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Η Συμφωνία των Πρεσπών
ήταν δίχως αμφιβολία το
κέντρο της επίσκεψης της

Άνγκελα Μέρκελ στην Ελλάδα. Η
Γερμανία έχει παίξει από την αρ-
χή της δεκαετίας του 1990 κατα-
λυτικό ρόλο στην διάλυση της Γι-
ουγκοσλαβίας και τη σταδιακή
προσχώρηση των πρώην γιουγ-
κοσλαβικών δημοκρατιών στο ΝΑ-
ΤΟ. Και μαζί άνοιξε δρόμους και
για τον ελληνικό καπιταλισμό.

Η συμφωνία της Γιάλτας, με την
οποία οι νικητές του Β' Παγκοσμί-
ου Πολέμου είχαν μοιράσει μετα-
ξύ τους τον μεταπολεμικό κόσμο,
προέβλεπε έλεγχο 50%-50% ανά-
μεσα στη Ρωσία και τη Δύση πά-
νω στη Γιουγκοσλαβία. Με την ήτ-
τα της Ρωσίας στον Ψυχρό Πόλε-
μο και τη διάλυση του Συμφώνου
της Βαρσοβίας (του αντίστοιχου
του ΝΑΤΟ) άρχισε και η λεηλασία
των “σφαιρών επιρροής” της από
τη Δύση. Ο “εμφύλιος πόλεμος”
στη Γιουγκοσλαβία ήταν ένα από
τα πρώτα επεισόδια αυτής της
αλλαγής των συσχετισμών ανάμε-
σα στις Μεγάλες Δυνάμεις. Σιγά-
σιγά όλες σχεδόν οι παλιές ευρω-
παϊκές (και όχι μόνο) κτήσεις της
Ρωσίας πέρασαν στο ΝΑΤΟ και
(πολλές από αυτές) στην Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Κερδισμένοι 
Η Γερμανία ήταν ένας από τους

μεγάλους κερδισμένους αυτής
της λεηλασίας: η Ανατολική Γερ-
μανία ενώθηκε με τη Δυτική. Η
Πολωνία και η Τσεχία -δυο χώρες
που συνορεύουν με τη Γερμανία-
αλώθηκαν από το γερμανικό κε-
φάλαιο. Η Γερμανία ήταν μια από
τις πρώτες χώρες που έσπευσαν
να αναγνωρίσουν τη Σλοβενία το
1991, μόλις αυτή αποσχίστηκε
από την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Αλλά και η Ελλάδα ήταν ένας
από τους μεγάλους κερδισμένους
της διάλυσης του Συμφώνου της
Βαρσοβίας. Ό,τι έκανε η Γερμα-
νία στην κεντρική Ευρώπη έκανε
και η Ελλάδα στα Βαλκάνια μετά
το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η
Κροατία έγινε ανεξάρτητη λέγον-
τας “Ευχαριστούμε Γερμανία'.
Τώρα ο Ζάεφ λέει ότι η Ελλάδα εί-
ναι “ηγετική δύναμη” στα Βαλκά-
νια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας
επιθετικός ιμπεριαλιστικός οργα-
νισμός. Η Γερμανία -όπως και
ολόκληρη η Δύση- έχει “επενδύ-
σει” στην επέκταση της επιρροής
τους στα Βαλκάνια. Και ο ελληνι-
κός καπιταλισμός έχει επενδύσει
πολύ-πολύ περισσότερα.

Ο Πάνος Καμένος και οι ΑΝΕΛ δεν αποτε-
λούσαν απλά και μόνο ένα κοινοβουλευ-
τικό “αναγκαίο κακό” για την κυβέρνηση

του Τσίπρα: ήταν ταυτόχρονα και ο σύνδεσμος
ανάμεσα στο “βαθύ κράτος” των ενόπλων δυνά-
μεων και την “κυβέρνηση της αριστεράς”. Με
την τοποθέτηση του Καμένου στο τιμόνι του
Υπουργείου Άμυνας ο Τσίπρας έστειλε από την
πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκε στο Μέγαρο
Μαξίμου τη διαβεβαίωση ότι ο στρατός θα συνε-
χίσει την “εθνική του αποστολή” κάτω από την
ηγεσία ενός δικού του ανθρώπου -ενός ξετσίπω-
του δεξιού που έχει βγει από τα σπλάχνα της
Νέας Δημοκρατίας. Με την υπουργοποίηση του
ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη, η σχέση αυ-
τή ανάμεσα στον Τσίπρα και τη “συνέχεια του
κράτους” επιβεβαιώνεται.

Ο Αποστολάκης δεν είναι απλά και μόνο “σύν-
δεσμος”: είναι, όπως λέει και ο ίδιος, έτοιμος για
τα πάντα. “Αν οι Τούρκοι ανέβουν σε βραχονησί-
δα”, δήλωνε πριν από μερικές εβδομάδες, “θα
την ισοπεδώσουμε. Και αυτό είναι μια κόκκινη
γραμμή...”. Ένας αξιωματικός καριέρας που ανέ-

βηκε σιγά σιγά όλα τα στάδια της ιεραρχίας. Ο
Αποστολάκης έχει πράγματι ένα μεγάλο βιογρα-
φικό με σπουδές και αρμοδιότητες. Κάποια στοι-
χεία, όμως, λείπουν. Για παράδειγμα δεν φαίνε-
ται πουθενά ότι ήταν υπασπιστής του Γιάννου
Παπαντωνίου -του προφυλακισμένου σήμερα
υπουργού Άμυνας της κυβέρνησης του Σημίτη.
Με άλλα λόγια ο Ναύαρχος είναι καλά εκπαιδευ-
μένος για να συνεχίσει την προμήθεια φρεγατών.

Στενοί δεσμοί
Το “βαθύ κράτος” της στρατιωτικής ιεραρχίας

είχε πάντα πολύ στενούς δεσμούς και με την ίδια
την άρχουσα τάξη και με τους πολιτικούς της εκ-
προσώπους. Ο Μιχάλης Κωσταράκος, που έχει
περάσει όχι μόνο από την αρχηγία ΓΕΕΘΑ  αλλά
και της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επέκρινε “αυστηρά” τον διορισμό του
Αποστολάκη στη θέση του υπουργού Άμυνας.
“Κύριοι μην εμπλέκετε στα πολιτικά σας παιχνίδια

την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Βλάπτετε την
ασφάλεια των Ελλήνων και τη δημοκρατία”. Ο
ίδιος ο Κωσταράκος, όμως, είναι χωμένος μέχρι
το λαιμό στα “πολιτικά παιχνίδια”. Τον περασμένο
Δεκέμβρη κατακεραύνωνε την “αντεθνική” συμ-
φωνία των Πρεσπών από το βήμα του συνεδρίου
της Νέας Δημοκρατίας. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης εκτιμούν ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια της
Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.

Ο Φραγκούλης Φράγκος, ένας ακόμα πρώην αρ-
χηγός στρατεύματος (ΓΕΣ) και πρώην υπουργός
Άμυνας (στην κυβέρνηση του Παναγιώτη Πικραμ-
μένου) είναι σήμερα ένα από τα ηγετικά στελέχη
του “κινήματος” των Μακεδονομάχων. Αν βρεθεί
το κατάλληλο ακροδεξιό ψηφοδέλτιο (μια “σοβα-
ρή” Χρυσή Αυγή) ο στρατηγός Φράγκος θα είναι
και αυτός υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. 

Τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να επιδείξει έναν
στρατηγό που δεν έχει τίποτε να ζηλέψει καθώς
δηλώνει έτοιμος να κάνει πόλεμο.

Η παραίτηση του Πάνου Κα-
μένου και οι συνεχιζόμενες
φωνές της Νέας Δημοκρα-

τίας ενάντια στο “ξεπούλημα του
ονόματος της Μακεδονίας” δεν
μπορούν να κρύψουν την πραγματι-
κότητα: η Συμφωνία των Πρεσπών,
που επικυρώθηκε την περασμένη
εβδομάδα από τη Βουλή “των Σκο-
πίων”, είναι για τον ελληνικό καπι-
ταλισμό μια επιθετική συμφωνία.
Αποτελεί το επιστέγασμα της πολι-
τικής της έντασης, των εκβιασμών,
των εμπάργκο και των απειλών που
έχουν εφαρμόσει όλες οι ελληνικές
κυβερνήσεις από το 1991 μέχρι σή-
μερα και όχι την ανατροπή της.

Η ελληνική διπλωματία πήρε με
τη συμφωνία όλα όσα διεκδικούσε:
όνομα με “σύνθετο γεωγραφικό
προσδιορισμό”, αλλαγές του Συν-
τάγματος, αποκήρυξη του  αλυτρω-
τισμού, σεβασμό στην “ιστορικότη-
τα” της Μακεδονίας. Όχι ότι είχαν
ποτέ κάποια ιδιαίτερη σημασία όλα
αυτά: τα σημαντικά ήταν αυτά που
κρύβονταν από πίσω τους. Στην ου-
σία η Ελλάδα διεκδικούσε από την
αρχή να έχει τον “πρώτο λόγο” για
όλα όσα αφορούσαν στην “Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας”. 

Επικυριαρχία
Ο ελληνικός καπιταλισμός κέρδι-

σε πολλά από αυτή την πολιτική
της έντασης και του εκβιασμού: το
ελληνικό κεφάλαιο “κατέκτησε” τις
αγορές “των Σκοπίων”. Η “διεθνής
κοινότητα”, παρόλο που ονόμαζε
“τα Σκόπια” Δημοκρατία της Μακε-
δονίας σεβόταν την ελληνική επικυ-
ριαρχία. Το ΝΑΤΟ, για να φέρουμε
ένα παράδειγμα, είχε εγκρίνει από
το 2008 (σύνοδος του Βουκουρε-
στίου) την ένταξη της “ΠΓΔΜ” -με
την προϋπόθεση, όμως, ότι θα είχε
λυθεί το ονοματολογικό πρώτα. Δη-
λαδή, θα είχε πάρει το πράσινο

φως από την Αθήνα.
Η Συμφωνία των Πρεσπών απο-

τελεί ένα σημείο καμπής στην μα-
κρόχρονη αυτή ιστορία των πιέσε-
ων και των απειλών. Η Δύση έχει
αρχίσει μια νέα επιχείρηση “κατά-
κτησης” των εδαφών της Πρώην Γι-
ουγκοσλαβίας. Παράλληλα με την
ένταξη “των Σκοπίων” στο ΝΑΤΟ
έχουν αρχίσει και οι διαβουλεύσεις
για τη διευθέτηση των συνόρων
ανάμεσα στη Σερβία και το Κοσσυ-
φοπέδιο που θα ανοίξει τον δρόμο
για την ένταξη και της ίδιας της
Σερβίας. Με τη Συμφωνία των Πρε-
σπών η Ελλάδα δίνει την έγκρισή
της σε αυτά τα σχέδια, με αντάλ-
λαγμα μεγαλύτερο λόγο για ό,τι θα
γίνεται στα “Ευρωατλαντικά” πλέον
Βαλκάνια.

Αλλά δεν είναι μόνο οι εξελίξεις
στο βόρειο μέτωπο που κάνουν τη
στιγμή κατάλληλη για τον ελληνικό
καπιταλισμό: ακόμα πιο σημαντικές
είναι οι εξελίξεις στα ανατολικά σύ-
νορα. Η Τουρκία είναι αυτή την πε-
ρίοδο στριμωγμένη στη γωνία. Η
οικονομία της έχει κάνει βουτιά, ο
πόλεμος στη Συρία έχει αναζωπυ-
ρώσει το Κουρδικό μέσα και έξω
από τη χώρα, οι σχέσεις της με τις
ΗΠΑ βρίσκονται στο ναδίρ. Για τον
ελληνικό καπιταλισμό αυτή είναι
μια ευκαιρία να κατακτήσει πόν-
τους στην Ανατολική Μεσόγειο και
τη Μέση Ανατολή σε βάρος του
ιστορικού του ανταγωνιστή. Για να
τους κερδίσει, όμως, χρειάζεται
συγκέντρωση δυνάμεων. "Ασφαλώς
η συμφωνία είναι ένας επώδυνος

συμβιβασμός”, έγραφε στην Καθη-
μερινή (12.1.2019) ο Νίκος Μέρ-
τζος, τέως πρόεδρος της Εταιρίας
Μακεδονικών Σπουδών. “Έθιξε βα-
θιά το αίσθημα των Ελλήνων, αλλά
δεν αφήνει ανοικτές πληγές... Αντί-
θετα κλείνει πολλές, εξοικονομεί
πολύτιμο διπλωματικό κεφάλαιο για
άλλα πολύ σοβαρότερα μέτωπα,
διασφαλίζει τη ρευστή βαλκανική
ενδοχώρα μας, ανοίγει ευρύ πεδίο
σε ήδη προγραμματισμένα διεθνή
δίκτυα ενέργειας και μεταφορών...
και αναβαθμίζει κατακόρυφα τη γε-
ωπολιτική αξία της Ελλάδος”.

Ο ελληνικός καπιταλισμός βγαί-
νει κερδισμένος από τη Συμφωνία
των Πρεσπών. Αυτό φυσικά δεν
αφήνει κανένα περιθώριο για αυτα-
πάτες: το κεφάλαιο δεν πρόκειται
να μοιραστεί με τους φτωχούς και
τους εργάτες τα κέρδη ούτε από
τους υδρογονάνθρακες των “Κυ-
πριακών οικοπέδων”, ούτε από την
επέκταση των εμπορικών δικτύων,
ούτε από την αναβάθμιση της “γε-
ωπολιτικής σημασίας” της χώρας.
Ίσα-ίσα οι εργάτες και οι φτωχοί εί-
ναι αυτοί που θα κληθούν να πλη-
ρώσουν -με ιδρώτα και αίμα- τις νέ-
ες αυτές εξορμήσεις της άρχουσας
τάξης. Για εμάς -τους απλούς αν-
θρώπους στο τρίγωνο Αθήνα-Σκό-
πια-Άγκυρα η συμφωνία των Πρε-
σπών είναι μια άθλια συμφωνία.
Όχι γιατί προδίδει τα εθνικά συμ-
φέροντα αλλά γιατί τα προάγει με
τον πιο επιθετικό και επικίνδυνο
τρόπο.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Επικύρωση της 
λεηλασίας των Βαλκανίων

Ο Τσίπρας βρήκε το Ναύαρχό του

Με τις πλάτες
της Γερμανίας

Ευάγγελος Αποστολάκης
και Αλέξης Τσίπρας



16 Γενάρη 2019, Νο 1357H άποψή μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Στη σκιά της εργατικής οργής
Λίγους μήνες πριν από το τελευταίο όριο

για την προκήρυξη εκλογών, ο Αλέξης
Τσίπρας ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης από

τη Βουλή, η αξιωματική αντιπολίτευση του Μη-
τσοτάκη παραδέχεται ότι θα την κερδίσει και
όλοι μαζί κρατούν τα μάτια τους ερμητικά κλει-
στά παριστάνοντας ότι δεν βλέπουν τους απερ-
γούς της εκπαίδευσης που βγαίνουν μαζικά
στους δρόμους. Αυτή είναι μια συνοπτική περι-
γραφή των εξελίξεων που δείχνει πανικόβλητα
επιτελεία να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την
πολιτική κρίση τους με ελιγμούς κάτω από την
πίεση της εργατικής αγανάκτησης. Ας δούμε
όμως τα πράγματα πιο αναλυτικά.

Όλη η προηγούμενη χρονιά πέρασε με χειρι-
σμούς της Νέας Δημοκρατίας και της ακροδε-
ξιάς που έβαζαν στόχο την ανατροπή της κυβέρ-
νησης από τα δεξιά. Εθνικιστικά συλλαλητήρια
για το όνομα της Μακεδονίας τον Φλεβάρη,
πρόταση μομφής στη Βουλή λίγο αργότερα,
διακηρύξεις ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα εί-
ναι το τέλος της κυβέρνησης αφού θα αναγκα-
στεί να αποχωρήσει το δεκανίκι της, ο Καμένος. 

Και τώρα ξαφνικά το τροπάριο αλλάζει: η προ-
παγάνδα της ΝΔ λέει ότι δεν υπάρχει κυβερνητι-
κή κρίση, ότι όλα είναι θέατρο, η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει και απλά τα δυο κυβερνητι-
κά κόμματα συγχωνεύονται με σατανικό τρόπο
που αφήνει τα περιθώρια στον Καμένο να παρι-
στάνει τον αρχηγό αντιπολιτευτικής κοινοβου-
λευτικής ομάδας. Πρόκειται για γελοίες θεωρίες
συνωμοσίας που αρνούνται να ομολογήσουν ότι
τελικά η πίεση πάνω στην κυβέρνηση ήρθε από
τα κάτω και από τα αριστερά και όχι όπως σχε-
δίαζε το Μητσοτακέικο.

Αρνούνται πεισματικά να απαντήσουν στο
ερώτημα που μπαίνει από τις εξελίξεις: τι είναι
αυτό που αναγκάζει τον Αλέξη Τσίπρα να οδηγή-
σει την κυβέρνησή του προς τις εκλογές παρι-
στάνοντας ότι είναι “κυβέρνηση της κεντροαρι-
στεράς”; Τι είναι αυτό που οδηγεί μια σειρά “γυ-
ρολόγους της πολιτικής” να επιλέγουν να συ-
νεργαστούν σε αυτή την ταχτική, ενώ όλοι ξέ-
ρουμε ότι κάτω από άλλες συνθήκες τέτοια στοι-
χεία θα έτρεχαν άνετα στην αγκαλιά της “κεν-
τροδεξιάς”; Την απάντηση θα μπορούσαν να την
δουν απλά κοιτάζοντας έξω από τα παράθυρα

της Βουλής, για να δουν τους απεργούς μπρο-
στά στις κλούβες της αστυνομίας.

Δυστυχώς, υπάρχουν και από τα αριστερά
απόψεις που υποτιμούν τον καθοριστικό ρόλο
της εργατικής τάξης και καταγγέλλουν ως ρυθ-
μιστικό παράγοντα τον ιμπεριαλιστικό δάκτυλο.
Σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, η Μέρκελ και
ο αμερικανός πρέσβης μαγειρεύουν τις πολιτι-
κές μετακινήσεις για να περάσει η Συμφωνία
των Πρεσπών. Η Μέρκελ συμφώνησε να μην κο-
πούν οι συντάξεις γι' αυτό τον λόγο και η αμερι-
κάνικη διπλωματία εξαγοράζει όποιον θέλει στην
Αθήνα όπως και στα Σκόπια. Τέτοιες απλουστευ-
τικές αναλύσεις, όμως, δεν εξηγούν γιατί αναγ-
κάζεται να τρέχει η διεθνής διπλωματία να “ψα-
ρεύει” π.χ. από το Ποτάμι και δεν υποχρέωσε σε
τούμπα τον ίδιο τον Καμμένο, αποφεύγοντας
έτσι όλη την κυβερνητική κρίση.

Κρίσεις
Η αλήθεια είναι ότι ούτε η πολιτική κρίση είναι

“εξωγενής”, ούτε ο ιμπεριαλιστικός παράγοντας
είναι πανίσχυρος. Και η Μέρκελ και ο Τραμπ αν-
τιμετωπίζουν τις δικές τους πολιτικές κρίσεις
στις οποίες επίσης ο καθοριστικός παράγοντας
είναι η εργατική αγανάκτηση και οι αριστερές
αναζητήσεις της κόντρα στις ακροδεξιές επιθέ-
σεις.

Στην Ελλάδα τέσσερα χρόνια τώρα, θεοί και
δαίμονες προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ερ-
γατική αντίσταση έχει πεθάνει εξαντλημένη από
τις προδοσίες του Τσίπρα. Οι ίδιοι οι υπουργοί
της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχουν περά-
σει αυτά τα χρόνια καταγγέλλοντας κάθε αντί-
σταση ως ματαιοπονία γιατί τάχα οι συμβιβα-
σμοί τους με τα μνημόνια και τις συμμαχίες με
τον Τραμπ και το Ισραήλ είναι “μονόδρομος”.
Από δίπλα τα μεγάφωνα της Δεξιάς επαναλαμ-
βάνουν σε όλους τους τόνους ότι η δική τους
πολιτική είναι χωρίς εναλλακτική και αυτό το επι-
βεβαιώνει η προσαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ.

Τώρα, “ξαφνικά” ο Τσίπρας ανακαλύπτει ότι
είναι προτιμότερο εκλογικά να ξαναθυμηθεί το
αριστερό ακροατήριο και να ανασχηματίσει την
κυβέρνησή του “κεντροαριστερά”. Ο ανασχημα-
τισμός είναι πέτσινος. Αρκεί να δούμε ότι διάδο-
χος του Καμένου στο Υπουργείο Άμυνας είναι ο
Ναύαρχος που δήλωσε έτοιμος να ισοπεδώσει
νησίδες στο Αιγαίο. Αλλά οι προσπάθειες του

Τσίπρα να βαφτίσει “ροζ” κάθε μαυρίλα ομολο-
γούν από πού έρχεται η πίεση.

Ο κόσμος της δουλειάς και ο κόσμος της αρι-
στεράς δεν έπαψε να αντιστέκεται στις μνημο-
νιακές επιθέσεις και στις ιμπεριαλιστικές βλέ-
ψεις. Εκείνο το θηριώδες ΟΧΙ το καλοκαίρι του
2015 συνέχισε σαν υπόγειο ρεύμα κόντρα στις
συνεχείς προσπάθειες να το εξαφανίσουν. Και
ξεπετάχτηκε ξανά και ξανά σε μικρές και μεγά-
λες μάχες που καθόριζαν την ατζέντα. Η απερ-
γία στους Δήμους πριν από δυο καλοκαίρια
άνοιξε διάπλατα το μέτωπο κατά των απολύσε-
ων και υπέρ της μονιμοποίησης όλων των συμ-
βασιούχων. Τη σκυτάλη πήραν τα Νοσοκομεία
και τώρα οι Εκπαιδευτικοί δείχνουν ότι τα φού-
μαρα της “ευέλικτης αξιοκρατίας” δεν περνάνε. 

Το ίδιο μαρτυράνε οι απεργίες κόντρα στο
χτύπημα του συνδικαλισμού και των συλλογικών
συμβάσεων. Στην COSCO, στο Ωνάσειο, στο
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας οι εργαζόμε-
νοι δεν σκύβουν το κεφάλι ούτε απέναντι στους
αντισυνδικαλιστικούς νόμους, ούτε στα ιδεολο-
γήματα για “αναπτυξιακές εργασιακές σχέσεις”.
Και βέβαια το αντιρατσιστικό και το αντιφασιστι-
κό κίνημα είναι η δύναμη που απομονώνει τις
απόπειρες της ακροδεξιάς να καπηλευτεί τη λαϊ-
κή οργή. Η Νέα Δημοκρατία αγκάλιασε τους δο-
λοφόνους χρυσαυγίτες στα συλλαλητήρια για το
Μακεδονικό, αλλά ο κόσμος δεν σταμάτησε να
αποκρούει τις φασιστικές προκλήσεις.

Οι παραδοσιακές ηγεσίες της Αριστεράς δεν
ήταν ιδιαίτερα βοηθητικές σε αυτές τις εργατι-
κές αντιστάσεις. Άλλοτε από ηττοπάθεια και άλ-
λοτε από σεχταρισμούς, βρέθηκαν πολλές φο-
ρές πίσω από τις μαχητικές διαθέσεις. Χρει-
άστηκε, παραδείγματος χάρη, να βγουν μαζικά
οι εκπαιδευτικοί στο δρόμο για να μην βαδίζει
χωριστά το ΠΑΜΕ στις πορείες. Αδυναμίες είδα-
με και στην αντιμετώπιση της εθνικιστικής καμ-
πάνιας για το Μακεδονικό. Τώρα είναι η ώρα για
να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. 

Οι εξελίξεις απαιτούν πιο δυνατή και πιο ξεκά-
θαρη επαναστατική αριστερά. Η εργατική τάξη
δίνει δείγματα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε
διεθνή κλίμακα ότι ορθώνει το ανάστημά της
απέναντι στα καπιταλιστικά επιτελεία που βλέ-
πουν πανικόβλητα την κρίση του συστήματός
τους. Καιρός είναι να πάρουν το μήνυμα και οι
δυνάμεις της Αριστεράς.

Στα 49.030 ανέβηκε ο
δείκτης της οικονομικής
εξόρμησης της Εργατικής

Αλληλεγγύης, με τα 2.850 ευρώ
που συγκεντρώθηκαν την περα-
σμένη βδομάδα. 

Ευχαριστούμε τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους του
Πειραιά που συγκέντρωσαν 645
ευρώ από το γλέντι που οργάνω-
σαν.

Ευχαριστούμε επίσης για τις
προσωπικές σας ενισχύσεις που
συνεχίζονται: από 20 ευρώ Κώ-
στας Π. Γιώργος Κ., Μαρία Κ.και
Άννα Μ., 15 ευρώ Αλέξανδρος
Π., από 10 Τάσος Ζ., Νίκος Δ. και
Ελένη Τ., από 5 ευρώ Αντρέας Π.
και Χριστίνα Κ. Ευχαριστούμε,
επιπλέον, τους Στέφανο Λ., Δή-
μητρα Π. και Μαρία Μ., που ανα-
νέωσαν τη συνδρομή τους στην
εφημερίδα. 

Αυτή την Παρασκευή σας
περιμένουμε όλες και
όλους στη μεγάλη Γιορτή

της Εργατικής Αλληλεγγύης
στο κέντρο της Αθήνας, στον φι-
λόξενο πολυχώρο Ρομάντσο
(Αναξαγόρα 3-5). Με ζωντανή
μουσική με τους Delight που θα
μας ξεσηκώσουν σε funk, soul,
jazz και rock 'n roll ρυθμούς,
φαγητό και ποτά. Οι πόρτες
ανοίγουν στις 9 μμ!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
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Με διαδηλώσεις σε επτά πό-
λεις της Ελλάδας και κεντρι-
κά συνθήματα “Καλοδεχού-

μενοι οι πρόσφυγες, τσακίστε τους
φασίστες, νόμιμοι οι μετανάστες”
οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ τη Διεθνή Ημέ-
ρα Αντιρατσιστικής και Αντιφασιστι-
κής Δράσης στις 16 Μάρτη. Και μας
καλεί να ενώσουμε τη φωνή μας με
τα αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά
κινήματα από τη Ν.Υόρκη, το Βερολί-
νο, το Λονδίνο, τη Βιέννη, το Παρίσι,
μέχρι τη Βαρκελώνη, την Κοπεγχά-
γη, το Άμστερνταμ, τη Βαρσοβία, την
Κωνσταντινούπολη, τη Λευκωσία που
ετοιμάζονται να πλημμυρίσουν τους
δρόμους εκείνη τη μέρα ενάντια στα
απάνθρωπα εγκλήματα του Τραμπ
και των κυβερνήσεων της ΕΕ κατά
των μεταναστών και των προσφύ-
γων, που στρώνουν το δρόμο στην
ακροδεξιά και τους φασίστες.

Η ΚΕΕΡΦΑ ξεκίνησε δυνατά την
καμπάνια για τις 16 Μάρτη με εξορ-
μήσεις, αφισοκολλήσεις και εκδηλώ-
σεις σε όλες τις πόλεις και όλες τις
γειτονιές. Και συνεχίζει σε αυτό το
δρόμο για να απλώσει το αντιρατσι-
στικό και αντιφασιστικό μήνυμα παν-
τού. Η ανταπόκριση που βρίσκει είναι
μεγάλη. Στην Καλλιθέα την περασμέ-
νη Παρασκευή “έγινε μια φοβερή συ-
ζήτηση για τη μάχη που έχουμε να
δώσουμε”, μας είπε ο Δημήτρης, “Ο
Θανάσης Καμπαγιάννης από την Πο-
λιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ τόνισε
πόσο κρίσιμη είναι αυτή η χρονιά για
να φτάσουμε στην καταδίκη των ναζί
δολοφόνων και πόσο ρόλο παίζει το
κίνημα που ξεσηκώνεται παντού όπου
τολμούν να εμφανίζονται, που πο-
λιορκεί τη δίκη, που απαιτεί να καθί-
σουν οι Μιχαλολιάκοι στο εδώλιο και
να απολογηθούν μέσα στην προεκλο-
γική περίοδο και όχι να παρουσιάζον-
ται σαν νόμιμο πολιτικό κόμμα. Ειδικά
στην Καλλιθέα, που ετοιμάζονται να
συμμετέχουν στις εκλογές και αυτό
είναι κεντρική τους πολιτική επιλογή,
το αντιφασιστικό κίνημα χρειάζεται να
κλιμακώσει για να τους τσακίσει,
όπως είπε.

Η Liliana Saliaj, εργαζόμενη σε
ΜΚΟ σε δομή καμπ, περιέγραψε σαν
Αλβανίδα μετανάστρια τι σημαίνει
ρατσισμός στην καθημερινή ζωή,
αλλά και σαν επιλογή της κυρίαρχης
τάξης για να διχάζει την κοινωνία και

τους εργαζόμενους. Ωστόσο, θύμισε
τη δύναμη του κινήματος που έχει
δώσει κόντρες με τις ρατσιστικές
πολιτικές από τη δεκαετία του '90 σε
όλα τα επίπεδα και μίλησε για τις
αιχμές της μάχης σήμερα ενάντια
στον εθνικισμό και τους φασίστες.
Τέλος, ο Κώστας Πίττας, γραμματέ-
ας της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων
ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ, στάθηκε στις 16 Μάρτη
και τη σημασία της συντονισμένης
κινητοποίησης που στέλνει διεθνώς
το μήνυμα της αντίστασης”.

Παρόντες
“Οι δεκάδες εργαζόμενοι, φοιτητές,

συνταξιούχοι, ντόπιοι και μετανάστες
που συμμετείχαν στην εκδήλωση δή-
λωσαν παρόντες στη μάχη για τις 16
Μάρτη. Η Γιώτα από τη ΛΑΕ τόνισε
πόση σημασία έχει να μην αφήσουμε
κανένα χώρο στους χρυσαυγίτες στην
Καλλιθέα, ενώ ο Παναγιώτης Ζαρίδας,
εργαζόμενος στη Σιβιτανίδειο, ενημέ-
ρωσε για την πρωτοβουλία να γίνει εκ-
δήλωση με το Σύλλογο Διοικητικών
και την ΕΛΜΕ του χώρου για τις 16
Μάρτη με στόχο τη συμμετοχή τους
στην διαδήλωση. Αποφασίσαμε ένα
μεγάλο πρόγραμμα δράσης με πρώτο
σταθμό τη διαδήλωση στις 18 Γενάρη
στα Πετράλωνα για την επέτειο της
χρυσαυγίτικης δολοφονίας του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν”.

Αντίστοιχη επιτυχία είχε η εκδήλω-
ση στον Πειραιά την περασμένη Κυ-
ριακή με τη συμμετοχή μαθητών, εκ-
παιδευτικών, εργαζόμενων από διά-
φορους χώρους της πόλης. Ο Κώ-
στας Παπαδάκης από την Πολιτική

Αγωγή στη δίκη της ΧΑ θύμισε το
ρόλο του αντιφασιστικού κινήματος
στη σύλληψη και δίωξη των χρυσαυ-
γιτών και τόνισε ότι η δράση του εί-
ναι που θα εξασφαλίσει την καταδί-
κη τους μέσα σε αυτή τη χρονιά που
η δίκη φτάνει στο τέλος της. Επίσης
μίλησε για τον πρωτοπόρο ρόλο της
ΚΕΕΡΦΑ στη μάχη ενάντια στους να-
ζί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για
τη σημασία της πρωτοβουλίας για
τις 16 Μάρτη φέτος.

Ο Θανάσης Διαβολάκης από την
Ανταρσία στο Λιμάνι στάθηκε στους
αγώνες που έχουν δωθεί στις γειτο-
νιές του Πειραιά ενάντια στα τάγμα-
τα εφόδου της ΧΑ, για να κλείσουν
τα γραφεία της ναζιστικής συμμο-
ρίας, ενάντια στην κάλυψη που τους
προσέφερε η αστυνομία. Τόνισε επί-
σης τον κρίσιμο ρόλο της ΚΕΕΡΦΑ
που έδινε την αντιφασιστική μάχη
μαζί με τα συνδικάτα και όλο τον κό-
σμο που σιχαίνεται τους φασίστες.
Η Μαρία Ανδρέου, εκπαιδευτικός,
μίλησε για την αντιρατσιστική μάχη,
για να κλείσουν τα στρατόπεδα στο
Σχιστό, τη Μόρια κλπ. Και τόνισε με
τη σειρά της τη σημασία της φετινής
16 Μάρτη. Στη συζήτηση που ακο-
λούθησε ξεχώρισε η παρέμβαση μα-
θητή που μίλησε για τη μάχη ενάντια
στους φασίστες στο σχολείο του. Η
εκδήλωση κατέληξε σε συντονιστικό
που θα οργανώσει την καμπάνια για
τις 16 Μάρτη, ενώ μέλη της τοπικής
ΚΕΕΡΦΑ προχώρησαν και σε εξόρ-
μηση την επόμενη μέρα το πρωί στο
συγκεκριμένο σχολείο.

Λ.Β.
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Σταθμός στην πορεία για τις 16 Μάρτη
και τη Διεθνή Ημέρα Δράσης ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες είναι η

10 Φλεβάρη. Εκείνη τη μέρα, αγωνιστές και
αγωνίστριες του αντιρατσιστικού και αντιφασι-
στικού κινήματος από την Τουρκία και την Ελ-
λάδα θα συναντηθούν στα ελληνοτουρκικά σύ-
νορα στον Έβρο για να καταγγείλουν τις πολι-
τικές των δύο χωρών και της ΕΕ απέναντι
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε
ολόκληρη την περιοχή.

Η συνάντηση, που οργανώνουν η ΚΕΕΡΦΑ
στην Ελλάδα και το DSiP στην Τουρκία, θα γί-
νει στο συνοριακό πέρασμα στους Κήπους του
Έβρου. Θα αναδείξει το ρατσιστικό έγκλημα
στα σύνορα, με το φράχτη στον Έβρο και τις
παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων και
μεταναστών που έρχονται στο φως της δημο-
σιότητας. Και θα απαιτήσει να πέσει ο φρά-

χτης, να ανοίξουν τα σύνορα για όλες και
όλους, να σταματήσουν οι κυβερνήσεις των
δύο χωρών να υλοποιούν τις ρατσιστικές πολι-
τικές της Ευρώπης-Φρούριο.

Παραμονές της συνάντησης, οι ΚΕΕΡΦΑ της
Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης πραγματοποιούν
μεγάλες εκδηλώσεις που θα έχουν στο κέντρο
τους τη συνάντηση στον Έβρο και την αντιρα-

τσιστική-αντιφασιστική μάχη στις δυο πλευρές
του Αιγαίου. Στην Θεσσαλονίκη στις 8/2, μαζί
με τον Κώστα Παπαδάκη, από την πολιτική
αγωγή στη δίκη της ΧΑ, τον Γιάννη Κούτρα,
από το ΔΣ της ΕΝΙΘ και του Σωματείου Ιππο-
κρατείου Θεσσαλονίκης, τον Πέτρο Κωνσταντί-
νου, συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ, ενώ ομιλητής θα
είναι και ο πανεπιστημιακός Γιώργος Τσιάκαλος
ο οποίος θα συμμετέχει και στη συνάντηση
στον Έβρο. Στη Ξάνθη στις 9/2, η εκδήλωση θα
γίνει από κοινού με την τοπική ΕΛΜΕ.

Παρασκευη 8/2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ομιλητές: Κώστας Παπαδά-
κης, δικηγόρος, πολιτική αγω-
γή στη δίκη της ΧΑ
Γιώργος Τσιάκαλος, Ομότιμος
καθηγητής του ΑΠΘ
Γιάννης Κούτρας, Μέλος στο
ΔΣ της ΕΝΙΘ και του Σωματεί-
ου Ιπποκρατείου Θεσσαλονί-
κης, Υποψήφιος Δήμαρχος με
την "Ανταρσία στη Θεσσαλονί-
κη για την Ανατροπή"
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντο-
νιστής ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός
σύμβουλος "Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας"

Σάββατο 9/2
ΞΑΝΘΗ 
Αμφιθεατρο ΠΡΟΚΑΤ Πολυτε-
χνείο 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Σκαρμέας,
δικηγόρος, πολιτική αγωγή
στη δίκη της ΧΑ
Συνδιοργάνωση με ΕΛΜΕ

Σάββατο 16/2
ΧΑΝΙΑ
Ομιλητής: Θανάσης Καμπα-
γιάννης, δικηγόρος, πολιτική
αγωγή στη δίκη της ΧΑ

Κυριακή 17/2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ομιλητής: Θανάσης Καμπα-
γιάννης, δικηγόρος, πολιτική
αγωγή στη δίκη της ΧΑ

Κυριακή 25/1 6μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης (Λεωφό-
ρος Αντύπα Μαρίνου 134 & Βενιζέλου
Σοφοκλή 100)
Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπι-
στημιακός, 
Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος, πο-
λιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ,
Εύη Καβαλάρη, σύλλογος γονέων
Συντονίζει η Χρύσα Δουζένη, ΚΕΕΡΦΑ
Θα χαιρετήσει ο Γιάννης Σακαρίδης,
σκηνοθέτης της ταινίας "Πλατεία Αμερι-
κής (America's square)"

Τετάρτη 30/1 7μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Παιδαγωγικό Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ναυαρίνου 13)
Ομιλητές: Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος,
πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ, Πετρος
Κωνσταντίνου, συντονιστης ΚΕΕΡΦΑ,
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας 

Σάββατο 2/2 
ΚΥΨΕΛΗ 
Πολιτιστικό Κέντρο (Καλογερά 18)
6.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγό-
ρος, πολιτική αγωγή στη δίκη της
ΧΑ, Πετρος Κωνσταντίνου, συντονιστης
ΚΕΕΡΦΑ, Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Αμαξοστάσιο Δήμου Ζωγράφου (Τέρμα
608, 230) 6.30μμ
Ομιλητές:Κώστας Σκαρμέας, δικηγόρος,
πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ

Εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ

16M Ενάντια στο 
ρατσισμό και τον φασισμό

Στα σύνορα στις 10 Φλεβάρη

καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες

Ανοίξτε τα
σύνορα Refugees

welcome

Open the 
borders

Οργανώνουμε τις 16 Μάρτη
Aθήνα 
Ομόνοια 3μμ 

Θεσσαλονίκη
Άγαλμα Βενιζέλου 12μες

Χανιά
Πλατεία Αγοράς 12μες

Ηράκλειο
Λιοντάρια 12μες

Ξάνθη
Κεντρική Πλατεία 4μμ

Γιάννενα
Περιφέρεια 12μες

Πάτρα
Πλατεία Γεωργίου 12μες

Βόλος
Άγιος Νικόλαος 1μμ
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Με την εξέταση μαρτύρων συνεχίστηκε την Δευτέρα
14 Γενάρη στο Εφετείο Αθηνών η δίκη, σε δεύτερο
βαθμό, των δυο χρυσαυγιτών δολοφόνων του Σαχ-

ζάτ Λουκμάν, Χρήστου Στεργιόπουλου και Διονύση Λιακό-
πουλου. Οι δύο κατηγορούμενοι για τη ρατσιστική ανθρω-
ποκτονία του Πακιστανού εργάτη το Γενάρη του 2013 στα
Πετράλωνα βρίσκονται στη φυλακή καταδικασμένοι πρω-
τόδικα σε ισόβια, ενώ είναι ταυτόχρονα κατηγορούμενοι
ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη δίκη της Χρυσής
Αυγής.

Όπως αναφέρει το jailgoldendawn: “Αποκαλυπτική ήταν
η σημερινή (14/1/2019) μαρτυρία αστυνομικού που συνέλα-
βε τους δολοφόνους του Σαχζάτ Λουκμάν, Λιακόπουλο και

Στεργιόπουλο, λίγα λεπτά μετά την ανθρωποκτονία στα
Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια της τρίτης μέρας του Μικτού
Ορκωτού Εφετείου. Ο μάρτυρας αποκάλυψε οτι σε συνομι-
λία στο Αστυνομικό Τμήμα Πετραλώνων ανάμεσα στους
δράστες και στον ίδιο, όταν τους ρώτησε τι είχε συμβεί,

αυτοί απάντησαν: “Ναι, έχουμε εμπλακεί σε επεισόδιο με
έναν αλλοδαπό… Καλά δεν του κάναμε; Αφού μπαίνουν
στα σπίτια μας… Έχουν έρθει στη χώρα μας, μας λη-
στεύουν, μας κάνουνε κακό…. Καλά δεν του κάναμε;”.

Η μαρτυρία αυτή – που σημειωτέον εισφέρεται για πρώ-
τη φορά – έπεσε σαν βόμβα στο δικαστήριο, καθώς επιβε-
βαιώνει πλήρως την πρωτόδικη απόφαση που έκρινε ότι το
κίνητρο της δολοφονίας Λουκμάν ήταν ρατσιστικό. Οι δικη-
γόροι της υπεράσπισης προσπάθησαν να αναγκάσουν τον
αστυνομικό να ανακαλέσει τη μαρτυρία του με πλήθος
ερωτήσεων, αλλά ο μάρτυρας δεν άλλαξε την κατάθεσή
του... Το δικαστήριο, αφού εξέτασε συνολικά τέσσερις
αστυνομικούς, διέκοψε για τις 22 Ιανουαρίου”.

Οι δολοφόνοι
καμάρωναν 
ρατσιστικά!

Την Παρασκευή 18 Γενάρη διαδηλώ-
νουμε αντιφασιστικά στα Πετράλω-
να, τιμώντας τη μνήμη του Πακιστα-
νού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν και
απαιτώντας την ισόβια -και σε δεύτε-
ρο βαθμό- καταδίκη των δύο χρυ-
σαυγιτών δολοφόνων του. Η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη επισκέφτηκε το σχο-
λείο της Πακιστανικής Κοινότητας
Ελλάδας που λειτουργεί κάθε Κυρια-
κή στο 144ο Δημοτικό Σχολείο Αθη-
νών. Εκεί μίλησε με τον πατέρα του
Σ. Λουκμάν, Χαντίμ Χουσεϊν που βρί-
σκεται στην Αθήνα για το Εφετείο
των δολοφόνων του παιδιού του και
τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοι-
νότητας Τζαβέντ Ασλάμ. 
Τη συνέντευξη πήρε η Λένα Βερδέ.

Κλείνουν έξι χρόνια από τη χρυσαυγίτικη
δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν το Γενάρη
του 2013 στα Πετράλωνα. Γιατί χρειάζεται
να τιμήσουμε αυτή την επέτειο;

Τζαβέντ: Από το 2009 μέχρι το 2013, οι φα-
σίστες προχωρούσαν σε επιθέσεις και προ-
σπαθούσαν να επιβάλλουν τον τρόμο και τον
φόβο σε όλους, να μην μιλά και να μην αντι-
δρά κανείς. Και τέσσερα ολόκληρα χρόνια δεν
υπήρχε ούτε μια σύλληψη για αυτές τις επιθέ-
σεις. Υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι, κύρια
μετανάστες, χτυπημένοι, αλλά κανείς ένοχος.
Αντίθετα, υπήρχε συνεργασία της κυβέρνησης
και της αστυνομίας μαζί τους για να συνεχί-
ζουν τα εγκλήματά τους.

Η δολοφονία του Λουκμάν ήταν καμπή. Άλ-
λαξε όλο το κλίμα. Η κινητοποίησή μας, της
ΚΕΕΡΦΑ, της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλά-
δας και όλων όσων μέχρι τότε μιλούσαμε και
αντιδρούσαμε, βοήθησε το αντιφασιστικό κίνη-
μα να μεγαλώσει. Και μετά και τη δολοφονία
Φύσσα να γίνει ποτάμι. Έτσι αναγκάστηκε η
κυβέρνηση να πάει στη δίκη της ΧΑ, έτσι κατα-
δικάστηκαν ισόβια οι δολοφόνοι του Λουκμάν.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σώθηκε κόσμος
μετά από αυτό τον ξεσηκωμό. Μειώθηκαν οι
ρατσιστικές επιθέσεις, οι χρυσαυγίτες δεν
τολμούν να φοράνε τις μπλούζες ανοιχτά και
να βγαίνουν όπως τότε, τα γραφεία τους κλεί-
νουν, βουλευτές και στελέχη τους φεύγουν.
Όλοι εμείς τους έχουμε βάλει φρένο. Αλλιώς
θα ακολουθούσαν κι άλλες δολοφονίες, κι άλ-
λες επιθέσεις.

Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε, μέχρι να κα-

ταφέρουμε να μπουν οριστικά όλοι στη φυλα-
κή. Γι' αυτό έχει σημασία να έχουμε πολύ κό-
σμο στην επέτειο της δολοφονίας του Λουκ-
μάν, στη διαδήλωση στις 18 Γενάρη. Είναι ση-
μαντικό όχι μόνο για μας τους μετανάστες, αλ-
λά για κάθε άνθρωπο σε αυτή τη χώρα και αυ-
τή την κοινωνία.

Η επέτειος συμπίπτει με το Εφετείο των δύο
χρυσαυγιτών δολοφόνων του Λουκμάν.
Ποια απόφαση απαιτούμε να πάρει το δικα-
στήριο;

Χαντίμ: Το Εφετείο των δύο δολοφόνων εί-
ναι και ο λόγος που έχω έρθει ξανά εδώ. Για
να παραμείνει η ίδια ποινή, η ισόβια καταδίκη
τους, για να μην μπορέσει το δικαστήριο να
την μειώσει. Έχασα το παιδί μου που ήταν μο-
ναδικό για μένα και την οικογένειά μου. Κανείς
δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι να χάνει
κανείς το παιδί του, τι παθαίνει μέσα του. Δι-
καιοσύνη για το Σαχζάτ και για μένα σημαίνει
να μην αλλάξει η ποινή.

Την πρώτη φορά φορά που ήρθα εδώ, για

την πρώτη δίκη, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι
υπάρχει τόση μεγάλη καμπάνια για την ισόβια
καταδίκη των δραστών. Δεν μπορούσα να πι-
στέψω ότι υπάρχει τόσος κόσμος να με στηρί-
ζει και να μου συμπαραστέκεται. Ξέρω ότι χω-
ρίς την ΚΕΕΡΦΑ και όλη αυτή την προσπάθεια,
θα ήταν πολύ δύσκολο να έχω δικαιοσύνη.
Ένας άγνωστος άνθρωπος, από άλλη χώρα,
από μακριά, ένας φτωχός άνθρωπος, τι θα
μπορούσε να κάνει μόνος του; Το ότι εκατον-
τάδες και χιλιάδες άνθρωποι μιλάγανε και
έβγαιναν στο δρόμο γι' αυτό, ήταν καθοριστι-
κό για να έχουμε δικαιοσύνη. Όταν καταδικά-
στηκαν οι δολοφόνοι, χάρηκα πάρα πολύ. Είχα
πόνο που έχασα το παιδί μου, αλλά ήμουν χα-
ρούμενος που είχα δικαιοσύνη, που καταδικά-
στηκαν οι δολοφόνοι. Το ίδιο θέλω και τώρα.

Γιατί έχει σημασία 
μια τέτοια απόφαση;

Χαντίμ: Το να έχουμε δικαιοσύνη πάλι, το να
παραμείνει η απόφαση, είναι πολύ σημαντικό.
Δίνει ελπίδα και δύναμη σε όλους τους μετα-

νάστες που έρχονται από το Πακιστάν, το
Μπαγκλαντές και όλες τις άλλες χώρες εδώ
στην Ελλάδα για να δουλέψουν, για να στεί-
λουν χρήματα πίσω στις οικογένειές τους,
όπως το έκανε ο Σαχζάτ. Τους δίνει το μήνυμα
ότι είναι ασφαλείς, τους προστατεύει, για να
μην υπάρχουν άλλα θύματα. Γι' αυτό και θα
παραμείνω εδώ μέχρι να ακούσω την τελική
απόφαση του δικαστηρίου.

Καλώ όλο τον κόσμο, ειδικά τους ντόπιους
από την περιοχή των Πετραλώνων αλλά και
από όλη την Αθήνα, να διαδηλώσουμε στις 18
Γενάρη όλοι μαζί. Μετανάστες και ντόπιοι, να
είμαστε στην επέτειο της δολοφονίας του Σαχ-
ζάτ για να δείξουμε ότι είμαστε μαζί με αυτούς
που έχουν δίκιο, που δολοφονήθηκαν άδικα,
μαζί με τους φτωχούς. Αν δεν το κάνουμε, αν
δεν μιλάμε και δεν είμαστε εκεί, δίνουμε χώρο
στους δολοφόνους. Σας περιμένω εκεί και στο
δικαστήριο.

Τί ρόλο θα παίξει η καταδίκη των δολοφό-
νων του Λουκμάν για τη δίκη της ΧΑ;

Τζαβέντ: Η δολοφονία Λουκμάν συνδέεται
με τη δίκη της ΧΑ. Η υπόθεση έχει ενταχτεί
στη μεγάλη δίκη, οι δράστες είναι κατηγορού-
μενοι και εκεί. Στην πρώτη τους δίκη είχε ανα-
γνωριστεί ότι είναι μέλη της ΧΑ και ότι είχαν
ρατσιστικό κίνητρο. Αν συνεχίσει να ισχύει το
ίδιο, τότε αυτό θα παίξει ρόλο στην απόφαση
στη δίκη της ΧΑ. Γι'αυτό και έχει σημασία ξανά
η στήριξη του κόσμου. Πιστεύω, όπως είπε ο
Χαντίμ, πως αν δεν υπήρχε αυτό το κίνημα,
δεν θα υπήρχε ούτε δίκη, ούτε καταδίκη. Η άλ-
λη πλευρά είχε λεφτά, δύναμη, ένα σύστημα
να τους στηρίζει. Εμείς τι έχουμε; Έχουμε μό-
νο το κίνημά μας. Αυτή είναι η δύναμή μας.

Θέλουμε να ζήσουμε χωρίς ρατσισμό και
φασισμό, ήρεμα όλοι μαζί. Αυτό είναι μια διαρ-
κής μάχη. Σε αυτό το σχολείο που είμαστε σή-
μερα και δίνουμε συνέντευξη, που πριν δυο
χρόνια μας παραχώρησε ο δήμος της Αθήνας
για το σχολείο της Κοινότητας, προσπάθησαν
να μας διώξουν οι φασίστες. Αλλά όσοι αντι-
σταθήκαμε, ήμασταν περισσότεροι. Έτσι θα
συνεχίσουμε. Στις 18 Γενάρη με τη διαδήλωση
στα Πετράλωνα, εδώ κάθε Κυριακή στο σχο-
λείο της Πακιστανικής Κοινότητας, στις 16
Μάρτη στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη και
τον κόσμο, για να πούμε ότι δεν θα περάσει ο
ρατσισμός και ο φασισμός. Θα νικήσει η αλλη-
λεγγύη και η αγάπη.

Μια καμπή για το κίνημα

Ο πατέρας του Σ. Λουκμάν, Χαντίμ Χουσεΐν και ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας, Τζαβέντ Ασλάμ
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Με τη ζωή του πλήρωσε την εν-
τατικοποίηση της δουλειάς και

την έλλειψη μέτρων ασφάλειας ένας
60χρονος εργάτης στο εργοτάξιο
του γηπέδου “Αγ.Σοφιά” στη Ν.Φιλα-
δέλφεια. Ο εργάτης ήταν ηλεκτρο-
συγκολλητής και την Τετάρτη 9/1
έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέ-
λεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Καθόλου τυχαίο δεν ήταν ότι ο ερ-
γάτης ήταν αναγκασμένος να εργά-
ζεται πάνω στους πυλώνες σε συν-
θήκες παγετού. 

Όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο
Οικοδόμων Αθήνας, η εταιρία ΕΡΜΩ-
ΝΑΣΣΑ που έχει αναλάβει την εργο-
λαβία “εξανάγκαζε τους εργαζόμε-
νους να δουλεύουν ήλιο με ήλιο, Σάβ-
βατα και Κυριακές, με βροχή και με
χιόνια, για να μην καθυστερούν οι ερ-
γασίες, πράγμα που είχε ως αποτέλε-
σμα και στο παρελθόν κι άλλο εργατι-
κό 'ατύχημα', αλλά και το σημερινό
θανατηφόρο. Θυμίζουμε ότι είναι αυ-
τή η εταιρεία που κάλεσε αστυνομία
και εισαγγελείς όταν πραγματοποι-
ήθηκε απεργία στο εργοτάξιο για αυ-
ξήσεις στα μεροκάματα και διασφάλι-
ση του ωραρίου, ώστε να χτυπήσει τη
βούληση των εργαζομένων και τις
αποφάσεις του Συνδικάτου”. 

Οι εργαζόμενοι έδωσαν μια πρώτη
απάντηση με στάση εργασίας την
Τρίτη 15/1 και γενική συνέλευση που
πραγματοποίησαν στο χώρο του ερ-
γοτάξιου. 

Την οργή της για το ατύχημα εξέ-
φρασε με ανακοίνωσή της και η τοπι-
κή επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: “Δεν
πρόκειται για 'ατυχήματα', αλλά για
δολοφονίες στο βωμό του κέρδους
του κεφαλαίου... Μόνο ο αγώνας για
την ανατροπή των μνημονίων, για
την επαναφορά και εξασφάλιση των
εργατικών δικαιωμάτων, για μέτρα
προστασίας σε κάθε χώρο δουλειάς,
για στελέχωση των ελεγκτικών μηχα-
νισμών από το δημόσιο, για αυξήσεις
στα μεροκάματα, για μαζικές προσ-
λήψεις προσωπικού, για λιγότερες
ώρες δουλειάς θα μπορέσει να βάλει
τέρμα στις δολοφονίες – 'ατυχήμα-
τα' εργατών” τονίζει μεταξύ άλλων
στην προκήρυξή της. Μέλη του ΣΕΚ
τη μοίρασαν στο εργοτάξιο. “Το κλί-
μα ήταν βαρύ” μας είπε η Αλεξάνδρα
που συμμετείχε στην εξόρμηση.
“Υπήρχε τεράστια οργή κι αγανάκτη-
ση για τις συνθήκες εργασίας και οι
συζητήσεις μας με τους εργάτες,
γρήγορα κατέληγαν στο ότι πρέπει
να γίνει απεργία”. 

Πάνω απο 200 άτομα συμμετείχαν στη διαδήλωση
που έγινε το Σάββατο 12 Γενάρη στο Περιστέρι

για αλληλεγγύη στο Shakil Chaundry Mohammad, ερ-
γάτη από το Πακιστάν που χτυπήθηκε άγρια από μπρά-
βους του πρώην αφεντικού του, όταν ζήτησε τα ένση-
μά του από το μαγαζί στο οποίο εργαζόταν σαν διανο-
μέας, ένα σουβλατζίδικο στο κέντρο του Περιστερίου. 

Συγκεκριμένα παρόλο που δούλευε 6-12 ώρες το
αφεντικό του κολλούσε ένσημα για λιγότερες, με απο-
τέλεσμα να μην φτάνουν για να ανανεώσει την άδεια
παραμονής. Όταν ο Σακίλ προχώρησε σε καταγγελία
άρχισε να δέχεται απειλές για να την αποσύρει και
επειδή εκείνος επέμεινε το αφεντικό έφτασε στο ση-
μείο να βάλει μπράβους να του στήσουν καρτέρι με
ψεύτικη παραγγελία στην καινούργια του δουλειά και
να τον στείλουν στο Αττικό νοσοκομείο. 

Η διαδήλωση του Σαββάτου ήταν μια ηχηρή και μαζι-
κή απάντηση. Ξεκίνησε από την πλατεία δημαρχείου
και βάδισε ως το “Βεάκη 56”, το σουβλατζίδικο στο
οποίο δούλευε ο Σακίλ. Συμμετείχαν με τα πανό τους η
ΚΕΕΡΦΑ, η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου κι άλλες
συλλογικότητες. Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία με
πανό των αναπληρωτών που έχουν κάνει κατάληψη
στην Πρυτανεία ενάντια στο προσοντολόγιο.

Δύο μέρες νωρίτερα, την Πέμπτη 10 Γενάρη πραγ-
ματοποιήθηκε αντιφασιστική εξόρμηση στο δημοτικό
κολυμβητήριο του Περιστερίου. Τη μέρα των Φώτων
στον “αγιασμό των υδάτων” στο κολυμβητήριο, είχαμε

την προκλητική παρουσία του υπόδικου Χρυσαυγίτη
Γερμενή με τις πλάτες του Παχατουρίδη. Η Αριστερή
Κίνηση Περιστερίου έβγαλε ανακοίνωση ενάντια στην
παρουσία Χρυσαυγιτών σε εκδηλώσεις του δήμου, την
οποία μοιράσαμε στους εργαζόμενους του κολυμβητή-
ριου ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τους
υπόδικους ναζί να ξαναπατήσουν το πόδι τους στο Πε-
ριστέρι, ότι παλεύουμε να καταδικαστούν στη δίκη της
Χ.Α και ότι έχουμε μπροστά μας να οργανώσουμε μια
πολύ μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας στις
16 Μάρτη.

Λίλιαν Μπουρίτη

ΚΘΒΕ 
Συνεχίζεται 
η απεργία
Συνεχίζεται η απεργία στο Κρατικό

Θέατρο Βορείου Ελλάδος.  Οι
απεργοί διεκδικούν υπογραφή Συλλογι-
κής Σύμβασης που δεν θα περιλαμβά-
νει τους μνημονιακούς όρους των προ-
ηγούμενων ΣΣΕ που επέβαλαν μειώσεις
10% στους μισθούς, αντίθετα θα προ-
βλέπει αυξήσεις ύψους 7%. 

Οι ηθοποιοί καταγγέλλουν τη διοίκη-
ση ότι παίζει παιχνίδια επιμένοντας στις
μνημονιακές περικοπές, επειδή είναι
ανοιχτή η δικαστική διεκδίκηση των
ηθοποιών για επιστροφή των χρημάτων
τους που περικόπηκαν την περίοδο
2012-2015. Κατηγορούν δε το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού ότι κάνει πλάτες στα
παιχνίδια της διοίκησης. “Αυτή τη στιγ-
μή είμαστε στον αέρα, χωρίς σύμβαση
και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η
στάση της υπουργού Πολιτισμού κ.
Ζορμπά, η οποία δεν παίρνει θέση για
το ότι έκλεισε ο μεγαλύτερος θεατρι-
κός οργανισμός της χώρας, ούτε δέχε-
ται το ΣΕΗ σε ραντεβού το οποίο έχει
ζητηθεί από το σωματείο εδώ και 3 μή-
νες. Πιστεύουμε πλέον ότι η άτεγκτη
νεοφιλελεύθερη στάση της διοίκησης-
διεύθυνσης ΚΘΒΕ προκύπτει από την
κάλυψη του υπουργείου” τονίζει η ανα-
κοίνωση της Αντιπροσωπευτικής Επι-
τροπής Ηθοποιών ΚΘΒΕ, με την οποία
ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν τις κινητο-
ποιήσεις τους μετά από συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε στις 11/1. 

ΣΚΑΪ Όχι στις απολύσεις
Τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 11/1 και τριήμερη απερ-

γία τις μέρες που ακολούθησαν πραγματοποιήθηκε στο ΣΚΑΙ ως
απάντηση στην ομαδική απόλυση 12 εργαζόμενων του σταθμού. Η
εργοδοσία δεν δίστασε μάλιστα να απαγορέψει την είσοδο μελών
του Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ στο σταθμό, με αποτέλεσμα η συνάντηση των
εργαζόμενων με το συνδικαλιστικό τους φορέα να γίνει στο... πα-
γωμένο πεζοδρόμιο. 

Συγκέντρωση υπέρ των ρεμάτων
Συγκέντρωση – Εκδήλωση για τη διάσωση των ρεμάτων της Αττικής κα-

λούν στις 17 Ιανουαρίου 2019, στις 14:30, στην Λεωφόρο Συγγρού 15, έξω
από τα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής οι κινήσεις Δίκτυο πολιτών για τη
διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης,  Κι.Π.Η. (Κίνηση Πολιτών Ηλιούπο-
λης), Μικρογεωγραφίες, ΡΟΗ πολίτες υπέρ των ρεμάτων, Κίνηση για την
Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Αττι-
κής (Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής).

Στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία της ΜΚΟ
Άρσις έκαναν την Παρασκευή 11/1, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι

της μη κυβερνητικής οργάνωσης, με αφορμή τον νέο εκβιασμό της εργοδο-
σίας σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων εργασίας. 

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την υπογραφή συμβάσεων αορίστου χρόνου.
Το δίκιο τους έχει αποδειχθεί μέσα από τον πολύμηνο αγώνα που ξεκίνησαν
το περασμένο καλοκαίρι με αφορμή την απόλυση δύο συναδέλφων τους. Η
επαναπρόσληψη του ενός και η καταβολή πλήρους αποζημίωσης στον δεύ-
τερο, βασίστηκε ακριβώς στην παραδοχή της εργοδοσίας ότι η σχέση εργα-
σίας τους ήταν αορίστου χρόνου. Τώρα η διοίκηση προτείνει νέες 6μηνες
συμβάσεις, ενώ έχει προστεθεί όρος με τον οποίο οι εργαζόμενοι/ες παραι-
τούνται από την αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης. Μάλιστα
έθεσε εκβιαστικά το δίλημα “ή υπογράφετε ή απολύεστε”. Σύμφωνα με το
σωματείο των εργαζόμενων ο όρος για τις αποζημιώσεις “δεν έχει κανένα
νομικό έρεισμα και χρησιμοποιείται εντελώς εκδικητικά από τη Διοίκηση, με-
τά τις νικηφόρες κινητοποιήσεις του καλοκαιριού”. 

“Οι όροι εργασίας δεν είναι ζήτημα ατομικό αλλά συλλογικής διαπραγμά-
τευσης” υπογραμμίζει το υπο σύσταση Σωματείο Εργαζομένων και συνεχίζει:
“Δεν υπογράφουμε όρους που αντίκειται στην εργατική νομοθεσία ή υπονο-
μεύουν τα δικαιώματά μας (δηλώνουμε την επιφύλαξη μας επί παντός νόμι-
μου δικαιώματος μας). Ως υπό σύσταση Σωματείο έχουμε ήδη ζητήσει συ-
νάντηση με τη Διοίκηση της Άρσις για τη διεκδίκηση συμβάσεων εργασίας
αορίστου χρόνου και ως τότε αντιστεκόμαστε συλλογικά. Δυναμώνουμε το
Σωματείο, δεν αφήνουμε κανέναν/καμία μόνο/η σε άνωθεν πιέσεις, διεκδι-
κούμε την αναγνώριση του πραγματικού καθεστώτος εργασίας μας”.

ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Στάση εργασίας

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  
Νεκρός στο βωμό του κέρδους

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Αλληλεγγύη στους μετανάστες εργάτες

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΟΤΑ 
Συγκέντρωση για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία

πραγματοποίησαν οι συμβασιούχοι των δήμων, έξω από το Υπ. Εσω-
τερικών στις 14/1. Χρησιμοποίησαν μια σειρά συμβολισμούς στην κι-
νητοποίησή τους καθώς έκοψαν βασιλόπιτα δηλώνοντας ότι ο αγώνας
τους θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά και διαδήλωσαν φορώντας τα κί-
τρινα γιλέκα της δουλειάς τους, κάνοντας τη σύνδεση με τον ξεσηκω-
μό που εξελίσσεται στη Γαλλία. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε κλι-
μάκιο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την κατάληψη της Πρυ-
τανείας και στη συνέχεια οι συμβασιούχοι των δήμων συμμετείχαν
στην απεργιακή διαδήλωση των εκπαιδευτικών που έγινε το μεσημέρι. 

12/1, Αντιφασιστική διαδήλωση στο Περιστέρι

14/1, Συγκέντρωση
συμβασιούχων ΟΤΑ
στο Υπ. Εσωτερικών



Ανεπιθύμητο κήρυξε η πόλη του Άργους
τον υπόδικο “φύρερ” της Χρυσής Αυγής
Μιχαλολιάκο. Απέναντι στην “εκδήλω-

ση” που προσπάθησε να στήσει την Κυριακή
13 Γενάρη η ναζιστική εγκληματική συμμορία
με ομιλητή τον “αρχηγό” της -ο οποίος εμφανί-
στηκε επικεφαλής κρανοφόρων χρυσαυγιτών
με στειλιάρια και υπό αστυνομική προστασία-
εκατοντάδες αντιφασίστες και αντιφασίστριες
βροντοφώναξαν “Ούτε στο Άργος, ούτε που-
θενά”.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση που έκανε το
Αντιφασιστικό Μέτωπο Αργολίδας: «Η μαζική
και μαχητική συμμετοχή του κόσμου στην αντι-
φασιστική συγκέντρωση ενάντια στην έλευση
του Μιχαλολιάκου χάλασε τη ναζιστική φιέστα
στο Άργος! Η θλιβερή εικόνα που παρουσία-
σαν οι φασίστες δεν διασώθηκε ούτε με τον

περιφερόμενο θίασο τραμπούκων που ήρθαν
με λεωφορείο από άλλες περιοχές με αποτέ-
λεσμα στο τέλος τα καθίσματα να είναι περισ-
σότερα από τους χειροκροτητές του “φύρερ”.
Ο Μιχαλολιάκος χρωστάει ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ στην αστυνομία καθώς έδρασε σαν περι-
φρούρηση της Χ.Α επιτρέποντας στους κρυμ-
μένους πίσω από τους αστυνομικούς νεοναζί
ακόμα και να πετάξουν πέτρες ανενόχλητοι
προς την αντιφασιστική συγκέντρωση. Κάτι
τέτοιο φυσικά δεν είναι δυνατόν να φοβίσει
κανέναν από τους αντιφασίστες όπως και έγι-
νε σήμερα. Το ναζιστικό παραλήρημα και ο
εθνικισμός δεν θα βρουν έδαφος στην περιο-
χή μας. Με την μαζική αντιφασιστική κινητο-
ποίηση ο φασισμός ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ και ΔΕΝ ΘΑ
ΠΕΡΑΣΕΙ, ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕ-
ΝΑ!».
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«Ούτε στο Άργος, ούτε πουθενά»

Εννέα κατηγορούμενοι προ-
σκόμισαν έγγραφα στις τέσ-
σερις πρώτες συνεδριάσεις

της νέας χρονιάς (312η-315η), με
τους 8 να έχουν ολοκληρώσει
(Μπαρμπαρούσης, Κουκούτσης, Αν-
τωνακόπουλος, Χατζηδάκης, Καζαν-
τζόγλου, Μπαρέκας, Χρυσαφίτης,
Καλαρίτης και Μιχάλαρος, ο οποίος
θα ολοκληρώσει στις 16/1, 316η δι-
κάσιμο). Οι δυο από αυτούς, Κου-
κούτσης και Μπαρμπαρούσης, είναι
οι τελευταίοι βουλευτές πριν τον Μι-
χαλολιάκο. 

Ο Μπαρμπαρούσης, βουλευτής
από το 2012, προσχηματικά είχε
«διαγραφεί», αλλά μόνο από την κοι-
νοβουλευτική ομάδα της Χρυσής
Αυγής. Τον διέγραψε ο Μιχαλολιά-
κος με τον φόβο της δίωξης, όταν
το καλοκαίρι του 2017 κάλεσε το
στρατό σε πραξικόπημα μέσα στην
ίδια τη Βουλή, καταχειροκροτούμε-
νος από τους άλλους χρυσαυγίτες
βουλευτές. Το πόσο υποκριτική ήταν
η διαγραφή φάνηκε και στις 15/1
όταν ο Μπαρμπαρούσης επέστρεψε
στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τα έγ-
γραφά του, ερωτήσεις και ομιλίες με
δήθεν ενδιαφέρον για την επαρχία
και διάφορα «κοινωνικά» και «πα-
τριωτικά» θέματα, δεν απαντάνε στις
επιθέσεις ταγμάτων εφόδου σε μι-
κροπωλητές που αυτός οργάνωσε
στις λαϊκές και για τις οποίες το δι-
καστήριο έχει εικόνα. Έχουν προ-
βληθεί βίντεο των επιθέσεων, καθώς
και δήλωση του ίδιου του Μπαρμπα-
ρούση «είμαι έτοιμος σε ανύποπτο
χρόνο να πάω να ξανακάνω ελέγ-
χους». Πολύ περισσότερο, δεν πεί-
θουν ότι ο Μπαρμπαρούσης δεν
ήταν, ή έχει πάψει να είναι ένας ναζι-
στής τραμπούκος, μέλος μιας εγ-
κληματικής οργάνωσης που θέλει να
ανατρέψει τη δημοκρατία. Και μπο-
ρεί να μην είναι σε αυτή τη δικογρα-
φία το κάλεσμα για πραξικόπημα,
αλλά ο Μπαρμπαρούσης απηχούσε
λέξη προς λέξη δεκάδες δηλώσεις
και ομιλίες του Μιχαλολιάκου, που
το δικαστήριο έχει παρακολουθήσει.

Ο Κουκούτσης εξελέγη βουλευτής
με τη ναζιστική συμμορία το 2012

και το 2015, ενώ το 2017 ανεξαρτη-
τοποιήθηκε από τη Χρυσή Αυγή κρα-
τώντας την έδρα. Η οργάνωση έχει
κρατήσει σχεδόν σιγή ιχθύος σχετι-
κά με αυτό το γεγονός. Ο Κουκού-
τσης είναι ακόμη ένα στέλεχος της
Χρυσής Αυγής που έχει ομολογήσει
τη ναζιστική φύση και τις εγκληματι-
κές δράσεις της οργάνωσης, λέγον-
τας σε ομιλία του στην τοπική Σπάρ-
της: «Αποκηρύσσουμε το κάθε τι συ-
νάδει με τον εθνικοσοσιαλισμό. Αυ-
τά τελείωσαν για τη Χρυσή Αυγή […]
Η δύναμή μας δεν είναι στα μπρά-
τσα, ρε παιδιά. Χρειάστηκε κάποια
εποχή να τα χρησιμοποιήσουμε και
αυτά. Ε, ας πούμε την αλήθεια, η
εποχή αυτή ξεπεράστηκε […] Βρα-
χνάς είναι συναγωνιστές και συνα-
γωνίστριες, τα δικαστήρια. […] Μας
περιμένουν στη γωνία για το παρα-
μικρό». Μετά από αυτά, τα έγγραφά
του (ερωτήσεις και ομιλίες) δεν εί-
χαν και πολλά να αντιπαραθέσουν
ενώπιον του δικαστηρίου. Ο Κου-
κούτσης επιπλέον έχει καταδικαστεί
πρωτόδικα σε 15 μήνες φυλάκιση με
αναστολή για συκοφαντική δυσφήμι-
ση σε βάρος του συντονιστή της
ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρου Κωνσταντίνου. Την
ημέρα του μεγαλειώδους συλλαλη-
τηρίου ενάντια στον Ξένιο Δία, τον
Αύγουστο του 2012, ο Κουκούτσης

είχε επιτεθεί λεκτικά και σωματικά
(ήταν η εποχή των «μπράτσων»)
στον Π. Κωνσταντίνου, τον Τζ. Ασ-
λάμ και την Β. Κατριβάνου, ενώ λίγο
μετά δημοσίευσε κείμενο στο οποίο
κατηγορούσε τον Π. Κωνσταντίνου
ως «εμπρηστή της Μαρφίν».

Τοπική της Νίκαιας
Οι Αντωνακόπουλος και Χατζηδά-

κης κατηγορούνται για τη δολοφονι-
κή επίθεση στους συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ, αλλά τα έγγραφά τους δεν
είχαν σχέση με την κατηγορία αυτή.
Οι τέσσερις από τους πέντε κατηγο-
ρούμενους που κατέθεσαν έγγραφα
κατά την 315η δικάσιμο (15/1) είναι
μέλη της τοπικής της Νίκαιας και κα-
τηγορούνται για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα (Καζαντζόγλου, Μι-
χάλαρος, Χρυσαφίτης και Καλαρί-
της). Η υπερασπιστική γραμμή της
Νίκαιας στη φάση των εγγράφων βα-
δίζει την πεπατημένη της εξέτασης
μαρτύρων, όπως την είδαμε σε όλη
της την αηδιαστική διάσταση στις
συνεδριάσεις της περιόδου 2015-
2016: αποδόμηση των μαρτύρων με
συκοφάντησή τους, θεωρία δύο
άκρων, συκοφάντηση του Παύλου
Φύσσα και της παρέας του ως «επι-
θετικούς», αλλά και ευτελισμός της
διαδικασίας. Σκηνές απείρου κάλ-

λους εκτυλίχθηκαν στο δικαστήριο
όταν η υπεράσπιση ζήτησε να ανα-
γνωστούν προγράμματα προσκόπων
(!) και να προβληθούν διαφημιστικά
τουριστικά βίντεο για εκδρομές στον
ποταμό Νέδα, σε μια προσπάθεια να
σχετικοποιηθεί η στρατιωτική δομή
της οργάνωσης και να υποβαθμι-
στούν τα αναρίθμητα στοιχεία που
δείχνουν την τοπική της Νίκαιας να
κάνει εκπαιδεύσεις. Σκηνές που θυ-
μίζουν τις ερωτήσεις που έκαναν οι
ίδιοι συνήγοροι στους αυτόπτες
μάρτυρες και τα θύματα για το αν τα
στειλιάρια θα μπορούσαν να είναι
ομπρέλες, για το αν τα όπλα θα μπο-
ρούσαν να είναι από τα Jumbo κλπ.

Η συκοφάντηση των μαρτύρων,
που εξυπηρετούσε όχι μόνο την απο-
δόμηση των καταθέσεών τους αλλά
είχε σκοπό και να τους τρομοκρατή-
σει, συνεχίστηκε με τα έγγραφα
όπως είχε ξεκινήσει πριν τρία χρόνια.
Η υπεράσπιση έφερε αναρτήσεις
των μαρτύρων στο facebοok στις
οποίες φαίνονται οι πολιτικές και αν-
τιφασιστικές τους πεποιθήσεις. Οι
αναρτήσεις αυτές δεν είναι δημό-
σιες, πράγμα που εύλογα οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι τις απέσπασαν κά-
νοντας αιτήματα φιλίας από ψεύτι-
κους λογαριασμούς, δηλαδή ότι
τους παρακολουθούσαν και τους
εξαπάτησαν. Επιχείρημα της υπερά-
σπισης για να προσκομίσει τις αναρ-
τήσεις ήταν ότι εφόσον πρόκειται για
αντιφασίστες δεν είναι αντικειμενικοί
παρατηρητές. Βέβαια πρόκειται για
αυτογκόλ: σε όλη τη διάρκεια της
εξέτασης της υπόθεσης Φύσσα, η
υπεράσπιση έχει επίμονα προσπαθή-
σει να υποβαθμίσει το γεγονός ότι ο
Παύλος Φύσσας ήταν αντιφασίστας,
χρησιμοποιώντας το άλλο συγκλονι-
στικό επιχείρημα ότι δεν έχει γράψει
αρκετά αντιφασιστικά τραγούδια.
Τώρα ξαφνικά παραδέχεται ότι όλη η
παρέα του ήταν αντιφασίστες!

Η υπεράσπιση προσκόμισε και ένα

ηχητικό, ισχυριζόμενη ότι είναι συ-
νέντευξη του Μ. Ξυπόλητου, στο
οποίο ο μάρτυρας και φίλος του
Παύλου Φύσσα περιγράφει τα όσα
έζησαν τα θύματα από την επίθεση
του τάγματος εφόδου. Ενώ σκοπός
της υπεράσπισης ήταν να δείξει ότι
επρόκειτο για συμπλοκή, καθώς ο
ομιλητής στο ηχητικό περιγράφει ότι
έπαιζαν ξύλο, τελικά κατάφερε δεύ-
τερο αυτογκόλ. Από τη μία μεριά
δεν απέδειξε ότι ο ομιλητής είναι ο
μάρτυρας. Από την άλλη, ισχυριζό-
μενη ότι το ηχητικό είναι όντως του
Ξυπόλητου, αναιρεί τον εαυτό της
όταν έλεγε πριν 3 χρόνια ότι πρόκει-
ται για ψευδομάρτυρα που δεν ήταν
παρών στα γεγονότα (και γι' αυτό το
λόγο είχε ζητήσει από το δικαστήριο
την κράτησή του). Με άλλα λόγια, ή
φέρνει ψεύτικα στοιχεία, ή ανατρέ-
πει τη γραμμή της και παραδέχεται
ότι απειλούσε τους μάρτυρες. Στην
πραγματικότητα, στη διάρκεια της
δίκης η υπεράσπιση έχει κάνει και τα
δυο.

Τέλος, η υπερασπιστική γραμμή
του Θ. Μπαρέκα, ο οποίος κατηγο-
ρείται για την επίθεση στο Συνεργείο
τον Ιούλιο του 2013, ήταν ότι η υπό-
θεση πήγε στο αρχείο –έφερε το έγ-
γραφο που το δείχνει- επειδή «δεν
υπήρχαν στοιχεία» και «μυστηριω-
δώς» ανασύρθηκε ξανά. Στην πραγ-
ματικότητα, όπως έχει καταθέσει ο Π.
Δριμυλής στη δίκη της ΧΑ, οι περίοι-
κοι έδωσαν αμέσως στην αστυνομία
ένα χαρτί με τις πινακίδες των δικύ-
κλων και των αυτοκινήτων που συμ-
μετείχαν, από τις οποίες ταυτοποι-
ήθηκε μεταξύ άλλων το βουλευτικό
αυτοκίνητο του Λαγού και το όχημα
του Μπαρέκα. Αυτόπτες μάρτυρες εί-
χαν αναγνωρίσει τον Λαγό και τον Μί-
χο. Τα στοιχεία υπήρχαν από την αρ-
χή, αλλά η υπόθεση αρχικά πήγε στο
«αγνώστων δραστών»: μια κραυγα-
λέα περίπτωση συγκάλυψης. Μετά
την κατακραυγή για το ξέπλυμα των
«αγνώστων» Λαγού και Μίχου, η υπό-
θεση ανασύρθηκε. Η ξεχωριστή δίκη
για την υπόθεση του Συνεργείου έχει
διακοπεί για τις 17/1.

Αφροδίτη Φράγκου

«Aυτογκόλ» της υπεράσπισης

Τώρα οι νεοναζί δηλώνουν ...”Πρόσκοποι”
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20 Γενάρη - Προχωράμε συντονισμένα
Σε μεγάλη πανελλαδική συνέλευση εργατι-

κής αντίστασης καλούν ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια και το Συντονιστικό

Νοσοκομείων την Κυριακή 20 Γενάρη. 

Πρόκειται για μια συνέλευση που θα αποφασί-
σει συγκεκριμένα αγωνιστικά βήματα πάνω στα
βασικά ζητήματα γύρω από τα οποία κινείται η
εργατική αντίσταση στη λεγόμενη “μεταμνημο-
νιακή” περίοδο. Ήδη η βδομάδα που οδήγησε
στη συνέλευση σημαδεύτηκε από το μεγάλο
αγώνα που δίνουν οι εκπαιδευτικοί. Έναν αγώνα
που προσθέτει άλλο ένα σπουδαίο αγωνιστικό
παράδειγμα στη μάχη χιλιάδων εργαζόμενων για
μόνιμη και σταθερή εργασία. Ανοιχτές είναι οι
μάχες που δίνουν γύρω από το ίδιο ζήτημα, οι
επικουρικοί εργαζόμενοι των δημόσιων νοσοκο-
μείων, οι συμβασιούχοι – παρατασιούχοι των δή-
μων, οι καθαρίστριες των σχολείων, οι εργολαβι-
κοί εργαζόμενοι στο Φυσικό Αέριο, στα Ελληνι-
κά Πετρέλαια κλπ. 

Αντίστοιχα σε εξέλιξη για τέταρτη εβδομάδα
βρίσκεται η απεργία των εργαζόμενων στο Κρα-
τικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που διεκδικούν
υπογραφή ικανοποιητικής ΣΣΕ, μια διεκδίκηση
που τους συνδέει με τους λιμενεργάτες της Co-
sco, τους εργαζόμενους στις ιδιωτικές κλινικές
και πολλούς ακόμα κλάδους που λένε το αυτο-
νόητο: Γιατί να δουλεύουμε με τους πετσοκομ-
μένους μισθούς των μνημονίων, αφού τα μνη-
μόνια τελείωσαν, η κυβέρνηση κομπάζει για τα
πλεονάσματα και την άνοδο της οικονομίας και
επιχειρήσεις όπως ο κολοσσός που αγόρασε το
λιμάνι του Πειραιά, θησαυρίζουν εκατομμύρια.

Κίνημα
Κι ενώ αυτοί οι αγώνες είναι σε εξέλιξη, ξα-

νάρχεται στο προσκήνιο ένα μεγάλο κίνημα
ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις. Κίνημα διε-
θνές - από τις ΗΠΑ του Τραμπ, μέχρι τις διαδη-
λώσεις των γυναικών στην Ισπανία – και με την
εργατική τάξη στο κέντρο του, οδηγώντας ακό-
μα και τους εργαζόμενους σε υποτιθέμενες
εταιρίες “πρότυπο” σαν την Google, να απερ-
γούν ενάντια στο σεξισμό. Ο στόχος για μια
απεργία ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις στις
8 Μάρτη, μπορεί πριν κάποιους μήνες να φαινό-
ταν μακρινός, αλλά ήδη οι σχετικές εκδηλώσεις
στους εργατικούς χώρους συγκεντρώνουν δε-
κάδες και οι πρώτες απεργιακές αποφάσεις
από σωματεία είναι γεγονός.

Σε όλες αυτές τις μάχες ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια και το Συντονιστικό Νοσοκο-
μείων έδωσαν και δίνουν το παρών. Στις περισ-
σότερες ο ρόλος τους είναι κρίσιμος. Για να
κερδίσει συμπαράσταση ο αγώνας και να μην
απομονωθεί, για να οργανωθεί η βάση και να
πιέσει τη συνδικαλιστική ηγεσία να κινηθεί
απεργιακά, για να στηριχτούν τα μαχητικά κομ-
μάτια μέσα στους εργατικούς χώρους απέναντι
στις κυβερνητικά καλέσματα για εφησυχασμό κι
αναμονή, για να δοθούν οι πολιτικές απαντή-
σεις που θα εξουδετέρωναν το διασπαστικό δη-
λητήριο του εθνικισμού, για να οργανωθεί σε
συγκεκριμένα βήματα η διάθεση του “να τα πά-
ρουμε όλα πίσω”. 

Στις 20 Γενάρη η θέση κάθε αγωνιστή εργα-
ζόμενου και κάθε αγωνίστριας εργαζόμενης εί-
ναι στις συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν
στα γραφεία της ΠΟΕ ΟΤΑ στο Μεταξουργείο.

Συνεχίζουμε τον αγώνα που έχουμε
ξεκινήσει για υπογραφή Συλλογικής

Σύμβασης Εργασίας που θα πιάνει
όλους τους εργαζόμενους στις προβλή-
τες ΙΙ και ΙΙΙ στο Λιμάνι του Πειραιά. Διεκ-
δικούμε μια ΣΣΕ που θα ανταποκρίνεται
στις πραγματικές ανάγκες των εργατών
και των οικογενειών μας. Η σύμβαση που
υπέγραψε η εργοδοσία με το εργοδοτικό
σωματείο που έχει στήσει, δεν μας καλύ-
πτει. Δεν κατοχυρώνει τίποτα, δεν αυξά-
νει τους μισθούς, δεν βελτιώνει τα ωρά-
ρια και τις συνθήκες εργασίας, διατηρεί
τις ατομικές συμβάσεις και δίνει απλά
μια δωροκάρτα το μήνα. 

Έχουμε όμως και νίκες καθώς με τον
απεργιακό μας αγώνα κερδίσαμε την έν-
ταξή μας στα Βαρέα κι Ανθυγιεινά Επαγ-
γέλματα. Με την ώθηση που μας δίνει
αυτή η νίκη συνεχίζουμε τον αγώνα με
την αυτοπεποίθηση ότι θα κερδίσουμε τη
ΣΣΕ που διεκδικούμε. Κι όχι μόνο εμείς
αλλά όλοι οι κλάδοι εργαζομένων που
διεκδικούν. Χωρίς την αλληλεγγύη που
μας έδειξαν τις ημέρες των απεργιών
μας τα ταξικά σωματεία, οι εργαζόμενοι,
οι συνταξιούχοι, οι μαθητές, οι φοιτητές,
δεν θα πετυχαίναμε τίποτα. Μέσα σε αυ-
τό το κύμα συμπαράστασης, πολύ μεγά-
λη ήταν η παρουσία και η βοήθεια από
τον Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια. 

Ο αγώνας των εργαζόμενων είναι κοι-
νός. Στόχος είναι όλοι οι εργάτες να
έχουν ικανοποιητικές και ξεκάθαρες συλ-
λογικές συμβάσεις, που να καλύπτουν
τις ανάγκες τους. Δεν γίνεται να συνεχι-
στεί αυτό το καθεστώς των ατομικών
συμβάσεων που ο καθένας παίρνει ο,τι
γουστάρει ο εργοδότης του. Όσο πιο
συντονισμένος κι αποφασιστικός είναι ο
αγώνας αυτός, τόσο καλύτερα αποτελέ-
σματα θα έχουμε συνολικά σαν εργάτες. 

Σε αυτή την κατεύθυνση θα είμαι στη
συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια την Κυριακή 20 Γενάρη. 

Δαμιανός Βουδιγάρης, ΔΣ σωματείου
εργαζόμενων στην Cosco (ΕΝΕΔΕΠ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΓΕΝΑΡΗ
Στην αίθουσα της ΠΟΕ ΟΤΑ, 
Καρόλου 24, πλ. Καραϊσκάκη, 
ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείο
10πμ: Άνοιγμα Συνέλευσης 
Τάσος Αναστασιάδης
(Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια)
10.00πμ – 12.00μμ
«Καμία απόλυση συμβασιούχου –
εργολαβικού. Μονιμοποιήσεις και
προσλήψεις» 
Προεδρείο: 
Κατερίνα Θωίδου, συμβασιούχος ΟΑΕΔ
Ομιλητές: Κώστας Καταραχιάς, πρ. συλ-
λόγου εργαζ. νοσοκ. Άγιος Σάββας • Βα-
σιλική Κανέλλου, συμβασιούχος ΟΑΕΔ,
νοσοκομείο Γεννηματάς • Μαρία Κοτρώ-
νη, πρ. εργολαβικών ΔΕΣΦΑ (ΠΣΕΦΑ) •
Λίτσα Κριαρά, συμβασιούχος σχολική κα-
θαρίστρια • Στέλιος Γιαννούλης, αναπλη-
ρωτής δάσκαλος
12.30μμ- 2.00μμ 
«Πάλη για Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς»
Προεδρείο: Ζαννέτα Λυσικάτου, 
Γενικό Συμβούλιο ΟΕΝΓΕ
Ομιλητές: • Κώστας Πολύδωρος, ΔΣ σω-
ματείου Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας • Δα-
μιανός Βουδιγάρης, ΔΣ σωματείου εργα-
ζόμενων στην Cosco (ΕΝΕΔΕΠ) • Βασί-
λης Συλαΐδής, ΔΣ ΕΚΑ, συνδικαλιστής ΙΝ-
ΤΡΑΚΟΜ • Μανώλης Μαστοράκης, ΣΕ-
ΚΕΣ ΕΥΔΑΠ • Αγγέλα Χαραλαμπάκη, ερ-
γαζόμενη σε εταιρία καθαρισμού 

2.30μμ- 4.00μμ
«STOP στις σεξιστικές επιθέσεις. Εμπρός
για απεργιακή 8 Μάρτη»
Προεδρείο: Θένια Ασλανίδη, 
συνδικαλίστρια νοσοκ. Ερυθρός
Ομιλήτριες: • Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΔΣ
συλλόγου εργαζόμενων νοσοκ. Γεννημα-
τάς
• Μαρία Αλφιέρη, ΔΣ συλλόγου εργαζόμε-
νων νοσοκ. Αγλαΐα Κυριακού
• Μαρία Αμπελιώτη, συνδικαλίστρια Δήμου
Αθήνας • Μαρία Χαρχαρίδου, ΔΣ συλλό-
γου εργαζόμενων νοσοκ. Γεννηματάς
• Ειρήνη Φωτέλλη, ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ

4μμ: Κλείσιμο της Συνέλευσης, 
Χρίστος Αργύρης, 
(Συντονιστικό Νοσοκομείων)

Το πρόγραμμα

Ηκινητοποίηση, η απεργία, η διαδήλωση
είναι τα όπλα που έχουμε για να κερδί-

σουμε το δικαίωμά μας στη μόνιμη και σταθε-
ρή εργασία. Με αυτό τον τρόπο συνεχίζουμε
και σήμερα καθώς, παρότι έχει περάσει ενά-
μιση χρόνος, δεν έχει αλλάξει κάτι από τη με-
ριά του Υπουργείου. 

Τότε, το καλοκαίρι του 2017, απειληθήκαμε
με άμεση απόλυση και κάναμε μια μεγάλη
απεργία που διεκδικούσαμε την παραμονή μας
στη δουλειά, αλλά και το σταμάτημα της ομη-
ρείας που συνεχίζεται τόσα χρόνια. Η κυβέρνη-
ση τελικά αναγκάστηκε να υποσχεθεί ότι θα
κάνει προσλήψεις και να καθησυχάσει ότι δεν
θα απολυθούμε, η ομοσπονδία μας δυστυχώς
δέχτηκε αυτόν τον εφησυχασμό και μερικούς
μήνες μετά, με τη διαδικασία της 3Κ του ΑΣΕΠ,
μας πετάει εκτός δουλειάς τελείως εκδικητικά. 

Εμείς λέμε ότι δεν κάνουμε πίσω αν δεν με-

τατραπούν οι συμβάσεις μας σε αορίστου
χρόνου. Οι περισσότεροι δουλεύουμε στην
καθαριότητα. Είναι μια δουλειά που πάντα
χρειάζεται να γίνεται. Είναι ο ορισμός αυτού
που λέμε ότι πληρούμε πάγιες και διαρκείς
ανάγκες. Μέχρι και τα δικαστήρια το δέχον-
ται τις περισσότερες φορές και εγκρίνουν
την παραμονή μας στη δουλειά με ασφαλιστι-
κά μέτρα. Και είναι και μια επικίνδυνη δου-
λειά. Θρηνούμε πάνω από 45 συναδέλφους
νεκρούς τα τελευταία τρία χρόνια. Βασικοί
παράγοντες για αυτόν τον τραγικό απολογι-
σμό είναι το καθεστώς της ελαστικής εργα-
σίας, αλλά και η ελλειπής χρηματοδότηση.
Δουλεύουμε σε απορριματοφόρα χωρίς συν-
τήρηση, χωρίς λάστιχα, χωρίς τα απαραίτητα
συνεργεία. Αντί να σεβαστούν τον αγώνα
μας, το αίμα που χύσαμε, τη δουλειά που
προσφέρουμε τόσα χρόνια μέσα στα σκουπί-

δια και τα μικρόβια, μας πετάξαν απ'έξω και
μας λοιδορούν κι από πάνω. Από τα πάνω
σπέρνουν επίτηδες τέτοια ζιζάνια, γιατί προ-
σπαθούν να μας βάλουν να τσακωθούμε με-
ταξύ μας. Αλλά δεν τσιμπάμε. Για μας όποιος
μπαίνει στη δουλειά είναι συνάδελφος. 

Ο συντονισμός είναι απαραίτητος. Γι'αυτό
και συμμετείχαμε στη διαδήλωση των εκπαι-
δευτικών στις 14/1. Θα πρέπει να ενώσουμε
τους αγώνες μας. Κι όταν το καταφέρουμε
αυτό θα γίνουμε ποτάμι που θα τα παρασύρει
όλα. Αυτό συμβολίζουν και τα κίτρινα γιλέκα
που φοράμε στις κινητοποιήσεις, που είναι
ούτως ή άλλως το ρούχο της δουλειάς μας,
αλλά θέλουμε να θυμίσουμε και το παράδειγ-
μα του να παλεύουν όλοι ενωμένοι.

Λάζαρος Ντάρης, 
συμβασιούχος στο δήμο Ν.Ιωνίας

μέλος του Συντονιστικού Συμβασιούχων ΟΤΑ
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Με επιτυχία συνεχίζονται στους εργα-
τικούς χώρους οι εκδηλώσεις παρου-
σίασης του νέου βιβλίου του Μαρξι-

στικού Βιβλιοπωλείου “Η πάλη για την απε-
λευθέρωση των γυναικών” της Μαρίας Στύλ-
λου. Πάνω από είκοσι άτομα, στην πλειοψη-
φία τους γυναίκες εργαζόμενες, πολλές συμ-
βασιούχες, συμμετείχαν την Τρίτη 15 Γενάρη
στην εκδήλωση στο δήμο Αγίας Παρασκευής,
με την πρόταση για μια απεργιακή 8 Μάρτη
να βρίσκεται στο κέντρο της συζήτησης.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Κώστας Μεγαγιάν-
νης, μέλος του ΔΣ του σωματείου εργαζόμε-
νων στο Δήμο, παρουσιάζοντας τις ομιλή-
τριες: την πρόεδρο του Σωματείου εργαζο-
μένων στο δήμο, Στέλλα Τζανίνη και τη συγ-
γραφέα του βιβλίου, Μαρία Στύλλου. Η Σ.
Τζανίνη μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την
έκδοση, για το πόσο ευανάγνωστη και επεξη-
γηματική για τις ρίζες της γυναικείας κατα-
πίεσης είναι. Ιδιαίτερα στάθηκε στα κεφάλαια
που μιλούν για το πέρασμα από τις αταξικές
και χωρίς σεξιστικές διακρίσεις πρωτόγονες
κοινωνίες, στις ταξικές στις οποίες η κατα-
πίεση των γυναικών ήταν -και παραμένει μέ-
χρι τον καπιταλισμό- βασικό συστατικό στοι-
χείο της κυριαρχίας της εκάστοτε άρχουσας
τάξης. Και τόνισε πόσο μεγάλη είναι η μάχη
για να μην περάσουν οι επιθέσεις στις γυναί-
κες σήμερα. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε την ομιλία
της Μ. Στύλλου -που ανέδειξε τις αιτίες της

καταπίεσης και επικέντρωσε στους αγώνες
και τη σημασία της πρότασης για απεργιακή
8 Μάρτη φέτος- ξεχώρισαν οι παρεμβάσεις
με τις εμπειρίες των εργαζόμενων γυναικών
που αναδείκνυαν τα στερεότυπα και τις σε-
ξιστικές ιδέες που αντιμετωπίζουν από την
οικογένεια μέχρι το χώρο δουλειάς και συ-
νολικά στην κοινωνία. Αναφέρθηκαν συγκε-
κριμένα παραδείγματα επιθέσεων όπως η
απειλή της απόλυσης αν θελήσει μια γυναί-
κα να κάνει παιδιά ή η καθημερινή εμπορευ-
ματοποίηση του γυναικείου σώματος στα
μέσα ενημέρωσης. Απέναντι σε όλα αυτά,
αναδείχτηκαν οι αγώνες του γυναικείου κι-
νήματος από τις αρχές του προηγούμενου
αιώνα μέχρι σήμερα, που στέλνουν το αισιό-
δοξο μήνυμα ότι, μαζί με το εργατικό κίνημα
που παλεύει να τα πάρει όλα πίσω, μπορούν
να τσακίσουν το σεξισμό και τις διακρίσεις.

Λ.Β.

Τις πρώτες αποφάσεις για απεργία στις 8
Μάρτη, τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών, πή-
ραν σωματεία και σύλλογοι εργαζομένων

στο δημόσιο την περασμένη εβδομάδα, καλών-
τας την ΑΔΕΔΥ να τη στηρίξει και να τη γενι-
κεύσει. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για μια 8 Μάρτη
που θα δώσει στη πάλη ενάντια στο σεξισμό
και την καταπίεση απεργιακή διάσταση.

Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Εργαζόμενων στο
νοσοκομείο Άγιος Σάββας αποφάσισε να προ-
χωρήσει σε απεργιακή κινητοποίηση στις 8
Μάρτη με στάση εργασίας 12μες με 3μμ και
απεργιακή συγκέντρωση στις 2μμ στην πλατεία
Κλαυθμώνος. Ο Σύλλογος Εργαζόμενων στο
νοσοκομείο Γεννηματάς υιοθέτησε την πρότα-
ση για να γίνει η 8 Μάρτη υπόθεση του εργατι-
κού κινήματος και καλεί το Γενικό Συμβούλιο
της ΑΔΕΔΥ που θα συνεδριάσει σις 16 Γενάρη
να πάρει απόφαση για απεργιακή κινητοποί-
ηση. Αντίστοιχη απόφαση, με υιοθέτηση της
πρότασης για απεργιακή 8 Μάρτη και κάλεσμα
στην ΑΔΕΔΥ να την εντάξει στην ατζέντα των
απεργιακών κινητοποιήσεών της, πήρε και ο
 Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικών Γραμματειών
Βιομηχανίας και Ενέργειας (τ.ΥΠ.ΑΝ).

“Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», συνεδρίασε
τη Δευτέρα 14/01/2019 και αποφάσισε κατά
πλειοψηφία ότι η 8 Μάρτη 2019 η παγκόσμια
ημέρα της Γυναίκας, να αποτελέσει σημαντικό

σταθμό για το εργατικό κίνημα καθώς οι ανισό-
τητες σε βάρος των γυναικών συνεχίζουν να
υπάρχουν και να αυξάνονται λόγω της οικονο-
μικής κρίσης”, αναφέρει η απόφαση του Συλ-
λόγου στο Γεννηματάς, “Πιο συγκεκριμένα:

Α. Μέσα στο 2017 κυκλοφόρησε ο «δείκτης
ισότητας των φύλων» που καταγράφει την ανι-
σότητα ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες
στους τομείς της εργασίας, του χρήματος, της
γνώσης, του χρόνου, της εξουσίας και της
υγείας σε όλο τον κόσμο. Σε αυτόν, ο μέσος
όρος των κρατών - μελών της Ε.Ε. φτάνει στο
66,2 και πρώτη στην ανισότητα είναι η Ελλάδα
με 50, δηλαδή με τον χαμηλότερο δείκτη ισό-
τητας σε σχέση με τις άλλες χώρες. 

Β. Με βάση τα στοιχεία του 2016 από το ΙΚΑ,
ο μισθός των γυναικών είναι κατά 226 ευρώ το
μήνα χαμηλότερος. Η μισθολογική διαφορά
στην Ελλάδα φτάνει το 45,2% ενώ στην Ευρώ-
πη είναι 41,1%. 

Γ. Την ίδια στιγμή παρατηρείται αύξηση των
σεξιστικών επιθέσεων διεθνώς αλλά και μέσα
στους χώρους δουλειάς, ιδιαίτερα στον ιδιωτι-
κό τομέα.

Αποφασίζουμε και καλούμε το Γενικό Συμ-
βούλιο της ΑΔΕΔΥ να πάρει απόφαση για κινη-
τοποίηση (στάση εργασίας, συλλαλητήριο κλπ)
κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου εργα-
σίας, ανήμερα στις 8 Μαρτίου 2019”.

“Η φετινή παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας,

στις 8 του Μάρτη, αποκτάει επιτέλους και διε-
θνώς αλλά και στην Ελλάδα νέα χαρακτηριστι-
κά”, αναφέρει ο Σύλλογος στον Άγιο Σάββα,
“Αυτή η ημέρα ούτως ή άλλως ήταν πάντοτε
υπόθεση του εργατικού κινήματος, μιας και
από αυτό προέκυψε αυτή η «επέτειος» στις αρ-
χές του 20ού αιώνα. Μόνο «επετειακή» όμως
δεν είναι!...

Σήμερα οι γυναίκες αποτελούν κάτι περισσό-
τερο από το 50% της εργατικής τάξης, επιβα-
ρύνονται όμως πολύ περισσότερο με την δου-
λειά στο σπίτι. Σε αυτή την εικόνα προστίθενται
πάνω στις γυναίκες και τα βάρη από τη διάλυ-
ση των γηροκομείων, των παιδικών σταθμών,
της υγείας και της παιδείας με την επέλαση
των μνημονίων και της διαρκούς λιτότητας.

Όλοι εμείς που παλεύουμε για προσλήψεις,
αυξήσεις, δημόσια και δωρεάν υγεία και παι-
δεία για όλους, στις 8 του Μάρτη προσθέτουμε
στην ατζέντα των κινητοποιήσεων μας απερ-
γιακή συγκέντρωση και διαδήλωση ανήμερα
της 8 του Μάρτη. Προχωράμε σε απεργιακή κι-
νητοποίηση με στάση εργασίας 12μες με 3μμ
και απεργιακή συγκέντρωση στις 2μμ στην
πλατεία Κλαυθμώνος. Γυναίκες και άντρες ερ-
γαζόμενοι μαζί εκείνη την ημέρα ξεσηκωνόμα-
στε ζητώντας να τα πάρουμε όλα πίσω ΚΑΙ επι-
τέλους να σταματήσουν οι παράλογες διακρί-
σεις με βάση το φύλο”.

Την Τετάρτη 9/1/19 στα δικαστήρια της
Ευελπίδων, δικάστηκε η μήνυση του ερ-
γοδότη Δ. Λαζόπουλου εναντίον 26 απερ-
γών της Γενικής Ανακυκλώσεως Α.Ε και
των συμπαραστατών τους, που είχαν
συλληφθεί στις 5/1/15 κατά τη διάρκεια
της απεργιακής κινητοποίησης στο εργο-
στάσιο, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα
τους.

Το δικαστήριο απέρριψε την μήνυση
της εργοδοσίας αθωώνοντας έτσι πανη-
γυρικά τόσο τους απεργούς - στην πλει-
οψηφία τους μετανάστες εργάτες - όσο
και τους συμπαραστάτες τους. 

Στη συνέχεια ο εργοδότης Δημήτρης
Λαζόπουλος καταδικάστηκε σε συνολική
ποινή 46 μηνών χωρίς αναστολή για το
αδίκημα της μη καταβολής δεδουλευμέ-
νων στους εργαζόμενους.

“Εργαζόμενοι που απέργησαν κάθονται
στο εδώλιο μαζί με τους συμπαραστάτες
τους μετά από τη μήνυση μιας εταιρίας-
σκάνδαλο που είχε δύο νεκρούς και είχε
κόσμο απλήρωτο για χρόνια. Από τη με-
ριά μας παλεύουμε για την αθώωση των
εργατών και ταυτόχρονα διεκδικούμε η
ανακύκλωση, που είναι δημόσιο αγαθό,
να περάσει στο κράτος και όχι στους κερ-
δοσκόπους ιδιώτες”, ανέφερε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου πριν την έναρξη της δίκης. 

“Πρόκειται για έναν εμβληματικό εργα-
τικό αγώνα γιατί απέδειξε πως όλοι μαζί
οι εργαζόμενοι, από Πακιστάν, από Μπαγ-
κλαντές, από Ινδία, Αλβανοί, Έλληνες
μπορούν να οργανώνουν τους αγώνες
τους και να νικάνε.  Αυτή η δικαστική νίκη
ανήκει πρωτίστως στους εργαζόμενους
που έδωσαν αυτή τη μεγάλη μάχη”, ανέ-
φερε μεταξύ άλλων μετά τη δίκη ο δικη-
γόρος υπεράσπισης των εργαζόμενων και
των συμπαραστατών, Γιάννης Αγγελάκης.

Μετά τη δίκη ο πρόεδρος της Πακιστα-
νικής Κοινότητας και της Ένωσης Μετα-
ναστών Εργατών Τζαβέντ Ασλάμ τόνισε
πως: “Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους
που στάθηκαν στο πλευρό μας μέχρι την
τελική δικαίωση. Θέλω να ευχαριστήσω
την ΚΕΕΡΦΑ και όλα τα μέλη της και κα-
λώ όλους τους μετανάστες εργάτες που
δεν είναι γραμμένοι σε σωματεία να έρ-
θουν στην Ένωση Μεταναστών Εργατών
και να δυναμώσουμε τη φωνή μας”.

Σε ανακοίνωση της η Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας, μεταξύ άλλων,
υπογραμμίζει:

"Η δίκη έφερε στο προσκήνιο την ρα-
τσιστική πλευρά των αστυνομικών διώξε-
ων των απεργών καθώς με βάση την μή-
νυση της εργοδοσίας οι μετανάστες δεν
μπορούσαν να ανανεώσουν άδειες παρα-
μονής. Τι έκανε άραγε η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ και το Υπουργείο Εργασίας στο οποίο
θητεύει και ο Νάσος Ηλιόπουλος, υποψή-
φιος Δήμαρχος Αθήνας της Ανοιχτής Πό-
λης για την κατάργηση αυτών τα ρατσι-
στικών πολιτικών;".

Κ.Μ.

Αποφάσεις σωματείων 
για απεργιακή 8 Μάρτη

Νίκη στη δίκη
της Γενικής
Ανακύκλωσης ΑΕ

Εκδηλώσεις

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 3μμ 
Αιθ. Β3 (νέο κτίριο, 2ος όροφος) 
Ομιλήτριες: 
Ειρήνη Λαγάνη, καθηγήτρια στο τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστήμιου 
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου και υπεύθυνη
σύνταξης του περιοδικού «Σοσιαλισμός από τα κάτω»
ΠΑΤΗΣΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 6:30μμ 
Καφενείο Περιμπανού (Χατζηδάκη 9) 
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Παρασκευή 18/1 1μμ
Αμφιθέατρο 
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου
ΕΥΔΑΠ
20/2, Αιθουσα εκδηλώσεων Περισσός 

Επόμενες εκδηλώσεις

15/1, δημαρχείο Αγ. Παρασκευής
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Μπορεί οι κινητοποιήσεις στην
Αθήνα να είχαν πανελλαδικό
χαρακτήρα, όμως όσοι εκπαι-

δευτικοί έμειναν στις πόλεις και τα χω-
ριά τους όχι μόνο απέργησαν αλλά ορ-
γάνωσαν τοπικές διαδηλώσεις. Δεκά-
δες είναι οι συγκεντρώσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα. 

Μιλώντας στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Σεραφείμ Ρίζος, πρόεδρος του
ΣΕΠΕ Χανίων, έδωσε το δικό τους πα-
ράδειγμα.

“Η κατάθεση του νομοσχεδίου για το
διορισμό των εκπαιδευτικών που  πετά-
ει την προϋπηρεσία, το μόχθο χρόνων,
χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών
και εισάγει το «προσοντολόγιο» με το
οποίο για να διοριστεί κάποιος θα πρέ-
πει να συνυπολογιστούν τίτλοι σπου-
δών, μεταπτυχιακά, σεμινάρια 300
ωρών, βαθμοί πτυχίου, πιστοποιήσεις
γλωσσομάθειας κλπ αποτέλεσε κήρυξη
πολέμου από την πλευρά της κυβέρνη-
σης προς τους εκπαιδευτικούς. Σε αν-
τίθεση με τους ισχυρισμούς του
υπουργού κανείς αναπληρωτής δεν εί-
δε τον εαυτό του μέσα σε αυτό το νο-
μοσχέδιο. Η συμμετοχή στις απεργια-
κές κινητοποιήσεις και τις διαδηλώσεις
ήταν οι μεγαλύτερες των τελευταίων
χρόνων.

Αυτό ίσχυσε για όλες τις πόλεις της
χώρας. Στα Χανιά η συμμετοχή δεν πε-
ριορίστηκε στον κόσμο της αδιοριστίας
αλλά αγκάλιασε και τους μόνιμους συ-
ναδέλφους καθώς είδαν την κίνηση της
κυβέρνησης ως μια επιθετική κίνηση
που θα διαιωνίσει τις ελλείψεις προσω-
πικού, υποβαθμίζει τα πτυχία όλων και
εισάγει την χειρότερη μορφή αξιολόγη-
σης μέσα στο σχολείο.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των
κινητοποιήσεων έπαιξε το πρωτοβάθ-
μιο σωματείο, ο ΣΕΠΕ Χανίων. Οι δια-
δηλώσεις που έγιναν θύμιζαν τις μεγά-
λες διαδηλώσεις του 2006 και του

2013. Από την πρώτη στιγμή βασικό
ρόλο στον αγώνα παίζει η γενική συνέ-
λευση του Συλλόγου. Οι αποφάσεις
μας απαίτησαν από τη ΔΟΕ διεύρυνση
των κινητοποιήσεων ζητώντας κήρυξη
νέας 48ωρης την προηγούμενη Δευτέ-
ρα - Τρίτη και έφεραν αποτέλεσμα.
Εκλέξαμε μαζική απεργιακή επιτροπή
που έχει την ευθύνη της οργάνωσης
της απεργίας και μαζί με τη συνέλευση
αποτελούν τα κέντρα οργάνωσης του
αγώνα. Με έξοδα του Συλλόγου απο-
φασίσαμε να στείλουμε μια μεγάλη αν-
τιπροσωπία συναδέλφων να συμμετέ-
χει στις κινητοποιήσεις στην Αθήνα.
Εκδόθηκαν αφίσες από την επιτροπή
αναπληρωτών του Συλλόγου που λει-
τουργεί αδιάλειπτα τα τελευταία 4 χρό-
νια. Οργανώθηκαν μικτά απεργιακά
κλιμάκια που το πρωί της Δευτέρας και
της Τρίτης γύρισαν σχολεία της πόλης
και σε ορισμένες περιπτώσεις έκλεισαν
τα σχολεία έπειτα από επιτόπου συνε-
δριάσεις των συλλόγων διδασκόντων.
Εκδώσαμε γράμμα προς τους γονείς
το οποίο μοιράστηκε στις πύλες των
σχολείων αλλά και διαβάστηκε την πα-
ραμονή της απεργίας στο κεντρικό
δελτίο ειδήσεων της «Νέας Τηλεόρα-
σης», σε παράσταση διαμαρτυρίας που
οργανώσαμε την παραμονή της απερ-
γίας. Περιοδεύσαμε με απεργιακά κλι-
μάκια σε χώρους του δημοσίου για να
μιλήσουμε για την απεργία. Την Τρίτη
15/1 οργανώνουμε νέα γενική συνέλευ-
ση. Δεν γυρνάμε πίσω”.

Τεράστια ήταν η συμπαράσταση στον
αγώνα των εκπαιδευτικών. Από την
πρώτη στιγμή όλα τα κομμάτια του εκ-

παιδευτικού κινήματος βρέθηκαν στο πλευ-
ρό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Φοιτη-
τικοί σύλλογοι, μαθητές και σύλλογοι γονέ-
ων έβγαλαν ανακοινώσεις και συμμετείχαν
στα μαχητικά συλλαλητήρια. 

Το σημαντικότερο όμως όλων ήταν πως πί-
σω από τον αγώνα των εκπαιδευτικών για
μονιμοποίηση στάθηκαν και τα άλλα κομμά-
τια των εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα
που εδώ και καιρό δίνουν τη μάχη για μονι-
μοποιήσεις. Πρώτα και κύρια οι νοσοκομει-
ακοί που άνοιξαν τη χρονιά με απεργιακή κι-
νητοποίηση, αλλά και οι εργαζόμενοι στους
δήμους. Και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι
στο ΥΠΠΟ βρέθηκαν στο δρόμο στο πλευρό
των εκπαιδευτικών διεκδικώντας μονιμοποι-
ήσεις.

“Ο αγώνας των εκπαιδευτικών είναι ολόι-
διος με τον αγώνα που δίνουμε στα νοσοκο-
μεία τα τελευταία τρία χρόνια”, ανέφερε ο
Χρίστος Αργύρης, γιατρός από το Νοσοκο-
μείο Γεννηματάς που πήρε μέρος στις κινη-
τοποιήσεις των εκπαιδευτικών με το πανό
του Συντονιστικού των Νοσοκομείων. “Στα
νοσοκομεία έχουμε 13.000 συμβασιούχους
που κατά μέσο όρο κάθε τέσσερις μήνες κά-
ποιοι απολύονται. Επειδή τα τελευταία χρό-
νια απεργούμε συνέχεια και είμαστε συνέ-
χεια στο δρόμο, με την ενότητα μόνιμων και
συμβασιούχων, πιέζοντας τα σωματεία και
τις ομοσπονδίες, καταφέρνουμε να παίρνου-
με πίσω ακόμα και ψηφισμένους νόμους και
τροπολογίες για την απόλυση των συμβασι-
ούχων μέσα στα νοσοκομεία. Την ώρα που
κορυφώνεται ο αγώνας για μονιμοποιήσεις
έρχεται ο Γαβρόγλου να πει στους αναπλη-
ρωτές καθηγητές, που τόσα χρόνια απο-
λύονταν και ξαναπροσλαμβάνονταν κρατών-
τας τα σχολεία ανοιχτά, πως δεν μετράει η
προϋπηρεσία τους και πως θα βρεθούν
άνεργοι στο δρόμο. Το ίδιο γίνεται και με τα
νοσοκομεία. Γι'αυτό ο αγώνας μας είναι
ίδιος.  Και να ψηφίσει ο Γαβρόγλου το νομο-

σχέδιο την Πέμπτη δεν πρέπει να λυγίσει κα-
νείς. Χρειάζεται να συνεχίσουμε όλοι μαζί
δυναμικά και απεργιακά για να σταματήσου-
με τις απολύσεις. Πρέπει να πιέσουμε όχι
μόνο τις ομοσπονδίες μας αλλά και την ΑΔΕ-
ΔΥ για να βγουν κοινές μάχες σε όλο το δη-
μόσιο. Πρέπει να σταματήσουμε τις απολύ-
σεις και να επιβάλουμε μονιμοποίηση όλων
των συμβασιούχων, μαζικούς μόνιμους διο-
ρισμούς, μόνιμη και σταθερή εργασία με αυ-
ξήσεις για όλους. Αν πράγματι η κυβέρνηση
ευαγγελίζεται πως έχουμε μπει σε μεταμνη-
μονιακή περίοδο, τώρα είναι  η ώρα να επι-
βάλουμε πως τα πλεονάσματα θα πάνε για
τις κοινωνικές ανάγκες, για την υγεία, την
παιδεία το κοινωνικό κράτος”, συνέχισε.

Στο πλευρό των εκπαιδευτικών βρέθηκαν
και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού αλλά και οι Συμβασιούχοι
Αρχαιολόγοι. “Οι εργαζόμενοι στο ΥΠΠΟ
συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εκπαι-
δευτικών και των αναπληρωτών δασκάλων
και καθηγητών. Διεκδικούμε μόνιμη και στα-
θερή δουλειά για όλο τον κόσμο. Παλεύουμε
για να συνεχιστεί ο αγώνας, να συντονιστούν
οι απεργιακές δράσεις μεταξύ των διαφορε-
τικών χώρων του δημόσιου που παλεύουν
για μονιμοποιήσεις. Ο αγώνας των εκπαιδευ-
τικών είναι αγώνας όλων μας”, τόνισε ο Αν-
τώνης Φώσκολος, εργαζόμενος στο ΥΠΠΟ
και μέλος του Συντονισμού Ενάντια στα Μνη-
μόνια.

Στην απεργιακή κινητοποίηση της Δευτέρα
14/1 πήραν μέρος με το πανό τους και συν-
ταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας που πα-
λεύουν ενάντια στην κατάργηση του ΛΕΠΕ-
ΤΕ. “Λένε ότι βγήκαν από τα μνημόνια αλλά
συνεχίζουν να διαλύουν τις ζωές μας και να
χαρίζουν λεφτά στις τράπεζες. Ο αγώνας
μας είναι κοινός. Στεκόμαστε στο πλευρό
των εκπαιδευτικών και δίνουμε όλοι μαζί
αγώνα ενάντια στις επιθέσεις που δεχόμα-
στε στις δουλειές, στους μισθούς και στις
συντάξεις μας. Νίκη στον αγώνα των εκπαι-
δευτικών”, ανέφερε στην ΕΑ η Ιωάννα Παυ-
λοπούλου, συνταξιούχος της ΕΤΕ.

Με νέα απεργία την Πέμπτη 17/1,
συγκέντρωση στα Προπύλαια
και πορεία στη Βουλή απαντάνε

οι εκπαιδευτικοί στην επιμονή του Γα-
βρόγλου να περάσει το νομοσχέδιο για
την αλλαγή του τρόπου προσλήψεων
των εκπαιδευτικών. H ΑΔΕΔΥ γενικεύει
το κάλεσμα κηρύσσοντας απεργία την
Πέμπτη σε όλο το δημόσιο.

Θα είναι η τρίτη απεργία μέσα σε μια
εβδομάδα αφού τόσο την Παρασκευή
11/1 όσο και την Δευτέρα 14/1, σε μια
πρωτοφανή έκρηξη οργής, οι εκπαιδευ-
τικοί, αναπληρωτές και μόνιμοι έκλεισαν
τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Μεγάλη
ήταν η συμμετοχή στην απεργία της Πα-
ρασκευής 11/1 και της Δευτέρας 14/1,
ενώ μεγαλειώδη σε μαζικότητα και παλ-
μό ήταν τα πανελλαδικά συλλαλητήρια
που οργανώθηκαν και τις δυο μέρες.

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί πλημμύρισαν
το κέντρο της Αθήνας στις 11/1 σε ένα
μεγάλο ποτάμι που ξεχύθηκε από τα
Προπύλαια και έφτασε μέχρι τη Βουλή
και το Μέγαρο Μαξίμου. 

Η κοινή 24ωρη απεργία της ΔΟΕ και
της ΟΛΜΕ έβγαλε στους δρόμους χιλιά-
δες αναπληρωτές και μόνιμους, δάσκα-
λους και καθηγητές απ'όλη την Ελλάδα
σε ένα από τα πιο οργισμένα και μαχητι-
κά συλλαλητήρια που έχουν γίνει τα τε-
λευταία χρόνια.

Από το πρωί της Παρασκευής οι εκ-
παιδευτικοί, με τη συμπαράσταση φοι-
τητών από σχολές του ΕΚΠΑ και του
Πολυτεχνείου, κατέλαβαν την Πρυτα-
νεία στα Προπύλαια κάνοντάς την κέν-
τρο αγώνα. Στη 1μμ ήδη τα Προπύλαια
και η Πανεπιστημίου είχαν πλημμυρίσει
από τους εκπαιδευτικούς που έφταναν
απ' όλη την Ελλάδα. “Εδώ και τώρα
απεργία”, ήταν ένα από τα βασικά συν-
θήματα που φώναζαν οι χιλιάδες συγ-
κεντρωμένοι καλώντας σε κλιμάκωση
του αγώνα. 

Πρόκληση
“Η κυβέρνηση ήρθε μέσα στις γιορτές

να περάσει την πιο σκληρή νεοφιλελεύ-
θερη επίθεση που έχει γίνει εδώ και
χρόνια στην Παιδεία. Μέσα στις διακο-
πές και με κλειστά τα σχολεία υποτίθε-
ται πως έκανε διαβούλευση και φέρνει
το νομοσχέδιο να ψηφιστεί μέσα στην
επόμενη βδομάδα. Είναι μια τεράστια
πρόκληση. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ πρέπει να
απαντήσουν με απεργία διαρκείας αμέ-
σως. Να στείλουμε το μήνυμα πως αυτό
το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να περά-
σει. Ταυτόχρονα πρέπει να συντονιστού-
με με τα υπόλοιπα κομμάτια του δημόσι-
ου τομέα, τους νοσοκομειακούς, τους
συμβασιούχους στο Βοήθεια στο Σπίτι
και στους Δήμους γενικότερα και να
προχωρήσουμε σε κοινές απεργιακές κι-
νητοποιήσεις. Να ξεσηκώσουμε ένα ενι-
αίο κίνημα με κεντρικό αίτημα: “Μόνι-
μους Μαζικούς Διορισμούς ΤΩΡΑ!”, τό-
νισε στην ΕΑ ο Αλί Μουσταφάογλου
αναπληρωτής από τον ΣΕΠΕ Χανίων. 

Η πορεία ξεκίνησε με τα πανό των
αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών
μπροστά. Ακολουθούσαν δεκάδες πανό
συλλόγων δασκάλων και καθηγητών
απ'όλη την χώρα ενώ στην πορεία πή-

ραν μέρος εκατοντάδες φοιτητές από
την Φιλοσοφική, το Παιδαγωγικό, το Πο-
λυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ατ-
τικής που έχουν δεχτεί τις επιθέσεις
αναδιάρθρωσης του Γαβρόγλου. Εντυ-
πωσιακή ήταν και η παρουσία του Συν-
τονιστικού των Νοσοκομείων με αγωνι-
στές από το κίνημα των υγειονομικών.

“Είμαστε σήμερα εδώ γιατί ο αγώνας
μας είναι κοινός. Χιλιάδες συμβασιούχοι
και επικουρικοί στα νοσοκομεία βρισκό-
μαστε υπό απόλυση. Δίνουμε μάχες μέ-
ρα τη μέρα για μονιμοποιήσεις. Ο αγώ-
νας των εκπαιδευτικών είναι αγώνας για
όλους μας. Την επόμενη περίοδο θα
πρέπει να δώσουμε κοινές απεργιακές
μάχες για να επιβάλουμε πως δεν θα
απολυθεί κανείς και θα γίνουν δεκάδες
χιλιάδες προσλήψεις για να καλύψουν
τα κενά στα σχολεία, στα νοσοκομεία,
στους δήμους σε όλες τις κοινωνικές
υπηρεσίες”, τόνισε ο Μούσα Αλουντάτ
επικουρικός γιατρός στο Ογκολογικό
Νοσοκομείο Κηφισιάς και μέλος του
Συντονιστικού Νοσοκομείων.

Με πανό στην πορεία πήρε μέρος και
κλιμάκιο της δημοτικής κίνησης Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας. Όταν η

πορεία έφτασε στη Βουλή χιλιάδες ορ-
γισμένοι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να
ανέβουν τα σκαλιά της Βουλής και συγ-
κρούστηκαν με τα ΜΑΤ. Το ίδιο συνέβη
και μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου που
το φύλαγαν εκατοντάδες ΜΑΤ που απώ-
θησαν τους δασκάλους και τους καθη-
γητές με χρήση δακρυγόνων. 

Συνέλευση
Αμέσως μετά την μεγάλη πορεία ανα-

πληρωτές, μόνιμοι και συμπαραστάτες
συγκεντρώθηκαν στο αίθριο της  Πρυτα-
νείας του Πανεπιστημίου στα Προπύ-
λαια και πραγματοποίησαν συνέλευση
ζητώντας κλιμάκωση και αναγκάζοντας
τη ΔΟΕ να βγάλει νέα απεργιακή κινητο-
ποίηση για τη Δευτέρα 17/1.

“Το νομοσχέδιο-λαιμητόμος του Γα-
βρόγλου απαξιώνει την προϋπηρεσία
των αναπληρωτών και οδηγεί χιλιάδες
αναπληρωτές συναδέλφους στην από-
λυση. Είμαστε κάθετα αντίθετοι και δεν
πρόκειται να σταματήσουμε τους αγώ-
νες και τις κινητοποιήσεις μας αν αυτό
το νομοσχέδιο δεν αποσυρθεί. Μόνος
δρόμος είναι ο αγώνας. Με τις αποφά-
σεις του σωματείου μας πιέζουμε άμεσα

για κορύφωση με απεργιακό αγώνα
διαρκείας. Η απεργία είναι μονόδρομος
και πρέπει να την επιβάλουμε με τη συμ-
μετοχή μας”, δήλωσε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης
από το ΔΣ του ΣΕΠΕ Αμαρουσίου. 

Ακόμα μεγαλύτερο  ήταν το απεργια-
κό συλλαλητήριο την Δευτέρα 14/1.
Εκτός από τους εκπαιδευτικούς με στά-
ση εργασίας συμμετείχε στο συλλαλη-
τήριο η ΑΔΕΔΥ, δίνοντας τη δυνατότητα
σε εργαζόμενους από τον υπόλοιπο δη-
μόσιο τομέα να συμμετέχουν στην κινη-
τοποίηση στο πλευρό των εκπαιδευτι-
κών. Νοσοκομειακοί με τα πανό τους
από τον Αγ. Σάββα, το Γεννηματάς, τον
Ερυθρό, το Αττικό, εργαζόμενοι στο ΥΠ-
ΠΟ που είχαν βγάλει ανακοίνωση στήρι-
ξης της κινητοποίησης, μέλη του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημόνια αλλά και
εκατοντάδες φοιτητές βρέθηκαν στο
συλλαλητήριο που για άλλη μια φορά
πλημμύρισε το κέντρο της Αθήνας. 

“Πέρυσι οι αναδιαρθρώσεις του Γα-
βρόγλου διέλυσαν τα ΤΕΙ. Δώσαμε μια
μεγάλη μάχη με καταλήψεις διαρκείας.
Αυτό πρέπει να επαναλάβουμε και φέ-
τος στο πλευρό των εκπαιδευτικών. Από
Δευτέρα πρέπει να καλέσουμε συνελεύ-
σεις στις σχολές και να κατέβουμε στο
πλευρό τους χιλιάδες φοιτητές με κατα-
λήψεις στα  Πανεπιστήμια. Στεκόμαστε
στο πλευρό των δασκάλων και των κα-
θηγητών, ο αγώνας τους είναι αγώνας
για δημόσια δωρεάν Παιδεία για όλους”,
ανέφερε ο Αργύρης, φοιτητής στο Πα-
νεπιστήμιο Δυτ. Αττικής.

Από τις 2 το μεσημέρι το κέντρο της
Αθήνας είχε κατακλυστεί από διαδηλω-
τές. Αφού έκαναν πορεία από τα Προπύ-
λαια, τα Χαυτεία και τη Σταδίου, έφτα-
σαν στο Σύνταγμα όπου οι εκπαιδευτικοί
για μια ακόμα φορά δέχτηκαν την επίθε-

ση των ΜΑΤ με ρήψη χημικών και τραυ-
ματισμούς.

Από το μικρόφωνο της συγκέντρωσης
η Αργυρή Ερωτοκρίτου από το ΔΣ του
Σωματείου των Εργαζόμενων στο νοσο-
κομείο Γεννηματάς και το Συντονιστικό
Νοσοκομείων, τόνισε μεταξύ άλλων:
“Συναδέλφισσες και συνάδελφοι το
υγειονομικό προσωπικό στεκόμαστε στο
πλευρό σας και συμμετέχουμε στη στά-
ση εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ και
στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Στα νο-
σοκομεία αντιμετωπίζουμε τις ίδιες επι-
θέσεις που αντιμετωπίζετε και εσείς.
Επικουρικοί, συμβασιούχοι, γιατροί νο-
σηλευτές επί χρόνια απολύονται και ξα-
ναπροσλαμβάνονται. Η μάχη που δίνου-
με είναι κοινή. Πρέπει να ενώσουμε τους
αγώνες μας. Να πούμε μονιμοποίηση σε
όλους τους συμβασιούχους εδώ και τώ-
ρα και μαζικές προσλήψεις και για να τα
επιβάλουμε αυτά χρειάζεται απεργιακή
κλιμάκωση. Ακόμα και αν ψηφίσουν το
νόμο, έχουμε την εμπειρία από τα νοσο-
κομεία, ότι μπορούμε να ανατρέπουμε
ψηφισμένους νόμους. Σας καλώ όλους
την Κυριακή 20 Γενάρη στην μεγάλη συ-
νέλευση του Συντονιστικού Νοσοκομεί-
ων και του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια για να συζητήσουμε τα επόμε-
να βήματα οργάνωσης και συντονισμού
των αγώνων μας”.

Μαχητική βδομάδα
“Ήταν μια βδομάδα μαχητική που ξε-

κίνησε με την μεγάλη κινητοποίηση στο
Υπουργείο Παιδείας την Δευτέρα 7/1 και
έχει οδηγήσει σε τρεις απανωτές απερ-
γίες μέσα στην πρώτη κιόλας βδομάδα
από την επανέναρξη των σχολείων”,
ανέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Στέλιος Γιαννούλης, αναπληρωτής δά-
σκαλος στη Βούλα- Βάρκιζα και μέλος
του Δικτύου Εκπαιδευτικών – Η Τάξη
μας. “Η τεράστια συμμετοχή στις απερ-
γίες και τα συλλαλητήρια έστειλαν μή-
νυμα κλιμάκωσης. Οργανώνουμε τα
επόμενα απεργιακά βήματα χωρίς να
περιμένουμε τις τρίπλες του Γαβρό-
γλου. Η επόμενη βδομάδα είναι πολύ
κρίσιμη. Ζητάμε από την ΔΟΕ, την ΟΛ-
ΜΕ αλλά και την ΑΔΕΔΥ άμεση κήρυξη
απεργίας για τις επόμενες μέρες. Οργα-
νώνουμε τις Γενικές Συνελεύσεις σε κά-
θε περιοχή. Συντονιζόμαστε με τους
υπόλοιπους κλάδους σε νοσοκομεία και
δήμους που δίνουν τη μάχη της μονιμο-
ποίησης. Οι εκπαιδευτικοί δείξαμε πως
δεν κάνουμε πίσω. Με τους αγώνες μας
θα επιβάλουμε πως αυτό το νομοσχέδιο
θα μείνει στα χαρτιά και θα δείξουμε
πως έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε
τα σχέδια του Γαβρόγλου και της κυ-
βέρνησης που ενώ μιλάει για μεταμνη-
μονιακή περίοδο συνεχίζει τις πολιτικές
της λιτότητας. Συνεχίζουμε μέχρι να
αποσυρθεί το νομοσχέδιο του Γαβρό-
γλου”, υπογράμμισε.

Να απλώσουμε τον αγώνα μέχρι τη νίκη

Όλοι μαζί συντονισμένα
Συγκλονιστική έκρηξη των εκπαιδευτικών

Πανελλαδικά

Κείμενα-ρεπορτάζ: Κυριάκος Μπάνος

Παρασκευή, 11/1, Προπύλαια

Σάββατο, 12/1

Ξάνθη, 11/1

Χανιά 14/1

11/1, Αθήνα



ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ. ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. 

Αυτές τις μέρες ψηφίζεται στη
Βουλή το νομοσχέδιο για την
Συγχώνευση του Πανεπιστήμι-

ου Θεσσαλίας(ΠΘ). Πρόκειται για ένα
σχέδιο νόμου που φέρνει ολική ανα-
διάρθρωση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Έτσι υποβαθμίζεται και άλλο η
δημόσια και δωρεάν Παιδεία, το ενιαίο
ισχυρό πτυχίο ενώ η εύρεση εργασίας
για φοιτητές και εκπαιδευτικούς μετα-
τρέπεται σε ένα συνεχές κυνήγι προ-
σόντων και πιστοποιήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα για την συγχώ-
νευση του ΠΘ, καταργούνται όλα τα
τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στε-
ρεάς Ελλάδας τα όποια εντάσσονται
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο
ΕΚΠΑ και στο Γεωπονικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών. Σε πολλές περιπτώσεις 2
και 3 τμήματα ΤΕΙ θα συγχωνευτούν
σε ένα τμήμα. Για παράδειγμα οι σχό-
λες Μηχανικών Πληροφορικής του
ΤΕΙ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα και
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη
Λάμια, μαζί με την σχολή Ηλεκτρονι-
κών Μηχανικών του ΤΕΙ Στερεάς Ελ-
λάδας θα συγχωνευτούν στο Τμήμα
Ψηφιακών Συστημάτων της νέας Σχο-
λής Τεχνολογίας με έδρα τη Λάρισα. 

Αυτό το σχέδιο της υποτιθεμένης
«αναβάθμισης» έχει σοβαρές συνέπει-
ες τόσο στην καθημερινότητα των φοι-
τητών όσο και στην εργασιακή τους
προοπτική. Με σκοπό το πρόγραμμα
και το περιεχόμενο των σχολών να εί-
ναι κοντά στις ανάγκες των μεγάλων
επιχειρήσεων, διαλύεται το ενιαίο πτυ-
χίο και διασπώνται τα γνωστικά αντι-
κείμενα. Ιδρύονται παρεμφερή τμήμα-
τα πάνω στο ίδιο αντικείμενο σπουδών
και υπερτμήματα που συνδυάζουν
γνωστικά αντικείμενα άσχετα μεταξύ
τους. Έτσι οι απόφοιτοι αυτών των
τμημάτων θα μπουν στη διαδικασία
απόκτησης επιπλέον πιστοποιήσεων
όπως μεταπτυχιακά, διδακτορικά, σε-
μινάρια κλπ φυσικά επί πληρωμή, έτσι
ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί για μια
θέση στην αγορά εργασίας. Επίσης η
συγκρότηση αυτών των τμημάτων θα
βασιστεί στα ασφυκτικά και εντατικο-
ποιημένα προγράμματα σπουδών. 

Τρανταχτό παράδειγμα το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής με το καινούρ-
γιο εντατικοποιημένο πρόγραμμα
σπουδών του, την αύξηση των υπο-
χρεωτικών μαθημάτων, εργασιών αλ-
λά και τις μαζικές απολύσεις που έγι-
ναν στο προσωπικό παρά τα όσα υπο-
σχόταν το Υπουργείο Παιδείας. 

Μεταξύ άλλων ιδρύονται εντός των
πανεπιστημίων τα κέντρα επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης, πρόκειται για διε-
τή προγράμματα σπουδών εντός των
ΑΕΙ, και δημιουργούνται δομές ερευ-
νητικής και αναπτυξιακής δραστηριό-
τητας που σκοπό έχουν την “ανάπτυ-

ξη” και την “πρόοδο” μέσα από ιδιωτι-
κά προγράμματα. 

Την ίδια στιγμή τα πανεπιστήμια
μας υπολειτουργούν, με την υποχρη-
ματοδότηση να φτάνει το 90%. Με τί
χρήματα θα ιδρυθούν 7 νέα πανεπι-
στήμια; Σε τί “συγχωνευμένες” συν-
θήκες θα γίνονται τα μαθήματα; Ποι-
ος θα τα δουλεύει αν δεν γίνουν άμε-
σα μαζικές προσλήψεις προσωπικού; 

Την απάντηση στην επίθεση που
δέχεται η εκπαίδευση μέσω τέτοιων

νομοσχεδίων αναδιάρθρωσης θα την
δώσουμε με κοινούς πανεκπαιδευτι-
κούς αγώνες, με συνελεύσεις και κα-
ταλήψεις. Οι φοιτητές στεκόμαστε
αλληλέγγυοι στους εκπαιδευτικούς
διεκδικώντας μαζικούς και μόνιμους
διορισμούς χωρίς προσοντολόγια. 

Παλεύουμε για να εξασφαλίσουμε
αξιοπρεπείς σπουδές και εργασιακή
προοπτική, ενάντια στις ελαστικές
σχέσεις εργασίας, για ανθρώπινους
ρυθμούς σπουδών, για μαζικές προσ-

λήψεις, για λεφτά για την παιδεία και
τις ανάγκες μας. Το φοιτητικό κίνημα
μαζί με τους εκπαιδευτικούς έχουν
δείξει πως μπορούν να μπλοκάρουν
τέτοιου είδους νομοσχέδια που επιτί-
θενται στις κατακτήσεις και τα δικαιώ-
ματα της παιδείας. Το ίδιο χρειάζεται
να κάνουμε και τώρα. 

Γιάννης Σουμπάσης, 
φοιτητής 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Βόλου
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ΒΟΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Αμέσως μετά την επι-
στροφή μας από τις
διακοπές οι οικότροφοι

των εστιών Δόμπολης καλού-
μαστε να αντιμετωπίσουμε
την εισβολή καινούργιου ερ-
γολάβου ο οποίος χωρίς κα-
νέναν δισταγμό έχει απολύσει
δυο εργαζόμενες (η μια εκ
των οποίων μεγάλη σε ηλικία
και πολλά χρόνια απασχολου-
μένη στο εστιατόριο της λέ-
σχης) και έχει μειώσει τις
ώρες στους εργαζόμενους με
την απαίτηση τα μισά άτομα
να βγάζουν πολλή περισσότε-
ρη δουλειά. Όσον άφορα το
φαγητό, οι ποσότητες-μερί-
δες που αναλογούν σε κάθε
φοιτητή μειωθήκαν αρκετά
και η ποιότητα της πρώτης
ύλης που χρησιμοποιείται
υποβαθμίστηκε. 

Την προηγούμενη εβδομά-
δα πραγματοποιήθηκε συνέ-
λευση των φοιτητών με πάνω
από 100 άτομα και βασικό θέ-
μα την ιδιωτικοποίηση των
εστιών. Η συνέλευση αποφά-
σισε να διεκδικήσει την άμεση
επαναπρόσληψη του προσω-
πικού που απολύθηκε, να φύ-
γουν οι εργολαβίες από την
εστία, καμιά αύξηση στο πό-
σο πληρωμής των εξωτερικών
φοιτητών για σίτιση και αξιο-
πρεπή ποιότητα-ποσότητα
φαγητού. 

Πρώτη μας ενέργεια ήταν
να προσπαθήσουμε να έρ-
θουμε σε επικοινωνία με την
διοίκηση η οποία αρνήθηκε
οποιαδήποτε συνάντηση ενώ
ο σύμβουλος του διοικητή
μας ενημέρωσε ότι αν ο συγ-
κεκριμένος εργολάβος δεν
ακολουθεί την εγκύκλιο, θα
αλλάξουμε εργολάβο. 

Πρόκειται για λόγια του αέ-
ρα που δεν δίνουν λύση στο
πρόβλημα μας καθώς μοναδι-
κός στόχος του κάθε ιδιώτη
είναι η αύξηση του κέρδους.
Από τη μεριά μας είμαστε
αποφασισμένοι να συνεχίσου-
με τον αγώνα μας για τα αυ-
τονόητα. Για αυτό και οργα-
νώνουμε νέα γενική συνέλευ-
ση την Τρίτη 15/1, για να συν-
τονίσουμε τον αγώνα μας
διεκδικώντας την απομάκρυν-
ση των εργολάβων από την
εστία, δημόσια, δωρεάν Παι-
δεία και αύξηση της χρηματο-
δότησης για τις ανάγκες μας. 

Μαρία Χριστοδούλου, 
φοιτήτρια Παιδαγωγικού 

Ιωαννίνων

Στο πλευρό των εκπαιδευτικών βρέθηκαν από την
πρώτη στιγμή οι φοιτητές μετατρέποντας τα συλ-
λαλητήρια σε πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις. Το

ΣΕΚ στις σχολές από την πρώτη στιγμή κυκλοφόρησε
προκήρυξη καλώντας σε Γενικές Συνελεύσεις και καταλή-
ψεις σχολών στο πλευρό των εκπαιδευτικών. Ο Άγγελος
Διονυσακόπουλος φοιτητής στην Φιλοσοφική, μέλος του
ΣΕΚ στις σχολές ανέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη:

“Μέσα στις γιορτές η κυβέρνηση ανήγγειλε το νέο
νομοσχέδιο διορισμού των εκπαιδευτικών. Το νομοσχέ-
διο δημιουργεί ένα σύστημα πρόσληψης κατ' εικόνα και
ομοίωση της φιλοσοφίας πρόσληψης στον ιδιωτικό το-
μέα και είναι η συνέχεια της επίθεσης στους φοιτητές.
Το εργασιακό προσοντολόγιο θα μοριοδοτεί ως προ-
ϋπόθεση για το διορισμό κριτήρια όπως το  μεταπτυ-
χιακό, διδακτορικό, 2ο πτυχίο, υποχρεωτικά σεμινάρια
300 ωρών, καταργώντας το πτυχίο και την προϋπηρε-
σία για τον διορισμό των χιλιάδων εκπαιδευτικών που
στελεχώνουν τα σχολεία σήμερα. Τα συνεχώς μεταβαλ-
λόμενα προσόντα που καλείται να αποκτήσει ένας φοι-
τητής, προσαρμοσμένα στις διαφορετικές κάθε φορά
απαιτήσεις για το δημόσιο σχολείο δημιουργεί το νέο
μοντέλο εκπαιδευτικού.

Το προσοντολόγιο δεν είναι ξέχωρη επίθεση στη Παι-
δεία, αλλα η συνέχεια της φιλελεύθερης πολιτικής των
προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ που τώρα ασκεί
ο ΣΥΡΙΖΑ, στοχεύοντας στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση
προσαρμοσμένη στα συμφέροντα των καπιταλιστών.  

Το νομοσχέδιο Γαβρόγλου, που ψηφίστηκε το καλο-
καίρι του ‘17, προωθεί τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με
ΑΕΙ, την κατάργηση τμημάτων και την σύνθεση νέων
χωρίς ακριβή επαγγελματικό προσανατολισμό ή επαγ-
γελματικά δικαιώματα. 

Στη Φιλοσοφική σχολή, το νομοσχέδιο μεταφράζεται
με τη διάσπαση του Φ.Π.Ψ. με στόχο η διδακτική επάρ-
κεια να αποκτάται σε ξέχωρο σεμιναριακό κύκλο σπου-
δών με δίδακτρα και περιορισμένο αριθμό θέσεων. Δεν
διαλύει μόνο ένα τμήμα, αλλά όλα τα τμήματα της Φιλο-
σοφικής μέσω της οποίας μπορούμε να διδάξουμε.
Έτσι χάνουμε αυτό το δικαίωμα όπως και όλες οι καθη-
γητικές σχολές (Φυσικό, Μαθηματικό, Χημικό κ.α).

Την ίδια στιγμή που ο Γαβρόγλου υπόσχεται προσλή-
ψεις 15.000 εκπαιδευτικών σε βάθος 5ετίας, απαξιώνει
τα πτυχία των καθηγητικών σχολών. Το νομοσχέδιο
χτυπάει τους φοιτητές της εργατικής τάξης, δημιουργεί
όρους ανισότητας και οδηγεί σε ένα κυνήγι προσόντων
που προάγει τον ανταγωνισμό και καταργεί κάθε έννοια
συλλογικής διεκδίκησης.

Οι μάχες που δώσαμε πέρυσι και συνεχίζονται φέτος
δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διεκδι-
κήσουμε το δικαίωμα μας στη δημόσια και δωρεάν Παι-
δεία. Με πανεκπαιδευτικό κίνημα διαρκείας μπορούμε
να ανατρέψουμε τα σχέδια της κυβέρνησης και του Γα-
βρόγλου. Τα μαζικά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια
στις 11 και 14 Γενάρη με τη συμμετοχή χιλιάδων εκπαι-
δευτικών και φοιτητών δείχνουν τον δρόμο. Κάτω από
αυτή την πίεση βγήκαν οι απεργίες και έτσι πάμε για
την Πέμπτη 17/1 αλλά και την συνέχεια. 

Τώρα χρειάζεται να μπούμε στις σχολές για γενικές
συνελεύσεις καταλήψεις και να συντονιστούμε με το
απεργιακό κίνημα. Αυτή την προσπάθεια έχουμε ξεκινή-
σει ήδη οι φοιτητές του ΣΕΚ μαζί με τα σχήματα της
ΕΑΑΚ. Και στη Φιλοσοφική Σχολή οργανώνουμε συνέ-
λευση την Τετάρτη 16 του μηνός και τη συμμετοχή μας
στη διαδήλωση της Πέμπτης. Φοιτητές, μαθητές και κα-
θηγητές μπορούμε να βγούμε νικητές”.

Οι φοιτητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς

14/1, Φοιτητές της Φιλοσοφικής στην απεργιακή διαδήλωση των εκπαιδευτικών στην Αθήνα



Τι έχει σημάνει στον Πειραιά μια δημοτική αρ-
χή δεμένη με τα επιχειρηματικά συμφέροντα;
Υπάρχει εναλλακτική στον μονόδρομο της
μεταμνημονιακής λιτότητας στους ΟΤΑ;

Ο απολογισμός της δημοτικής αρχής Μώρα-
λη- Μαρινάκη είναι ένα τεράστιο τίποτα, τίποτα
που θα βοηθούσε να γίνει έστω και λίγο καλύ-
τερη η ζωή των κατοίκων του Πειραιά. Κι αυτό
δεν είναι καθόλου αντιπολιτευτική υπερβολή. Ο
Πειραιάς είναι μια τσιμεντένια μεγαλούπολη,
χτυπημένη σκληρά από την οικονομική κρίση,
χωρίς καθόλου πράσινο, χωρίς ελεύθερους
χώρους, βρώμικη, χωρίς υποδομές, βυθισμέ-
νος στο κυκλοφοριακό χάος, με τις γειτονιές
του να πλημμυρίζουν στην πρώτη νεροποντή.
Με τα λιγοστά του νοσοκομεία να ασφυκτιούν,
τα σχολικά του κτίρια κακοσυντηρημένα, τους
παιδικούς σταθμούς να μην επαρκούν για όλα
τα παιδιά. Για να μην μιλήσουμε για την ανύ-
παρκτη πολιτιστική κίνηση στην πόλη που είναι
η μήτρα του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού, αν-
τιλαλούσε κάποτε το ρεμπέτικο και το λαϊκό
τραγούδι. Ούτε για μαζικό αθλητισμό στην πό-
λη που στο τιμόνι της βρίσκεται το αφεντικό
του μεγαλύτερου αθλητικού συλλόγου της χώ-
ρας. Αυτά σήμερα χρειάζονται υποδομές κι ο
Πειραιάς δεν τις διαθέτει, ούτε κανείς φρόντι-
σε ποτέ να τις αποκτήσει. 

Αν κάτι έγινε απόλυτα φανερό αυτή την πεν-
ταετία, αυτό είναι το πρώτο μεγάλο ψέμα των
εκλογών του 2014: ότι έρχεται ο μεγαλοεφο-
πλιστής, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ και θα ρίξει λε-
φτά στην πόλη, κι η πόλη θα γίνει καλύτερη
και θα χουμε δουλειές και θα ‘ρθει η ανάπτυ-
ξη. Κάθε άλλο. Στον Πειραιά έχουμε από τα
υψηλότερα δημοτικά τέλη στη χώρα, παρόλα
αυτά, από την κούνια της παιδικής χαράς, το
βάψιμο του τοίχου ενός σχολείου, μέχρι το
χριστουγεννιάτικο δέντρο, όλα αποτελούν μια
"ευγενική χορηγία της ΠΑΕ Ολυμπιακός". Η
δημοτική αρχή σφυρίζει αδιάφορα για την επέ-
κταση του λιμανιού της κρουαζιέρας στην Πει-
ραϊκή, ένα φαραωνικό έργο από το οποίο η
COSCO θα τσεπώσει 130 εκατομμύρια αλλά η
παραλία της Πειραϊκής, και όχι μόνο, θα κατα-
στραφεί για πάντα. Δεν έκανε τίποτα για να
διεκδικήσει τα 80 στρέμματα στο Παλατάκι
κοντά στη Σχολή Δοκίμων που θα μπορούσε
να γίνει πνεύμονας ανάσας για την πόλη. 

Ο Πειραιάς είναι κλασικό παράδειγμα μιας
πόλης που κάποιοι (εφοπλιστές, μεγάλο κεφά-
λαιο, πολυεθνικές) κονομάνε τρελά και τους
υπόλοιπους θερίζει η φτώχια, η ανεργία, η
υποβάθμιση. 

Ο νόμος "Κλεισθένης", συνέχεια του "Καλλι-
κράτη", είναι το μνημόνιο στην τοπική αυτοδι-
οίκηση. Παγιώνει την κρατική υποχρηματοδό-
τηση και αναγκάζει τους Δήμους να βάλουν κι
άλλους φόρους. Μοναδική σχεδόν πηγή χρη-
ματοδότησης είναι τα ΕΣΠΑ, όπου οι Δήμοι θα
μπαίνουν συστήνοντας Α.Ε. με ιδιώτες, ενώ τα
ακίνητά τους μεταβιβάζονται στο Υπερταμείο.
Ο Πειραιάς είναι μια πόλη υποθηκευμένη από
ένα τεράστιο δημοτικό χρέος (το υψηλότερο

στη χώρα) για την εξυπηρέτηση του οποίου οι
Πειραιώτες πληρώνουν πάνω από επτά εκα-
τομμύρια ευρώ το χρόνο. Φανταστείτε αυτά τα
χρήματα να έπεφταν στις γειτονιές του Πει-
ραιά... Εμείς διεκδικούμε τη διαγραφή του
χρέους, απαλλαγή των άνεργων και των χαμη-
λόμισθων από τα δημοτικά τέλη, γενναία αύξη-
ση της κρατικής χρηματοδότησης. 

Όμως υπάρχει και ο άλλος Πειραιάς, ο Πει-
ραιάς της αντίστασης… 

Θα μπορούσε κανείς, με βάση τα παραπά-
νω, να ρωτήσει: "Μα καλά, δεν έχει τίποτα κα-
λό αυτή η πόλη"; Κι η αλήθεια είναι πως έχει.
Έχει τις γειτονιές της και τα λιμάνια της, έχει
την εργατιά και την προσφυγιά της. Έχει την
ιστορία της, τους αγώνες της. Από την αιματο-
βαμμένη απεργία του 1923 στο Πασαλιμάνι,
μέχρι τις σημερινές απεργίες των ναυτεργα-
τών και των λιμενεργατών, από την Αντίσταση,
μέχρι τους σύγχρονους αντιφασιστικούς και
αντιρατσιστικούς αγώνες. Από την πρώτη
απεργία γυναικών στην Ελλάδα που έκαναν οι
"κλωστηρούδες" στα υφαντουργεία του Ρετσί-
να, το 1892, μέχρι τους σημερινούς αγώνες
ενάντια στο σεξισμό και την καταπίεση. Η "Αν-
ταρσία στο Λιμάνι", από το 2010 που φτιάχτη-
κε, ήταν μπροστά σε όλους τους σύγχρονους
αγώνες, αυτό αναγνωρίζεται από όλους.
Δρώντας μέσα σε αυτούς τους αγώνες απευ-
θύνουμε ενωτικό κάλεσμα.

Καταρχήν στον αγώνα ενάντια στο ξεπούλη-
μα του λιμανιού, που ήταν το δεύτερο μεγάλο
ψέμα που αποκαλύφθηκε αυτή την τετραετία:
ότι ιδιωτικοποίηση σημαίνει δουλειές και ανά-
πτυξη. Ο Πειραιάς είναι σήμερα το τρίτο λιμά-
νι στη Μεσόγειο και το έβδομο στην Ευρώπη,
αλλά τί σημαίνει αυτό για τους κατοίκους του,
για τους εργαζόμενους; Όλο το παραλιακό μέ-
τωπο, από τη Σχολή Δοκίμων μέχρι τη Ναυπη-

γοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα ανήκει
στην κινέζικη πολυεθνική Cosco, το δικό της
μάστερ-πλαν θα καθορίσει  πώς θα είναι ο Πει-
ραιάς τα επόμενα χρόνια. Τα σχέδια για λιμάνι
στην Πειραϊκή, για μολ και πολυώροφα ξενο-
δοχεία στο χώρο του λιμανιού, μετατρέπουν
το θαλάσσιο μέτωπο από πηγή ζωής σε θηλιά
που σφίγγει την πόλη και τους κατοίκους της.
Σε μια ειδική οικονομική ζώνη, με χαμηλούς μι-
σθούς και ανύπαρκτα εργασιακά δικαιώματα.
Εμείς διεκδικούμε λιμάνι δημόσιο με εργατικό
και λαϊκό έλεγχο. 

Οι αγώνες των εργαζόμενων βάζουν το πλαί-
σιο και των δικών μας διεκδικήσεων. Οι εργαζό-
μενοι στους ΟΤΑ, στην Υγεία, στην Εκπαίδευση
απαιτούν σταθερή δουλειά, μονιμοποίηση και
προσλήψεις, όχι απολύσεις συμβασιούχων και
αναπληρωτών. Είμαστε μαζί τους γιατί αυτή εί-
ναι η προϋπόθεση για να απολαμβάνουν οι δη-
μότες τις κοινωνικές υπηρεσίες που χρειάζον-
ται, ενάντια στις περικοπές. Παλεύουμε μαζί
τους ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των δημοτι-
κών υπηρεσιών και της δημόσιας περιουσίας.
Διεκδικούμε απαλλοτριώσεις για ελεύθερους
χώρους. Ο μεγάλος χώρος των Λιπασμάτων, το
Παλατάκι να γίνουν χώροι πρασίνου, πολιτι-
σμού και αναψυχής για τους κατοίκους. Φθηνή
κατοικία, όχι τα υπερβολικά ψηλά ενοίκια που
έχει ο Πειραιάς. Αντιπλημμυρικά έργα στα Κα-
μίνια, την Παλιά Κοκκινιά, την Αγιά Σοφιά και το
Ν. Φάληρο. Χρειαζόμαστε νοσοκομεία, σχολεία,
παιδικούς σταθμούς και χώρους αθλητισμού
και πολιτισμού. Μπορούμε να τα κερδίσουμε. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο αγώνας ενάντια
στη ναζιστική, εγκληματική συμμορία της Χ.Α.
Σταματήσαμε, το προηγούμενο διάστημα τις
επιθέσεις τους, ωστόσο διατηρούν γραφεία
και κατεβάζουν υποψήφιο τον αρχηγό της το-
πικής και του τάγματος εφόδου, υπεύθυνο για
επιθέσεις ενάντια σε αντιφασίστες. Οι θέση
τους είναι στη φυλακή, όχι στο δημοτικό συμ-
βούλιο. Το αντιφασιστικό κίνημα στον Πειραιά
είναι αρκετά δυνατό για να το καταφέρει.

Διεκδικούμε να κλείσει το στρατόπεδο προ-

σφύγων στο Σχιστό, οι πρόσφυγες πρέπει να
ζουν, να δουλεύουν και να προσφέρουν σαν
άνθρωποι στις πόλεις, να έχουν εκπαίδευση
και περίθαλψη. Διεκδικούμε ίσα δικαιώματα
για τους μετανάστες, ενώ ο νόμος "Κλεισθέ-
νης" στερεί την ψήφο από  μετανάστες συμπο-
λίτες μας που ζουν και δουλεύουν πολλά χρό-
νια μαζί μας στις ίδιες φτωχογειτονιές. Από
εσωτερικούς και εξωτερικούς μετανάστες κι
από πρόσφυγες φτιάχτηκε ο Πειραιάς.

Στην ΟΙΕΛΕ βρίσκεστε σήμερα αντιμέτωποι
όχι μόνο με την εργοδοσία αλλά και τους
πολιτικούς της προστάτες. 

Σκληρές μάχες δίνονται στους χώρους δου-
λειάς, παρά την εργοδοτική τρομοκρατία. Οι
λιμενεργάτες της Cosco έχουν να μας πουν
πολλά για το πώς οργανώνεται ένας αγώνας
μέσα σε ένα εργασιακό κάτεργο και πώς κερ-
δίζεται συλλογική σύμβαση, βαρέα και ανθυγι-
εινά ένσημα, μέτρα προστασίας. Οι ιδιωτικοί
εκπαιδευτικοί δίνουμε το δικό μας αγώνα για
σταθερή δουλειά και αξιοπρέπεια. Η αγωγή
του Α. Σαμαρά ενάντια στην Ομοσπονδία μας,
επειδή υπερασπίστηκε τη συνάδελφό μας που
απολύθηκε από το Κολλέγιο Αθηνών που διοι-
κούσε ο αδελφός του, είναι πρωτοφανής ενέρ-
γεια πολιτικού απέναντι σε συνδικάτο. Στρέφε-
ται ενάντια στις δημοκρατικές και συνδικαλι-
στικές ελευθερίες, πρέπει να βρει απέναντί
της όλο το εργατικό κίνημα.

Δέκα χρόνια κλείνουν αυτές τις μέρες από
την συνέλευση στο Σπόρτινγκ που οδήγησε
στην δημιουργία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στην οποία
ήσουν τότε κεντρικός εισηγητής - μια σύντο-
μη αποτίμηση; Πώς πρέπει να κινηθεί η αντι-
καπιταλιστική αριστερά μπροστά στις πολ-
λαπλές εκλογές;

Το Σπόρτινγκ ήταν ιστορική στιγμή για την
επαναστατική, αντικαπιταλιστική αριστερά και
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ το πιο δυνατό και πετυχημένο
πολιτικό της εγχείρημα. Της έδωσε τη δυνατό-
τητα να παίζει αποφασιστικό ρόλο στο κίνημα
και να επηρεάζει τις εξελίξεις. Συσπείρωσε
αγωνιστές, έφερε την αναγκαιότητα της αντι-
καπιταλιστικής ανατροπής στο προσκήνιο. 

Οι εκλογές δίνουν τη δυνατότητα να εκφρα-
στεί η αγανάκτηση ενάντια στην αντιλαϊκή πολι-
τική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από όλο τον
κόσμο που έδωσε μάχες ενάντια στα μνημόνια
του κεφαλαίου και της ΕΕ και τις κυβερνήσεις
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλει με τίποτα να γυρίσει
πίσω στη Δεξιά και την ακροδεξιά, εξακολουθεί
να αναζητά διέξοδο στα αριστερά. Δεν μετα-
τρέπει τα ΟΧΙ του σε ναι, όπως ο Τσίπρας. Έχει
συνείδηση πια ότι η στρατηγική του συμβιβα-
σμού οδήγησε ακριβώς εκεί, στο συμβιβασμό
και την ήττα, σε ακόμη χειρότερα μνημόνια. 

Αυτός ο κόσμος είναι κοινωνική πλειοψηφία
σήμερα, σε αυτόν πρέπει ανοιχτά και πλατιά να
απευθυνθεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η δική του δύναμη
μπορεί να κάνει πράξη το αντικαπιταλιστικό με-
ταβατικό πρόγραμμα, την πολιτική πρόταση
που η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατέθεσε από την αρχή της
κρίσης. Η πορεία προς τις εκλογές είναι για
μας η πορεία των εργαζόμενων για να πάρουμε
πίσω όλα τα κλεμμένα, να κερδίσουμε τη ζωή
που μας αρνούνται, με αγώνες όπως αυτός που
δίνουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί και όχι μόνο. Το
μήνυμα της νίκης των αγώνων πρέπει να βγει
και από τις κάλπες. Αυτό σημαίνει η ψήφος στα
ψηφοδέλτια που στηρίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Ο Θανάσης Διαβολάκης μίλησε 
στον Γιώργο Πίττα
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ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Δύναμη για τον 
Πειραιά της αντίστασης

Συνέντευξη με τον 
Θανάση Διαβολάκη,

μέλος του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ
και επικεφαλής της 

“Ανταρσία στο Λιμάνι”
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Ν. HΡΑΚΛΕΙΟ
Nέα γενική συνέλευση πραγ-

ματοποιεί η δημοτική κίνηση
«Ρήξη και Ανατροπή» τη Δευτέρα
21/1, στις 7μμ στη Βίλα Στέλλα. 

«Να αφήσουμε πίσω την εσω-
στρέφεια και την αδράνεια, να
αντιμετωπίσουμε θετικά τις προ-
κλήσεις της περιόδου, ενωτικά,
αμεσοδημοκρατικά, αντικαπιτα-
λιστικά με διεύρυνση των δυνά-
μεών μας με αγωνιστές της αρι-
στεράς και των κινημάτων» ανα-
φέρουν σε ανακοίνωσή τους
σχετικά με τα γεγονότα της προ-
ηγούμενης συνέλευσης (13/1),
εννέα μέλη της κίνησης*. Όπως
τονίζουν ανάμεσα σε άλλα:

«Είναι θετικό το ότι ξεκίνησε
μία σχετικά μαζική συνέλευση
του σχήματος, η πρώτη ύστερα
από περισσότερο από 2 χρόνια…
Η συμμετοχή των αγωνιστριών
και αγωνιστών στη συνέλευση
επιβεβαιώνει την κοινή αγωνία
όλων για το μέλλον του σχήματος
και αυτή η ίδια η διαδικασία θα
έδινε τη δυνατότητα σε όλες και
όλους να τοποθετηθούν πάνω σε
όλα τα ζητήματα που έχουν ανοί-
ξει καθώς και στο πως προχωρά-
με. Δυστυχώς, η πρόωρη λήξη
της συνέλευσης, μετά την αποχώ-
ρηση του δημοτικού συμβούλου
και ορισμένων μελών, δεν έδωσε
αυτή τη δυνατότητα». 

Κρισιμότητα
«Η συντριπτική πλειοψηφία

των παρόντων παρέμεινε στο
χώρο της συνέλευσης και σεβό-
μενη τη κρισιμότητα των στιγ-
μών, και χωρίς να αποκλείσει αυ-
τούς που αποχώρησαν, αποφά-
σισε ομόφωνα να γίνει νέα κατα-
ληκτική συνέλευση…

Όλες και όλοι καταλαβαίνουμε
ότι βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη
περίοδο με όλες τις πολιτικές μά-
χες μπροστά μας. Εμείς πι-
στεύουμε ότι το σχήμα μας με αν-
τικαπιταλιστικό προσανατολισμό,
άνοιγμα σε νέους αγωνιστές της
αριστεράς και των κινημάτων,
ενωτική και αμεσοδημοκρατική
λειτουργία, μπορεί και πρέπει να
ξεπεράσει τα προβλήματα και τις
αδυναμίες του και να γίνει το κέν-
τρο της αριστερής αντιπολίτευ-
σης στα αντιδραστικά «μεταμνη-
μονιακά» σχέδια κυβέρνησης και
δεξιάς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
που υλοποιεί ήδη η τωρινή δημο-
τική αρχή αλλά και οι επόμενες.
Να συμβάλουμε ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ
σε μία ακόμα πιο μαζική συνέλέυ-
ση την Δευτέρα 21 Γενάρη, στις
7μμ, στη ΒΙΛΛΑ ΣΤΕΛΛΑ». 
* Δουρής Χρήστος, Θεοχάρης
Γιάννης, Κοντογόνης Παναγιώ-
της, Λιναρδάκη Δήμητρα, Ντάσι-
ου Μαρία, Πετράκη Κωνσταντί-
να, Πόλκας Παναγιώτης, Ράγκος
Γιώργος, Σπαθής Μανώλης

Πρωτοβουλία για δημοτική κίνηση στην Kαλλιθέα
Την Κυριακή 13/1 έγινε συνέλευση, στον κινη-

ματόγραφο Καλυψώ στην Καλλιθέα, για την
δημιουργία δημοτικής κίνησης. Στην πρωτοβου-
λία ανταποκρίθηκαν γύρω στους 50 αγωνιστές-
στριες από κομμάτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της ΛΑΕ,
Εργατική Λέσχη, εργαζόμενοι στον Δήμο, ανέντα-
χτοι αγωνιστές-τριες κ.α.

Κοινή πεποίθηση ήταν ότι υπάρχει μεγάλη
ανάγκη να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα γιατί
οι δυνατότητες που ανοίγονται είναι μεγάλες. Στα
4 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τις τελευ-
ταίες εκλογές, έχουν σημειωθεί τεράστιοι αγώνες
πανελλαδικά και στην Καλλιθέα από κομμάτια της
εργατικής τάξης όπως οι εργαζόμενοι στους
ΟΤΑ(καθαριότητα, Βοήθεια στο Σπίτι), οι εκπαι-
δευτικοί , αλλά και οι αγώνες ενάντια στον φασι-

σμό και την προσπάθεια της ΧΑ να πατήσει πόδι
στην Καλλιθέα. 

Την δυναμική αυτού του κόσμου με το κατέβα-
σμα μιας αριστερής αντικαπιταλιστικής κίνησης
μπορούμε να αποτυπώσουμε και εκλογικά, δίνον-
τας μάχη την μάχη το επόμενο διάστημα. Μια από
αυτές είναι ενάντια στην ΧΑ που κατεβάζει ψηφο-
δέλτιο σε μια τεράστια εργατογειτονιά προσπα-
θώντας να εκμεταλλευτεί το κλίμα με τα εθνικιστι-
κά συλλαλητήρια. 

Από την μεριά μας οι σύντροφοι-ες του ΣΕΚ το-
νίσαμε τους εργατικούς αγώνες για μονιμοποι-
ήσεις και προσλήψεις στο Δημόσιο ειδικά μετά το
συλλαλητήριο των αναπληρωτών στις 11/1 και ζη-
τήσαμε να δοθεί έμφαση σ το αντιρατσιστικό μέ-
ρος των αιτημάτων στο κείμενο καλέσματος. Τα

αιτήματα για ιθαγένεια για όλους τους μετανά-
στες, ανοιχτά σύνορα και άσυλο είναι πιο ανα-
γκαία από ποτέ. Οι μετανάστες είναι ζωτικό κομ-
μάτι της εργατικής τάξης, ειδικά στην Καλλιθέα.
Η κόντρα με τους χρυσαυγίτες περνάει μέσα από
την κόντρα με το ρατσισμό που θα προσπαθήσει
να διασπάσει την τοπική κοινωνία. 

Τέλος, αναφερθήκαμε στο διεθνές πλαίσιο με
το 2019 να ‘χουν σπάσει όλες οι αυταπάτες περί
ανάπτυξης και τον δρόμο να τον δείχνουν τα κί-
τρινα γιλέκα στην Γαλλία. Ακριβώς σε αυτή την
δυναμική προσβλέπουμε, ενώνοντας τις τοπικές
μάχες με τις κεντρικές όπως στις 16 Μάρτη και
στις 8 Μάρτη.

Ιλιρίντα Μουσαράι

Τη συμμετοχή της στις δημοτικές εκλογές του Μάη αποφά-
σισε η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα στη συνέ-

λευσή της που έγινε την Πέμπτη 10 Δεκέμβρη. Στην ανακοίνω-
ση που κυκλοφόρησε τονίζει:

“Κόντρα στην πολιτική των δημοτικών αρχών, μαζί και της τε-
λευταίας που ακολουθεί την πεπατημένη του δημοτικού κατε-
στημένου, και ενάντια στα μνημονιακά μέτρα, που συμφωνήθη-
καν και υλοποιούνται από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις και
τα συστημικά κόμματα και εξαθλιώνουν το λαό. 

Χρειάζεται να ισχυροποιηθεί η ανυπότακτη αριστερά που τολ-
μά να συγκρούεται με τα συμφέροντα της οικονομικής ελίτ, που
δεν υπακούει στις εντολές της Ε.Ε. και του ΔΝΤ, δεν αποδέχεται
τα μνημόνια και την επιτροπεία, δεν συμβιβάζεται με την ένταξη
της χώρας μας στους πολεμικούς ανταγωνισμούς, επιλέγει ρή-
ξεις και διεκδικεί τον πλούτο για όλους.

Καλούμε τους φίλους και τους συναγωνιστές, που βρεθήκαμε
μαζί στις συλλογικότητες και τους αγώνες, και όσους θέλουν να
συμβάλλουν στον όμορφο και δύσκολο δρόμο της συλλογικής
πάλης και της οργάνωσης της δράσης μας,  να
πλαισιώσουν την Αριστερή Παρέμβαση, να στηρίξουν την διεύ-
ρυνση της και τις πρωτοβουλίες της, για να δυναμώσει η φωνή
μας μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο”. 

Η επόμενη συνέλευση της Αριστερης Παρέμβασης θα γίνει
την Κυριακή 20 Γενάρη, στις 6.30 το απόγευμα, όπου και θα
συζητηθεί η εκλογική διακήρυξή της και οι υποψηφιότητες ενώ
προγραμματίζεται και μια ανοιχτή εκδήλωση στις 10 Φλεβάρη. 

Λ.Μ.

Με επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή

13 Γενάρη η συνέλευση της
Ανυπότακτης Πετρούπολης
με την συμμετοχή πλήθους
κόσμου της γειτονιάς, εργα-
ζόμενους, άνεργους και
φοιτητές. Κόσμος που έχουμε βρεθεί όλα
αυτά τα χρόνια στους αγώνες ενάντια στα
μνημόνια, ενάντια στον ρατσισμό και τον
φασισμό, στις εργατικές διεκδικήσεις και
τις αντιστάσεις για τα δημοκρατικά δικαιώ-
ματα αλλά, και στους αγώνες που δόθηκαν
σε μια σειρά μέτωπα στην γειτονιά.

Από τις εισηγήσεις κιόλας μπήκαν τα ζη-
τήματα της αναγκαιότητας της παρέμβα-
σης της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και
του σχήματος αυτή την πολιτική περίοδο.
Ο κόσμος της Αριστεράς ψάχνει απαντή-
σεις απέναντι στα ξεπουλήματα της κυβέρ-
νησης του ΣΥΡΙΖΑ και χρειάζεται στήριγμα
στους αγώνες που έχουν ξεκινήσει ενάντια
στις απολύσεις στο Δημόσιο, για Συλλογι-
κές Συμβάσεις και εργασιακά δικαιώματα
στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στις μάχες
ενάντια στον ρατσισμό, τον φασισμό και
στην αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.

Σε όλες αυτές τις μάχες η γειτονιά της
Πετρούπολης είχε τη δική της παρουσία.
Αλλά και στα τοπικά ζητήματα ενάντια στις
διεκδικήσεις της «Μονής Λαμίας» στο Ποι-

κίλο Όρος αλλά και στη συ-
νεχιζόμενη και διαρκή μάχη
ενάντια στα φαραωνικά έρ-
γα της επέκτασης του ΧΥ-
ΤΑ Φυλής και με την χρησι-
μοποίηση ανενεργών Λατο-
μείων, όπως του Μουσαμά

που βρίσκεται ακριβώς στην πλάτη της πό-
λης μας. 

Η συζήτηση που ακολούθησε επιβεβαί-
ωσε την αναγκαιότητα να δυναμώσουμε και
να απλώσουμε την παρουσία μας στην γει-
τονιά, με εξορμήσεις, συσκέψεις και εκδη-
λώσεις που θα αναδείξουν τις πολιτικές
μας θέσεις και θα προβάλουν την δική μας-
αντικαπιταλιστική προοπτική ενάντια σε κά-
θε λογική διαχείρισης και συμβιβασμού,
όπως αυτή που ασκεί η Λαϊκή Συσπείρωση
στην Πετρούπολη. 

Στο τέλος της συνέλευσης βάλαμε πρό-
γραμμα δράσεων, βγήκε ανακοίνωση συμ-
παράστασης στον αγώνα των εκπαιδευτι-
κών για μόνιμους διορισμούς και συζητήθη-
καν τα επόμενα άμεσα βήματα. Αποφασίσα-
με, με βάση την συζήτηση, να βγει δελτίο
Τύπου που να ανακοινώνει την συμμετοχή
της Ανυπότακτης Πετρούπολης στις προσε-
χείς δημοτικές εκλογές και ορίσαμε την
επόμενη συνέλευσή μας τον επόμενο μήνα. 

Κατερίνα Πατρικίου, 
Δημοτική Σύμβουλος Πετρούπολης

ΜΑΡΟΥΣΙ  Εκτός των Τειχών 
• Nα αθωωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αθήνας, Ν.Σοφιανός,

Π.Κωνσταντίνου, Ε.Πορτάλιου και Σ.Αγγελίδου και να περάσει
το Γηροκομείο Αθήνας στο δημόσιο, ζητούν με ψηφίσματά τους
η Γ’ και Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας ενόψει της δίκης των συμβούλων στις
16 Γενάρη, 9πμ στα Δικαστήρια Ευελπίδων μετά από μήνυση
για συκοφαντική δυσφήμιση του αρχιμανδρίτη Προκόπιου
Μπούμπα, έκπτωτου προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του
Γηροκομείου Αθήνας.
• Eπιπλέον, συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλεί την Τετάρτη 23

Ιανουαρίου, στις 6μμ, στο πάρκο ΚΑΠΑΨ, ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Άνω Αμπελοκήπων με αίτημα  να επαναλειτουργήσει πλήρως
το Γηροκομείο Αθηνών. Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα στο κά-
λεσμά του: «Κάτοικοι, φορείς, κινήσεις πολιτών πρέπει να παρευ-
ρεθούμε για να απαιτήσουμε από όλους τους αρμόδιους (κυβέρ-
νηση, περιφέρεια, δήμο Αθηνών) χωρίς άλλη αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση να πάρουν άμεσα μέτρα για να επαναλειτουργήσουν
όσα κτίρια έκλεισαν και να δεχθούν άμεσα υπερήλικες που αυτή
τη στιγμή είναι άστεγοι ή ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες…».

Kάλεσμα προς τις μαχόμενες ριζοσπαστικές, αντιδιαχειριστικές, αριστερές αντικαπιτα-
λιστικές δυνάμεις και αγωνιστές απευθύνει η Αριστερή, Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση

“Εκτός των Τειχών” στο Μαρούσι. Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα στην ανακοίνωσή της: 
«Η Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» κινείται σε μάχιμη,

αριστερή, αντισυνδιαχειριστική, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, παλεύει για τα συμφέρον-
τα του κόσμου της εργασίας…

Παλεύουμε μαζί με όλο τον κόσμο που δίνει μάχες στις γειτονιές και τους χώρους δου-
λειάς: την εργατική τάξη, τη νεολαία, τους/τις συνταξιούχους, τους ανάπηρους/ες, το γυ-
ναικείο και ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα, τους αντιφασίστες/τριες, τους μετανάστες/τριες, τους εργα-
ζόμενους του δήμου, τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που έχουν απω-
λέσει έως και 60% των εισοδημάτων τους τα τελευταία χρόνια... Απευθυνόμαστε σε
όλους εσάς που έχετε το βλέμμα στραμμένο ακόμη προς τον ήλιο, για να ανατρέψουμε
αυτή τη βαρβαρότητα και να δώσουμε μάχες να μην περάσουν άλλα αντιλαϊκά μετρά, αλ-
λά αντίθετα να ευοδωθούν οι αγώνες των εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων, να αντι-
δράσουν σε κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ και να απειθαρχήσουν σε όλους τους αντιδραστι-
κούς μηχανισμούς εγχώριους και ξένους».

Η δημοτική κίνηση θα πραγματοποιήσει ανοιχτή συνέλευση στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Δημαρχείου Αμαρουσίου το Σάββατο 2/2, στις 6μμ.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
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Δημοτικά και περιφερειακά σχήματα
Kίνημα στην Πόλη του Ζωγράφου
Σάββατο 19/1, 7μμ
Γκαράζ Δήμου Ζωγράφου

Aριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα
Συνέλευση 
Κυριακή 20/1, 6.30 μμ, Νεαπόλεως 25  

Ρήξη και Ανατροπή (Ηράκλειο Αττικής)
Συνέλευση
Δευτέρα 21/1, 7μμΒίλα Στέλλα

Aριστερή
Κίνηση
Περιστερίου
Ανοιχτή
εκδήλωση
Το Περιστέρι
των αγώνων και
της ανατροπής
στο προσκήνιο
Δευτέρα, 21/1,
7.30μμ
Αμφιθέατρο
Δημαρχείου

Πρωτοβουλία πολιτών Χαλανδρίου
Ιδρυτική συνέλευση
Πέμπτη 24/1 , 7μμ 
Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Χαλανδρίου,
Παπάγου 7

Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση
Εκτός των Τειχών (Μαρούσι) 
Ανοιχτή Συνέλευση
Σάββατο, 2/2, 6μμ
Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Αμαρουσίου

Αντίσταση και Ανατροπή, 
Αντικαπιταλιστική Κίνηση Βριλησσίων
Ιδρυτική εκδήλωση
Σάββατο 2/2, 7μμ, 
ΤΥΠΕΤ

Aριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία-
Ανταρσία για την Ανατροπή
Συνέλευση
Κυριακή 27/1

Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία-
Αντικαπιταλιστική Αριστερά
Συνέλευση
Κυριακή 10/2

Να σταματήσει η διασπαστική μεθόδευση
σε βάρος της “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας”

Με τετρασέλιδο και αφίσα ξεκίνησε η
παρέμβαση της Ανταρσίας στην Κοκ-

κινιά για τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο
Νίκαιας-Ρέντη. Το συντονιστικό του σχή-
ματος που συνεδρίασε την προηγούμενη
βδομάδα αποφάσισε την πραγματοποίηση
μιας πρώτης μεγάλης ανοιχτής εκδήλω-
σης στις αρχές του Μάρτη, ενώ μέσα στην
βδομάδα θα γίνουν αφισοκόλληση και
εξορμήσεις, την Πέμπτη 17/1, στις 10πμ,
στους εργαζόμενους του Δήμου και στις
12 το μεσημέρι στο Κρατικό Νοσοκομείο
της Νίκαιας.

“Η παρουσία της «Ανταρσίας στην Κοκ-
κινιά» στο δημοτικό συμβούλιο Νίκαιας-
Ρέντη, από το 2014 μέχρι σήμερα, έδωσε
φωνή και στήριξη στα κινήματα, στους
αγώνες και τα αιτήματα του κόσμου απέ-
ναντι στην διαχείριση της Δημοτικής Αρ-
χής και την κυβέρνηση, προβάλλοντας την
αντικαπιταλιστική διέξοδο από τη κρίση”
αναφέρει το τετρασέλιδο διακοσμημένο
με φωτογραφίες από τις μάχες που δόθη-
καν στο Δήμο της Νίκαιας-Ρέντη. “Σας κα-
λούμε να πλαισιώσετε και να στηρίξετε την
αντικαπιταλιστική δημοτική κίνηση Ανταρ-

σία στην Κοκκινιά της Προσφυγιάς και της
Αντίστασης, για να ενισχυθεί η παρουσία
της στο δημοτικό συμβούλιο και στις γειτο-
νιές της πόλης”.

Ανταρσία στην Κοκκινιά 

Συνελεύσεις
1ο Διαμέρισμα 
Δήμου Αθήνας
Τετάρτη 6/2, 7μμ, 
Παιδαγωγικό Αθήνας, 
Χ.Τρικούπη και Ναυαρίνου

2ο Διαμέρισμα 
Δήμου Αθήνας
Παρασκευή 1/2, 7μμ, Γραφεία 2ου
κοινοτικού συμβουλίου, 
Υμηττού 251 και Βίνκελμαν 1

3ο Διαμέρισμα 
Δήμου Αθήνας
Παρασκευή 25/1, 7μμ, Γραφεία
3ης Δημοτικής κοινότητας, 
Τριών Ιεραρχών 75

4ο Διαμέρισμα 
Δήμου Αθήνας
Παρασκευή 15/2, 7μμ, Γραφεία
4ης Δημοτικής κοινότητας, 
Λένορμαν

5ο και 6ο Διαμέρισμα
Δήμου Αθήνας 
Σάββατο 16/2, 6.30μμ, Κυψέλη,
Πολιτιστικό Κέντρο, Καλογερά 18

7ο Διαμέρισμα 
Δήμου Αθήνας, 
Πολυδύναμο κέντρο, 
Πανόρμου 59
Πέμπτη 24/1, 6.30μμ

Την Κυριακή 13/1 δημοσιεύτηκε στην εφημερί-
δα ΠΡΙΝ κείμενο του Λουκά Πετροκόκκινου,

για τη συνάντηση μελών της “Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας”, στις 11 Γενάρη, στην αίθουσα
της ΔΟΕ. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται μια ει-
κόνα που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα,
καθώς σκόπιμα διαγράφονται η έντονη αντιπαρά-
θεση που υπήρξε καθώς και όλες οι διαφορετικές
απόψεις που εκφράστηκαν από τα παρόντα μέλη.
Μ’ αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο η συγκεκριμένη
συνάντηση μετατρέπεται σε μεθοδευμένη δια-
σπαστική κίνηση.

Εκ μέρους του Συντονιστικού της “Ανταρσίας
στις γειτονιές της Αθήνας” και της ανοιχτής συ-
νάντησης που πραγματοποίησε με μεγάλη συμμε-
τοχή στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου
Αθήνας στις 7 Δεκέμβρη για το εκλογικό κατέβα-
σμα στις επερχόμενες εκλογές του Δήμου της
Αθήνας, παραβρέθηκε αντιπροσωπεία με την συμ-
μετοχή του Πέτρου Κωνσταντίνου, δημοτικού
συμβούλου και επικεφαλής της κίνησης.

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, αφού αντιπαρήλθε τις
προσωπικές επιθέσεις που δέχτηκε από μικρή με-
ρίδα των παρόντων, έδωσε την εικόνα των βημά-
των διεύρυνσης της συμμετοχής στην εκλογική
μάχη, με την παρουσία στις 7 Δεκέμβρη αγωνι-
στών που δήλωσαν ανοιχτά την στήριξη και την
θέληση τους να πλαισιώσουν ή /και να είναι υπο-
ψήφιοι, όπως ο Νίκος Στραβελάκης, οικονομολό-
γος και υποψήφιος με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις δύο
βουλευτικές εκλογές του 2015, ο σκηνοθέτης και
ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας Βαγγέλης Χα-
τζηνικολάου, ο Δημήτρης Ζώτος από την Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής και των δολο-
φόνων του Σαχζάτ Λουκμάν, η Λαμπρινή Θωμά,
δημοσιογράφος πρώην εργαζόμενη του Αθήνα
9.84 και παραγωγός της ταινίας “Η σφαγή του

Λάντλοου”, ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων Αγίου Σάββα, ο πανεπι-
στημιακός Μάκης Καβουριάρης, ο Μπαλί Τζαχίρ
Χουσεΐν από τον Σύλλογο Εργαζόμενων Μπαγ-
κλαντές. Παρών ήταν και ο πατέρας του δολοφο-
νημένου από χρυσαυγίτες Σαχζάτ Λουκμάν, Χαν-
τίμ Χουσεΐν, μαζί με τον Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρο
της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος που δήλω-
σαν την στήριξη τους. 

Ο Λουκάς Πετροκόκκινος, εκ μέρους του ΝΑΡ
Αθήνας, είχε κυκλοφορήσει email με το οποίο κα-
λούσε σε αποχή από την ανοιχτή διαδικασία της 7
Δεκέμβρη. Τώρα επιχειρεί να ακυρώσει τη διαδι-
κασία από την οποία συνειδητά απείχε και να ανα-
κηρύξει τη συνάντηση της 11 Γενάρη σε “αποφα-
σιστική συνέλευση”, βάζοντας στο στόμα της
αποφάσεις που δεν πήρε. Αντιρρήσεις σε διασπα-
στικές μεθοδεύσεις εκφράστηκαν όχι μόνο από τα
μέλη της αντιπροσωπείας του Συντονιστικού της
Κίνησης μας, αλλά και από εκπροσώπους οργα-
νώσεων και ανένταχτους/ες.

Συμβολή
Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, υπερασπίστηκε την

παρουσία της Κίνησης στη μαζική δράση και την
συμβολή της σε κρίσιμα μέτωπα στο Δήμο, ενάν-
τια στη διαχείριση Καμίνη, ενάντια στο φασισμό
και το ρατσισμό, στη σύνδεση με τους αγώνες
στις γειτονιές για τους ελεύθερους χώρους, για
τις κοινωνική στέγαση, για τα δικαιώματα των χει-
ροτεχνών και των ρακοσυλλεκτών, την υπεράσπι-
ση των ΛΟΑΤΚΙ. Για τη μεγάλη μάχη του Γηροκο-
μείου για την οποία μάλιστα σέρνεται στα δικα-
στήρια. Για την απεργία στην Γενική Ανακύκλωση
με την συμμετοχή μεταναστών. 

Ενημέρωσε, επίσης, για τον προγραμματισμό
που ξεδιπλώνεται μετά τις αποφάσεις της 7ης Δε-

κέμβρη. Συγκεκριμένα, η “Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας” προχωράει σε ανοιχτές συνελεύσεις
στα επτά διαμερίσματα του Δήμου της Αθήνας,
με διακίνηση του πρώτου υλικού που έχει εκδοθεί
και με την απόφαση να είναι ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου επικεφαλής στην εκλογική μάχη του Μάη.
Άμεσα, η “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας”
στηρίζει τις απεργίες των εκπαιδευτικών που ξεδι-
πλώνονται. Ταυτόχρονα, ο Πέτρος Κωνσταντίνου
καταθέτει την Δευτέρα 13/1 ως μάρτυρας στη δί-
κη του Σαχζάτ Λουκμάν για την καταδίκη των χρυ-
σαυγιτών δολοφόνων και την Τετάρτη 16/1 δικά-
ζεται ο ίδιος στην Ευελπίδων, μαζί με τους Σοφια-
νό, Πορτάλιου και Αγγελίδου ύστερα από μήνυση
της διοίκησης του Γηροκομείου.

Είναι αδιανόητο ένα σημαντικό βήμα για την αν-
τικαπιταλιστική αριστερά, η παρουσία της “Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας”, να αντιμετωπίζε-
ται με διασπαστικές ενέργειες. Η “Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας” είναι μια κατάχτηση για το
κόσμο που δίνει μάχες και χρειάζεται να την υπε-
ρασπίσουμε και να την διευρύνουμε με την ανά-
πτυξη της μαζικής καμπάνιας στις γειτονιές, για
να μην αφήσουμε τους υποψήφιους της Δεξιάς
και των ναζί της Χρυσής Αυγής να επιβάλουν την
ατζέντα τους, για να μην αφήσουμε τον κυβερνη-
τικό υποψήφιο Νάσο Ηλιόπουλο να διεκδικεί τον
κόσμο της Αριστεράς που είναι εξοργισμένος με
τα έργα και τις ημέρες του Αλέξη Τσίπρα και των
υπουργών του. Είναι ώρα για εξωστρεφή παρέμ-
βαση και καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους
της Κίνησής μας να την οργανώσουμε όλοι μαζί,
ενωτικά και αποφασιστικά!

Το συντονιστικό της 
“Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας” 
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ΠΕΜΠΤΗ 17/1
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18/1
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  Πλατεία Λαού  6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  19/1
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή 
Λαρίσης 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ 
Πλατεία και Κυψέλης 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβας 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο
11.30πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργ. Ολυμπίου 12μεσ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μεσ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Έβερεστ, κεντρική πλατεία 12μεσ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 12μεσ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12μεσ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μεσ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 12 μεσ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 12μεσ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 
πλατεία Ανάληψης 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Πλατεία Πατριάρχου 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
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  
Άγαλμα Λαμπράκη  11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου κ Μαρτίου 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ  
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μεσ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 11πμ

Εξορμήσεις

Η κρίση της κυβέρνησης,
η απεργία των
εκπαιδευτικών, και η
επαναστατική αριστερά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ  16/1 καφέ Wake & Bake (μετρό
Ελληνικού) 8μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7:30μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 καφέ Spirit(πλατεία Βυζαν-
τίου) 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1/1 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 καφέ Σταθμός 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 Πολιτιστικό Κέντρο Αντ. Σα-
μαράκης 8μμ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 καφέ Τριώτα 7:30μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59
8μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 Παιδαγωγικό(Ναυαρίνου)
αιθ. Υ στο υπόγειο 8μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 καφέ 6 (Τριών Ιεραρχών
72) 7μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 καφέ Αυλή του Πέτρου
7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΤΑΥΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 καφέ Τζένγκα(Κειριαδών
38) 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 17/1 καφέ Βεσπάκι (Ζίννη) 8μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 17/1 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/1 Εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 17/1 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/1  στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/1 καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χάινταρ

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 17/1 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Ομιλητής:Τζεμαλή Μηλιαζήμ

Άλλα φόρουμ
ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 ΕΔΟΘ 6:30μμ
Εκρηκτικός συνδυασμός – Τα επιτελεία σε
πανικό, οργισμένη η εργατική τάξη
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 καφε Γιώτης 8:30μμ
Εκρηκτικός συνδυασμός – Τα επιτελεία σε
πανικό, οργισμένη η εργατική τάξη
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 καφέ Ζωή 7μμ
Εκρηκτικός συνδυασμός – Τα επιτελεία σε
πανικό, οργισμένη η εργατική τάξη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 Εργατικό Κέντρο 7:30μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλήτης: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1  γραφεία του δημ. Σχήμα-
τος Ανταρσία  7:30μμ
Εκρηκτικός συνδυασμός – Τα επιτελεία σε
πανικό, οργισμένη η εργατική τάξη
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 Στοά Σαρκά,Α’ κτίριο β’
όροφος 7.30μμ
Εκρηκτικός συνδυασμός – Τα επιτελεία σε
πανικό, οργισμένη η εργατική τάξη
Ομιλήτρια:Λουίζα Γκίκα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 καφέ Μικρές Γεύσεις (Τερ-
ψιθέα) 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Παναγιώτης Σιμιτσόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1  καφέ Κρίκος(Γενναίου
Κολοκοτρώνη 42) 7μμ
16 Μάρτη του αντιρατσισμου και του αντι-
ρατσισμού
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1  καφέ Κρίκος(Γενναίου
Κολοκοτρώνη 42) 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Κάρλ Λήμπνεχτ –
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλι-
σμό και τον πόλεμο
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 17/1 καφέ Myrtillo (Ευσταθίου
Λάμψα και Τριφυλίας, πάρκο ΚΑΠΑΨ)
7.30μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσο-
νάρο
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος 

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 17/1 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή
69)7:30μμ
Εκρηκτικός συνδυασμός – Τα επιτελεία σε
πανικό, οργισμένη η εργατική τάξη
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 17/1 καφέ Ποέτα 8μμ
Εκρηκτικός συνδυασμός – Τα επιτελεία σε
πανικό, οργισμένη η εργατική τάξη
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/1 Καφέ Καμπόης (Μεταμορ-
φώσεως 10) 6:30μμ
Εκρηκτικός συνδυασμός – Τα επιτελεία σε
πανικό, οργισμένη η εργατική τάξη
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/1 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Εκρηκτικός συνδυασμός – Τα επιτελεία σε
πανικό, οργισμένη η εργατική τάξη
Ομιλήτρια: Άννα  Μαράκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΠΜΤΗ 17/1 Πολύκεντρο Νεολαίας
7:30μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 17/1 Θόλος (πανεπιστήμιο) αί-
θουσα Μ 7μμ
Εκρηκτικός συνδυασμός – Τα επιτελεία σε
πανικό, οργισμένη η εργατική τάξη
Ομιλητής:Γιάννης Σουμπάσης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/1 καφέ Αυλή του Πέτρου 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Κάρλ Λήμπνεχτ –
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλι-
σμό και τον πόλεμο
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΘΗΣΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 καφέ 6 (Τριών Ιεραρχών
72) 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Κάρλ Λήμπνεχτ –
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλι-
σμό και τον πόλεμο
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

Στις σχολές
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/1 Πανεπιστημιούπολη 1,
αιθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 2μμ
Η δικαιοσύνη τους και η δικαιοσύνη μας
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/1 αιθ. 613 2μμ
Γιατί ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλήτρια: Τερέζα Μιχαλούδη

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/1 1μμ
Η κρίση της κυβέρνησης, η απεργία των
εκπαιδευτικών και η επαναστική αριστερά
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παλεύουμεγια
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Είκοσι χρόνια πριν, τέτοιες μέ-
ρες, η κυβέρνηση του Σημίτη
με υπουργό Εξωτερικών τον

Πάγκαλο παρέδιδε στα χέρια των
τουρκικών μυστικών υπηρεσιών τον
Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ηγέτη του
ΡΚΚ, του αντάρτικου κινήματος των
Κούρδων της Τουρκίας. To ελληνικό
κράτος παρίστανε το φίλο των
Κούρδων και των αγώνων τους. Με
κυνικό τρόπο απέδειξε πόσο υποκρι-
τική ήταν αυτή η στήριξη. 

Ο Οτσαλάν προσπάθησε να βρει
καταφύγιο στην Αθήνα στις 29 Γενά-
ρη 1999, αλλά παραδόθηκε στο αε-
ροδρόμιο του Ναϊρόμπι της Κένυας
στις 15 Φλεβάρη. Η προδοσία πυρο-
δότησε ένα τεράστιο κύμα αγανά-
κτησης στους εργαζόμενους και τη
νεολαία. Ενα μαζικό συλλαλητήριο-
συναυλία πραγματοποιήθηκε στο
κέντρο της Αθήνας την 1η Μάρτη.
Και λίγες μέρες μετά, το κύμα οργής
συγχωνεύτηκε με την αντιπολεμική
έκρηξη ενάντια στους ΝΑΤΟϊκούς
βομβαρδισμούς της Σερβίας.

Το κίνημα των Κούρδων έχει βα-
θιές ρίζες. Μετά την κατάρρευση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι
περιοχές που ζούσαν -σήμερα φτά-
νουν περίπου τα σαράντα εκατομμύ-
ρια- βρέθηκαν μοιρασμένες ανάμε-
σα σε τέσσερα κράτη: την Τουρκία,
την Συρία, το Ιράκ και το Ιράν. Στις
δεκαετίες που ακολούθησαν οι εξε-
γέρσεις και οι σφαγές σε όλα αυτά
τα κράτη ήταν συχνές. 

Οι ρίζες του ΡΚΚ στην Τουρκία
βρίσκονται στα μέσα της δεκαετίας
του '70. Περίπου 18 εκατομμύρια
Κούρδοι ζούνε στα όρια του τουρκι-
κού κράτους που για δεκαετίες τους
θεωρούσε απλά “ορεσίβιους Τούρ-
κους”. Η αντάρτικη δράση του άρχι-
σε να παίρνει διαστάσεις στα μέσα
της δεκαετίας του '80. 

Όσο φούντωνε το αντάρτικο στα
βουνά του τουρκικού Κουρδιστάν,
τόσο μεγαλύτερη γινόταν η κατα-
στολή. Στη δεκαετία του '90 πήρε τις
διαστάσεις ενός κανονικού πολέμου,
ενός “βρόμικου πολέμου” με εκκα-
θαριστικές επιχειρήσεις του τουρκι-
κού στρατού που εξαφάνιζε ολόκλη-
ρα χωριά από το χάρτη και ισοπέδω-
νε πόλεις. 

Απέναντι σε αυτή την πίεση η ηγε-
σία του ΡΚΚ αναζητούσε διεθνή στη-
ρίγματα. Ο πυρήνας του ΡΚΚ είχε
εκπαιδευτεί στρατιωτικά στα τέλη
της δεκαετίας του '70 στη κοιλάδα
Μπεκάα του Λιβάνου, κάτω από την
προστασία του συριακού καθεστώ-
τος του Μπάαθ. Είχε βάσεις στο
έδαφος της Συρίας, όπου βρισκόταν
και το αρχηγείο του Οτσαλάν. 

Στην ιστορία του κουρδικού κινή-
ματος οι ηγεσίες του έκαναν τη φαι-

νομενικά ρεαλιστική επιλογή να ανα-
ζητήσουν στήριξη στους “εχθρούς
του εχθρού μας”. Κάθε φορά, αυτοί
οι ψεύτικοι φίλοι τις εγκατέλειπαν
όταν το θεωρούσαν κατάλληλο για
τα συνολικότερα συμφέροντά τους. 

Έτσι έγινε και με το συριακό καθε-
στώς. Κι έτσι στις 9 Οκτώβρη του
1998, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, εγκα-
τέλειψε με πλαστό διαβατήριο τη
Δαμασκό.

Η πτήση είχε ενδιάμεσο σταθμό
την Αθήνα, όπου και αποβιβάστηκε ο
Οτσαλάν. Η ΕΥΠ τον “υποδέχτηκε”
με τον διοικητή της Σταυρακάκη και
ένα παλιό γνώριμο του Οτσαλάν, τον
ταγματάρχη Καλεντερίδη. Ο Οτσα-
λάν δεν ήταν καλοδεχούμενος. Στα
βιαστικά τον επιβιβάσανε σε μια πτη-
ση για τη Μόσχα. Από τη Μόσχα,
ύστερα από μερικές μέρες, πήγε
στην Ιταλία. Ομως, και εκεί η “κεν-
τροαριστερή” κυβέρνηση του Ντ'
Αλέμα, δεν τολμούσε να δώσει πολι-
τικό άσυλο στον Οτσαλάν. 

Για βδομάδες ο ηγέτης του ΡΚΚ
γινόταν μπαλάκι από πρωτεύουσα
σε πρωτεύουσα και από υπηρεσία
σε υπηρεσία. Οι πόρτες της “δημο-
κρατικής” ΕΕ ήταν κλειστές παρά
τους όρκους πίστης στα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθε-
ρίες. Ούτε η Ρωσία ήταν διατεθειμέ-
νη να δώσει άσυλο. Η κυβέρνηση
του Σημίτη, επίσης, αρνιόταν να δώ-
σει άσυλο στον Οτσαλάν: ήταν απο-
φασισμένη να μη διαταραχθούν οι
καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ, με τον
πρόεδρο Κλίντον να ζητάει να τελει-
ώνει η ιστορία με τον Οτσαλάν και
το “τρομοκρατικό” ΡΚΚ. 

Στις 29 Γενάρη του 1999, όμως, ο
Οτσαλάν επέστρεψε στην Αθήνα. Αυ-
τός που τον έφερε με ειδικά ναυλω-
μένο αεροπλάνο ήταν ο Α. Ναξάκης,
πλοίαρχος Π.Ν. εν αποστρατεία με
μακρά πείρα σε “εθνικές αποστολές”,
δηλαδή στις σχέσεις των μυστικών
υπηρεσιών με την ηγεσία του ΡΚΚ.
Το “πατριωτικό ΠΑΣΟΚ” είχε αγκα-
λιάσει τον Οτσαλάν από παλιά. Το
ίδιο και η “πατριωτική δεξιά”. Το
1997 ήταν η χρονιά ίδρυσης του ξε-
χασμένου πλέον “Δικτύου 21” που
σκοπό είχε την “πατριωτική αφύπνιση
των Ελλήνων”. Ο Λαζαρίδης, μυστι-
κοσύμβουλος του Σαμαρά στη συνέ-
χεια, και άλλα λουλούδια ήταν μέλη
του. Ανάμεσά τους και ο γνωστός
ακροδεξιός Φαήλος Κρανιδιώτης,
που ήταν δικηγόρος του Οτσαλάν. 

Θηλειά
Στην πραγματικότητα, όλο αυτό

το εθνικιστικό κύκλωμα με όλες τις
“κατάλληλες” σχέσεις με την ΕΥΠ
τον στρατό και την αστυνομία, έγινε
η θηλιά που φόρεσε γύρω από το
λαιμό του ο Οτσαλάν και η βάση που
πάνω της στήθηκε το σχέδιο για την
παράδοσή του. 

Ηταν ο Μπαντουβάς, βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ εκείνος που είχε πείσει
τον Οτσαλάν να έρθει στην Αθήνα
τον Οκτώβρη διαβεβαιώνοντάς τον
ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μη γί-
νει δεκτός με ανοιχτές αγκάλες. Του
είχε πει ψέματα. Ο Σγουρίδης, αντι-
πρόεδρος της Βουλής τον είχε συ-
ναντήσει στην Ρώμη, με τον Καλεντε-
ρίδη να κάνει τον διερμηνέα. Ο Κα-
λεντερίδης έγινε η σκιά του Οτσαλάν

που τον συνόδευε στα ταξίδια του. 
Η κυβέρνηση του Σημίτη και ο

υπουργός Εξωτερικών της ο Πάγκα-
λος (ο “μαζί τα φάγαμε” των μνημο-
νίων) ήθελε να ξεφορτωθεί μια ώρα
αρχύτερα τον Οτσαλάν. Ετσι τον
στέλνει στην ...Κένυα, με πρόφαση
ότι ετοιμάζει την εγκατάστασή του
στη Νότιο Αφρική. 

Τον έστειλε συνειδητά στο στόμα
του λύκου. Η πόλη ήταν ξεχειλισμέ-
νη από πράκτορες των αμερικάνικων
-κι όχι μόνο- υπηρεσιών στο κυνήγι
τρομοκρατών. Υποτίθεται ότι η άφι-
ξη του Οτσαλάν ήταν “μυστική”, αλ-
λά έξω από την ελληνική πρεσβεία
το μόνο που έλειπε ήταν καντίνες
για την εξυπηρέτηση των αμέτρητων
πρακτόρων και μπάτσων που είχαν
κατασκηνώσει. 

Πολλά έχουν γραφτεί για τον ερα-
σιτεχνισμό της ΕΥΠ σε αυτή την
υποτίθεται “άκρως απόρρητη” επι-
χείρηση. Πράγματι, η εκτέλεσή της
θυμίζει κωμωδία με ατζαμήδες κατα-
σκόπους. Οι επικεφαλής της μιλού-
σαν χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα

του τύπου “Μεγάλος τραγουδιστής”
για τον Πάγκαλο, “γριά” για τον
Οτσαλάν, “ποδοσφαιρική ομάδα”
(για πράκτορες της ΕΥΠ) που δεν
ξεγελούσαν ούτε παιδάκι. Μυστη-
ριωδώς τον Καλεντερίδη του απευ-
θύνονταν με το όνομά του.

Αλλά έτσι κι αλλιώς η επιχείρηση
ήταν σχεδιασμένη για να είναι φιά-
σκο. Κι όσο ο Οτσαλάν πείσμωνε κι
αρνιόταν να εγκαταλείψει το χώρο
της πρεσβείας τόσο εντείνονταν και
οι απειλές που έρχονταν από ψηλά:
από το “να φύγει, να πάει σαφάρι,
ας πάει όπου θέλει, αλλά να φύγει”,
στο “κλείστε του ένα ξενοδοχείο,
δώστε του ένα χαρτζηλίκι και παρα-
τήστε τον”, στο “βγάλτε τον με το
ζόρι ακόμα και σε ένα σεντόνι”. Αυτό
το τελευταίο ανέλαβε να το φέρει σε
πέρας μια ειδική ομάδα της ΕΥΠ με
το κωδικό “θίασος” με επικεφαλής
τον αστυνόμο Μπόμπο (όχι ψευδώ-
νυμο). Οι κενυάτικες αρχές τους μά-
ζεψαν από το ξενοδοχείο πριν το
προσπαθήσουν. 

Αλλά τελικά δεν χρειάστηκε. Ο
Οτσαλάν πείστηκε να εγκαταλείψει
την πρεσβεία, να μπει μόνος του χω-
ρίς διπλωματική συνοδεία σε ένα
αυτοκίνητο, που αποσπάστηκε από
το κομβόι και κατέληξε έξω από ένα
αεροπλάνο με πράκτορες των τουρ-
κικών μυστικών υπηρεσιών. 

Από τότε βρίσκεται κρατούμενος
σε απομόνωση σε φυλακή υψίστης
ασφαλείας στο νησάκι Ιμραλί στη
Θάλασσα του Μαρμαρά. Οι τουρκο-
φάγοι εθνικιστές εγκατέλειψαν τον
Οτσαλάν και μάλιστα τον κατηγόρη-
σαν για “αχαριστία” όταν αργότερα
άρχισε να αποκαλύπτει το ρόλο το
δικό τους και των ελληνικών κυβερ-
νήσεων στην παράδοσή του. 

Αυτό που χρωμάτισε τις οργισμέ-
νες διαδηλώσεις για την παράδοσή
του ήταν η αριστερή διάθεση των
εργαζόμενων και της νεολαίας που
είχαν συγκρουστεί με τις νεοφιλε-
λεύθερες επιθέσεις των κυβερνήσε-
ων του “εκσυγχρονιστικού” ΠΑΣΟΚ
και θα συνέχιζαν να το κάνουν, στις
αντινατοϊκές διαδηλώσεις, στις
απεργίες, στο κίνημα του Σιάτλ και
της Γένοβα, στην αντιπολεμική
έκρηξη του 2003. 

Οι πραγματικοί σύμμαχοι των
Κούρδων και κάθε εθνικοαπελευθε-
ρωτικού κινήματος, δεν βρίσκονταν
ποτέ και δεν βρίσκονται και σήμερα
στους ιμπεριαλιστές και στις περιφε-
ρειακές δυνάμεις που παριστάνουν
φίλους και προστάτες. Βρίσκονται
στους αγώνες της εργατικής τάξης
και των καταπιεσμένων ενάντια σε
άρχουσες τάξεις και ιμπεριαλιστές.
Ένα δίδαγμα που γίνεται ξανά επί-
καιρο και σήμερα. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Οι πατριδοκάπηλοι πρόδωσαν 
τον Οτσαλάν

18/2/99, Μαζικές διαδηλώσεις στο πλευρό του Οτσαλάν
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Κυκλοφόρησε στις αρχές Δεκέμ-
βρη το βιβλίο του Δημήτρη Ψαρ-
ρά «Ο Αρχηγός – Το αίνιγμα του

Νίκου Μιχαλολιάκου». Ο Δ. Ψαρράς εί-
ναι δημοσιογράφος στην ΕφΣυν και
έχει μελετήσει το φαινόμενο του ναζι-
σμού, του φασισμού και της ακροδε-
ξιάς στην Ελλάδα όσο λίγοι. Το τέταρτο
βιβλίο του για τη Χρυσή Αυγή, έρχεται
την πιο κατάλληλη στιγμή στην εξέλιξη
της δίκης της ναζιστικής οργάνωσης:
την περίοδο που η υπεράσπιση έχει πά-
ρει το λόγο για να ισχυριστεί ότι η Χρυ-
σή Αυγή είναι ένα «νόμιμο πολιτικό κόμ-
μα» και υφίσταται πολιτική δίωξη για τις
ιδέες της, οι οποίες είναι «πατριωτικές».
Τις επόμενες ημέρες ο αρχηγός της
συμμορίας αναμένεται να καταθέσει τα
αναγνωστέα έγγραφά του. 

Ο Μιχαλολιάκος έχει ισχυριστεί ανά-
μεσα σε άλλα ότι δεν είναι δυνατόν να
λογοδοτεί για οτιδήποτε κάνουν κάποι-
οι «θερμόαιμοι» οπαδοί της Χρυσής
Αυγής. Το καταστατικό της οργάνω-
σης όμως τον προδίδει. Γραμμένο το
1986, στάλθηκε από την ίδια τη Χρυσή
Αυγή το 1988 στο περιοδικό «Σχολια-
στής». Τότε η οργάνωση δεν έκρυβε
την πραγματική της ιδεολογία και θεώ-
ρησε ότι είναι η ευκαιρία της -αφού ο
«Σχολιαστής» είχε αναφερθεί σε συν-
θήματα της ΧΑ σε τοίχους- να κερδίσει
στέλνοντάς το λίγα λεπτά δημοσιότητας, όπως
έχει καταθέσει ο Δ. Ψαρράς στη δίκη. Η «Αρχή
του Αρχηγού» (επί λέξει μετάφραση της ναζι-
στικής έννοιας «Führerprinzip»), που περιγρά-
φεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του καταστατι-
κού, είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο έχει
χτιστεί ολόκληρη η Χρυσή Αυγή με αρχηγό
τον Μιχαλολιάκο. Και είναι το κέντρο του βιβλί-
ου αυτού: «Ουδέποτε μέχρι σήμερα υπήρξε
Χρυσή Αυγή χωρίς τον Μιχαλολιάκο, αλλά και
ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει να επιδεί-
ξει άλλη δραστηριότητα πλην εκείνης του αρ-
χηγού της Χρυσής Αυγής».

Γίνεται σαφές ήδη από το πρώτο κεφάλαιο
ότι «Ένας είναι ο Αρχηγός». Ο συγγραφέας
παραθέτει το επίμαχο απόσπασμα του κατα-
στατικού μαζί με κάποια από τα περιστατικά
που το επιβεβαιώνουν: η Ουρανία Μιχαλολιά-
κου δηλώνει «Η Χρυσή Αυγή έχει μόνο έναν
αρχηγό, δεν υπάρχει δεύτερος ούτε τρίτος με-
τά από αυτόν», ο Γερμενής απαιτεί από όλους
μέσα στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου να
σηκωθούν όρθιοι για να μπει ο αρχηγός και,
φυσικά, ο Μιχαλολιάκος απομακρύνει όσους
από τους «υπαρχηγούς» του τόλμησαν να τον
«πλησιάσουν» στην ηγεσία (Περίανδρος, Κου-
σουμβρής, Ζαφειρόπουλος κ.α). Στον Μιχαλο-
λιάκο και τη Χρυσή Αυγή η κατάθεση του κα-
ταστατικού κατά την προκαταρκτική εξέταση
της δίκης προκάλεσε πανικό. Στο ίδιο κεφά-
λαιο του βιβλίου αναλύεται και αποδομείται
κομμάτι-κομμάτι η προσπάθεια της οργάνω-
σης να αρνηθεί τη γνησιότητα του καταστατι-
κού. Συνέπεια της Αρχής του Αρχηγού είναι η
απαραβίαστη ιεραρχία και πειθαρχία των με-
λών στους ανωτέρους τους, χαρακτηριστικό
της οργάνωσης που το βιβλίο αναδεικνύει σε
επόμενα κεφάλαια.

Ο συγγραφέας αναφέρεται εκτεταμένα στην
ναζιστική ιδεολογία τόσο της Χρυσής Αυγής
0σαν οργάνωση, όσο και του Μιχαλολιάκου
προσωπικά, εξηγώντας πώς αυτή τον οδήγησε
στις επιλογές του. Από τις πρώτες τρομοκρα-
τικές του δράσεις και το χρίσμα του δικτάτορα
Παπαδόπουλου να ηγηθεί της νεολαίας της
ΕΠΕΝ, μέχρι το σπάσιμο από αυτήν και την
ίδρυση της Χρυσής Αυγής καθώς και από τα
πρώτα χρόνια της βίαιης συνωμοτικής δράσης
της οργάνωσής του, μέχρι τον καιρό της εκλο-
γικής της εκτίναξης και της κλιμάκωσης του
τρόμου, το βιβλίο αναδεικνύει τον συνεκτικό
ιστό. Δεν είναι άλλη από τη ναζιστική ιδεολο-
γία, μαζί με τη γνώση των τακτικών που εφάρ-
μοσαν κυρίως το ιταλικό φασιστικό κόμμα και
το γερμανικό ναζιστικό κόμμα. 

Πηγές
Καμιά αμφιβολία δεν μένει πάνω σε αυτό,

καθώς μεγάλο μέρος από τις εκατοντάδες πη-
γές του βιβλίου είναι υλικό που έχει παράξει η
ίδια η Χρυσή Αυγή και ιδιαίτερα ο Μιχαλολιά-
κος: ομιλίες, άρθρα στα τακτικά έντυπα της
οργάνωσης, εσωτερικά έγγραφα που βρέθη-
καν στους σκληρούς δίσκους της ηγεσίας, βίν-
τεο που τράβηξαν τα ίδια τα στελέχη, ακόμη
και «λογοτεχνικά» πονήματα ή «δοκίμια» του
Αρχηγού. Ο Δ. Ψαρράς διερευνά οτιδήποτε
έχει γράψει η Χρυσή Αυγή, βρίσκοντας την
ταυτότητα ανώνυμων ή υπογεγραμμένων με
ψευδώνυμο κειμένων (πολλά απ’ αυτά είναι
γραμμένα από τον Μιχαλολιάκο), ενώ ταυτο-
ποιεί κάθε κωδική φράση που απευθύνει ο αρ-
χηγός στα στελέχη και στα μέλη του βρίσκον-
τας τις αντιστοιχίες με λόγια των ιστορικών
προσώπων του φασισμού και του ναζισμού.

Ακρογωνιαίος λίθος της ύπαρξης της Χρυ-

σής Αυγής είναι η βία. Το βιβλίο του Δ.
Ψαρρά αναφέρεται στη βία ως συστα-
τικό στοιχείο των νεοναζιστικών οργα-
νώσεων, ήδη από το τέλος του Β'ΠΠ,
σε ένα μοντέλο που η Χρυσή Αυγή θα
ακολουθούσε πιστά. Αναφέρεται επί-
σης στην τρομοκρατική βία του ίδιου
του Μιχαλολιάκου τα πρώτα χρόνια
της δράσης του και, τέλος, στην οργα-
νωμένη βία της Χρυσής Αυγής. Κεντρι-
κό σημείο εδώ είναι η απόσυρση του
Μιχαλολιάκου στα μετόπισθεν αρκετά
νωρίς στην ιστορία της οργάνωσης.
Ως απαραβίαστο πρόσωπο, ο αρχηγός
πρέπει να γλιτώσει από οποιαδήποτε
δίωξη, με κόστος τους ίδιους του τους
συναγωνιστές. Μια τακτική που γνωρί-
ζουμε πολύ καλά από την δολοφονία
του Παύλου Φύσσα και το άδειασμα
του Ρουπακιά, δεν είναι νέα στην ΧΑ:
κάθε φορά που ο νόμος πλησίαζε τη
Χρυσή Αυγή και δεν υπήρχε πια περι-
θώριο κάλυψης, ο Μιχαλολιάκος «απο-
κήρυσσε» τα εμπλεκόμενα μέλη, τεκ-
μηριώνει στο βιβλίο του ο Δ. Ψαρράς.

Παράλληλα η Χρυσή Αυγή προσπα-
θεί να έχει πάντα επαφές με όλα τα νε-
οναζιστικά και φασιστικά μορφώματα
διεθνώς. Στο κεφάλαιο «Εισαγωγές –
Εξαγωγές ναζισμού» ο τίτλος είναι κάτι
παραπάνω από εύστοχος. Πέρα από
τις σχέσεις της Χρυσής Αυγής με ορ-
γανώσεις από τις οποίες παίρνει ιδέες

εγκληματικής δράσης και προσκαλεί διαβόη-
τους τρομοκράτες στα συνέδρια και τα φεστι-
βάλ της, το κεφάλαιο αυτό αναδεικνύει την έμ-
πνευση που άντλησε από την ίδια τη ΧΑ ο
ακροδεξιός Χάιμπακ, αυτός που οργάνωσε την
εθνικιστική συγκέντρωση στο Σάρλοτσβιλ,
στην οποία δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του
2017 η Χέδερ Χάγιερ. Τονίζει έτσι τη διεθνή
σημασία της καταδίκης της εγκληματικής ορ-
γάνωσης και του ίδιου του Μιχαλολιάκου που
συντονίζει προσωπικά αυτές τις σχέσεις.

Πρόκειται για ένα πολύτιμο βιβλίο που έρχε-
ται στην τελευταία φάση μιας αποκαλυπτικής
ακροαματικής διαδικασίας. Αποδεικνύει πέρα
από κάθε αμφιβολία ότι η Χρυσή Αυγή λει-
τουργεί με την ναζιστική Αρχή του Αρχηγού.
Συμπυκνώνει οργανωμένα το σχετικό υλικό
που έχει κατατεθεί και προβληθεί στη δίκη της
ναζιστικής οργάνωσης απαντώντας ξεκάθαρα
«ναι» στο ερώτημα αν ο αρχηγός έχει ευθύνη
για τις εγκληματικές πράξεις που εξετάζονται.
Ναρκοθετεί τη διαδικασία κατάθεσης εγγρά-
φων από την υπεράσπιση Μιχαλολιάκου, αφού
δεν έχει αφήσει καμία πτυχή της δημόσιας
δραστηριότητάς του (από την οποία και θα γί-
νει η επιλογή των εγγράφων) ασύνδετη με τη
ναζιστική ιδεολογία του, τις τακτικές ανάπτυ-
ξης της Χρυσής Αυγής και τη στρατηγική κα-
τάκτησης της εξουσίας. Και, τέλος, η αδιάσει-
στη τεκμηρίωση ότι η Χρυσή Αυγή ταυτίζεται
με τον Μιχαλολιάκο δείχνει καθαρά ποια πρέ-
πει να είναι η έκβαση της δίκης για να μπορεί
να σταματήσει την -αποδεδειγμένη και στο
ακροατήριο πια- εγκληματική δράση της ναζι-
στικής συμμορίας: να μπει στη φυλακή όλη η
ηγεσία, μαζί με τον αρχηγό της.

Αφροδίτη Φράγκου

Διαβάστε επίσηςΗ καταδίκη του φυρερίσκου

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Θα τα βρείτε στο
μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584
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Η Τρίτη 15 Γενάρη έγινε μέρα
αντιφασιστικού ξεσηκωμού
σε ολόκληρο το ισπανικό

κράτος. Την ώρα που γραφόταν αυ-
τό το άρθρο, είχαν ήδη ξεκινήσει
πρωινές διαδηλώσεις στη Σεβίλλη,
έξω από το κοινοβούλιο της Ανδα-
λουσίας, αλλά η κλιμάκωση ερχόταν
το απόγευμα που είχαν προαναγγελ-
θεί συγκεντρώσεις σε πάνω από 100
σημεία σε όλη τη χώρα. Παντού τα
μηνύματα προετοίμαζαν για μαζικές
και οργισμένες διαδηλώσεις. Το κλί-
μα, ιδιαίτερα μέσα στο γυναικείο και
το φοιτητικό κίνημα θυμίζει τις μέ-
ρες της οργής μετά τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα. Ο επικείμενος
σχηματισμός κυβέρνησης στην Αν-
δαλουσία με τη στήριξη των φασι-
στών του VOX έχει σημάνει συνα-
γερμό. Η κυβέρνηση της Ανδαλου-
σίας, σε όλη την μεταπολιτευτική
ιστορία στον έλεγχο της σοσιαλδη-
μοκρατίας, καθορίζεται πλέον από
τις ορέξεις των νοσταλγών του
Φράνκο, αυτών που θέλουν να ξηλώ-
σουν όλα τα κατακτημένα δικαιώμα-
τα των γυναικών, να διώξουν τους
μετανάστες και να χαρίσουν τη δη-
μόσια εκπαίδευση στην εκκλησία.

Επικεφαλής της κινητοποίησης
της 15ης Γενάρη μπήκε το γυναικείο
κίνημα, μέσα από μια πρωτοβουλία
συντονισμού γυναικείών και φεμινι-
στικών οργανώσεων: “Είμαστε πολ-
λές, είμαστε μπαλαμές, Ρομά, μετα-
νάστριες, διαφορετικών “φυλών”,
ανάπηρες και μη, λεσβίες, τρανς…
Είμαστε διαφορετικές και δεν θα
αφήσουμε να μας υποβάλουν σε κα-
νενός τύπου διάκριση, εκμετάλλευ-
ση και καταστολή. Θα υπερασπι-
στούμε ενωμένες, σαν αδελφές, τις
γειτονιές μας και τις πόλεις μας,
απέναντι στη νεοφασιστική προπα-
γάνδα του φόβου, της ανδροκρα-
τίας, του ρατσισμού και του ταξικού
μίσους που ξανανεβαίνει. Από το νό-
τιο σύνορο της χώρας δίνουμε το
χέρι σε αυτόχθονες, μετανάστριες,
πρόσφυγες, φωνάζοντας από κοι-
νού: ‘κανένας άνθρωπος δεν είναι
παράνομος’”.

Με τη διαδήλωση ήδη ξεκινημένη,
μέσα στο Κοινοβούλιο έπαιρνε το

λόγο ο Χουάνμα Μορένο που θα εί-
ναι ο νέος πρωθυπουργός της Ανδα-
λουσίας. Η συμφωνία με την οποία
κατάφερε να συγκεντρώσει την κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία ο Μορένο,
του Λαϊκού Κόμματος (PP), είναι ένα
βήμα ακόμη μεγαλύτερου ξεφτιλι-
σμού και κρίσης του ισπανικού πολι-
τικού συστήματος. Το PP προχώρη-
σε σε πολύωρες συνομιλίες με το

Vox σε εθνικό επίπεδο (στη Μαδρί-
τη) και τελικά κατέληξαν σε ένα
εκτεταμένο κείμενο συμφωνίας
όπου το PP δεσμεύεται να εφαρμό-

σει πολλές από τις απαιτήσεις των
φασιστών. Οι Θιουδαδάνος προ-
σποιούνταν ότι δεν θέλουν να συνο-
μιλήσουν με το Vox, ταλαντευόμενοι
μεταξύ μιας πολιτικής “δεξιάς συμ-
μαχίας” και της θεωρίας του “συν-
ταγματικού τόξου” που αφήνει τους
φασίστες απ’έξω. Τελικά έκαναν τη
συμφωνία δι’ αντιπροσώπου. Δεν κά-
θισαν στο ίδιο τραπέζι με το Vox αλ-
λά μπαίνουν στην κυβέρνηση (παίρ-
νοντας και θέση αναπληρωτή πρω-
θυπουργού), υπογράφοντας σε ξε-
χωριστή συνάντηση με το PP, όλα
όσα το PP υπέγραφε με το άλλο χέ-
ρι με τους φασίστες.

Δεν χρειάζονταν καινούργιες απο-
δείξεις, αλλά οι απαιτήσεις του Vox
επιβεβαιώνουν τι είδους κόμμα είναι.
Απαιτούσε να καταργηθούν όλοι οι
νόμοι που προστατεύουν τις γυναί-
κες, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει
με τη βία και τους βιασμούς. Το ίδιο
σε ό,τι αφορά τους νόμους ενάντια
στις διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΤ-
ΚΙ. Ζητάει να εξασφαλιστεί η διαχω-
ρισμένη σε αγόρια και κορίτσια εκ-
παίδευση. Αυτό πέρα από το αντι-
δραστικό του περιεχόμενο σημαίνει
στην πράξη περιορισμό της χρημα-

τοδότησης της δημόσιας Παιδείας
και πέρασμα ακόμη περισσότερων
μαθητών στα χέρια της εκκλησίας
και των μοναστηριών.

Στην Ανδαλουσία, την μεγαλύτερη
σε πληθυσμό κοινότητα του ισπανι-
κού κράτους και παράλληλα την πιο
φτωχή και με μια ανεργία στο 23%,
το Vox είχε αίτημα τη μείωση της
φορολογίας για τις επιχειρήσεις και
ούτε μία αναφορά στους άνεργους
και τους φτωχούς.

Το PP δεν δέχτηκε όλο το πακέτο
του Vox (ήταν εξάλλου τόσο υπερ-
βολικά διατυπωμένο, σκέτο θέατρο)
αλλά μετέτρεψε σε κυβερνητικό
πρόγραμμα μια σειρά αντιδραστικές
μεταρρυθμίσεις. Λέει ότι θα καταρ-
γήσει το νόμο για την “ιστορική μνή-
μη” που έκανε τα πρώτα βήματα για
τη δικαίωση των θυμάτων του φασι-
σμού που παραμένουν ανώνυμα,
θαμμένα κατά χιλιάδες στην Ανδα-
λουσία, και θα τον αντικαταστήσει
με ένα νόμο για “την εθνική συμφι-
λίωση”. Στις πιέσεις για κατάργηση
της γραμματείας γυναικών, προ-
αναγγέλλει δημιουργία “γραμματεί-
ας οικογένειας”, ενώ ενσωματώνει
μια σειρά αντιδραστικές δεσμεύσεις
(προστασία ταυρομαχίας, κυνηγιού
κλπ).

Επιπτώσεις
Οι πολιτικές επιπτώσεις αυτού του

παζαριού προκαλούν ανησυχία στην
άρχουσα τάξη, όπως εκφράζεται
στην αρθρογραφία των εφημερίδων,
ακόμη και στο ίδιο το παλάτι. Το Vox
είναι ένα παραπροϊόν της στροφής
προς τα δεξιά που έκαναν και το PP
και oι Θιουδαδάνος με τις επιθέσεις
κατά της Αριστεράς και κατά του κα-
ταλανικού κινήματος. Όμως τώρα
από ένα χρήσιμο βοηθητικό εργα-
λείο, το παίρνει από το χέρι το PP
και το μετατρέπει σε πιθανό εταίρο

στις εκλογικές μάχες της χρονιάς
(δημοτικές, ευρωεκλογές και πιθα-
νώς εθνικές μιας και η κυβέρνηση
Σάντσεθ στηρίζεται σε ασταθή μει-
οψηφία). Το κίνημα ξαναβγαίνει
στους δρόμους και νιώθει δικαιωμέ-
νο για τις συνδέσεις που έκανε όλα
τα τελευταία χρόνια μεταξύ φρανκι-
σμού, Δεξιάς και ισπανικού κράτους.
Όλη η φιλολογία ενάντια στα “άκρα”
που είχαν επιστρατεύσει για να φρε-
νάρουν την Αριστερά πάει τώρα στα
σκουπίδια, μιας και είναι αυτοί που
συνεργάζονται με τα αναγνωρισμέ-
να άκρα. Έτσι η Δεξιά ξεκινάει μια
υποτιθέμενη επιστροφή της στην
εξουσία από την Ανδαλουσία, με το
ηθικό καταρρακωμένο και προσπα-
θώντας να κρύψει την ντροπή της
από την πρώτη μέρα.

Το Vox έχει μια ηγεσία δεμένη με
χίλιους δεσμούς με το PP και το κρά-
τος. Ο ηγέτης του “κόμματος”, Αμ-
πασκάλ, ήταν στέλεχος του PP για
χρόνια, και όπως και οι περισσότεροι
γύρω του, βυσματωμένος σε δημόσι-
ους οργανισμούς. Σε μια χώρα που
τα κινήματα είναι ζωντανά και δρα-
στήρια, δεν βρίσκουν χώρο να στή-
σουν ακροδεξιά “στο δρόμο”. Αυτό
που επιχειρούν να εκφράσουν εκλο-
γικά είναι το πιο συντηρητικό κομμά-
τι της Δεξιάς που δηλώνει κουρα-
σμένο από τις πολλές διαδηλώσεις,
την πολιτική αστάθεια και την “ιδεο-
λογική ηγεμονία των προοδευτικών”.
Γι’ αυτό και έχουν διαλέξει το γυναι-
κείο κίνημα σαν κατεξοχήν αντίπαλό
τους. Όμως, το αποτέλεσμα είναι το
αντίθετο από αυτό που υπόσχονται.
Το γυναικείο κίνημα έδωσε τις πιο
μαζικές μάχες το 2018, ξεκινώντας
από την απεργία της 8 Μάρτη. Και
ήδη η 8 Μάρτη 2019 είναι δηλωμένη
γυναικεία απεργία που με το ρυθμό
που εξελίσσονται τα πράγματα μπο-
ρεί να γίνει μια γενικευμένη αντιφα-
σιστική απεργία που θα τραντάξει
τους φασίστες και όσους τους άνοι-
ξαν την πόρτα για να γίνουν “πολιτι-
κή δύναμη”.

Νίκος Λούντος

Μια νίκη στον αγώνα όλων των καθαριστριών πέτυχαν
στα τέλη Δεκέμβρη οι “Kellys” στο Μπιλμπάο. Οι
“Kellys” είναι μια πρωτοβουλία συνδικαλιστικής ορ-

γάνωσης για τις καθαρίστριες που δουλεύουν σε ξενοδοχεία
και σε σπίτια που εδώ και δυο χρόνια έχει φέρει αυτό το, γε-
μάτο γυναίκες, κομμάτι της εργατικής τάξης στην πρώτη
γραμμή των αγώνων αλλά και στην προσοχή των ΜΜΕ. Στο
Μπιλμπάο μετά από ενάμιση μήνα απεργία στα μεγάλα ξενο-
δοχεία Barcel και NH κέρδισαν αυξήσεις 30% για το 2019. 

Η απεργία ήταν ενάντια στην εταιρεία Constant που έχει
την εργολαβία του καθαρισμού. Οι Kellys κατήγγειλαν πως σε
δωμάτια που “οι πελάτες πληρώνουν 400 ευρώ για τη διαμο-
νή, μας πληρώνουν τέσσερα ευρώ για να τα καθαρίσουμε”.

Εκτός από την αύξηση, κέρδισαν ότι όλες οι καθαρίστριες
που απολύθηκαν ή τους έληξε η σύμβαση στη διάρκεια της
απεργίας, θα ξαναπροσληφθούν. Τα συνδικάτα λένε ότι η συ-
νολική αύξηση θα φτάσει το 48% από το 2020 γιατί υπήρξε
αύξηση και στη συλλογική σύμβαση των ξενοδοχουπάλλη-
λων. Οι αγώνες των Kellys είχαν πετύχει μια ακόμη συλλογική
νίκη τον περασμένο Αύγουστο όταν αναγνωρίστηκαν από τις
κοινότητες και τα ασφαλιστικά ταμεία όλης της χώρας οι ιδι-
αίτερες επαγγελματικές ασθένειες των καθαριστριών “που
σχετίζονται με τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών”
και έτσι οι αποζημιώσεις και τα επιδόματα θα πληρώνονται
χωρίς καθυστερήσεις.

Το 2018 εξελίχθηκαν μια σειρά αγώνες σε εργατικούς χώ-

ρους, κάποιοι κατέληξαν σε νίκες, κάποιες σε συμβιβασμούς,
αλλά παντού άφησαν εκκρεμότητες για περισσότερες μάχες
και πιο πολλή οργάνωση το 2019. Ο αγώνας στην Amazon
συνεχίστηκε με στάσεις εργασίας και απεργίες μέχρι τις αρ-
χές Γενάρη. Στην γαλακτοβιομηχανία Cacaolat της Καταλω-
νίας η χρονιά ξεκίνησε με απεργία έξι ημερών, ενώ η μάχη
για να μην κλείσουν τα εργοστάσια της Alcoa στη Γαλικία και
τις Αστούριες εξελίσσεται εδώ και μήνες και έφτασε σε μια
συγκέντρωση χιλιάδων την περασμένη βδομάδα. Τέτοιου εί-
δους μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη από το Βορρά ως το Νότο
του ισπανικού κράτους και καθορίζουν το 2019, κι όχι το δη-
λητήριο του Vox.
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MΠΙΛΜΠΑΟ Nίκη για τις “Κellys” sτα ξενοδοχεία

ΙΣΠΑΝΙΑ Η δεξιά τα βρίσκει με τους φασίστες, 

ο κόσμος ξεσηκώνεται
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ΓΑΛΛΙΑ  Επανεκκίνηση για τα Κίτρινα Γιλέκα

ΠΟΛΩΝΙΑ

Λευτεριά 
στον Μουμία

Δικαίωμα να ασκήσει εκ νέου
έφεση δόθηκε στον  Μουμία

Αμπού Τζαμάλ, πρώην Μαύρο Πάν-
θηρα, δημοσιογράφο και ακτιβιστή
που είναι φυλακισμένος εδώ και δε-
καετίες με ισόβια κάθειρξη στις
ΗΠΑ.  

Ο Μουμία είχε καταδικαστεί το
1982 σε θάνατο για την δολοφονία
ενός αστυνομικού, ένα έγκλημα
που δεν διέπραξε ποτέ ξεσηκώνον-
τας ένα μεγάλο διεθνές κίνημα συμ-
παράστασης που δεκαετίες τώρα
ζητάει δικαιοσύνη για τον Μουμία
και το 2011 πέτυχε η ποινή να μετα-
τραπεί σε ισόβια. Σύμφωνα με τον
Έντι Κόνγουεϊ -επίσης πρώην Μαύ-
ρο Πάνθηρα που απελευθερώθηκε
μετά από 44 χρόνια καταδικασμέ-
νος άδικα από την δικαιοσύνη- με
αυτή την εξέλιξη, υπάρχει πλέον ελ-
πίδα ο Μουμία να ξανακερδίσει μια
μέρα την ελευθερία του. 

Χιλιάδες κόσμος διαδήλωσε στο
Γκντανσκ, στην Βαρσοβία και

πολλές άλλες πόλεις στην Πολωνία
το βράδυ της Δευτέρας 14/1 για να
καταγγείλει την δολοφονία του δη-
μάρχου του Γκντανσκ Πάβελ Αντά-
μοβιτς που δολοφονήθηκε με μα-
χαίρι σε δημόσια θέα στην διάρκεια
εκδήλωσης την Κυριακή το βράδυ. 

Ο Αντάμοβιτς ήταν μέλος του
κόμματος PO και είχε στοχοποιηθεί
από ακροδεξιούς και φασίστες  για
την στάση του υπέρ των δικαιωμά-
των προσφύγων, μεταναστών και
της lgbtq κοινότητας.

Μέσα στις γιορτές όλα τα
ΜΜΕ είχαν πρωτοσέλιδα
με το τέλος των Κίτρινων

Γιλέκων. Η ίδια η κυβέρνηση είχε
χαλαρώσει, κινητοποιώντας στις
αρχές Γενάρη μικρότερη αστυνο-
μική δύναμη για να καταστείλει τις
διαδηλώσεις. Αποτέλεσμα; 

Η επανεκκίνηση τους κινήματος,
μια έκπληξη για όλον τον κόσμο,
καθώς αυτό το Σάββατο εκατοντά-
δες χιλιάδες -δεκάδες σύμφωνα
με την αστυνομία- διαδηλώσανε
σε πολλές πόλεις της Γαλλίας.

Η κυβέρνηση δεν καταφέρνει να
σταματήσει αυτό  το κίνημα με τις
υποσχέσεις της που φαίνονται γε-
λοίες σε σχέση με τη φτώχεια που
έχει απλωθεί στη χώρα αλλά και
σε σχέση με τα τεράστια δώρα
που κάνει στους πιο πλούσιους.
Την Παρασκευή βράδυ, σε τηλεο-
πτική παρέμβαση, ο Μακρόν επι-
βεβαίωσε την περιφρόνησή του
για τις λαϊκές τάξεις, δηλώνοντας
ότι οι «ταραχές στη χώρα» οφεί-
λονται στο ότι πολλοί Γάλλοι
έχουν χάσει το νόημα της προσπά-
θειας. Και την Κυριακή το βράδυ,
σε μια επιστολή προς όλους τους
Γάλλους, πρότεινε την οργάνωση

μιας μεγάλης εθνικής συζήτησης
(debate), αλλά σημείωσε ότι δεν
θα αλλάξει πολιτική. Σ’ αυτές τις
συνθήκες δεν είναι έκπληξη ότι η
δημοτικότητα της κυβέρνησης κα-
ταρρέει και ότι η πλειοψηφία του
κόσμου εξακολουθεί να στηρίζει
το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων.

Καταστολή
Οπότε το κράτος επιστρέφει

στην καταστολή σε μια προσπά-
θεια να τσακίσει το κίνημα, αλλά
ούτε αυτό έχει πολλά αποτελέσμα-
τα. Η αστυνομική βία είναι τόση
που ακόμα και τα φιλοκυβερνητικά
ΜΜΕ νοιωθουν υποχρεωμένα να
αμφισβητούν την «αλόγιστη» χρή-
ση βίας. Ακόμα περισσότερο, αυτή

η καταστολή σπρώχνει όλο και πε-
ρισσότερο κόσμο να στηρίζει τα
άτομα και τις ομάδες που οργανώ-
νονται για να την αντιμετωπίσουν.
Π.χ. μετά τις διαδηλώσεις του πε-
ρασμένου Σαββάτου, κυκλοφόρη-
σε ένα βίντεο στα μίντια που έδει-
χνε ένα κίτρινο γιλέκο μπόξερ να
γρονθοκοπάει αστυνομικούς που
χτυπούσαν διαδηλωτές. Άνοιξε
διαδικτυακός έρανος από τα μέλη
της οικογένειας του για οικονομική
ενίσχυση μετά τη σύλληψη του:
μέσα σε 24 ώρες έφτασε πάνω
από 100.000 ευρώ!

Αυτό το κίνημα έχει ήδη πετύχει
νίκες: είναι το πρώτο κίνημα εδώ
και χρόνια που έκανε μια κυβέρνη-
ση να κάνει πίσω, κόντρα στο κυ-

ρίαρχο αφήγημα, ακόμη και μέσα
στα συνδικάτα και την αριστερά,
ότι οι «συσχετισμοί δυνάμεων» στη
Γαλλία ήταν τόσο αρνητικοί που
ήταν αδύνατη οποιαδήποτε νίκη. 

Μέσα στις τοπικές συνελεύσεις
των κίτρινων γιλέκων είναι ανα-
γκαία η παρέμβαση της Αριστεράς
και για να προτείνει αποτελεσματι-
κούς δρόμους για τη συνέχεια αυ-
τού του κινήματος, αλλά και για να
αντιμετωπίσει τις απόπειρες ακρο-
δεξιών και ρατσιστών να το δια-
σπάσουν και να το στρέψουν σε
λάθος κατεύθυνση – όταν σε συνε-
λεύσεις ή διαδηλώσεις εμφανίζον-
ται, χωρίς να υπάρχει αντίδραση,
φασίστες ή  άτομα που προτείνουν
αντιμεταναστευτικά αιτήματα. 

Είναι κεντρικό στοίχημα η αριστε-
ρά και τα συνδικάτα της να εμπλα-
κούν περισσότερο σε αυτό το κίνη-
μα  για να στηρίξουν μια στρατηγι-
κή που θα επιτρέψει στο κίνημα να
απλωθεί, καλώντας σε απεργίες και
επιχειρηματολογώντας για την ανα-
γκαιότητα να πετάξουν έξω τους
φασίστες και να παλέψουν ενάντια
στο ρατσισμό, υπερασπίζοντας έτσι
την ενότητα και την ισότητα όλων!

Βανίνα Τζιουντιτσελί, ΝΡΑ
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Ν. ΥΟΡΚΗ  Eνάντια στο ρατσισμό και τον φασισμό

To περασμένο Σάββατο η νε-
οϊδρυθείσα κίνηση UARF-
NYC United Against Racism

and Fascism-NYC, Ενωμένοι ενάν-
τια στον ρατσισμό και τον φασι-
σμό-Νέα Υόρκη) πραγματοποίησε
την τρίτη της συνάντηση στην αί-
θουσα του συνδικάτου UAW (Uni-
ted Autoworkers Of America).

Συμμετείχαν περίπου 40 αντιπρό-
σωποι από διαφορετικές οργανώ-
σεις της αριστεράς, αναρχικοί, αν-
τιρατσιστές, Εβραίοι αντιφασίστες,
ακτιβιστές-τριες του LGBTQI+ κι-
νήματος και του κινήματος ενάντια
στον Τραμπ. 

Η τρίτη συνάντηση αποφάσισε
να συνεχίσει την απεύθυνσή της
προς τα εργατικά συνδικάτα, τις
οργανώσεις και τις καμπάνιες για
κοινωνική δικαιοσύνη με σκοπό την
οργάνωση ενός μεγάλου συλλαλη-
τηρίου στις 16 Μάρτη, στη διεθνή
μέρα ενάντια στον ρατσισμό και
τον φασισμό με στόχο να θέσει σε
κίνηση ένα πλατύ αντιφασιστικό κί-
νημα.    

Η εκλογή του Τραμπ έχει δρα-
στηριοποιήσει την ακροδεξιά και
τους φασίστες. Αλλά έχει επίσης
πυροδοτήσει μια μεγάλη αντίστα-
ση καθώς βλέπουμε σήμερα να
πραγματοποιούνται οι μεγαλύτε-
ρες κινητοποιήσεις από την εποχή
του πολέμου στο Βιετνάμ. 

Αμέσως μετά την εκλογή του
Τραμπ και τις απαγορεύσεις που
προσπάθησε να επιβάλει ενάντια
στους μουσουλμάνους, είδαμε χι-
λιάδες ακτιβιστές να κατακλύζουν
τα αεροδρόμια σε μια σειρά πό-
λεις σε ολόκληρη τη χώρα, που
απαίτησαν να ελευθερωθούν όσοι
κρατούνταν από τις αρχές.  

Εκατομμύρια συμμετείχαν στις
πορείες των Γυναικών ενάντια
στον Τραμπ  και μεγάλες αντιφασι-
στικές διαμαρτυρίες έγιναν μετά
την δολοφονία της Χέδερ Χάγιερ.
Είδαμε πέρσι την απεργία των εκ-
παιδευτικών να απλώνεται σαν φω-

τιά σε ολόκληρη την χώρα. Σήμε-
ρα 14/1 δεκάδες χιλιάδες καθηγη-
τές προχώρησαν σε απεργία στο
Λος Άντζελες απαιτώντας την αύ-
ξηση των δαπανών για την Παιδεία
– μια σημαντική εξέλιξη καθώς αυ-
τό συμβαίνει στη δεύτερη μεγαλύ-
τερη σχολική περιφέρεια των ΗΠΑ.
Σε πείσμα όλων εκείνων των κινδύ-
νων που εγκυμονεί η εποχή Τραμπ,
υπάρχει επίσης ανάπτυξη της Αρι-
στεράς όπως έδειξε η εκλογή σο-
σιαλιστών στο Κογκρέσο. Πρέπει
να πάρουμε αυτό το μήνυμα και να
το ενισχύσουμε.  

Μπορούμε να αποκρούσουμε τις
ρατσιστικές επιθέσεις και την φασι-
στική απειλή οργανώνοντας πλατιά
ενιαία μέτωπα. Σε αυτήν την κατεύ-
θυνση, η UARF-NYC  απευθύνει κά-
λεσμα στους αντιρατσιστές και
τους αντιφασίστες σε άλλες πόλεις
των ΗΠΑ να προχωρήσουν στην
ίδρυση οργανώσεων σαν και τη δι-
κή μας. Η ενότητα και η αλληλεγ-
γύη με  τους πρόσφυγες και όλα
τα θύματα του μίσους και του ρα-
τσισμού μπορεί να μας πάει προς
τα μπρος, προς ένας πλατύ αντιρα-
τσιστικό μέτωπο που θα αναγκάσει
σε υποχώρηση ακροδεξιούς και
φασίστες. Είμαστε η πλειοψηφία,
μπορούμε να νικήσουμε.

Ιάνις Δελατόλας, Νέα Υόρκη
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