέας Ιωνίας 11.30πμ
Δήμος Βριλησσίων -ΚΕΠ Βριλησσίων-
Γκαράζ Βριλησσίων-ύδρευση -ΚΑΠΗ 10πμ
Νοσοκομείο Γεννηματάς  12.30μμ
Δήμος Αγ. Παρασκευής 9πμ
Κρατικό Νίκαιας 10πμ
ΟΛΠ Ικόνιο 6.30πμ 
Τζάννειο 10πμ
Δημαρχείο  Κερατσίνι 9.30πμ
Δημαρχείο Δραπετσώνα 10.30πμ
Γκαράζ  Ιλίου 7.30πμ
Εφορία-ΙΚΑ-ΔΕΗ Αγ. Αναργύρων 10πμ 
ΚΕΠ-ΕΛΤΑ-Τράπεζες Α. Λιοσίων 7πμ
ΕΥΔΑΠ Ιλισίων 7πμ
ΚΕΠ Ιλισίων 8:30πμ
6ο ΓΕΛ ζωγράφου 7:45πμ
Βιοϊατρική (Μιχαλακοπούλου) 9πμ
Δήμος Ζωγράφου 9πμ
ΕΛΤΑ Βύρωνα 7πμ
ΕΠΑΛ Καισαριανής 7:45πμ
ΔΟΥ Βύρωνα 8:30πμ
Δήμος Καισαριανής 10πμ
Κέντρο Υγείας Βύρωνα 11:30πμ
Δήμος Βύρωνα 8:30πμ
Σχολεία Νταμάρια Βύρωνα 7:45πμ
Πνευματικό Κέντρο Βύρωνα 9.30πμ
Δήμος Νέας Σμύρνης 8:00πμ
2ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου 7:45πμ
ΕΠΑΛ Ελληνικού 7:45πμ
Δήμος Γλυφάδας 9πμ
Δήμος Αγίου Δημητρίου 9πμ 
Δήμος Μοσχάτου 9.30πμ
Βυζαντινό μουσείο 9.30πμ
ΙΚΑ Νέου Κόσμου 7.45πμ
12ο λύκειο Ταύρου 7.45πμ
ΙΚΑ-ΚΕΠ-ΕΛΤΑ  κάτω Πετραλώνων 8.30πμ
δημοτικά ιατρεία Κάτω Πετραλώνων 9πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δήμος Θεσσαλονίκης 9πμ
ΟΣΕ 9πμ
ΧΑΝΙΑ

ΕΡΑ Χανίων-ΙΚΑ-Δασική Υπηρεσία 9.30πμ
ΠΑΤΡΑ

Δήμος 10.30πμ
ΕΛΤΑ 11.30
ΙΚΑ (Άγ. Αλέξης) 12.30μ
Δασαρχείο Γούναρη 9.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΚΑ 10πμ
ΞΑΝΘΗ

ΙΚΑ 10πμ
Νομαρχία 11πμ
Δήμος 12μ
Εφορία 1μμ
ΛΑΡΙΣΑ

Νοσοκομείο 9πμ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1
ΕΥΔΑΠ Γαλατσίου 7πμ
ΟΑΕΔ Γαλατσίου 8πμ
Δήμος Αθήνας (Λιοσίων) 8.30πμ 
ΥΠΕΧΩΔΕ 10πμ
Εφορία Κυψέλης 9πμ
39ο ΓΕΛ Κυψέλης 10.45πμ
δικαστήρια Ευελπίδων 9πμ
ΔΕΗ Αριστείδου7πμ
Γκράβα 7.30πμ
ΟΤΕ ΝΥΜΑ 7.30πμ
Εφορία Εξαρχείων 8πμ
Δήμος Γαλατσίου 8.30πμ
Υπουργείο Ανάπτυξης 10πμ

Ποια τάξη θα έχει τον έλεγχο;

Προεκλογικές
εξορμήσεις σε
χώρους δουλειάς

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Συνέχεια στη σελίδα 20

Από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε η πολιτική συνεργασία ΑΝΤΑΡΣΥΑ - ΜΑΡΣ την Τρίτη 13 Γενάρη. 
Από αριστερά: Πάνος Γκαργκάνας, Άγγελος Χάγιος, Δέσποινα Κουτσούμπα, Παναγιώτης Σωτήρης, Στάθης Χατζόπουλος, Δημήτρης Σαραφιανός

Νέο τεύχος
Γυρίστε στη 
σελίδα 18



Ο
γαλλικός ιμπεριαλισμός διεξάγει πόλε-
μο, για την ακρίβεια μια σειρά πολέ-
μους. Αυτή η πραγματικότητα χάνεται

στον ορυμαγδό των σχολιασμών και στους κα-
ταρράκτες των υποκριτικών δακρύων από τα
ΜΜΕ και τους αστούς πολιτικούς της «πολιτι-
σμένης και δημοκρατικής» ΕΕ. 

Τον Σεπτέμβρη που πέρασε η Γαλλία ήταν η
πρώτη χώρα που έσπευσε να προσχωρήσει
στην συμμαχία των ΗΠΑ ενάντια στο Ισλαμικό
Κράτος. Ο Φρανσουά Ολάντ, ο γάλλος πρό-
εδρος, ήταν ο οικοδεσπότης μαζί με τον Τζον
Κέρι, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, της
πρώτης συνάντησης των αραβικών καθεστώ-
των που έγινε στις 14 Σεπτέμβρη του 2014 στο
Παρίσι. 

Τα πρώτα αεροπορικά πλήγματα από γαλλικά
μαχητικά αεροσκάφη έγιναν λίγες μέρες μετά
στο βόρειο Ιράκ. Η επιχείρηση έχει και επίσημη
ονομασία –«Επιχείρηση Σαμάλ» (ένας δυνατός
βορειοδυτικός άνεμος που πνέει στην περιοχή). 

Από τότε, η γαλλική συμμετοχή στο νέο «πό-
λεμο κατά της ισλαμικής τρομοκρατίας» έχει
κλιμακωθεί. Τον Δεκέμβρη ακόμα έξι μαχητικά
Μιράζ προστέθηκαν στη δύναμη που επιχειρεί
στο Ιράκ –δίπλα στα εννιά Ραφάλ, τα αναγνω-
ριστικά αεροπλάνα και τη φρεγάτα που πλέει
στο Περσικό Κόλπο. Προς το παρόν, τα γαλλι-
κά αεροπλάνα βομβαρδίζουν «στόχους των
τζιχαντιστών» στο Ιράκ. Δεν έχουν επεκτείνει
την «ανθρωπιστική» δράση τους στη Συρία,
επειδή η κυβέρνηση του Ολάντ φοβάται ότι
έτσι θα ενισχύσει το καθεστώς του Άσαντ.
Ωστόσο κι αυτό μπορεί να αλλάξει σύντομα. 

Αυτό που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή εί-
ναι ένας νέος ιμπεριαλιστικός πόλεμος. Ο στό-
χος των κρατών που τον διεξάγουν δεν είναι
να ξεριζώσουν το «Ισλαμικό Κράτος», μια αντι-
δραστική οργάνωση πράγματι. Είναι να επι-
βάλλουν τον έλεγχό τους στην περιοχή και τα
συμφέροντά τους. Κι η Γαλλία είναι πρωταγω-
νιστής αυτού του πολέμου, για να εξασφαλίσει
τα δικά της ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. 

Το ξεχασμένο Μαλί 

Δυο χρόνια πριν, τον Γενάρη του 2013, γαλ-
λικά στρατεύματα, περίπου 4.000 συνολικά,
έφτασαν στο Μαλί, μια χώρα της δυτικής
Αφρικής, για να βοηθήσουν την κυβέρνηση να
επανακτήσει τον έλεγχο του βόρειου τμήμα-
τός της –και πόλεων όπως το Τιμπουκτού και
Γκάο- που είχε πέσει στα χέρια «τζιχαντιστών».
Κωδική ονομασία: Επιχείρηση «Σερβάλ»
(αγριόγατα). 

Ήταν μια ακόμα επέμβαση στο όνομα της αν-
θρωπιάς και του πολιτισμού, απέναντι σε σκο-
ταδιστές που αποκεφαλίζουν ομήρους και κα-
ταστρέφουν αρχαία μνημεία. Ή αυτό έλεγε, και
λέει, η γαλλική κυβέρνηση και τα ΜΜΕ του «πο-
λιτισμένου κόσμου». Από αυτή τη φρασεολογία,
έλειπαν κάποιες σημαντικές «λεπτομέρειες». 

Ο γαλλικός στρατός στήριζε μια δικτατορία
του στρατού που είχε ανατρέψει δυο προ-
έδρους σε δυο χρόνια. Στο βορρά της χώρας
είχε ξεσπάσει μια ακόμα εξέγερση των Τουα-
ρέγκ, μιας νομαδικής εθνότητας που ζει κυ-
ρίως στο Νίγηρα και το Μαλί –οι «τζιχαντι-
στές» από γειτονικά αφρικανικά κράτη έσπευ-
σαν να εκμεταλλευτούν το κενό. 

Και όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις,
οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γάλλων
και των συμμάχων τους, έσπρωξαν τους κατοί-
κους της υπαίθρου ή ένα μεγάλο τμήμα τους,
στην αγκαλιά των «τζιχαντιστών».

Μόνιμες βάσεις

Όμως, υπάρχει και συνέχεια. Με συνθήκη
πενταετούς διάρκειας που υπογράφτηκε τον
Ιούλη, ο γαλλικός στρατός αποκτάει μόνιμες
βάσεις και παρουσία στο Μαλί, για πρώτη φο-
ρά από την ανεξαρτησία της χώρας το 1961.
Ο γαλλικός στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρή-
σεις κατά των «τζιχαντιστών» εκεί αλλά και με
δυνατότητες να επιχειρεί και σε άλλες χώρες
της περιοχής, με έδρα το γειτονικό Τσαντ. Η
«επιχείρηση» άλλαξε κωδική ονομασία, Bar-
khane – έτσι ονομάζονται αμμόλοφοι με το
σχήμα ημισελήνου στη Σαχάρα. Ποιος είπε ότι
ο γαλλικός ιμπεριαλισμός δεν σέβεται τις πα-
ραδόσεις;

Το Μαλί ήταν γαλλική αποικία. Το ίδιο κι ο Νί-
γηρας, η πραγματική αιτία για την γαλλική
επέμβαση. Η αποσταθεροποίηση του Μαλί θα
αποσταθεροποιήσει και αυτή τη γειτονική χώ-
ρα, την τέταρτη στη σειρά παραγωγό ουρανίου
στο κόσμο. Το 75% της ηλεκτρικής ενέργειας
στην Γαλλία παράγεται από πυρηνικά εργοστά-
σια που χρειάζονται ουράνιο. Και η γαλλική πο-
λυεθνική Areva έχει επενδύσει 1.9 δις ευρώ στα
ορυχεία και εργοστάσια επεξεργασίας εκεί. 

Όπως σημείωνε ο Παπέ Σαμπά Κανέ ένας
Σενεγαλέζος δημοσιογράφος τον Σεπτέμβρη: 

«Η ‘απειλή της τρομοκρατίας’ είναι μια μεγά-
λη ευκαιρία για την Γαλλία να απλώσει ξανά τα
χέρια της στη Δυτική Αφρική, στρατιωτικά, πο-
λιτικά ακόμα και οικονομικά. Φυσικά οι ΗΠΑ εί-
ναι με τους Γάλλους, μέχρι που τους πρόσφερε
και μια φιλική επιχείρηση με μη-επανδρωμένα
αεροσκάφη από την πρωτεύουσα του Νίγηρα. 

Με την Γαλλία να επεκτείνει τον στρατιωτικό
έλεγχό της στην περιοχή, υπάρχουν κάποιοι
που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προει-
δοποιώντας ότι ο αποικιακός ‘αφέντης’ έχει
επιστρέψει».

Γαλλικά αεροπλάνα χτυπάνε από το Ιράκ μέ-

χρι τη Λιβύη και οι γάλλοι αλεξιπτωτιστές «ει-
ρηνεύουν» αφρικανικές χώρες. Για εκατομμύ-
ρια ανθρώπους από την Ασία μέχρι τη Μέση
Ανατολή και την Αφρική, αυτή η πραγματικό-
τητα ζωντανεύει τις μνήμες της γαλλικής αποι-
κιοκρατίας και των εγκλημάτων της. 

Εξήντα χρόνια πριν, ο γαλλικός στρατός ξε-
κινούσε μια ακόμα εκστρατεία ενάντια στο φα-
νατισμό και τη βία. Το Μέτωπο Εθνικής Απε-
λευθέρωσης της Αλγερίας (FLN) είχε ξεκινήσει
τον ένοπλο αγώνα για την ανεξαρτησία της
χώρας με εκρήξεις βομβών, αποτυχημένες
επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα ακόμα και
σε ΚΤΕΛ που μετέφερε ντόπιους προεστούς
και γάλλους εκπαιδευτικούς. 

Η Αλγερία ήταν αποικία της Γαλλίας από το
1830. Μια ιδιαίτερη αποικία: θεωρούταν τμήμα
του μητροπολιτικού εδάφους, τμήμα της «Γαλ-
λικής Δημοκρατίας μίας και αδιαίρετης».
Έστελνε αντιπροσώπους στη γαλλική βουλή –
αλλά δικαίωμα ψήφου είχαν μέχρι και μετά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μόνο οι γάλλοι έποικοι.
Οι Αλγερινοί είχαν το δικαίωμα να δουλεύουν
στις φυτείες των Γάλλων και στα εργοστάσια
της μητρόπολης. 

Ένα εκατομμύριο Αλγερινοί και Αλγερινές
έχασαν τη ζωή τους από τις σφαίρες, τις βόμ-
βες και κάθε λογής στερήσεις. Στα τέλη του
1959, περισσότερα από δυο εκατομμύρια χω-
ρικοί είχαν στοιβαχθεί σε περίπου 1.200
«στρατηγικά χωριά» -στην ουσία στρατόπεδα
συγκέντρωσης. 

Τα βασανιστήρια ήταν αναπόσπαστο κομμά-
τι αυτού του βρόμικου πολέμου. Όχι μόνο τα
βασανιστήρια και οι εξευτελισμοί που υπέβαλ-
λαν τους τρομοκρατημένους χωρικούς τα εκ-
καθαριστικά αποσπάσματα. Το 2001 ένας από-
στρατος στρατηγός φορτωμένος με τιμές και
παράσημα, ο Πολ Οσορές παραδέχτηκε δημό-
σια ότι είχε οργανώσει κέντρα βασανιστηρίων
στο Αλγέρι και αλλού, και «ομάδες θανάτου»
με χιλιάδες θύματα. 

Ο Οσορές επέμεινε ότι είχε την κάλυψη και
παρότρυνση της κυβέρνησης, και προσωπικά
του Φρανσουά Μιτεράν που ήταν υπουργός
Δικαιοσύνης στις πρώτες φάσεις του πολέμου.
Τα βασανιστήρια και οι εκτελέσεις είπε «ήταν

μικρό τίμημα μπροστά στην ανάγκη καταπολέ-
μησης της τρομοκρατίας» -και συνέστησε να
χρησιμοποιηθούν οι ίδιες μέθοδοι ενάντια
στην Αλ Κάιντα. 

Κι ο ρατσισμός ήταν το απαραίτητο συνο-
δευτικό. Στόχος του δεν ήταν μόνο οι Αλγερι-
νοί που ζούσαν στη χώρα τους, αλλά και τα
εκατομμύρια Αλγερινών και άλλων Αράβων
που ζούσαν και δούλευαν στην Γαλλία. Στις 5
Οκτώβρη 1961 ο Μορίς Παπόν, διοικητής της
Αστυνομίας του Παρισιού διέταξε απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας για όλους τους Αλγερινούς
εργάτες από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το
πρωί. 

Την επόμενη μέρα, τριάντα χιλιάδες Αλγερι-
νοί κατέβηκαν από τα εργατικά προάστια να
διαδηλώσουν στο κέντρο της Πόλης του Φω-
τός. Το χτύπημα της αστυνομίας ήταν τόσο
άγριο που για μέρες ο Σηκουάνας ξέβραζε
πτώματα. Ακόμα και σήμερα ο αριθμός των νε-
κρών δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, το 200 εί-
ναι το πιο συνηθισμένο. 

Περίπου 11.500 άνθρωποι συνελήφθησαν
επειδή «ήταν μαυριδεροί» και οδηγήθηκαν με
πούλμαν σε γήπεδα –εκεί που οι δωσίλογοι
του Βισί συγκέντρωναν τους Εβραίους για λο-
γαριασμό των Ες-Ες στην Κατοχή. Άλλωστε ο
Παπόν είχε την «τεχνογνωσία», ήταν ανώτερος
δημόσιος υπάλληλος στο Μπορντώ «υπεύθυ-
νος για εβραϊκά θέματα». 

Υποκρισία

Ο πόλεμος στην Αλγερία αποκάλυψε το
πραγματικό πρόσωπο του γαλλικού ιμπεριαλι-
σμού –όχι στους αποικιακούς λαούς, που το
γνώριζαν από πρώτο χέρι. 

Την εποχή που ξεκινούσε ο πόλεμος στην
Αλγερία, τέλειωνε ο γαλλικός πόλεμος στο
Βιετνάμ. Εκεί οι γάλλοι αποικιοκράτες είχαν
καταστείλει με τη φωτιά και το σίδερο αντι-
αποικιακές εξεγέρσεις, είχαν προκαλέσει λι-
μούς και είχαν οδηγήσει χιλιάδες χωρικούς
στο θάνατο με την αναγκαστική επιστράτευση
για την κατασκευή σιδηροδρόμων και άλλων
έργων υποδομής. 

Ένα χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου
στην Αλγερία, η Γαλλία μαζί με την Βρετανία,
προσπάθησαν να ανατρέψουν τον Νάσερ στην
Αίγυπτο επειδή είχε εθνικοποιήσει τη Διώρυγα
του Σουέζ. Οι δυο παλιοί αποικιακοί αφέντες
της περιοχής (με τη συνεργασία του Ισραήλ)
προσπάθησαν να γυρίσουν πίσω την ιστορία
και απέτυχαν. 

Έχει σημασία να θυμόμαστε σήμερα, ότι
όλο αυτό το αίμα και η καταπίεση, κρυβόταν
κάτω από τις αξίες της κοσμικότητας, της
προόδου, της δημοκρατίας. Ενώ οι χωρικοί
στοιβάζονταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
στην Αλγερία και τα κέντρα βασανιστηρίων
δούλευαν στο φουλ, η γαλλική κυβέρνηση κυ-
κλοφορούσε ντοκιμαντέρ για τις μουσουλμά-
νες που πετούσαν τη μαντήλα με την ενθάρ-
ρυνση των φωτισμένων Γάλλων. 

Η υποκρισία ήταν πάντα στο οπλοστάσιο των
ιμπεριαλιστών, κι ο γαλλικός δεν αποτελούσε
ούτε αποτελεί σήμερα εξαίρεση. Οι Σαμαρά-
δες και οι Ολάντ θέλουν να το ξεχάσουμε, η
Αριστερά δεν πρέπει να τους κάνει τη χάρη. 

Λ. Μ.

Νο 1156, 14 Γενάρη 2015 Η σφαγή στο Charlie Hebdoσελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Ένοχος ο γαλλικός ιμπεριαλισμός
“Εδώ πνίγουν Αλγερινούς” γράφει ο τοίχος στο Σηκουάνα. 
Το 1961 η γαλλική αστυνομία είχε δολοφονήσει
εκατοντάδες Αλγερινούς εργάτες και τους έριξε στο ποτάμι
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Μ
ια εικόνα χίλιες λέξεις λέει η
παροιμία.  Η φωτογραφία
από την κεφαλή της πορείας

που έγινε την Κυριακή στο Παρίσι
αρκεί από μόνη της για να εξηγήσει
γιατί "δεν είμαστε όλοι Charlie He-
bdo".

Όλα τα καθάρματα ήταν εκεί:
στην πρώτη γραμμή φαίνονται ο
Ολάντ, η Μέρκελ και ο Ρέντζι -οι
ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας
και της Ιταλίας. Πίσω τους ακριβώς
βαδίζουν σε αλυσίδα ο Νετανιάχου
με τον Σαρκοζί, ο πρωθυπουργός
του Ισραήλ με τον πρώην πρόεδρο
της Γαλλίας. Στα δεξιά τους στέκε-
ται ο Γιούνκερ, ο πρόεδρος της Κο-
μισιόν. Ο Σαμαράς δεν φαίνεται στη
φωτογραφία -βάδιζε λίγες σειρές
πιο πίσω αγκαζέ με τον Ραχόι, τον
πρωθυπουργό της Ισπανίας. 

Ούτε η υποκρισία φαίνεται στη φω-
τογραφία, αλλά η παρουσία της είναι
απόλυτα επιβεβαιωμένη. Πόσο σοκα-
ρισμένος μπορεί να είναι, αλήθεια, ο
Νετανιάχου, ο χασάπης των Παλαι-
στινίων από το μακελειό στα γραφεία
του Charlie Hebdο; Πόσο σοκαρισμέ-
νοι μπορεί να δηλώνουν από το "τυ-
φλό τρομοκρατικό χτύπημα" οι ηγέ-
τες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έχουν μετατρέψει, μέσω της Frontex,
τον βυθό της Μεσογείου σε ένα τε-
ράστιο νεκροταφείο μεταναστών και
προσφύγων; Πόσο σοκαρισμένος
μπορεί να είναι ο Γενς Στόλτενμ-
περγκ, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, του
πιο θανατηφόρου στρατιωτικού συ-
νασπισμού του πλανήτη σήμερα, από
το αίμα μερικών "αθώων συνανθρώ-
πων μας" στη Γαλλία; 

Η συντριπτική πλειοψηφία των
ηγετών που συγκεντρώθηκαν την
Κυριακή στη γαλλική πρωτεύουσα -
για να "υπερασπιστούν τις κοινές
μας αξίες", όπως δήλωσε η Μέρκελ-
δεν είχαν κατά πάσα πιθανότητα
ακούσει ποτέ στο παρελθόν το όνο-
μα Charlie Hebdo. Η υπεράσπιση
της "ελευθερίας του λόγου" δεν
ήταν ποτέ, για να το πούμε ευγενικά,
το δυνατό σημείο κανενός από
όλους αυτούς. Ο Ολάντ απαγόρευ-
σε τον περασμένο Ιούλη ακόμα και
τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάν-
τια στη σφαγή της Γάζας. Όσο για
τον Νετανιάχου, όπως έγραφε η ίδια
η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz "στο
Ισραήλ η Charlie Hebdo δεν θα είχε
καν το δικαίωμα να υπάρχει...".

Η συμμετοχή στις διαδηλώσεις
που έγιναν την Κυριακή στη Γαλλία
για τη σφαγή στο Charlie Hebdo ξε-
πέρασε, σύμφωνα με τις γαλλικές
αρχές, τα τρία εκατομμύρια. Το σοκ
από τη "χειρότερη τρομοκρατική

ενέργεια σε γαλλικό έδαφος εδώ και
πενήντα χρόνια" ώθησε σίγουρα ένα
μεγάλο κομμάτι από αυτούς να κα-
τέβουν στο δρόμο. Τα κίνητρα του
Ολάντ, της Μέρκελ, του Κάμερον,
του Ραχόι και του Σαμαρά ήταν,
όμως πολύ-πολύ διαφορετικά. Αυτοί
δεν συμμετείχαν στην πορεία για να
υπερασπιστούν την ελευθερία του
λόγου: ο στόχος τους ήταν να βά-
λουν ένα ακόμα λιθαράκι στην καλ-
λιέργεια του φόβου και του μίσους
ενάντια στο Ισλάμ.

Μίσος

Το ίδιο το Charlie Hebdo δεν ήταν
απλά ένα χιουμοριστικό περιοδικό
που "τα έβαζε με όλους και με όλα":
είναι ένα περιοδικό που είχε πρωτο-
στατήσει στην καλλιέργεια αυτού
του μίσους. Όπως γράφει ο Μιχάλης
Τρίκκας στην Αυγή:

"τον Φεβρουάριο του 2006 το Ch-
arlie Hebdo (που αντιμετώπιζε μεγά-
λα οικονομικά προβλήματα) αποφά-
σισε να αναδημοσιεύσει τα 12 σκί-
τσα του δανέζικου περιοδικού Jyl-
lands - Posten που ήδη είχαν προκα-
λέσει θύελλα αντιδράσεων στον
μουσουλμανικό κόσμο καθώς ανα-
παριστούσαν και μάλιστα με ιδιαίτε-
ρα "ασεβή" τρόπο τη μορφή του
προφήτη... Η κυκλοφορία του περιο-
δικού εκτινάχτηκε. Το αρχικό τιράζ
των 160.000 αντιτύπων ξεπούλησε
μέσα σε λίγες ώρες, με άλλα τόσα
αντίτυπα να τυπώνονται το απόγευ-
μα της ίδιας ημέρας... Το περιοδικό
είχε βρει το τελευταίο ταμπού και
τους τελευταίους ανθρώπους στον
πλανήτη που πραγματικά θίγονταν
και σοκάρονταν από τα αστεία του.
Και η ενασχόληση μαζί τους αποδεί-
χτηκε τόσο προσοδοφόρα ώστε οι
φονταμενταλιστές του Ισλάμ να με-
τατραπούν σταδιακά στον προσφι-
λέστερο στόχο του..."

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη
Γαλλία μπορεί να χλεύασαν τις δη-
λώσεις του Σαμαρά -που συνέδεσε
στην προεκλογική του ομιλία στο
Μαρούσι τη δολοφονία με τη "λα-
θρο"μετανάστευση. Αλλά αυτό δεν
εμπόδισε καθόλου τον υπουργό
Εσωτερικών της Γαλλίας να ζητήσει,
λίγες μόνο ώρες πριν από την πο-
ρεία, αυστηρότερους ελέγχους στα
σύνορα της Ευρώπης. Και η κυβέρ-
νηση της Γαλλίας, για να αποφύγει
τη ρετσινιά του ρατσισμού, αρνήθη-

κε να στείλει πρόσκληση στην Μαρίν
Λεπέν, να συμμετέχει στην διαδήλω-
ση της Κυριακής. Αλλά αυτό δεν εμ-
πόδισε τον Φρανσουά Φιγιόν, τον
πρώην δεξιό πρωθυπουργό της Γαλ-
λίας να δηλώσει ότι αυτός ο απο-
κλεισμός είναι λάθος.

Η Ευρώπη αλλά και η Δύση ολό-
κληρη έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Η οι-
κονομία πηγαίνει από το κακό στο χει-
ρότερο -η κρίση που χτύπησε τον
πλανήτη τον Σεπτέμβρη του 2008 με
την κατάρρευση της Λήμαν Μπρά-
δερς δεν λέει να περάσει. Στη Μέση
Ανατολή -μια περιοχή που οι Ευρω-
παίοι αποικιοκράτες είχαν μοιράσει
αναμεταξύ τους από την εποχή του Α'
Παγκοσμίου Πολέμου κιόλας- βρίσκε-
ται σε αναβρασμό: η ήττα του αμερι-
κάνικού ιμπεριαλισμού και των "προ-
θύμων" τους στον πόλεμο του Ιράκ
και του Αφγανιστάν απειλεί να παρα-
δώσει τον έλεγχο της περιοχής με τα
σημαντικότερα κοιτάσματα πετρελαί-
ου του πλανήτη στο χάος των τζιχαν-
τιστών του Ισλαμικού Κράτους και
των τοπικών πολέμαρχων. Μέσα στην
ίδια την Ευρώπη το παλιό πολιτικό
σύστημα κλυδωνίζεται, με την αριστε-
ρά να διεκδικεί για πρώτη φορά στα
σοβαρά την εξουσία στην Ελλάδα.

Ο Σαμαράς, ο Ολάντ, η Μέρκελ
και τα άλλα καθίκια που βρέθηκαν
στην κεφαλή της πορείας της Κυρια-
κής στο Παρίσι είδαν το μακελειό
στο Charlie Hebdo σαν ευκαιρία: μια
ευκαιρία για ένα άλμα προς τα δεξιά
και προς τα μπρος, ένα άλμα που θα
τους επιτρέψει να ξανακερδίσουν
τις ψυχές των δεξιών ψηφοφόρων
που αλληθωρίζουν τώρα προς την
ακροδεξιά. Και μια ευκαιρία για μια
ακόμα μεγαλύτερη στροφή προς τη
λιτότητα, τον αυταρχισμό, την κατα-
στολή, τον ρατσισμό και τον πόλεμο.

Εμείς δεν είμαστε Charlie Hebdo.
Το πρόβλημά μας δεν είναι ο «φον-
ταμενταλισμός», το πρόβλημά μας
είναι η ανεργία, η φτώχεια, το μνημό-
νιο, το χρέος. Ο εχθρός μας δεν εί-
ναι οι φτωχοί της Μέσης Ανατολής:
ο εχθρός μας είναι οι τραπεζίτες που
απειλούν να μας πάρουν τα σπίτια. Ο
εχθρός μας είναι τα αφεντικά μας
που μας πήραν τις δουλειές. Ο εχ-
θρός μας είναι ο Σαμαράς, ο Βενιζέ-
λος και οι υπουργοί τους που ήταν
έτοιμοι να υπογράψουν ένα ακόμα
μισητό μνημόνιο -για την σωτηρία
μας υποτίθεται. Όσοι νομίζουν ότι με
τον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία
(πασπαλισμένες με τη χρυσόσκονη
των ευρωπαϊκών αξιών) θα μπορέ-
σουν να μας διαιρέσουν και να μας
νικήσουν είναι βαθιά νυχτωμένοι.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Ένα μεγάλο τμήμα της γαλλικής αριστεράς βάδισε πίσω από τον
Ολάντ και την Μέρκελ στο συλλαλητήριο της Κυριακής στο Παρίσι. Αλ-
λά όχι όλοι. Το Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα (NPA) αρνήθηκε να πάρει
μέρος σε μια κινητοποίηση καπελωμένη από την “ιερή συμμαχία” των
Ολάντ, Βάλς και Σαρκοζί. 

Σε μια κοινή ανακοίνωση (NPA, Alternative libertaire, Mouvement des
Objecteurs de Croissance, Parti Communiste des Ouvriers de France)
τέσσερις οργανώσεις και κινήματα της Γαλλίας εξηγούν γιατί η αριστε-
ρά δεν μπορεί να συνταχθεί με αυτούς που προσπαθούν, αναβιώνοντας
τη θεωρία περί “σύγκρουσης των πολιτισμών” να αξιοποιήσουν τις δο-
λοφονικές επιθέσεις για να εξαπολύσουν ένα πογκρόμ σε βάρος των
μεταναστών, των ξένων και των μουσουλμάνων. Ανάμεσα στις προσωπι-
κότητες της αριστεράς που αρνήθηκαν να πάρουν μέρος στο συλλαλη-
τήριο ήταν όχι μόνο ο Ολιβιέ Μπεζανσενό, ο πρώην προεδρικός υποψή-
φιος του NPA αλλά και ο Ζαν Λυκ Μελανσόν, ο υποψήφιος του Αριστε-
ρού Μετώπου στις προεδρικές εκλογές του 2012. Το Κόμμα της Αριστε-
ράς, δυστυχώς (ο Μελανσόν είναι ένα από τα ιδρυτικά του μέλη), δεν
ακολούθησε το παράδειγμά του και πήγε στο συλλαλητήριο.

“Ρατσιστές και δεξιοί προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις φριχτές
δολοφονίες στο Παρίσι για να διαιρέσουν τους εργαζομένους, να δι-
καιολογήσουν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και να πριμοδοτήσουν την
ισλαμοφοβία”, γράφει η ανακοίνωση του SWP, της αδελφής οργάνωσης
του ΣΕΚ στη Βρετανία. “Τα μίντια παρουσιάζουν το Σαρλί Εμπντό σαν
απλά ένα 'σατιρικό περιοδικό'... Ίσως και να ήταν κάποτε, αλλά τώρα
έχει εξειδικευτεί στην παρουσίαση προκλητικών και ρατσιστικών επιθέ-
σεων σε βάρος του Ισλάμ. Αυτό δεν δικαιολογεί τις δολοφονίες. Αλλά εί-
ναι ένα βασικό κρατούμενο. Ούτε μπορούμε να ξεχάσουμε τους αλλε-
πάλληλους πολέμους του ιμπεριαλισμού, τις δολοφονίες, τις επιθέσεις
των μη επανδρωμένων αεροπλάνων και τα βασανιστήρια στη Μέση Ανα-
τολή και αλλού. Αυτή η ιμπεριαλιστική επίθεση γεννάει ένα βαθύ μίσος”.

“Ένοχος για την γαλλική 11η Σεπτέμβρη του Σαρλί Εμπντό είναι ο γαλ-
λικός ιμπεριαλισμός”, γράφει στην ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ. “Αυτοί
που όπλισαν το χέρι των δολοφόνων των εργαζόμενων του Σαρλί Εμπντό
είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις που σπαταλούν τρισεκατομμύρια για τις ιμ-
περιαλιστικές επεμβάσεις στην Μ. Ανατολή, την Ασία, την Αφρική. Δεν θα
σταματήσουν αυτές οι δολοφονικές επιθέσεις με την ισλαμοφοβία και τα
αστυνομικά μέτρα που κλιμακώνουν τώρα οι κυβερνήσεις και καλούν σε
εθνική ομοψυχία τους λαούς της Ευρώπης. Οι φράχτες στα σύνορα και
η FRΟNTEX, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης - Γκουαντάναμο, o ρατσι-
σμός φουντώνουν τα ακροδεξιά και φασιστικά κόμματα στην Ευρώπη.
Θα σταματήσουν μόνο με ένα ισχυρό μαζικό κίνημα ενάντια στις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις, τον πόλεμο και το ρατσισμό”.

Η Αριστερά που δεν τσιμπάει

Πολεμοκάπηλοι
Jesuisίτες υποκριτές

Οι ηγέτες του πολέμου 

και του ρατσισμού 

μας κοροϊδεύουν

Σκίτσο του Ιωάννου από το “Έθνος”



Νο 1156, 14 Γενάρη 2015 Ένα πολύτιμο φυλλάδιοσελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Τ
α τελευταία χρόνια, μετρώντας από τον
Μάιο του 2010 οπότε υπογράφηκε το
πρώτο μνημόνιο, έχουν ήδη καταγραφεί

και περάσει στην Ιστορία σαν τα «χρόνια των
μνημονίων», «χρόνια της μνημονιακής διακυ-
βέρνησης» και έχουν σημάνει μια λυσσαλέα
και συνεχή επίθεση στην εργατική τάξη και
τους φτωχούς.

Η πρόσφατη απόφαση του Σαμαρά να προ-
χωρήσει στην πρόωρη εκλογή προέδρου δη-
μοκρατίας, στην ουσία να προχωρήσει σε
εκλογές, έγινε κάτω από την πίεση της τρόι-
κας ότι αυτά πρέπει να συνεχιστούν, αποδει-
κνύοντας πόσο μεγάλος ψεύτης ήταν όταν
υποσχόταν ότι το «χρέος είναι βιώσιμο» και
«πλησιάζει η έξοδος».

Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές εκατομμύ-
ρια εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, συνταξιούχοι,
αγρότες αναζητούν με αγωνία την απάντηση
στα κρίσιμα ερωτήματα: Θα σημάνει μια πιθα-
νή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το τέλος των μνημονίων; Τι
σημαίνει πρακτικά για τον κόσμο η κατάργησή
τους; Ποιος θα την επιβάλλει; Πως θα απαντή-
σουμε στους εκβιασμούς της τρόικας και των
καπιταλιστών; Με τι είδους πολιτική θα αντικα-
ταστήσουμε την πολιτική των μνημονίων;

Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάει το 16σελι-
δο φυλλάδιο που κυκλοφορεί η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη κάτω από τον τίτλο «Η πάλη για ένα
Αντικαπιταλιστικό Αντι-μνημόνιο» (τιμή ενίσχυ-
σης 1 ευρώ).

Το πρώτο μέρος του φυλλαδίου περιλαμβά-
νει τις «Αντικαπιταλιστικές απαντήσεις στους
εκβιαστές των αγορών», δηλαδή τα αναγκαία
άμεσα μέτρα που θα καταφέρουν να απαντή-
σουν αποτελεσματικά στους εκβιασμούς που
θα προκαλέσει η κατάργηση των μνημονίων
και ταυτόχρονα θα απαντήσουν πρακτικά στο
ερώτημα «που θα βρεθούν τα λεφτά»: 

Την μονομερή διαγραφή του χρέους, την

κρατικοποίηση των τραπεζών και των
μεγάλων επιχειρήσεων, την φορολόγη-
ση των πλουσίων, την ρήξη με το ευρώ
και την ΕΕ. 

Παράλληλα αναδεικνύει ότι η δύναμη
που μπορεί να επιβάλλει αυτές τις βα-
θιές ανατροπές είναι η ίδια δύναμη που
μέσα σε μια πενταετία έριξε τρεις κυ-
βερνήσεις και κατάφερε να αλλάξει το
πολιτικό σκηνικό:

Ο ρεαλισμός 
της εργατικής τάξης

Η εργατική τάξη και η δυνατότητα
να επιβάλει τον δικό της έλεγχο σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αναδει-
κνύοντας τον δικό της ρεαλισμό απέ-
ναντι στον «ρεαλισμό» της ανεργίας,
της φτώχειας, της διάλυσης του κρά-
τους πρόνοιας που θέλει να μας κα-
ταδικάσει η άρχουσα τάξη εις τον αι-
ώνα τον άπαντα.

Το δεύτερο μέρος αναλύει ότι κα-
τάργηση των μνημονίων δεν σημαί-
νει απλά «σκίσιμο χαρτιών» των συμ-
φωνιών λιτότητας (και η πιθανή σύ-
ναψη κάποιων νέων, ίσως κάτω από
διαφορετικό όνομα, από την επόμε-
νη κυβέρνηση, στο όνομα της εξυ-
πηρέτησης του χρέους που θα έχει
απομείνει μετά από την διαπραγ-
μάτευση) αλλά άμεσα μέτρα για να
«πάρουμε πίσω όλα όσα μας λεηλάτησαν»: 

Επιστροφή στις δουλειές για πάνω από 1
εκατομμύριο ανέργους - που δεν μπορεί να
περιμένει ούτε στον δημόσιο ούτε στον ιδιωτι-
κό τομέα. Ξαναχτίσιμο σε ό, τι γκρέμισαν στην
Παιδεία, την Υγεία, τον Πολιτισμό, τους ΟΤΑ,
το ΙΚΑ, τις υπηρεσίες. Αντιστροφή όλων των
ιδιωτικοποιήσεων και κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ,

κρατικοποίηση των εργοστασίων και των χώ-
ρων εργασίας που κλείνουν χωρίς αποζημίωση
των καπιταλιστών. Επιστροφή των μισθών και
των συντάξεων στο προ των μνημονίων ύψος
απαιτώντας να γυρίσουν πίσω τα κεφάλαια
των ταμείων που εξαϋλώθηκαν με το PSI, να
πληρώσουν επιτέλους οι καπιταλιστές ό, τι

χρωστάνε στα ταμεία.

Πολιτικές επιθέσεις

Αντικαπιταλιστικό Αντι-μνημόνιο ση-
μαίνει άμεσες απαντήσεις στις πολιτικές
επιθέσεις που έχουν προχωρήσει χέρι-
χέρι με τα μνημόνια και περιλαμβάνονται
αναλυτικά στο τρίτο μέρος του φυλλαδί-
ου: Να υπερασπίσουμε τα δημοκρατικά
δικαιώματα που απειλούνται, από την
απεργία μέχρι την διαδήλωση, και να
απαιτήσουμε την κατάργηση των αυταρχι-
κών νόμων και των ειδικών δυνάμεων κα-
ταστολής. 

Σημαίνει καταδίκη των νεοναζί της Χ.Α
και τσάκισμα της φασιστικής απειλής που
απλώνεται επικίνδυνα σε Ελλάδα και Ευρώ-
πη, αποκάλυψη και τιμωρία όλων όσων την
καλύπτουν και ταυτόχρονα ξήλωμα των πο-
λιτικών που την γιγαντώνουν. 

Να συγκρουστούμε με τον ρατσισμό και
την ισλαμοφοβία που βρέθηκε στην κορυφή
της ατζέντας όλων των μνημονιακών κυβερ-
νήσεων απαιτώντας νομιμοποίηση για τους
μετανάστες, ιθαγένεια στα παιδιά δεύτερης
γενιάς, άσυλο στους πρόσφυγες, γκρέμισμα
του τείχους στον Έβρο, των στρατοπέδων
συγκέντρωσης, της Φρόντεξ. Να σταματή-
σουμε την πολιτική διακρίσεων απέναντι
στους μετανάστες, τους Ρομά, την ΛΟΑΤ κοι-
νότητα, τις γυναίκες που χτυπιούνται διπλά
από την κρίση. Να συγκρουστούμε με όλα τα
επικίνδυνα πολεμοκάπηλα σχέδια που βλέπου-
νε έξοδο από την κρίση μέσα από (βλέπε κά-
τω) τη σύναψη του αντιδραστικού άξονα Ελλά-
δας-Ισραήλ, την βαθύτερη εμπλοκή της Ελλά-
δας στους «προθύμους του Ομπάμα».

Διαβάστε το Αντικαπιταλιστικό Αντι-μνημό-
νιο, ένα όπλo χρήσιμο πριν και κυρίως μετά τις
εκλογές.

Η
αναγούλα μπροστά στην ει-
κόνα των «ηγετών» του κό-
σμου να διαδηλώνουν στους

δρόμους του Παρισιού για την
«ελευθερία του τύπου» και τα «δη-
μοκρατικά ιδεώδη» γίνεται εμετός
όταν ανάμεσά τους διακρίνει κανείς
τον «άξονα» Νετανιάχου-Σαμαρά.

Για την Ελλάδα αυτό είναι προφα-
νές, αλλά έγινε προφανές και στην
Γαλλία. Το περιοδικό L’Express πα-
ράφρασε ένα σκίτσο του Charlie He-
bdo με την φράση «Είναι δύσκολο
να σε στηρίζουν μαλάκες» αναφερό-
μενο στις δηλώσεις που έσπευσε να
κάνει ο Σαμαράς συνδέοντας την
επίθεση στο Παρίσι με τους μετανά-
στες, το δικαίωμα των παιδιών μετα-
ναστών στην Ιθαγένεια και τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Η εφημερίδα Figaro έγραψε ότι
«ο Σαμαράς χρησιμοποιεί σαν εργα-
λείο το Charlie Hebdo».

«Το Ισραήλ βάλλεται από ακριβώς
τις ίδιες δυνάμεις που επιτίθενται
στην Ευρώπη. Το Ισραήλ συντάσσε-
ται με  την Ευρώπη. Να συνταχθεί

και η Ευρώπη με το Ισραήλ» δήλωσε
ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπε-
νιαμίν Νετανιάχου, μετά την συνάν-
τησή του, τι ειρωνεία, με τον Υπουρ-
γό Εξωτερικών Μπόργκε Μπρέντε
της Νορβηγίας – της χώρας στην
οποία πριν από τρία χρόνια ο νεονα-
ζί Μπρέιβικ σκότωσε σε μια μέρα 77
ανθρώπους, χωρίς να ιδρώσει το αυ-
τί ούτε του Νετανιάχου, ούτε κανε-
νός ευρωπαίου ηγέτη. 

«Οι χθεσινές δολοφονικές επιθέ-
σεις στην ελευθερία της έκφρασης
ξεκάθαρα δείχνουν την περιφρόνη-
ση του ριζοσπαστικού Ισλάμ για τις
αξίες που υποστηρίζουμε. Πιστεύω
πως με τη δύναμη της αποφασιστι-
κότητάς μας και την ενοποίηση των
δράσεών μας, μπορούμε να νική-
σουμε αυτή την απειλή στον πολιτι-
σμό μας» πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ποιές είναι οι «αξίες» και ο πολιτι-

σμός του Νετανιάχου; Πάνω από
1.650 Παλαιστίνιοι έχασαν την ζωή
τους και άλλοι 8.500 τραυματίστη-
καν και έμειναν ανάπηροι από την
δολοφονική επίθεση του ισραηλινού
στρατού στην Γάζα το καλοκαίρι του
2014, επίθεση την οποία οργάνωσε
και καθοδήγησε ο ίδιος ο Νετανιά-
χου. Ανάμεσά τους ήταν, σύμφωνα
με την έκθεση της οργάνωσης «Δη-
μοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα», 12 δη-
μοσιογράφοι (άλλες πηγές ανεβά-
ζουν τον αριθμό σε 15). H έκθεση
σημειώνει ότι οι δημοσιογράφοι και
τα οχήματά τους βρίσκονται μονί-
μως στο στόχαστρο του ισραηλινού
στρατού. 

«Ενοποίηση των δράσεων»

Ακόμα και πριν τον πόλεμο, το
2012, το Ισραήλ βρισκόταν ήδη στην
112η θέση του παγκόσμιου Δείκτη

Ελευθερίας του λόγου και του Τύ-
που - με την Ελλάδα να ακολουθεί
στην 84η θέση. Η «ενοποίηση των
δράσεων» στην οποία αναφέρεται ο
Νετανιάχου, έχει ήδη ξεκινήσει… 

Και δεν αφορά βέβαια μόνο την
ελευθερία του τύπου, αλλά κυρίως
την δημιουργία του άξονα «Ελλά-
δας-Κύπρου-Ισραήλ» για τον έλεγχο
των «οικοπέδων» των λεγόμενων
ΑΟΖ της Ανατολικής Μεσογείου –
που αποτελεί ζήτημα αιχμής για το
Αντικαπιταλιστικό Αντι-μνημόνιο.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η δημιουργία του νέου άξονα Ελ-
λάδας-Κύπρου-Ισραήλ, και πρόσφα-
τα της Αιγύπτου, σημαίνει ότι το ελ-
ληνικό κράτος έχει συνάψει σφιχτή
συμμαχία με το μεγαλύτερο σφαγέα
και μαντρόσκυλο του ιμπεριαλισμού
στην περιοχή, το κράτος του Ισ-
ραήλ. Ο ανταγωνισμός για τις ΑΟΖ
επεκτείνει τα πολεμικά μέτωπα του
Ιράκ και της Συρίας στην δική μας
γειτονιά. Σε αυτό το νέο θερμό περι-
βάλλον, οι ΑΟΖ είναι το πεδίο πάνω

στο οποίο Ελλάδα και Τουρκία, ανα-
ζωπυρώνουν τους μεταξύ τους αν-
ταγωνισμούς για τον ρόλο της πιο
σημαντικής τοπικής δύναμης στην
περιοχή. Γι’ αυτό, η διέξοδος από τα
μνημόνια και την ΕΕ δεν είναι οι
υδρογονάνθρακες και το ΝΑΤΟ, εί-
ναι το χτίσιμο ενός αντιπολεμικού κι-
νήματος που θα απαιτήσει:

• Καμιά συμμετοχή και υποστήριξη
της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις. • Κατάργηση του άξο-
να Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, κλείσιμο
της πρεσβείας των σιωνιστών, λευ-
τεριά στην Παλαιστίνη. • Να μην
ανοίξουν νέες και να κλείσουν όλες
οι υπάρχουσες βάσεις του ΝΑΤΟ. •
Να σταματήσουν οι κοινές συλλογι-
κές «αμυντικές ασκήσεις» στα πλαί-
σια του ΝΑΤΟ και οι διμερείς στα
πλαίσια της συνεργασίας με το Ισ-
ραήλ. • Πάγωμα των εξοπλισμών,
λεφτά για την Παιδεία και την Υγεία
• Εξω από το ΝΑΤΟ».

Γιώργος Πίττας

“Άξονας Ελλάδας - Ισραήλ”
Ούτε στο Παρίσι, ούτε πουθενά!

Αντικαπιταλιστικό Αντι-μνημόνιο
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ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
υπεύθυνη σύνταξης περιοδικού 
Σοσιαλισμός από τα κάτω

ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
εργαζόμενη ΕΡΤ

Α' ΑΘΗΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΝΙΚΗ
Συντονιστική Επιτροπή ΚΕΕΡΦΑ

ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΘΕΝΙΑ
γιατρός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, 
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, 
ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Β' ΑΘΗΝΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ
μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 
του Βασιλείου
Συντονισμός ενάντια 
σε κλεισίματα, διαθεσιμότητες,
απολύσεις

ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
γιατρός, μέλος γενικού 
Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
οικοδόμος υδραυλικος, 
ΚΕΕΡΦΑ Χαλανδρίου

ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ
διευθυντής σύνταξης Εργατικής 
Αλληλεγγύης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ιστορικός συγγραφέας

ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
μουσικός

ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
πρ. δημ. σύμβουλος 
Πετρούπολης

ΠΙΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
δημοσιογράφος 
Εργατική Αλληλεγγύη

ΡΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
χημικός

Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΛΦΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
μεταπτυχιακός φοιτητής

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
λιθογράφος συνδικαλιστής

ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
δημοσιογράφος

Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
ιδιωτική εκπαιδευτικός, δημοτική κί-
νηση "Ανταρσία στην Κοκκινιά"

ΔΙΑΒΟΛΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ιδιωτικός εκπαιδευτικός, 
πρ. δημοτ. σύμβουλος Πειραιά, 
ΔΣ ΟΙΕΛΕ

ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
μηχανικός, ΚΕΕΡΦΑ Κερατσινίου

ΘΩΪΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας, 
δημοσιογράφος 
Εργατική Αλληλεγγύη

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠΑΛΑΛΕ ΣΟΥΛΑ
πρ. μέλος ΔΣ Σωματείου 
Ιδιωτικών Κλινικών Αττικής

ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος, 
μέλος ΔΣ σωματείου Ιντρακόμ

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
συνδικαλίστρια νοσηλεύτρια Ψυχια-
τρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΣΑΚΗΣ
πρόεδρος Συλλόγου 
Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων 
Βόρειας Ελλάδας

ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
γιατρός, πρ. περιφερειακός 
σύμβουλος Κ. Μακεδονίας, 
ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΠΟΛΙΤΗ ΦΥΛΛΙΑ
δημοσιογράφος, ΚΕΕΡΦΑ Θεσ/κης, 
ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
μέλος ΔΣ σωματείου εργαζομένων
«Βοήθεια στο σπίτι» Κ. Μακεδονίας

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΤΣΩΛΗ ΕΛΕΑΝΝΑ
φοιτήτρια

ΑΡΓΟΛΙΔA
ΒΕΡΔΕ ΛΕΝΑ
Δημοσιογράφος 
Εργατική Αλληλεγγύη

ΔΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
οδοντοτεχνίτης

ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΘΑΛΕΙΑ
εκπαιδευτικός-ψυχολόγος

ΑΡΤAΣ
ΜΠΟΛΟΒΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
κοινωνική λειτουργός, 
μέλος Σωματείου Βάσης 
Εργαζομένων ΜΚΟ

ΑΧΑΪΑΣ
ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΤΟΝΙΑ
πρώην περιφερειακή σύμβουλος
Ιονίων, ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας

ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
μέλος Σωματείου 
Μισθωτών Τεχνικών

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΑΝΑΣΗΣ
ιδιωτικός υπάλληλος, 
ΔΣ Σωματείου Μετάλλου Βοιωτίας

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΛΑΓΩΝΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
φιλόλογος

ΕΒΡΟΥ
ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΜΑΚΗΣ
εργάτης βιομηχανίας ξυλείας

ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
μισθωτός υδραυλικός, 
μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
χημικός βιομηχανίας φαρμάκου

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΟΜΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
δημοσιογράφος ΕΡΑ Ζακύνθου

ΣΤΑΜΝΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
"Κίνηση ενάντια στην κρατική και 
τραπεζική αυθαιρεσία Ζακύνθου"

ΗΛΕΙΑΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ιδιωτικός υπάλληλος

ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
μηχανοτεχνίτης οχημάτων, 
ΚΕΕΡΦΑ Ηλείας

ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΒΙΤΣ ΣΕΒΑΣΤΗ
καθηγήτρια γαλλικών

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
μηχανολόγος μηχανικός, 
μέλος Σωματείου 
Μισθωτών Τεχνικών

ΒΑΛΑΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
οδοντίατρος

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
βιμηχανικός εργάτης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ιδιωτικη υπάλληλος

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
άνεργος αρχαιολόγος, 
ΚΕΕΡΦΑ Θεσπρωτίας

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
άνεργη εκπαιδευτικός, 
ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων

ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ ΒΟΥΛΑ
ιδιωτική υπάλληλος, 
ΔΣ Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΖΙΑΡΑΣ ΘΡΑΣΟΣ
ερευνητής χημικός περιβάλλοντος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
αρχαιολόγος, μέλος Κίνησης Πολι-
τών Νέστου (ΚΕΠΟΝ)

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΓΙΑΝΝΑ
ερευνήτρια Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών

ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ
μέλος ΔΣ Συλλόγου εργαζομένων
ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ιδιωτική υπάλληλος

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
οικοδόμος

ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ειδικευόμενη γυναικολόγος

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΑΫΣΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ιδιωτική υπάλληλος

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
τοπογράφος, μέλος ΔΣ Σωματείου
Μισθωτών Τεχνικών Κ.Μακεδονίας

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΦΕΣΣΑ ΣΥΛΒΙΑ
γιατρός ακτινολόγος

ΞΑΝΘΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
συνταξιούχος καθηγήτρια, 
πρ. μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Ξάνθης

ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗ
δάσκαλος συνδικαλιστής, 
ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΠΕΛΛΗΣ
ΚΕΡΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ιδιωτικός υπάλληλος

ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ιδιωτικός υπάλληλος

ΡΟΔΟΠΗΣ
ΠΙΤΤΑ ΑΝΝΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ)
ηθοποιός

ΣΑΜΟΥ
ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
τοπογράφος μηχανικός,
μέλος ΣΜΤ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΚΑΨΑΛΗ-ΓΕΡΟΚΟΥΔΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
εκπαιδευτικός

ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
φωτογράφος

ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ιδιωτική υπάλληλος

ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
δάσκαλος, 
δημοτικός σύμβουλος 
Δήμου Χανίων

Στην Α' Αθήνας είναι υποψήφιος ο Πέτρος Kω-
σταντίνου, δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθή-
νας με την Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας
και Συντονιστής της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια

στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) που έχει πρωτοστα-
τήσει στο αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα, στο πλάι των μετα-
ναστών και των προσφύγων, ενάντια στα φασιστικά πογκρόμ, για να
μπουν οι νεοναζί δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής στη φυλακή.

Από το 2000, οπότε συμμετείχε στη διεθνή διαδήλωση ενάντια στο ΔΝΤ
στην Πράγα, ο Πέτρος Κωσταντίνου υπήρξε βασικό στέλεχος στα κινήμα-
τα κατά της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης σαν συντονιστής της Πρω-
τοβουλία Γένοβα 2001. Συμμετείχε στην οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοι-
νωνικού Φόρουμ και στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ σε όλους τους με-
γάλους σταθμούς: στο Καράκας, το Πόρτο Αλέγκρε, τη Βομβάη.

Γεννήθηκε στο χωριό Βώνη στην επαρχία Λευκωσίας από την οποία
ήρθε παιδί σαν πρόσφυγας στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο του 1974. Η
πολιτική του δράση ξεκινάει στις αρχές της δεκαετίας του ’80, σαν φοιτη-
τής στην ΑΣΟΕΕ, μέσα από την ΑΠΕΣ, τη συσπείρωση της σχολής καθώς
και στην Επιτροπή για το Στρατό που δραστηριοποιούνταν για τα δικαιώ-
ματα των στρατιωτών. Είναι μέλος του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμμα-
τος και του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η Μαρία Στύλλου, ηγετικό και ιδρυτικό μέλος
του ΣΕΚ, υπεύθυνη του περιοδικού «Σοσιαλισμός
από τα κάτω», είναι υποψήφια στις εκλογές της
25ης Γενάρη με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στο ψηφοδέλτιο
Επικρατείας.

Η Μαρία έχει μια μεγάλη διαδρομή μέσα στο κίνημα και στην Αρι-
στερά, ξεκινώντας από τα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 1950
όταν στρατεύτηκε στην ΕΔΑ και είχε δράση σαν φοιτήτρια στη Νομική
κόντρα στους ΕΚΟΦίτες. Επίσης στο κίνημα Ειρήνης μαζί με άλλους
αγωνιστές της «γενιάς του 114» .

Η δικτατορία της 21 Απρίλη 1967 τη βρήκε στο Λονδίνο, φοιτήτρια,
να συμμετέχει στο αντιπολεμικό κίνημα για το Βιετνάμ και στην ιστορι-
κή κατάληψη του LSE. Μαζί με αγωνιστές εκείνου του κινήματος συμ-
μετείχε στην κατάληψη της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο σαν
άμεση απάντηση στο πραξικόπημα της χούντας. Δίδαξε οικονομία στο
Architectural Association στο Λονδίνο και στο ΤΕΙ της Αθήνας.

Μέλος της μικρής ομάδας που ξεκίνησε ένα χρόνο πριν από την εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου την Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση,
από την οποία προέρχεται το ΣΕΚ, βρίσκεται εδώ και χρόνια ενταγμέ-
νη στην πάλη για την οικοδόμηση της επαναστατικής αριστεράς.

Ο Πάνος Γκαργκάνας, διευθυντής της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης, είναι υποψήφιος με την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στο ψηφοδέλτιο της Β’ Αθήνας.

Για τους αναγνώστες της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης ο Πάνος είναι ίσως ο πιο γνωστός σύντροφος, αφού κάθε βδο-
μάδα υπογράφει την «Άποψή μας» στην τρίτη σελίδα της εφημερίδας.

Η εμπλοκή του με τις εκδοτικές προσπάθειες της Οργάνωσης Σο-
σιαλιστική Επανάσταση αρχικά και του ΣΕΚ στη συνέχεια είναι μακρό-
χρονη, αρχίζοντας με την παράνομη «Μαμή» στα χρόνια της δικτατο-
ρίας και φτάνοντας στη σημερινή βδομαδιάτικη Εργατική Αλληλεγγύη.

Έχει συμμετοχές σε πολλά βιβλία μαζί με άλλους συγγραφείς,
όπως το ιστορικό «Η κρίση στα Βαλκάνια, το Μακεδονικό και η εργατι-
κή τάξη» που τον οδήγησε στα δικαστήρια με την κατηγορία της
«εσχάτης προδοσίας»(!), από την οποία απαλλάχθηκε χάρη σε ένα
πλατύ κίνημα συμπαράστασης για τους «5 της ΟΣΕ» το 1992-93. Άλλα
βιβλία περιλαμβάνουν το «Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση», το «Ο
Ελληνικός Καπιταλισμός, η Παγκόσμια Οικονομία και η Κρίση» και το
«Κόμμα, Τάξη, Κίνημα – ο Λένιν στον 21ο αιώνα».

Ο Πάνος είναι μέλος στο Πανελλαδικό Συντονιστικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η Μαρία Στύλλου
στο Επικρατείας

Ο Πάνος Γκαργκάνας
στη Β’ Αθήνας

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου
στην Α’ Αθήνας

Συμμετέχουν στα
ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Ο Γιάννης Σηφακάκης είναι εκλεγμένος στο Κεντρικό Συντονιστικό της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές στην Α' Αθήνας.

Είναι ο Συντονιστής της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο που στις 15 Φλεβά-
ρη του 2003 πραγματοποίησε, μετά από καμπάνια μηνών, το μεγαλειώδες αντιπο-
λεμικό συλλαλητήριο ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ με τη συμμετοχή εκατοντά-
δων χιλιάδων διαδηλωτών και έχει οργανώσει αμέτρητες συγκεντρώσεις, πορείες
και εκδηλώσεις ενάντια στις επεμβάσεις του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ σε
Λίβανο και Παλαιστίνη.

Εξαιτίας αυτής της δράσης, το τηλέφωνο του Γιάννη Σηφακάκη ήταν ένα από
αυτά που παρακολουθούσαν οι ντόπιες και νατοϊκές μυστικές υπηρεσίες το 2004,
όπως αποκαλύφθηκε με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Υπήρξε ένας από τους
πρωταγωνιστές για την αποκάλυψη του άλλου σκανδάλου, των απαγωγών των
Πακιστανών, ένα χρόνο αργότερα, το 2005, καθώς και για την υπεράσπιση των με-
ταναστών της Πακιστανικής Κοινότητας ενάντια στις διώξεις και την κατασυκο-
φάντησή τους από την ΕΛ.ΑΣ και την κυβέρνηση.

Αποστολές

Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από διεθνείς κινητοποιήσεις και αποστολές: με-
τά το τέλος του πολέμου, στην αποστολή που πήγε στη Γάζα μεταφέροντας εφό-
δια και αλληλεγγύη. Έχει συμμετάσχει πολλές φορές στη «Συνδιάσκεψη του Καΐ-
ρου» μαζί με αγωνιστές από τη Μέση Ανατολή και το διεθνές αντιπολεμικό κίνημα.

Ήταν βασικός συντελεστής σε όλες τις μεγάλες εκδη-
λώσεις του αντικαπιταλιστικού κινήματος από την Πρά-
γα ως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ της Αθήνας, την
Άνοιξη του 2006.

Κλείνοντας πάνω από εικοσιπέντε χρόνια συνεχούς
δράσης στο κίνημα, συμμετέχοντας από τα μαθητικά
του χρόνια την δεκαετία του '80 στην «Μαθητική Πρωτο-
βουλία», στη συνέχεια σαν φοιτητής μεταλλειολόγος
στο Πολυτεχνείο στις καταλήψεις του 1991, υπήρξε
αδιάκοπα για όλο αυτό το διάστημα μέλος της ΟΣΕ και
στη συνέχεια του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος.

Ο Τάσος Αναστασιάδης (του Βασιλείου), υποψήφιος με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Β'
Αθήνας, είναι υπεύθυνος του Συντονισμού ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσι-
μότητες που δημιουργήθηκε τον Νοέμβρη του 2013 μετά την επέμβαση των ΜΑΤ
στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, συσπειρώνοντας “διαθέσιμους”, απολυμένους κλπ από
πολλούς χώρους και παίζοντας πρωτοπόρο ρόλο ενάντια στο “μαύρο” των μνημο-
νιακών πολιτικών.

Πιο πριν ήταν συντονιστής της Επιτροπής Αλληλεγγύης Συνδικάτων και Συνδικαλι-
στών (ΕΠΑΣΣ) που από το ξεκίνημα της μνημονιακής επίθεσης συμμετείχε ενεργά
στις μεγάλες και μικρές μάχες – από τους αγανακτισμένους στο Σύνταγμα μέχρι την
οργάνωση της συμπαράστασης σε δεκάδες μικρούς και μεγάλους εργασιακούς χώ-
ρους, όπως στο Άλτερ, την Ελευθεροτυπία, τη Χαλυβουργία, τα Ναυπηγεία.

Δράση

Ιδρυτικό μέλος των Financial Crimes στο χώρο των ΜΜΕ, ο Τάσος Αναστασιά-
δης στρατεύτηκε στην Αριστερά από τα μαθητικά του χρόνια. Τη δεκαετία του '80
οργανώθηκε στην ΟΣΕ σαν φοιτητής στην Πάτρα, συνέχισε την ενεργό πολιτική
δράση στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα.

Δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται να βγει πιο δυνα-
τή. Για να επιβάλλουμε το πρόγραμμα που έχουν δια-
μορφώσει οι εργάτες και οι εργάτριες από τα κάτω μέ-
σα από τους αγώνες τους τα μνημονιακά χρόνια. Ανα-
τρέψαμε κυβερνήσεις, στείλαμε φυλακή τους χρυσαυγί-
τες και δώσαμε ώθηση συνολικά στην αριστερά. Έτσι
χρειάζεται να συνεχίσουμε μετά τις εκλογές. Η πιο χρή-
σιμη ψήφος απέναντι στους εκβιασμούς των καπιταλι-
στών και της ΕΕ, για τη δικαίωση όσων παλεύαμε αυτά
τα χρόνια, είναι η ψήφος στην αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά, στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ”.

Ο Δημήτρης Αργυροκαστρίτης
είναι υποψήφιος με την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στην Α’ Πειραιά. Λιθογράφος
στο επάγγελμα εδώ και 25 χρόνια,
ο Μήτσος είναι μέλος της Εργο-
στασιακής Επιτροπής στην Βι-
βλιοσυνεργατική, όπου δουλεύει
22 χρόνια. Είναι μέλος στην Ένω-
ση Λιθογράφων, ενώ σύντομα θα
αναλάβει ως μέλος του ΔΣ του
Εργατικού Κέντρου Αθήνας
εκλεγμένος με την Αγωνιστική Ταξική Ενότητα.

Αγώνες

Τα τελευταία χρόνια έχει δώσει μεγάλους αγώνες μαζί με
τους συναδέλφους του ενάντια στις απληρωσιές, τις απολύ-
σεις, τους εκβιασμούς της εργοδοσίας ότι θα κλείσει το ερ-
γοστάσιο αν δεν γίνουν δεκτές οι μειώσεις μισθών κλπ. Έχει
επίσης δραστηριοποιηθεί στην Αντιναζιστική Πρωτοβουλία
Πειραιά με καθημερινή δράση ενάντια στους νεοναζί που
προσπάθησαν να πατήσουν πόδι στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Μήτσος έχει μεγαλώσει στις εργατογειτονιές του Κορυ-
δαλλού και του Πειραιά και ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές με την «Ανταρ-
σία στην Κοκκινιά». Εντάχτηκε στην Οργάνωση Σοσιαλιστική
Επανάσταση το 1992 και είναι μέλος του Σοσιαλιστικού Ερ-
γατικού Κόμματος. Δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη:
“Χρειαζόμαστε δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις εκλογές για να κλι-
μακωθούν οι εργατικοί αγώνες, για να πάρουμε πίσω στις
κατακτήσεις μας, για να διώξουμε τα αφεντικά και να πά-
ρουμε τον έλεγχο της κοινωνίας στα χέρια μας”.

Ο Θανάσης
Διαβολάκης είναι
εκπαιδευτικός,
πρώην δημοτι-
κός σύμβουλος
Πειραιά με την
“Ανταρσία στο
Λιμάνι” και μέλος
του ΔΣ της ΟΙ-
ΕΛΕ (Ομοσπον-
δία Ιδιωτικών Εκ-
παιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας).

Πρωτοβουλία

Συμμετείχε στην Πρωτοβουλία των Οικο-
νομολόγων για τη Διαγραφή του Χρέους
και την Έξοδο από το Ευρώ το 2010 και
έχει πρωτοστατήσει σε όλες τις μάχες
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
συμμετέχοντας στο συντονιστικό της Κίνη-
σης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη
Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ).

Επί χρόνια συνδικαλιστής στο χώρο των
εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα, στρα-
τευμένος στο κίνημα και την αριστερά από
τα τέλη της δεκαετίας του '70, ο Θανάσης
είναι μέλος της Κεντρικής Συντονιστικής
Επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και υποψήφιος
στις εκλογές της 25ης Γενάρη στην Β' Πει-
ραιά.

Με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλους
Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Β΄ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ



Η Μαρία Καλιτσουνάκη είναι υποψήφια με την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στο Νομό Χανίων. Κατάγεται από τα Χανιά,
είναι ξενοδοχοϋπάλληλος, μέλος του Σωματείου Επι-
σιτισμού και από τους εργαζόμενους που πήραν την
πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί το αντικαπιταλιστι-
κό εργατικό έντυπο «Η καμαριέρα» στο χώρο των ξε-
νοδοχείων. Δήλωσε στην ΕΑ: 

“Βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο με την ατζέντα του εργατικού
κινήματος να βάζει την επιστροφή των απολυμένων πίσω στις δουλείες τους
κόντρα στους εκβιασμούς, την καταστολή και τους ψεύτικους ρεαλισμούς
ότι χωρίς τα αφεντικά δεν θα έχουμε δουλειά. Μιλάνε για ανάπτυξη αλλά εί-
ναι προφανές ότι είναι η ανάπτυξη της κερδοφορίας τους, σημαίνει ελαστι-
κές σχέσεις εργασίας ή ακόμα χειρότερα την απλήρωτη εργασία. Στα Χανιά
η προπαγάνδα για την τύχη της τουριστικής περιοχής όπου δίνει δουλειά
στην τοπική κοινωνία είναι από τα μεγαλύτερα ψέματα που κρύβουν τις συν-
θήκες γαλέρας μέσα στα ξενοδοχεία. Όσο και να πανηγυρίζει η Κεφαλο-
γιάννη για την αύξηση του τουρισμού το 2014 και να δίνει εγγυήσεις για μια
ακόμη καλύτερη τουριστική σαιζόν το 2015, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν εί-
ναι διατεθειμένοι να μοιραστούν τίποτα με τους εργαζόμενους που παρά-
γουν όλο τον πλούτο. 

Η «Καμαριέρα», το έντυπο ενημέρωσης και οργάνωσης των ξενοδοχοϋ-
παλλήλων, άνοιξε όλη αυτή την κόντρα με τους ξενοδόχους αλλά και την
συνδικαλιστική γραφειοκρατία που αρνείται να απαντήσει οργανωμένα στις
επιθέσεις από τα εργασιακά μας μέχρι τις απολύσεις. Οι σύντροφοι του ΣΕΚ
και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δίνουμε την μάχη της ενοποίησης των σωματείων του
επισιτισμού και των ξενοδοχοϋπαλλήλων για την κοινή δράση όλων των ερ-
γαζομένων, για να ανοίξουν τα βιβλία των επιχειρήσεων και τα κέρδη να γί-
νουν προσλήψεις που θα εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες και θα πα-
ράγουν τουρισμό για όλους και όχι για λίγους. Να πάρουμε και εμείς την
σκυτάλη από τους εργαζόμενους στην Cosco, την Coca Cola, την ΕΡΤ,
όλους τους απολυμένους. Στις 25 του Γενάρη ψηφίζουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ για
την ενίσχυση των αγώνων μας για να πάρουμε πίσω όλα όσα μας έκλεψαν”.
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τους νομούς Ο Γιάννης Βαλαής είναι υποψήφιος
με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Νομό Ηρα-
κλείου. Κατάγεται από την Χερσόνη-
σο. Σπούδασε Οδοντοτεχνίτης στο
ΤΕΙ Αθήνας και Οδοντιατρική στο
Πόζναν της Πολωνίας. Είναι μέλος
του ΣΕΚ από το 2002, συμμετείχε
στις μεγάλες φοιτητικές καταλήψεις
του 2006-07, ενώ δραστηριοποιείται
και στην «Πρωτοβουλία για την λαϊκή αξιοποίηση της
πρώην αμερικάνικης βάσης Γουρνών». 

Δήλωσε στην ΕΑ: «Η πτώση της συγκυβέρνησης γέμισε
χαρά όλο τον κόσμο. Χρειάζεται να είμαστε ξεκάθαροι ότι
η πτώση αυτή είναι αποτέλεσμα των εργατικών και νεολαι-
ΐστικων αγώνων, όχι μόνο της τελευταίας τριετίας, αλλά
από την αρχή της εισόδου στο Μνημόνιο.

Πλέον ανοίγονται τεράστιες δυνατότητες για το κίνημα
αλλά και για την Αριστερά. Ιδιαίτερα για την αντικαπιταλι-
στική αριστερά. Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ είναι το μόνο που απαντάει σταθερά και ξεκάθαρα
στα καθημερινά προβλήματα. Στο ζήτημα του χρέους από
την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η διαγραφή του είναι η μόνη
λύση. Δεν είναι δικό μας το χρέος, είναι των τραπεζών και
των καπιταλιστών. Απέναντι στις απόψεις που έλεγαν «μην
διαμαρτύρεστε γιατί θα τρομάξουν οι επενδυτές» λέγαμε
ότι η λύση είναι η εθνικοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων
και τραπεζών κάτω από εργατικό έλεγχο. Είναι εφικτό κάτι
τέτοιο; Ασφαλώς και είναι. Το αποδεικνύουν οι εργαζόμε-
νοι της ΕΡΤ, της Δωδώνης και της ΒΙΟΜΕ. 

Όταν η άρχουσα τάξη έκανε πλάτες στα τάγματα εφό-
δου της ΧΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΚΕΕΡΦΑ μπήκαν μπροστά
κι έβαλαν πλάτη ώστε να δημιουργηθεί ένα μαζικότατο αν-
τιφασιστικό κίνημα. 

Στο αντιπολεμικό μέτωπο από την πρώτη στιγμή αντι-
ταχθήκαμε στον άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Τα απο-
τελέσματα αυτής της συνεργασίας τα είδαμε πριν λίγες
μέρες. Το Πολεμικό Ναυτικό μπορεί να οργανώνει κοινές
ασκήσεις με τους δολοφόνους του παλαιστινιακού λαού,
αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει τους επιβάτες του πλοίου
της ΑΝΕΚ που κάηκαν ζωντανοί. 

Στις 25 του Γενάρη στηρίζουμε-ψηφίζουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ
για τους αγώνες που έρχονται από την επομένη κιόλας
των εκλογών». 

ΧΑΝΙΑ

Η Τόνια Λαχανιώτη είναι υποψήφια με την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στο Νομό Αχαΐας. Κατάγεται από την Ζά-
κυνθο, ζει μόνιμα στην Πάτρα. Από τα μαθητικά της
χρόνια συμμετείχε στο αντιρατσιστικό και αντιφασι-
στικό κίνημα, ενώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην
καμπάνια στήριξης των εργατών γης της Μανωλά-
δας ως συντονίστρια της ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας. 

Είναι μέλος του Πανελλαδικού Συντονιστικού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πρώην μέ-
λος του ΔΣ του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ζακύνθου, ενώ διετέλεσε
Σύμβουλος Ιονίων από το 2011 μέχρι το τέλος της θητείας του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου, εκλεγμένη με την «Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιό-
νια». Στην ΕΑ δήλωσε τα παρακάτω: 

«Στις εκλογές μαυρίζουμε τους Σαμαράδες και τους Βενιζέλους για να
δικαιωθούν όλοι οι αγώνες των τελευταίων χρόνων ενάντια στα Μνημόνια,
την ανεργία, την φτώχεια και τη λιτότητα. Οι αγώνες μας δεν σταματάνε
εδώ. Χρειάζεται να συνεχίσουμε για να ξηλώσουμε και τους μηχανισμούς
που στήριζαν τις κυβερνήσεις που κατέρρευσαν. Να ξηλώσουμε τις τρόι-
κες και τους τραπεζίτες. 

Ψήφος στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ σημαίνει να δώσουμε όλους τους αγώνες που έρ-
χονται από θέση ισχύος κι όχι από θέση αδυναμίας. Κομμάτι όλων αυτών των
μαχών ήταν οι αντιρατσιστικοί και αντιφασιστικοί αγώνες. Οι από πάνω προ-
σπαθούν να διασπάσουν την εργατική τάξη. Από τον Απρίλη του 2013 μαζί με
τους εργάτες γης της Μανωλάδας δώσαμε μια τεράστια μάχη ενάντια στην
εργοδοσία της Βαγγελάτος ΑΕ για να τιμωρηθούν οι κουμπουροφόροι που
πυροβόλησαν τους μετανάστες. Η ΚΕΕΡΦΑ οργάνωσε ολόκληρη καμπάνια
με διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της δίκης. 

Ο κοινός αγώνας ντόπιων και μεταναστών εργατών είναι η καλύτερη
απάντηση στις επιθέσεις των από πάνω. Όταν οι μετανάστες είναι νόμιμοι
και οργανωμένοι στα συνδικάτα είναι τεράστια δύναμη και για όλη την
υπόλοιπη εργατική τάξη».

Η Κατερίνα Αβραμίδου είναι
υποψήφια με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στην Α’ Θεσσαλονίκης. Κατά-
γεται από το Κιλκίς, είναι νο-
σηλεύτρια στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
(ΨΝΘ) και είναι ενεργό μέλος
του Σωματείου Εργαζόμενων. Μας δήλωσε: 

«Στηρίζουμε και ψηφίζουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Από τη δι-
κή μας μεριά δίνουμε αυτή τη μάχη σαν μια ακόμα
μάχη. Πιστεύουμε ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η μοναδική
δύναμη που μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο. 

Στα Νοσοκομεία παλεύουμε να κρατήσουμε τις
δουλειές μας και να τα κρατήσουμε ανοιχτά. Η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ από την αρχή των Μνημονίων είναι παρού-
σα στους αγώνες. Επίσης, παλεύουμε ενάντια στο
ρατσισμό και τους φασίστες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
και το μέτωπο ενάντια στον πόλεμο και τον ιμπερια-
λισμό.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η δύναμη που βάζει την προ-
οπτική για να προχωρήσουμε σε άλλους δρόμους,
να παλέψουμε για μια άλλη κοινωνία. Η εναλλαγή
των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ τόσα χρόνια το
μόνο που κατάφερε ήταν να μας φορτώσει με τόσα
δεινά. Να δώσουμε τον αγώνα για να τα πάρουμε
όλα πίσω». 

ΑΧΑΪΑ

Η Γιούλη Καραγιαννάκου είναι υπο-
ψήφια με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Νομό
Ιωαννίνων. Έχει τελειώσει το τμήμα
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικών και Ψυχο-
λογίας (ΦΠΨ), ενώ συμμετείχε στις
φοιτητικές κινητοποιήσεις του 2006-
07. Είναι μέλος του ΣΕΚ και της
ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων. Μας είπε για τις
εκλογές: 

«Μέσα σε αυτές τις συνθήκες της
πιο μεγάλης κρίσης του καπιταλισμού, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με το
πρόγραμμά της έρχεται να απαντήσει σε όλους τους εκ-
βιασμούς της άρχουσας τάξης. 

Ζητάμε την εκλογική ενίσχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αφού εί-
ναι η δύναμη που βρέθηκε σε όλες τις απεργιακές κινητο-
ποιήσεις, στις κινητοποιήσεις για να ξανανοίξουν η ΕΡΤ
και οι ΕΡΑ, στο αντιφασιστικό και στο αντιρατσιστικό κίνη-
μα. Ειδικά, εδώ στα Γιάννενα στηρίξαμε τους αγώνες των
εργαζόμενων ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΩΔΩΝΗ. 

Θέλουμε να βγούμε ενισχυμένοι από τις εκλογές για να
δώσουμε τις μάχες που έρχονται με καλύτερους όρους.
Με δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά να επιβάλλουμε ότι
θα γυρίσουν οι απολυμένοι στις δουλειές τους, θα ξανα-
νοίξει η ΕΡΤ, θα επανακρατικοποιηθεί η ΔΩΔΩΝΗ με ερ-
γατικό έλεγχο, να διαγράψουμε το χρέος». 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Την Παρασκευή 16/1 τα θρασίμια της συγκυ-
βερνήσης στις 14:00 “εγκαινιάζουν” το κέντρο
ημερήσιας νοσηλείας (πρώην 6ο ΙΚΑ) παράρ-
τημα του Αγίου Σάββα, στην Aσωπίου. 

Πρόκειται για μία θλιβερή και άθλια προ-
εκλογική φιέστα που στήνουν οι ακροδεξιοί
υπουργοί Γεωργιάδης και Βορίδης μπας και
σωθούν εκλογικά από το μαύρο που τους επι-
φυλάσσει ο κόσμος. Είναι πρόκληση και κοροϊ-
δία για τους εργαζόμενους, τους καρκινοπα-
θείς και όλη τη κοινωνία, αυτοί που διάλυσαν
τα νοσοκομεία, που κλείσανε το πρώην 6ο ογ-
κολογικό ΙΚΑ απο το 2011, να το “εγκαινιά-
ζουν” χωρίς προσωπικό. Τρία χρόνια τώρα, το
προσωπικό και των 2 νοσοκομείων μειώθηκε
κατά 40% λόγω συνταξιοδοτησεων, ενώ η προ-
σέλευση ασθενών αυξήθηκε πάνω από 30%.

Προφανώς ετοιμάζουν το έδαφος για ιδιωτι-
κή λειτουργία αυτού του φιλέτου. Ο σύλλογος
εργαζομένων του Αγίου Σάββα άμεσα καλεί
τους εργαζόμενους σε στάση εργασιας την Πα-
ρασκευη 1μμ με 3μμ και σε συγκέντρωση στις
1:30μμ στο χώρο των εγκαινίων. Απευθύνουμε
κάλεσμα σε ολους τους Συλλόγους καρκινοπα-
θών, την αριστερά και τοπικές συλλογικότητες
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και διάλυση των
νοσοκομείων. Απαιτούμε χρηματοδότηση, μαζι-
κές προσλήψεις και πλήρη επαναλειτουργία
των νοσοκομείων και των δομών που κλείσανε.
Να ανοίξουμε το δρόμο για να πάρουμε πίσω
όσα μας άρπαξαν με τους αγώνες μας.

Κώστας Καταραχιάς
Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείο Αγ.Σάββας 
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Θυμηθείτε τους αγώνες που δώσαμε μαζί

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Η μάχη των εκλογών

Ο
κύκλος ενός κινήματος που από
το Δεκέμβρη του 2008 ανάδειξε
μία νέα ριζοσπαστικοποίηση στην

εργατική τάξη και τη νεολαία, συνεχίζεται
ρίχνοντας διαδοχικά όλες τις κυβερνήσεις
που στήριξαν τις επιλογές της κυρίαρχης
τάξης. Η εργατική αντίσταση, το κίνημα
της νεολαίας, η μάχη ενάντια στο ρατσι-
σμό και το φασισμό γκρέμισε τις κυβερνή-
σεις Καραμανλή, Γ. Παπανδρέου, Παπα-
δήμου και συνέχισε με δυόμισι χρόνια
σκληρών μαχών ενάντια στην κυβέρνηση
των Σαμαροβενιζέλων, που την ανάγκα-
σαν και αυτή σε άτακτη υποχώρηση. 

Τον Οκτώβρη του 2009, μετά από την
παραίτηση της κυβέρνησης Καραμανλή
η νίκη του ΠΑΣΟΚ δε σήμανε ούτε ανοχή
ούτε αναμονή για το εργατικό κίνημα.
Πολύ γρήγορα μέσα σε μία περίοδο κρί-
σης η κυβέρνηση κλιμάκωσε ένα νέο γύ-
ρο επιθέσεων απέναντι στην εργατική τά-
ξη. Στις 17 Δεκέμβρη 2009 και ενώ ψηφί-
ζεται ο προϋπολογισμός-προοίμιο των
μνημονίων που ακολουθούν, οι ηγεσίες
της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ αρνούνται να
καλέσουν έστω και μια 24ωρη. Οι δυνά-
μεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ρίχνονται στη μάχη
σε πρωτοβάθμια σωματεία και συνδικάτα
για να γίνει η 17 Δεκέμβρη μέρα πανερ-
γατικής απεργίας, καλεσμένης από τα
κάτω, ανοίγοντας το δρόμο για τις 30 πα-
νεργατικές απεργίες που ακολούθησαν,
εγκαινιάζοντας το χώρο του Μουσείου
σαν χώρο συγκέντρωσης των πιο μαχητι-
κών κομματιών της εργατικής τάξης.

Με την ίδια αποφασιστικότητα και προ-
σανατολισμό στην οργάνωση των αγώ-
νων από τα κάτω η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αντιμετώ-
πισε τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με
ολίγη από Κουβέλη, που σχηματίστηκε
μετά τις εκλογές του 2012. 

Μετά την επιτυχία της πανεργατικής
στις 26 Σεπτέμβρη, στις 9/10/2012 η Μέρ-
κελ πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη
στην Αθήνα, για να δώσει τη σφραγίδα
στην συγκυβέρνηση ότι θα παραμείνει
στο ευρώ. Παρά τις απαγορεύσεις η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ καλεί τους εργαζόμενους και τη
νεολαία να διαδηλώσουν στο Σύνταγμα
σε μια μεγάλη, μαχητική και ενωτική δια-
δήλωση. “Τα μαχητικά μπλοκ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, με την ανυποχώρητη παρουσία τους
μέσα στη διαδήλωση, έδωσαν σαφές αν-
τικυβερνητικό, αντιΕΕ και αντικαπιταλιστι-
κό στίγμα” αναφέρει η ανακοίνωση. 

Ο απεργιακός χείμαρρος των πανεργα-
τικών μετατρέπεται τώρα σε ποτάμια αν-
τίστασης σε κάθε χώρο. Οι εργαζόμενοι
της ΠΟΕ ΟΤΑ συνεχίζουν μετατρέποντας
τα Δημαρχεία σε “κέντρα αντίστασης”, η
ΠΟΕΔΗΝ μετατρέπει σε πανελλαδική πα-
νοσοκομειακή απεργιακή συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στις 30 Νοέμβρη το κάλε-
σμα του Συντονιστικού στα νοσοκομεία.
Ανυποχώρητοι παραμένουν οι Διοικητικοί
Υπάλληλοι των Πανεπιστημίων και των

ΤΕΙ κλιμακώνοντας τις καταλήψεις και τις
απεργίες, κόντρα στην προσπάθεια της
κυβέρνησης να ανοίξει την κερκόπορτα
των απολύσεων.

Επιστράτευση

Η κυβέρνηση, δια στόματος του
υπουργού Χατζηδάκη, ανακοινώνει την
επιστράτευση των απεργών του ΜΕΤΡΟ,
την έβδομη ημέρα της απεργίας τον Γε-
νάρη του 2013. Στις 25/1, τα ξημερώμα-
τα, με μια πρωτοφανή επιχείρηση, τα
ΜΑΤ καταλαμβάνουν το αμαξοστάσιο
των Σεπολίων. “Τώρα συντονισμός, συνέ-
χεια και ένταση του αγώνα στις συγκοι-
νωνίες” καλεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ που τάχθηκε
στο πλευρό των απεργών από την πρώτη
μέρα. Λίγες μέρες αργότερα το παρά-
δειγμα του ΜΕΤΡΟ ακολουθούν οι Ναυ-
τεργάτες. Στις 5/2, η κυβέρνηση αποφα-
σίζει την επιστράτευση. Η επόμενη ημέ-
ρα μετατρέπεται σε μέρα γενικής πανατ-
τικής απεργίας και το λιμάνι του Πειραιά
γεμίζει με χιλιάδες συμπαραστάτες. 

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης
να “καταργήσει” την Εργατική Πρωτομα-
γιά του 2013, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ απευθύνει
“προσκλητήριο μάχης” ενάντια στην τρι-
κομματική κυβέρνηση. Μαζικά συλλαλητή-
ρια πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλά-
δα. Με στάση εργασίας οι εργαζόμενοι σε
Μετρό και ΗΣΑΠ, με 24ωρη οι ναυτεργά-
τες, σπάνε την επιστράτευση.

Οι καθηγητές της ΟΛΜΕ σε μαζικότα-
τες γενικές συνελεύσεις και παρά την
επιστράτευση που προληπτικά έχει ανα-
κοινώσει η κυβέρνηση μια μέρα πριν,
υπερψηφίζουν την πρόταση για απεργία
διαρκείας μέσα στις εξετάσεις, σε ποσο-
στό 92%. Η πρόταση έμπαινε στις συνε-
λεύσεις από τις Παρεμβάσεις (σχήματα
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στα
οποία συμμετέχει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και κα-
θηγητές που συσπειρώνονται στη ΣΥΝΕΚ
(παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ). Παρ'όλα αυτά
με μια πραξικοπηματική κίνηση, στη γενι-

κή συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ,
ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ και ΣΥΝΕΚ, κόντρα στη
θέληση του κλάδου ξεπουλάνε την απερ-
γία διαρκείας. 

Το μεσημέρι της 11ης Ιούνη, ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου
ανακοινώνει το κλείσμο της ΕΡΤ, απο-
λύοντας σε μία μέρα πάνω από 2.500 ερ-
γαζομένους. Στο ραδιομέγαρο της Αγ.
Παρασκευής, με πρόταση εργαζομένων
μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποφασίζουν να
συνεχίσουν να εκπέμπουν πρόγραμμα,
ενώ τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην
Αθήνα και σε όλη τη χώρα, πλημμυρίζουν
εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Στις 13/6,
προκηρύσσεται γενική απεργία και οι
δρόμοι γύρω από την ΕΡΤ, γεμίζουν με
απεργούς. Για τους επόμενους 5 μήνες,
το ραδιομέγαρο και όλοι οι σταθμοί της
ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν κά-
τω από εργατικό έλεγχο. Σωματεία και
ομοσπονδίες συντονίζονται μέσα στην
ΕΡΤ, διεκδικώντας νέα πανεργατική κλι-
μάκωση. Κάτω από αυτή την πίεση η ΔΗ-
ΜΑΡ αποχωρεί από τη συγκυβέρνηση. 

Στο μέτωπο της Υγείας, ο Άδωνις Γε-
ωργιάδης, προωθεί το κλείσιμο νοσοκο-
μείων, αλλά έχει να αντιμετωπίσει την αν-
τίσταση εργαζομένων και τοπικών κοινω-
νιών. Κεντρικό ρόλο παίζει το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων - Επιτροπών Αγώνα –
Υγειονομικών, στο οποίο πρωτοστατούν
γιατροί και νοσηλευτές από το χώρο της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ο Σεπτέμβρης ξεκινά με τους εκπαι-
δευτικούς να αποφασίζουν ξανά απεργία
διαρκείας, αναγκάζοντας την ΑΔΕΔΥ να
αποφασίσει εβδομάδα κινητοποιήσεων.
Οι υγειονομικοί μετατρέπουν την απεργία
σε τριήμερη ενώ 15 Ομοσπονδίες διεκδι-
κούν απεργιακή κλιμάκωση. Το ίδιο και 29

σύλλογοι δασκάλων που ζητούν απεργια-
κή συμπόρευση με την ΟΛΜΕ. Η είδηση
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα στις
18/9, μεταδίδεται αστραπιαία στις απερ-
γιακές φρουρές στις πύλες των σχολεί-
ων, μετατρέποντας το απεργιακό συλλα-
λητήριο το ίδιο πρωί σε μεγαλειώδη αντι-
φασιστική διαδήλωση. 

Συντονισμός

Το ξημέρωμα της 7/11/2013, η κυβέρνη-
ση βάζει τα ΜΑΤ να εκκενώσουν βίαια το
Ραδιομέγαρο. Χιλιάδες συρρέουν και πάλι
στην Αγ.Παρασκευή, ενώ αρκετά σωμα-
τεία προκηρύσσουν στάση εργασίας. Οι
εργαζόμενοι της ΕΡΤ πραγματοποιούν
ένα ιστορικό δελτίο ειδήσεων από το δρό-
μο, έξω από την πύλη του ραδιομεγάρου
με φόντο τα ΜΑΤ. Την επόμενη της εισβο-
λής των ΜΑΤ, με πρωτοβουλία αγωνιστών
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ γίνεται η πρώτη συνεδρία-
ση του Συντονισμού Ενάντια στα Κλεισί-
ματα και τις Διαθεσιμότητες, που παίζει
κρίσιμο ρόλο στην κλιμάκωση των κινητο-
ποιήσεων το επόμενο διάστημα.

Με σύνθημα “η απαγόρευση δεν θα πε-
ράσει” καλεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε μαζική κινη-
τοποίηση στις 8 Γενάρη του 2014 ημέρα
που η κυβέρνηση αποφασίζει απαγόρευ-
ση διαδηλώσεων από το αεροδρόμιο μέ-
χρι ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, προ-
κειμένου να μπορέσει να υποδεχτεί στην
Αθήνα τους ηγέτες της ΕΕ, στα πλαίσια
της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ. 

Οι απεργίες στους χώρους κλιμακώνον-
ται όλους τους επόμενους μήνες κόντρα
σε απολύσεις-διαθεσιμότητες-αξιολόγη-

ση. Το Μάη παρά το γεγονός ότι είναι μή-
νας προεκλογικός ξεκινά η καθιστική δια-
μαρτυρία – κατασκήνωση έξω από το
υπουργείο Οικονομικών, των ηρωικών κα-
θαριστριών, που παλεύουν από τον Οκτώ-
βρη ενάντια στις απολύσεις και συντονί-
ζονται μαζί με τους σχολικούς φύλακες,
τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς, τους
εργαζόμενους της ΕΡΤ, των νοσοκομείων. 

Τον Οκτώβρη και το Νοέμβρη τη σκυ-
τάλη της αντίστασης παίρνει η νεολαία.
Οι αντιδράσεις των μαθητών ενάντια στο
Νέο Λύκειο και την Τράπεζα Θεμάτων,
κλιμακώνονται με κινητοποιήσεις και κα-
ταλήψεις. Οι φοιτητικοί σύλλογοι, με την
παράταξη της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς στα πανεπιστήμια να πρωτοστατεί,
οργανώνουν συνελεύσεις που αποφασί-
ζουν σύγκρουση με το υπουργείο για τις
διαγραφές φοιτητών. Ο Φορτσάκης δίνει

ρεσιτάλ αυταρχισμού με την παρουσία
των ΜΑΤ μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά
αντί για χτύπημα του φοιτητικού κινήμα-
τος και της Αριστεράς το μόνο που κατα-
φέρνει είναι να ξεσηκώσει κύμα καταλή-
ψεων σε όλη την Ελλάδα καθώς επίσης
και απεργία των Διοικητικών. Ο τρόμος
της κυβέρνησης μπροστά στον ξεσηκω-
μό της νεολαίας την αναγκάζει, λίγες μέ-
ρες μετά τις μαζικές διαδηλώσεις στην
επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρη-
γορόπουλου, να υποχωρήσει στο αίτημα
του Νίκου Ρωμανού, ο οποίος βρίσκεται
από τις 10 Νοέμβρη σε απεργία πείνας
ζητώντας εκπαιδευτική άδεια για να
σπουδάσει. Λίγες μέρες αργότερα ο Σα-
μαράς ομολογεί ότι έχει πλέον χάσει τον
έλεγχο και αναγκάζεται να προκηρύξει
πρόωρες εκλογές. 

Κατερίνα Θωίδου

Ό
λες οι κυβερνήσεις επιχείρησαν μέσα στην περίοδο της
κρίσης να παίξουν το χαρτί του ρατσισμού, προσπαθών-
τας να διαιρέσουν την εργατική τάξη και να ρίξουν τα βά-

ρη στους μετανάστες. Αυτη η πολιτική έστρωσε το δρόμο στην
άνοδο των Νεοναζί. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έδωσε τη μάχη με τη Χρυσή Αυ-
γή από πολύ νωρίς. Στα μέσα Μάη του 2011 όταν οι Χρυσαυγίτες
οργανώνουν μαζικό πογκρόμ στο κέντρο της Αθήνας που κατέλη-
ξε στη δολοφονία ενός μετανάστη στα Πατήσια κάτω από τα
βλέμματα της αστυνομίας, κανείς κυβερνητικός δεν βρέθηκε να
καταδικάσει το γεγονός. Στις 16 Μάη 2011 η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί αν-
τιφασιστική συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο Αθήνας υψώνον-
τας φραγμό στο πογκρόμ της Χρυσής Αυγής. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα καλούν
στις 8 Ιούνη 2012 αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην Ομόνοια με
κεντρικό σύνθημα “ούτε στη Βουλή ούτε πουθενά” δίνοντας
απάντηση στο χαστούκι του Κασιδιάρη στις υποψήφιες της Αρι-
στεράς. Με την επίσημη κάλυψη που αποχτά η Χρυσή Αυγή από
την κυβέρνηση των Μπαλτάκων και παρά το γεγονός ότι δεν κα-
ταφέρνει να αυξήσει το ποσοστό της στις εκλογές του Ιούνη του
2012, προσπαθεί να οργανώσει ρατσιστικά πογκρόμ στις γειτο-
νιές ιδιαίτερα της Β' Πειραιά. Παρά την τρομοκρατία η τοπική
ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ διοργανώνουν στις 5 Ιούλη του
2012 την πρώτη τοπική αντιφασιστική διαδήλωση μετά την είσο-
δο της Χρυσής Αυγής στη βουλή, σπάζοντας στην πράξη τη θεω-
ρία ότι αποτελούν πια «ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα». Με τη συμμε-
τοχή ντόπιων και μεταναστών να ξεπερνά τις 2.000, δίνουν το πα-
ράδειγμα για την εξάπλωση του αντιφασιστικού κινήματος σε κά-
θε πόλη και γειτονιά. 

Στις 4 Αυγούστου 2012, την επέτειο της δικτατορίας του Μετα-
ξά, ξεκινά μία τεράστια επίθεση σε βάρος των μεταναστών στο
κέντρο της Αθήνας, με την γκεμπελικής έμπνευσης επονομασία
του θεού της φιλοξενίας “Ξένιου Δία”. Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑ-
ΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ προσπαθεί με αυτό τον τρόπο να εντείνει το ρατσι-
σμό και την ισλαμοφοβία για να μπορεί να περνάει τα ολέθρια μέ-
τρα του Μνημονίου χωρίς προβλήματα. Παράλληλα επιδιώκει τη
μονιμοποίηση της καταστολής στις πόλεις και τις γειτονιές. Στις
24 Αυγούστου η ΑΝΤΑΡΣΥΑ η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινό-
τητα καλούν αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στην
Αθήνα με μαζική συμμετοχή 20.000 ντόπιων και μεταναστών
στέλνοντας μηνύματα ενότητας απέναντι στη ρατσιστική υστερία
της κυβέρνησης. 

Στις 17 Γενάρη του 2013 στις 3 η ώρα τη νύχτα στα Πετράλωνα
γίνεται η δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν από τους Χρυσαυγίτες
Λιακόπουλο και Στεργιόπουλο. Η δολοφονία ξεσήκωσε την οργή
του αντιφασιστικού κινήματος που δύο μέρες μετά έδωσε απάντη-
ση με το μεγαλειώδες πανελλαδικό αντιφασιστικό συλλαλητήριο
της 19 Γενάρη 2013. Η πρωτοβουλία 19 Γενάρη -Αθήνα Πόλη Αντι-
φασιστική μετατράπηκε σε παγκόσμιο πολιτικό γεγονός αφού την
ίδια μέρα οργανώθηκαν αντιφασιστικές συγκεντρώσεις έξω από
τις ελληνικές πρεσβείες δεκάδων πόλεων, σε αλληλεγγύη στο αν-
τιφασιστικό κίνημα στην Ελλάδα, από το Σικάγο μέχρι το Σίδνει.

Την 1η Φλεβάρη 2013, ο 39χρονος Μπαμπακάρ Ντιάε από τη
Σενεγάλη, έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από γέφυρα του τρένου
στο σταθμό του Θησείου κυνηγημένος από τη Δημοτική Αστυνο-
μία. Στις 7 Φλεβάρη η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η Κοινότητα της
Σενεγάλης, οργάνωσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, απαιτώντας να τιμωρηθούν οι
ένοχοι για τη ρατσιστική δολοφονία του μικροπωλητή Μπαμπα-
κάρ Ντιάε και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας να καθαι-
ρέσει τους υπεύθυνους της επίθεσης κατά των μικροπωλητών και
να σταματήσει τη ρατσιστική συνεργασία με τη δολοφονική πολι-

τική του Δένδια.
Στις 30 Μάρτη διοργανώθηκαν συλλαλητήρια σε όλη την Ελλά-

δα, από το Ηράκλειο μέχρι την Αλεξανδρούπολη απαιτώντας “Ιθα-
γένεια για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς-Νόμιμοι οι μετανά-
στες τώρα”, μετά από κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συλ-
λόγων εκπαιδευτικών, των σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα, των κοινοτήτων μεταναστών, των φοιτητών και των μαθητών.

Μανωλάδα

Στα μέσα Απρίλη, τρεις πληρωμένοι μπράβοι της εταιρείας πα-
ραγωγής φράουλας Βαγγελάτος στη Μανωλάδα έστειλαν 33 με-
τανάστες εργάτες γης στο νοσοκομείο, 5 από αυτούς σοβαρά,
απαντώντας με σφαίρες στο αίτημά τους να πληρωθούν τα δε-
δουλευμένα τους. Λίγες μέρες μετά, με πρωτοβουλία της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και της Ένωσης Μεταναστών Εργατών συγκαλείται συνέλευ-
ση των εργατών γης στην κεντρική πλατεία της Νέας Μανωλάδας
και αποφασίζεται συλλαλητήριο στις 28 Απρίλη. Πάνω από 3.000
μετανάστες εργάτες γης της περιοχής και εκατοντάδες συμπα-
ραστάτες από την ΚΕΕΡΦΑ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ από τον Πύργο
και την Πάτρα συμμετείχαν στην κινητοποίηση. 

Στις 20 Ιούλη, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρωτοστατεί στη διοργάνωση αντι-
φασιστικού συλλαλητηρίου που έφτασε να ματαιώσει φεστιβάλ
μίσους που είχε προγραμματιστεί από τη Χρυσή Αυγή στην Καλα-
μάτα. Η οργή του κόσμου της πόλης ανάγκασε τελικά τις Αρχές,
που μέχρι τότε πέταγαν η μία στην άλλη το μπαλάκι της ευθύνης,
να πάρουν θέση και να ανακαλέσουν την άδεια για το Πάρκο του
Λιμενικού που είχε δοθεί στη Χρυσή Αυγή.

Η αντιφασιστική οργή ξεχείλισε όταν το βράδυ της 18ης Σε-
πτέμβρη τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής δολοφόνησε τον Παύ-
λο Φύσσα μπροστά στα μάτια της αστυνομίας. Είχε προηγηθεί
στις αρχές Σεπτέμβρη η επίθεσή στα μέλη του ΚΚΕ στο Πέραμα.
Οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην περιοχή του Πειραιά κάλεσαν
την ίδια μέρα σε άμεση απάντηση με αποτέλεσμα ένα μεγαλει-
ώδες αντιφασιστικό κίνημα οργής να πλημμυρίσει το Κερατσίνι
και αργότερα τη Νίκαια. Η αντιφασιστική απεργία και συγκέντρω-
ση που κάλεσαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ στις 25 Σεπτέμβρη και η με-
γαλειώδης πορεία προς τα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής
στη Μεσογείων με την ΚΕΕΡΦΑ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην κεφαλή
της πορείας, ανάγκασε τελικά την κυβέρνηση Σαμαρά να προχω-
ρήσει στη σύλληψη του Μιχαλολιάκου. 

“Να διαλυθεί η ΦΡΟΝΤΕΞ, να σταματήσει η παράνομη και δο-
λοφονική πρακτική των επαναπροωθήσεων. Δικαίωμα σε κάθε
πρόσφυγα και μετανάστη να φτάσει στην Ελλάδα και να ζητήσει
άσυλο ή παραμονή. Πρόσφυγες και μετανάστες είναι καλοδεχού-
μενοι”, ήταν η ξεκάθαρη απάντηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μετά τη δολο-
φονία 9 μικρών παιδιών και 3 γυναικών στο Φαρμακονήσι. Στις 30
Γενάρη μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ, συνδικάτα και φοιτητικούς Συλλό-
γους κάλεσαν διαδήλωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια. 

Στις 22 Μάρτη η αντιφασιστική δράση εξαπλώθηκε σε όλη την
Ελλάδα και σε 23 πόλεις σε όλο τον πλανήτη με τις δυνάμεις της
ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, συνδικάτα και φοιτητικούς συλλόγους
και μαθητικά συμβούλια να αναγκάζουν τη Βουλή να ψηφίσει την
άρση της ασυλίας των νεοναζί βουλευτών.  

Στις 18 Σεπτέμβρη του 2014, στον ένα χρόνο από τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα, χιλιάδες αντιφασίστες πλημμυρίζουν το
Κερατσίνι και δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα στα πλαίσια της
πρωτοβουλίας του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη. Την επόμενη μέρα
στις 19/9 πλημμύρισε το Σύνταγμα στη συναυλία που κάλεσε η
πρωτοβουλία των φίλων του Παύλου Φύσσα. Τρεις μήνες από τό-
τε που έκλεισε ο φάκελος της ανάκρισης, ανακοινώθηκε η εισαγ-
γελική πρόταση για την παραπομπή των μελών της εγκληματικής
οργάνωσης Χρυσή Αυγή σε δίκη.

ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Συλλαλητήριο έξω από
την ΕΡΤ, 11 Ιούνη 2014

Αντιφασιστική κινητοποίηση στην Κηφισιά, 27/5/2014

Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτέμβρη 2014
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ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΔΥΝΑΤΗ, Για τη λαϊκή -εργατική ανταρσία
Σ

την Ξάνθη το εργατικό κίνημα
έδωσε και δίνει σκληρές μάχες
κατά των μνημονίων και των πο-

λιτικών λιτότητας.

Το Φεβρουάριο του 2014 η μάχη
ενάντια στην διάλυση του ΕΟΠΥΥ και
την κατάργηση των ιατρείων του ΙΚΑ
ήταν σφοδρή. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με όλες
τις δυνάμεις της εκείνες τις μέρες
ήταν στις απεργίες και τις απεργιακές
φρουρές για να υπερασπιστεί τα πο-
λυ-ιατρεία του ΙΚΑ από την διάλυση
του τότε ακροδεξιού υπουργού Υγεί-
ας Άδωνη Γεωργιάδη. Μετά από λίγες
μέρες συμμετείχαμε στο πρωτοφανές
για την Ξάνθη συλλαλητήριο των
αγροτών. Κτηνοτρόφοι και αγρότες
από όλο το νομό είχαν συγκεντρωθεί
στην πλατεία, βάδισαν προς την περι-
φερειακή ενότητα και ενώθηκαν με
τους απεργούς του ΕΟΠΥΥ για να
διαμαρτυρηθούν για την φορομπηχτι-
κή πολιτική της κυβέρνησης των Σα-
μαροβενιζέλων.

Οι μάχες δεν σταμάτησαν εκεί. Πολ-
λές φορές έχουν γίνει απεργίες και κα-
ταλήψεις στα ταμεία του νοσοκομείου
για το χαράτσι του 25ευρου και του
5ευρου, αλλά και για την συγχώνευση
των κλινικών στο νοσοκομείο. Σε όλες
αυτές τις μάχες η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη ήταν εκεί. Στις αρ-
χές του καλοκαιριού η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ήταν στις απεργιακές φρουρές, έξω
από την πρωτοβάθμια και μαζί με δε-
κάδες δασκάλους μπλόκαραν τα σεμι-
νάρια της ντροπής για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών, ενώ στις 9 Ιούλη
οργάνωσε την απεργία της ΑΔΕΔΥ.

Ύστερα ήρθαν τα μεγάλα αντιπολε-

μικά συλλαλητήρια ενάντια στο μακέ-
λεμα του λαού της Παλαιστίνης στην
Γάζα. Πάνω από 4000 κόσμος ξεχύθη-
κε στους δρόμους της Ξάνθης για να
φωνάξει λευτεριά στην Παλαιστίνη και
κάτω το σιωνιστικό κράτος του Ισ-
ραήλ. Στην συνέχεια οργανώθηκαν σε
διάφορα χωριά της μειονότητας φι-
λανθρωπικά παζάρια για την συγκέν-
τρωση οικονομικής και φαρμακευτικής
βοήθειας για την Γάζα. Και σε αυτό το
κινηματικό ραντεβού η Εργατική Αλλη-
λεγγύη και η Συμμαχία Σταματήστε
τον Πόλεμο συμμετείχαν.

Αντιιμπεριαλισμός

Μετά από το μεγάλο συλλαλητήριο
πήραμε την πρωτοβουλία να οργανώ-
σουμε μια συζήτηση συμπαράστασης
στον Παλαιστινιακό λαό, φέρνοντας
ομιλητή από την παλαιστινιακή παροι-
κία της Θεσσαλονίκης. Στην συζήτηση
αναδείχτηκε ο ρόλος του μαντρόσκυ-
λου των δυτικών ιμπεριαλιστών που
παίζει το σιωνιστικό κράτος του Ισ-
ραήλ στην Μέση Ανατολή και ότι η λύ-
ση του προβλήματος είναι η διάλυση
του σιωνιστικού κράτους και στη θέση
του η ίδρυση ενός εργατικού κράτους
που Εβραίοι και Παλαιστίνιοι θα ζουν
ειρηνικά.

Μετά την συμμετοχή μας στις δια-
δηλώσεις της ΔΕΘ ξεκίνησε η οργά-
νωση του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη.
Στον ένα χρόνο από την δολοφονία
του Παύλου Φύσσα από τάγμα εφό-
δου της Χρυσής Αυγής, η ΚΕΕΡΦΑ
στην Ξάνθη πήρε την πρωτοβουλία να
καλέσει σε σύσκεψη και να προτείνει
σε σωματεία, συλλόγους, κόμματα να

οργανωθεί στην Ξάνθη μια μεγάλη αν-
τιφασιστική διαδήλωση. Στο κάλεσμα
ανταποκριθήκαν η ΕΛΜΕ Ξάνθης, ο
Σύλλογος Δασκάλων Μειονοτικών
Σχολείων (ΕΠΑΘ), ο Σύλλογος Ιατρών
Νοσοκομείου Ξάνθης, οι εργαζόμενοι
στο καζίνο Ξάνθης, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ
κ.α. Βγήκε κοινή αφίσα και το συλλα-
λητήριο συγκέντρωσε χιλιάδες που
βάδισαν στους δρόμους της Ξάνθης
φωνάζοντας συνθήματα όπως “Ούτε
στην Ξάνθη, ούτε πουθενά, Τσακίστε
τους Φασίστες σε κάθε γειτονιά”.

Λίγες μέρες μετά το αντιφασιστικό
συλλαλητήριο τόλμησε να εμφανιστεί
ο νεοναζί Ματθαιόπουλος για ομιλία
σε ξενοδοχείο έξω από την πόλη. Ενώ
το είχαν ανακοινώσει λίγες ώρες πριν,
καταφέραμε να συγκεντρώσουμε κό-
σμο και να κάνουμε μια μεγάλη αντι-
φασιστική διαδήλωση. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ήταν η δύναμη που έδωσε τον τόνο
στο συλλαλητήριο στην επέτειο του
Πολυτεχνείου και οργάνωσε εκδηλώ-
σεις στις κατειλημμένες σχολές. Έδω-
σε όλες τις δυνάμεις της στην οργά-
νωση της γενικής απεργίας στις 27
Νοεμβρίου που οδήγησε στην κατάρ-
ρευση της κυβέρνησης. Για να μετα-
τρέψουμε την ήττα τους σε νίκη των
εργαζομένων και για να ανατρέψουμε
τον καπιταλισμό που φέρνει φτώχεια,
εξαθλίωση, πολέμους και μνημόνια
ψηφίζουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για να πάρουν
τον ελέγχο της οικονομίας οι εργάτες
και να βάλουν να δουλέψει η παραγω-
γή για όφελος όλης της κοινωνίας.

Τζεμαλή Μηλιαζήμ, δάσκαλος, 
υποψήφιος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

στο Νομό Ξάνθης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Η
οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση, η αδυναμία της
συγκυβέρνησης Ν.Δ. ΠΑΣΟΚ να διαχειριστεί την κατάστα-
ση, η πρωτοφανής επίθεση στην εργατική τάξη και τους

εργαζόμενους, η μη εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, η
πίεση των από κάτω, καθώς και η πιθανή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε
συνδυασμό με τον πυκνό πολιτικό χρόνο, διαμορφώνουν την κοι-
νωνική και πολιτική συγκυρία στην οποία θα διεξαχθούν οι εκλο-
γές στις 25 του Γενάρη. Εκλογές που για όλους τους παραπάνω
λόγους αποτελούν μία κρίσιμη μάχη όχι μόνο για το σήμερα αλλά
κυρίως για το αύριο.

Είναι επιτακτικό ότι απέναντι στην πολιτική της εξαθλίωσης, του
συμβιβασμού, της υποταγής αλλά και της διαχειριστικής λογικής,
πρέπει να ακουστεί δυνατά και πλατιά μια άλλη φωνή και να προ-
βληθεί μία άλλη πολιτική. Ανατρεπτική – Αντικαπιταλιστική – Επανα-
στατική.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποτελώντας το πιο μαζικό και επιτυχημένο εγχεί-
ρημα της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής αριστεράς δίνει αυτή
τη μάχη, με το ειδικό βάρος που έχει κατακτήσει ευρύτερα, ως
αναγνωρίσιμο από την κοινωνία μαχητικό αντικαπιταλιστικό πολιτι-
κό ρεύμα. Η παρέμβαση, η ενίσχυση και η ενδυνάμωσή της θα
παίξουν ουσιαστικό ρόλο και εγγύηση όχι μόνο στην περίοδο της
εκλογικής μάχης αλλά κυρίως μετά την 26η του Γενάρη, είτε προ-
κύψει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είτε όχι. Η πολιτική της πρόταση πρέπει
να ανοιχτεί πλατιά στην κοινωνία και να αποτελέσει στοιχείο προ-
βληματισμού και συζήτησης σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε πό-
λη, σε κάθε γειτονιά. Ενισχύοντας τους δεσμούς που έχει αποκτή-
σει με τον κόσμο όλο το προηγούμενο διάστημα, να γίνει το ση-
μείο αναφοράς για συσπείρωση, οργάνωση και πάλη στους χώ-
ρους παραγωγής και αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης.

Δυναμικό

Οι μάχες που δώσαμε σε όλα τα μέτωπα τόσο κεντρικά όσο και
σε επίπεδο συνοικίας, καθώς και οι πρόσφατες δημοτικές-περιφε-
ρειακές εκλογές, ανέδειξαν αφενός μια σειρά από αγωνιστές που
εκλέχτηκαν στα δημοτικά-περιφερειακά συμβούλια, αφετέρου ένα
σημαντικό δυναμικό που προσανατολίζεται και συσπειρώνεται όλο
και περισσότερο σε μία αντικαπιταλιστική και αντιδιαχειριστική
πρόταση, έστω και αν αυτό δεν εκφράστηκε τόσο έντονα στην
κεντρική πολιτική σκηνή. Η Τ.Ε ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ηρακλείου-Λυκόβρυ-
σης συμβάλλοντας ενεργά στα παραπάνω, έδωσε ανάγλυφα το
στίγμα της στην τοπική κοινωνία, έφερε την ρήξη και ανατροπή
στο πολιτικό κατεστημένο, πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια
στις απολύσεις-αξιολογήσεις- διαθεσιμότητες, ενάντια στην συγ-
χώνευση των σχολείων, στο αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό κίνημα
και στο κλείσιμο των γραφείων της Χ.Α στο Ηράκλειο. 

Η επόμενη μέρα δεν θα κριθεί στη Βουλή. Θα κριθεί στη δυνα-
μική, την κατεύθυνση και το περιεχόμενο του λαϊκού και του εργα-
τικού κινήματος απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση.
• Στην κατεύθυνση ή μη της συνολικής ανατροπής αυτής της πο-
λιτικής και όχι της αλλαγής του διαχειριστή της. 
• Στο διακριτό αντικαπιταλιστικό επαναστατικό περιεχόμενο και
στο απαραίτητο μεταβατικό πρόγραμμα που πρέπει να συνδέει
τους αγώνες του σήμερα με τους στόχους του αύριο.
• Στην ενιαία δράση κυρίως από τα κάτω για την συγκρότηση
ενός μαζικού αντικαπιταλιστικού πόλου και στην ανάπτυξη ενός
ταξικού και πολιτικοποιημένου εργατικού κινήματος.
• Στην οργάνωση και χειραφέτηση της εργατικής τάξης, απέναντι
σε κάθε τάση συμβιβασμού και υποταγής από όπου, από όποιον
και με όποια μορφή αυτή προέρχεται.
• Στη σύνδεση του οικονομικού με τον πολιτικό αγώνα με στό-
χους ρήξης και ανατροπής, απέναντι στις τάσεις μινιμαλισμού και
περιορισμού στο στενό οικονομικό πλαίσιο (οικονομισμός).
• Στη διαμόρφωση της απαραίτητης πολιτικής και επαναστατικής
συνείδησης στην εργατική τάξη και τους εργαζόμενους στον μεγά-
λο αγώνα για την κομμουνιστική απελευθέρωση της κοινωνίας. 

Στις 25 του Γενάρη λοιπόν δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να γίνει δυνα-
τή και η λαϊκή – εργατική Ανταρσία.

Δημήτρης Ταβουλάρης, Δημοτικός Σύμβουλος 
με την ΡΗΞΗ και ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο Ηράκλειο Αττικής

Τεράστια ήταν τα χτυπήματα
που δέχτηκε η νεολαία τα τε-
λευταία χρόνια. Η ανακοίνωση
της Συγκλήτου των Πρυτάνεων, που έλαβε χώρα λίγο πριν τις
γιορτές, δηλώνει ρητά πως λόγω της συνεχούς υποχρηματο-
δότησης, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα αναγκαστούν να
αναστείλουν τη λειτουργία τους με το νέο έτος, ανοίγοντας
έτσι διάπλατα τις πόρτες σε χορηγούς και ιδιώτες.

Ένα από τα πιο σκληρά μέτρα που προσπάθησε να εφαρ-
μόσει η κυβέρνηση ήταν οι διαγραφές φοιτητών στα ν+2
χρόνια. Το μέτρο αυτό καλαβαίνουμε ότι αποτελεί το πρώ-
το στάδιο για την ολοκληρωτική εφαρμογή του σχεδίου
Αθηνά, ενώ εγκυμονεί τη δημιουργία ταξικών φραγμών.
Στην προσπάθεια αυτή είδαμε ΜΑΤ έξω απο τις σχολές να
χτυπούν φοιτητές, τον Φορτσάκη να αναγγέλει ηλεκτρονι-
κές ψηφοφορίες που κάθε άλλο παρά δημοκρατικές θα εί-
ναι και την κυβέρνηση να παίζει το τελευταίο διάστημα τα
πιο σκληρά χαρτιά της σε βάρος της νεολαίας. Η τρομο-
κρατία τους όμως δεν πέρασε και καθοριστικό ρόλο σ’ αυ-
τό έπαιξαν τα σχήματα των ΕΑΑΚ, οι αγωνιστές-ίστριες της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέσα στα πανεπιστήμια και η έκφραση της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς. Καταφέραμε να συσπειρώσουμε
τα κομμάτια των φοιτητών που ήθελαν να παλέψουν, προ-
τάσσοντας το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα. Θυμόμαστε
ότι στις 6/11 με πρωτοβουλία των ΕΑΑΚ οργανώθηκε πα-
νεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που αποτέλεσε και την κινητή-

ρια δύναμη που έφερε δεκάδες
καταλήψεις, συνελεύσεις και
σύνδεσε τους φοιτητές με τους

εργαζόμενους και τους μαθητές.

Στο κίνημα

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η Καλών Τεχνών. Μέ-
σα από συνεχείς δράσεις και συζήτηση με τους φοιτητές,
προβάλλοντας το δρόμο για την αντικαπιταλιστική ανατροπή,
καταφέραμε όχι μόνο να διπλασιάσουμε τα μέλη του σχήμα-
τος της ΕΑΑΚ στη σχολή αλλά και να ενεργοποιήσουμε συνο-
λικά τους φοιτητές στο κίνημα.

Η έκφραση αυτού αποτυπώθηκε με μαζικές γενικές συνε-
λεύσεις, ανοίγοντας ζητήματα όπως του ιμπεριαλισμού και
του σεξισμού, με διήμερες καταλήψεις και συμμετοχή στα πα-
νεκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Δώσαμε όλες τις μάχες ενάντια
στην διάλυση της παιδείας, τους φασίστες και ήμασταν με το
Σύλλογο στην γενική απεργία στις 27/11 με σύνθημα “φυσάει
κόντρα σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, κανένας εργαζόμενος δεν θα απολυθεί”.
Επιπλέον νίκη αποτελεί ότι ο Φοιτητικός Σύλλογος της Καλών
Τεχνών έχει πάρει απόφαση για συμμετοχή στα συλλαλητήρια
την μέρα της δίκης της Χ.Α και να σταματήσει κάθε ιμπεριαλι-
στική επέμβαση στη Μέση Ανατολή. Αυτή την αριστερά χρει-
αζόμαστε δυνατή και στις εκλογές, για να οργανώσουμε τις
μάχες που ανοίγονται με το νέο έτος.

Ελίζα Κρικώνη, φοιτήτρια Καλών Τεχνών

Και οι φοιτητές μαζί



Τ
ο ΜΕΤΡΟ μετρά 98 απεργιακές κινητοποιήσεις και
τουλάχιστον 7-8 καταλήψεις τα χρόνια του μνημονίου.
Αγωνιστήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ανα-

τρέψουμε τις μνημονιακές πολιτικές και αυτούς που τις
εφάρμοσαν. Τίποτα δε μας σταμάτησε, ούτε το ξύλο, ούτε
τα χημικά, ούτε οι διώξεις και η προπαγάνδα των κυβερνητι-
κών. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν στο πλευρό μας σε κάθε μάχη, να
μας υπερασπίσει και να μας στηρίξει, και γι’ αυτό πολλοί
από μας συσπειρωθήκαμε στις γραμμές της.

Αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήσαμε ενάντια
στις απολύσεις 250 εργαζόμενων με συμβάσεις. Με απερ-
γίες, καταλήψεις, μαχητικές συγκεντρώσεις στο υπουργείο
για να τους επαναφέρουμε όλους, άσχετα που ανήκει ο κα-
θένας πολιτικά, στη δουλειά. Γιατί για μας οι απολύσεις ήταν
και είναι κορυφαίο ζήτημα πάλης. Από τότε δεν αφήσαμε κα-
μία επίθεση αναπάντητη. Κινητοποιηθήκαμε για το “παραμι-
κρό” που έθιγε τα δικαιώματά μας. Πχ για το άρθρο της συλ-
λογικής σύμβασης για τα προστατευόμενα μέλη, κάναμε κα-
τάληψη γιατί δεν ήταν απλά επίθεση σε ένα άρθρο, αλλά κα-
τάργηση της ΣΣΕ. Ενάντια στις μονομερείς μετακινήσεις
προσωπικού, ενάντια στις μειώσεις των μισθών, για όλα πα-
λέψαμε, για ό,τι ήταν ενάντια στους εργαζόμενους αλλά και
ενάντια στην κοινωνία γιατί η μετακίνηση είναι κοινωνικό
αγαθό και όταν πλήττεται, πλήττεται όλη η κοινωνία.

Ήμασταν πάντα ξεκάθαροι για το πώς χρειάζεται να παλέ-
ψουμε. Με ανυποχώρητο αγώνα, με κλιμάκωση, με απεργία
διαρκείας. Δε σταματήσαμε ποτέ να το παλεύουμε αυτό και
το κάναμε πράξη, έστω και μόνοι μας, με την απεργία διαρ-
κείας στις αρχές του 2013. Σταθήκαμε στο πλευρό όλων
όσων πάλευαν. Στηρίξαμε τη Χαλυβουργία, το ΑΛΤΕΡ, την
ΕΡΤ, τους πληγέντες των σεισμών της Κεφαλλονιάς, τους
αγρότες. Στις πλατείες κρατήσαμε τα ρολά του Συντάγμα-
τος 45 μέρες ανοιχτά για να συμμετέχει ο κόσμος, περιθάλ-
παμε τους χτυπημένους και υπερασπίζαμε τους διαδηλωτές
από τα ΜΑΤ. Μας κατηγόρησαν πολλές φορές για όλα αυτά,
γιατί δείχναμε αλληλεγγύη.

Διώξεις
Δεχτήκαμε εκβιασμούς, απειλές και δικαστικές διώξεις.

Μας στοχοποίησαν. Προσωπικά δέχτηκα ξυλαδαρμό με
σπρέι και σιδηρογροθιές, ενώ σα σωματείο έχουμε επτά επί-
σημα δικαστήρια για “διαφυγόντα κέρδη”, για “παρακώλυση
συγκοινωνιών” κλπ. Η τελευταία δίωξη που τελικά έγινε ατο-
μική προς εμένα είναι για “απιστία”, κακούργημα δηλαδή,
για απεργία του 2010 ότι δήθεν την έκανα με δόλο για να
χάσει λεφτά η εταιρία και όχι για τη συλλογική σύμβαση.

Συγκρουστήκαμε και με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες που
μπλόκαραν τους αγώνες. Όχι μόνο με τη ΓΣΕΕ και τον πρό-
εδρό της ή το Εργατικό Κέντρο που ήταν άφαντοι, που τους
ζητάγαμε να μας καλύψουν απεργιακά και έρχονταν στο τέλος
για να βγάλουν φωτογραφίες. Αλλά και με συνδικαλιστικές
ηγεσίες στα ίδια τα ΜΜΜ που ήταν ανύπαρκτοι, που αποχω-
ρούσαν από το συντονισμό των μεταφορών όταν ανοίγαμε το
ζήτημα των απολυμένων ή μιλούσαμε για κλιμάκωση του αγώ-
να.

Κανένα κομμάτι της αριστεράς δεν θα έπρεπε να έχει αυ-
τούς τους ανθρώπους στα ψηφοδέλτιά του και να τους δίνει
άλλοθι. Αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε για ένα ενιαίο ισχυρό
σωματείο στα μέσα σταθερής τροχιάς με ηγεσία ανθρώπους
που έδωσαν μάχες και αντιστάθηκαν, ώστε να μην επικρατεί
το διαίρει και βασίλευε των διοικήσεων.

Όταν μπήκαν τα ΜΑΤ και σπάσανε την απεργία του 2013,
έγραφαν οι εφημερίδες ότι “η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατεστάλη”. Ε,
λοιπόν, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν κατεστάλη, συνεχίζουμε και μπρά-
βο σε όλους μας. Τα δικαστήρια και οι διώξεις δε μας φοβί-
ζουν, είναι για μας παράσημα. Το ότι καταφέραμε σήμερα οι
απολυμένοι να γυρίζουν πίσω, είναι αποτέλεσμα αυτών των
αγώνων. Και αυτούς θα χρειαστεί να συνεχίσουμε. Καμία
καλυτέρευση δε θα έρθει αν δεν αγωνιστούμε και μετά τις
εκλογές. Χρειάζεται να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι και δυνα-
τοί. Ευχαριστώ την ΑΝΤΑΡΣΥΑ που με επέλεξε για το ψηφο-
δέλτιο Επικρατείας, είναι τιμή για μένα.

Αντώνης Σταματόπουλος, πρώην πρόεδρος ΣΕΛΜΑ,
υποψήφιος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας
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ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΔΥΝΑΤΗ, Για τη λαϊκή -εργατική ανταρσία

Ο
πεντάχρονος κύκλος της μνημο-
νιακής διαχείρισης της κρίσης
κλείνει με τον γνωστό τραγικό

απολογισμό του χρέους, του βομβαρδι-
σμού του κοινωνικού κράτους και των ερ-
γατικών κατακτήσεων, της ανεργίας και
των λουκέτων, της φτώχειας και της ανα-
σφάλειας για το μέλλον.

Παράλληλα μια μεγάλη αλυσίδα εργατι-
κών αντιστάσεων, που τινάζει στην πράξη
την αναμονή του καναπέ, στην οποία ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει καταδικάσει το κίνημα από
τις εκλογές 2012, αρνείται να επικυρώσει
πολιτικά τον απολογισμό της καταστρο-
φής και να νομιμοποιήσει ιδεολογικά τον
κοινωνικό αφανισμό της. Οι καθαρίστριες,
οι εργαζόμενοι της Γενικής Ανακύκλωσης,
της Ε.Ρ.Τ., της Coca - Cola, της Cosco και
του Ο.Λ.Π., οι καθηγητές, οι συμβασιού-
χοι, το κίνημα των εργαζομένων στο Δη-
μόσιο ενάντια στις διαθεσιμότητες και
απολύσεις, διαδέχονται τους εργαζόμε-
νους της Χαλυβουργίας, του Λουκίσα και
της Ελίτ και δείχνουν το δρόμο του αγώνα
χωρίς εκλογικές αυταπάτες.

Ένα μεγαλειώδες αντιφασιστικό κίνημα
στους δρόμους στέλνει τους φασίστες
στη φυλακή. Ακόμα, τα κινήματα αντίστα-
σης και αλληλεγγύης, το φοιτητικό κίνη-
μα που αντιστέκεται στην ιδιωτικοποίηση
και τον αυταρχισμό των Α.Ε.Ι., οι νεολαίοι
στους δρόμους, το κίνημα συμπαράστα-
σης στον Νίκο Ρωμανό. Όλοι αυτοί δυνα-
μιτίζουν τη σταθερότητα στις κυβερνή-
σεις της αστικής τάξης οδηγώντας τα
κόμματά της σε κρίση.

Η τρίτη από αυτές, η θρασύτερη από
όλες, πέφτει πριν την ώρα της συμπιε-
σμένη θανάσιμα από πάνω και κάτω, κα-
θώς η ασφυκτική κοινωνική πίεση δεν επι-
τρέπει στους βουλευτές να της δώσουν

παράταση ζωής ψηφίζοντας πρόεδρο.
Και με νύχια και δόντια δίνει τη μάχη για
να νικήσει, με όπλα τους εκβιασμούς της
τρόικας και τις απειλές για το Grexit.
Ένας πολυπλόκαμος αστικός εσμός (ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ, ΚΔΠ, Ποτάμι) καταγγέλλει καθη-
μερινά από τους δέκτες την κοινωνία για
το ελληνικό χρέος και διεκδικεί ξανά την
εκπροσώπησή της και τη νομιμοποίηση
της ολοκλήρωσης της σφαγής της.

Απέναντι στον μονόλογό του δεν ορθώ-
νεται ένας πειστικός αριστερός αντίλο-
γος, που να εκφράζει όχι απλά την δια-
μαρτυρία, αλλά την προοπτική των αντι-
στάσεων, που δεν μπορεί να είναι άλλη
από την αντικαπιταλιστική ανατροπή και
τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Αντί για αυ-
τά μία μέλλουσα κυβερνητική αριστερά
απολογητική, ασαφής, με άπειρα "ναι μεν
αλλά", ψελλίζει ανθρωπιστικά, αλλά είναι
αποφασισμένη να υπηρετήσει τα ίδια δε-
δομένα. Μία "αριστερά" που ανήκει στην
ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, που θεωρεί συκοφαν-
τία κάθε υπόνοια για έξοδο από το Ευρώ,
που εξαντλεί την αντίθεση στο χρέος στη
διαπραγμάτευση και τη ρήτρα ανάπτυξης
αντί για τη διαγραφή και προσπαθεί με
μία περιορισμένη παροχολογία να αντιμε-
τωπίσει μία συνολική οικονομική και πολι-
τική επίθεση.

Δείγματα γραφής

Και τα δείγματα γραφής που δίνει στις
περιφέρειες και τους δήμους που εδώ και
λίγους μήνες διοικεί (επιχορηγήσεις σε
Μελισσανίδη και Π.Α.Ο., ανάθεση της κα-
θαριότητας σε εταιρία αντί για προσλή-
ψεις καθαριστριών, προϋπολογισμός κοι-
νωνικών περικοπών και ιδιωτικοποιήσεων,
αποδοχή όρων χρηματοδότησης ΕΣΠΑ
και ΣΕΣ με σφαγιασμό εργασιακών δι-
καιωμάτων κλπ) δεν αφήνουν μεγάλα πε-

ριθώρια αισιοδοξίας για την κυβερνητική
πολιτική της.

Γιατί δεν αρκούν οι καλές προθέσεις για
αντιμνημονιακή πολιτική. Το παράδειγμα
της Κύπρου διδάσκει: Χρειάζεται διαγρα-
φή του χρέους, κρατικοποίηση των τραπε-
ζών, έξοδος από Ε.Ε. και ευρώ, εργατικός
έλεγχος. Και η αλλαγή διαχειριστή δεν αρ-
κεί για την αλλαγή πολιτικής. Ο κόσμος τα
καταλαβαίνει και την ώρα που δημοσκοπι-
κά δίνει προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ, στις
ίδιες μετρήσεις δηλώνει ότι δεν πιστεύει
ότι μπορεί να αλλάξει την οικονομική πολι-
τική. Παρ’ όλα αυτά ετοιμάζεται με μία ψή-
φο απελπισίας να ξεμπερδέψει με το κα-
θήκον της ανατροπής. Η κυβερνητική λύ-
ση φαντάζει ευκολία. Και φταίμε και μείς
γιατί δεν τον έχουμε πείσει.

Ωστόσο καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται
να μακροημερεύσει. Η ατζέντα του "μεηλ
Χαρδούβελη" περιμένει στη γωνία, με την
απειλή διακοπής χρηματοδότησης. Οι πο-
λιτικές δεσμεύσεις για τη χρήση της προ-
ληπτικής πιστωτικής γραμμής και για
τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς
δεν διαφέρουν πολύ από τα μνημόνια που
"τελειώνουν". Ο λαός και η εργατική τάξη
θα αντισταθούν και νέα κινήματα θα ξε-
σπάσουν. Αν πάρουν το πάνω χέρι στις
εξελίξεις, η αντικαπιταλιστική προοπτική
δεν θα είναι ουτοπία. Και εδώ βρίσκεται ο
ρόλος της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Να μετατρέψει
την υποταγή στην αριστερά της απελπι-
σίας σε προοπτική αριστεράς της ελπί-
δας. Η μέχρι τώρα ιστορία της, που την
έχει κάνει εφιάλτη του Σαμαρά, το εγγυά-
ται. Πολύ περισσότερο εάν μεγαλώσει με
κάθε τρόπο το πολιτικό μέγεθός της.

Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, 
Πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, 
υποψήφιος με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Β’ Αθήνας

Από την μεγάλη απεργία
στο ΜΕΤΡΟ, Γενάρης 2013

Από τον εφιάλτη του Σαμαρά
στην ελπίδα του αντικαπιταλισμού
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Λ
ίγες μέρες πριν τις εκλογές η
ΚΕΕΡΦΑ τύπωσε τα υλικά της
για τις 21 Μάρτη, τη διεθνή μέ-

ρα κατά του φασισμού και του ρατσι-
σμού. Η καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ βάζει
σαν στόχο την πραγματοποίηση μαζι-
κών συλλαλητηρίων στα πλαίσια ενός
πανευρωπαϊκού κινήματος ενάντια
στο φασισμό και την ακροδεξιά που
σηκώνει κεφάλι σε όλη την Ευρώπη,
και καλεί τους αντιφασίστες σε κάθε
πόλη και χώρα να οργανώσουν δρά-
σεις που θα κορυφωθούν σε ένα συν-
τονισμένο πανευρωπαϊκό συλλαλητή-
ριο εκείνη τη μέρα.

“Η 21η Μάρτη είναι μέρα για να
συντονίσουμε τη δράση μας σε όλη
την Ευρώπη, όπου η φασιστική άκρα
δεξιά σηκώνει κεφάλι για να στρέψει
τη δυσαρέσκεια από τις πολιτικές λι-
τότητας των κυβερνήσεων της ΕΕ
προς την μαύρη αντίδραση, το ρα-
τσισμό και την ισλαμοφοβία. Θέλουν
να διασώσουν το χρεοκοπημένο σύ-
στημά τους, ενοχοποιώντας για την
κρίση, την ανεργία και τη φτώχεια
τους μετανάστες. Στο μεσοπόλεμο ο
Χίτλερ μετέτρεπε τους εβραίους σε
αποδιοπομπαίους τράγους στο-
χεύοντας στη διάλυση των συνδικά-
των και της αριστεράς. Τώρα οι φα-
σίστες οργανώνουν ρατσιστικές ισ-
λαμοφοβικές παρελάσεις σε ευρω-
παϊκές χώρες, την ώρα που ΗΠΑ και
ΕΕ ξεκινάνε νέες επεμβάσεις στη
Συρία και το Ιράκ. Στοχοποιούν
όλους τους μουσουλμάνους ως «τζι-
χαντιστές του ISIS», της δύναμης
που θεριεύουν οι επεμβάσεις τους”,
αναφέρει η προκήρυξη.

Αναφερόμενη στην κατάσταση
στην Ελλάδα και τις εκλογές στις 25

Γενάρη, η προκήρυξη γράφει: “Βαδί-
ζουμε προς τις εκλογές της 25ης Γε-
νάρη με την ηγεσία της ναζιστικής
συμμορίας της Χρυσής Αυγής στη
φυλακή. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της
έκρηξης του αντιφασιστικού κινήμα-
τος που ακολούθησε τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα και ανάγκασε τη
συγκυβέρνηση Σαμαρά να διακόψει
την ασυλία που παρείχε η αστυνομία
και η δικαιοσύνη στην δολοφονική
δράση της Χρυσής Αυγής που κρα-
τούσε χρόνια. Δεν εφησυχάζουμε
αλλά οργανώνουμε από τώρα τη
διεθνή μέρα κατά του φασισμού και
του ρατσισμού στις 21 Μάρτη”.

Δίκη των νεοναζί

Απαιτεί επίσης να γίνει η δίκη των
νεοναζί και να ξηλωθεί όλη η δολο-
φονική συμμορία. Να τιμωρηθούν
όσοι τους στήριξαν, τόσο μέσα από
την αστυνομία όσο και από το δικα-
στικό και εισαγγελικό σώμα. Να πά-
ρουν ιθαγένεια τα παιδιά των μετανα-
στών. Να νομιμοποιηθούν όλοι οι με-
τανάστες και να γραφτούν στα συνδι-
κάτα όπως το απαιτούν δυναμικά οι
εργάτες της Γενικής Ανακύκλωσης,
στη σκάλα της Λακωνίας, στα φρα-
ουλοχώραφα της Μανωλάδας.

Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης όπως απαιτούν οι εξε-
γερμένοι μετανάστες της Αμυγδαλέ-
ζας που πριν μερικές βδομάδες
αθωώθηκαν στη δίκη για την εξέγερ-
ση στις 10 Αυγούστου του 2013. Να
διαλυθεί η FRONTEX και να ανοί-
ξουν τα σύνορα για τους πρόσφυ-
γες των πολέμων. Να πάρουν άσυλο
και πλήρη δικαιώματα όλοι οι πρό-
σφυγες, όπως το απαίτησαν οι Σύρι-

οι με την πρόσφατη κινητοποίησή
τους στο Σύνταγμα.

Τελειώνοντας, καλεί τα εργατικά
συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλό-
γους, όλη την αριστερά, τους αν-

θρώπους των γραμμάτων και των τε-
χνών και τις κοινότητες των μετανα-
στών να πάρουν απόφαση συμμετο-
χής και να οργανώσουν τα μεγάλα
συλλαλητήρια.

Εκείνο το Σάββατο θα γίνουν δια-
δηλώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονί-
κη, τα Χανιά και την Πάτρα. Ήδη αρ-
κετές συλλογικότητες έχουν πάρει
απόφαση και καλούν σε συμμετοχή.

Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα
έχει μεγάλη εμπειρία από αγώνες
ενάντια στους φασίστες και το ρα-
τσισμό. Χρειάζεται να την αξιοποι-
ήσουμε για να βάλουμε φραγμό
στην έξαρση της ισλαμοφοβίας και
το χώρο που ανοίγουν τα κόμματα
της άρχουσας τάξης στην ακροδε-
ξιά σε όλη την Ευρώπη. 

Στις 21 Μάρτη θα γίνουν διαδηλώ-
σεις στο Λονδίνο, τη Σκωτία, την Ουα-
λία, τη Βαρκελώνη, το Παρίσι. Η πρω-
τοβουλία ξεκίνησε από την Ελλάδα
και τη διεθνή αντιφασιστική συνάντη-
ση που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ στις 11-
12 Οκτώβρη στο γήπεδο του Ρουφ.
Μια σειρά αγωνιστές από πολλές χώ-
ρες της Ευρώπης βρέθηκαν εκεί και
συμφώνησαν σε αυτή την καμπάνια.
Έτσι, ο κατάλογος θα συνεχίσει να
μεγαλώνει όσο περνάνε οι μέρες.

Οι τοπικές επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ
μπαίνουν μπροστά από τώρα, μέσα
στην προεκλογική περίοδο για να
διεκδικήσουν την απομόνωση των
φασιστών και το ξεκίνημα της δίκης
της Χρυσής Αυγής. Τις επόμενες μέ-
ρες συνεργεία θα παρέμβουν σε ερ-
γατικούς χώρους, στις σχολές αλλά
και στις κεντρικές πλατείες σε κάθε
γειτονιά για να προβάλλουν τα αιτή-
ματα του αντιφασιστικού και αντιρα-
τσιστικού κινήματος. Με αφισοκολ-
λήσεις, μοίρασμα της προκήρυξης
και συλλογή υπογραφών για τη
διοργάνωση των συλλαλητηρίων.

Έ. Π.

Καταγγέλλουμε την σημερινή (12 Γενάρη) στάση της
δημοτικής αρχής Πειραιά, όπου στη διακομματική συνε-
δρίαση νομιμοποίησε πλήρως τη παρουσία των νεοναζί
δολοφόνων της Χρυσής Αυγής. Από τη μεριά μας ζητήσα-
με να φύγουν από τη διαδικασία αλλά το προεδρείο το
αρνήθηκε λέγοντας πως είναι δημοκρατική διαδικασία
που τους χωράει όλους. 

Σαν ΑΝΤΑΡΣΥΑ θεωρήσαμε πως δεν υπάρχει καμιά πε-
ρίπτωση να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με εκείνους που
έχουν βάψει τα χέρια τους με το αίμα του Παύλου Φύσσα
και του Σαχζάτ Λουκμάν, καθώς και των αμέτρητων θυμά-
των των δολοφονικών τους επιθέσεων και για αυτό απο-
χωρήσαμε από τη διαδικασία δηλώνοντας ότι θα στήσου-
με το εκλογικό μας περίπτερο στον χώρο που επί χρόνια
παρεμβαίνουμε, στη γωνία Σωτήρος Διός και Καραΐσκου.

Είναι το σημείο στο οποίο μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της
Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας Πειραιά έχουμε αντιμετωπί-
σει άπειρες φορές τις προκλητικές επιθέσεις και τους
προπηλακισμούς της δολοφονικής συμμορίας. Σε αυτές
τις περιπτώσεις δεν έτυχε βέβαια ποτέ, ούτε η προηγού-
μενη ούτε η νέα δημοτική αρχή να δείξουν την παραμικρή
«δημοκρατική» ευαισθησία για την παρουσία των νεοναζί

που βρωμίζουν τον Πειραιά με τις πορείες μίσους, τα αι-
ματηρά συνθήματα και τα φυλλάδιά τους.

Μια μέρα μετά τη διαδήλωση στο Παρίσι, όπου στο
όνομα της δημοκρατίας διαδήλωσαν οι ηγέτες της υπο-
κρισίας, η δημοτική αρχή Πειραιά εναρμονιζόμενη πλή-
ρως με αυτη τη λογική, μιλώντας για τη δημοκρατία νομι-
μοποίησε μια ναζιστική οργάνωση, με προφυλακισμένους
βουλευτές και με τη δίκη της να εκκρεμεί. 

Το αντιφασιστικό κίνημα που έδωσε μάχες δεν θα αφή-
σει αυτές τις προκλήσεις αναπάντητες. Θα συνεχίσει τη
μάχη ενάντια σε κάθε προσπάθεια της άρχουσας τάξης
να σπείρει το δηλητήριο της ισλαμοφοβίας και κάθε εί-
δους μισαλλοδοξίας, κάτι που προσπαθούν φανερά το τε-
λευταίο διάστημα, για να οριστεί η δίκη της Χρυσής Αυ-
γής και να καταδικαστούν σε ισόβια, για να κλείσουν τα
γραφεία τους σε κάθε γειτονιά. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί όλο
το λαό σε εγρήγορση για να πάνε τα πράγματα αλλιώς,
να αλλάξει η πολιτική κι όχι ο διαχειριστής, με μαύρο σε
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και όλο το σάπιο κατεστημένο, με κα-
τάμαυρο στην εγκληματική συμμορία των νεοναζί της
Χ.Α. Με τους εργαζόμενους στο τιμόνι της κοινωνίας.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Α’ Πειραιά

Στη σύλληψη τριανταεφτά αντιφασιστών από το στέκι Δίστομο
προχώρησε η αστυνομία την Τετάρτη 7 Γενάρη. Οι αντιφασίστες πε-
ρικυκλώθηκαν από δεκάδες αστυνομικούς της ομάδας ΔΕΛΤΑ στα
Προπύλαια καθώς επέστρεφαν από αφισοκόλληση και συνελήφθη-
σαν επειδή σε μία τσάντα βρέθηκε μια κουκούλα.

Την ώρα των συλλήψεων άντρες της αστυνομίας έγδυσαν τους
αντιφασίστες κάνοντας σωματικό έλεγχο, ενώ άλλοι τραβούσαν φω-
τογραφίες χασκογελώντας, όπως καταγγέλλουν οι συλληφθέντες.
Αργότερα, το βράδυ της ίδιας μέρας, και ενώ οι συλληφθέντες βρί-
σκονταν στη ΓΑΔΑ, μέλη της Χρυσής Αυγής έκαναν μήνυση κατηγο-
ρώντας τους για επίθεση στα γραφεία τους στο σταθμό Λαρίσης λί-
γες ώρες πριν. Αυτό μετέτρεψε τη μία εκ των κατηγοριών (εξύβριση,
αντίσταση και πρόκληση φθοράς) για τους 37 σε κακούργημα.

Για άλλη μια φορά η αστυνομία έδειξε το πρόσωπό της και με ποι-
ους συνεργάζεται, καθώς μετά τη σύλληψη κυκλοφόρησαν φωτο-
γραφίες και βίντεο, κάνοντας τη δουλειά των χρυσαυγιτών που προ-
χώρησαν στη μήνυση πιο εύκολη. 

Το αντιφασιστικό κίνημα δεν τρομοκρατείται. Οι μάχες που έστει-
λαν την ηγεσία της Χρυσής Αυγής στη φυλακή συνεχίζονται μέχρι να
μπουν όλοι οι νεοναζί δολοφόνοι μέσα.

ΟΛΗ 

Η ΕΥΡΩΠΗ
Ενάντια στο φασισμό, 
το ρατσισμό και την ισλαμοφοβία

Έξω οι νεοναζί από τον Πειραιά Σύλληψη αντιφασιστών
από το στέκι “Δίστομο”



Θ
έλοντας να αναδείξουν τις τερά-
στιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι ανάπηροι τόσο κατά τη δάρκεια

του πολέμου αλλά ακόμα περισσότερο σαν
πρόσφυγες, η Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ
“Μηδενική Ανοχή” οργάνωσε εκδήλωση
στο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ στις 9 Γενάρη και
απήυθυνε έκκληση “για την αποκατάσταση
των προσφύγων με αναπηρία με όρους
αξιοπρέπειας και όχι φιλανθρωπίας”. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν Σύριοι πρό-
σφυγες που πάσχουν από αναπηρία είτε
εκ γεννετής, είτε λόγω των συνθηκών του
πολέμου. Αναδείχθηκαν όχι μόνο οι δυσκο-
λίες συντήρησης των αμαξιδίων λόγω κό-
στους αλλά και των συνθηκών στη Συρία,
αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν πρόσφυγες σαν την 9χρονη Τζοάνα
Ισμίρ η οποία πάσχει από σακχαρώδη δια-
βήτη και δεν της χορηγούνται ινσουλίνες.
Ευτυχώς μετά την εκδήλωση, η Τζοάνα ει-
σήχθη σε νοσοκομείο για να της παρασχε-
θεί κάθε ιατρική βοήθεια. 

Η Κίνηση καταγγέλλει: “Το χειρότερο εί-
ναι πως υπάρχουν αναπηρίες που προκλή-
θηκαν από την βίαιη πολλές φορές αντιμε-
τώπιση των προσφύγων και των μετανα-
στών από την αστυνομία και τις αρχές κα-
ταστολής. Ενώ υπάρχει και η περίπτωση
ενός Σύριου πρόσφυγα με ακρωτηριασμό
κάτω άκρου ο οποίος εξαφανίστηκε μετά

την εκκαθάριση της αστυνομίας στο Σύν-
ταγμα και οι προσπάθειες ανεύρεσής του
από τους δικούς του συνεχίζονται”.

Σε σχόλιό του ο Αντώνης Ρέλλας μέλος
της “Μηδενικής Ανοχής” τόνισε πως “ερχό-
μενοι σε στενή επαφή με τους Σύριους πρό-
σφυγες με αναπηρία μπορέσαμε να κατα-
γράψουμε αναλυτικά, με την κάθε κρίσιμη
και χρήσιμη λεπτομέρεια, τις ανάγκες απο-
κατάστασης που προκύπτουν από την κατά-
σταση της αναπηρίας τους. Και, κατόπιν, να
δρομολογήσουμε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να τους διατεθούν, αν μη τι
άλλο, τα στοιχειώδη που δικαιούνται. Αυτά

που αδιαφορεί και αρνείται να τους διαθέ-
σει (ως οφείλει) η αρμόδια Πολιτεία”.

Όπως τόνισαν στην ανακοίνωση που
εξέδωσαν τα μέλη της Κίνησης Χειραφέτη-
σης ΑμεΑ: Μηδενική Ανοχή, “τα κέντρα
υποδοχής προσφύγων ΔΕΝ πληρούν προ-
διαγραφές προσβασιμότητας για τους αν-
θρώπους με αναπηρία, παραβιάζονται κα-
τάφορα τα δικαιώματα των προσφύγων με
αναπηρία όπως αυτά περιγράφονται στις
διεθνείς συμβάσεις που η χώρα μας έχει
κυρώσει. Οι αγώνες για το δικαίωμα στην
αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην ίδια την
ζωή, δεν τελειώνουν ποτέ”.
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Α
θώοι κρίθηκαν στις 13 Γενάρη οι δημοσιογράφοι της “Εφημε-

ρίδας των Συντακτών” Δημήτρης Ψαρράς και Νικόλας Βουλέ-
λης που δικάζονταν μετά από μήνυση του νεοναζί Κασιδιάρη.

Η μήνυση αφορούσε στη δημοσιοποίηση βίντεο της Χρυσής Αυγής

όπου ο Κασιδιάρης υποδύεται τον αρχιφύλακα και «επιβλέπει» το

ξυλοκόπημα ενός κρατούμενου από δήθεν αστυνομικούς. Η μήνυση
έγινε για “παραβίαση ιδιωτικών δεδομένων” καθώς ο Κασιδιάρης

υποστήριξε πως το βίντεο ήταν “πλάκα με την παρέα του”.

Σύμφωνα με το άρθρο του Γιάννη Μπασκάκη στο φύλλο της
Εφημερίδας των Συντακτών στις 12 Γενάρη, στη σελίδα της Χρυ-
σής Αυγής έχουν γίνει εκατοντάδες αναφορές σε δημοσιεύσεις
αλλά και σε πρόσωπα δημοσιογράφων. Ο Δημήτρης Ψαρράς,
γνωστός για τη δράση και τη συμβολή του στο αντιφασιστικό κί-
νημα, έχει την τιμητική του σε αυτές. Επίσης, ο φασίστας βουλευ-
τής Ματθαιόπουλος είχε αφιερώσει ολόκληρη τοποθέτηση σε
ολομέλεια της Βουλής κατά του βιβλίου του Δ. Ψαρρά “Η Χρυσή
Αυγή μπροστά στη δικαιοσύνη”, που κυκλοφόρησε λίγους μήνες

πριν. Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται το περιστατικό προπηλακι-
σμού του Ψαρρά κατά τη διάρκεια της δίκης του φασίστα «Πε-
ρίανδρου» στο Εφετείο το 2009 για τη δολοφονική επίθεση στον
Δημήτρη Κουσουρή. Στο ανακριτικό υλικό για τη δίκη της Χρυσής
Αυγής περιλαμβάνεται τηλεφωνική συνομιλία δυο ηγετικών στελε-
χών της εγκληματικής οργάνωσης να λένε: “Έπρεπε να αφήσω να
τον λιντσάρουν εκείνη τη μέρα. Έπρεπε να αφήσω να τον τσακί-
σουν μέσα στο δικαστήριο”.

Η μήνυση στους δημοσιογράφους δεν είναι η πρώτη. Αποτελεί
κομμάτι της επιχείρησης μηνύσεων που έχει στήσει η νεοναζιστι-
κή οργάνωση. Δίωξη είχε γίνει και στην Εργατική Αλληλεγγύη το
2012 από τον συνεργάτη του πρώην χρυσαυγίτη Αλεξόπουλου, Γ.
Ανδριόπουλο, για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέληξε σε πανη-
γυρική αθώωση της εφημερίδας μας. Πρόκειται για μια απέλπιδα
προσπάθεια των φασιστών να αξιοποιήσουν σε όλα τα επίπεδα
τους δεσμούς τους με το κράτος και τα δικαστήρια, για να επιτε-
θούν στους αντιφασίστες και την αριστερά, που όμως για ακόμη
μια φορά έπεσε στο κενό.

 Το Σάββατο 17 Γενάρη κλείνουν δύο χρόνια από
από την δολοφονία του αδερφού μας, μετανάστη
εργάτη από το Πακιστάν, Σαχζάτ Λουκμάν. Ο Σαχ-
ζάτ δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης
17/1/2013, καθώς πήγαινε στην δουλειά του, από
μέλη των ταγμάτων εφόδου της ναζιστικής συμμο-
ρίας της Χ.Α.

Δεν ξεχνάμε ότι η προκλητική ασυλία των νεοναζί
από την ελληνική αστυνομία, την δικαστική εξουσία,
τα κυρίαρχα ΜΜΕ και την άθλια μνημονιακή κυβέρ-
νηση, ενθάρρυναν τους φασίστες να ξεχυθούν στις
εργατογειτονιές, για να επιβάλλουν τον τρόμο στους
μετανάστες εργάτες αρχικά, αλλά και σε όποιον αντι-
στέκεται ή είναι "διαφορετικός" στην συνέχεια. Αλιερ-
γάτες από την Αίγυπτο και μέλη του  ΚΚΕ στο Πέρα-
μα, αντιφασίστες και αγωνιστές της Αριστεράς στα
Πατήσια και στην Νίκαια, εργάτες γης στην Μανωλά-
δα, στέκια, ομοφυλόφυλοι και γυναίκες βρέθηκαν
στο στόχαστρο των δολοφόνων της ΧΑ.

Η δράση ύψωσε τείχος

Η μαζική, ενωτική και αποφασιστική δράση στους
δρόμους, χιλιάδων αντιφασιστριών/ών, ύψωσαν τεί-
χος πάνω στο οποίο οι ναζί τσακίστηκαν και η ηγε-
σία τους βρέθηκε στη φυλακή. 

Οι εκατοντάδες διαδηλώσεις στις γειτονιές από
άκρη σε άκρη όλης της χώρας, οι μεγαλειώδεις δια-
δηλώσεις στις 19 Γενάρη του 2013, 21 Μάρτη του
2014, και η μαζική οργισμένη διαδήλωση στα γρα-
φεία της Χ.Α. μετά την δολοφονία του αδερφού μας
Παύλου Φύσσα, έσπασαν την ασυλία τους και τους
έδιωξαν από τους δρόμους.

Τα τελευταία γεγονότα στην Γαλλία, τονίζουν με
τραγικό τρόπο τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε αυτή
η συνεχής αντιφασιστική πάλη. Η αλληλεγγύη και ο
κοινός αγώνας ντόπιων και μεταναστών, φοιτητών
και μαθητών, θρησκευόμενων και άθεων, γυναικών
και αντρών από τις γειτονιές, ομοφυλόφιλων και
"στρέητ", μας έκανε να νιώσουμε την δύναμη της
ενωμένης δράσης της εργατικής τάξης.

Η ΚΕΕΡΦΑ,το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είμαστε υπε-
ρήφανοι που διαδηλώνουμε χέρι με χέρι με τα αδέρ-
φια μας τους μετανάστες και όχι στην ουρά όλων
των βρωμερών ρατσιστόμουτρων της ΕΕ, όπως στην
διαδήλωση που κάλεσε ο Ολάντ, που κάποιοι τόλμη-
σαν να την συγκρίνουν με τις διαδηλώσεις της απε-
λευθέρωσης του Παρισιού από τους ναζί το 1944. 

Είμαστε ξεκάθαροι ότι η μάχη δεν έχει σε καμία πε-
ρίπτωση τελειώσει. Η δίκη των φασιστών προκλητικά
αργεί να οριστεί, με αποτέλεσμα αρχές Μάρτη να
αποφυλακίζονται οι Μιχαλολιάκος, Παππάς και Λα-
γός. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μία τέτοια εξέλι-
ξη. Απαιτούμε να οριστεί άμεσα η δίκη και παλεύουμε
για να καταδικαστούν ισόβια όσοι σήκωσαν χέρι σε
εργάτες ή έδωσαν τέτοια εντολή. Η κατάρρευση των
σαμαροβενιζέλων, φέρνει πιο κοντά την νίκη όλων
των αιτημάτων του αντιρατσιστικού κινήματος. 

Στα Πετράλωνα έχουμε χτίσει την ενότητα των
αντιφασιστών, όλη η γειτονιά είναι αντιφασιστική.
Μαζικά θα βρεθούμε το Σάββατο 17 Γενάρη στην
πλατεία Μερκούρη στις 12μεσ για να τιμήσουμε την
μνήμη του Σαχζάτ και θα δώσουμε νέο ραντεβού
στις 21 Μάρτη στην παγκόσμια ημέρα κατά του φα-
σισμού, δίνοντας όλες μας τις δυνάμεις για να είναι
η μεγαλύτερη αντιφασιστική διαδήλωση που γνώρι-
σε αυτή η χώρα.

ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων

Πρωτοφανή ρατσιστική επίθεση καταγγέλλουν οι εργαζόμε-
νοι στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο
της  ΑΡΣΙΣ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή 9 Γενάρη ο Στέλιος Ιωαννίδης, κάτοικος της
περιοχής, όρμησε μέσα στο χώρο φιλοξενίας βρίζοντας τους
νεαρούς μετανάστες με χυδαίους χαρακτηρισμούς, ενώ δεν
δίστασε με την απειλή όπλου να εκστομίσει ότι είναι χειρότε-
ρος από τους χρυσαυγίτες.

Ο Ιωαννίδης εκτός από κάτοικος του Ωραιόκαστρου που
έχασε το σκύλο του και αποφάσισε να το φορτώσει αναίτια
στους νεαρούς μετανάστες, είναι και στέλεχος της Νέας Δη-
μοκρατίας. Υπήρξε πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενώ η
εκλογή του το 2005 συνοδεύτηκε από έναν «εμφύλιο» στη ΔΑΠ
του ΤΕΙ καθώς μεγάλη μερίδα της τον κατήγγειλε για μαφιόζι-
κες μεθοδεύσεις. Κυκλοφόρησαν εκείνη την περίοδο συνομι-
λίες και απειλές από τον ίδιο σε φοιτητές με σκοπό να εξα-
σφαλίσει την επανεκλογή του ως πρόεδρος.

Στις 14 Γενάρη δικάζονται στην Ευελπίδων οι Ναζίμ Μεχμούντ, Αλί
Μοντασέρ και Αχμέτ Μουχτάρ με την κατηγορία της απρόκλητης επί-
θεσης σε ομάδα φασιστοειδών και της αντίστασης κατά της αρχής.

Στο σκαμνί θα έπρεπε να κάθονται οι πραγματικοί δράστες, αυτοί
που οργάνωσαν τα ξημερώματα της 29 Ιούλη του 2012 φασιστική
επίθεση σε σπίτια μεταναστών στο Περιστέρι.

Εκείνο το βράδυ ομάδα φασιστών επιχείρησε να εισβάλλει στα σπί-
τια των μεταναστών αφού προηγουμένως είχαν αρχίσει να τους πετά-
νε αντικείμενα. Η αστυνομία, όταν έφτασε, συνέλαβε τους μετανά-
στες αντί των δραστών και τους έσυρε στα δικαστήρια. 

Η στοχοποίηση του Ναζίμ Μεχμούντ και των 2 συγκατοίκων του
δεν ήταν τυχαία, καθώς ο Ναζίμ είναι ενεργό μέλος της ΚΕΕΡΦΑ,
του ΣΕΚ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και είχε πρωταγωνιστήσει στην οργάνω-
ση αντιφασιστικών εκδηλώσεων στη γειτονιά.

Την Τετάρτη 14 Γενάρη η ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου καλεί συγκέντρω-
ση στα δικαστήρια στην Ευελπίδων, στις 9πμ απαιτώντας να απο-
συρθούν οι κατηγορίες από τον Ναζίμ, τον Αλί και τον Αχμέτ.

Νεοναζί εναντίον Δημήτρη Ψαρρά και Νίκου Βουλέλη

Χειρότερος από χρυσαυγίτης Κάτω τα χέρια από τον Ναζίμ

Δύο χρόνια από
τη δολοφονία του
Σαχζάτ Λουκμαν

Η “Μηδενική Ανοχή” στο 
πλευρό των Σύρων προσφύγων

Η 9χρονη Τζοάνα από τη
Συρία μαζί με την μητέρα της
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 καφέ Quiz 7μμ
Η πρόκληση του Podemos
Ομιλητής: Θωμάς Παπανικολάου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Τι αλλαγή μπορεί να φέρει η Αριστερά;
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ –ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 
Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Τι αλλαγή μπορεί να φέρει η Αριστερά;
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Τι αλλαγή μπορεί να φέρει η Αριστερά;
Ομιλητής: Θωμάς Παπαϊωάννου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 αίθ. Εκτός των Τειχών 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
TΕΤΑΡΤΗ 14/1 Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Τι αλλαγή μπορεί να φέρει η Αριστερά;
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 Κίνημα στην Πόλη 6.30μμ
Η επίθεση στο Charlie Hebdo και η ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Τι αλλαγή μπορεί να φέρει η Αριστερά;
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 
καφέ 65-67 (Τριών Ιεραρχών) 8μμ
Τι αλλαγή μπορεί να φέρει η Αριστερά;
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 
καφέ Βραζιλιάνα 4μμ
Κράτος και αριστερά
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 
καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Η εργατική τάξη και
η επαναστατική εφημερίδα σήμερα
Ομιλήτρια: Μαρία Μπολοβίνα

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Τι αλλαγή μπορεί να φέρει η Αριστερά;
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 Κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η πτώση της συγκυβέρνησης – 
η πιο βαθιά κρίση για την άρχουσα τάξη
Ομιλητής: Μήτσος Αργυροκαστρίτης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Η πτώση της συγκυβέρνησης – 
η πιο βαθιά κρίση για την άρχουσα τάξη
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Η πτώση της συγκυβέρνησης – η πιο βαθιά
κρίση για την άρχουσα τάξη
Ομιλητής: Θανάσης Ελευθερόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 
Στέκι Νεολαίας Αμπελοκήπων 7μμ
Τι αλλαγή θα φέρει η Αριστερά;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητής: Γιάννης Στάθης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Τι αλλαγή θα φέρει η Αριστερά;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7μμ
Η πτώση της συγκυβέρνησης – 
η πιο βαθιά κρίση για την άρχουσα τάξη
Ομιλήτρια: Αλίκη Τολίδου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 καφέ Ερνέστο 6μμ
Τι αλλαγή θα φέρει η Αριστερά; 
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Τι αλλαγή θα φέρει η Αριστερά; 
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Τι αλλαγή θα φέρει η Αριστερά; 
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 Στέκι πολιτιστικών ομάδων
Πανεπιστημίου Κρήτης 7.30μμ
Η Χιλή του Αλιέντε
Ομιλήτρια: Μαριάντζελα Γέροντα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1 καφέ Τσίου 
(Λαθένους – Καμαράκι) 6.30μμ
Το αντικαπιταλιστικό αντιμνημόνιο
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 15/1 καφέ Τσίου 
(Λαθένους – Καμαράκι) 7.30μμ
Το αντικαπιταλιστικό αντιμνημόνιο
Ομιλήτρια: Ελισώ Δακλαδά

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/1 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Η πτώση της συγκυβέρνησης – 
η πιο βαθιά κρίση για την άρχουσα τάξη
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Το αντιρατσιστικό αντιμνημόνιο
Ομιλήτρια: Φραντζέσκα Κωνσταντινίδη

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1 Καφενέον 7μμ
Η πτώση της συγκυβέρνησης – 
η πιο βαθιά κρίση για την άρχουσα τάξη
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Αλ Ασσάντ

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Τι αλλαγή θα φέρει η Αριστερά;
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1 γρ.ΕΛΜΕ Γκράβα 7.30μμ
Το αντικαπιταλιστικό αντιμνημόνιο
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1 καφέ Κούνια 
(Θεμιστοκλέους 43) 7.30μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλήτρια: Μαρία Γρυσμπολάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1 καφέ El Viaje 6.30μμ
Η επίθεση στο Charlie Hebdo και η ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 15/1 καφέ Blue 7.30μμ
Η πτώση της συγκυβέρνησης – 
η πιο βαθιά κρίση για την άρχουσα τάξη
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1 καφέ Ανάδυση 
(Σφακτηρίας και Πλαταιών) 7.30μμ
Η πτώση της συγκυβέρνησης – 
η πιο βαθιά κρίση για την άρχουσα τάξη
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1 καφέ 1968 
(Στοά Θησέως 99 & Αγ.Πάντων) 7μμ
Η εργατική τάξη και 
η επαναστατική εφημερίδα σήμερα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Καστρίτη

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1 
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 15/1 Στέκι 8μμ
Η πτώση της συγκυβέρνησης – 
η πιο βαθιά κρίση για την άρχουσα τάξη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΙΛΙΟΝ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η πτώση της συγκυβέρνησης – 
η πιο βαθιά κρίση για την άρχουσα τάξη
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 15/1 καφέ Τριώτα 
(Μετρό Αγ.Αντώνης) 6.30μμ
Τι αλλαγή θα φέρει η Αριστερά;
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1 καφέ Χρώματα 8μμ
Τι αλλαγή θα φέρει η Αριστερά;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Η πτώση της συγκυβέρνησης – 
η πιο βαθιά κρίση για την άρχουσα τάξη
Ομιλητής: Ιάσονας Κατριμουστάκης

ΒΟΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1 Θόλος (πανεπιστήμιο) 4μμ
Λένιν: Κράτος και Επανάσταση
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

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

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

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

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο 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, ρα-
τσι 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 πα-
ρεμ 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. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1
ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 6.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/1
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μετρό Αγ. Αντώνης 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΠΕΡΑΜΑ Πλ. Ηρώων 10πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζ. Σωτήρος 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ λαϊκή 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 11μ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Λαϊκή 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11πμ Everest

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 
Εθν. Αντίστασης 12μ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11πμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 12μ 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πάνω πλατεία 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. 
Πλακεντίας 12μ

ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 12μ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΧΑΝΙΑ λαϊκή 11πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 12μ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δημαρχείο 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 
πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πμ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή & Ναυαρίνου 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ άγαλμα Λαμπράκη 11πμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ λαϊκή της 
Βούλγαρη 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πάνω πλατεία 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. 
Πλακεντίας 12μ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μ

στις 
σχολές
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1

ΑΣΚΤ 1μμ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11πμ πικετοφορία
ΠΑΝΤΕΙΟ 12μ
ΝΟΠΕ 2.30μμ
ΦΜΣ διοικητικοί 11.30πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Ανθρωπολογία 11.30πμ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΠ και φοιτητές 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ διοικητικοί 11πμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1μμ
ΦΛΣ ΕΛΚΕ 11πμ
ΠΑΝΤΕΙΟ 11πμ
ΝΟΠΕ 12μ
ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΛΣ 11πμ
ΞΑΝΘΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 9πμ-3μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/1
ΑΣΚΤ διοικητικοί 11πμ
ΑΣΚΤ 1μμ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11πμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ διοικητικοί 11πμ
ΦΛΣ διοικητικοί 11πμ
ΦΜΣ χημικό 11πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ διοικητικοί 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Εστίες Δουρούτης 6μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1
ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΕΠ-διοικητικοί 11πμ
ΝΟΠΕ 12μ
ΦΛΣ 11πμ
ΠΑΤΡΑ «επίκεντρο» 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΦΜΣ 10πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΠ 12μ

ΤΡΙΤΗ 20/1
ΑΣΚΤ 11πμ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11πμ
ΝΟΠΕ 1μμ
ΦΛΣ 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Λέσχη 12μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1
ΦΛΣ 11πμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ και ΦΛΣ 11.30πμ

ΠΑΤΡΑ «επίκεντρο» 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 22/1
ΡΕΘΥΜΝΟ διοικητικοί 11πμ
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Προεκλογικές Εξορμήσεις
στις γειτονιές

ΑΝΤΑΡΣΥΑΠροεκλογικές 
εκδηλώσεις

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/1 
Θόλος Πανεπιστημίου 8μμ
Ομιλητές: Παναγιώτης Μαυροειδής,
Γιάννης Στάθης, Γιάννης Φελέκης

ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1 
Εργατικό Κέντρο 5μμ
Ομιλητές: Αντώνης Δραγανίγος, 
Σεραφείμ Ρίζος

ΧΑΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1
Εργατικό Κέντρο 7μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 
Α’ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης 7μμ
Ομιλητές: Χρίστος Αργύρης

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 
Δημαρχείο Καισαριανής 7μμ
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 
Σινέ Αλέξανδρος 6.30μμ

ΠΑΠΕΙ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1, 1μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΦΜΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/1, 2μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΝΟΜΙΚΗ – ΦΛΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/1 ΝΟΠΕ 2μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΤΗ 20/1, 2μμ
Ομιλητής: 
Λέανδρος Μπόλαρης

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1, 2μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΣΚΤ

ΤΡΙΤΗ 20/1 
Αίθουσα 
γραμμικού 
σχεδίου 2μμ
Ομιλητής: 
Πέτρος 
Κωνσταντίνου

και στις σχολές



Σ
υνήθως η Ρώσικη Επανάσταση του 1905
χάνεται στη σκιά της Επανάστασης του
1917. Ο Λένιν είχε γράψει ότι η πρώτη

ήταν η «γενική πρόβα» της δεύτερης, και οι
αναφορές μένουν εκεί. Δεν ήταν, όμως, έτσι
όταν τα νέα για το ξέσπασμα της επανάστα-
σης έκαναν το γύρο του κόσμου. 

Η Ρωσία των Τσάρων ήταν συνώνυμη για
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο
με την τυραννία και τον σκοταδισμό. Οι διακρί-
σεις εις βάρος των Εβραίων και τα αντισημιτι-
κά πογκρόμ ήταν κρατική πολιτική. Η Αυτο-
κρατορία ήταν «φυλακή των λαών». Την κυβερ-
νούσε απολυταρχικά ο Τσάρος, μιας δυναστεί-
ας τριακοσίων χρόνων, που τύχαινε να είναι ο
μεγαλύτερος γαιοκτήμονας εκτός από κεφαλή
της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Μέχρι τότε, τη φαντασία όσων απεχθάνον-
ταν αυτή τη βαρβαρότητα στο εξωτερικό, την
αιχμαλώτιζαν οι ρομαντικές φιγούρες επανα-
στατών και επαναστατριών που με το περί-
στροφο και τη βόμβα στο χέρι εκδικούνταν
τους τυράννους. Όμως, το 1905, έγινε κάτι πο-
λύ διαφορετικό. Οι «κοιμισμένες μάζες» απέ-
κτησαν φωνή και δύναμη. Και στην πρώτη
γραμμή του αγώνα βρέθηκε μια εργατική τάξη
που μέσα σε λίγους μήνες έκανε άλματα στις
ιδέες της και στην οργάνωσή της. Το 1905
ήταν η πρώτη εργατική επανάσταση του 20ου
αιώνα. 

Στις 3 Γενάρη του 1905, εργάτες από πολλά
εργοστάσια της «Αγίας» Πετρούπολης κατέβη-
καν σε απεργία. Την κινητοποίηση την είχε κα-
λέσει ένα συνδικάτο που είχε στήσει ο Ζουμ-
πάτοφ, επικεφαλής της μυστικής αστυνομίας
του Τσάρου. Επικεφαλής του ήταν ο Γκαπόν,
παπάς και πράκτορας του Ζουμπάτοφ. 

Στις 9 Γενάρη χιλιάδες εργάτες και εργά-
τριες με τα παιδιά τους, μπήκαν πίσω από τον
παπά-Γκαπόν σε μια ειρηνική και γεμάτη δέος
για τον «πατερούλη» (Τσάρο Νικόλαο Β’) δια-
δήλωση στα Χειμερινά Ανάκτορα. Κρατούσαν
πορτρέτα του Τσάρου, θρησκευτικά λάβαρα
και αυτοκρατορικές σημαίες. Ζητούσαν τα-
πεινά να τους δικαιώσει. Πήραν μια βροχή
από σφαίρες και σπαθιές από τους έφιππους
Κοζάκους. Οι νεκροί ήταν εκατοντάδες. Η
«Ματωμένη Κυριακή» ήταν η αρχή της επανά-
στασης.

Ένα πελώριο κύμα οργής σηκώθηκε. Εκ-
φράστηκε με ένα πολύ μοντέρνο μέσο: την
απεργία. Ένα εκατομμύριο εργάτες και εργά-
τριες κατέβηκαν σε απεργία –για την ακρίβεια
μια σειρά απεργιών- σε δυο μήνες. Οι πρώτες,
μικρές, απεργίες είχαν γίνει στην Πετρούπολη
το 1896, μόλις εννιά χρόνια πριν. 

Μαζική Απεργία

Οι επαναστάσεις δεν είναι μονόπρακτα έρ-
γα. Το απεργιακό κύμα διαμαρτυρίας έμοιαζε
να καταλαγιάζει όταν τέλειωνε το πρώτο τρί-
μηνο της χρονιάς. Ο Τσάρος είχε κάνει κάποι-
ες αόριστες υποσχέσεις για σύγκληση μιας
συντακτικής συνέλευσης. Όμως, το καζάνι συ-
νέχιζε να βράζει: αναρίθμητοι μικροί αγώνες
ξεσπούσαν καθώς οι εργάτες, προσπαθούσαν
να πάρουν κάτι χειροπιαστό από το νέο αέρα
ελευθερίας που άρχισε να πνέει στη χώρα. 

Τον Σεπτέμβρη αυτά τα αγωνιστικά ρυάκια
ενώθηκαν σε ένα νέο πελώριο ποτάμι. Το ρόλο
του πυροδότη τον έπαιξαν οι στοιχειοθέτες
των τυπογραφείων της Μόσχας. Κατέβηκαν σε
απεργία απαιτώντας να πληρώνονται και για
τα σημεία στίξης. Οι συνάδελφοί τους στη Πε-

τρούπολη κατέβηκαν κι αυτοί σε απεργία. Αλ-
λά τη φωτιά την έβαλαν οι σιδηροδρομικοί.
Κήρυξαν απεργία με αιτήματα το οχτάωρο,
πολιτικές ελευθερίες και σύγκληση συντακτι-
κής συνέλευσης. 

Σήμερα γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πώς
ενώνονται ή δεν μπορούν να ενωθούν, τα δια-
φορετικά τμήματα της εργατικής τάξης. Στην
Ρωσία του 1905 οι αποστάσεις που χώριζαν
κυριολεκτικά και μεταφορικά, τους καλοπλη-
ρωμένους μεταλλεργάτες, τις εργάτριες στα
κλωστήρια ή τις υπηρέτριες, τους εργάτες στο
πετρέλαιο στο Μπακού και τους Εβραίους ρα-
φτάδες και τσαγκάρηδες στη Βίλνα και το
Μινσκ, ήταν αστρονομικές. Οι γραμμές του σι-
δηροδρόμου τις γεφύρωσαν. 

Οι σιδηροδρομικοί ξεσήκωναν και τις πιο
κοιμισμένες πόλεις, τα πιο διαφορετικά κομ-
μάτια εργατών. Και παντού, τα οικονομικά αι-
τήματα συγχωνεύονταν, με τα πολιτικά. Τα αι-
τήματα για αυξήσεις συμπληρώνονταν από το
αίτημα «δημοκρατία και γενικό εκλογικό δι-
καίωμα». Στη δυτική Ευρώπη το οχτάωρο
ήταν για το εργατικό κίνημα μουσική του μα-
κρινού μέλλοντος. Οι «καθυστερημένοι» ερ-
γάτες της Ρωσίας απαιτούσαν «το οχτάωρο
και ένα τουφέκι». 

Μέσα σε αυτή τη μάχη γεννήθηκαν οργα-
νώσεις που ένωναν τα διαφορετικά τμήματα
της τάξης σε μια ενιαία δύναμη. Τα συνδικά-
τα, που εμφανίστηκαν στις νέες πιο ελεύθε-
ρες συνθήκες, οργάνωναν εργάτες κατά κλά-
δους ή επαγγέλματα. Η μεγάλη καινοτομία,
ήταν το σοβιέτ, το συμβούλιο των εργατών
αντιπροσώπων. 

Το σοβιέτ της Πετρούπολης ιδρύθηκε στις
13 Οκτώβρη, στη συνάντηση 43 αντιπροσώ-
πων από εργοστάσια που απεργούσαν. Στο
απόγειό του συσπείρωνε 562 αντιπροσώπους

οι οποίοι αντιπροσώπευαν 200.000 εργάτες
από 147 εργοστάσια και 16 συνδικάτα. Το πα-
ράδειγμα της Πετρούπολης ακολούθησαν και
άλλες πόλεις. 

Η εργατική τάξη στη Ρωσία ήταν μικρή. Στα
εργοστάσια δούλευαν περίπου 2,5 εκατομμύ-
ρια εργάτες και εργάτριες. Ο κόσμος που εκ-
φραζότανε στα σοβιέτ ήταν ένα μικρό τμήμα
ενός πληθυσμού που ξεπερνούσε τα 150 εκα-
τομμύρια.

Εναλλακτική λύση

Όμως, τα σοβιέτ έγιναν η μοναδική δημο-
κρατική εναλλακτική λύση στον Τσαρισμό.
Ήταν το εργατικό «κοινοβούλιο» αλλά πολύ
διαφορετικό από τα αστικά, του τότε και του
σήμερα. Οι «βουλευτές» ήταν εργάτες που συ-
νέχιζαν να δουλεύουν και να πληρώνονται
όπως οι συνάδελφοί τους και ήταν ανακλητοί
ανά πάσα στιγμή. Και δεν ψήφιζαν απλά ωραί-
ες αποφάσεις. Τις εφάρμοζαν. 

Μια τέτοια απόφαση ήταν η επιβολή του
οχτάωρου. Κάποια εργοστάσια της Πετρούπο-
λης άρχισαν να σταματάνε τη δουλειά μόλις
συμπλήρωναν οχτώ ώρες δουλειάς. Το σοβιέτ
αποφάσισε να επεκτείνει το μέτρο σε όλα τα
εργοστάσια. Σε πολλά οι εργάτες «σχολάγα-
νε» με κόκκινες σημαίες και επαναστατικά τρα-
γούδια. 

Το σοβιέτ δεν έμενε στα «οικονομικά» αιτή-
ματα. Όταν ο Τσάρος ανακοίνωσε τελικά στις
16 Οκτώβρη τα σχέδια για κάποιου είδους
Σύνταγμα και κοινοβούλιο, το σοβιέτ κήρυξε
απεργία καταγγέλλοντας τις μανούβρες του
Τσαρισμού. Αυτό είναι ένα κομμάτι χαρτί, έλε-
γε ο Τρότσκι, ο 26χρονος πρόεδρος του σο-
βιέτ, στο συγκεντρωμένο πλήθος, κοιτάξτε
μπορεί να τσαλακωθεί με μια κίνηση και έσφιγ-
γε την κυβερνητική ανακοίνωση στο χέρι του.

Την ελευθερία μας θα την κερδίσουμε εμείς!
Λίγες μέρες μετά, το καθεστώς κήρυξε

στρατιωτικό νόμο στην Πολωνία και την Κρον-
στάνδη, συλλαμβάνοντας «ύποπτους» ναύτες
και στρατιώτες. Πάλι το σοβιέτ οργάνωσε μια
μεγάλη απεργία συμπαράστασης και οι συλλη-
φθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Όταν οι Μαύ-
ρες Εκατονταρχίες, οι παρακρατικές συμμο-
ρίες, προσπάθησαν να οργανώσουν πογκρόμ
κατά των Εβραίων, το σοβιέτ κινητοποίησε τα
μέλη του για να τους δώσουν ένα καλό μάθη-
μα. 

Αστοί και Τσάρος

Τον Νοέμβρη ο αγώνας για το οχτάωρο ξε-
κίνησε πάλι. Αλλά αυτή τη φορά, οι καπιταλι-
στές ήταν και φοβισμένοι και προετοιμασμέ-
νοι. Φοβισμένοι γιατί η εργατική τάξη πάλευε
για τα δικά της ταξικά συμφέροντα και οργα-
νωνόταν ως τέτοια. Ήταν προετοιμασμένοι
γιατί είχαν αποφασίσει ότι με τον Τσάρο και
τους χωροφύλακές τους μπορούσαν να τα
βρουν με αμοιβαίο όφελος. 

Η απάντησή τους στη νέα απεργία ήταν
ένα γενικό λοκ-αουτ στην Πετρούπολη. Οι ερ-
γάτες ηττήθηκαν και η ήττα τους έκανε τον
Τσάρο, τους καπιταλιστές και κάθε λογής αν-
τιδραστικούς να αναθαρρήσουν. 

Όμως, δεν ήταν το τέλος της επανάστα-
σης. Τα χωριά άρχισαν να ξεσηκώνονται. Στη
Σεβαστούπολη εργάτες ενώθηκαν με τους
στρατιώτες και τους ναύτες και κράτησαν την
πόλη για πέντε μέρες. 

Το κίνημα ερχόταν αντιμέτωπο με την
πραγματικότητα της ισχύος του κράτους. Οι
απεργίες και οι διαδηλώσεις είχαν δημιουρ-
γήσει μια τεράστια σφαίρα ελεύθερης πολιτι-
κής ζωής και δράσης. Όμως, για να μην γυρί-
σουν τα πράγματα πίσω, έπρεπε να συντρι-
φτεί το τσαρικό κράτος. Κι αυτό απαιτούσε
πραγματικά όπλα. 

Το κράτος χτύπησε πρώτο. Στις αρχές Δε-
κέμβρη ο στρατός περικύκλωσε την αίθουσα
συνεδριάσεων του σοβιέτ της Πετρούπολης
και συνέλαβε όλα τα μέλη του. Η απεργία
που κηρύχτηκε έπασχε από την έλλειψη της
φυσικής ηγεσίας της. 

Το κέντρο του κινήματος μετακινήθηκε στη
Μόσχα. Εκεί το σοβιέτ κήρυξε απεργία και οι
μπολσεβίκοι (όχι μόνοι τους) πρωταγωνίστη-
σαν σε μια ένοπλη εξέγερση που κράτησε εν-
νιά μέρες. Η εξέγερση απομονώθηκε και συν-
τρίφτηκε. Τον επόμενο χρόνο οι αγώνες πή-
ραν την κατιούσα: οι αλλεπάλληλες ήττες σε
συνδυασμό με το ξέσπασμα μιας οικονομικής
κρίσης, υπονόμευε την αυτοπεποίθηση. Η κυ-
βέρνηση, με τα εκτελεστικά αποσπάσματα
και τις κρεμάλες, πέρασε στην αντεπίθεση.
Και το πανηγύρι των καταπιεσμένων έδωσε
τη θέση του στον εφιάλτη της αντίδρασης. 

Όμως, το 1905 ήταν πράγματι η «γενική
πρόβα». Έδειξε τη δύναμη που έχει η εργατι-
κή τάξη να απελευθερώσει όλη την κοινωνία.
Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι επαναστατη-
μένοι εργάτες το 1917 ήταν να ξαναστήσουν
τα σοβιέτ, πιο δυνατά από το 1905. Ήταν επί-
σης και η «γενική πρόβα» για την αριστερά
της εποχής. Όλα τα κόμματά της μεγάλωσαν
αλλά δεν βγήκαν όλα με τον ίδιο απολογισμό
από την επανάσταση. Χωρίς την εμπειρία του
1905 οι μπολσεβίκοι και ο Λένιν δεν θα μπο-
ρούσαν να παίξουν το ρόλο που έπαιξαν το
1917.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Ρωσία 1905
Η “Γενική Δοκιμή”

Διαδήλωση στη Μόσχα το 1905. 
Το πρώτο πανό γράφει:
“Προλετάριοι όλων 
των χωρών ενωθείτε”



• “Το παιχνίδι της μίμησης”
Η αληθινή ιστορία του Άλαν Τιούρινγκ, του
επιστήμονα που κατάφερε να σπάσει το «Αί-
νιγμα», τον κώδικα επικοινωνίας των ναζί
στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Ο Τιούρινγκ, ένας
ιδιοφυής, εκκεντρικός μαθηματικός στρατο-
λογήθηκσε από τις Βρετανικές μυστικές υπη-
ρεσίες αποκλειστικά για να αποκρυπτογρα-
φήσει το «Αίνιγμα». Σχεδίασε και κατασκεύα-
σε μια μηχανή διαδοχικής διασταύρωσης
στοιχείων και τελικά κατάφερε να λύσει τον
γρίφο, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη νίκη
των συμμάχων στο μέτωπο του Ατλαντικού.
Εκπληκτικός! Ναι, αλλά επίσης ομοφυλόφι-
λος. Στη Βρετανία του ’50 κάτι τέτοιο ήταν
ποινικοποιημένο, έτσι όταν θα τον συλλάβουν
για ασέλγεια (!), το δικαστήριο τον τιμωρεί με
χημικό ευνουχισμό (εναλλακτική ποινή αντί
της φυλάκισης), μια βάρβαρη ορμονοθερα-
πεία που τον οδηγεί στην κατάθλιψη και τελι-
κά στην αυτοκτονία το 1954. 

Η βρετανική ταινία του Μόρτεν Τίλντουμ
αφηγείται την ιστορία του με φλας- μπακ από
τη στιγμή της σύλληψης και ανάκρισής του
και εστιάζει κυρίως όχι στην ομοφυλόφιλη

επιθυμία του, αλλά στην αντίθεση του «διαφο-
ρετικού» σε σχέση με τον «κοινό νου» και κατ’
επέκταση του ατόμου απέναντι στην εξουσία.

Σαν διαφορετικός, ο Τιούρινγκ υπήρξε πε-
ρίγελος των συμμαθητών του στο σχολείο,
«λοξός» και δύσκολος στην ομάδα του, στη
δυσμένεια των ανωτέρων του (που τον υπο-
ψιάζονταν για πράκτορα της ΕΣΣΔ), γεγονός
που αποτέλεσε την αφορμή της πτώσης του.
Ταυτόχρονα ήταν σπουδαίος μαθηματικός
και όρισε τις αρχές της τεχνητής νοημοσύ-
νης, συνεισφέροντας έτσι στην κατανόηση
του ανθρώπινου εγκεφάλου. Μια πρόχειρη
και ημιτελής μελέτη του στη μορφογενετική,
έδωσε νέα στοιχεία και στη βιολογία. Η μηχα-
νή του δεν τελειοποιήθηκε ποτέ, αλλά πυρο-
δότησε ένα καινούριο πεδίο έρευνας σε αυτό
που αποκαλούνταν «Μηχανές Τιούρινγκ». Σή-
μερα τις ονομάζουμε «υπολογιστές». 

Το 2013, η αυτού μεγαλειότης, βασίλισσα
της Αγγλίας απένειμε χάρη και τιμές στον άν-
θρωπο που συνειδητά κατάστρεψε. Χωρίς να

πολιτικολογεί, η ταινία μας άφησε το αίσθη-
μα οργής και αδικίας και την απόφαση να
μην τους αφήσουμε να μας ξαναγυρίσουν
ποτέ σ’αυτό το παρελθόν!

• “Λευκός θεός”
Η βραβευμένη ταινία του Ούγγρου δημιουρ-
γού Κόρνελ Μούντρουτσο βρίσκεται στις αί-
θουσες από τις 11 Δεκέμβρη. Φαινομενικά
πρόκειται για τη συγκινητική ιστορία της έφη-
βης Λίλι και του σκύλου που υπεραγαπάει. Ο
Χάγκεν είναι ημίαιμος, και σύμφωνα με τον
νόμο για τα αδέσποτα, οφείλει να πληρώνει
πρόστιμο, αλλιώς θα οδηγηθεί στο κυνοκο-
μείο. Όταν τον εγκαταλείπουν στα προάστια
της Βουδαπέστης, ξεκινά γι’αυτόν μια οδύσ-
σεια σε ύφος αστυνομικής ταινίας. Πουλιέται
σε έναν εκπαιδευτή σκύλων που τον προπο-
νεί για κυνομαχίες (με εξάσκηση και μπόλικο
ξύλο). Δραπετεύει, αλλά συλλαμβάνεται από
τον μπόγια και καταλήγει στο κυνοκομείο-
στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου πριν θανα-

τωθεί ξεσηκώνει τα αδέσποτα, δραπετεύουν
και ηγείται της αγέλης που εισβάλλει στη
Βουδαπέστη αναζητώντας εκδίκηση! 

Πίσω από το υποβλητικό σασπένς του σκύ-
λου – εκδικητή δεν είναι δύσκολο να δει κα-
νείς την πολιτική αλληγορία σε μια χώρα
όπου τα τελευταία χρόνια έχει πάρει κεφάλι
ο ρατσισμός και ακροδεξιά κόμματα όπως το
Τζόμπικ. Τα πογκρόμ κατά των Ρομά και ο αν-
τισημιτισμός είναι καθημερινότητα στην Ουγ-
γαρία. Έτσι ο μπάσταρδος σκύλος γίνεται εκ-
πρόσωπος των θυμάτων του ρατσισμού και
της καταπίεσης από τον «Λευκό Θεό» -τον
Δυτικό πολιτισμό που υποτίθεται ότι είναι
ανώτερος αλλά ουσιαστικά διαπράττει τα χει-
ρότερα εγκλήματα εν ψυχρώ και με το νόμο.

Η χρήση της μουσικής δένει αριστοτεχνι-
κά, με την Ουγγρική Ραψωδία του Φέρεντς
Λιστ να θυμίζει μια μουσική που έκφρασε
ιστορικά την καταπίεση και σήμερα την περι-
φρονούν οι άνθρωποι αλλά συγκινεί τα ζώα. 

Δήμητρα Κυρίλλου
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Π
ανηγυρίζουμε για την κατάρ-
ρευση της συγκυβέρνησης
και των κομμάτων της άρχου-

σας τάξης, ενώ ταυτόχρονα οργα-
νώνουμε τα νέα καθήκοντα της αρι-
στεράς για τη δικαίωση των αιτημά-
των του εργατικού κινήματος. Αυτό
είναι το κεντρικό μήνυμα του νέου
τεύχους του περιοδικού Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω που μόλις κυκλο-
φόρησε. 

Η Μαρία Στύλλου στο άρθρο της
“Η πτώση της συγκυβέρνησης, η πιο
βαθιά κρίση για την άρχουσα τάξη”
παρουσιάζει την κατάρρευση των
αστικών κομμάτων και την αδυναμία
τους να ελέγξουν τις εξελίξεις.
Απαντά αρνητικά στο ερώτημα αν ο
ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν εφεδρεία για την άρχουσα τάξη
και εξηγεί το γιατί αυτό που φοβούν-
ται οι από πάνω είναι το ίδιο το ερ-
γατικό κίνημα που συνεχίζει να δίνει
τις μάχες. Θυμίζει τις συνεχιζόμενες
μάχες της τελευταίας τετραετίας και
το ρόλο της επαναστατικής αριστε-
ράς στο κίνημα αλλά και στο ζήτημα
της εναλλακτικής προοπτικής.

Στη συνέχεια, ο Πάνος Γκαργκά-
νας ανοίγει τη συζήτηση για το ποιά
στρατηγική μέσα στην αριστερά
μπορεί να βοηθήσει στη δικαίωση
των εργατικών αιτημάτων. Στο άρ-
θρο “Τι αλλαγή μπορεί να φέρει η
αριστερά” εξηγεί γιατί η πολιτική κα-
τευνασμού των αγορών από την
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να
φέρει τη λύση. Η εργατική εναλλα-
κτική της σύγκρουσης με το χρέος,
την ΕΕ, τις τράπεζες και τους μηχα-
νισμούς της άρχουσας τάξης είναι η
απάντηση στο ότι: “Το πρόβλημα
της κοινωνίας σήμερα δεν είναι πώς
θα παράγει περισσότερο πλούτο,
αλλά πως θα περάσει ο έλεγχος στα
χέρια αυτών που τον παράγουν, έτσι
ώστε να γλυτώσουν από την κατα-
στροφή που φέρνει η μειοψηφία που

τώρα έχει τον έλεγχο”.
Σε αυτή τη μάχη του ελέγ-

χου πρωταγωνιστής είναι η
εργατική τάξη, όπως εξηγεί
ο Λέανδρος Μπόλαρης στο
άρθρο “Η εργατική τάξη και
η επαναστατική εφημερίδα
σήμερα”. Στο κρίσιμο ζήτη-
μα του πως μπορεί να γίνει
τάξη συλλογική δίνει δύο
απαραίτητα εργαλεία. Το
επαναστατικό κόμμα που
παρεμβαίνει στους αγώνες
και την επαναστατική εφη-
μερίδα που “θωρακίζει”
τους αγωνιστές στα δύ-
σκολα πολιτικά ζητήματα
που ανοίγουν όπως ο ρα-
τσισμός και ο ιμπεριαλι-
σμός, ενώ ταυτόχρονα
λειτουργεί σαν σκαλωσιά
στο χτίσιμο του εργατι-
κού κινήματος ενημερώ-
νοντας και θέτοντας τα
πολιτικά δια ταύτα.

Ανάπηρη δημοκρατία

Ένα ακόμα “δύσκολο” πολιτικό
ζήτημα που ανοίγει είναι αυτό του
αστικού κράτους. Είναι ένας ουδέτε-
ρος μηχανισμός, υπερταξικός; Μπο-
ρεί να εκδημοκρατιστεί; Σε αυτό επι-
χειρεί να απαντήσει ο Μπάμπης
Κουρουνδής στο άρθρο “Κράτος και
αριστερά” βασιζόμενος στη Μαρξι-
στική αντίληψη για το κράτος και
αξιοποιώντας τη θεωρία του Λένιν.
Η περίοδος των μνημονίων στην Ελ-
λάδα είναι από τα καλύτερα παρα-
δείγματα για την ανάπηρη δημοκρα-
τία του. Παλεύουμε στο σήμερα για

περισσότερη δημοκρατία και ταυτό-
χρονα “θέλουμε κάθε κυβέρνηση να
νομοθετεί κάτω από την καυτή ανά-
σα της εργατικής τάξης μέχρι να
φτάσουμε στο σημείο να νομοθετεί
η ίδια η εργατική τάξη”.

Τα δύο επόμενα άρθρα είναι αφιε-
ρωμένα στην εκπαίδευση. Ο Σερα-
φείμ Ρίζος γράφει με τίτλο “Δάσκα-
λοι καθηγητές ενωμένοι νικητές”, για
τους αγώνες των εκπαιδευτικών
ενάντια στην αξιολόγηση και το «Νέο
Λύκειο». Εξηγεί βήμα βήμα την επί-
θεση στα σχολεία και το γιατί αυτή

είναι θέμα στρατηγικής για
την άρχουσα τάξη. Χρειάζε-
ται η οικοδόμηση ενός άλ-
λου, εντελώς διαφορετικού
σχολείου που να καλύπτει
τις ανάγκες της παιδικής ηλι-
κίας. Για να φτάσουμε εκεί,
όμως, χρειάζεται στο τώρα
να δώσουμε τις μάχες ενάν-
τια στη διάλυση και τις προτε-
ραιότητες που βάζουν τα μνη-
μόνια για την εκπαίδευση μέ-
σα από μια σειρά αιτήματα
που καλείται ο κλάδος των εκ-
παιδευτικών να διεκδικήσει.

Καταλήψεις μαζικές

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου
ασχολείται με το κίνημα των
φοιτητικών καταλήψεων ενάν-
τια στις διαγραφές των φοιτη-
τών και ξεσκεπάζει τα ψέματα
υπουργών και πρυτάνεων σε
σχέση με την επίθεση. Η προ-
σπάθεια κλιμάκωσης των ταξι-
κών φραγμών με το πέταμα χι-
λιάδων φοιτητών της εργατικής

τάξης έξω από τα πανεπιστήμια,
βρήκε απάντηση μέσα από τις μαζι-
κές καταλήψεις του προηγούμενου
διαστήματος. Η προοπτική για μια
Παιδεία καθ’ όλα δημόσια και δωρε-
άν είναι ανοιχτή και περνάει μέσα
από την κλιμάκωση του κινήματος
και των πολιτικών αγώνων.

Ο Σωτήρης Κοντογιάννης στο άρ-
θρο του “Οι ανταγωνισμοί πίσω από
τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώ-
νες(ΑΟΖ)” προειδοποιεί πως η αρι-
στερά δεν πρέπει να υπακούσει στα
εθνικά κελεύσματα γύρω από το κυ-

νήγι των κοιτασμάτων πετρελαίου. Η
φούσκα στην αγορά ενέργειας που
σπάζοντας συμπαρασύρει αυτή την
περίοδο την τιμή του πετρελαίου
κρύβει από πίσω της την όξυνση των
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και
ένα παιχνίδι ελέγχου των ΑΟΖ- κομ-
μάτι της είναι ο αντιδραστικός άξο-
να Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ- που
σε καμία περίπτωση δε βγάζει κερδι-
σμένη την εργατική τάξη. Αντίθετα
το μόνο που φέρνει είναι απειλές νέ-
ων πολεμικών συρράξεων. 

Τέλος, ο Νίκος Λούντος γράφει
για την “Πρόκληση του Ποδέμος”
του κόμματος που προκάλεσε έκ-
πληξη με την εκτίναξή του φέτος
στην Ισπανία και που διεκδικεί την
πρώτη ή τη δεύτερη θέση στις εκλο-
γές του φθινοπώρου. Περιγράφει τα
κινήματα που το έφεραν σε αυτή τη
θέση αλλά και τα όρια της ηγεσίας
του. Δίνει ταυτόχρονα την εικόνα
της μάχης που δίνουν οι επαναστά-
τες που συμμετέχουν στο να συνδέ-
σουν το πολιτικό εγχείρημα με τους
αγώνες της εργατικής τάξης. 

Όπως και σε κάθε τεύχος, έτσι και
σε αυτό, υπάρχει μια σειρά βιβλιο-
κριτικής σε νέες εκδόσεις. Εδώ θα
βρείτε το βιβλίο του Μενέλαου Χα-
ραλαμπίδη “Δεκεμβριανά 1944, η
μάχη της Αθήνας”, το “Η κοινωνία
των ίσων” του Πιέρ Ροζανβαλόν και
την πρόσφατη έκδοση του Μαρξιστι-
κού βιβλιοπωλείου για την “Ουκρα-
νία, σταυροδρόμι Ιμπεριαλιστικών
Ανταγωνισμών”, γραμμένο από τον
Λέανδρο Μπόλαρη.

Έλλη Πανταζοπούλου
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Νέο τεύχος “ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ”

CINEMA Ταινίες απέναντι στην καταπίεση

Ο δρόμος προς την ανατροπή



Πάνω από 500 άτομα διαδήλω-
σαν την Παρασκευή 9\1, στην
Πάτρα, στη πορεία μνήμης και
αγώνα για τα 24 χρόνια από την
δολοφονία του αγωνιστή εκπαιδευ-
τικού Νίκου Tεμπονέρα. 

Η ατμόσφαιρα όπως κάθε χρόνο
ήταν φορτισμένη καθώς αυτή η μέ-
ρα, όχι μόνο θυμίζει την δολοφονία
ενός αγωνιστή της αριστεράς από
τους τραμπούκους της ΟΝΝΕΔ αλ-
λά και σηματοδοτεί για την πόλη

τους αγώνες των εργαζομένων και
της νεολαίας. Σε αυτό το κλίμα κι-
νήθηκαν και η παρέμβαση και τα
συνθήματα του ΣΕΚ στην πορεία
θυμίζοντας τους αγώνες που δί-
νονται τα τελευταία πέντε χρόνια
και συνδέοντάς τους με την πάλη
για μια συνολική, αντικαπιταλιστική
ανατροπή καθώς και με την ανάγκη

να στηρίξουμε την αντι-
καπιταλιστική αριστερά
στις εκλογές. Με πανό
συμετείχαν η ΟΛΜΕ, το

ΕΑΜ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το
ΣΕΚ και το ΕΕΚ. Πλάι στο “Ζει, ζει
ο Τεμπονερας ζει” ακούστηκαν τα
“Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή,
αγώνας, ρήξη, ανατροπή” και “Δια-
γραφή του χρέους οριστική αυτή
είναι η απάντηση η εργατική”. 

Νεκτάριος Χάινταρ

Ν
ικηφόρα κρίνει την απερ-
γία που πραγματοποίησε,
ο Πανελλήνιος Σύλλογος

Οδηγών – Τεχνιτών ΕΛΤΑ, από την Τετάρτη 7/1
μέχρι και την Κυριακή 11/1. 

Οι απεργοί αντιστέκονταν στην προσπάθεια
της διοίκησης των ΕΛΤΑ, να εκχωρήσει τα δρο-
μολόγια που χρηματοδοτούν τα ταχυδρομεία,
σε ιδιώτες. Τελικά, μπροστά στην απόφαση
των εργαζομένων να συνεχίσουν τις απεργια-
κές κινητοποιήσεις τουλάχιστον για τις επόμε-
νες 5 ημέρες και παρά το γεγονός ότι προσέ-
φυγε στα δικαστήρια για να τους κάμψει, η δι-

οίκηση αποφάσισε να κάνει πίσω, αναστέλλον-
τας την ιδιωτικοποίηση και καλώντας τους ερ-
γαζόμενους σε διαπραγμάτευση. 

“Ύστερα από μια πλήρως επιτυχημένη απερ-
γιακή κινητοποίηση τεσσάρων ημερών, με την
συμμετοχή να ξεπερνά κάθε προσδοκία, αφού
δεν υπήρξε ούτε ένας οδηγός απεργοσπάστης,
ο βασικός στόχος της απεργίας επετεύχθη. Με
αυτή μας την κινητοποίηση αποδείξαμε για μια
ακόμη φορά πως, όταν είμαστε ενωμένοι και

αποφασισμένοι καταφέρνουμε να ξεπερνάμε
τα εμπόδια, που για κάποιους άλλους μπορεί
να φαίνονται αξεπέραστα. Πετύχαμε μια πρώτη
πολύ σημαντική νίκη, όμως για να κερδίσουμε
τον πόλεμο πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο
σθένος, την ίδια αγωνιστικότητα, μα προπάν-
των σφυρηλατώντας ακόμη περισσότερο την
ενότητά μας. Σας καλούμε να βρίσκεστε σε
επαγρύπνηση και εγρήγορση, γιατί οι κίνδυνοι
δεν εξαλείφτηκαν και συνεχίζουν να καραδο-
κούν” τονίζει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΤΑ Δεν πέρασε η ιδιωτικοποίηση
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Norman Atlantic

Να κάτσουν
στο σκαμνί

Σ
υγκέντρωση και μεγάλη εξόρμηση
με αφορμή το ναυάγιο του Νor-
man Atlantic, πραγματοποίησε το

απόγευμα της Παρασκευής 9/1, η τοπι-
κή επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Ηρά-
κλειο Κρήτης.

“Μόνοι υπεύθυνοι για την τραγωδία
του Norman Atlantic είναι οι ιδιοκτήτες
της ANEK και η κυβερνητική πολιτική”
ανέφερε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην προκήρυξη
που μοιράστηκε. “Το ελάχιστο που πρέ-
πει να γίνει είναι να κάτσουν στο σκαμνί
οι πολιτικοί υπεύθυνοι, οι ιδιοκτήτες,
όλοι οι υπεύθυνοι για αυτήν την τραγω-
δία. Η πολιτική ευθύνη βαραίνει τους
Δένδια και Βαρβιτσιώτη, που επαναλαμ-
βάνουν τη «δόξα» του ανεκδιήγητου Πα-
πουτσή στην υπόθεση του «Σάμινα».
Οριστική λύση μπορεί να δώσει μια πολι-
τική που βάζει το δικαίωμα στην ασφά-
λεια και τη ζωή πάνω από τα κέρδη του
εφοπλιστικού και εμπορικού κεφαλαίου
για ένα σύστημα ασφαλών, σύγχρονων
και δημόσιων μεταφορών”.

Αποκαλυπτικά

Εν τω μεταξύ, αποκαλυπτικά ήταν τα
όσα καταγγέλθηκαν σε συνέντευξη Τύ-
που που έδωσαν τα ναυτεργατικά σω-
ματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, Πανελλή-
νια Ένωση Μαγείρων Εμπορικού Ναυτι-
κού και Πανελλήνια Ένωση Πληρωμά-
των Ρυμουλκών – Ναυαγοσωστικών,
σχετικά με το ναυάγιο. 

“Τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλά-
δα έχει αρχίσει η επιχείρηση συγκάλυ-
ψης των ευθυνών της εγκληματικής πο-
λιτικής που έχει κριτήριο το εφοπλιστικό
κέρδος. Ιταλικές κι ελληνικές αρχές επι-
χειρούν να αθωώσουν την πλοιοκτήτρια
και την ναυλώτρια εταιρία, τις κυβερνή-
σεις των δύο κρατών και τους ελεγκτι-
κούς μηχανισμούς που εμπλέκονται” τό-
νισαν οι ναυτεργάτες συνδικαλιστές.
Σύμφωνα με τους ίδιους, στην περίπτω-
ση του Norman Atlantic οι επιθεωρητές
είχαν παρατηρήσει προβλήματα που
επέβαλαν την απαγόρευση του ταξιδι-
ού. Τα προβλήματα αφορούσαν τους
μηχανισμούς στεγανότητας του πλοίου,
τα σωστικά μέσα κ.ά. Μεταξύ άλλων έθι-
ξαν και το ζήτημα των απολύσεων, τις
οποίες χαρακτήρισαν “κίνδυνο – θάνα-
το”. Εκτός από τα ζητήματα που προκα-
λεί η μεγάλη εντατικοποίηση της δου-
λειάς, “ο ανεπαρκής αριθμός των πλη-
ρωμάτων σημαίνει αδυναμία κάλυψης
των έκτακτων αναγκών που δημιουρ-
γούνται σε έκτακτες συνθήκες”.

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον προκλη-
τική μπορεί να χαρακτηριστεί η ανακοί-
νωση της ΑΝΕΚ, η οποία έσπευσε να
ενημερώσει ότι “η εταιρεία στο πλαίσιο
της ως άνω ναύλωσης έχει προβεί σε
πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, εκτιμάται
ότι δεν θα επέλθει σημαντική επίπτωση
στα οικονομικά της αποτελέσματα”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ “Δεν μας φοβίζουν”

ΠΟΕ - ΟΤΑ

Στάση
εργασίας

Ο Τεμπονέρας ζει

Στάση εργασίας 9πμ-1μμ και
συγκέντρωση στις 10πμ, στα
δικαστήρια της Ευελπίδων, θα
πραγματοποιήσουν την Τετάρ-
τη 14/1, οι εργαζόμενοι στους
δήμους της Αττικής. 

Αφορμή για την κινητοποί-
ηση είναι η παραπομπή σε δί-
κη σύσσωμης της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της Ομοσπον-
δίας των εργαζομένων, της
ΠΟΕ ΟΤΑ, με την κατηγορία
της “διατάραξης οικιακής ει-
ρήνης” για τις απεργιακές κι-
νητοποιήσεις του κλάδου, τον
Μάρτιο του 2010. “Οι εργαζό-
μενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση δεν τρομοκρατούνται και
δεν εκβιάζονται. Όπως και στο
παρελθόν συνεχίζουν απτόη-
τοι τον αγώνα τους προειδο-
ποιώντας πως η ‘φάμπρικα'
ποινικών διώξεων που συνεχί-
ζεται δεν θα κάμψει ούτε το
φρόνημα ούτε την αγωνιστικό-
τητά τους” λέει η ΠΟΕ ΟΤΑ σε
ανακοίνωσή της.

Απεργία - αποχή

Εν τω μεταξύ διεκδικώντας
την καταβολή των δεδουλευ-
μένων τους, η ΠΟΕ ΟΤΑ προ-
ανήγγειλε απεργία – αποχή,
για την Κυριακή 25/1, ημέρα
των βουλευτικών εκλογών,
αποδεικνύοντας ότι το σύνθη-
μα “χωρίς εσένα γρανάζι δεν
γυρνά” ισχύει και για την περί-
πτωση της εκλογικής διαδικα-
σίας. Κύριοι υπεύθυνοι για τη
διενέργεια των εκλογών, είναι
οι εργαζόμενοι στους δήμους,
στους οποίους δεν έχουν κα-
ταβληθεί ακόμα τα δεδουλευ-
μένα, ούτε για τις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές και ευρωεκλο-
γές του Μαΐου του 2014, αλλά
σε πολλές περιπτώσεις ούτε
για τις βουλευτικές εκλογές
του Μαΐου και Ιουνίου του
2012. 

Οι (τέως) συγκυβερνώντες τρέμουν τη δύναμη των
εργαζόμενων που αγωνίζονται. Δεν εξηγούνται με άλ-
λο τρόπο οι απρόκλητες επιθέσεις σε σχολικούς φύ-
λακες την προηγούμενη εβδομάδα.

Προσαχθείσα στο αστυνομικό τμήμα βρέθηκε η Αγ-
γελική Γιαννοπούλου, αγωνίστρια σχολική φύλακας,
την Παρασκευή 9/1. Η Αγγελική είχε λάβει πρόσκληση
για να παρευρεθεί στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην
Παλλήνη, με ομιλητή τον Βενιζέλο, στην οποία και πα-
ρευρέθηκε θεωρώντας την μια καλή ευκαιρία να απευ-
θύνει ερωτήσεις σχετικά με τις απολύσεις την ίδιας και
των συναδέλφων της. Πριν όμως ξεκινήσει η εκδήλω-
ση και χωρίς να υπάρξει η παραμικρή πρόκληση από
τη μεριά της, περικυκλώθηκε από μπράβους της εκδή-
λωσης και αστυνομικούς, οι οποίοι την έβγαλαν από

την αίθουσα και την οδήγησαν στο Α.Τ, μέχρι να τελει-
ώσει η ομιλία. “Τίποτα δεν μας φοβίζει! Τίποτα δεν μας
σταματά! Φόραγα το μπλουζάκι του σχολικού φύλακα
κι αυτό απ'ό,τι φαίνεται είναι πολύ επικίνδυνο όπλο.
Όλοι μαζί να αντισταθούμε για να σπάσουμε τον τρό-
μο και να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο!” μας είπε η
Αγγελική Γιαννοπούλου.

Την προηγούμενη ημέρα, στη Λάρισα, πάλι έξω από
εκδήλωση με ομιλητή τον Βενιζέλο, άλλοι τρεις σχολι-
κοί φύλακες που διαδήλωναν ενάντια στις απολύσεις,
προσήχθησαν στο Α.Τ, αφού δέχτηκαν αστυνομική
επίθεση από τα ΜΑΤ. Εκτός από τις προσαγωγές, η
αστυνομική επίθεση είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυμα-
τισμό μιας ακόμη σχολικής φύλακα, η οποία μεταφέρ-
θηκε στο νοσοκομείο.

Η αίσθηση της νίκης, του ξανα-
νοίγματος της ΕΡΤ και της επιστρο-
φής στο Ραδιομέγαρο, είναι διάχυτη
στις τάξεις των εργαζομένων, στη
συμπλήρωση 19 μηνών αγώνα. Σε
μια συμβολική κίνηση την περασμέ-
νη βδομάδα, η ΠΟΣΠΕΡΤ, μαζί με
αρκετούς εργαζόμενους της ΕΡΤ,
μπήκαν και συνεδρίασαν μέσα στο
Ραδιομέγαρο, ενώ μετά το Πρώτο
και το Δεύτερο Πρόγραμμα επέ-
στρεψε στα ραδιοκύματα στους
106.5 FM. 

“Μέχρι τη νίκη” ονομάζεται το
μουσικό CD που έβγαλαν οι εργαζό-
μενοι της ΕΡΤ για την οικονομική ενί-
σχυση του αγώνα. Η επιμέλεια και η
παραγωγή του CD έγινε από τους
εργαζόμενους της ΕΡΑ Ζακύνθου. 

Όπως λένε οι ίδιοι, “βρίσκουμε
ανέλπιστα μεγάλη ανταπόκριση από
τους συμπολίτες μας, είτε σε ατομι-

κό επίπεδο, είτε σε επίπεδο συλλό-
γων, φορέων κ.τ.λ., με τελικό στόχο,
τόσο την ενημέρωση του κόσμου
για τον αγώνα μας και για την ανα-
τροπή της κυβερνητικής πολιτικής,
όσο και για την απαραίτητη οικονο-
μική ενίσχυση αυτού του μοναδικού,
υπέροχου και νικηφόρου αγώνα”. 

Στο cd συμμετέχουν το Μουσικό

Σύνολο της ελεύθερης ΕΡΤ, ο Θανά-
σης Γκαϊφύλλιας, οι Verbal Delirium,
ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Λάκης Πα-
παδόπουλος, ο Χρήστος Θηβαίος
και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Μπο-
ρείτε να το προμηθευτείτε από τα
γραφεία της Εrtopen, στη λεωφ. Με-
σογείων, την ΕΡΤ3 και τις Περιφε-
ρειακές ΕΡΑ σε όλη τη χώρα. 

Η συνεδρίαση της ΠΟΣΠΕΡΤ μέσα στο Ραδιομέγαρο

ΕΡΤ Μέχρι τη νίκη



ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ εργατικη αλληλεγγυη 

Μ
ε παρουσία γεμάτη αυτοπε-
ποίθηση δεκάδες εργάτες της
Γενικής Ανακύκλωσης μαζί με

συμπαραστάτες συγκεντρώθηκαν
μπροστά στο δημαρχείο στην κεντρι-
κή πλατεία του Ασπρόπυργου  την
Κυριακή 11/1 το μεσημέρι και διαδή-
λωσαν μέχρι το αστυνομικό τμήμα ξε-
σηκώνοντας το κέντρο της πόλης. 

Ήταν ένα βήμα ακόμα στο μεγάλο
αγώνα που έχουν ξεκινήσει εδώ και
τρεις βδομάδες ζητώντας τα δεδου-
λευμένα τους και αξιοπρεπείς συν-
θήκες μισθοδοσίας και εργασίας.
Ταυτόχρονα η διαδήλωση αυτή ήταν
μια δυνατή διαμαρτυρία ενάντια
στην αστυνομική καταστολή και τις
32 συλλήψεις απεργών εργατών και
συμπαραστατών που έγιναν την
προηγούμενη Δευτέρα 5/01.

“Θέλουμε να αποσυρθούν οι συλ-
λήψεις και να μπει στο αρχείο η υπό-
θεση εδώ και τώρα”, τόνισε από το
μικρόφωνο στην αρχή της συγκέν-
τρωσης ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος
της Ένωσης Μεταναστών Εργατών
και επικεφαλής της Πακιστανικής
Κοινότητας Ελλάδας, ο οποίος ήταν
μεταξύ των συλληφθέντων.“Μήνυση
δεν κατέθεσε μόνο ο Λαζόπουλος,
κατέθεσαν και οι εργαζόμενοι ενάν-
τια στην εργοδοσία. Και όμως η
αστυνομία εκτέλεσε μεν τη μία μήνυ-
ση συλλαμβάνοντας τους απεργούς

και τους αλληλέγγυους, όμως ποτέ
δεν συνέλαβε όπως όφειλε και τον
Λαζόπουλο”. Μαζί στην κινητοποί-
ηση βρέθηκε και ο Ματζίντ Μαλίκ,
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινό-
τητας Ελλάδας “Η Ενότητα”.

“Σήμερα όλο και περισσότερα
αφεντικά δεν πληρώνουν τους εργα-
ζόμενούς τους. Και η κυβέρνηση και
οι υπουργοί δεν κάνουν τίποτα, δεν
τιμωρούν τα αφεντικά όπως θα
έπρεπε. Απέναντι σε όλους αυτούς,
στα αφεντικά, τις κυβερνήσεις τους
και τους υπουργούς τους, εμείς λέ-
με κάτι άλλο. Νόμος είναι το δίκιο
του εργάτη”, τόνισε ο Μήτσος Αργυ-
ροκαστρίτης, εργάτης από το τυπο-

γραφείο Βιβλιοσυνεργατική που δί-
νουν μάχη εδώ και μήνες για να κρα-
τήσουν τις δουλειές τους, ξεσηκώ-
νοντας χειροκροτήματα.

Μόνο με αγώνα

“Έχω βρεθεί στη θέση σας και ξέ-
ρω. Σαν εργαζόμενη σε μια κλινική
στο Βουγιουκλάκειο βρέθηκα και
εγώ απλήρωτη για 9 μήνες. Κάναμε
απεργία για σχεδόν 3 μήνες και δώ-
σαμε μεγάλη μάχη μαζί με τα παιδιά
από την Εργατική Αλληλεγγύη που
στάθηκε στο πλευρό μας. Δεν υπάρ-
χει άλλη περίπτωση να αντιμετωπί-
σουμε τις αυθαιρεσίες των αφεντι-
κών παρά μόνο με απεργία και αγώ-

να. Γι' αυτό μην το βάζετε κάτω. Συ-
νεχίστε μέχρι το τέλος”, τόνισε η
Σούλα Μπαλαλέ. Χαιρετισμούς έκα-
ναν επίσης ο Βασίλης Μυρσινιάς από
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Κατερίνα Πατρι-
κίου και ο Πέτρος Κωνσταντίνου που
ήταν 2 από τους πέντε συλληφθέν-
τες συμπαραστάτες και ο Τάσος
Αναστασιάδης από το Συντονισμό.

“Θέλουμε τα λεφτά μας όλα, τώ-
ρα”, ήταν ένα από τα κεντρικά συν-
θήματα που φώναζαν οι εργάτες,
που αμέσως μετά βγήκαν όλοι μαζί
στον δρόμο και διαδήλωσαν μέσα
στο κέντρο του Ασπρόπυργου μέχρι
το αστυνομικό τμήμα.

Κυριάκος Μπάνος

Μ
ε μια πρώτη νίκη για
τους εργαζόμενους
έληξε η τριμερής συ-

νάντηση της Τρίτης 13/1
στην Επιθεώρηση Εργασίας
στη Λιοσίων με δεκάδες ερ-
γαζόμενους να έχουν συγ-
κεντρωθεί από νωρίς φωνά-
ζοντας συνθήματα.

Από την πλευρά της εργο-
δοσίας παρουσιάστηκε ο Γε-
νικός Διευθυντής Θ. Ζαραλό-
γλου ο οποίος υποσχέθηκε
πως θα αποπληρώσει όλους
τους συμβασιούχους σε δύο
δόσεις, την Παρασκευή 16/1
και την Παρασκευή 23/1, ενώ
θα αρχίσει να αποπληρώνει
όλους τους μόνιμους στους
οποίους χρωστάει μέχρι και
11 μήνες.

Δικαιολογημένη
αντίδραση

Ταυτόχρονα, οι εργαζόμε-
νοι επέβαλλαν την απόσυρση
της μήνυσης και των συλλή-
ψεων αφού η εργοδοσία ανα-
γνώρισε πως η απεργία ήταν
δικαιολογημένη αντίδραση
μετά από τόσους μήνες
απλήρωτης εργασίας.

Τέλος, η εργοδοσία συμ-
φώνησε να στείλει, ως όφει-
λε, όλα τα απαραίτητα έγγρα-
φα, συμβάσεις προσλήψεων,
ένσημα, κλπ, στο ΙΚΑ ώστε να
μπορέσουν οι μετανάστες ερ-
γαζόμενοι να βγάλουν τις
αναγκαίες άδειες παραμονής.

Από την μεριά των εργαζό-
μενων υπάρχει τεράστια δυ-
σπιστία προς την εργοδοσία
αφού υποσχέσεις πληρωμής
έχουν πάρει δεκάδες φορές
στο παρελθόν χωρίς υλοποί-
ηση, ωστόσο η ικανοποίηση
από τον δίκαιο αγώνα τους
και η ώθηση που έχουν πάρει
από τις συνεχείς κινητοποι-
ήσεις έχουν δυναμώσει το αί-
σθημα αντίστασης.

Όλοι μαζί αποφάσισαν να
μην πάνε στο εργοστάσιο τις
επόμενες δυο μέρες και έδω-
σαν ραντεβού για την Παρα-
σκευή, ημέρα πληρωμών. “Σε
περίπτωση που και αυτή την
Παρασκευή δεν μας δώσουν
όσα μας έχουν υποσχεθεί, θα
συνεχίσουμε την απεργία”,
τόνισε ο Ματζίντ, από τους
πρωτοπόρους απεργούς, το-
νίζοντας πως δεν πρόκειται
να κάνουν πίσω μέχρι να πλη-
ρωθούν και το τελευταίο ευ-
ρώ.

Δείχνουν τον δρόμο! Έκανε
πίσω η
εργοδοσία

Ασπρόπυργος ,11 Γενάρη

ΠΕΜΠΤΗ 15/1
Αγία Όλγα 9πμ
Σισμανόγλειο 9πμ
Δήμος Χολαργού 10πμ
Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας 10πμ
Γκαράζ  Ν. Φιλαδέλφειας 11.30πμ
ΚΑΤ 10πμ

Δήμος Νίκαιας -ΙΚΑ-ΕΟΠΠΥ-
ΟΑΕΔ-ΕΛΤΑ 10πμ 

Δημαρχείο Κορυδαλλού 10πμ 
Μεταξά 10πμ
Σχολεία 8πμ
ΔΕΗ Ελαΐδα 6.30πμ 
Λαϊκό 8:30πμ
Γκαράζ δήμου Ζωγράφου 5πμ
ΙΚΑ Ζωγράφου 8:30πμ
Τράπεζες Ζωγράφου 9πμ
Εφορία Ζωγράφου 10πμ
ΚΕΠ Ζωγράφου 10:30πμ
Ιπποκράτειο 12μες
Εφορία ΙΖ Αθηνών 8πμ
Νοσοκομείο Συγγρού 9πμ
ΔΕΗ Παγκρατίου 11:00πμ
ΙΚΑ Βύρωνα 8:30πμ
Τράπεζες Βύρωνα 9πμ
ΔΕΗ Νέα Σμύρνη 9πμ
Τραμ Ελληνικού 12μες
Δήμος Αργυρούπολης 9πμ
Δήμος Ελληνικού 10πμ
Δήμος Βούλας 11:00πμ
Θριάσειο 9πμ
Νομαρχία Περιστέρι 9πμ
ΟΑΕΔ-ΔΕΗ Περιστέρι 11πμ
Δημαρχείο Περιστέρι 9.30πμ
Ξυλοτεχνια-Εφορία περιστέρι 9πμ

ΚΕΠ Καματερού-ΟΑΕΔ-
Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Αγ.Αναργυρων 10πμ 

Δημαρχείο Ανω Λιοσίων 8πμ
Εθνική πλατεία Δημαρχείου 9πμ
Εφορία Μοναστηράκι 8.30πμ
Δημοτικό Ραδιόφωνο 9.84 11.30πμ
Εφορία Αναξαγόρα 9πμ

Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης 7.30πμ

ΔΕΗ Συγγρού 8.30πμ

Ακρόπολη-
Εργαζόμενοι ΥΠΠΟ-
εκδήλωση 11πμ

5ο εσπερινό ΕΠΑΛ (Κωλέττη)  7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεαγένειο 8πμ
Εφορία Τούμπας 10πμ
Νοσοκομείο Γεννηματάς 10πμ
Νοσοκομείο Αγ. Δημητριος 12πμ
ΟΑΕΔ Χαριλάου 10πμ
Τράπεζες Χαριλάου 11.30 πμ
ΠΑΤΡΑ

ΟΤΕ 9πμ
Νοσοκομείο Αγ. Αντρέας 10πμ
Αμστελ 1μμ
ΧΑΝΙΑ

Υπηρεσίες Δήμου Χανίων 10 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΗ 9πμ
Δήμοι 10.30 πμ 
ΡΕΘΥΜΝΟ

Νοσοκομείο 11πμ
Εφορία 11πμ

ΞΑΝΘΗ

Νοσοκομείο 10πμ
ΟΑΕΔ 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Νοσοκομείο Χατζηκώστα 10πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/1
Ερυθρός 9πμ
Βρεφοκομείο (Πάνορμου) 11μμ
Διοικητικοί Αρχιτεκτονικης 12μμ
ΟΑΕΔ Ν. Ιωνιας 10πμ
Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ 11πμ

Νοσ. Παίδων Πεντέλης 10πμ

Περιφέρεια Αγ. Παρασκευή 8πμ
Δήμος Ρέντη 10πμ 
Τεχνικοί ΟΛΠ 7πμ
Δημαρχείο 8.30πμ
Αγλαΐα Κυριακού 8:30πμ
Αγία Σοφία 12μες
ΠΥΡΚΑΛ 12μες
ΕΠΑΛ Αγίου Δημητρίου 7:45πμ
Ασκληπιείο 9πμ
ΕΘΕΛ Ελληνικού 4:30πμ
Δήμος Αλίμου 9πμ 
Δήμος Αγ. Αναργυρων 7.30πμ
Γκαράζ Περιστέρι 5.30πμ
ΕΘΕΛ Άνω Λιοσίων 4.30πμ

ΚΕΝΕ- Πολεοδομία 
Άνω Λιοσίων 7.30πμ

Γκαράζ Πετρούπολης 6.30πμ
ΙΚΑ-Δήμος Πετρούπολης 8πμ

ΚΕΠ-Βοήθεια στο Σπίτι-
Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου 
Πετρουπολης 8πμ

Περιφέρεια Αττικής 
(κτίριο σταδίου) 9πμ

Βρεφοκομείο (Σεπόλια) 8.30πμ
Σιβιτανίδειος 7.45πμ
Δήμος Καλλιθέας 8.30πμ
ΙΚΑ Καλλιθέας 9.30πμ
ΚΕΠΥΟ 7πμ
ΕΘΕΛ Βοτανικού 4.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ιπποκράτειο 9πμ
ΙΚΑ 9πμ
ΠΑΤΡΑ

2ο Λύκειο 1.30μμ
Νοσοκομείο Ρίο 10πμ
Πολυκλαδικό 6μμ
ΧΑΝΙΑ

ΕΛΤΑ 7πμ
ΔΕΥΑΧ 8πμ
Νοσοκομείο 9πμ

Τράπεζες-ΟΑΕΔ-
Εφορία 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Νομαρχία 10.30πμ,
Διοικητικοί 10πμ
ΠΑΓΝΗ 10.30πμ,
Βενιζελειο-ΔΟΥ 9πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

Διοικητικοί 11πμ
Νομαρχία 11πμ
Δικαστήρια 11πμ
Υγειονομικό 11πμ
Αγροτική Διεύθυνση 11πμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΟΠΥΥ 9πμ
Εφορία 10πμ
Νοσοκομείο 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ

Τράπεζες 10πμ
Σούπερ μάρκετ 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Νοσοκομείο Δουρούτη  10πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1
ΙΚΑ-ΚΕΠ Κυψελης 9πμ
Παμμακάριστος 9πμ
Ίδρυμα Νέας Γενιάς 10.30πμ
Πνευματικό Κέντρο Αθήνας 12μμ 
Δήμος Μαρούσι 12πμ
Εφορία Μαρούσι 1.30μμ
Δήμος Χαλανδριου 9πμ
Εφορία Χαλανδρίου
Γκαράζ Δήμου Χαλανδρίου 6πμ
ΔΕΗ Ν. Ιωνίας 7πμ
ΔΕΗ Μυλλερου 8πμ
ΠΑΤΡΑ

Εφορία 10πμ
Δημοτικό Βρεφοκομείο 12.30μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Νομαρχία 9.30πμ

ΤΡΙΤΗ 20/1
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΙΚΑ 10πμ
ΕΡΑ 11πμ
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