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Ένα πραξικόπημα βρίσκεται σε εξέλιξη
στη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος της
Βουλής, Χουάν Γκουαϊδό, αυτοανακη-

ρύχθηκε “μεταβατικός πρόεδρος” της χώρας
την περασμένη βδομάδα, αρνούμενος να ανα-
γνωρίσει τη νομιμότητα του προέδρου Νικολάς
Μαδούρο. Πίσω από τον Γκουαϊδό στοιχήθηκε
ολόκληρη η αντιπολίτευση. Αλλά το βασικότε-
ρο, πίσω του στοιχήθηκε ο Τραμπ και μαζί του
οι δεξιές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής:
Μάκρι στην Αργεντινή, Μπολσονάρο στη Βρα-
ζιλία, Ντούκε στην Κολομβία, Πινιέρα στη Χιλή.
Το Ισραήλ, ο Καναδάς, η Βρετανία, η Αυστρα-
λία έτρεξαν να στηρίξουν τον Γκουαϊδό.

Όταν ο Μπολσονάρο, ο Τραμπ και το Ισραήλ
μεταμφιέζονται σε υπερασπιστές της ελευθε-
ρίας του βενεζουελάνικου λαού, γίνεται φανε-
ρό τι συμβαίνει. Ο Τραμπ διόρισε τον Έλιοτ
Άμπραμς υπεύθυνο να επιβλέψει την “μετάβα-
ση στη δημοκρατία” στη Βενεζουέλα. Ο Άμ-
πραμς έχει τα χέρια του βαμμένα με αίμα από
άλλα εγκλήματα των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερι-
κή. Ήταν υπεύθυνος “ανθρωπίνων δικαιωμά-
των” του Ρίγκαν, και συγκάλυψε τη σφαγή πά-
νω από 500 αμάχων στο Ελ Σαλβαδόρ στα τέ-
λη του 1981. Αναμείχθηκε στο σκάνδαλο Ιράν-
Κόντρας για την χρηματοδότηση των ένοπλων
δεξιών συμμοριών στη Νικαράγουα. Ήταν
σύμβουλος του Μπους και το 2002 όταν δόθη-
κε το πράσινο φως για το αποτυχημένο πραξι-
κόπημα κατά του Τσάβες.

Ο Μαδούρο κέρδισε τις προεδρικές εκλογές
του περασμένου Μάη με ποσοστό μεγαλύτερο
από 65%. Ήταν εκλογές που ένα μεγάλο μέ-
ρος της αντιπολίτευσης (όχι όμως ολόκληρη)
τις είχε μποϊκοτάρει, εκλογές με μικρή συμμε-
τοχή, αλλά κανείς δεν αμφισβήτησε σοβαρά
ότι ο Μαδούρο είχε την πλειοψηφία του εκλο-
γικού σώματος.

Η βουλή επικεφαλής της οποίας βρίσκεται ο
Γκουαϊδό, εκλέχτηκε το 2015, στις εκλογές
που ως τώρα ήταν η μεγαλύτερη ήττα για τον
Μαδούρο. Η αντιπολίτευση κατάφερε να κατέ-
βει με έναν εκλογικό συνασπισμό και να κερδί-
σει την πλειοψηφία. Όμως το πολιτειακό σύ-
στημα στη Βενεζουέλα είναι προεδρικό, και ο
Μαδούρο μπορούσε και έπρεπε να συγκατοι-
κήσει με μια βουλή που τον αντιπολιτεύεται.

Η αντιπολίτευση είχε προσπαθήσει και το
2014 και το 2017 να προκαλέσει αποσταθερο-
ποίηση, καλώντας κινητοποιήσεις και σπρώ-
χνοντας τμήματα του στρατού να σπάσουν
τους δεσμούς τους με το καθεστώς, αλλά δεν
τα κατάφερε. Δεν κατάφερε να λύσει τις εσω-
τερικές της διαφωνίες για τη σχέση της με το
καθεστώς, δεν κατάφερε να ηγηθεί διαδηλώ-
σεων που θα εξέφραζαν την πλειοψηφία, ενώ
στις κινητοποιήσεις στο δρόμο έπαιρναν το πά-

νω χέρι ακροδεξιές ομάδες. Η πλειοψηφία του
κόσμου, ακόμη και αυτοί που είχαν χάσει τις
ελπίδες τους για το καθεστώς, δεν ήταν πρό-
θυμοι να συνταχθούν με τους ανοιχτούς υπε-
ρασπιστές της αντίδρασης και του ρατσισμού.

Ξένη επέμβαση
Αυτή τη φορά η τακτική που ακολουθούν εί-

ναι ανοιχτό κάλεσμα στην ξένη επέμβαση.
Αφενός κάλεσαν κινητοποιήσεις ενάντια στο
Μαδούρο, αλλά παράλληλα πιέζουν τους
στρατιωτικούς να αλλάξουν πλευρό και υπό-
σχονται αμνηστία για όσους το κάνουν. Η διε-
θνής στήριξη από τον Τραμπ και τις υπόλοιπες
ιμπεριαλιστικές κυβερνήσεις δεν είναι απλώς
συμβολική. Είναι μήνυμα στους στρατιωτικούς
να μην φοβηθούν να στραφούν ενάντια στην
κυβέρνηση, και ότι θα έχουν την στήριξη των
ΗΠΑ και των γειτονικών κυβερνήσεων.

Προς το παρόν, η στρατιωτική ηγεσία δηλώ-
νει τη στήριξή της στον Μαδούρο, αλλά αυτό
δεν είναι καμία εγγύηση. Ο στρατιωτικός εκ-
πρόσωπος του Μαδούρο στην Ουάσιγκτον
ήδη δήλωσε ότι αναγνωρίζει τον Γκουαϊδό.

Το πραξικόπημα της αντιπολίτευσης εκμεταλ-
λεύεται την πραγματικότητα της κατάρρευσης
της οικονομίας της Βενεζουέλας. Εκατοντάδες
χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει στη Βραζιλία,
τον Ισημερινό και άλλα κράτη, για να γλυτώ-
σουν από την πείνα και τη φτώχεια. Ο πληθωρι-
σμός τρέχει σε ένα απερίγραπτο ποσοστό που
κάνει τα χαρτονομίσματα άχρηστα. Οι υποδο-
μές, οι συγκοινωνίες, η δημόσια Υγεία βρίσκε-
ται στο χειρότερο σημείο. Όλα αυτά, όχι γιατί ο
Μαδούρο εφαρμόζει “σοσιαλισμό” όπως ισχυ-

ρίζονται οι αντίπαλοί του, αλλά ακριβώς το αντί-
θετο. Ο Μαδούρο έκανε το παν για να πείσει
τους διεθνείς τραπεζίτες ότι η Βενεζουέλα είναι
αξιόπιστη και θα ξεπληρώσει τα χρέη της. Δε-
σμεύτηκε για αποπληρωμή δεκάδων δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων με εκβιαστικά επιτόκια, την
ώρα που η χώρα έμενε χωρίς τρόφιμα και φάρ-
μακα, μέχρι που τελικά τα ταμεία στέρεψαν.
Καθώς οι διεθνείς τιμές των υδρογονανθράκων
υποχωρούσαν εντάθηκε ο φαύλος κύκλος της
εξάρτησης από την εξαγωγή πετρελαίου. Για
να δελεαστούν οι πολυεθνικές (αμερικάνικες,
βραζιλιάνικες, ισπανικές) να συνεχίσουν τις
επενδύσεις τους, τους χαριζόταν όλο και μεγα-
λύτερος έλεγχος και έφτασε τα τελευταία χρό-
νια να εξάγεται μόνο πετρέλαιο και να εισάγον-
ται όλα τα υπόλοιπα. Σε πολιτικό επίπεδο, ο
Μαδούρο προσπάθησε να διασφαλίσει τη δια-
τήρηση στην εξουσία δίνοντας πολλαπλάσιο οι-
κονομικό έλεγχο στους στρατιωτικούς. Εξαγο-
ράζοντάς τους, εξασφάλισε την εικόνα ενός
ενωμένου κρατικού μηχανισμού, αλλά η αντιπο-
λίτευση και οι ιμπεριαλιστές δοκιμάζουν κι αυ-
τοί τώρα τις δικές τους δυνάμεις.

Το πραξικόπημα του 2002 ενάντια στον Τσά-
βες υπήρξε το κρίσιμο σημείο για τη ριζοσπα-
στικοποίηση του καθεστώτος. Η απόπειρα της
Δεξιάς ηττήθηκε από τη μαζική κινητοποίηση,
ο Τσάβες επέστρεψε στην προεδρία, και το
αποτέλεσμα ήταν να ανθίσουν οι πρωτοβου-
λίες οργάνωσης από τα κάτω και στην οικονο-
μία, και στις γειτονιές και σε πολιτικό επίπεδο.
Η περίοδος συνέπεσε με την έκρηξη των διε-
θνών τιμών των πρώτων υλών και φαινόταν δυ-
νατός ένας συνδυασμός κινήματος από τα κά-

τω που ανοίγει δρόμους με τη στήριξη της κυ-
βέρνησης. Στην Αριστερά διεθνώς κυριάρχη-
σαν οι ελπίδες για την πιθανότητα ενός τέτοι-
ου κυβερνητικού δρόμου προς το σοσιαλισμό.
Οι κοινωνικές δαπάνες πολλαπλασιάστηκαν,
μαζί με την πρόσβαση των πιο αδύναμων στη
δημόσια Υγεία, την εκπαίδευση και το συντα-
ξιοδοτικό σύστημα. Η ακραία φτώχεια έπεσε
στο ένα τέταρτο.

Όμως, η Βενεζουέλα στην πραγματικότητα
παρέμεινε όσο καπιταλιστική ήταν και πριν.
Τον έλεγχο της οικονομίας συνέχισε να τον
έχει το κεφάλαιο, όχι οι εργάτες. Και όταν η
παγκόσμια κρίση ξανάσφιξε τον έλεγχό της
γύρω από την χώρα, ήταν οι εργάτες και οι
φτωχοί αυτοί που θα πλήρωναν το κόστος. Με
βάση αυτά τόλμησε η αντιπολίτευση να ξανα-
κάνει την εμφάνισή της μεταμφιεσμένη σε “δη-
μοκρατική”. Παρόλες τις δυσκολίες, ένα μεγά-
λο μέρος του κόσμου, ειδικά των πιο φτωχών,
δεν έδωσαν πολιτική στήριξη στη Δεξιά, βλέ-
ποντας την υποκρισία και την εκδικητικότητά
τους. Οι χειροκροτητές του αμερικάνικου εμ-
πάργκο δεν μπορούν να πείσουν ότι ενδιαφέ-
ρονται για τη ζωή των φτωχών.

Αυτή τη φορά ο Μαδούρο έχει πολύ μικρό-
τερο χώρο χειρισμών, έχοντας ο ίδιος κόψει
τους δεσμούς του με τον κόσμο που αντιστέ-
κεται. Η οργάνωση ενάντια στο πραξικόπημα
είναι το πρωτεύον, αλλά η δύναμη που μπορεί
να την υλοποιήσει δεν είναι οι στρατηγοί και οι
γραφειοκράτες της κυβέρνησης, αλλά οι ερ-
γάτες και οι εργάτριες που παράγουν τον
πλούτο και δεν θέλουν να μετατρέπεται ούτε
σε προνόμια, ούτε να φουσκώνει τους ισολογι-
σμούς των πολυεθνικών. Η αντίσταση μπορεί
να νικήσει, και η ήττα των αντιδραστικών σχε-
δίων στη Βενεζουέλα είναι ένα ζήτημα που
μας αφορά όλους και όλες.

Νίκος Λούντος
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BENEZOΥΕΛΑ Να σταματήσουμε 
το πραξικόπημα Γκουαϊδό-ιμπεριαλιστών

Συλλαλητήριο
αλληλεγγύης στο λαό

της Βενεζουέλας
Πέμπτη, 31/1, 6.30μμ 

Συγκέντρωση Προπύλαια 
και πορεία προς Βουλή-γραφεία

ΕΕ-Αμερικάνικη Πρεσβεία

# STOP VOX  Αντιφασιστικός συντονισμός στο ισπανικό κράτος

Ένα σημαντικό βήμα για την οργάνωση του αντιφασιστι-
κού κινήματος στο ισπανικό κράτος έγινε το περασμέ-
νο σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη. Με πρωτοβουλία

της UCFR (Ενότητα ενάντια στον φασισμό και το ρατσισμό) ορ-
γανώθηκε μια σύσκεψη αντιπροσώπων από όλη τη χώρα για το
συντονισμό της μάχης ενάντια στο Vox, το ακροδεξιό κόμμα
που πλέον εμφανίζεται ως ανερχόμενη δύναμη στις δημοσκο-
πήσεις. Η σύσκεψη είχε και σαν άμεση προτεραιότητα τις δρά-
σεις για την παγκόσμια μέρα δράσης στις 16 Μάρτη.

Σχεδόν 100 συμμετέχοντες εκπροσωπώντας γυναικείες ορ-
γανώσεις, δημοτικές κινήσεις, αντιρατσιστικές και μεταναστευ-

τικές οργανώσεις, αλλά και δυνάμεις από όλο το φάσμα της
Αριστεράς πήραν μέρος και συμφώνησαν σε μεγαλύτερο συν-
τονισμό και σε μια καμπάνια #StopVox. Τη συμμετοχή και τη
στήριξή τους δήλωσαν αντιπροσωπείες, εκτός από την ίδια την
Καταλωνία, από τη Μούρθια, τη Βαλένσια, τη Μαγιόρκα, τη Μα-
δρίτη, τη χώρα των Βάσκων, την Ανδαλουσία και την Καστίλλη-
Λεόν. Η συνάντηση χωρίστηκε σε ομάδες εργασίας (μετανά-
στες, γυναικείο, μέσα ενημέρωσης, δήμοι, συντονισμός) ενώ
προηγουμένως είχαν οργανωθεί κύκλοι για την τοποθέτηση
απέναντι στα πολιτικά ζητήματα που ανοίγει η άνοδος του Vox.

Οι μάχες με το Vox δεν είναι απλώς εκλογικές. Το κίνημα βρί-
σκεται ήδη επί ποδός πολέμου σε κάθε περίπτωση που οι φασί-

στες επιχειρούν δημόσια εμφάνιση ή θέλουν να ανοίξουν γρα-
φεία. Στις γειτονιές της Βαρκελώνης εξελίσσονται κάθε βδομά-
δα κινητοποιήσεις ενάντια στους φασίστες που εκμεταλλεύον-
ται την άνοδο του Vox για να βγουν από το περιθώριο. 

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του αντιφασιστικού
κινήματος στο συντονισμό που προέκυψε από τη συνάντηση
της ΚΕΕΡΦΑ στην Αθήνα και για τις 16 Μάρτη. Στα περισσότε-
ρα σημεία της χώρας θα υπάρχουν δράσεις από τις 16, αλλά
θα κορυφωθούν στις 23 Μάρτη, για να υπάρξουν δύο βδομά-
δες περιθώριο από τις 8 Μάρτη που αναμένεται πιο μαζική και
με περισσότερο αντιφασιστικό περιεχόμενο από ποτέ.

23/1, Οι δρόμοι του Καράκας
πλημμυρίζουν με διαδηλωτές
ενάντια στο πραξικόπημα
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Εμπρός να πάρουμε πραγματικά αυξήσεις 
και προσλήψεις για όλους και όλες

Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα μιλά-
ει για “γενναία αύξηση” επειδή ανέ-
βασε τον κατώτατο μισθό στα 650

ευρώ μικτά. Παίζει με τον πόνο μας. Για να
πάρουμε πραγματικά αυξήσεις στους μι-
σθούς χρειάζεται να κλιμακώσουμε τους
εργατικούς αγώνες για Συλλογικές Συμβά-
σεις με μόνιμη και σταθερή δουλειά και αυ-
ξήσεις στους μισθούς πάνω από την εκτί-
ναξη των κερδών.

Η ονομαστική αύξηση στον κατώτατο μι-
σθό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι
11%. Ήδη όμως από το 2017 τα κέρδη των
επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 25,8% και για
το 2018 η αύξηση υπολογίζεται σε ακόμη
μεγαλύτερα ποσοστά!

Σύμφωνα με την ICAP, οι 500 πιο κερδο-
φόρες εταιρείες: 
• κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους
σχεδόν το 70% του συνολικού κύκλου εργα-
σιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους
ισολογισμούς του τελευταίου έτους στη βά-
ση δεδομένων της ICAP 
• εμφάνισαν το 2017 συνολικά κέρδη
EBITDA της τάξης των 12,8 δισ. ευρώ, κα-
λύπτοντας ποσοστό της τάξης του 98%
των κερδών EBITDA που προκύπτουν από
το σύνολο των επιχειρήσεων με δημοσιευ-
μένους ισολογισμούς 
• εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου
της τάξης των 7,2 δισ. ευρώ το 2017, υπερ-
καλύπτοντας τα αντίστοιχα κέρδη που προ-
κύπτουν από το σύνολο των εταιρειών με
διαθέσιμους ισολογισμούς. (…) Τα συνολι-
κά προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε 7,2 δισ.
ευρώ το 2017, καταγράφοντας αύξηση
25,8% έναντι του 2016. 

(https://www.naftemporiki.gr/finance/sto-

ry/1425770/icap-oi-protathlites-kerdon-stin-
ellada-to-2017)

Τα στοιχεία για το 2018 δεν έχουν δημο-
σιευτεί ακόμη αλλά οι εκτιμήσεις μιλάνε για
νέα μεγαλύτερη αύξηση των κερδών και το
2018 και το 2019.

Οι καπιταλιστές, λοιπόν, πήραν τις δικές
τους γενναίες αυξήσεις εδώ και τρία χρό-
νια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η κυβέρ-
νηση Τσίπρα ψήφισε ήδη πριν από τα Χρι-
στούγεννα μαζί με τον Προϋπολογισμό τη
μείωση του συντελεστή φορολόγησης των
κερδών κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες.
Εκεί αποδεικνύεται πραγματικά απλόχερη.
Στους μισθούς, αντίθετα, η αύξηση είναι
συμβολική ακόμη και για όσους θα την πά-
ρουν. Με τη μείωση του αφορολόγητου
όριου που έχει ήδη ψηφιστεί από την κυ-
βέρνηση, θα αναγκαστούν να πληρώσουν
φόρο ακόμη και όσοι εργαζόμενοι πληρώ-
νονται με τον κατώτατο μισθό!

Πλειοψηφία
Από εκεί και πέρα, μένει απ' έξω η μεγά-

λη πλειοψηφία της εργατικής τάξης. Μέ-
νουν απ' έξω οι εκατοντάδες χιλιάδες που
εξακολουθούν να είναι άνεργοι. Μένουν
απ' έξω όλοι και όλες που έχουν δουλειά
αλλά δεν καλύπτονται από Συλλογικές Συμ-
βάσεις μετά από τις μνημονιακές επιθέσεις
των περασμένων χρόνων. Άμα είσαι εργα-
ζόμενος και έχεις συλλογική σύμβαση,
πρέπει να έχεις κατοχυρώσει τις τριετίες
απασχόλησης πριν από το 2012 για να πά-
ρεις αύξηση από τα επιδόματα προϋπηρε-
σίας. Και ακόμη και για αυτόν τον όλο και
πιο στενό κύκλο χρειάζεται αγώνας για να
αποδεχθεί η εργοδοσία ότι θα πληρώσει

έστω αυτή τη συμβολική αύξηση.
Δεν μπορούμε να αφήσουμε το μέλλον

των εργατικών διεκδικήσεων στα χέρια της
κυβερνητικής διαχείρισης. Αντίθετα, οι κυ-
βερνητικές ανακοινώσεις πρέπει να λει-
τουργήσουν σαν σήμα για κλιμάκωση των
αγώνων, για ένα μαζικό απεργιακό κύμα
για μονιμοποιήσεις, προσλήψεις και συλλο-
γικές συμβάσεις με αυξήσεις τόσο μεγάλες
όσο εκτινάχτηκαν τα κέρδη.

Τέτοιοι αγώνες είναι ξεκινημένοι. Οι ανα-
πληρωτές εκπαιδευτικοί όχι μόνο δεν θα
πάρουν αύξηση αλλά κινδυνεύουν να μεί-
νουν χωρίς δουλειά με τις ρυθμίσεις του
νέου νόμου Γαβρόγλου. Βγήκαν στους
δρόμους μαζί με τους μόνιμους συναδέλ-
φους τους και συνεχίζουν τον αγώνα για
μονιμοποιήσεις και προσλήψεις πλάι-πλάι
με τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία,
στους Δήμους, στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Οι
εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ έκαναν μαζική
απεργία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση που
απειλεί με δυο χιλιάδες απολύσεις. Σωμα-
τεία και Ομοσπονδίες έχουν βάλει μπροστά
την πορεία προς μια απεργιακή 8 Μάρτη
διεκδικώντας την κατάργηση των διακρίσε-
ων σε βάρος των γυναικών: το μεγαλύτερο
τμήμα αυτών που δεν θα πάρουν καμιά αύ-
ξηση αποτελείται από γυναίκες!

Εμπρός να οργανώσουμε, να συντονί-
σουμε και να κλιμακώσουμε αυτές τις μά-
χες. Για να πάρουμε πραγματικά πίσω αυτά
που μας λεηλάτησαν με τα Μνημόνια απαι-
τώντας να πάνε τα κέρδη και τα πλεονά-
σματα για τις ανάγκες των εργατών. Και να
ανοίξουμε το δρόμο για μια κοινωνία χωρίς
εκμετάλλευση, σεξισμό και ρατσισμό.

26/1, Συλλαλητήριο εκπαιδευτικών στην Αθήνα
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Σε άτακτη υποχώρηση αναγκάστηκε ο Τραμπ το
βράδυ της περασμένης Παρασκευής βάζοντας

τέλος στο shutdown, δηλαδή τη μερική αναστολή
λειτουργίας των υπηρεσιών του ομοσπονδιακού
κράτους, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Φλεβάρη.
Ήταν το αποτέλεσμα της ανεπίσημης αποχής και
απειλής κήρυξης απεργίας εκ μέρους των ελεγ-
κτών εναέριας κυκλοφορίας στην ανατολική ακτή. 

Μετά από 35 ολόκληρες μέρες shutdown (κατά
τις οποίες 800 χιλιάδες υπάλληλοι του δημόσιου
τομέα αναγκάστηκαν να κάθονται σπίτι τους ή να
δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται, παραλύοντας
μαζί και ολόκληρα κομμάτια της αμερικάνικης οι-
κονομίας) ο Τραμπ ξανάνοιξε το δημόσιο - χωρίς
όμως να έχει πετύχει τον στόχο για τον οποίο εκ-
βίαζε: Την χρηματοδότηση με 5,7 δισ. δολάρια
του “τείχους” που θέλει να φτιάξει στα σύνορα με
το Μεξικό και μπλοκάρει στη Βουλή η πλειοψηφία
που έχουν οι Δημοκρατικοί. 

Ο καθοριστικός παράγοντας, που οδήγησε τον
Τραμπ να κάνει πίσω, ήταν η κινητοποίηση της
εργατικής τάξης. Όπως αναφέρουν οι Financial
Times την Παρασκευή το πρωί άρχισαν να ανα-
στέλλονται ή να ακυρώνονται εκατοντάδες πτή-
σεις σε αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και της
ανατολικής ακτής «εξαιτίας της έλλειψης ελεγ-
κτών εναέριας κυκλοφορίας που έθεταν σε κίνδυ-
νο το αεροπορικό δίκτυο της χώρας» και έτσι «το
απόγευμα ο πρόεδρος ψήφισε το νόμο που εγ-
κρίνει το χρηματοδοτικό πακέτο». 

Όπως διαβάζουμε στο αμερικάνικο περιοδικό
Jacobin: “Την Παρασκευή, οι ελεγκτές εναέριας
κυκλοφορίας άρχισαν να «αρρωσταίνουν» μαζικά
ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαν προηγηθεί
απειλές από συνδικάτα ότι πρόκειται να προχω-
ρήσουν σε απεργία. Νωρίτερα μέσα στη βδομά-
δα η πρόεδρος του συνδικάτου των Ιπτάμενων
Συνοδών Νέλσον μίλησε για την πιθανότητα γενι-
κής απεργίας και μια σειρά από σωματεία που
αφορούν την αεροπλοϊα προειδοποίησαν ότι η
ασφάλεια των πτήσεων έχει επιδεινωθεί. Όπως
ανέφερε στο CNN πηγή μέσα από τον Λευκό Οίκο
η ακύρωση των πτήσεων στην Ανατολική Ακτή
έπαιξε «καταλυτικό ρόλο» στην απόφαση του
προέδρου”.

Ανώμαλη
προσγείωση
Τραμπ
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24ωρη απεργία πραγματοποίησαν την Παρασκευή 25/1 οι
οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο κατασκευής
του γηπέδου της ΑΕΚ, αντιδρώντας στη στάση της εργοδο-
σίας, που αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση για υπογραφή
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

“Απέναντι στις απειλές και τους εκβιασμούς δεν σκύβου-
με το κεφάλι”, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι
που διεκδικούν “να παρθούν όλα τα μέτρα για την πλήρη
προστασία όλων των εργαζομένων στο χώρο δουλειάς, και
να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις
στα μεροκάματα, τήρηση του νόμιμου ωραρίου και των μέ-
τρων υγείας και ασφάλειας, βελτίωση των συνθηκών εργα-
σίας”. 

“Λέμε ΟΧΙ στην εντατικοποίηση της δουλειάς από την ερ-
γοδοσία, που για να μας ξεζουμίζει περισσότερο, μας βάζει
να δουλεύουμε σε χώρους όπου δεν έχουν ληφθεί όλα τα
μέτρα προστασίας, μας αναγκάζει –και με την απειλή της
απόλυσης– να δουλεύουμε ατέλειωτες υπερωρίες, νύχτες,
Σαββατοκύριακα, υπό βροχή και με χιόνια.

Να θυμίσουμε πως στις 9 Γενάρη στο εργοτάξιο μέσα
στα χιόνια ένας εργάτης σκοτώθηκε αφού γλύστρισε από
τις σκαλωσιές.

Την Παρασκευή 25/1 στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε η
πρώτη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής που εκλέχθηκε στην μεγάλη συνέ-
λευση του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια στις 20 Γενάρη.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να ξεκινήσουν άμεσα όλα τα βήματα για την οργά-
νωση της στήριξης όλων των εργατικών αγώνων της περιόδου και την πιο ουσια-
στική παρουσία του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια σε όλα τα μεγάλα αγωνι-
στικά ραντεβού των επόμενων μηνών, από τις ΣΣΕ και τη μάχη για αυξήσεις, μέχρι
τη στήριξη των αγώνων των συμβασιούχων για μονιμοποιήσεις και μόνιμους μαζι-
κούς διορισμούς.Επίσης αποφασίστηκε να τυπωθεί η απόφαση της συνέλευσης
του Συντονισμού για να κυκλοφορήσει πλατιά σε εργατικούς χώρους και γειτονιές. 

Με ψήφους 52 κατά και 51 υπέρ της απεργίας, σταμάτη-
σε μετά από 34 μέρες η απεργία των ηθοποιών του ΚΒΘΕ
που παλεύουν για την υπογραφή αξιοπρεπούς Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που
εξέδωσαν, θα συνεχίσουν να παλεύουν για το δίκαιο αίτημά
τους, ενώ θα πραγματοποιήσουν νέα συνέλευση την Παρα-
σκευή 1 Φλεβάρη. 

Εν τω μεταξύ η απαξιωτική στάση απέναντι στους απερ-
γούς τόσο από την διοίκηση του ΚΒΘΕ όσο και από την
ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού έχει εξοργίσει τους ηθο-
ποιούς. “Στη συνάντηση που είχαμε σαν ΔΣ του ΣΕΗ η
υπουργός Ζορμπά έφτασε να μας λέει πως αυτά που ζητά-
με είναι παντεσπάνι. Σύμφωνα με την υπουργό, ζητάμε παν-
τεσπάνι γιατί διεκδικούμε να μπορούμε να ζούμε με αξιο-
πρέπεια από το μισθό και τη δουλειά μας και όχι να γυρνά-
με σε δέκα δουλειές για να βγάλουμε ένα μεροκάματο. 

Μπορεί προς το παρόν να σταμάτησε η απεργία στο
ΚΒΘΕ, αλλά η συζήτηση που άνοιξε και το ζήτημα της υπο-
γραφής ΣΣΕ ανοίγει πλέον παντού σε όλα τα μεγάλα θέα-
τρα και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Θα συνεχίζουμε
αυτή τη μάχη γιατί είναι μάχη για την επιβίωσή μας”, ανέφε-
ρε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Αλέξης Μαρτζούκος, μέ-
λος του ΔΣ του ΣΕΗ από την Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθο-
ποιών που βρέθηκε στην κινητοποίηση που οργάνωσε το
ΣΕΗ έξω από το ΥΠΠΟ στις 22/1.

Την κήρυξη στάσης εργασίας την Παρασκευή 1 Φλεβάρη
από την έναρξη του ωραρίου έως τις 12 το μεσημέρι και σε
συγκέντρωση έξω από το κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας
Αττικής (Συγγρού 15) αποφάσισε το ΔΣ του Συλλόγου των
Εργαζόμενων στην Περιφέρεια Αττικής. 

Η στάση εργασίας και η συγκέντρωση γίνεται σε ένδειξη
διαμαρτυρίας για τα συσσωρευμένα προβλήματά που σχε-
τίζονται με την μη πληρωμή αποζημιώσεων, υπερωριών,
εξαιρέσιμων, οδοιπορικών και ανθυγιεινού επιδόματος, με
την έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας, με την καθυστέ-
ρηση εφαρμογής της Συλλογικής Σύμβασης καθώς και τη
συνέχιση των αυθαίρετων μετακινήσεων και τοποθετήσεων
σε θέσεις ευθύνης.

“Στεκόμαστε απέναντι στην αντεργατική πολιτική, απ’
όπου κι αν αυτή προέρχεται, απ’ όποιον κι αν αυτή υλοποιεί-
ται. Στεκόμαστε απέναντι στις ανέξοδες υποσχέσεις και τις
αυταπάτες”, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου
των εργαζόμενων.

Πάνω από 4.000 εργαζόμενοι στα
ΕΛΤΑ απ'όλη την Ελλάδα ξεχύθη-
καν στο κέντρο της Αθήνας την

Τετάρτη 23/1 στο τεράστιο πανταχυδρο-
μικό συλλαλητήριο που οργάνωσε η Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυ-
δρομικών (ΠΟΣΤ) κατά τη διάρκεια της
24ωρης απεργίας. Κανένα κατάστημα
των ΕΛΤΑ δεν λειτούργησε πανελλαδικά,
ενώ ένας στους τέσσερις εργαζόμενους
των ΕΛΤΑ διαδήλωσε στο μεγαλύτερο
συλλαλητήριο των τελευταίων ετών. Το
πολύβουο κίτρινο ποτάμι από χιλιάδες
εργαζόμενους με τα καπέλα, τις σημαίες
και τις σφυρίχτρες τους, ξεκίνησε από το
θέατρο Αλφα στην Πατησίων και έφτασε
μέχρι το Υπουργείο Οικονομικών στο
Σύνταγμα. 

Ήταν μια πρώτη άμεση απάντηση στην
πρόθεση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να εγ-
κρίνει το σχέδιο του Υπερταμείου που μι-
λάει για πάνω από 2.300 απολύσεις και
κλείσιμο πάνω από 220 καταστημάτων. Η
δύναμη των εργαζόμενων που φάνηκε
στο δρόμο έκανε τη διοίκηση να αναβά-
λει την προγραμματισμένη για την Πέμ-
πτη 24/1 συνεδρίαση του ΔΣ που σαν βα-
σικό θέμα συζήτησης είχε το σχέδιο του
Υπερταμείου. 

“Σήμερα εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ απ'όλη
την Ελλάδα διαδηλώνουν για να μην κλεί-
σει ο αρχαιότερος δημόσιος οργανισμός
της χώρας με 190 χρόνια ιστορίας. Τα ΕΛ-
ΤΑ εξυπηρετούν 225 κατοικημένα νησιά
και όλους τους ορεινούς όγκους. Με τις
πολιτικές και της σημερινής κυβέρνησης
στην ουσία τα ταχυδρομεία κλείνουν. Ο
σκοπός τους είναι να απαξιώσουν το τα-
χυδρομείο για να το δώσουν στον κάθε
ιδιώτη που θα έρθει όχι για να εξυπηρετή-
σει τις ανάγκες του ελληνικού λαού, των

νησιών και των ορεινών όγκων, αλλά για
να πάρει μόνο τα φιλέτα που αποδίδουν
κέρδη. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε
μπροστά σε αυτή την τεράστια επίθεση”,
ανέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Αν-
τώνης Κληρονομάκης, μέλος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της ΠΟΣΤ. “Την επόμε-
νη περίοδο πρέπει να αποδομήσουμε και
πολιτικά το σχέδιο τους. Οι ταχυδρομικοί
μπαίνουμε σε κάθε σπίτι. Εκατοντάδες χι-
λιάδες κόσμου καταλαβαίνουν πως ο τα-
χυδρόμος, ο άνθρωπος που βλέπουν ακό-
μα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο
απ'άκρη σ'ακρη της χώρας, την επόμενη
μέρα δεν θα είναι εκεί, δεν θα έχει δου-
λειά.  Μαζί με τις τοπικές κοινωνίες θα
μπλοκάρουμε τα σχέδιά τους”.  

Ο ταχυδρόμος είναι πάντα εκεί
“Με αέρα και με βροχή ο ταχυδρόμος

είναι πάντα εκεί”, ήταν ένα από τα συνθή-
ματα που φώναζαν οι απεργοί ταχυδρομι-
κοί που είχαν έρθει οργανωμένα ανά πε-
ριφέρεια απ'όλη την Ελλάδα. 

“Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνου-
με τόσο μαζικά στο δρόμο. Και αυτό συμ-
βαίνει γιατί οι εξελίξεις στα ΕΛΤΑ είναι
δραματικές. Σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι
στα ΕΛΤΑ δείχνουμε πως έχουμε και τη
θέληση και τη συνοχή και την ενότητα να
απαντήσουμε στη διάλυση του οργανι-
σμού. Όλος αυτός ο αγώνας δεν είναι
μόνο για το συμφέρον των εργαζόμενων
αλλά για όλο τον λαό. Αν σταματήσουμε
εμείς θα υπάρξει ένα τεράστιο κενό σε
όλη την επικράτεια. Χρειάζεται ένα σχέ-
διο δράσης τα επόμενα χρόνια για να μην

υπάρξουν απολύσεις και κλεισίματα. Επι-
τέλους το κράτος πρέπει να ξεκινήσει να
πληρώνει τα πάνω από 250 εκατομμύρια
ευρώ από το χρέος προς τα ΕΛΤΑ”, επε-
σήμαναν στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Κώστας, ο Χρήστος και ο Γιάννης που τα-
ξίδεψαν από τη Δράμα για να πάρουν μέ-
ρος στη μεγάλη διαδήλωση.

“Τα ΕΛΤΑ είναι μια κοινωνική υπηρεσία.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια οι διοική-
σεις και οι κυβερνήσεις παίξανε παιχνίδια
με τις μετοχές του Ταχυδρομικού Ταμιευ-
τηρίου και της Eurobank και τώρα τα ΕΛ-
ΤΑ είναι υποχρεωμένα να πληρώνουν τις
ζημιές των επενδύσεων που κάνανε χω-
ρίς να νοιάζονται για τον οργανισμό. Κα-
ταποντίστηκαν τα τραπεζικά συστήματα
και τώρα φαίνεται σαν να χρωστάνε τα
ΕΛΤΑ εκατοντάδες εκατομμύρια.  Όλα
αυτά δεν έχουν να κάνουν με τη δουλειά
μας, με το γράμμα και το ταχυδρομείο.
Είναι κερδοσκοπικά παιχνίδια πέρα από
τα ΕΛΤΑ”, εξήγησε ο Θανάσης από το
Βόλο που διαδήλωνε στο εντυπωσιακό
μπλοκ της περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Κ.Μ.
.

ΗΘΟΠΟΙΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΠΕΤΕ
Συγκέντρωση την Πέμπτη

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Μάχη στα ΕΛΤΑ
23/1, Απεργιακό συλλαλητήριο εργαζόμενων στα ΕΛΤΑ
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Συνεχίζουν 
οι εκπαιδευτικοί

Σε νέα τρίωρη στάση εργασίας, σε κάθε βάρδια, και
συγκέντρωση στη 1μμ στο Υπουργείο Παιδείας καλεί
την 1η Φλεβάρη η ΔΟΕ. Για την οργάνωση της απερ-

γίας αλλά και για την οργάνωση γενικών συνελεύσεων που
θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση, γίνεται σύσκεψη  διδασκα-
λικών συλλόγων και ΕΛΜΕ την Πέμπτη 31/1 στις 6.30μμ
στα γραφεία της ΔΟΕ. 

Η νέα στάση εργασίας ήρθε κάτω από την πίεση των χιλιά-
δων αναπληρωτών που μετά τις τρεις απεργιακές κινητοποι-
ήσεις των προηγούμενων εβδομάδων ζητούν συνέχεια του
αγώνα ενάντια στο “προσοντολόγιο” και το νόμο Γαβρόγλου.

Η οργή ήταν ορατή για άλλη μια φορά στο πανεκπαιδευ-
τικό συλλαλητήριο που κάλεσε το Συντονιστικό των Ανα-
πληρωτών και των Αδιόριστων Εκπαιδευτικών το Σάββατο
26/1 στα Προπύλαια. Εκατοντάδες εργαζόμενοι και νεολαί-
οι διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας με τα πανό τους μέ-
χρι το Σύνταγμα και τη Βουλή.  "Ο νόμος Γαβρόγλου θα
μείνει στα χαρτιά", ήταν ένα από τα βασικά συνθήματα που
φώναζαν ενώ μαζί τους για άλλη μια φορά είχαν τους φοι-
τητές αλλά και εργαζόμενους από άλλους κλάδους του δη-
μόσιου τομέα, όπως από το ΥΠΠΟ, που παλεύουν και αυτοί
για μονιμοποιήσεις. Με το πανό τους διαδήλωσαν υγειονο-
μικοί από το Συντονιστικό των Νοσοκομείων ενώ στην δια-
δήλωση πήρε μέρος και αντιπροσωπεία του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια.

“Σαν φοιτητές συνδεόμαστε με αυτές τις μάχες γιατί πα-
ρόμοιες επιθέσεις γίνονται και στους δικούς μας καθηγη-
τές. Στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής υπάρχουν τμήματα που
ακόμα και σήμερα, στα τέλη Γενάρη δεν έχουν καθηγητές.
Αλλά εκτός από τα προβλήματα στην ίδια την εκπαίδευση,
μέσα σε αυτή τη μάχη σαν φοιτητές αναγνωρίζουμε το μέλ-
λον μας, το τι ακριβώς θα βρούμε και εμείς μπροστά μας
όταν θα γίνουμε εργαζόμενοι. Είναι ανάγκη να μπούμε όλοι
μαζί σε αυτό το αγώνα”, δήλωσε στην ΕΑ η Παναγιώτα Ζιν-
τίλη, φοιτήτρια στο Πάντειο που διαδήλωνε με το πανό των
φοιτητών του ΣΕΚ. 

Συνελεύσεις
“Συνεχίζουμε τον αγώνα για διορισμούς και μονιμοποιήσεις

των αναπληρωτών με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία.
Και τον αγώνα αυτόν τον συνδέουμε με όλες τις διεκδικήσεις
των εκπαιδευτικών, με την επαναφορά του ωραρίου στα επί-
πεδα του 2013, με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και την
καταβολή των δώρων. Τις επόμενες μέρες χρειάζεται να ξε-
σηκώσουμε με τοπικές συνελεύσεις τους συναδέλφους. ΔΟΕ
και ΟΛΜΕ πρέπει να καλέσουν σε Ολομέλειες των Προέδρων
και να βάλουν πρόγραμμα δράσης για να μπλοκάρουμε το
νόμο του Γαβρόγλου", ανέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Ντίνα Γκαρανέ από τη Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας και το Δίκτυο εκπαι-
δευτικών - Η Τάξη μας. "Χρειάζεται να συντονίσουμε τις δρά-
σεις μας και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο δημόσιο
τομέα, όπως στα νοσοκομεία, που παλεύουν για Μόνιμους
Μαζικούς Διορισμούς. Επόμενο ραντεβού θα πρέπει να είναι
στις 12 Φλεβάρη μαζί με τους εργαζόμενους στα Ασφαλιστι-
κά Ταμεία που θα απεργήσουν και θα πραγματοποιήσουν
συγκέντρωση με βασικό αίτημα τις μονιμοποιήσεις των συμ-
βασιούχων. Ταυτόχρονα πρέπει να βάλουμε στην ατζέντα του
πανεκπαιδευτικού κινήματος την απεργία στις 8 Μάρτη. Η
ημέρα της γυναίκας φέτος θέλουμε να είναι μια μεγάλη
απεργία με συγκέντρωση στις 2μμ στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος. Στην εκπαίδευση οι γυναίκες είναι πλειοψηφία. Θέλουμε
χιλιάδες συναδέλφισσες και συνάδελφοι να κατέβουν με
απεργία εκείνη τη μέρα στο δρόμο παλεύοντας ενάντια στο
σεξισμό και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις, για ίση αμοιβή
σε ίση εργασία, λεφτά για την Παιδεία και την Υγεία, για παι-
δικούς σταθμούς με μόνιμες και μαζικές προσλήψεις, μόνι-
μους μαζικούς διορισμούς στην δημόσια Παιδεία", υπογράμ-
μισε η Ν. Γκαρανέ. 

Κυριάκος Μπάνος

ΑΔΕΔΥ

Στάση εργασίας για την Τετάρτη 6 Φλεβά-
ρη, από τις 11πμ ως τη λήξη τη ωραρίου
και συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο

Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5 -7) προκήρυξε
η ΑΔΕΔΥ στηρίζοντας τη μάχη που δινούν δεκά-
δες Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια Σωματεία
του δημόσιου τομέα για να επιβάλουν πως θα
συνεχίσουν και θα επεκτείνουν και σε ακόμα πε-
ρισσότερους εργαζόμενους την καταβολή επιδό-
ματος ΒΑΕ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕΔΥ τονί-
ζεται μεταξύ άλλων πως δεν θα γίνει αποδεκτή
καμία παράταση της εκκρεμότητας καταβολής
του Ανθυγιεινού Επιδόματος για τη μετεκλογική
περίοδο. “Άμεση ρύθμιση τώρα. Καμία περικοπή
και υποβάθμιση στο ανθυγιεινό επίδομα. Επέκτα-
ση του ανθυγιεινού και σε άλλες κατηγορίες και
ειδικότητες που το δικαιούνται και έχουν εξαιρε-
θεί. Επέκταση στους υπαλλήλους ορισμένου
χρόνου, όπως και στους μόνιμους δικαιούχους.
Πλήρη κάλυψη των εργασιακών χώρων του ελλη-
νικού δημοσίου με τους απαραίτητους γιατρούς
εργασίας και εθνικούς υπεύθυνους ασφαλείας,
καθώς και τη λήψη όλων των μέτρων που απαι-
τούνται για την ασφάλεια των εργαζομένων. Επέ-
κταση της αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεω-
ρητών Εργασίας στο Δημόσιο τομέα”, σημειώνει
η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Στάση για τα ΒΑΕ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Στην Πάτρα ταξιδεύει για άλλη μια
φορά το Καραβάνι της Υγείας την
Πέμπτη 31/1, αφού η ΠΟΕΔΗΝ

προκήρυξε στάση εργασίας για όλα τα
νοσοκομεία της Δυτ. Ελλάδας, συγκέν-
τρωση στις 8.30πμ στο νοσοκομείο Αγ.
Αντρέας και πορεία μέσα από το κέντρο
της πόλης, με στάση στην πλατεία Γε-
ωργίου και τελικό προορισμό τα γρα-
φεία της ΥΠΕ Δυτ. Ελλάδας στην είσοδο
της πόλης. Την προηγούμενη μέρα, Τε-
τάρτη 30/1 στην Πάτρα θα συνεδριάσει
το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ για
να συζητήσει τα επόμενα βήματα κλιμά-
κωσης των κινητοποιήσεων.

“Σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων θα
παρέμβουμε στο Γενικό Συμβούλιο της
ΠΟΕΔΗΝ στην Πάτρα στις 30 Γενάρη με
δυνάμεις και από την Αθήνα και από την
Πάτρα. Και κανονίζουμε με εκλεγμένους
συνδικαλιστές από την Αθήνα να κατέ-
βουμε στην Πάτρα και να στηρίξουμε το
συλλαλητήριο. Θέλουμε να είναι ένα πε-
τυχημένο συλλαλητήριο που θα βάλει
τις βάσεις για την κλιμάκωση. Γιατί ξέ-
ρουμε πως αν θέλουμε να κρατήσουμε
τους συμβασιούχους στη δουλειά αυτό
σημαίνει απεργιακή κλιμάκωση την επό-
μενη περίοδο”, ανέφερε στην ΕΑ ο Χρί-
στος Αργύρης, γιατρός στο Γεννηματάς
και μέλος του Συντονιστικού των Νοσο-
κομείων. “Θα έπρεπε η αγωνιστική κλι-

μάκωση να έρθει και να συνδεθεί με την
απεργία που κάνουν τα ασφαλιστικά τα-
μεία στις 12 Φλεβάρη. Χρειάζεται να
ενώσουμε τους αγώνες μας από τα δια-
φορετικά κομμάτια του δημόσιου τομέα
που δίνουν μάχη να κρατηθούν στη δου-
λειά. Και επίσης θέλουμε η ΠΟΕΔΗΝ να
πάρει απόφαση πως συμμετέχει και ορ-
γανώνει την απεργία στις 8 Μάρτη, μέρα
της γυναίκας, για να παλέψουμε όλοι
μαζί απεργιακά ενάντια στις σεξιστικές
διακρίσεις”. 

“Το Καραβάνι της Υγείας έρχεται ξα-
νά στην Πάτρα για δεύτερη φορά και
καλά κάνει που έρχεται γιατί τα προβλή-
ματα και οι ελλείψεις στα νοσοκομεία
της Πάτρας και όλης της Δυτ. Ελλάδας
είναι τραγικά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε

απόφαση της διοίκησης του Νοσοκομεί-
ου του Ρίου που προσπαθούν να μπαλώ-
σουν τις τρύπες σε ολόκληρες ΜΕΘ χω-
ρίς προσλήψεις αλλά με εσωτερικές με-
ταφορές προσωπικού. Στη Ζάκυνθο οι
ίδιες ακριβώς ελλείψεις οδηγούν σε θα-
νάτους λόγω της αδυναμίας να λειτουρ-
γήσει η ΜΕΘ του νησιού. Τις τελευταίες
μέρες με την προκήρυξη του Συντονιστι-
κού Νοσοκομείων έχουμε κάνει εξορμή-
σεις ενημέρωσης και ετοιμαζόμαστε να
δώσουμε βροντερό παρών και στην
απεργιακή διαδήλωση την Πέμπτη 31/1
στις 8.30πμ στην είσοδο του νοσοκομεί-
ου Αγ. Αντρέας στην Πάτρα”, μας είπε ο
Νεκτάριος Χάινταρ, φοιτητής Ιατρικής
στην Πάτρα.

“Καραβάνι” 
στην Πάτρα

AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

24 ωρη απεργία για τους εργαζόμενους στα Ασφαλιστικά Τα-
μεία (ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ, ΟΑΕΔ, κ.ά) θα είναι η 12
Φλεβάρη. Την απεργία κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία

Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) διεκδικών-
τας γερή χρηματοδότηση για τους οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής,
προσλήψεις ενάντια στην εντατικοποίηση και καταστρατήγηση των
όρων εργασίας και μια σειρά από άλλα συνδικαλιστικά και εργασιακά
ζητήματα. 

“Οι εργαζόμενοι στους διάφορους κοινωνικούς οργανισμούς ζουν
τραγικές συνθήκες εργασίας. Οι άγριες περικοπές όλων αυτών των
ετών έχουν δημιουργήσει απίστευτα προβλήματα. Μιλάμε για διάλυση
των οργανισμών και αδυναμία χρηματοδότησης ακόμα και βασικών κα-
θημερινών συνθηκών για την ίδια την εργασία. Σε πολλά κτήρια και ορ-
γανισμούς δεν υπάρχουν ούτε θέρμανση ή κλιματισμός. Η εντατικοποί-
ηση και η πίεση είναι τόσο μεγάλη που υπάρχει μεγάλο ποσοστό συνα-
δέλφων που βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης και ζει με ψυχοφάρ-
μακα”, δήλωσε στην ΕΑ ο Αντώνης Κουρούκλης, πρόεδρος της ΠΟ-
ΠΟΚΠ. “Κάποιοι λένε πως αυτά που διεκδικούμε είναι συντεχνιακά. Δεν
είναι καθόλου έτσι. Απέναντι στις άγριες περικοπές των τελευταίων
ετών παλεύουμε για στελέχωση και υποδομές, για μισθούς αντίστοι-
χους των σύγχρονων αναγκών μας και για καλύτερες συνθήκες εργα-
σίας στους χώρους δουλειάς μας”, τόνισε ο Α. Κουρούκλης.

Την Παρασκευή μετά την συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΟΠΟΚΠ θα ανα-
κοινωθεί η ώρα και ο χώρος της απεργιακής συγκέντρωσης την ημέρα
της 24ωρης απεργίας την Τρίτη 12 Φλεβάρη.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια καλεί τα σωματεία της Υγείας
και της εκπαίδευσης να στηρίξουν την απεργία των ασφαλιστικών τα-
μείων με συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση. 

Απεργία 12 Φλεβάρη

11/1, Το Συντονιστικό Νοσοκομείων στο πλευρό των απεργών εκπαιδευτικών
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ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ
Γελοίες απόπειρες
“συμψηφισμών”

Εφτά συνεδριάσεις μέχρι στιγμής έχει διαρκέσει η ανά-
γνωση εγγράφων υπεράσπισης του αρχηγού της ναζι-
στικής συμμορίας, Μιχαλολιάκου (316η-322η δικάσι-

μος, 16-29/1). Μετά τα έγγραφα περί «νόμιμου πολιτικού κόμ-
ματος» (βλ ΕΑ τ.1358), 60 ήταν οι ομιλίες στη Βουλή που έφε-
ρε η υπεράσπιση του αρχηγού, στην προσπάθειά της να συ-
νεχίσει τον διπλό στόχο: αυτόν της κωλυσιεργίας (καθώς κά-
θε ομιλία αποτελείται από αρκετές σελίδες και συνοδεύεται
από τα πρακτικά της συζήτησης) και αυτόν της προβολής
«κοινοβουλευτικού έργου». 

Τις ίδιες μέρες που τα τάγματα εφόδου της συμμορίας χτυ-
πούσαν δημοσιογράφους στα εθνικιστικά συλλαλητήρια στο
Σύνταγμα, ο Μιχαλολιάκος προσπάθησε μέσα στο δικαστήριο
να παίξει το χαρτί του «πατριώτη», φέρνοντας ομιλίες του τε-
λευταίου χρόνου που αφορούσαν το μακεδονικό. 

Ακολούθησε η άλλη γνωστή τακτική της υπεράσπισης: η
θεωρία των δύο άκρων, ο συμψηφισμός της βίας και η προ-
σπάθεια να παρουσιαστούν τα τάγματα εφόδου σαν «ανα-
γκαία» άμυνα σε επιθέσεις που υποτίθεται δεχόταν η Χρυσή
Αυγή στα γραφεία της ή οι χρυσαυγίτες στο δρόμο. Με τη
συντριπτική πλειονότητα των εγγράφων να είναι δημοσιεύμα-
τα της ίδιας της Χρυσής Αυγής και χωρίς να προσκομίσει ού-
τε μία δικογραφία ή καταδικαστική απόφαση η υπεράσπιση
δεν πείθει κανέναν ωστόσο. 

Αντιθέτως, μία καταχώρηση στο βιβλίο συμβάντων της
υποδ/σης Ασφαλείας Αγρινίου από τον Γενάρη του 2014 που
κάνει λόγο για 40 χρυσαυγίτες, ανάμεσά τους ο Μπαρμπα-
ρούσης, που «δέχτηκαν επίθεση» από 50 άτομα, στην πραγ-
ματικότητα μαρτυρά την αποτυχημένη προσπάθεια τάγματος
εφόδου να πουλήσει τσαμπουκά στους Ρομά της περιοχής.

Άλλωστε η βία και η βίαιη ρητορική της Χρυσής Αυγής σε
βάρος των Ρομά είναι εκτεταμένη ήδη από το 2012. Τρία άτο-
μα έχουν καταδικαστεί για επιθέσεις στο Αιτωλικό, με τον
έναν από αυτούς να έχει θεαθεί μαζί με τον Μπαρμπαρούση
σε επιδρομές στις λαϊκές αγορές. Ο Μπαρμπαρούσης έχει
δηλώσει ότι «στο DNA [των Ρομά] είναι η κλεψιά». Στα δε
«γραφεία» της συμμορίας στο Αγρίνιο έχουν βρεθεί όπλα. Ο
δημοσιογράφος Π. Τσακανίκας έχει καταθέσει (25/4/17, 147η
δικάσιμος) για τη δράση του τοπικού τάγματος στην περιοχή
και για τις επιθέσεις και απειλές που έχει δεχτεί και ο ίδιος
από τα ηγετικά στελέχη Μπαρμπαρούση και Σταθόπουλο.

Όπως και στα υπερασπιστικά έγγραφα του Παναγιώταρου,
ο οποίος προσπάθησε να κάνει το άσπρο μαύρο, έτσι και στα
έγγραφα Μιχαλολιάκου, τα ορμητήρια της Χρυσής Αυγής με-
τατρέπονται σε «στόχους» επιθέσεων, τα μέλη της Χρυσής
Αυγής που φοράνε τη γνωστή μπλούζα-σήμα κατατεθέν των
ταγμάτων εφόδου μετατρέπονται σε «θύματα» και η απροθυ-
μία της αστυνομίας να εξετάσει οτιδήποτε προηγήθηκε αυτών
των «δολοφονικών επιθέσεων» -μην τυχόν και αποκαλυφθεί ο
πραγματικός ρόλος της Χρυσής Αυγής σε κάθε τέτοιο επεισό-
διο- μετατρέπεται σε «ατιμωρησία κουκουλοφόρων». Μέσα σε
3,5 χρόνια δίκης όμως το δικαστήριο έχει καθαρή εικόνα του
τι σήμαινε σε κάποια γειτονιά τα «γραφεία» της Χρυσής Αυγής
ή η εμφάνιση χρυσαυγιτών με τα «μαύρα μπλουζάκια»: επιθέ-
σεις σε βάρος αριστερών, μεταναστών και όχι μόνο.

Η προσπάθεια συμψηφισμού συνεχίζεται με έγγραφα που
αφορούν όλα τα κόμματα, με έμφαση στα κόμματα της Αρι-
στεράς, με ένα υλικό που θέλει να πει ότι η βία είναι στην
πρακτική όλων.  Η υπεράσπιση των νεοναζί προσπαθεί μά-
ταια να ταυτίσει την οργή της εργατικής τάξης που αγωνίζε-
ται με τις επιθέσεις των χρυσαυγιτών που στόχο έχουν να
τσακίσουν όλες τις μορφές οργάνωσης της εργατικής τάξης,
τα συνδικάτα της, τα κόμματά της, τις κινήσεις των μειονοτή-
των, των μεταναστών, των ομοφυλόφιλων, των γυναικών.  

Αφροδίτη Φράγκου

Άγρια χτυπήθηκαν από χρυσαυγίτες στο εθνικιστικό συλ-
λαλητήριο της Κυριακής 20/1 δημοσιογράφοι και φωτο-
ρεπόρτερ που εργάζονταν στο σημείο. Μεταξύ αυτών ο

Θωμάς Ιακομπί. Μάλιστα, οι δράστες τον αναγνώρισαν λόγω
της δουλειάς του πάνω στο ντοκυμαντέρ «Χρυσή Αυγή προσω-
πική υπόθεση» της Αγγελικής Κουρούνη. Οι δημιουργοί του
ντοκυμαντέρ, που αυτό το διάστημα δουλεύουν πάνω στο δεύ-
τερο μέρος του, βρέθηκαν για μια ακόμη φορά στη δίκη της
Χρυσής Αυγής και μίλησαν στην Αφροδίτη Φράγκου για την
επίθεση.

Είστε σήμερα στη δίκη της Χρυσής Αυγής και μόλις 2 ημέρες
νωρίτερα χρυσαυγίτες έκαναν επιθέσεις σε δημοσιογρά-
φους, αναγνωρίζοντας μάλιστα εσένα λόγω του ντοκυμαν-
τέρ «Χρυσή Αυγή προσωπική υπόθεση».

Θωμάς: Ήμουν ένας από τους 8-9 δημοσιογράφους που
χτυπήθηκαν. Δεν νομίζω ότι ήμουν εξαρχής στοχοποιημένος,
αλλά ο χρυσαυγίτης που με αναγνώρισε έδρασε αμέσως. Με
περικύκλωσαν γρήγορα. Πιστεύω ότι είχαν εντολή να βαράνε
δημοσιογράφους εκείνη τη μέρα για να δημιουργήσουν όσο
περισσότερο χάος και αναστάτωση μπορούν. Γύρω υπήρχαν
άτομα, που δεν ήταν χρυσαυγίτες, ωστόσο κανένας δεν αντέ-
δρασε όταν ζήτησα βοήθεια.

Οι χρυσαυγίτες μάς έχουν δει πολλές φορές, την Αγγελική
και εμένα. Η Αγγελική είναι η ψυχή πίσω από την ταινία. Χτυ-
πώντας εμένα πιστεύω ότι χτύπησαν την Αγγελική, την ταινία
και κάθε άνθρωπο που σηκώνει το κεφάλι απέναντί τους και
δεν εκφοβίζεται. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι και το μήνυμα
που θα στείλουμε εμείς: πρέπει κάθε άνθρωπος να αντιδράει,
να λάβει μέρος. Δεν κατάφεραν να μας φοβίσουν με αυτή την
επίθεση, νομίζω ότι το δείχνει η αλληλεγγύη: μετά την επίθεση
έλαβα εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης, μέχρι και από
ανθρώπους που είχα συνεργαστεί πριν από πέντε χρόνια.
Υπήρξε αντανακλαστικό. Και ήταν καλό αυτό. Στην τελική δεν
στενοχωριέμαι που χτυπήθηκα, ήταν μια αφορμή για όλους να
αντιδράσουν!

Στη δίκη ερχόμαστε συχνά για να ερχόμαστε και σε επαφή
με τον κόσμο που έχει αναλάβει αυτό το καθήκον. Γι αυτό και η
ταινία που ετοιμάζουμε τώρα, που είναι το δεύτερο μέρος του
ντοκιμαντέρ, μιλάει για το τι μπορούμε να κάνουμε σαν πολί-
τες, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. 

Αγγελική: Το ερώτημα που θέτω σε αυτή την ταινία είναι
«ποια μπορεί να είναι η απάντηση». Αν μπορούμε βέβαια ακόμα
να δώσουμε απάντηση, με δεδομένο ότι η ΧΑ ήταν η μόνη στην

Ευρώπη όταν γυρίζαμε το πρώτο μέρος, ενώ τώρα δεν υπάρ-
χει ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που να μην έχει μια ακροδεξιά δύ-
ναμη. Ακόμα χειρότερα, οι δήθεν φιλελεύθεροι και σοσιαλδη-
μοκράτες έχουν υιοθετήσει και πολιτικές της ακροδεξιάς. Ποια
απάντηση μπορούμε λοιπόν να δώσουμε σε αυτό; Είναι πολιτι-
κή η απάντηση; Και αν ναι, πρέπει να είναι σε τοπικό επίπεδο ή
σε επίπεδο Ευρώπης; Δικαστική; Πολιτιστική; Μην ξεχνάμε ότι
στα πρώτα θύματα των ακροδεξιών και του ναζισμού ήταν οι
καλλιτέχνες, το ναζιστικό κόμμα στη Γαλλία το πρώτο που έκα-
νε ήταν να κλείσει όλα τα βιβλιοπωλεία. Κοινωνική απάντηση;
Να αντιδράει ο κόσμος δηλαδή. Δημοσιογραφική; Εμείς πώς
να το καλύψουμε το θέμα; Ή είναι προσωπική η απάντηση, θέ-
μα ατόμου; Ή είναι όλα αυτά μαζί την ίδια στιγμή, μπορεί να εί-
ναι και αυτό. 

Επίσης, η απάντηση του δρόμου. Αυτό που λένε οι αντιφασί-
στες, «να μην αφήσουμε τους δρόμους στους φασίστες»,
έχουν δίκιο. Δεν πρέπει να αφήσουμε στο δρόμο να επικρατή-
σει ο φόβος γιατί έτσι κερδίζουν οι φασίστες. Πολλοί μας εί-
παν «γιατί πήγατε». Αλλά τότε, τι θα κάναμε ως δημοσιογρά-
φοι; Θα αναπαράγαμε τα δελτία τύπου του Υπουργείου ή αυτά
που λέει ο ΣΚΑΪ ότι «είναι οικογενειακό συλλαλητήριο που δεν
κατέβηκαν καθόλου χρυσαυγίτες»;

Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει 
για να σταματήσουμε τους φασίστες;

Θωμάς: ο φασισμός δεν ξεκίνησε κατευθείαν με το χτύπημα.
Υπάρχει ο ρατσισμός, ο σεξισμός, οι πρώτες μας αντιδράσεις
του τύπου «ο γύφτος»… Χρειάζεται να εκπαιδευτούμε απέναντι
σε αυτά, να ευαισθητοποιηθούμε και να σηκώσουμε το ανά-
στημα, ακόμη κι αν μέχρι χτες φοβόμασταν. 

Αγγελική: Στη δίκη πρέπει να καταδικαστούν οι ηγέτες και
όχι μόνο τα δευτεροκλασάτα στελέχη. Γιατί χωρίς τους ηγέ-
τες δεν θα μπορέσει να ξαναστηθεί μια τέτοια Χρυσή Αυγή.
Ίσως θα γίνει κάτι άλλο, από τα απομεινάρια της. Πάντως, και
το ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας, μετά την ήττα του δεν
μπόρεσε να ξαναϋπάρξει. Επιπλέον θεωρώ ότι θα έπρεπε
στους θεσμούς όλης της ελληνικής κοινωνίας να γίνει μια
ενημέρωση για το τι εστί φασισμός, αντιφασισμός, δημοκρα-
τία. Χρειάζεται παιδεία, δεν ενημερώνεται ο κόσμος για το τι
έγινε στον ΒΠΠ. Τι ήταν οι δωσίλογοι, ότι οι Εβραίοι ήταν η
τρίτη κοινότητα στη Θεσσαλονίκη… Χρειάζεται να καταλά-
βουμε πώς έγιναν τα πράγματα και χρειάζεται να δώσουμε σε
κάθε μειονότητα, που είναι εθνικά μέλος της χώρας, όλα τα
δικαιώματά της.

Μιλούν οι δημοσιογράφοι 
που χτυπήθηκαν από τους φασίστες

Θωμάς Ιακομπί Αγγελική Κουρούνη



Η ΚΕΕΡΦΑ Ν.Κόσμου – Κουκακίου με
θλίψη αποχαιρετά τον φίλο και σύν-
τροφο Τάσο Μενεμένογλου που έφυ-

γε τελείως ξαφνικά από τη ζωή την Πέμπτη
24/1/2019, προδομένος από την καρδιά του,
μόλις στα 53 του χρόνια.

Μπορεί να έφυγε πολύ νωρίς, όμως πρό-
λαβε να αφήσει το στίγμα του με ό,τι κι αν
ασχολήθηκε. Και ήταν πολλά! Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1966 από μικρασιάτικη οικο-
γένεια και σπούδασε μουσική, διοίκηση,
ιστορία τέχνης, διαφήμιση και δημοσιογρα-
φία σε Αθήνα και Λάρισα. Την ευρυμάθειά
του τη μετέτρεψε σε δράση. Μουσικός -
ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος
Αέρα Πατέρα - οργανωτής συναυλιών, ποι-

ητής, εικαστικός, δάσκαλος, δημοσιογρά-
φος, ραδιοφωνικός παραγωγός.

Τα τελευταία χρόνια ο Τάσος παρουσίαζε
την εκπομπή “Συνθήματα Τ’ Ηχου” στην ΕΡΤ
Οpen, την οποία στήριξε από την αρχή της
δημιουργίας της, την εποχή του «μαύρου»
στην ΕΡΤ.

Η μεγάλη παρακαταθήκη του Τάσου ήταν
ο χώρος που με μεγάλη προσωπική προσπά-
θεια είχε «χτίσει»: το περίφημο Ash in Art στο
Συγγρού-Φιξ. Για τις γειτονιές του Νέου Κό-
σμου και του Κουκακίου το Ash in Art αποτε-
λεί σημείο-σταθμό. Από το πολιτιστικό σχο-
λείο του Ash in Art έχουν περάσει χιλιάδες

για να κάνουν μαθήματα ζωγραφικής, ραδιο-
φώνου, κινηματογράφου, φωτογραφίας και
πολλά άλλα. Τις προβολές ταινιών που οργά-
νωνε δύσκολα θα τις έβρισκες και στο καλύ-
τερο σινεμά.

Όμως, το Ash in Art δεν είναι μόνο αυτό.
Είναι και σημείο πολιτικής συνάντησης. Ο
Τάσος συμμετείχε στο κίνημα. Με την προ-
σωπική άδεια του Τάσου ο χώρος φιλοξενού-
σε εκδηλώσεις πολιτικές, ιδιαίτερα αντιφασι-
στικές και αντιρατσιστικές. Η ΚΕΕΡΦΑ Νέου
Κόσμου - Κουκακίου φιλοξενήθηκε πολλές
φορές στο χώρο, αλλά και στην εκπομπή του
στην ΕΡΤ Open. Σε συνεργασία με τον Τάσο

οργανώσαμε εκδηλώσεις, πάρτυ οικονομικής
ενίσχυσης, συνελεύσεις. Πιο πρόσφατη αυτή
για την μαύρη επέτειο της δολοφονίας του
Π.Φύσσα. Η πόρτα του ήταν πάντα ανοιχτή
για να τον επισκεφτούμε, να προμηθευτεί
υλικά, να συζητήσουμε.

Η απώλεια του Τάσου είναι μια μεγάλη
απώλεια για τη γειτονιά μας. Τον αποχαιρε-
τούμε με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε
να παλεύουμε για έναν καλύτερο κόσμο. Για
να είναι οι γειτονιές μας, όπως τις ήθελε. Γει-
τονιές του πολιτισμού και της δημιουργίας κι
όχι γειτονιές φασιστικού μίσους. Ευχόμαστε
κουράγιο και δύναμη στην οικογένειά του και
τους φίλους του. 

Καλό ταξίδι!
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Όλοι στο Εφετείο 
στις 5 Φλεβάρη

Το κίνημα έχασε ένα σπουδαίο φίλο

Σε μαζική κινητοποίηση στις 5 Φλεβάρη στο
Εφετείο, στην επόμενη δικάσιμο της υπόθεσης
των δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν, καλούν η

ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος “Η
Ενότητα”. Οι νεοναζί χρυσαυγίτες φονιάδες Λιακό-
πουλος και Στεργιόπουλος, δικάζονται σε δεύτερο
βαθμό, μετά την έφεση στην πρωτόδικη απόφαση
του δικαστηρίου που τους καταδίκαζε σε ισόβια κά-
θειρξη, αναγνωρίζοντας και το ρατσιστικό κίνητρο
της δολοφονίας.

Η δίκη μετράει ήδη 4 συνεδριάσεις. Ανησυχία εμ-
πνέει το γεγονός ότι στην τελευταία δικάσιμο, η
έδρα αποφάσισε να μην προχωρήσει στην εξέταση
των έξι μαρτύρων που πρότεινε η πολιτική αγωγή και
είχαν καταθέσει πρωτόδικα. Μάλιστα οι καταθέσεις
τους είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση
του ρατσιστικού κινήτρου της δολοφονίας του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν. Η απόφαση πάρθηκε παρά την θετική
πρόταση του εισαγγελέα.

Όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος της Πολιτικής
Αγωγής, Θανάσης Καμπαγιάννης, η αιτιολογία του
δικαστηρίου ήταν ότι οι μάρτυρες αυτοί συνδέονται,
όχι με τα πραγματικά περιστατικά,
αλλά με την αξιολόγηση του ρα-
τσιστικού κινήτρου, το οποίο όμως
ως άρθρο έπαψε να υπάρχει το
2015, αντικαταστάθηκε δε από το
άρθρο 81Α για το ρατσιστικό έγ-
κλημα, το οποίο, όπως λένε, δεν
είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ως
επιβαρυντική περίσταση στο δεύ-
τερο βαθμό για πρώτη φορά. Οι
καταθέσεις αυτές πλέον θα ανα-

γνωστούν όπως περιέχονται στα πρακτικά της πρω-
τόδικης απόφασης και το δικαστήριο, όπως δήλωσε
ο πρόεδρός του, θα αξιολογήσει τους όρους κατά
τους οποίους τελέστηκε το αδίκημα.

“Καμία νομική περιπλοκή δεν μπορεί να απαλείψει
το ρατσιστικό κίνητρο των δολοφόνων του Σαχζάτ
Λουκμάν και να την μετατρέψει σε διαπληκτισμό για
ασήμαντον αφορμή ποδηλάτη με μοτοσικλετιστή” ξε-
καθαρίζει η ΚΕΕΡΦΑ. 

Οι καταθέσεις των μαρτύρων πολιτικής αγωγής
επιβεβαιώθηκαν με τον πιο ισχυρό τρόπο, όχι μόνο
από την πρωτόδικη απόφαση, αλλά κι από την ίδια τη
μαρτυρία αστυνομικού που συνέλαβε τους δράστες,
στο Εφετείο. 

“Η μάχη για να καταδικαστούν ξανά ισόβια οι δο-
λοφόνοι του Σαχζάτ Λουκμάν με αναγνώριση του ρα-
τσιστικού κινήτρου είναι μπροστά μας. Το αντιφασι-
στικό κίνημα χρειάζεται να δώσει μαζικό παρών στην
δίκη διεκδικώντας να μην πέσουν στα μαλακά οι ρα-
τσιστές δολοφόνοι” καταλήγει η ΚΕΕΡΦΑ καλώντας
στο Εφετείο όλες και όλους την Τρίτη 5/2. 

Σ.Μ.

“Ένταξη” ερήμην
προσφύγων και μεταναστών

Σε δημόσια διαβούλευση μέσω
του opengov.gr έχει δοθεί μέχρι
τις 15/2 το νέο νομοσχέδιο του

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής με την ονομασία “Εθνική Στρατη-
γική για την Ένταξη” των μεταναστών
και των προσφύγων. Η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ζήτησε από τον συντονιστή
της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικό σύμβουλο
Αθήνας, Πέτρο Κωνσταντίνου, να το
σχολιάσει:

«Με το βαρύγδουπο όνομα “στρα-
τηγική ένταξης” επιχειρεί η κυβέρνη-
ση να συγκαλύψει την απαράδεκτη
ρατσιστική μεταχείριση εκατοντάδων
χιλιάδων εργαζόμενων και των παι-
διών τους. Τι είδους ένταξη είναι αλή-
θεια όταν αγνοεί -ούτε καν τους ανα-
φέρει ως αριθμό(!) -τους μετανάστες
χωρίς χαρτιά; 

Η κατηγορία “παράτυποι μετανά-
στες” αναφέρεται σε αντιδιαστολή με
τους “νόμιμα και δικαιωματικά εισερ-
χόμενους στη χώρα” και μετά εξαφανί-
ζεται διότι δεν απασχολεί την κυβέρνη-
ση να δώσει λύση σε αυτό το ζήτημα.
Να προχωρήσει στην ΑΜΕΣΗ νομιμο-
ποίηση όλων των μεταναστών ώστε να
βγουν από την σκιά της άγριας εκμε-
τάλλευσης, το διαρκές κυνηγητό της
Αστυνομίας, τις ρατσιστικές επιθέσεις
και την φασιστική βία της Χρυσής Αυ-
γής, τη φυλάκιση στην Αμυγδαλέζα και
την Κόρινθο και τέλος τις απελάσεις.

Αντίθετα, διαιωνίζει το καθεστώς
των νέων διακρίσεων και αποκλεισμών
που έφεραν οι ρατσιστικές συμφωνίες
της ΕΕ με την Τουρκία και την Λιβύη
που έχουν σημάνει πνιγμένους στο Αι-
γαίο και τον Έβρο, γεωγραφικά απο-
κλεισμένους στα νησιά και διαμονή σε
στρατόπεδα-γκέτο έξω από τις πό-
λεις. Οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονται
ως βάρος που οι Δήμοι θα πρέπει να
το επωμιστούν με ποσοστώσεις και το
κριτήριο για το που θέλει να εγκατα-
σταθεί κάποιος δεν είναι η ελεύθερη
μετακίνηση και η επιλογή του αλλά οι
ανάγκες των επιχειρήσεων! Μάλιστα,
με ένα σύστημα καταγραφής των δε-

ξιοτήτων αυτή η κατανομή θα γίνεται
κατευθείαν από τις πύλες εισόδου,
από κέντρα όπως η Μόρια! Η ένταξη
στις γειτονιές και τις πόλεις επιτρέπε-
ται μόνο ως πιλοτικό πρόγραμμα για
30 οικογένειες στη Λιβαδειά!

Αναγορεύει τους Δήμους σε εταί-
ρους σε αυτήν την διαχείριση χωρίς
να εξασφαλίζει προσωπικό με προσ-
λήψεις αλλά αναθέτοντάς τους συμ-
βάσεις με ιδιώτες και ΜΚΟ. 

Δικαίωμα στην εργασία θα υπάρχει
μόνο για θέσεις ανεπιθύμητες για
τους ντόπιους εργαζομένους! Όσο
για το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγε-
σθαι το παραπέμπει στις καλένδες της
συνταγματικής αναθεώρησης αντί να
το προωθήσει.

Πίσω από παχιά λόγια για “διαπολι-
τισμικότητα” κρύβονται προσαρμογές
στην ισλαμοφοβία αφού πουθενά δεν
υπάρχει αναφορά στην πλήρη ανα-
γνώριση των θρησκευτικών ελευθε-
ριών των μουσουλμάνων με την ανέ-
γερση τζαμιών. 

Η ελπίδα για πραγματική ένταξη
βρίσκεται στους κοινούς αγώνες των
εργατών, ντόπιων και μεταναστών,
στο αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό
κίνημα, που διεκδικούν νομιμοποίηση
των μεταναστών, ανοιχτά σύνορα,
όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες μέ-
σα στις πόλεις με κλείσιμο των στρα-
τοπέδων συγκέντρωσης. Στους κοι-
νούς αγώνες ενάντια στην τρομοκρα-
τία της εργοδοσίας και τους αποκλει-
σμούς στην Παιδεία, την Υγεία, στην
πρόσβαση σε δημοτικές υπηρεσίες,
από τους παιδικούς σταθμούς μέχρι
τα ΚΑΠΗ. 

Γι’ αυτό δεν μας λείπει η συνεργα-
σία με τον ιδιωτικό τομέα όπως προ-
τείνει η κυβέρνηση αλλά οι αγώνες για
μαζικές προσλήψεις σε σχολεία, δή-
μους, νοσοκομεία, στις υπηρεσίες, για
να υπάρχουν παντού διερμηνείς και
όχι να συνάπτονται συμβάσεις με ιδιώ-
τες και ΜΚΟ με μηδαμινή απόδοση
αλλά σίγουρη κατασπατάληση πό-
ρων». 

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
του Περιστερίου, καλούσε η τοπική ΚΕΕΡΦΑ, το απόγευμα της Τρίτης 29/1,
την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη βρισκόταν στο τυπογραφείο. Αφορμή

για την κινητοποίηση είναι η επίσκεψη της Χρυσής Αυγής και η υποδοχή της από τη δημοτική αρχή, στην
επίσημη τελετή ''αγιασμού των υδάτων'' στο δημοτικό κολυμβητήριο Περιστέριου, την ημέρα των Φώτων. 

Το γεγονός προκάλεσε την οργή σε μια από τις μεγαλύτερες εργατογειτονιές της χώρας. Πλήθος τοπι-
κών φορέων, από τις δημοτικές παρατάξεις της αριστεράς μέχρι τους φιλάθλους του Ατρομήτου, κατήγγει-
λαν αμέσως το γεγονός. Η ΚΕΕΡΦΑ άμεσα οργάνωσε παρέμβαση – εξόρμηση στους εργαζόμενους του δη-
μοτικού κολυμβητηρίου, οι οποίοι εξέφραζαν και οι ίδιοι την αγανάκτησή τους.

“Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής δεν έχουν θέση στη Βουλή και τα δημοτικά συμβούλια, αλλά μόνο στη φυ-
λακή, με επιτάχυνση της δίκης και καταδίκη για την δολοφονική εγκληματική οργάνωση που έστησαν παρι-
στάνοντας το 'νόμιμο κόμμα'.” υπογραμμίζει η ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου στο κάλεσμά της για συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας στο δημοτικό συμβούλιο. “ Καμιά ανοχή της συμμετοχής των νεοναζί σε επίσημες φιέστες στο
Περιστέρι” καταλήγει. 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Με συμμετοχή που ξεπέρασε
τα 70 άτομα, πραγματοποιήθηκε
στις 25/1 η εκδήλωση της ΚΕΕΡ-
ΦΑ στην Ηλιούπολη, με θέμα “Η
δίκη της Χρυσής Αυγής, Η μάχη
ενάντια στο ρατσισμό, Η οργά-
νωση στη γειτονιά μας”.

Τη συζήτηση άνοιξαν ο Τάκης
Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής
αγωγής στη δίκη της ΧΑ, η Άννα
Στάμου από τη Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας, η
Εύη Καβαλάρη εκπαιδευτικός και μέλος του Συλλόγου
Γονέων του 10ου δημοτικού σχολείου Ηλιούπολης και
ο καθηγητής του ΑΠΘ, Γιώργος Τσιάκαλος. Τον συντο-
νισμό της εκδήλωσης έκανε η Χρύσα Δουζένη από το
κεντρικό συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ, ενώ χαιρετισμό
απηύθυνε ο Γιάννης Σακαρίδης σκηνοθέτης της ται-
νίας AMERIKA SQUARE.

“Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δεκάδες αγωνιστές
κι αγωνίστριες” μετέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Χρύσα Δουζένη. “Χαρακτηριστικό ήταν το εύρος των
φορέων της πόλης που συμμετείχε και τοποθετήθηκε
στη συζήτηση. Στην εκδήλωση έγιναν παρεμβάσεις
από τον Χρήστο Τζουρντό από το Σύνδεσμο Φυλακι-
σθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών '67-'74, τον
Διονύση Πανταζόπουλο συνταξιούχο εκπαιδευτικό, την
Έλενα Καπίρη δημοτική σύμβουλο με την παράταξη
Πρώτα η Ηλιούπολη, τον δημοσιογράφο Γιάννη Καρα-
μαγκάλη, την Αγγελική Δουβή, δημοτική σύμβουλο με
την παράταξη ΗΛΙΟΥ πόλις, τον Παναγιώτη Δριμυλή,
μάρτυρα στη δίκη της Χρυσής Αυγής με το ΕΚΧ Συνερ-
γείο, τον Μάνο Νικολάου από το κεντρικό συντονιστικό
της ΚΕΕΡΦΑ, τον Ιάσονα Τραυλό από την παράταξη
ΜΑΧόμενη Ηλιούπολη, την Θάλεια Ψαλλίδα υποψήφια
δημοτική σύμβουλο με τους Συνεργούς με την Ηλιού-

πολη και τον Γιάννη Βούρβουλη εκπαιδευτικό και μέ-
λος του Αντιφασιστικού δικτύου Συμπερίληψης και Αλ-
ληλεγγύης, ενώ το παρών έδωσε και ο Χρήστος Κορ-
τζίδης υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξη Δημοτι-
κή Συνεργασία Ελληνικού Αργυρούπολης. Κοινός τό-
πος ήταν η ανάγκη να χτίσουμε στις γειτονιές και τα
σχολεία μας εκείνο το δίκτυο που θα περιλαμβάνει ισό-
τητα, αλληλεγγύη και αποδοχή προς όλους τους συμ-
πολίτες μας, ανεξάρτητως φυλής, φύλου ή όποιου άλ-
λου προσδιορισμού και δεν θα επιτρέψει ρατσιστικές
και φασιστικές πρακτικές να εισχωρήσουν. 

Η συζήτηση κατέληξε καλώντας στις επόμενες κι-
νητοποιήσεις, την Τρίτη 5/2 στο Εφετείο στη δίκη
των δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν και για τη φασι-
στική επίθεση στο Συνεργείο στις 6/2, 13/2 και 20/2
στο κτίριο 13 και αίθουσα 3 στην πρώην σχολή Ευελ-
πίδων. Η εκδήλωση ήταν ένας σημαντικός σταθμός
για να οργανώσουμε όλοι μαζί τη διεθνή κινητοποί-
ηση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στις 16
Μάρτη και να στείλουμε ένα δυνατό και ξεκάθαρο
μήνυμα ότι θα απαιτήσουμε την καταδίκη της εγκλη-
ματικής οργάνωσης της ΧΑ, θα πούμε όχι στον ρα-
τσισμό, στην ομοφοβία, στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης των προσφύγων, στα κλειστά σύνορα και στις
απελάσεις”.

Σε Ελλάδα και Τουρκία συνεχί-
ζονται οι ετοιμασίες για τη
διεθνιστική αντιρατσιστική κι-

νητοποίηση στον Έβρο στις 10
Φλεβάρη. Το πρόγραμμα της κινη-
τοποίησης της 10ης Φλεβάρη περι-
λαμβάνει ταυτόχρονες συγκέντρω-
σεις στη 1μμ κι από τις δύο πλευ-
ρές των συνόρων, ενώ στη συνέ-
χεια οι δύο μεριές θα ενωθούν, με
την ελληνική μεριά των διαδηλω-
τών να περνάει τα σύνορα στους
Κήπους του Έβρου για να ενώσει

τη φωνή της με τους συντρόφους
και τις συντρόφισσες που θα συγ-
κεντρωθούν σε τούρκικο έδαφος.
Ταυτόχρονα θα δοθεί στη δημοσιό-
τητα κοινή διακήρυξη ενάντια στο
φράχτη του Έβρου και τη ρατσιστι-
κή πολιτική της ΕΕ, της Ελλάδας
και της Τουρκίας, που δολοφονεί
χιλιάδες πρόσφυγες.

Η κινητοποίηση της 10η Φλεβάρη
αποτελεί ένα σταθμό στο δρόμο
για τις μεγάλες κινητοποιήσεις που
θα πραγματοποιηθούν στις 16

Μάρτη, διεθνή ημέρα δράσης κατά
του ρατσισμού και του φασισμού.

Στην Ξάνθη η ΚΕΕΡΦΑ και η τοπι-
κή ΕΛΜΕ συνδιοργανώνουν εκδή-
λωση την προηγούμενη ημέρα,
Σάββατο 9 Φλεβάρη, στο Αμφιθέα-
τρο ΠΡΟΚΑΤ στο Πολυτεχνείο,
στην οποία θα μιλήσουν ο Κώστας
Σκαρμέας, δικηγόρος Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής και ο Τζεμαλί Μηλιαζήμ, εκπαι-
δευτικός και μέλος της ΚΕΕΡΦΑ.

Από την άλλη μεριά των συνό-
ρων, στο πλαίσιο της οργάνωσης
των κινητοποιήσεων στις 10 Φλεβά-
ρη και στις 16 Μάρτη, η εφημερίδα
Socialist Isci φιλοξενεί αυτή τη βδο-
μάδα συνέντευξη του διευθυντή
της Εργατικής Αλληλεγγύης, Πά-
νου Γκαργκάνα, ο οποίος απαντάει
σε ερωτήσεις σχετικά με την πολι-
τική κρίση που προέκυψε το τελευ-
ταίο διάστημα με αφορμή τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών, τα εθνικιστικά
συλλαλητήρια, την οργάνωση της
16 Μάρτη και το ρόλο που έχει να
παίξει απέναντι στην άνοδο της
ακροδεξιάς σε διεθνές επίπεδο. 

Στον Έβρο στις 10 Φλεβάρη

καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες

Ανοίξτε τα
σύνορα

Open the 
borders

Refugees
welcome

Αντιφασιστική
Ηλιούπολη

25/1,  Εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στην Ηλιούπολη

Τετάρτη 30/1
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Παιδαγωγικό Πανεπιστημίου
Αθηνών (Ναυαρίνου 13) 7μμ
Ομιλητές: 
Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος, πολιτική
αγωγή στη δίκη της ΧΑ,
Πετρος Κωνσταντίνου, 
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, 
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας,
Ελένη Πορτάλιου, 
καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής,
Μαγιορό Τιάμ, 
εργάτης από τη Σενεγάλη

Πέμπτη 31/1
Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής 
Αίθουσα προβολών ΣΓΤΚΣ
2.30μμ
Ομιλητές: 
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, πολι-
τική αγωγή στη δίκη της ΧΑ, 
Γιώργος Πίττας, δημοσιογράφος Ερ-
γατική Αλληλεγγύη

Σάββατο 2/2
ΚΥΨΕΛΗ
Πολιτιστικό Κέντρο 6.30μμ
(Καλογερά 18) 
Ομιλητές: 
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, 
πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ,
Πετρος Κωνσταντίνου, ΚΕΕΡΦΑ
Μπορχάν Μόλλου, 
εργάτης από το Μπαγκλαντές
ΧΑΝΙΑ
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές: 
Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος,
πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ, Σε-
ραφείμ Ρίζος, δάσκαλος, δημοτικός
σύμβουλος Ανταρσία στα Χανιά

Κυριακή 3/2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Αίθουσα Ανδρόγεω 6μμ
Ομιλητές: 
Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος,
πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ, 
Abdalazez Byazed, εργαζόμενος Σύ-
ριος πρόσφυγας, 
Διονύσης Κοκκώνης, κοινωνικός λει-
τουργός, 
Μαρουλάσοβ Λεωνίδας, φοιτητής,
ΚΕΕΡΦΑ
Συντονίζει η Νικολέτα Ζαχαράκη, μα-
θήτρια 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Σάββατο 9/2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημαρχείο, αιθ. Μανόλης
Αναγνωστάκης 6.30μμ 
Ομιλητές: 
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, 
πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ
Γιώργος Τσιάκαλος, 
Ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ
Γιάννης Κούτρας, 
Μέλος στο ΔΣ της ΕΝΙΘ και του Σω-
ματείου Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης
Πέτρος Κωνσταντίνου, ΚΕΕΡΦΑ
ΞΑΝΘΗ
Αμφιθεατρο ΠΡΟΚΑΤ 
Πολυτεχνείο 7μμ
Ομιλητές: 
Κώστας Σκαρμέας, δικηγόρος,
πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ,
Τζεμαλή Μηλιαζήμ, 
εκπαιδευτικός, ΚΕΕΡΦΑ
Συνδιοργάνωση με ΕΛΜΕ Ξάνθης

Τετάρτη 13/2 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
Θέατρο Μελίνα Μερκούρη
(Εμμανουήλ Μπενάκη 70) 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικη-
γόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη της
ΧΑ, Αμπουζίντ Εμπάρακ, αιγύπτιος 
αλιεργάτης, θύμα επίθεσης,
Μιχάλης Πέππας, ΚΕΕΡΦΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ξάνθη
Κεντρική Πλατεία 4μμ

Γιάννενα
Περιφέρεια 12μες

Πάτρα
Πλατεία Γεωργίου 12μες

Βόλος, 15 Μάρτη
Άγιος Νικόλαος 6μμ

Aθήνα 
Ομόνοια 3μμ 

Θεσσαλονίκη
Άγαλμα Βενιζέλου 12μες

Χανιά
Πλατεία 
Αγοράς 12μες

Ηράκλειο
Λιοντάρια 12μες

Διεθνής κινητοποίηση 16 Μάρτη
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Δέκα χρόνια πριν, στις 31 Γενάρη του
2009 στο γήπεδο του Σπόρτινγκ, χιλιά-
δες συντρόφισσες και σύντροφοι έβα-

ζαν τις βάσεις του μετώπου της αντικαπιταλι-
στικής επαναστατικής αριστεράς που θα
έπαιρνε τον τίτλο ΑΝΤΑΡΣΥΑ δυο μήνες μετά,
στην πανελλαδική ιδρυτική συνέλευση στην
Αθηναϊδα. Ήταν μια πρωτοβουλία που έπιασε
τον σφυγμό των αγωνιστών μετά την εξέγερση
του Δεκέμβρη του 2008. Όχι μόνο της νεολαί-
ας, αλλά και των αγωνιστών και αγωνιστριών
που συγκρότησαν επί πολλά χρόνια τον χώρο
της εξωκοινοβουλευτικής επαναστατικής αρι-
στεράς.

Εξαρχής, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ταυτίστηκε με την
ανταρσία, με τη διάθεση για σύγκρουση και
κλιμάκωση όλων των μαχών, από τις μαζικές
απεργίες και τις Πλατείες ενάντια στις μνημο-
νιακές επιθέσεις, μέχρι την κατάληψη της ΕΡΤ
και τη στήριξη στους μετανάστες εργάτες γης
της Μανωλάδας. Όμως μέσα σ’ αυτή τη δε-
καετία αναδείχθηκε σε κάτι πολύ περισσότερο
από μια μαχητική συσπείρωση αγωνιστών και
αγωνιστριών, κάνοντας ορατό το διακριτό
στίγμα της, την αντικαπιταλιστική προοπτική
των αγώνων. Τη δυνατότητα της εργατικής τά-
ξης να φτάσει τις μάχες της μέχρι τη συνολική
σύγκρουση με το σύστημα του κέρδους και
την ανατροπή του.

Το αντικαπιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμ-
μα, που πρόβαλε ήδη από το 2010, έκανε χει-
ροπιαστή αυτή την προοπτική. H διαγραφή
του χρέους, η κρατικοποίηση των τραπεζών
και των μεγάλων επιχειρήσεων με εργατικό
έλεγχο, η διεθνιστική έξοδος/ρήξη από το ευ-
ρώ και την ΕΕ, ήταν -και παραμένει- ένα πρό-
γραμμα μάχης για το εργατικό κίνημα. Αντικα-
πιταλιστικό, γιατί οι αιχμές του αμφισβητούν
τα “ιερά και τα όσια” της αστικής τάξης. Μετα-
βατικό, γιατί δένει τις ανάγκες της εργατικής

τάξης και τους αγώνες της στο σήμερα, με την
προοπτική της επαναστατικής ανατροπής και
υπογραμμίζει ποια δύναμη θα το υλοποιήσει: η
εργατική τάξη, με τη συλλογική δύναμη κι ορ-
γάνωσή της, όχι κάποιοι “σωτήρες” που θα
ικανοποιήσουν κάποια από τα αιτήματά της
απ’ τα υπουργικά γραφεία. 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και διε-
θνώς, μετατράπηκε σε πολιτική. Η ΝΔ και το
ΠΑΣΟΚ κατέρρευσαν κι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το
2012 εκτινάχθηκε, φτάνοντας να πάρει την κυ-
βέρνηση το 2015. Αυτή η εξέλιξη έθεσε κρίσι-
μα ερωτήματα και προκλήσεις στην ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Τι αντιπροσώπευε η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ;
Την ανάδυση ενός νέου “δικομματισμού” με
την εργατική τάξη σε αποστράτευση και “ανά-
θεση” ή έκφραση μιας αριστερής πολιτικής ρι-
ζοσπαστικοποίησής της; Και ποια θα έπρεπε
να ήταν η στάση απέναντι σε αυτή την εξέλιξη;
Προσαρμογή σε πιο “ρεαλιστικές” θέσεις;
Φραστική καταγγελία και ηττοπάθεια για τις
δυνατότητες αντίστασης στα ξεπουλήματα; ‘Η
ξεδίπλωμα πρωτοβουλιών κοινής δράσης και
άνοιγμα συζήτησης για την προοπτική πέρα
από τα όρια του ρεφορμισμού;

Για μια ολόκληρη περίοδο οι πιέσεις έρχον-
ταν από την κατεύθυνση της προσαρμογής.
Κοινή συνισταμένη διαφορετικών απόψεων
ήταν ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έπρεπε να γίνει λιγότε-
ρο αντικαπιταλιστική για να γίνει πιο προσιτή.
Ακούγονταν πολύ δυνατά οι φωνές -και μέσα
στις γραμμές της- που λέγανε ότι η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ πρέπει να ψαλιδίσει τα αντικαπιταλιστικά
της χαρακτηριστικά και να παρουσιάσει τη δι-
κή της “κυβερνητική πρόταση”.  Η αποχώρηση
της ΑΡΑΝ και της ΑΡΑΣ τον Σεπτέμβρη του
2015 για να προσχωρήσουν στην ΛΑΕ που
υποτίθεται θα συνέχιζε από κει που κόλλησε ο
ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το προϊόν αυτής της πίεσης. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με την πολύτιμη συμβολή του

ΣΕΚ, άντεξε σε αυτές τις πιέσεις και έπαιξε
ρόλο σε κρίσιμες στιγμές, βοηθώντας όλη την
Αριστερά. Η μάχη του δημοψηφίσματος το κα-
λοκαίρι του 2015 είναι ένα καίριο παράδειγμα.
Μπήκαμε μπροστά αποφασιστικά για τη νίκη
του ΟΧΙ και  ανοίξαμε το δρόμο για μια αξιόπι-
στη εναλλακτική απέναντι στα ξεπουλήματα
του Τσίπρα. Η πρωτοβουλία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ενάντια στα εθνικιστικά συλλαλητήρια τον Γε-
νάρη του 2018 έπαιξε τον ίδιο ρόλο, δείχνον-
τας πώς η αριστερά μπορεί να απαντάει στη
ΝΑΤΟϊκή διπλωματία του Τσίπρα χωρίς συμβι-
βασμούς με την εθνικιστική υστερία της Δε-
ξιάς. Η συμβολή δυνάμεών μας, μαζί με την
ΚΕΕΡΦΑ, στην πάλη ενάντια στο ρατσισμό της
Ευρώπης-Φρούριο κι ενάντια στην φασιστική
απειλή και τους ναζί της Χρυσής Αυγής, απο-
δείχθηκε πρωτοπόρα για την απομόνωση της
φασιστικής απειλής και για να μην πισωγυρίσει
η δυσαρέσκεια από τα ξεπουλήματα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ προς τα δεξιά. 

Συνεχίζουμε!
Τέσσερα χρόνια μετά την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ

στην κυβέρνηση, η αριστερή πολιτικοποίηση
και αναζήτηση δεν έχει υποχωρήσει. Η αποτυ-
χία της εθνικιστικής εκστρατείας που οργάνω-
σε συστηματικά και υστερικά η ΝΔ, είναι χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα. Ο κόσμος της δουλει-
άς προτιμάει να οργανώνει τις απεργίες του
για δουλειές και αυξήσεις, για να πάρει πίσω
αυτά που του λεηλάτησαν τα Μνημόνια, και
γυρνάει την πλάτη του στα πατριδοκάπηλα
συλλαλητήρια.

Χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες που
στράφηκαν προς τον ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα συγ-
κρούονται με τις επιλογές της ηγεσίας του και
κατανοούν τα αδιέξοδα της ρεφορμιστικής
στρατηγικής του κοινοβουλευτικού δρόμου. Η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να συνδεθεί και να κερδίσει

όλον αυτόν τον κόσμο ξεπερνώντας λάθη και
αδυναμίες. Ο ρεφορμισμός δεν αντιμετωπίζε-
ται με απλές καταγγελίες. Χρειάζεται συνειδη-
τή και επίμονη προσπάθεια για να σπάει η
επιρροή του μέσα στις μάζες, για να γίνεται
πράξη κάθε φορά η στρατηγική του ενιαίου
μετώπου του Λένιν και του Τρότσκι. Ο κόσμος
που απογοητεύεται από τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να
κερδίζεται στην αντικαπιταλιστική αριστερά
ανακαλύπτοντας μέσα στην κοινή δράση ότι η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι στήριγμα στην αναζήτηση
γνήσιας αριστερής εναλλακτικής.

Οι προκλήσεις και οι δυνατότητες είναι με-
γάλες. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να τις αδράξει,
έχοντας καθαρή εκτίμηση για την περίοδο,
πρωτοστατώντας σε όλες τις μάχες και προ-
ωθώντας αποφασιστικά το πρόγραμμα της αν-
τικαπιταλιστικής ανατροπής. Οι εργατικοί αγώ-
νες για “να τα πάρουμε όλα πίσω”, η απεργια-
κή 8 Μάρτη, οι αντιρατσιστικές και αντιφασι-
στικές κινητοποιήσεις με σταθμό τη 16 Μάρτη,
ένας πανελλαδικός γύρος εκδηλώσεων προ-
βολής των θέσεων και του προγράμματος της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, είναι συγκεκριμένα βήματα που θα
βοηθήσουν να βγει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά και
να συσπειρώσει τον κόσμο που κοιτάζει με ελ-
πίδα προς αυτήν. Δέκα χρόνια μετά, η πρωτο-
βουλία του Σπόρτινγκ παραμένει πιο επίκαιρη
παρά ποτέ.

Γιάννης Σηφακάκης
μέλος ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

• Η Εργατική Αλληλεγγύη ζήτησε από συντρό-
φους και συντρόφισσες που συμμετείχαν σε
αυτή τη δεκαετή πορεία να μιλήσουν για την
επέτειο. Μπορείτε να διαβάσετε δηλώσεις στις
επόμενες σελίδες. Στο προηγούμενο φύλλο εί-
χαμε δημοσιεύσει συνέντευξη με τον σ. Αντώνη
Δραγανίγο και θα συνεχίσουμε στα επόμενα
φύλλα καθώς οι μάχες είναι μπροστά μας.

10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!

31/1/2009, Η Αντικαπιταλιστική Αριστερά στο Σπόρτινγκ
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Στις 31 Γενάρη του 2009, σε ένα κατάμεστο και γεμάτο
παλμό Σπόρτινγκ, γεννήθηκε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το μέτωπο
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς το οποίο προέκυψε
από την συνένωση δύο μικρότερων (ΕΝΑΝΤΙΑ-ΜΕΡΑ) και
άντλησε σημαντικό κομμάτι της δυναμικής του έκτοτε και
από το πλήθος των ανέναχτων αγωνιστών που συσπειρώ-
θηκαν και στρατεύτηκαν στον πολιτικό αγώνα μέσα από
τις γραμμές του.

Δέκα χρόνια μετά, σχεδόν τα πάντα στην κοινωνία της
χώρας έχουν αλλάξει. Οι εργαζόμενοι έχουν δεχθεί την
πιο σημαντική και παρατεταμένη επίθεση από τον εμφύ-
λιο κι έπειτα. Το ελληνικό κεφάλαιο έφτασε σε αδιέξοδα
τέτοια, που μόνο η «αντεπανάσταση» των μνημονίων και η
ένταση του τυχοδιωκτισμού του θα μπορούσε να του δώ-
σει την ευκαιρία να τα υπερβεί. Η αριστερά στη χώρα
έζησε για δεύτερη φορά, από την μεταπολίτευση κι έπει-
τα, την άνοδο ενός ρεφορμιστικού αριστερού κόμματος
και τη διεκδίκηση από μεριάς του (μέχρι στιγμής αρκετά
επιτυχημένα) να αποτελέσει αυτό τον πιο αποτελεσματικό
εκφραστή των αστικών συμφερόντων στη χώρα. Η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ προφανώς και δεν θα μπορούσε να μείνει ανέγγι-
χτη από αυτές τις «κοσμογονικές» μεταβολές που διήλθε ο Ελ-
ληνικός Κοινωνικός Σχηματισμός.

Κατά τη διάρκεια του μεγάλου κύματος αγώνων και απεργιών
του 2010-2012, και μέσα από την αλληλεπίδραση με αυτό, κα-
τάφερε τόσο να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα στην κοινωνία
όσο και να συσπειρώσει στις τάξεις της μερικά από τα πιο δρα-
στήρια και συνειδητά στοιχεία εκείνων των αγώνων. Από το
2012 κι έπειτα, κι ενώ οι κοινωνικοί αγώνες πιέστηκαν από την
«κυβερνητική λύση ΣΥΡΙΖΑ», εντός της ΑΝΤΑΡΣΥΑ άρχισαν να

προβάλλονται διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τα συμπε-
ράσματα της περιόδου, των νικών και των υποχωρήσεων που
κληροδότησαν οι αγώνες του 2010-2012. Η διεργασία αυτή –
ξεκινώντας ήδη από το 2012 και την πρώτη εκλογική καταγρα-
φή του ΣΥΡΙΖΑ ως 2ο κόμμα –  κορυφώθηκε στην κρίση που πέ-
ρασε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αμέσως μετά την πιο αποφασιστική της συμ-
βολή στην ταξική πάλη στη χώρα μας – το δημοψήφισμα του
2015 – με την αποχώρηση δυνάμεων από αυτήν που συνέβαλαν
στη δημιουργία της ΛΑΕ.

Τέσσερα χρόνια και δύο Συνδιασκέψεις μετά από το ση-
μείο καμπής του 2015, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ εξακολουθεί να απο-
τελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τους αγώνες των
εργαζομένων, τους αγώνες ενάντια στον ρατσισμό και τον
φασισμό, τους αγώνες για τα πολιτικά και κοινωνικά δι-
καιώματα και ελευθερίες. Αποτελεί παράδειγμα χωρίς
ανάλογό του στον ευρωπαϊκό χώρο τις τελευταίες δεκαε-
τίες (και σίγουρα όχι από το ξέσπασμά της δομικής κρί-
σης του 2007-8 κι έπειτα) και ως εκ τούτου η ίδια της η
ύπαρξη αποτελεί σημαντικό κεκτημένο.

Ωστόσο, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποκτά νόημα και σημασία μόνο
στον βαθμό που μπορεί να εκφράζει εργατολαϊκά συμφέ-
ροντα, να αποτελεί μήτρα κοινωνικών και πολιτικών πρα-
κτικών, ενοποίησης σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο με το
εργαλείο του μαρξισμού των υλικών συμφερόντων των εκ-
μεταλλευόμενων στρωμάτων της κοινωνίας. Στο βαθμό
που μπορεί να ενοποιεί το πολιτικό πρόγραμμα και την
πρακτική με το στόχο της κοινωνικής ανατροπής. 

Σε μια συγκυρία τόσο διαφορετική από αυτήν που τη
γέννησε, ακριβώς το παραπάνω στοιχείο είναι αυτό που
εμπεριέχει και τις σημαντικότερες προκλήσεις για το πα-
ρόν και το μέλλον της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι κοινωνικές και πολι-
τικές εκπροσωπήσεις που οδήγησαν στην συγκρότησή
της το 2009 έχουν μεταβληθεί, πράγμα που βάζει μπρο-
στά στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ το καθήκον να απαντήσει σε αυτές
τις αλλαγές και μέσα από την ίδια της την πολιτική πρότα-
ση και λειτουργία. Να καταφέρει να βρεθεί κοντά στα κοι-
νωνικά ρεύματα αμφισβήτησης, να συμβάλει στην αγωνι-
στική προοπτική απέναντι στις προσπάθειες ενσωμάτω-
σης και εμπέδωσης της κοινωνικής ειρήνης μέσω της υπο-
ταγής, όπως προωθείται από το κεφάλαιο και το πολιτικό
σύστημα. Να δοκιμάσει να εξοπλιστεί και να εξοπλίσει τα
ρεύματα αυτά για μία περίοδο που απαιτούνται νέοι αγώ-
νες για την αντιστροφή των συνεπειών των μνημονίων.

Στο βαθμό που η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα βρει τον τρόπο να
απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις, τότε θα αποτελέσει
τον καταλύτη, που θα ανατρέψει τις οδυνηρές συνέπειες

που είχε για διευρυμένα στρώμματα των εργαζομένων η – κάθε
άλλο παρά – «πρώτη φορά Αριστερά» διακυβέρνηση. Ταυτό-
χρονα θα συμβάλει σε ένα διαφορετικό πρότυπο Αριστεράς
στην Ελλάδα και την Ευρώπη ενισχύοντας και επαναφέροντας
στο προσκήνιο, νέες σελίδες αγώνων και απελευθερωτικών πο-
λιτικών οραμάτων με ορίζοντα την επανάσταση, το πέρασμα
στον σοσιαλισμό και τελικά στον κομμουνισμό.

Γιώργος Μαυρομμάτης, ΚΣΟ ΑΡΙΣ

Η δημιουρ-
γία της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, με αφετη-
ρία τη μεγάλη
συγκέντρωση
στο Σπόρτινγκ,

δεν ήταν απλώς η αποτύπωση μιας «ενωτι-
κής διάθεσης» στο χώρο της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς. Ήταν συνάμα το αποτέ-
λεσμα μιας κοινής πορείας αγωνιστριών και
αγωνιστών, από διαφορετικά ρεύματα και
ιστορικές διαδρομές, αλλά με κοινές αγω-
νίες και αναζητήσεις, που είχε αποτυπωθεί
σε μεγάλα κινήματα από τη δεκαετία του
1990: ήταν ο κόσμος που είχε φτιάξει τα
ΕΑΑΚ και τις Παρεμβάσεις - Συσπειρώσεις -
Κινήσεις, που είχε διαμορφώσει τις αριστε-
ρές ριζοσπαστικές κινήσεις πόλης, που είχε
δώσει τη μάχη ενάντια στον «διαγωνισμό
της ντροπής» το 1998, που είχε φτιάξει την
Πρωτοβουλία Αγώνα, που είχε βάλει πλάτη
στην απεργία των δασκάλων και το φοιτητι-
κό ξεσηκωμό του 2006-2007. Και βέβαια
ήταν ο κόσμος εκείνος που είχε σταθεί στο
πλευρό της εξεγερμένης νεολαίας το Δε-
κέμβρη του 2008, ανεπιφύλακτα και χωρίς
ταλαντεύσεις.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανταποκρινόταν και σε μια
άλλη αγωνία: αυτή του να βρει ένα κοινό
σημείο αναφοράς ο υπαρκτός χώρος της
επαναστατικής αριστεράς. Ένα ρεύμα πο-
λύμορφο, αλλά παρ’ όλα αυτά υπαρκτό, με
ρίζες στην αμφισβήτηση της επίσημης αρι-
στεράς ήδη από τη δεκαετία του 1960, ο
χώρος που τάχθηκε εξαρχής με την κατά-

ληψη του Πολυτεχνείου του 1973, που στη
Μεταπολίτευση κατηγορήθηκε ότι εκπρο-
σωπούσε τους «προβοκάτορες», που δεν
υποτάχθηκε στα κοινωνικά συμβόλαια των
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που το 1989 είπε
όχι στη συναίνεση, το συμβιβασμό και την
καθεστωτική μετάλλαξη της ρεφορμιστικής
αριστεράς.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ άργησε να φτιαχτεί. Χάθηκε
πολύτιμος χρόνος. Αφέθηκε κρίσιμος χώ-
ρος σε ανταγωνιστικά και καταστροφικά
όπως αποδείχτηκε πολιτικά σχέδια, όπως
αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Υποτιμήθηκε η ανάγκη
κεντρικής πολιτικής παρουσίας ενός ρεύμα-
τος που στα κινήματα έγραφε τη δική του
ιστορία. Κυριάρχησε συχνά η φοβικότητα, ο
σεχταρισμός και το βόλεμα στη μικρή κλί-
μακα.

Όμως τότε, στα τέλη του Γενάρη του
2009 τα πράγματα έδειχναν να παίρνουν
μια άλλη πορεία και να μπαίνει τέλος στις
παράλληλες διαδρομές και τους παράλλη-
λους μονοδρόμους. Το ιστορικό στοίχημα
φαινόταν να παίζεται ξανά.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για ένα μεγάλο διάστημα
λειτούργησε προωθητικά. Διαμόρφωσε
έναν πολιτικό πόλο πιο ορατό. Επέτρεψε
στο χώρο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
να παρέμβει πιο συντονισμένα στον πρωτό-
γνωρο κύκλο κοινωνικών συγκρούσεων που
άνοιξε με την είσοδο της Ελλάδας στην
εποχή των μνημονίων. Συνέβαλε στο να
προβληθεί το αναγκαίο μεταβατικό πρό-
γραμμα με κεντρική αιχμή τη ρήξη με το ευ-
ρώ και την ΕΕ, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ επέ-

μενε στον ευρωπαϊσμό και το ΚΚΕ αρνιόταν
την ίδια την έννοια του μεταβατικού προ-
γράμματος.

Όμως, δεν μπόρεσε έγκαιρα και πειστικά
να αντιληφθεί το βάθος της κρίσης ηγεμο-
νίας και την ανάγκη να υπάρξει μια πρωτό-
τυπη επαναστατική στρατηγική που να
απαντά στο ζήτημα της εξουσίας. Ούτε
μπόρεσε να διαμορφώσει έγκαιρα μια λογι-
κή συσπείρωσης στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ
με αιχμή τον αντιΕΕ προσανατολισμό. Υπο-
τίμησε την ανάγκη κοινής παρουσίας της
«Αριστεράς του ΟΧΙ» μετά τη συνθηκολόγη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά πρέπει να αποτι-
μηθούν με το αναγκαίο αυτοκριτικό πνεύμα.

Όμως, όπως και τότε, το βλέμμα πρέπει
να στραφεί στο μέλλον. Σήμερα το δυναμι-
κό που μπορεί να συμβάλει στην ανασύνθε-
ση της ριζοσπαστικής αριστεράς δεν βρί-
σκεται μόνο στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Συμμετέχει
σε άλλα μέτωπα ή και είναι ανένταχτο. Η
συνολική κρίση της ριζοσπαστικής αριστε-
ράς, δεν ακυρώνει την ανάγκη νέων πρωτο-
βουλιών και πρακτικών για το αναγκαίο, πε-
ρισσότερο παρά ποτέ, αριστερό ριζοσπα-
στικό μέτωπο. Με γνώση και αυτοκριτική
αλλά και με περισσότερη τόλμη. Με έμφα-
ση στις νέες αγωνιστικές δυνατότητες που
διαμορφώνονται. Μπορεί να χάθηκαν πολ-
λές μάχες αλλά το στοίχημα παίζεται ακό-
μη.

Παναγιώτης Σωτήρης

Το 2019 δεν είναι 2009. Ούτε
2015 είναι. Όμως, αυτό που έχει
συμβεί σε αυτά τα 10 χρόνια
έχει μια μεγάλη αλλαγή από τα
“πέτρινα” χρόνια, τα χρόνια πριν
το 2008 (γιατί τα σπέρματα της
συνεργασίας που ξεκινησε το
2009, είχαν μπει ήδη στο κίνημα
του 2008). Πράγματι, η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ γεννήθηκε στον δρόμο, κι
αυτό είναι κυριολεκτικό.

Αυτό που έχει αλλάξει σε αυ-
τά τα χρόνια, είναι ότι την πραγματικότητα την
διαμορφώνουμε και εμείς. Το δυναμικό της
επαναστατικής αριστεράς, που “ενώθηκε” το
2009 στο Σπόρτιγκ, υπήρχε και πρωταγωνι-
στούσε και πριν στα κινήματα, στις γειτονιές,
στους χώρους δουλειάς. Αυτό που διαφορο-
ποιήθηκε μετά το 2009, όμως, ήταν ότι αυτή η
δράση μπορούσε να συντεθεί και να παρυσια-
στεί στην κοινωνία όχι ως δράση κάποιων με-
μονωμένων ή απομονωμένων ανά χώρο φω-
νών, αλλά ως δράση ενός συγκεκριμένου πολι-
τικού χώρου που, με τις διαφορετικές του αντι-

λήψεις και πολιτικές στάσεις,
μπορούσε να σταθεί εν μέσω
της πλατείας και να πει “εδώ εί-
μαι, αυτή είμαι”. Τα πολιτικά
αποτελέσματα της πολιτικής
γραμμής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ειδικά
από το 2010 και μετά, επηρέα-
σαν -έμμεσα ή άμεσα- τον πολι-
τικό λογο όλων των χώρων της
αριστεράς. Χαρακτηριστικό είναι
το θέμα της διαγραφής του χρέ-
ους, που πρώτα τέθηκε από την

ΑΝΤΑΡΣΥΑ, άρχισε να επηρεάζει τον κόσμο
του κινήματος και εντέλει ενσωματώθηκε στον
πολιτικό λόγο σχεδόν όλης της αριστεράς.

Δεν είναι ότι αυτή η πολιτική γραμμή παρα-
γόταν εύκολα -ισα ίσα. Οι διαφορετικές ιδεο-
λογικές αφετηρίες, η διαφορετική κουλτούρα
και ιστορία κάθε οργάνωσης από αυτές που
συμμετείχαν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνυπήρχαν και
συγκρούονταν. Αυτό που έδωσε τη δυναμική
του μετώπου ήταν οι πραγματικά δημοκρατι-
κές διαδικασίες του, η διαδικασία σύνθεσης
στις τοπικές επιτροπές και στις κλαδικές επι-

τροπές, αυτό που βοήθησε στην ανάπτυξη αυ-
τού που ονομάστηκε κωδικά “κουλτούρα ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ”. Κι αυτό περιλάμβανε πολλά μέλη και
φίλους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που αναφέρονταν σε
αυτήν και στις συλλογικές της αποφάσεις, χω-
ρίς να ανήκουν σε καμία από τις οργανώσεις
της. Αυτός ήταν και είναι, στην πραγματικότη-
τα, η συνδετική ύλη για την ενότητα της, ήταν
και είναι η “ανάγκη” που έφερνε την πολιτική
σύνθεση απόψεων των οποίων οι διαφορές σε
περασμένα χρόνια θα φαίνονταν αξεπέραστες.

10 χρόνια μετά την ίδρυσή της, και 4 χρόνια
μετά από την δοκιμασία της διάσπασης του
2015, τα πράγματα είναι ταυτόχρονα πιο εύκο-
λα και πιο δύσκολα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παραμένει
το κυρίαρχο μέτωπο στον χώρο της μαχόμε-
νης αριστεράς και ριζοσπαστικής αναζήτησης
-για να το πούμε πιο σωστά: της δυνάμει μαχό-
μενης αριστεράς, αφού μεγάλο τμήμα αυτού
του κόσμου ιδιωτεύει ή ασχολείται μόνο με
επιμέρους μέτωπα πάλης-, χωρίς όμως αυτό
να μπορεί να το καρπωθεί, να το κάνει προ-
ωθητική και δημιουργική δύναμη, ενίσχυση,
σύνθεση και ενότητα. Η ήττα και οι φυγόκεν-

τρες τάσεις του πολιτικού σκηνικού φαίνεται
να επηρεάζουν κι εμάς.

Είναι στοίχημα για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ το να λει-
τουργήσει, σε μια κατάσταση σύγχυσης και
διάλυσης, ως ένας πόλος που θα βοηθήσει
στον μετασχηματισμό της σημερινής κατάστα-
σης (πολιτικού κυρίως -και όχι οργανωτικού)
κατακερματισμού των δυνάμεων και των χιλιά-
δων αγωνιστών της ριζοσπαστικής αριστε-
ράς. Για να το κάνει αυτό, όμως, χρειάζεται να
ξαναγυρίσει σε εκείνα τα στοιχεία που 10 χρό-
νια πριν μας ένωσαν και σε εκείνα τα στοιχεία
που μας έδωσαν τη ζωντάνια. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
πρεπει να “ξαναϊδρυθεί” καταφέρνοντας να
βρει ενωτικούς δρόμους, δημοκρατική συζήτη-
ση, συλλογική δράση και λειτουργία μετώπου,
μαζί με όλο αυτό το δυναμικό που “ψάχνεται”
εκεί έξω. Αυτό αντιστοιχει στην ιστορία της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κι όχι το να γίνει η σκιά του εαυ-
τού της κρατώντας από κεκτημένη ταχύτητα
μια κοινή εκλογική ταμπέλα χωρίς τίποτε από
κάτω. Ας προχωρήσουμε!

Δέσποινα Κουτσούμπα

H συγκρότηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποτέλεσε μια
σημαντική στιγμή για την ιστορία της ριζοσπαστι-
κής αριστεράς στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά δυ-
νάμεις με διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές κα-
τευθύνσεις κατόρθωσαν όχι απλώς να συνεργα-
στούν πολιτικά και να δώσουν μαζί τη μάχη των
εκλογών (όπως στο παρελθόν), αλλά να συγκρο-
τηθούν σε ενιαίο μέτωπο με ενιαίες τοπικές επι-
τροπές σε συνοικίες και χώρους δουλειάς. 

Στο έδαφος των μεγάλων κινημάτων που ανα-
πτύσσονταν, κατόρθωσε να εκφράσει την πιο συ-
νειδητή πρωτοπορεία τους και να μπολιάσει ριζοσπαστικά το πο-
λιτικό σκηνικό. Ανέδειξε τα αδιέξοδα της κυρίαρχης μέχρι τότε
κατεύθυνσης στους χώρους της αριστεράς για συνεργασία με
τμήματα της αστικής τάξης (είτε με τη μορφή της αντιμονοπω-
λιακής συμμαχίας, είτε του ευρωπαϊσμού και της συνδιαχείρι-
σης). Διαμόρφωσε –με αντιφάσεις και συγκρούσεις είναι αλή-
θεια- ένα μεταβατικό πλαίσιο αιτημάτων για την έξοδο από την
κρίση σε φιλολαϊκή και αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Προέβλε-
ψε με ακρίβεια ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια ή στην ενσωμάτωση ή στην ήττα. 

Όμως δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει προβλήματα που ήταν
ήδη παρόντα τη στιγμή της γέννησής της. Δεν πρέπει να ξεχνά-
με ότι η ίδια η γέννηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν συγκρουσιακή, κα-
θώς με μεγάλο κόπο ξεπεράστηκαν όλες οι σεχταριστικές αγκυ-
λώσεις που απέτρεψαν τη συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς ήδη από το 1999 (που θα απέ-
τρεπε και τη συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ). Σεχταριστικές αγκυλώ-
σεις που ξεδιπλώθηκαν σε κάθε προσπάθεια ανάληψης κοινών

πολιτικών πρωτοβουλιών -στη βάση του μεταβατι-
κού προγράμματος που πρότεινε η ίδια η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ- είτε με τμήματα της αριστεράς που σπάζανε
από το ρεφορμισμό μπροστά στα αδιέξοδα της
πολιτικής του, είτε με την ίδια την κοινωνική βάση
(με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την απουσία
κοινού πολιτικού σχεδιασμού και δράσης στο κί-
νημα των πλατειών). Σεχταριστικές αγκυλώσεις
που διευκόλυναν την μνημονιακή μεταστροφή του
ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν διαμόρφωναν τις συνθήκες για
τη συγκρότηση ενός ευρύτερου ρεύματος αντί-
στασης στα αριστερά του. Σεχταριστικές αγκυλώ-

σεις που αδρανοποίησαν τις τοπικές επιτροπές και κλυδωνίζουν
το εγχείρημα με διακριτές πολιτικές πρωτοβουλίες, αφού η ανα-
δίπλωση στην ιδεολογικοπολιτική καθαρότητα επιδρά και στον
τρόπο που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις το κίνημα και στον
τρόπο που αντιμετωπίζουν την ίδια την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Συνολικά, η προσπάθεια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποτέλεσε και απο-
τελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τον τρόπο ανασύνθεσης
της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ανασύνθεση αναγκαία σε ένα το-
πίο κατακερματισμών, ηττών, αλλά και δυνατοτήτων. Ανασύνθε-
ση αναγκαία για να ξαναγεννηθούν οι ελπίδες, για να αποτραπεί
η ιταλοποίηση της αριστεράς και η παγίωση των δεξιών μετατο-
πίσεων. Ανασύνθεση που πρέπει να συμπεριλάβει το σύνολο των
δυνάμεων που γεννήθηκαν σε αυτή την μεγάλη πορεία συγκρού-
σεων με τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς και τα αστικά σχέ-
δια. Ανασύνθεση που πρέπει να αφήσει οριστικά πίσω της τις
σεχταριστικές αναδιπλώσεις.

Δημήτρης Σαραφιανός

Με το ξέσπασμα 
της κρίσης

Με το ξέσπασμα της
διεθνούς οικονομικής
κρίσης το 2007, οι
προσδοκίες για παρα-
πέρα όξυνση της ταξι-
κής πάλης αυξήθηκαν.
Οργανώσεις της εξω-
κοινοβουλευτικής αρι-
στεράς, για μια πιο
αποτελεσματική πα-
ρέμβαση στους κοινω-
νικούς και πολιτικούς
αγώνες, θεώρησαν αναγκαία την δημιουργία ενός
πολιτικού μετώπου. Για τους ανωτέρω λόγους οδη-
γηθήκαμε στην ίδρυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Μπορεί να πούμε ότι γίναμε γνωστοί σε πανελλα-
δική κλίμακα αλλά η πολιτική μας φυσιογνωμία
υπήρξε θολή και ομιχλώδης. Οι λόγοι ήταν οι στρα-
τηγικές μας διαφορές και οι οργανωτικές μας αντι-
λήψεις. Η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ των μελών της απέτυχε και μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι ήταν ένα εγκεφαλικό κατασκεύα-
σμα. Οδήγησε σε ένα υποκριτικό δημοκρατισμό και
στην πραγματικότητα σε ένα φατριασμό χωρίς αρ-
χές. Το μόνο όργανο που έχει μια στοιχειώδη λει-
τουργία είναι η πολιτική επιτροπή όπου συμμετέχουν
υποχρεωτικά οι αντιπρόσωποι όλων των οργανώσε-
ων αλλά η δομή και η λειτουργία της επιτροπής αντι-
στοιχεί σε εκείνη ενός ενιαίου πολιτικού κόμματος.

Η προσπάθεια για την επίτευξη πολιτικής ενότητας
στη βάση της συγκυρίας δεν στηρίζεται σε μια στέρεη
προγραμματική συμφωνία λόγω των στρατηγικών δια-
φορών. Ζητήματα όπως ο διεθνισμός, η αντιμετώπιση
του φασισμού, των μεταρρυθμιστικών κομμάτων που
αστικοποιούν το εργατικό κίνημα, οι τακτικές που δεν
υπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους, οι λανθασμέ-
νες αντιλήψεις για τις εκλογικές συμπράξεις, η υπερ-
τίμησή τους, δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία.

Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η συ-
νισταμένη των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων
δεν είναι ευνοϊκή για τα υπάρχοντα εν δυνάμει επα-
ναστατικά σχήματα. Με την κρίση της σοσιαλδημο-
κρατίας και των σταλινικών κομμάτων, την κατάρ-
ρευση του ανύπαρκτου σοσιαλισμού της ανατολικής
Ευρώπης, το όραμα μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας
δεν είναι ελκυστικό, ούτε επεξεργασμενο από τους
κομμουνιστές που προσπαθούν να ανταποκριθούν
στα καθήκοντα που βάζει η εποχή μας. Η περίοδος
όμως θα συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από απότομες
αλλαγές των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. 

Η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να χαρακτη-
ρίζεται από τεράστια χρέη, τριπλάσια του παγκόσμι-
ου ΑΕΠ, και ασθενικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το μέ-
σο ποσοστό κέρδους σε σχέση με το συνολικά επεν-
δεδυμένο κεφάλαιο εξακολουθεί να είναι χαμηλό.
Τρανή απόδειξη τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια. Σε μια
τέτοια κατάσταση είναι βέβαιο ότι οι ανερχόμενες
δυνάμεις της ακροδεξιάς με την πολιτική που θα
εφαρμόσουν για την ενίσχυση της κερδοφορίας του
κεφαλαίου θα προκαλέσουν κοινωνικό Αρμαγεδώνα
από τη μεριά των εργαζόμενων, που από αντικείμενο
της παραγωγικής διαδικασίας θα μετατραπεί σε
υποκείμενο της ιστορικής διαδικασίας.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχοντας επίγνωση των πολιτικών της
δυνατοτήτων μπορεί να παίξει θετικό ρόλο στις δια-
δικασίες για την εμφάνιση ενός επαναστατικού μει-
οψηφικού εργατικού ρεύματος. 

Δημήτρης Θανασούλας 

Δέκα χρόνια 
από τη 
ΜΕΡΑ που 
αποφα σίσαμε 
να πάμε
ΕΝΑΝΤΙΑ

Παρακαταθήκη για την Ανασύνθεση

Για τον μετασχηματισμό της σημερινής κατάστασης

10 χρόνια μετά, το στοίχημα 
πρέπει να παιχθεί ξανά



Στις 8 Μάρτη θα γίνει χαμός στο ισπανικό κράτος. Το γυ-
ναικείο κίνημα και τα συνδικάτα συνεχίζουν στα βήματα
που άνοιξε η περσινή απεργία στις 8 Μάρτη και προ-

βλέπουν ομόφωνα ότι η φετινή απεργία θα είναι ακόμη μαζι-
κότερη. Πέρσι υπολογιζόταν ότι βγήκαν στους δρόμους πέν-
τε με έξι εκατομμύρια.

Το περασμένο σαββατοκύριακο έγινε στη Βαλένσια η τε-
λευταία από τις συναντήσεις σε επίπεδο Ισπανίας ανάμεσα
στις οργανώσεις που προωθούν την απεργία στις 8 Μάρτη.
Τις ίδιες μέρες εξελισσόταν ένα έκτακτο συνέδριο της συνο-
μοσπονδίας CGT, στη Μέριδα, όπου αποφασίστηκε επισήμως
το κάλεσμα για 24ωρη απεργία. Είχε προηγηθεί και η μικρό-
τερη αναρχοσυνδικαλιστική συνομοσπονδία CNT που κάλεσε
24ωρη απεργία. Τα καλέσματα αυτά είναι σημαντικά, όχι μό-
νο για τα μέλη των δυο ριζοσπαστικών συνομοσπονδιών, αλ-
λά για όλη την εργατική τάξη, γιατί δίνουν νόμιμο δικαίωμα
σε οποιονδήποτε και οποιαδήποτε θέλει να κατέβει σε 24ωρη
απεργία, ακόμη και αν το δικό του συνδικάτο δεν τον καλύ-
ψει.

Οι μεγάλες συνομοσπονδίες UGT και CCOO έχουν καλέσει
2ωρη στάση εργασίας ανά βάρδια μέχρι στιγμής. Δέχονται
μεγάλη πίεση και κριτική από τα ίδια τους τα μέλη για αυτή
τους τη στάση. Πέρσι, οι UGT και CCOO κάλεσαν 2ωρη στά-
ση εργασίας την τελευταία στιγμή, όταν είδαν πως τα μέλη
τους ήδη είχαν αποφασίσει ότι θα κατέβουν σε 24ωρη και θα
πάρουν μέρος σε πρωινές και απογευματινές διαδηλώσεις.
Είχαν στείλει μάλιστα και εγκύκλιο στα στελέχη τους μέσα
στους εργατικούς χώρους να δώσουν μάχη να γυρίσει ο κό-
σμος στη δουλειά όταν συμπληρωθεί το δίωρο. Φέτος όμως

τα πράγματα είναι πολύ πιο προχωρημένα, γι’αυτό και έτρε-
ξαν να βγάλουν τη στάση εργασίας από νωρίς. Ανεξάρτητα
αν οι γραφειοκρατίες θα πιεστούν να επεκτείνουν την απερ-
γία, τοπικά ή κλαδικά συνδικάτα, όπως συνδικάτα στην εκπαί-
δευση, παίρνουν αποφάσεις για 24ωρη.

Η περσινή 8 Μάρτη είχε στο κέντρο της τη μάχη ενάντια
στη βία κατά των γυναικών. Το ζήτημα παραμένει κεντρικό,
αλλά η πρόκληση που έχει σημάνει η άνοδος του Vox στις

εκλογές της Ανδαλουσίας και στις δημοσκοπήσεις, έχει πολι-
τικοποιήσει ακόμη περισσότερο τα συνθήματα και τις διεκδι-
κήσεις. Πέρσι η 8 Μάρτη έπαιξε βασικό ρόλο στην αποσταθε-
ροποίηση της κυβέρνησης και τελικά στην πτώση του Ραχόι
τρεις μήνες αργότερα. Φέτος μπορεί να προκαλέσει αντίστοι-
χες επιπτώσεις, μιας και καθορίζει τον τρόπο που τα δύο
κόμματα της δεξιάς (Λαϊκό Κόμμα και Θιουδαδάνος) τοποθε-
τούνται σε σχέση με τις συνεργασίες τους με το Vox ενόψει
τοπικών εκλογών σε όλη τη χώρα αλλά και πιθανών εθνικών
εκλογών μέσα στη χρονιά.

Ένα από τα πολιτικά προχωρήματα που καταγράφηκαν στη
συνάντηση της Βαλένσιας είναι η ανάδειξη του αντιρατσι-
σμού σε βασικό περιεχόμενο της 8 Μάρτη. Υιοθετήθηκε ως
κεντρικό καθήκον η μάχη ενάντια στα κέντρα φυλάκισης με-
ταναστών και μεταναστριών, για το άνοιγμα των συνόρων, η
σύνδεση με τις μάχες που δίνουν οι μετανάστριες εργάτριες
ιδιαίτερα στην ύπαιθρο στο Νότο ενάντια στην εκμετάλλευση
και την κακοποίηση που υφίστανται από τα αφεντικά.

Δεν θα πρόκειται μόνο για μια μέρα δράσης. Το κάλεσμα
ενθαρρύνει τουλάχιστον μια βδομάδα “γυναικείου ξεσηκω-
μού” και σε διάφορα σημεία της χώρας οργανώνονται εκδη-
λώσεις από τις αρχές του Μάρτη. Επίσης τονίστηκε η σημα-
σία του συντονισμού με απεργιακές πρωτοβουλίες για τις 8
Μάρτη στην υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο.

Νίκος Λούντος
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“Να παλέψουμε το Γυναικείο ζήτημα ως τάξη”
Είσαι εργαζόμενη και συνδικαλίστρια στο
δήμο Αγίας Παρασκευής. Τι προβλήματα αν-
τιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες σή-
μερα;

Ως εργαζόμενη, μητέρα, σύζυγος και άλλα
πολλά, είναι πολύπλευρος και πολυποίκιλλος ο
ρόλος που καθημερινά η κάθε γυναίκα καλεί-
ται να “παίξει” με επιτυχία! Δοκιμάζονται οι αν-
τοχές μας συνεχώς σωματικά και πνευματικά,
για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε μέσα
σε αυτό το πλαίσιο που ως κουκούλι μας περι-
τυλίγει εδώ και εκατοντάδες αιώνες από την
αρχαιότητα. Η διάκριση που αντιμετωπίζουμε
συνήθως μπορεί να μην είναι κραυγαλέα όπως
ήταν κάποτε, αλλά μπορεί να είναι μόνο ένα ει-
ρωνικό χαμόγελο ή σχόλιο. Φτάνει όμως και
αυτό για να δηλώσει την διάθεση της επίδει-
ξης της επιβολής του ισχυρού.

Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αλλάξει
αυτή η αντιμετώπιση, αλλά και ταυτόχρονα να
μπορέσει η γυναίκα να αφαιρέσει βάρος από
το φορτίο των καθημερινών υποχρεώσεων που
καλείται να ανταπεξέλθει, διαμορφώνεται μέ-
σα από τα χέρια της!

Μπορεί να ακούγεται οξύμωρο αλλά μόνο
σε ένα πλαίσιο “δημοκρατίας και ισότητας” το
οποίο διαμορφώνουμε εμείς οι ίδιες μέσα στο
σπίτι ως μητέρες μεγαλώνοντας τα παιδιά μας
με ισότητα και χωρίς διαχωρισμούς, αύριο θα
είναι ενήλικες άνδρες- γυναίκες που θα μοιρά-
ζονται τα καλά, τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις,
οτιδήποτε προκύπτει χωρίς καμία διάθεση διά-
κρισης των φύλων. Το ίδιο συμβαίνει και στις
σχέσεις, θα πρέπει να διαμορφώνουμε το
πλαίσιο ισότητας που ορίζεται μέσα σε μία
σχέση και συνεπώς να την διατηρούμε ή όχι,
να μην συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο, να
ορίζουμε το σώμα μας και τις επιθυμίες μας
συνειδητά και όχι να το προβάλουμε ως σε-

ξουαλικό εργαλείο, όπως τα πρότυπα που μας
βομβαρδίζουν τα ΜΜΕ. Στην εργασία αντίστοι-
χα, να καταγγέλλουμε τυχόν παρενοχλήσεις ή
ειρωνικά σχόλια ή προβιβασμούς στην ιεραρ-
χία βάσει φύλου και όχι ικανοτήτων.

Η εκδήλωση που οργανώσατε πρόσφατα
στο δήμο με αφορμή το βιβλίο “Η πάλη για
την απελευθέρωση των γυναικών” είχε
συμμετοχή και ζωντανή συζήτηση. Μίλησέ
μας γι' αυτήν.

Πρόσφατα στο Δήμο μας στην εκδήλωση
που είχαμε για την “πάλη για την απελευθέρω-
ση των γυναικών”, μέσα από την συζήτηση κα-
ταγράφηκαν τα παραπάνω και ακούστηκαν και
διαλύθηκαν οι μύθοι που μας έχουν επιβάλει.
Φάνηκε το γεγονός ότι οι πραγματικές διαφο-

ρές είναι αυτές που επιβάλει το κεφάλαιο-κέρ-
δος στην/στον εργαζόμενη/νο, είναι οι ταξικές
διαφορές και ο μόνος τρόπος για να το αντι-
κρούσουμε αυτό είναι να συσπειρωθούμε ως
εργαζόμενοι και να αγωνιστούμε όπως άλλω-
στε μας έχει δείξει και η ιστορία του εργατικού
κινήματος.

Πλησιάζει η Διεθνής Ημέρα Γυναικών στις 8
Μάρτη και βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωτο-
βουλία για την μετατροπή της σε απεργιακή
κινητοποίηση. Πώς θα την προωθήσουμε;

Πλησιάζει η Διεθνής Ημέρα Γυναικών στις 8
Μάρτη και μέσα στο πλαίσιο της πρωτοβου-
λίας για απεργιακή κινητοποίηση που προ-
ωθείται, εμείς θα προσπαθήσουμε να συμμετέ-
χουμε, θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε

μία συζήτηση ή δράση, για να πάψει αυτό το
γραφικό με τα λουλούδια και τις εξόδους αυ-
τήν την ημέρα. Με αφορμή και τα τραγικά
αποτρόπαια γεγονότα – εγκλήματα που έγιναν
σε Ρόδο, Κέρκυρα και Έβρο να καταδικάσου-
με τη βία φίλων-συγγενών, την απαξία ζωής
των προσφύγων, να αποκομίσουμε το πραγμα-
τικό νόημα της επετείου, το οποίο δεν είναι τί-
ποτε άλλο από αυτό που σημειώνει η Κρούπ-
σκαγια για τη Διεθνή μέρα των Γυναικών σε
άρθρο της: “Αυτό που ενώνει τις γυναίκες ερ-
γάτριες με τους άνδρες είναι πιο δυνατό από
αυτά που τις χωρίζουν”.

Χρειάζεται να παλέψουμε το “γυναικείο ζή-
τημα “ ως τάξη και αυτό σημαίνει αλληλεγγύη
ανάμεσα στους εργαζόμενους άνδρες-γυναί-
κες, κοινός στόχος και κοινή πάλη για να το
πετύχουμε αυτό. Συνεπώς η πάλη για την απε-
λευθέρωση των γυναικών περνά μέσα από την
συνειδητότητα της γυναίκας ως σκεπτόμενου
πολίτη που διεκδικεί τα δικαιώματά του σε
σχέση με την τάξη του και όχι με το φύλο του
όπως έντεχνα μας είχαν ποτίσει ανά τους αι-
ώνες  η ολιγαρχία που κατείχε την εξουσία, και
το κεφάλαιο που διοικούσε με το διαίρει και
βασίλευε γιατί εξυπηρετούσε τους στόχους
του κέρδους προς όφελός του.

Εμείς πρέπει να αναρωτηθούμε τελικά ποιο
είναι το δικό μας όφελος;

Η Σ. Τζανίνη μιλησε στη Λένα Βερδέ

Συνέντευξη με τη Στέλλα Τζανίνη
πρόεδρο Συλλόγου Εργαζομένων

Δήμου Αγίας Παρασκευής

ΙΣΠΑΝΙΑ  Βήματα για απεργιακή 8Μ

Εκδήλωση για την απελευθέρωση των γυναικών στο δήμο Αγ. Παρασκευής
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Κίνηση για την απεργία 8 Μάρτη

Ανοιχτή σύσκεψη για την απεργία
στις 8 Μάρτη οργανώνεται τη
Δευτέρα 4 Φλεβάρη, στις

6.30μμ, στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ (Ψύλ-
λα 2 & Φιλελλήνων). Τη σύσκεψη κα-
λούν Σωματεία της Υγείας, της Εκπαί-
δευσης, των Δήμων και των ΔΕΚΟ, η
ΠΟΣΠΕΡΤ, κινήσεις ΛΟΑΤΚΙ και γυναι-
κών, που όλοι μαζί πρωτοστατούν
ώστε η φετινή Διεθνής Ημέρα Γυναι-
κών να είναι απεργιακή. Στόχος της
σύσκεψης είναι η “Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη”, που ήδη κυκλο-
φορεί αφίσα καλώντας σε απεργία, να
συσπειρώσει όλα τα κομμάτια του κι-
νήματος που παλεύουν ενάντια στο
σεξισμό και την καταπίεση.

Η πρωτοβουλία για να γίνει η φετινή
8 Μάρτη απεργιακή κινητοποίηση έχει
τεράστια σημασία. Κι αυτό γιατί βάζει
σε κίνηση το εργατικό κίνημα, τη δύνα-
μη που μπορεί να τσακίσει τις ανισότη-
τες και τις διακρίσεις σε βάρος των γυ-
ναικών σε όλα τα επίπεδα, να πάρει πί-
σω τις κατακτήσεις τους που χτυπήθη-
καν τα χρόνια της κρίσης και να διεκδι-
κήσει ακόμα περισσότερα δικαιώματα.
Ταυτόχρονα, θα δώσει ένα μεγάλο χα-
στούκι στις σεξιστικές ιδέες της κυ-
ρίαρχης τάξης, στέλνοντας μήνυμα
ενότητας των εργαζόμενων, αντρών
και γυναικών, ενάντια στο σύστημα της
εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.

Αυτός είναι και ο λόγος που η πρω-
τοβουλία απλώθηκε τόσο γρήγορα. Οι
δυνάμεις του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια και του Συντονιστικού των
Νοσοκομείων μπήκαν μπροστά για να
την οργανώσουν. Οι εκδηλώσεις πα-
ρουσίασης του νέου βιβλίου του Μαρ-
ξιστικού Βιβλιοπωλείου “Η πάλη για
την απελευθέρωση των γυναικών” της
Μαρίας Στύλλου, που συνεχίζονται σε
χώρους και γειτονιές, έπαιξαν ενισχυ-
τικό ρόλο. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε
τέσσερις μήνες κυκλοφορίας του, το
βιβλίο πάει για δεύτερη έκδοση. Έτσι
ξεκίνησαν μια σειρά σωματεία να παίρ-
νουν αποφάσεις για απεργιακή κινητο-
ποίηση και να διεκδικούν από Ομο-
σπονδίες, Εργατικά Κέντρα και τα τρι-
τοβάθμια συνδικάτα να την στηρίξουν
και να την γενικεύσουν.

Την αρχή έκανε ο Σύλλογος Εργαζό-
μενων στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας
που για εκείνη τη μέρα κήρυξε στάση
εργασίας 12μεσ με 3μμ και απεργιακή
κινητοποίηση στις 2μμ στην πλατεία
Κλαυθμώνος. Παράλληλα, το ψήφισμα
για μια απεργιακή 8 Μάρτη, που κα-
λούσε και την ΑΔΕΔΥ να την εντάξει
στην ατζέντα των απεργιακών της κι-
νητοποιήσεων, υιοθέτησαν ο Σύλλογος
Εργαζόμενων στο Νοσοκομείο Γεννη-
ματάς και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Γε-
νικών Γραμματειών Βιομηχανίας και
Ενέργειας (τ. ΥΠ.ΑΝ).

Ακολούθησε ο Σύλλογος Εργαζόμε-
νων στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού
που κήρυξε στάση εργασίας τις ίδιες
ώρες και συμμετοχή στην απεργιακή

διαδήλωση. Ενώ απεργιακή απόφαση
πήραν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων (ΣΕΠΕ)
και η ΕΛΜΕ Χανίων σε γενικές τους συ-
νελεύσεις, ανοίγοντας έτσι το δρόμο
για να απλωθεί η πρωτοβουλία στους
εκπαιδευτικούς αλλά και στις άλλες πό-
λεις. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η
απόφαση του ΣΕΠΕ Χανίων που καλεί
και τη Διδασκαλική Ομοσπονδία να
προχωρήσει σε 24ωρη απεργία:

Απεργούμε και διαδηλώνουμε
“Όλοι εμείς που παλεύουμε για

προσλήψεις, αυξήσεις, δημόσια και
δωρεάν παιδεία για όλους ανοίγουμε
καμπάνια για το ζήτημα της γυναικείας
απελευθέρωσης που θα περιλαμβάνει
δράσεις, εκδηλώσεις του Συλλόγου
μας. Την ίδια μέρα, στις 8 του Μάρτη
απεργούμε και διαδηλώνουμε για την
ισότητα και τα δικαιώματά μας. Κηρύσ-
σουμε στάση εργασίας 11πμ με 2μμ
και απεργιακή συγκέντρωση στις 2μμ
στην πλατεία Αγοράς. Καλούμε τη
ΔΟΕ να προκηρύξει πανελλαδική
απεργιακή κινητοποίηση για τις 8 Μάρ-
τη. Γυναίκες και άντρες εργαζόμενοι
μαζί εκείνη την ημέρα ξεσηκωνόμαστε
ζητώντας να τα πάρουμε όλα πίσω και
επιτέλους να σταματήσουν οι παράλο-
γες διακρίσεις με βάση το φύλο”.

Η πρόταση κατατέθηκε επίσημα στο
Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ στις 16/1
και αναμένεται η τελική της απόφαση σε
επόμενη συνδρίαση της Εκτελεστικής
της Επιτροπής. Αντίστοιχα, η πρόταση
έχει κατατεθεί στην ΠΟΣΠΕΡΤ, την ΠΟ-
ΕΔΗΝ, η οποία θα συζητήσει το θέμα
στο Γενικό της Συμβούλιο την Τετάρτη
30 Γενάρη και το ΕΚΑ, το οποίο θα συ-
ζητήσει το θέμα σε Διοικητικό του Συμ-
βούλιο στα μέσα Φλεβάρη. Επίσης σε
μια σειρά ακόμα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία και συλλόγους, όπως η Γ' ΕΛΜΕ

Αθήνας, η ΕΛΜΕ Νοτίων,
η ΕΛΜΕ και ο Σύλλογος
Διοικητικών Σιβιτανίδειου,
ο Σύλλογος Εργαζόμε-
νων και το Σωματείο Οδη-
γών Δήμου Αθήνας κ.α.

Την πρωτοβουλία των
συνδικάτων για απεργια-
κή 8 Μάρτη είναι κρίσιμο
να στηρίξουν όλοι οι φοι-
τητικοί και μαθητικοί σύλ-
λογοι, όλες οι γυναικείες
και LGBTQI+ συλλογικό-
τητες, όλες οι αντιρατσι-
στικές και αντιφασιστικές
κινήσεις, όλα τα στέκια
και οι φορείς των γειτο-
νιών, όλες οι αριστερές
οργανώσεις και κόμματα.
Η σύσκεψη της Δευτέρας
μπορεί να οδηγήσει σε
μια μαζική και ενωτική
απεργιακή κινητοποίηση
που θα δείξει το εύρος
του κινήματος ενάντια
στις σεξιστικές διακρί-
σεις και επιθέσεις.

Ήδη την πρωτοβουλία στηρίζουν,
δηλώνοντας συμμετοχή στη σύσκεψη
της Δευτέρας, η Ομάδα Φύλου και Σε-
ξουαλικότητας LGBTQI+ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και η Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ
Ατόμων Ηλικίας 50 και Άνω-Proud Se-
niors Greece. Όπως αναφέρει η
LGBTQI+ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: “Φέτος μια
σειρά εργατικά σωματεία και συλλογι-
κότητες βάζουν μπροστά τη διεκδίκη-
ση για μια απεργιακή 8 Μάρτη. Θέλου-
με το σύνολο της εργατικής τάξης, το
σύνολο της κοινωνίας να απεργήσει
και να παλέψει με αιχμή τα δικαιώματα
των γυναικών. Για να γίνει η 8 Μάρτη
ένας μεγάλος σταθμός στον αγώνα για
να σταματήσουν οι παράλογες διακρί-
σεις με βάση το φύλο, το σεξουαλικό
προσανατολισμό. Γι’ αυτό το λόγο
προτείνουμε απεργιακή κινητοποίηση
και πορεία στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Η «Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη»
καλεί σε ανοιχτή σύσκεψη τη Δευτέρα
4 Φεβρουαρίου στις 7μμ στα γραφεία
της ΑΔΕΔΥ, και σας προσκαλεί να συμ-
μετέχετε”.

Η πρόσκληση για τη σύσκεψη έχει
σταλεί σε πολλές ακόμα συλλογικότη-
τες, όπως η Colour Youth, το ΣΥΔ, το
Πολύχρωμο Σχολείο, οι Οικογένειες
Ουράνιο Τόξο, οι Περήφανοι Γονείς. Η
Ομάδα Γυναικών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ προ-
χωρά σε συνάντηση την Τετάρτη 30
Γενάρη, στις 6μμ, στο Ρομάντσο (Ανα-
ξαγόρα 3-5) για να συζητήσει την πρό-
ταση για απεργιακή 8 Μάρτη και τη
συμμετοχή της στη σύσκεψη της Δευ-
τέρας. Η καμπάνια απλώνεται και κο-
ρυφώνεται και μπορεί να οδηγήσει σε
μια επιτυχημένη απεργία και διαδήλω-
ση που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για
το γυναικείο και το εργατικό κίνημα.

Λένα Βερδέ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 βιβλιοπωλείο-κα-
φέ Ιδιώνυμο (Κοραή 11Α) 7μμ
Ομιλήτριες: Μαρία Στύλλου,
συγγραφέας του βιβλίου και
υπεύθυνη σύνταξης του περιοδι-
κού «Σοσιαλισμός από τα κάτω»,
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική
σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη με
την «Ανταρσία στη Κοκκινιά»

ΑΣΚΥ (Αγωνιστική Συνδι-
καλιστική Κίνηση Υγιειονο-
μικών)

ΤΡΙΤΗ 12/2  Πολυδύναμο 
(Πανόρμου 59) 7μμ
«Γυναίκα και εργασία στην επο-
χή της κρίσης – Η πάλη για την
απελευθέρωση»
Ομιλήτριες: Αφροδίτη Παπανα-
στασίου, συνδικαλίστρια στην
ιδ. Υγεία  
Μαρία Στύλλου, 
συγγραφέας του βιβλίου
Δάφνη Χασούρου, ιδ. υπάλληλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/2 στέκι Αριστερής
Κίνησης Περιστεριου (Ακροπό-
λεως και Ιάσωνος) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, 
συγγραφέας του βιβλίου
Θα χαιρετίσει η Λίλιαν Μπουρί-
τη, υποψήφια με την Αριστερή
Κίνηση Περιστερίου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/2 ΚΕΠ (αιθουσα
δημοτικού συμβουλίου), 
Γυφτοπούλου 2, 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου,
συγγραφέας του βιβλίου

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/2 κτίριο Α, 
αίθουσα Δ Παθολογικής, 1μμ

Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, 
συγγραφέας του βιβλίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/2 χώρος πολι-
τισμού ΕΝΕΚΕΝ 
(Πρ. Κορομηλά 37) 6μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου,
συγγραφέας του βιβλίου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/2 πολιτιστικό κέν-
τρο Πετρούπολης 
(Εθνικής Αντίστασης) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, 
συγγραφέας του βιβλίου
Θα χαιρετίσει η Κατερίνα Πατρι-
κίου, δημοτική σύμβουλος με
την Ανυπότακτη Πετρούπολη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΡΙΤΗ 19/2 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, 
συγγραφέας του βιβλίου

ΕΥΔΑΠ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2 αίθ. εκδηλώσε-
ων στον Περισσό 1μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, 
συγγραφέας του βιβλίου

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/2 1μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, 
συγγραφέας του βιβλίου

ΣΥΕΤΕ (Σύλλογος Υπαλλή-
λων Εθνικής Τράπεζας)

ΤΡΙΤΗ 26/2 Σοφοκλέους 3μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, 
συγγραφέας του βιβλίου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2 Άνω Πουρνα-
ρούσα (Ευφράνωρος 10) 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, 
συγγραφέας του βιβλίου

Εκδηλώσεις



Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας
πραγματοποίησε μια από τις πρώτες
δημόσιες συζητήσεις με τους πολίτες

του 7ου διαμερίσματος. Η κουβέντα, με την
συμμετοχή των ίδιων των κατοίκων της γειτο-
νιάς, έθεσε τις προτεραιότητες του σχήματος
και απάντησε στο γιατί ένα τέτοιο σχήμα της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς συμμετέχει στις
δημοτικές εκλογές.

Την συζήτηση, που συντόνιζε η Θένια Ασλα-
νίδου, γιατρός στον Ερυθρό, άνοιξε ο δικηγό-
ρος της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, Τάκης Ζώτος. Ο Τ. Ζώτος τόνισε
την ανάγκη οι εργαζόμενοι να δείξουν την δύ-
ναμη τους, ώστε να αναδειχθεί η Αθήνα ως πό-
λη αντιφασιστική. Συνέδεσε τη δίκη της ΧΑ με
το δυνάμωμα των αγώνων, τονίζοντας  πως η
καταδίκη των κατηγορουμένων σημαίνει και
την καταδίκη του ρατσισμού και της ισλαμο-
φοβίας. Η Εύα Ηλιάδη, εργαζόμενη σε ΜΚΟ
για τους πρόσφυγες, τόνισε τις συνθήκες που
επικρατούν στα στρατόπεδα και πως η μετα-
ναστευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ μειώνει τις

ανάγκες σε προσωπικό, αφήνοντας τους στο
έλεος του Θεού, αλλά και την ανάγκη να παρ-
θούν παντού αποφάσεις για απεργία στις 8
Μάρτη, διεθνή μέρα της Γυναίκας. Ο Κώστας
Καταραχιάς, γιατρός και πρόεδρος στον Σύλ-
λογο Εργαζομένων του νοσοκομείου Αγίος
Σάββας, ανέδειξε τη δύναμη των αγώνων της
εργατικής τάξης. Οι αγώνες ήταν αυτοί που
διέσωσαν το νοσοκομείο Ελπίς από το κλείσι-
μο και οι αγώνες είναι αυτοί που θα αποτρέ-
ψουν την απόλυση των συμβασιούχων και με
αυτό τον αέρα προχωράμε για να τα πάρουμε
όλα πίσω. Ο Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστη-
μιακός, αναφέρθηκε στην ατζέντα που προ-

ωθούν ο Κασιδιάρης
αλλά και ο Μπακογιάν-
νης για την Αθήνα. Στη
λογική τους κυριαρχεί
το κέρδος και όσοι δεν
χωρούν σε αυτό θα
σπρωχθούν έξω από
τα όρια της πόλης ενι-
σχύοντας για αυτό το
σκοπό την αστυνομία
και τα ΜΑΤ. Παρομοί-
ασε το αποτέλεσμα
της πολιτικής τους

στην Αθήνα ως εξής: δυο χώροι που τους χω-
ρίζει ένα τείχος, ένα σελοφάν, από εδώ οι
εκλεκτοί και από εκεί τα κοινωνικά απόβλητα.
Απέναντι σε αυτή τη απάνθρωπη πολιτική η
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας προβάλλει
ένα άλλο μοντέλο ζωής στην πόλη, χωρίς την
αστυνόμευση και χωρίς το κυνήγι του κέρδους
να καθορίζει τα πάντα. Ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δή-
μαρχος, τόνισε ότι τα εθνικιστικά συλλαλητή-
ρια για την Μακεδονία αποτελούν το θερμοκή-
πιο του φασισμού και του ρατσισμού και την
ανάγκη να τους σταματήσουμε, στο δήμο και

παντού. Ότι τα χρήματα για τις ανάγκες των
κατοίκων υπάρχουν, αν σταματήσουμε να πλη-
ρώνουμε το δημόσιο χρέος και αν τεθούν οι
ανάγκες μας πάνω από τους εξοπλισμούς και
τα κέρδη. 

Συζήτηση
Στη συνέχεια πήραν το λόγο αρκετοί από

τους κατοίκους τονίζοντας τις ανάγκες και τη
δύναμη των αγώνων μας. Ο πρόεδρος από την
επιτροπή αλληλεγγύης για το Γηροκομείο μί-
λησε για την ανάγκη να διασωθεί το γηροκο-
μείο περνώντας στα χέρια του κράτους. Η
Ελένη ανέφερε τις συνθήκες του 102ου δημο-
τικού σχολείου που είχε τρομερές ελλείψεις
και όταν ο Πέτρος Κωνσταντίνου το επισκέ-
φτηκε οι αρμόδιοι φρόντισαν να φτιάξουν άμε-
σα τη θέρμανση κ.ά. αναδεικνύοντας έτσι τη
δύναμη που έχουμε όταν αγωνιζόμαστε. 

Κλείνοντας την κουβέντα ο Πέτρος Κων-
σταντίνου τόνισε ότι η Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας είναι η δύναμη που φιλοδοξεί να
συμβάλλει στο αγώνα για να τα πάρουμε όλα
πίσω, δεν πάμε μόνο για τα μικρά αλλά και για
τα μεγάλα. 

Χρήστος Μάραντος

Νο 1359, 30 Γενάρη 2019 Νέα από τις γειτονιέςσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Περίπου 40 συντρόφισσες/οι
πήραν μέρος στην συνέ-
λευση που οργάνωσε η Αν-

ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας',
του 3ου Διαμερίσματος την Παρα-
σκευή 25/1, στα Πετράλωνα. 

Η συζήτηση, την οποία συντό-
νισε η Γιούλη Καλοφωλιά, ξεκίνη-
σε με τις εισηγήσεις του Αντώνη
Σκαρπέλη μέλους της Ένωσης
γονέων 3ης κοινότητας, της Αρ-
γυρής Ερωτοκρίτου γιατρού στο
νοσοκομείο Γεννηματάς, της
Λαμπρινής Θωμά δημοσιογρά-
φου,  πρώην εργαζόμενης στον
9.84 και σκηνοθέτιδα της ταινίας-
ντοκιμαντέρ "Παληκάρι. Λούης Τί-
κας και η σφαγή του Λάντλοου"
και  του Πέτρου Κωνσταντίνου
υποψήφιου δήμαρχου της δημο-
τικής κίνησης. 

Συγκίνηση προκάλεσε η συμμε-
τοχή του Χαντίμ Χουσεΐν, πατέρα
του Σαχζάτ Λουκμάν μαζί με τον
Τζαβέντ Ασλάμ πρόεδρο της Πα-
κιστανικής Κοινότητας "Η ενότη-
τα" και μέλη της κοινότητας κα-
τοίκους της περιοχής. Συμμετεί-
χαν επίσης μέλη του Σωματείου
Ρακοσυλλεκτών και χειροτέχνες
από το Θησείο, εργαζόμενοι από
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (ΔΕ-
ΣΦΑ, ΜΜΕ, λογιστές, ΥΠΠΟ κ.α),
μαθητές, φοιτητές μέλη των
ΕΑΑΚ Παντείου, ενώ με την πα-
ρουσία και την στήριξη τους μας
τίμησαν ο Δημήτρης και η Ίνγ-

κριντ Λιβιεράτου.
Οι εργατικοί αγώνες ξεδιπλώ-

θηκαν στις εισηγήσεις της Αργυ-
ρής και του Αντώνη και έβαλαν
το πρώτο καθήκον στην κίνη-
ση: Να χτίσει ενα κίνημα στις γει-
τονίες που θα σταθεί στο πλευρό
των εργαζόμενων και θα διεκδι-
κήσει τα 58 εκατομμύρια πλέονα-
σμα του δήμου για σχολεία, βρε-
φονηπιακούς σταθμούς, ΚΑΠΗ
και λέσχες, καθώς και τις απαραί-
τητες προσλήψεις με σταθερή
και μόνιμη δουλεία, για έργα για
να γίνει προσβάσιμη η πόλη σε
όλες/ους.

Η μάχη ενάντια στα μνημόνια
πάει χέρι χέρι με την μάχη ενάν-
τια στο σεξισμό και την καταπίε-
ση στην πόλη του Ζακ και των
εκατομμυρίων εργαζόμενων γυ-
ναικών και η πρόταση της Αργυ-
ρής για διοργάνωση ανοιχτής συ-
ζήτησης για την πάλη των γυναι-
κών και συμμετοχή στην απεργία
της 8 Μάρτη, έγινε δεκτή με εν-
θουσιασμό.      

Στους αγώνες των Ρακοσυλε-
κτών για να διατηρήσουν το πα-

ζάρι από το οποίο ζουν ήταν
αφιερωμένη η τοποθέτηση του
Χασάν Ρ. που ευχαρίστησε την κί-
νηση για την δράση και την αλλη-
λεγγύη στον αγώνα τους. Ο Μα-
νώλης Σ. χειροτέχνης τόνισε ότι
παρόλες τις διαφορετικές από-
ψεις που υπάρχουν στο κίνημα
των χειροτεχνών που παλεύουν
για να μην απομακρυνθούν απο
το Θησείο, η παρέμβαση της Αν-
ταρσίας τους ενώνει και τους κά-
νει πιο δυνατούς.

Δράση
Η δράση της κίνησης, από τις

μάχες για να μπουν τα προσφυ-
γόπουλα στα σχολεία αρχικά το
απόγευμα και τώρα σε πρωινά
τμήματα, οι διαδηλώσεις που ορ-
γανώνονται καθε χρόνο στην μνή-
μη του Σαχζατ Λουκμαν, οι επι-
σκέψεις στο στρατόπεδο του
Ελαιωνα και η μαζική συμμετοχή
στις ημέρες δράσεις κατά του
φασισμού και του ρατσισμού τονί-
στηκε σε πολλές από τις ομιλίες.

Ο Νεκτάριος Δ. τόνισε ότι η
Αθήνα είναι πόλη διεθνιστική, θυ-

μίζοντας τις διαδηλώσεις ενάντια
στον πολεμο στα Βαλκάνια και
την Μέση Ανατολή, στο πλευρό
των Παλαιστινίων, ενώ ο Δημή-
τρης Τ. πρότεινε την μαζική συμ-
μετοχή στη συγκέντρωση στις
5/2 στα δικαστήρια για την δίκη
των δολοφόνων νεοναζί του Σ.
Λουκμάν. Για τη δράση της Αν-
ταρσίας στις γειτονίες της Αθή-
νας για τους ελεύθερους χώρους
μίλησε η Τάνια Β. μέσα από τις
μάχες για να πάρουν οι κάτοικοι
της περιοχής την παιδική χαρά
στην Κονίστρα και για να διαφυ-
λάξουν την ελεύθερη πρόσβαση
στον λόφο του Φιλοπάππου.

Στον ενωτικό τροπο με τον
οποίο παλεύει η κίνηση αναφέρ-
θηκε η Λαμπρινή Θωμά στο κλεί-
σιμο της, στοιχείο που την έκανε
να παλέψει μέσα απο τις γραμ-
μές της σαν συνεργαζόμενη και
δηλωσε με χάρα οτι θα συμμετέ-
χει στην προβολή της ταινίας για
τον Λούη Τίκα για την οικονομική
εξόρμηση της κίνησης τις επόμε-
νες ημέρες. 

Στο τέλος της συνέλευσης
συγκροτήθηκε συντονιστική ανοι-
χτή επιτροπή για να οργανώσει
την συμμετοχή όλων σε εξορμή-
σεις σε χώρους δουλείας, στέκια
νεολαίας, σχολεία, σχολές της
περιοχής, τζαμιά, στον Ελαιώνα,
σε λαϊκές αγορές και σταθμούς
ΗΣΑΠ – καθώς και την οικονομική
καμπάνια στήριξης και την διορ-
γάνωση εκδηλώσεων σε κάθε γει-
τονιά του διαμερίσματος.

Γιάννης Μαραβελάκης

Ξεκίνησαν οι τοπικές συνελεύσεις

7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Συνελεύσεις
1ο Διαμέρισμα Δήμου Αθήνας
Τετάρτη 6/2, 7μμ, Παιδαγωγικό Αθήνας
(Χ.Τρικούπη και Ναυαρίνου), 
Ομιλητές:
Πέρσα Κατσανούλη, ηθοποιός-μέλος ΣΕΗ, 
Νίκος Στραβελάκης, οικονομολόγος,
Λορέττα Μακόλεϋ, Ενωμένες Αφρικανές Γυ-
ναίκες,
Βαγγέλης Χατζηνικολάου, σκηνοθέτης, Proud
Seniors(ΛOATKI)
Θα χαιρετήσει ο Πέτρος Κωνσταντίνου υπο-
ψήφιος δήμαρχος με την "Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας”

2ο Διαμέρισμα Δήμου Αθήνας
Παρασκευή 1/2, Γραφεία 2ου κοινοτικού συμ-
βουλίου (Υμηττού 251 και Βίνκελμαν 1)
Ομιλητές:
Βαγγέλης Χατζηνικολάου, σκηνοθέτης, Proud
Seniors(ΛOATKI),
Τάνια Βριζάκη, πρώην κοινοτική σύμβουλος
2ου διαμερίσματος
Πέτρος Κωνσταντίνου

4ο Διαμέρισμα Δήμου Αθήνας
Πέμπτη 14/2, 6μμ, Καφενείο ο Πλάτων (Τριπό-
λεως 61 και Πλάτωνος)
Ομιλητές:
Μαρία Αμπελιώτη, εργαζόμενη Δ. Αθήνας,
Τζαγκίρ Μοχάμετ, Πακιστανική Κοινότητα Ελ-
λάδας, Πέτρος Κωνσταντίνου

5ο και 6ο Διαμέρισμα Δήμου Αθήνας 
Σάββατο 16/2, 6.30μμ, Πολιτιστικό Κέντρο
Kυψέλης (Καλογερά 18)
Ομιλητές:
Μαρία Αλιφιέρη, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζο-
μένων Αγλαΐα Κυριακού,
Βασιλική Κανέλλου, συμβασιούχος ΟΑΕΔ νο-
σοκομείο Γεννηματάς,
Τζακίρ Χοσαΐν, μέλος συλλόγου 
εργαζομένων από το Μπαγκλαντές,
Ντίνα Γκαρανέ, μέλος ΔΣ Γ ΕΛΜΕ,
Λαμπρινή Θωμά, δημοσιογράφος- πρώην ερ-
γαζόμενη στον 9.84
Θα χαιρετήσει ο Πέτρος Κωνσταντίνου

3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

25/1, Συνέλευση 3ου διαμερίσματος στα Πετράλωνα

25/1, Συνέλευση 7ου διαμερίσματος στους Αμπελόκηπους



Σε ανοιχτή σύσκεψη καλεί η «Ανταρσία
στην Πάτρα για την Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή» την Κυριακή 10/2, 6μμ στην

ΕΒΕ (Αράτου 21,πλ.Ολγας) για την οργάνωση
του εκλογικού κατεβάσματος της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς. ‘Όπως αναφέρει ανάμεσα
σε άλλα το κάλεσμα:

«Ίσως να βρισκόμαστε στην πιο μακρά προ-
εκλογική περίοδο. Μια περίοδο που όλες οι
αστικές δυνάμεις θα ήθελαν να καθοριστεί από
τα εθνικιστικά συλλαλητήρια και τους υποτιθέ-
μενους μνημονιάκους “μονόδρομούς”. Αλλά η
πραγματικότητα ευτυχώς δεν καθορίζεται από
τις κραυγές της δεξιάς ή τις προσαρμογές της
κυβέρνησης. Καθορίζεται από τους χιλιάδες
καθηγητές, αναπληρωτές και μόνιμους, που
πλημμύρισαν τους δρόμους όλων των πόλεων.
Από τους απεργούς που διεκδικούν μονιμοποι-
ήσεις, διεκδικούν να πάρουμε πίσω όλα όσα
μας στέρησαν τα μνημόνια. 

Αυτή είναι η δύναμη που μπορεί και πρέπει

να καθορίσει τις εξελίξεις μέχρι τις εκλογές
του Μάη και μετά από αυτές. Καθήκον της Αρι-
στεράς είναι να δυναμώσει αυτούς τους αγώ-
νες, να τους συντονίσει, να τους δώσει αντικα-
πιταλιστική προοπτική. Σε αυτό το καθήκον θέ-
λει να ανταποκριθεί η Ανταρσία στην Πάτρα,
για την αντικαπιταλιστική ανατροπή. Η πόλη
του Νίκου Τεμπονέρα ήταν στην καρδιά αυτών
των μαχών και πρέπει να συνεχίσει να είναι... 

Ταυτόχρονα μπροστά μας έχουμε πολιτικές
μάχες. Το αντιφασιστικό κίνημα στην Πάτρα
δεν έχει αφήσει τους φασίστες να ριζώσουν
στην πόλη. Πρωτοστατήσαμε σε αυτή την μά-
χη και θα την συνεχίσουμε και ενόψει του τέ-
λους της δικής της ναζιστικής συμμορίας της
Χρυσής Αυγής. Σταθήκαμε στο πλευρό των
μεταναστών και των προσφύγων και θα συνε-

χίσουμε. Στις εργατογειτονιές του Λαδόπου-
λου δεν επιτρέπεται να γίνονται σκούπες.
Πρέπει ο Δήμος να πάρει την πρωτοβουλία να
στηρίξει πρόσφυγες και μετανάστες, ανοίγον-
τας σπίτια, σχολεία νοσοκομεία για αυτούς,
σπάζοντας τη ρατσιστική πολιτική της Ευρώ-
πης – φρούριο. Έχουμε να δυναμώσουμε με
κάθε τρόπο την πάλη του LGBTQ κινήματος.
Να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την
γυναικεία απελευθέρωση, οργανώνοντας ένα
κίνημα που θα διεκδικεί όχι μόνο ίσα δικαιώ-
ματα στην δουλειά αλλά και σταμάτημα των
σεξιστικών επιθέσεων και δομές που θα παίρ-
νουν από πάνω τους το βάρος της φροντίδας
παιδιών και ηλικιωμένων.

Όλες και όλους που δώσαμε μαζί αυτές τις
μάχες σας καλούμε να οργανώσουμε την συνέ-
χεια. Η «Ανταρσία στην Πάτρα για την αντικαπι-
ταλιστική ανατροπή» θα πάει στην μάχη των
εκλογών για να φέρει την φωνή αυτών των κι-
νημάτων σε κάθε γειτονιά της πόλης και μέσα
στο δημοτικό συμβούλιο. Για να δυναμώσουμε
την εργατική εναλλακτική και την αντικαπιταλι-
στική αριστερά. Για να τα πάρουμε όλα πίσω”. 

Aνοιχτή σύσκεψη

Συνέλευση της Ανυπότακτης
Κρήτης - Αντικαπιταλιστικής
Αριστερής Παρέμβασης πραγ-

ματοποιήθηκε την Κυριακή 27/1 στο
Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου για την συμ-
μετοχή του σχήματος στις ερχόμενες
περιφερειακές εκλογές.

Τη σύσκεψη άνοιξε ο Γιώργος Πιαγ-
καλάκης, περιφερειακός σύμβουλος,
παρουσιάζοντας τη δράση του σχήμα-
τος το προηγούμενο διάστημα καθώς
και την πρόταση για την εκλογική κά-
θοδο και τη συγκρότηση του προγράμ-
ματος στα πλαίσια μιας αντισυνδιαχει-
ριστικής, αντι-ΕΕ και αντικαπιταλιστι-
κής λογικής όπως έχει το σχήμα απο
το 2010 που δημιουργήθηκε.  Αναπτύχ-
θηκε επίσης ο ρόλος της περιφέρειας

και της διοίκησης Αρναουτάκη όπου
μεταβιβάζονται οι επιθέσεις τις κυβέρ-
νησης ενισχύοντας  την κερδοφορία
του κεφαλαίου.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις σχετικά
με την πολιτική συγκυρία, ανάμεσά
τους και του Σεραφείμ Ρίζου, επικεφα-
λής της δημοτικής κίνησης Ανταρσία
στα Χανιά, που τόνισε τις μάχες που
δίνει το εργατικό κίνημα απέναντι στις
επιθέσεις έχοντας την πρόσφατη εμ-
πειρία των εκπαιδευτικών, τις μάχες
ενάντια στον ρατσισμό, εθνικισμό και
τον φασισμό καθώς και το πως μπορεί
να διευρυνθεί και να παρέμβει το σχή-
μα. Επόμενη συνέλευση του σχήματος
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17/2
όπου θα αποφασίσει το πλαίσιο και τον
επικεφαλής.

Μαρία Καλιτσουνάκη
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Δημοτικά-Περιφερειακά
σχήματα
Πρωτοβουλία πολιτών Χαλανδρίου
Ιδρυτική συνέλευση
Tετάρτη 30/1, 7μμ 
Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Χαλανδρίου,
Παπάγου 7
Φυσάει Κόντρα στην Αγ. Παρασκευή
Συνέλευση
Παρασκευή 1/2, 7μμ 
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου-Δημαρχείο

Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική
Κίνηση Εκτός των Τειχών (Μαρούσι) 
Συνέλευση
Σάββατο, 2/2, 6μμ
Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Αμαρουσίου
Αντίσταση και Ανατροπή, Αντικαπιταλι-
στική Κίνηση Βριλησσίων
Ιδρυτική εκδήλωση
Σάββατο 2/2, 7μμ, ΤΥΠΕΤ
Κίνημα στην Πόλη του Ζωγράφου
Συνέλευση 
Σάββατο 2/2, 6μμ 
Aμαξοστάσιο Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου
Μια Πόλη Ανάποδα
Συνέλευση 
Δευτέρα 4/2 8μμ, 
Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης
Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο
Συνέλευση
Πέμπτη 7/2, 7μμ
Βίλα Στέλλα
Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική
Συνέλευση
Παρασκευή 8/2, 6μμ
ΑΣΟΕΕ, Αίθουσα Υ4
Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα 
Παρασκευή 8/2, 7μμ 
Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 
Ανταρσία στην Πάτρα για την Αντικαπι-
ταλιστική Ανατροπή
Ανοιχτή σύσκεψη 
Κυριακή 10/2, 6μμ ΕΒΕ, (Αράτου 21,πλ.Ολγας)

Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία-
Αντικαπιταλιστική Αριστερά
Συνέλευση
Κυριακή 10/2
Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα
Ανοιχτή Εκδήλωση
Κυριακή 10/2
Συνέλευση για τη δημιουργία δημοτικού
σχήματος στην Καλλιθέα
Κυριακή 10/2, 11πμ
Αίθουσα πρώην συνοικιακού συμβουλίου,
(Πλάτωνος 45)
Ανταρσία στην Κοκκινιά 
Τοπική Ανοιχτή Σύσκεψη Νεάπολης, 
Κυριακή 10/2, 6.30μμ, 
Γραφεία Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας (Βουρ-
νόβα και Κ. Παλαμά) 
Ομιλήτριες: Κατερίνα Θωίδου, υποψήφια Δή-
μαρχος Νίκαιας- Ρέντη, Εύη Σταμπολή, άνερ-
γη, Φιλιώ Φραγκάκου εργαζόμενη νοσοκο-
μείο Αγ.Σαββας.
Aριστερή Κίνηση Περιστερίου
Συνέλευση
Δευτέρα 11/2, 7.30μμ
Στέκι Αριστερής Κίνησης
Aνταρσία στο Λιμάνι
Ανοιχτή τοπική εκδήλωση 
Πειραϊκή-Χατζηκυριάκειο
Τετάρτη 13/2, 7μμ
Καφέ Μιραμάρε, Ακτή Θεμιστοκλέους 332

ΞΑΝΘΗ Σύσκεψη 
για δημοτικό σχήμα

Το περασμένο Σάββατο έγινε η πρώτη σύσκεψη για την
συγκρότηση δημοτικού σχήματος στην Ξάνθη και πα-
ραβρέθηκαν εργαζόμενοι από διάφορους χώρους. 

Αποφασίστηκε να ενταθούν οι προσπάθειες τις επόμε-
νες μέρες ώστε να συγκροτηθεί δημοτική παράταξη που
θα μεταφέρει την φωνή των κινημάτων στο δημοτικό συμ-
βούλιο και στις γειτονίες της Ξάνθης. Nα δυναμώσει η φω-
νή των εργαζομένων, των αντιρατσιστών, των αντιφασι-
στών, των γυναικών, των ανθρώπων που έχουν διαφορικό
σεξουαλικό προσανατολισμό, της μειονότητας. Σε μία πο-
λυπολιτισμική πόλη όπως η Ξάνθη ένα δημοτικό σχήμα, με
κέντρο την επαναστατική και διεθνιστική αριστερά έχει να
προσφέρει πολλά. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει
μια ακόμη συνάντηση που θα καταλήξει το όνομα και το
πρόγραμμα δράσης.

Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καταγγέλουμε την ναζιστική βεβήλωση 
του εβραϊκού νεκροταφείου

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΡΗΤΗ

Κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές
Σε δελτίο τύπου με τίτλο «Κάτω τα χέρια από τους

αγωνιστές του κινήματος και την μαχόμενη δημοσιογρα-
φία» η δημοτική κίνηση  καταγγέλλει τη στοχοποίηση του
δημοσιογράφου της ΕΡΤ-3 Στέλιου Νικητόπουλου. 

Όπως αναφέρει: «Ο Θεόδωρος Γιάνναρος, μέλος του
τομέα Υγείας της ΝΔ, πρώην διοικητής του νοσοκομείου
"Ελπίς" και αρθρογράφος του Capital.gr, απείλησε δημό-
σια με ανάρτησή του στο twitter τον Στέλιο Νικητόπουλο,
γράφοντας ότι “Σε λίγο θα ψάχνεις δουλειά κάπου στις
Άνδεις που θα κρύβεσαι παρέα με πράσινες μαϊμούδες…
Προς πληροφόρησή σου πάντως…τους προδότες τύπου
Μαδούρο και τους ντόπιους ή «αλλοδαπούς» φίλους του,
η ιστορία τους στήνει στα 11 βήματα και πατάει τη σκαν-
δάλη”. Η επίθεση του στελέχους της ΝΔ έγινε μετά από
ανάρτηση του Σ. Νικητόπουλου στην οποία καταγγέλλει
το πραξικόπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για την ανα-
τροπή του εκλεγμένου προέδρου της χώρας Ν. Μαδού-
ρο…

Η δημοτική κίνηση Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη για την
ανατροπή καλεί τους εργαζόμενους και τη νεολαία της πό-
λης να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στο Στέλιο Νικη-
τόπουλο και την αλληλεγγύη στο λαό της Βενεζουέλας που
είναι ο μόνος αρμόδιος για να αποφασίσει για το μέλλον
του και να σταματήσει τη νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση”.

Με ανακοίνωσή της η δημοτική
κίνηση «Ανταρσία στη Θεσ-
σαλονίκη για την ανατροπή»

καταγγέλλει τη βεβήλωση του μνημεί-
ου του εβραϊκού νεκροταφείου στο
ΑΠΘ. Όπως αναφέρει:

«Οι θρασύδειλοι φασίστες βεβήλω-
σαν για άλλη μια φορά το μνημείο,
ενώ την προηγούμενη μέρα είχαν
προσπαθήσει να εισβάλλουν στον
ΕΚΧ “Σχολείο” και στη φοιτητική Λέ-
σχη του ΑΠΘ. Οι νοσταλγοί του Χίτ-
λερ και του Ολοκαυτώματος έχουν
αποθρασυνθεί από την εθνικιστική εκ-
στρατεία της ΝΔ και του υπόλοιπου
συρφετού της ακροδεξιάς για το Μα-
κεδονικό. Οι επιθέσεις αυτές έρχον-
ται σε συνέχεια των προηγούμενων
επιθέσεων στην κατάληψη Libertatia,
στον Μπουτάρη, σε ομοφυλόφιλους,
σε αντιφασίστες αγωνιστές της αρι-

στεράς και του αντιεξουσιαστικού χώ-
ρου. Η συστηματική αδράνεια της
Αστυνομίας απέναντι στις φασιστικές
συμμορίες αποδεικνύει ότι η “συνέ-
χεια του κράτους” που υπηρετεί η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ασυλία
για κάθε ακροδεξιό τραμπούκο. Δεν
είναι τυχαίο ότι η δίκη της Χρυσής
Αυγής αποκαλύπτει μέρα με τη μέρα
τους δεσμούς των νεοναζί με την
Αστυνομία και τους κρατικούς μηχανι-
σμούς. Δεν θα περάσουν! 

Καλούμε τα σωματεία, τους φοιτη-
τικούς συλλόγους, τις κινήσεις και τα
κόμματα της Αριστεράς να δώσουμε
μαζί αυτή τη μάχη, να απομονώσουμε
τις εθνικιστικές κραυγές και να στεί-
λουμε τους φασίστες στη φυλακή, με
επόμενο μεγάλο σταθμό τον διεθνή
ξεσηκωμό κατά του φασισμού και
του ρατσισμού στις 16 Μάρτη».
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ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 31/1
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μετρό Ν. Κόσμος 8πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/2
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 6.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών
6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/2
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
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 12μεσ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Τραμ Νέος Κόσμος 12μεσ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 12μεσ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλατεία Πλαστήρα 6μμ
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
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Νεαπόλεως 12μεσ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Ξηροκρήνης
11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ 
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μεσ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ

Εξορμήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 καφέ Wake & Bake 
(μετρό Ελληνικού) 7μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 καφέ Spirit (πλατεία Βυζαν-
τίου) 7μμ
Η δικαιοσύνη τους και η δικαιοσύνη μας
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 καφέ Σταθμός 8μμ
Βενεζουέλα, οι εργάτες αντιστέκονται στην
απόπειρα πραξικοπήματος
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 καφέ Σταθμός 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ – 
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό
και τον πόλεμο

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 καφε Γιώτης 8:30μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 
Στοά Σαρκά,Α’ κτίριο β’ όροφος 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ – 
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό
και τον πόλεμο
Ομιλήτρια:Αρετή Κανέλλου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 Θόλος
(πανεπιστήμιο) αίθουσα Μ 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1
γραφεία του δημ. Σχήματος 

Ανταρσία 7:30μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1
Εργατικό Κέντρο 7:30μμ
Εκρηκτικός συνδυασμός – Τα επιτελεία σε
πανικό, οργισμένη η εργατική τάξη
Ομιλήτης: Γιάννης Βαλαής

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 δημαρχείο 7μμ
Πώς απαντάμε στον εθνικισμό
Ομιλήτρια: Μήτσι Μπαμπάκου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1
καφέ Μικρές Γεύσεις (Τερψιθέα) 7μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Αρτέμης Πρέκας 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 καφέ Μικρές Γεύσεις 
(Τερψιθέα) 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ –
Η προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλι-
σμό και τον πόλεμο
Ομιλητής: Παναγιώτης Σημιτσόπουλος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 παλιά Δωδώνη (Πλ. Λαού)
7.30μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
16 Μάρτη του αντιρατσισμού και του αντιφα-
σισμού
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 στέκι Αριστερής Κίνησης
7:30μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Οι εργάτες των Βαλκανίων είναι αδέλφια μας
– Όχι στην πατριδοκαπηλεία
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 καφέ Deja (Φωκ. Νέγρη και
Σκόπελου) 7.30μμ
Εκρηκτικός συνδυασμός – Τα επιτελεία σε
πανικό, οργισμένη η εργατική τάξη
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολιτη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 καφέ Περιμπανού 7μμ
Η δικαιοσύνη τους και η δικαιοσύνη μας
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 καφέ Κρίκος(Γενναίου Κο-
λοκοτρώνη 42) 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Κάρλ Λήμπκνεχτ – Η
προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό
και τον πόλεμο
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 καφέ Κρίκος(Γενναίου Κολο-
κοτρώνη 42) 7μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΘΗΣΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 καφέ 6 (Τριών Ιεραρχών
72) 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ – Η
προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό
και τον πόλεμο
ΟμΙλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 καφέ 6 (Τριών Ιεραρχών 72)
7μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 
καφέ Αυλή του Πέτρου 7μμ
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας – 
Η μάχη των δημοτικών εκλογών
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 
καφέ Αυλή του Πέτρου 7μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλητής: Αλέξης Μαρτζούκος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 καφέ 1968 (στοά Βενιζέλου
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 καφέ Τζένγκα(Κειριαδών 38)
7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ – Η
προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό
και τον πόλεμο
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 31/1 καφέ Βεσπάκι (Ζίννη) 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ – Η
προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό
και τον πόλεμο
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
• ΠΕΜΠΤΗ 7/2 καφέ Βεσπάκι (Ζίννη) 8μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος)
7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ – Η
προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό
και τον πόλεμο
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή
69) 7.30μμ
Εκρηκτικός συνδυασμός – Τα επιτελεία σε
πανικό, οργισμένη η εργατική τάξη
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 καφέ Μυρτίλο (πάρκο
ΚΑΠΑΨ) 7.30ΜΜ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλήτρια: Μαρία Καραμαλίκη

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 Α’ λέσχη ΦΕΠΑ 7μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7:30μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 καφέ Γέφυρες (Πατρεως 86)
7μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Παλεύουμε για δουλειές και αυξήσεις κόν-
τρα στην πατριδοκαπηλεία
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 ΕΔΟΘ 7μμ
Η δικαιοσύνη τους και η δικαιοσύνη μας
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 καφέ Ζωή 6μμ
16 Μάρτη του αντιρατσισμού και του αντιφα-
σισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 καφέ Ποέτα 8.30μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 Καφέ Καμπόης (Μεταμορφώ-
σεως 10) 6:30μμ
Η δικαιοσύνη τους και η δικαιοσύνη μας
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 καφέ Άνεμος 6.30μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΠΜΤΗ 31/1 Πολύκεντρο Νεολαίας 7:30μμ
16 Μάρτη του αντιρατσισμού και του αντιφα-
σισμού
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
10 χρόνια ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1 Πνευματικό Κέντρο Δημου
(Κισσάβου 11) 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ – Η
προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό
και τον πόλεμο
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η Βραζιλία από τον Λούλα στον Μπολσονάρο

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 7/2 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ – Η
προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό
και τον πόλεμο
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/2 καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λήμπκνεχτ – Η
προλεταριακή απάντηση στον ιμπεριαλισμό
και τον πόλεμο
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στιςσχολές
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7/2 αιθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 2μμ
Το κίνημα το Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητές: Γκαμπριέλ Καρντούν, 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 δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι
εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους
τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και
προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -
νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ εργατικη αλληλεγγυη
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Στις 31 Γενάρη του 1919 δεκά-
δες χιλιάδες απεργοί πλημμύ-
ρισαν το κέντρο της Γλασκό-

βης στην Σκοτία. Βρίσκονταν στην
τέταρτη μέρα μιας γενικής απεργίας
που διεκδικούσε το 40ωρο. Η αστυ-
νομία επιτέθηκε άγρια, συλλαμβά-
νοντας και πολλούς από τους ηγέ-
τες της απεργίας. Οι συγκρούσεις
στους γύρω δρόμους και γειτονιές
κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα. 

Η “Ματωμένη Παρασκευή” ή “Μά-
χη της πλατείας Αγ Γεωργίου”,
όπως έμεινε γνωστή αυτή η σύγ-
κρουση, δεν ήταν ένα μεμονωμένο
επεισόδιο. Ήταν μια από τις εμβλη-
ματικές κορυφώσεις ενός μεγάλου
κύματος αγώνων. Το πυροδότησε ο
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος αλλά
και η ελπίδα που γέννησε η Ρώσικη
Επανάσταση του 1917 και η Γερμα-
νική Επανάσταση το 1918.  

To 1919 ήταν μια συγκλονιστική
χρονιά στη Βρετανία. Ήταν η χρονιά
που “χάθηκαν” 34 εκατομμύρια μέ-
ρες σε απεργίες: σχεδόν καθημερι-
νά περισσότεροι από 100 χιλιάδες
εργάτες και εργάτριες απεργούσαν.
Ήταν επίσης η χρονιά που ένα κύμα
ανταρσιών αγκάλιασε το βρετανικό
στρατό και ο άνεμος της ανταρσίας
έφτασε μέχρι και στην αστυνομία,
με μια μεγάλη απεργία. 

Η βρετανική άρχουσα τάξη βρι-
σκόταν σε παραζάλη, γιατι το “μι-
κρόβιο” του μπολσεβικισμού απλω-
νόταν στο πιο παλιό αστικό κοινο-
βουλευτικό καθεστώς στον κόσμο. 

Ανταρσίες
Η Γερμανική Επανάσταση είχε φέ-

ρει το τέλος του πολέμου τον Νοέμ-
βρη του 1918. Ο πόλεμος είχε ήδη
γίνει μισητός. Εκατόμβες νεκρών και
τραυματισμένων στο μέτωπο, επιθέ-
σεις στα δικαιώματα και το βιοτικό
επίπεδο της εργατικής τάξης στο
“εσωτερικό μέτωπο” ήταν η πραγμα-
τικότητα, όχι μόνο για την ηττημένη
Γερμανία, αλλά και για τη νικήτρια
Βρετανία. 

Ομως, η βρετανική άρχουσα τάξη
αργούσε να αποστρατεύσει τα εκα-
τομμύρια των στρατιωτών της. Ενας
λόγος ήταν τα παζάρια για την συν-
θήκη “ειρήνης” που είχαν ξεκινήσει.
Ο άλλος ήταν τα σχέδιά της να πνί-
ξει με τη βία την εξουσία των σοβιέτ
στην Ρωσία. 

Όμως, οι φαντάροι είχαν άλλη
γνώμη. Στις 3 Γενάρη του 1919, πε-
ρίπου 2 χιλιάδες φαντάροι στο
Φολκστόουν στο Κεντ αρνήθηκαν να
επιβιβαστούν σε πλοία που θα τους
μετέφεραν για “υπηρεσία στο εξω-
τερικό”. Τελικά τα πλοία έφυγαν για
την Γαλλία άδεια, και οι φαντάροι
έφτιαξαν συνδικάτο και εκλέξανε μια
επιτροπή για να διεκδικήσουν τα αι-
τήματά τους. 

Ακόμα και μια μονάδα που στάθ-
μευε στο Λονδίνο έστειλε την αντι-
προσωπεία της να συναντήσει τον
πρωθυπουργό Λόυντ Τζορτζ. Αρνή-
θηκε, για να μην “υπάρξει προηγού-

μενο που θα ενθαρρύνει παρόμοιες
κινητοποιήσεις”. Σε διάστημα δεκα-
πέντε ημερών ξέσπασαν περίπου 50
ανταρσίες με τη συμμετοχή δεκά-
δων χιλιάδων φαντάρων. 

Στις 13 Γενάρη το πλήρωμα της
κανονιοφόρου Κιλμπράιντ αρνήθηκε
να εκτελέσει τα καθήκοντά του κατε-
βαίνοντας σε απεργία με αιτήματα
για καλύτερους μισθούς, συσσίτιο
και σεβασμό από τους αξιωματι-
κούς. Οι ναύτες κατέβασαν τη βρε-
τανική σημαία και ύψωσαν το κόκκι-
νο λάβαρο. 

O αρχιστράτηγος Χέηγκ ήθελε να
επιβάλει τη θανατική ποινή στους
“πρωταίτιους”. Είχε αποκτήσει ήδη
το παρατσούκλι “ο χασάπης”, για τις
επιθέσεις που είχαν κοστίσει εκατον-
τάδες χιλιάδες νεκρούς Βρετανούς
στρατιώτες. Ομως, ακόμα και ο
Τσόρτσιλ που δεν φημιζόταν για τα
ανθρωπιστικά του αντανακλαστικά,
απέρριψε την πρόταση του Χέηγκ.
Οι φαντάροι είχαν την συμπαράστα-
ση μιας εργατικής τάξης που είχε ρι-
ζοσπαστικοποιηθεί και περνούσε
στην επίθεση. 

Κόκκινο Κλάιντσαιντ
Η ριζοσπαστικοποίηση ήταν μια

διαδικασία που εξελισσόταν, με τα
πάνω και τα κάτω της, για χρόνια.
Ένας βασικός παράγοντας που την
τροφοδοτούσε ήταν οι εμπειρίες και
οι θυσίες του πολέμου. Στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Γλασκόβης, το
Κλάιντσαιντ, πήρε τα πιο προχωρη-
μένα χαρακτηριστικά. 

Το 1915 για παράδειγμα, με πρω-
τοβουλία σοσιαλιστριών εργατριών
όπως η Μαίρη Μπάρμπουρ, ξεκίνη-
σε ένας αγώνας για τη μείωση των

ενοικίων που έφταναν στα όρια της
απόγνωσης τις εργατικές οικογένει-
ες. Επιτροπές ενοικιαστών με μπρο-
στά τις γυναίκες εμπόδιζαν τους
ιδιοκτήτες και την αστυνομία να κά-
νουν έξωση σε φτωχό κόσμο που
αρνιόταν ή δεν είχε να πληρώσει το
νοίκι. Τον Σεπτέμβρη, οι “απεργοί”
είχαν φτάσει τις 30 χιλιάδες. 

Αυτή η κινητοποίηση μπόρεσε να
σταθεί και να αποσπάσει νίκες, επει-
δή βρήκε στήριξη στην εργατική τά-
ξη των εργοστασίων. Κρίσιμος ήταν
ο ρόλος των συνδικαλιστών της βά-
σης, που το δίκτυό τους πήρε μορ-
φή και προσανατολισμό από την Ερ-
γατική Επιτροπή του Κλάιντ. 

Σε αυτή την Επιτροπή πρωταγωνι-
στούσαν αγωνιστές όπως ο Τζον
Μακλίν και ο Γουίλι Γκάλαχερ. Ήταν
νεαροί -σχετικά- εργάτες, συνδικαλι-
στές αλλά και ταυτόχρονα επανα-
στάτες που είχαν ταχθεί ενάντια
στον πόλεμο. Η Εργατική Επιτροπή
επωμίστηκε το καθήκον να οργανώ-
σει τη βάση των συνδικάτων για
αγώνες ενάντια στις επιθέσεις των
καπιταλιστών, πιέζοντας τις συνδικα-
λιστικές ηγεσίες και παίρνοντας την
πρωτοβουλία για απεργίες όταν αυ-
τές δεν έκαναν τίποτα. 

Οι ηγέτες της Εργατικής Επιτρο-
πής συνελήφθησαν το 1916 για την
αντιπολεμική τους στάση και το ρό-
λο που έπαιξαν σε απεργίες στα ερ-
γοστάσια πυρομαχικών. Ομως, δυο
χρόνια μετά, η εργατική τάξη της
Γλασκόβης απεργούσε για να τιμή-
σει την Πρωτομαγιά του 1918 με κα-
θαρά αντιπολεμικά αιτήματα. Τα
επόμενα χρόνια η περιοχή θα έμενε
γνωστή δικαιολογημένα σαν το
“Κόκκινο Κλάιντσαιντ”.

Σαραντάωρο
Η Γλασκόβη έδωσε το εναρκτήριο

λάκτισμα για τους αγώνες του έτους
1919. Το τέλος του πολέμου είχε ση-
μάνει εκτόξευση της ανεργίας, μιας
και οι βιομηχανίες πυρομαχικών ξε-
φορτώνονταν προσωπικό και οι επι-
στρατευμένοι άρχισαν να επιστρέ-
φουν έστω με αργούς ρυθμούς. Στις
αρχές της χρονιάς, ένας στους δέκα
εργάτες/τριες ήταν άνεργοι. 

Τα αφεντικά, παράλληλα, επέμε-
ναν ότι στις ειρηνικές συνθήκες, οι
ώρες εργασίας έπρεπε να είναι 47
τη βδομάδα (στη διάρκεια του πολέ-
μου ήταν 54). Η Εργατική Επιτροπή
του Κλάιντ, αντίθετα, ξεκίνησε μια
μεγάλη καμπάνια για την εφαρμογή
του 40ωρου. Στις 3 Γενάρη μια με-
γάλη συνέλευση συνδικαλιστών της
βάσης από τα εργοστάσια και άλ-
λους χώρους δουλειάς υιοθέτησε το
αίτημα. Δυο βδομάδες μετά 800 αν-
τιπρόσωποι -με τη συμμετοχή πλέον
των “επίσημων” συνδικαλιστικών
ηγεσιών- έβγαλαν ένα “πολεμικό
σάλπισμα” αναγγέλοντας το ξεκίνη-
μα της γενικής απεργίας στις 27 Γε-
νάρη. 

Εκείνη τη μέρα όλες οι δουλειές
στο Κλάϊντ σταμάτησαν και 40.000
εργάτες απεργούσαν. Ένας από
τους ηγέτες έγραφε αργότερα:

“Άλλαξε ο τρόπος περιφρούρη-
σης. Ολόκληρα μπλοκ διαδηλωτών
που αριθμούσαν από 5 μέχρι 10 χι-
λιάδες εργάτες έκαναν πορεία μέχρι
κάποιο συγκεκριμένο εργοστάσιο,
κατόπιν παρατάσσονταν κι από τις
δυο πλευρές του δρόμου… Ήταν
πολύ αποτελεσματική μέθοδος…
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της απερ-

γίας ήταν η χρησιμοποίηση των συ-
ζύγων των απεργών σαν ομάδες πε-
ριφρούρησης”.

Στην τέταρτη μέρα της, η απεργία
είχε απλωθεί στα εργοστάσια και τα
ναυπηγεία. Ο αριθμός των απεργών
είχε φτάσει τις 100 χιλιάδες στην πε-
ριοχή της Γλασκόβης (και κάμποσες
χιλιάδες στο Εδιμβούργο). Η κυβέρ-
νηση είχε τρομοκρατηθεί γιατί η
Γλασκόβη γινόταν το σημείο αναφο-
ράς και άλλων εργατικών αγώνων.
Στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλαν-
δίας η απεργία με αίτημα τις 44
ώρες δουλειά είχε παραλύσει την
πόλη. Στο Λονδίνο γίνονταν προετοι-
μασίες για το ξεκίνημα μιας παρό-
μοιας απεργίας. 

Γι' αυτό επέλεξε την καταστολή.
Όταν δεκάδες χιλιάδες απεργοί
συγκεντρώθηκαν μπροστά στο κυ-
βερνείο στη πλατεία Γεωργίου -με
την κόκκινη σημαία να ανεμίζει στο
κέντρο της συγκέντρωσης- περιμέ-
νοντας να βγει η αντιπροσωπεία
τους από το κτίριο, η έφιππη αστυ-
νομία έκανε έφοδο. Το ίδιο βράδυ, η
κυβέρνηση άρχισε να στέλνει στρα-
τό στη Γλασκόβη. Όπως αναφέρει η
ίδια πηγή:

“Όλο το βράδυ της Παρασκευής
έφταναν στην πόλη τραίνα γεμάτα
στρατιώτες. Όταν οι κάτοικοι ξύπνη-
σαν το πρωί βρέθηκαν περικυκλωμέ-
νοι από όλων των ειδών τα σύνεργα
του πολέμου. Είχαν τοποθετηθεί σε
όλες τις πλεονεκτικές θέσεις σκοποί
με εφ όπλου λόγχη, κράνη και κάθε
είδους πολεμικό υλικό. Πολυβόλα,
τανκς, αεροπλάνα, κ.λπ. Γίνονταν
προετοιμασίες σαν να επέκειτο γερ-
μανική εισβολή”.

Ο υπουργός για θέματα Σκοτίας
δήλωνε στο υπουργικό συμβούλιο
ότι: “βρισκόμαστε μπροστά σε μια
μπολσεβίκικη εξέγερση”. 

Ευκαιρία
Ηταν χειροπιαστή η δυνατότητα

για μια συντονισμένη κίνηση όλης
της εργατικής τάξης για να κατακτή-
σει τη μείωση του ωραρίου και αυ-
ξήσεις. Ομως, τελικά αυτή η ευκαι-
ρία χάθηκε. Η απεργία στη Γλασκό-
βη σταμάτησε λίγες μέρες μετά. 

Η ηγεσία του συνδικάτου μετάλ-
λου έπαιξε αποφασιστικό ρόλο σε
αυτό. Τυπικά συμμετείχε στην απερ-
γία, αλλά την κρίσιμη στιγμή τη σαμ-
ποτάρισε, καθαιρώντας τις τοπικές
επιτροπές της στη Γλσκόβη, το
Μπέλφαστ και το Λονδίνο. 

Τον ίδιο ρόλο έπαιξαν και οι ηγε-
σίες της Τριπλής Συμμαχίας, των
συνδικάτων των ανθρακωρύχων, των
σιδηροδρομικών και των λιμενεργα-
τών, σε παρόμοιες μάχες τους επό-
μενους μήνες. 

Το 1919 θα περνούσε στην ιστο-
ρία σαν “κόκκινη χρονιά” που η Βρε-
τανία έφτασε στο “κατώφλι της επα-
νάστασης” αλλά δεν το διάβηκε. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Το επαναστατικό κύμα του 1919

Γλασκόβη, 31 Γενάρη του 1919
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Ανατροπές και αφυπνίσεις μέσα στην κρίση
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος
Βαγγέλης Χατζηνικολάου βρί-
σκεται πίσω από τη διασκευή
του σεναρίου, το οποίο υπογρά-
φει μαζί με την Ελένη Ράντου.
Η «ΕΑ» μίλησε μαζί του.

Πώς προέκυψε η επιλογή να μεταφέρετε
στο θέατρο τη «Τζάσμιν»;

Είναι μια εξαιρετική ιστορία υπογεγραμμένη
από τον Γουντι Άλλεν ως ταινία, εξαιρετικά
καμωμένη, με φοβερές ερμηνείες, ισορροπη-
μένο σενάριο. Για μας ήταν μια πρόκληση  να
δοκιμάσουμε αν μπορεί να «αναπνεύσει» στη
σκηνή και όχι κάποια ματαιοδοξία για το ρό-
λο, είναι άλλωστε ρίσκο να συγκριθεί με την
κινηματογραφική εκδοχή. Είναι η ίδια η ιστο-
ρία που προκάλεσε εμένα και την Ελένη, οπό-
τε τολμήσαμε να το δουλέψουμε, το στείλαμε
στον Γούντι Άλλεν για έγκριση κι αυτός εν-
θουσιάστηκε. Είχαμε σκεφτεί ότι μπορεί και
να μην μας βγει, αλλά ο στόχος ήταν να «μην
το προδώσουμε».

Η υπόθεση κινείται στον απόηχο της οικο-
νομική κρίσης που εγκαινιάστηκε το 2007
με την κατάρρευση της Λίμαν Μπράδερς και
το σκάσιμο της φούσκας του τραπεζικού
συστήματος. Σκεφτήκατε ότι αυτό το φέρνει
πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα;

Ασφαλώς και το είχαμε στο μυαλό μας αυτό
το στοιχείο. Στην Ελλάδα είχαμε ήδη φάει τα
απόνερα εκείνης της κρίσης με τη σκληρότε-
ρη μορφή όπως γνωρίζουμε, με την αλυσίδα
των γεγονότων και τις συνέπειες που πλήρω-
σε και εξακολουθεί να πληρώνει ο ελληνικός
λαός. Το μόνο θετικό κατά τη γνώμη μου είναι
ότι τουλάχιστον αφυπνίστηκαν συνειδήσεις,
βγήκε κόσμος στο δρόμο, δημιουργήθκαν κι-
νήματα, συλλογικότητες που συνεχίζουν να
υπάρχουν και διεκδικούν όχι μόνο αυτά που
χάσαμε αλλά κι αυτά που διεκδικούσαμε από
πριν. Η μαγκια του Γούντι Άλλεν έγκειται στο
ότι η ηρωίδα δεν προέρχεται από τον κόσμο
της εργασίας, αλλά από την ελίτ, είναι μια
σούπερ αστή και το έργο δείχνει τη δική της
κατάντια. Έτσι δεν έχουμε εκβιασμό του συ-
ναισθήματος του θεατή να ταυτιστεί μαζί της,
αλλά το ανάποδο. Παρακολουθούμε μια βασι-
κή περσόνα του οικονομικού κατεστημένου
και την πτώση της: Πονηρό, έξυπνο, δίκαιο.  

Νομίζω ότι η προσωπικότητα της Τζάσμιν εί-
ναι αντιφατική: Προκαλεί συμπάθεια για
την κατάθλιψη που περνάει, αλλά είναι εμ-
φανής ο κυνισμός στο πώς αντιμετωπίζει τη
ζωή. Πώς συνδύασες αυτά τα δυο αντι-
κρουόμενα στοιχεία;

Από τη φύση μου θεωρώ ότι τραγικό και
κωμικό συμβαδίζουν και το εμβληματικό χιού-
μορ του Γούντι Άλλεν κουβαλάει αυτό το στοι-
χείο. Η Τζάσμιν βρίσκεται ξαφνικά από τα ύψη
στο δυαράκι να συνδιαλέγεται με λαϊκούς τύ-
πους της εργατικής τάξης και καθόλου «αγί-
ους», αυτό προκαλεί ένταση και χιούμορ. Η
σύγκρουση των δυο κόσμων δημιουργεί αν
όχι κωμικές, παράδοξες στιγμές που φέρνουν
και γέλιο. Το να γελάμε με τη Τζάσμιν δεν εί-

ναι αρνητικό, δεν φανερώνει κακία αλλά φυσι-
κή αντίδραση. Τέτοιες ιστορίες πιθανά έχουμε
ακούσει στις ειδήσεις, μπορεί να έχουμε βιώ-
σει εξ αντανακλάσεως. Η τραγικότητα δεν
αναιρεί το χιούμορ. Η ιστορία είναι μια παραλ-
λαγή του «Λεωφορείο ο Πόθος» του Τενεσί
Ουίλλιαμς, με διαφορές. Η Μπλανς Ντι
Μπουά είναι μια ευάλωτη ηρωίδα ενώ η Τζά-
σμιν είναι μια δυναμική γυναίκα που έχει επι-
λέξει να ζει με συγκεκριμένο τρόπο.

Πώς χειρίστηκες τις σεξιστικές συμπεριφο-
ρές μέσα στην αστική και στην εργατική τά-
ξη;

Ο σεξισμός υπάρχει σ’όλη τη ζωή της ηρωί-
δας. Το παρελθόν της διατρέχεται από διάφο-
ρες μορφές σεξισμού, τις οποίες η ίδια δεν
αντιλαμβάνεται σαν τέτοιες. Όταν την προ-
σεγγίζει ο πρώτος της σύζυγος το κάνει γιατί
τη θέλει σ’ αυτό τον ρόλο πλάι του. Η Τζάσμιν
γίνεται το στήριγμά του ώστε αυτός να ανε-
λιχθεί σε μεγιστάνα της Γουόλ Στριτ. Η ίδια
δεν το αντιλαμβάνεται σαν τέτοιο, αλλά σαν
ενδυνάμωση. Ο Γούντι Άλλεν το δείχνει χαρι-
τωμένα, σαν φλερτ. Στην περίπτωση του Τσί-
λι, το αποδίδει ξερά, χωρίς  φιοριτούρες. Στην
εργατική τάξη, τα φρου-φρου είναι λιγότερα.
Ο σεξισμός του Τσίλι δεν έχει να κάνει με

ερωτικό-σεξουαλικό πόθο. Αυτό που θέλει μέ-
σα στο μεθύσι είναι να ταπεινώσει την αστή,
να τη ρίξει στο πάτωμα, να τη βάλει να μυρί-
σει τον ιδρώτα του, καθότι αυτός δουλεύει για
να βγάλει το ψωμί του. Δεν θα έκανε το ίδιο
σε έναν άντρα, θα τον πλάκωνε στις μπουνιές.
Αυτό που έκανε ήταν απόλυτα σεξιστικό.
Όμως στην πατριαρχική δομή της κοινωνίας
μας το σεξ μετατρέπεται σε απόδειξη εξου-
σίας. Αντανάκλαση του σεξισμού με άλλο
τρόπο δείχνει και στην αδελφή της τη Τζίν-
τζερ που είναι εργάτρια.

Πράγματι. Η Τζίντζερ καταφέρνει να επιβιώ-
σει τελικά, συμβιβαζόμενη με τα κοινωνικά δε-
δομένα. Η διαφορά με τη Τζάσμιν είναι ότι η
τελευταία αρνείται να αποδεχθεί τη θέση της,
ενώ η Τζίντζερ την αποδέχεται  και προσπαθεί
να προσαρμοστεί σ’αυτή.  

Ο Γούντι Άλλεν κριτικάρει και την εργατική
τάξη. Παρακολουθούμε το κοντράστ της άρ-
χουσας τάξης με λαϊκούς ανθρώπους του με-
ροκάματου, ακόμη και της επισφάλειας, όπως
ο Όγκι. Όμως τον βλέπουμε, μόλις κέρδισε το
λαχείο, θέλησε να γίνει κι αυτός αφεντικό. Ο
Γούντι Άλλεν καυτηριάζει τα κομμάτια της ερ-
γατικής τάξης που δεν έχουν ταξική συνείδη-
ση, είναι αλλοτριωμένα και δεν προσπαθούν
να αλλάξουν τα πράγματα μέσα από τη συλ-
λογική πάλη που θα βελτιώσει ολόκληρη την
τάξη, αλλά αγοράζοντας λαχεία, με αεριτζίδι-
κο τρόπο, έτοιμα να κάνουν κι αυτά τα ίδια.
Από την άλλη βγάζει μια συμπάθεια προς τη
Τζίντζερ όταν αυτή ομολογεί «σε όλη μου τη
ζωή θα χτυπάω στο ταμείο κωλόχαρτα και γι-
αούρτια...» .

Πώς χειρίστηκες μια πολύ δημοφιλή πρω-
ταγωνίστρια σε έναν αρνητικό ρόλο;  

Η Ελένη μπήκε μόνη της στο ρόλο. Στη δια-
δρομή του έργου και στο φινάλε, ο κόσμος
μπορεί να ξεχωρίσει την Ελένη από τη Τζά-
σμιν. Χάρη στη σκηνοθεσία του Φασουλή, στο
παίξιμο της Ελένης και το σενάριο, ο κόσμος
τη συμπονάει σε πάρα πολλές στιγμές, ξεχνά-
ει για λίγο το παρελθόν της ακόμη κι αν το
έχει δει πριν ενάμισυ λεπτό. Όπως συμβαίνει
και στη ζωή μας. Ξέρουμε τα αρνητικά στοι-
χεία που έχουν οι γνωστοί μας, αν όμως τους
δούμε εξαθλιωμένους, τσακισμένους, τους
συμπονούμε. Στην περίπτωση της Τζάσμιν –
Ελένης, όταν έχουν μπει όλα τα κομμάτια του
παζλ, ο κόσμος μπορεί να καταλάβει τι γίνε-
ται. Και ο κόσμος ενθουσιάστηκε με αυτή την
επιλογή. Η Ελένη τόλμησε να αναμετρηθεί
μ’αυτό το ρόλο. Διαλέγει ρόλους με σκοτεινά
σημεία, ανθρώπινες ιστορίες που σχετίζονται
με την πραγματικότητα.

Το κοινό έδειξε μεγάλη ανταπόκριση και το
θέατρο ήταν κατάμεστο, χειροκροτούσε για
ώρα. Είστε ευχαριστημένοι από το αποτέλε-
σμα;

Ναι, πολύ. Ήταν αυτό που ευχόμασταν και
που ήταν ρίσκο. Πολύς κόσμος έχει δει την
ταινία, αλλά δεν τη βάζει σε ζυγαριά με το θε-
ατρικό κι αυτό είναι θετικό, όπως και η μεγάλη
ανταπόκριση που εκφράζει. Ο κόπος έπιασε
τόπο.

Ο Β. Χατζηνικολάου μίλησε 
στη Δήμητρα Κυρίλλου

Η παράσταση «Τζάσμιν» που παίζε-
ται στο θέατρο «Διάνα» δίνει κα-
θημερινά ένα μεγάλο στοίχημα

και το κερδίζει: Μεταφέρει στη θεατρική
σκηνή τη βραβευμένη ταινία του Γούντι
Άλλεν «Θλιμμένη Τζάσμιν» (2013), που
κινείται στον απόηχο της κερδοσκοπικής
κατάρρευσης του 2007 και αποτυπώνει
με κωμικοτραγικό τρόπο τις συνέπειες
της καπιταλιστικής κρίσης όχι μόνο
στους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά
και στις ζωές του κόσμου. Ο Γούντι Άλ-
λεν εμπνεύστηκε την ιστορία από την
περίπτωση του μεγιστάνα χρηματιστή
Μπέρνι Μάντοφ, ο οποίος εξαπάτησε χι-
λιάδες επενδυτές με ένα κόλπο τύπου
«πυραμίδας», μέχρι να αποκαλυφθεί.  Η
πτώση και ισόβια φυλάκισή του συμπα-
ρέσυρε στην κόλαση τα μέλη της οικο-
γένειάς του.  

Η «Τζάσμιν» βασίζεται στην ιστορία
της γυναίκας του Μάντοφ. Είναι μια κο-
σμική περσόνα με λαϊκή καταγωγή αλλά
πελώριες φιλοδοξίες που την οδηγούν
στην αγκαλιά του μεγαλοεπενδυτή Αλ.
Μαζί του θα ζήσει τη μεγάλη ζωή στα
σαλόνια της υψηλής κοινωνίας, εθελοτυ-
φλώντας η ίδια για το τι κρύβεται πίσω
από τα προκλητικά κέρδη του συζύγου
της, για την πηγή των οποίων δεν θέλει
να ξέρει, όπως δε θέλει να ξέρει για τις
κρυφές παράλληλες ερωτικές του ιστο-
ρίες. 

Όταν έρθει η χρεωκοπία και η Επιτρο-
πή δίωξης οικονομικού εγκλήματος, ο
Αλ αυτοκτονεί και η Τζάσμιν καταφεύγει
με μια βαλίτσα στο χέρι –αυτή είναι πια
όλη της η περιουσία- στην ετεροθαλή
αδελφή της που δουλεύει σε σουπερ-
μάρκετ στο Σαν Φρανσίσκο. Στο μικρό
διαμέρισμα της Τζίντζερ, η οποία ετοι-
μάζεται να παντρευτεί τον αθυρόστομο
και σεξιστή Τσίλι, η Τζάσμιν προσπαθεί
να πατήσει στα πόδια της και να κάνει
μια καινούργια αρχή, όμως δεν μπορεί
να ξεπεράσει τον εαυτό της. Δημιούργη-
μα και έκφραση ενός αδηφάγου και αν-
ταγωνιστικού συστήματος, εξακολουθεί
να αυταπατάται για το ποιά είναι και τι
κάνει, ωστόσο θα πέσει και πάλι θύμα
της δικής της ματαιοδοξίας, ενώ με δια-
δοχικά φλας μπακ το κοινό αποκτά πλή-
ρη εικόνα των πεπραγμένων.

Η θεατρική μεταφορά ακολουθεί πιστά
την ιστορία της ταινίας αλλά το αποτέλε-
σμα δεν είναι μια θεατροποιημένη ταινία,
είναι ένα διαφορετικό έργο, με οξύτερο
κοντράστ ανάμεσα στο κωμικό και το
τραγικό στοιχείο, που δένει με τις εμπει-
ρίες του κόσμου και, ακόμα κι αν εκτυ-
λίσσεται στις ΗΠΑ, μοιάζει ότι όλα αυτά
θα μπορούσαν να έχουν συμβεί κι εδώ,
σαν τοξικές παρενέργειες της οδού Σο-
φοκλέους στην ελληνική κοινωνία.

Δ.Κ.

INFO: «Τζάσμιν», Θέατρο Διάνα, 
Τετάρτη έως Κυριακή

«ΤΖΑΣΜΙΝ»
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Τη Δευτέρα 28/1 ολοκληρώθηκε η δίκη του
Αμβρόσιου στο Τριμελές Εφετείο Αιγίου. Η
απόφαση είναι επτά μήνες φυλάκιση με

τριετή αναστολή. Πρόκειται σίγουρα για μια
πρώτη μεγάλη νίκη του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος σε αυ-
τό το επίπεδο. Πρώτον γιατί δημιουργεί μια κα-
ταγεγραμμένη ιστορία, ένα δεδικασμένο. Έτσι
και ο ίδιος και όσοι άλλοι το σκεφτούν να εκφρά-
σουν δημόσια το μίσος τους, δε θα μπορούν τό-
σο άνετα. Δεν πιστεύω πως τελειώσαμε με αυτές
τις απόψεις κι ότι δε θα ξανασυμβεί, αλλά σίγου-
ρα δημιουργεί μια «προσοχή» από τη μεριά τους.

Το δεύτερο είναι πως με αυτή την απόφαση
αποδεικνύεται πως η εκκλησία δεν είναι κάτι που
δεν μπορεί να το αγγίξει ο νόμος όταν προσβάλ-
λει και βλάπτει.

Και τρίτον επειδή πέρυσι τον αθώωσαν, τώρα
ήρθε η απόδειξη πως όντως οι δηλώσεις του
ήταν δηλώσεις μίσους και προτροπής σε βία. Οι
δικαστές αυτή τη φορά είχαν καλύτερη αντιμε-
τώπιση προς την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που βρέθηκε
στο δικαστήριο. Δεν επέτρεπαν για παράδειγμα
να περάσουν ερωτήσεις από τους δικηγόρους
υπεράσπισής του που είχαν ομοφοβικό χαρακτή-
ρα.

Ένα πράγμα που ήταν εντυπωσιακό τόσο στις
δηλώσεις Αμβρόσιου όσο και στις καταθέσεις
των υπερασπιστών του είναι πως βγάζανε με
πολλή χολή την αντίληψη πως οι ομοφυλόφιλοι
άνθρωποι είναι μιάσματα, αμαρτωλοί, αποβρά-
σματα της φύσης κλπ. Κανείς δεν απαντάει στο
γιατί ισχύουν όλα αυτά από τη στιγμή που η ομο-
φυλοφιλία συναντάται στα περισσότερα είδη του
ζωικού βασιλείου. Σε όλα αυτά δηλαδή τα ζώα
που έπλασε ο Θεός κατά τη δική τους άποψη!
Και όλα αυτά ενώ χρόνια τώρα έχουν βγει στη
δημοσιότητα «σκάνδαλα» για ομοφυλόφιλους
παπάδες κλπ. Άρα μια στάση πολύ υποκριτική. 

Για τον κόσμο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που
βρεθήκαμε στις δίκες, δεν ήταν μια εύκολη δια-
δικασία. Γιατί ακούστηκαν πολύ προσβλητικές
φράσεις που υποβιβάζουν τις ζωές μας. Αυτή τη
φορά μάλιστα, η εκκλησία είχε κάνει κινητοποί-
ηση, είχαν έρθει από παπάδες μέχρι καλοντυμέ-
νους χριστιανούς που ήρθαν να στηρίξουν τον
Αμβρόσιο.

Και γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι ήταν μια νίκη,
γιατί παρά την πίεση από την απέναντι μεριά, το
δικαστήριο έβγαλε μια σωστή απόφαση. Πιστεύω
ότι έπαιξε ρόλο η κατακραυγή που δέχτηκε από
πολύ κόσμο όλο αυτό το διάστημα που εξελισσό-
ταν η «δίωξή» του και το ότι το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα
έχει μεγαλώσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Δηλα-
δή αν αυτή η δίκη γινόταν παλιότερα, σε ένα πιο
«δεξιό» κλίμα, με μια πιο «δεξιά» κυβέρνηση, δεν
ξέρω αν θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. 

Πέτρος Αϊβάζης,
εκ μέρους των Proud Seniors Greece - Ομάδα

Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων Ηλικίας 50 και Άνω

Καταδικάστηκε
ο Αμβρόσιος

Ο αγώνας για τη βελτίωση της σί-
τισης στις εστίες Δόμπολης, για να
φύγουν οι εργολάβοι από τις εστίες
συνεχίζεται. Από τις κινητοποιήσεις
που έκανε ο σύλλογος οικότροφων
τόσο στην Πρυτανεία του πανεπι-
στημίου όσο και στη διοίκηση των
εστιών καταγγέλλοντας την άθλια
ποιότητα και ποσότητα του φαγη-
τού, αλλά και τις απολύσεις δύο ερ-
γαζόμενων που έκανε η εργολαβία
που μπήκε με το νέο έτος, το ΙΝΕΔΙ-
ΒΙΜ προχώρησε σε αλλαγή της ερ-
γολαβίας. 

Προσωρινά ανέλαβε η ΧΟΥΤΟΣ
Catering μέχρι να γίνει ο οριστικός
διαγωνισμός. Αν και προχώρησε σε
επαναπρόσληψη των απολυμένων
εργαζόμενων και αύξησε την ποσό-
τητα στις μερίδες του φαγητού, το
φαγητό που παρέχει δεν είναι καθό-
λου καλής ποιότητας (κατεψυγμένα,
κονσέρβες κλπ), ενώ διεκδικεί να αλλάξει και τους
όρους λειτουργίας της λέσχης αφήνοντας εστιακούς
φοιτητές νηστικούς. 

Στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
28/1, ο σύλλογος αποφάσισε νέες κινητοποιήσεις για να
διεκδικήσει να φύγουν συνολικά οι εργολαβίες-ιδιώτες
από τις εστίες και να αναλάβει τη σίτιση κρατικός φορέ-
ας. Mόνο έτσι θα βελτιωθεί πραγματικά η σίτιση των
φοιτητών, και όχι από εταιρείες που το μόνο που κυνη-
γούν είναι το κέρδος. Τα επόμενα βήματα που αποφασί-
στηκαν είναι εκ νέου διαμαρτυρία στη Σύγκλητο του Πα-
νεπιστημίου, ο συντονισμός με τις εστίες της Δουρού-
της στα Γιάννενα για να γίνει διαδήλωση στην πόλη ανα-
δεικνύοντας συνολικά τα ζητήματα της φοιτητικής μέρι-
μνας, αλλά και η προσπάθεια να συντονιστούν πανελλα-
δικά οι εστιακοί φοιτητές, αφού ήδη σε πολλές εστίες
έχουν ξεκινήσει μάχες ενάντια στους εργολάβους. Την
ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει τους μνημονιακούς
προϋπολογισμούς στην Παιδεία και τσακίζει τη μέριμνα,
οι εστιακοί φοιτητές οργανώνουμε τον αγώνα μας, για
πραγματικά δημόσια και δωρεάν Παιδεία, για να αυξη-
θεί η χρηματοδότηση για τις ανάγκες μας.

Μαρία Χριστοδούλου, φοιτήτρια ΠΤΔΕ

Έξω οι εργολάβοι από τις εστίες

Σε απεργία πείνας προχώρησαν εννέα μετανάστες από το Πακιστάν
και το Μπαγκλαντές που βρίσκονται ως κρατούμενοι στο ΑΤ Κολωνού
εδώ και δύο μήνες, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στην ΚΕΕΡΦΑ με τηλε-
φωνική επικοινωνία. Αφορμή είναι το άθλιο φαγητό αλλά και γιατί δεν
είχαν πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα που ζήτησαν. 

«Είναι υποκρισία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να εξαγγέλλει ότι θα
ψηφίσει στην Βουλή νέα “στρατηγική ένταξης” για τους μετανάστες
όταν όχι μόνο δεν προχωράει σε νομιμοποίηση όσων δεν έχουν χαρτιά
αλλά πισωγυρίζει στις ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα των προηγού-
μενων κυβερνήσεων, στοιβάζοντας κρατούμενους στα αστυνομικά
τμήματα, στέλνοντας τους μετά στην Αμυγδαλέζα και από εκεί στο αε-
ροδρόμιο για απέλαση.

Να σταματήσει η κακομεταχείρηση των μεταναστών στο ΑΤ Κολω-
νού, να αφεθούν ελεύθεροι οι μετανάστες, να πάρουν όλοι χαρτιά, να
κλείσει τώρα η Αμυγδαλέζα», υπογραμμίζει η ΚΕΕΡΦΑ σε ανακοίνωσή
της.

Φασιστική πρόκληση
«Η εμφάνιση σβάστικας στην πόρτα της διοίκησης εντός του

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, τις μέρες που κλιμα-
κώνονταν η εθνικιστική εκστρατεία των Μακεδονομάχων, είναι
μια τεράστια πρόκληση για την αντιφασιστική και δημοκρατική
πλειοψηφία» καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννί-
νων .

«Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία έχουν δώσει μάχες όλα αυ-
τά τα χρόνια απέναντι στους νεοναζί δολοφόνους της Χρυσής
Αυγής που διεκδικούσαν “αιμοδοσίες μόνο για Έλληνες”, συμ-
μετείχαν σε κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες για να κλείσουν
τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και για να καταδικαστούν οι δο-
λοφόνοι, ενώ ταυτόχρονα παλεύουν για ανοιχτά νοσοκομεία
για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Καλούμε το σωματείο των εργαζόμενων και κάθε εργαζόμε-
νη και εργαζόμενο να οργανώσουμε τη συμμετοχή μας στη διε-
θνή κινητοποίηση ενάντια στο ρατσισμό και στο φασισμό στις
16 Μάρτη, όπου εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, θα ξεσηκω-
θούμε παγκόσμια ενάντια στη φασιστική απειλή..».

ΦΕΠΑ
Την προηγούμενη Δευτέρα έγινε γενική συνέλευση των οικοτρόφων φοιτη-

τών στη ΦΕΠΑ (Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθήνας) με βασικό θέμα τις
εξελίξεις στην λέσχη. Από τη νέα χρονιά το εστιατόριο της ΦΕΠΑ πέρασε στα
χέρια της εταιρίας POT & PAN FOOD SERVICES και αυτό είχε ως αποτέλε-
σμα τη μείωση της ποσότητας του φαγητού αλλά και προβλήματα όσον αφο-
ρά την ποιότητά του. 

Για τους μη δικαιούχους φοιτητές αυξήθηκε η τιμή του γεύματος στα 3 ευ-
ρώ προκειμένου να βγάζει ο εργολάβος περισσότερα κέρδη. Την ίδια στιγμή
οι εργαζόμενοι από 23 έπεσαν στους 14 επειδή 3 μετατέθηκαν και 6 παραιτή-
θηκαν, χωρίς να αντικατασταθούν. Αυτές οι παραιτήσεις από τη μεριά μας
δεν θεωρούνται τυχαίες: πρόκειται για τακτική μείωσης προσωπικού καθώς
αυτό κρίθηκε υπερπλήρες από τον ίδιο τον εργολάβο, χωρίς βέβαια να αναλο-
γιστεί τον φόρτο εργασίας που θα επωμιστούν οι εναπομείναντες εργαζόμε-
νοι.

Ήδη συγκροτήσαμε επιτροπή του συλλόγου για την λέσχη, κάναμε κινητο-
ποίηση ενάντια στον εργολάβο και ο ίδιος απαίτησε απο το ΕΚΠΑ προστασία,
δηλαδή μπράβους με σκοπό να μας τρομοκρατήσει. Θα συνεχίσουμε τον
αγώνα με βασικά μας αιτήματα να φύγουν οι εργολάβοι από τις σχολές, να
παρέχεται δωρεάν σίτιση για όλους, να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος.

Αντέμ Χουσέινκο,  φοιτητής οικότροφος ΦΕΠΑ

Aπεργία πείνας 
στο τμήμα Κολωνού

26/1, Φοιτητές στο συλλαλητήριο των εκπαιδευτικών στην Αθήνα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 



Το Σάββατο 26 Γενάρη έγινε για πρώτη φο-
ρά συνέλευση πανεθνικού συντονισμού
των Κίτρινων Γιλέκων και παρούσες ήταν

26 τουλάχιστον αντιπροσωπείες απ’ όλη τη Γαλ-
λία. Η συνέλευση κατέληξε σε κάλεσμα για συ-
σπείρωση, για διαδηλώσεις μπροστά στα τμή-
ματα ενάντια στην αστυνομική καταστολή, συ-
νέχιση των μπλόκων των διασταυρώσεων και
των διαδηλώσεων κάθε Σάββατο, τοποθετήθηκε
επίσης ενάντια στο σεξισμό και το ρατσισμό –
και το πιο σημαντικό: Κάλεσε στην οργάνωση
μαζικής και επαναλαμβανόμενης απεργίας από
τις 5 Φλεβάρη (μέρα 24ωρης απεργίας που έχει
καλέσει το συνδικάτο CGT) μέσα από απεργια-
κές επιτροπές στους χώρους δουλειάς, αλλά
και στα σχολεία και τις σχολές με στόχο το γε-
νικό μπλοκάρισμα της οικονομίας. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, με έντονο
άρωμα ’68 καθώς οι καταλήψεις εργοστασίων
και η γενική απεργία διαρκείας που ταρακούνη-
σε τότε την Γαλλία και όλο τον πλανήτη είχε ξε-
κινήσει από μια 24ωρη συμβολική απεργία που
είχαν καλέσει τα συνδικάτα σε συμπαράσταση
των φοιτητών.

Τώρα η συνδικαλιστική γραφειοκρατία καλεί
την απεργία στις 5/2 κάτω από τον συνεχιζόμε-
νο για 11η βδομάδα ξεσηκωμό των Κίτρινων Γι-
λέκων: Το Σάββατο 26 Γενάρη χιλιάδες κόσμου
διαδήλωσαν ξανά σε όλη τη Γαλλία. Τα συλλα-
λητήρια σημαδεύτηκαν από συγκρούσεις με
την αστυνομία που χρησιμοποίησε δακρυγόνα
και αύρες αλλά και από επιθέσεις φασιστικών
ομάδων στα μπλοκα οργανώσεων της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς, όπως το ΝΡΑ και άλλων
συνδικαλιστών. Ο Jerome Rodrigues, ένας από
τους ηγέτες των Κίτρινων Γιλέκων, έχασε το δε-
ξί του μάτι από πλαστική σφαίρα της αστυνο-
μίας. 

Στην απεργία στις 5 Φλεβάρη δεν καλεί μόνο
η CGT αλλά και σωματεία όπως αυτό των σιδη-
ροδρομικών της SUD του βόρειου τομέα του
Παρισιού που είχαν πρωτοστατήσει στις μεγά-

λες περσινές απεργίες. Η Ομοσπονδία Solidai-
res λέει ότι η απεργία στις 5/2 θα πρέπει να εί-
ναι αφετηρία απεργιακής κλιμάκωσης. 

Το κάλεσμα του συντονισμού των Κίτρινων Γι-
λέκων αναφέρει ανάμεσα σε άλλα: 

«Εμείς, τα Κίτρινα Γιλέκα, συναντηθήκαμε
στις 26 και 27 Γενάρη στη Συνέλευση των συνε-
λεύσεων. Από το πιο μικρό χωριό μέχρι την με-
γαλύτερη πόλη έχουμε ξεσηκωθεί ενάντια σε
αυτήν την βαθιά άδικη, βίαια, και αβάσταχτη
κοινωνία…

«Ας μοιραστούμε τον πλούτο»
Ας μοιραστούμε τον πλούτο και όχι την μιζέ-

ρια. Ας τελειώνουμε με τις κοινωνικές ανισότη-
τες. Απαιτούμε άμεση αύξηση στους μισθούς,
κοινωνική ασφάλεια, συντάξεις, το αδιαπραγμά-
τευτο δικαίωμα σε στέγη και υγεία, εκπαίδευση,
δωρεάν υπηρεσίες για όλους…. 

Αφού μας προσέβαλαν και μας μεταχειρίστη-
καν σαν ένα τίποτε, τώρα μας παρουσιάζουν
σαν ένα μισαλόδοξο ξενοφοβικό όχλο. Αλλά εί-

μαστε ακριβώς το αντίθετο. Ούτε ρατσιστές ού-
τε σεξιστές, ούτε ομοφοβικοί - είμαστε περήφα-
νοι που είμαστε όλοι μαζί, με τις διαφορές μας,
για να χτίσουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης.  

Εμείς, τα Κίτρινα Γιλέκα καλούμε όλους, με
όλα τους τα μέσα να ενωθούν μαζί μας. Καλού-
με σε συνέχιση των δράσεων, τον αποκλεισμό
των δρόμων και το μπλοκάρισμα της οικονο-
μίας, για να χτίσουμε μια μαζική απεργία, αρχή
ανανέωσης στις 5 Φλεβάρη. Καλούμε σε συγ-
κρότηση επιτροπών στους χώρους δουλειάς,
τα πανεπιστήμια, τα σχολεία ώστε η απεργία να
στηριχτεί από τη βάση από τους ίδιους τους
απεργούς.

Ας οργανωθούμε με ένα δημοκρατικό, αυτό-
νομο και ανεξάρτητο τρόπο. Αυτή η Συνέλευση
των Συνελεύσεων είναι ένα σημαντικό βήμα που
μας επιτρέπει να συζητάμε τα αιτήματά μας και
τη δράση μας. Ας επικεντρωθούμε στην αλλαγή
της κοινωνίας. 

Μακρόν παραιτήσου. Ζήτω η εξουσία του λα-
ού, για το λαό και από τον λαό».  

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΗΠΑ
Απεργιακό
τείχος
Συνέχεια από τη σελ.3

Ακόμη μεγαλύτερο ήταν το χα-
στούκι που έδωσαν σε ρεπουμπλι-
κάνους και δημοκρατικούς οι
33.000 απεργοί εκπαιδευτικοί στο
Λος Άντζελες, την περασμένη Τε-
τάρτη. Μετά από έξι μέρες απερ-
γίας και καθημερινές διαδηλώσεις
επέστρεψαν στις τάξεις τους νικη-
τές, έπειτα από βεβιασμένη συμ-
φωνία της ηγεσίας του συνδικάτου
τους με την τοπική κυβέρνηση  -
έχοντας όμως πετύχει συμβάσεις
με άμεσες αυξήσεις 6%, δέσμευση
για πάνω από 600 προσλήψεις νο-
σηλευτών και άλλου βοηθητικού
προσωπικού στα σχολεία, μείωση
του αριθμού μαθητών ανά τάξη.

Δίπλα σε αυτά, η απεργία πέτυχε
να μπλοκάρει τα σχέδια ιδιωτικο-
ποίησης της εκπαίδευσης που προ-
ωθούν ρεπουμπλικάνοι και δημο-
κρατικοί αλλά και να αναδείξει την
τεράστια συμπαράσταση, μαθητών,
γονιών και άλλων εργαζομένων
στον αγώνα των εκπαιδευτικών.
Όπως τόνισε στην αγγλική εφημε-
ρίδα Socialist Worker η απεργός
εκπαιδευτικός Nicolle Fefferman:

«Η απεργία έκανε γνωστές στον
πλατύ κόσμο τις επιλογές της ηγε-
σίας των Δημοκρατικών και τις
ιδιωτικοποιήσεις που προωθούν.
Ήταν ένα μόνο στάδιο στον αγώνα
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, που
θα είναι μεγάλη μάχη αλλά νοιώθω
πολύ πιο αποφασισμένη τώρα.
Όταν ψηφίζαμε να βγούμε σε
απεργία δεν περιμέναμε ότι θα
έκλεινε όλη η πόλη, ότι όλη η πόλη
θα υποστήριζε την απεργία, 80%
μας υποστήριζε σύμφωνα με τις
δημοσκοπήσεις».

Η απεργία θα μπορούσε να πετύ-
χει πολύ περισσότερα αν η ηγεσία
του συνδικάτου UTLA (αφού καθυ-
στέρησε 20 μήνες να καλέσει την
απεργία που υποστήριζε το 98% και
στη συνέχεια προσπάθησε ανεπιτυ-
χώς να την αναστείλει) δεν έτρεχε
να συμφωνήσει στο πρώτο πακέτο
συμφωνίας που της πρόσφεραν οι
αρχές δίνοντας μόνο 3 ώρες στους
απεργούς να ελέγξουν τι ακριβώς
περιείχαν οι 40 σελίδες του.  

Όμως το κύμα των απεργιακών
κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών,
που από το 2018 σαρώνει τη μια
μετά την άλλη πόλεις και πολιτείες
των ΗΠΑ, συνεχίζει να εξαπλώνεται
- με τους εκπαιδευτικούς στα σχο-
λεία του Ντένβερ να ψηφίζουν την
έναρξη απεργίας διαρκείας αυτήν
τη βδομάδα.

Γιώργος Πίττας

ΓΑΛΛΙΑ Γενική απεργία!

Μια τεράστια ανθρωπιστική και οικολογική καταστροφή έγινε στη
Βραζιλία την περασμένη βδομάδα. 400 περίπου άτομα, στην συν-
τριπτική τους πλειοψηφία εργαζόμενοι, είναι τυπικά «αγνοούμε-

νοι» (στην πραγματικότητα θαμμένοι μέσα στις λάσπες) μετά την κατάρ-
ρευση φράγματος της εταιρίας Vale στη Βραζιλία στο κρατίδιο Minas Ge-
rais. Η κατάρρευση του φράγματος απελευθέρωσε ένα κύμα από από-
βλητα σιδήρου σε μια τεράστια έκταση. 

Είναι μια καταστροφή που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Το Σε-
πτέμβριο του 2017 η ΒWI, η Διεθνής Ομοσπονδία οικοδόμων και υλοτό-
μων δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο: «Βραζιλία, η ΒWI οργανώνει τους
εργάτες στα φράγματα και προειδοποιεί για τον κίνδυνο περισσότερων
ατυχημάτων».  Τον Νοέμβριο του 2015, 19 εργάτες είχαν σκοτωθεί όταν
κατέρρευσε άλλο φράγμα, επίσης της εταιρίας Vale, στο Samarco. Στη
Βραζιλία υπάρχουν 17.000 φράγματα, περίπου το 1/3 των φραγμάτων
παγκοσμίως από τα οποία το 13% ανήκει στην κατηγορία «κινδύνου» και
το 12% στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου». 

H ίδια η Vale είναι μια πολυεθνική με τεράστια κέρδη (5,1 δις δολάρια,
το 2017) και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής σιδήρου στον κόσμο. Μόλις
δύο μέρες μετά την καταστροφή, η εταιρία σήμανε νέο συναγερμό για
αύξηση των υδάτων στο φράγμα 6 του ορυχείου Κορέτζο ντου Φεϊζάου
ενώ την Παρασκευή είχε καταρρεύσει το φράγμα τελμάτων του ίδιου
ορυχείου.

Αυτά είναι τα συμφέροντα που εξυπηρετεί ο νέος ακροδεξιός πρό-
εδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο και γι’ αυτά τα συμφέροντα ήταν έτοι-
μος να φέρει το αμέσως επόμενο διάστημα νόμο στη βουλή που θα απε-
λευθέρωνε ακόμη περισσότερο την ασύδοτη δράση των εταιριών, καταρ-

γώντας τους όποιους περιορισμούς υπήρχαν με ανυπολόγιστο κόστος
ανθρώπινων ζωών και φυσικής καταστροφής. Τώρα κάτω από την κατα-
κραυγή παγώνει προσωρινά αυτά τα σχέδια.

Aλλά δεν είναι αυτό το μόνο πρόβλημα που ο Μπολσονάρο αντιμετωπί-
ζει μέσα στον πρώτο μήνα διακυβέρνησής του. «Αν κατά τύχη διέπραξε
κάποιο λάθος, αν υπάρχουν αποδείξεις, ακόμη και αν λυπάμαι ως πατέ-
ρας του, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα για αυτές τις πράξεις που δεν
μπορούμε να ανεχθούμε» αναγκάστηκε να δηλώσει ο Μπολσονάρο, σε
συνέντευξη του στο Bloomberg, στο Νταβός σχετικά με το σκάνδαλο που
αφορά τον γιο του Φλάβιο (εκλέχτηκε γερουσιαστής στις πρόσφατες
εκλογές).

Όπως αποκαλύφθηκε στα ΜΜΕ το περασμένο σαββατοκύριακο, η υπη-
ρεσία που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομι-
κών συναλλαγών εντόπισε 48 «ύποπτες» καταθέσεις του Φλάβιο, συνολι-
κής αξίας 96.000 ρεάλ (περίπου 22.000 ευρώ) στο διάστημα Ιουνίου-Ιου-
λίου 2017 – ανάμεσα σε αυτές και κάποιες προς αποδέκτες της φασιστι-
κής συμμορίας που δολοφόνησε πριν λίγους μήνες την Μαριέλε Φράνκο
ακτιβίστρια του γυνακείου-LGBTQ κινήματος και αριστερής δημοτικής
συμβούλου στο Ρίο. 

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο είχε προσλάβει στο πολιτικό γραφείο του μέλη
της οικογένειας ενός από τους δύο βασικών κατηγορούμενων για την δο-
λοφονία της Φράνκο, ενός πρώην αστυνομικού που είναι ο επικεφαλής
μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης που έχει σπείρει τον τρόμο στις φα-
βέλες του Ρίο ντε Ζανέιρο. Επιπλέον ο Φλάβιο τον είχε παρασημοφορή-
σει για την δράση του στην στρατιωτική αστυνομία όπως και τον δεύτερο
ύποπτο, επίσης νυν ταγματάρχη στην στρατιωτική αστυνομία και αρχηγό
της φασιστικής συμμορίας που είναι υπεύθυνη για μια σφαγή που οδήγη-
σε στην δολοφονία 5 ανθρώπων σε φαβέλα του Ρίο. 
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