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• Σημαντική διαβεβαίωση πως θα παραμείνουν στη δουλειά τους
κέρδισαν με το καλημέρα στην καινούρια χρονιά οι συμβασιούχοι ερ-
γαζόμενοι καθαρισμού και φύλαξης στις διάφορες υπηρεσίες του
υπουργείου πολιτισμού, μετά την μαζική παράσταση διαμαρτυρίας
που πραγματοποίησαν την Τρίτη 2/1 έξω από το ΥΠΠΟ στην Μπουμ-
πουλίνας. Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εκ-
προσώπων του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού
Υπουργείου Πολιτισμού και του διευθυντή του γραφείου της υπουρ-
γού πολιτισμού Κονιόρδου ξεκαθαρίστηκε πως από αύριο κιόλας (Τε-
τάρτη 3/1) οι απολυμένοι συμβασιούχοι εργαζόμενοι θα πάνε κανονι-
κά στη δουλειά. 

Μιλώντας στην ΕΑ ο πρόεδρος του Σωματείου, Μιχαήλ Ζερβός τό-
νισε ότι “χρειάζεται να υπάρξει πίεση για να παραμείνουν στην εργα-
σία τους οι εκατοντάδες συνάδελφοι που καλύπτουν πάγιες ανάγκες
και να μην μείνουν ακάλυπτοι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία”.
• Νικηφόρα ήταν η απεργιακή κινητοποίηση που πραγματοποίησαν

οι εργαζόμενοι του δημοτικού ραδιοφώνου της Αθήνας 9.84, την Τε-
τάρτη 20/12 καθώς τελικά ανάγκασε την “ανεξάρτητη αρχή” να απο-
δεσμεύσει τους λογαριασμούς του σταθμού. 

“Οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα!” τονίζει σχετικά η Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας, αλλά καλεί σε επαγρύπνηση καθώς “η κυ-
βέρνηση βγάζει την συχνότητα του 984 στο σφυρί” και προσθέτει:
“Χαιρόμαστε για τη νίκη αλλά δεν καταθέτουμε τα όπλα των απερ-
γιών και των κινητοποιήσεων. Να θυμίσουμε ότι οι νεοναζί της Χρυ-
σής Αυγής ζήτησαν να κλείσει ο Σταθμός Αθήνα 9,84 στο δημοτικό
συμβούλιο”. 
• Ένα βήμα πίσω από την αδιάλλακτη στάση της απέναντι στην

υπογραφή ΣΣΕ στο όμιλο αναγκάστηκε να κάνει η διοίκηση του ΟΤΕ
μετά τις δυο επιτυχημένες 48ωρες απεργίες των εργαζόμενων στις
30-31/10 και στις 13-14/12. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέ-
δωσε η ΟΜΕ-ΟΤΕ μετά την συνεδρίαση του ΔΣ στις 29/12, για πρώτη
φορά η διοίκηση της εταιρίας κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για
συνέχιση  των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Σ.Σ.Ε στον ΟΤΕ. 

Η πρόταση ακολουθείται από τρίμηνη αναστολή εφαρμογής των
τριών όρων που προβλέπονται από την τρέχουσα ΣΣΕ και αποτελούν
κόκκινη γραμμή για τους εργαζόμενους στο ΟΤΕ. Αυτό σημαίνει πως
αναστέλονται μέχρι την υπογραφή της νέας ΣΣΕ η μισθολογική μεί-
ωση 11%, η μείωση του ωραρίου σε 7ωρο που επιβλήθηκαν με την
ΣΣΕ του 2011 ενώ διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις για
οικονομικοτεχνικούς λόγους. 
• Την παραγωγική διαδικασία ρεύματος σταμάτησε το Σωματείο

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» ζητώντας
να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των 8μηνιτών συναδέλφων
τους, στους οποίους η διοίκηση της ΔΕΗ “κούρεψε” το δώρο Χρι-
στουγέννων. Όπως τονίζεται στρην ανακοίνωση του σωματείου: “Η
προσπάθεια της Διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε να βάλει διαχωριστικές
γραμμές στην σχέση μεταξύ συναδέλφων χωρίζοντάς τους σε εργα-
ζόμενους δύο κατηγοριών –με βάση την πληρωμή τους- είναι μία
προσπάθεια που αγγίζει τα όρια της προσβολής και της πρόκλησης
και σε καμία περίπτωση  δεν θα περάσει”.
• Συνεχίστηκαν οι εκλογικές διαδικασίες σε μια σειρά σωματεία λί-

γο πριν το τέλος του 2017.
Δεύτερη δύναμη με 112 ψήφους και δύο έδρες αναδείχτηκε η Αγω-

νιστική Παρέμβαση, το σχήμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στις
εκλογές της Α' ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας. Μεγάλο μέρος της δύναμή
της – και τις 2 έδρες που είχε - έχασε η παράταξη που πρόσκειται
στο ΣΥΡΙΖΑ, η ΣΥΝΕΚ.

Στη Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, η Αντίσταση, το σχήμα των Παρεμβάσεων με
94 ψήφους έλαβε μία έδρα. Στο νέο Δ.Σ εκλέγεται η Ντίνα Γκαρανέ,
μέλος του σχήματος και του δικτύου “Η τάξη μας”.

Έναν εκπρόσωπο στο νέο Δ.Σ θα έχει το σχήμα Ενότητα Αντίστα-
σης κι Ανατροπής και στην ΕΛΜΕ Πειραιά. Το σχήμα που απαρτίζεται
από μέλη των Παρεμβάσεων, των Αγωνιστικών Κινήσεων και ανέντα-
χτους συνεργαζόμενους αγωνιστές πήρε 156 ψήφους και ποσοστό
13.8%. 

Στις εκλογές του σωματείου στο νοσοκομείο Ερυθρός, το αντικαπι-
ταλιστικό ψηφοδέλτιο Αγωνιστική Ενωτική Πρωτοβουλία, στο πρώτο
του κατέβασμα έλαβε τις ψήφους 38 εργαζομένων για το νέο Δ.Σ και
21 ψήφους για την ΠΟΕΔΗΝ.

Κινητοποιήσεις
μέσα στις γιορτές

Πανεργατική απεργιακή κλιμάκωση ΤΩΡΑ
ενάντια στο “πολυνομοσχέδιο”

Σ
τις 8 Γενάρη αναμένεται να μπει στη Βουλή το νέο
πολυνομοσχέδιο που έχουν συμφωνήσει κυβέρνη-
ση και δανειστές για το κλείσιμο της γ' αξιολόγη-

σης. Πρόκειται για ένα νέο πακέτο 110 “προαπαιτούμε-
νων” μέτρων, ενός νέου γύρου επιθέσεων δηλαδή, ανά-
μεσά στις οποίες βρίσκεται η ρύθμιση που περιορίζει το
δικαίωμα στην απεργία, η έναρξη των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο,
ιδιωτικοποιήσεις κ.α. Η κυβέρνηση τρέχει να τα ψηφίσει
το αργότερο μέχρι τις 17/1, για να προλάβει το Γιούρογ-
κρούπ που συνεδριάζει στις 22 Γενάρη. 

Σε κοινή πρωτοβουλία για την κήρυξη απεργίας, προχω-
ρούν οι παρατάξεις της αριστεράς στην ΑΔΕΔΥ, Παρεμβά-
σεις, ΠΑΜΕ και ΜΕΤΑ, ενόψει του πολυνομοσχεδίου.

Μετά από επιστολή των εκπροσώπων των τριών παρα-
τάξεων στον προεδρεύοντα της συνομοσπονδίας, θα
πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής
επιτροπής την Τετάρτη 3/1, με αποκλειστικό θέμα την
“κήρυξη νέας απεργίας για την υπεράσπιση του απερ-
γιακού δικαιώματος, την κατάργηση της ρύθμισης που
ποινικοποιεί την πάλη ενάντια στους πλειστηριασμούς
και τη συνολική αντιπαράθεση στο πολυνομοσχέδιο με
τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης”. 

Σε απεργιακή κλιμάκωση καλεί και η ΠΕΝΕΝ προειδο-
ποιώντας τη συνδικαλιστική ηγεσία ότι “οποιαδήποτε
ολιγωρία, αδράνεια και πολύ περισσότερο άρνηση στη

λήψη των αναγκαίων αγωνιστικών και κυρίως απεργια-
κών αγώνων σε αυτή τη φάση, θα συνεπάγεται αποδοχή
των νέων σκληρών αντεργατικών κυβερνητικών μέτρων”. 

Πρόταση για νέα γενική απεργία στις αρχές Γενάρη
κατέθεσαν μετά την πανεργατική στις 14/12 και οι εκ-
πρόσωποι του ΠΑΜΕ στη ΓΣΕΕ. Ήδη μια σειρά συνδικά-
τα κηρύσσουν απεργία τη μέρα ψήφισης του πολυνομο-
σχεδίου στη Βουλή, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποι-
ηθεί η ημερομηνία.

Να κηρυχθεί πανεργατική απεργία στις 11 Γενάρη
προτείνει με ανακοίνωσή του ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια.

“Είναι λάθος να αφήσουν τα συνδικάτα την πρωτοβου-
λία των κινήσεων στην κυβέρνηση” τονίζει ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια και καλεί σε “απεργιακή κλιμάκω-
ση με νέα πανεργατική απεργία στις 11 Γενάρη, χωρίς
καμία αναμονή για το πότε θα το φέρει η κυβέρνηση
στην βουλή για ψήφιση. Να γίνει αφετηρία απεργιακής
δράσης για να τους σταματήσουμε. Καλούμε την ΓΣΕΕ,
την ΑΔΕΔΥ, όλα τα Εργατικά κέντρα, τις Ομοσπονδίες
και τα πρωτοβάθμια σωματεία να πάρουν απόφαση για
πανεργατική απεργία στις 11 Γενάρη, για να βάλουμε
μπροστά να οργανώσουμε τους χώρους δουλειάς για
την επιτυχία της απεργίας, την συνέχιση και την κλιμά-
κωσή της”. 

Σ.Μ.

Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι 
πολιορκούν Εθνική και Πειραιώς

Μ
ε συνεχείς κινητοποιήσεις
μέσα στις γιορτές και απο-
κλεισμό του κεντρικού κατα-

στήματος της Εθνικής Τράπεζας
στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης
(οδό Αιόλου) στην Αθήνα και συγ-
κεντρώσεις στα κεντρικά καταστή-
ματα της Τράπεζας σε όλους τους
νομούς την χώρας, οι συνταξιούχοι
της ΕΤΕ απαίτησαν την αποπληρω-
μή των επικουρικών συντάξεών τους
και του δώρου τους που κόπηκε με-
τά από την μονομερή απόφαση της
διοίκησης Φραγκιαδάκη να σταματή-
σει την χρηματοδότηση του Λογα-
ριασμού Επικούρησης (ΛΕΠΕΤΕ).

Παρά το βαρύ κρύο και την συνεχή
βροχή αρκετές εκατοντάδες συνταξι-
ούχοι της Εθνικής Τράπεζας έκλει-
σαν το κεντρικό κατάστημα της τρά-
πεζας στην Αιόλου την Πέμπτη 21/12,
αποκλείοντας τις εισόδους. Νέα πε-
ρικύκλωση του καταστήματος ακο-
λούθησε την Παρασκευή 22/12 ενώ
μεγάλη ήταν και η συμμετοχή στην
συγκέντρωση την προπαραμονή της
πρωτοχρονιάς Παρασκευή 29/12.

Στο μεταξύ καμιά συγκεκριμένη
απάντηση δεν έδωσε ο αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης Δραγασάκης
στην συνάντηση που είχε με το ΔΣ
του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΤΕ
(ΣΣΕΤΕ). Οι εκπρόσωποι του ΣΣΕΤΕ
ζήτησαν κατ' αρχήν την παρέμβαση
της κυβέρνησης για την άμεση πί-
στωση της επικουρικής του Δεκέμ-
βρη και στη συνέχεια του Γενάρη
και του δώρου, μέχρι να υπάρξουν

επίσημες διαπραγματεύσεις με την
διοίκηση ωστόσο δεν πήραν καμιά
απάντηση από την κυβέρνηση.  

“Οι 16.500 χιλιάδες συνταξιούχοι
χάσαμε μέσα στις γιορτές πάνω από
το ένα τρίτο της σύνταξής μας. Η
οργή είναι μεγάλη και φάνηκε με τις
συνεχείς κινητοποιήσεις όλες τις μέ-
ρες των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς οπότε και καταφέρα-
με να μπλοκάρουμε το κεντρικό κτή-
ριο της τράπεζας και να δείξουμε
στον Φραγκιαδάκη ποιος έχει τη δύ-
ναμη. Αυτός είναι και ο δρόμος για
την συνέχεια”, τόνισε στην ΕΑ η
Ιωάννα Παυλοπούλου από τον Συν-
τονισμό Ενάντια στα Μνημόνια και
την Ανοιχτή Επιτροπή Εργαζόμενων
και Συνταξιούχων ΕΤΕ.

Σε αποκλεισμό του κεντρικού κτι-
ρίου της Διοίκησης της Τράπεζας

Πειραιώς (Αμερικής 4) προχώρησαν
από κοινού όλοι οι Σύλλογοι των Ερ-
γαζόμενων στην Τράπεζα Πειραιώς
την Τρίτη 19/12. Η κινητοποίηση ορ-
γανώθηκε μετά την αιφνιδιαστική
απόφαση της διοίκησης της τράπε-
ζας για απόσχιση του κλάδου των
φυλάκων και των καθαριστριών με
σκοπό να προχωρήσει σε απολύσεις. 

“Είμαστε αποφασισμένοι να συνε-
χίσουμε τον αγώνα μας για την ανα-
τροπή της μονομερούς και απαράδε-
κτης απόφασης της Τράπεζας, που
μάλιστα αφορά σε συναδέλφους
που καλύπτουν πάγιες ανάγκες στον
ευαίσθητο χώρο της υγιεινής και της
ασφάλειας στην Τράπεζα”, αναφέρε-
ται στην κοινή ανακοίνωση που υπο-
γράφουν μαζί μια σειρά από Σύλλο-
γοι Εργαζόμενων της Πειραιώς. 

Κυριάκος Μπάνος

Συγκέντρωση έξω από την Εθνική Τράπεζα στις 29/12



Η
νέα χρονιά ξεκίνησε με τις καθιερωμένες
εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών που
ηχούν πιο κούφιες και ανόητες όσο κι αν

υπόσχονται μια καλύτερη χρονιά. Ο Τσίπρας
υπόσχεται ότι το 2018 θα είναι το τέλος των
μνημονίων γιατί θα ...εφαρμόσει μέχρι κεραίας
τις απαιτήσεις τους κι ο Μητσοτάκης λέει ότι θα
ρίξει την κυβέρνηση για να πουλήσει τσαμπου-
κά στα ...Σκόπια!

Υπάρχει, όμως, μια άλλη δύναμη που δεν
πουλάει υποσχέσεις, αλλά βάζει μπροστά με το
καλημέρα να αλλάξει τα πράγματα: είναι η ερ-
γατική τάξη και το κίνημά της. 

Στις 8 Γενάρη η κυβέρνηση στέλνει στη Βου-
λή ένα πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα
που ζητάει η Τρόικα, ανάμεσά τους και τη ρύθ-
μιση που δυσκολεύει την κήρυξη απεργίας από
τα πρωτοβάθμια σωματεία. Οι συνδικαλιστές
του ΚΚΕ, της ΛΑΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ προτεί-
νουν την κήρυξη Πανεργατικής Απεργίας ενάν-
τια στην ψήφιση αυτής της επίθεσης. Είναι ένα
βήμα για να συνεχίσουμε τη δυναμική της Πα-
νεργατικής Απεργίας που έγινε στις 14 Δεκέμ-

βρη και ο καλύτερος τρόπος για να στείλουμε
ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους - στην ΕΕ, στο ΔΝΤ,
στον ΣΕΒ, στους τραπεζίτες: η εργατική τάξη
θα τερματίσει τα μνημόνια με τους αγώνες της.

Μέσα στη βδομάδα που αρχίζει στις 8 Γενάρη
συνεχίζεται η δίκη της Χρυσής Αυγής με κατα-
θέσεις μαρτύρων της Πολιτικής Αγωγής. Φτάνει
η ώρα για να καταθέσουν σύντροφοι και συν-
τρόφισσες που αντιμετώπισαν τις επιθέσεις των
ταγμάτων εφόδου της νεοναζιστικής οργάνω-
σης ήδη από τη δεκαετία του 1990, πιάνοντας
το νήμα από εκεί που το άφησε η κατάθεση του
Δημήτρη Κουσουρή. Είναι το ξεκίνημα για τις
μάχες που έχει να δώσει το αντιφασιστικό και
το αντιρατσιστικό κίνημα το 2018.

Ενότητα

Ξεκινάμε, λοιπόν! Και με κάθε βήμα αντίστα-
σης στις μνημονιακές επιθέσεις και στις φασι-
στικές προκλήσεις, χτίζουμε πιο δυνατά την
ενότητα του εργατικού κινήματος συσπειρώνον-
τας όλες τις δυνάμεις του: από τη νεολαία που
υπερασπίζεται τις Σχολές από τη διάλυση μέχρι

τους συνταξιούχους που παλεύουν να σώσουν
τις συντάξεις, και από τους εργαζόμενους που
αντιστέκονται στο ξεπούλημα της ΔΕΗ και των
συγκοινωνιών μέχρι τους συμβασιούχους που
δίνουν μάχες ενάντια στις απολύσεις.

Την ενότητα αυτής της δύναμης υπηρετεί η
κοινή δράση της Αριστεράς και γι' αυτό η Εργα-
τική Αλληλεγγύη στηρίζει την πρόταση της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ προς όλες τις δυνάμεις για να κλιμακώ-
σουμε αυτή τη δράση. Η συνεδρίαση του  Πα-
νελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στις 21 Γενάρη μπορεί να είναι άλλο ένα
βήμα για το δυναμικό ξεκίνημα της νέας χρο-
νιάς.

Και η συνέχεια μπορεί να είναι ακόμη πιο δυ-
νατή, αξιοποιώντας την έμπνευση των επανα-
στατικών παραδόσεων της Αριστεράς. Φέτος
γιορτάζουμε 200 χρόνια από τη γέννηση του
Μαρξ, 100 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΚΕ και
50 χρόνια από την έκρηξη του Μάη 1968. Για να
μην ξεχνάμε ούτε στιγμή ότι η Αριστερά αξίζει
τον τίτλο της όταν βοηθάει τον “ιστορικό νεκρο-
θάφτη” του καπιταλισμού να παίξει το ρόλο του! 
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2018-Πανεργατική αρχή,
επαναστατική προοπτική!

Μάης 1968, κατάληψη στη Citroen

Μία χρονιά μεγάλων προκλήσεων
για το αντιρατσιστικό αντιφασιστικό
κίνημα, ξεκινάει δυναμικά με τη με-
γάλη γιορτή-συναυλία που διοργα-
νώνει η ΚΕΕΡΦΑ στις 20 Γενάρη,
στις 8μμ στο Gagarin, (Λιοσίων 205),
για την ενίσχυση της καμπάνιας για
τη δίκη - καταδίκη της Χρυσής Αυ-
γής, την στήριξη των θυμάτων των
ρατσιστικών και φασιστικών επιθέ-
σεων, την αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες, την πάλη για τα δικαιώματα
των μεταναστών. 

Μια σειρά καλλιτέχνες στηρίζουν
τις μάχες ενάντια στο ρατσισμό και
το φασισμό. Μέχρι στιγμής στη συ-
ναυλία της ΚΕΕΡΦΑ έχουν δηλώσει
συμμετοχή:

Η Λαϊκή ορχήστρα Μίκης Θεοδω-

ράκης με τους: Παντελή Αμπαζή, Κί-

τρινα Ποδήλατα, Υακίνθη Λάγιου,

Σοφία Παπάζογλου, Μάνο Πυροβο-

λάκη, Ναταλία Ρασούλη, Αγγελική

Τουμπανάκη, Ιωάννα Φόρτη.

Και επιπλέον οι Δημήτρης Πουλι-

κάκος και Νίκος Σπυρόπουλος, MC

YINKA, Jerome Kaluta. Τις επόμενες

μέρες θα ανακοινωθεί το τελικό

πρόγραμμα και η συμμετοχή μιας

σειράς επιπλέον καλλιτεχνών.

Στα 36.400 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης
της οικονομικής εξόρμησης της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης τις ημέρες των γιορτών. Ευχαριστούμε για τις προ-
σωπικές σας ενισχύσεις: από 100 ευρώ Μανώλης Φ., Γιώργος Τ. και
Γιώργος Π., από 90 ευρώ Μαρίζα Ψ. και Δημήτρης Δ., Σίσυ Ζ. 80, Ιωάν-
να Ι. 70, από 50 ευρώ Φανή Α., Χρύσα Κ., Μαρίνος Ψ., Σωτήρης Κ., Αρ-
γυρώ Κ., Χρίστος Α., Χρυσάνθη Μ. 40, από 30 ευρώ Γιώργος Λ., Θρά-
σος Τ., Ευγενία Κ., Μάνος Γ., Νίκος Σ., Κώστας Π. και Χριστίνα Κ., από
25 ευρώ Κατερίνα Τ. και Δημήτρης Τ., από 20 ευρώ Ναταλί Ν., Κώστας
Λ., Μαριάνθη Μ., Χαρά Ρ., Φρέντι Μ., Γιάννης Β., Δήμητρα Τ., Θανάσης
Κ., Νίκος Φ., Φωτεινή Λ., Θάλεια Γ., Μαρίνος Π., Βάνα Χ., Παναγιώτης
Ζ. και Νίκος Ζ., από 15 ευρώ Ραφαήλ Κ., Αργύρης Μ., Νίκος Μ., Μή-
τσος Α. και Μαρία Α., από 10 ευρώ Λίτσα Α., Τιάνα Α., Πάνος Λ., Αφρο-
δίτη Φ., Βασίλεια Χ., Ιλιρίντα Μ., Κατερίνα Π., Κωνσταντίνα Τ., Βαγγέ-

λης Π., Πάνος Π., Χουάνα, Πάνος Κ.,
Λουίζα Γ., Νεκτάριος Δ., Σταυρούλα

Ψ., Γιάννης Μ., Μαριλένα Κ., Δημήτρης Μ., Αγγελική Κ., Τατιάνα Π. και
Μαρία Γ., από 5 ευρώ Λευτέρης Β., Παναγιώτης Π., Παναγιώτα Μ., Ελί-
ζα Κ., Αντρέας Γ. και Αγγελική Π. 

Ευχαριστούμε επιπλέον τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που
συγκέντρωσαν από τις εξορμήσεις τους 145 ευρώ στα Χανιά, 25 στο
Ηράκλειο, 135 στη Πάτρα, 30 στον Βόλο, 40 στη Θεσσαλονίκη, 50 στα
Γιάννενα, 50 στο ΠΕΔΥ Μενιδίου, 45 στο Γεννηματά, 35 στο Σωτηρία,
25 στον Άγιο Σάββα, 20 στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από 20 ευρώ στο
Πάντειο και στη Φιλοσοφική και από 10 στα ΤΕΙ Αθήνας και το ΓΟΝΚ.
Ευχαριστούμε τέλος τους Νίτσα Κ., Θανάση Δ., Αγγελική Λ., Κατερίνα
Δ., Φωτεινή Π., Γιάννη Μ., Δημήτρη Τ. και Λήδα Σ. που ανανέωσαν τις
συνδρομές τους. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Συναυλία
στήριξης 
της ΚΕΕΡΦΑ
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Π
αραμονές Χριστουγέννων και Πρω-
τοχρονιάς σε πλατείες, πεζόδρο-
μους και λαϊκές αγορές μέλη της

ΚΕΕΡΦΑ οργάνωσαν μεγάλες γιορτινές αν-
τιφασιστικές εξορμήσεις, στέλνοντας το μή-
νυμα ότι οι μάχες ενάντια στο ρατσισμό και
το φασισμό συνεχίζονται και τη νέα χρονιά.
Τα κάλαντα της ΚΕΕΡΦΑ καλούσαν τον κό-
σμο στις γειτονιές στη μεγάλη γιορτή που
διοργανώνει στις 20 Γενάρη στο Γκαγκάριν,
στη δίκη της Χρυσής Αυγής και στο μεγάλο
ραντεβού στις 17 Μάρτη, παγκόσμια ημέρα
κατά του ρατσισμού και του φασισμού.  

Μεγάλη και πολύ επιτυχημένη εξόρμηση
έγινε παραμονές Χριστουγέννων στην πλα-
τεία Βαρνάβα στο Παγκράτι. “Κρεμάσαμε
πανό στην πλατεία που καλούσε στη γιορτή
της ΚΕΕΡΦα στις 20 Γενάρη, βάλαμε πικέ-
τες και καλούσαμε τον κόσμο από την
ντουντούκα να στηρίξει τις μάχες της νέας
χρονιάς για να βάλουμε τους φασίστες φυ-
λακή, να κλείσουμε τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης και να δυναμώσουμε το κίνημα που
παλεύει ενάντια στο ρατσισμό και το φασι-
σμό σε όλη την Ευρώπη, ενημερώνοντας
για το μεγάλο σταθμό στις 17 Μάρτη.  Η αν-
ταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή
αφού στο άκουσμα και μόνο της ντουντού-
κας ερχόταν στο τραπεζάκι για να συζητή-
σει μαζί μας, να υπογράψει και να αφήσει
το τηλέφωνό του για τη συνέχεια. Οχτώ
αγόρασαν το Ημερολόγιο της ΚΕΕΡΦΑ, μα-
ζεύτηκαν 25 ευρώ οικονομική ενίσχυση, ενώ
δόθηκαν και 18 φύλλα της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης”. 

Χριστουγεννιάτικη εξόρμηση διοργάνωσε
η ΚΕΕΡΦΑ και στον κεντρικό Πεζόδρομο
της Ν. Ιωνίας κοντά στον ΗΣΑΠ. “Είχαμε
στήσει τραπεζάκι με αφίσες για τη γιορτή
της ΚΕΕΡΦΑ στις 20 Γενάρη στο Γκαγκάριν,
βιβλία, φυλλάδια ενώ είχαμε στολίσει το
χώρο με πικέτες και σημαίες” μας είπε ο
Θάνος. “Το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο
και η ανταπόκριση των περισσότερων ήταν
θετική, αφού σταματούσαν για να πάρουν
το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ, αρκετοί υπέγρα-
ψαν, άφησαν το τηλέφωνό τους. Βοήθησε
σε αυτό βέβαια και η μπάντα των Μπατούκα

που συμμετείχε σε κάποιο χάπενιγκ του Δή-
μου και ήρθε και στάθηκε δίπλα μας παίζον-
τας κρουστά δίνοντας έναν δυναμικό τόνο
στην εξόρμηση. Στη συνέχεια, με την έμ-
πνευση και την αυτοπεποίθηση που πήραμε
από την ανταπόκριση του κόσμου, βγήκαμε
στη γειτονιά και σβήσαμε ναζιστικά σύμβο-
λα, στέλνοντας το μήνυμα ότι και στη Ν. Ιω-
νία δεν περνάει ο φασισμός”.         

Αντιφασιστικά κάλαντα οργανώθηκαν και
στην πλατεία Κυψέλης στην αρχή του πεζό-
δρομου. “Μέλη της ΚΕΕΡΦΑ Κυψέλης, ντό-
πιοι και μετανάστες οργανώσαμε μία χρι-
στουγεννιάτικη εξόρμηση καλώντας τον κό-
σμο στη Γιορτή της ΚΕΕΡΦΑ στο Γκαγκά-
ριν, να δυναμώσουμε το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα, να κλείσουμε τα γρα-
φεία της Χρυσής Αυγής σε κάθε γειτονιά
και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε κάθε
πόλη. Υπήρχε πολύ θετική ανταπόκριση,
αφού ο κόσμος στεκόταν να συζητήσει μαζί
μας, να υπογράψει και να αγοράσει την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη”, μας είπε ο Νίκος.   

Το Σάββατο 23/12 εξόρμηση έκανε η
ΚΕΕΡΦΑ στον Πεζόδρομο της Οδού Σωτή-
ρος στο κέντρο του Πειραιά. “Μοιράσαμε

υλικό για τη συναυλία στο Γκαγκάριν ενώ
ανοίγαμε συζητήσεις για τη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, για τη συνέχιση της διαδικασίας
της δίκης με τους μάρτυρες της Πολιτικής
Αγωγής αλλά και για το ρατσισμό που βιώ-
νουν οι πρόσφυγες στα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης. Δώσαμε 7 φύλλα της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης”, μας είπε ο Μιχάλης.  

Με κέντρο τη συγκέντρωση που διοργα-
νώνει η τοπική ΚΕΕΡΦΑ στις 14 Γενάρη στη
μνήμη του Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλω-
να, έγινε παραμονές Πρωτοχρονιάς εξόρ-
μηση στα μαγαζιά και στα καφενεία της πε-
ριοχής και αφισοκόλληση σε κεντρικούς
δρόμους. “Το εντυπωσιακό είναι ότι 5 χρό-
νια μετά κανείς δεν έχει ξεχάσει τη ρατσι-
στική δολοφονία σε βάρος του 27χρονου
Σαχζάτ, ένα γεγονός που είχε σημαδέψει
τον κόσμο της γειτονιάς και συνέβαλε στο
να δυναμώσει το αντιφασιστικό κίνημα και
στα Πετράλωνα και παντού”, μας είπε ο Δη-
μήτρης. 

Αντιφασιστικά κάλαντα έγιναν επίσης στη
Λαϊκή Εξαρχείων, στη Χαμοστέρνα, στο Πε-
ριστέρι, στο Κερατσίνι, στο Σύνταγμα και σε
άλλες γειτονιές. 

Σύσκεψη για την
Διεθνή Μέρα δράσης 
στις 17 Μάρτη

Ανοιχτή σύσκεψη για την διεθνή κινητοποίηση
ενάντια στον φασισμό και τον ρατσισμό στις 17
Μάρτη 2018 και το συλλαλητήριο στην Ομόνοια
καλεί η ΚΕΕΡΦΑ την Τρίτη 9 Γενάρη 7μμ, στον
Πολυχώρο Ρομάντζο, (Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια)

Έξω οι νεοναζί 
από τον Πειραιά!

Γ
ια μια ακόμα φορά το αντιφασιστικό κίνημα
έδειξε τα αντανακλαστικά του στον Πειραιά
όταν χρειάστηκε να απαντήσει άμεσα σε Τάγ-

μα Εφόδου της Χρυσής Αυγής που από το πρωί
του Σαββάτου 30/12 μόλυνε τον Πειραιά μοιράζον-
τας τα φυλλάδια τους και πετώντας τρικάκια. Στις
2.30μμ μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, της Παμπειραϊκής Πρω-
τοβουλίας και του Λιμανιού της Αγωνίας συγκεν-
τρωθήκαμε στο Άγαλμα της Μητέρας για να κατε-
βάσουμε το πανό που είχαν κρεμάσει οι δολοφόνοι
της Χρυσής Αυγής. Μετά από λίγα λεπτά το γνω-
στό Τάγμα Εφόδου του Πειραιά, στήθηκε απειλητι-
κά απέναντί μας και ενώ οι συγκεντρωμένοι δεν
αποχωρούσαμε έφυγαν προς τα γραφεία τους. 

Αποτελεί τεράστια πρόκληση το γεγονός ότι 3 μέ-
ρες μετά από τη σύλληψη του δικηγόρου Τάκη Ζώ-
του γιατί έσβηνε φασιστικά συνθήματα στο Καρπε-
νήσι και τη παραπομπή του σε δίκη, το γνωστό Τάγ-
μα Εφόδου του Πειραιά με τους υπόδικους Χρυσαυ-
γίτες κυκλοφορούσε ανενόχλητο στο κέντρο του
Πειραιά μολύνοντας με το ναζιστικό τους δηλητήριο.
Το αντιφασιστικό κίνημα δεν θα αφήσει πουθενά και
σε καμιά γειτονιά δημόσιο χώρο στα χέρια των ναζί
δολοφόνων. Παλεύουμε για την καταδίκη της εγκλη-
ματικής οργάνωσης και θα βρεθούμε στο πλευρό
των μαρτύρων της Πολιτικής Αγωγής στην πρώτη δι-
κάσιμο του νέου χρόνου στις 8 Γενάρη στις γυναι-
κείες φυλακές Κορυδαλλού. 

Καλούμε όλους και όλες στη γιορτή της ΚΕΕΡΦΑ
Πειραιά 5/1, 8μμ, στο Ιδιώνυμο στη πλατεία Αγ. Γε-
ωργίου Κορυδαλλού.

Όλοι και όλες στη μεγάλη συναυλία της ΚΕΕΡΦΑ
στο Gagarin στις 20/1. 

ΚΕΕΡΦΑ  Πειραιά

Τ
ην Κυριακή 14 Γενάρη στις 12
το μεσημέρι, στην πλατεία Μερ-
κούρη στα Άνω Πετράλωνα,

διαδηλώνουμε για τα 5 χρόνια από
την δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν. 

Για να οργανωθεί η διαδήλωση
έγινε μαζική σύσκεψη στις 22/12.
Την σύσκεψη άνοιξε ο Τζαβέντ Ασ-
λάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής
Κοινότητας, ο οποίος είπε "Δεν πρέ-
πει να χαθούν άλλες ανθρώπινες
ζωές εργατών, πρέπει να τσακίσου-
με τους φασίστες και να σταματή-
σουμε την ρατσιστική πολιτική".
Στην συνέχεια ο Γιάννης Μαραβελά-
κης από την ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων
και την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θύμισε
όλο το χρονικό της δολοφονίας και
την κινητοποίηση που υπήρξε τότε
και τόνισε τις μάχες που δόθηκαν το
τελευταίο χρόνο. Συμμετείχαν στη

σύσκεψη εργαζόμενοι από το σω-
ματείο συμβασιούχων Υπ. Πολιτι-
σμού, τον Ενιαίο Σύλλογο Εργαζό-
μενων ΥΠΠΟ, το Αττικό νοσοκο-
μείο, εργαζόμενοι σε ΜΚΟ. Η Ευ-
γενία από το ΔΣ σωματείου εκτά-
κτων του ΥΠΠΟ δήλωσε ότι οι ερ-
γατικοί αγώνες πάνε χέρι χέρι με
την μάχη ενάντια στον ρατσισμό
και τον φασισμό και θα προσπαθή-
σουν να κινητοποιήσουν αρκετούς
από τους συναδέλφους τους. Η
Ασημίνα από την ΚΕΕΡΦΑ Παντεί-
ου είπε ότι θα χρειαστεί πολλές
εξορμήσεις για να κερδίσουμε την
πλειοψηφία των φοιτητών σε μια
σχολή που η ΔΑΠ είναι πρώτη δύ-
ναμη. Ο Μάκης από την Λέσχη Αλ-

ληλεγγύης του Ν.Κόσμου τόνισε
ότι θα πρέπει να βγούμε μαζικά σε
όλες τις γειτονιές να μιλήσουμε
στον κόσμο και κάλεσε την ΚΕΕΡ-
ΦΑ στην συνέλευσή τους για να
οργανωθεί η μαζική τους συμμετο-
χή στην διαδήλωση. Ο Αντώνης από
την Ένωση Γονέων του 3ου διαμερί-
σματος θύμισε πως από την δολο-
φονία του Σαχζάτ Λουκμάν με τους
αγώνες του αντιρατσιστικού και αν-
τιφασιστικού κινήματος φτάσαμε
στην καταδίκη των δολοφόνων και
όλες οι γειτονιές μας να υποδέχον-
ται τα προσφυγόπουλα και τα παι-
διά της πακιστανικής κοινότητας
στα σχολεία. Οι Σύλλογοι Γονέων
θα στηρίξουν την διαδήλωση. 

Την διαδήλωση επίσης στηρίζουν
η Μπαγκλαντεσιανή Κοινότητα, η
Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των
γραφείων της Χρυσής Αυγής, ενώ
πολλοί αγωνιστές και κόσμος της
περιοχής που πήρε μέρος στην σύ-
σκεψη πρότεινε ιδέες για την καλύ-
τερη οργάνωση της διαδήλωσης.
Ήδη κυκλοφορεί αφίσα και προκή-
ρυξη που θα μεταφραστεί σε πολ-
λές γλώσσες για όλες τις κοινότητες
των μεταναστών και ψήφισμα για
την πλατύτερη στήριξη της διαδή-
λωσης. Εξορμήσεις και μικροφωνι-
κές θα γίνουν σε πολλούς εργατι-
κούς χώρους της περιοχής όπως
επίσης και στις πλατείες τους. Φοι-
τητές οργανώνουν παρέμβαση στις
σχολές τους με το άνοιγμά τους, κα-
θώς και στα σχολεία της περιοχής.

Ελεάννα Τσώλη 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ  Δεν ξεχνάμε τον Σαχζάτ Λουκμάν

Αντιφασιστικά κάλαντα στις γειτονιές
Σύνταγμα, 30/12/17
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Όργιο υποκρισίας
για το άσυλο

Η
απόφαση της 3ης Ανεξάρτητης Δευτερο-
βάθμιας Επιτροπής Ασύλου να δώσει
άσυλο στον Τούρκο στρατιωτικό και συγ-

κυβερνήτη του ελικοπτέρου με το οποίο συνολικά
οκτώ Τούρκοι στρατιωτικοί κατέφυγαν στην Αλε-
ξανδρούπολη μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα
του περασμένου Ιουλίου στην Τουρκία αποτελεί
πρόκληση από πολλές απόψεις.

Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές ασύλου μέχρι
στιγμής έχουν επικυρώσει τις αρνητικές πρωτο-
βάθμιες αποφάσεις σε 1.538 υποθέσεις αίτησης
ασύλου ενώ αντίθετα έχουν κάνει δεκτές τις προ-
σφυγές μόνο σε δεκαεπτά υποθέσεις και σε άλλες
δώδεκα έχει χορηγηθεί επικουρική προστασία. 

Είναι προφανές από αυτήν την αναλογία ότι στις
δευτεροβάθμιες επιτροπές η Τουρκία μπορεί να
κρίνεται ως «μη ασφαλής χώρα» αν πρόκειται για
Τούρκους στρατιωτικούς επίδοξους πραξικοπημα-
τίες, αλλά «ασφαλής χώρα» αν πρόκειται για τους
Σύριους, Αφγανούς, Κούρδους και Τούρκους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες που απελαύνονται
στα πλαίσια της συμφωνίας Τουρκίας-ΕΕ. 

Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε
αίτημα ακύρωσης της απόφασης για άσυλο στον
Τούρκο στρατιωτικό έχει προφανώς να κάνει με
τις σκοπιμότητες για εφαρμογή της συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας για την οποία συνεργάζονται ο Τσί-
πρας με τον Ερντογάν. 

Λύσσα

Αλλά αυτό δεν νομιμοποιεί τη Νέα Δημοκρατία,
το ΠΑΣΟΚ και τα φιλικά τους ΜΜΕ να κραυγά-
ζουν. Αυτοί που ζητούν με λύσσα την επίσπευση
των διαδικασιών ασύλου προκειμένου να προχω-
ρήσουν μαζικές απελάσεις προσφύγων και τώρα
ξαφνικά, για εθνικιστικούς και μόνο λόγους δημα-
γωγίας, εμφανίζονται να κόπτονται για το αν η
Τουρκία αποτελεί  «ασφαλή χώρα».

Τα βήματα για την κατάργηση της Συμφωνίας
Τουρκίας-ΕΕ δεν περνάνε μέσα από την υποστή-
ριξη επίδοξων πραξικοπηματιών του στρατού, αλ-
λά μέσα από το χτίσιμο της αλληλεγγύης στο κί-
νημα στην Τουρκία. Ένα κίνημα που πάλεψε και
παλεύει: Και ενάντια στους επίδοξους πραξικοπη-
ματίες. Και ενάντια στην εκστρατεία του Ερντο-
γάν με αφορμή το πραξικόπημα να τσακίσει το
εργατικό κίνημα και το κίνημα ειρήνης. Και στο
πλευρό των προσφύγων ενάντια στην εφαρμογή
της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. 

Κάνουν λάθος όσοι μέσα από την Αριστερά
κατηγορούν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για
“ενδοτισμό” παρουσιάζοντας τον ελληνικό καπι-
ταλισμό σαν «αμυνόμενο», ακριβώς την περίοδο
που αυτός μέσα από τις συμμαχίες με το Ισραήλ,
την Αίγυπτο και τη νέα διακυβέρνηση Τραμπ, αλ-
λά και μέσα από τον κεντρικό του ρόλο στην
εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, επιχειρεί
να αναδειχθεί σε κυρίαρχη δύναμη.    

Υπηρετώντας αυτές τις ανάγκες του ελληνικού
καπιταλισμού, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνερ-
γάζεται αλλά και ανταγωνίζεται με την τουρκική
κυβέρνηση. Απέναντι στις επικίνδυνες πολιτικές
της κυβέρνησης και τις εθνικιστικές κορώνες από
τα δεξιά, η Αριστερά οφείλει να δώσει ταυτόχρο-
να τη μάχη ενάντια στην εφαρμογή των ρατσιστι-
κών συμφωνιών με την Τουρκία αλλά και ενάντια
στην όξυνση των ανταγωνισμών με την Τουρκία.

Γ.Π.

ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Επειδή έσβηνε φασιστικά 
συνθήματα της Χρυσής Αυγής!

Τ
η σκανδαλώδη συνεργασία αστυνο-
μίας και Χρυσής Αυγής ανέδειξε για
άλλη μία φορά το απαράδεκτο γεγο-

νός της σύλληψης του Τάκη Ζώτου, Δικη-
γόρου της Πολιτικής Αγωγής στη Δίκη της
Χρυσής Αυγής και μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
γιατί έγραψε  αντιφασιστικό σύνθημα! 

Ο σ. Ζώτος συνελήφθη το μεσημέρι της
Τετάρτης 27.12 στο Καρπενήσι, επειδή
έσβηνε σύνθημα της Χ.Α. από τοίχο στην
είσοδο της πόλης. Τον παρέπεμψαν μάλι-
στα σε αυτόφωρο με την κατηγορία της
διακεκριμένης φθοράς! Μόνο και μόνο
επειδή είναι δικηγόρος δεν κρατήθηκε.
Όπως δήλωσε ο ίδιος «είδα το σύνθημα
των φασιστών στην είσοδο του Καρπενησί-
ου που το κάψανε οι ναζί ως μια μεγάλη
πρόκληση. Εξοργιστικό ότι δεν το αποκα-
τέστησε ο δήμος. Δεν είναι δυνατό σε
μαρτυρικές πόλεις να ανεχόμαστε να βρω-
μίζουν τους τείχους με ναζιστικά σύμβολα
οι απόγονοι τους». 

«Η σπουδή των λαγωνικών της ΕΛΑΣ να
συλλάβουν τον δικηγόρο για αντιφασιστι-
κή δράση, όταν έγραψε “Έξω οι φασίστες
από το Καρπενήσι” δείχνει ότι δεν έχει
προχωρήσει ούτε ένα εκατοστό η κάθαρ-
ση των χρυσαυγίτικων πυρήνων στη ΕΛΑΣ
παρά τις υποσχέσεις Τόσκα. Αντίθετα, η
ΕΡΤ φροντίζει να ξεπλένει τα εγκλήματά
τους με προβολή του φύρερ Μιχαλολιά-
κου την μέρα των Χριστουγέννων! Να τε-

λειώνουμε με την κατασταλτική δράση της
ΕΛΑΣ στο πλευρό των νεοναζί της Χρυσής
Αυγής», αναφέρει η καταγγελία της ΚΕΕΡ-
ΦΑ. 

Τη σύλληψη του Τάκη Ζώτου κατήγγειλε
και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ «Η σύλληψη του σ. Ζώ-
του, για μία ενέργεια που θα έπρεπε ήδη
να έχει κάνει ο δήμος και ο περιφερειάρ-
χης Μπακογιάννης, δείχνει ότι, και στο
Καρπενήσι οι χρυσαυγίτικοι πυρήνες στη
ΕΛ.ΑΣ του Τόσκα καλά κρατούν, με την
ανοχή όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και
του Μητσοτακέικου. Κάτω τα χέρια από
τους αντιφασίστες. Να παρθούν πίσω οι
κατηγορίες ενάντια στο σ. Ζώτο. Να τελει-
ώνουμε με τους ναζί της ΧΑ».

Καταδικαστική ανακοίνωση εξέδωσε και
το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέ-
ροντας ότι: «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
έχει σοβαρές ευθύνες τόσο για το γενικό-
τερο κλίμα ανοχής που καλλιεργεί στην
εγκληματική δράση των χρυσαυγίτικων να-
ζιστικών συμμοριών, όσο και για την έντα-
ση του αυταρχισμού και της καταστολής
σε βάρος του εργατικού και λαϊκού κινή-
ματος, όσων διεκδικούν τα δικαιώματά
τους.

Είναι χρέος των εργαζομένων, των νέων,
των προοδευτικών ανθρώπων η καταδίκη
και η απομόνωση παντού της εγκληματι-
κής ναζιστικής Χρυσής Αυγής».

Κατερίνα Θωίδου

Ε
κατοντάδες φοιτήτριες και φοιτητές ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα του Συντονιστικού Κατάληψης της
ΣΓΤΚΣ για συλλαλητήριο στις 21/12 ενάντια στη συγ-

χώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά στο Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Αττικής (ΠΔΑ). 

Με συνθήματα όπως «φοιτητές εργατιά μια φωνή και μια
γροθιά», «Κλείνουν τα τμήματα, διαλύουν τις σχολές, χαρί-
ζουν την Παιδεία στους επενδυτές», «κοινός αγώνας σε ΑΕΙ-
ΤΕΙ, αυτό το νομοσχέδιο θα ανατραπεί», «λεφτά για την
Υγεία, λεφτά για την Παιδεία και όχι για τις τράπεζες και την
αστυνομία», οι φοιτήτριες και οι φοιτητές διαδήλωσαν στην
Πανεπιστημίου και τη Σταδίου με ενθουσιασμό και παλμό,
ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον κόσμο για το τι σημαίνει
πραγματικά η δημιουργία του ΠΔΑ: περικοπές και χτυπήμα-
τα για τις σχολές τους. 

Το κλείσιμο της χρονιάς βρήκε τη ΣΓΤΚΣ σε κατάληψη και
πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα ενώ νέα ΓΣ θα γίνει με το
άνοιγμα των σχολών, στις 8/1 για να οργανωθεί η συνέ-
χεια. Η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο που συγχω-
νεύει τα ΤΕΙ κλείνει στις 4/1, με ήδη εμφανείς τις υποχωρή-
σεις από πλευράς του υπουργείου, πράγμα που δείχνει ότι η
μάχη σε ΣΓΤΚΣ και ΣΕΥΠ έχει φέρει αποτελέσματα και ανοί-
γει το δρόμο για τη συνολικότερη μάχη του φοιτητικού κινή-
ματος ενάντια στις περικοπές στις Σχολές και εξάρτηση από
χορηγούς που προωθεί ο νόμος Γαβρόγλου.

Α.Φ.

Φοιτητικό
συλλαλητήριο

ΠΟΕΣΥ Όχι προβολή
για τους νεοναζί

Ν
α σταματήσει η προβολή των νεοναζί της Χρυσής Αυγής
από τα ΜΜΕ ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία των δημο-
σιογράφων, η ΠΟΕΣΥ, με απόφαση του πρόσφατου συνε-

δρίου της. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι “το συνέδριο
της ΠΟΕΣΥ ζητάει από τα ΜΜΕ να μην αντιμετωπίζουν τους υπό-
δικους και κατ’ ομολογίαν δολοφόνους ως πολιτικό κόμμα, αλλά
ως εγκληματική οργάνωση και να σταματήσει η προβολή τους,
πλην των θεμάτων που αποκαλύπτουν την εγκληματική δράση
τους”. Στο ψήφισμα η ομοσπονδία καταγγέλει τις φασιστικές επι-
θέσεις και απειλές εις βάρος δημοσιογράφων αλλά “και δημο-
κρατικών πολιτών, προσφύγων και μεταναστών” και διεκδικεί την
επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης της Χ.Α.

Στο ίδιο συνέδριο μεταξύ άλλων εγκρίθηκε ψήφισμα συμπαρά-
στασης προς το λαό της Παλαιστίνης όπου απαιτεί από την “ελ-
ληνική κυβέρνηση να σταματήσει την αμφιλεγόμενη στάση της
και καθαρά να καταγγείλει την απαράδεκτη απόφαση Τραμπ και
Ισραήλ”, ψήφισμα ενάντια στον αντιαπεργιακό νόμο, καθώς και
ψηφίσματα για τους εργαζόμενους σε μια σειρά ΜΜΕ που δέχον-
ται επιθέσεις απληρωσιάς και απολύσεων όπως την περίπτωση
του 9.84, και των εργαζόμενων της εφημερίδας Μακεδονία.  

Ωστόσο με πρωτοφανή τρόπο, το σχήμα της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς Μέτωπο για την Ανατροπή στερήθηκε τελικά τη
δεύτερη έδρα που δικαιούταν βάσει των εκλογικών αποτελεσμά-
των, παρά τις ενστάσεις που κατατέθηκαν προς την εφορευτική
επιτροπή.

Ο Τάκης Ζώτος στο Α.Τ. Καρπενησίου



Μ
ια χρονιά γεμάτη αγώνες ήταν το 2017. Κυβέρνηση κι
αφεντικά συνέχισαν την προσπάθεια της εφαρμογής
των μνημονιακών επιθέσεων. Καμία από αυτές δεν έμει-

νε αναπάντητη από τη μεριά των εργαζομένων, κατακτώντας νί-
κες κι αφήνοντας παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Αντιστάσεις
για το δικαιώμα στη δουλειά, στην Υγεία, στην Παιδεία, την
ασφάλιση, αντιστάσεις ενάντια στα κλεισίματα και τις ιδιωτικο-
ποιήσεις. Σε αυτό το δισέλιδο θυμίζουμε κάποιες από αυτές.

Συμβασιούχοι

Τον Μάιο το Ελεγκτικό Συνέδριο βγάζει απόφαση ότι οι πα-
ρατάσεις των συμβάσεων για χιλιάδες εργαζόμενους στους δή-
μους είναι “αντισυνταγματικές”. Αποτέλεσμα τουλάχιστον
12.000 εργάτες κι εργάτριες, κυρίως στην καθαριότητα αλλά
και σε πολλές άλλες δημοτικές υπηρεσίες, να μένουν απλήρω-
τοι, να απειλούνται με απόλυση και οι ίδιες οι υπηρεσίες να βρί-
σκονται στο χείλος της κατάρρευσης, ανοίγοντας ουσιαστικά
το δρόμο για την ιδιωτικοποίησή τους. 

Με την ανακοίνωση της απόφασης δίνεται απάντηση με μια
μαζική 48ωρη απεργία στα μέσα του Μάη, αλλά ο πραγματικός
ξεσηκωμός έρχεται μετά από ένα μήνα, που η απόφαση με την
καθαρογραφή της παίρνει επίσημο χαρακτήρα.

Από τις 18 Ιούνη σχεδόν κάθε δημοτικό αμαξοστάσιο σε όλη
τη χώρα τελεί υπό κατάληψη. Το ίδιο συμβαίνει και με δεκάδες
δημαρχεία κι άλλους δημοτικούς χώρους. Η αποκομιδή των
σκουπιδιών σταματάει και την ίδια στιγμή που το καλοκαιρινό
θερμόμετρο ανεβαίνει, σχηματίζονται βουνά δίπλα από τους
κάδους. Οι εργάτες των δήμων δείχνουν τη δύναμή τους. 

Μέσα στα κατειλημμένα αμαξοστάσια οι εργάτες οργανώνον-
ται, συζητάνε, κανονίζουν τοπικές διαδηλώσεις, κερδίζουν συμ-
παράσταση με εξορμήσεις κι άλλες δράσεις στη γειτονιά.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κερδίζουν στο πλευρό
τους τα σωματεία και τους μόνιμους συναδέλφους τους κι
αναγκάζουν την ΠΟΕ ΟΤΑ να κηρύξει 24ωρες απεργίες, που
μεταφράζονται σε οργισμένες μαζικές διαδηλώσεις στο κέντρο
της Αθήνας. 

Μετά από δυο βδομάδες δυναμικών κινητοποιήσεων, η κυ-
βέρνηση αναγκάζεται να ψηφίσει τροπολογία που παρατείνει
τις συμβάσεις μέχρι το Μάρτιο του 2018 και υπόσχεται 2.500
προσλήψεις, συν όσες παραπάνω ζητήσουν οι δήμαρχοι. Στους
περισσότερους δήμους ακολουθούν συνεδριάσεις των δημοτι-
κών συμβουλίων με μαζική παρουσία των εργαζομένων που
υποχρεώνουν τις δημοτικές αρχές να υπογράψουν αιτήματα
προς το υπουργείο που υπερκαλύπτουν τον αριθμό των παρα-
τασιούχων. Είναι μια νίκη, καθώς με την απόφαση του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, θεωρείτο δεδομένη η άμεση απόλυση των συμ-
βασιούχων. Η τροπολογία ωστόσο έχει μια σειρά κενά που θα
χρειαστεί οι εργαζόμενοι των δήμων να κινητοποιηθούν ξανά
για να κερδίσουν μόνιμη δουλειά για όλους με αξιοπρεπείς
συνθήκες και δικαιώματα. Ο θάνατος της εργάτριας στο δήμο
Ζωγράφου μετά από τριπλοβάρδια σε συνθήκες καύσωνα λίγα
24ωρα μετά τη λήξη των καταλήψεων ήρθε να αποκαλύψει με
το χειρότερο τρόπο τις συνθήκες εργασίας αυτού του κόσμου. 

Ο αγώνας του καλοκαιριού όμως και η υποχώρηση της κυβέρ-
νησης αποτελεί παράδειγμα τόσο για τους ίδιους, όσο και για
συμβασιούχους σε μια σειρά άλλους χώρους. Θα ακολουθήσουν
κινητοποιήσεις συμβασιούχων στην ΕΥΑΘ στη Θεσσαλονίκη, στο
Υπουργείο Πολιτισμού, στην Υπηρεσία Ασύλου, στις ΜΚΟ κ.α. Σε
πολλές περιπτώσεις θα κερδίσουν την παραμονή τους στη δου-
λειά, τουλάχιστον με ανανέωση των συμβάσεών τους.

Σίγουρα ο αγώνας των δήμων αποτελεί παράδειγμα για τους
συμβασιούχους στην Υγεία. Τουλάχιστον 14.000 εργαζόμενοι
εργάζονται αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσοκομεία με ελαστι-
κές σχέσεις εργασίας – είτε ως επικουρικοί, είτε μέσω προ-
γραμμάτων του ΟΑΕΔ, είτε εργολαβικοί. 

Μπροστά στον κίνδυνο να απολυθούν χιλιάδες από αυτούς
στο τέλος της χρονιάς, λόγω λήξης των συμβάσεων, το Συντονι-
στικό των Νοσοκομείων παίρνει την πρωτοβουλία στις 31 Οκτώ-
βρη να καλέσει σε συνέλευση συμβασιούχους εργαζόμενους
στη δημόσια Υγεία και όχι μόνο. Ανταποκρίνονται δεκάδες που
αποφασίζουν να ξεκινήσουν καμπάνια για την παραμονή τους
στη δουλειά, και ορίζουν την 29η Νοέμβρη ως μέρα απεργιακής
δράσης με συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας. Στον
ένα μήνα που μεσολαβεί το μήνυμα απλώνεται μέσα στους χώ-
ρους της Υγείας, γίνονται συσκέψεις, εξορμήσεις, συνελεύσεις,

αρκετά σωματεία κηρύσσουν στάσεις εργασίας για τη συγκεκρι-
μένη μέρα. Όλη αυτή η κίνηση πιέζει τις ομοσπονδίες να αντα-
ποκριθούν. Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε κινητοποίηση λίγες μέρες πριν,
στις 23/11, ενώ με στάση εργασίας στις 29 Νοέμβρη δίνει πανυ-
γειονομικό χαρακτήρα στην κινητοποίηση που αποφάσισε η συ-
νέλευση του Συντονιστικού Νοσοκομείων. Η ΑΔΕΔΥ με αντίστοι-
χη απόφαση την εξαπλώνει σε όλο το δημόσιο τομέα. Σημαντική
είναι και η κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη.

Τη μέρα εκείνη οι απεργοί υποχρεώνουν την ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας να τους συναντήσει και να δεσμευτεί ότι θα
παρατείνει τις συμβάσεις για έναν ακόμη χρόνο. “Δεν πρέπει να
εφησυχάσουμε” λένε οι συμβασιούχοι μετά από μια ακόμα μα-
ζική συνέλευση του Συντονιστικού των Νοσοκομείων. “Δεν πρέ-
πει ούτε μια στιγμή να ξεχάσουμε ότι ο αγώνας μας δεν ξεκίνη-
σε, ούτε γίνεται για να αναβάλουμε απλά την ημερομηνία από-
λυσής μας. Χαιρόμαστε γιατί μοιάζει να κερδίζουμε την παρά-
ταση, συνεχίζουμε να διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή εργασία.

Γι’ αυτό απλώνουμε την οργάνωση και την συγκρότησή μας
με επιτροπές συμβασιούχων και μόνιμων εργαζόμενων, σε κάθε
εργασιακό χώρο, στην υγεία και παντού”.

Αγώνες στον ιδιωτικό τομέα

Μπορεί όσοι θέλουν να υποτιμήσουν το εργατικό κίνημα να
μιλάνε για τις κινητοποιήσεις που “εκ του ασφαλούς γίνονται
στο δημόσιο τομέα, ενώ στο σκληρό ιδιωτικό τομέα δεν κουνιέ-
ται φύλλο”, η πραγματικότητα όμως για μια ακόμη χρονιά ήρθε
να αποδείξει το αντίθετο. 

Στην Ιntracom InMaint τον Μάρτιο, η εργοδοσία προσπάθησε
“να κόψει τον αέρα” στους εργαζόμενους που τους προηγού-
μενους μήνες κατέβαιναν σε απεργία κάθε φορά που τους κα-
θυστερούσαν τη μισθοδοσία. Η ανακοίνωση απόλυσης σε έναν
συνδικαλιστή της Πρωτοβουλίας Γένοβα κι έναν του ΠΑΜΕ, σή-
μανε μια απεργία - επίδειξη εργατικής συλλογικής δύναμης
που γύρισε μπούμεραγκ την επίθεση της εργοδοσίας. Χρει-
άστηκαν δύο μέρες απεργίας με αποφασιστικότητα, καθολική
συμμετοχή, μαζικές περιφρουρήσεις και συμπαράσταση για να
αναγκαστούν τα αφεντικά να πάρουν πίσω τις απολύσεις. 

Στον ιδιωτικό ΟΑΣΘ, τα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης, οι ερ-
γαζόμενοι για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους χρειάστη-
κε ξανά και ξανά να τραβήξουν χειρόφρενο παραλύοντας τις
μόνες μαζικές συγκοινωνίες της πόλης. Η κυβέρνηση, σε μια
περίοδο που προωθεί την ιδιωτικόποιηση των δημόσιων συγκοι-
νωνιών, κρατικοποίησε την επιχείρηση. Ωστόσο άφησε γερά
κρατούμενα προς διεκδίκηση, καθώς οι μειώσεις μισθών και οι
απολύσεις που δρομολογεί στον οργανισμό αυτή την περίοδο
δείχνουν την αντίληψή της για τις δημόσιες συγκοινωνίες και
τους εργαζόμενούς της.

Πιάνοντας το νήμα από τον αγώνα των εργαζόμενων στο Μα-
ρινόπουλο, το 2007 ξεδιπλώθηκε ο αγώνας των εργαζομένων
των σούπερ μάρκετ του Καρυπίδη. Οι απολυμένοι εργαζόμενοι
διεκδικούσαν την πρόσληψη από τη διάδοχο εταιρία των Mar-
ket In και είχαν να αντιμετωπίσουν από συλλήψεις στα σπίτια
τους (Θεσσαλονίκη) μέχρι επιθέσεις φασιστών και μπράβων
της εργοδοσίας στις απεργιακές τους φρουρές (Γιάννενα). Το
κλείσιμο της χρονιάς με δικαστική απόφαση που διατάσσει την
επαναπρόσληψή των εργαζομένων στα Γιάννενα, δείχνει ότι
παρά τις επιθέσεις οι αποφασιστικοί αγώνες μπορούν να φέρ-
νουν νίκες.

Στο χώρο του τουρισμού – επισιτισμού, η μαζική απεργιακή
κινητοποίηση σε περίοδο αιχμής, στις 20 Ιούλη, άφησε το στίγ-
μα της σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται ως “η βαριά βιομη-
χανία της χώρας”.
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Υπουργείο Υγείας, 29/11/17. 
Οι απεργοί των νοσοκομείων
στέλνουν μήνυμα.

Βήματα
22/6/17, χιλιάδες απεργοί των
δήμων στο κέντρο της Αθήνας

Βήματα
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εργατικής αντίστασης
Από τη Shell και τη Mellon Technologies, μέχρι τη Vo-

dafone και τα Public, δεκάδες ήταν τα παραδείγματα
που ανατρέπουν τον ισχυρισμό περί “εργαζόμενους
του ιδιωτικού τομέα που δεν κινούνται”.

Τα αλισβερίσια των καπιταλιστών χτύπησαν σοβαρά
και τον κλάδο των ΜΜΕ. Μεγαθήρια του χώρου όπως ο
Πήγασος του Μπόμπολα ή ο ΔΟΛ του Ψυχάρη από εκεί
που “ανεβοκατέβαζαν κυβερνήσεις” έφτασαν να κηρύσ-
σουν πτώχευση. Χιλιάδες εργαζόμενοι έχασαν δεδου-
λευμένα και φλέρταραν με το φάσμα της ανεργίας. Αρ-
κετοί πέρασαν σε αυτή. Τη λεία άρχισαν να τριγυρνάνε
νέοι μεγαλοκαρχαρίες όπως ο Μαρινάκης κι ο Σαββί-
δης, φέρνοντας νέες επιθέσεις σε έναν κλάδο που συ-
νηθίζεται να χρησιμοποιείται ο όρος “γαλέρα” για αρκε-
τές επιχειρήσεις. Ωστόσο ακόμα κι εκεί η πολύμηνη
απεργία διαρκείας στον Πήγασο και οι προσπάθειες
της Πρωτοβουλίας ενάντια στο κλείσιμο του ΔΟΛ, έδει-
ξαν ότι μπορούν να αναπτύσσονται αντιστάσεις ακόμα
και σε χώρους που βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού,
με ισχυρή τη φιλοεργοδοτική πτέρυγα και που το δρε-
πάνι των εκδικητικών απολύσεων έχει περάσει πάνω
από τα κεφάλια των μαχητικών εργαζομένων την προ-
ηγούμενη περίοδο. 

Μετανάστες εργάτες

Αν μιλάμε για κομμάτια της εργατικής τάξης που
έχουν να αντιμετωπίσουν βουνά εκμετάλλευσης κι επι-
θέσεων, σίγουρα συμπεριλαμβάνονται σε αυτά οι μετα-
νάστες εργάτες. Όταν μάλιστα κατεβαίνουν σε απεργία
και λυγίζουν τα αφεντικά τους, δείχνουν το δρόμο σε
ολόκληρη την εργατική τάξη.

Από τους πακιστανούς εργάτες της Agromart στην
αρχή της χρονιάς που φεύγει, μέχρι τους μπαγκλαντε-
σιανούς εργάτες της Κάβας Κότερα Ε.Π.Ε που κατέβη-
καν στην πανεργατική απεργία της 14 Δεκέμβρη, αρκε-
τοί ήταν αυτοί που ακολούθησαν το δρόμο που άνοιξαν
οι μετανάστες εργατες της Σκάλας Λακωνίας, της Μα-
νωλάδας και της Γενικής Ανακύκλωσης, τα προηγούμε-
να χρόνια. 

Ορόσημο αποτελεί ο αγώνας των εργατών της Κ.Γε-
ωργίου Α.Ε στον Αυλώνα. Την τελευταία μέρα του Μάη,
ο Ασίφ, εργάτης στο συγκεκριμένο εργοστάσιο πλαστι-
κών, ξυλοκοπείται όταν ζήτησε από το αφεντικό ένα πι-
στοποιητικό υγείας. Από εκείνη την ώρα ξεκινάει μια
απεργία που θα κρατήσει 19 μέρες και θα αποκαλύψει
ένα όργιο εργοδοτικών αυθαιρεσιών που θυμίζουν φάμ-
πρικα των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Οι εργάτες
έχοντας στο πλευρό τους την ΚΕΕΡΦΑ, την Πακιστανι-
κή Κοινότητα Ελλάδος και το Συντονισμό Ενάντια στα
Μνημόνια, κάνουν καθημερινά απεργιακές φρουρές
έξω από το εργοστάσιο, εκλέγουν απεργιακή επιτροπή,
κερδίζουν συμπαράσταση σωματείων και τοπικής κοι-
νωνίας. Λίγο πριν συμπληρώσουν την τρίτη βδομάδα
απεργίας μπαίνουν νικητές στο εργοστάσιο, έχοντας
ικανοποιήσει τα περισσότερα από τα αιτήματά τους.

Ιδιωτικοποιήσεις

Το μέτωπο ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις αναμένεται
να είναι κυρίαρχο στην ατζέντα του εργατικού κινήμα-
τος τη χρονιά που έρχεται, όπως έγινε και σε αυτή που
φεύγει. 

Η προηγούμενη χρονιά άνοιξε με τους εργαζόμενους
της Εθνικής Ασφαλιστικής να απεργούν ενάντια στο ξε-
πούλημα της εταιρίας από τη διοίκηση της Εθνικής Τρά-
πεζας. Το απεργιακό μπαράζ κορυφώθηκε με μια 4ήμερη
απεργία τον Απρίλη που η συμμετοχή της έφτασε το

100%. “Η απεργία αυτή είναι σταθμός για τους εργαζό-
μενους της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ούτε μεταξύ μας δεν
περιμέναμε αυτή τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων.
Κανείς δεν περίμενε ότι θα καταφέρουμε να κρατήσουμε
μέχρι τέλος. Ήρθαμε πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Μάθα-
με να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Σημαντικά μαθήματα που
θα τα χρειαστούμε την επόμενη περίοδο, όποιες και αν
είναι οι εξελίξεις” ήταν η δήλωση ενός από τους απερ-
γούς στην Εργατική Αλληλεγγύη εκείνες τις μέρες.

Στην πρώτη γραμμή ενάντια στα ξεπουλήματα βρέθη-
καν οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, με μπροστάρηδες τους
αγωνιστές και τις αγωνίστριες του ΣΕΚΕΣ. Η προσπά-
θεια κυβέρνησης και δανειστών για ιδιωτικοποίηση του
νερού είναι μια υπόθεση με πολλά επεισόδια. Το 2017
μπήκε στον απόηχο της απεργιακής συγκέντρωσης έξω
από το Χρηματιστήριο Αθηνών λίγο πριν αλλάξει η χρο-
νιά, ενάντια στη μεταφορά εκατομμυρίων ευρώ από τα
αποθεματικά της ΕΥΔΑΠ, στις τσέπες ιδιωτών. Η συνέ-
χεια είχε μια σειρά κινητοποιήσεις ενάντια σε επιθέσεις,
από την προσπάθεια να δωθούν κομμάτια της επιχείρη-
σης σε εργολάβους, μέχρι την επιτυχημένη έως τώρα,
αντίσταση στις απολύσεις των υδρονομέων.

Σε απεργιακό αναβρασμό με στάσεις εργασίας και
προσπάθειες συντονισμού βρίσκονταν τους τελευταί-
ους μήνες του 2017 και οι εργαζόμενοι στις συγκοινω-
νίες, με βασικό παράγοντα της αντίστασης το Σωματείο
του Μετρό.

Το τέλος του 2017 σήμανε και την αναζωπύρωση της
αντίστασης ενάντια στο ξεπούλημα της ΔΕΗ. Τα δυο
μεγάλα συλλαλητήρια του Δεκέμβρη σε Φλώρινα και
Μεγαλόπολη και η μαζική συμμετοχή στην πανεργατική
της 14ης Δεκέμβρη δίνουν το στίγμα ότι ο αγώνας για
να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ – ή κομμάτια της – θα εί-
ναι από αυτούς που θα δούμε να ξεδιπλώνονται τη νέα
χρονιά.

Συνταξιούχοι

Μπορεί το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο του Κατρούγ-
καλου να ψηφίστηκε την άνοιξη του 2016, έναν χρόνο
μετά όμως φάνηκαν με δραματικό τρόπο οι συνέπειές
του. Οι αγώνες των συνταξιούχων σε τράπεζες και
ΜΜΕ έδωσαν τον τόνο. 

Για σχεδόν ένα μήνα την περασμένη άνοιξη, οι συντα-
ξιούχοι της πρώην Ιονικής Τράπεζας πραγματοποιού-
σαν συγκεντρώσεις σε καθημερινή βάση έξω από τα
κεντρικά της Alpha Bank, έχοντας στο πλευρό τους και
τους συνταξιούχους της Εμπορικής Τράπεζας. Διεκδί-
κηση τους ήταν η καταβολή των χρημάτων που τους εί-
χαν κρατηθεί όλα τα χρόνια που εργάζονταν για το
εφάπαξ τους. 

Το καλοκαίρι ήταν η σειρά των δημοσιογράφων. Ο
ΕΔΟΕΑΠ, το αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο επικουρικής
ασφάλισης και περίθαλψης του κλάδου, βάρεσε κόκκι-
νο, σταματώντας να καταβάλει επικουρικές συντάξεις
και φτάνοντας ένα βήμα πριν τη διάλυση. Εργαζόμενοι
και συνταξιούχοι απάντησαν με μαζικές συνελεύσεις
και αποφάσεις για απεργία διαρκείας, οι οποίες όμως
ποτέ δεν εφαρμόστηκαν από τη συνδικαλιστική ηγεσία.
Ο αγώνας συνεχίστηκε για μήνες, φτάνοντας ακόμα και
στην απεργία πείνας 4 δημοσιογράφων με σκηνές έξω
από την ΕΣΗΕΑ.

Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη μάχη που δίνουν οι συνταξι-
ούχοι της Εθνικής Τράπεζας ενάντια στη διάλυση του
ΛΕΠΕΤΕ, με οργάνωση από τα κάτω, μαζικές συγκεν-
τρώσεις συγκρουόμενοι με τη διοίκηση Φραγιαδάκη.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Οι απεργοί έξω από το εργοστάσιο της Γεωργίου ΑΕ. Στο κέντρο
ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ.

23/12/16, συγκέντρωση έξω από το Χρηματιστήριο Αθηνών
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ

25/10/17, 48ωρη απεργία στα ΜΜΕ

22/11/17, Διαδήλωση συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας



στη Βρετανία. Η Τερέζα Μέι κέρδισε
τις εκλογές, καταγράφοντας όμως
μια μεγάλη ήττα για το Συντηρητικό
Κόμμα, καθώς ενώ τις προκάλεσε
για να διευρύνει την πλειοψηφία της,
τελικά έχασε την αυτοδυναμία, με
αποτέλεσμα να σχηματίσει κυβέρνη-
ση με το βορειοϊρλανδικό DUP. Το
εκλογικό αποτέλεσμα ήταν μια μεγά-
λη επιτυχία για το Κόμμα των Εργα-
τικών, που πήρε ένα 40% πετυχαί-
νοντας μια άνοδο που συγκρίνεται
μόνο με τις εκλογές του 1945. Λίγες
βδομάδες αργότερα, η συσσωρευμέ-
νη ταξική οργή μετατρέπει τα αποτε-
λέσματα των εκλογών σε έκρηξη δια-
δηλώσεων μετά την τραγωδία στον
πύργο Γκρένφελ στο Λονδίνο όπου
κάηκαν ζωντανοί δεκάδες άνθρωποι.
Ο κόσμος πήρε στο κυνήγι την Τερέ-
ζα Μέι φωνάζοντάς τη δολοφόνο. 

Τον Ιούλη στο Μαρόκο γίνεται
τριήμερη γενική απεργία. Το ίδιο διά-
στημα νέα κρίση ξεσπάει στον Περ-
σικό Κόλπο αναδεικνύοντας τις βα-
θιές εντάσεις και ανταγωνισμούς
στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης
Ανατολής. Μια σειρά από αραβικές
χώρες, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ κάτω
από την ηγεσία της Σαουδικής Αρα-
βίας και έχοντας την υποστήριξη της
δικτατορίας του Σίσι προχωράνε σε
αποκλεισμό του Κατάρ λόγω των
σχέσεων με το Ιράν με την έγκριση
του Τραμπ. Λίγους μήνες αργότερα,
το Νοέμβρη, θα ακολουθήσει ένα με-
γάλο κύμα διώξεων σε ένα ξεκαθάρι-
σμα λογαριασμών στο εσωτερικό
του καθεστώτος της Σαουδικής Αρα-
βίας που έφτασε μέχρι τον πρωθυ-
πουργό …του Λιβάνου.

Στις 9 Ιούλη ένα εκατομμύριο άν-
θρωποι διαδηλώνουν στην Ιστανμ-
πούλ στην κορύφωση της Πορείας
για τη Δικαιοσύνη που ξεκίνησε στις

15 Ιούνη από την Άγκυρα και διένυσε
425 χιλιόμετρα, για να επιβεβαιώσει
ότι ο κόσμος που πάλεψε ενάντια
στο πραξικόπημα, συνεχίζει τη μάχη
ενάντια στον αυταρχισμό της κυβέρ-
νησης Ερντογάν.

Τον Ιούλιο, στη Γερμανία, πάνω
από 100 χιλιάδες διαδηλωτές παίρ-
νουν μέρος στις διαδηλώσεις ενάν-
τια στη σύνοδο κορυφής των G20.
Μέσα στη Σύνοδο καταγράφεται η
αβεβαιότητα για τη στάση του
Τραμπ πάνω στα ζητήματα προστα-
τευτισμού στο διεθνές εμπόριο. Με
διαδηλώσεις (παρά το συνεχιζόμενο
καθεστώς έκτακτης ανάγκης και την
αποτυχημένη απόπειρα της αστυνο-
μίας να τις εμποδίσει) υποδέχτηκαν
τον Τραμπ και στο Παρίσι, το οποίο
επισκέφθηκε για να «τιμήσει» την
άλωση της Βαστίλης τις επόμενες
μερες.

Αντιφασιστικές διαδηλώσεις

Τον Αύγουστο, η δολοφονία της
Χέδερ Χάγιερ στο Σάρλοτσβιλ και ο
τραυματισμός πολλών άλλων διαδη-
λωτών όταν ένας νεοναζί έριξε το
αυτοκίνητό του πάνω στην αντιφασι-
στική διαδήλωση ξεσηκώνει ξανά τις
ΗΠΑ. 45.000 αντιφασίστες διαδηλώ-
νουν στη Βοστώνη. Ακολουθούν δια-
δηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πό-
λεις των ΗΠΑ και σε πολλές άλλες
πόλεις σε όλον τον κόσμο για συμ-
παράσταση. Στο Σαν Φρανσίσκο και
στο Μπέρκλεϊ οι απόπειρες των φα-
σιστών να βγουν στο δρόμο ακυρώ-
νονται από τεράστιες αντισυγκεν-
τρώσεις. 

Το φθινόπωρο μπαίνει με την πρώ-
τη μεγάλη γενική απεργία στη Γαλ-
λία ενάντια στη νέα επίθεση του Μα-
κρόν στα εργασιακά στις 12  Σεπτέμ-

βρη. Εκατοντάδες χιλιάδες συμμετεί-
χαν στα συλλαλητήρια που οργανώ-
θηκαν σε 180 σημεία σε όλη τη χώ-
ρα. 

Στη Γερμανία τα αποτελέσματα
των εκλογών σηματοδοτούν για τρί-
τη φορά σε ένα χρόνο το ξέσπασμα
της πολιτικής κρίσης μέσα στην καρ-
διά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα
δυο παραδοσιακά κυβερνητικά κόμ-
ματα, οι Χριστιανοδημοκράτες και οι
Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψαν αρ-
νητικά ρεκόρ, τα χειρότερα ποσοστά
τους από το 1949. Σε μια επικίνδυνη
εξέλιξη, το ακροδεξιό κόμμα “Εναλ-
λακτική για τη Γερμανία” (AfD) κατά-
φερε να πιάσει διψήφιο ποσοστό και
να μπει στη Βουλή σαν τρίτο κόμμα,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα εκα-
τομμύρια ψήφων που πήρε είναι φα-
σίστες. Ελπιδοφόρα ήταν η αύξηση
των δυνάμεων της αριστεράς του
Die Linke, εκεί που βγήκε ανοιχτά
ενάντια στο ρατσισμό σε αντίθεση με
τις περιοχές που συμμετείχε σε τοπι-
κές κυβερνήσεις με τη σοσιαλδημο-
κρατία. Μερικές βδομάδες αργότερα
στις 21 Οκτώβρη, το αντιφασιστικό
κίνημα θα δείξει τα δόντια του με μια
μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση
στο Βερολίνο ενάντια στο συνέδριο
του AfD. 

Τον Σεπτέμβριο χιλιάδες άνθρωποι
διαδηλώνουν σε όλον τον κόσμο
ενάντια στην εθνοκάθαρση των μου-
σουλμάνων Ροχίνγκια στην Μιανμάρ. 

Την 1η Οκτώβρη στην Καταλωνία,
το δημοψήφισμα τελικά γίνεται και
το «Ναι» στην ανεξαρτησία κερδίζει
με 90%. Εκατομμύρια άνθρωποι
όλων των ηλικιών παρά την άγρια κα-
ταστολή, τις φυλακίσεις πολιτικών
και τα τελεσίγραφα του Ραχόι τις
προηγούμενες μέρες κατάφεραν χύ-
νοντας το αίμα τους στους δρόμους

και τα εκλογικά κέντρα να νικήσουν
την αστυνομία, τις πλαστικές σφαί-
ρες, στο κορυφαίο αυτό παράδειγμα
μαζικής κινητοποίησης που ανέδειξε
το 2017. Η υποστήριξη της ΕΕ στην
καταστολή του Ραχόι ήρθε να απο-
δείξει το πόσο σάπια και αντιδημο-
κρατική είναι αυτή η Ένωση. 

Μισό εκατομμύριο διαδηλωτές
πλημμύρισαν ξανά τους δρόμους
της Βαρκελώνης στις 21 Οκτωβρίου,
μετά την απόφαση του Ισπανικού
κράτους να καταργήσει την αυτονο-
μία και να αναλάβει το ίδιο τον άμε-
σο έλεγχο στην Καταλωνία ενώ δε-
κάδες χιλιάδες διαδηλώνουν ενάντια
στις συλλήψεις υπουργών. Στις 8
Νοέμβρη γενική απεργία θα παραλύ-
σει την Καταλωνία. Τα αποτελέσματα
των εκλογών του Δεκεμβρίου θα έρ-
θουν να ξεσκεπάσουν τον Ραχόι που
τις προκάλεσε και να αποδείξουν πε-
ρίτρανα ότι η πλειοψηφία το λαού εί-
ναι με την ανεξαρτησία. 

Υπέρ της ανεξαρτησίας

Σε ένα άλλο δημοψήφισμα στο
ιρακινό Κουρδιστάν στις 25 Οκτώβρη
με τη συμμετοχή σχεδόν 3,5 εκατομ-
μυρίων ψηφοφόρων το αίτημα υπέρ
της ανεξαρτησίας πήρε ένα συντρι-
πτικό 92%. Η κωλοτούμπα της κυ-
βέρνησης, μετά και από την απροθυ-
μία των ΗΠΑ, παρά τις κόντρες με
τον Ερντογάν, να στηρίξουν ένα τέ-
τοιο εγχείρημα, ξεσηκώνει οργή και
αναταραχή. 

Στις εκλογές που γίνονται στην Αυ-
στρία το δεξιό Συντηρητικό Λαϊκό
Κόμμα βγήκε πρώτο συγκεντρώνον-
τας το 31,6% ενώ το Σοσιαλδημο-
κρατικό Κόμμα (SPO) κατέλαβε τη
δεύτερη θέση με 26,9%, και το φασι-
στικό Κόμμα Ελευθερίας (FPO) κατέ-
γραψε ένα 26%. Λίγο πριν τα Χρι-
στούγεννα το φασιστικό κόμμα μπή-
κε στην κυβέρνηση δίπλα στο Λαϊκό
για πρώτη φορά μετά το 1999. Στην
ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης δέ-
κα χιλιάδες αντιφασίστες διαδήλω-
σαν προς το κοινοβούλιο ενώ ετοιμά-
ζεται μεγάλο συλλαλητήριο στη Βιέν-
νη στις αρχές του Γενάρη με σύνθη-

μα έξω οι φασίστες από την κυβέρ-
νηση. Στην Βαρσοβία το Νοέμβρη,
χιλιάδες διαδηλωτές συμμετέχουν
σε αντιφασιστική συγκέντρωση υψώ-
νοντας το ανάστημά τους στην πολύ
μαζικότερη εθνικιστική-φασιστική
σύναξη που οργανώνεται κάθε χρό-
νο τη «Μέρα Ανεξαρτησίας» - με την
υποστήριξη αστυνομίας και ΜΜΕ.

Οι  φρικιαστικές εικόνες αγοραπω-
λησίας αφρικανών μεταναστών στη
Λιβύη που μετέδωσε το Νοέμβριο το
CNN σοκάρουν εκατομμύρια ανθρώ-
πους και ξεσηκώνουν ένα διεθνές
κύμα διαδηλώσεων. Στην Σύνοδο Ευ-
ρωπαϊκήςΈνωσης-Αφρικανικής Ένω-
σης στα τέλη του Νοέμβρη πίσω από
τα κροκοδείλια δάκρυα οι κυβερνών-
τες συνεχίζουν την ίδια πολιτική. Τον
ίδιο μήνα, στη Ζιμπάμπουε μετά από
37 χρόνια στην εξουσία ο Ρόμπερτ
Μουγκάμπε ανατρέπεται με πραξικό-
πημα από συνεργάτες του - όμως
πολύς κόσμος αντιμετωπίζει την ανα-
τροπή του σαν ευκαιρία και κατεβαί-
νει σε μαζικές διαδηλώσεις. 

Σε ένα κρίσιμο μέτωπο για τους
παγκόσμιους ανταγωνισμούς στην
Άπω Ανατολή και στον Ειρηνικό, δε-
κάδες χιλιάδες διαδηλωτές υποδέ-
χτηκαν στους δρόμους της Σεούλ
τον Τραμπ και αποδοκίμασαν τις πο-
λεμικές κραυγές του ενάντια στη Β.
Κορέα στις 7-8 Νοέμβρη. 

Το 2017 έκλεισε με μια νέα Ιντι-
φάντα να βρίσκεται σε εξέλιξη μετά
την αναγνώριση από τον Τραμπ της
Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του Ισ-
ραήλ με το τελευταίο να εξαπολύει
δολοφονικές επιθέσεις με το στρατό
και την αστυνομία ενάντια στον
ηρωικό αγώνα των Παλαιστινίων. Οι
διαδηλώσεις συμπαράστασης στην
Παλαιστίνη απλώθηκαν από το Λος
Άντζελες ως τη Τζακάρτα, περνών-
τας από πολλές πόλεις της Ευρώπης
και βέβαια στις πρωτεύουσες της
Μέσης Ανατολής. Ο Τραμπ έκλεισε
τη χρονιά με μια ήττα μέσα στην
έδρα του στον ΟΗΕ, όπου 128 χώ-
ρες καταδίκασαν την απόφαση των
ΗΠΑ για την Ιερουσαλήμ.

Γιώργος Πίττας

Βάθεμα της αβεβαιότητας, 

της κρίσης και της αστάθειας 

σε όλο τον πλανήτη, πολεμικές

εντάσεις, συνέχεια της

απαξίωσης του περιβάλλοντος,

ρατσιστικές εκστρατείες που

απειλούν να στρώσουν το δρόμο

στην ακροδεξιά - αλλά και

αφύπνιση, ξεσηκωμός, γενικές

απεργίες, ανατροπές

κυβερνήσεων και μηνύματα

ελπίδας σε μια σειρά από

χώρες- ήταν τα χαρακτηριστικά

που κυριάρχησαν στον πλανήτη

την χρονιά που μόλις τελείωσε.  

Τ
ο πρώτο τέτοιο μήνυμα ήρθε με
το καλημέρα, με τον ξεσηκωμό
που υποδέχτηκε την ορκωμο-

σία του προέδρου Τραμπ στις ΗΠΑ.
Δυόμιση με τρία εκατομμύρια αν-
θρώποι  πλημμύρισαν τους δρόμους
κάθε μικρής και μεγάλης αμερικανι-
κής πόλης στις 20-21 Γενάρη. Στην
Ουάσιγκτον μόνο διαδήλωσαν πάνω
από 500 χιλιάδες. Εκατοντάδες χι-
λιάδες, στην συντριπτική τους πλει-
οψηφία  γυναίκες, βγήκαν στους
δρόμους ενάντια σε όσα εκπροσωπεί
ο Τραμπ, το ρατσισμό, το σεξισμό,
τον πόλεμο, τα κέρδη των πολυεθνι-
κών. Μαθητές και φοιτητές σε όλη τη
χώρα παράτησαν τα μαθήματα και
συμμετείχαν στις πορείες. Στο λιμάνι
του Όκλαντ οι λιμενεργάτες επέλε-
ξαν να διαμαρτυρηθούν για την ορ-
κωμοσία Τραμπ κατεβαίνοντας σε
απεργία.

Το κύμα απλώθηκε σε όλο τον κό-
σμο. Τέτοιος ταυτόχρονος παγκό-
σμιος ξεσηκωμός είχε να γίνει από
το 2003 και τον πόλεμο στο Ιράκ:
Μαζικές διαδηλώσεις έγιναν στο
Λονδίνο και σε δεκάδες άλλες πόλεις
της Βρετανίας, στο Δουβλίνο, στο
Παρίσι, την Γενεύη, το Άμστερνταμ,
το Βερολίνο, την Ρώμη, την Πράγα,
την Λισαβόνα, την Μαδρίτη, το Όσ-
λο, την Βαρκελώνη, την Βαρσοβία,
την Στοκχόλμη, το Ελσίνκι. Η αρχή
είχε γίνει στην Αυστραλία και στη
Νέα Ζηλανδία ενώ διαδηλώσεις έγι-
ναν στην Ιαπωνία, την Ινδία, τις χώ-
ρες της Μέσης και Άπω Ανατολής,
της Λατινικής Αμερικής και της Αφρι-
κής, ακόμη και στην Ανταρκτική! 

Ο Φλεβάρης ξεκίνησε με τη Σύνο-
δο της ΕΕ στη Μάλτα να αποφασίζει
την στήριξη της Λυβικής κυβέρνη-
σης, καρποί της οποίας είναι μερι-
κούς μήνες αργότερα οι θάνατοι, οι
βιασμοί, οι βασανισμοί και τα σκλα-
βοπάζαρα για δεκάδες χιλιάδες πρό-
σφυγες και μετανάστες.  

Ενάντια σε αυτήν την πολιτική της
ΕΕ το πιο ηχηρό πρώτο μήνυμα ήρθε
από τους δρόμους της Βαρκελώνης,
όπου πάνω από 250 χιλιάδες άνθρω-
ποι διαδήλωσαν στις 18 Φλεβάρη
απαιτώντας από το Ισπανικό κράτος
να καλωσορίσει περισσότερους πρό-
σφυγες. Κάλεσμα για συμμετοχή εί-
χε απευθύνει και η τοπική κυβέρνη-

ση. Το ίδιο διάστημα ο Ραχόι είναι
αντιμέτωπος με ένα κύμα κινητοποι-
ήσεων που απλώνεται σε όλη τη χώ-
ρα. Στην “Πορεία για την Αξιοπρέ-
πεια” στη Σεβίλλη στις 28 Φλεβάρη
διαδηλώνουν 100 χιλιάδες εργαζόμε-
νοι ενώ υπάρχουν απεργίες με κορυ-
φαία την πολυήμερη απεργία των λι-
μενεργατών.  

Απάντηση στη βαρβαρότητα

Στο Παρίσι αυθόρμητες διαδηλώ-
σεις ξέσπασαν αρχικά στα προάστια
του Παρισιού και επεκτάθηκαν σε
Μπορντώ, Τουλούζ, Μασσαλία,
Ρουέν με σύνθημα «χωρίς δικαιοσύ-
νη δεν υπάρχει ειρήνη» σαν απάντη-
ση στη βαρβαρότητα της γαλλικής
αστυνομίας που βίασε ένα νεαρό
μαύρο, τον Τεό, σε «εξακρίβωση
στοιχείων». 

Στην Νότιο Κορέα σε συνέχεια των
κινητοποιήσεων του φθινοπώρου,
750.000 κατέβηκαν στους δρόμους
της Σεούλ στις 11 Φλεβάρη απαιτών-
τας την παραίτηση της προέδρου
Γκιουν-χιε Παρκ. Λίγες βδομάδες αρ-
γότερα, τον Μάρτιο, το κίνημα στην
Νότια Κορέα γιόρτασε με νέες μαζι-
κές διαδηλώσεις τη νίκη του γκρεμί-
ζοντας από την εξουσία την πρό-
εδρο Γκιουν-χιε Παρκ και στέλνον-
τάς την στα δικαστήρια. 

Την άνοιξη του 2017, η μέρα της
Γυναίκας στις 8 του Μάρτη, για πρώ-
τη φορά μετά από δεκαετίες, γίνεται
σημείο αναφοράς για να εκφραστεί
η οργή ενάντια στο σεξισμό και την
καταπίεση. Σε τουλάχιστον εξήντα
χώρες οργανώθηκαν κινητοποιήσεις
που σε κάποιες περιπτώσεις συνο-
δεύτηκαν από επίσημες ή ανεπίση-
μες απεργίες. Με τον ένα η τον άλλο
τρόπο συμμετείχαν στην παγκόσμια
κινητοποίηση γυναίκες και άνδρες

από την Αυστραλία ως την Υεμένη,
από την Λατινική Αμερική ως το
Χονγκ Κόνγκ και την Κορέα. Ίσως η
μεγαλύτερη διαδήλωση από όλες
οργανώθηκε στη Μαδρίτη, με εκα-
τοντάδες χιλιάδες κόσμο. Στην Πο-
λωνία, όπου πρωτοξεκίνησε το κάλε-
σμα για απεργία γυναικών στις 8
Μάρτη, έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις
ενάντια στον πολιτικό βούρκο της
Δεξιάς που κυβερνάει και επιχείρησε
να απαγορεύσει εντελώς τις εκτρώ-
σεις – πετυχαίνοντας τελικά η κυβέρ-
νηση να μην φέρει στο κοινοβούλιο
το πιο μεσαιωνικό σκέλος του προ-
γράμματός της. 

Στις 18 Μάρτη, τη μέρα Διεθνούς
Αντιφασιστικής δράσης που αποφα-
σίστηκε στο περσινό διήμερο της
ΚΕΕΡΦΑ στο Ρουφ, πραγματοποι-
ούνται διαδηλώσεις σε πάνω από πε-
νήντα πόλεις και είκοσι χώρες. Το
μεγαλύτερο συλλαλητήριο γίνεται
στο Λονδίνο, όπου διαδήλωσαν
30.000 άνθρωποι. Στο Παρίσι, στις
19 Μάρτη, κόντρα στην αστυνομική
τρομοκρατία που πέρασε από σωμα-
τικό έλεγχο όλους τους διαδηλωτές,
βάδισαν πάνω από 10.000. Τον επό-
μενο μήνα, πάνω από 20.000 θα δια-
δηλώσουν έξω από τη συνδιάσκεψη
του ρατσιστικού AfD («Εναλλακτική
για τη Γερμανία») στην Κολωνία, σε
μια συνέχεια των αντιρατσιστικών κι-
νητοποιήσεων της 18 Μάρτη στην
Ευρώπη. Το «Aufstehen gegen Rassi-
smus» («Ξεσηκωθείτε ενάντια στο
ρατσισμό») ήταν βασικό στις κινητο-
ποιήσεις.

Στη Ρώμη με μια "λαμπρή τελετή"
και την υπογραφή μιας πανηγυρικής
"Διακήρυξης" η Ευρωπαϊκή Ένωση
γιορτάζει τα εξηκοστά της γενέθλια.
Όμως το κλίμα είναι βαρύ, καθώς τις
ίδιες μέρες η Βρετανία καταθέτει την
αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή

Ένωση και η Τερέζα Μέι είναι απού-
σα. Στις εκλογές που γίνονται στην
Ολλανδία το ακροδεξιό "Κόμμα για
την Ελευθερία" του Βίλντερς χάνει
τις εκλογές από το δεξιό Λαϊκό Κόμ-
μα του Ρούτε. Όμως ο κίνδυνος της
ακροδεξιάς παραμένει καθώς ο Ρού-
τε στην προεκλογική του καμπάνια
ξεπέρασε ακόμη και τον Βίλντερς σε
ρατσιστικές κορώνες ενώ άνοιξε και
διπλωματικό πόλεμο με την Τουρκία.

Επικίνδυνη συμμαχία 

Στην ίδια την Τουρκία, στο δημο-
ψήφισμα, ο Ερντογάν κερδίζει ορια-
κή νίκη με 51,4% στο «Ναι» έναντι
48,6 για το «Όχι», ενδεικτικό της
αγανάκτησης που έχει προκαλέσει
σε πλατιά κομμάτια κόσμου η από-
φασή του να χρησιμοποιήσει το απο-
τυχημένο πραξικόπημα για να τσακί-
σει το κίνημα με ένα κύμα καταστο-
λής. Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου,
στις 6 Απρίλη δύο αμερικάνικα πλοία
ξεκινάνε από την Σούδα για να βομ-
βαρδίσουν τη Συρία κάνοντας τον
Καμένο να χοροπηδάει από χαρά για
την αναβάθμιση του ρόλου της Ελ-
λάδας στο πλευρό του Τραμπ και
των σχεδίων του στη Μέση Ανατολή.
Μερικούς μήνες αργότερα, η επίσκε-

ψη του Αλέξη Τσίπρα στον Τραμπ θα
αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο αυ-
τήν την επικίνδυνη συμμαχία.

Στις 28 Απρίλη στη Βραζιλία γίνε-
ται η μεγαλύτερη γενική απεργία των
τελευταίων τριάντα χρόνων ενάντια
στα μέτρα που έφερε η νεοφιλελεύ-
θερη κυβέρνηση του κατηγορούμε-
νου για διαφθορά πρόεδρου Τέμερ.
Συμμετείχαν 35 εκατομμύρια εργα-
ζόμενοι που κυριολεκτικά νέκρωσαν
όλες τις μεγάλες πόλεις και τη χώρα
γενικότερα. Ακολουθεί δεύτερη γενι-
κή απεργία τον Ιούνη. Λίγο πριν κλεί-
σει ο χρόνος η σκυτάλη των πανερ-
γατικών κινητοποιήσεων και διαδη-
λώσεων περνάει στη γειτονική Αρ-
γεντινή. 

Τα αποτελέσματα των προεδρικών
εκλογών στη Γαλλία έρχονται να
αποδείξουν ότι η καρδιά της ΕΕ βρί-
σκεται σε βαθιά πολιτική κρίση. Στο
δεύτερο γύρο των εκλογών για πρώ-
τη φορά στην ιστορία δεν θα είναι
παρών κανένα από τα δύο μεγάλα
κόμματα διαχείρισης του γαλλικού
καπιταλισμού. Το Σοσιαλιστικό Κόμ-
μα εξαφανίζεται (6,35%) μετά από
την πενταετία διακυβέρνησης του
Ολάντ ενώ ο Φιγιόν πέφτει στην τρί-
τη θέση με 19,91%. Η δεύτερη Λεπέν
του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου
θα χάσει στο δεύτερο γύρο από τον
πρώτο Μακρόν ενώ άνοδο παρου-
σιάζει η Αριστερά με τον Μελανσόν
να παίρνει 19,5%. Η πρώτη απάντη-
ση στον Μακρόν έρχεται την Πρωτο-
μαγιά όπου διαδηλώνουν μαζικά με
τα συνδικάτα χιλιάδες διαδηλωτές. 

Λίγο αργότερα, στη Συμφωνία του
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, η
κυβέρνηση των ΗΠΑ αποσύρεται με
τον Τραμπ να δηλώνει ότι μια συμ-
φωνία για την κλιματική αλλαγή θα
«υπέσκαπτε» την οικονομία των ΗΠΑ.
Κινητοποιήσεις γίνονται στο Παρίσι,
στο Λονδίνο και στην Ουάσιγκτον. 

Τα αποτελέσματα των βρετανικών
εκλογών τον Ιούνιο ήρθαν να επιβε-
βαιώσουν το βάθεμα της πολιτικής
κρίσης που έχει ακολουθήσει το bre-
xit και την ανάδειξη μιας νέας ριζο-
σπαστικοποίησης από τα αριστερά
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σελ.8-9 εργατικη αλληλεγγυη Oι διεθνείς εξελίξεις την χρονιά που πέρασε

Γενάρης 2017, 
το Σαν Φρανσίσκο
ενάντια στον Τραμπ

Δεκέμβρης 2017, Ιερουσαλήμ

Φλεβάρης 2017, Σεούλ

Οκτώβρης 2017, Δημοψήφισμα στην Καταλωνία



Τ
ο αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα
έχει πρωταγωνιστική θέση στην αναδρομή
του 2017 στην Ελλάδα. Οι μάχες που έδωσε

σε όλα τα μέτωπα, από τη δίκη της Χρυσής Αυγής
μέχρι τη ρατσιστική πολιτική της Ευρώπης Φρού-
ριο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επέλεξε να
εφαρμόσει κατά γράμμα, καθόρισαν όλη τη χρονιά.

Οι άθλιες συνθήκες και οι θάνατοι προσφύγων
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι μαζικές απορρί-
ψεις των αιτήσεων ασύλου και οι απελάσεις που
υπαγόρευε η ρατσιστική συμφωνία με την Τουρκία,
οι περιπολίες της FRONTEX και του ΝΑΤΟ στο Αι-
γαίο, οι επιθέσεις στους εργαζόμενους της υπηρε-
σίας ασύλου, όλη η ρατσιστική ατζέντα της κυβέρ-
νησης συνδυάστηκε με μαζικές κινητοποιήσεις ντό-
πιων, μεταναστών και προσφύγων. Πρώτος σταθ-
μός ήταν η επιτυχία της διεθνούς αντιρατσιστικής
και αντιφασιστικής μέρας δράσης στις 18 Μάρτη.
Εκείνη τη μέρα, η Αθήνα έγινε κυριολεκτικά μια αγ-
καλιά για τους πρόσφυγες, μια αντιφασιστική πό-
λη. Στον ένα χρόνο από τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας,
χιλιάδες διαδήλωσαν από την Ομόνοια προς τη
Βουλή και τα γραφεία της ΕΕ.

Συνδικάτα από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
που παλεύουν ενάντια στις μνημονιακές επιθέσεις
έδωσαν μαζικό παρών, με τους εργαζόμενους στα
νοσοκομεία και τους εκπαιδευτικούς στην πρώτη
γραμμή. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν η πα-
ρουσία των ίδιων των προσφύγων που κατέβηκαν
κατά εκατοντάδες με πούλμαν από τα στρατόπεδα
της Μαλακάσας, του Ελληνικού, του Σχιστού, του
Ελαιώνα, του Λαυρίου, από τις καταλήψεις στέγης
της Αθήνας. Μαζί τους βρέθηκαν οι κοινότητες των
μεταναστών, η Πακιστανική, η Μπαγκλαντεσιανή, οι
αφρικανικές κοινότητες. Η σύνδεση του εργατικού
κινήματος με τον αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό
αγώνα έστειλε το μήνυμα ότι οι πολιτικές της Ευρώ-
πης Φρούριο που φουσκώνουν τα πανιά της ακρο-
δεξιάς, δε θα περάσουν. Αντίστοιχα μεγάλες κινη-
τοποιήσεις έγιναν την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη,
την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, την Ξάνθη, το
Βόλο, τα Γιάννενα, τη Μυτιλήνη, τη Λαμία, τη Λάρι-
σα, την Πρέβεζα, την Λειβαδιά, τα Τρίκαλα, τη Χίο.

Ήταν η κορύφωση μιας μεγάλης καμπάνιας που
απλώθηκε σε εκατοντάδες εργατικούς χώρους και
γειτονιές, σχολές και σχολεία σε όλη τη χώρα, κι-
νητοποιώντας χιλιάδες εργαζόμενους και νεολαί-
ους, ντόπιους και μετανάστες. Και έδωσε αυτοπε-
ποίθηση για όλες τις μάχες που ήταν ανοιχτές.
Έτσι το σύνθημα “Καλοδεχούμενοι οι πρόφυγες”
έγινε πράξη με αιχμή την είσοδο των προσφυγό-
πουλων στα σχολεία. Η αρχή έγινε στο Πέραμα με-
τά την προκλητική εμφάνιση τάγματος εφόδου με
επικεφαλής τον υπόδικο Λαγό σε σχολείο της πε-

ριοχής με προπηλακισμούς και επιθέσεις σε γονείς
και εκπαιδευτικούς. Η απάντηση ήταν μια μεγαλει-
ώδης συγκέντρωση υποδοχής των προσφυγόπου-
λων στο σχολείο οργανωμένη ενωτικά από τα τοπι-
κά συνδικάτα, τις αντιφασιστικές-αντιρατσιστικές
οργανώσεις, όλη την Αριστερά.

Ακολούθησαν αντίστοιχες κινητοποιήσεις στο Κε-
ρατσίνι, το Περιστέρι, το Ωραιόκαστρο, τη Μαλα-
κάσα, τον Αυλώνα και αλλού. Με πιο πρόσφατη την
μαζική υποδοχή των παιδιών της Πακιστανικής Κοι-
νότητας σε σχολείο στον Κεραμεικό -εκεί που οι
φασίστες προσπάθησαν να βγουν από τις τρύπες
τους και να αποτρέψουν τη φοίτηση των παιδιών
για να πάρουν ξανά μαζική απάντηση από την τοπι-
κή κοινωνία και την αριστερά που τα συνόδεψε πα-
νηγυρικά στο σχολείο.

Την ίδια στιγμή, η απαίτηση να καταδικαστούν οι
νεοναζί, που αγκάλιασε όλες τις κινητοποιήσεις σε
όλη τη χώρα, συνδυάστηκε φέτος, περισσότερο
από κάθε άλλη χρονιά, με το αίτημα να κλείσουν τα
γραφεία-ορμητήρια της Χρυσής Αυγής παντού.
Αφορμή ήταν η δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
φοιτητής Αλέξης Λάζαρης από τάγμα εφόδου της
Χρυσής Αυγής με επικεφαλής ένα από τα πρωτο-
παλίκαρα της οργάνωσης, τον Χ. Ζέρβα, έξω από
τα κεντρικά γραφεία της στη Μεσογείων. Η απάν-
τηση ήταν ένα μαζικό αντιφασιστικό συλλαλητήριο
τον Απρίλη προς τα γραφεία με τη συμμετοχή
όλων των τοπικών φορέων και συλλογικοτήτων και
παρουσία δίπλα δίπλα της Μάγδας Φύσσα και της
Μαρίας Κασκαρίκα, μητέρας του Λάζαρη.

Να κλείσουν τα γραφεία της ΧΑ

Η Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των γραφείων
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής που συγκροτήθηκε
αμέσως μετά έπαιξε κρίσιμο ρόλο στο να πάρει το
αίτημα κεντρικά χαρακτηριστικά. Η εκδήλωσή της
στις 5 Ιούλη στην Πανόρμου ήταν το ξεκίνημα της
δράσης για τις διαδηλώσεις στην επέτειο του Παύ-
λου Φύσσα στις 16 Σεπτέμβρη με αυτό ακριβώς το
περιεχόμενο που οδήγησε και στην επιτυχία τους.

Έτσι, στις 16 Σεπτέμβρη, χιλιάδες αντιφασίστες
και αντιφασίστριες βγήκαν στους δρόμους ενάντια
στους χρυσαυγίτες δολοφόνους του Παύλου Φύσ-
σα. Το συλλαλητήριο που βάδισε από το Σύνταγμα
στη Μεσογείων απαιτώντας να κλείσουν τα κεντρι-
κά γραφεία ορμητήρια των νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής, θύμισε την οργισμένη αντιφασιστική απεργια-
κή διαδήλωση που είχε κάνει την ίδια διαδρομή
τέσσερα χρόνια πριν αμέσως μετά τη δολοφονία. Η
επιτυχία της κινητοποίησης έδειξε ξανά τη δύναμη
της ενότητας, καθώς μαζί βάδισαν συνδικάτα, νεο-
λαία, αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές συλλογικότη-
τες, μετανάστες και πρόσφυγες, κόσμος από κάθε
γειτονιά, οργανώσεις της Αριστεράς.

Η επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να αντι-
μετωπίσει με αστυνομικούς φραγμούς και καταστο-
λή την πορεία για να την εμποδίσει να φτάσει στα
γραφεία προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη οργή. Οι
διαδηλώσεις συνεχίστηκαν δυο μέρες μετά με μαζι-
κή πορεία στο Κερατσίνι, ξεκινώντας από το σημείο
της δολοφονίας ως το Καστράκι Δραπετσώνας
όπου διοργανώθηκε συναυλία από την οικογένεια
και τους φίλους του Παύλου Φύσσα. Δυνατό αντι-
φασιστικό μήνυμα ήρθε εκείνες τις ημέρες από
όλες τις πόλεις, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, τη Μυτι-
λήνη, την Ξάνθη, την Πάτρα, τα Γιάννενα, το Βόλο.

Καθοριστικής σημασίας ήταν και οι κινητοποι-
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Μαζικές

16/9/17, Το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην 4η επέτειο της δολοφονίας Φύσσα

Απεργία πείνας προσφύγων στη Μυτιλήνη

17/2/17, Υποδοχή προσφυγόπουλων στο Ωραιόκαστρο 

17/8/17, Πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία μετά τη φασιστική δολοφονία της Χέδερ Χάγερ
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ήσεις στον Ασπρόπυργο. Εκεί, την ίδια
ακριβώς περίοδο με την επίθεση στο
Αλέξη Λάζαρη, υπήρξε κλιμάκωση των
ρατσιστικών επιθέσεων κατά των μετα-
ναστών εργατών με την ανοχή και συγ-
κάλυψη όχι μόνο της αστυνομίας αλλά
και της Δημαρχείας της περιοχής. Η
πρώτη μαζική διαδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ
και της Πακιστανικής Κοινότητας στη
Γκορυτσά Ασπροπύργου στις 13 Μάη
δέχτηκε απροκάλυπτη επίθεση από την
αστυνομία και τους φασίστες. Ήταν μια
πρόκληση που ξεσήκωσε το αντιφασι-
στικό και αντιρατσιστικό κίνημα. Χιλιά-
δες μετανάστες και συμπαραστάτες δια-
δήλωσαν στις 17 Ιούνη από το Δημαρ-
χείο Ασπροπύργου ως το αστυνομικό
τμήμα, κερδίζοντας τη συμπαράσταση
όχι μόνο των τοπικών φορέων και συνδι-
κάτων αλλά και του κόσμου της περιο-
χής, καταφέρνοντας τις πρώτες συλλή-
ψεις των φασιστών δραστών.

Παράλληλα με αυτή τη μάχη, ξεδι-
πλώθηκε και ο αγώνας στο εργοστάσιο
Κ. Γεωργίου στον Αυλώνα. Η απεργία
διαρκείας των μεταναστών εργατών
ενάντια στις απολύσεις και τις άθλιες
συνθήκες δουλειάς, που οργανώθηκε με γενικές συνελεύσεις,
εκλογή επιτροπής αγώνα και καθημερινές περιφρουρήσεις, έγι-
νε παράδειγμα για όλη την εργατική τάξη. Και έληξε με πανη-
γυρική νίκη των μεταναστών εργατών μετά από δύο βδομάδες
αγώνα. Η νίκη τους έδωσε αυτοπεποίθηση στους μετανάστες
εργάτες παντού. Λίγες βδομάδες μετά, 23 πακιστανοί στα φυ-
τώρια Γιώργου Γαλαρά στο Μαραθώνα γυρνούσαν νικητές στη
δουλειά έπειτα από απεργιακές κινητοποιήσεις που οργάνώθη-
καν με τον ίδιο τρόπο, γενική συνέλευση, εκλογή 5μελούς επι-
τροπής και καθημερινή παρουσία στο χώρο δουλειάς.

Η καμπάνια για την καταδίκη των νεοναζί και το κλείσιμο των
γραφείων τους έγινε παντού κεντρική και είχε αποτελέσματα.
Στην Ξάνθη, τα Χανιά και άλλες πόλεις, τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής έκλεισαν. Σε άλλες πόλεις πλέον υπολειτουργούν. Το
2017, δίκες νεοναζί κατέληξαν σε καταδίκη τους. Ο Ζέρβας κα-
ταδικάστηκε για την επίθεση στο Λάζαρη, η Σκορδέλη για την
επίθεση σε Αφγανούς μετανάστες στον Άγιο Πανετελεήμονα, οι
Παπαβασιλείου-Περρής για τον εμπρησμό μπαρ μετανάστη
από το Καμερούν στην πλατεία Αμερικής, ο Κουκούτσης για
συκοφαντική δυσφήμιση στον Πέτρο Κωνσταντίνου, ο Γιαννόγ-
κωνας για την επίθεση στην Κατερίνα Πατρικίου στο Περιστέρι,
ο Κοντομούς για τις επιθέσεις του τάγματος εφόδου Μεταμόρ-
φωσης, ο Κασιδιάρης για διέγερση σε βία. Πολλές από αυτές
είναι αμετάκλητες.

Και την ίδια στιγμή, μια σειρά αντιφασίστες και αντιφασί-
στριες που είχαν βρεθεί στο στόχαστρο των ναζί με μηνύσεις
εναντίον τους αθωώθηκαν πανηγυρικά. Ανάμεσά τους οι εκπαι-
δευτικοί Σεραφείμ Ρίζος και Μαργαρίτα Παπαμηνά στα Χανιά
αλλά και ο Αιγύπτιος μενατάστης εργάτης Ουαλίντ Ταλέμπ από
τη Σαλαμίνα που είχε μηνυθεί για κλοπή από τους καταδικασμέ-
νους βασανιστές του. Ενώ τεράστια ήταν η κατακραυγή για την
φασιστική επίθεση που δέχτηκε η δικηγόρος της Πολιτικής
Αγωγής Ευγενία Κουνιάκη έξω από το Εφετείο, τις ίδιες μέρες
που οι φασίστες ξαναχτυπούσαν μετανάστη εργάτη στον
Ασπρόπυργο.

Οι εξεγέρσεις στη Μόρια δε σταμάτησαν όλη τη χρονιά, το
ίδιο και οι διαμαρτυρίες σε όλα τα στρατόπεδα. Ίσως το πιο χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα ήταν όταν ο ίδιος ο Μουζάλας πα-
ρουσιαζόταν μαζί με την αστυνομία στο Ελληνικό για να κατα-
στείλει την απεργία πείνας των προσφύγων στο στρατόπεδο
και να καταγγείλει την ΚΕΕΡΦΑ ως “υποκινητή ανύπαρκτων κι-
νητοποιήσεων”.

Νίκη του κινήματος καταγράφηκε στο μέτωπο της προβολής
της ναζιστικής οργάνωσης από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις, συζητήσεις και συγκεντρώ-
σεις της ΚΕΕΡΦΑ στο Ραδιομέγαρο και μπροστά στην άρνηση
της Διοίκησης της ΕΡΤ να διακόψει την μετάδοση των ομιλιών
και των συνάξεων των νεοναζί, η ΠΟΣΠΕΡΤ αποφάσισε το απερ-
γιακό μπλοκάρισμά τους. Όσο για την αγωγή που κατέθεσε η
ηγεσία της Χρυσής Αυγής ενάντια στην ΠΟΣΠΕΡΤ για αυτή της
την απόφαση, απορρίφθηκε λίγο μετά από το δικαστήριο.

Συγκεντρώσεις παντού

Τοπικές αντιφασιστικές συγκεντρώσεις έγιναν σε δεκάδες
γειτονιές σε όλη τη χώρα φέτος είτε ενάντια σε συνάξεις της
ΧΑ είτε μετά από επιθέσεις τους κατά μεταναστών και αντιφα-
σιστών. Στον Πειραιά, όλη η χρονιά είναι γεμάτη από τέτοιες κι-
νητοποιήσεις. Στο Μενίδι οργανώθηκε μαζική πικετοφορία και
διαδήλωση ενάντια σε επίθεση κατά αντιφασιστών της ΚΕΕΡΦΑ
και της Εργατικής Αλληλεγγύης. Στην Καλλιθέα, η απόπειρά
τους να καταθέσουν στεφάνι την 25η Μάρτη και της 28η Οκτώ-
βρη αποτράπηκε και τις δύο φορές από μαζικές αντιφασιστικές
κινητοποιήσεις. Στη Νέα Ιωνία έγινε κινητοποίηση ενάντια στη
ρατσιστική επίθεση εναντίον μετανάστη και μέλους της ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Στα Τρίκαλα, μαζική διαδήλωση κήρυξε ανεπιθύμητο τον
Μιχαλολιάκο στην πόλη. Στο Ηράκλειο έγινε μαζική πορεία
ενάντια στη νεκροφιλική φιέστα της Χρυσής Αυγής. Στο Μα-
ρούσι οργανώθηκε μεγάλη διαδήλωση με αίτημα να κλείσουν
τα γραφεία τους στην περιοχή.

Καμία φασιστική ή ρατσιστική επίθεση δεν έμει-
νε αναπάντητη. Η ρατσιστική επίθεση στο σπίτι
του μικρού μαθητή Αμίρ στη Δάφνη, αμέσως μετά
την απόφαση να του στερήσουν την σημαία στην
παρέλαση της 28ης Οκτώβρη, απαντήθηκε με μα-
ζικές διαδηλώσεις στη γειτονιά. Ενώ στο Μονα-
στηράκι η ΚΕΕΡΦΑ οργάνωσε πικετοφορία ενάν-
τια στη ρατσιστική επίθεση αστυνομικών σε μετα-
νάστη μουσικό δρόμου.

Η παρουσία του αντιφασιστικού και αντιρατσι-
στικού κινήματος στην ίδια τη δίκη της Χρυσής
Αυγής ήταν επίσης συνεχής. Με μαζικές συγκεν-
τρώσεις στο Εφετείο όπως στις 17 Γενάρη για τα
τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Σαχζάτ
Λουκμάν στα Πετράλωνα ή στις 27 Απρίλη για τη

διπλή επέτειο των δύο χρόνων από
την έναρξη της δίκης και των πενήν-
τα από την άνοδο της χούντας. Αλλά
και με συμμετοχή στο ακροατήριο
της δίκης δεκάδων συλλογικοτήτων,
σωματείων και φορεων στο πλευρό
όλων των μαρτύρων που κατέθεταν
αυτή τη χρονιά.

Η συμβολή της ΚΕΕΡΦΑ σε όλες
αυτές τις μάχες ήταν πολύτιμη. Όχι
μόνο γιατί δεν έλειψε από καμία αλ-
λά και γιατί οι πρωτοβουλίες και οι
δράσεις της, από τις επισκέψεις της
σε όλα τα στρατόπεδα της χώρας
στις αρχές της χρονιάς μέχρι την πα-
νελλαδική συνέλευσή της στις 15 και
16 Οκτώβρη στο Γκάζι, έγιναν σταθ-
μοί για ολόκληρο το κίνημα. Και συν-
δέθηκαν με το κίνημα και τις μάχες
σε διεθνές επίπεδο. Η ΚΕΕΡΦΑ ξεκί-
νησε τη χρονιά με τα συλλαλητήρια
την ημέρα της ορκωμοσίας του
Τραμπ, ενάντια στο πιο ρατσιστή και
σεξιστή πρόεδρο και σε αλληλεγγύη
με το κίνημα που ξεσηκωνόταν εκεί-
νες τις μέρες στις ΗΠΑ και όλο τον
κόσμο. Στην Αθήνα, η διαδήλωση

από το Σύνταγμα μέχρι την αμερικάνικη πρεσβεία ενώθηκε με
ένα μαζικό μπλοκ, κύρια γυναικών από τις ΗΠΑ, που την υποδέ-
χτηκε με χαμόγελα και χειροκροτήματα. Σε επτά πόλεις έγιναν
συγκεντρώσεις την ίδια μέρα.

Λίγους μήνες μετά, η ΚΕΕΡΦΑ έδειχνε ξανά την αλληλεγγύη
της με το κίνημα των ΗΠΑ που έβγαινε στο δρόμο για τη φασιστι-
κή δολοφονία της Χέδερ Χάγιερ στο Σάρλοτσβιλ. Μέσα στο κατα-
καλόκαιρο, στις 17/8, οργάνωσε πικετοφορία έξω από την αμερι-
κάνικη πρεσβεία προσθέτοντας το όνομα της Χέδερ στον κατάλο-
γο των θυμάτων του αντιφασιστικού κινήματος διεθνώς και στους
λόγους για τους οποίους θα διαδηλώναμε στην επέτειο της δολο-
φονίας του Παύλου Φύσσα ένα μήνα μετά. Η κινητοποίηση δε
από το Σύνταγμα στα γραφεία της ΕΕ με αφορμή τα σκλαβοπά-
ζαρα στη Λιβύη και κεντρικά συνθήματα όχι ξανά σκλάβοι στην
Αφρική, να κλείσουν τα ρατσιστικά στρατόπεδα, να σταματήσει η
εκπαίδευση της Λυβικής Ακτοφυλακής από το ελληνικό κράτος,
να καταργηθούν οι ρατσιστικές συμφωνίες της ΕΕ με την Λιβύη
και την Τουρκία, είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα.

Με αυτή την ορμή και εμπειρία το αντιρατσιστικό και αντιφα-
σιστικό κίνημα μπαίνει στο 2018. Με πρώτο μεγάλο σταθμό μια
νέα διεθνή μέρα δράσης ενάντια στο ρατσισμό και τους φασί-
στες στις 17 Μάρτη. Και με όλα τα μέτωπα ανοιχτά, για να πε-
τύχει τόσο την οριστική καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής όσο και το ξήλωμα όλων των ρατσιστικών πολιτικών που
ανοίγουν το δρόμο στους φασίστες.

Λένα Βερδέ

17/6/17, Αντιρατσιστική διαδήλωση στον Ασπρόπυργο

απαντήσεις στις προκλήσεις

Αθήνα 18/3/17, Διεθνής μέρα δράσης ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
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ΠΕΜΠΤΗ 4/1
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 6.30μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ

ΞΑΝΘΗ  πλατεία 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5/1
ΕΞΑΡΧΕΙΑ πλατεία 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 6.30μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού 6μμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ ιν 6μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 6μμ
ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 6μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δ. Πλακεντίας 3μμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  πεζόδρομος Δεκελείας
6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 6.30μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 6.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλατεία
7μμ
ΝΙΚΑΙΑ  πλατεία Ελευθερίας 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα  6μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου
6.30μμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  Άγαλμα Λαμπράκη 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 5μμ

ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου  και Ρήγα Φε-
ραίου 6μμ

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 5.30μμ

Εξορμήσεις 
με την 
εργατική 
αλληλεγγύη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Δημήτρης Παπαϊωάννου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 καφέ Cello 8μμ
Οι μάχες του 2017 καθορίζουν τη νέα χρο-
νιά
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Ο Λένιν σήμερα
Ομιλητής: Γιώργος Λαμπάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η Παλαιστίνη παλεύει και θα νικήσει
Ομιλήτρια: Μαρία Γρυσμπολάκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Λένιν: «Τι να κάνουμε»
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας τη
νέα χρονιά
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Λευτεριά στην Παλαιστίνη
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Κάτω τα χέρια από την Παλαιστίνη
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Τρανς – το δικαίωμα επιλογής φύλου
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κούρκουλου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 ιντερνετ καφέ Αγ.Γλυκερίας
5, 7.30μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Λευτεριά στην Παλαιστίνη
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 καφέ Τζέγκα 
(Κειριαδών 38) 7μμ
Πώς συνεχίζουμε 
μετά την πανεργατική απεργία 
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12)
8μμ
Ο Μάρξ και η Ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά την πανεργατική
απεργία 
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Industriel 8μμ
Κάτω τα χέρια από την Παλαιστίνη
Ομιλητής: Ανδρέας Κολλιαράκης

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Λα Ροζέ 6μμ
Λευτεριά στην Παλαιστίνη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Pure 7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 δημαρχείο 7.30μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το καταλανικό ζήτημα
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας τη
νέα χρονιά
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Γιάννης Κωνσταντόπουλος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Οι μάχες του 2017 καθορίζουν τη νέα χρο-
νιά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 7μμ
Οι μάχες του 2017 καθορίζουν τη νέα χρο-
νιά
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Big Mouth 8μμ
Οι μάχες του 2017 καθορίζουν τη νέα χρο-
νιά
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά -
ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού -
το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι -
νω νία απαλ λαγ μέ νη από την εκμε τάλ -
λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημι-
ουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες 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 δι-
καιο 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 πο-
λι το φυ λα κή. 

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

μα τα"

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

ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή
ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον κό-
σμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ -
σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή
σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε -
ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην
ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που
θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό
εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής τά ξης σε
διε θνή κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη
Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το Σάο Πά -
ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που
απει λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα -
πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης
υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και
Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

Μαρούσι
Παρασκευή 5/1
καφέ Βαβέλ (Βασ. Σοφίας
87) 9μμ

Κορυδαλλός
Παρασκευή 5/1
βιβλιοπωλείο-καφέ Ιδιώνυμο
(Κοραή και Ασκληπίου) 9μμ

Περιστέρι
Παρασκευή 5/1
Καφέ Μοτοκούζι
(Παλαιών Πατρών Γερμανού
13) 9μμ

ΚΕΕΡΦΑ: Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης Το πρόγραμμα της δίκης 
της Χρυσής Αυγής
Γενάρης: 8/1, 11/1, 12/1, 17/1, 23/1, 25/1 και
31/1 στον Κορυδαλλό, 9/1, 22/1 και 26/1 στο
Εφετείο. 
Φλεβάρης: 1/2, 6/2, 7/2, 13/2, 15/2, 23/2 και
27/2 στον Κορυδαλλό, 2/2, 8/2, 21/2 και 22/2
στο Εφετείο.



3 Γενάρη 2018, Νο 1305H δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Μακρόχρονη αντίσταση στους νεοναζί
Τ

ην Τρίτη 16/6/1998 στις 5μμ,
ένα τάγμα εφόδου 10 χρυσαυ-
γιτών με επικεφαλής τον τότε

υπαρχηγό της ΧΑ, Αντώνη Ανδρου-
τσόπουλο (Περίανδρο), επιτέθηκαν
δολοφονικά στους φοιτητές Δ. Κου-
σουρή και Η. Φωτιάδη και στον καθη-
γητή I. Καραμπατσόλη, σε καφετέρια
απέναντι από την Ευελπίδων. Κατευ-
θύνθηκαν προς τα θύματά τους σε
διάταξη φάλαγγας (ο ένας πίσω από
τον άλλο), χτύπησαν με μένος τα κε-
φάλια των θυμάτων –με ρόπαλα που
είχαν αποσπάσει από φράχτη κοντά
στο σημείο της επίθεσης- και αποχώ-
ρησαν όταν πίστεψαν ότι είχαν σκο-
τώσει τον Κουσουρή που βρισκόταν
στο έδαφος αιμόφυρτος και ακίνη-
τος. 

Η αστραπιαία, οργανωμένη και με
κεντρική καθοδήγηση δολοφονική
αυτή επίθεση είχε καταγραφεί στα
ΜΜΕ ως η αιματηρότερη μέχρι τότε
επίθεση της ΧΑ και έμεινε στην ιστο-
ρία ως μια από τις πιο σφοδρές επι-
θέσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Δεν ήταν μια μεμονωμένη επίθεση.
Ο τρόπος δράσης του τάγματος εφό-
δου στην Ευελπίδων ήταν στα πλαί-
σια της γενικότερης ανάπτυξης της
εγκληματικής δράσης των ναζί κατά
τη δεκαετία του ’90. Από το 1992 εί-
χαν οργανώσει μια σειρά επιθέσεις
σε αριστερές οργανώσεις, ανάμεσά
τους και η ΟΣΕ (από την οποία προ-
ήλθε το ΣΕΚ). Η δράση των ταγμάτων
εφόδου απλωνόταν με την ανοχή της
αστυνομίας και των δικαστικών αρ-
χών μέχρι που έφτασε στο απόγειό
της το 2011-2013. Παράλληλα όμως
αναπτυσσόταν και ένα μαζικό κίνημα
ενάντια στους ναζί, που αναδείκνυε
και ενίσχυε τα αντιφασιστικά αντανα-
κλαστικά του κόσμου στις γειτονιές,
κέρδιζε τη στήριξη της οργανωμένης
εργατικής τάξης και απαντούσε στα
χτυπήματα της Χρυσής Αυγής. 

Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του
αντιφασιστικού κινήματος του '90 εί-
χε παίξει η ΟΣΕ και η Εργατική Αλλη-
λεγγύη. Μέσα από την αντιφασιστική
δράση εκείνης της εποχής διατύπωσε
το αίτημα που πλέον είναι κεντρικό
και πλειοψηφικό, «να κλείσουν τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής». Ξεκαθά-
ριζε ότι οι φασιστικές επιθέσεις δεν
είναι συμμοριτοπόλεμος, όπως διαλα-
λούσαν οι θιασώτες των δύο άκρων,
ούτε παροδικό φαινόμενο που θα
αγνοήσουμε και θα ξεφουσκώσει,
όπως υποτιμούσε μέρος της αριστε-
ράς. Κατάγγειλε ξανά και ξανά την
ασυλία που παρείχε η αστυνομία
στους ναζί και την ολιγωρία της Δι-
καιοσύνης, ενώ έχει γράψει εκτενώς
για τις ευθύνες των κυβερνήσεων με
την προβολή των νεοναζί και των ιδε-
ών τους, με τις ρατσιστικές πολιτικές,
με τα εθνικιστικά συλλαλητήρια για
το Μακεδονικό.

Η
συγκυρία της επίθεσης στον
Δ. Κουσουρή ανήκει σε μια
σειρά σταθμών της αντιφασι-

στικής μάχης. Στα δικαστήρια το
πρωί της 16/6/98 γίνονταν δύο δίκες:
η δίκη των εκπαιδευτικών που συνε-
λήφθησαν στα συλλαλητήρια ενάν-
τια στο νόμο Αρσένη για την οποία
είχαν συγκεντρωθεί συνδικαλιστές
φοιτητές και καθηγητές σε συμπα-
ράσταση (ανάμεσά τους και τα τρία
θύματα της επίθεσης που έλαβε χώ-
ρα αργότερα) και η δίκη των χρυ-
σαυγιτών που είχαν επιτεθεί σε συ-
νεργείο της Εργατικής Αλληλεγγύης
το 1996, για την οποία είχαν έρθει
άλλοι 10 νεοναζί προσπαθώντας να
τρομοκρατήσουν στο δικαστήριο.

Στις 6 Απρίλη του 1996, λίγες
βδομάδες μετά το αντιφασιστικό
συλλαλητήριο που είχε οργανωθεί
στον Πειραιά με τεράστια επιτυχία
και σύνθημα «να κλείσουν τα γρα-
φεία», ναζί της Χρυσής Αυγής επιτέ-
θηκαν με πέτρες, ρόπαλα και λο-
στάρια σε μέλη της ΟΣΕ που προ-
παγάνδιζαν το φεστιβάλ Μαρξισμός
96 στη Φωκίωνος Νέγρη. 15-20 χρυ-
σαυγίτες, αφού πρώτα είχαν περά-
σει από την πλατεία προκαλώντας
και στη συνέχεια από τα γραφεία-
ορμητήριά τους -που τότε βρίσκον-
ταν στην Κεφαλληνίας- για να οπλι-
στούν, συγκρότησαν ομάδα κρού-
σης, χτύπησαν και έστειλαν στο νο-
σοκομείο την Γ. Βασιλάκη, τον Ν.
Κουράκη, τον Σ. Στάικο, τον Γ. Κου-
τσοπάνο και τον Χ. Σίμο. 

«Μας πλησίασαν ύπουλα, μας
χτύπησαν ξαφνικά βρίζοντας χυ-

δαία ‘κομμούνια θα πεθάνετε’, ‘θα
σας γαμήσουμε προδότες’, ‘ζήτω η
Ελλάς’. Μας χτύπαγαν λυσσασμέ-
να, με λοστούς, εκτοξεύοντας ακό-
μη και καρέκλες απ’ τις καφετέριες.
Μας χτύπησαν με ρόπαλα στο κε-
φάλι», περιέγραφε ο Ν. Κουράκης.
«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους
χτυπημένους και απαιτούμε από την
κυβέρνηση να λάβει όλα τα ενδε-
δειγμένα μέτρα, όπως κλείσιμο των
γραφείων της Χρυσής Αυγής (γιατί
λειτουργούν σαν ορμητήριο επιθέ-
σεων κατά των δημοκρατικών πολι-
τών)», έλεγε το ψήφισμα που έβγα-
λε αμέσως το ΕΚΑ, ενώ ακολούθη-
σαν ψηφίσματα από τη ΓΣΕΕ, την
ΟΛΜΕ, την ΠΟΕΔΗΝ, τα σωματεία
Τεχνικών και Οδηγών του ΟΑΣΑ. 

Απάντηση

Την επόμενη εβδομάδα δόθηκε
μια πρώτη απάντηση στην επίθεση,
με μαζική και πανηγυρική εξόρμηση
στη Φωκίωνος Νέγρη όπου πουλή-
θηκαν 108 φύλλα της ΕΑ και οι φα-
σίστες δεν τόλμησαν να εμφανι-
στούν, ενώ υποβλήθηκε μήνυση
από τα 5 θύματα της επίθεσης. 

Τόσο η ίδια η επίθεση όσο και η
μήνυση έγιναν ευρέως γνωστές. Η
επίθεση ήταν χαρακτηριστική της
δράσης των ναζί από όλες τις από-
ψεις. Ήταν σφοδρή, γρήγορη, οργα-
νωμένη, ορμώμενη από τα τότε
“γραφεία” της Κεφαλληνίας, είχε δο-
λοφονική πρόθεση όπως μαρτυρού-
σαν τα χτυπήματα στα κεφάλια (η Γ.
Βασιλάκη για παράδειγμα νοσηλεύ-
τηκε με βαριά διάσειση, ενώ άλλο

θύμα της επίθεσης χτυπήθηκε με πέ-
τρα στο κεφάλι) και, τέλος, ήταν κα-
θοδηγούμενη από ηγετικά στελέχη
όπως αποδείχθηκε με τη δίκη. 

Η μήνυση δεν ήταν η πρώτη που
είχε γίνει, καθώς πολλές ήταν οι πε-
ριπτώσεις στις οποίες η αστυνομία
έχει κάνει τα στραβά μάτια, έχει ολι-
γωρήσει, έχει αφήσει μηνύσεις να
μπουν στο αρχείο ή ακόμα, όπως
στη συγκεκριμένη επίθεση, έχει κά-
νει μήνυση κατ' αγνώστων ενώ οι
δράστες είναι γνωστοί και στις Αρ-
χές και στα θύματα. Η επίθεση στη
Φωκίωνος Νέγρη, αλλά και η μήνυ-
ση σε βάρος των χρυσαυγιτών, συ-
νοδευόμενη από εκδηλώσεις, ψηφί-
σματα και κινητοποιήσεις έγινε τότε
είδηση σε πολλές μεγάλης κυκλο-
φορίας εφημερίδες (Ριζοσπάστης,
Αυγή, Ελευθεροτυπία, Έθνος, Νέα). 

Με συνεχείς κινητοποιήσεις στα
δικαστήρια, έφτασε να εκδικαστεί
και ήταν η πρώτη καταδίκη στελε-
χών της Χρυσής Αυγής για επίθεση
τάγματος εφόδου. Η υπόθεση τελε-
σιδίκησε το 2003 επιβάλοντας 6 μή-
νες στον Δ. Ζαφειρόπουλο και 8 μή-
νες στον Χ. Κουσουμβρή. Και οι δύο
ήταν ηγετικά στελέχη της Χρυσής
Αυγής. 

Από το 1996 μέχρι το 2003 που
εκδικάστηκε το εφετείο δόθηκαν
πολλές αναβολές. Μια από τις ημε-
ρομηνίες που δόθηκαν στη δίκη αυ-
τή ήταν η 16/6/98, όπου βρήκαν την
ευκαιρία και επιτέθηκαν στον Κου-
σουρή, θέλοντας στο πρόσωπό του
να χτυπήσουν ένα ολόκληρο κίνημα
που εκείνη την περίοδο έδινε μια
συγκλονιστική μάχη.

Η
επίθεση στη Φωκίωνος Νέ-
γρη δεν ήταν η πρώτη σε βά-
ρος μελών της ΟΣΕ. Το

Μάρτιο του 1992 βανδαλίστηκε η εί-
σοδος των γραφείων της Εργατικής
Αλληλεγγύης με το ναζιστικό σύμβο-
λο της λυκοπαγίδας. Ο βανδαλισμός
επαναλήφθηκε τον Απρίλη. Λίγο αρ-
γότερα, στις 15 Ιούνη, μαχαίρωσαν
τη Μ. Παπαδοπούλου, μέλος της
ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη. 

Τον Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου η
κυβέρνηση Καραμανλή είχε δημι-
ουργήσει εθνικιστικό παροξυσμό με
το συλλαλητήριο για το Μακεδονικό.
Στις 5/12 έγινε επίθεση σε συνερ-
γείο της ΕΑ στο Αιγάλεω που προ-
παγάνδιζε αντιπολεμικό υλικό. Χτυ-
πήθηκαν οι Γ. Πίττας, Π. Βαφίας και
Α. Κριτσωτάκης, ενώ την επίθεση
προέβαλε η φασιστοφυλλάδα Στό-
χος. Λίγες ημέρες αργότερα, ομάδα
χρυσαυγιτών που επέστρεφε στα
γραφεία τους στην Κεφαλληνίας,
μετά από πογκρόμ σε φοιτητική κα-
τάληψη, στα πλαίσια του εθνικιστι-
κού συλλαλητηρίου, επιτέθηκε με
ρόπαλα και μαχαίρια στην κατάληψη
στέγης Λέλα Καραγιάννη και στη συ-
νέχεια στα μέλη της ΟΣΕ Γ. Σαπου-
νά και Θ. Υφαντή, βλέποντας τις αν-
τιναζιστικές κονκάρδες που φορού-
σαν. Δυο μετανάστριες, κάτοικοι της
περιοχής καθώς και μαγαζάτορες
έσωσαν τα θύματα, κάνοντας τους
φασίστες να τραπούν σε φυγή. 

Η απάντηση στις επιθέσεις ήρθε
άμεσα. Στις 12/12/92 έγινε μαζικό
αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Αι-
γάλεω, ενώ το συνδικάτο Οικοδό-
μων παραχώρησε τη μικροφωνική. Η
υποδοχή του κόσμου της γειτονιάς
ήταν τέτοια που δόθηκαν πάνω από
110 φύλλα της ΕΑ.

Η στρατηγική της αντιμετώπισης
των νεοναζί είχε χαραχθεί μέσα από
τέτοιες πρωτοβουλίες: σύνδεση με
την οργανωμένη εργατική τάξη αλλά
και με τον κόσμο της γειτονιάς που
θέλει να πετάξει έξω τους φασίστες.
Η Εργατική Αλληλεγγύη είχε γράψει
εκτεταμένα ήδη από αυτές τις πρώ-
τες επιθέσεις του 1992 τόσο για την
πραγματικότητα της φασιστικής
απειλής, όσο και για την ανάγκη
πλατιάς απεύθυνσης και μαζικών
πρωτοβουλιών. Ήταν μια άποψη
που ερχόταν σε αντίθεση με “στρα-
τιωτικές” αντιφασιστικές επιχειρή-
σεις, όσο και με την υποτίμηση του
κινδύνου. Αυτή η στρατηγική οδήγη-
σε τους νεοναζί για πρώτη φορά
στα δικαστήρια και στην καταδίκη.
Με το αντιφασιστικό κίνημα πιο μαζι-
κό από ποτέ, είναι η ίδια που οδηγεί
σήμερα τη ναζιστική συμμορία σε
κρίση και διάλυση και θα τους στεί-
λει στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστο-
ρίας.

Αφροδίτη Φράγκου

Με τις καταθέσεις των μαρτύρων της Πολιτικής
Αγωγής συνεχίζεται από τις 8 Γενάρη η δίκη της Χρυ-
σής Αυγής. Στις πρώτες συνεδριάσεις στο βήμα του
μάρτυρα θα βρεθούν, οι Γιώργος Πίττας, δημοσιο-
γράφος στην εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη, Δη-
μήτρης Χριστόπουλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Πάνος Γκαργ-

κάνας, διευθυντής της εφημερίδας Εργατική Αλλη-
λεγγύη, Θανάσης Διαβολάκης, μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ, Κα-
τερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη
και Αντώνης Ρέλλας, Κίνηση Χειραφέτησης Ατόμων
με Αναπηρία “Μηδενική Ανοχή”. Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί
συγκεντρώσεις στα δικαστήρια τη Δευτέρα 8/1 στον
Κορυδαλλό και την Τρίτη 9/1 στο Εφετείο.

Αντιφασιστική εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγγύης
στη Φωκίωνος Νέγρη στις 20 Απρίλη 1996.



Γ
έμισε με κόσμο, κύρια νεολαία, το Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο στην εκδήλωση που
οργάνωσε στις 19 Δεκέμβρη για τις αφίσες

του Κόκκινου Οκτώβρη. Ήταν πραγματικά το κα-
λύτερο κλείσιμο της χρονιάς που το ΜΒ αφιέρω-
σε στα 100 χρόνια της Ρώσικης Επανάστασης με
πολλές εκδόσεις, εκθέσεις βιβλίου, φωτογρα-
φίας και αφίσας και πολλές παρεμβάσεις μέσα κι
έξω από το χώρο του βιβλιοπωλείου.

Την εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία της για
την αφίσα ως μέσο επικοινωνίας η ιστορικός τέ-
χνης Λήδα Καζαντζάκη: «Η δύναμη της εικόνας
είναι συνώνυμη με την ανθρώπινη εξέλιξη… Η
περίοδος που οι εκπρόσωποι της αποκαλούμε-
νης στην ιστορία της τέχνης “ρώσικη πρωτοπο-
ρία” προσπάθησαν να συνδέσουν τα επιτεύγμα-
τα της βιομηχανικής επανάστασης με τα διδάγ-
ματα του Σεζάν για τα απλά γεωμετρικά σχήμα-
τα που συγκινούν το κοινό, να φέρουν μέσα από
τα ρεύματα που αναπτύχθηκαν εκεί πριν και με-
τά τη μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση, δηλαδή
μεταξύ του 1910 και 1930, “την τέχνη στο
λαό”… Ήταν λες και βλέπουμε μέσα από τα κα-
ταπληκτικά αλλά και τρομακτικά δημιουργήμα-
τα-ρομπότ των Ρότσενκο και Λισίτσκι, αυτού
που έφτιαξε και την εκπληκτικά αφηρημένη αφί-
σα με το κόκκινο τρίγωνο- σφήνα να διαπερνά
τον κύκλο, υπό τον τίτλο “Νικήστε τους λευ-
κούς” ως σχηματοποιημένη έλευση της Οκτω-
βριανής επανάστασης. Ο σουπρεματισμός του
Μάλεβιτς αντίθετα, ο βαθιά ριζωμένος μέσα
στον ρώσικο ψυχισμό εξέφρασε μέσα από τα λι-
τά του σχηματοποιημένα έργα πάνω στα παρά-
θυρα του επίσημου τηλεγραφικού πρακτορείου
(ΡΟΣΤΑ) και τα καθαρά αφαιρετικά του έργα
από τις υποδόριες συνδέσεις και αλληλεπιδρά-
σεις της αληθινής τέχνης. Μετέφερε από το
1917 μαζί με τα τραίνα της ΑΓΚΙΤ-ΠΡΟΠ -αγκι-
τάτσιας και προπαγάνδας- το καίριο και σήμερα
μήνυμά του για τον εκδημοκρατισμό των τε-
χνών: “Οι πίνακες να απλωθούν από σπίτι σε
σπίτι, σαν ουράνια τόξα από πολύτιμους λίθους,
για να χαροποιούν και να εξευγενίζουν το βλέμ-
μα του διαβάτη”».                                        

«Οι αφίσες, που στηρίζονταν περισσότερο
στην εικόνα και λιγότερο στις λέξεις ήταν το μέ-
σο επικοινωνίας που επέλεξαν οι Μπολσεβίκοι για
να απευθύνουν όσο το δυνατόν πλατύτερα το μή-
νυμα της Επανάστασης», συνέχισε ο Κώστας Πίτ-
τας. «Αποτυπώνουν με τον πιο άμεσο και πρακτι-
κό τρόπο τη σχέση της τέχνης με την επανάστα-
ση. Αξιοποιώντας κάθε μορφή της προεπαναστα-
τικής τέχνης, οι καλλιτέχνες του κινήματος των
αφισών προχωρούν σε πειραματισμούς και ευρη-
ματικότητα μπολιάζοντας την παράδοση με την
αστείρευτη δυναμική της επαναστατικής απελευ-
θέρωσης. Η παραδοσιακή ξυλογραφία του 17ου
αιώνα (τα λιούμποκ), οι βυζαντινές αγιογραφίες,
οι διαφημιστικές αφίσες και τα σατυρικά σκίτσα
των αρχών του 20ού αιώνα, η αφαιρετική διάστα-
ση της Ρωσικής Πρωτοπορίας, βάζουν το στίγμα
τους στις αφίσες της Οκτωβριανής Επανάστασης
δημιουργώντας έναν εντελώς πρωτότυπο -και
αρκετές φορές αμφίδρομο- τρόπο οπτικής επι-
κοινωνίας ανάμεσα στους δημιουργούς-καλλιτέ-

χνες και τους "αποδέ-
κτες" εργάτες και
αγρότες της Ρωσίας».

Η ταυτόχρονη προ-
βολή χαρακτηριστι-
κών αφισών του Άπ-
σιτ, του Μουρ, του
Ντένι, του Λεμπέν-
τεφ, του Λισίτσκι,
των Παράθυρων
ΡΟΣΤΑ του Μαγια-
κόφσκι, έδινε μια
ζωντανή εικόνα από όλο το φά-
σμα των τεχνοτροπιών -και σαν μορφή και σαν
περιεχόμενο. «Ποτέ, ούτε ο Λένιν, ούτε ο Τρό-
τσκι, ούτε το κόμμα των Μπολσεβίκων διανοή-
θηκαν να απαγορεύσουν την καλλιτεχνική δημι-
ουργία και να επιβάλλουν αναγκαστικά πρότυπα
στους δημιουργούς των επαναστατικών αφισών

(κι όχι μόνο). Οι
απαγορεύσεις
και η επιβολή
προτύπων -ο
“σοσιαλιστικός
ρεαλισμός” σαν
μόνη επιτρεπό-
μενη μορφή τέ-
χνης- ήταν απο-
τέλεσμα της κυ-
ριαρχίας της στα-
λινικής αντεπανά-
στασης στα τέλη
της δεκαετίας του
1920», είπε κλεί-
νοντας ο Κώστας
Πίττας ενώ στην
οθόνη προβάλλον-
ταν και δείγματα

αφισών της σταλινικής περιόδου. 
Ακολούθησε μια πλούσια συζήτη-

ση που απλώθηκε από το ζήτημα της
σχέσης κινήματος και καλλιτεχνικής
δημιουργίας μέχρι το αντίγραφο του
Πύργου του Τάτλιν που έφτιαξαν οι
φοιτητές αντί για χριστουγεννιάτικο
δέντρο στην πλατεία στα Γιάννενα. Οι
παρεμβάσεις φοιτητριών και φοιτητών
από την κατάληψη της Σχολής Γραφι-
κών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπου-
δών του ΤΕΙ Αθήνας έδωσαν το στίγμα
της επίθεσης που δέχεται η εκπαίδευ-
ση συνολικά και ειδικότερα οι καλλιτε-

χνικές σπουδές. Μετά το τέλος της εκδήλωσης
η συζήτηση συνεχίστηκε στο χώρο του βιβλιο-
πωλείου ενώ πολλοί αγόρασαν βιβλία και αφί-
σες αξιοποιώντας και το παζάρι με μεγάλες εκ-
πτώσεις του ΜΒ τη συγκεκριμένη μέρα.

Κ.Π.
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Ο
ι εκλογές της 21ης του Δεκέμβρη
στην Καταλωνία ήταν ένα μεγάλο
φιάσκο για το Ραχόι, το ισπανικό

στέμμα και ολόκληρο τον κρατικό μηχανι-
σμό του ισπανικού κράτους. Μετά από πο-
λύμηνη καταστολή, εκβιασμούς, με τους
υποψήφιους των κομμάτων που τάσσονται
υπέρ της αβασίλευτης καταλανικής δημο-
κρατίας στη φυλακή ή την εξορία, η πλει-
οψηφία στο κοινοβούλιο που προέκυψε εί-
ναι ξανά ανεξαρτησιακή. 

Πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι
ψήφισαν κόμματα που η επίσημη προπα-
γάνδα, τα ΜΜΕ και οι αρχές του κράτους
αποκαλούν διασπαστές της πατρίδας, προ-
δότες και ανεύθυνους τυχοδιώκτες. Πριν
από τρεις μήνες, την 1η του Οκτώβρη όταν
ο κόσμος πήγε με κίνδυνο της σωματικής
του ακεραιότητας να συμμετάσχει στο δη-
μοψήφισμα που είχαν βγάλει παράνομο τα
δικαστήρια, 2.045.000 ψηφισαν Ναι στην
ανεξαρτησία, σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα που έδωσε η καταλανική κυβέρνηση. Η
απάντηση του κράτους ήταν ότι αυτά ήταν
ψέματα γιατί οι ανεξαρτησιακοί ρίχνανε
ντουζίνες ψηφοδελτίων στις κάλπες χωρίς
κανέναν έλεγχο. Τώρα, στις εκλογές που
οργάνωσε η κυβέρνηση του Ραχόι, οι ψή-
φοι υπέρ των τριών βασικών κομμάτων της
ανεξαρτησίας ήταν… 2.085.000. 

Ο σχεδιασμός του ισπανικού κράτους
ήταν ότι βάζοντας την καταλανική πολιτική
ηγεσία στη φυλακή και με ένα συνδυασμό
πολιτικών, οικονομικών και δικαστικών
απειλών, η σιωπηλή πλειοψηφία της Κατα-
λωνίας, οι “νοικοκυραίοι” που είναι ενάντια
στις περιπέτειες θα πήγαιναν στις κάλπες
και θα έβγαζαν ένα κοινοβούλιο που έστω
και οριακά θα ήταν υπέρ της παραμονής
στο ισπανικό κράτος. Με όπλο αυτό το κοι-
νοβούλιο θα ξηλώνονταν όλα τα βήματα
προς την ανεξαρτησία του τελευταίου δια-
στήματος, και οι φυλακισμένοι και εξευτε-

λισμένοι ηγέτες θα έχαναν ακόμη περισσό-
τερο την αξιοπιστία τους. Αυτό που απο-
δείχτηκε είναι ότι η περίφημη σιωπηλή
πλειοψηφία δεν υπάρχει. Και αυτή τη φορά
κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ως
δικαιολογία τη μη προσέλευση στις κάλ-
πες. Η συμμετοχή ήταν ιστορικό ρεκόρ,
αλλά το αποτέλεσμα ήταν να ανέβουν οι
ψήφοι και των δύο μεγάλων μπλοκ.

Ρεζιλίκι

Το ρεζιλίκι του Ραχόι εκφράζεται πιο έν-
τονα με τα αποτελέσματα του Λαϊκού Κόμ-
ματος (PP). Από την ήδη γελοιοποιημένη
θέση του 2015 (5ο κόμμα με 8,5%) πλέον
είναι 7ο κόμμα με 4,3%. Ο ηγέτης της κα-
ταλανικής εκδοχής του PP, Αλμπιόλ, δεν
κατάφερε ούτε τον πιο περιορισμένο προ-
εκλογικό στόχο, να ξεπεράσει την αντικαπι-
ταλιστική Αριστερά. Το CUP πήρε 10 χιλιά-
δες παραπάνω.

Η κατάσταση μ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται
ακόμη πιο ασταθής. Το 7ο κόμμα του 4,5%
κυβερνάει την Καταλωνία τη στιγμή που
γράφεται αυτό το άρθρο, μιας και χάρη
στην εφαρμογή του άρθρου 155 η κυβέρνη-
ση της Καταλωνίας έχει οριστεί από τη Μα-
δρίτη. Και τα μικροπραξικοπήματα συνεχί-
ζονται. Το PP όρισε με το ζόρι τις 17 Γενά-
ρη σαν ημερομηνία που θα συγκροτηθεί το
νέο κοινοβούλιο, αφήνοντας τον πιο ελάχι-
στο χρόνο για τις διαπραγματεύσεις μέσα
στα Χριστούγεννα. Θέλουν να εκμεταλλευ-
τούν ακόμη και την απουσία των βουλευτών
λόγω φυλάκισης μήπως και καταφέρουν να
ελέγξουν την προεδρία του Κοινοβουλίου. 

Είναι νομικά και πολιτικά άγνωστο αν ο
Πουτζντεμόν μπορεί να είναι υποψήφιος για
την πρωθυπουργία. Το ισπανικό κράτος λέει
ότι με το που περάσει τα σύνορα θα συλλη-
φθεί. Ακόμη κι αν είναι υποψήφιος δεν μπο-
ρεί να ψηφίσει τον εαυτό του, ενώ υπάρχει
και μια πτέρυγα του κόμματός του που προ-

τείνει να εκλεγεί πρωθυπουργός και να στή-
σει την κυβέρνησή του από τις Βρυξέλλες.
Ο ηγέτης της Ρεπουμπλικανικής Αριστεράς,
Οριόλ Τζουνκέρας, που θα μπορούσε να εί-
ναι άλλη πρόταση του ανεξαρτησιακού
μπλοκ συνεχίζει να βρίσκεται στη φυλακή.

Το Ποδέμος και η Ενωμένη Αριστερά με
την ντροπιαστική τους στάση βρέθηκαν
εκτός πολιτικού παιχνιδιού. Συγκράτησαν
7,5% από το 9% των προηγούμενων εκλο-
γών. Αρχικά κατήγγειλαν την καταστολή
του ισπανικού κράτους, αλλά σιγά σιγά
έφτασαν να ρίξουν το φταίξιμο στο κίνημα
της ανεξαρτησίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η
ενότητα της Ισπανίας βρίσκεται υπεράνω
όλων των άλλων. Το CUP υποχώρησε πολύ
στις εκλογές μένοντας με 4,5% και 4 από
τις 10 έδρες που είχε, αλλά για διαφορετι-
κούς λόγους. Το ανεξαρτησιακό μπλοκ πή-
γε στις εκλογές με μεγάλη πίεση χρήσιμης
ψήφου (να υπερασπίσει τον διωκόμενο
πρωθυπουργό και τον φυλακισμένο Τζουν-
κέρας, να εξασφαλιστεί ο σχηματισμός
ανεξαρτησιακής κυβέρνησης).

Τη σοδειά του αντιανεξαρτησιακού
“αγώνα” τη μάζεψε ολόκληρη το κόμμα
των “Πολιτών”, που αναδείχθηκε πρώτο
μεν αλλά με μόλις 25,5% και χωρίς δυνατό-
τητα να συγκροτήσει συνεργασία πλειοψη-
φίας. Ολόκληρη η άρχουσα τάξη, συμπερι-
λαμβανομένων των παραδοσιακών εφημε-
ρίδων της Δεξιάς, εγκατέλειψαν αβοήθητο
το PP και έριξαν τις δυνάμεις τους πίσω
από την Ινές Αριμάδας. Το αποτέλεσμα εί-
ναι ότι οι “Πολίτες” έχουν ανεβάσει μεν τις
δυνάμεις τους στην Καταλωνία, αλλά θα
συνεχίσουν να βρίσκονται στην αντιπολί-
τευση, την ώρα που το εξασθενημένο PP
θα συνεχίσει να έχει το ζόρι να είναι το
κόμμα που εφαρμόζει το άρθρο 155 και
εξαπολύει τις επιθέσεις κατά της δημοκρα-
τίας στην Καταλωνία. 

Νίκος Λούντος
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Η
διακυβέρνηση της 4ης μεγαλύτερης οικο-
νομίας της Ευρωζώνης την ώρα που στην
πιο ανεπτυγμένη περιοχή της χώρας έχεις

το 4,5% είναι δύσκολη ισορροπία. Ό,τι επιλογές
και να κάνει η νέα κυβέρνηση στην Καταλωνία, θα
έχει να συνεργαστεί με ένα κεντρικό κράτος που
την έστειλε στη φυλακή. 

Στο μεταξύ, λόγω του αποσυντονισμού που
προκάλεσε το καταλανικό ζήτημα, ο Ραχόι δεν
έχει ακόμη περάσει προϋπολογισμό για το 2018,
και από ότι φαίνεται σχεδιάζει να περάσει διπλό
προϋπολογισμό για το ‘18 και το ‘19. Συμφώνησε
με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και συνυπέ-
γραψαν μια συλλογική σύμβαση που προβλέπει
αύξηση του κατώτατου μισθού στα 850 ευρώ μέ-
σα σε τέσσερα χρόνια (από τα 707 που είναι σή-
μερα), αλλά πρόκειται για μια απάτη. Η αύξηση
θα υλοποιηθεί μόνο αν το ΑΕΠ συνεχίσει να αυξά-
νεται με ρυθμούς πάνω από 2,5% και αν η πτώση
της ανεργίας οδηγήσει στη εγγραφή εκατοντά-
δων χιλιάδων εργαζόμενων στα ασφαλιστικά τα-
μεία, κάτι που όλες οι επίσημες προβλέψεις θεω-
ρούν ότι είναι απίθανο.

Αντίθετα, το ισπανικό κράτος βλέπει τον κίνδυ-
νο της επανάληψης των πιέσεων που αναζωπύρω-
σαν το καταλανικό ζήτημα σε άλλα σημεία της
χώρας. Οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες κομπά-
ζουν πως το 2018 θα δοθεί το μεγαλύτερο στην
ιστορία κονδύλι προς τις αυτόνομες περιφέρειες
της χώρας (105 δις). Η άλλη όψη του νομίσματος
είναι ότι έχουν μειωθεί δραματικά τα έσοδα και γι’
αυτό χρειάζονται περισσότερο κρατικό χρήμα. Το
οικονομικό επιτελείο ανοίγει τη συζήτηση για την
πιθανότητα να βγουν οι περιφέρειες της χώρας
από τη διασωλήνωση στην οποία μπήκαν το 2012,
με την οποία δανείζονται μόνο από το κεντρικό
κράτος, κι έτσι να ξαναβγούν στις αγορές. 

Δύσκολες κινήσεις

Όπως σχολιάζουν όμως οι ίδιες εφημερίδες,
παραδοσιακά αυτές οι δύσκολες κινήσεις γίνον-
ταν πάντα σε συντονισμό με την καταλανική κυ-
βέρνηση -την πιο ισχυρή από όλες τις αυτόνομες
περιφέρειες- και με τις καταλανικές τράπεζες. Αυ-
τές οι συνεννοήσεις είναι αδιανόητες πλέον. Οι
“οικονομικοί εισαγγελείς” της χώρας περνάνε
τους τελευταίους μήνες ξεψαχνίζοντας τους προ-
ϋπολογισμούς διαφόρων περιφερειών, προσπα-
θώντας να ανακαλύψουν σκάνδαλα για να επιβλη-
θεί πιο αποτελεσματικά ο έλεγχος της Μαδρίτης
και οι όροι λιτότητας. Την ίδια στιγμή που τα
ασφαλιστικά ταμεία και οι συντάξεις βρίσκονται
στον αέρα και ο Ραχόι μόλις υποσχέθηκε στο ΝΑ-
ΤΟ αύξηση 80% της ισπανικής συμμετοχής τα
επόμενα εφτά χρόνια.

Τα κινήματα σε ολόκληρο το ισπανικό κράτος
έχουν μια σειρά προκλήσεις μπροστά τους. Στην
Καταλωνία οι προκλήσεις είναι πιο άμεσες και
έχουν να κάνουν όχι μόνο με την ισπανική κατα-
στολή αλλά και με το κατά πόσο ο Πουτζντεμόν
και το επίσημο ανεξαρτησιακό μπλοκ θα επιχειρή-
σουν να κυβερνήσουν χωρίς να προκαλέσουν νέα
αποσταθεροποίηση, δηλαδή αφήνοντας κατά μέ-
ρος τις προσδοκίες που εκφράστηκαν στις απερ-
γίες και τις μαζικές διαδηλώσεις. Σε κάθε περί-
πτωση όμως, το κίνημα στην Καταλωνία έχει δώ-
σει ένα μήνυμα σε όλους, ότι αυτοί που βγαίνουν
τολμηρά και τα βάζουν ανοιχτά με το θηρίο του
κράτους μπορούν και βγαίνουν από τις μάχες με
το κεφάλι ψηλά, πιο δυνατοί για τη συνέχεια.

Mε το κεφάλι ψηλά
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ

Μια μεγάλη ήττα για τον Ραχόι 



Γ
ια έκτη συνεχόμενη ημέρα
συνεχίζονται σήμερα (Τρίτη
2 Γενάρη) οι μαζικές διαδη-

λώσεις στο Ιράν. Το κύμα της
διαμαρτυρίας που ξεκίνησε την
Πέμπτη 28 Δεκέμβρη από την
Μασχάντ, τη δεύτερη μεγαλύτε-
ρη πόλη μετά την Τεχεράνη, έχει
"καταλάβει" στο μεταξύ ολόκλη-
ρη τη χώρα.

Όλες οι απόπειρες της αστυ-
νομίας και των μυστικών υπηρε-
σιών να τρομοκρατήσουν το κίνη-
μα έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει.
Πάνω από 20 άτομα έχουν χάσει
μέχρι αυτή την ώρα τη ζωή τους -
κάποιοι από αυτούς από ελεύθε-
ρους σκοπευτές. Οι συλληφθέν-
τες, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία, ξεπερνούν τους 450. Ο
αριθμός των τραυματιών είναι
άγνωστος. Πρόκειται, κατά γενι-
κή ομολογία, για το μεγαλύτερο
κύμα διαμαρτυρίας στο Ιράν τα
τελευταία χρόνια -ένα κύμα που
μπορεί να συγκριθεί μόνο με την
εξέγερση ενάντια στις νοθευμέ-
νες εκλογές του 2009 ή τις δια-
δηλώσεις της περιόδου της Ιρα-
νικής Επανάσταση του 1979 που
ανέτρεψε τον Σάχη.

Κύμα

Την Παρασκευή 29 Δεκέμβρη
"ταραχές" ξέσπασαν στην Κερ-
μανσάχ, την πρωτεύουσα της
ομώνυμης, κύρια κουρδικής,
επαρχίας που είχε ισοπεδωθεί
τον Νοέμβρη από τον φονικό σει-
σμό των 7,2 βαθμών της κλίμα-
κας Ρίχτερ. Αυτό φυσικά δεν εμ-
πόδισε την αστυνομία να διαλύ-
σει τις διαδηλώσεις με τα δακρυ-
γόνα και τα γκλομπ. Την ίδια ημέ-
ρα, σύμφωνα με την επίσημη
ανακοίνωση της κυβέρνησης, "50
άτομα επιχείρησαν να διαδηλώ-
σουν στην Τεχεράνη αλλά διαλύ-
θηκαν μόνοι τους όταν τους ζη-
τήθηκε αυτό από την αστυνομία".
Προφανώς και η διαδήλωση ήταν
πολύ μεγαλύτερη και η διάλυσή
της δεν ήταν τόσο ειρηνική. Στο
Ισφαχάν οι διαδηλωτές ενώθηκαν
με τους απεργούς μιας τοπικής
επιχείρησης που είχαν κατέβει
στους δρόμους διεκδικώντας τα
δεδουλευμένα. Το Σάββατο το
κύμα απλώθηκε σε ολόκληρο το
Ιράν.

Ο Χασάν Ροχανί, ο "μετριοπα-
θής" πρόεδρος του Ιράν έτρεξε
να ρίξει τις ευθύνες για τις δια-
δηλώσεις σε "δάκτυλο" του συν-
τηρητικού κατεστημένου. Ο Ρο-
χανί διαδέχτηκε το 2013 -στον
απόηχο της καταστολής της εξέ-

γερσης του 2009- τον ακραία
συντηρητικό Μαχμούντ Αχμαντι-
νετζάντ στην προεδρία με τη βα-
σική υπόσχεση να σπάσει τη διε-
θνή απομόνωση του Ιράν που
έχει σακατέψει την οικονομία της
χώρας. Το μεγαλύτερό του επί-
τευγμα ήταν η υπογραφή της
συμφωνίας, το 2015, με τη Δύση
για τον έλεγχο των πυρηνικών
που είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα
τον τερματισμό των κυρώσεων.
Τον περασμένο Μάη επανεκλέχ-
θηκε με ένα συντριπτικό 57%. Οι
ελπίδες, όμως, των απλών αν-
θρώπων για μια άμεση καλυτέ-
ρευση της ζωής τους έμειναν
στα χαρτιά.

Ο Ροχανί κατάφερε μέσα στα
προηγούμενα χρόνια να περιορί-
σει τον πληθωρισμό -που είχε
απογειωθεί μετά την επιβολή των
κυρώσεων- από το 40% στο 7%.
Το τίμημα όμως αυτής της "αντι-
πληθωριστικής" πολιτικής ήταν
(όπως συμβαίνει με όλες τις νεο-
φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις) η
αύξηση της ανεργίας -που έχει
φτάσει επίσημα σήμερα στο
12,4%. Το κύριο βάρος αυτής
της επιδείνωσης το πληρώνουν
οι νέοι -ένας στους τρεις είναι,
και πάλι σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία, χωρίς δουλειά. Τους τε-
λευταίους μήνες, όμως, ο πληθω-
ρισμός έχει αρχίσει ξανά να
σκαρφαλώνει: οι τιμές των αυ-
γών, για να φέρουμε ένα παρά-
δειγμα, έχουν αυξηθεί πάνω από
40% μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Ποια ήταν η αντίδραση της κυ-
βέρνησης; Να κατεβάσει ένα
προϋπολογισμό που προβλέπει
πρόσθετες φορολογικές επιβα-
ρύνσεις οι οποίες θα χτυπήσουν
όπως πάντα τους πιο φτωχούς.
Τα συνθήματα ενάντια στην
ανεργία, τη φτώχεια και τη δια-
φθορά κυριαρχούν σε όλες τις
διαδηλώσεις. 

Ρόλο έχει παίξει και η ανάμειξη
του Ιράν στον πόλεμο στη Συρία.
Το Ιράν ήταν και είναι από την
αρχή του εμφυλίου πολέμου
ένας από τους βασικούς συμμά-
χους του Άσαντ. Ο Άσαντ κατά-
φερε (αφού μετέτρεψε τη χώρα
σε ένα σωρό από ερείπια) να πα-

ραμείνει στην εξουσία. Αλλά οι
απλοί άνθρωποι στο Ιράν δεν
κέρδισαν απολύτως τίποτα από
αυτή τη "νίκη". Ένα από τα βασι-
κά συνθήματα που ακούγονται
στις διαδηλώσεις αυτές τις μέ-
ρες είναι "ξεχάστε τη Συρία και
θυμηθείτε εμάς". 

Υποκρισία

Η Δύση έτρεξε να δηλώσει την
υποστήριξή της στο κίνημα και
να καταγγείλει την κυβέρνηση
του Ροχανί για τη βίαιη καταστο-
λή και την καταπάτηση των δημο-
κρατικών δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών. Πρόκειται για ακραία
υποκρισία. Το παρακάτω τιτίβι-
σμα του προέδρου Τραμπ είναι
χαρακτηριστικό:

"Πολλά ρεπορτάζ για ειρηνικές
διαδηλώσεις Ιρανών πολιτών που
έχουν απηυδήσει από τη διαφθο-
ρά και τη διασπάθιση του εθνικού
πλούτου για τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας στο εξωτερικό.
Η κυβέρνηση του Ιράν πρέπει να
σεβαστεί τα δικαιώματα του λαού
της, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος στην έκφραση. Ο
κόσμος παρακολουθεί!".

Ο Τραμπ -αλλά και οι πιο με-
τριοπαθείς (υποτίθεται) σύμμαχοί
του στις πρωτεύουσες της Ευρώ-
πης- επιδιώκουν σταθερά εδώ και
τέσσερις δεκαετίες μια "αλλαγή
καθεστώτος" στην Τεχεράνη. Τη
δεκαετία του 1980, λίγα χρόνια
μετά την επικράτηση της Ιρανι-
κής Επανάστασης, οι ΗΠΑ έδω-

σαν το πράσινο φως (μαζί με
όπλα, χρήματα και πυρομαχικά)
στον τότε σύμμαχό τους Σαντάμ
Χουσεΐν να επιτεθεί στο Ιράν και
να πνίξει στο αίμα το καθεστώς
των "μουλάδων" (όπως αποκα-
λούσαν την κυβέρνηση του Ιράν
τα ΜΜΕ). Το Ιράκ, όμως, ηττήθη-
κε στον πόλεμο εκείνο. Αλλά η
ήττα αυτή δεν σταμάτησε την
επιθετικότητα των ΗΠΑ.

Μια μερίδα των διαδηλωτών
βλέπει τις ελπίδες της στη Δύση -
για αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία.
Και οι "συντηρητικοί κύκλοι" τους
οποίους κατηγορεί τώρα ο Ροχα-
νί για την εξέγερση έχουν παίξει
(και παίζουν) τα δικά τους βρώμι-
κα παιχνίδια. Πολλά από τα συν-
θήματα που ακούγονται στους
δρόμους της Τεχεράνης, της
Κερμανσάχ ή του Ισφαχάν είναι
εθνικιστικά ή ακόμα και ρατσιστι-
κά κατά των Αράβων. Αλλά το κί-
νημα -όπως όλα τα κινήματα- έχει
τη δική του δυναμική. Το ποιος
θα κυριαρχήσει -η υποκρισία της
Δύσης, οι προβοκάτορες της αν-
τίδρασης ή ο απλός κόσμος που
παλεύει ενάντια στη φτώχεια και
την ανεργία- είναι ανοιχτό. Αυτό
που χρειάζεται το κίνημα στο
Ιράν είναι την αλληλεγγύη μας –
μόνο έτσι μπορεί να ξεκαθαρίσει
ότι οι πραγματικοί σύμμαχοί του
είναι οι εργάτες των άλλων χω-
ρών και όχι οι υποκριτικές κυβερ-
νήσεις τους.

Η Ελλάδα του Τσίπρα, του
Καμμένου και του Κοτζιά έχει
συμμαχήσει με τις πιο πολεμοκά-
πηλες, αντιδραστικές και βρώμι-
κες δυνάμεις στην περιοχή της
Μέσης Ανατολής: με το σιωνιστι-
κό κράτος του Ισραήλ, την Αίγυ-
πτο του στρατηγού Σίσι (του χα-
σάπη της Αραβικής Άνοιξης) και
τη Σαουδική Αραβία, με όλους
αυτούς που μαζί με τον Τραμπ,
ονειρεύονται μια "αλλαγή καθε-
στώτος" στην Τεχεράνη. Το πρώ-
το μας καθήκον απέναντι στις
εκατοντάδες χιλιάδες που διαδη-
λώνουν τώρα ενάντια στην κυ-
βέρνηση του Ροχανί στο Ιράν εί-
ναι να καταγγείλουμε αυτή την
σιχαμερή συμμαχία. Στεκόμαστε
στο πλευρό των εργατών και των
φτωχών που παλεύουν ενάντια
όχι μόνο στον Ροχανί αλλά και
στον Σίσι, στον Νετανιάχου και
στον πρίγκιπα-διάδοχο Μοχάμεντ
μπιν Σαλμάν -ενάντια στις άρχου-
σες τάξεις και τις κυβερνήσεις
τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

“Όπου το καθεστώς
χρησιμοποίησε τη σιδε-
ρένια καταστολή ενάν-
τια στους διαδηλωτές, 
ο κόσμος απάντησε 
δυναμικά. Βλέπουμε
εκπληκτικό θάρρος 
και τεράστια οργή, 
μαζί με απέραντη δίψα
για ελευθερία και 
κοινωνική δικαιοσύνη”.

Άσαντ Κεσαβερί
ιρανός ακτιβιστής

Δήλωση στην εφημερίδα 
Socialist Worker του Λονδίνου.

Ο κόσμος στους δρόμους στο Ιράν

Μασχάντ, 28 Δεκέμβρη


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08-09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

