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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οι πραγματικές
παροχές πάνε
στους δανειστές

Η κυβέρνηση προσπαθεί
να παρουσιάσει σαν
“διαφορετικό” τον

“πρώτο μεταμνημονιακό” προ-
ϋπολογισμό που ψηφίζεται αυ-
τή την εβδομάδα στη Βουλή.
Και εστιάζει στις “τομές” που
φέρνει αυτός ο προϋπολογι-
σμός -την ακύρωση της κατάρ-
γησης της “προσωπικής δια-
φοράς” που διασώζει τις συν-
τάξεις των παλιών συνταξιού-
χων, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, τη
μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών των αυτοαπασχολου-
μένων και των αγροτών, αλλά
και τη σταδιακή μείωση της
φορολογίας των “διανεμομέ-
νων κερδών” των επιχειρήσε-
ων. 

Τα μέτρα αυτά δεν αποτε-
λούν με κανένα τρόπο “τομή”:
ο “πρώτος μεταμνημονιακός
προϋπολογισμός” μοιάζει
απελπιστικά πολύ με όλους
τους “μνημονιακούς” προϋπο-
λογισμούς που ζήσαμε τα τε-
λευταία χρόνια.

Παραμύθια
“Ο φετινός προϋπολογι-

σμός” έλεγε ο Γιώργος Χου-
λιαράκης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών στη
Βουλή, “είναι ο πρώτος από το
2008 που περιλαμβάνει μια κα-
θαρή δημοσιονομική επέκτα-
ση”. Παραμύθια. Η πολιτική
της λιτότητας στα κρίσιμα για
τους απλούς ανθρώπους
υπουργεία (Υγεία και Παιδεία)
συνεχίζεται: τα κονδύλια για
την παιδεία θα είναι φέτος αυ-
ξημένα κατά 0,07% του ΑΕΠ.
Τα κονδύλια για την υγεία μει-
ωμένα κατά 2,5% του ΑΕΠ.

Ποιος είναι ο ”μεγάλος κερ-
δισμένος” του φετινού προ-
ϋπολογισμού; Η απάντηση εί-
ναι απλή: οι δανειστές. Το
πρωτογενές πλεόνασμα θα
φτάσει στο 3,98% του ΑΕΠ, θα
υπερβεί δηλαδή και πάλι κατά
πολύ τον μνημονιακό στόχο
του 3,5% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα
χρωστάει σήμερα στην Τρόικα
πάνω από 300 δις Ευρώ. Ο
προϋπολογισμός του 2019
τους εγγυάται, για μια χρονιά
ακόμα, έμπρακτα ότι θα τα πά-
ρουν πίσω τα λεφτά τους -στο
ακέραιο και με τους τόκους.

Ε δεν το λες και “ανατροπή”
αυτό.

Εξόρμηση στην Ανατολική
Μεσόγειο …μέσω Πρεσπών
Για προδοσία των “πάγιων εθνι-

κών θέσεων” σε σχέση με το
Μακεδονικό κατηγόρησε την

περασμένη εβδομάδα από το βήμα
της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης
την κυβέρνηση. “Ο κύριος Ζάεφ”, εί-
πε “κέρδισε ό,τι δεν του είχαν παρα-
χωρήσει επί 27 χρόνια έξι πρωθυ-
πουργοί, τη μακεδονική εθνότητα και
γλώσσα. Εκεί όπου όλοι έλεγαν όχι
εσείς είπατε ναι... Κύριε Τσίπρα, αν-
ταλλάξατε το Σκοπιανό με τη μη μεί-
ωση των συντάξεων. Αυτό ήταν το
εισιτήριο με το οποίο ταξιδέψατε
από τις Πρέσπες στην Ιθάκη, όπου
σκηνοθετήσατε την υποτιθέμενη
έξοδο από τα μνημόνια...”

Δεν υπάρχει ούτε μια φράση σε
αυτό το εθνικιστικό παραλήρημα
που να έχει κάποια σχέση με την
πραγματικότητα. “Ο κύριος Ζάεφ” -
για να ξεκινήσουμε από το πιο
οφθαλμοφανές, το ονοματολογικό-
δεν κέρδισε ό,τι δεν του είχαν παρα-
χωρήσει έξι πρωθυπουργοί: παρα-
χώρησε ό,τι δεν είχαν καταφέρει να
αποσπάσουν επί 27 χρόνια όλες οι
προηγούμενες ελληνικές κυβερνή-
σεις -την σύνθετη ονομασία. 

Το όνομα “Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας” ήταν μια από τις πέντε
προτάσεις που είχε καταθέσει ο Μάθι-
ου Νίμιτς, ο ειδικός διαμεσολαβητής
του ΟΗΕ στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων. Η Ντόρα Μπακογιάννη,
όπως και πολλοί άλλοι υπουργοί Εξω-
τερικών πριν και μετά από αυτήν, εί-
χαν στην ουσία αποδεχτεί την πρότα-
ση αυτή. Η ίδια η νεοδημοκρατική
εφημερίδα “Δημοκρατία” έγραφε τον
περασμένο Σεπτέμβρη:

“Εγγραφα που έχει στη διάθεσή
της η «δημοκρατία» εκθέτουν τη Ν.Δ.
επί υπουργίας Ντόρας Μπακογιάν-
νη... Σε έκθεση του υπουργείου Εξω-
τερικών σχετικά με τη συνάντηση
Μπακογιάννη - Νίμιτς που συντάχθη-
κε στις 27/06/2008 αναφέρεται:
«Όσον αφορά τα κείμενα εργασίας
που προετοίμασε ο κ. Μ. Νίμιτς, η
κυρία υπουργός είπε ότι η προτίμη-
σή μας για την ονομασία είναι Repu-
blic of North Macedonia (Δημοκρατία
της Βόρειας Μακεδονίας) διότι πλη-
ροί το γεωγραφικό κριτήριο”.

Το ονοματολογικό, όμως, δεν ήταν
ποτέ στην ιστορία αυτών των 27 χρό-
νων, το πιο σημαντικό στις διαπραγ-
ματεύσεις ανάμεσα στις δυο χώρες.
Το όνομα είχε κύρια συμβολική ση-
μασία: η Ελλάδα διεκδικούσε από
την πρώτη στιγμή που άρχισε η διά-
λυση της Γιουγκοσλαβίας την “κηδε-
μονία” των “Σκοπίων”. Με τις απαιτή-
σεις για το όνομα, την σημαία, το
σύνταγμα κλπ η Ελλάδα έστελνε ένα

σαφές μήνυμα στην άλλη πλευρά
των συνόρων: καμιά απόφαση δεν
θα μπορούσε να παρθεί χωρίς την
έγκριση της Αθήνας. Η Αθήνα χρησι-
μοποίησε μέσα σε αυτά τα χρόνια
κάθε μέσο που είχε στη διάθεσή της
για να δείξει ότι το εννοεί: τον Φε-
βρουάριο του 1994 (υπουργός Εξω-
τερικών ήταν τότε ο Θεόδωρος Πάγ-
καλος) η Ελλάδα κήρυξε εμπάργκο
σε βάρος “των Σκοπίων” και έκλεισε
τα σύνορα -κάτι που είχε δραματικές
συνέπειες για τον απλό κόσμο στη
Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Η ελληνική διπλωματία δεν είχε
κερδίσει ποτέ μέχρι σήμερα τη “μά-
χη” για το όνομα. Το ελληνικό κεφά-
λαιο, όμως, κέρδισε τη μάχη της “κη-
δεμονίας”: οι μεγάλες ελληνικές επι-
χειρήσεις (τράπεζες, ενεργειακές και
τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, μεγά-
λοι κατασκευαστές, αλυσίδες σού-
περ-μάρκετ κλπ) άλωσαν κυριολεκτι-
κά μέσα σε αυτά τα χρόνια την αγο-
ρά “των Σκοπίων”. Τώρα, με τη συμ-
φωνία των Πρεσπών, η ελληνική δι-
πλωματία κερδίζει και το όνομα.

Οι κατηγορίες του Μητσοτάκη περί
ανταλλαγής του “Σκοπιανού” με τη μη
μείωση των συντάξεων, είναι απλά γε-
λοίες. Η συμφωνία των Πρεσπών υπο-
γράφτηκε στη σκιά της επέκτασης
του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Με τη συμ-
φωνία της Γιάλτας που είχε υπαγο-
ρευτεί από τους νικητές του Β' Παγ-
κοσμίου Πολέμου το 1944, η Γιουγ-
κοσλαβία ανήκε κατά 50% στην Ανα-
τολή (Ρωσία) και κατά 50% στη Δύση
(ΗΠΑ, Βρετανία). Με την κατάρρευση
του ανατολικού μπλοκ το 1989-1991 η
Δύση άρχισε σταδιακά να “λεηλατεί”
την ηττημένη πλέον από τον Ψυχρό
Πόλεμο Ρωσία από τις παλιές της κτή-
σεις. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η
λεηλασία έγινε “εύκολα” - η Ανατολική
Γερμανία ενώθηκε με τη Δυτική ύστε-
ρα από μια εξέγερση που έριξε το Τεί-
χος. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις
(πχ στη Γεωργία) η Δύση απέτυχε.
Στην Ουκρανία η διαμάχη κατέληξε

στον ντε φάκτο διαχωρισμό της χώ-
ρας στα δυο -στη φιλορωσική ανατο-
λή και τη φιλοευρωπαϊκή και φιλοαμε-
ρικανική δύση. Στην περίπτωση της
Γιουγκοσλαβίας η λεηλασία προχώρη-
σε μέσα από έναν άγριο εμφύλιο πό-
λεμο που έκλεισε με τον αμερικανικό
βομβαρδισμό της Σερβίας και την
άμεση κατοχή του Κοσυφοπεδίου από
τις δυνάμεις της Δύσης. Η ενσωμάτω-
ση των “Σκοπίων” στο ΝΑΤΟ είναι ένα
από τα τελευταία κεφάλαια αυτής της
σύγκρουσης που συνεχίζεται αμείωτη. 

Κατάκτηση
Η “κατάκτηση” της Δημοκρατίας

της Μακεδονίας αυξάνει το πεδίο
δράσης του ελληνικού καπιταλισμού
στην περιοχή – δεν το μειώνει. Το
σημαντικότερο κέρδος έχει να κάνει
με τις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα
και την Τουρκία.

Ο Νίκος Κοτζιάς, ο πρώην υπουρ-
γός Εξωτερικών της κυβέρνησης
Τσίπρα που ήταν και ο βασικός εμ-
πνευστής της Συμφωνίας των Πρε-
σπών, βρίσκεται συνεχώς στο στόχα-
στρο της Νέας Δημοκρατίας -είναι
το “πρότυπο του προδότη των εθνι-
κών θέσεων” σύμφωνα με τους πα-
τριδοκάπηλους. Στην πραγματικότη-
τα, όμως, ο Κοτζιάς ήταν, από τη
σκοπιά της άρχουσας τάξης, ο καλύ-
τερος υπουργός Εξωτερικών που εί-
χε. Το δόγμα Κοτζιά ήταν απλό: κλεί-
νουμε τις εκκρεμότητές μας στο
βορρά και εστιάζουμε τις προσπά-
θειές μας στην ανατολή -στην Τουρ-
κία, την Κύπρο και την ανατολική Με-
σόγειο. 

Το δόγμα αυτό -να το ξεκαθαρί-
σουμε από την αρχή- δεν έχει να κά-
νει τίποτα ούτε με την ειρήνη, ούτε
με τη συνεργασία με τους γείτονες
μας, ούτε με την μείωση της έντα-
σης στην περιοχή. Απλά ο Κοτζιάς
έκανε αυτό που κάνει σήμερα και ο
Ντόναλντ Τραμπ για τον αμερικάνικο
ιμπεριαλισμό: έκλεισε τα δευτε-
ρεύοντα μέτωπα για να συγκεντρώ-

σει την προσοχή του στο κύριο μέ-
τωπο. Στην περίπτωση των ΗΠΑ ο
βασικός ανταγωνιστής είναι σήμερα
η Κίνα. Στην περίπτωση της Ελλάδας
είναι η Τουρκία.

Η Τουρκία αντιμετωπίζει από μόνη
της τεράστιες δυσκολίες αυτή τη
στιγμή: η οικονομία πηγαίνει άσχη-
μα, ο πόλεμος στη Συρία έχει αναζω-
πυρώσει το Κουρδικό ζήτημα, οι σχέ-
σεις με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε κρίση,
η ίδια η κυβέρνηση του Ερντογάν
βρίσκεται (παρά τις μέχρι τώρα
εκλογικές της επιτυχίες) σε κρίση:
για τον ελληνικό καπιταλισμό αυτή η
κατάσταση ανοίγει δυνατότητες για
διεκδικήσεις όπως τα 12 μίλια, η
ΑΟΖ, οι ενεργειακοί και εμπορικοί
διάδρομοι.

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα
της ελληνικής άρχουσας τάξης. Αυ-
τό της βάζει σήμερα τεράστιες πιέ-
σεις. Από τη μια μεριά αντιλαμβάνε-
ται ότι η πολιτική της κυβέρνησης
του Τσίπρα είναι, από τη σκοπιά των
συμφερόντων της τάξης που εκπρο-
σωπεί, η καλύτερη δυνατή πολιτική.
Από την άλλη, όμως, είναι -όπως όλα
τα συντηρητικά κόμματα- δέσμια των
ίδιων των ιδεοληψιών που έχει καλ-
λιεργήσει όλα τα προηγούμενα χρό-
νια. Η επίθεση στη συμφωνία των
Πρεσπών αντανακλάει αυτά τα αδιέ-
ξοδα.

Οι απλοί άνθρωποι, οι εργαζόμε-
νοι, η νεολαία, οι συνταξιούχοι, οι
φτωχοί δεν έχουν να κερδίσουν τίπο-
τα ούτε από την “παραδοσιακή” επι-
θετικότητα των πατριδοκάπηλων
“για το ιερό όνομα της Μακεδονίας
μας”, ούτε από τη “νέα επιθετικότη-
τα” της εστίασης στο “ανατολικό μέ-
τωπο” του Κοτζιά και του Τσίπρα. Η
συμφωνία των Πρεσπών είναι απα-
ράδεκτη, όχι γιατί “ξεπουλάει τα
εθνικά συμφέροντα” αλλά γιατί τα
προωθεί με τον πιο επιθετικό τρόπο:
με συμμαχίες με το Ισραήλ και την
Αίγυπτο (με δυο από τα πιο βρώμικα
καθεστώτα της περιοχής μας) και
σύσφιξη σχέσεων με τις ΗΠΑ του
Ντόναλντ Τραμπ. 

Τα “εθνικά συμφέροντα” δεν
έχουν καμιά σχέση με τα συμφέρον-
τα των απλών ανθρώπων: είναι τα
συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Το αντάλλαγμα για τη συμφωνία των
Πρεσπών δεν είναι οι συντάξεις αλλά
οι πλάτες που κάνει ο Τραμπ στις γε-
ωτρήσεις στα ανοιχτά της Κύπρου.
Η εργατική τάξη και η νεολαία δεν
έχουν κανένα λόγο να πολεμήσουν
ούτε για το “όνομα της Μακεδονίας”
ούτε για τα “οικόπεδα” φυσικού αέ-
ριου των εφοπλιστών.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Κύπρου-Ισραήλ, μια βδομάδα πριν τα Χριστούγεννα
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Οι εξελίξεις στην Ευρώπη έχουν
σπείρει τον πανικό στις άρχουσες
τάξεις σε όλες τις χώρες. Δεν είναι

“μόνο” τα Κίτρινα Γιλέκα της Γαλλίας που
επιμένουν να βγαίνουν κατά χιλιάδες
στους δρόμους και να κουρελιάζουν τόσο
την καταστολή όσο και τις “παραχωρή-
σεις” του Μακρόν. Ταυτόχρονα, μπαίνουν
σε κρίση και οι σχεδιασμοί για εκτροπή
της εργατικής οργής προς την ακροδεξιά.

Η Ουγγαρία του Όρμπαν, η χώρα-προ-
πομπός της ανόδου της ακροδεξιάς σε κυ-
βερνητικά πόστα, συγκλονίζεται από το με-
γαλύτερο κύμα διαδηλώσεων  εδώ και δε-
καετίες ενάντια στο “νόμο της σκλαβιάς”.
Στη Ρώμη, ο ρατσισμός του Σαλβίνι ξεση-
κώνει οργισμένες διαδηλώσεις που συνδυά-
ζουν την έμπνευση από τα Κίτρινα Γιλέκα
με την αλληλεγγύη για τους πρόσφυγες.

Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση της Μέι
στη Βρετανία που μοιάζει με ζαλισμένο
κοτόπουλο (ή μάλλον γαλοπούλα, λένε
πολλοί, παραμονές Χριστουγέννων). Η
ισπανική κυβέρνηση τρέχει να ανακοινώ-
σει αύξηση του κατώτατου μισθού κατά
20% την ίδια ώρα που επιχειρεί επίδειξη
πυγμής απέναντι στην Καταλωνία. Παντού
ψάχνουν να βρουν ποια είναι η απάντηση
των από πάνω απέναντι στο συγκλονιστι-
κό μήνυμα που βγήκε στους δρόμους της
Γαλλίας: “Όποιος σπέρνει μιζέρια, θερίζει
οργή”.

Εξελίξεις
Αυτή η κατάσταση επηρεάζει και τις εξε-

λίξεις στην Ελλάδα. Το περασμένο σαββα-
τοκύριακο ουσιαστικά ξεκίνησε η προεκλο-
γική περίοδος με την ομιλία του Αλέξη Τσί-
πρα στη Θεσσαλονίκη και την ομιλία του
Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ. Ξαφνι-
κά, ο γόνος του Μητσοτακέικου που κραύ-
γαζε ενάντια στην “παροχολογία” θυμήθη-
κε ότι πρέπει να υποσχεθεί “αυξήσεις στον
κατώτατο μισθό με ρυθμό διπλάσιο της
αύξησης του ΑΕΠ”! Διπλάσιος ρυθμός
ακούγεται μεγάλος αλλά στην ουσία ση-
μαίνει 4-5%, δηλαδή τίποτα μπροστά στο
ισπανικό 20%. Ωστόσο, τα σημάδια του
πανικού είναι ολοφάνερα.

Δίπλα στην αύξηση του κατώτατου, ο
Μητσοτάκης υποσχέθηκε και επίδομα για
κάθε νεογέννητο παιδί. Και για να κρατή-
σει τις ισορροπίες της ΝΔ, στη δευτερομι-
λία του εξήγησε ότι το επίδομα θα δίνεται

για κάθε νέο “ελληνόπουλο”. Ρατσισμός
με παροχές είναι το πολιτικό μείγμα που
θα ήθελε να λανσάρει το κόμμα των Μακε-
δονομάχων.

Σε αυτό το μείγμα βλέπει μια ευκαιρία
να τρυπώσει ο ναζιστικός συρφετός της
Χρυσής Αυγής. Ο Μιχαλολιάκος έκανε δη-
λώσεις υπέρ μιας κυβερνητικής συνεργα-
σίας ΝΔ-ΧΑ. Ο Μπαλτάκος μπορεί να έχει
φύγει από τη ΝΔ, αλλά η πολιτική κρίση
που ταρακουνάει όλη την Ευρώπη ξανα-
φέρνει τα σενάρια περί “σοβαρής Χρυσής
Αυγής”.

Είναι χρέος της Αριστεράς να τσακίσει
αυτά τα σενάρια. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί ο Αλέ-
ξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη να επικαλέ-
στηκε το ΕΑΜ, τη σφαγή στον Χορτιάτη, τον
Γρηγόρη Λαμπράκη και τους Γκοτζαμάνη-
δες για να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με
την εργατική τάξη που βρίσκεται χιλιάδες χι-
λιόμετρα στα αριστερά της κυβέρνησής
του, αλλά την ίδια ώρα περνάει από τη Βου-
λή έναν προϋπολογισμό που κόβει ξανά
σκληρά από τις κοινωνικές δαπάνες για να
εξασφαλίσει το μεγαλύτερο πλεόνασμα για
τους τραπεζίτες.

Χρειαζόμαστε μια Αριστερά που πολεμά-
ει τη μιζέρια που σπέρνει ο καπιταλισμός
μέσα στην κρίση του. Που αγκαλιάζει την
εργατική οργή αντί να την φοβάται. Γιατί
αυτή είναι η δύναμη που μπορεί να στείλει
τους νεοναζί πίσω στους υπόνομους της
ιστορίας. Και να ανοίξει το δρόμο για τη
γνήσια εναλλακτική των εργατών.

Στα 35.930 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οικονομι-
κής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης με

τα 5.280 ευρώ που συγκεντρώθηκαν την περασμέ-
νη βδομάδα. Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους που συγκέντρωσαν 200 ευρώ
από το πάρτυ που οργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη,
121 ευρώ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από 50 ευρώ
στο Δήμο Αγίας Παρασκευής και στον Άγιο Σάββα,
24 ευρώ στο νοσοκομείο του Ρίου της Πάτρας και
άλλα 30 στις σχολές, 17 ευρώ στο νοσοκομείο Χα-
νίων και άλλα 8 στο Δήμο, 23 ευρώ στο Λαϊκό νοσο-
κομείο, από 10 ευρώ στο Αγία Όλγα, στο Παίδων
Πεντέλης, στο Ιπποκράτειο, στο Δήμο Ζωγράφου
και στον Αθήνα 9.84. 

Ευχαριστούμε επιπλέον τη Στέλλα Μ. που γρά-
φτηκε συνδρομήτρια καθώς και για τις προσωπικές
σας ενισχύσεις: από 100 ευρώ Γιώργος Τ., Αφροδί-
τη Μ., Γιάννης Κ., 60 ευρώ Χρύσα Κ., από 50 ευρώ
Λευτέρης Α., Κώστας Κ., Γιώργος Τ., Γκέλυ Γκ.,
Τζένη Κ., από 40 ευρώ Σπύρος Μ., Γιάννης Π., 25
ευρώ Λεωνίδας Κ., από 20 ευρώ Κατερίνα Τ., Παρα-
σκευάς Ψ., Κατερίνα Θ., Μαργαρίτα Π., Σεραφείμ
Ρ., Δήμητρα Κ., Μιχάλης Ψ., Διοτίμα Χ., Θάλεια
Μπ., Γιώργος Π., Ελένη Α., Εύα Τζ., από 15 ευρώ
Εύη Στ., Μάνος Β., Δώρα Κ., Αλέξανδρος Π., από
10 ευρώ Χρυσάνθη Μ., Θοδωρής Λ., Φρέντι Μ., Αγ-
γελική Π., Ειρήνη Φ., Κώστας Μ., Λεωνίδας Μ., Σού-
λα Ζ., Νίκος Χ., Εύη Ε., Φίλιππος Κ., Χριστίνα Λ.,
Θέμης Π., Γιάννης Μ., Βασίλης Λ., Χάρης Π., 7 ευ-
ρώ Ελένη Τ., από 5 ευρώ Πέγκυ Γ., Αντώνης Φ., Σο-
φία Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Διαδήλωση των “Κίτρινων Γιλέκων” 
στη Μασαλία το περασμένο Σάββατο. 
Το πανό γράφει “Όποιος σπέρνει
μιζέρια, θερίζει οργή”.

Να τσακίσουμε τα πανικόβλητα 
σχέδια των από πάνω
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Στο πλευρό 
των εργαζόμενων του 9.84…

Παρά την αντίθεση απόφαση της
Επιθεώρησης Εργασίας η Διοίκηση
του Α984 προχώρησε σε περικοπές
μισθών. Η “Ανταρσία στις Γειτονιές
της Αθήνας” καταδικάζει τις αντερ-
γατικές μονομερείς πρακτικές της

ΔΕΡΑ, και στέκεται στο πλευρό
των εργαζομένων. 

«Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή
την απόφαση της Διοίκησης του
Α984, για την περικοπή του μισθού
πέντε εργαζομένων, που αποτελεί
βλαπτική μεταβολή των συμβάσεών
τους και έγινε παρά την αντίθετη
απόφαση της Επιθεώρησης Εργα-
σίας» τονίζει σε δήλωσή του ο δη-
μοτικός σύμβουλος και υποψήφιος
δήμαρχος του σχήματος στις επερ-
χόμενες εκλογές Πέτρος Κωνσταν-
τίνου. «Η Διοίκηση του Α984 δεν
περίμενε καν την τριμερή συνάντη-
ση στο Υπουργείο Εργασίας, την
ερχόμενη Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου,
αλλά προχώρησε στην υλοποίηση
ενός επιχειρηματικού σχεδίου, το
οποίο αγνοεί το Δημοτικό Συμβού-
λιο της Αθήνας. Αυτό το επιχειρη-
ματικό σχέδιο πρέπει να έρθει στο
Δημοτικό Συμβούλιο και να κατα-

ψηφιστεί, γιατί αποτελεί ένα αντεργα-
τικό τερατούργημα».

…και του Γηροκομείου
Nα αθωωθούν οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι Αθήνας, Ν.Σοφιανός, Π.Κων-
σταντίνου,  Ε.Πορτάλιου και Σ.Αγγε-
λίδου και να περάσει το Γηροκομείο

Αθήνας στο δημόσιο ζητάει στο σχέ-
διο ψηφίσματος που κυκλοφορεί η
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας.
Όπως αναφέρει:

«Στις 16 Γενάρη 2019, δικάζονται
οι νυν δημοτικοί σύμβουλοι Αθήνας,
Νίκος Σοφιανός και Πέτρος Κων-
σταντίνου καθώς και οι πρώην δημο-
τικοί σύμβουλοι, Ελένη Πορτάλιου
και Σταυρούλα Αγγελίδου μετά από
μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση
του αρχιμανδρίτη Προκόπιου
Μπούμπα, έκπτωτου προέδρου του
διοικητικού συμβουλίου του Γηροκο-
μείου Αθήνας… 

Ο τέως πρόεδρος του Γηροκομεί-
ου απέστειλε εξώδικο με την απαίτη-
ση να μην υπάρξει καμία συζήτηση
στο δημοτικό συμβούλιο ενώ είχε
συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάτα-
ξη το σχετικό θέμα. Αφορμή για τη
συζήτηση ήταν ο διορισμός επιτρό-
που από τον Δήμο της Αθήνας αλλά
και οι καταγγελίες του Σωματείου
Εργαζόμενων για πολύμηνες καθυ-
στερήσεις στην καταβολή δεδουλευ-
μένων στους εργαζόμενους, για απο-
λύσεις προσωπικού αλλά και για το
κλείσιμο ξενώνων φιλοξενίας των
ηλικιωμένων. Το Γηροκομείο Αθήνας
έφτασε να στεγάζει μόνο 120 ηλικιω-

μένους όταν αρχικά είχε σχεδόν 800! 
Είναι δικαίωμα και υποχρέωση των

δημοτικών συμβούλων να υπερασπί-
ζονται το δημόσιο χαρακτήρα της
πρόνοιας, την περίθαλψης των ηλι-
κιωμένων και τα δικαιώματα των ερ-
γαζόμενων στη δουλειά. 

Διεκδικούμε να σταματήσει η ασύ-
δοτη λειτουργία των κληροδοτημά-
των. Να περάσει το Γηροκομείο Αθή-
νας στο Υπουργείο Υγείας μαζί με
όλο το προσωπικό του. Να επαναλει-
τουργήσουν τώρα όλοι οι κλειστοί
ξενώνες του Γηροκομείου.

Διεκδικούμε να επαναπροσλη-
φθούν όλοι οι απολυμένοι, να κατα-
βληθούν οι μισθοί των εργαζόμενων,
να μπει τέλος στην εργοδοτική τρο-
μοκρατία στο Γηροκομείο. 

Απαιτούμε την αθώωση των τεσ-
σάρων κατηγορούμενων δημοτικών
συμβούλων Αθήνας». 

• Κυκλοφόρησε το τετρασέλιδο ενη-
μερωτικό φυλλάδιο της Ανταρσίας
στις Γειτονιές της Αθήνας με την συ-
ζήτηση καθώς και την απόφαση και
το διεκδικητικό πλαίσιο που αποφα-
σίστηκε στην ανοιχτή σύσκεψη της
κίνησης στις 7 Δεκεμβρίου στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Αθήνας. 

Πολύ μεγάλη και συγκινητική
ήταν η εκδήλωση που οργανώ-
θηκε την Κυριακή 9/12 στο Συ-
νεδριακό Κέντρο της Θήβας
από την Επιτροπή για την Απο-
κατάσταση της μνήμης του
Παντελή Πουλιόπουλου και
από το Δήμο Θηβαίων με την
ευκαιρία της αποκατάστασης
της προτομής του μεγάλου θη-
βαίου επαναστάτη μαρξιστή.

“Η προτομή επανατοποθετή-
θηκε στο ίδιο σημείο από όπου
είχε κλαπεί έξω από το Συνε-
δριακό Κέντρο της Θήβας” τό-
νισε στην ΕΑ ο Γιώργος Απο-
στόλοπουλος μέλος της Επι-
τροπής Αποκατάστασης. “Πα-
ρόντες στην εκδήλωση ήταν
πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι,
πάρα πολλοί Θηβαίοι αλλά και
πολύς κόσμος που είχε ταξιδέ-
ψει από άλλες πόλεις, από την
Αθήνα ακόμα και από την Θεσ-
σαλονίκη. Eκ μέρους της οικο-
γένειας χαιρέτησε ο Θοδωρής
Πουλιόπουλος ανιψιός του
Παντελή, γιος του αδερφού
του. Σε μια κατάμεστη αίθουσα
ακολούθησε ένα σημαντικό
καλλιτεχνικό πρόγραμμα με την
Ναταλία Ρασούλη, η οποία μί-
λησε για τον Παντελή Πουλιό-
πουλο και στη συνέχεια τρα-
γούδησε καταπληκτικά με μια
πολύ προσεγμένη επιλογή των
κομματιών. 

Αυτό που αποφασίσαμε είναι
πως μετά την σημαντική αποκα-
τάσταση της προτομής, το επό-
μενό μεγάλο πλάνο είναι η δη-
μιουργία του μουσείου Παντε-
λή Πουλιόπουλου στην πόλη
της Θήβας. Το οίκημα στο
οποίο γεννήθηκε ο Παντελής
δεν γίνεται να περιέλθει στα χέ-
ρια της επιτροπής και του Δή-
μου αφού βρίσκεται σε χρήση.
Ωστόσο αποφασίσαμε να βρού-
με ένα παλιό διατηρητέο κτί-
σμα να το αγοράσουμε και να
το ανακαινίσουμε.  Υπάρχουν
άλλωστε πάρα πολλά αντικείμε-
να του Παντελή Πουλιόπουλου
που φυλάσσονται σε διάφορα
αρχεία ξεκινώντας από το ση-
μαντικό αρχείο του μακαρίτη
Χρήστου Αναστασιάδη. Υπάρ-
χουν μέχρι και αδημοσίευτα
χειρόγραφα από τα τετράδια
της Ακροναυπλίας και πολλά
άλλα αντικείμενα που αξίζει να
εκτεθούν και να μελετηθούν
από τους ιστορικούς του εργα-
τικού κινήματος και της αριστε-
ράς”.

Aνυπότακτη Πετρούπολη
Με την συμμετοχή πλήθος κόσμου όλων των ηλι-

κιών πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Ανυπότα-
κτης Πετρούπολης για τον Δεκέμβρη του 44, με
ομιλητή τον Λέανδρο Μπόλαρη. Στο άνοιγμα αλλά
και στην κουβέντα αναπτύχθηκαν τα γεγονότα της
περιόδου εκείνης, οι δυνατότητες, οι ευκαιρίες αλ-
λά και τα λάθη και η αδυναμίες. Από πολλές παρεμ-
βάσεις έγινε η σύνδεση με το σήμερα και τα μαθή-
ματα που πρέπει να πάρουμε για την παρέμβασή
μας στο κίνημα και τους αγώνες. Το επόμενο ραντε-
βού μας θα είναι την Κυριακή 13 Γενάρη στην συνέ-
λευση του δημοτικού μας σχήματος.

Κατερίνα Πατρικίου

Η δημοτική κίνηση «Ανταρσία στο Λιμάνι» προ-
χώρησε σε  ένα αποφασιστικό βήμα για την οργά-
νωση της αυτοτελούς παρέμβασης της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς, στις δημοτικές εκλογές του
Μάη 2019 με την ανοικτή συνέλευση, που έγινε
την Κυριακή 9 Δεκέμβρη.

Στην ανοιχτή συνέλευση πήραν μέρος αγωνι-
στές και αγωνίστριες από τις γειτονιές του Πει-
ραιά, από χώρους δουλειάς και από τη νεολαία
της πόλης. Αγωνιστές που πήραν μέρος, όλο το
προηγούμενο διάστημα, στις μεγάλες κινητοποι-
ήσεις ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές των κυ-
βερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ αλλά και των ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, εργαζόμενοι που αρνούνται να μετατρέ-
ψουν το ΟΧΙ σε ΝΑΙ  και  αναζητούν εναλλακτικές
λύσεις στα αριστερά.

Αγωνιστές που δεν δέχονται να γίνει ο Πειραιάς
πεδίο επιχειρηματικής δράσης για τον Μαρινάκη,
ούτε κάτεργο για να φουσκώνουν τα κέρδη της
Cosco. Που δεν θέλουν για την πόλη και το λιμάνι

να αποφασίζουν το εφοπλιστικό κεφάλαιο, οι πο-
λυεθνικές και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα. 

Αγωνιστές που δεν ανέχονται τη δολοφονική
δράση των δολοφόνων του Παύλου Φύσσα στις
γειτονιές της πόλης μας και στήριξαν όλες τις με-
γάλες μάχες του αντιφασιστικού και του αντιρα-
τσιστικού κινήματος για ανοικτά σύνορα και για να
μπουν φυλακή οι δολοφόνοι νεοναζί.

Αγωνιστές που υπερασπίζονται το περιβάλλον
από την καταστροφική μανία του συστήματος, που
με βροχή και με φωτιά, από τη Μάνδρα μέχρι το
Μάτι, σκοτώνει. Που βρίσκονται δίπλα στους φτω-
χούς, ενάντια στην λεηλασία της πρόνοιας, της

Υγείας, της Εκπαίδευσης, των κοινωνικών δικαιω-
μάτων, ενάντια στη διάλυση και την ιδιωτικοποί-
ηση των δημόσιων και των δημοτικών υπηρεσιών.

Η συνέλευση αποφάσισε να είναι εκ νέου επικε-
φαλής ο Θανάσης Διαβολάκης, συνδικαλιστής
στην ιδιωτική εκπαίδευση και πρώην δημοτικός
σύμβουλος Πειραιά. Μετά από τη συζήτηση και τις
παρεμβάσεις αγωνιστών-τριών, εκλέχτηκε Συντονι-
στική Επιτροπή για την οργάνωση της προεκλογι-
κής καμπάνιας, ετοιμάζεται η προγραμματική δια-
κήρυξη της κίνησης και απευθύνεται κάλεσμα
στους εργαζόμενους και τη νεολαία της πόλης να
συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες και τη δρά-
ση της Ανταρσίας στο Λιμάνι για μια δυνατή πα-
ρέμβαση στις δημοτικές εκλογές, από την πλευρά
των εργατικών συμφερόντων.

Aνταρσία στο Λιμάνι
Aριστερή Αντικαπιταλιστική Κίνηση Πειραιά

16/12/2018

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στην μάχη των δημοτικών εκλογών!ΘΗΒΑ  
Τίμησαν 
τον Παντελή
Πουλιόπουλο

Ανταρσία 
στη Θεσσαλονίκη 
για την Ανατροπή
Ανοιχτή Σύσκεψη – 
Συνέλευση
Τετάρτη 19/12, 6:30 μμ 
Πολυχώρος πολιτισμού 
ΕΝΕΚΕΝ, 
Πρ. Κορομηλά 37

Aνταρσία στα Χανιά
Ανοιχτή σύσκεψη
Τετάρτη 19/12, 7μμ
Εργατικό Κέντρο Χανίων

Πρωτοβουλία 
για την συγκρότηση
δημοτικής κίνησης
στα Βριλήσσια
Ανοιχτή Σύσκεψη 
για την συγκρότηση 
δημοτικής κίνησης
Πέμπτη 20/12, 7μμ, 
Πνευματικό Κέντρο, 
Κισσάβου 11, Βριλήσσια

Aνυπότακτη 
Πετρούπολη
Συνέλευση  
Κυριακή 13/1/ 2019, 6μμ
Πολιτιστικό Κέντρο Πετρού-
πολης 

Ρήξη και Ανατροπή
στο Νέο Ηράκλειο
Συνέλευση
Kυριακή  13/1/2019,  7μμ 
Βίλα Στέλλα"

Συνελεύσεις-Συσκέψεις



Η παρέμβαση της «Ανταρσία στην Κοκκι-
νιά» στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές
έχει στόχο να αναδείξει το μήνυμα

ανυπακοής απέναντι στα μνημόνια, το ρατσι-
σμό και το σεξισμό που στέλνουν τα κινήματα
της τελευταίας περιόδου και ταυτόχρονα να
στείλει το μήνυμα ότι απέναντι στην κρίση του
καπιταλισμού υπάρχουν εναλλακτικές αντικα-
πιταλιστικές λύσεις, ανέφερε η δημοτική σύμ-
βουλος με την «Ανταρσία στην Κοκκινιά», Κα-
τερίνα Θωίδου στο άνοιγμα της σύσκεψης. 

Περιέγραψε τις επιπτώσεις των περικοπών
στους δήμους, που έχουν σαν αποτέλεσμα να
αναζητούν έσοδα μέσα από τα δημοτικά τέλη,
τους φόρους και τα χαράτσια, φορτώνοντας τα
βάρη της διαχείρισης στις πλάτες των κατοίκων.
Πρόσθεσε ότι η διοίκηση Ιωακειμίδη ενώ φορ-
τώνει τα βάρη στους κατοίκους, έχει παραχω-
ρήσει την όποια κοινωνική πολιτική του Δήμου
στα χέρια των ΜΚΟ και των χορηγών, ενώ χαϊ-
δεύει τις μεγάλες επιχειρήσεις για να φέρουν
την υποτιθέμενη «ανάπτυξη» στην πόλη. Θύμισε
τις πρωτοβουλίες που πήρε η «Ανταρσία στην
Κοκκινιά» και τόνισε στο κλείσιμό της ότι το αν-
τικαπιταλιστικό πρόγραμμα δίνει τα πολιτικά
επιχειρήματα προκειμένου να μπορεί μία δημο-
τική κίνηση να κάνει αντιπολίτευση απέναντι σε
έναν δήμαρχο που εφαρμόζει μνημόνια. 

Η Τασούλα Δημητριάδου μίλησε για τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία εξ αι-
τίας της ελλιπούς χρηματοδότησης, αλλά και
για τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου Γονέων.
«Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία ραγδαία επι-
δείνωση στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης,
με ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές, τα

κτίρια αφήνονται χωρίς συντήρηση και γίνον-
ται επικίνδυνα για τα παιδιά, οι σχολικές καθα-
ρίστριες δεν επαρκούν και εργάζονται με 8μη-
νη σύμβαση και με 300 ευρώ το μήνα τα οποία
καταβάλλονται κάθε 4-5 μήνες. Τα χρήματα
που έχει να διαχειριστεί κάθε σχολικό συγκρό-
τημα δεν φτάνουν για ρεύμα και πετρέλαιο με
αποτέλεσμα να χρωστάνε χιλιάδες ευρώ. Το
επόμενο διάστημα θα εφαρμοστεί ο νόμος για
την υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων στα
σχολεία και το αποτέλεσμα θα είναι να πολλα-
πλασιαστούν τα κοντέινερ, που ήδη έχουμε
για 3η χρονιά στο σχολείο μας, χωρίς καμία
πρόβλεψη για ανέγερση κτιρίων. 

Είμαι στο Σύλλογο Γονέων του 12ου Δημοτι-
κού το οποίο είναι ίσως το παλιότερο σχολικό
κτίριο της πόλης και έχει τεράστιες ανάγκες

συντήρησης. Πέρσι πήραμε πρωτοβουλία και
συγκαλέσαμε συνέλευση όπου αποφασίσαμε
να καταγράψουμε τα αιτήματά μας και συγ-
κεντρώσαμε στα 240 παιδιά 180 υπογραφές
γονέων που ζητούσαν ικανοποίηση των αιτη-
μάτων μας, με προοπτική αν η δημοτική αρχή
δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά μας, να πάμε
στο δημοτικό συμβούλιο μαζί με το σύλλογο
διδασκόντων. Μετά από αυτή την πίεση ξεκί-
νησαν πέρσι οι εργασίες στο σχολείο και συνε-
χίζουμε και φέτος. 

Στις σχολικές επιτροπές που συμμετέχω
από την πλευρά της Ανταρσία στην Κοκκινιά,
δίνουμε την κόντρα ενάντια στις ιδιωτικές εται-
ρείες που θέλουν να μπουν στα σχολεία. Εξη-
γούμε στους γονείς μέσα στους συλλόγους
ότι ο μόνος δρόμος είναι να διεκδικούμε συνε-

χώς δημόσια κονδύλια, να πιέζουμε και να μην
αποδεχόμαστε ότι η παιδεία θα λειτουργεί με
χορηγούς. Από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι ερ-
γασίες στο 12ο Δημοτικό κάτω από τη δικιά
μας την πίεση, οι γονείς είδαν ότι τα πράγμα-
τα μπορούν να γίνουν διαφορετικά και τώρα
είναι διατεθειμένοι να κινητοποιηθούν. 

Δυστυχώς την εξαθλιωμένη εικόνα της εκ-
παίδευσης έρχεται να συμπληρώσει και η προ-
σπάθεια της Χρυσής Αυγής να εισχωρήσει
στα σχολεία. Σκοπεύουμε το επόμενο διάστη-
μα να ζητήσουμε από τους Συλλόγους Γονέων
σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων και την
ΕΛΜΕ να γίνει συνάντηση με πλάνο δράσης
μέσα στα σχολεία ενάντια στο φασισμό, για να
μη αφήσουμε τα παιδιά μας στα χέρια των δο-
λοφόνων του Παύλου Φύσσα. Επικροτούμε τη
συμβολική αντικατάληψη που έκαναν οι μαθη-
τές του 4ου Λύκειο Νίκαιας κόντρα στο ρατσι-
σμό και το φασισμό με σύνθημα «Έξω οι φασί-
στες από τα σχολεία». 

Η «Ανταρσία στην Κοκκινιά» έχει δώσει μά-
χες από το 2014 ενάντια στις συγχωνεύσεις
των σχολείων, έχει παλέψει για να μπουν τα
προσφυγόπουλα στα σχολεία μας, ενάντια
στις σύγχρονες μεσαιωνικές συνθήκες εκπαί-
δευσης και πιστεύουμε ακράδαντα ότι όχι
απλά χρειάζεται να συνεχίσει την εκπροσώπη-
σή της στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νίκαιας
αλλά να δυναμώσει και άλλο η φωνή της μέσα
από τη στήριξη όλων και γι’ αυτό στηρίζουμε
τη συμμετοχή της στις δημοτικές εκλογές, με
επικεφαλής την Κατερίνα Θωίδου. 

Μιχάλης Πέππας

Στη συζήτηση το λόγο πήρε ο
Λεωνίδας Κοντουδάκης, μάρ-
τυρας της δολοφονίας του

Γρηγόρη Λαμπράκη και μέλος της
ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας, ο οποίος θύμισε τις
μάχες ενάντια στον πιο δολοφονικό
πυρήνα της Χρυσής Αυγής Νίκαιας
και τόνισε ότι από τη στιγμή που μπή-
κε η «Ανταρσία στην Κοκκινιά» στο
δημοτικό συμβούλιο κατάφερε όχι
μόνο να κάνει τη διαφορά αλλά και
να το αναγκάζει να παίρνει ομόφωνες
αποφάσεις ενάντια στους φασίστες. 

Ο Χρήστος Κουγιτέας εργαζόμε-
νος στον ιδιωτικό τομέα και μέλος
ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου (ΚΑΠΗ
και Παιδικοί Σταθμοί) τόνισε ότι η
Ανταρσία στην Κοκκινιά γεννήθηκε
μέσα από τους κοινωνικούς και αντι-
φασιστικούς αγώνες που δόθηκαν

στην πόλη, οι οποίοι και συνεχίζον-
ται. 

Ο Ασίφ Αλί από την Πακιστανική
Κοινότητα, θύμισε την τρομοκρατία
που βίωσαν οι μετανάστες μετά το
άνοιγμα των γραφείων της Χρυσής
Αυγής στη Νίκαια, για τους αγώνες
που έδωσε η πακιστανική κοινότητα
μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ, αλλά και πώς
άλλαξε η αντιμετώπιση της Δημοτι-
κής Αρχής απέναντι στους μετανά-
στες από τη στιγμή που μπήκε η Αν-
ταρσία στην Κοκκινιά στο δημοτικό
συμβούλιο και έγινε η φωνή τους. 

Η Εύη Σταμπολή μίλησε για το ρό-
λο που έπαιξαν μέλη της κίνησης
στη δημιουργία της Ενωτικής Πρω-
τοβουλίας Αντιφασιστών Σαλαμίνας. 

Η Φιλιώ Φραγκάκου, καθαρίστρια
στο Νοσοκομείο Άγ. Σάββας, μίλησε

για τις συνθήκες εργασίας των συμ-
βασιούχων στα νοσοκομεία αλλά και
για τα προβλήματα των κατοίκων
της Νεάπολης, εξ αιτίας της υπο-
βάθμισης της περιοχής. 

Ο Παναγιώτης Καλαβάνος από τη
συλλογικότητα «Μετάβαση» και την
ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Β’ Πειραιά, αναφέρ-
θηκε στο ρόλο που έχει παίξει η «Αν-
ταρσία στην Κοκκινιά» στο τοπικό κί-
νημα και στην πίεση που έχει ασκή-
σει στο δημοτικό Συμβούλιο και
πρότεινε οι παρατάξεις της μαχόμε-
νης αριστεράς που έχουν δώσει κοι-
νούς αγώνες να μην κατέβουν δια-
σπασμένες στις ερχόμενες δημοτι-
κές εκλογές. 

Ο Μάνος Καρτέρης μουσικός,
αφού αναφέρθηκε στη μάχη που δί-
νουν τα αντιφασιστικά κινήματα σε

όλη την Ευρώπη ενάντια στην άνοδο
της ακροδεξιάς, πρότεινε στη δημο-
τική κίνηση να ξεκινήσει την καμπά-
νια για τις 16 Μάρτη με όλο τον κό-
σμο της αριστεράς. Παράλληλα να
συνεχίσει την πάλη ενάντια στο ρα-
τσισμό και το φασισμό παλεύοντας
για ανοιχτά σύνορα και ενάντια στην
ΕΕ του ρατσισμού και του πολέμου,
χωρίς να βάζει κάτω από το χαλί βα-
σικά ζητήματα διαφωνίας. 

Η Μήτση Μπαμπάκου συνταξιού-
χος εκπαιδευτικός, θύμισε την πρωτο-
βουλία που είχε πάρει η Ανταρσία
στην Κοκκινιά, μετά τις πλημμύρες
του 2014, όπου πραγματοποίησε πο-
ρεία στους δρόμους της πόλης, ενάν-
τια στις μνημονιακές πολιτικές των
απολύσεων και των περικοπών, απαι-
τώντας λεφτά για αντιπλημμυρικά.

Η Ευγενία Βρούσω, μετανάστρια
εργαζόμενη, μίλησε για το πόσο με-
γάλη σημασία έχει τα δημοτικά σχή-
ματα να ανοίγουν στα δημοτικά συμ-
βούλια και την κοινωνία τα αιτήματα
των μεταναστών για νομιμοποίηση,
ψήφο, άσυλο και στέγη, να ανοίξουν
τα κλειστά κτίρια για τους πρόσφυ-
γες. Χαιρετισμό στη σύσκεψη έκανε
και ο Κώστας Στάθη από την Ομο-
σπονδία Αλβανικών Συλλόγων. 

Ο Γιάννης Σηφακάκης από την
ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τόνισε ότι το
αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα είναι
όπλο που ενώνει και δυναμώνει το
κίνημα γιατί όταν διεκδικείς λεφτά
για τις ανάγκες απέναντι στον κάθε
δήμαρχο, έχεις την εναλλακτική
πρόταση της διαγραφής του χρέ-
ους. 
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Με τη συμμετοχή δεκάδων αγωνιστών και αγωνι-
στριών, ντόπιων και μεταναστών από την πόλη της
Νίκαιας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Δεκεμ-

βρίου στο Δημαρχείο της πόλης, η ανοιχτή σύσκεψη που κά-
λεσε η Δημοτική Κίνηση «Ανταρσία στην Κοκκινιά της Προ-
σφυγιάς και της Αντίστασης», με την οποία ξεκινάει τη μάχη
για το δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, εν όψει
των δημοτικών εκλογών τον ερχόμενο Μάη.

Τη σύσκεψη άνοιξαν η Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβου-
λος Νίκαιας -Ρέντη με την «Ανταρσία στην Κοκκινιά» και η Τα-
σούλα Δημητριάδου, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Γονέων 12ου

Δημοτικού Νίκαιας και μέλος του συντονιστικού του σχήμα-
τος. Ακολούθησαν τοποθετήσεις από αγωνιστές κι αγωνί-
στριες, που ανέδειξαν όλες τις μάχες που έχει δώσει το δη-
μοτικό σχήμα τα τελευταία χρόνια. Μέσα από τη συζήτηση
διαμορφώθηκε το πολιτικό πλαίσιο της δημοτικής κίνησης και
οι διεκδικήσεις της και έγιναν προτάσεις για τις καμπάνιες
που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα. 

Ενόψει της 16ης Μάρτη και της παγκόσμιας ημέρας κατά
του ρατσισμού και του φασισμού, η Ανταρσία στην Κοκκινιά
θα πάρει πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση μίας εβδομάδα
δράσης στα σχολεία, με απεύθυνση στους Συλλόγους Γονέ-

ων, την Ένωση Γονέων, την ΕΛΜΕ και το Δήμο. Πρωτοβου-
λίες θα πάρει επίσης σε συνεργασία με τα σωματεία της πό-
λης για τον φετινό απεργιακό γιορτασμό της 8 Μάρτη –παγ-
κόσμιας ημέρας γυναικών, ενάντια στο σεξισμό και τις διακρί-
σεις. Αποφασίστηκε να κυκλοφορήσει προεκλογικό υλικό,
(αφίσα και τετρασέλιδο) και να γίνει επόμενη εκδήλωση της
κίνησης στην περιοχή του Ρέντη. Διευρύνθηκε το 7μελες συν-
τονιστικό της, με δυο επιπλέον μέλη και τέλος αποφασίστηκε
επικεφαλής του ψηφοδελτίου και υποψήφια δήμαρχος Νί-
καιας-Ρέντη να είναι η Κατερίνα Θωίδου. 

«Μήνυμα ανυπακοής στα μνημόνια, τον ρατσισμό, τον σεξισμό 
με την Ανταρσία στην Κοκκινιά»

16/12, Σύσκεψη της “Ανταρσία στην Κοκκινιά” στο δημαρχείο Νίκαιας



Με σημαντική αύξηση των δυνάμεών της Αγωνιστι-
κής Συνδικαλιστικής Κίνησης Υγειονομικών

(ΑΣΚΥ) πραγματοποιήθηκαν από τις 13 μέχρι τις 16
Δεκέμβρη οι εκλογές στο Σωματείο Ιδιωτικών Κλινικών
Αθήνας, για ανάδειξη νέου Δ.Σ, αντιπροσώπων στην
ΟΣΝΙΕ και το ΕΚΑ.

Στις εκλογές για το ΔΣ του
σωματείου σε σύνολο 225
ψηφισάντων η ΑΣΚΥ πήρε 24
ψήφους και κέρδισε μια έδρα
στο ΔΣ, το ΠΑΜΕ 199 και 8
έδρες, ενώ υπήρχαν 2 άκυ-
ρα/λευκά. 

Στην κάλπη για αντιπροσώ-
πους για το συνέδριο της ΟΣ-
ΝΙΕ και του ΕΚΑ ψήφισαν 206,
η ΑΣΚΥ πήρε 27 ψήφους χωρίς
να εκλέξει αντιπρόσωπο, το
ΠΑΜΕ 176 (4 αντιπρόσωπους
στην ΟΣΝΙΕ και 3 στο ΕΚΑ)

ενώ υπήρχαν 3 άκυρα/λευκά.
“Στο ΔΣ του σωματείου κερδίσαμε την έδρα αφού

εφαρμόστηκε το καταστατικό του σωματείου που ορί-
ζει ως εκλογικό σύστημα την απλή αναλογική. Δυστυ-
χώς στις εκλογές για την ΟΣΝΙΕ και το ΕΚΑ παρά του
ότι είχαμε περισσότερες ψήφους και σημαντικά μεγα-
λύτερα ποσοστά δεν εκλέξαμε αντιπρόσωπο λόγω
εφαρμογής του νόμου 1264 όπως ορίζει το καταστατι-
κό εκλογής αντιπροσώπων της ΟΣΝΙΕ. Αποδείχτηκαν
και στην πράξη οι λόγοι που η αριστερά και το εργατι-
κό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια παλεύουν για την απλή
αναλογική σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις”, ανέ-
φερε στην ΕΑ ο Κώστας Πολύδωρος από την ΑΣΚΥ.

“Σαν ΑΣΚΥ δώσαμε τα δυνατά μας για να γράψουμε
νέους συναδέλφους στο σωματείο. Θα συνεχίσουμε
την αγωνιστική μας δράση παλεύοντας για τα δικαιώ-
ματα των εργαζόμενων στην Ιδιωτική Υγεία ενάντια
στις επιθέσεις που ετοιμάζουν οι κλινικάρχες και οι δι-
οικήσεις των ιδιωτικών κλινικών”.
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ΑΔΕΔΥ

Συλλαλητήριο με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2019 ορ-
γανώνει η ΑΔΕΔΥ την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου στις 6.30μμ στην Πλατεία

Κοραή και πορεία στη Βουλή. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
“Η κυβέρνηση εδώ και καιρό αξιοποιεί το σχέδιο του προϋπολογισμού

ως μοχλό εξωραϊσμού της πολιτικής της (...) όμως η πραγματικότητα έρχε-
ται να διαψεύσει την κυβερνητική προπαγάνδα, αφού το σύνολο των δαπα-
νών του κρατικού προϋπολογισμού μειώνεται κατά 1,3 δις ευρώ. Οι κρατι-
κές δαπάνες για την Υγεία διατηρούνται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα
3.824 εκατ. ευρώ, ποσοστό μόλις 2% του ΑΕΠ. Οι δαπάνες για την Παιδεία,
στο νέο προϋπολογισμό εμφανίζονται ακόμα περισσότερο μειωμένες, τόσο
ως ποσοστό στο ΑΕΠ όσο και σε απόλυτους αριθμούς. Η συνολική δαπάνη
για τις συντάξεις μειώνεται κατά 275 εκατ. ευρώ, ενώ ειδικά το κονδύλι για
τις κύριες συντάξεις μειώνεται κατά 348 εκατ. και η επιχορήγηση στα ασφα-
λιστικά ταμεία κατά 935 εκατ. Σημαντικές είναι επίσης οι περικοπές στη μι-
σθοδοσία των εργαζόμενων στο Δημόσιο. Οι δαπάνες μισθοδοσίας περιορί-
ζονται κατά 3,8% (από 13,5 δις σε 13 δις)”, αναφέρει η ανακοίνωση της
ΑΔΕΔΥ.

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του Νοσοκομείου Σισμανόγλειο
πραγματοποίησαν την Πέμπτη 13/12 εργαζόμενοι από τα νοσοκομεία

της Βόρειας Αθήνας προκειμένου να “υποδεχτούν” τον Άδωνη Γεωργιάδη,
πρωτεργάτη στο κλείσιμο νοσοκομείων, που επισκέφτηκε το Σισμανόγλειο
Νοσοκομείο μετά από κάλεσμα της τοπικής ΔΑΚΕ.

Στην συγκέντρωση κάλεσαν τόσο το Σωματείο του Νοσοκομείου Φλέ-
μινγκ που οι εργαζόμενοί του βίωσαν τις διαθεσιμότητες και το κλείσιμο
τμημάτων του Νοσοκομείου, όσο και εργαζόμενοι από το Σισμανόγλειο Νο-
σοκομείο.

“Όλοι εμείς που υποστήκαμε τη βάρβαρη μνημονιακή πολιτική του, την
πολιτική που ισοπέδωσε το Νοσοκομείο, την πολιτική που ως σήμερα αγω-
νιζόμαστε να ανατρέψουμε, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι: Ο εντεταλμένος της
Τρόικα, ο μνημονιακός Υπουργός που διέλυσε τα Νοσοκομεία μας, είναι
ανεπιθύμητος. Ο αγώνας μας ανέτρεψε τα σχέδια αυτής της πολιτικής το
’13 και τα Νοσοκομεία μας έμειναν όρθια. Ο αγώνας μας συνεχίζεται”, τονί-
ζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΔΣ των εργαζόμενων
στο νοσοκομείο Φλέμινγκ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  Έδρα για την ΑΣΚΥ

Την πλήρη αδιαφορία της ηγεσίας του ΥΠΠΟ και της υπουργού Ζορμπά
συνάντησαν για άλλη μια φορά οι 57 απολυμένες αρχαιολόγες στην ψη-

φιοποίηση των κινητών μνημείων που με συγκεντρώσεις σε Πάτρα, Γιάννε-
να, Θεσσαλονίκη μετέτρεψαν την Τετάρτη 12/12 σε πανελλαδική μέρα δρά-
σης για την μονιμοποίησή τους με την στήριξη των σωματείων ΣΕΚΑ, ΠΣΕΠ,
ΣΕΑ. Οι απολυμένες αρχαιολόγες όχι μόνο απολύθηκαν μέσα σε μια νύχτα
αλλά παραμένουν και απλήρωτες για τους τελευταίους δυο μήνες της δου-
λειάς τους.

Στα Γιάννενα στην κινητοποίηση των δυο απολυμένων αρχαιολόγων της
ψηφιοποίησης συμμετείχε η πλειοψηφία των μονίμων αρχαιολόγων της
Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η μαζική συμμετο-
χή στη διαμαρτυρία τόσο του κλάδου των διοικητικών όσο και των φυλά-
κων. 

“Η υποκρισία της υπουργού Ζορμπά που ενημέρωσε μέσω της γραμματέ-
ως ότι έχει φορτωμένο πρόγραμμα και δεν μπορούσε να δεχτεί τις εκπρο-
σώπους των απολυμένων αρχαιολόγων
είναι χαρακτηριστική του τρόπου που
αντιμετωπίζουν όλους τους εργαζόμε-
νους μόνιμους και συμβασιούχους στο
ΥΠΠΟ. Χρειάζεται και οι απολυμένες της
ψηφιοποίησης αλλά και όλοι οι συμβασι-
ούχοι να κλιμακώσουμε τις κινητοποι-
ήσεις μας το επόμενο χρονικό διάστημα
για να τους αναγκάσουμε να μας ακού-
σουν”, τόνισε ο Αντώνης Σκαρπέλης, μέ-
λος της ελεγκτικής επιτροπής του ΠΣΕΠ
που βρέθηκε στην κινητοποίηση της
Αθήνας. 

Η μάχη των συνταξιούχων
Δεκάδες χιλιάδες συνταξιού-

χοι απ' όλη την Ελλάδα
πλημμύρισαν του δρόμους

της Αθήνας το Σάββατο 15/12.
Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση
συνταξιούχων που έχει πραγματο-
ποιηθεί εδώ και χρόνια. 

“Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις
μας. Θέλουμε την επιστροφή όλων
όσων μας έκλεψαν όλα αυτά τα
χρόνια”, ήταν το βασικό αίτημα.

“Δεν μπορούμε πια να ζήσουμε.
Όλη μας τη ζωή πληρώναμε και σή-
μερα έρχονται να μας φάνε τα χρή-
ματά μας, τα δεδουλευμένα μας.
Για τους κυβερνώντες η ζωή μας
δεν μετράει. Θέλουν να μας πεθά-
νουν, να μας ξεφορτωθούν μια ώρα
αρχύτερα. Και δεν ντρέπονται καθό-
λου να το λένε ανοιχτά. Θέλουν την
εργατική τάξη να δουλεύει μέχρι τα
67 ακόμα και τα 70 και μετά να
παίρνει ψίχουλα για να ζήσει. Σκο-
τώνουν τα άλογα όταν γεράσουν,
αυτό είναι το σχέδιό τους για όλη
την εργατική τάξη. Γι'αυτό όλοι μα-
ζί, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι
πρέπει να αντισταθούμε στα σχέδιά
τους”, ανέφερε στην ΕΑ ο Δημή-
τρης Παπακώστας συνταξιούχος
ΟΑΕΕ από την Πάτρα.

ΛΕΠΕΤΕ
Στην πανσυνταξιουχική συγκέν-

τρωση του Σαββάτου 15/12 σημαν-
τική ήταν και η παρουσία με τα πα-
νό τους συνταξιούχων από την Εθνι-
κή Τράπεζα που όλες τις προηγού-
μενες μέρες βρίσκονταν σε συνε-
χείς κινητοποιήσεις. 

Η Ιωάννα Παυλοπούλου, συνταξι-
ούχος της Εθνικής και μέλος του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια
που βρέθηκε και στην κινητοποίηση
στις 15/12 και δήλωσε στην ΕΑ:

“Η βδομάδα που πέρασε κατέγρα-

ψε σημαντικές δράσεις στο χώρο
των συνταξιούχων της Εθνικής Τρά-
πεζας. Η Τρίτη 11/12 ήταν η μέρα
πανελλαδικής κινητοποίησης σε
οχτώ πόλεις της Ελλάδας, όπου ταυ-
τόχρονα με πανό και ντουντούκες,
απέκλεισαν τις εισόδους των τοπι-
κών καταστημάτων. Σε Αλεξανδρού-
πολη, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Τρίκα-
λα, Λάρισα, Πάτρα, Χανιά και Αθήνα
ξεκαθαρίσαν πως δεν θα επιτρέψουν
στην τράπεζα αλλά και στην κυβέρ-
νηση να μεθοδεύσουν νομοθετικά
την κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ με την
υπαγωγή όλων στο ΕΤΕΑΕΠ”. 

Διανύοντας το 13ο μήνα απληρω-
σιάς και παρά τις δικαστικές απο-
φάσεις που υποχρεώνουν την τρά-
πεζα να πληρώσει, η οργή μετατρέ-
πεται μέρα με τη μέρα σε όλο και
πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Στην
Αθήνα την Τρίτη 11/12 η διαμαρτυ-
ρία και ο αποκλεισμός μετατράπηκε
σε συμβολική κατάληψη καταστή-
ματος του εμπορικού κέντρου της
Αθήνας που διήρκεσε 4 ολόκληρες
μέρες, με τους συνταξιούχους να
παραμένουν στο χώρο μέσα και έξω
από το κατάστημα μέρα-νύχτα. 

Συγκινητική για όλους μας υπήρ-

ξε η επαφή με τους εν ενεργεία
υπαλλήλους, όπου επί 4 μέρες μαζί
τους καταγράφηκε και η δική τους
αγωνία για τις εξελίξεις στο χώρο
των τραπεζών, όπου το επόμενο
διάστημα δρομολογούνται μειώσεις
προσωπικού αλλά και εντατικοποί-
ηση. Η κατάληψη ολοκληρώθηκε
μετά τη λήξη του ωραρίου της Πα-
ρασκευής.

Την Τρίτη 18/12 οι Συνταξιούχοι
της ΕΤΕ έκαναν ντου σε διάφορα κα-
ταστήματα του κέντρου της Αθήνας
τόσο στο κεντρικό κατάστημα της Αι-
όλου όσο και σε αυτό της πλατείας
Συντάγματος. “Οι μπάτσοι που ειδο-
ποιήθηκαν από τη διοίκηση σταμάτη-
σαν την προσπάθεια στην Αιόλου
όμως δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν
την κατάληψη στο κατάστημα του
Συντάγματος. Τα καταστήματα του
κέντρου της Αθήνας την Τρίτη 18/12
άρχισαν να κλείνουν το ένα μετά το
άλλο φοβούμενοι τα περήφανα γη-
ρατειά. Θα τους κυνηγήσουμε μέχρι
τέλος”, μας είπε η Ιωάννα Παυλο-
πούλου. Με απόφαση του ΔΣ η κατά-
ληψη θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέ-
χρι τις 21/12.

Κ.Μ.

15/12, Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα

12/12, Κινητοποίηση στο Μουσείο Ιωαννίνων
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σε κινητοποιήσεις ενάντια στον αιφ-
νιδιασμό του Γαβρόγλου προσα-
νατολίζονται οι εκπαιδευτικοί της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης αφού δύο μόλις μέρες πριν
από τις διακοπές των Χριστουγέννων η
κυβέρνηση επιλέγει να δημοσιοποιήσει
το νέο σύστημα διορισμών/προσλήψεων
στην εκπαίδευση.

Με τη γνωστή τακτική της ψήφισης
σοβαρών μέτρων εν μέσω γιορτών η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάτω από το φό-
βο των αντιδράσεων επιδιώκει να ανα-
τρέψει το εργασιακό μέλλον χιλιάδων
εκπαιδευτικών δημιουργώντας τετελε-
σμένα με κλειστά σχολεία. 

“Δε θα επιτρέψουμε την αλληλοσφα-
γή των συναδέλφων μας για μια θέση
στους ελάχιστους διορισμούς που έχει
αναγγείλει η κυβέρνηση (όταν και αν
αυτοί πραγματοποιηθούν, και εφόσον
δεν αποτελούν για ακόμη μία φορά επι-
κοινωνιακή εξαγγελία σε βάθος τριε-
τίας). Οι συνταξιοδοτήσεις των τελευ-
ταίων ετών, οι αντιεκπαιδευτικές ανα-
διαρθρώσεις και πολιτικές στη δημόσια
εκπαίδευση, διαχρονικά, είχαν και έχουν
ως στόχευση την εξοικονόμηση προσω-
πικού, οδηγούν σε τεχνητά πλεονάσμα-
τα, αύξηση μαθητών ανά τμήμα με υπο-
χρεωτικές μετακινήσεις μαθητών σε
όμορες σχολικές μονάδες, επιβάρυνση
και ελαστικοποίηση ωραρίου και εργα-
σιακών σχέσεων.

Απαιτούμε εδώ και τώρα Μαζικούς
Μόνιμους Διορισμούς όλων των ανα-
πληρωτών με έστω και μία σύμβαση,
αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και όλη
την προϋπηρεσία”, τονίζεται στην ανα-
κοίνωση που εξέδωσε η ΔΟΕ. 

Η ΔΟΕ καλεί συγκέντρωση την Τετάρ-
τη 19/12, στις 2μμ στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής (Τσόχα
15-17, Μετρό Αμπελόκηποι), ενώ νέα κι-
νητοποίηση με 3ωρη στάση εργασίας
από τις 11πμ μέχρι τις 2μμ θα πραγμα-
τοποιηθεί την Πέμπτη 20/12 στις
12.30μμ στο Υπ. Παιδείας. Ταυτόχρονα
καλεί σε αντίστοιχες δράσεις και κινητο-
ποιήσεις σε κάθε περιοχή της χώρας.

Και το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, αποφάσισε
πως προχωράει σε στάση εργασίας
(11πμ με 2μμ) και συγκέντρωση έξω
από το Υπουργείο Παιδείας την επόμε-
νη της υπουργικής εξαγγελίας (πιο πι-
θανή ημερομηνία της κινητοποίησης εί-
ναι η Πέμπτη 20/12).

Εκλογές στη Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας
Την Τετάρτη 19/12 θα γίνει η Γενική

Συνέλευση και την Πέμπτη 20/12 οι
εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ στην
Γ ΕΛΜΕ Αθήνας. Το δίκτυο εκπαιδευτι-
κών της ''Τάξης μας'' συμμετέχει και
στηρίζει με την Ντίνα Γκαρανέ και την
Γεωργία Κόφφα, το ενωτικό σχήμα της
ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής
αριστεράς “Αντίσταση”.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μονιμοποιήσεις, όχι ιδιωτικοποιήσεις

Η 24ωρη απεργία που προ-
κήρυξε η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ενέργειας την

Τρίτη 18/12 ήταν ένα μεγάλο βήμα
συντονισμού. Από τους εργολαβι-
κούς της ΔΕΣΦΑ, της ΔΕΠΑ και
της ΔΕΔΑ, μέχρι τους εργολαβι-
κούς στα ΕΛΠΕ, στην Μότορ Όιλ,
στην ΕΚΟ, στην Καβάλα Όιλ, στην
Ντιαξόν και αλλού, εκατοντάδες
εργολαβικοί στην ενέργεια, για
πρώτη φορά εδώ και χρόνια έδω-
σαν μια συντονισμένη απεργιακή
απάντηση στην πολιτική της εργο-
λαβοποίησης της εργασίας τους
στις μεγάλες μονάδες παραγω-
γής, διακίνησης και εμπορίας
ενέργειας σε όλη τη χώρα αλλά
και στις επικείμενες ιδιωτικοποι-
ήσεις σε ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ, ΔΕΔΑ και
ΕΛΠΕ. 

Ήδη η κυβέρνηση ετοιμάζεται
να ξεπουλήσει το 66% της ΔΕΣΦΑ
στην κοινοπραξία SENFLUGA
Energy Infrastructure Holdings S.A.
με τους εργαζόμενους να προσα-
νατολίζονται σε πραγματοποίηση
στάσης εργασίας και συγκέντρω-
σης την ώρα που θα πέφτουν οι
υπογραφές.

Απεργιακές συγκεντρώσεις
πραγματοποιήθηκαν έξω από τις
κεντρικές εγκαταστάσεις της ΔΕ-
ΣΦΑ στην λεωφόρο Μεσογείων
στην Αθήνα αλλά και έξω από την
πύλη των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο.

“Είμαι δεκαεπτά χρόνια στη
δουλειά και είναι η πρώτη φορά
που γίνεται μια τέτοια απεργία.
Νομίζω πως έχει γίνει αντιληπτή η
άποψη ότι μόνο με την ενότητα θα
μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι
απέναντι σε όλες αυτές τις πιέ-
σεις. Αυτή η απεργία ήρθε μετά

από μια περίοδο συνεχών κινητο-
ποιήσεων”, εξήγησε στην ΕΑ η
Μαρία Ρεκλείτου ΓΓ του Πανελλή-
νιου Συνδέσμου Εργαζόμενων στο
Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ). 

“Από τον Απρίλιο είχαμε συμμε-
τάσχει με στάση εργασίας στις κι-
νητοποιήσεις των συναδέλφων
στα ΕΛΠΕ και συνεχίσαμε με την
μεγάλη 24ωρη απεργία στις 16
Νοέμβρη που είχε συμμετοχή πά-
νω από 72%, ενώ την ημέρα των
εγκαινίων της νεάς δεξαμενής στη
Ρεβυθούσα κάναμε νέα στάση ερ-
γασίας και συγκέντρωση στο λιμά-
νι απέναντι από τη Ρεβυθούσα. 

Μετά τις κινητοποιήσεις μας κα-
λεστήκαμε για συναντήσεις από το
υπουργείο. Πέρα από τα λόγια αυ-
τό που βλέπουμε στην πραγματι-
κότητα και ενόψει της πώλησης εί-
ναι οτι υπάρχει μεγάλη εντατικο-
ποίηση της δουλειάς, έχουν ανα-
σταλεί άδειες ενόψει των χριστου-
γέννων, οι συνάδελφοι δουλεύουν

υπερωρίες ακόμα και σαββατοκύ-
ριακα. Ο αγώνας μας για μονιμο-
ποίηση πρέπει να είναι συνεχής
και διαρκής μέχρι να πετύχουμε το
στόχο μας να μπουν όλοι στη δου-
λειά χωρίς εξαιρέσεις”, τόνισε η
Μ. Ρεκλείτου.

Όλοι μαζί
“Η απεργία αυτή ήρθε μέσα από

τις μάχες των εργαζόμενων. Ωρί-
μασαν οι συνθήκες ώστε να φτά-
σουμε όλοι μαζί σε αυτή την απερ-
γία. Είναι μια απεργία που έχει
σαν αιχμή τις μονιμοποιήσεις των
εργολαβικών εργαζόμενων αλλά
ακουμπάει όλα τα μεγάλα ζητήμα-
τα του κλάδου. Την υπογραφή
ΣΣΕ παντού αλλά και τη μεγάλη
συζήτηση σχετικά με τις ιδιωτικο-
ποιήσεις των εταιριών της ενέργει-
ας. Ακόμα και η πώληση της ΔΕ-
ΣΦΑ που έχει φτάσει σε αυτό το
σημείο μπορεί να ανατραπεί κάτω
από πίεση. Επίκειται η πώληση των

ΕΛΠΕ και της ΔΕΠΑ. Πιστεύω πως
είναι εταιρίες που δεν πρέπει να
ιδιωτικοποιηθούν. Οι αγώνες μας
είναι μονόδρομος”, τόνισε στην ΕΑ
ο Γιώργος Καραστάθης εργολαβι-
κός εργαζόμενος στη ΔΕΣΦΑ και
Β' Αντιπρόεδρος στην Πανελλαδι-
κή Ομοσπονδία Ενέργειας (ΠΟΕ)
ο οποίος εξήγησε πως το επόμενο
χρονικό διάστημα η ΠΟΕ σχεδιάζει
νέο γύρο κινητοποιήσεων.

“Χρειάζεται την επόμενη περίο-
δο να κλιμακώσουμε. Θέλουμε κοι-
νή απεργία μεταξύ εργολαβικών
και μόνιμων γιατί τα προβλήματα
είναι κοινά. Χρειάζεται συντονισμέ-
νη ενιαία δράση από όλους αφού
απέναντί μας έχουμε συσπειρωμέ-
νους το ΣΕΒ, την κυβέρνηση, τις
εργοδοσίες αλλά και την πολιτική
της ΕΕ”, ανέφερε η Νικόλ Αθανα-
σοπούλου πρόεδρος του ΣΕΦΑ-
ΔΕΠΑ.

Κυριάκος Μπάνος

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

5 ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 20
Δεκέμβρη από τις 7πμ έως τις 12 το
μεσημέρι πραγματοποιεί το Σωμα-

τείο των εργαζόμενων στο Ερρίκος Ντυνάν
ζητώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργα-
σίας και τη διατήρηση των όρων και συν-
θηκών απασχόλησης των εργαζομένων,
καθώς και την άμεση επανένταξη του Ερρί-
κος Ντυνάν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πε-
ρίθαλψης.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που
εξέδωσε το Σωματείο αυτή η στάση εργα-
σίας είναι η έναρξη απεργιακών κινητοποι-
ήσεων απέναντι στην αδιαφορία της εργο-
δοσίας, που ελέγχεται από την Τράπεζα
Πειραιώς, στα μεγάλα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι όλη αυτή την
περίοδο που η τράπεζα έχει βγάλει το νοσο-

κομείο στο σφυρί.
“Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά

με την περαιτέρω μεταβίβαση του Νοσοκο-
μείου Ερρίκος Ντυνάν μέσω του πρόσφα-
του διαγωνισμού της Τράπεζας Πειραιώς.
Σε αυτό το πλαίσιο πληροφορηθήκαμε ότι
στις 13-12-2018 η διοίκηση κάλεσε όλους
τους διευθυντές και προϊσταμένους να
τους μιλήσει για το μέλλον του Νοσοκομεί-
ου. Στη συνάντηση αυτή, όπως ενημερω-
θήκαμε, ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου,
ισχυρίστηκε ότι οι υποβληθείσες προσφο-
ρές κρίθηκαν μη ικανοποιητικές και ότι το
Νοσοκομείο παραμένει στα χέρια της Τρά-
πεζας Πειραιώς, (...) ενώ διαμαρτυρόμεθα
για την αδιαφορία που η εργοδότρια επι-
δεικνύει προς τους εκπροσώπους των ερ-
γαζομένων”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΟΤΑ

Σε συγκέντρωση με κίτρινα γιλέκα, ρούχα που
φοράνε ούτως ή άλλως στη δουλειά, αλλά
και στις διαδηλώσεις τους, καλεί το Συντονι-

στικό Συμβασιούχων ΟΤΑ στις 2 Γενάρη, στην πλ.
Κλαυθμώνος. 

Οι συμβασιούχοι των δήμων δίνουν με αυτό τον
τρόπο, συνέχεια στον αγώνα που δίνουν εδώ και
δυο χρόνια, διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή δου-
λειά, αντιστεκόμενοι στις απολύσεις που έφερε την
περασμένη άνοιξη η διαδικασία της 3Κ. “Όλοι μαζί
διαδηλώνουμε φορώντας τα κίτρινα γιλέκα για να
σταματήσει η ομηρία των συμβασιούχων – παρατα-
σιούχων. Άμεση μετατροπή των συμβάσεων μας
από ορισμένου σε αορίστου χρόνου! Δυνατά, γερά,
ενωτικά μέχρι τέλους για την νίκη, υπογραμμίζουν.

18/12, Απεργιακή περιφρούρηση στα Ελληνικά Πετρέλαια

Στάση εργασίας 20/12 2 Γενάρη στην 
Κλαυθμώνος
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Με ενθουσιασμό ξεκινά η καμπάνια
για τη Διεθνή Μέρα Δράσης ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες

στις 16 Μάρτη του 2019. Ο γύρος των εκδη-
λώσεων της ΚΕΕΡΦΑ για την οργάνωσή της
συσπειρώνει δεκάδες αγωνιστές και αγωνί-
στριες των γειτονιών και γίνεται το πρώτο
βήμα για την επιτυχία της.

Όλες οι εκδηλώσεις έχουν στο κέντρο
τους τη δίκη της Χρυσής Αυγής και την κλι-
μάκωση της μάχης για την ισόβια καταδίκη
των ναζί δολοφόνων. «Εργαζόμενοι, φοιτη-
τές, μαθητές συμμετείχαν στην εκδήλωση
στους Αμπελόκηπους», μας είπε ο Άγγελος,
φοιτητής στη ΦΛΣ, «Το μεγάλο και με τόσες
διαφορετικές ιδιότητες πάνελ ομιλητών ήταν
εντυπωσιακό για τη δύναμη του αντιρατσιστι-
κού και αντιφασιστικού κινήματος να ενώνει.

Η Μαρία Κασκαρίκα, μητέρα του φοιτητή
Αλέξη Λάζαρη μας ενημέρωσε για τη δίκη
των χρυσαυγιτών που χτύπησαν το παιδί
της και ζήτησε συμπαράσταση. Ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ
έδωσε μια συνολική εικόνα της μάχης ενάν-
τια στο ρατσισμό και τους φασίστες με επό-
μενο κορυφαίο σταθμό της 16 Μάρτη. Η
επισήμανσή του ότι τα κατεβάσματα των δο-
λοφόνων της Χρυσής Αυγής στις τοπικές
εκλογές είναι αυτή τη φορά μετρημένα στα
δάχτυλα σε σχέση με τις προηγούμενες
έδειξε σε όλους μας τα αποτελέσματα του
αντιφασιστικού αγώνα.

Ο Τάκης Ζώτος, από την Πολιτική Αγωγή
στη δίκη της ΧΑ μίλησε για το στάδιο της δί-
κης αυτή τη στιγμή και η Γεωργία Μουρίκη
από τη Λαϊκή Συνέλευση Γκύζη για τις προ-
σπάθειες της συλλογικότητάς της να οργα-
νώσει και να δώσει μάχες σε μια σειρά μέ-
τωπα. Στη συζήτηση που ακολούθησε, η
Έφη Γαννιάρη από τη Β’ ΕΛΜΕ περιέγραψε
τη μάχη των καθηγητών και
των μαθητών να αντιμετωπί-
σουν τις καταλήψεις για το
Μακεδονικό που, όπως είπε,
ήταν λίγες και καθοδηγού-
μενες από έξω και να μην
αφήσουν τον εθνικισμό να
πατήσει πόδι στα σχολεία.

Το λόγο πήρε επίσης ο
Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος του Συλλόγου Εργα-
ζόμενων στον Άγιο Σάββα,
που μίλησε για τις μάχες
στα νοσοκομεία, ενώ από τη
μεριά μου μίλησα για τον
αγώνα των φοιτητών ενάντια
στους φασίστες και ειδικά
στη ΦΛΣ, όπου έχουν γίνει
απόπειρες των φασιστών να
πατήσουν πόδι με σπρέι και
συνθήματα στη σχολή και με
επιθέσεις σε βάρος ενεργών
στο κίνημα φοιτητών. Μεγά-
λη συζήτηση έγινε επίσης
για τα “Κίτρινα γιλέκα” στη
Γαλλία και πόση έμπνευση
δίνουν σε όλο τον κόσμο».

Πάνω από τριάντα άτομα,
ανάμεσά τους πολλοί μαθη-

τές και εκπαιδευτικοί, συμμετείχαν στην εκ-
δήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων στο Ελληνικό.
Ο Κώστας Παπαδάκης, από την Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της ΧΑ, περιέγραψε το ση-
μείο στο οποίο βρίσκεται η δίκη αυτή τη
στιγμή, θυμίζοντας παράλληλα κάποιες από
τις πιο κρίσιμες στιγμές της διαδικασίας
στην στοιχειοθέτηση της κατηγορίας της
εγκληματικής οργάνωσης. Η Βασιλική Κλει-
δοπούλου, μαθήτρια στο 3ο ΓΕΛ Αργυρού-
πολης ανέδειξε με την ομιλία της τη σημα-
σία της αντιφασιστικής μάχης στις γειτονιές
και τα σχολεία και βοήθησε το ακροατήριο
να καταλάβει γιατί οι εθνικιστικές καταλή-
ψεις δεν βρήκαν ανταπόκριση στους μαθη-
τές. Ο Μάνος Νικολάου από το κεντρικό
συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ μίλησε για τη ση-
μασία του διεθνούς συντονισμού στις 16
Μάρτη και κάλεσε σε μια μεγάλη ανοιχτή
καμπάνια για την επιτυχία της.

Παρεμβάσεις
Στις παρεμβάσεις που ακολούθησαν, ο

Χρήστος Τζουρντός από το ΣΦΕΑ θύμισε τα
μαύρα χρόνια της χούντας και τόνισε τη ση-
μασία της μάχης ενάντια στους φασίστες
σήμερα. Μαθήτρια από σχολείο της περιο-
χής πυροδότησε μεγάλη συζήτηση με την
τοποθέτηση της για την αναγκαιότητα αλλά
και τις δυσκολίες παρέμβασης στα σχολεία.
Ο Γιώργος, δάσκαλος, από το Αντιφασιστι-
κό Δίκτυο Συμπερίληψης και Αλληλεγγύης
τόνισε ότι δεν χωρά κανένας εφησυχασμός
απέναντι στους φασίστες. Ο Αλέξανδρος,
φοιτητής, μίλησε για την ανάγκη του ενιαίου
μετώπου ενάντια στη φασιστική απειλή. Και
η Χρύσα από την ΚΕΕΡΦΑ τόνισε τη σημα-
σία της παρουσίας των αντιφασιστών στη
δίκη της ΧΑ.

«Πολύ καλή ήταν η συζήτηση που έγινε

στο Περιστέρι», μας είπε ο Κώστας, «Η Λί-
λιαν Μπουρίτη από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ θύ-
μισε τις μάχες που έχουμε δώσει ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες τόσο κεν-
τρικά όσο και στη γειτονιά και τα σχολεία
της περιοχής, και ανέδειξε τη σημασία της
16 Μάρτη στην επόμενη χρονιά. Σε συνδυα-
σμό με το Θανάση Καμπαγιάννη από την
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ που ενημέ-
ρωσε για τη διαδικασία στο δικαστήριο και
τόνισε την ανάγκη το αντιφασιστικό κίνημα
να κλιμακώσει τη δράση του τους επόμε-
νους μήνες που θα είναι και οι τελευταίοι
της δίκης, ήταν δυο ομιλίες που έδωσαν έμ-
πνευση σε όλους μας.

Ανάμεσα στις παρεμβάσεις ξεχώρισε αυτή
της Ματίνας, από το Κοινωνικό Ιατρείο της
περιοχής, που τόνισε πόση σημασία έχει να
παλεύουμε όλοι οι αντιφασίστες και οι αντι-
φασίστριες μαζί γιατί, όπως είπε, “όταν οι
χρυσαυγίτες σπάνε κεφάλια δεν υπολογί-
ζουν κομματική ή άλλη ταυτότητα” και χαιρέ-
τισε την ΚΕΕΡΦΑ που έχει αυτόν τον προσα-
νατολισμό. Επίσης της Ευγενίας, αναπληρώ-
τριας εκπαιδευτικού, που μίλησε για την
ανάγκη τέτοιων εκδηλώσεων καθώς από
πουθενά αλλού δεν υπάρχει σοβαρή ενημέ-
ρωση για τη δίκη της ΧΑ. Η ίδια δήλωσε συμ-
μετοχή στο συντονιστικό της τοπικής ΚΕΕΡ-
ΦΑ και πήρε αφίσες και υλικά για το σχολείο
της. Πολλές ακόμα παρεμβάσεις έδωσαν
ιδέες για την καλύτερη οργάνωση και εξω-
στρεφή δράση στη γειτονιά, με πρώτο ραν-
τεβού μια μεγάλη αντιφασιστική εξόρμηση
αυτό το Σάββατο στον πεζόδρομο».

«Τη δύναμη του μαζικού κινήματος ως
απάντηση στο ρατσισμό και τους φασίστες
ανάδειξε η εκδήλωση στην Αγία Παρα-
σκευή», μας είπε ο Σταμάτης, «Ο Κ. Παπαδά-
κης μίλησε για την εξέλιξη της δίκης τονίζον-

τας πως ύστερα από την πίεση
του κινήματος η κυβέρνηση
υποχωρεί και εντατικοποιεί τις
διαδικασίες της. Ο Ορέστης
Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος
Βριλησσίων, στάθηκε στη ση-
μασία της καμπάνιας για τις 16
Μάρτη. Ο Βασίλης Συλαϊδής,
μίλησε για την αναγκαιότητα η
αντιρατσιστική-αντιφασιστική
μάχη να συνδεθεί περισσότερο
με το εργατικό κίνημα. 

Στη συζήτηση που ακολού-
θησε, ακτιβίστρια από το Γέρα-
κα θύμισε την πρόσφατη τοπι-
κή διαδήλωση ενάντια στη
εθνικιστική κατάληψη σε σχο-
λείο της περιοχής και τόνισε
πόση σημασία είχε αυτή η
απάντηση. Ζήτησε επίσης στή-
ριξη από την ΚΕΕΡΦΑ στην
προσπάθεια να υιοθετηθεί αντι-
φασιστικό ψήφισμα από το δη-
μοτικό συμβούλιο της περιο-
χής. Πολλοί ενίσχυσαν οικονο-
μικά την ΚΕΕΡΦΑ αγοράζοντας
το ημερολόγιο που κυκλοφό-
ρησε για το 2019».

Λ.Β.

Καλλιθέα 11/1 
Δημαρχείο 7μμ

Πειραιάς 13/1 
Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά 7μμ

Ηλιούπολη 25/1 
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 7μμ

Την προκλητική παρουσία ομάδας νεοναζί το
μεσημέρι του Σαββάτου 15/12 στο σταθμό
ΗΣΑΠ της Καλλιθέας, καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ
Καλλιθέας.

«Οι φασίστες δεν δίστασαν να κινηθούν απει-
λητικά εναντίον συντρόφων/ισσών της ΚΕΕΡΦΑ
Καλλιθέας που έκαναν εξόρμηση κι αφισοκόλλη-
ση για τη Διεθνή Μέρα Αντιφασιστικής Δράσης
16 Μάρτη. Η ομάδα των νεοναζί τράπηκε σε φυ-
γή μετά την παρέμβαση και την αλληλέγγυα
στάση των εργαζομένων της Σιβιτανίδειου που
στάθηκαν στο πλευρό των συντρόφων/ισσών.

Μετά την αποχώρηση των φασιστών οι αγωνι-
στές και οι αγωνίστριες της ΚΕΕΡΦΑ βάδισαν
προς την πλ. Κύπρου φωνάζοντας συνθήματα
και μοιράζοντας προκηρύξεις στον κόσμο της
Καλλιθέας. Για άλλη μια φορά η απόπειρα των
νοσταλγών του Χίτλερ να σπείρουν την τρομο-
κρατία στις γειτονιές της Καλλιθέας έπεσε στο
κενό. Συνεχίζουμε! Καλούμε όλες και όλους σε
μαζική συμμέτοχη:

Στην εκδήλωση που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ για
τη Δίκη της Χ.Α στις 11/1, 7μμ στο Δημαρχείο
της Καλλιθέας. Στην αντιφασιστική διαδήλωση
στις 18/1, 5μμ, στην πλ. Μερκούρη στα Πετρά-
λωνα τιμώντας τη μνήμη του Σαχζάτ Λουκμάν
και διεκδικώντας την ισόβια καταδίκη των χρυ-
σαυγιτών δολοφόνων».

16M  Ξεκινάμε με ορμή

Επόμενες
εκδηλώσεις

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Εκδήλωση ΚΕΕΡΦΑ στους Αμπελόκηπους

Εκδήλωση ΚΕΕΡΦΑ στο Ελληνικό
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Ισόβια στον χρυσαυγίτη δολοφόνο του
63χρονου Αλβανού εργάτη γης Πετρίτ Ζίλ-
φε απαίτησε η διαδήλωση διαμαρτυρίας

που κάλεσε στις 13/12, στο κέντρο της Αθήνας
η Πρωτοβουλία Αγώνα και Αλληλεγγύης για τη
Λευκίμμη και στήριξαν η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και πολλές ακόμα οργανώσεις και συλλο-
γικότητες.

Οι εκατοντάδες διαδηλωτές πρόσθεσαν το
όνομα του Πετρίτ Ζίλφε, που δολοφονήθηκε
εν ψυχρώ στις 25 Νοέμβρη στη Λευκίμμη από
μέλος της Χρυσής Αυγής, δίπλα στου Σαχζάτ
Λουκμάν και του Παύλου Φύσσα, διεκδικώντας
καμιά συγκάλυψη των σχέσεων του δράση με
τη ναζιστική συμμορία, άμεση διερεύνηση του
ρόλου της στη δολοφονία, καταδίκη της ως
εγκληματική οργάνωση, κλείσιμο των γραφεί-
ων της στη Λευκίμμη και παντού.

«Είμαστε πολλές δυνάμεις εδώ σήμερα,
έχουμε συσπειρωθεί ενάντια στο φασισμό και
τη ρατσιστική βία και παρόλο που έχουν περά-
σει αρκετές μέρες από τη δολοφονία, βλέπω
ότι ο κόσμος έχει ανταποκριθεί σε μεγάλο
βαθμό και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο για
τους μελλοντικούς συλλογικούς μας αγώνες»,
είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Έρβιν Σέ-
χου, εργάτης. «Αυτή η δολοφονία δείχνει για
άλλη μια φορά που φτάνει το εθνικιστικό πα-
ραλήρημα που έχει ξεσπάσει τελευταία με
αφορμή το ζήτημα της Μακεδονίας αλλά και
μετά από τη δολοφονία του Έλληνα εθνικιστή

Κατσίφα από την αλβανική αστυνομία.
Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Και το 2004

είχε ξεσπάει πογκρόμ εναντίον των Αλβανών
μεταναστών και εκεί είχαμε εθνικιστικό παραλή-
ρημα που έλεγε πως ό,τι είναι διαφορετικό θα
πρέπει να πεταχτεί έξω και να το τσακίσουμε. Η
δολοφονία του Πετρίτ δεν διαφέρει από αυτή
του Λουκμάν και όλων εκείνων των μεταναστών
που δολοφονήθηκαν στα αστυνομικά τμήματα ή
από εθνικόφρονες. Θα πρέπει να δούμε το ζή-
τημα ενάντια στο εθνικισμό πολύ στα σοβαρά.

Οι κυρίαρχες τάξεις αναζωπυρώνουν το θέμα κι
εμείς το μόνο μήνυμα που μπορούμε να στεί-
λουμε είναι με ποιον τρόπο θα έρθουμε σε σύμ-
πραξη και σε συνεργασία με τους άλλους λα-
ούς και ιδιαίτερα των Βαλκανίων».

«Το καινούργιο στοιχείο αυτή της διαδήλω-
σης είναι ότι κι εμείς ως Αλβανοί μετανάστες,
είτε πρώτης είτε δεύτερης γενιάς, θέλουμε να
οργανωθούμε και από κοινού με τους Έλληνες
να αντισταθούμε στους ναζί τόσο σε εθνικό
επίπεδο όσο και σε βαλκανικό», μας είπε η Λι-

λιάνα Σαλίε, «Δεν μας παίρνει άλλο. Εδώ και
τώρα πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι για να στα-
ματήσουμε το φασισμό. Η αλβανική κοινότητα
έχει υποστεί πολλά από το ελληνικό κράτος
και πρέπει να βγει να διεκδικήσει. Μεγάλη με-
ρίδα είμαστε στους αγώνες πολλά χρόνια,
προσπαθούμε να υπερβούμε τις δυσκολίες και
να καλέσουμε σε κοινή δράση. Μόλις τώρα
μάθαμε ότι άλλος ένας Αλβανός έχει δολοφο-
νηθεί στην Ομόνοια, μιλάνε για ξεκαθάρισμα
λογαριασμών, πρέπει να το ψάξουμε».

«Ούτε στη Λευκίμμη ούτε πουθενά, τσακίστε
τους φασίστες σε πόλεις και χωριά», «Δίκη-κα-
ταδίκη της Χρυσής Αυγής, αυτής της συμμο-
ρίας της ναζιστικής», «Νομιμοποιήστε τους με-
τανάστες, σύνορα ανοιχτά για όλους τους ερ-
γάτες», «Με Τούρκους, Αλβανούς και Μακεδό-
νες, όλους μας ενώνουν οι κοινοί αγώνες» ήταν
κάποια από τα συνθήματα που κυριάρχησαν.

Η συγκέντρωση έγινε στα Προπύλαια και
ακολούθησε πορεία στη Βουλή. Εκ μέρους
της ΚΕΕΡΦΑ χαιρέτισε ο Γιάννης Μαραβελά-
κης, που κάλεσε σε κλιμάκωση των αγώνων
του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινή-
ματος, με επόμενους μεγάλους σταθμούς τη
διαδήλωση για τα έξι χρόνια από τη δολοφο-
νία του Σαχζάτ Λουκμάν στις 18 Γενάρη στα
Πετράλωνα και τη διεθνή μέρα δράσης ενάν-
τια στο ρατσισμό και τους φασίστες στις 16
Μάρτη 2019.

Λένα Βερδέ

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

δολοφονημένου από χρυσαυγίτες
Σαχζάτ Λουκμάν, καλούν η Πακιστα-
νική Κοινότητα Ελλάδας «Η Ενότη-
τα» και η ΚΕΕΡΦΑ. Η συγκέντρωση
θα γίνει στις 5μμ στην πλατεία Μερ-
κούρη και θα ακολουθήσει πορεία
στο σημείο της δολοφονίας του Πα-
κιστανού εργάτη το Γενάρη του
2013.

Η επέτειος των έξι χρόνων από τη
δολοφονία του Λουκμάν συμπίπτει
με τη δίκη, σε δεύτερο βαθμό, των
δύο χρυσαυγιτών δολοφόνων του.
Αίτημα του αντιφασιστικού κινήμα-
τος είναι οι δύο δράστες, που βρί-
σκονται στη φυλακή καταδικασμένοι
πρωτόδικα σε ισόβια, να λάβουν την
ίδια ακριβώς ποινή και στο Εφετείο.
Και να αναγνωριστεί, όπως και στη
πρώτη δίκη, το ρατσιστικό κίνητρο
της δολοφονίας.

Η επιτυχία της διαδήλωσης στις
18 Γενάρη θα παίξει κρίσιμο ρόλο
για μην πέσουν οι φονιάδες χρυσαυ-
γίτες στα μαλακά. Το κάλεσμα συν-
δυάζει τη σημασία της συμμετοχής

στην πορεία με την παρουσία όλων
στο Εφετείο Αθηνών τις ημέρες της
δίκης των δυο δολοφόνων και συγ-
κεκριμένα στις 14 και τις 22 Γενάρη
στις 9πμ.

Η διαδήλωση στις 18 Γενάρη απο-
φασίστηκε στην αντιφασιστική εκδή-
λωση που οργάνωσαν οι τοπικές
ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων - Θησείου και
Κουκακίου - Ν.Κόσμου, την Τετάρτη
12/12, με συμμετοχή δεκάδων αγω-
νιστριών κι αγωνιστών, ντόπιων και
μεταναστών. Η εκδήλωση έγινε σε
ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα στα γρα-

φεία της 3ης Δημοτικής Κοινότητας
Αθήνας στη οδό Τριών Ιεραρχών, λί-
γα μόλις μέτρα από το σημείο της
δολοφονίας. Στο πάνελ των ομιλη-
τών βρισκόταν ο πατέρας του
Σ.Λουκμάν, Χαντίμ Χουσεΐν, που βρί-
σκεται στην Αθήνα για το Εφετείο
των δολοφόνων του παιδιού του και
ζήτησε τη στήριξη όλων για την ισό-
βια καταδίκη τους.

Ομιλητές ήταν επίσης ο πρόεδρος
της Πακιστανικής Κοινότητας Τζα-
βέντ Ασλάμ, ο Τάκης Ζώτος, δικηγό-
ρος Πολιτικής Αγωγής στις δίκες

της Χ.Α και των δολοφόνων του
Σ.Λουκμάν, η Ανδριανή Προκόπη,
συνδικαλίστρια δασκάλα από το
Σύλλογο Δασκάλων «Παρθενώνας»
κι ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, Πέ-
τρος Κωνσταντίνου.

Τόσο στις ομιλίες όσο και στη συ-
ζήτηση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο
διεθνή συντονισμό του αντιφασιστι-
κού κινήματος ενάντια στην άνοδο
της ακροδεξιάς με επόμενο μεγάλο
σταθμό τη Διεθνή Ημέρα Δράσης

στις 16 Μάρτη του 2019. Ενώ άνοι-
ξαν και μια σειρά ακόμα ζητήματα
για τα βήματα που έχει κάνει το αντι-
φασιστικό κι αντιρατσιστικό κίνημα
στην Ελλάδα και διεθνώς, για τη ση-
μασία της επίσπευσης της δίκης των
νεοναζί και της καταδίκης τους, για
τη μάχη ενάντια στους φασίστες στα
σχολεία και τις γειτονιές, για την αν-
τιμετώπισή τους εν όψει των εκλο-
γών, για την ανάγκη της ενιαιομετω-
πικής δράσης με ξεκάθαρες αιχμές
ενάντια στο ρατσισμό, τον εθνικισμό
και την ισλαμοφοβία, για τη μάχη
ενάντια στο σεξισμό, κ.α. 

Στις παρεμβάσεις που ξεχώρισαν
ήταν αυτή της Ιλιρίντας από την Αλ-
βανία, που αναφέρθηκε στη φασιστι-
κή δολοφονία του Πετρίτ Ζίλφε στη
Λευκίμμη και μίλησε για τα αιτήματα
των μεταναστών για χαρτιά και ιθα-
γένεια, καλώντας και στη διαδήλωση
της Πέμπτης 13/12, στα Προπύλαια.
Η εκδήλωση κατέληξε σε πρόγραμ-
μα εξορμήσεων και παρεμβάσεων
σε πλατείες, στέκια και εργατικούς
χώρους, με στόχο την όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερη συμμετοχή συνδικά-
των, φορέων, συλλογικοτήτων κα-
θώς και όλου του κόσμου της περιο-
χής στις 18 Γενάρη.

Κλείστε φυλακή τους νεοναζί
ΣΑΧΖΑΤ ΛΟΥΚΜΑΝ, ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ, ΠΕΤΡΙΤ ΖΙΛΦΕ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

13/12, Αντιφασιστική διαδήλωση με αφορμή τη δολοφονία του Πετρίτ Ζίλφε

12/12, Αντιφασιστική εκδήλωση στα Πετράλωνα
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Πανελλαδική συνάντηση αντίστασης
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Το εργατικό κίνημα

Η πανελλαδική συνέλευση του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια και του

Συντονιστικού των Νοσοκομείων βάζει ως
έναν από τους βασικούς άξονες διεκδίκη-
σης και οργάνωσης για το επόμενο διά-
στημα, τη μάχη απέναντι στις επιθέσεις
στις γυναίκες, ιδιαίτερα μέσα στην περίο-
δο της κρίσης αλλά και συνολικά ενάντια
στη γυναικεία καταπίεση. Σταθμός είναι
προσπάθεια που κάνουμε για μετατροπή
της 8 Μάρτη σε απεργιακή κινητοποίηση.

Οι επιθέσεις εξελίσσονται σε δύο παράλ-
ληλα επίπεδα. Επιθέσεις οικονομικές με
εκτίναξη των απολύσεων στα χρόνια της
κρίσης σε σχέση με τους άντρες, με μεγά-
λη αύξηση των ελαστικών σχέσεων εργα-
σίας, την ανασφάλεια, την μισθολογική ανι-
σότητα αλλά και το ξήλωμα κατακτήσεων
των προηγούμενων δεκαετιών. Τα κλεισίμα-
τα των παιδικών σταθμών στους χώρους
δουλειάς ή στους δήμους, τα κλεισίματα
των γηροκομείων, η διάλυση της πρωτο-
βάθμιας φροντίδας Υγείας ρίχνουν τα βάρη
στις εργατικές οικογένειες και κατά βάση
στις γυναίκες να μείνουν στο σπίτι για να
φροντίσουν τα παιδιά και τους ηλικιωμέ-
νους. Από την άλλη βλέπουμε την αύξηση
των περιστατικών σεξουαλικών παρενοχλή-
σεων, βίας και ιδεολογημάτων που έρχον-
ται να “δικαιολογήσουν” τα παραπάνω. 

Νέο κίνημα
Απέναντι σε αυτά, ένα νέο γυναικείο κίνη-

μα φουντώνει διεθνώς: από τις απεργίες
στη Google που άντρες και γυναίκες εργα-
ζόμενοι απήργησαν ενάντια στις σεξουαλι-
κές παρενοχλήσεις στο χώρο δουλειάς, μέ-
χρι τη νίκη του κινήματος στην Ιρλανδία για
το δικαίωμα στην έκτρωση. Εδώ, οι μάχες
για μονιμοποίηση των συμβασιούχων στα
νοσοκομεία, που κατά βάση αποτελούνται
από γυναίκες, των καθαριστριών κλπ βάζουν
στο στόχαστρο τις μνημονιακές πολιτικές
που εντείνουν την καταπίεση των γυναικών. 

Σήμερα χρειάζεται τα συνδικάτα και τα
σωματεία να μπουν μπροστά και να διεκδι-
κήσουν πλάι στις μαζικές προσλήψεις και
τις μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων, τα
θετικά προνόμια για τις γυναίκες σε ότι
αφορά τα χρόνια δουλειάς που απαιτούν-
ται για συνταξιοδότηση, την μισθολογική
ισότητα μέσα από τις Συλλογικές Συμβά-
σεις Εργασίας, τη λειτουργία παιδικών
σταθμών και εστιατορίων στους χώρους
δουλειάς, την προστασία από βαριές και
ανθυγιεινές εργασίες των εγκύων και μία
σειρά άλλα αιτήματα. Μ αυτή τη συλλογι-
στική η 8 Μάρτη μπορεί να αποτελέσει
σταθμό σε αυτή την προσπάθεια, μετατρέ-
ποντας την σε απεργία για όλο το εργατι-
κό κίνημα. 

Με τέτοια βήματα συλλογικού αγώνα
μπορούμε να παλέψουμε τις επιθέσεις
απέναντι στις γυναίκες δυναμώνοντας πα-
ράλληλα όλο το εργατικό κίνημα στη μάχη
για να τα πάρουμε όλα πίσω. Οι εμπειρίες
των αγωνιστών του Συντονισμού στην ορ-
γάνωση των μαχών από τα κάτω στους χώ-
ρους δουλειάς, είναι χρήσιμη παρακατα-
θήκη που μπορούμε να την αξιοποιήσουμε
και σ’ αυτή τη μάχη.

Αργυρή Ερωτοκρίτου
Ειδικευόμενη Γιατρός, μέλος ΔΣ 

Συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς   

Την ώρα που η κυβέρνηση διαλαλεί σε
όλους τους τόνους ότι επανέρχονται οι

Συλλογικές Συμβάσεις, έρχεται η πραγματικό-
τητα να καταρρίψει άλλον ένα μυθο.

Ας πάμε στα του κλάδου μου που είναι ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ,
με την ευθύνη της γραφειοκρατικής  πλειοψη-
φίας, υπέγραψε στην ουσία μια σύμβαση ιδιω-
τικοποίησης, μηδενικών παροχών, ευχών, επι-
τροπών, απάλειψης κάθε υπόνοιας μόνιμων
προσλήψεων και προσφοράς δυνατοτήτων
στην εργοδοσία να διαπραγματευτεί όλα τα
μισθολογικά δεδομένα από μηδενική βάση.

Η αδυναμία της συγκεκριμένης συνδικαλι-
στικής γραφειοκρατίας που εκφράζεται κυ-
ρίως από δυνάμεις της δεξιάς και της πάλαι
ποτέ ΠΑΣΚΕ που μεγάλο κομμάτι έχει μεταπη-
δήσει στο κυβερνητικό στρατόπεδο, η απρο-
θυμία τους να κινητοποιήσουν τον κόσμο για
να διεκδικήσει, η αναγνώριση όλου του μνη-
μονιακού πλαισίου χωρίς καμία διάθεση να
αμφισβητήσουν το παραμικρό, οδήγησε στη
χειρότερη ΣΣΕ από καταβολής της εταιρίας.

Οι συνάδελφοι αντίθετα διψούσαν να διεκδι-
κήσουν επιτέλους αιτήματα κοινωνικά, θεσμι-
κά αλλά και μισθολογικά, μεταξύ αυτών την
κατοχύρωση του δικαιώματος απρόσκοπτης
καθολικής πρόσβασης όλων των πολιτών της
Αττικής στο πόσιμο νερό, την άμεση διεκπε-
ραίωση των 300 προσλήψεων τακτικού προ-
σωπικού και προκήρυξη άλλων 300 με γρήγο-
ρες διαδικασίες, οποιεσδήποτε αποχωρήσεις
– συνταξιοδοτήσεις τακτικού προσωπικού να
καλύπτονται με νέες τακτικές προσλήψεις κ.α.

Δυναμική παρέμβαση 
Κι όμως, με τη δυναμική πολιτικοσυνδικαλι-

στική παρέμβασή μας, με ανακοινώσεις, με
ομιλίες στον κοσμο, με συζήτηση και κοινή
δράση των δυνάμεων της ευρύτερης αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς στην εταιρεία και μετά
την ασφυκτική πίεση και την κατακραυγή των
από κάτω που δέχτηκε το μνημονιακό μπλοκ,
τελικά αναγκάστηκε σε υπαναχώρηση. Ανα-
κοίνωσαν ότι ο χρόνος των 7 μηνών δεν έφτα-
σε για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις
και πάμε σε συμπληρωματική σύμβαση. 

Μετά από παλινωδείες –που δεν έχουν στα-
ματήσει– ίσως κερδίσουμε την ένταξη της
ΑΤΑ στο βασικό μισθό. Ακόμα όμως και αυτό
συγκεκριμένες παρατάξεις παρότι το εξαγγέ-
λουν στα λόγια κάνουν ότι μπορούν ώστε να
μην υλοποιηθεί. Είναι βέβαια πια τέτοιας απο-
δοχής η παρέμβασή μας αλλά και η θέληση
των εργαζόμενων που έχει φέρει γραφειοκρα-
τικά συμφέροντα και διοίκηση σε αδιέξοδο.

Όπου η προσπάθεια γίνεται από τα κάτω με
τον κόσμο συμμέτοχο στο ταξικό αίτημα που
παλεύεις ΣΗΜΕΡΑ, δημιουργουνται προϋπο-
θέσεις διεμβολισμού της μνημονιακής στρα-
τηγικής με μεγάλες πιθανότητες νίκης. 

Είναι η λογική αυτής της παρέμβασης για
το σήμερα που καλλιεργειται και στο δίκτυο
των δυνάμεων του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια. Ένα αλληλέγγυο δίκτυο συνδικαλι-
στών κι αγωνιστών που παλεύουν για να ανα-
τρέψουν τις πολιτικές των μνημονίων σήμερα.
Όχι στον αοριστο μέλλον. Σήμερα λοιπόν σας
καλούμε να διευρύνετε αυτό το μέτωπο συμ-
μετέχοντας στην πανελλαδική συνέλευση του
Συντονισμου που θα γινει στις 20 Γενάρη. Τώ-
ρα είναι η ώρα για την εργατικη ταξη να ανα-
κτήσει τις απώλειές της.

Μανωλης Μαστοράκης, ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ

Στις 20 Γενάρη ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια και το Συντονιστικό Νοσοκομείων
οργανώνουν πανελλαδική συνέλευση. Τι θα
γίνει σε αυτή;  

Αγωνιστές κι αγωνίστριες από δεκάδες χώ-
ρους δουλειάς, θα συναντηθούν για να συζητή-
σουν και να αποφασίσουν τις πρωτοβουλίες με
τις οποίες θα οργανώσουμε τα τρία βασικά μέ-
τωπα που βάζουμε μπροστά για την επόμενη πε-
ρίοδο. Τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, την
υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις
και τη μάχη ενάντια στο σεξισμό με την προσπά-
θεια για οργάνωση απεργίας στις 8 Μάρτη. Τις
συζητήσεις πάνω σε αυτά τα τρία θέματα θα
ανοίξουν πρωταγωνιστές των μαχών αυτών και
θα καταλήξουμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις.

Αυτές τις μέρες κλείνει ένας χρόνος από την
προηγούμενη πανελλαδική συνέλευση. Ποιά
ήταν η δράση του Συντονισμού στο χρόνο
που μεσολάβησε;

Ήταν μια χρονιά πλούσια σε μάχες. Καταρχήν
είχε μάχες που έδωσαν τα “παραδοσιακά” κομ-
μάτια της εργατικής τάξης, οι εργαζόμενοι στις
ΔΕΚΟ. Στηρίξαμε την απεργία που έκαναν οι ερ-
γαζόμενοι της ΔΕΗ τον Απρίλη ενάντια στην ιδιω-
τικοποίηση. Όταν κατέθετε η κυβέρνηση το νομο-
σχέδιο για την “αποεπένδυση της ΔΕΗ”, οι εργα-
ζόμενοι είχαν προχωρήσει σε απεργιακές κινητο-
ποιήσεις και συλλαλητήρια. Ο Συντονισμός ήταν
εκεί και είχαμε εκδώσει αφίσσα και προκήρυξη
για τη στήριξη του αγώνα, οργανώνοντας καμπά-
νια συμπαράστασης. Με αυτή την καμπάνια ήταν
που συνδεθήκαμε για παράδειγμα, με τους εργα-
ζόμενους της ΔΕΣΦΑ που τώρα βρίσκονται σε κι-
νητοποιήσεις. Λίγο αργότερα, τον Ιούνιο, στηρί-
ξαμε τη μάχη που έδωσαν οι εργαζόμενοι της ΕΥ-
ΔΑΠ ενάντια στις απολύσεις των υδρονομέων, με
απεργιακές κινητοποιήσεις, περιφρουρήσεις,
συγκεντρώσεις. Κάναμε μια ολόκληρη προσπά-
θεια όχι μόνο να δίνουμε το παρών στις κινητο-
ποιήσεις αλλά και να φέρουμε συμπαράσταση με
ψηφίσματα από άλλα σωματεία. 

Αλλά χρειάζεται να σταθούμε και στις μάχες
που έδωσαν μια σειρά κλάδοι εργαζομένων, αυ-
τοί της επισφάλειας, που βγήκαν μπροστά και
συγκρούστηκαν για τα δικαιώματά τους. 

Κορυφαία θέση έχει αυτή των εργαζόμενων
στην Cosco για ΣΣΕ και Βαρέα κι Ανθυγιεινά. Οι
λιμενεργάτες στις προβλήτες 2 και 3 του Πει-
ραιά, που συνέχισαν την απεργία μετά την πανερ-
γατική της 30 Μάη. Κι εκεί βρεθήκαμε στις περι-
φρουρήσεις, οργανώσαμε την αλληλεγγύη με
ψηφίσματα σωματείων, υπογραφές απλού κό-
σμου από γειτονιές κι εργατικούς χώρους και πα-
ρουσία συνδικαλιστών στο Λιμάνι. ‘Ημασταν εκεί
και στο τέλος του Μάη που ξεκίνησαν την απερ-
γία και μέσα στο καλοκαίρι που συνέχισαν κι
έφτασαν να κερδίσουν την ένταξή τους στα ΒΑΕ. 

Στην αρχή του χρόνου είχαμε τις κινητοποι-
ήσεις των εργαζόμενων στους παιδικούς σταθ-
μούς. Με μια μεταρρύθμιση που η κυβέρνηση πα-
ρουσίαζε ως ικανοποίηση του εκπαιδευτικού κινή-
ματος, έβαζε σε κίνδυνο τις δουλειές χιλιάδων
εργαζόμενων, στη συντριπτική τους πλειοψηφία
συμβασιούχων. Δώσαμε τη μάχη και για τη στήρι-
ξη των κινητοποιήσεων αλλά και πολιτικά, για να
μην τσιμπήσει κανείς στην προπαγάνδα της κυ-

βέρνησης. Επίσης είχαμε τον αγώνα των συμβα-
σιούχων των δήμων, που μέσα από τον διαγωνι-
σμό 3Κ, απολύονταν. Οι συμβασιούχοι σχεδόν
έναν χρόνο μετά τη μεγάλη απεργία το καλοκαίρι
του 2017, έστησαν κατασκήνωση διαμαρτυρίας
στην πλ.Κλαυθμώνος κι ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια στήριξε την κινητοποίηση. Μην ξε-
χάσουμε τις απεργίες στο Βοήθεια στο Σπίτι το
Μάρτη και το Σεπτέμβρη που είχαν επιτυχία.

Είχαμε τις απεργίες των εργολαβικών εργαζό-
μενων στα Ελληνικά Πετρέλαια όπου δώσαμε το
παρών στις απεργιακές περιφρουρήσεις και συν-
δεθήκαμε μαζί τους, φτάνοντας στην απεργία των
εργολαβικών του Φυσικού Αέριου στις 16 Νοέμ-
βρη, όπου δώσαμε όλη μας τη δύναμη για να τη
στηρίξουμε, οργανώνοντας την αλληλεγγύη από
άλλους εργατικούς χώρους και σωματεία. 

Στις ΜΚΟ, όπου οι εργαζόμενοι, βγήκαν σε
απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια σε εκδικητι-
κές απολύσεις συναδέλφων τους. Στην Ιδιωτική
Υγεία όπου βρεθήκαμε μαζί με τους εργαζόμε-
νους στο Ερρίκος Ντυνάν, στο Ωνάσειο και σε
κάθε κλινική που αντιστέκονταν.

Στα ΜΜΕ, στηρίξαμε τον αγώνα των εργαζό-
μενων του 9.84, που αντιστάθηκαν στις επιθέ-
σεις του Καμίνη, με την απληρωσιά, τις απολύ-
σεις και τις περικοπές. Αντίστοιχα και με τον ρα-

διοσταθμό “Στο Κόκκινο”, όπου το Φλεβάρη εί-
χαμε την απειλή μειώσεων των μισθών και την
απόλυση της απεργιακής επιτροπής. Κι εκεί, δώ-
σαμε το παρών κι οργανώσαμε τη συμπαράστα-
ση με αφίσσα που εκδώσαμε κλπ. 

Φυσικά στα νοσοκομεία, που σε συνεργασία
με το Συντονιστικό Νοσοκομείων στηρίξαμε και
στηρίζουμε τον διαρκή αγώνα που δίνουν οι
υγειονομικοί για μόνιμη δουλειά, μαζικές προσ-
λήψεις και χρηματοδότηση.

Αλλά και σε ακόμα πιο μικρούς χώρους, δε
λείψαμε από τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων.
Στο εστιατόριο Aleria ενάντια σε απόλυση εργα-
ζόμενου, στην Alpha Green στον Ασπρόπυργο
στο πλευρό μεταναστών εργατών.

Εκτός από τις σπουδαίες μάχες σε επι μέρους
χώρους δουλειάς, είχαμε και τις κεντρικές, πα-
νεργατικές, μάχες. Τον Γενάρη είχαμε τη συνέ-
χεια της μάχης ενάντια στον αντιαπεργιακό νόμο.
Ο Συντονισμός είχε ήδη ξεκινήσει με εκδηλώσεις
σε χώρους δουλειάς, για να μιλήσουμε ενάντια
στον αντιαπεργιακό νόμο κι έπαιξε κεντρικό ρόλο
στο να γίνει η απεργία και το συλλαλητήριο, πα-
ρά την αδράνεια της συνδικαλιστικής ηγεσίας. 

Το ίδιο και στις πανεργατικές απεργίες. Στις 30
Μάη – κόντρα στην προσπάθεια της ηγεσίας της
ΓΣΕΕ να “πνίξει” τα εργατικά αιτήματα για χάρη
της Κοινωνικής Συμμαχίας. Στις 14 Νοέμβρη και
τις 28 Νοέμβρη που κάναμε μια ολόκληρη προ-
σπάθεια για να βγει πανεργατική απεργία αναγκά-
ζοντας τη συνδικαλιστική ηγεσία – παρά τα τερτί-
πια της – να κηρύξει δυο μεγάλες απεργίες σε δε-
καπέντε μέρες. Αλλά και στη ΔΕΘ, όπου κοντρά-
ραμε την προπάθεια της δεξιάς  και τον φασιστών
να δώσει εθνικιστικό χαρακτήρα στις κινητοποι-
ήσεις. Η αντιμετώπιση του Συντονισμού έπαιξε
ρόλο, οργανώνοντας την ταξική απάντηση ενάν-
τια στα μνημόνια και τα εθνικιστικά συλλαλητήρια.

Κλείνοντας, θέλω να σταθώ και δράση που εί-
χαμε στο πλευρό των πυρόπληκτων κατοίκων
στο Μάτι, κάτι που είχαμε κάνει και στην περί-
πτωση της Μάνδρας με τις πλημμύρες, όπου
οργανώσαμε μια ολόκληρη καμπάνια μες στο
καλοκαίρι, με αφίσσα, προκήρυξη που βγάλαμε,
επισκέψεις στις πυρόπληκτες περιοχές, αναδει-
κνύοντας τα ζητήματα των δολοφονικών περικο-
πών, τη διεκδίκηση για αποζημιώσεις κλπ.  

Είναι πράγματι δεκάδες οι μάχες που στήριξε
ο Συντονισμός. Τι σήμαινε όμως πρακτικά αυ-
τή η στήριξη και γιατί ήταν σημαντική;

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια είναι ένα
δίκτυο αγωνιστών κι αγωνιστριών εργαζομένων,

σωματείων, εργατικών πρωτοβουλιών, εκλεγμέ-
νων συνδικαλιστών και μη, που εργάζονται και
δρουν σε μια σειρά εργατικούς χώρους. Η αλλη-
λεπίδραση αυτή είναι σημαντική για να μεταφέ-
ρονται εμπειρίες και παραδείγματα από το ένα
κομμάτι εργαζόμενων στο άλλο. Όταν ξεσπάει μια
μάχη σε ένα σημείο παίζουμε ρόλο αφενώς να μη
μείνει μόνη της, αλλά να γίνει γνωστή, να κερδίσει
συμπαράσταση, να απλωθεί για να κερδίσει. Ταυ-
τόχρονα αυτό το δίκτυο παίζει ρόλο στην οργάνω-
ση της βάσης στους εργατικούς χώρους πιέζον-
τας ταυτόχρονα και τη συνδικαλιστική ηγεσία, τό-
σο για να κινητοποιείται και να μη μένει αδρανής,
όσο και για να μην αφήνει τη μάχη στα μισά, να
συνεχίζει και να φτάνει ακόμα και στη νίκη. Τρίτον
προσπαθεί να συνδέει τις μάχες που είναι σε εξέ-
λιξη, μεταξύ τους. Τα παραδείγματα φυσικά είναι
δεκάδες. Να αναφέρω χαρακτηριστικά την 25η
Απρίλη, όπου οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες
του Συντονιστικού Νοσοκομείων είχαν αναγκάσει
την ΠΟΕΔΗΝ να προχωρήσει σε απεργία για τα
ζητήματα της Υγείας και την ίδια μέρα απεργού-
σαν οι εργάτες της ΔΕΗ με τη στήριξη του Συντο-
νισμού. Πετύχαμε να ενώσουμε τις δύο διαδηλώ-
σεις, γεγονός που έδωσε δύναμη κι αυτοπεποίθη-
ση και στους δύο κλάδους. Πιο δυνατός Συντονι-
σμός, μεγαλύτερο άπλωμα και δικτύωση σε πε-
ρισσότερους εργατικούς χώρους, σημαίνει ακόμα
μεγαλύτερες δυνατότητες.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια έχει μια
πορεία χρόνων, από τις αρχές της αντίστασης
ενάντια στα μνημόνια και των μέτρων τους. Τι
ρόλο έχει να παίξει σε μια περίοδο που οι
μνημονιακές συμφωνίες υποτίθεται πως
έχουν τελειώσει;

Ο ρόλος του Συντονισμού είναι ακόμα πιο κρί-
σιμος τώρα. Ποτέ δεν πιστέψαμε αυτά που έλεγε
ο Τσίπρας, ότι θα καταργήσει τα μνημόνια με ένα
νόμο, αλλά ότι θα ξηλωθούν με τους αγώνες και
τη δράση των εργαζομένων. Τώρα που όπως λέ-
νε τελείωσαν τα μνημόνια, αυτό που καταλαβαί-
νει χιλιάδες κόσμος είναι ότι πρέπει να παλέψου-
με ακόμα πιο δυναμικά, ώστε να πάρουμε πίσω
όσα “θυσιάστηκαν” στο βωμό των μνημονίων. Αυ-
τό το νέο κύμα αγώνων εγκαινίασαν οι εργαζόμε-
νοι της Cosco με τις απεργίες τους το καλοκαίρι
και έχει παρασύρει πολλούς κλάδους που είδαμε
το φθινόπωρο να βγαίνουν σε κινητοποιήσεις για
συμβάσεις με αυξήσεις, μονιμοποιήσεις, προσλή-
ψεις κλπ. Άρα είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη
για συντονισμό και οργάνωση της βάσης που λέει
“να τα πάρουμε όλα πίσω”. Δεν έχουμε την εκτί-
μηση ότι η κυβέρνηση από την καλή της την καρ-
διά προχωράει σε φιλεργατικές παραχωρήσεις.
Ο,τι κάνει με “φιλολαϊκό” πρόσημο, είναι επειδή
αναγκάστηκε από χιλιάδες κόσμου που απήργη-
σαν, συγκρούστηκαν, διαδήλωσαν. Έτσι έγιναν οι
ανανεώσεις των συμβασιούχων στην Υγεία, η μο-
νιμοποίηση των εργαζόμενων στο Βοήθεια στο
Σπίτι, η μη περικοπή των συντάξεων, τα ΒΑΕ στην
Cosco κλπ. Με την κλιμάκωση και την ακόμα κα-
λύτερη οργάνωση των αγώνων μπορούμε να πά-
ρουμε ακόμα περισσότερα. Να εξασφαλίσουμε
την υλοποίηση ακόμα και των αναιμικών υποσχέ-
σεων της κυβέρνησης, αλλά και να ξηλώσουμε
όλες τις πτυχές των μνημονίων που δεν τις
ακουμπάει καν – π.χ τις ιδιωτικοποιήσεις. Να τα
πάρουμε όλα πίσω.

Μετά από πολλαπλές προσπάθειες
ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ, και

σήμερα στο παρά 5 φαινομενικά της
ολοκλήρωσής της, φαίνεται πολύ κα-
θαρά πλέον ότι η “ανάπτυξή” που λέ-
νε, δεν αφορά ούτε τους εργαζόμε-
νους αλλά ούτε και τα φτωχά νοικοκυ-
ριά. Η "ανάπτυξη" αφορά την κερδο-
σκοπία των μελλοντικών ιδιοκτητών και
ταυτόχρονα την εκπροσώπηση των με-
γάλων ανταγωνιστών. 

Τρανή απόδειξη είναι ότι αυτή την
στιγμή δεν υπάρχουν παρά μισόλογα
για το μέλλον των εργαζόμενων, καμία
δέσμευση για μόνιμη και σταθερή δου-
λειά για όλους. Κι αυτό ενώ την ίδια
στιγμή τρέχουν οι εξελίξεις γύρω από
την σύνδεση της Ελλάδας με τα Βαλ-
κάνια (η οποία περιλαμβάνει και την
εγκατάσταση σταθμού ΥΦΑ δηλαδή
καράβι στην Αλεξανδρούπολη), η τρο-
φοδοσία Φυσικού Αερίου των νησιών,
η αύξηση των σταθμών αερίων καυσί-
μων στην κίνηση, η δέσμευση των 2/3
των kwh της παραγωγής της ΔΕΗ από
καύσιμο φυσικό αέριο. Από τη μια η
“ανάπτυξη”, από την άλλη η ανασφά-
λεια για εκατοντάδες εργάτες.

Μέσα από τον Συντονισμό Ενάντια
στα Μνημόνια συνδεθήκαμε με σωμα-
τεία κι εργαζόμενους που αντιμετωπί-
ζουν το πρόβλημα της επισφαλούς ερ-

γασίας. Με τις ανακοινώσεις συμπαρά-
στασης, την παρουσία συμπαραστα-
τών από όλους αυτούς τους χώρους
στην 24ωρη απεργία που κάναμε στις
16/11, τις ομιλίες που έκαναν, πήραμε
έμπνευση για να συνεχίσουμε τον
αγώνα. 

Τώρα κλιμακώνουμε τον αγώνα με
24ωρη απεργία στις 18/11.

Τη μάχη που έχουμε να δώσουμε οι
εργαζόμενοι της ΔΕΣΦΑ την έχουν
ήδη δώσει και εξακολουθούν να την δί-
νουν άλλοι εργάτες, είτε από τον ευ-
ρύτερο δημόσιο φορέα είτε από τον
ιδιωτικό. Από την ΕΥΔΑΠ, μέχρι τα νο-
σοκομεία και από την COSCO και τα
ΕΛΠΕ μέχρι την εκπαίδευση και τους
δήμους. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι
μάχες νικηφόρες κόντρα άλλοτε σε
απολύσεις εργαζομένων κι άλλοτε σε
αναξιοπρεπείς συμβιβασμούς. 

Η αλληλεγγύη και η σύνδεση των
εργατών της ΔΕΣΦΑ με όλους αυτούς
τους χώρους θα μας δώσει την ισχύ
και την αυτοπεποίθηση για να πιέσου-
με σοβαρά για τις διεκδικήσεις μας. 

Στη συνέλευση του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια θα προσπαθή-
σουμε να συμμετέχουμε όσο το δυνα-
τόν περισσότεροι συνάδελφοι. 

Γιώργος Φάραντος
εργαζόμενος ΔΕΣΦΑ

Μ ε σύνθημα “Να τα πάρουμε όλα πίσω” ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια και το Συντονιστικό Νοσοκομείων οργανώνουν στις 20 Γε-
νάρη κοινή πανελλαδική συνέλευση. Η συνέλευση που θα πραγματο-

ποιηθεί στο αμφιθέατρο της ΠΟΕ ΟΤΑ και θα ξεκινήσει στις 10πμ, είναι χωρι-
σμένη σε τρεις θεματικές συζητήσεις. Την οργάνωση της μάχης για μονιμοποίηση
των συμβασιούχων και μαζικές προσλήψεις, την πάλη για Συλλογικές Συμβάσεις
με αυξήσεις και την οργάνωση της εργατικής απάντησης στις σεξιστικές επιθέ-
σεις, με σταθμό την 8η Μάρτη – ημέρα της γυναίκας – όπου γίνεται η προσπά-
θεια να είναι μέρα απεργίας.
Ο υπεύθυνος του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, Τάσος Αναστασιάδης, μί-
λησε στον Στέλιο Μιχαηλίδη για την δράση του Συντονισμού και τη συνέλευση
στις 20/1.

16/11, Απεργία στη ΔΕΣΦΑ

10/10, Απεργία στα δημόσια νοσοκομεία



Νο 1354, 19 Δεκέμβρη 2018 Η δίκη της Χρυσής Αυγήςσελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Χ. ΠΑΠΠΑΣ Ο προσκυνητής του Μουσολίνι

Eπόμενες 
δικάσιμοι
Δεκέμβρης: 
19/12 και 20/12 στον Κορυδαλλό.
Γενάρης: 
8/1, 9/1, 10/1, 14/1, 16/1, 17/1, 22/1, 23/1, 24/1,
30/1 και 31/1 στο Εφετείο. 15/1, 25/1 και 29/1
στον Κορυδαλλό.

Ολοκληρώθηκαν στις 13/12 (307η
συνεδρίαση) τα έγγραφα υπερά-
σπισης του Χρήστου Παππά, του

κοντινότερου συναγωνιστή του Μιχαλο-
λιάκου και ενός από τα παλαιότερα στελέ-
χη της ναζιστικής οργάνωσης. Καταθέ-
σεις και ατελείωτο υλικό από βίντεο, κεί-
μενα και φωτογραφίες έχουν αποδείξει
ότι όλα τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής
Αυγής ασπάζονται την ναζιστική ιδεολο-
γία. Αλλά, μετά τον Μιχαλολιάκο, την πιο
έντονη εντύπωση ως αμετανόητος ναζί
την έχει κάνει χωρίς αμφιβολία ο Παππάς.

Είναι ο χρυσαυγίτης που έβαζε τα παι-
διά του να μάθουν να λένε «Heil Hitler», να
χαιρετούν ναζιστικά και να ζωγραφίζουν
σβάστικες, όπως έδειξαν τα ανατριχιαστι-
κά τεκμήρια που βρίσκονταν στον σκληρό
του δίσκο. Κατά την επισκόπηση του δί-
σκου του για να προβληθούν οι επιλεγμέ-
νες από την πολιτική αγωγή φωτογρα-
φίες, ο προτζέκτορας έδειχνε σε μικρο-
γραφίες την τεράστια συλλογή του από
χιλιάδες σβάστικες, κέλτικους σταυρούς,
φωτογραφίες ναζιστών κλπ. Είναι γνω-
στές επίσης και έχουν κυκλοφορήσει πλα-
τιά οι φωτογραφίες του ίδιου του Παππά
με τον Μιχαλολιάκο να χαιρετούν ναζιστι-
κά μπροστά από σημαίες με τη σβάστικα
με την ανάλογη αμφίεση. Μία από τις πιο
γνωστές φωτογραφίες του Παππά τον
δείχνει να χαιρετά μπροστά από τον τάφο
του Μουσολίνι. Τέλος, στο δίσκο του βρέ-
θηκε αλληλογραφία του με τον διαβόητο
Λεόν Ντεγκρέλ, συνεργάτη των Ναζί και
επικεφαλής της 28ης Ταξιαρχίας Panzer
των Ες Ες στο Βέλγιο.

Κατά την ανάγνωση των εγγράφων ήρ-
θε στο φως και ο όρκος της Χρυσής Αυ-
γής, γραμμένος από τον ίδιο τον «υπαρ-
χηγό» της Χρυσής Αυγής. Ο όρκος περι-
γράφει τους αποτρόπαιους ακρογωνι-
αίους λίθους της ναζιστικής ιδεολογίας:
«Ορκίζομαι ότι θα αγωνισθώ με φανατι-
σμό και αποφασιστικότητα για την εξόν-
τωσι του βδελυρού, μισερού και αηδιαστι-
κού εχθρού της φυλής, του παντοτεινού
ενόχου της ιστορίας και μοναδικού υπευ-
θύνου δια την παρακμήν της ράτσας μου
και δια τον εκφυλισμό του πολιτισμού.
Ορκίζομαι ότι θα αγωνιστώ με όλες μου
τις δυνάμεις δια την οριστική συντριβή
του εβραίου υπανθρώπου». Σε ένα από τα
βίντεο που προβλήθηκαν ο Παππάς σε
ομιλία του προς τα μέλη, τονίζει: «Στη
Χρυσή Αυγή υπάρχει ιεραρχία και αυτή η
ιεραρχία είναι που ακολουθούμε και όχι η
κοινοβουλευτική ιεραρχία». Σε άλλο βίν-

τεο –από τον δίσκο Πατέλη- που έχει επί-
σης προβληθεί από το δικαστήριο ο ίδιος
ο Μιχαλολιάκος ξεκαθαρίζει στα μέλη τη
σημασία του Παππά για την οργάνωση.

Στο σπίτι του στα Γιάννενα, που ήταν το
μόνο που η οργάνωση δεν πρόλαβε να
καθαρίσει όταν ξεκίνησε η δίωξη της ηγε-
σίας, βρέθηκε το οργανόγραμμα που επι-
βεβαιώνει το αυθεντικό καταστατικό της
Χρυσής Αυγής, αυτό που έχει καταθέσει ο
δημοσιογράφος Δ. Ψαρράς στην εισαγγε-
λία που του στάλθηκε από την ίδια την
οργάνωση το 1987. Ο Μιχαλολιάκος μέσω
των συνηγόρων του έχει αρνηθεί την
ύπαρξη καταστατικού πριν το 2012 κι αυ-
τό γιατί στο καταστατικό του 1987 υπάρ-
χει το κεφάλαιο της «Αρχής του Αρχηγού»
που τον καθιστά γνώστη και υπεύθυνο για
όλα όσα κάνει η οργάνωση, δηλαδή τον
ενοχοποιεί πλήρως. Ο Παππάς καίει τον
Μιχαλολιάκο και με ένα ακόμη πειστήριο,
μια επιστολή του στην οποία υπάρχει

σφραγίδα «Λαϊκός Σύνδεσμος – Κεντρική
Διοίκηση» με ένα από τα σύμβολα της ορ-
γάνωσης, τη λυκοπαγίδα, που υπάρχει και
στο καταστατικό. Επιβεβαιώνεται δε με
έναν ακόμα τρόπο το περιεχόμενο του κα-
ταστατικού που ως δυο υψηλότερα επίπε-
δα στην ιεραρχία της ΧΑ προβλέπει τον
Αρχηγό, ανώτατο ηγέτη και αμέσως μετά
την «Κεντρική Διοίκηση».

Με τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που
έφερε ως υπερασπιστικά έγγραφα, σε μια
προσπάθεια να παρουσιαστεί «πατριώ-
της», ο Παππάς αποφεύγει εντελώς την
πραγματικότητα. Δεν αναιρεί την εικόνα
που έχει σχηματιστεί γι αυτόν μέσα στη
δίκη: ναζιστής, ισόβιο ηγετικό στέλεχος
της ΧΑ, γνώστης και οργανωτής των
ενεργειών της συμμορίας, έμπιστος του
αρχηγού.

Αφροδίτη Φράγκου

Α.ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ένας ναζί με πτυχίο

Ολοκληρώθηκαν στις 14/12 (308η συνεδρίαση) τα
έγγραφα υπεράσπισης του Αρτέμη Ματθαιόπου-
λου, ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής και

πρώην βουλευτή. Ο Ματθαιόπουλος είναι μέλος του πο-
λιτικού συμβουλίου της ναζιστικής οργάνωσης, δηλαδή
ένα από τα πιο κοντινά στον Μιχαλολιάκο στελέχη. Όταν
απέτυχε να επανεκλεγεί ως βουλευτής διορίστηκε από
τον Μιχαλολιάκο στη Βουλή ως συνεργάτης του Αϊβατίδη
(βουλευτής Κέρκυρας). Έχει υπάρξει επίσης αντιπρό-
εδρος της APF (Συμμαχία για την Ειρήνη και την Ελευθε-
ρία), του ευρωπαϊκού κόμματος της ακροδεξιάς, από το
οποίο ΧΑ αναγκάστηκε να αποχωρήσει το 2017, καθώς η
δίκη της τρόμαξε τα υπόλοιπα κόμματα-μέλη. Αφού όμως
πρώτα τα γραφεία της «Συμμαχίας» στις Βρυξέλλες είχαν
κλείσει και η χρηματοδότησή της είχε ανασταλεί. 

Η υπεράσπιση του πρώην βουλευτή ναζιστή έφερε λοι-
πόν προς ανάγνωση 180 ερωτήσεις, 36 ομιλίες και… την
μουσική του παιδεία (πτυχία από Ωδείο), ως υπερασπιστι-
κά έγγραφα. Την τελευταία βέβαια το δικαστήριο τη γνω-
ρίζει ήδη, καθώς έχουν ακουστεί στην αίθουσα κομμάτια
του συγκροτήματός του (με το χαρακτηριστικό όνομα
«Πογκρόμ»), με στίχους που προδίδουν την αφοσίωση
στο ναζισμό: «Τ’ αστέρι του Δαβίδ με κάνει να ξερνάω,
αχ, το Άουσβιτς, πόσο το αγαπάω! Ρε κωλοεβραίοι δεν
θα σας αφήσω, στο τείχος των Δακρύων θα ‘ρθώ να κα-
τουρήσω», λέει μεταξύ άλλων το κομμάτι «Άουσβιτς». 

Με σημαίες Eς Ες
Οι κάθε άλλο παρά καλλιτεχνικές του ανησυχίες δεν πε-

ριορίζονται εκεί. Ο Ματθαιόπουλος είναι παρών στη ναζι-
στική συναυλία του 2005, από την οποία υπάρχει βίντεο
χάρη στην έρευνα της σκηνοθέτιδας Μ. Τζιαβάρα: ναζιστι-
κοί χαιρετισμοί, ύμνοι και συνθήματα, εθνικοσοσιαλιστικά
συγκροτήματα, σημαίες της Βέρμαχτ και των Ες Ες. 

Ότι ο Ματθαιόπουλος είναι σκληροπυρηνικός ναζιστής
αποδεικνύει και η παρουσία του σε εκπομπή στο Σκάι
όπου υπεραμύνεται της ευγονικής. «Μια επιστήμη η
οποία έχει κατηγορηθεί για τόσα και τόσα… Γίνεται στα
ζώα, ξοδεύονται εκατομμύρια για να διατηρηθούν κάποι-
ες ράτσες». Στην ίδια εκπομπή ισχυρίζεται ότι οι ψυχικά
ασθενείς δεν πρέπει να αποκτούν παιδιά και να ψηφίζουν.
Αφορμή για να ρωτηθεί και να κάνει δημοσίως αυτές τις
τοποθετήσεις ήταν μια συνέντευξη που είχε δώσει νωρί-
τερα σε περιοδικό, στην οποία εκτός από όλα αυτά, ο
Ματθαιόπουλος δεν είχε παραλείψει να δώσει ξανά το
στίγμα του αντισημιτισμού λέγοντας: «Είναι το παγκόσμιο
κεφάλαιο που έχει φυλετική ταυτότητα και χρώμα». Σε
άλλο σημείο συμπληρώνει «αν είναι να λέμε ότι έχουμε
δημοκρατία και να τραβάμε όσα σήμερα, καλύτερα να εί-
χαμε φασιστικό – εντός εισαγωγικών- καθεστώς και να
ζούσαμε αξιοπρεπώς». Για την συνέντευξη στον Σκάι έχει
καταθέσει στη δίκη ο Α. Ρέλλας, μέλος της Κίνησης Χει-
ραφέτησης Αναπήρων «Μηδενική Ανοχή», ενώ έχει προ-
βληθεί το βίντεο στα αναγνωστέα έγγραφα της Πολιτικής
Αγωγής.

Στη φάση των αναγνωστέων της πολιτικής αγωγής έχει
προβληθεί βίντεο με τον Ματθαιόπουλο να περηφανεύε-
ται επίθεση σε βάρος αντιφασιστών στην Κομοτηνή, σε
εγκαίνια «γραφείων», λέγοντας «κυνηγήσαμε τα σκουπί-
δια». Στο ίδιο βίντεο κάνουν παρόμοιες δηλώσεις ο Λα-
γός και ο Παναγιώταρος. Τέλος ο Ματθαιόπουλος μαζί
με τον Ζησιμόπουλο ήταν οι οργανωτές της δράσης της
ΧΑ στη Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, όπου, όπως έχει
καταθέσει η Λ. Κανέλλη, Αιγύπτιοι αλιεργάτες «έχουν
υποστεί διωγμούς από τους χρυσαυγίτες», με παρόμοιο
τρόπο όπως και στο Πέραμα. Τα έγγραφά του όχι μόνο
δεν αναιρούν τίποτα από τα παραπάνω για τα οποία έχει
γνώση το δικαστήριο, αλλά στην ατυχή προσπάθειά του
για «καλή διαγωγή» ο Ματθαιόπουλος ξαναξετύλιξε το
κουβάρι της ναζιστικής ιδεολογίας.

Με 93 ερωτήσεις και 34 ομιλίες του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Πο-
λύβιου Ζησιμόπουλου συνεχίστηκε η ανάγνωση των αναγνωστέων εγγρά-

φων κατά την 309η συνεδρίαση της δίκης (18/12). Ο Ζησιμόπουλος είναι αυτός
που, σε βίντεο που προβλήθηκε στο δικαστήριο έχει ακουστεί να απηχεί επί λέξει
τα γνωστά λόγια του αρχηγού Μιχαλολιάκου: «Ναι, είμαστε φασίστες! Ναι, είμα-
στε ναζί! Ναι, είμαστε ό,τι θέλετε, αλλά δεν είμαστε κλέφτες». Είναι βέβαια κά-
πως ειρωνικό η τελευταία φράση να λέγεται με τον Ματθαιόπουλο στο ίδιο πλά-
νο, με τον οποίον οργάνωναν μαζί τη δράση της ναζιστικής συμμορίας στην πε-
ριοχή: για τον Ματθαιόπουλο είχε γίνει άρση ασυλίας από το 2014 καθώς κατη-
γορήθηκε, μαζί με τον αδερφό του Κασιδιάρη και επίσης μέλος της ΧΑ, για κλο-
πή και ξυλοδαρμό το 2005! Ο Ζησιμόπουλος είναι επίσης ένας από τους χρυσαυ-
γίτες που είχαν πάρει παράνομη άδεια οπλοφορίας από τον ψυχίατρο Κ. Παρα-
σχάκη (πράγμα για το οποίο ο Παρασχάκης έχει καταδικαστεί). Στις 19/12 (310η
συνεδρίαση) αναμένεται να ολοκληρώσει η υπεράσπιση Ζησιμόπουλου και να ξε-
κινήσει η ανάγνωση των εγγράφων του Ε. Μπούκουρα.

Δίκες Ζέρβα και Κουκούτση
Για τις 19/12 διακόπηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Χρήστου Ζέρβα για την επί-

θεση σε βάρος του σπουδαστή Αλέξη Λάζαρη τον Απρίλη του 2017. Πρωτόδικα ο
Ζέρβας είχε καταδικαστεί σε 7 χρόνια κάθειρξη. Η ποινή έχει ανασταλεί μέχρι την εκ-
δίκαση του Εφετείου.

Αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Κουκούτση (βουλευτής με τη
ΧΑ που πλέον έχει ανεξαρτητοποιηθεί) για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του
Πέτρου Κωνσταντίνου. Η ημερομηνία δεν έχει οριστεί. Πρωτόδικα ο Κουκούτσης
έχει καταδικαστεί σε 15 μήνες φυλάκισης με αναστολή.



Πάνω από 60 εργαζόμενες και
εργαζόμενοι στο Αμαξοστά-
σιο του Δήμου Αθήνας συμμε-

τείχαν στην εκδήλωση παρουσίασης
του νέου βιβλίου του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου “Η πάλη για την απελευ-
θέρωση των γυναικών” της Μαρίας
Στύλλου. Εργαζόμενες/οι όλων των
ειδικοτήτων, από τα τμήματα καθα-
ριότητας και διοίκησης, γέμισαν το
κυλικείο του γκαράζ για μια συζήτη-
ση που, όπως είπαν οι περισσότε-
ρες/οι, πρώτη φορά οργανώνεται στο
χώρο.

Την εκδήλωση άνοιξαν η Μαρία Αμ-
πελιώτη και η Φανή Δεληγιάννη, ερ-
γαζόμενες στο χώρο. «Πάντοτε ένα
βιβλίο που άπτεται των αγώνων των
γυναικών είναι ενδιαφέρον, γιατί τα
θέματα αυτά, για τους αγώνες ενάν-
τια στην καταπίεση, είναι πάντα επί-
καιρα», είπε η Φανή Δεληγιάννη, «Και
σήμερα, με τα μνημόνια και αυτή την
οικονομική συγκυρία, είναι πιο επίκαι-
ρα από ποτέ. Όπως αναφέρεται και
στο οπισθόφυλλο, οι αγώνες των γυ-
ναικών αυτή την περίοδο είναι πολλοί
και έντονοι ανά τον κόσμο, ΗΠΑ,
Ισπανία, Ιρλανδία. Πρόσφατα Παρίσι
με τα κίτρινα γιλέκα που ξεκίνησε σαν
ένα κίνημα των οδηγών αλλά εξελί-
χτηκε σε ένα ευρύτερο κοινωνικό κί-
νημα που η παρουσία των γυναικών
είναι παρά πολύ έντονη γιατί αφορά
ζητήματα κοινωνικά, την ακρίβεια, το
χαμηλό βιοτικό επίπεδο, την αγορα-
στική δύναμη, την ανακατανομή του
πλούτου, το σύστημα Υγείας κλπ.

Ιστορικά αιτήματα των γυναικών
που παραμένουν επίκαιρα είναι η ισό-
τητα, κοινωνική, οικονομική, πολιτική,
νομική. Καμία διάκριση στη βάση του
φύλου δεν πρέπει να θεωρείται δευ-
τερεύουσα, ειδικότερα σε μια εποχή
οικονομικής κρίσης που οι γυναίκες
πλήττονται πολύ στον εργασιακό χώ-
ρο, είτε αυτό παίρνει τη μορφή απο-

λύσεων, είτε τη μορφή περικοπών.
Επίσης χρειαζόμαστε αγώνες για να
φύγει η γυναίκα από την οικιακή ευ-
θύνη, για παιδικούς σταθμούς, για ια-
τροφαρμακευτική βοήθεια και κέντρα
περίθαλψης. Τώρα είναι πιο επίκαιρο,
που οι κοινωνικές παροχές υφίσταν-
ται καθολικές περικοπές, ακόμα και
καταργούνται. Ο αγώνας στην καθη-
μερινότητα, το χώρο δουλειάς, τα
συνδικάτα, την εκπαίδευση, με στόχο
η γυναίκα να είναι όσο πιο ελεύθερη
γίνεται, είναι πιο σημαντικός από πο-
τέ. Εμπειρία υπάρχει, πρέπει να γίνει
και προτεραιότητα σε εθνικό και διε-
θνές επίπεδο».

Δύναμη
Με τους αγώνες και τις κατακτή-

σεις του γυναικείου κινήματος τα τε-
λευταία 100 χρόνια ξεκίνησε την ομι-
λία της η Μαρία Στύλλου, εξηγώντας
ότι είναι μια αναδρομή «που δείχνει
τη δύναμή μας, κανείς και ποτέ δεν
μας χαρίζει τίποτα». Στη συνέχεια
στάθηκε στα μέτωπα που είναι ανοι-
χτά σήμερα ενάντια στις σεξιστικές

διακρίσεις ενός συστήματος που
προσπαθεί συνεχώς να πισωγυρίσει
τις γυναίκες και τα δικαιώματά τους
φορτώνοντας την κρίση του στις πλά-
τες τους. Και έκλεισε με την ανάγκη
τα συνδικάτα να μπουν μπροστά στη
μάχη ενάντια στη γυναικεία καταπίε-
ση εντάσσοντας στα αιτήματά τους
και στις απεργίες τους τις διεκδική-
σεις των εργαζόμενων γυναικών.
Πρώτος σταθμός σε αυτή την προ-
σπάθεια, όπως τόνισε, είναι η πρότα-
ση για απεργιακή κινητοποίηση στις
8 Μάρτη, τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών.

Τα βήματα που έχουν γίνει για την
ίση αντιμετώπιση των εργαζόμενων
γυναικών στους χώρους δουλειάς έκ-
φραζαν πολλές από τις τοποθετήσεις
που ακολούθησαν, δείχνοντας πα-
ράλληλα ότι αυτά έχουν γίνει ως
αποτέλεσμα της μαχητικότητας των
ίδιων. Ανάμεσα στις μάχες που ανα-
φέρθηκαν ήταν η σχέση εργασίας
πολλών που ξεκίνησαν με μπλοκάκι,
στη συνέχεια έγιναν συμβασιούχες
και μετά από αγώνες έγιναν αορί-
στου χρόνου. Επίσης έγινε φανερό

το πώς η παρουσία και οι διεκδική-
σεις τους στο συγκεκριμένο χώρο
δουλειάς, που κάποτε θεωρούνταν
αποκλειστικά «αντρικός», είχε άμεση
επίδραση πάνω στους άντρες εργα-
ζόμενους, αλλάζοντας ιδέες και αντι-
λήψεις, κερδίζοντας το σεβασμό και
την αλληλεγγύη.

Την 26ήμερη κατάληψη του δημαρ-
χείου της Αθήνας το 2011, θύμισε
στην τοποθέτησή του ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας που παρευρέθηκε στην εκδή-
λωση, «τον πιο μεγάλο αγώνα εκείνη
την περίοδο που σταμάτησε τις απο-
λύσεις συμβασιούχων, μεγάλο κομ-
μάτι τους γυναικών». Στη συνέλευση
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημό-
νια στις 20 Γενάρη κάλεσε ο Γιάννης
Αγγελόπουλος «για να οργανώσουμε
όλες τις μάχες που είναι ανοιχτές και
την απεργία στις 8 Μάρτη».
Πολλές/οί προμηθεύτηκαν το νέο βι-
βλίο, καθώς και άλλες εκδόσεις του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου.

Λένα Βερδέ
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Με τη συμμετοχή πολλών εκατοντάδων διαδηλωτριών και διαδηλωτών,
ντόπιων και μεταναστριών/ών, όλων των ηλικιών, έγινε την Παρασκευή

14 Γενάρη η «Πορεία για την Ελένη» στο κέντρο της Αθήνας. Την διαδήλω-
ση καλούσαν γυναικείες, αντιρατσιστικές, αριστερές οργανώσεις και συλ-
λογικότητες.

Η οργή για το βιασμό και τη δολοφονία της 21χρονης φοιτήτριας Ελένης
Τοπαλούδη στη Ρόδο ξεχείλιζε σε όλη τη διάρκεια της πορείας. Αυτοσχέδια
πλακάτ που κατήγγειλαν τις σεξιστικές επιθέσεις και δολοφονίες και καλού-
σαν σε κλιμάκωση των αγώνων ενάντια στο σεξισμό, το ρατσισμό και τους
φασίστες, βρίσκονταν στα χέρια πολλών διαδηλωτριών/ών και έδιναν τον
τόνο.

Η συγκέντρωση έγινε στην Καπνικαρέα στο Μοναστηράκι και ακολούθησε
πορεία στις γειτονιές του Ψυρρή, του Θησείου, του Γκαζιού και του Κεραμει-
κού. Η υποδοχή της διαδήλωσης από τους εργαζόμενους στα καταστήματα,
τους κατοίκους και τους επισκέπτες των παραπάνω περιοχών ήταν θερμή.

Το σύστημα που παράγει σεξισμό και καταπίεση και τον αγώνα της εργα-
τικής τάξης για την ανατροπή του, έβαλαν στο κέντρο της παρέμβασή τους

οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι της Εργατικής Αλληλεγγύης. «Άντρες και
γυναίκες παλεύουμε μαζί, ενάντια σε σεξισμό και καταπίεση», «Τα συνδικά-
τα στην πρώτη τη γραμμή, για ίση αμοιβή και απελευθέρωση» ήταν κάποια
από τα συνθήματα που φώναξαν, προβάλλοντας τη συλλογική μάχη ενάντια
στην γυναικεία καταπίεση.

Tην Παρασκευή 7/10
πραγματοποιήθηκε η εκδή-
λωσή μας για την παρουσία-
ση του βιβλίου της Μαρίας
Στύλλου, “Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναι-
κών”. Η συμμετοχή ήταν αρ-
κετά καλή με 20 άτομα να
την παρακολουθούν και η
συζήτηση ήταν πλούσια, με
μεγάλη διάρκεια. 

Το κάλεσμα να συμμετέχει
στην εκδήλωση ως ομιλή-
τρια η Μαρίτα Παπαρούση,
καθηγήτρια στο Παιδαγωγι-
κό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης, κάνοντας αναφορά
στα διάφορα φεμινιστικά κι-
νήματα, έδωσε τη δυνατότη-
τα συζήτησης και αντιπαρά-
θεσης σχετικά με τον τρόπο
που μπορούμε να παλέψου-
με κόντρα στο σεξισμό και
τη γυναικεία καταπίεση τη
σημερινή εποχή. 

Το γεγονός πως κεντρικό
σημείο της συζήτησης απο-
τέλεσε ο ρόλος της εργατι-
κής τάξης και των εργατικών
αγώνων στο ζήτημα της απε-
λευθέρωσης των γυναικών,
φανερώνει τη διάθεση των
νεολαίων να ανακαλύψουν
τη στρατηγική που μπορεί να
νικήσει και να συγκρουστεί
με όλη αυτή τη καταπίεση.

Κωνσταντίνα Χήρα

Εργαζόμενοι Δήμου 
Αγ. Παρασκευής
Τρίτη 15/1/2019, 
Αιθ. δημοτικού συμβουλίου,
1.30μμ, Μαρία Στύλλου

Πατήσια
Τετάρτη 16/1/2019, 
καφενείο Περιμπανού 
(Χατζηδάκη 9), 6.30μμ, 
συνδιοργάνωση Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο με συνεργατικό
καφενείο Περιμπανού

Επόμενες 
εκδηλώσεις

ΒΟΛΟΣ Στο Γκαράζ του Δήμου Αθήνας

Πορεία για την Ελένη

Η εκδήλωση στο αμαξοστάσιο του δήμου Αθήνας

Διαδήλωση για την Ελένη στο κέντρο της Αθήνας
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Στις 14 Δεκέμβρη οι συνομιλίες του ΟΗΕ
για την κλιματική αλλαγή έφτασαν στο τέ-
λος τους, αλλά ελάχιστα συμφωνήθηκαν,
έστω στα λόγια, για να σταματήσει η κλιμα-
τική καταστροφή. 

Αντιπρόσωποι από 200 χώρες βρέθηκαν
στο Κατοβίτσε της Πολωνίας για δύο εβδομά-
δες συζητήσεων σχετικά με τον τρόπο εφαρ-
μογής των συμφωνιών που είχαν συναφθεί σε
προηγούμενες διασκέψεις για το κλίμα. Η τε-
λευταία μεγάλη σύνοδος κορυφής για το κλί-
μα στο Παρίσι το 2015 είχε σαν αποτέλεσμα
την υπόσχεση ότι οι χώρες θα περιόριζαν τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προκειμέ-
νου να περιορίσουν την παγκόσμια αύξηση
της θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς κελσίου
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. 

Στο Κατοβίτσε τελικά  επανέλαβαν ξανά τον
ίδιο στόχο αφήνοντας μια σειρά από κρίσιμα
ζητήματα για τις συνομιλίες του επόμενου
έτους. Οι χώρες συμφώνησαν απλά στο τρό-
πο καταγραφής των εκπομπών αερίων θερμο-
κηπίου – αλλά δεν μπήκαν στον κόπο να αυξή-
σουν τους στόχους για περαιτέρω μείωση
των εκπομπών η οποία αποτελεί βασικό αίτη-
μα της επιστημονικής κοινότητας και του κινή-
ματος για το περιβάλλον. Το ζήτημα των λε-
γόμενων πιστώσεων άνθρακα - όπου οι πλου-
σιότερες εταιρείες μπορούν να αγοράσουν
αποτελεσματικά την ικανότητά τους να ρυπαί-
νουν – παρέμεινε ανοιχτό στο Κατοβίτσε.

Ακόμη και η ίδια η Διακυβερνητική Ομάδα
του ΟΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος
(IPCC) έδωσε στη δημοσιότητα την αναφο-
ρά της σύμφωνα με την οποία παραμένουν
ακόμη μόνο 12 χρόνια προκειμένου η αν-
θρωπότητα να μπορέσει να αποτρέψει τα
πιο καταστροφικά σενάρια για το κλίμα. Συ-
νέστησε μάλιστα να περιοριστεί η άνοδος
της θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς θεω-
ρώντας μη αρκετό το όριο των 2 βαθμών
που είχε συμφωνηθεί στο Παρίσι.

Φυσικά υπήρχαν διαφωνίες σχετικά με τον
τρόπο αντίδρασης στην έκθεση της IPCC
καθώς οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία
και το Κουβέιτ μπλοκάρισαν την επικύρωσή
της. Αντ' αυτής, το συνέδριο συμφώνησε να
χαιρετίσει την «έγκαιρη ολοκλήρωση» της
έρευνας και όχι τα συμπεράσματά της! Έτσι

το βασικό ερώτημα τι θα κάνουν οι κυβερνή-
σεις για να περιορίσουν τις θερμοκρασίες
στο συνιστώμενο κατώτατο όριο δεν συζη-
τήθηκε καν στη διάσκεψη. Επιπλέον ο ακρο-
δεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονά-
ρο ακύρωσε την πρόσκληση που είχε διατυ-
πώσει η Βραζιλία να αναλάβει τις συζητή-
σεις του επόμενου χρόνου που τελικά θα
λάβουν χώρα στην Χιλή.  

Στον αντίποδα της άθλιας αδιαφορίας επι-
χειρήσεων και κυβερνήσεων, μαζικές διαδη-
λώσεις έγιναν για το κλίμα τις τελευταίες
δύο εβδομάδες σε δεκάδες πόλεις σε όλον
τον πλανήτη, ανάμεσά τους το Λονδίνο, το
Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας όπου
αρκετές φορές οι διαδηλωτές ενώθηκαν με
τα Κίτρινα Γιλέκα και βέβαια οι Βρυξέλλες,
όπου στις 2 Δεκέμβρη διαδήλωσαν περίπου
65.000 άνθρωποι.  

Σε όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου φοιτητές
πραγματοποίησαν αποχές και διαμαρτυρίες
απαιτώντας δράση για την αλλαγή του κλίμα-
τος ενώ αποχές έγιναν σε σχολεία και πανεπι-
στήμια στη Γερμανία. Όπως δήλωσε χαρακτη-
ριστικά η περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα
Θάνμπεργκ που βρισκόταν στο ίδιο το Κατοβί-
τσε: «Αν είναι τόσο αδύνατο να βρεθούν λύ-
σεις εντός του συστήματος τότε μάλλον θα
πρέπει να αλλάξουμε αυτό το σύστημα».

Γιώργος Πίττας

Οργισμένες διαδηλώσεις εξελίσσον-
ται τις τελευταίες μέρες στην Ουγ-
γαρία κατά της δεξιάς και ρατσιστι-

κής κυβέρνησης του Βικτορ Όρμπαν. Η
πρώτη διαδήλωση οργανώθηκε την περα-
σμένη Τετάρτη στην Βουδαπέστη και ακο-
λούθησαν νέες διαδηλώσεις την Πέμπτη και
την Παρασκευή με αποκορύφωμα την Κυ-
ριακή. Η αφορμή για τις κινητοποιήσεις εί-
ναι μια σειρά νομοθετικών κινήσεων του
Όρμπαν, με πιο κραυγαλέο το νόμο που επι-
τρέπει στα αφεντικά να επιβάλουν 400 ώρες
υπερωρίες και μάλιστα με δυνατότητα να
παραμείνουν απλήρωτες για τρία χρόνια.

Την Κυριακή ένα κομμάτι των 10-15 χι-
λιάδων της διαδήλωσης, όταν έφτασε στην
πλατεία Κόσουτ όπου ήταν το καθορισμένο
τέλος, κάλεσαν σε συνέχιση μέχρι τα κεν-
τρικά στούντιο της δημόσιας τηλεόρασης.
Αρκετές χιλιάδες βάδισαν 7 χιλιόμετρα
ακόμη και απαίτησαν από τα δημόσια ΜΜΕ
να μεταδώσουν την αλήθεια για τα αιτήμα-
τά τους. Η κυβέρνηση είχε επιβάλει να συ-
νοδεύονται οι ειδήσεις για τις διαδηλώσεις
με την επισήμανση ότι οι διαδηλωτές είναι
όργανα του Τζορτζ Σόρος και άλλων διε-
θνών συνωμοσιών που αντιπαλεύουν τις
πολιτικές του Όρμπαν. Βουλευτές της αν-
τιπολίτευσης παρέμειναν κλεισμένοι μέσα
στο κτίριο, μέχρι να υλοποιηθεί η υπόσχε-
ση να μεταδοθούν τα αιτήματα, και τελικά
πετάχτηκαν με βία από τους σεκιουριτάδες
τη Δευτέρα το πρωί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπάνε δια-
δηλώσεις κατά της κυβέρνησης Όρμπαν. Οι

πιο πρόσφατες που εξελίσσονταν όλη την
περασμένη χρονιά είχαν να κάνουν με την
επίθεση που εξαπέλυσε ο Όρμπαν κατά του
Πανεπιστήμιου Κεντρικής Ευρώπης με ιδεο-
λογική κάλυψη για άλλη μια φορά ότι είναι
“πανεπιστήμιο του Σόρος”. Αυτή τη φορά
όμως όλοι επισημαίνουν ότι οι διαδηλωτές
είναι πιο θυμωμένοι και αποφασισμένοι. Κα-
τελήφθησαν γέφυρες και έκλεισαν κεντρικοί
δρόμοι παρά τις απαγορεύσεις της αστυνο-
μίας. Έπεσαν δακρυγόνα και ο κόσμος πα-
ρέμεινε στο δρόμο και μπροστά στο κτίριο
της τηλεόρασης. Εργατικά και φοιτητικά
συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώ-
σεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη
δημοκρατία αυτή τη φορά βρίσκονται μαζί.

Δεν πρόκειται μόνο για το συγκεκριμένο
νόμο περί υπερωριών αλλά για το σύνολο
των πολιτικών του Όρμπαν που ξεχειλίζει
το ποτήρι. Ο Όρμπαν ηγείται του νέου αν-
τισημιτισμού την ώρα που περιφέρεται στα
σαλόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αγ-

καλιάζεται με τον Νετανιάχου. Πλασάρεται
ως κέντρο αναφοράς για όλους τους ρα-
τσιστές της ΕΕ που θέλουν τα σύνορα
σφραγισμένα για μετανάστες και πρόσφυ-
γες. Η ΕΕ του βάζει πιέσεις μόνο όσον
αφορά τις “υπερβολές” στα ζητήματα πε-
ριστολής της δημοκρατίας, αλλά κάνει τα
στραβά μάτια στον ανοιχτό ρατσισμό. Ο
Όρμπαν μάλιστα αξιοποιεί αυτές τις πιέ-
σεις και τις προβάλλει ως “αντίσταση” την
ίδια στιγμή που δέχεται τη στήριξη του Ευ-
ρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το μόρφωμα
Φίντες που κυβερνάει την Ουγγαρία αντι-
γράφοντας τις προτάσεις των φασιστών εί-
ναι αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Η πολιτική παντοδυναμία που ισχυρίζεται
ότι έχει ο Όρμπαν στήνεται με διοικητικά
και κατασταλτικά μέτρα, λογοκρισίες, μπά-
τσους, πολιτική βοήθεια των φασιστών του
Γιόμπικ. Αλλά ο μύθος ραγίζει αυτές τις μέ-
ρες στους δρόμους.

Ν.Λ.

Χιλιάδες διαδηλωτές για το κλίμα

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι, πολλοί από αυτούς φο-
ρώντας κίτρινα γιλέκα, διαδήλωσαν στην Ρώμη το

περασμένο Σάββατο ενάντια στον αντιμεταναστευτικό
νόμο σε μια κινητοποίηση που συμμετείχαν μετανα-
στευτικές κοινότητες, σωματεία και αντιρατσιστικές
οργανώσεις. Κεντρικό σύνθημα της διαδήλωσης ήταν
“Get up, Stand up for your rights” (ξεσηκωθείτε για τα
δικαιώματά σας).

Ο νόμος ψηφίστηκε στις 28 Νοέμβρη από το ιταλικό
κοινοβούλιο μετά από πρόταση του ακροδεξιού Σαλ-
βίνι - και προβλέπει νέα διαδικασία άμεσων απελάσε-
ων και περιορισμό των αδειών παραμονής  προσφύ-
γων και μεταναστών. «Ο νέος νόμος θα αυξήσει τον
αριθμό των μεταναστών χωρίς χαρτιά και θα τους
ωθήσει στην παρανομία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο
Kone Brahima, διαδηλωτής από την κοινότητα της
Ακτής Ελεφαντοστού στην Ιταλία. 

Αντιρατσιστική πορεία
στη Ρώμη

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου πραγματοποι-
ήθηκε στο αίθριο της Φιλοσοφικής Σχολής

Αθηνών ανοιχτή εκδήλωση- συζήτηση με θέμα "Δε-
κέμβρης 1944, Μπορούσε να νικήσει;" και ομιλητή
τον Λέανδρο Μπόλαρη, ιστορικό και συγγραφέα. 

Η εκδήλωση διεξήχθη με επιτυχία, παρ'όλα τα
κωλύματα που αντιμετώπισαμε από την κοσμη-
τεία, η οποία έδρασε με τρόπο που δεν ταιριάζει
στο θεσμό του πανεπιστημιακού ασύλου. Αφού εί-
χε απομακρύνει τα πολιτικά τραπεζάκια του ΣΕΚ
συνεχόμενα απο τον χώρο τους για λόγους "αι-
σθητικής", απείλησε φοιτητές και μέλη του ΣΕΚ να
σταματήσουν την δραστηριότητα τους και αρνή-
θηκε αδικαιολόγητα να παραχωρήσει αίθουσα για
την διεξαγωγή της εκδήλωσης. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με εισήγηση από το Λέαν-
δρο Μπόλαρη. Αναφέρθηκαν τα ιστορικά γεγονό-
τα της περιόδου που οδήγησαν στην κορυφαία
ταξική σύγκρουση στην Ελλάδα του 20ού αιώνα,
ενώ στη συνέχεια εξετάστηκαν λεπτομέρειες για
τον αγώνα του εργατικού κινήματος και του πολι-
τικού παρασκηνίου της εποχής. Ακολούθησε συ-
ζήτηση μεταξύ των παρόντων κατά την οποία
ακούστηκαν διαφορετικές τοποθετήσεις, ανταλ-
λάχθηκαν απόψεις και λύθηκαν ερωτήματα.

Βάσια Τσώνη, φοιτήτρια ΦΛΣ

ΦΛΣ Αθήνας 
Έγινε παρά τα εμπόδια 
η εκδήλωση για το
Δεκέμβρη του ‘44

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Διαδηλώσεις κατά Ορμπάν



Tι έχει σημάνει στα Βριλήσσια η πολιτική
των περικοπών και των δήμων επιχειρήσε-
ων που ο Κλεισθένης έρχεται να παγιώσει;
Υπάρχει εναλλακτική στο “μονόδρομο” της
μεταμνημονιακής λιτότητας στους ΟΤΑ; 

Η πολιτική της λιτότητας και των περικοπών
στους Δήμους είναι εμφανής στους αριθμούς
των ετήσιων προϋπολογισμών αλλά πολύ πε-
ρισσότερο στην καθημερινή ζωή των κατοίκων
στις γειτονιές. Οι κοινωνικές δαπάνες τα τε-
λευταία 5 χρόνια μειώνονται δραματικά σε
έναν Δήμο που ήδη αιμορραγεί από τα δάνεια,
από έλλειψη μόνιμου προσωπικού και τα άσκο-
πα έργα βιτρίνας των προηγούμενων διοικήσε-
ων.

Τα τεχνικά έργα μέσω ΕΣΠΑ κατευθύνονται
προς το μεγάλο εργολαβικό και εμπορικό κέρ-
δος και όχι στις πραγματικές ανάγκες της
πλειοψηφίας των κατοίκων.

Κατά συνέπεια οι δημότες δέχονται όλο και
πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες, την ίδια ώρα
που οι διοικήσεις μετατρέπονται σε μεσάζον-
τες μεταξύ του δημόσιου χρήματος και των
αρπακτικών κερδοσκόπων.

Η δημαρχία Μανιατογιάννη στριμώχνει μια
σειρά από τεράστια ποσά σε μη αναγκαία έρ-
γα και διαχειρίζεται τα χρήματα του Δήμου κυ-
ρίως λειτουργικά. Το αποτέλεσμα είναι να
έχουμε κάθε χρόνο διαχειριστικούς και ισο-
σκελισμένους προϋπολογισμούς, χωρίς όραμα
και πολιτική για την κάλυψη των κοινωνικών
αναγκών.

Η μεταμνημονιακή πραγματικότητα που συ-
νεχίζει να απαγορεύει τις προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού είναι ολοφάνερη στις κοινωνικές
υπηρεσίες του Δήμου Βριλησσίων. Το πρόταγ-
μα της «καθαρής πράσινης πόλης» δεν αρκεί,
στο βαθμό που αυτό βασίζεται και προωθεί τις
ελαστικές και επισφαλείς σχέσεις εργασίας
και προέρχεται από διαχείριση κονδυλίων
ΕΣΠΑ. Η Καθαριότητα λειτουργεί τσακίζοντας
τους λιγοστούς εργαζόμενους, με υπερβολι-
κές υπερωρίες και μεγάλο φόρτο εργασίας σε
λίγους. Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστα-
σίας και Αλληλεγγύης (υπο)λειτουργεί διεκπε-
ραιωτικά και όχι ουσιαστικά προς την πλήρη
κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των άπορων,
άστεγων, κακοποιημένων γυναικών, προσφύ-
γων, ανάπηρων. Το Βοήθεια στο Σπίτι, οι Παι-
δικοί Σταθμοί, τα ΚΑΠΗ συρρικνώνονται. Αντί
να συγκρουστεί με αυτή την κατάσταση η διοί-
κηση επιλέγει τις ιδιωτικοποιήσεις από την πί-
σω πόρτα μέσω συνεργασιών με ΜΚΟ. Ιδιωτι-
κοποίησαν για 5 χρόνια την επισκευή και δια-
χείριση του Οδοφωτισμού.

Η διπλή πολιτική των περικοπών και της ανά-
θεσης έργων σε ιδιώτες εργολάβους, έχει
τσακίσει κάθε δυνατότητα για ολοκληρωμένα
αντιπλημμυρικά έργα και έχει διαλύσει υπηρε-
σίες και οργανισμούς.

Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, πάνε και έρ-
χονται κάθε χρόνο τεράστια ποσά για αντι-
πλημμυρικά έργα, τα οποία αναβάλλονται εδώ
και 3 χρόνια ή δίνονται σε ιδιώτες εργολάβους
οι οποίοι αφήνουν τα έργα προβληματικά. Τον
Ιούλιο του 2018, με μισής ώρας καταιγίδα,
προκλήθηκαν τέτοιες καταστροφές σε 50 σπί-
τια, μικρομάγαζα και παιδικούς σταθμούς που
η υποστελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία, η Πολι-
τική Προστασία του Δήμου και η τοπική πυρο-
σβεστική χρειάστηκαν 4 ημέρες για να αποκα-
ταστήσουν τις ζημιές. 

Αυτό συνδέεται και με την ανάγκη για μεγα-
λύτερη πυρασφάλεια του δάσους Θεόκλητος
πάνω από τα Βριλήσσια. Αν χαθεί το τελευταίο

δάσος της περιοχής από πυρκαγιά, ο λόφος
θα κατεβάζει χείμαρρους σε κάθε βροχή. Πα-
ρά τις απανωτές εκκλήσεις για προσλήψεις
στην πυρασφάλεια του δάσους η διοίκηση επι-
μένει να το αγνοεί. Δεν μπορεί να προστατεύε-
ται για πάντα το δάσος με τον εθελοντισμό
των κατοίκων.

Τέσσερα χρόνια τώρα στα Βριλήσσια έχουν
δοθεί σκληρές μάχες: Μέσα στο συμβούλιο
αλλά και στις γειτονιές και στους χώρους
εργασίας, ενάντια στον φασισμό και τον ρα-
τσισμό, τον εθνικισμό, στην υπεράσπιση των
δημόσιων χώρων και της δημόσιας περιου-
σίας, το περιβάλλον, στους χώρους της εκ-
παίδευσης και της Υγείας, στη συμπαράστα-
ση των αγώνων των εργαζομένων στο δή-
μο. Τι έχει καταφέρει να κερδίσει το κίνημα
και ποια πράγματα διεκδικεί, ποιος ο ρόλος
ο δικός μας;

Απέναντι στην πολιτική της λιτότητα και των
περικοπών, υπάρχει εναλλακτική και βρίσκεται
ήδη μέσα στους αγώνες της τοπικής κοινω-
νίας.

Οι εργαζόμενοι του Δήμου με το σωματείο
τους δώσανε αξιοσημείωτες και πολλές φορές
νικηφόρες μάχες απέναντι στην αξιολόγηση

και τις απολύσεις, απέναντι στην ιδιωτικοποί-
ηση του ΟΚΠΑ και την αποτροπή συμβάσε-

ων με ιδιώτες και ΜΚΟ. Ήμασταν στο
πλευρό τους σε κάθε κινητοποίηση, από
την μαζική διαδήλωση (1/2016) μέσα στις
γειτονιές των Βριλησσίων που ξεσήκωσε

τους κατοίκους με αιτήματα για μαζικές προσ-
λήψεις και όχι απολύσεις μέχρι την απεργία
διαρκείας (7/2017) για να μην απολυθούν οι
συμβασιούχοι.

Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή των συντο-
νισμών και κινητοποιήσεων ενάντια στο κλείσι-
μο των νοσοκομείων ΙΚΑ Παπαδημητρίου και
Αμαλία Φλέμιγκ ξεσηκώνοντας την πλειοψηφία
των κατοίκων στις γειτονιές μας με μαζικές
συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Εδώ και πολ-
λά χρόνια στηρίζουμε το αίτημα του τοπικού
εκπαιδευτικού κινήματος για την δημιουργία
3ου Λυκείου. Με τον Συντονισμό Ενάντια στα
Μνημόνια και άλλες συλλογικότητες, οργανώ-
σαμε την αλληλεγγύη στους εργαζόμενους
που πάλεψαν τις απολύσεις και τον αυταρχι-
σμό στα Jumbo, τον Βασιλόπουλο και την Sh-
ell, συνδέοντας την μάχη τους με τους εργα-
ζόμενους του Δήμου και των Νοσοκομείων.

Η τοπική ΚΕΕΡΦΑ μαζί με άλλες συλλογικό-
τητες και αγωνιστές άνοιξε έγκαιρα το ζήτημα
της ένταξης των προσφύγων στην πόλη. Σε
διάφορες φάσεις του αντιφασιστικού κινήμα-
τος συγκρότησε ένα δίκτυο κόσμου στη γειτο-
νιά που παλεύει καθημερινά τον ρατσισμό και
τον φασισμό και καταφέρνει ομόφωνες απο-
φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για μια πό-
λη αντιφασιστική και στήριξης των κινητοποι-
ήσεων όπως η παγκόσμια 16 Μάρτη.

Παλεύουμε καθημερινά μέσα και έξω από το
Δημοτικό Συμβούλιο για ελεύθερους χώρους
πρασίνου όπως το ΤΥΠΕΤ και η Ναυτική Βάση.
Στηρίξαμε την επιτροπή κατοίκων ενάντια στις
κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πλαται-
ών και πέτυχε την απομάκρυνση τους. 

Πώς πρέπει να κινηθεί η αντικαπιταλιστική
αριστερά στις εκλογές που έρχονται; Πώς
μπορεί η φθορά του ΣΥΡΙΖΑ να μην πάει
προς τα δεξιά αλλά προς στα αριστερά, στην
αντικαπιταλιστική εναλλακτική;

Οι δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς συμμετείχαμε στην δημοτική κίνηση «Δρά-
ση για μια άλλη πόλη».

Με τα αποτελέσματα των εκλογών (2014)
αναδείχτηκα τρίτος δημοτικός σύμβουλος, θε-
ωρώντας πάντα ότι η δική μου εκλογή ήταν και
μια εντολή των δημοτών που με ψήφισαν,
ώστε να ακούγονται οι φωνές των κινημάτων
και των κοινωνικών αγώνων μέσα στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο.

Μετά την παταγώδη αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ
να συγκρουστεί με τα μνημόνια και τον προδο-

τικό τραγέλαφο του Δημοψηφίσματος, το με-
γαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας δεν πήγε
απογοητευμένο σπίτι του αλλά συνεχίζει να ρι-
ζοσπαστικοποιείται στους σημερινούς αγώνες
και αναζητά πολιτική εναλλακτική προς τα αρι-
στερά για την ικανοποίηση των κοινωνικών
αναγκών. Δυστυχώς η Δράση έχασε αυτή την
στροφή της κοινωνίας και για μεγάλο χρονικό
διάστημα, μπήκε σε μια εσωστρέφεια και εν
μέρει σε αδράνεια αναφορικά με τα κεντρικά
αλλά και τοπικά ζητήματα. Άρχισε να χάνει κά-
θε έννοια κινηματικής φυσιογνωμίας και η πο-
λιτική της δράση αντικαταστάθηκε σιγά σιγά
από την πολιτιστική. Ο πολιτικός της λόγος
διαφοροποιήθηκε σε σχέση με την εκλογική
της διακήρυξη κατά την αρέσκεια συγκεκριμέ-
νων πολιτικών αντιλήψεων, χωρίς πολλές φο-
ρές αυτό να είναι αποτέλεσμα συλλογικών δια-
δικασιών.

Η αντικαπιταλιστική αριστερά στα Βριλήσ-
σια παίρνει την πρωτοβουλία για την συγκρό-
τηση νέας δημοτικής κίνησης και στηρίζεται
στις δυνάμεις του κόσμου που παλέψαμε μαζί
όλα αυτά τα χρόνια.

Προχωράμε μπροστά για τη δικιά μας εναλ-
λακτική διέξοδο από τη κρίση, για να μπουν οι
ανάγκες όλων μας, πάνω από τα αιματοβαμμέ-
να πλεονάσματα για την αποπληρωμή του χρέ-
ους. Αυτό το σήμα εκπέμπουν οι κοινωνικοί
αγώνες αυτή την περίοδο με τις απεργίες και
τις διαδηλώσεις και χρειάζεται να το στηρίξου-
με και να το εκφράσουμε.

Έχουμε να δώσουμε πολλές και μεγάλες
μάχες το επόμενο διάστημα παλεύοντας για
την ανατροπή παλιών και νέων μνημονίων, την
διαγραφή του χρέους, συνδέοντας τα με την
πάλη για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού, μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων, να
δοθούν λεφτά για τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα
σχολεία, την πυρασφάλεια και τα αντιπλημμυ-
ρικά έργα. Να βάλουμε φραγμό σε κάθε σχε-
διασμό ιδωτικοποίησης. Να πάρουμε συνολικά
πίσω όσα μας λεηλάτησαν τα μνημόνια, ταυτό-
χρονα με την πάλη ενάντια στον εθνικισμό και
τους φασίστες.

Ο Ορέστης Ηλίας μίλησε 
στον Γιώργο Πίττα
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Συνέντευξη με τον Ορέστη Ηλία,
δημοτικό σύμβουλο 

στα Βριλήσσια

Πρωτοβουλία 
για την συγκρότηση
δημοτικής κίνησης
στα Βριλήσσια
Ανοιχτή Σύσκεψη για την
συγκρότηση δημοτικής κίνησης
Πέμπτη 20/12, 7μμ, 
Πνευματικό Κέντρο, 
Κισσάβου 11, Βριλήσσια

«Προχωράμε μπροστά 
για τη δική μας εναλλακτική»
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Αντιρατσιστικές εξορμήσεις 
ΠΕΜΠΤΗ 20/12

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 6μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 7.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γ. Ολυμπίου 6μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Έβερεστ, κεντρική πλατεία 12μεσ.
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12μεσ.
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι 
Μουσείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 12μεσ.
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
πεζόδρομος Μ. Ασίας 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μεσ.
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Άγαλμα Βενιζέλου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11 πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μεσ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/12
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 12μεσ.
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ

Εξορμήσεις

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7.30μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος δεν είναι
αντισημιτισμός
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ Άνω Πουρναρούσα
6.30μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος δεν είναι
αντισημιτισμός
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην κα-
ταπίεση;
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ Σταθμός 8μμ
Το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ Βαβέλ 8μμ
Το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ.
8μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος δεν είναι
αντισημιτισμός
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην κα-
ταπίεση;
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 /12 Πολύκεντρο Νεολαίας
7.30μμ
Φρ.Έγκελς: Η καταγωγή της οικογένειας,
του κράτους και της ατομικής ιδιοκτησίας
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Τερψιθέα) 6.30μμ
Πώς οργανώνουμε τις 16 Μάρτη
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού
• ΠΕΜΠΤΗ 3/1 καφέ Μικρές Γεύσεις (Τερ-
ψιθέα) 6.30μμ
Η πάλη ενάντια στο φασισμό στη Γερμανία 
Ομιλητής: Αντώνης Πρέκας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1 καφέ Μικρές Γεύσεις (Τερ-
ψιθέα) 6.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Παναγιώτης Σημιτσόπουλος

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην κα-
ταπίεση;
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 στέκι 8μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην κα-
ταπίεση;
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην κα-
ταπίεση;
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 Θόλος 7μμ
Παλαιστινιακή αντίσταση – Υπάρχει λύση;
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ Deja 7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος δεν είναι
αντισημιτισμός
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικο-
λάου) 7μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος δεν είναι
αντισημιτισμός
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, αίθ. Υ, 8μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση του Δεκέμ-
βρη
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ Κρίκος 7μμ
Μακρόν άδειασε μας τη γωνία – Η κοινωνική
έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ «6» 7μμ
Μακρόν άδειασε μας τη γωνία – Η κοινωνική
έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ Αυλή του Πέτρου 7μμ
Μακρόν άδειασε μας τη γωνία – Η κοινωνική
έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Μακρόν άδειασε μας τη γωνία – Η κοινωνική
έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 καφέ Τρίκυκλο (Πυθέου 34 –
Νέος Κόσμος) 8μμ
Μακρόν άδειασε μας τη γωνία – Η κοινωνική
έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 καφέ Τζέγκα 7μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην κα-
ταπίεση;
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 καφέ Myrtillo (Ευσταθίου
Λάμψα και Τριφυλίας, πάρκο ΚΑΠΑΨ) 7.30μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος δεν είναι
αντισημιτισμός
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή
69) 7.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην κα-
ταπίεση;
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 καφέ Τριώτα 8μμ
Μακρόν άδειασε μας τη γωνία – Η κοινωνική
έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος δεν είναι
αντισημιτισμός
Ομιλητής: Μούσα Ελοντάτ

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 εστίες ΦΕΠΑ7.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην κα-
ταπίεση;
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην κα-
ταπίεση;
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΧΑΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία 
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΞΑΝΘΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 20/12 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Δεκεμβριανά ‘44
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
• ΠΕΜΠΤΗ 3/1 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην κα-
ταπίεση;
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζίμ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 καφέ Ποέτα 8μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος δεν είναι
αντισημιτισμός
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 ΕΔΟΘ 6.30μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση του Δεκέμ-
βρη
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΝΙΚΑΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 20/12 δημαρχείο 7μμ
Μακρόν άδειασε μας τη γωνία – Η κοινωνική
έκρηξη στη Γαλλία
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης
• ΠΕΜΠΤΗ 3/1 δημαρχείο 7μμ
Πώς οργανώνουμε τις 16 Μάρτη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην κα-
ταπίεση;
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 Goody’s 8μμ
Το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12 καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Το επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/1 Πολιτιστικό Κέντρο Αντ. Σαμα-
ράκης 8μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

Στιςσχολές
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΠΘ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 φουαγιέ 3.30μμ
Τα Δεκεμβριανά
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

Μαρξιστικά Φόρουμ

Συνελεύσεις
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 δημαρχείο 7μμ
«Η πάλη ενάντια στην ακροδεξιά, τον
εθνικισμό, το ρατσισμό και το φασισμό
και ο ρόλος του εργατικού κινήματος»
Ομιλητές: Γιώργος Μιχαηλίδης, ιστορι-
κός, Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 Λέσχη Αμπάριζα (Ελευ-
θέρου Ανθρώπου 99, Τερψιθέα) 7.30μμ

Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/12 Εργατική Λέσχη (Ελ.
Βενιζέλου 12) 5μμ

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

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -
πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν
υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

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

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

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

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

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

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

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

Τον περασμένο Νοέμβριο στο 59ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από
κοντά ένα αφιέρωμα εξαιρετικής κινηματογραφικής αλλά και

ιστορικής σημασίας, που γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό
και μεταφέρθηκε αυτούσιο στην Αθήνα. Έτσι από 13 μέχρι 19 Δεκέμ-
βρη η Ταινιοθήκη της Ελλάδας φιλοξένησε το αφιέρωμα στο Ελληνικό
queer σινεμά με τριανταοκτώ(!) ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους.

Τι εννοούμε όμως όταν μιλάμε για queer σινεμά; Η λέξη queer στο
παρελθόν ήταν ολότελα υποτιμητική, ήταν βρισιά, που την οικειοποι-
ήθηκε το ΛOATKIA+ κίνημα για να υποδηλώσει ότι δεν έχει να ντρα-
πεί για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Σήμερα ο όρος queer
σινεμά αναφέρεται σε ταινίες που αφορούν όχι αυστηρά στην ομο-
φυλοφιλική θεματολογία, αλλά και σε όσες επιχειρούν να κριτικά-
ρουν την ετεροσεξουαλικότητα σαν μονόδρομο, οπότε εμπεριέχουν
μια συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση. 

Στο αφιέρωμα προβλήθηκαν ταινίες οι οποίες αναμφισβήτητα
υπάγονται στο queer/gay ρεύμα της ελληνικής κινηματογραφίας,
άλλες προδρομικές, άλλες βραβευμένες στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό και άλλες άδικα παραγνωρισμένες. Στις ταινίες που προ-
ανείγγειλαν το είδος κατατάσσεται το «Πρόσωπο της Μέδουσας»
(1967) του Νίκου Κούνδουρου και ο «Ορέστης» (1969), για την απε-
νοχοποιημένη απεικόνιση του ανδρικού σώματος, σε μια εποχή που
σε σινεμά και τηλεόραση κυριαρχούσαν γελοίες καρικατούρες γκέι
ανθρώπων (κύρια ανδρών).

Με τη μεταπολίτευση όμως, και μαζί με τους μεγάλους κοινωνι-
κούς αγώνες, εμφανίζονται θαρραλέα ταινίες πειραματικές από τε-
χνική άποψη όπως οι μικρού μήκους «Η Λίζα και η άλλη» (1976) και
«Καλλονή» (1977) του Τάκη Σπετσιώτη, Το «Γελεκάκι» της Ίριδας
Ζαχμανίδη (1976), που αποδομούν τα έμφυλα στερεότυπα, αναδει-
κνύουν τη γυναικεία οπτική γωνία και σπάνε τις κατεστημένες από-
ψεις για την ομοερωτικότητα. Το 1979, ο Δημήτρης Σταύρακας υπο-
γράφει το ντοκουμέντο-μικρού μήκους «Μπέττυ», επιχειρώντας να
εξοικειώσει το κοινό με μια τρανσέξουαλ. 

Σεξουαλικότητα
Οι προσπάθειες αυτές εξελίσσονται στη δεκαετία του ’80, με πιο

ολοκληρωμένες παραγωγές με ομοερωτικό περιεχόμενο, όπως ο
«Τόπος» της Αντουανέτας Αγγελίδη, ταινίες που σχολιάζουν το ρόλο
του στρατού, την ελληνική επαρχία όπως «Ομίχλη κάτω από τον
ήλιο», «Poste Restante Ομόνοια», «Λιποτάκτης». Στις 15 Νοέμβρη
παρακολουθήσαμε την προβολή του «Μετέωρο και σκιά» (1985) του
Τ. Σπετσιώτη, με θέμα τη ζωή του ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη,
σε μια προβολή καθολικά προσβάσιμη για ανάπηρα άτομα. Η ταινία
συγκινεί με την αφήγησή της που αναφέρεται ανοιχτά στη σεξουαλι-
κότητα του Λαπαθιώτη και παρακολουθεί όλη την πορεία του. Γόνος
Βενιζελικών αστών, έγινε σκληρός επικριτής του Α’ Παγκόσμιου Πο-
λέμου και οπαδός του Κομμουνισμού. Σατύριζε την υποκρισία των
αστών και των κυβερνήσεών τους, ενώ ο ίδιος δεν έκρυβε τη σε-
ξουαλικότητά του, υπήρξε πιθανά η πρώτη γκέι εικόνα στην αθηναϊ-
κή κοινωνική ζωή. 

Με τα ανοίγματα του ’80, που –σύμφωνα με τους δημιουργούς
υποστηρίχτηκαν από πολιτικές προσωπικότητες όπως η Μελίνα
Μερκούρη, εμφανίστηκε μια νέα γενιά κινηματογραφιστών που στη
δεκαετία του ’90 προχώρησαν παραπέρα. Οι Αλέξης Μπίστικας,
Κωνσταντίνος Γιάνναρης, Χρήστος Δήμας, Πάνος Χ. Κούτρας εισή-
γαγαν μια προσέγγιση των ΛΟΑΤΚΙΑ+ χαρακτήρων πέρα από κάθε
έννοια στερεοτύπου και ανέδειξαν μια γκέι ταυτότητα που δεν κατα-
πιέζει τη σεξουαλικότητά της. 

Φτάνοντας στο 2000 και στο σήμερα, έχει σίγουρα κατακτηθεί με-
γαλύτερη ελευθερία έκφρασης και πειραματισμού σε περιεχόμενο
και ύφος. Προβλήθηκαν «Η διαρκής αναχώρηση της Πέτρα
Γκόινγκ» της Αθηνάς-Ραχήλ Τσαγγάρη (2001), «Οι άνδρες δεν κλαί-
νε», Το «γαλάζιο φόρεμα»,  «Ι Αm Gay» καθώς και η ταινία-ορόσημο,
η «Στρέλλα» του Πάνου Χ. Κούτρα (2009), που έθεσε για πρώτη φο-
ρά την υπέρβαση των έμφυλων ορίων και της ίδιας της οικογένειας.
Στο αφιέρωμα επίσης ξεχώρισαν τα ντοκιμαντέρ «Καλιαρντά» της
Πάολας Ρεβενιώτη (2014) και «Obscuro Barroco» της Ευαγγελίας
Κρανιώτη (2018), που μας μετέφερε στην καρδιά της τρανς – καρνα-
βαλικής κουλτούρας παράλληλα και μέσα στους πολιτικούς αγώνες
στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Δήμητρα Κυρίλλου

Στο θέατρο Όλβιο παίζεται δια-
σκευασμένο σε θεατρική παρά-
σταση το συνταρακτικό αυτο-

βιογραφικό μυθιστόρημα του Μενέλα-
ου Λουντέμη: Οδός αβύσσου αριθμός
0. Πρόκειται για μια καταγγελία όλων
όσων ανείπωτων συνέβησαν στο νησί
του μαρτυρίου και της κόλασης. Η άρ-
χουσα τάξη για να κάμψει το φρόνημα
των πολιτικών της αντιπάλων δημιούρ-
γησε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης,
όπου η αγριότητα, τα βασανιστήρια, ο
εξευτελισμός της ανθρώπινής προσω-
πικότητας, ακόμα και η φυσική εξόν-
τωση επιστρατεύτηκαν για να σπά-
σουν τις αντοχές τους. 

Σε αυτό το νησί κολαστήρι, αντιπα-
ρατίθονταν από τη μια το αποτρόπαιο
πρόσωπο των βασανιστών και από την
άλλη η αξιοπρέπεια των αγωνιστών,
που πίστεψαν στο αγώνα για έναν κα-
λύτερο κόσμο. Πρωταγωνιστές είναι
δυο νεαρά πρόσωπα ο Γιωργής και ο
Παναής που αγωνίζονται να κρατη-
θούν στο ύψος της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας διατηρώντας την όρθια στά-
ση και όχι να σκύψουν στα τέσσερα,
όπως τους θέλουν οι βασανιστές
τους. Σε όλη τη διάρκεια της παρά-
στασης βρίσκονται αλυσοδεμένοι με
τα βράχια να στέκουν γύρω τους σαν
σιωπηλοί και αιώνιοι μάρτυρες των
βασανιστηρίων τους, μα πάνω από
όλα της ανθρωπινότητάς τους. Διασώ-
ζουν από πνιγμό τον ίδιο τον βασανι-
στή τους και προσπαθούν να κάνουν
άνθρωπο τον Στελλάρα ή Μελιτζάνα,
έναν αγνό λαϊκό άνθρωπο για όλα όσα
διαπράττει. 

«Η φρίκη της Μακρονήσου» -όπως ο
ίδιος ο Λουντέμης γράφει- «δεν χωρά-

ει σε βιβλία. Διαβάζεται μόνο μες στα
μάτια των τρελών της. Μόνο τ' αυτιά
του Λαυρίου πρόφτασαν ν' αρπάξουν
κάτι ξεφτίδια απ' τις φωνές... Απ' το
Λαύριο οι δήμιοι φαίνονταν μικροί...
Και ήταν για να σαστίζεις πως τόσο μι-
κροί δήμιοι κάνανε τόσο μεγάλα εγ-
κλήματα. Μα το έγκλημα ποτέ δεν με-
τριέται με τον πήχη. Γιατί ποτέ δεν
έχει το ανάστημα του κακούργου.
Πάντα είναι μεγαλύτερό του».

Μακρόνησος
Η Μακρόνησος ως τόπος εξορίας

και συμμόρφωσης των πολιτικών αντι-
πάλων θα αποτελεί πάντα ένα ιστορι-
κό μνημείο φρίκης και ταυτόχρονα
σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια. Ένα
μνημείο που θα αποδεικνύει την μνη-
σικακία και τον τρόμο που σπέρνει η
κοινωνικοπολιτική τάξη πραγμάτων
όταν απειληθεί πραγματικά. Ένα μνη-
μείο δείγμα γραφής του ταξικού μί-
σους της κυρίαρχης ελίτ, που δεν ορ-
ρωδεί έναντι ουδεμιάς βαρβαρότητας,
όταν καλείται να προστατέψει την
εξουσία και τα πλούτη της. Ένα μνη-
μείο που χαράσει ανεξίτηλα και δια-
χρονικά το modus operandi όλων των
αρχόντων, από την σταύρωση 30.000
συντρόφων του Σπάρτακου επί ρωμαϊ-
κής κυριαρχίας, τη σφαγή πάνω από
20.000 κομμουνάρων από τον Θιέρσο
το 1871, μέχρι τα σύγχρονα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης. Η Μακρόνησος
δεν χαρακτηρίστηκε επίσημα στρατό-
πεδο συγκέντρωσης, αλλά αναμόρ-
φωσης, πειθαρχημένης διαβίωσης και
σε έναν αντεπαναστατικό οίστρο του
Παναγιώτη Κανελλόπουλου σαν νέος
Παρθενώνας. Η ελληνική άρχουσα τά-

ξη δεν θα αποτελούσε εξαίρεση τη
στιγμή που κλήθηκε να αποφασίσει
για το πως θα αντιμετωπίσει την απει-
λή που προέκυψε και η απόφαση
ήταν: εξόντωση. Έτσι, όχι μόνο δεν
αναγνώρισε τις δυνάμεις του ΚΚΕ σαν
ένοπλους πολιτικούς αντιπάλους, άλ-
λα τους χαρακτήρισε προδότες, λη-
στοσυμμορίτες και κατσαπλιάδες. Η
δημιουργία της Μακρονήσου δεν ήταν
μια παρεκτροπή ούτε ένα ιστορικό λά-
θος κάτω από τις ακραίες συνθήκες
που παρουσιάστηκαν. Άλλωστε η αν-
θρώπινη συμπεριφορά κρίνεται σε
στιγμές κρίσης και ακραίων καταστά-
σεων όχι στις φυσιολογικές καταστά-
σεις, όπου όλα βαίνουν καλώς. Με τον
ίδιο τρόπο κρίνεται και η πολιτική
εξουσία. Δηλαδή ήταν το φυσικό απο-
τέλεσμα μιας εξουσίας που επιβάλλει
την κυριαρχία της με την επιβολή της
βίας, μιας βίας που αποτελεί δομικό
στοιχείο της ύπαρξής της, ένα εργα-
λείο και όχι τυχαία επιλογή. Το φρόνη-
μα όμως της εργατικής τάξης δεν
κάμφθηκε επανερχόμενο με ένταση
από τη δεκαετία του 1950 και κορυ-
φώθηκε τη δεκαετία του 1960 μέχρι
την επιβολή της δικτατορίας των συν-
ταγματαρχών, αποδεικνύοντας την
ματαιοπονία των αστών για σίγαση
της ταξικής πάλης. Επειδή η μνήμη
ενάντια στη λήθη είναι και αγώνας
ενάντια στα πεπραγμένα της εξου-
σίας, προτείνουμε ανεπιφύλακτα την
παρακολούθηση της συγκεκριμένης
θεατρικής παράστασης, η οποία θα
παίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο,
Κυριακή στο θέατρο Όλβιο μέχρι τις
13/1/2019.

Μάραντος Χρήστος

Οδός αβύσσου αριθμός μηδέν
ΘΕΑΤΡΟ



Ενας αιώνας από τη 
Γερμανική Επανάσταση

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο τίμησε τα 100 χρό-
νια από το ξέσπασμα της Γερμανικής Επανάστα-
σης προχωρώντας στην επανέκδοση του βιβλίου
του Κρις Χάρμαν “Η Χαμένη Επανάσταση - Γερμα-
νία 1918-1923”. Είναι ένα από τα λιγοστά βιβλία
που κυκλοφορούν στα ελληνικά για αυτή την συγ-
κλονιστική επανάσταση η έκβασή της οποίας
έκρινε την πορεία της Ευρώπης για τις επόμενες
δεκαετίες. Η Γερμανική Επανάσταση δεν ήταν
υπόθεση λίγων βδομάδων. Κρίθηκε σε πολιτικές
μάχες που κράτησαν πέντε χρόνια. Το βιβλίο ανα-
λύει αυτές τις στροφές και τα γυρίσματα, απαν-
τώντας εμφατικά ότι αυτό που έλειπε δεν ήταν η
επαναστατική δυναμική από την εργατική τάξη,
αλλά ένα έμπειρο και ριζωμένο επαναστατικό κόμ-
μα. 

Η Ρόζα Λούξεμπουργκ και ο Καρλ Λήμπνεχκτ
ήταν δυο από τους σημαντικότερους ηγέτες των
επαναστατών στην Γερμανία εκείνης της εποχής.
Στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο μπορείτε να βρείτε
την πολιτική βιογραφία της Λούξεμπουργκ γραμ-
μένη από τον Τόνι Κλιφ που αναδεικνύει την συμ-
βολή της μεγάλης επαναστάτριας στο μαρξισμό.
Τα βιβλία της ίδιας της Λούξεμπουργκ “Κοινωνική
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση” και “Μαζική Απερ-
γία Κόμμα και Συνδικάτα”, είναι αναντικατάστατη
πυξίδα στρατηγικής και σήμερα. Επίκαιρη είναι
και η μπροσούρα “Μιλιταρισμός και Αντιμιλιταρι-
σμός” του Καρλ Λήμπνεχκτ. Γράφτηκε το 1907 ως
συμβολή στην αντιπολεμική δράση της σοσιαλι-
στικής νεολαίας. 

Το βιβλίο του Λέον Τρότσκι τα “Διδάγματα του
Οκτώβρη” γράφτηκε για να βγάλει τα συμπερά-
σματα από την αποτυχία των επαναστατών στην
Γερμανία να αρπαξουν την επαναστατική ευκαιρία
του συγκλονιστικού έτους 1923 και είναι ένα πο-
λύτιμο εργαλείο για να κατανοήσουμε τη διαλεκτι-
κή σχέση ανάμεσα στο επαναστατικό κόμμα και
το κίνημα. 

Δέκα χρόνια μετά την ήττα του Γερμανικού
Οκτώβρη, η Δημοκρατία της Βαϊμάρης παραδιδό-
ταν αμαχητί στους ναζί του Χίτλερ. Σήμερα με την
ακροδεξιά και τους φασίστες να σηκώνουν κεφά-
λι, η συζήτηση για τις αιτίες και τις διαδρομές αυ-
της της κατάληξης είναι ξανά στην επικαιρότητα.
Το βιβλίο του Αλέξανδρου Κεσσόπουλου “Η αυτο-
κτονία του δήμου - Πολιτική κρίση και συνταγματι-
κός λόγος στη Βαϊμάρη”, είναι μια ενδιαφέρουσα
συμβολή σ' αυτή την συζήτηση. Η δραματική πε-
ριγραφή λεπτό προς λεπτό όσων προηγήθηκαν
σε επίπεδο κορυφής της ανάδειξης Χίτλερ ως
καγκελάριου, που καλύπτει εκατό σελίδες του τρί-
του μέρους του βιβλίου, είναι λεπτομερής, συναρ-
παστική και γλαφυρή και δείχνει την καθοριστική
στήριξη των καπιταλιστών στους Ναζί. 

Με την ίδια περίοδο καταπιάνεται και το βιβλίο
του γερμανού ιστορικού Χάινριχ Βίνκλερ “Βαϊμά-
ρη - Η Ανάπηρη Δημοκρατία 1918-1933”. Το βι-
βλίο είναι γραμμένο από την σκοπιά της υπερά-
σπισης των βασικών επιλογών της γερμανικής σο-
σιαλδημοκρατίας από το 1918, όταν επέλεξε την
“σιγουριά” της Βαϊμάρης κόντρα στους “τυχοδιω-
κτισμούς” της επανάστασης. Οπως αναγκάζεται
να παραδεχτεί, όμως, το τίμημα ήταν μεγάλο: η
“υπερσυνέχεια” του παλιού κρατικού μηχανισμού,
των ίδιων “θεσμών” δηλαδή που δώδεκα χρόνια
μετά θα διόριζαν καγκελάριο τον Χίτλερ. 

Η Γερμανική Επανάσταση ενέπνευσε ένα πλού-
σιο, ποικίλλο και καινοτόμο καλλιτεχνικό ρεύμα
και γενικότερα έβαλε την σφραγίδα της σε ολό-
κληρη την πνευματική ζωή. Ο Τζορτζ Γκρος για
παράδειγμα είναι από τους σημαντικότερους νεο-
τεριστές καλλιτέχνες των αρχών του 20ου αιώνα
και έβαλε τη τέχνη του στην υπηρεσία αυτής της
επανάστασης. Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο κυ-
κλοφόρησε μια συλλογή από τα πιο χαρακτηριστι-
κά σκίτσα του που αποπνέουν το μίσος για τους
καπιταλιστές και τους στρατοκράτες και την ελπί-
δα της επανάστασης. Μαζί μ  αυτά, προμηθευτεί-
τε και τη συλλογή που πρωτοδημοσίευσε το 1921
με τίτλο “Το πρόσωπο της άρχουσας τάξης”. Για
μια συνολική παρουσίαση διαβάστε την “Πνευμα-
τική Ζωή στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης”, του Πή-
τερ Γκρέη. Και για όσους/ες ενδιαφέρονται για τη
σχέση των επιστημών με την κοινωνία, το συλλο-
γικό έργο “Η κρίση στη Φυσική και η Δημοκρατία
της Βαϊμάρης”. 

Μακεδονικό - απαντήσεις 
στις εθνικιστικές εκστρατείες

Η Συμφωνία των Πρεσπών και η εθνικιστική εκ-
στρατεία της δεξιάς συνεχίζουν να τροφοδοτούν
το ενδιαφέρον για την ιστορία του “Μακεδονικού”
και των Βαλκανίων ευρύτερα. Μια σειρά νέες αλ-
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Τα βιβλία είναι όπλα   γ
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λά και παλιότερες εκδόσεις μας βοηθούν να
ανακαλύψουμε την ιστορική αλήθεια πέρα
από τους εθνικιστικούς μύθους και ανοίγουν
την συζήτηση για την απάντηση απ' τα αρι-
στερά. Το βιβλίο “10 + 1 Ερωτήσεις και
Απαντήσεις για το Μακεδονικό”, γραμμένο
από τους Κωστή Καρπόζηλο και Δημήτρη
Χριστόπουλο δίνει με σύντομο και περιεκτικό
τρόπο απαντήσεις σε όλα τα εθνικιστικά ψεύ-
δη όπως για παράδειγμα ότι η “Μακεδονία
είναι μία και είναι ελληνική”. 

Τα βιβλία του ιστορικού Σπύρου Καράβα
“ξεθάβουν” όχι μόνο την ιστορία της Μακε-
δονίας αλλά και τον τρόπο που παρουσιαζό-
ταν, με αλλαγμένες εμφάσεις τονισμούς και
αποσιωπήσεις, στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό
από αυτή την άποψη είναι το πιο πρόσφατο
“Οι Μακεδονίες των άλλων, το μαχαίρι της
ιστορίας και οι νομοτέλειες της γεωγραφίας
(μικρό ανθολόγιο 1912-1992)”. Αξίζουν να
διαβαστούν επίσης και παλαιότερα έργα του,
όπως το “Μυστικά και Παραμύθια από την
ιστορία της Μακεδονίας” και το “Μακάριοι οι
κατέχοντες τη γην – γαιοκτητικοί σχεδιασμοί
προς απαλλλοτρίωση συνειδήσεων στη Μα-
κεδονία 1880-1909”. Οσο για την περίφημη
“ανύπαρκτη γλώσσα” ή σκέτο “ιδίωμα” των
γειτόνων μας, τις απαντήσεις δίνει το βιβλίο
του Τάσου Κωστόπουλου η “Απαγορευμένη
Γλώσσα”. Επίσης, πρόσφατα κυκλοφόρησε
το βιβλίο του Αλέξη Ηρακλείδη το “Μακεδο-
νικό Ζήτημα 1878-2018”, που είναι χρήσιμο
έστω και μόνο για την αναφορά του στην
“σλαβομακεδονική εθνογένεση”. Για την
ιστορία της περιοχής χρήσιμο είναι και το βι-
βλίο του Μαρκ Μαζάουερ “Τα Βαλκάνια”. Φέ-
τος επανακυκλοφόρησε και η συλλογή κειμέ-
νων του Λέον Τρότσκι “Για τα Βαλκάνια και
τους Βαλκανικούς Πολέμους”, μια πολύτιμη
ματιά από την πένα ενός μεγάλου επαναστά-
τη. 

Το συλλογικό “Η Κρίση στα Βαλκάνια το
Μακεδονικό και η Εργατική Τάξη” που κυκλο-
φορεί από το 1993 και έχει κάνει πέντε εκδό-
σεις, είναι ο καλύτερος οδηγός για τις διεθνι-
στικές απαντήσεις για το μακεδονικό και όλα

τα λεγόμενα “εθνικά ζητήματα”. Σήμερα οι
φωνές ενάντια στον εθνικισμό είναι πολύ πιο
δυνατές από το 1993 όταν η κυβέρνηση του
Μητσοτάκη έσερνε τους “5 της ΟΣΕ” στα δι-
καστήρια για την συγγραφή και διακίνηση
του βιβλίου. Η μπροσούρα του Κρις Χάρμαν
“Μαρξισμός και Εθνικισμός” που κυκλοφόρη-
σε πρόσφατα από το Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο βάζει τον αναγνώστη/τρια στα “βαθιά νε-
ρά” της συζήτησης για το έθνος, το κράτος
και την στρατηγική της Αριστεράς, με ένα
απλό και συμπυκνωμένο τρόπο. 

100 χρόνια ΣΕΚΕ
Τη μέρα που η Επανάσταση νικούσε στο

Βερολίνο, ξεκινούσε το ιδρυτικό συνέδριο
του ΣΕΚΕ, του κόμματος που λίγα χρόνια με-
τά θα ονομαζόταν ΚΚΕ. Λίγο πριν, είχε γίνει
το ιδρυτικό συνέδριο της ΓΣΕΕ. Μέσα σε λί-
γες μέρες, το εργατικό κίνημα αποκτούσε
κεντρική έκφραση και η επαναστατική του
πτέρυγα οργανωνόταν σε ένα ξεχωριστό
κόμμα. Η μαρτυρία του Αβραάμ Μπεναρόγια
ηγετικής φυσιογνωμίας της θρυλικής Φεντε-
ρασιόν της Θεσσαλονίκης είναι πολύτιμη για
τις μάχες που έδωσε το νεαρό κόμμα εκείνη
την περίοδο και έχει τίτλο “Η Πρώτη Σταδιο-
δρομία του Ελληνικού Προλεταριάτου”. 

Το βιβλίο του Θανάση Καμπαγιάννη “Το
εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα
1918-1926” παρουσιάζει τις μεγάλες μάχες
εκείνων των χρόνων με κέντρο την Γενική
Απεργία του Αυγούστου του 1923. “Το ΣΕΚΕ
οι επαναστατικές Ρίζες της Αριστεράς στην
Ελλάδα”, από τον Λ. Μπόλαρη αναλύει τις
πολιτικές μάχες της περιόδου και την πορεία
από το ΣΕΚΕ/ΚΚΕ του Πουλιόπουλου στο
σταλινικό κόμμα του Ζαχαριάδη. Ο Παντελής
Πουλόπουλος πρωταγωνίστησε στις αντιπο-
λεμικές μάχες και στην προσπάθεια να κρα-
τηθεί το ΚΚΕ σε επαναστατική πορεία. Η βιο-
γραφία του γραμμένη από τον Δημήτρη Λι-
βιεράτο, “Παντελής Πουλιόπουλος Ένας
Διανοούμενος Επαναστάτης”, είναι ένας κα-

λός οδηγός στη ζωή και το έργο του μεγά-
λου επαναστάτη. Το βιβλίο του “Δημοκρατική
ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα”
γράφτηκε το 1934 όταν το σταλινικό ΚΚΕ εγ-
κατέλειπε την προοπτική της σοσιαλιστικής
επανάστασης. Είναι η καλύτερη μαρξιστική
ανάλυση της μεσοπολεμικής ελληνικής κοι-
νωνίας και υπεράσπιση της δυνατότητας της
εργατικής τάξης να ανατρέψει τον καπιταλι-
σμό και να χτίσει μια νέα κοινωνία. 

Το βιβλίο του Μπάμπη Κουρουνδή “Το Σύν-
ταγμα και η Αριστερά από τη “βαθιά τομή”
του 1963 στο Σύνταγμα του 1975”, μας θυμί-
ζει τους αγώνες που χρειάστηκαν για να
μπουν βασικά δημοκρατικά δικαιώματα στο
Σύνταγμα και είναι επίκαιρο με την σημερινή
συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρη-
ση. 

Το συλλογικό έργο “Η Ελλάδα στο Μεσο-
πόλεμο – Μετασχηματισμοί και Διακυβεύμα-
τα”, (επιμέλεια, πρόλογος Δ. Κουσουρή) πε-
ριέχει πολύ γόνιμες μελέτες για την ελληνική
κοινωνία της εποχής που ξεπερνάνε το τε-
τριμμένο σχήμα για την “ψωροκώσταινα”
ενός “στρεβλού καπιταλισμού”που δεν μπο-
ρούσε να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην
Ευρώπη και τον κόσμο. Το ίδιο ενδιαφέρον
είναι και ο συλλογικός τόμος “Φυλετικές Θε-
ωρίες στην Ελλάδα” (επιμέλεια Ε. Αβδελά).
Το βιβλίο του Μιχάλη Τρεμόπουλου “Τα τρία
Ε (ΕΕΕ) και ο Εμπρησμός του Κάμπελ” φέρ-
νει στο φως την ιστορία του αντισημιτικού
πογκρόμ των προγόνων των ναζί της Χρυσής
Αυγή το 1931 στη Θεσσαλονίκη. 

Φέτος κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο του
Ιάσονα Χανδρινού “Πόλεις σε Πόλεμο 1939-
1945 – Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα υπό γερμα-
νική κατοχή”. Ενα πανόραμα της κοινωνίας
της κατοχής και του πολέμου αλλά και του
ριζοσπαστισμού των κινημάτων της Αντίστα-
σης που συγκλόνισαν όλη την Ευρώπη. Οι
αναμνήσεις του Σαμουήλ Μιζάν από τη συμ-
μετοχή του στο αντάρτικο με τίτλο “Ήταν πιο
πολύ το ξύπνημα του ανθρώπου”, αναδει-

κνύουν μια σχετικά άγνωστη πτυχή του μεγά-
λου κινήματος, την συμμετοχή των Εβραίων
αγωνιστών στις γραμμές του. “Τα Χειρόγρα-
φα 1944-1947. Από τη Θεσσαλονίκη στο Ζόν-
τερκομάντο του Άουσβιτς” είναι γραμμένα
από τον Μαρσέλ Νατζαρή, επιζήσαντα του
Ολοκαυτώματος είναι μια συγκλονιστική
μαρτυρία για το μεγαλύτερο έγκλημα στην
ιστορία. 

Λέανδρος Μπόλαρης

  για την εργατική επανάσταση

Θα τα βρείτε στο
μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο

Ξεκίνησε η βδομάδα εκπτώσεων και
προσφορών στο Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο. Ευκαιρία για να διαλέξετε τα καλύ-
τερα δώρα για τις γιορτές και για το δι-
κό σας διάβασμα (τα βιβλία του ΜΒ με
έκπτωση 30% στην αρχική τους τιμή). 

Την Τετάρτη (5.30-7.30μμ)θα είναι στο
ΜΒ η Λένα Βερδέ για να σας προτείνει
να διαλέξετε βιβλία για το σεξισμό και τη
γυναικεία καταπίεση, την Πέμπτη (5.30-
7.30μμ) ο Κώστας Πολύδωρος βιβλία
τού (και για τον) Μαρξ και την Παρα-
σκευή την ίδια ώρα ο Λέανδρος Μπόλα-
ρης και ο Κώστας Πίττας για το ΣΕΚΕ
και τη Γερμανική Επανάσταση. Στο πα-
τάρι θα λειτουργεί η έκθεση με τα σκί-
τσα του Τζορτζ Γκρος.

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
«Ξαναχτίζεται
μια σύνδεση
που είχε χαθεί»

Όποιος σπέρνει φτώχεια θε-
ρίζει οργή. Το ξεσήκωμα
τον κίτρινων γιλέκων είναι

προϊόν πολλών χρόνων φιλελεύθε-
ρων πολιτικών. Ο Μακρόν ήθελε να
«επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις». Εί-
δε να ορθώνεται μπροστά ένα μαζι-
κό λαϊκό κίνημα που λέει «όχι άλλο
να παίρνουν από τους φτωχούς για
να δίνουν στους πλούσιους!».

Αυτή η εξέγερση ξεκίνησε εδώ και
πάνω από μήνα. Εδώ και μερικές
εβδομάδες, η κινητοποίηση απλώνε-
ται στα λύκεια, τα πανεπιστήμια και
τις λαϊκές γειτονιές. Με αυτό το κί-
νημα έρχονται και συνδέονται οι
απεργοί σιδηροδρομικοί, οι αντιρα-
τσιστές, οι οικολόγοι, συλλογικότη-
τες ενάντια στην αστυνομική βία και
άλλες για μια αξιοπρεπή στέγαση.
Και παρόλη τη διστακτικότητα, ακό-
μα και τη συνεργασία των ρεφορμι-
στικών συνδικάτων με την κυβέρνη-
ση, οι συνδικαλιστές της CGT και
του SUD αρχίζουν να συμμετέχουν
σ’αυτές τις κινητοποιήσεις. Στη Νορ-
μανδία τα κίτρινα γιλέκα κινητοποι-
ούνται μαζί με τους λιμενεργάτες.
Στη Μασσαλία, οι απεργοί του διυλι-
στηρίου έχουν τη συμπαράσταση
των κίτρινων γιλέκων. 

Αποφασιστικότητα
Παντού στη Γαλλία, αυτό που χα-

ρακτηρίζει αυτό το κίνημα είναι η
αποφασιστικότητα όλων απέναντι
στην προπαγάνδα του φόβου, απέ-
ναντι στις αυθαίρετες συλλήψεις και
την απίστευτη βία της αστυνομίας.
Μέσα από τις διάφορες δράσεις και
κινητοποιήσεις (διαδηλώσεις, κατα-
λήψεις, μπλόκα), από το Παρίσι ως
τη Ρεν, το Μπορντό, την Τουλούζη
μέχρι τις πιο μικρές πόλεις, ξαναχτί-
ζεται μια σύνδεση που είχε χαθεί.
Υπάρχει προσπάθεια οργάνωσης
από τα κάτω. Στο Σαιντ-Ναζέρ, ερ-
γατική πόλη, τα κίτρινα γιλέκα κατα-
λάβανε την παλιά νομαρχία, το ονο-
μάσανε «σπίτι του λαού» και προ-
σπαθούν να το κάνουν κέντρο συν-
τονισμού του αγώνα τους. 

Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί
για προσπάθειες της άκρας δεξιάς
να εισχωρήσει στο κίνημα. Αλλά αυ-
τό που ζούμε είναι πολύ περισσότε-
ρο από ένα «κοινωνικό κίνημα». Για
πρώτη φορά μετά από καιρό, τόσο
πολλοί σηκώνουν το κεφάλι. Μια
ανατροπή είναι εφικτή. Γι’ αυτό και η
κυβέρνηση έβγαλε τα τεθωρακισμέ-
να, γι’ αυτό κάποιοι αστοί χτίζουν
τοίχους γύρω από τις βίλες τους!

Νικολά Ριχέν

Την Τετάρτη 19 Δεκέμβρη ο Μακρόν και ο
πρωθυπουργός του, Εντουάρ Φιλίπ φέρ-
νουν στη βουλή τις υποχωρήσεις τους

απέναντι στα Κίτρινα Γιλεκα. Κατάργηση του
φόρου στα καύσιμα που υπήρξε ο σπινθήρας
για τις κινητοποιήσεις, μαζί με επίδομα 100 ευ-
ρώ σε όσους αμείβονται με το κατώτατο και
άλλα μέτρα που σύμφωνα με την κυβέρνηση
θα ανεβάσουν το έλλειμμα από το 2,8% στο
3,2%. Ο Μακρόν ισχυρίζεται ότι άκουσε τη φω-
νή των διαδηλωτών και προσαρμόζεται. 

Τα ΜΜΕ άρχισαν να κοιτάνε με το μεγεθυντι-
κό φακό τις διαδηλώσεις για να μετρήσουν πό-
σο μειώθηκε η συμμετοχή. Αυτό που όμως δεν
μπορούν να εξηγήσουν είναι γιατί παρότι πάρ-
θηκε πίσω ο επίμαχος φόρος, το κίνημα ξανα-
βγήκε αυτή τη βδομάδα με δεκάδες χιλιάδες
στους δρόμους, στο Παρίσι και σε όλη τη χώ-
ρα. Και πέρα από τη συμμετοχή στους δρό-
μους, υπήρξαν βήματα για παραπέρα άπλωμα
των μαχών, με μαζικές συνελεύσεις σε πανεπι-
στήμια, περισσότερες καταλήψεις σε σχολεία
και κινητοποιήσεις σε εργατικούς χώρους.

Την Παρασκευή η συνομοσπονδία CGT είχε
καλέσει μέρα δράσης στους χώρους δουλειάς
για να συνδεθεί με το κίνημα των Κίτρινων Γι-
λέκων, αλλά η γραφειοκρατία δεν έφτασε να
καλέσει απεργία. Έτσι το Σάββατο ξαναμετα-
τράπηκε σε επίκεντρο της κινητοποίησης. Η
δολοφονική επίθεση στο Στρασβούργο την
Τρίτη αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση ως επι-
χείρημα αποπροσανατολισμού και προσπάθει-
ας να ακυρωθούν οι κινητοποιήσεις, αλλά χω-
ρίς αποτέλεσμα. Πουθενά δεν υπήρξε εικόνα
αποκινητοποίησης. Οι εικόνες από όλη τη χώ-
ρα δίνουν αίσθημα ενός κινήματος που έχει
νιώσει πως νικάει και ψάχνει τρόπους να συνε-
χίσει. Οι διαδηλώσεις είχαν πολύ πιο αριστερό
πρόσημο, με περισσότερες κόκκινες και λιγό-
τερες γαλλικές σημαίες, με αντικαπιταλιστικά
συνθήματα και με μεγαλύτερη συμμετοχή ορ-
γανωμένων χώρων.

Η συνάντηση των Κίτρινων Γιλέκων με τη νε-
ολαία είναι η πιο σημαντική εξέλιξη. Και στις
διαδηλώσεις της Παρασκευής και του Σαββά-
του ήταν οι μαθητές και οι φοιτητές που έφτια-
ξαν τα πιο δυναμικά μπλοκ και τροφοδότησαν
το κίνημα με αιτήματα για συνέχεια και κλιμά-
κωση του αγώνα.

Νεολαία
Η ανταπόκριση του Νέου Αντικαπιταλιστικού

Κόμματος (NPA) από την Τουλούζη αναφέρει:
“Τα λύκεια βρίσκονται στον αγώνα εδώ και δυο
βδομάδες. Τώρα μπαίνουν στη μάχη και οι φοι-
τητές με καταλήψεις και μπλοκάρισμα του Πα-
νεπιστήμιου. Στις Πολιτικές Επιστήμες συνε-
λεύσεις με 200 φοιτητές και καθηγητές και
προσωπικό που φτάνουν τους 400 συμμετέ-
χοντες. Στην Καλών Τεχνών έχουν αρχίσει την
Κατάληψη. Στο Μιράιγ κάνανε την πρώτη τους
γενική συνέλευση με 3000 κόσμο, μεταξύ των
οποίων 500 μαθητές που έφτασαν περπατών-
τας από το κέντρο.” 

Στη συνολικότερη ανακοίνωση του NPA δια-
βάζουμε: “Οι μαθητές έχουν βγει μαζικά στη
μάχη κατά του Μακρόν. Οι κινητοποιήσεις
απλώνονται σαν φωτιά στα λύκεια, ορισμένα
από τα οποία δεν είχαν δει αγώνες εδώ και και-
ρό. Ο κίτρινος πυρετός είναι μεταδοτικός. Το
σύνθημα «Μακρόν Παραιτήσου» είναι ορατό
σε πολλές εισόδους σχολείων και κάποιοι μα-
θητές φοράνε κίτρινα γιλέκα.”

Στο Μπορντό η φοιτητική διαδήλωση ενώθη-
κε με τα Κίτρινα Γιλέκα φωνάζοντας “Φοιτητές,
Κίτρινα Γιλέκα, ίδιος ο αγώνας, ίδιος κι ο Μα-
κρόν”.

Σε διάφορα σημεία πρωτοβούλιες των Κίτρι-
νων Γιλέκων στράφηκαν κατά μεγάλων επιχει-
ρήσεων στην περιοχή τους. Την περασμένη Τε-
τάρτη είχαν μπλοκάρει το εργοστάσιο της Air-
bus κοντά στην Τουλούζη και όταν η αστυνο-
μία τούς επιτέθηκε έφτασαν στην είσοδο μεγά-
λης αποθήκης της Amazon. Κοντά στο Βισί

σταμάτησαν φορτηγά της L’Oreal, της μεγαλύ-
τερης εταιρείας καλλυντικών στον κόσμο.

Το ερώτημα που ανοίγει δεν είναι πόσοι δια-
δηλωτές θα συνεχίσουν και το επόμενο και το
μεθεπόμενο Σάββατο, αλλά πόσο θα δυναμώ-
σουν οι αγώνες που πήραν θάρρος από τη δυ-
ναμική και τις νίκες των Κίτρινων Γιλέκων,
στους χώρους δουλειάς και στη νεολαία. Στις
18 Δεκέμβρη, καθώς η Εργατική Αλληλεγγύη
πήγαινε στο τυπογραφείο, οργανώνονταν αντι-
ρατσιστικές και αντιφασιστικές διαδηλώσεις
σε πάνω από 40 σημεία της χώρας, ενώ το
πρωί είχαν βγει σε κινητοποιήσεις και οι συντα-
ξιούχοι.

Ο Μακρόν ήδη βγαίνει πολύ τραυματισμένος
από τη σύγκρουση. Κάποιες δημοσκοπήσεις
του δίνουν πάνω από 75% αρνητικές κρίσεις.
Πριν από ένα χρόνο ήθελε ακόμη να παρουσιά-
ζεται ως ο πιο ισχυρός πρόεδρος που θα μπο-
ρούσε να επιβάλει τις “απαιτούμενες” μεταρ-
ρυθμίσεις χωρίς δεσμεύσεις απέναντι σε κανέ-
ναν. Τώρα όλη η πολιτική του αδυναμία έχει
βγει στη φόρα. Τις μεγάλες τομές που είχε
υποσχεθεί προς όφελος του γαλλικού κεφαλαί-
ου δεν είναι σίγουρο πότε θα τολμήσει να τις
μετατρέψει σε νομοσχέδια και να προκαλέσει
νέες συγκρούσεις όταν δεν έχει ακόμη ξεμπερ-
δέψει με αυτήν. Το γερμανικό περιοδικό Σπίγ-
κελ κυκλοφορεί με άρθρο που θρηνεί για τις
εξελίξεις με τίτλο “Αν χάσει ο Μακρόν, χάνει η
Ευρώπη”: “Αν απλώς παραμείνει στην εξουσία
δεν είναι αρκετό για να συνεχιστούν οι μεταρ-
ρυθμίσεις του. Για την Ευρώπη αυτό είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό: ένας αδύναμος Γάλλος πρό-
εδρος που οχυρώνεται στο Μέγαρο των Ηλυ-
σίων δεν βοηθάει κανέναν. Είναι προς το συμ-
φέρον της Γερμανίας να βοηθήσει τον Μα-
κρόν”. Αν είναι έτσι γι’ αυτούς, είναι προς το
συμφέρον των εργαζόμενων όλων της Ευρώ-
πης να στηρίξουμε το κίνημα κατά του Μακρόν.

Νίκος Λούντος
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