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Τι σημαίνει η υπογραφή του Προ-
εδρικού Διατάγματος όσον αφορά
στα πτυχία των καλλιτεχνικών
σπουδών;

Λίγες μέρες πριν τις γιορτές των
Χριστουγέννων (17/12) υπογράφηκε
το Προεδρικό Διάταγμα 85, το οποίο
επί της ουσίας καταργεί τα καλλιτε-
χνικά πτυχία εξισώνοντάς τα με απο-
λυτήρια Λυκείου. Αυτό δεν αφορά
μόνο όσους/όσες σπουδάζουν τώ-
ρα, αλλά και όσους/όσες έχουν απο-
φοιτήσει από καλλιτεχνικές σχολές
από το 2003 και μετά. Είναι κάτι που
εξοργίζει όλον τον κόσμο που επί
τρία χρόνια σπούδαζε κάθε μέρα σε
τρομερά εντατικούς ρυθμούς στις
«ανώτερες» δραματικές σχολές και
σε σχολές χορού και κινηματογρά-
φου. Και την ίδια ώρα με τον νόμο
Κεραμέως, ιδιωτικά κολέγια που συ-
νεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια
και έχουν πρόγραμμα σπουδών υπο-
κριτικής δίνουν στους απόφοιτούς
τους Bachelor, υψηλότερο δηλαδή
τίτλο σπουδών απ' ό,τι για παρά-
δειγμα το ίδιο το Εθνικό Θέατρο. 

Το πιο άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι
όσοι θέλουν να εργαστούν στο Δη-
μόσιο θεωρούνται ως ανειδίκευτοι
εργάτες, παίρνοντας και τον αντί-
στοιχο μισθό. Αλλά προφανώς δεν
είναι μόνο αυτό. Πρόκειται για απα-
ξίωση των σπουδών μας και της Τέ-
χνης μας, που ανοίγει τον δρόμο σε
ένα συνολικότερο χτύπημα στα ερ-
γασιακά μας δικαιώματα, ενώ εδώ
και χρόνια παλεύουμε για αναβάθμι-
ση των σπουδών μας και για Συλλο-
γικές Συμβάσεις Εργασίας. Αν στον
Δημόσιο Τομέα θεωρούμαστε από-
φοιτοι Λυκείου, στον Ιδιωτικό Τομέα
η διαπραγμάτευση για ΣΣΕ και για
τις αποδοχές μας θα είναι με ακόμα
χειρότερους όρους. Έχουμε την ει-
κόνα από την περίοδο της πανδη-
μίας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει
την Τέχνη στην καλύτερη περίπτωση
ως χόμπι. Έχουν συμφέρον κυβέρ-
νηση και αφεντικά-παραγωγοί από
την αφήγηση ότι δεν είναι πραγματι-
κή δουλειά το θέατρο και οι παρα-
στάσεις, ώστε να συνεχίσουν με τη
μαύρη ανασφάλιστη εργασία χωρίς
ΣΣΕ, τις απλήρωτες πρόβες, τα ανύ-
παρκτα ωράρια. 

Αυτή η επίθεση δεν έγινε στο πα-
ρεμπιπτόντως, όπως θέλουν να μας
λένε. Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι αυ-
τή που κατάργησε τα καλλιτεχνικά
μαθήματα από τα σχολεία, που έχει
φτάσει τη χρηματοδότηση του Πολι-
τισμού στα τάρταρα και που είναι
βουτηγμένη στα σκάνδαλα των βια-
στών Λιγνάδηδων και των ιδιωτικο-
ποιήσεων στον Πολιτισμό και παν-
τού. Γίνεται και σε μια περίοδο που
έχει ανοίξει μια ολομέτωπη επίθεση
στην εργατική τάξη και τη νεολαία.

Πώς ξεδιπλώθηκε η αντίσταση σε
αυτή την επίθεση;

Είναι εντυπωσιακά τα αντανακλα-
στικά του κινήματος που ξέσπασε

αμέσως μετά την ενημέρωση για την
υπογραφή του ΠΔ 85. Μέσα σε λί-
γες ώρες, την Πέμπτη 22/12, οι
σπουδαστές/τριες του Εθνικού Θεά-
τρου έκαναν συνέλευση και μετά κα-
τάληψη της σχολής που κράτησε
δύο μέρες. Έγινε κάλεσμα σε όλες
τις υπόλοιπες καλλιτεχνικές σχολές
και τα σωματεία, και μέσα σε λίγες
ώρες έγινε νέα μεγάλη συνέλευση
με πάνω από 200 άτομα και με συμ-
μετοχή από εκπροσώπους της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος
Ακροάματος (ΠΟΘΑ), του Σωματεί-
ου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) και του
Σωματείου Εργαζομένων στον Χώρο
του Χορού (ΣΕΧΩΧΟ). Εκεί αποφα-
σίστηκε και η διαδήλωση της επόμε-
νης ημέρας στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών, που ήταν η πρώτη κινηματική
απάντηση. Ταυτόχρονα ξεκίνησαν
δράσεις ενημέρωσης του κοινού
στα θέατρα από τους ηθοποιούς,
που διαβάζουν την ανακοίνωση του
ΣΕΗ.

Συμμετείχαν πολλές εκατοντάδες
κόσμου στην κινητοποίηση στο
ΥΠΕΣ με τα πανό των σχολών και
των σωματείων. Έκανε αίσθηση όχι
μόνο λόγω της μεγάλης μαζικότητάς
της, αλλά και από τη δυναμική της,
τα συνθήματα, την αποφασιστικότη-
τα όλων ότι δεν θα αφήσουμε να πε-
ράσει αυτή η επίθεση. Ήταν καθορι-
στική αυτή η εικόνα για να υπάρχει
συνέχεια με κλιμάκωση, ακόμα και
μέσα στις μέρες των γιορτών. Έτσι
το απόγευμα της ίδιας μέρας, στην
κατάληψη του Εθνικού έγινε νέα συ-
νέλευση στην οποία εκφράστηκε ο
ενθουσιασμός για την επιτυχία της
κινητοποίησης, άνοιξε η συζήτηση

για τις συνολικότερες διεκδικήσεις
μας και αποφασίστηκε νέα συγκέν-
τρωση στο Υπουργείο Πολιτισμού
την Τρίτη 27/12. Η δεύτερη αυτή κι-
νητοποίηση ήταν ακόμα πιο μαζική.
Εξελίχθηκε σε μια τεράστια παν-καλ-
λιτεχνική διαδήλωση χιλιάδων που
έκανε πορεία προς τη Βουλή με
συμμετοχή από τους σπουδαστές
των καλλιτεχνικών σχολών, από τα
σωματεία και από μαθητές των καλ-
λιτεχνικών σχολείων. 

Ποια είναι η συνέχεια των κινητο-
ποιήσεων και με τι αιτήματα; 

Στη συνάντηση που έγινε μεταξύ
των σωματείων και των υπουργείων
Πολιτισμού, Παιδείας και Εσωτερι-
κών, η απάντηση που πήραμε ήταν
ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι γιατί
είναι ψηφισμένο διάταγμα. Αναμενό-
μενη εξέλιξη και γι' αυτό συνεχίζου-
με τις κινητοποιήσεις. Στις 10/1 θα
γίνει νέα συγκέντρωση στο Υπουρ-

γείο Παιδείας, με μοτοπορεία και
πούλμαν που θα ξεκινήσουν στις
11.30πμ από το Πεδίον του Άρεως
προς το Υπουργείο. 

Το σημαντικότερο όμως είναι να
υλοποιηθεί η πρόταση του ΣΕΗ για
απεργία διαρκείας μετά τις γιορτές.
Αυτό είναι το πρώτο που συζητούν
οι σπουδαστές στις συνελεύσεις
τους, αλλά και οι εργάτες της Τέ-
χνης. Να γίνει της Γαλλίας, που οι
καλλιτέχνες μαζί με τον κόσμο κα-
ταλαμβάνουν τους χώρους του Πο-
λιτισμού με εργατικό έλεγχο. Έτσι
κι εδώ, απεργιακά να παγώσει ο Πο-
λιτισμός για να ανατρέψουμε αυτό
το διάταγμα και να συνεχίσουμε με
τη μάχη για τα εργασιακά μας δι-
καιώματα και την υπογραφή ΣΣΕ
στο Ελεύθερο Θέατρο, που την ξε-
κινήσαμε δυναμικά μέσα στην παν-
δημία, αλλά δεν προχώρησε. 

Ταυτόχρονα, διεκδικούμε ότι πρέ-
πει να δημιουργηθεί μια παν-καλλι-
τεχνική Ακαδημία, δημόσια και δω-
ρεάν, που συμπεριλαμβάνει όλα τα
καλλιτεχνικά επαγγέλματα, με πολ-
λούς εισακτέους και με συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο
δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι
θα αλλάξει το τοπίο που υπάρχει
αυτή τη στιγμή, με τις ιδιωτικές σχο-
λές να καλύπτουν τη συντριπτική
πλειοψηφία των σπουδαστών, οι
οποίοι για να τις πληρώνουν θα πρέ-
πει να συνδυάσουν το εντατικό πρό-
γραμμα σπουδών με μια δουλειά, αν
δεν έχουν οικονομικά άλλες πλάτες
για να τους στηρίζουν. 

Πώς σχολιάζεις αυτήν την τρομερή
ανταπόκριση του κόσμου της Τέ-

χνης στις κινητοποιήσεις που γί-
νονται με αιχμή την υπογραφή του
ΠΔ;

Δεν έπεσαν από τον ουρανό αυτά
τα αντανακλαστικά που επιδει-
κνύουν οι καλλιτέχνες, σπουδαστές
και εργαζόμενοι, και η εξήγηση δεν
βρίσκεται απλά στο μέγεθος της
επίθεσης. Την τελευταία τετραετία,
με αποκορύφωμα μέσα στην πανδη-
μία, ξεδιπλώθηκε στον χώρο της Τέ-
χνης και του Πολιτισμού ένα πρωτο-
φανές κίνημα με τεράστια παν-καλ-
λιτεχνικά συλλαλητήρια. Συσπειρώ-
θηκαν για πρώτη φορά όλες οι ειδι-
κότητες της Τέχνης στον δρόμο.
Αυτή η εμπειρία άφησε παρακατα-
θήκες. Ο κόσμος ξανασυσπειρώθη-
κε στα σωματεία του -για παράδειγ-
μα το ΣΕΗ έγραψε πολλά νέα μέλη-,
φτιάχτηκαν νέα σωματεία εκεί που
δεν υπήρχαν, άνοιξαν σύλλογοι
σπουδαστών μέσα στο Εθνικό Θέα-
τρο και τις ιδιωτικές σχολές. Έχου-
με να κερδίσουμε ότι θα υπάρχει
συνδικαλισμός σε όλες τις σχολές
και ότι θα συνεχιστούν οι συνελεύ-
σεις. 

Το κίνημα αυτό συνέχισε με το ελ-
ληνικό #metoo συνδέοντας τη μάχη
ενάντια στον σεξισμό με την εργα-
σιακή επισφάλεια και την ανάγκη
για ΣΣΕ. Έγινε μάχη των σωματεί-
ων, γι' αυτό φωνάζαμε “ΣΕΗ, ΣΕΗ
σε κάθε βιαστή”. Αυτή η αντιμετώπι-
ση έστειλε τον κάθε Λιγνάδη και Φι-
λιππίδη στο σκαμνί και έφτασε την
Μενδώνη και τον Μητσοτάκη να
απολογούνται και να βρίσκονται σε
πολιτική κρίση. Αυτές οι μάχες ριζο-
σπαστικοποίησαν τον κόσμο. Το
σύνθημα που φωνάζαμε τις τελευ-
ταίες μέρες “Μας θέλει μαθητές,
αυτό το σάπιο σύστημα που θρέφει
βιαστές”, αποδεικνύει ότι αυτοί που
διαδηλώνουν σήμερα γαλουχήθη-
καν πολιτικά τότε. Επίσης, το εργα-
τικό κίνημα που φούντωσε τους τε-
λευταίους μήνες με πανεργατικές
απεργίες και με τις μάχες στην
Υγεία, στην Παιδεία και σε πολλούς
εργατικούς χώρους ενάντια στην
ακρίβεια και για ΣΣΕ ήταν έμπνευση
για όλους μας.

Πάνω απ' όλα, αυτές οι διεργα-
σίες έκαναν τον κόσμο της Τέχνης
να κάνει συνολικά τεράστια προχω-
ρήματα σε επίπεδα συνείδησης.
Από άτομα και μονάδες καλλιτεχνι-
κές έγιναν οι “εργάτες της Τέχνης”,
κομμάτι της εργατικής τάξης. Έτσι
φτάσαμε σε νίκες τότε, κερδίζοντας
επιδόματα μέσα στην πανδημία,
έτσι πρέπει και να συνεχίσουμε. Να
ενωθούμε με τα υπόλοιπα κομμάτια
της κοινωνίας που παλεύουν, με
τους φοιτητές και τους εργαζόμε-
νους. Όχι μόνο με τη συμμετοχή
μας σε κινητοποιήσεις, αλλά με το
όπλο που έχουν οι εργάτες, την
απεργία. Για να κερδίσουμε τα αιτή-
ματά μας, να ανατρέψουμε την κυ-
βέρνηση, αλλά και να τσακίσουμε
συνολικά αυτό το “σάπιο σύστημα”.

“Αυτή η επίθεση δεν έγινε
στο παρεμπιπτόντως, όπως
θέλουν να μας λένε. Η κυβέρ-
νηση της ΝΔ είναι αυτή που
κατάργησε τα καλλιτεχνικά
μαθήματα από τα σχολεία,
που έχει φτάσει τη χρηματο-
δότηση του Πολιτισμού στα
τάρταρα και που είναι βου-
τηγμένη στα σκάνδαλα των
βιαστών Λιγνάδηδων και των
ιδιωτικοποιήσεων στον Πολι-
τισμό και παντού”.

Το ξέσπασμα των καλλιτεχνών 
δεν έπεσε από τον ουρανό
Η Αλεξάνδρα Μαρτίνη, σπουδάστρια στη δραματική σχολή “δήλος”, μίλησε στον Μάνο Νικολάου
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Έχουμε δει και στο παρελθόν πρωτο-
χρονιάτικες εκδόσεις μεγάλων πε-
ριοδικών του διεθνούς τύπου να θυ-

μούνται τον Μαρξ και μάλιστα σαν καλοκά-
γαθο Αη-Βασίλη. Το 2023 μπήκε με το Spie-
gel να αναρρωτιέται στο εξώφυλλο μήπως ο
Μαρξ είχε δίκιο και η φωτογραφία να δείχνει
έναν Μαρξ με τατουάζ που θυμίζει πιο πολύ
λιμενεργάτη του Αμβούργου… Είναι κι αυτό
ένα σημάδι των καιρών.

Ο καπιταλισμός παγκόσμια συγκλονίζεται
από αναταράξεις που μέσα στη χρονιά που
πέρασε πήραν το όνομα «πολυκρίση». Στο
ξεκίνημα του 2022 το κυρίαρχο αφήγημα
ήταν ότι φτάνουμε επιτέλους στην έξοδο
από τις πολλαπλές κρίσεις που σημάδεψαν
τα προηγούμενα χρόνια. Βγαίνουμε από την
πανδημία και τα σοκ που προκάλεσε όχι μό-

νο στα συστήματα Υγείας, αλλά και στην οι-
κονομία, με τις καραντίνες και τις αρρυθμίες
στις αλυσίδες διεθνών μεταφορών. Επιταχύ-
νεται η «πράσινη» μετάβαση από τα ορυκτά
καύσιμα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας μετά και τις αποφάσεις της διάσκεψης
του ΟΗΕ COP26. Μπαίνουμε σε φάση οικο-
νομικής ανάκαμψης που θα φέρει επιστροφή
στη δουλειά και βελτίωση του εργατικού ει-
σοδήματος μετά την ταλαιπωρία που προκά-
λεσε η πανδημία, αλλά και χαλάρωση των εν-
τάσεων στις διεθνείς σχέσεις, καθώς μια
ανοδική πορεία της παγκόσμιας οικονομίας
θα ξαναβάλει μπροστά τις διαδικασίες συμ-
μετοχής όλων των χωρών στα οφέλη της
«παγκοσμιοποιημένης αγοράς».

Προσδοκίες
Μία προς μία αυτές οι προσδοκίες έχουν

τσακιστεί. Το 2022 έχει σημαδευτεί από το
ξέσπασμα του πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην
Ουκρανία, που τείνει να εξαπλωθεί σε πολ-
λές άλλες εστίες, από τη Βαλτική και την
Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τον Ειρηνικό.
Στην οικονομία, η έκρηξη του πληθωρισμού
όχι μόνο ροκανίζει τα εργατικά μεροκάματα,
αλλά και επαναφέρει προβλήματα κρίσης
χρέους καθώς οι κεντρικές τράπεζες ανεβά-
ζουν τα επιτόκια. Όσο για τον μύθο της
«πράσινης μετάβασης», αυτός έχει δώσει τη
θέση του στον εφιάλτη της χειρότερης ενερ-
γειακής κρίσης και στο ποδοβολητό των κυ-
βερνήσεων και των πολυεθνικών της ενέργει-
ας πίσω στα ορυκτά καύσιμα.

Αυτή η μεταστροφή από τις χαζοχαρούμε-
νες προσδοκίες μιας «επιστροφής στην κα-
νονικότητα» στη βουτιά στη χειρότερη δίνη
αλλεπάλληλων κρίσεων δίνει το στίγμα του
2023. Οι κυβερνήσεις που διαχειρίζονται αυ-
τό το σύστημα μοιάζουν με αυτό που έγραφε

ο Μαρξ στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, σαν
μαθητευόμενοι μάγοι που δεν μπορούν να
ελέγξουν τις εξελίξεις που δρομολόγησαν
και τις αναταράξεις που συγκλονίζουν τον
καπιταλισμό μέσα στην κρίση του.

Αν το Σπήγκελ ανησυχεί μια φορά στη
Γερμανία, ο Μητσοτάκης έχει λόγους να φο-
βάται δέκα φορές παραπάνω. Όλες οι λυσ-
σαλέες προσπάθειες που έκανε για να τσακί-
σει το εργατικό κίνημα και τη νεολαία γύρι-
σαν μπούμερανγκ, οι απεργοί αψηφούν τους
νόμους του Χατζηδάκη και της Κεραμέως, οι
φοιτητές ακύρωσαν την πανεπιστημιακή
αστυνομία, χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους
ενάντια στους μπάτσους-δολοφόνους του
Κώστα Φραγκούλη στην επέτειο του Αλέξη
Γρηγορόπουλου. Η Μενδώνη έκανε Χριστού-
γεννα πολιορκημένη από τους σπουδαστές
και τους εργάτες της Τέχνης.

Δεν αρκεί, όμως, μόνο να θυμόμαστε ότι ο
Μαρξ είχε δίκιο για την κρίση του καπιταλι-
σμού και για τον «ιστορικό νεκροθάφτη» που
θα τον ανατρέψει. Πρέπει να οργανώνουμε
με βάση αυτή την πίστη ώστε το 2023 να γί-
νει χρονιά της ανατροπής. Δυνατή αντικαπι-
ταλιστική αριστερά είναι η πολιτική επιλογή
για να κάνουμε πράξη αυτές τις δυνατότη-
τες. Ο Γενάρης ξεκινάει με τοπικές συνελεύ-
σεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις 14-15 του μήνα και
συνεχίζεται με τη Συνδιάσκεψή της στις 21-
22 που μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην
Πρωτοβουλία για Ενωτική Κίνηση της Ριζο-
σπαστικής και Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς
μετά την επιτυχημένη πρώτη εμφάνισή της
στο Στούντιο. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια.
Εδώ είναι η θέση κάθε αγωνιστή και αγωνί-
στριας που παλεύει για να υλοποιήσουμε την
ανατρεπτική δυναμική που έβαλε στην ημε-
ρήσια διάταξη της ιστορίας ο Μαρξ.

Στις 35.800 ανέβηκε ο δείκτης της ενίσχυ-
σης στην Εργατική Αλληλεγγύη με τις

5.600 που συγκεντρώθηκαν μέσα στις γιορ-
τές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς.

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους, τις φίλες και τους φίλους που
μας έστειλαν την ενισχυσή τους.

Φωτεινή Δ. 500 ευρώ, από 100: Αλίκη Λ.,
Βασίλης Κ., Γιάννης Κ. Τζούλη Κ. 70. Από 50:
Αγγελική Π., Μαριάννα Θ., Γιώργος Φ., Κύ-
ρος Κ., Σωτήρης Κ., Βασίλης Μ. Από 40:
Γιώργος Μ., Πάνος Λ. 40, από 30: Μαρία Α.,
Κατερίνα Τ., Ελένη Κ., Φωτεινή Λ. Από 25:
Κατερίνα Π., Δήμητρα Κ., Σύλβια Φ.

Από 20: Παναγιώτης Π., Δημήτρης Ζ.,
Αφροδίτη Π., Βαγγέλης Π., Μαρία Β., Αντώ-
νης Π., Μαρία Γ., Στέλιος Γ., Σάββας Κ.,
Νώντας Φ., Μαριλένα Κ., Μαρία Φ., Γιώργος
Ψ., Σίσσυ Ζ.,Τόνια Α.

Από 15: Εύα Η., Χαρίτα Μ., Αλεξία Π. από
10: Εύα Μ., Αντώνης Κ., Μαρία Κ., Πανάγος
Μ., Ρεμπέκα Ρ., Βάσω Ν., Άννα Μ., Κατερίνα
Θ., Αργύρης Κ., Αναστασία Π., Αντώνης Φ.,
Τιάνα Α., Ρούμπη Α., Μπάμπης Στ., Σωκρά-
της Τ., Νίκος Β.

Από 5: Μανώλης Κ., Κατερίνα Σ., Κική Τ.,
Κώστας Α., Φώτης Σ., Άννα Μ., Λίτσα Α., Μα-
ρία Ρ., Κοσμάς Ρ. 

Ευχαριστούμε τους αναγνώστες της εφη-
μερίδας και του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα Κάτω που γράφτηκαν συνδρομητές.
Νίκος Κ., Μιχάλης Τ., Γιωργία Τ., Λεωνίδας
Μ., Θοδωρής Λ., Ιωάννα Μ., Μαρία Μ., Νίκος
Τ., Αναστασία Π., Σταυρούλα Π., Μάκης Κ.,
Μανώλης Π., Γιώργος Δ., Ασπα Ν., Νίκος Γ.,
Φωτεινή Κ., Μαρία Π., Λίτσα Λ., Μαίρη Π.,
Σοφία Κ.

Επίσης ευχαριστούμε τα συνεργεία της
εφημερίδας που συγκέντρωσαν ενισχύσεις
από τους εργατικούς χώρους. Νοσοκομεία:
Έλενα 60 ευρώ, Άγιος Σάββας 50, Αγία Ολ-
γα 25. ΑΑΔΕ 39, ΕΡΤ 10.

Έχουν 
κάθε 
λόγο να
φοβούνται
μήπως 
ο Μαρξ 
είχε δίκιο

OIKONOMIKH
ΕΞΟΡΜΗΣΗ



Το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 που υποτιμά-
ει τις καλλιτεχνικές σπουδές στο επίπεδο του

«χόμπι» είναι μια πρόκληση για όλους/ες. Η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη, στην προσπάθεια της να
στηρίξει τα ισχυρά λόμπι της ιδιωτικής εκπαίδευ-
σης, τα κολέγια κλπ, στερεί από τους νέους
σπουδαστές το δικαίωμα τους στο όνειρο, στα
εργασιακά δικαιώματα και στο μέλλον. Πρόκειται
για την επίσημη ταφόπλακα στις διεκδικήσεις
τριάντα χρόνων των καλλιτεχνών να αναβαθμί-
σουν τις σπουδές τους και να αναγνωρίσουν τα
επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Αλλά και για τους χιλιάδες εργάτες/τριες της
Τέχνης που δουλεύουν σήμερα είναι χτύπημα,
μιας που μετά από δεκαετίες επαγγελματικής
ζωής «μαθαίνουν» ότι για την κυβέρνηση, το
κράτος, την εργοδοσία, ουσιαστικά είναι ανειδί-
κευτοι εργάτες/τριες με απολυτήριο Λυκείου, με
όλες τις συνέπειες για τις αμοιβές και τα επαγ-
γελματικά τους δικαιώματα.

Είναι ακόμη ένα δείγμα ότι έχουμε απέναντι
μας μια κυβέρνηση που είναι εχθρική απέναντι
στον Πολιτισμό και τους εργάτες/ριες του, όπως
είναι εχθρική συνολικά απέναντι στα κοινωνικά
αγαθά και τους εργαζόμενους.

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δώσει δεκάδες
δείγματα γραφής τα τελευταία χρόνια. Χρει-
άστηκαν θηριώδεις κινητοποιήσεις του κλάδου
για να κερδίσουμε το επίδομα για όλους τους
εργάτες/τριες της τέχνης την περίοδο της Παν-
δημίας. Δεν ξεχνάμε ότι όλη την κυβέρνηση την
ξεγέλασε ο Λιγνάδης με την «υποκριτική του δει-
νότητα», γι' αυτό και ακόμη στηρίζουν τον βια-
στή. Ξέρουμε ότι εδώ και μήνες προσπαθούν να
ιδιωτικοποιήσουν τα κρατικά Μουσεία και δεν το
έχουν καταφέρει εξαιτίας της αντίστασης των
εργαζόμενων. Δεν ξεχνάμε ότι νομιμοποίησαν
πριν λίγες βδομάδες προϊόντα λαθρανασκαφών
από τη συλλογή Στερν της Νέας Υόρκης και
προσπάθησαν να επιβάλλουν λογοκρισία στο
διαδίκτυο. Γι’ αυτούς, πολιτισμός είναι ο Ρουβάς
που παίρνει χιλιάδες ευρώ για ένα τέταρτο και
το Ίδρυμα Σ. Νιάρχος.

Συνολικά η κυβέρνηση βρίσκεται σε τροχιά
σύγκρουσης με όλους τους εργαζόμενους/ες, τα
δικαιώματά τους και τις ανάγκες τους. Με την
ακρίβεια, με την κατάργηση των Συλλογικών
Συμβάσεων, με τους νόμους ενάντια στις απερ-

γίες και τις διαδηλώσεις. Πρακτικά το μοναδικό
στήριγμα του Μητσοτάκη και των υπουργών του
είναι τα χρυσοπληρωμένα ΜΜΕ και οι μπάτσοι
που τους δίνει επιδόματα 600 ευρώ.

Όμως ο κόσμος ξεσηκώνεται εναντίον της. Το
είδαμε στην πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμ-
βρη, στις πορείες του Πολυτεχνείου, στις διαδη-
λώσεις για τον Γρηγορόπουλο, στις πορείες για
τον φόνο του Ρομά Κ. Φραγκούλη.

Έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε. 
• Συνεχίζουμε τις δράσεις στα θέατρα με την

ενημέρωση όλου του κόσμου.
• Χρειαζόμαστε απεργιακή κινητοποίηση από

την ΠΟΘΑ, το ΣΕΗ και τον ΠΜΣ. Να νεκρώσουν
όλοι οι χώροι πολιτισμού για να καταλάβουν όλοι
ότι Πολιτισμός είναι οι άνθρωποί του. 
• Να γίνει πράξη η υπόσχεση του ΣΕΗ για

απεργία διαρκείας μετά τις γιορτές σε περίπτω-
ση που δεν πάρουν πίσω το ΠΔ.

27/12/22, Κινητοποίηση στο Υπουργείο Πολιτισμού
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ΑΠΕΡΓΟΙ
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ

Αντέχουμε
Ακόμα και μέσα στις γιορτές των

Χριστουγέννων και σε 24ωρη
βάση συνεχίστηκε η απεργιακή
φρουρά των απεργών της Μαλαμα-
τίνα. Μαζί με τις οικογένειές τους
και αλληλέγγυο κόσμο που έδειχνε
τη συμπαράστασή του με τη συνεχή
παρουσία του και με τρόφιμα, ο
αγώνας πήρε έναν πιο γιορτινό τό-
νο. Με κιθάρες και ψησταριά γιόρ-
τασαν τη δεύτερη μέρα των Χρι-
στουγέννων στο γλέντι που οργα-
νώθηκε έξω από τη ρετσινοποιία.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός
ότι φέτος από τις 23/12 του 2022 μέ-
χρι τις 9/1 του 2023 η παραγωγή
έχει σταματήσει με απόφαση της δι-
οίκησης. Σύμφωνα με τον Γιώργο
Λιάκα, γραμματέα του Σωματείου
Εργαζομένων της Μαλαματίνα, αυτό
δεν έχει ξανασυμβεί. Άλλες χρονιές,
η παραγωγή μέσα στις γιορτές
έφτανε στο ανώτερο σημείο και πο-
τέ δεν μπορούσαν να πάρουν ούτε
άδειες εκείνες τις ημέρες. “Θεωρώ
ότι η έκταση που έχει πάρει ο αγώ-
νας μας και η συμπαράσταση του
κόσμου έχει αντίκτυπο στην κατανά-
λωση. Τους έχει γυρίσει την πλάτη
και χωρίς εμάς δεν μπορούν να αλ-
λάξουν το κλίμα. Το προσπάθησαν
με διαφημίσεις στα λεωφορεία του
ΟΑΣΘ, αλλά ακόμα κι αυτές γέμισαν
με αυτοκόλλητα ενάντια στις απολύ-
σεις στη Μαλαματίνα”, αναφέρει.
• Στις 13/1 εκδικάζονται τα ασφα-

λιστικά μέτρα για 9 απολυμένους
στη Μαλαματίνα στα δικαστήρια
της Θεσσαλονίκης.

Εκλογές
Ε’ ΕΛΜΕ
Πρώτη δύναμη με μεγάλη διαφο-

ρά αναδείχτηκε η Αγωνιστική
Παρέμβαση, σχήμα των Παρεμβά-
σεων, για ακόμα μια χρονιά στις
εκλογές της Ε' ΕΛΜΕ Αθήνας για το
ΔΣ (46% των ψήφων) και για το Συ-
νέδριο της ΟΛΜΕ (49,5% των ψή-
φων) κερδίζοντας 4 στις 9 έδρες
του ΔΣ και έναν σύνεδρο στην ΟΛ-
ΜΕ. Ανάμεσα σε αυτούς που εκλέ-
χτηκαν από την Αγωνιστική Παρέμ-
βαση για το ΔΣ είναι και η Εύα Ηλιά-
δη, μέλος του δικτύου εκπαιδευτι-
κών “η Τάξη μας”. 

Δύο έδρες για το ΔΣ κατέλαβε
επίσης η Αγωνιστική Συσπείρωση
Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ), δύο έδρες
και έναν σύνεδρο η ΔΑΚΕ (ΝΔ) και
μία έδρα η Ενωτική Ριζοσπαστική
Πρωτοβουλία (ΣΥΡΙΖΑ).

Ανατρεπτική
Συσπείρωση
Ηθοποιών

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

Νέα κινητοποίηση στις 10 Γενάρη
Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν οι καλλιτέχνες, σπουδαστές και σωμα-

τεία, την Τρίτη 10/1 στο υπουργείο Παιδείας. Πούλμαν και μοτοπορεία
προς το υπουργείο θα ξεκινήσουν στις 11.30πμ από το Πεδίον του Άρεως.
Η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος που εξισώνει τα πτυχία των καλ-
λιτεχνικών σχολών με το απολυτήριο Λυκείου έχει ξεσηκώσει όλο τον κόσμο
της Τέχνης. Οι γιορτές δεν τους εμπόδισαν να οργανωθούν και να κατέβουν
μαζικά στον δρόμο, όπως πιθανά υπολόγιζε η κυβέρνηση. 

Η κατάληψη της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου που πραγμα-
τοποιήθηκε αμέσως μετά τη δημοσίευση του ΠΔ (22/12) έγινε κέντρο αγώνα
και συνελεύσεων που οργάνωσε τις κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημε-
ρών. Στις 23/12 έγινε η πρώτη κινητοποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών με
συμμετοχή σπουδαστών και σωματείων, όπως η ΠΟΘΑ, το ΣΕΗ και το ΣΕ-
ΧΩΧΟ, και ολοκληρώθηκε με μαζική πορεία προς το Σύνταγμα. Σε όλη τη
διάρκεια ακούγονταν συνθήματα όπως "Σπουδάζω τρία χρόνια και θέλω το
πτυχίο, Όχι το χαρτί που δίνουν στο σχολείο", "Μας θέλει μαθητές, το ίδιο

σάπιο σύστημα που τρέφει βιαστές", "Παραιτηθειτε – Δεν θα περάσει".
Ακόμα πιο μαζική ήταν η κινητοποίηση στις 27/12 στο υπουργείο Πολιτι-

σμού. Πάνω από χίλια άτομα διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας με πορεία
που κατέληξε στη Βουλή. Πλάι στους σπουδαστές, το ΣΕΗ, η ΠΟΘΑ, η Ανα-
τρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών και εργάτες της Τέχνης όλων των κλάδων,
από ηθοποιούς και χορευτές μέχρι τεχνικούς. Εκείνη τη μέρα συμμετείχαν
και μαθητές καλλιτεχνικών σχολείων με πανό και αυτοσχέδια πλακάτ.

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών σε ανακοίνωσή του στις 23/12 τονίζει
ότι: «σε περίπτωση που η κύρια υπεύθυνη για το χάος Υπουργός Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως δεν δώσει άμεσα λύση με το επίσης συναρμόδιο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού, θα προκηρύξουμε ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ σε όλους τους χώ-
ρους δουλειάς αμέσως μετά τις γιορτές», ενώ αναμένεται νέα ανακοίνωση
για προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΗ. Ωστόσο, όλες αυτές τις μέ-
ρες, στο κλείσιμο των παραστάσεων διαβάζεται η ανακοίνωση του ΣΕΗ για
το ΠΔ 85 ενημερώνοντας το κοινό για αυτή τη νέα επίθεση της κυβέρνησης.

Την Τετάρτη 4/1 στις 4μμ, στην Αιόλου 47,
5ος όροφος, η Ανατρεπτική Συσπείρωση
Ηθοποιών καλεί σε ανοιχτή σύσκεψη καλλι-
τέχνες από όλους τους κλάδους (σπουδα-
στές, ηθοποιούς, μουσικούς, εκτός σκηνής)
για την οργάνωση των επόμενων βημάτων
στην προοπτική κλιμάκωσης της μάχης
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Μας πετάνε απροειδοποίητα από τη δουλειά μετά από
τρεισήμισι χρόνια εργασίας. Άλλες συναδέλφισσες είναι

εδώ από το 2017. Είμαστε με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου.
Όταν τελείωσε ο πρώτος χρόνος πήραμε παράταση για άλλον
έναν λόγω κόβιντ και των μεγάλων αναγκών στο νοσοκομείο.
Στο τέλος του 2021 ξεκίνησαν οι τρίμηνες παρατάσεις, γιατί
ήθελαν να φέρουν εργολάβους. Ξεκάθαρα μας είχαν πει ότι
θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν και τη σίτιση και την καθαριότητα
και την ασφάλεια.

Οι ελλείψεις είναι πολλές και στο προσωπικό και στον εξο-
πλισμό. Εμείς δεν καλύπταμε έκτακτες, αλλά πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες. Και χρειάζονταν και παραπάνω προσλήψεις, ού-
τε εμείς δεν φτάναμε για να καλύψουμε αυτά που έπρεπε να
γίνουν. Με δικές μας πατέντες προσπαθούμε να βγάλουμε την
κάθε βάρδια. Το φορτηγό που γίνεται η διανομή των τροφί-
μων είναι σε άθλια κατάσταση. Έχουμε πέσει κι έχουμε χτυπή-
σει. Η συντήρηση που του κάνουν είναι κάτι μπαλώματα και
ξανά τα ίδια. Το αποτέλεσμα είναι να κινδυνεύουμε εμείς. Και
από πάνω φορτώνουν σε μας την ευθύνη γιατί δήθεν δεν κά-
νουμε καλή χρήση. Τα κουτιά με το φαγητό χαλάνε και εμείς
καθόμαστε να τα επιδιορθώσουμε.

Στον περασμένο χιονιά απαίτησε η διοίκηση να κάνουμε τη
διανομή του φαγητού χωρίς να μας προμηθεύσουν αλυσίδες
για το φορτηγό και χωρίς τον απαιτούμενο ρουχισμό. Εγώ
προσωπικά εκείνη τη μέρα τελείωσα στις 10 το βράδυ χωρίς
να μπορώ να πάω σπίτι μου κι έμεινα σε κοντινό ξενοδοχείο
που πλήρωσα από την τσέπη μου για να είμαι και την επόμενη
μέρα στη δουλειά. Κι όλα αυτά για 500 ευρώ μισθό. Αξίζουμε
να μας μονιμοποιήσουν, όχι να μας διώξουν.

Χωρίς κάποιο επίσημο έγγραφο, ενημερωθήκαμε 26-27 Δε-
κέμβρη ότι 1 Γενάρη μπαίνει εργολάβος.

“Δωράκια”
Πολλοί από μας χάσαμε δουλειές που είχαμε δρομολογήσει

με βάση την εικόνα που είχαμε ότι θα πάρουμε εξάμηνη παρά-
ταση όπως οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και τη φύλαξη.
Όμως φαίνεται ότι τα “δωράκια” των εργολάβων είναι πιο ση-
μαντικά από τις οικογένειές μας που θα πεινάσουν τώρα που
δεν ξέρουμε πού να δουλέψουμε. Και παρά το γεγονός ότι οι
εργολάβοι στοιχίζουν πιο πολύ από εμάς, τρέχουν να τους φέ-
ρουν στα νοσοκομεία.

Όλοι μας έχουμε βρεθεί προ εκπλήξεως, ακόμα δεν μπορού-
με χωνέψουμε αυτό που γίνεται. Ήταν σίγουρα εσκεμμένο να
το κάνουν τώρα που λείπουν οι πάντες μέσα στις γιορτές, με
τις συμβάσεις να λήγουν μέσα στο Σαββατοκύριακο που είναι
και Πρωτοχρονιά, οπότε δυσκολευτήκαμε κι εμείς να κινητο-
ποιηθούμε άμεσα. Ταυτόχρονα, ο εργολάβος μας πήρε όλους
τηλέφωνο για να πάμε να υπογράψουμε. Αυτό σημαίνει ότι
άτυπα η διοίκηση έδωσε τα προσωπικά μας στοιχεία χωρίς την
έγκρισή μας, που θεωρώ ότι απαγορεύεται κάτι τέτοιο. Το έκα-
νε πιστεύω και για να σπείρει τον φόβο ότι αν κινητοποιηθούμε
θα χάσουμε τη δουλειά μας. Οι συνθήκες εργασίας είναι ακό-
μα χειρότερες με τον εργολάβο. Έμαθα για παράδειγμα ότι
μία συνάδελφος θα δουλέψει την Πρωτοχρονιά διπλοβάρδια,
πρωί και απόγευμα, γιατί δεν υπάρχουν άτομα στο συνεργείο.
Πόσο πιο χαμηλά θα μας φτάσουν; Για να έχουμε μεροκάματο
πρέπει να δουλεύουμε 16 ώρες τη μέρα;

Για να γίνει η κινητοποίησή μας σήμερα (30/12) βοήθησε το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων και κάποιες παρατάξεις του
σωματείου. Το ίδιο το σωματείο εργαζομένων στο Σωτηρία
ουσιαστικά δεν υπάρχει για κανέναν. Ο πρόεδρος θεωρούμε
ότι το ήξερε από πριν, αλλά δεν έκανε τίποτα και δεν τον βρί-
σκουμε πουθενά. Χθες αποφασίσαμε για τη σημερινή κινητο-
ποίηση σε μάζεμα που κάναμε, αφού είχαμε πάει να βρούμε
τον διοικητή και την υποδιοικήτρια, αλλά λείπουν συνέχεια.

Άννα, τραπεζοκόμος στο Σωτηρία

“Αξίζουμε να μας
μονιμοποιήσουν, 
όχι να μας διώξουν”

Με μια αιφνιδιαστική απόφαση
της διοίκησης του νοσοκομεί-
ου Σωτηρία, 40 εργαζόμενοι/

ες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
(ΣΟΧ) στη σίτιση πετάγονται παράνο-
μα στον δρόμο για να αναλάβει εργο-
λάβος. Φοβούνται την κινητοποίηση
των εργαζόμενων και τη συμπαράστα-
ση από τους υπόλοιπους υγειονομι-
κούς, γι  αυτό το ανακοίνωσαν τελευ-
ταία στιγμή μέσα στις γιορτές, ενώ οι
υπεύθυνοι της διοίκησης ακόμα κρύ-
βονται για να μην τους αντιμετωπί-
σουν.

Πρόκειται για χυδαίο εμπαιγμό, κα-
θώς, όπως μαρτυρούν οι ίδιοι οι εργα-
ζόμενοι, στις 27/12 το πρωί είχαν πάει
να ρωτήσουν τι γίνεται με την 6μηνη
ανανέωση που ανέμεναν, για να πά-
ρουν την απάντηση ότι δεν έχει έρθει
το ΦΕΚ και δεν υπάρχει εικόνα. Μετά
από λίγη ώρα η εργολαβική εταιρία
άρχισε να τηλεφωνεί στους εργαζόμε-
νους για να τους προσλάβει. Από πού
βρήκε τα τηλέφωνα και τη λίστα των
εργαζόμενων ο εργολάβος αν όχι από
την ίδια τη διοίκηση που “δεν ήξερε”;   

Στις 29/12 πραγματοποιήθηκε κατά-
ληψη στο γραφείο της διοίκησης του
νοσοκομείου, περιμένοντας τον διοι-
κητή να εμφανιστεί, αλλά εκείνος
“απουσίαζε”. Την επόμενη μέρα
(30/12), από τις 7 το πρωί, οι εργαζό-
μενοι ΣΟΧ της σίτισης βρέθηκαν με
πανό στην πύλη για να διαμαρτυρη-
θούν και να ενημερώσουν το υπόλοιπο
προσωπικό και τους ασθενείς. Η συγ-
κέντρωση μεταφέρθηκε αργότερα
έξω από το κτίριο της διοίκησης. Για
ακόμα μια φορά ο διοικητής έλειπε
γιατί δήθεν ήταν σε συμβούλιο στην
ΥΠΕ. Ένα ψέμα με κοντά ποδάρια, κα-
θώς αντιπροσωπεία των εργαζόμενων
που πήγε στην ΥΠΕ για να συναντήσει

και τον διοικητή και τον ΥΠΕάρχη ανα-
κάλυψε ότι ούτε συμβούλιο υπήρχε
ούτε ο διοικητής του Σωτηρία είχε πά-
ει ποτέ εκεί.

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων από
την πρώτη στιγμή πήρε την πρωτο-
βουλία για να οργανωθεί η συμπαρά-
σταση στους 40 εργαζόμενους ΣΟΧ
της σίτισης του Σωτηρία. Οργάνωσε
μεγάλη εξόρμηση στο νοσοκομείο και
κάλεσε την ΠΟΕΔΗΝ να παρέμβει.
Μέλη του Συντονιστικού από άλλα νο-
σοκομεία βρέθηκαν μαζί τους στην κι-
νητοποίηση στις 30/12. Η ανακοίνωση
του Συντονιστικού Νοσοκομείων ανα-
φέρει:

Απεργιακά
«Η τελική διάλυση του ΕΣΥ που ψή-

φισε μειοψηφικά, ολομόναχη αυτή η
κυβέρνηση την 1η Δεκέμβρη, και που
ξεσήκωσε απεργιακά όλη την χώρα
εναντίον της, προχωράει, επιταχύνον-
τας την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Δη-
μόσιας Υγείας...

Η ανάδοχη εταιρία ΑΡΙΑΔΝΗ, αυθαί-
ρετα και απροειδοποίητα, με τις πλά-
τες της διοίκησης προφανώς, ξεκίνη-
σε γύρο τηλεφώνων ζητώντας την
υπογραφή των ΣΟΧ εργαζομένων
προκειμένου να συνεχίσουν "οικειοθε-
λώς" να εργάζονται κάτω από ένα νέο
καθεστώς, δηλαδή το εργολαβικό,
που σημαίνει μηδαμινά ένσημα, καμία
εργασιακή ασφάλεια, απληρωσιά και
τρομοκρατία. Ήταν στυγνός εκβια-
σμός.

Η διοίκηση του Σωτηρία πατώντας
πάνω στο αίσχος των εξάμηνων παρα-
τάσεων στους ΣΟΧ που της δίνει το
δικαίωμα να προκηρύσσει αλλεπάλλη-
λους διαγωνισμούς μέχρι κάποιος από
όλους να πετύχει και πατώντας πάνω
στο ανύπαρκτο σωματείο, προχώρησε

μέσα στις γιορτές να φέρει την Αριάδ-
νη.

Με πρωτοβουλία του Συντονιστικού
Νοσοκομείων στις 28-29/12, οι ΣΟΧ
της σίτισης στο Σωτηρία προχώρησαν
σε κινητοποίηση στο προαύλιο διεκδι-
κώντας να μην απολυθούν… 

Η απάντηση είναι μία. Για την κυ-
βέρνηση των ιδιωτικοποιήσεων, των
σκανδάλων, της δολοφονικής διαχείρι-
σης της πανδημίας, της καταστολής
και της ρεμούλας, προτεραιότητα εί-
ναι να βολέψει τους "ημετέρους" της,
τα δικά της παιδιά, όλων των ειδών τα
κοπρόσκυλα και τα λαμόγια που θη-
σαυρίζουν πάνω στην ανάγκη των
φτωχών και της εργατικής τάξης για
ολοκληρωμένη, επιστημονική και αν-
θρώπινη νοσηλεία.

Το Σωτηρία δεν είναι η εξαίρεση, εί-
ναι ο κανόνας. Παντού οι διοικητές
μπορούν να κάνουν το ίδιο. Για αυτό η
μονιμοποίηση όλων των ΣΟΧ είναι η
μόνη λύση και όχι η ομηρία των 6μη-
νων παρατάσεων που εξυπηρετεί μό-
νο την υπόθεση των κορακιών που λέ-
γονται εργολάβοι.

Δεν θα τους περάσει! Καλούμε κάθε
πρωτοβάθμιο σωματείο να εκφράσει
την αλληλεγγύη του στις εργαζόμενες
της Σίτισης του Σωτηρία που οδη-
γούνται στα νύχια του εργολάβου. Και
να πάρει αποφάσεις για απεργιακές
κινητοποιήσεις τώρα για να μην απο-
λυθεί κανένας εργαζόμενους ΣΟΧ, και
να μην αφήσουμε τους εργολάβους
να αλώσουν τα νοσοκομεία μας. 

Απαιτούμε από την ΠΟΕΔΗΝ, την
ΟΕΝΓΕ, την ΑΔΕΔΥ να προχωρήσουν
συντονισμένα σε απεργιακή απάντηση
με αιχμή την εναντίωση στην ιδιωτικο-
ποίηση του ΕΣΥ και το αίτημα ΕΞΩ ΟΙ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ».

Μάνος Νικολάου

ΣΤΟΠ στους εργολάβους
Όλοι/ες στο πλευρό των συμβασιούχων

30 Δεκέμβρη 2022, Έξω από το Σωτηρία. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Νο 1553, 4 Γενάρη 2023 Το αντιρατσιστικό καισελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Κάτω τα χέρια 
από το 
κίνημα αλληλεγγύης
Μια εξωφρενική δίωξη ασκεί η εισαγγελία της Κω σε βάρος του Πανα-

γιώτη Δημητρά, δικηγόρου, ιδρυτή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου
Συμφωνιών του Ελσίνκι και του Τόμι Όλσεν, από την νορβηγική οργάνωση
Aegean Boat Report, για “συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό
τη διευκόλυνση εισόδου και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στο ελληνικό
έδαφος”.

Σε μια ακόμα προσπάθεια εκδικητικού φιμώματος του κινήματος αλλη-
λεγγύης, ο Π. Δημητράς κατηγορείται επειδή επικοινώνησε με πρόσφυγα
σε μια προσπάθεια συλλογής στοιχείων για παράνομη επαναπροώθησή
του προς την Τουρκία, ενώ η οργάνωση Aegean Boat Report ήταν αυτή
που κατέγραψε και τεκμηρίωσε την επαναπροώθηση.

Πρόκειται για την υπόθεση του Τσίντα, ενός 40χρονου καμερουνέζου
πρόσφυγα που επαναπροωθήθηκε δύο φορές από το ελληνικό κράτος,
μέχρι να καταφέρει να φτάσει στην Κω τον Ιούλιο του 2021. Ο ίδιος λίγο
πριν φτάσει στην Κω έδωσε συνέντευξη στο BBC που κατήγγειλε τα πα-
ράνομα pushbacks εκθέτοντας διεθνώς τις εγκληματικές πολιτικές της ελ-
ληνικής κυβέρνησης.

“Είναι σαφές ότι όλη η υπόθεση είναι προϊόν αντεκδίκησης τουλάχιστον
από τη συγκεκριμένη υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος. Πρόκειται για την
υπηρεσία που εξέθεσε διεθνώς την Ελλάδα με το σχετικό με την υπόθεση
περιστατικό της επαναπροώθησης που προβλήθηκε από το BBC, για το
οποίο είναι σε εξέλιξη η ποινική και η διοικητική/πειθαρχική έρευνα” απαν-
τάει μεταξύ άλλων ο Π. Δημητράς σε συνέντευξή του στον Δημήτρη Αγγε-
λίδη για την ΕφΣυν.

Σκανδαλώδης λαθροχειρία
“Η δίωξη δύο ανθρώπων που υπερασπίζονται το δικαίωμα στο άσυλο

των προσφύγων σε συνθήκες ουσιαστικής κατάργησης του από τις πολιτι-
κές αποτροπής στα σύνορα της ΕΕ είναι προκλητικές και ανοίγουν το
δρόμο στους φασίστες σε όλη την Ευρώπη. Οι κατασκευασμένες κατηγο-
ρίες για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση είναι μια σκανδαλώδης λα-
θροχειρία και κατασυκοφάντηση της αλληλεγγύης. Εγκληματική είναι η
πολιτική της ΕΕ και της κυβέρνησης που πνίγει πρόσφυγες στο Αιγαίο και
την Mεσόγειο” καταγγέλει η ΚΕΕΡΦΑ που καλεί σε διεθνή συμπαράσταση
στους δύο διωκόμενους.

“Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, απλό και με πολλούς αποδέκτες. Όποιος
τολμά να ασκεί κριτική στις παραβιάσεις που τελούν οι ελληνικές αρχές
σε βάρος των προσφύγων και των δικαιωμάτων τους, θα υποστεί και τις
συνέπειες” σχολιάζει η Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή.
“Οι οργανώσεις κατηγορούνται γιατί απλά έπραξαν το καθήκον τους: κα-
τήγγειλαν την επαναπροώθηση προσφύγων το καλοκαίρι του 2021 και
ενημέρωσαν τις αρχές για την ανάγκη υπαγωγής τους σε διαδικασίες υπο-
δοχής και ταυτοποίησης, μόλις ενημερώθηκαν για την εκ νέου παρουσία
τους στην ελληνική επικράτεια. Ακριβώς αυτή η αταλάντευτη στάση στην
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε ένα πεδίο που είναι στρω-
μένο με συνεχείς απειλές από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, είναι ο
λόγος για τον οποίο διώκονται”.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Παναγιώτη Δημητρά στις
20/12, η Ανακρίτρια και η Εισαγγελέας συμφώνησαν στην επιβολή του
όρου της απαγόρευσης ενασχόλησής του με την Οργάνωση Ελληνικό Πα-
ρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι! Επιπλέον, η Εισαγγελέας πρότεινε
κατ' οίκον περιορισμό με δικαίωμα εξόδου μόνο για ιατρικές επισκέψεις,
ενώ η Ανακρίτρια πρότεινε επιπλέον απαγόρευση εξόδου από τη χώρα,
εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα στις 1 και 15 κάθε μήνα και εγγύηση
10.000 ευρώ.

“Οι προτάσεις εξαντλούν την σκληρότητα και αυστηρότητα εναντίον
ενός ανθρώπου που είναι γνωστός για την παρουσία του στην υπεράσπι-
ση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα επί πολλές δεκαετίες, ενώ
εντυπωσιάζουν ως προς το μένος κατά των Υπερασπιστών Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων σε μία κρίσιμη συγκυρία όπου καθημερινά ενημερωνόμαστε
για νέα θύματα συστηματικών και παράνομων αναγκαστικών επιστροφών
προσφύγων και μεταναστών στα σύνορα της χώρας μας”, σχολιάζουν 14
οργανώσεις που συγκροτούν την Καμπάνια για το Άσυλο, και δηλώνουν
“σταθερά στο πλευρό της υποστήριξης όσων υπερασπίζονται τα δικαιώ-
ματα του ανθρώπου και ειδικότερα των προσφύγων και των μεταναστών”.

Σ.Μ.

Δράσεις της ΚΕΕΡΦΑ
Οι αντιρατσιστικές δράσεις της ΚΕΕΡΦΑ συνεχίστη-

καν τις ημέρες των γιορτών.
Την Πέμπτη 29/12 μαζί με τον Σύλλογο Ρακοσυλλε-

κτών Ρομά “η Αλληλεγγύη” κι ανθρώπους δικτύων αλ-
ληλεγγύης οργάνωσαν επίσκεψη αλληλεγγύης στον οι-
κισμό των Ρομά στο Σοφό του Ασπροπύργου, τη γειτο-
νιά του Νίκου Σαμπάνη και της οικογένειάς του. Η επί-
σκεψη στάθηκε αφορμή για να εκφραστεί μια ακόμα
φορά η οργή για τη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη και
του Κώστα Φραγκούλη από τις σφαίρες των μπάτσων.
Δεκάδες παιδιά πήραν δώρα και γλυκά και οι οικογένει-
ες τρόφιμα και ρούχα που πρόσφεραν κινήσεις αλλη-
λεγγύης. 

Τα παιδιά μετέτρεψαν τη χαρά τους σε διαδήλωση
φωνάζοντας “Μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι” και “Δι-
καιοσύνη” και κρατώντας αφίσες για το μεγάλο αντιρα-
τσιστικό κι αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη.
Οι γονείς του Ν. Σαμπάνη και των παιδιών άνοιξαν το
πανό “Δηκεοσηνι για τον Νίκο” και δήλωσαν την απαίτη-
ση να αλλάξουν οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης στον κα-
ταυλισμό. Δεν υπάρχει ρεύμα και νερό, ούτε σύνδεση
με την αποχέτευση, ενώ ο Δήμος Ασπροπύργου τους
έχει εγκαταλείψει εντελώς παρά τα κονδύλια που έχει
εισπράξει για λογαριασμό τους κατά καιρούς. Οι ίδιοι
ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στις δια-
δηλώσεις του κινήματος απαιτώντας να τιμωρηθούν οι
δολοφόνοι αστυνομικοί και όχι να κυκλοφορούν ελεύ-
θεροι.

ΣΤΟΠ στις εξώσεις
Το ίδιο απόγευμα ακολούθησε εκδήλωση αλληλεγ-

γύης στην πολυκατοικία της οδού Αχαρνών 123 από
την ΚΕΕΡΦΑ Πατησίων-Κυψέλης-Γαλατσίου και το Στέκι
Αλληλεγγύης Κυψέλης “το Μυρμήγκι”. Στην εκδήλωση
οι προσφύγισσες που μένουν εκεί, μαγείρεψαν συλλο-
γικά για όλους και όλες και μοιράστηκαν γλυκά και παι-
χνίδια. Πρόκειται για την πολυκατοικία όπου προσφύ-
γισσες μαζί με τα παιδιά τους βρίσκονται υπό έξωση
μετά την απόφαση της κυβέρνησης για λήξη του προ-
γράμματος ΕSTIA.

Οι ίδιες έχουν δηλώσει ότι δεν δέχονται να εκτοπι-
στούν σε στρατόπεδα-γκέτο εκατοντάδες χιλιόμετρα
μακριά από τις δουλειές τους και τα σχολεία των παι-
διών τους και τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει
μια μεγάλη καμπάνια, με τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ, που

συσπειρώνει κι άλλους πρόσφυγες/ισσες από άλλα σπί-
τια του προγράμματος. Σε αρκετά σπίτια του προγράμ-
ματος, ακόμα και παραμονή της Πρωτοχρονιάς γίνον-
ταν εξώσεις, ή επισκέψεις από υπαλλήλους των ΜΚΟ
που τα διαχειρίζονται, για να πιέσουν τις προσφύγισσες
να τα εγκαταλείψουν.

“Το δώρο μίσους του Μηταράκη και του Μπακογιάννη
είναι η απάνθρωπη έξωση και η πίεση να εκτοπιστούν σε
στρατόπεδα-γκέτο έξω από τις πόλεις κουβαλώντας τα
παιδιά τους μακριά από τα σχολεία της γειτονιάς όπου
τα έχουν αγκαλιάσει εκπαιδευτικοί και συμμαθητές. Οι
προσφύγισσες δεν μπορούν να παρατήσουν δουλειές
που τους δίνουν ένα εισόδημα και να πάνε να αποκλει-
στούν από την κοινωνία σε στρατόπεδα. 

Γι’ αυτό και δεν αποχώρησαν από την πολυκατοικία
παρά τις πρακτικές πιέσεων της ΜΚΟ HOPETEN με
διακοπή ρεύματος και νερού(!) στα σπίτια”, τονίζει η
ΚΕΕΡΦΑ και καλεί τα συνδικάτα, την ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ,
τα σωματεία των εκπαιδευτικών “να σταθούμε στο
πλευρό των προσφύγων ενάντια στις εξώσεις. Διεκδι-
κούμε την παράταση της φιλοξενίας των προσφύγων
μέσα στις γειτονιές με προγράμματα κοινωνικής κατοι-
κίας για όλους τους άστεγους χωρίς αποκλεισμούς και
την συνέχιση της φοίτησης των παιδιών στα σχολεία”.

29/12/22, Επίσκεψη αλληλεγγύης στο Σοφό Ασπροπύργου,
εκεί που μεγάλωσε ο Νίκος Σαμπάνης.
Φωτό: Αλέξανδρος Σταματίου

29/12/22, Πολυκατοικία Αχαρνών 123. Φωτό: Νίκος Παπαευαγγελίου
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10 χρόνια από τη δολοφονία του Σαχζάτ

Δύο μεγάλοι σταθμοί έρχονται την επόμενη
εβδομάδα για το αντιφασιστικό κίνημα.

Στις 13 Γενάρη, στις 8:30πμ στο Εφετείο
θα πραγματοποιηθεί αντιφασιστική συγκέν-
τρωση στην πρώτη δικάσιμο της Δίκης της
ΧΑ για το νέο έτος. Είναι η μέρα που καταθέ-
τει η Δήμητρα Ζώρζου, η νεαρή κοπέλα που
μαζί με την Παρασκευή Καραγιαννίδου “βρέ-
θηκαν τυχαία σ' ένα παγκάκι να λένε τα δικά
τους και κατέληξαν να γίνουν αυτόπτες μάρ-
τυρες της σημαντικότερης πολιτικής δολο-

φονίας της γενιάς μας” όπως θα έλεγε ο Θα-
νάσης Καμπαγιάννης στην τελική του αγό-
ρευση στην πρωτόδικη διαδικασία. Οι γυναί-
κες που με το θάρρος τους να καταγγείλουν
και να καταθέσουν ενάντια στους φασίστες
“ανέδειξαν τον κόσμο των μελισσών, κόντρα
στην αγέλη των λύκων”.

Λίγες μέρες μετά, στις 17 Γενάρη, συμπλη-
ρώνονται 10 χρόνια από τη δολοφονία του
Σαχζάτ Λουκμάν από τους χρυσαυγίτες Λια-
κόπουλο και Στεργιόπουλο. Αντιφασιστική

διαδήλωση θα ξεκινήσει στις 6μμ από την
Πλατεία Μερκούρη στα Πετράλωνα και θα
βαδίσει στο σημείο της δολοφονίας.

Σε κοινό τους κάλεσμα η ΚΕΕΡΦΑ, η Πακι-
στανική Κοινότητα Ελλάδος “η Ενότητα”, η
Καμπάνια “Δεν είναι αθώοι - οι Ναζί στη φυ-
λακή” και ο Αντιφασιστικός Συντονισμός
Αθήνας Πειραιά ξεκαθαρίζουν: “Η κυβέρνη-
ση που νομιμοποίησε από την πρώτη στιγμή
την Μελόνι, την φασίστρια πρωθυπουργό της
Ιταλίας έχει δώσει την κάλυψη στον Κασιδιά-

ρη και το Λαγό να κατεβαίνουν στις εκλογές
ξανά. Ο Πλεύρης χαιρετά ναζιστικά στη δίκη
της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο. Επιχειρούν
να συσπειρώσουν ξανά τα τάγματα εφόδου
παριστάνοντας ξανά τα «πολιτικά κόμματα».
Δεν θα τους αφήσουμε να πατήσουν ούτε σε
μια σπιθαμή γης! Τιμώντας την μνήμη του
Σαχζάτ Λουκμάν αγωνιζόμαστε για χαρτιά
και ίσα δικαιώματα στους μετανάστες εργά-
τες, γι' άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες”.

Τα ξημερώματα της 17ης Γενά-
ρη του 2013, πριν 10 χρόνια,
δύο χρυσαυγίτες, ο Χρήστος

Στεργιόπουλος κι ο Διονύσης Λιακό-
πουλος, καβαλήσανε το σκούτερ
του ενός, οπλίστηκαν με μαχαίρια-
πεταλούδες και βγήκαν ως ένα μι-
κρό κι ευέλικτο ναζιστικό τάγμα εφό-
δου να κάνουν πράξη τα δολοφονικά
καλέσματα της συμμορίας τους. 

Στα Πετράλωνα, στην οδό Τριών
Ιεραρχών, βρήκαν μπροστά τους τον
Σαχζάτ Λουκμάν. Ο Σαχζάτ Λουκμάν
ήταν μετανάστης από το Πακιστάν,
εργάτης σε λαϊκή αγορά. Έμενε στο
Περιστέρι κι εκείνο το βράδυ είχε
ξεκινήσει νωρίς-νωρίς με το ποδήλα-
τό του να πάει για δουλειά. Οι φασί-
στες τον σταμάτησαν. Ήταν μελαμ-
ψός, φαινόταν ότι ήταν μετανάστης.
Ταίριαζε με την εικόνα αυτών που η
συμμορία των δύο νεοναζί ήθελε να
εξαφανίσει από προσώπου γης. Με
εφτά μαχαιριές στην καρδιά και την
πλάτη τον αφήνουν νεκρό στο έδα-
φος. Ο Στεργιόπουλος φωνάζει στον
Λιακόπουλο “άντε έλα, πάμε να φύ-
γουμε”, περνάει αργά στην άλλη με-
ριά του δρόμου, παίρνουν το σκού-
τερ και φέυγουν. Η δουλειά είχε γί-
νει. Χάρη σε κατοίκους της γειτονιάς
που αντελήφθησαν τη δολοφονία, οι
δύο φονιάδες θα συλλαμβάνονταν
λίγο αργότερα στο Σύνταγμα. Είχαν
αφαιρέσει την πινακίδα από το
σκούτερ και συνέχιζαν τη βόλτα
τους “ως γύρο του θριάμβου”, όπως
θα ακουγόταν αργότερα και στο δι-
καστήριο. Είχαν ακόμα επάνω τους
τα ματωμένα μαχαίρια. Στους μπά-
τσους που τους συνέλαβαν παραδέ-
χτηκαν την πράξη τους με υπερηφά-
νια: “Καλά του κάναμε, είναι αλλο-
δαπός, μπαίνουν στα σπίτια μας και
μας ληστεύουν, καλά δεν του κάνα-
με;”. Στα σπίτια τους βρέθηκαν στι-
λέτα, σιδερογροθιές, ρόπαλα του
μπέιζμπολ και εκατοντάδες φυλλά-
δια της Χρυσής Αυγής.

Το θράσος και η αυτοπεποίθησή
τους δεν ήταν τυχαία. Προερχόταν
από τη χρόνια ατιμωρησία των εγ-
κλημάτων τους, την κάλυψή τους
από την αστυνομία και την κυβερνη-
τική υιοθέτηση της πιο ρατσιστικής
ατζέντας που είχε εφαρμοστεί μέχρι

τότε. Όταν τα νέα της δολοφονίας
έφτασαν νωρίς το πρωί στα γραφεία
της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλά-
δος “Η Ενότητα” και της ΚΕΕΡΦΑ, ο
Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακι-
στανικής Κοινότητας, δήλωνε στα
ΜΜΕ ότι είχαν προηγηθεί τουλάχι-
στον 700 επιθέσεις και 4 δολοφο-
νίες. Ήταν επιθέσεις που πήγαιναν
χέρι-χέρι με τα ρατσιστικά πογκρόμ
του Σαμαρά και του Δένδια. 

Πογκρόμ
Ο Σαμαράς μίλαγε για “ανακατά-

ληψη των πόλεων” υιοθετώντας την
ατζέντα της Χρυσής Αυγής (που δια-
κήρυττε ότι θα “ξεβρωμίσει” τον τό-
πο από τους “υπανθρώπους”) και ο
Δένδιας έβαζε μπροστά την επιχεί-
ρηση Ξένιος Δίας. 4.500 χιλιάδες
μπάτσοι θα εξαπέλυαν ένα τρομακτι-
κό πογκρόμ σε όλο το κέντρο της
Αθήνας εναντίον χιλιάδων μετανα-

στών, με μαζικούς ελέγχους, επι-
δρομές σε σπίτια, αναίτιες προσα-
γωγές με μόνο κριτήριο το χρώμα
του δέρματος κι εγκλεισμούς σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης μέσα
από τα οποία θα καταγγέλονταν βα-
σανιστήρια με ξυλοδαρμούς, ηλε-
κτροσόκ, ακόμα και σεξουαλικές πα-
ρενοχλήσεις. Πίσω από τις δυνάμεις
της ΕΛ.ΑΣ ακολουθούσαν τα τάγμα-
τα εφόδου της Χρυσής Αυγής κρα-
τώντας ρόπαλα και μαχαίρια. 

Το πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί
είχε ήδη εξασφαλίσει στην ναζιστική
εγκληματική οργάνωση, εκπροσώ-
πηση στη Βουλή και στο δημοτικό
συμβούλιο της Αθήνας, παχυλή χρη-
ματοδότηση, μια “κατεχόμενη” γει-
τονιά στον Αγ.Παντελεήμονα της
Αχαρνών, υψηλά δημοσκοπικά πο-
σοστά, τοπικά γραφεία – ορμητήρια
επιθέσεων και απεριόριστο ξέπλυμα
από τα τηλεοπτικά κανάλια και τις

μεγάλες εφημερίδες.
Η απάντηση του αντιφασιστικού

κινήματος ήρθε δυο μέρες μετά τη
δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν,
στις 19 Γενάρη. Ήδη ήταν στα σκα-
ριά η οργάνωση ενός πανελλαδικού
αντιφασιστικού συλλαλητηρίου με
αφορμή την κατάσταση που περι-
γράφηκε παραπάνω. “19 Γενάρη –
Αθήνα Πόλη Αντιφασιστική” ήταν το
σύνθημα γύρω από το οποίο ξεδι-
πλώθηκε μια πολύμηνη καμπάνια με
πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ και στην
οποία συμμετείχαν εκατοντάδες ερ-
γατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλο-
γοι, κοινότητες μεταναστών, οργα-
νώσεις και κόμματα της αριστεράς,
καλλιτέχνες, σύνδεσμοι φιλάθλων,
δημοτικές κινήσεις και δημοτικά
συμβούλια, ΛΟΑΤΚΙ+ συλλογικότη-
τες, πραγματικά όλο το φάσμα του
αντιφασιστικού κινήματος. 

Οργή
Η αγανάκτηση για το δυνάμωμα

της φασιστικής απειλής αγκάλιασε
την καμπάνια, ξεπερνώντας ακόμα
και τα ελληνικά σύνορα, καθώς κινη-
τοποιήσεις αλληλεγγύης θα οργα-
νώνονταν την ίδια μέρα σε δεκάδες
χώρες διεθνώς. Οι μαχαιριές του
Λιακόπουλου και του Στεργιόπουλου
θα γέμιζαν οργή αυτούς που ήδη
ετοιμάζονταν να διαδηλώσουν στις
19 Γενάρη και θα τους ένωναν με χι-
λιάδες ακόμα που θα έβλεπαν τη δο-
λοφονία ως τη σταγόνα που ξεχείλι-
σε το ποτήρι προκειμένου να κατέ-
βουν στο δρόμο.

Η Πακιστανική Κοινότητα προσυγ-
κεντρώθηκε στην Πλατεία Εθνικής
Αντιστάσεως, απέναντι από το δη-
μαρχείο της Αθήνας. Εκεί ήταν και το
φέρετρο με τον νεκρό Σαχζάτ. Μετά
από την προσευχή και τον αποχαιρε-
τισμό στον αδερφό τους, ξεκίνησαν
για να ενωθούν με χιλιάδες που εί-
χαν συγκεντρωθεί ήδη στην Ομό-
νοια. Κι από εκεί ένα αντιφασιστικό
ποτάμι βάδισε μέχρι το Σύνταγμα γε-
μίζοντας τη Φιλελλήνων για πολλές
ώρες, όσο διήρκεσε η συναυλία που
είχε στηθεί. Τουλάχιστον 20 χιλιάδες
αντιφασίστες/ριες αποχαιρέτησαν
τον Σαχζάτ Λουκμάν με υψωμένες
γροθιές στην ενός λεπτού σιγή που

τηρήθηκε και φώναξαν στη συνέχεια
“Είμαστ' όλοι Πακιστανοί”.

Η 19 Γενάρη είχε θυμίσει ότι το
αντιφασιστικό κίνημα είναι εδώ, είναι
δυνατότερο από τους φασίστες και
θα τους έκλεινε το δρόμο. Λίγους
μήνες μετά η δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα από το διαβόητο τάγμα
εφόδου της Νίκαιας θα πυροδοτού-
σε ένα νέο αντιφασιστικό ξέσπασμα
οργής που θα οδηγούσε στις συλλή-
ψεις της ηγεσίας. Η αντίστροφη μέ-
τρηση για τη Χρυσή Αυγή όμως είχε
ήδη ξεκινήσει. 

Παράλληλα θα ξεδιπλωνόταν και
η μάχη για την καταδίκη των δολο-
φόνων του Σαχζάτ. Η μάχη από την
έναρξη της δίκης, μέχρι την καταδί-
κη των δολοφόνων χωρίς ελαφρυντι-
κά και με ρατσιστικό κίνητρο, τόσο
πρωτόδικα όσο και σε δεύτερο βαθ-
μό, ήταν μια διαρκής καμπάνια που
πήγαινε χέρι - χέρι με όλες τις μάχες
του αντιφασιστικού κινήματος. Οι
γονείς του Σαχζάτ Λουκμάν, Χαντίμ
Χουσεΐν και Σουκράν Μπίμπι ταξίδε-
ψαν από το Πακιστάν για να δώσουν
τη μάχη για δικαιοσύνη. Μίλησαν σε
δεκάδες εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ
σε γειτονιές, σχολές κι εργατικούς
χώρους σε όλη τη χώρα, έδωσαν το
παρών τόσο στη δίκη των φονιάδων
του γιου τους όσο και στη μεγάλη
δίκη της Χ.Α, διαδήλωσαν σε αναρίθ-
μητες αντιφασιστικές πορείες. Το δι-
καστήριο καταδίκασε σε ισόβια χω-
ρίς κανένα ελαφρυντικό τους δολο-
φόνους του Σαχζάτ Λουκμάν με ανα-
γνώριση του ρατσιστικού κινήτρου.
Αυτός ήταν και ο λόγος που η υπό-
θεση εντάχτηκε και στη μεγάλη δίκη
της Χρυσής Αυγής. 

Ωστόσο η δίκη σε δεύτερο βαθμό
της εγκληματικής οργάνωσης είναι
σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση του Μητσο-
τάκη συναγωνίζεται σε ρατσισμό -αν
δεν την έχει ξεπεράσει- αυτή του Σα-
μαρά, στρώνοντας ξανά το δρόμο
στους φασίστες. Στις 13/1 έξω από
το Εφετείο και στις 17/1 στα Πετρά-
λωνα θα διαδηλώσουμε ξανά, για να
διατηρήσουμε αντιφασιστικές τις γει-
τονιές μας και να μη φτάσουμε ποτέ
ξανά σε νέες φασιστικές δολοφονίες.

Στέλιος Μιχαηλίδης



Το 2022 ήταν στην Ελλάδα μια χρονιά φοβερής
πόλωσης και σύγκρουσης, που άνοιξε πάνω σε
όλα τα ζητήματα, φέρνοντας στο φως την εικόνα

ενός συστήματος σε προχωρημένη σήψη. 

Η πόλωση έγινε αντιληπτή από την πρώτη κιόλας μέ-
ρα του 2022 στην Καβάλα όπου οι εργαζόμενοι στα Πε-
τρέλαια είπαν τα δικά τους κάλαντα στην κυβέρνηση
απαντώντας στην εισβολή των ΜΑΤ μέσα στο εργοστά-
σιο, με αγώνα διαρκείας: «Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά εί-
μαστε όλοι μια γροθιά, εργάτες ενωμένοι και ποτέ μας
νικημένοι». Αυτή η διάθεση ενότητας και αγώνα διαπέ-
ρασε την περασμένη χρονιά σαν κόκκινο νήμα τους
αγώνες της εργατικής τάξης, σε όλη τη χώρα. 

Στις 27 Γενάρη πάνω από 80 σωματεία στήριξαν το
μεγάλο πανκαβαλιώτικο συλλαλητήριο στο πλευρό των
εργαζόμενων στα Πετρέλαια. Για να ακολουθήσει ένα
μήνα μετά, στις 26 Φλεβάρη, ένα τεράστιο πανεργατικό
ποτάμι στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που οργάνωσαν
από κοινού στην Αθήνα οι εργαζόμενοι στα Πετρέλαια
και τα Λιπάσματα της Καβάλας, στην ΛΑΡΚΟ και στην
COSCO - με την υποστήριξη δεκάδων σωματείων ομο-
σπονδιών και εργατικών κέντρων. 

Δύο μεγάλες πανεργατικές απεργίες ακολούθησαν
μέσα στη χρονιά που πέρασε. Στην πρώτη, στις 6 Απρί-
λη η απεργία νέκρωσε συγκοινωνίες, λιμάνια, καταστή-
ματα τραπεζών, επισιτισμό, υπηρεσίες, εργοστάσια,
σχολεία, νοσοκομεία -αναδεικνύοντας σαν κεντρικό αί-
τημα συλλογικές συμβάσεις και πραγματικές αυξήσεις
στους μισθούς. Αποτέλεσε αφετηρία για κλιμάκωση. 

Την Πρωτομαγιά χιλιάδες απεργοί πλημμύρισαν ξανά
τους δρόμους στις απεργιακές διαδηλώσεις σε όλες
τις πόλεις. Στον Πειραιά η συγκέντρωση έγινε με κέν-
τρο τους απεργούς λιμενεργάτες της COSCO που τον
Απρίλη είχαν πραγματοποιήσει 48ωρες απεργίες στο
λιμάνι του Πειραιά, ένας αγώνας που κορυφώθηκε με
πενθήμερη απεργία στο τέλος του μήνα και κατέληξε,
μερικές εβδομάδες αργότερα, σε νίκη με υπογραφή
ΣΣΕ και αυξήσεις. 

Ο αναβρασμός που συνεχίστηκε το καλοκαίρι και εκ-
φράστηκε με ένα μαζικό διήμερο κινητοποιήσεων στην
ΔΕΘ στις αρχές του Σεπτέμβρη, άνοιξε το δρόμο ώστε
στις 9 Νοέμβρη να πραγματοποιηθεί η δεύτερη πανερ-
γατική απεργία-σεισμός, όπως χαρακτηρίστηκε. Δεκά-
δες χιλιάδες απεργοί πλημμύρισαν το κέντρο της Αθή-
νας απαιτώντας ανατροπή της κυβέρνησης. Καμιά από
τις προσπάθειές της να βάλει φρένο στην απεργία δεν
πέρασε. Η απόφαση να σύρει τους εργαζόμενους των
συγκοινωνιών στα δικαστήρια της γύρισε μπούμεραγκ
με την απεργία όχι μόνο να μην σπάει αλλά να επεκτεί-
νεται σε όλα τα ΜΜΜ. 

Συνεχής και κομβική στην μετάδοση της αντίστασης
αποδείχτηκε ξανά το 2022, η κινητοποίηση των εργαζο-
μένων στην Υγεία. Το ξεκίνημα έγινε την 1η Φλεβάρη με
την πανελλαδική απεργία για την Υγεία που κήρυξε η
ΑΔΕΔΥ -στον απόηχο των 128 νεκρών από κορονοϊό
την προηγούμενη μέρα. Στις 16/2 έγινε απεργία της
ΠΟΕΔΗΝ ενάντια στις απολύσεις των συμβασιούχων
και την επιστροφή των εργολάβων και στις 23 Φλεβάρη
νέα πανελλαδική απεργία ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ. Ακο-
λούθησε δεύτερος γύρος κινητοποιήσεων τον Ιούνη
όταν οι απεργιακές κινητοποιήσεις που έγιναν στις 9/6
με πρωτοβουλία του Συντονιστικού Νοσοκομείων σε
μια σειρά νοσοκομεία οδήγησαν στην κήρυξη πανελλα-
δικής πανυγειονομικής απεργίας στις 22 Ιούνη. 

Ο τρίτος απεργιακός γύρος στα νοσοκομεία ξεκίνησε
τον Οκτώβρη με πανελαδική απεργία στις 20/10 και κλι-
μακώθηκε τον Δεκέμβρη ενάντια στο νόμο Πλεύρη με
την Πανεργατική Απεργία για την Υγεία (έχοντας την
στήριξη της ΑΔΕΔΥ και Εργατικών Κέντρων) την 1η  Δε-
κεμβρίου να γίνεται η κορύφωση ενός απεργιακού τριή-
μερου στα νοσοκομεία. Όλη τη χρονιά μεγάλες μάχες
δόθηκαν κατά τόπους στα νοσοκομεία για την υπερά-
σπιση της δημόσιας υγείας: Το πρόσωπο του Πλεύρη
την στιγμή που αποχωρεί άρον άρον από το Γεννημα-
τάς αντιμέτωπος με τους οργισμένους υγειονομικούς

(που του χάλασαν την φιέστα αναδεικνύοντας την κο-
ροϊδία του «νέου» ΤΕΠ στο νοσοκομείο) είναι αυτό που
λένε «μια εικόνα, χίλες λέξεις».

Αλλά οι μάχες δεν περιορίστηκαν στα νοσοκομεία.
Στις 24 Μάη το κέντρο της Αθήνας γέμισε από τους
απεργούς των δήμων που συμμετείχαν στην 24ωρη
απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ενάντια στις απολύσεις των
4.500 εργαζόμενων με σύμβαση covid, αρκετοί από
τους οποίους συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη ενάντια
στις απολύσεις. Τον Οκτώβρη, οι απεργοί της ΠΟΕ-
ΟΤΑ στους παιδικούς σταθμούς πέτυχαν να σταματή-
σουν την διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των υπο-
στελεχωμένων δημοτικών παιδικών σταθμών. Στις 21
Οκτώβρη ακολούθησαν με πανελλαδική κινητοποίηση
στην Αθήνα οι απεργοί του προγράμματος “Βοήθεια
στο Σπίτι”. 

Αφετηρία
Καταμεσής του Αυγούστου ήταν η αφετηρία για την

πολύμηνη απεργία διαρκείας στο εργοστάσιο Μαλαμα-
τίνα στην Θεσσαλονίκη που κέρδισε την αλληλεγγύη
της εργατικής τάξης αναγκάζοντας το ΕΚΘ να καλέσει
μετά από χρόνια 24ωρες απεργίες αλληλεγγύης. 

Την Τετάρτη 21/9, η 24ωρη απεργία στις ΔΕΚΟ που
κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ενάντια στο νομο-
σχέδιο που ψηφίστηκε την ίδια μέρα από την κυβερνη-
τική πλειοψηφία σήμανε την κοινή απεργία όλων των
εργαζόμενων στις συγκοινωνίες που παρέλυσε εντελώς
την Αθήνα. Ακολούθησαν τον Οκτώβρη δυναμικές
απεργιακές συγκεντρώσεις των εργαζόμενων στην ΕΥ-
ΔΑΠ με αίτημα αυξήσεις και συμπληρωματική ΣΣΕ. Στις
25/10 ναυτεργάτες, λιμενεργάτες, εργαζόμενοι στη Ζώ-
νη μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους νέκρωσαν
από άκρη σε άκρη το λιμάνι του Πειραιά συμμετέχον-
τας στην παμπειραϊκή απεργία. 

Οι εργάτες της τέχνης και του πολιτισμού συνέχισαν
να δίνουν δυναμικά το παρόν και το 2022. Στις 10 Γενά-
ρη πραγματοποιήθηκε μεγάλο πανκαλλιτεχνικό συλλα-
λητήριο από τα σωματεία των εργαζόμενων στην τέχνη
που διεκδικούσαν επιδόματα για όλους και όλες ενάν-
τια στους αποκλεισμούς μέσω του Μητρώου Καλλιτε-
χνών. Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους: Στο Υπουργείο Πολιτισμού όπου τα σω-
ματεία πραγματοποίησαν απεργιακές κινητοποιήσεις
για προσλήψεις και σταμάτημα της εμπορευματοποί-
ησης του πολιτισμού. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ενάν-
τια στον αντισυνδικαλιστικό νόμο Χατζηδάκη και την
πολεμοκάπηλη προπαγάνδα υπέρ του ΝΑΤΟ. Στα δικα-
στήρια όπου γίνονταν οι δίκες Λιγνάδη και Φιλιππίδη με
το ΣΕΗ να πρωτοστατεί. Στον ξεσηκωμό που απαγό-
ρευσε στον δήμαρχο Αθήνας Μπακογιάννη να εκκενώ-
σει, για ακόμη μια φορά, το Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζό-
μενο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ. Στις μαζικές διαδηλώσεις των
σπουδαστών και των εργαζόμενων αποφοίτων των καλ-
λιτεχνικών σχολών που έκλεισαν την χρονιά διεκδικών-
τας την κατάργηση του προεδρικού διατάγματος που
υποβαθμίζει τα πτυχία των καλλιτεχνικών σχολών.

Το 2022, ο χώρος της εκπαίδευσης σημαδεύτηκε από
μια ιστορική ανατροπή. Στις φοιτητικές εκλογές της
18ης Μάη, για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες, η
ΔΑΠ γκρεμίστηκε από την πρώτη θέση την ίδια στιγμή
που οι δυνάμεις της αριστεράς αυξήθηκαν τόσο σε ψή-
φους όσο και σε ποσοστά. Οι προηγούμενοι μήνες εί-
χαν σημαδευτεί από τις απόπειρες της κυβέρνησης να
επιβάλει την πανεπιστημιακή αστυνομία που έσπαζαν
τα μούτρα τους στην αποφασιστικότητα και τη μαζικό-
τητα των φοιτητών. Ακολούθησε ο πανεκπαιδευτικός
ξεσηκωμός ενάντια στον αντιεκπαιδευτικό Νόμο – Πλαί-
σιο τον Ιούλη, όταν σε 48ωρη απεργία κατέβηκαν τα
μέλη των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών στα ΑΕΙ, της
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Οι αγώνες   π    

Απεργιακή 8 Μάρτη 2022. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

6 Απρίλη 2022, Πανεργατική Απεργία, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

20 Οκτώβρη 2022, Πανυγειονομική Απεργία, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

25 Αυγούστου 2022, Διαδήλωση ενάντια στην κυβέρνηση των υποκλοπών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



ΠΟΣΔΕΠ, της ΠΟΣΕΕΔΙΠ και της ΠΟΕΤΕΠ. 
Το φθινόπωρο σημαδεύτηκε από νέες μαζικές

φοιτητικές κινητοποιήσεις ενάντια στις συνεχείς
εισβολές των ΜΑΤ στο ΑΠΘ και την Πανεπιστη-
μιούπολη στου Ζωγράφου - κινητοποιήσεις που
κορυφώθηκαν στην φετινή Πορεία του Πολυτε-
χνείου. Ενώ σε νέο ναυάγιο για την Κεραμέως
και τον νόμο Χατζηδάκη αποδείχτηκε η απόπει-
ρα να επιβληθούν ηλεκτρονικές εκλογές στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Χιλιάδες εκπαιδευτικοί, φοιτητές και μαθητές
συμμετείχαν στη μεγάλη απεργιακή διαδήλωση
στις 15 Δεκεμβρίου ενάντια στον προϋπολογι-
σμό που καλούσαν οι Ομοσπονδίες των εκπαι-
δευτικών σε δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, η
ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές.

Το ξεκίνημα του αντιδραστικού πολέμου ΝΑ-
ΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία σήμανε το ξεδίπλω-
μα μιας αντιπολεμικής καμπάνιας με κέντρο
την αντίθεση σε κάθε είδους εμπλοκή της Ελ-
λάδας στον πόλεμο που μπόλιασε όλες τις με-
γάλες κινητοποιήσεις: Την απεργιακή 8 Μάρτη,
τη μέρα Διεθνούς Δράσης ενάντια στον ρατσι-
σμό στις 19 Μάρτη, την πανεργατική απεργία
στις 9 Απρίλη και τις συγκεντρώσεις της Πρω-
τομαγιάς. 

Στις 29 Μάρτη τα Προπύλαια ξεχείλισαν από
χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας που συμμε-
τείχαν στην αντιπολεμική συναυλία των καλλιτε-
χνών για να ακολουθήσει τις επόμενες εβδομά-
δες αντίστοιχη, στην Αριστοτέλους στην Θεσ-
σαλονίκη. Η πρόσκληση του Μητσοτάκη στον
πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι να μιλήσει
στην ελληνική βουλή κατέληξε σε φιάσκο ενώ
το αντιπολεμικό κίνημα βρέθηκε στους δρό-
μους ξανά στις 12 Μάη καταγγέλλοντας την
ψήφιση στην Βουλή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ελλά-
δας για επέκταση των αμερικανικών βάσεων. 

Κόντρα στον εθνικιστικό παροξυσμό που
καλλιεργούν οι κυβερνήσεις Ελλάδας-Τουρ-
κίας, μέσα στο νέο πλαίσιο των ιμπεριαλιστι-
κών ανακατατάξεων, υπήρξαν κοινές διακηρύ-
ξεις όπως αυτή του DSiP στην Τουρκία και του
ΣΕΚ στην Ελλάδα, που διακήρυξαν σθεναρά:
«Την απόφασή μας να αντιταχθούμε στις από-
πειρες και των δυο κυβερνήσεων να μας διαι-
ρέσουν, να χτίσουμε την ενότητα της εργατι-
κής τάξης και να αναδείξουμε ότι ο εθνικισμός
είναι εργαλείο για το χτύπημα των εργατικών
ελευθεριών και στις δυο πλευρές». 

Το ξεκίνημα του 2022 σημαδεύτηκε από το
«επιτελικό χάος» της κυβέρνησης Μητσοτάκη
στα τέλη του Γενάρη. Χιλιάδες άνθρωποι εγ-
κλωβίστηκαν στην Αττική οδό και άλλες οδικές
αρτηρίες, άλλοι παγιδεύτηκαν στα τρένα, ενώ
ολόκληρες περιοχές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό
και συγκοινωνίες. Στις 28 Ιούλη, χιλιάδες άν-
θρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της
Πρωτοβουλίας ενάντια στην Περιβαλλοντική
Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή για δια-
δήλωση -την ίδια στιγμή που οι πυρκαγιές συ-
νέχιζαν να καίνε σε όλη τη χώρα και μέσα στην
Βουλή, η κυβέρνηση ψήφιζε το νέο αντιπερι-
βαλλοντικό νόμο. 

Για ακόμη μια χρονιά το αντιφασιστικό κίνη-
μα έδειξε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την
επιστροφή της Χ.Α και των παρακλαδιών της.
Με μια μαζική αντιφασιστική συγκέντρωση έξω
από το Εφετείο (με πανεργατική στάση εργα-

σίας που είχαν καλέσει τα Εργατικά Κέντρα
Αθήνας και Πειραιά, η ΑΔΕΔΥ, ομοσπονδίες και
πρωτοβάθμια σωματεία) ξεκίνησε στις 15 Ιούνη
η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό.
Ακολούθησε το μαζικότερο αντιφασιστικό συλ-
λαλητήριο των τελευταίων χρόνων στο Κερα-
τσίνι στην επέτειο των 9 χρόνων από τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα. Το αντιφασιστικό κί-
νημα κατάφερε επίσης να απομονώσει τοπικά
τις φασιστικές προκλήσεις σε μια σειρά από
γειτονιές:

Πάνω από 3.000 κόσμου διαδήλωσε στις 5/2
στον Εύοσμο στην Θεσσαλονίκη, μετά από κά-
λεσμα σωματείων, για να καταλήξει στο σχο-
λείο που σημειώθηκε φασιστική επίθεση. Μαζι-
κή ήταν την ίδια περίοδο, η καταδίκη της δολο-
φονίας του Ά. Καμπανού στη Χαριλάου μέσα
από την οποία ήρθαν στην επιφάνεια οι διασυν-
δέσεις ανάμεσα σε ακροδεξιά, αστυνομία και
διοικήσεις ομάδων. Αντιφασιστική συγκέντρω-
ση έγινε τον Φλεβάρη στα Πατήσια καταγγέλ-
λοντας την φασιστική βομβιστική επίθεση σε
μουσουλμανικό χώρο λατρείας. Τον Νοέμβρη,
η ναζιστική μάζωξη που επιχείρησε το κόμμα
του Κασιδιάρη στο Π. Φάληρο την πρώτη φορά
ακυρώθηκε και τη δεύτερη πραγματοποιήθηκε
(κάτω από τις φτερούγες της αστυνομίας)
απομονωμένη από τη μαζική αντιφασιστική κι-
νητοποίηση. Τον ίδιο μήνα, εκατοντάδες αγωνι-
στές-τριες από το Νέο Ηράκλειο και τις γύρω
γειτονιές έστειλαν ηχηρό μήνυμα ενάντια στις
επιθέσεις φασιστικών ομάδων στο Μαρούσι.
Στις 18 Δεκέμβρη, εκατοντάδες αντιφασίστες/
ριες διαδήλωσαν στη Φλώρινα ενάντια στην
απόπειρα των νεοναζί της Χ.Α να διαδηλώσουν
στην πόλη.

Η Διεθνής Μέρα Δράσης ενάντια στο ρατσι-
σμό και τον φασισμό στις 19 Μάρτη ήταν μια
ευκαιρία για να διαδηλώσουν μαζί το αντιφασι-
στικό και αντιρατσιστικό κίνημα – στο συλλαλη-
τήριο που κάλεσαν η ΚΕΕΡΦΑ, το ΕΚΑ, συνδι-
κάτα, πρόσφυγες από τα στρατόπεδα, κοινότη-
τες μεταναστών, φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές
σχολείων, καλλιτέχνες ενώ μαζί τους ενώθηκε
και το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παραστατικών
Τεχνών του θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ. Με την κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη να έχει αναδείξει το χαρτί του
ρατσισμού σε βασικό της εργαλείο, η 19 Μάρ-
τη κατάφερε να γίνει το κέντρο για να ακου-
στούν οι φωνές της αντίστασης στα τρία βασι-
κά μέτωπα: 

Το μέτωπο των δολοφονικών push back που
και αυτή τη χρονιά κόστισε τη ζωές αμέτρητων
προσφύγων σε Έβρο και Αιγαίο. Μέτωπο που

σημαδεύτηκε από την παραίτηση του επικεφα-
λής της Φρόντεξ, Λετζερί, μετά από την αποκά-
λυψη ότι η Φρόντεξ εμπλέκεται στις παράνο-
μες επαναπροωθήσεις αλλά και την φοβερή κι-
νητοποίηση των κατοίκων στο πλευρό των προ-
σφύγων στα Κύθηρα, στην Κρήτη και άλλα ση-
μεία, μέσα στη χρονιά. Tο μέτωπο των ρατσι-
στικών εξώσεων προσφύγων που σημαδεύτηκε
από συνεχείς κινητοποιήσεις στον Ελαιώνα. 

Και τέλος τη συστηματική, συνειδητή κλιμά-
κωση του ρατσισμού κατά των Ρομά εκ μέρους
της κυβέρνησης και της ΕΛ.ΑΣ μέσα στο 2022.
Λίγους μήνες μετά τη δολοφονία Σαμπάνη στο
Πέραμα, από καθαρή τύχη δεν υπήρξε νεκρός
ανήλικος Ρομά, στο Βόλο όταν στις αρχές Φλε-
βάρη, καταδίωξη ενός αυτοκινήτου κατέληξε
με έναν εκ των αστυνομικών να αστοχεί πυρο-
βολώντας ένα 15χρονο μπροστά στο σπίτι του.
Στα μέσα του ίδιου μήνα, αστυνομικοί πυροβό-
λησαν εναντίον Ρομά στο Κορωπί εκτελώντας
«πυρά ακινητοποίησης κατά του οχήματος δια-
φυγής του» και «τραυματίζοντας έναν Ρομά»
σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ. 

Εν ψυχρώ
Ο νεκρός φυσικά δεν άργησε να έρθει όταν

η αστυνομία δολοφόνησε εν ψυχρώ αφήνοντας
αρχικά σε κώμα τον 15χρονο Κώστα Φραγκού-
λη στις 5 Δεκέμβρη στην Θεσσαλονίκη. Η οργή
ξεχύθηκε στους δρόμους στις κοινότητες των
Ρομά ενώ μαζικά συλλαλητήρια έγιναν στις με-
γάλες πόλεις στις 6 Δεκέμβρη, στην επέτειο
της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.
Νέος κύκλος μαζικών διαδηλώσεων ακολούθη-
σε την είδηση του θανάτου του Φραγκούλη
ανήμερα της ανακοίνωσης του επιδόματος των
600 για τους αστυνομικούς από την κυβέρνηση
καθώς και της αποφυλάκισης του μπάτσου που
τον πυροβόλησε. 

Αν μπορούσε μόνο μια λέξη να εκφράσει τις
ελπίδες και τις προσδοκίες των απλών ανθρώ-
πων την χρονιά που πέρασε, είναι η λέξη που
γράφτηκε στο πανό της οικογένειας Σαμπάνη
στις 17 Νοέμβρη του 2021 για να γίνει viral το
2022. Είναι η λέξη ΔΗΚΕΟΣΗΝΙ.

Αυτήν αναζήτησε στις 3 Μάη μια οργισμένη
διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων απέναντι στην
απόφαση του δικαστηρίου να καταδικάσει μεν
δύο δράστες αλλά να απαλλάξει τους αστυνο-
μικούς στη δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κω-
στόπουλου. Αυτήν αναζήτησε το Pride της Αθή-
νας, το μαζικότερο που έχει γίνει ποτέ, με τη
συμμετοχή πάνω από 100 χιλιάδων ανθρώπων
και την παρουσία συνδικάτων όπως η ΟΕΝΓΕ -

αλλά και η διαδήλωση στην επέτειο των τεσσά-
ρων χρόνων από την δολοφονία του Ζακ απαι-
τώντας άρση της αποφυλάκισης του ενός εκ
των δύο καταδικασμένων δραστών, Χορταριά. 

Αυτήν αναζήτησαν οι χιλιάδες γυναίκες και
άνδρες που διαδήλωσαν μαζικά στις 8 Μάρτη,
τη μέρα της Γυναίκας, απαντώντας θετικά στα
καλέσματα της Κίνησης για την Απεργιακή 8
Μάρτη και δεκάδων σωματείων, οργανώσεων
και συλλογικοτήτων. 

Αυτήν αναζήτησαν και αναζητούν οι γυναί-
κες, τα σωματεία και οι οργανώσεις στις δίκες
του metoo: Στη δίκη Λιγνάδη, που καταδικά-
στηκε σε δώδεκα χρόνια αλλά αφέθηκε ελεύ-
θερος μέχρι την έφεση, στη δίκη Φιλιππίδη.
Στη δίκη των πλούσιων βιαστών της Γ. Μπίκα,
που απαλλάχτηκαν στην Θεσσαλονίκη, στην
υπόθεση της «12χρονης» στο Κολωνό, στη δίκη
των βιαστών της «Ε» στην Ηλιούπολη, στη δίκη
της Police Greek Μafia, στην υπόθεση του βια-
σμού της 19χρονης μέσα στο ΑΤ Ομονοίας,
στη δίκη των δολοφόνων βιαστών της Ελένης
Τοπαλούδη – και ο κατάλογος δυστυχώς δεν
έχει τελειωμό.

ΔHKEOΣΗΝΙ και για τα θύματα των εργατι-
κών «ατυχημάτων» που πολλαπλασιάστηκαν
όχι μόνο στο Κατάρ αλλά δίπλα μας, την χρο-
νιά που πέρασε. Με δεκάδες εργάτες νεκρούς
αλλά και με καταδίκες –όπως η καταδίκη των
υπευθύνων του εργοστασίου της γαλακτοβιο-
μηχανίας “Ήπειρος” για τον θάνατο του 29χρο-
νου εργάτη Χρήστου Ζορμπά μετά από την κι-
νητοποίηση του Εργατικού Κέντρου στην Άρτα. 

ΔΗΚΕΟΣΗΝΙ για τα εγκλήματα που διέπραξε
και διαπράττει η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη,
με πιο χοντρό αυτό των υποκλοπών –και όχι
μόνο. Το 2022 κάθε μήνας που ερχόταν έφερνε
μαζί του ένα ακόμη τερατώδες σκάνδαλο για
την ΝΔ και μαζί μια νέα απόπειρα κουκουλώμα-
τος. Από το σκάνδαλο των υποκλοπών στο
σκάνδαλο των βιασμών και της εκπόρνευσης
της 12χρονης από τον πολιτευτή της ΝΔ στον
Κολωνό Μίχο, από το σκάνδαλο στην «Κιβωτό»
στο σκάνδαλο του «Χαμόγελου του Παιδιού»
και από το «επιχειρηματικό» σκάνδαλο Πάτση
στο Κατάργκεϊτ. 

Για να μη μείνει η λέξη ευχή στον αέρα δεν
αρκούν ούτε οι καταγγελίες ούτε η αναμονή
μιας εκλογικής αναμέτρησης που πλησιάζει.
Χρειάζεται σύγκρουση με την τάξη των «αρί-
στων» και το ζοφερό κράτος που την στηρίζει.
Αυτό ήταν το αίτημα που ανέδειξε το δυναμικό
συλλαλητήριο που οργάνωσαν στην Αθήνα στις
25 Αυγούστου, 16 οργανώσεις της ριζοσπαστι-
κής, αντικαπιταλιστικής και επαναστατικής αρι-
στεράς. Απαιτώντας «καμιά συγκάλυψη των
υποκλοπών, ξήλωμα της ΕΥΠ και των μηχανι-
σμών καταστολής» και σώζοντας την τιμή της
υπόλοιπης αριστεράς που επέλεξε να απέχει.   

Ήταν ένα από τα θετικά βήματα που μέσα
στο 2022, ανέδειξαν τον κομβικό ρόλο που
μπορεί να παίξουν στο ξεδίπλωμα των αντιστά-
σεων, οι πρωτοβουλίες μιας δυνατής ενωτικής
ριζοσπαστικής-αντικαπιταλιστικής αριστεράς.
Μιας αριστεράς, που ήδη συσπειρώνει μαχητι-
κά κομμάτια της τάξης σε χώρους εργασίας,
εκπαίδευσης και γειτονιές και θα μπορούσε να
γενικεύσει αυτή τη δυναμική διεκδικώντας το
ρόλο που της αρμόζει στις κεντρικές πολιτικές
μάχες. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Πρωτοβου-
λία για Ενωτική Κίνηση της Ριζοσπαστικής και
Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς έκλεισε τη χρο-
νιά που έφυγε με μια πρώτη πετυχημένη και
μαζική εκδήλωση στις 19 Δεκέμβρη στο Studio. 

Γιώργος Πίττας

Νο 1553, 4 Γενάρη 2023που έφυγε εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

    που σημάδεψαν το 2022

13 Δεκέμβρη 2022, Διαδήλωση μετά τον θάνατο του Ρομ Κώστα Φραγκούλη από σφαίρα μπάτσου. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Νο 1553, 4 Γενάρη 2023
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Η αντικαπιταλιστική και ριζοσπαστική Αριστερά

Πολύ πετυχημένη και μαζική ήταν η εκδήλω-
ση της Πρωτοβουλίας για Ενωτική Κίνηση
της Ριζοσπαστικής και Αντικαπιταλιστικής

Αριστεράς τη Δευτέρα 19 Δεκέμβρη στον κινηματο-
γράφο Studio. Ο κινηματογράφος γέμισε από εκα-
τοντάδες αγωνιστές και αγωνίστριες που έχουν
πρωτοστατήσει στους σκληρούς αγώνες του εργα-
τικού κινήματος και της νεολαίας τα τελευταία χρό-
νια ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ και το σύστημα
που υπηρετεί. Αλλά δεν ήταν μόνο το πλήθος που
έδειχνε την ανταπόκριση στην Πρωτοβουλία. Ήταν
και το εύρος των παρεμβάσεων που έγιναν που δεί-
χνουν ότι άνοιξε ο δρόμος για τα επόμενα βήματα.

Την εκδήλωση άνοιξε η Αργυρή Ερωτοκρίτου,
μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και ακο-
λούθησαν παρεμβάσεις από τις οργανώσεις που
στηρίζουν την Πρωτοβουλία. Στη συνέχεια πήραν
το λόγο μέλη άλλων οργανώσεων της ριζοσπαστι-
κής/αντικαπιταλιστικής αριστεράς, καθώς και αγω-
νιστές/ιστριες από μια σειρά χώρους και κινήματα:
ο Αντώνης Δραγανίγος, από το ΝΑΡ και την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, ο Γιάννης Δημητρόπουλος, από την ΑΡΙΣ,
ο Παντελής Βαϊνάς, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, ο Νί-
κος Στραβελάκης, πανεπιστημιακός, η Μαρία Μπό-
λαρη, από τη ΔΕΑ, ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγό-
ρος και μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Γιώργος Σαπου-
νάς, από την ΑΠΟ, ο Νώντας Κουζηνάς, μέλος της
Λαϊκής Συνέλευσης Κολωνού, η Ελένη Μητσού,
από το Ξεκίνημα, η Δήμητρα Ρομποτή, από το Σω-
ματείο Μισθωτών Δικηγόρων και η Κατερίνα Θανο-
πούλου, εκπαιδευτικός. 

Το κλείσιμο της εκδήλωσης εκ μέρους των οργα-
νώσεων της Πρωτοβουλίας έκαναν η Τόνια Κατερί-
νη, από την Αναμέτρηση, ο Γιώργος Λιάγκος, από
την ΑΡΑΝ, ο Νίκος Σακούτης, από τη ΛΑΕ-Ανυπότα-
κτη Αριστερά και ο Πάνος Γκαργκάνας, από το ΣΕΚ.

Αυτοπεποίθηση
Βγαίνουμε από την εκδήλωση στο Studio με την

αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε
στις ριζοσπαστικές διαθέσεις του κόσμου της Αρι-
στεράς, μπορούμε να συγκροτούμε την πολιτική δύ-
ναμη που στηρίζει τις ανατρεπτικές διεκδικήσεις της
εργατικής τάξης, του λαού και της νεολαίας. Η ριζο-
σπαστική αριστερά πρέπει να παρέμβει στους αγώ-
νες, στις μάχες και στις εκλογές, για να συγκροτηθεί
ένα δυνατό κοινωνικό και πολιτικό αριστερό κίνημα
αντίστασης, πολιτικό στήριγμα για τον κόσμο που
παλεύει και φιλοδοξεί να επιβάλει τα αιτήματά του
με τις δικές του δυνάμεις. Μια λαϊκή αντιπολίτευση
που θα ανατρέψει την κυβερνητική επιθετικότητα και
θα υπερβεί τους συστημικούς συσχετισμούς και
ψεύτικα δίπολα ότι τη δικαίωση αυτών των αιτημά-
των θα τη φέρει κάποια «προοδευτική κυβέρνηση».

Με τη νέα χρονιά, η Πρωτοβουλία για την Ενωτι-
κή Κίνηση της Ριζοσπαστικής και Αντικαπιταλιστι-
κής Αριστεράς θα βαθύνει τη συζήτηση για το ανα-
γκαίο προγραμματικό πλαίσιο και σε αυτή την κα-
τεύθυνση θα εμπλουτίσει το αρχικό κείμενο με βά-
ση τη συζήτηση της πρώτης ανοιχτής εκδήλωσης.
Τέλος, θα οργανώσει αντίστοιχες δημόσιες εκδη-
λώσεις σε άλλες πόλεις, με πρώτους σταθμούς την
Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Πρωτοβουλία για την Ενωτική Κίνηση 
της Ριζοσπαστικής και 

Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

Γιώργος Λιάγκος, 
ΑΡΑΝ

Η σημερινή εκδήλωση και ο χαρακτήρας της είναι το πρώτο βήμα το οποίο αποδει-
κνύει την ύπαρξη μιας ανάγκης η οποία είναι ευρύτερη από αυτή που εκφράζεται με

τη μαζικότητα και τις τοποθετήσεις της σημερινής διαδικασίας. Έχουμε ευθύνη και χρέ-
ος να την αναζητήσουμε, να την εκφράσουμε, να τη φέρουμε σε ένα επίπεδο παρέμβα-
σης ανώτερο από αυτό που έχει διαμορφωθεί τουλάχιστον με την κατάσταση σε κοινωνι-
κό και πολιτικό επίπεδο μέχρι σήμερα.

Σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να οικοδομηθεί συσπείρωση η οποία μπορεί να αλλάξει
το πολιτικό τοπίο για τη δυναμική και τις δυνατότητες της αριστεράς την οποία εκφρά-
ζουμε. Γι αυτό έχει διπλή σημασία να πούμε ότι ακόμα κι αν δεν έχουμε ενιαίο πρόγραμ-
μα, έχουμε οριοθετήσεις. Έχουμε δηλαδή έναν προσδιορισμό αυτού στο οποίο στο-
χεύουμε απέναντι στις υπόλοιπες εκδοχές συνολικής τοποθέτησης και αφήγησης της
αριστεράς -και αναφέρομαι φυσικά στο ΜέΡΑ25 και το ΚΚΕ.

Με αυτό το σκεπτικό, δεν πιστεύουμε ότι έχουμε την ευχέρεια να αφήσουμε τον χρόνο
να περνάει γιατί ακριβώς οι προκλήσεις θα έρχονται απανωτά είτε σε εθνικό είτε σε διε-
θνές επίπεδο. Τουλάχιστον από τη μεριά μας, της ΑΡΑΝ και του Κομμουνιστικού Σχεδί-
ου, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι με ειλικρίνεια, χωρίς προσπάθεια να ποδη-
γετήσουμε εξελίξεις, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Κι αυτό το
βήμα μπορούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, για να σταθούμε και στις μάχες που έρ-
χονται, να το κάνουμε.

Παντελής Βαϊνάς, 
μέλος ΕΕ ΑΔΕΔΥ

Μεταφέρω ένα ελπιδοφόρο μήνυμα που προέκυψε στην πρώτη συνεδρίαση του Γενικού
Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ. Για πρώτη φορά οι δυνάμεις των Παρεμβάσεων και της ΕΑΣ

(πρώην ΜΕΤΑ) αποφάσισαν να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο στόχων κοινής πάλης, κοινών
διεκδικήσεων και συμπόρευσης, πολιτικής συνεννόησης με αποτέλεσμα να εκλεγούν δύο
μέλη στην Εκτελεστική Επιροπή -σε διαφορετική περίπτωση θα είχα εκλεγεί μόνο εγώ από
τις Παρεμβάσεις, ενώ τώρα εκλέχτηκε και ο σύντροφος Σωτηρόπουλος από την ΕΑΣ.

Αυτό δεν το μεταφέρω μηχανικά ως πρόπλασμα, είναι άλλο πράγμα ο συνδικαλιστικός
χώρος, ο χώρος της ΑΔΕΔΥ, ο χώρος των Παρεμβάσεων. Το μεταφέρω απλά σαν ελπίδα,
ότι κάτι κινείται κι έτσι πρέπει να το δούμε. Να δούμε την ανάγκη για συγκέντρωση δυνά-
μεων σε ένα πλαίσιο στόχων ώστε να μπορέσει να ικανοποιηθεί η ανάγκη του λαού, γιατί
η αριστερά που δεν είναι χρήσιμη για το λαό δεν είναι αριστερά. Να αναλογιστούμε μόνο
ότι όταν οι αντάρτες πέρασαν το πέρασμα στη Νιάλα με τη χιονοθύελλα, το πέρασαν γιατί
πήγαιναν χέρι με χέρι κόντρα στη χιονοθύελλα κι όχι ο ένας κόντρα στον άλλο. Όσο λά-
θος είναι στη συγκέντρωση δυνάμεων να συμπεριλαμβάνουμε το ΜέΡΑ25, άλλο τόσο λά-
θος είναι να βλέπουμε εδώ, σε όλη αυτή την πανσπερμία του γαλαξία της ριζοσπαστικής
επαναστατικής αριστεράς, αντικαπιταλιστικές και μη αντικαπιταλιστικές δυνάμεις. Είμα-
στε ριζοσπάστες, επαναστάτες αριστεροί, όλοι. Και αν επιτύχουμε ένα τέτοιο μέτωπο, μια
τέτοια εκλογική συνεργασία, σαφέστατα έχει επαναστατικά χαρακτηριστικά, αλλά για να
είναι κάτι επαναστατικό πρέπει πρώτα από όλα να είναι μαζικό. Διαφορετικά αν έχει μόνο
επιθετικούς προσδιορισμούς και βρίσκεται σε μια γωνία, δεν του δίνει κανένας σημασία.

Θωμάς Σίδερης, 
κινηματογραφιστής/δημοσιογράφος στην
ΕΡΤ

Αν κάποιος με ρωτούσε πώς ορίζεται ο χώρος της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, ειλικρινά, θα δυ-

σκολευόμουν πολύ να απαντήσω. Για μένα ο χώρος ση-
μαίνει «θραύσματα» και ο άνθρωπος «ιδέες», ουμανι-
σμός, αλληλεγγύη, συντροφικότητα.

Σε αυτό λοιπόν που κάποιοι επιμένουν να ονομάζουν
«εξωκοινοβουλευτική αριστερά» είδα ανθρώπους να πα-
λεύουν για την κοινωνική δικαιοσύνη, να στέκονται με
το κεφάλι ψηλά απέναντι στο φίδι του ναζισμού, να στέ-
κονται δίπλα στον ανήμπορο και στον πρόσφυγα, να
γκρεμίζουν τα τείχη του ρατσισμού. Φίλοι, βαθιά ουμα-
νιστές, ατέρμονα ιδεολόγοι, αλλά και μαχητές.

Οι άνθρωποι της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς

ήταν αυτοί που δεν βολεύτηκαν, αυτοί που δεν σιώπη-
σαν, αυτοί που δεν έκατσαν σπίτι τα προηγούμενα δέκα
χρόνια. Και σε όλα τα μεγάλα ήταν εκεί. Στους αγώνες
ενάντια στα μνημόνια, στην ακραία, παράλογη φτώχεια,
δίπλα στους αδύναμους, ήταν στις γειτονιές, στην Κοκ-
κινιά, στην Αμφιάλη, στο Πέραμα, στα Σεπόλια, παντού,
μπήκαν μπροστά στη μάχη ενάντια στον φασισμό και
στον ναζισμό, δεν συμβιβάστηκαν, δεν τα παράτησαν
στη μέση, δεν είπαν  «εντάξει, κουράστηκα τώρα». 

Οι ακάματοι φίλοι που, μεταξύ μας τώρα, στην ίδια
πλευρά του αγώνα είναι, συνοδοιπόροι και σύντροφοι
μια ζωή, θα συνεχίσουν να παλεύουν ακόμα και αν τους
δέσουν τα μάτια. Και δίνουν τα χέρια, και σφίγγουν τις
παλάμες κι αγκαλιάζονται. Και έτσι θα πορεύονται οι
βαθιά ανθρωπιστές φίλοι μου και σύντροφοι σε έναν
αγώνα χωρίς άνω τελείες και υποσημειώσεις.

Στις 21 και 21 Γενάρη θα
πραγματοποιηθεί η 5η Συν-

διάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Αυ-
τές τις μέρες συνεδριάζουν τα
συντονιστικά των τοπικών επι-
τροπών για να οργανώσουν τη
διαδικασία εγγραφής παλιών
και νέων μελών και να καθορί-
σουν τις τοπικές/κλαδικές συνε-
λεύσεις που θα ολοκληρωθούν
μέσα στο Σαββατοκύριακο 14
και 15 Γενάρη. 

Η Συνδιάσκεψη είναι ευκαιρία
για να συζητήσει οργανωμένα
όλο το δυναμικό της ΑΝΤΑΣΥΑ
και να πάρει αποφάσεις που θα
την βοηθήσουν να συνεχίσει
σαν προωθητική δύναμη της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς. Για
να συμβάλει στους αγώνες για
την ανατροπή της κυβέρνησης
της ΝΔ «από τα κάτω και από τα
αριστερά» και στη συνέχεια των
σκληρών μαχών που θα ακολου-
θήσουν για να επιβάλει η εργα-
τική τάξη τις διεκδικήσεις της. 

Δυνατότητες
Η συζήτηση στο εσωτερικό

της έχει ήδη ανοίξει με τις δια-
δικασίες του Πανελλαδικού
Συντονιστικού στις αρχές Δε-
κέμβρη και επικεντρώνεται γύ-
ρω από το αν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα
απευθυνθεί, στη βάση ενός αν-
τικαπιταλιστικού προγράμματος
και χωρίς αποκλεισμούς, για
συνεργασία σε όλες τις δυνά-
μεις της ριζοσπαστικής και αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς στις
μάχες και στις εκλογές. Οι δυ-
νατότητες που ανοίγονται για
μια τέτοια συνεργασία φάνηκαν
με τη μαζική ανταπόκριση στην
πρωτοβουλία για την κοινή εκ-
δήλωση αυτών των δυνάμεων
στον κινηματογράφο Στούντιο
στις 19 Δεκέμβρη. 

Οι συντρόφισσες και σύντρο-
φοι του ΣΕΚ που μαζί με πολ-
λές/ούς συντρόφισσες/ους της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρωτοστατήσαμε
για την επιτυχία στο Στούντιο,
θέλουμε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να κινη-
θεί σε αυτή την κατεύθυνση.
Ενωτικά και αντικαπιταλιστικά!
Για να γίνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πολιτι-
κό στήριγμα στο πλατύ ρεύμα
αγωνιστριών/ών που έχει δια-
μορφωθεί μέσα στις μάχες των
τελευταίων χρόνων και ψάχνει
εναλλακτική πέρα από τα όρια
της αριστεράς του κοινοβου-
λευτικού δρόμου. 

Τόνια Κατερίνη, 
Αναμέτρηση

Είναι κρίμα που δεν είχαμε περισσότερο χρόνο σήμερα
γιατί θα είχε πολύ ενδιαφέρον αυτός ο διάλογος να επε-

κταθεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία το επό-
μενο διάστημα να τον συνεχίσουμε σε όλη την Ελλάδα, σε
όλες τις γειτονιές, μέσα στους χώρους που παρεμβαίνουμε,
μέσα από διαδικασίες όπου όλος ο κόσμος που βλέπει με
ενδιαφέρον αυτή την προσπάθεια θα μπορέσει να συμμετά-
σχει, να πει τη γνώμη του, να συνδιαμορφώσει.

Το πρώτο μας βήμα είναι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγ-
μή. Να απαντήσουμε στο πιεστικό ερώτημα της ενότητας.
Το δεύτερό μας βήμα είναι να δείξουμε πως μέσα από τους
αγώνες όλου του τελευταίου διαστήματος αλλά και τους
αγώνες που θα οργανώσουμε από εδώ και πέρα, δεν είμα-
στε τόσο αδύναμοι όσο προσπαθούν οι αντίπαλοι να μας
παρουσιάσουν. Ήδη ειπώθηκαν πάρα πολλά παραδείγματα
από ανθρώπους που ήταν μέσα στα κινήματα και έδειξαν
ακριβώς ότι αυτές οι απαντήσεις χτίζονται. Και το τρίτο επί-
πεδο είναι να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο προγράμματος
που να βάζει με σαφήνεια τα συμπεράσματα από τις κατα-
κτήσεις που έχουμε κάνει μέσα από την πορεία μας μέχρι
σήμερα και μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες που έχουμε
δώσει και οι οποίοι μας έχουν εμπνεύσει και μας έχουν δώ-
σει πολλά καινούργια ερεθίσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, που πρέπει να το διαμορφώσουμε και
μέσα από τις κουβέντες που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα,
αλλά και μέσα από τη δημιουργία ομάδων δουλειάς που θα
μπορέσουν να επεξεργαστούν όλο αυτό το υλικό, πρέπει να
μπαίνουν τόσο οι θέσεις μας όσο και σαφείς και κόκκινες
γραμμές για το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε το κοινωνικό
υποκείμενο, τον αγώνα, τη ρήξη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
επίσης πρέπει να μπολιάσουμε τον ριζοσπαστικό μας λόγο
με τα νέα κινήματα, με μια συμπεριληπτικότητα, με μια νέα
αισθητική, μια νέα ηθική. Και με όλα αυτά τα υλικά από αύ-
ριο να πάμε παντού και να μιλήσουμε και κυρίως να ακού-
σουμε και να ξανάρθουμε εδώ με μεγάλη αισιοδοξία για ένα
σημαντικό βήμα που πρέπει να κάνουμε.

Αποστόλης Αλωνιάτης, 
λογιστής

Θεωρώ ότι είναι αναγκαία να ευοδωθεί η πρωτοβουλία που πάρθηκε σήμερα. Πραγ-
ματικά ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση. Είναι στο πνεύμα των αγώνων που έχουν δο-

θεί μέχρι σήμερα. Προχωρήσαμε με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, είναι όμως καιρός όλες αυτές οι
δυνάμεις που βρίσκονται στο δρόμο, στους εργατικούς αγώνες, στο μέτωπο υπεράσπι-
σης της δημοκρατίας, να βρεθούν κι εκλογικά. 

Έχει περάσει ο καιρός που ο καθένας ψάχνει να βρει την πραγματική αλήθεια στην
ιδεολογία του και μόνο. Η πραγματική αλήθεια είναι στο δρόμο, στα εργατικά σωματεία,
στη συσπείρωση της εργατικής τάξης, στους δήμους, στα τοπικά προβλήματα. Όλοι μα-
ζί θα πρέπει να προχωρήσουμε έτσι ώστε να βρεθούμε μπροστά στους αγώνες αυτούς
και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το λαό, γιατί αυτό έχει ανάγκη σήμερα. 

Είναι σαφές ότι οι δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στην αντικαπιταλιστική και ριζοσπα-
στική αριστερά είναι αυτές που θα πρέπει να ενωθούν και να προχωρήσουν. Οι υπόλοι-
πες δυνάμεις έχουν αποδείξει ότι θέλουν μια απλή διαχείριση. Αυτό που γίνεται στο
δρόμο δεν είναι θέμα διαχείρισης. Είναι θέμα ανατροπής. Οι δυνάμεις της ανατροπής
πρέπει να βρεθούν και στα ίδια ψηφοδέλτια, αλλά ακόμα περισσότερο, στο ίδιο μετερίζι
των αγώνων που δίνουμε. 

Πάνος Γκαργκάνας,
ΣΕΚ

Είμαστε χαρούμενοι γιατί αυτή η
εκδήλωση έγινε, γιατί είναι πετυ-

χημένη, γιατί όλες και όλοι που είμα-
στε εδώ μπορέσαμε και μιλήσαμε
απλά και καθαρά πάνω στα ζητήματα
τα οποία ανοίγουν. Είναι κατάκτηση
ότι καταφέρνουμε να το κάνουμε.

Μια κατάκτηση που πατάει πολύ
γερά, πρώτα απ’όλα κοινωνικά. Γιατί
είμαστε σε μια χώρα που η εργατική
τάξη με τους αγώνες της έχει δημι-
ουργήσει μια παράδοση. Είναι μια
παράδοση την οποία η άρχουσα τά-
ξη πάντοτε προσπαθεί να χτυπήσει,
κωδικοποιημένα το λένε «τέλος της
Μεταπολίτευσης». Το «τέλος της Με-
ταπολίτευσης» το επιθυμούν 48 χρό-
νια τώρα και ποτέ δεν το καταφέρ-
νουν. Γιατί ακριβώς υπάρχει ένα ρεύ-
μα, που μπόρεσε και συγκροτήθηκε
πολιτικά μετά την εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου. Δεν μπορούμε να ξεχά-
σουμε ότι οφείλουμε την οποιαδήπο-
τε επιτυχία μας σε αυτό το ρεύμα
που είναι υπαρκτό μέσα στην ελληνι-
κή κοινωνία, έχει βαθιές ρίζες και με-
γάλη δυναμική. Για να εκφράζεται
όμως, χρειάζεται η πρωτοβουλία ορ-
γανώσεων σαν αυτές που κινητοποι-
ηθήκαμε για να γίνει αυτή η συνάντη-
ση απόψε. 

Επιτυχία
Έχουμε μια επιτυχία, ένα πρώτο

βήμα. Πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα
το πάμε παρακάτω. Ένα πρώτο κρα-
τούμενο είναι ότι πρέπει να αντιμετω-
πίσουμε την αμφισβήτηση από έναν
κόσμο ο οποίος ανήκει σε αυτό το
ρεύμα, έχει τοποθετήσει τον εαυτό
του στο χώρο των αγώνων και της
προοπτικής του εργατικού κινήματος
αλλά που αναρωτιέται τι ακριβώς πά-
με να κάνουμε. Μια ευκαιριακή εκλο-
γική σύμπραξη; Δεν είναι μια κατηγο-
ρία την οποία θα αντιμετωπίσουμε
μόνο από ηγεσίες όπως του ΚΚΕ που
θα πει «σιγά, μαζευτήκανε οι οπορ-
τουνιστές να κάνουν μια ευκαιριακή
σύμπραξη». Θα χρειαστεί προφανώς
να το απαντήσουμε γιατί δεν χαρί-
ζουμε τον κόσμο του ΚΚΕ στην ηγε-
σία του. Πολύ περισσότερο χρειάζε-
ται να απαντήσουμε σε πιο κοντινούς
συντρόφους και συντρόφισσες και
χώρους που έχουν αυτή την απορία. 

Δεν πάμε να κάνουμε μια συνεργα-
σία, γιατί υπάρχει το όριο του 3% και
άμα μαζευτούμε όλοι μαζί θα το ξε-
περάσουμε και θα βγάλουμε δέκα
βουλευτές. Δέκα βουλευτές είναι
άχρηστοι. Εδώ εκατόν πενήντα βου-
λευτές δεν μπορέσανε να αλλάξουνε
τα πράγματα και ο κόσμος έχει την
εμπειρία του τι σήμαιναν οι προεκλο-
γικές υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα
καταργήσει τα μνημόνια με ένα άρ-
θρο. Σε αυτή τη χώρα ζούμε, με τον
κόσμο που έχει αυτή την εμπειρία,
και επομένως αφετηρία μας είναι να
δίνουμε πολύ καθαρά την εξήγηση
ότι δεν είμαστε μια ευκαιριακή εκλο-

γική συγκόλληση. Όχι γιατί δεν θέ-
λουμε να δώσουμε τη μάχη των
εκλογών, αλλά γιατί δεν είναι αυτός
ο δρόμος μέσα από τον οποίο θα
μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις
προσδοκίες και τις φιλοδοξίες όλου
αυτού του κόσμου.

Ο ρόλος της συνεργασίας την
οποία προσπαθούμε να χτίσουμε εί-
ναι να μπορέσουμε να δώσουμε τη
δυνατότητα στον κόσμο με τις δικές
του δυνάμεις να υλοποιηθούν τα αι-
τήματα τα οποία έχει βάλει στην ημε-
ρήσια διάταξη. Και δεν είναι μικρά,
είναι μεγάλα. Ορισμένα από αυτά εί-
ναι μεταβατικά. Και πρέπει να είμα-
στε ξεκάθαροι ότι θα τα στηρίξουμε,
θα τα προβάλουμε, θα οργανωθούμε
για να δώσουμε τη δυνατότητα,
όπως έδιωξε η νεολαία την πανεπι-
στημιακή αστυνομία από τις σχολές
ήδη με κυβέρνηση Μητσοτάκη, να
συνεχίσουμε τέτοιου είδους μάχες.
Να διώξουμε τους μπάτσους από
τους καταυλισμούς των Ρομά γιατί
δολοφονούν. Να διώξουμε τη FRON-
TEX από το Αιγαίο, γιατί επίσης δο-
λοφονεί όλες τις φυλές της οικουμέ-
νης που προσπαθούν να περάσουν
το υγρό νεκροταφείο του Αιγαίου.

Έχουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα
δικαιωθούν μάχες οι οποίες έχουν
δοθεί και έχουν παίξει τεράστιο ρό-
λο. Θυμηθείτε την απεργία στην CO-
SCO. Σκοτώθηκε ένας λιμενεργάτης,
τον έκοψε ο γερανός στη μέση. Γιατί
η COSCO, οι κινέζοι καπιταλιστές σε
συνεργασία με τους Μητσοτάκηδες
και όλους αυτούς που ιδιωτικοποι-
ήσανε τον Πειραιά, λένε ότι η βάρδια
μπορεί να έχει λίγα άτομα για να
βγαίνει η δουλειά. Το αποτέλεσμα εί-
ναι δολοφονικό. Και άνοιξε το σωμα-
τείο την κόντρα ότι «εμείς οι εργάτες
πρέπει να αποφασίσουμε πόσοι πρέ-
πει να αποτελούν τη βάρδια για να εί-
ναι ασφαλής και να μην σκοτώνεται ο
κόσμος». Αυτό είναι μεταβατικό αίτη-
μα. Είναι βήμα προς τον εργατικό
έλεγχο. 

Δεν είναι χωριστά οι αγώνες από
το κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Ανοίγει
στα νοσοκομεία το θέμα αν μπορούν
οι νοσηλεύτριες μαζί με τους για-
τρούς και τους τραυματιοφορείς να
αποφασίζουν τι προσωπικό ασφαλεί-
ας είναι αρκετό για τους ασθενείς ή
θα το αποφασίσει ο Πλεύρης και οι
κολλητοί του. Είναι θέμα εργατικού
ελέγχου. Και έχουμε φτάσει στο ση-
μείο να μπαίνουν αυτά τα ζητήματα.
Αυτά πρέπει να αναδείξουμε και να
στηρίξουμε για να τα πάμε παρακά-
τω. 

Έτσι, ενωτικά και αντικαπιταλιστι-
κά, θα μπορέσουμε να βρεθούμε μα-
ζί και να δώσουμε τις μάχες τις οποί-
ες όλοι και όλες συμφωνήσαμε ότι
τις έχουμε μπροστά μας την επόμενη
περίοδο. Ας τελειώσουμε την εκδή-
λωση απόψε με το κλασικό μας σύν-
θημα: Το μέλλον μας δεν είναι ο κα-
πιταλισμός, είναι η επανάσταση και ο
σοσιαλισμός.

Νίκος Σακούτης, 
ΛΑΕ-Ανυπότακτη Αριστερά

Αναμφίβολα η σημερινή συνάντηση-συζήτηση-
εκδήλωση είναι θετικότατη. Τόσο για τη μαζι-

κότητά της, όσο και γιατί έγινε δημόσια, αλλά και
γιατί ακούστηκαν όλες οι απόψεις ανοιχτά και
βλέπουμε ποιες είναι οι δυνατότητες σύγκλισης
και κοινής συμπόρευσης στο μέλλον. Από αυτή
την άποψη, τη χαιρετίζουμε κι εμείς και θα συμ-
βάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όπως συμβά-
λαμε μέχρι σήμερα σε αυτή την προσπάθεια, κι
από δω και μπρος.

Ωστόσο πρέπει να πάρουμε υπόψη μας σε ποιο
διεθνές περιβάλλον γίνεται η κουβέντα. Το ότι
υπάρχει ένας βασικός ιμπεριαλιστής αυτή τη
στιγμή, που είναι ο αμερικανονατοϊκός ιμπεριαλι-
στής, είναι αναμφίβολο κατά τη γνώμη μας. Κι
έχουμε και την ολοκλήρωση του ΣΥΡΙΖΑ όσον
αφορά τη νεοφιλελεύθερη προσαρμογή του και
τις εξετάσεις που έχει δώσει στους Αμερικάνους.

Εμείς τι κάνουμε; Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε
αργήσει. Είμαστε στο και πέντε, όχι στο παρά
πέντε. 

Σαν ΛΑΕ-Ανυπότακτη Αριστερά βάλαμε τα με-
γάλα μέτωπα που πρέπει να είναι ενωτικά στο κί-
νημα αλλά και να αποτελέσουν μια βάση για να
υπάρχει μια εκλογική συνεργασία. Καταθέσαμε
επιπλέον, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη βά-
ση συνεννόησης και συσπείρωσης, και ένα μετα-
βατικό πρόγραμμα με αρκετές δυνάμεις εδώ, που
ανοίγει όλα τα ζητήματα, έξοδο από την ΕΕ, χρέ-
ος, ΝΑΤΟ.

Η δική μας πρόταση, που έγινε δημόσια, δεν εί-
ναι αυτοαναφορική. Ηττηθήκαμε το '19, το γνωρί-
ζουμε. Εμάς η αγωνία μας είναι να υπάρξει συγ-
κέντρωση δύναμης. Από αυτή την άποψη λέμε ότι
θα πρέπει να γίνει η πρότασή μας δημόσια και
προς τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις της αριστε-
ράς. Δεν στοχεύουμε μόνο στις ηγεσίες, στο-
χεύουμε και στη βάση. Δεν υπάρχουν εκεί αγωνι-
στές, σύντροφοί μας; Άρα η πρότασή μας έχει
στόχευση να αναδείξει την αναντιστοιχία που
υπάρχει από αυτές τις δυνάμεις, γιατί αυτές
έπρεπε να είχαν πάρει την πρωτοβουλία ώστε να
υπάρξει μια συγκέντρωση δύναμης και ένα μεγά-
λο μέτωπο που να αμφισβητήσει το σχέδιο των
κυρίαρχων τάξεων. 

Μετά την επιτυχία 
της εκδήλωσης 
στο Studio, συνεχίζουμε 
πιο αποφασιστικά!

5η Συνδιάσκεψη
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 
Για ενωμένη
δυνατή
αντικαπιταλιστική
αριστερά!

Προχωράμε την Ενωτική Πρωτοβουλία
Συνεχίζοντας την προβολή της πετυχημένης εκδήλω-
σης που οργάνωσε η Πρωτοβουλία για Ενωτική Κίνη-
ση της Ριζοσπαστικής και Αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς στις 19 Δεκέμβρη στο Studio, δημοσιεύουμε εδώ
αποσπάσματα από τις ομιλίες που έκλεισαν τη διαδι-
κασία εκ μέρους των οργανώσεων της Πρωτοβουλίας,
καθώς και τοποθετήσεις/δηλώσεις αγωνιστών που
συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ



Νο 1553, 4 Γενάρη 2023 Η χρονιάσελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Ο πόλεμος στην Ουκρανία
Το 2022 «άνοιξε» με δραματικό τρόπο στις

24 Φεβρουαρίου με την ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία. «Η εισβολή», έγραφε η ανακοίνωση
του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, «είναι
μια αντιδραστική επίθεση που δεν μπορεί να
κρυφτεί από τα ψέματα του Πούτιν, αλλά επί-
σης δεν πρέπει να αφήσουμε  τις υποκρισίες
των ηγετών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ να μας μπλέ-
ξουν στα δικά τους πολεμικά σχέδια».

Οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν μέσα στους
πρώτους μήνες του πολέμου να καταλάβουν
και να θέσουν κάτω από τον έλεγχό τους ολό-
κληρο το ανατολικό κομμάτι της Ουκρανίας –
που περιλάμβανε ανάμεσα στα άλλα το Χάρ-
κοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και πρώην
πρωτεύουσα της χώρας, τη Μαριούπολη, το
σημαντικότερο λιμάνι της Αζοφικής Θάλασσας
και τη Χερσώνα, το κέντρο της ναυπηγικής
βιομηχανίας της Ουκρανίας. Έκτοτε, χάρη κύ-
ρια στη στρατιωτική βοήθεια της Δύσης (που
δεν περιορίστηκε σε οικονομικές κυρώσεις
όπως δήλωνε στην αρχή) τα Ρωσικά στρατεύ-
ματα έχουν σχετικά υποχωρήσει – αλλά συνε-
χίζουν να ελέγχουν τις τρεισήμισι από τις τέσ-
σερις ανατολικές επαρχίες.

Δεν πρόκειται για έναν πόλεμο ανάμεσα
στην «καλή» Ουκρανία και την «κακιά» Ρωσία.
Είναι μια αντιδραστική σύγκρουση ανάμεσα
στους νικητές και τους ηττημένους του Ψυ-
χρού Πολέμου, ανάμεσα στη Δύση που προ-
σπαθεί να ολοκληρώσει τη λεηλασία της πάλαι
ποτέ «Σοβιετικής Αυτοκρατορίας» και της Ρω-
σίας που παλεύει να διατηρήσει ό,τι μπορεί
από το παλιό της στάτους-κβο της παγκόσμιας
υπερδύναμης. Η εργατική τάξη και η νεολαία
δεν έχουν κανένα λόγο να συνταχθούν με
οποιαδήποτε από τις δυο πλευρές.

Το τέλος του πολέμου δεν φαίνεται στον
ορίζοντα. Το 2022 έκλεισε με μια συνάντηση
ανάμεσα στον Μπάιντεν και τον Ζελένσκι στην
οποία ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε
ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους
1,85 δις δολαρίων προς την Ουκρανία που θα
περιλαμβάνει, πυραύλους Πάτριοτ, ικανούς να
πλήξουν στόχους μέσα στο Ρωσικό έδαφος. Ο
Πούτιν απάντησε σε αυτή την πρόκληση με
ένα μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων σε βάρος
της Ουκρανίας που κατέστρεψαν, ανάμεσα
στα άλλα και το ιστορικό ξενοδοχείο “Αλφάβη-
το” του Κιέβου.

Η Νάνσυ Πελόζι στην Ταϊβάν
Τον Αύγουστο η Νάνσυ Πελόζι, η τότε πρό-

εδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των
ΗΠΑ επισκέφθηκε την Ταϊβάν. Η επίσκεψη
ήταν μια εσκεμμένη αμερικανική πρόκληση
απέναντι στο Πεκίνο – που δεν έχει αναγνωρί-
σει ποτέ την «Δημοκρατία της Κίνας», όπως
αυτοονομάζεται το καθεστώς της Ταϊβάν. Η Κί-
να απάντησε στην πρόκληση με μια «στρατιω-
τική άσκηση» στη σινική θάλασσα. Όπως
έγραφε η Εργατική Αλληλεγγύη: 

«Η Κίνα δέσμευσε, για τα γυμνάσια, έξι μεγά-
λες περιοχές γύρω από το νησί που απέχει περί-
που 120 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική χώρα...
Δεκάδες κινέζικα μαχητικά αεροσκάφη πέρασαν
επανειλημμένα το ανεπίσημο σύνορο της λεγό-
μενης “μέσης γραμμής”, ανάμεσα στις κινέζικες
ακτές και το νησί. Πολεμικά πλοία άνοιξαν πυρ
μέσα στα “χωρικά ύδατα” της Ταιβάν.…» 

Το επεισόδιο έληξε τελικά χωρίς κάποια
θερμή στρατιωτική αναμέτρηση. Αλλά οι σχέ-
σεις ανάμεσα στις δυο χώρες επιδεινώνονται
συνεχώς. Ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι αποφα-
σισμένος να παρεμποδίσει με κάθε τρόπο την

ανάπτυξη της κινεζικής τεχνολογίας που θα
μπορούσε να αμφισβητήσει στο άμεσο μέλλον
την αμερικανική στρατιωτική κυριαρχία. Και εί-
ναι αποφασισμένος να το κάνει αυτό όποιο και
αν είναι το κόστος για την αμερικανική και τη
διεθνή οικονομία – που έχει αναπτύξει μέσα
στις προηγούμενες δεκαετίες πολύ στενές εμ-
πορικές και παραγωγικές σχέσεις με την Κίνα. 

Η γερμανική «αγορά του αιώνα»
Στα τέλη Μαΐου το γερμανικό κοινοβούλιο

ενέκρινε το πακέτο μαμούθ αξίας 100 δις της
κυβέρνησης Σοσιαλδημοκρατών – Πράσινων
για τον επανεξοπλισμό των γερμανικών στρα-
τιωτικών δυνάμεων. Ανάμεσα στα άλλα, το σχέ-
διο της κυβέρνησης προβλέπει την αγορά αμε-
ρικανικών αεροσκαφών τύπου F35-Stealth ικανά
να φέρουν πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές. 

Η σταδιακή υποχώρηση της οικονομικής δύ-
ναμης των ΗΠΑ -που μέσα στο άμεσο μέλλον
θα υποβιβαστούν, με μαθηματική ακρίβεια,
στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης,
κάτω από την Κίνα- αποσταθεροποιεί τις ισορ-
ροπίες ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις και
οξύνει τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς όχι
μόνο στο οικονομικό αλλά και στο διπλωματικό
και στο στρατιωτικό επίπεδο. Ο πλανήτης θυ-
μίζει ολοένα και περισσότερο την Ευρώπη των
αρχών του 20ού αιώνα – την εποχή όπου η
σχετική υποβάθμιση της ισχύος της Βρετανι-
κής Αυτοκρατορίας έσπρωχνε τις μεγάλες δυ-
νάμεις στη συσπείρωσή τους σε ανταγωνιστι-
κά στρατόπεδα (την Αντάντ και τις Κεντρικές
Δυνάμεις) και τους εξοπλισμούς στα ουράνια.
Εκείνη η εποχή «έκλεισε» το 1914 με το ξέσπα-
σμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου – του μεγα-
λύτερου σφαγείου στην μέχρι τότε ιστορία της
ανθρωπότητας.

Καύσωνας στην Ευρώπη,
πλημμύρες στο Πακιστάν

Τον Αύγουστο καταρρακτώδης βροχές βύθι-
σαν το Πακιστάν στον θάνατο και την κατα-
στροφή. 

«Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί… ξεπερνάνε πλέ-
ον τους 1.300» έγραφε στις 7 Σεπτέμβρη η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη. «Η μεγάλη πλειονότητα εί-
ναι παιδιά. Ολόκληρες περιοχές της χώρας
παραμένουν αποκλεισμένες και η κυβέρνηση
δεν έχει καν φτάσει για να κάνει απολογισμό.
5.000 χιλιόμετρα δρόμων είναι κατεστραμμέ-
να, πάνω από 200 γέφυρες έχουν πέσει… Υπο-
τίθεται πως οι πλημμύρες του 2010 ήταν ένα
ανεπανάληπτο γεγονός, μια σύμπτωση που
δεν θα επαναλαμβανόταν για γενιές. Τώρα

όμως, μόλις 12 χρόνια μετά, η βροχόπτωση
ήταν ακόμη πιο σφοδρή. Η αύξηση της συχνό-
τητας τέτοιων ακραίων φαινομένων είναι συν-
δεδεμένη με την κλιματική αλλαγή». 

Μόλις λίγες εβδομάδες πριν, η Ευρώπη είχε
χτυπηθεί από ένα τρομαχτικό κύμα καύσωνα.
Στις 14 Ιούλη το θερμόμετρο στην Πορτογαλία
έδειχνε 47 βαθμούς κελσίου «υπό σκιά». Μια
επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπολόγισε σε 53 χιλιάδες τους επιπλέον θανά-
τους στις 27 χώρες – και αυτό μόνο στο «δεύ-
τερο κύμα» του Ιουλίου. 

Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε στην Αίγυ-
πτο η Cop27, η διεθνής διάσκεψη του ΟΗΕ για
το κλίμα. Η διάσκεψη ήταν ένα φιάσκο. Οι σύνε-
δροι αρνήθηκαν να υποστηρίξουν ακόμα και τις
πιο μετριοπαθείς απόψεις, που ζητούσαν μια
έστω και φραστική δέσμευση για την σταδιακή
εξάλειψη των ορυκτών υδρογονανθράκων – της
βασικής πηγής των αερίων του θερμοκηπίου. Οι
πολυεθνικές της ενέργειας κατάφεραν να επι-
βάλουν την ατζέντα τους. Οι πλούσιες χώρες,
που είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο κομμάτι
των εκπομπών, αρνήθηκαν να βοηθήσουν οικο-
νομικά τις φτωχές χώρες που πλήττονται από
την κλιματική καταστροφή, π.χ. τη Σομαλία. Η
σύνοδος απλά σφύριζε αδιάφορα.

Η επιστροφή του
στασιμοπληθωρισμού

Το 2022 ο στασιμοπληθωρισμός, το φάντα-
σμα της δεκαετίας του 1970, επέστρεψε φου-
ριόζος στην παγκόσμια οικονομία. «Στις ΗΠΑ ο
πληθωρισμός καλπάζει», έγραφε στο τεύχος
153 το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω.
«Τον Μάιο έφτασε στο 8,6%, το χειρότερο απο-
τέλεσμα εδώ και 40 χρόνια… Δεκάδες χώρες
έχουν βυθιστεί ήδη σε διψήφια ποσοστά...».

Οι κεντρικές τράπεζες απάντησαν στο κύμα
του πληθωρισμού με μια σειρά από απανωτές
αυξήσεις στα επιτόκια -παρόλο που ξέρουν
πολύ καλά ότι αυτές οι αυξήσεις θα βυθίσουν
σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση την οικονομία.
Αλλά είναι διατεθειμένες να πληρώσουν αυτό
το τίμημα γιατί πιστεύουν ότι η ύφεση είναι το
πιο αποτελεσματικό μέσο για να εμποδίσουν
τις εργάτριες και τους εργάτες να διεκδική-
σουν αυξήσεις που θα αντισταθμίζουν την
ακρίβεια. Και οι τραπεζίτες είναι αλλεργικοί
στις μισθολογικές αυξήσεις.

Οι αυξήσεις των επιτοκίων έχουν αρχίσει
στο μεταξύ να αποσταθεροποιούν την παγκό-
σμια οικονομία που είναι εθισμένη εδώ και
χρόνια στα μηδενικά επιτόκια και το εύκολο
χρήμα (για τους πλούσιους εννοείται). Τον Νο-

έμβριο κατάρρευσε η FTX, η δεύτερη μεγαλύ-
τερη εταιρία διαχείρισης κρυπτονομισμάτων
στον κόσμο. Το Bitcoin έχει χάσει μέσα στους
τελευταίους 11 μήνες τα 3/4 της αξίας του.
Αλλά δεν είναι μόνο τα κρυπτονομίσματα: «οι
αγορές των μετοχών και των χρεογράφων
έχασαν 30 τρις μέσα στο “άγριο” 2022» γρά-
φει η εφημερίδα Financial Times. 

Οι προοπτικές για το νέο έτος είναι δυσοί-
ωνες. Οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν αρχίσει να
πέφτουν και η ανεργία να φουντώνει. Οι επίση-
μοι οικονομολόγοι ρίχνουν το φταίξιμο στον
Πούτιν και τις τιμές της ενέργειας. Λένε ψέμα-
τα. Οι τιμές είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν ήδη
από τα τέλη του ‘21 – πολλούς μήνες πριν ει-
σβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία. Ο στασιμο-
πληθωρισμός είναι σύμπτωμα της βαθύτερης
κρίσης που μαστίζει το σύστημα. 

Πολιτική κρίση
«Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα»

λέει το γνωστό ρητό. Προφανώς πρόκειται για
χοντροκομμένο ψέμα. Εκτός και αν θεωρεί κα-
νείς δημοκρατική διέξοδο το κοινοβουλευτικό
πραξικόπημα, τις παρακολουθήσεις των πολι-
τικών αντιπάλων, τις δολοφονίες πολιτικών και
την στροφή προς τον φασισμό. 

Τα είδαμε όλα αυτά τη χρονιά που μας πέ-
ρασε. Τα είδαμε στη Βρετανία με την παράδο-
ση της εξουσίας, μετά την κατάρρευση της κυ-
βέρνησης του Μπόρις Τζόνσον στην Λιζ Τρας
– όχι μέσα από εκλογές αλλά μέσα από τις
εσωτερικές διαδικασίες του Συντηρητικού
Κόμματος, των Τόρις. Η Τρας, για να θυμίσου-
με τη συνέχεια, κατάφερε να μείνει στην εξου-
σία όλες και όλες 44 ημέρες. Έπεσε γιατί έχα-
σε την εμπιστοσύνη όχι μόνο της Βουλής αλλά
και των κοντινών της συνεργατών. Στη συνέ-
χεια αντικαταστάθηκε με τον ίδιο πραξικοπη-
ματικό τρόπο από τον Ρίσι Σούνακ. Οι Τόρις
παραμένουν στην εξουσία παρόλο που τα πο-
σοστά αποδοχής τους στην κοινωνία βρίσκον-
ται στο χαμηλότερο σημείο εδώ και 15 χρόνια.

Τον Σεπτέμβρη η «Δεξιά Συμμαχία» κέρδισε
τις εκλογές της Ιταλίας και η πρωθυπουργία πα-
ραδόθηκε στην Τζόρτζια Μελόνι. Οι «Αδελφοί
της Ιταλίας», το κόμμα της είναι απόγονος του
MSI, του φασιστικού κόμματος που ίδρυσαν οι
οπαδοί του Μουσολίνι μετά τον πόλεμο. «Στις
εκλογές», έγραφε η Εργατική Αλληλεγγύη, «οι
“Αδελφοί” κατέβηκαν με κεντρικό σύνθημα “πα-
τρίς, θρησκεία, οικογένεια”. Η Μελόνι έχει πολ-
λές φορές δηλώσει στις συνεντεύξεις της ότι εί-
ναι αντίθετη σε κάθε τι το προοδευτικό –από το
δικαίωμα στην άμβλωση και το σύμφωνο συμ-
βίωσης μέχρι τους ομόφυλους γάμους και τις
σπουδές φύλου στα πανεπιστήμια». 

Στην Βραζιλία, αντίθετα, ο ακροδεξιός Ζαΐρ
Μπολσονάρου ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο
των προεδρικών εκλογών που έγιναν τον
Οκτώβρη από τον πρώην συνδικαλιστή και
πρώην «αριστερό» πρόεδρο Λουίς Ιγνάτιο Λού-
λα ντα Σίλβα. Παρά την μικροσκοπική διαφορά
(49-51%) εκατομμύρια εργάτες σε όλο τον κό-
σμο υποδέχτηκαν με μεγάλη ανακούφιση την
ήττα της ακροδεξιάς.

Αντίσταση
Η χρονιά που μας πέρασε, όμως, δεν είχε

μόνο κρίσεις και πολέμους. Είχε και μαζικές
αντιστάσεις. 

Ξεκινάει με την μαζική εξέγερση στις 5 Γενά-
ρη στο Καζακστάν που ανάγκασε, παρά την
άγρια καταστολή και τους εκατοντάδες νε-
κρούς, την κυβέρνηση να αναβάλει την αύξηση
της τιμής φυσικού αερίου και να ξηλώσει τον

Κίνα: Εργάτες συγκρούονται με την αστυνομία στο εργαστάσιο της Foxconn
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Χρονιά αντίστασης σε όλο τον κόσμο
Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ, τον μέχρι τότε
«αιώνιο εθνάρχη» από όλες του τις εξουσίες.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ξεσήκωσε
ένα μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας ενάντια στον
Πούτιν μέσα στην ίδια τη Ρωσία. «Από την πρώ-
τη μέρα», έγραφε στις 2 Μαρτίου η ανταπόκρι-
ση από τη Μόσχα που δημοσίευσε η Εργατική
Αλληλεγγύη, «χιλιάδες αντιπολεμικοί διαδηλω-
τές βγήκαν στους δρόμους, για να καταδικά-
σουν την πολιτική του προέδρου Πούτιν και τη
γενική επίθεση στην Ουκρανία. Συγκεντρώσεις
έγιναν σε περίπου 50 πόλεις. Η αστυνομία έχει
συλλάβει περισσότερους από 1.800 διαδηλω-
τές/τριες». 

Παρά τη σκληρή καταστολή, μαζικές διαδη-
λώσεις ξέσπασαν ξανά τον Σεπτέμβρη όταν η
κυβέρνηση κήρυξε «μερική επιστράτευση» για
την στήριξη του μετώπου στον Ουκρανία. Την
ίδια ώρα χιλιάδες νέοι έσπευσαν να δραπετεύ-
σουν από την χώρα με στόχο να αποφύγουν
την επιστράτευση. 

Το Σαββατοκύριακο 19-20 Μάρτη χιλιάδες
διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους της
Αθήνας, του Λονδίνου, της Γλασκόβης, του Πα-
ρισιού, της Βαρκελώνης, της Σεβίλλης, του Άμ-
στερνταμ, της Κοπεγχάγης και δεκάδων άλλων
πόλεων ενάντια στη ρατσιστική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιρατσιστικές συγκεν-
τρώσεις και διαδηλώσεις οργανώθηκαν εκείνες
της μέρες και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου
– από το Σίδνεϋ της Αυστραλίας μέχρι το Το-
ρόντο του Καναδά και το Όκλαντ της Νέας Ζη-
λανδίας. 

Στα τέλη του Μάρτη το συνδικαλιστικό κίνη-
μα στις ΗΠΑ πέτυχε μια σημαντική νίκη. Όπως
έγραφε η Εργατική Αλληλεγγύη, «μια μεγάλη
νίκη για τον συνδικαλισμό στην Amazon και σε
όλες τις ΗΠΑ ήρθε την προηγούμενη βδομάδα.
Οι 7.500 εργάτες/τριες στην αποθήκη JFK8 στο
Στάτεν Αϊλαντ της Νέας Υόρκης, ψήφισαν να
ενταχτούν στο συνδικάτο Amazon Labor
Union… Και η Amazon δεν είναι το μοναδικό
παράδειγμα. Σε περίπου 150 καταστήματα των
KFC έχουν ξεκινήσει καμπάνιες για την ένταξη
στο συνδικάτο και σε πολλά η κατάληξη ήταν
νικηφόρα… Σε μια δημοσκόπηση που έγινε
πέρσι το 85% των Αμερικάνων δήλωσε ότι έχει
θετική γνώμη για τα συνδικάτα. Είναι το μεγα-
λύτερο ποσοστό από το 1965».

Τον Απρίλη ξέσπασε ανταρσία στην Σρι Λάν-
κα ενάντια στην κυβέρνηση του Ρατζαπάκσα.
«Οι διαδηλωτές έχουν καταλάβει την παραλία
μπροστά στην έδρα της κυβέρνησης εδώ και
βδομάδες, έχουν στήσει αντίσκηνα και εξέδρες
και λένε πως δεν θα φύγουν μέχρι να παραιτη-
θεί ο πρόεδρος» μετέδιδε η Εργατική Αλληλεγ-
γύη. Οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν από τις
μαζικές ελλείψεις βασικών αγαθών που συνόδε-
ψαν τη χρεοκοπία της χώρας και συνεχίστηκαν
χωρίς σταματημό μέχρι το καλοκαίρι. Τον Ιού-
λιο οργισμένα πλήθη εισέβαλλαν στο προεδρι-
κό μέγαρο. Στις 14 Ιουλίου ο Ρατζαπάκσα πα-
ραιτήθηκε.

Τον Μάη μαζικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στις
ΗΠΑ όταν διέρρευσε το προσχέδιο της απόφα-
σης του Ανώτατου Δικαστηρίου για το δικαίωμα
στην άμβλωση. Οι οργανωτές και οι οργανώ-
τριες υπόσχονταν ένα «θερμό καλοκαίρι» στο
Ανώτατο Δικαστήριο αν τολμούσε να ακυρώσει
την ιστορική απόφαση του 1972 που εμπόδιζε
τους κυβερνήτες των πολιτειών να περιορίζουν

τα δικαιώματα των γυναικών κατά βούληση. Τε-
λικά το δικαστήριο, που ελέγχεται από την
τραμπική ακροδεξιά πτέρυγα των Ρεπουμπλι-
κάνων, ανέτρεψε πράγματι την απόφαση. Και οι
επόμενοι μήνες έγιναν πράγματι «θερμοί» στις
ΗΠΑ με χιλιάδες γυναίκες και άντρες να ξεχύ-
νονται μαζικά στους δρόμους.

Τον Ιούνιο ξεκίνησε ο αγώνας των σιδηρο-
δρομικών της Βρετανίας με τρεις εικοσιτετράω-
ρες απεργίες στις 21, 23 και 25/6, ενάντια στα
χαμηλά μεροκάματα και την εργασιακή ανα-
σφάλεια. Τον Ιούλη απεργία ξέσπασε στις
πλατφόρμες εξόρυξης φυσικού αερίου στη
Νορβηγία ενώ λίγες μέρες μόνο αργότερα κα-
τέβηκαν σε απεργία οι λιμενεργάτες στη Γερ-
μανία. «Η μεγαλύτερη απεργία στα λιμάνια της
Γερμανίας εδώ και 40 χρόνια» έγραφε η Εργα-
τική Αλληλεγγύη. Τον Αύγουστο η σκυτάλη πέ-
ρασε στους λιμενεργάτες της Βρετανίας. Παρά
τις απειλές της εργοδοσίας «μόνο 21 απεργο-
σπάστες (από τους τουλάχιστον 500 που χρει-
άζονταν για να δουλέψει το λιμάνι) πήγαν στη
δουλειά». Το απεργιακό κύμα κλιμακώθηκε τον
Δεκέμβρη με τους απεργούς να ξεπερνάνε το
ένα εκατομμύριο απεργούς.

Οι μεγαλύτερες διαμαρτυρίες εδώ και δεκαε-
τίες έγιναν στην Κίνα τον Νοέμβρη και τον Δε-
κέμβρη, Η αρχή έγινε στο αχανές βιομηχανικό
σύμπλεγμα της Foxconn, στην Ζένγκζου, όπου
πάνω από 200.000 εργάτες παράγουν την πλει-
οψηφία των iphone της Apple. Οι εικόνες από
τις συγκρούσεις που ξέσπασαν ανάμεσα στους
εργάτες και την αστυνομία έκαναν τον γύρο
του κόσμου. Οι εργάτες ξεσηκώθηκαν ενάντια
στην επιχείρηση που τους άφηνε απλήρωτους
και στην κυβέρνηση που τους είχε εγκλωβίσει
χωρίς φαγητό και φάρμακα απαγορεύοντας
την έξοδο από τις εγκαταστάσεις, εφαρμόζον-
τας σκληρή καραντίνα. 

Ακολούθησαν μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη
χώρα όπου εδώ και δύο χρόνια ο κόσμος βρέ-
θηκε ξανά και ξανά αντιμέτωπος με αντίστοιχες
καταστάσεις. Το καθεστώς του Σι Τζινπινγκ τις
αντιμετώπισε με καταστολή αλλά και χαλαρώ-
νοντας τα μέτρα. Η πολιτική «zero-covid» που
χρησιμοποίησε σαν μοναδικό «εργαλείο» τις
σκληρές καραντίνες έχοντας αφήσει ανοχύρω-
το το υγειονομικό σύστημα δείχνει τώρα τα
αδιέξοδά της, καθώς το τελευταίο αδυνατεί να
αντιμετωπίσει την αύξηση των κρουσμάτων που
έφερε η χαλάρωση των μέτρων.

Το πιο εντυπωσιακό, ίσως, κίνημα που ξέσπα-
σε μέσα στο 2022 ήταν η εξέγερση στο Ιράν
που πυροδοτήθηκε από την δολοφονία τον Σε-
πτέμβρη από την μισητή «αστυνομία ηθών»
μιας νεαρής γυναίκας, της Μάσα Αμινί που συ-
νελήφθη γιατί δεν φορούσε «σωστά» τη μαντί-
λα. Το κίνημα αυτό καταφέρνει παρά την άγρια
καταστολή να συνεχίζει και να πετυχαίνει ανα-
τροπές: η «αστυνομία ηθών» πρακτικά καταρ-
γήθηκε και η βίαιη επιβολή του χιτζάμπ μοιάζει
να έχει χαλαρώσει.

Το 2022 ήταν μια χρονιά άγριας ταξικής πό-
λωσης από το ένα ως το άλλο άκρο του πλανή-
τη. Εκατομμύρια εργάτες συμμετείχαν σε απερ-
γίες, κατέβηκαν σε διαδηλώσεις, συγκρούστη-
καν με την αστυνομία ενάντια στις αποτυχίες
του συστήματος και την ασυδοσία των αρχου-
σών τάξεων και των κυβερνήσεών τους.

Το 2023 προβλέπεται ακόμα πιο θερμό.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Σρι Λάνκα: Διαδηλωτές εισβάλλουν
στο Προεδρικό Μέγαρο.
Φωτό: Alamy

Ουάσινγκτον: Διαδήλωση για το
δικαίωμα στην έκτρωση.
Φωτό: Womens’ March

Ιράν: Διαδήλωση στο δρόμο για το Σακέζ,
γενέτειρα της Μάσα Αμινί.
Φωτό: UGC/AFP



Ένοχος για σωματεμπορία σε
βάρος της Ε. κρίθηκε από
το Μικτό Ορκωτό Δικαστή-

ριο ο αστυνομικός Δ. Μπουγιούκος
στις 23/12, στη δίκη για την υπόθε-
ση trafficking της Ηλιούπολης. Για το
αδίκημα αυτό, καθώς και για ενδοοι-
κογενειακή σωματική βλάβη και
οπλοκατοχή έλαβε μια ποινή χάδι: 5
χρόνια και 6 μήνες. Αθωώθηκε για
την κατηγορία σωματεμπορίας σε
βάρος της Χ. (παλιότερου θύματός
του που βρήκε το θάρρος να μιλήσει
αφού έγινε γνωστή η υπόθεση). Έγι-
νε δεκτό να έχει ανασταλτική ισχύ η
έφεσή του, κι έτσι μέχρι την εκδίκα-
ση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό
θα κυκλοφορεί ελεύθερος. Με ό,τι
αυτό σημαίνει για τα θύματά του. 

Ο άλλος κατηγορούμενος, που
επίσης κρίθηκε ένοχος για εμπορία
και μαστροπεία έλαβε ποινή 10+2
έτη και οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ
ο πατέρας της Ε., που τη βίαζε για
χρόνια, αθωώθηκε για το αδίκημα
αυτό. Αθώοι κρίθηκαν επίσης και οι
άλλοι δυο κατηγορούμενοι ως συ-
νεργοί του Μπουγιούκου.

Είναι σαφές ότι δεν θα είχαν συμ-
βεί ούτε αυτές οι λειψές καταδίκες,
ιδίως η καταδίκη σε βάρος ενός
μπάτσου, χωρίς την ύπαρξη του κι-
νήματος. Το στίγμα της εργατικής
τάξης στο να στηριχθεί η Ε., ένα θύ-
μα βιασμού και σωματεμπορίας για
πολλά χρόνια, απέναντι σε αδίστα-
κτους εγκληματίες με μεγάλες πλά-
τες φάνηκε από την πρώτη στιγμή.
Από τη σερβιτόρα που στάθηκε στο
πλευρό της Ε. λέγοντας “αν χρει-
αστείς βοήθεια, έλα σε μένα”, στους
εργαζόμενους και τις εργαζόμενες
του Γεννηματάς που κατήγγειλαν
δημόσια τη συμπεριφορά της αστυ-
νομίας απέναντί της.

Από τις δικηγόρους που ανέδειξαν
τι πραγματικά σημαίνει τράφικινγκ
και τους/τις δημοσιογράφους που
αποκάλυψαν τις συνδέσεις της υπό-
θεσης αυτής με το αστυνομοκρα-
τούμενο κύκλωμα της Greek Mafia,
στους/στις δημοσιογράφους που
κάλυψαν τις μαραθώνιες συνεδριά-
σεις. Από τις οργανώσεις και τα σω-
ματεία που πήραν θέση, στις χιλιά-
δες κόσμου που διαδήλωσε για τη
δικαίωση – στην ίδια την Ηλιούπολη,
στις κεντρικές κινητοποιήσεις του
γυναικείου κινήματος. 

Μέσα και γύρω από τη δικαστική
αίθουσα εκατοντάδες στάθηκαν στο
πλευρό της Ε. Την ώρα της ανακοί-
νωσης της απόφασης υπέστησαν
ένα όργιο καταστολής, με τα ΜΑΤ
να μπαίνουν στην αίθουσα, να χτυ-
πούν με ενθουσιασμό τον δίκαια
αγανακτισμένο κόσμο και να ρίχνουν
χημικά, σαν για να επιβάλουν τα
αθωωτικά κομμάτια της απόφασης.

Γιατί σε αντίθεση με την εργατική
τάξη, η αστική δικαιοσύνη και οι
κρατικοί μηχανισμοί στάθηκαν εμπό-
διο στην προστασία και δικαίωση
των θυμάτων από την αρχή μέχρι το
τέλος. Την πρώτη μέρα οι αστυνομι-

κοί προσπάθησαν να εξαντλήσουν
και να τρομοκρατήσουν την Ε. και τη
σερβιτόρα ώστε να μη συνεχίσουν
με την καταγγελία. Τις κράτησαν για
ώρες στις υπηρεσίες, δεν κατέγρα-
φαν τα λεγόμενά τους και δεν άφη-
ναν επικοινωνία με τη δικηγόρο Α.
Λεγάκη, λέγοντας παραπλανητικά
ότι “δεν χρειάζεται”. Ύστερα, όπως
είχε καταγγείλει στην ΕΑ η γιατρός
Α. Ερωτοκρίτου “στο τμήμα ακτινο-
γραφιών [του ΓΝΑ Γεννηματάς, ζη-
τήσαμε] το κορίτσι να μπει μόνο του.
Οι αστυνομικοί επέμειναν να μπουν
μαζί. Στην ερώτησή μου λοιπόν γιατί
συμβαίνει αυτό… η απάντησή τους
ήταν 'είναι κρατούμενη'.”

Κολωνός και Greek Mafia
Ακολούθησαν οι ελλείψεις στη διε-

ρεύνηση της υπόθεσης, όπως το ότι
δεν κατασχέθηκε τίποτα από τον
ιδιοκτήτη του σάιτ μέσω του οποίου
βρισκόταν η “πελατεία” -δεν είναι τυ-
χαίο που αυτός αθωώθηκε πλήρως.
Πρόκειται μάλιστα για τον άνθρωπο
που, όπως έχουν αποκαλύψει οι Re-
porters United, συνδέει την υπόθεση
αυτή με τις υποθέσεις του Κολωνού
και της Greek Mafia, αφού η μητέρα
του, ιδιοκτήτρια του χώρου όπου
εξέδιδε τη 12χρονη ο Μίχος, είναι
κατηγορούμενη στη Greek Mafia. 

Κατόπιν ήρθε η καθυστέρηση της
δίκης, η οποία ξεκίνησε 17 μήνες με-
τά την καταγγελία. Σε αντίθεση
όμως με τη μεγάλη καθυστέρηση, η
ίδια η δίκη έγινε με εξαιρετικά συνο-
πτικές διαδικασίες. Όπως καταγγέλ-

λουν οι δικηγόροι των θυμάτων Α.
Λεγάκη και Δ. Κεραμυδά σε συνέν-
τευξή τους στο omniatv, αυτό υπο-
βαθμίζει τον θεσμό των ενόρκων,
καθώς διακινδυνεύεται να μην κατα-
λάβουν την υπόθεση και έτσι να κα-
ταστούν καθοδηγούμενοι/ες από
τους τακτικούς δικαστές ή τον ει-
σαγγελέα.

Και φυσικά το αποκορύφωμα του
πολέμου σε βάρος των θυμάτων
ήταν η ίδια η διαδικασία και η συμ-
περιφορά απέναντί τους από δικα-
στήριο και υπεράσπιση. Ενώ, ως θύ-
ματα τράφικινγκ, η Χ. και η Ε. ζήτη-
σαν να προστατευθούν, δηλαδή να
μην αναγκαστούν να καταθέσουν
εκτεθειμένες στους βασανιστές
τους, το δικαστήριο ως άλλος Σολο-
μώντας αποφάσισε να καταθέσουν...
κεκλεισμένων των θυρών, δηλαδή
μακριά κι από το κίνημα αλληλεγ-
γύης! Αποτέλεσμα αυτής της από-
φασης είναι η Χ. να μην καταθέσει –
δεν είναι τυχαία ούτε η αθώωση του
Μπουγιούκου για τη σωματεμπορία
σε βάρος της. Η Ε. κατέθεσε, με
αποτέλεσμα να υποστεί μια εξοντω-
τική εξέταση άνω των 8 ωρών η
οποία δεν μπόρεσε να μεταδοθεί. Το
μόνο σίγουρο είναι ότι ο σεξισμός
και η χυδαιολογία θα ξεχείλιζε κι
από τα παράθυρα της αίθουσας, αν
κρίνει κανείς από τις αγορεύσεις
των συνηγόρων υπεράσπισης του
Μπουγιούκου.

Τον νταβατζή αστυνομικό υπερα-
σπίζονταν η Β. Πανταζή (συνήγορος
του Κασιδιάρη στο εφετείο της Χρυ-

σής Αυγής) και ο Δ. Γκαβέλας (συνή-
γορος δυο πυρηναρχών και δυο ηγε-
τών της ΧΑ). Όπως και ο εισαγγελέ-
ας της έδρας, που προκλητικά ισχυ-
ρίστηκε ότι ήταν “ελεύθερη επιλογή”
της Ε. το να εκδίδεται, έτσι και οι συ-
νήγοροι ανέπτυξαν την υπερασπιστι-
κή τους γραμμή γύρω από αυτόν τον
ισχυρισμό, με τη βοήθεια φυσικά και
των στερεοτύπων που υπάρχουν γύ-
ρω από τον βιασμό, τον καταναγκα-
σμό και το τράφικινγκ. “Ξέρετε τι
ωραία εκδίδονται μέσα από το insta-
gram πλέον μόνες τους, ανήλικες και
ενήλικες; ...Για ένα κινητό εκδίδον-
ται”, είπε χωρίς ντροπή η Πανταζή. 

Απειλές
“[Η κατάθεση του αδερφού της

Ε.] κινείται στα όρια της αξιόποινης
μαρτυρίας”, είπε ο εισαγγελέας
στην πρότασή του. Ο αδελφός της
Ε. είχε καταθέσει σε βάρος του πα-
τέρα του για την κατηγορία του βια-
σμού. “Κατηγορούμενη για παραμέ-
ληση εποπτείας ανηλίκου”, έπρεπε
να είναι σύμφωνα με τον Γκαβέλα η
μητέρα των δυο παιδιών που κατέ-
θεσε στο δικαστήριο σε βάρος του
άντρα της. Και οι απειλές έδιναν κι
έπαιρναν.

Όμως ακόμη κι σε αυτές τις αντί-
ξοες συνθήκες η αλήθεια φάνηκε. Η
Τ., η σερβιτόρα που βοήθησε την Ε.
κατέθεσε: “Ιούλιο μήνα με μακρυμά-
νικο, πρησμένο το πρόσωπό της…
της είπα να έρθει αν χρειαστεί κάτι.
Ήρθε μετά από μισή ώρα μέσα στα
κλάματα... «δεν είμαι καλά, με κρα-

τάει παρά τη θέλησή μου ...το έχω
σκάσει, φοβάμαι, δεν ξέρω τι να κά-
νω, πού να πάω»... παρατηρήσαμε
ότι ο Μπουγιούκος είχε βγει και την
έψαχνε... [Στο Εσωτερικών Υποθέ-
σεων] δε γράφτηκε τίποτα... την
κράτησαν παραπάνω. Περίμενα απ'
έξω και βγήκε ένα αμάξι και την εί-
χαν μέσα και δεν μας ενημέρωσε κα-
νείς. Μετά έμαθα ότι την πήγαν στο
νοσοκομείο. [Στους γιατρούς, για να
μην της κάνουν ερωτήσεις] έλεγαν
ότι την έχουν βγάλει από τη φυλακή
για να ελέγξουν τα τραύματά της”.

Ο Σειρηνάκης, ιδιοκτήτης της Siri-
na, εταιρίας παραγωγής ταινιών
πορνό, κατέθεσε επίσης στο δικα-
στήριο. Για το πώς γνωρίζει τον
Μπουγιούκο, απάντησε: “Πριν από
πέντε χρόνια είχε έρθει με την [Χ.]
για κάστινγκ. Ήταν ζευγάρι”. Ενώ
συμπλήρωσε: “Ήρθε και αργότερα
με την Ε., την άλλη σχέση του”.
Ισχυρίστηκε ότι ήταν ελεύθερη επι-
λογή και των δυο κοριτσιών να γυρί-
σουν τέτοιες ταινίες – όλως τυχαίως
και οι δυο σχέσεις του μπάτσου, ο
οποίος ήταν τόσο ...προοδευτικός
που τις στήριξε σε αυτό! 

Αρνήθηκε ότι ο Μπουγιούκος είχε
την οποιαδήποτε σχέση με τη δια-
πραγμάτευση, ωστόσο τον περιέ-
γραφε πανταχού παρόντα. Αντί να
είναι κι αυτός κατηγορούμενος, ο
Σειρηνάκης χαρακτηρίστηκε από τον
εισαγγελέα μάρτυρας που κατέθεσε
“με παρρησία” ως “σοφότερος για
την πολύ ιδιαίτερη βιομηχανία”. Σύμ-
φωνα με τη βιβλιογραφία γύρω από
το τράφικινγκ, το γύρισμα ταινίας εί-
ναι σημείο – κλειδί στην σταθεροποί-
ηση της εκμετάλλευσης του θύμα-
τος από τον σωματέμπορο, καθώς
μετά από αυτό το θύμα αρχίζει πλέ-
ον να φοβάται και για τον δημόσιο
εξευτελισμό του και του είναι ακόμα
πιο δύσκολο να μιλήσει.

Όλη αυτή η προσπάθεια να πέ-
σουν οι σωματέμποροι στα μαλακά
δεν συμβαίνει σε κενό αέρος αλλά
μέσα σε μια κρίση που εντείνεται. Ο
ακραίος σεξισμός γίνεται το ιδεολο-
γικό θεμέλιο για τις επιθέσεις των
κυβερνήσεων στα κεκτημένα των ερ-
γατών/τριών. Τα σκάνδαλα είναι τό-
σο εκτεταμένα που οι ισχυροί πρέ-
πει να αλληλοκαλύπτονται, διαφορε-
τικά θα παρασυρθούν όλοι. Η κατα-
στολή είναι τόσο απαραίτητη που
στο βωμό της συνέχισής της το σύ-
στημα είναι διατεθειμένο να θυσιά-
σει κάθε υποκριτικό εχέγγυο δικαιο-
σύνης αν στα εγκλήματα εμπλέκον-
ται μπάτσοι. Μόνο που έτσι διακιν-
δυνεύει να συνειδητοποιήσει όλη η
κοινωνία ότι το κράτος όχι μόνο δεν
προσφέρει δικαιοσύνη, αλλά είναι
εμπόδιο στην απονομή της. Και να
θελήσει να το ξεφορτωθεί.

Αφροδίτη Φράγκου

Όλες οι πληροφορίες από την
ακροαματική διαδικασία είναι από τη
σελίδα The Case του omniatv.
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Όχι στα μαλακά 
οι μπάτσοι-βιαστές
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Όπως φαίνεται βαδίζουμε σε βουλευτικές
εκλογές. Ποιο είναι το πολιτικό σκηνικό και
πώς βλέπεις να διαμορφώνεται τους επόμε-
νους μήνες; 

Η συγκυρία επικαθορίζεται από την αναβάθ-
μιση των αδιεξόδων του ιμπεριαλιστικού συ-
στήματος διεθνώς. Αδιέξοδα τα οποία γέννη-
σαν τον πόλεμο στην Ουκρανία ως κορύφωση
μιας σειράς ανταγωνισμών τα τελευταία χρό-
νια. Αδιέξοδα τα οποία αποκάλυψαν οι εκα-
τόμβες νεκρών από την πανδημία της Covid
19, η διάρρηξη των εφοδιαστικών αλυσίδων
και η κρίση πληθωρισμού και έχουν καταστή-
σει πασιφανή την αδυναμία των κρατικών μη-
χανισμών του Δυτικού Ιμπεριαλισμού να επιτε-
λέσουν οποιουδήποτε είδους «κοινωνική» λει-
τουργία (Δημόσια Υγεία, Εκπαίδευση, προ-
στασία από πυρκαγιές-πλημμύρες) και προ-
στασίας του λαϊκού εισοδήματος που τώρα
τσεκουρώνεται εκθετικά στο κύμα ακρίβειας.

Στο πλαίσιο αυτό επιλογή για την αστική τά-
ξη εγχώρια και διεθνώς είναι η αναδιάρθρωση
των παραγωγικών σχέσεων για να δοθούν
αφενός λύσεις στα αδιέξοδα του καπιταλιστι-
κού τρόπου παραγωγής σε βάρος της εργατι-
κής τάξης και των εργαζομένων και αφετέρου
για να είναι πιο θωρακισμένη παρά ποτέ η θέ-
ση και η ισχύς του κεφαλαίου στους χώρους
δουλειάς. Για τα παραπάνω έχουν φροντίσει
οι αστικές κυβερνήσεις με την ψήφιση των αν-
τεργατικών νόμων (με τελευταίο του Χατζηδά-
κη), ενώ παράλληλα υιοθετούνται – ολοένα
και πιο ανοιχτά – πολιτικές επιλογές ευθείας
επίθεσης σε όλα τα επίπεδα (ιδεολογικό, πολι-
τικό, οικονομικό). Οι δυνατότητες προκύπτουν
στο γεγονός ότι η γραμμή που θα ακολουθη-
θεί από μεριάς κεφαλαίου όχι απλά δεν μπο-
ρεί να εκπροσωπήσει σήμερα τα εκμεταλ-
λευόμενα λαϊκά στρώματα με επιδόματα και
μηδαμινές αυξήσεις στους μισθούς αλλά ταυ-
τόχρονα δεν μπορεί να δώσει καμία απολύτως
προοπτική διεξόδου.

Άλλωστε η διατάραξη των διεθνών αλυσί-
δων αξίας αλλά και τα όρια στα οποία έχει
βρεθεί η διαχείριση της προηγούμενης μεγά-
λης κρίσης του 2008, έχουν σαν αποτέλεσμα
οι καπιταλιστικές οικονομίες διεθνώς να βρί-
σκονται στα πρόθυρα της εκδήλωσης μιας
ακόμα μεγαλύτερης και πιο άγριας κρίσης.
Ακόμα ο κίνδυνος του πολέμου και της μετα-
τροπής των λαών σε καύσιμη ύλη για τους
σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών κρέμεται πά-
νω από τα κεφάλια και του ελληνικού λαού με
την πολιτική βαθύτερης πρόσδεσης στο ΝΑ-
ΤΟ, αποστολής πολεμικού εξοπλισμού και με-
τατροπής της χώρας σε ένα ορμητήριο γεμά-
το βάσεις θανάτου.

Πάνω σε αυτό το τοπίο έρχεται το σενάριο
πρόωρων εκλογών με σκοπό να επιτευχθεί μέ-
γιστη δυνατή πολιτική σταθεροποίηση του κυ-
βερνητικού κέντρου και συσπείρωση του αστι-
κού μπλοκ μπροστά στα νέα αντεργατικά μέ-
τρα που δρομολογούνται (νέο μνημόνιο). Στην
προεκλογική και μετεκλογική περίοδο το μνη-
μονιακό - ΝΑΤΟΪΚΟ μπλοκ σε πολιτικό επίπε-
δο αναμένεται να είναι πάλι το κυρίαρχο με τη
Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να
το διαμορφώνουν, την Ελληνική Λύση να απο-
τελεί τη μαύρη ακροδεξιά εκδοχή της περιό-
δου και το ΜέΡΑ25 να προσπαθεί να αναδειχ-
θεί στον πιο γνήσιο αντιπρόσωπο της εναλλα-
κτικής κουλτούρας, σαν ένα νέο τζογαδόρι-
κου τύπου αστικό σχέδιο διαχείρισης με φιλο-
λαϊκό μανδύα που λειτουργεί σαν δύναμη

σταθεροποίησης για τον ελληνικό καπιταλι-
σμό. 

Η δημιουργία «υγειονομικής ζώνης» στον
δημόσιο λόγο θα συνεχιστεί, με πλήρως ελεγ-
χόμενα ΜΜΕ και διαστρέβλωση κάθε πτυχής
της πραγματικότητας που δεν αντιστοιχεί στο
αφήγημα του κεφαλαίου για να φαντάζουν ως
μονόδρομος οι καταστροφικές για το λαό πο-
λιτικές επιλογές. Οι παρακολουθήσεις οποι-
ουδήποτε μπορεί να βγει έστω και δυνητικά ή
φαντασιακά για την εξουσία εκτός των παρα-
πάνω σχεδιασμών, καθώς και καθενός που θα
μπορούσε να αποτελέσει στόχο χειρισμού για
την υλοποίηση αυτών, διεξάγονται αφενός για
να αποπροσανατολίζουν τη συζήτηση από τα
κεντρικά οικονομικά και πολιτικά ζητήματα και
αφετέρου για να αναδεικνύουν την ιδεολογική
και πολιτική ηγεμονία του κεφαλαίου.

Σε αυτές τις συνθήκες είναι αναγκαίο για
την αντικαπιταλιστική και επαναστατική αρι-
στερά να αναδείξει την αναγκαία πρόταση
διεξόδου από την κρίση για το λαό και τη νεο-
λαία για να προστατευτεί το λαϊκό εισόδημα,
να βελτιωθεί ουσιαστικά το βιοτικό επίπεδο
και να ανοίξει ένας άλλος δρόμος και προ-
οπτική για να γίνει ο λαός νοικοκύρης στο τό-
που του, χωρίς τη μέγγενη μνημονίων - ΕΕ -
Ευρώ και τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ
πάνω από το κεφάλι του.

Τι σηματοδοτούν οι απεργίες σαν την πρό-
σφατη πανεργατική στις 9/11, οι μαζικές πο-
ρείες για το Πολυτεχνείο, τον Γρηγορόπου-
λο και τη δολοφονία Φραγκούλη;

Είναι ιδιαίτερα σημαντικές και ελπιδοφόρες
καθώς αναδεικνύουν τη σημαντική δυναμική
που υπάρχει, η οποία μπορεί και πρέπει να
πολλαπλασιαστεί τη νέα χρονιά.

Ειδικότερα για τις εργατικές κινητοποιήσεις
και απεργίες του 2022 είναι κρίσιμο για την
επόμενη μέρα να χαρακτηρίζονται από την
κοινή δράση όλων των ταξικών δυνάμεων με
παρέμβαση και ανοιχτή διαπάλη στα σωμα-
τεία και τις οργανωμένες δομές του κινήμα-
τος. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αναγνωρί-
ζεται η δυναμική που έχουν οι δυνάμεις του
ΠΑΜΕ στα σωματεία και ομοσπονδίες του
ιδιωτικού τομέα, καθώς και η πλατιά συμμετο-
χή εργαζομένων στα καλέσματα και απεργια-
κές κινητοποιήσεις των σωματείων τους. Πα-
ράλληλα να αναδεικνύεται η σωστή κριτική ότι

ο σεχταρισμός της ηγεσίας του ΚΚΕ και η πο-
λεμική του δε βοηθάει, καθώς και το γεγονός
ότι η στάση της αποτελεί βαθύτερο πρόβλημα
για την παρέμβαση στην εργατική τάξη, με
μονιμότερα χαρακτηριστικά που τελικά γεννά
ηττοπάθεια και ισόβια αναμονή. Ωστόσο για
εμάς η παραπάνω κριτική και διαπάλη θα πρέ-
πει να αναδεικνύεται στο κίνημα, στους χώ-
ρους εργασίας, στην παρέμβαση στα σωμα-
τεία με σκοπό οι δυνάμεις να πολλαπλασιά-
ζονται στη σωστή κατεύθυνση και όχι να διαι-
ρούνται και να κατακερματίζονται. 

Από την άλλη, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η
μαζική αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση του Πο-
λυτεχνείου, οι επιμέρους φοιτητικές κινητο-
ποιήσεις, καθώς και οι τελευταίες πορείες για
τις 6 Δεκέμβρη και τη δολοφονία Φραγκούλη,
που δείχνουν μια μετρήσιμη και κρίσιμη δυνα-
μική ειδικά στους κόλπους της νεολαίας,
όπου είναι καθήκον μας να συνεχίζουμε να
παρεμβαίνουμε ακόμα πιο αποφασιστικά και
ουσιαστικά.

Την επόμενη μέρα καλούμαστε να συμβάλ-
λουμε στη συγκρότηση των λαϊκών αγώνων
και την ανασυγκρότηση του εργατικού κινήμα-
τος μέσα από την παρέμβαση στα σωματεία
αναδεικνύοντας το κυρίαρχο σημείο συμπύ-
κνωσης της ταξικής μάχης (το ζήτημα της ερ-
γασίας και του μισθού), το ζήτημα της ζωής
της εργατικής και λαϊκής οικογένειας.

Τοποθετήθηκες εκ μέρους της Αριστερής Συ-
σπείρωσης στην εκδήλωση στις 19/12 στο
Studio. Πώς τη σχολιάζεις και πώς βλέπεις
τη συνέχεια της Πρωτοβουλίας για την πολι-
τική συνεργασία των δυνάμεων της ριζο-
σπαστικής και αντικαπιταλιστικής Αριστεράς
στις μάχες και τα μέτωπα της περιόδου;

Η μαζικότητα και ο τόνος που έθεσαν οργα-
νώσεις και ανένταχτοι αγωνιστές στην εκδή-
λωση δείχνουν την αναγκαιότητα να συνεχι-
στεί η συζήτηση ανοιχτά στους κόλπους της
αντικαπιταλιστικής και ριζοσπαστικής αριστε-
ράς.

Οι δυνάμεις τις αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς έχουν αποκλίνει το προηγούμενο διάστη-
μα εξαιτίας διαφορετικών επιλογών στο ζήτη-
μα των συμμαχιών, του πολιτικού προγράμμα-
τος και της παρέμβασης στο εργατικό κίνημα.
Επομένως, αναγνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε
σε ένα δρόμο με δυσκολίες, ενώ παράλληλα

βρισκόμαστε συνολικά πίσω από τις απαιτή-
σεις της συγκυρίας. Σχετικά με το πρόγραμ-
μα, η συζήτηση μπορεί να περιλαμβάνει τα
σημεία που περιλαμβάνει η πρόταση του ΣΕΚ
(κρατικοποιήσεις, διαγραφή του χρέους και
έξοδος από την ΕΕ, διεκδίκηση συλλογικών
συμβάσεων, πάλη απέναντι στους κατασταλτι-
κούς μηχανισμούς, αντιρατσιστική πάλη, φα-
σισμός και προσφυγιά, ιμπεριαλιστικός πόλε-
μος και έξοδος από το ΝΑΤΟ, το ζήτημα του
σεξισμού), ενώ είναι θετικό το γεγονός ότι αυ-
τή έχει προχωρήσει σε σχέση με προηγούμε-
να χρόνια.

Ωστόσο, οι δυνάμεις που συμμετέχουν
οφείλουν να συζητήσουν πέρα από το πολιτι-
κό πρόγραμμα της αναγκαίας πάλης και κινή-
ματος, ανοίγοντας και ζητήματα που αφο-
ρούν αναγκαίες συγκλίσεις για το μετά των
εκλογών, και κυρίως το ζήτημα της τοποθέτη-
σης πάνω στο αναγκαίο πολιτικό μέτωπο που
θα κληθεί να βάλει και να προωθήσει αυτό το
πολιτικό πρόγραμμα. Διαφορετικά, κινδυ-
νεύουμε να οδηγηθούμε σε ένα αναμάσημα
πρωτοβουλιών και προγραμματικού λόγου με
ημερομηνία λήξης και περιορισμένη αφήγη-
ση. Η Αριστερή Συσπείρωση δεν αναζητά ευ-
καιριακές συμμαχίες για τις εκλογές ώστε να
καλύψουμε όλοι μας αδυναμίες και πισωγυρί-
σματα στην παρέμβαση της προηγούμενης
περιόδου. Η παρέμβαση λοιπόν στις εκλογές
και μετά από αυτές θα πρέπει να έχει κοινό
τόπο.

Οι υπαρκτές αποκλίνουσες πρακτικές που
υπάρχουν σε επίπεδο πολιτικών συμμαχιών
και παρέμβασης στο εργατικό κίνημα είναι πο-
λιτικά ζητήματα κρίσιμα που πρέπει να συζη-
τηθούν και όχι απλά να ξεπεραστούν αν θέ-
λουμε να προχωρήσουμε ουσιαστικά την επό-
μενη μέρα. Σε αυτό το πλαίσιο είναι λάθος οι
δυνάμεις της ριζοσπαστικής και επαναστατι-
κής αριστεράς να θέτουν ανοιχτά το θέμα πο-
λιτικής συνεργασίας και συνδιαλλαγής με το
ΜέΡΑ25, καθώς ουσιαστικά καταλήγουν σε
μια τοποθέτηση στο εργατικό λαϊκό κίνημα
του τύπου «καλή είναι η εκτός των τειχών αρι-
στερά για καμιά πορεία αλλά για το ζήτημα
της εξουσίας επιλέγουμε το λιγότερο κακό».
Λογική η οποία αποδεδειγμένα είναι λάθος και
επικίνδυνη για την επόμενη στροφή της ταξι-
κής πάλης. Από την άλλη απαιτείται η παρα-
γωγή κοινών πρακτικών και δράσεων στο ερ-
γατικό κίνημα, η παρέμβαση στα σωματεία με
ενιαίο τρόπο και η επίλυση των αντιθέσεων
στο επίπεδο της πρακτικής στη λογική που
αναφέρθηκε και παραπάνω.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της περιόδου είναι
ότι τα λαϊκά στρώματα περιμένουν ακόμα να
ακούσουν μία πρόταση διεξόδου από την νέα
κρίση που χτυπάει βάναυσα το ήδη κουτσου-
ρεμένο εισόδημα. Αντ’ αυτού το ΚΚΕ με τη
στάση και τοποθέτησή του αναδεικνύει ότι το
μόνο που παρέχει είναι ένα αποκούμπι παρη-
γοριάς με μία μεταφυσική αναβολή της σωτη-
ρίας για το σοσιαλισμό όταν ωριμάσουν οι
συνθήκες. Εκεί επομένως βρίσκονται οι δυνα-
τότητες παρέμβασης για την επαναστατική
και αντικαπιταλιστική αριστερά που καλείται
να επιχειρήσει να αξιοποιήσει το πλεονέκτη-
μα.

Με αυτό το σκεπτικό συνεχίζουμε να παρα-
κολουθούμε δημιουργικά την εξέλιξη της συ-
ζήτησης παρεμβαίνοντας και στις επόμενες
εκδηλώσεις της Πρωτοβουλίας που έχουν
δρομολογηθεί.
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Ελπιδοφόρα 
βήματα

Ο Γιάννης
Δημητρόπουλος 
από την ΑΡΙΣ 
μίλησε στην 
Εργατική Αλληλεγγύη



ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφίρα

ΚΥΨΕΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 καφέ Σπιτικό 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 
καφέ Isaac, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Ομιλητής: Νίκος Παπαευαγγέλου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 Βραζιλιάνα 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 5/1 Παιδαγωγικό 7.30μμ 
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 5/1 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/1 
καφέ Πλάτωνας, Ακαδημία Πλάτωνα, 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 5/1 
καφέ Τρίκυκλο, Νέος Κόσμος, 8μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΙΛΙΟΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 καφέ φούρνος Λέο, 
κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων 7μμ
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 καφέ Ντραμς 7.30μμ
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 5/1 Μέρες Ραδιοφώνου 7μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 
παλαιό δημαρχείο (ΚΕΠ) 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 
πλ. Ηρώων (Tre Stelle)7.30mm
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 
πλ. Φελέκη, Νισύρου και Πάτμου 8μμ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 5/1 δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 5/1 
δημαρχείο Άγ. Παρασκευής 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1  
Books and Coffee, 7μμ
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 5/1 καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 5/1 
καφέ πλατείας Σουρμένων 7μμ
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/1 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 
δημαρχείο Κορυδαλλού, 2ος ορ. 6.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Σύρος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 καφέ Μαρίνα 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Ομιλητής: Μανώλης Χιωτάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/1 
aberto, Ρήγα Φερραίου 48, 6.30μμ
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/1 Θόλος 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/1 καφέ Φίλοιστρον 7μμ
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 καφέ Baraka 8μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΤΟΥΜΠΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 5/1 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 5/1 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

Νο 1553, 4 Γενάρη 2023 Δραστηριότητεςσελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρ-
τητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά-
ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ-
σει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέ-
σα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σο-
σιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ-
ρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω-

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπι-
νες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι με-
γάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε
όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε
να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνα-
τούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύ-
χει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττή-
θηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας
αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επι-
κράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της
Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότε-

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργατι-
κής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετω-
πίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέ-
ρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστη-
ρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθε-
ρωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναι-
κών και για το τέλος όλων των διακρίσεων

ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κα-
ταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ   εργατικη
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ΠΕΜΠΤΗ 5/1
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλατεία Ελευθερίας 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/1
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Λεωφ. Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Δημοτική Αγορά 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σταθμός ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 12μ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Άνω Πετράλωνα 
Σταθμός ΗΣΑΠ 11.30
ΘΗΣΕΙΟ Κάτω Πετράλωνα 
Σταθμός ΗΣΑΠ 11.30
ΚΟΥΚΑΚΙ Γ. Ολυμπίου12μ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 12.00μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ My market 
Πλαταιών και Παραμυθίας 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλατεία Βαρνάβα 12μ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 12μ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
Ν.ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 12μ 
Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Κάτω πλατεία Everest 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 11.30πμ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή Αγορά 11.30πμ 
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ 
Γούναρη και Σβώλου 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.00πμ
ΤΟΥΜΠΑ 
Πλ. Αγίου Θεράποντα 11.00πμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ 
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
πάρκο Γεωργιάδη 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 11.30πμ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ.Νικολάου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 12μ

Εξορμήσεις
Ο Μαρξ έχει δίκιο: Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο 
είναι επίκαιρο σήμερα
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«Έξω από τα γήπεδα ποτέ δεν χάρισε
έστω κι ένα λεπτό από τον χρόνο
του και ποτέ δεν έβγαλε έστω κι

ένα νόμισμα από το πορτοφόλι του. Αλλά όσοι
είχαμε την τύχη να τον δούμε να παίζει δεχθήκα-
με δωρεές σπάνιας ομορφιάς... στιγμές που μας
επιτρέπουν να πιστέψουμε ότι η αθανασία υπάρ-
χει» Αυτά είχε δηλώσει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, ο
γνωστός Ουρουγουανός δημοσιογράφος, συγ-
γραφέας και λάτρης του ποδοσφαίρου, για τον
Πελέ, που πέθανε σε ηλικία 82 ετών, στις 29 Δε-
κεμβρίου. 

Στην καριέρα του είχε κατακτήσει τρία Παγκό-
σμια Κύπελλα (1958, 1962 και 1970), 6 πρωτα-
θλήματα Βραζιλίας, 2 Κόπα Λιμπερταδόρες και 2
διηπειρωτικά. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958,
στη Σουηδία, ήταν ο νεότερος παίκτης που συμ-
μετείχε ποτέ στο τουρνουά και ακόμα και σήμε-
ρα είναι ο νεότερος σε ηλικία νικητής Παγκοσμί-
ου Κυπέλλου. Αποκαλούμενος και ως «Μαύρο
Μαργαριτάρι», έχει ψηφιστεί ως ο κορυφαίος
ποδοσφαιριστής του 20ού αιώνα από τη Διεθνή
Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής Ποδοσφαί-
ρου (IFFHS) λαμβάνοντας 1.705 πόντους, με
δεύτερο το Γιόχαν Κρόιφ με 1.303.

Προφανώς, δεν έχει σημασία να μπούμε στην
(ατελείωτη) συζήτηση αν ο Πελέ ήταν ο κορυ-
φαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο ή όχι. Σίγου-
ρα, όμως, ήταν ο πρώτος super star του ποδο-
σφαίρου. Ένας «βασιλιάς» που άλλαξε το ποδό-
σφαιρο όχι μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές
του γηπέδου αλλά και έξω από αυτές. Έκανε το
ποδόσφαιρο να ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα
αθλήματα, το έκανε διάσημο και λαοφιλές σε
όλο σχεδόν τον κόσμο. Και στα “αλώνια” και στα
“σαλόνια”. 

Αυτή ήταν η μία και «λαμπερή» πλευρά του
Πελέ. Υπάρχει, όμως, και μία πλευρά που δεν
πρέπει να την ξεχνάμε. Την ταύτισή του με τους
«ισχυρούς». Χρησιμοποίησε την φήμη του για να
“ξεπλύνει” την δικτατορία της Βραζιλίας (1964-
1988) και, ιδιαίτερα, τον αιμοσταγή δικτάτορα
Μέντιτσι (1969-1974): «η Βραζιλία δεν είναι
ακόμα ώριμη για τη δημοκρατία». Το ίδιο έκανε
και με τον βραζιλιάνο (και χουντικό) πρόεδρο
της FIFA, Ζοάο Χαβελάντζε, που «εγκαινίασε»
την εμπορευματοποίηση και τη διαφθορά στο

ποδόσφαιρο και στη FIFA, και, κυρίως, στον με-
τέπειτα Ζεπ Μπλάτερ που πήγε τα σκάνδαλα
διαφθοράς της FIFA σε «άλλο επίπεδο»: «Ήμουν
υπέρ της επανεκλογής του Ζεπ Μπλάτερ. Είναι
καλύτερο να έχεις ανθρώπους με εμπειρία σε
αυτές τις θέσεις. Ήταν τέλεια». Στάθηκε υπέρ
της διοργάνωσης του Μουντιάλ του 2014, από
τη Βραζιλία, τη στιγμή που ο κόσμος ξεσηκώθη-
κε εναντίον της διοργάνωσης, γιατί, ενώ ζούσε
κάτω από άθλιες συνθήκες, έβλεπε να σπατα-
λούνται δεκάδες δισ. δολάρια, για νέα γήπεδα
και αχρείαστες υποδομές, που κατάληγαν στις
τσέπες των αφεντικών, των αξιωματούχων της
κυβέρνησης και της FIFA: «Ειλικρινά ανησύχησα
αρκετά κατά τη διάρκεια του Confederations
Cup με όλα αυτά τα κινήματα. Το ποδόσφαιρο

πάντα έδινε ώθηση στη Βραζιλία και τώρα έχου-
με τρεις υπέροχες διοργανώσεις: το Confedera-
tions Cup, το Παγκόσμιο Κύπελλο και τους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Η χώρα θα γεμίσει τουρί-
στες, θα αποκομίσει τόσα οφέλη και οι ίδιοι οι
Βραζιλιάνοι καταστρέφουν ένα τέτοιο… πάρτι.
Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν
πως το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με την
πολιτική».

Αλλά, σε αντίθεση με ό,τι δήλωνε ο Πελέ, το
ποδόσφαιρο έχει σχέση με την πολιτική και αυτό
δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε για τους «βασι-
λιάδες» του ακόμα και όταν μας «μαγεύουν» με
τον τρόπο που αγωνίζονται και βάζουν τη μπάλα
στα δίχτυα…

Γιώργος Ράγκος

Αποχαιρετισμοί εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

"Σήμερα δεν θα δουλέψουμε επειδή θα πάμε να δούμε τον Πελέ".
Η πινακίδα είναι από το Μεξικό το 1970, όταν η χώρα της Κεντρικής Αμερικής φιλοξενούσε το Μουντιάλ,

με τον "Βασιλιά" να κατακτά στο τέλος του τουρνουά το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του. 
Ακόμα και σήμερα είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που το έχει πετύχει. 
Η πινακίδα αποτυπώνει αυτό που ένιωθαν οι άνθρωποι όταν τον έβλεπαν να παίζει: χαρά, ξεγνοι-

ασιά και ενθουσιασμό. 
Από την ανεπανάληπτη πρώτη του εμφάνιση στο Μουντιάλ της Σουηδίας το 1958 μέχρι την συγκλο-

νιστική του παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 με την Εθνική Βραζιλίας, τις επιτυχίες του με
τη Σάντος και την προσπάθεια να κερδίσει οπαδούς το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ όταν φορούσε τη φανέ-
λα της Νιου Γιορκ Κόσμος, ο Πελέ ήταν ένας από τους κορυφαίους που πάτησαν το χορτάρι - αν όχι ο
κορυφαίος, όπως υποστηρίζουν πολλοί.

Καλό ταξίδι! 

Υ.Γ. Σίγουρα θα θέλαμε να είχε αξιοποιήσει τη δύναμη του ονόματός του και εκτός των γηπέδων για
όσα περνούσαν οι Βραζιλιάνοι την εποχή που μεγαλουργούσε, αλλά ο ίδιος επέλεξε να μην το κάνει...

Νεκτάριος Δαργάκης
(ανάρτηση στο Facebook)

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον
αιφνίδιο θάνατο του συντρό-

φου μας Λουκιανού Βρανά από ανα-
κοπή καρδιάς στις 27/12/22. 

Ο Λουκιανός πορεύτηκε μαζί μας
με μεγάλη αποφασιστικότητα τον τε-
λευταίο χρόνο. Μετά τη φασιστική
επίθεση στο Ν. Ηράκλειο τον Οκτώ-
βριο του ’21 μας προσέγγισε απο-
φασισμένος να δώσει την μάχη για
να μην υπάρχουν οι φασίστες στους
δρόμους μας. Έκτοτε δεν έλλειψε
από κανένα ραντεβού του αντιφασι-
στικού κινήματος. Με το σπρέι στα
χέρια δεν άφηνε κανένα φασιστικό
σύνθημα να λερώνει τις γειτονιές
μας. Βρέθηκε αντιμέτωπος με τους
φασίστες δύο φορες: μια όταν δέχ-
θηκε επίθεση από τάγμα εφόδου
έξω από την Σελέτε και μια αφισοκο-
λώντας τους δρόμους του Ηρακλεί-
ου. 

Δεν ήταν μόνο ένας κινηματικός
αγωνιστής αλλά και ένας άνθρωπος
με συνεχείς πολιτικούς προβληματι-
σμούς. Διάβαζε συνεχώς, συζητού-
σε αδιάκοπα, προσπαθούσε πάντα
να βρίσκει απαντήσεις στα ερωτήμα-
τα του κόσμου εκεί έξω. Πολλές φο-
ρές ήταν το κέντρο της συζήτησης
στους πυρήνες μας, με την αγωνία
του να μην μείνουν τα ερωτήματα
του κινήματος αναπάντητα. 

Θα τον θυμόμαστε πάντα όπως
ήταν: πηγαίος αγωνιστής με άποψη
και θέρμη. Παρών σε κάθε μάχη. Σε
όλο το διάστημα που έδρασε μαζί
μας, μέσα από τις γραμμές του ΣΕΚ
και της ΚΕΕΡΦΑ, έδινε πάντα όλη
την ενέργεια και την αποφασιστικό-
τητά του. Ο θάνατός του είναι μια
μεγάλη απώλεια για την αριστερά
και το αντιφασιστικό κίνημα. Η ανά-
μνησή του θα μας συντροφεύει στις
μάχες που έχουμε μπροστά, ξέρον-
τας ότι θα ήθελε να είναι και αυτός
εκεί. 

Εκφράζουμε τα θερμότερα συλλυ-
πητήρια στους οικείους του.

Ο Τ. Π. του ΣΕΚ Ν. Ηρακλείου

Χάσαμε τον
σ. Λουκιανό

ΠΕΛΕ Αστέρι στα γήπεδα, 
σκόνταφτε έξω απ’ αυτά

6/10/22, Ο Λουκιανός μετά
από φασιστική επίθεση
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Την Τετάρτη 21 Δεκέμβρη
δεκάδες αγωνίστριες και
αγωνιστές συμμετείχαν

στην εκδήλωση που οργάνωσε το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο στην
ΕΣΗΕΑ για την παρουσίαση της
νέας του έκδοσης «Κίνα: Από μι-
σοαποικία σε υπερδύναμη».
Ήταν μια πλούσια και έντονη συ-
ζήτηση που θα συνεχιστεί και σε
άλλες εκδηλώσεις. 

Την συζήτηση άνοιξαν ο Γιώρ-
γος Τσιάρας, δημοσιογράφος
της ΕφΣυν, ο Νίκος Στραβελάκης
οικονομολόγος και πανεπιστημια-
κός στο ΕΚΠΑ, ο Μιχάλης Λυμπε-
ράτος, ιστορικός, ο Κώστας Πα-
παδάκης, δικηγόρος πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής και ο Πάνος Γκαργκάνας,
συγγραφέας του βιβλίου. 

Σ’ αυτό το δισέλιδο παρουσιά-
ζουμε τα βασικά σημεία των πα-
ρεμβάσεών τους. Το βίντεο της
εκδήλωσης υπάρχει στο κανάλι
του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου
στο YouTube και στη σελίδα του
στο Facebook.

Γιώργος Τσιάρας 
Οι δημοσιογράφοι είμαστε οι

ιστορικοί του παρόντος έγραφε ο
Μαρκ Τουέην, οπότε και εγώ δεν
θα μιλήσω για το παρελθόν αλλά
περισσότερο για τα τωρινά. 

Καταρχήν να πω για το βιβλίο.
Είναι συνοπτικό και πολύ εύλη-
πτο βιβλίο που «περνάει» πολύ
μεγάλα κεφάλαια της κινεζικής
ιστορίας σε πολύ μικρό χώρο και
με πολύ έξυπνο τρόπο και έχει
τον σχολιασμό που είναι απαραί-
τητος σε αυτές τις γρήγορες πα-
ρουσιάσεις μεγάλων γεγονότων
όπως είναι η Πολιτιστική Επανά-
σταση. Ειδικά το φως που ρίχνει
το βιβλίο σε κάποιες περιόδους
της κινέζικης ιστορίας του 20ού
αιώνα είναι πάρα πολύ σημαντι-
κό. Για παράδειγμα η σφαγή της
εργατικής τάξης στη Σαγκάη και
την Καντόνα το 1927 και 1928. 

Με αυτή την αφορμή θέλω να
πω ότι εμείς οι αριστεροί, και
στην Ελλάδα, είμαστε λίγο ημιμα-
θείς όσον αφορά την Κίνα. Η Κί-
να καλύπτεται από ένα μυστηριώ-
δη μανδύα, ξέρουμε περισσότε-
ρα για Ρωσία απ’ ό,τι για την Κί-
να. Πολλά γεγονότα μάς διαφεύ-
γουν, πολλά τα έχουμε δει μέσα
από συγκεκριμένους φακούς
ανάλογα τις παρέες και τις οργα-
νώσεις που έχει περάσει ο καθέ-
νας. 

Το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί
ευρύτερα, ακριβώς για ν’ αρχίσει
να καταλαβαίνει κανείς τι συμβαί-

νει σήμερα. Γνωρίζετε ότι σαν
δημοσιογράφος εδώ και ένα χρό-
νο ασχολούμαι με τον ουκρανικό
πόλεμο. Όμως πιστεύω ότι η Ου-
κρανία δεν είναι το βασικό, είναι
ένα μέτωπο. Έχουμε ένα νέο Ψυ-
χρό Πόλεμο με πολλά θερμά μέ-
τωπα και πολλές πτυχές, μία οι-
κονομική, μια άλλη γεωστρατηγι-
κή. 

Το μεγάλο νέο της χρονιάς αυ-
τής είναι η όλο και μεγαλύτερη
προσέγγιση της Κίνας με τη Ρω-
σία. Αυτό το δίδυμο ανοίγει τα
φτερά του στον υπόλοιπο κόσμο
κυρίως μέσα από την ομάδα
BRICS. Απ’ αυτή την άποψη ένα
πολύ μεγάλο γεγονός που πέρα-
σε σχεδόν απαρατήρητο είναι η
επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στη Σ.
Αραβία. Δεν ήταν μια απλή συ-
νάντηση με το διάδοχο, ήταν μια
παναραβική σύνοδος με τον Κινέ-
ζο «αυτοκράτορα». 

Εμείς βέβαια στην Ελλάδα ανή-
κουμε στη «σωστή πλευρά της
ιστορίας». Όσο μακρινή και να
μας φαίνεται η Κίνα, είναι παν-
τού, στα ρούχα μας, στα αυτοκί-
νητά μας, στις ηλεκτρικές συ-
σκευές μας. Η Κίνα έχει καταφέ-
ρει, όπως πολύ σωστά επισημαί-
νει ο Πάνος στο βιβλίο, να γίνει
το εργοστάσιο του πλανήτη. Πί-
σω από κάθε προϊόν υπάρχει ένα
κινέζικο εργοστάσιο, ένα κινέζικο
κοντέινερ, εκατομμύρια κινέζοι
εργάτες και η υπεραξία τους. 

Έτσι οι Κινέζοι κατάφεραν να
βγάλουν πάνω από 200 εκατομ-
μύρια ανθρώπους από τη φτώ-
χεια και να δημιουργήσουν μια
νέα μεσαία τάξη. Υπάρχουν πολ-
λά προβλήματα με την Κίνα, και
εγώ δεν ξέρω αν θα ήθελα να ζω
εκεί, πολύ περισσότερο ως δημο-
σιογράφος. Υπάρχει αστυνομικό
κράτος, υπάρχουν κόκκινοι δισε-
κατομμυριούχοι. Είναι ένας σκλη-
ρός κρατικός καπιταλισμός που
έχει γίνει καπιταλισμός των πο-
λυεθνικών όπως το αναλύει πολύ
σωστά το βιβλίο. 

Είναι κρίμα για την Αριστερά
να μην αναλύει πιο βαθιά αυτό το
φαινόμενο και να μη το συζητάμε
συνεχώς. 

Νίκος Στραβελάκης
Η περίοδος του νεοφιλελευθε-

ρισμού είναι η περίοδος τρομα-
κτικής ανισότητας. Περιέργως
πως, όταν κοιτάγαμε τα στοιχεία
του παγκόσμιου κατά κεφαλήν ει-
σοδήματος παγκοσμίως, αυτά
δείχνανε σύγκλιση. Ώσπου ένας
συντηρητικός οικονομολόγος του
Πρίνστον είπε ότι αυτό που συμ-

βαίνει είναι ότι η Κίνα κινείται
προς το μέσο όρο και αυτό δημι-
ουργεί την ψευδαίσθηση της
σύγκλισης. 

Είναι σημαντικό να συζητήσου-
με ουσιαστικά για την Κίνα, να
συζητήσουμε πολιτικά. Και νομί-
ζω ότι το βιβλίο συμβάλλει σ’ αυ-
τή την συζήτηση γιατί δεν βλέπει
την Κίνα στατικά, όπως κάνουν οι
περισσότεροι. Πρέπει να εξετα-
στεί ιστορικά, μέσα από τις ταξι-
κές συγκρούσεις και τα πολιτικά
ρεύματα. Και αυτή η προσπάθεια
εξ’ όσων γνωρίζω δεν έχει γίνει
τις τελευταίες δεκαετίες. Το βι-
βλίο την κάνει. 

Το Κινέζικο ΚΚ και το εργατικό
κίνημα της χώρας ήταν από τα
πρώτα θύματα του σταλινισμού.
Ήταν ένα ρωμαλέο κίνημα που
εξαναγκάστηκε, επειδή υποτίθε-
ται η Κίνα ήταν μια μη-καπιταλι-
στική, ημι-φουδαρχική χώρα, σε
μια συμμαχία με το Κουομιτάνγκ
που οδήγησε σε σφαγιασμό της
εργατικής τάξης και μεγάλου μέ-
ρους της ηγεσίας του Κινέζικου
ΚΚ. 

Αυτή η περίοδος σημάδεψε το
ΚΚΚ και μετά. Αυτή ήταν η θεω-
ρία της «συμμαχίας των τεσσά-
ρων τάξεων» όταν κατέλαβε την
εξουσία. Ποτέ δεν θεώρησε τον
εαυτό του ένα εργατικό ρεύμα.
Θεώρησε ότι ήταν ένα ρεύμα που
θα έβγαζε τη χώρα από την κα-
θυστέρηση. 

Ένα άλλο σημείο, που κι αυτό
δεν είχα σκεφτεί και το αναλύει
το βιβλίο, είναι ότι οι χώρες του
λεγόμενου κρατικού καπιταλι-
σμού, αρχίζουν να καταρρέουν
στα τέλη του ’60 και αρχές του
’70. Την ίδια στιγμή που ο Μάο
με την Πολιτιστική Επανάσταση
προσπαθεί να πάρει τα ηνία του
κόμματος για να αντιμετωπίσει
την κρίση, ξεκινάει και η στασιμό-
τητα στην ΕΣΣΔ. Κι ενώ στην
ΕΣΣΔ η γραφειοκρατία θα καταρ-
ρεύσει τελικά το 1990, στην Κίνα,
μέσα από το αίμα της σφαγής
στην Τιενανμέν, ο μηχανισμός
του κόμματος θα γίνει και μηχανι-
σμός της αγοράς.

Είναι πρωτοφανές στοιχείο που
θα μας προβληματίσει έντονα
όλο το επόμενο διάστημα. Δεν θα
είναι ένα διάστημα δυναμικής με-
γέθυνσης της Κίνας μέσα από τις
εξαγωγές γιατί ο παγκοσμιοποι-
ημένος καπιταλισμός που γνωρί-
σαμε τα σαράντα χρόνια του νεο-
φιλελευθερισμού, έχει τελειώσει.

Για να μιλήσουμε για τα σοσια-
λιστικά ρεύματα του 21ου αιώνα
πρέπει να μιλήσουμε για εκείναΦειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ • τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr

Η “μισή μας καρδιά”   ξ    
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του 20ού. Πρέπει να τα αναλύσου-
με, ακόμα κι αν τσακωθούμε. Είναι
μια αναγκαία συζήτηση. Δεν έχει γί-
νει αυτή η συζήτηση, υπάρχουν
θραύσματά της εδώ κι εκεί. Και το
βιβλίο συμβάλλει σε αυτή την κα-
τεύθυνση.

Μιχάλης Λυμπεράτος
Όταν είδα το βιβλίο ενθουσιάστη-

κα, γιατί μας επαναφέρει σε μια συ-
ζήτηση που είχε ξεκινήσει από το
’60 και τη σχέση που ενδεχόμενα να
έχει το φαινόμενο της Κίνας με τη
συγκρότηση του αριστερού κινήμα-
τος στην Ελλάδα. Ήταν μια εξαιρε-
τικά έντονη και επιθετική συζήτηση
μέχρι το θάνατο του Μάο. Στη συνέ-
χεια, με τις εξελίξεις στην Κίνα και
τις διασπάσεις των οργανώσεων
που στέκονταν θετικά στο φαινόμε-
νο Κίνα, όλα αυτά εξαφανίστηκαν
από τη συζήτηση. 

Όταν τον Αύγουστο του 1945
συνθηκολόγησε η Ιαπωνία, η Κίνα
ήταν μια κατεστραμμένη εξαθλιωμέ-
νη χώρα. Ογδόντα χρόνια μετά, γί-
νεται μια από τις κυρίαρχες οικονο-
μικά και πολιτικά χώρες στον πλανή-
τη. Είναι κάτι πρωτοφανές που χρει-
άζεται να συζητηθεί. 

Η δικιά μου ενασχόληση είναι με
τα ζητήματα της Αντίστασης και του
Εμφυλίου στην Ελλάδα. Υπάρχουν
κάποιες αναλογίες με την Κίνα;
Υπάρχουν, μεγάλες, γιατί τα αριστε-
ρά κινήματα δεν έχουν «τόπο»,
έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ο δι-
κός μας ΔΣΕ ήταν κάτι αντίστοιχο
με τον στρατό του Μάο της Μεγά-
λης Πορείας. Κι οι δυο στρατοί στη-
ρίχτηκαν στους αγρότες. Γιατί το
1949 τελικά νίκησε η επανάσταση
στην Κίνα ενώ δεν νίκησε πουθενά
αλλού στον κόσμο τότε; Ο Μάο είχε
ευθυγραμμιστεί με την πολιτική της
ΕΣΣΔ για «ομαλές εξελίξεις». Η επα-
νάσταση στην Κίνα νίκησε λόγω των
ιδιαιτεροτήτων του κινέζικου κοινω-
νικού σχηματισμού και επειδή ο
Τσιανγκ Κάι Σεκ δεν μπόρεσε να συ-
νεργαστεί με τη Δύση, η οποία τον
εγκατέλειψε. 

Ο ίδιος ο Μάο, και το μαοϊκό κίνη-
μα, συνέβαλε στη συζήτηση για τη
σχέση πατριωτισμού διεθνισμού.
Ακόμα και στην κορύφωση της σύγ-
κρουσης με το ΚΜΤ δεν εγκατέλει-
ψε την αναφορά στο πατριωτισμό.
Υπάρχουν αναλογίες με την Ελλάδα
σε αυτό το επίπεδο, με τον ΕΛΑΣ, το
ΔΣΕ, ακόμα και με την ΕΔΑ στη συ-
νέχεια.  

Το βιβλίο αναλύει το κινεζικό πο-
λιτικο-στρατιωτικό φαινόμενο με
ένα τρόπο εξαιρετικά συμπυκνωμέ-
νο και εξαιρετικά ακριβή. 

Κώστας Παπαδάκης
Η διαφωνία μου με το βιβλίο είναι

ότι παρόλο που η σημερινή Κίνα εί-
ναι ένα κάτεργο που δυσφημεί το
σφυροδρέπανο και τα σύμβολα του
κομμουνισμού, και στο όνομά του
παράγει τη μεγαλύτερη υπεραξία
σε βάρος της εργατικής τάξης, κάτι
που της επιτρέπει να είναι ανταγωνι-
στική υπερδύναμη, το βιβλίο κάνει
το λάθος να αντιλαμβάνεται την
ιστορία της Κίνας ως μία ενιαία δια-
δικασία απ’ τις αρχές του 20ού αι-
ώνα, και παραβλέπει την ιδιαίτερη
συμβολή του Μάο και της κομμουνι-
στικής επανάστασης. 

Ο Μάο δεν γεννήθηκε και διαμορ-
φώθηκε πολιτικά σε μια συγκροτη-
μένη καπιταλιστική χώρα. Ήταν μια
μισοαποικία όπως σωστά λέει το βι-
βλίο. Ο Μάο δεν βρήκε έτοιμο ένα
αριστερό κίνημα, το ιδρυτικό συνέ-
δριο του ΚΚΚ, όπως επισημαίνει το
βιβλίο, είχε 12 αντιπροσώπους. Οι
ήττες της δεκαετίας του ’20 ήταν
αποτέλεσμα λαθών και συσχετι-
σμών. Ο Μάο δεν έκανε ό,τι έκανε
εδώ το ΕΑΜ, να παραδώσει την
εξουσία σε κάποιον Γ. Παπανδρέου.
Πολέμησε έναν ισχυρότατο αντίπα-
λο μέχρι το 1949 και πήρε την εξου-
σία. 

Ο Μάο κλήθηκε, όπως ο Λένιν με
την ΝΕΠ, να αναπτύξει τις παραγω-
γικές δυνάμεις. Αυτή ήταν η «συμ-
μαχία των τεσσάρων τάξεων» αφού
η εργατική τάξη δεν ήταν πλειοψη-
φία και δεν είχε τη δύναμη να επι-
βάλλει τη θέλησή της στις άλλες τά-
ξεις. Αυτό δεν οδήγησε σε μια σο-
σιαλιστική κοινωνία. Γιατί όσο υπάρ-
χει διάκριση πνευματικής και χειρω-
νακτικής εργασίας και διάκριση δι-
ευθυντικής και εκτελεστικής εργα-
σίας, οι εργάτες δεν μπορούν να κυ-

βερνήσουν, θα δημιουργούνται
αστικές τάξεις από τους διευθυν-
τές. Θεωρώ μεγάλη συνεισφορά
του Μάο ότι το συνειδητοποίησε, το
έθεσε με την Πολιτιστική Επανάστα-
ση. Η σημερινή ηγεσία του ΚΚΚ εί-
ναι ο δολοφόνος του Μάο έστω κι
αν φοράει τα ρούχα του. 

Πάνος Γκαργκάνας
Να ευχαριστήσω καταρχήν τους

προηγούμενους ομιλητές για τα ζη-
τήματα που άνοιξαν. Είναι μια συζή-
τηση επίκαιρη και σημαντική γιατί
έχει πολλά συμπεράσματα να δώσει
για την Αριστερά στην προσπάθεια
να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο που
έχουμε να ανατρέψουμε. 

Επίσης να ευχαριστήσω τους συν-
τρόφους/ισσες που έχουν συμβάλει
σ’ αυτό τον βιβλίο. Είναι μια συλλο-
γική προσπάθεια, που βασίζεται στη
δουλειά που έχουν κάνει και μαζεύ-
τηκε σε αυτό το σύντομο βιβλίο. Αν
την απλώναμε θα ήταν ένα πολύ με-
γαλύτερο βιβλίο και ελπίζω σε μια
επόμενη έκδοση να μπορέσουμε να
το κάνουμε. Εχει γίνει πολύ δουλειά
από τους/τις σ. του ΣΕΚ. Δεν είναι
«100 λουλούδια να ανθίσουν», είναι
η καλλιέργεια του κήπου με την
τσάπα του μαρξισμού. 

Η Κίνα απασχολούσε όλους. Να
θυμίσω τον Ναζίμ Χικμέτ που έγρα-
φε ότι «η μισή μου καρδιά στην Κίνα
βρίσκεται με τις στρατιές που κατε-
βαίνουν προς το Κίτρινο Ποτάμι».
Δεν ήταν μόνο η δική του καρδιά
ήταν εκατομμυρίων σε όλον τον κό-
σμο και στην Ελλάδα. Από αυτή την
άποψη γίνεται η αναλογία ανάμεσα
στον Κινέζικο και τον Ελληνικό Εμ-
φύλιο. 

Η «μισή μας καρδιά» πάλι βρίσκε-
ται στην Κίνα για διαφορετικούς λό-

γους. Γιατί το πιο πολυπληθές βιο-
μηχανικό προλεταριάτο του παγκό-
σμιου καπιταλισμού βρίσκεται στην
Κίνα και ξεσηκώνεται. Όταν απεργεί
η Foxconn σε εργοστάσιο με 200 χι-
λιάδες εργάτες δεν είναι παίξε γέλα-
σε, είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. 

Έχει σημασία να δούμε πόσο έχει
κοστίσει στην Αριστερά να βγάζει
από την εικόνα την Κίνα. Απ’ το 1949
μέχρι σήμερα έχει μεσολαβήσει ένα
ολόκληρο διάστημα αμηχανίας. Ιδι-
αίτερα μετά την ήττα της Πολιτιστι-
κής Επανάστασης και την υποχώρη-
ση του μαοϊκού ρεύματος, υπήρχε
μια αμηχανία η οποία κόστισε. Όχι
γιατί αγνοούσε τι γινόταν στην Κίνα,
αλλά επειδή αγνοούσε την παγκό-
σμια εικόνα του καπιταλισμού. 

Πάνω σε αυτή τη λαθεμένη αντι-
μετώπιση ανθίσανε στρεβλές θεω-
ρίες. Της «αποβιομηχάνισης», ότι
ξαφνικά ο καπιταλισμός μπορεί να
υπάρχει χωρίς τη βιομηχανική εργα-
τική τάξη. Θεωρίες της «χρηματιστι-
κοποίησης», ότι πλέον ο καπιταλι-
σμός έχει βρει τρόπους να δουλεύει
με τη λεηλασία και δεν χρειάζεται
την υπεραξία της εργατικής τάξης. 

Αυτά επηρεάσανε ευρύτατα την
Αριστερά, ξεχνώντας ακριβώς ότι η
Κίνα γινόταν το παγκόσμιο εργοστά-
σιο του καπιταλισμού, στο οποίο
έπρεπε να έχει εργοστάσιο κάθε πο-
λυεθνική που άξιζε το όνομά της.
Έτσι γίνανε τα άλματα που πράγμα-
τι ανέβασαν το βιοτικό επίπεδο. Για-
τί υπήρξε μαζική μετανάστευση στις
πόλεις και όλοι ξέρουμε ότι αν είσαι
εργάτης στην πόλη δεν έχεις το ίδιο
βιοτικό επίπεδο με τη φτωχολογιά
του χωριού. Τώρα η Κίνα έχει να αν-
τιμετωπίσει τις αντιφάσεις ενός
αναπτυγμένου καπιταλισμού. Μια
εργατική τάξη που δεν δέχεται πλέ-

ον αυτά που δεχόταν στο παρελθόν. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε

να σβήσουμε το παρελθόν της εργα-
τικής τάξης. Το ότι η Κίνα ήταν μισο-
αποικία δεν σημαίνει ότι δεν είχε ερ-
γατική τάξη. Δώδεκα μπορεί να ήταν
οι επαναστάτες που ίδρυσαν το ΚΚ.
Αλλά δεν ήταν μόνοι. Έφτασαν να
ηγούνται της επανάστασης του
1925-27. Πριν να υπάρξει ο Κόκκινος
Στρατός του Μάο, υπήρξε ο στρα-
τός που ανέβηκε από το νότο προς
τη Σαγκάη ελευθερώνοντας τα πάν-
τα. Αλλά μετά ήρθε η «Βάρκιζα». Δεν
μπορούμε να τη χρεώσουμε στην
εργατική τάξη, όπως δεν μπορούμε
να τη χρεώσουμε και στην Ελλάδα.
Πρέπει να τη χρεώσουμε στον Στά-
λιν και στην επιρροή αυτής της πα-
ράδοσης πάνω στα ΚΚ. 

Τί είναι ένα επαναστατικό κόμμα;
Πώς είναι προλεταριακό; Χάρη στην
ιδεολογία του; Δεν είσαι προλετά-
ριος επειδή είσαι μαρξιστής. Ένα
κόμμα που δεν έχει σχέση με την
εργατική τάξη δεν είναι προλεταρια-
κό όσο και αν αυτοπροσδιορίζεται
έτσι. Κι αυτή η αδυναμία της σκέ-
ψης του Μάο και η μεγάλη της από-
σταση από το μαρξισμό, είχε μεγά-
λες επιπτώσεις στην Αριστερά. Σκε-
φτείτε την Ιταλία με το μεγάλο μαοϊ-
κό της ρεύμα που κατέρρευσε. Ακο-
λούθησε ο Νέγκρι και η αντίληψη
της Αυτονομίας ότι προλετάριος εί-
ναι όποιος είναι εξεγερμένος.

Σήμερα, η αναφορά στην εργατι-
κή τάξη της Κίνας είναι θεμελιώδης.
Υπάρχει η προοπτική η εργατική
επανάσταση να πάρει τεράστιες
διαστάσεις σήμερα, γιατί έχουμε
την εργατική τάξη της Κίνας. Σε αυ-
τή την προοπτική θα προσπαθήσου-
με να συμβάλλουμε και με τις συζη-
τήσεις μας και με τη δράση μας. Αν
απεργούνε στην Foxconn, εμείς
στηρίζουμε τους λιμενεργάτες που
απεργούνε στον Πειραιά. Να τα πά-
ρουνε όλα, να στείλουνε την Cosco
στον Σι Τζινπίνγκ, τον Μητσοτάκη
στα κάτεργα της Σαγκάης και οι ερ-
γάτες και κει και εδώ να κάνουνε το
κουμάντο. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου στην ΕΣΗΕΑ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

      ξανά στην Κίνα βρίσκεται



Μετά τις δολοφονικές ρατσι-
στικές επιθέσεις σε βάρος
Κούρδων στο Παρίσι, το αν-

τιφασιστικό κίνημα πρέπει να σημά-
νει συναγερμό.

Την προπαραμονή των Χριστου-
γέννων, ένας ρατσιστής 69χρονος
Γάλλος μπήκε στην κουρδική γειτο-
νιά του Στρασμπούρ-Σαν Ντενί, στο
10ο διαμέρισμα του Παρισιού και
πυροβολώντας σκότωσε τρία άτο-
μα, ενώ τραυμάτισε σοβαρά ακόμα
τρία.

Σύντομα έγινε γνωστό ότι ο ίδιος
άντρας επρόκειτο να δικαστεί για
άλλη επίθεση που είχε κάνει το
2021, κατά την οποία τραυμάτισε με
σπαθί τρεις Σουδανούς που κοιμόν-
τουσαν σε σκηνές σε πάρκο. Κάθε
αρχική αμφιβολία για τα κίνητρα του
εγκλήματος διαλύθηκε όταν ο δολο-
φόνος δήλωσε ότι δε γουστάρει
τους Κούρδους και τους ξένους γε-
νικά. 

Στις 24 Δεκέμβρη χιλιάδες οργι-
σμένοι/ες Κούρδοι/ισσες και αντιρα-
τσιστές/τριες διαδήλωσαν στην πλα-
τεία Ρεπουμπλίκ, ενώ ξέσπαγαν
συγκρούσεις και ανατρέπονταν αυ-
τοκίνητα.

Η υποκρισία της γαλλικής κυβέρ-
νησης και του γαλλικού κράτους εί-
ναι εξόφθαλμη. Οι δηλώσεις των κυ-
βερνητικών ενάντια στη μισαλλοδο-
ξία γίνονται μόνο για το φαίνεσθαι.
Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση
Μακρόν και συγκεκριμένα ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Νταρμανάν, φέρ-
νουν σε ψήφιση ένα πακέτο ρατσι-
στικών μέτρων που θα στερήσουν τα
δικαιώματα σε όσους/ες μετανά-
στες/τριες ζουν ήδη και δουλεύουν
στη Γαλλία, γνωστοί/ες ως Sans Pa-
piers (“Χωρίς χαρτιά”). Τα μέτρα θα
καταστήσουν επίσης πιο εύκολες τις
απελάσεις. Μέχρι τώρα, κάποιοι/ες
Sans Papiers πληρούσαν τις προ-
ϋποθέσεις και έκαναν αιτήσεις για τη
διαδικασία της πολιτογράφησης
ύστερα από κάποια χρόνια εργασίας.

Ο Νταρμανάν και ο Μακρόν βά-
ζουν τώρα στο μάτι αυτό το κομμάτι
της εργατικής τάξης προκειμένου
να μετατρέψουν σε αποδιοπομπαί-
ους τράγους τους/τις μουσουλμά-
νους/ες, καθώς και τους/τις Αφρικα-
νούς/ες μετανάστες/τριες και
τους/τις πρόσφυγες/ισσες γενικά. Ο
Μακρόν χωρίς αμφιβολία θα συνεχί-
σει και αυτή τη χρονιά να επιτίθεται
στις συντάξεις, το σύστημα υγείας
και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Θα
έχει λοιπόν και φέτος να αντιμετωπί-
σει αντίσταση, στην οποία θα απαν-
τήσει με ρατσισμό, προκειμένου να
διχάσει την εργατική τάξη. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η διαδή-
λωση της 18 Δεκέμβρη ενάντια στο
νέο νόμο και για την νομιμοποίηση
όλων των Sans Papiers ήταν ένα
σπουδαίο παράδειγμα της ενωτικής
αντιρατσιστικής δράσης στην οποία
μπορούν να μπουν οι εργάτες/τριες
ώστε να αντιταχθούν σε αυτόν τον
ρατσισμό των από πάνω.

Φασιστική απειλή
Φασιστικές οργανώσεις μεγαλώ-

νουν και κερδίζουν αυτοπεποίθηση
μέσα σε ένα κλίμα κανονικοποίησης
του ρατσισμού. Η στρατηγική της
Λεπέν εδώ και χρόνια, αυτό που
αποκαλείται “αποδαιμονοποίηση”
του Εθνικού Μετώπου, έχει δυστυ-
χώς αποδώσει. Η Λεπέν προβάλλει
τον ισχυρισμό ότι το κόμμα της, η
Εθνική Συσπείρωση είναι ένα νέο
λαϊκιστικό κόμμα που έχει κόψει δε-
σμούς με τους αρνητές του Ολο-
καυτώματος και τους δωσίλογους
του παρελθόντος.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα,
όπως πολύ γλαφυρά δείχνουν τα
πρόσφατα γεγονότα. Είναι μια πραγ-
ματική τραγωδία το ότι η αριστερά,
μην μπορώντας να εξηγήσει αυτή τη
στροφή της Λεπέν, έχει αφήσει τον
χώρο ανοιχτό για τους φασίστες να
δρουν και να καθιερώσουν το κόμμα
τους σαν κανονικό κομμάτι του πολι-
τικού φάσματος.

Εξίσου ανησυχητικό μέχρι στιγ-
μής είναι το γεγονός ότι η αριστερά
βλέπει τις εκλογικές τακτικές, και το
να κερδίσει τις επόμενες εκλογές,
ως τον τρόπο να νικηθεί ο φασι-
σμός. Η άνοδος της Ανυπότακτης
Γαλλίας είναι αναμφίβολα μια έκ-
φραση της αυτοπεποίθησης του ερ-
γατικού κινήματος καθώς αυτό συ-
νεχίζει να παλεύει ενάντια στις επι-
θέσεις του Μακρόν. Αλλά ακόμα κι
αν η Ανυπότακτη Γαλλία νικήσει
εκλογικά την Εθνική Συσπείρωση, οι
φασίστες θα συνεχίσουν να αποτε-
λούν απειλή για την αριστερά, το
εργατικό κίνημα, τους/τις πρόσφυ-
γες/ισσες και μετανάστες/τριες.

Προφανώς ο αντικαπιταλισμός εί-

ναι η στρατηγική της αρι-
στεράς, αλλά πρέπει να
συνδυαστεί με ένα ενιαίο
μέτωπο για να απομονω-
θούν οι φασίστες. Δεν εί-
ναι αυτόματο αλλά απαι-
τεί μια συνειδητή απόφα-
ση, συχνά από πολύ μι-
κρές δυνάμεις που όμως
έχουν ξεκάθαρες ιδέες
και κατανόηση του πώς
χτίζεται ένα ενιαίο μέτω-
πο.

Το 18ο συνέδριο της
Εθνικής Συσπείρωσης
έγινε στο Παρίσι στις 3
Νοέμβρη. Υπήρξε μια μι-
κρή αντισυγκέντρωση
του συνδικάτου CGT, του
συνδικάτου Solidaires και
της αριστεράς. Ήταν ένα
καλό βήμα στη σωστή
κατεύθυνση. Αλλά θα εί-
ναι κομβικό να υπάρξει
ένα πολύ ευρύτερο ενι-
αίο μέτωπο ώστε να νικηθεί η φασι-
στική απειλή τα επόμενα χρόνια.

Στο ίδιο το συνέδριο η αρχηγία
του κόμματος πέρασε στον επίλεκτο
της Λεπέν, τον 27χρονο Τζορντάν
Μπαρντελά. Είναι ο σύζυγος της
ανιψιάς της Λεπέν, της εγγονής του
Ζαν Μαρί Λεπέν, Νόλγουεν Ολιβιέ.

Ενώ η Μαρίν Λεπέν θα συνεχίσει
να ηγείται του κόμματος, η εκλογή
του Μπαρντελά ως αρχηγού έχει
κάποιες σημαντικές προεκτάσεις.
Είναι γνωστοί οι δεσμοί του με την
βίαιη συμμορία δρόμου, την GUD. Ο
άλλος υποψήφιος για την αρχηγία
του κόμματος προειδοποίησε για
μια “επιστροφή στον παλιό εξτρεμι-
σμό”, όσο γελοία κι αν ακούγεται

μια τέτοια προειδοποίηση από τα
χείλη ενός φασίστα. Ωστόσο η δή-
λωσή του έχει μια δόση αλήθειας.

Όταν ο Τζορντάν Μπαρντελά έλα-
βε το χρίσμα για την αρχηγία της
Εθνικής Συσπείρωσης, η GUD πό-
σταρε στα κοινωνικά δίκτυα: “Η
GUD επιστρέφει!” Το 2013 είχε παί-
ξει ρόλο στις μαζικές διαδηλώσεις
στις οποίες καλούσε η Καθολική Εκ-
κλησία και η δεξιά ενάντια στον γά-
μο των ομόφυλων ζευγαριών. Μετά
από χρόνια απραξίας, η GUD ξανα-
πήρε τους δρόμους του Παρισιού.
Στη δεκαετία του '70 ήταν η αιχμή
του δόρατος μιας σειράς βίαιων επι-
θέσεων σε βάρος μεταναστών/τριών
και της αριστεράς.

Στις 7 Δεκέμβρη, 40 φασίστες,

οπλισμένοι με μεταλλικά στειλιάρια
επιτέθηκαν σε συγκέντρωση της
Ανυπότακτης Γαλλίας στο Πανεπι-
στήμιο Μπορντό-Μοντέιν, στην πόλη
Μπορντό, ενώ φώναζαν αντιαριστε-
ρά συνθήματα και το ρατσιστικό
“Να πάνε πίσω στην Αφρική”. Οι
σύνδεσμοι μεταξύ της Εθνικής Συ-
σπείρωσης και των φασιστικών ομά-
δων είναι πραγματικοί.

Ώρα να σημάνουμε
συναγερμό

Μετά τον ημιτελικό του Μουντιάλ
στον οποίο νίκησε η Γαλλία το Μα-
ρόκο, ένα κύμα ρατσιστικής βίας ξέ-
σπασε σε όλη τη χώρα. Στο Παρίσι
αλλά και σε όλη τη χώρα, σε πόλεις
όπως η Νίκαια και η Λυόν, φασίστες
μαχαιροβγάλτες επιτίθεντο σε Μα-
ροκινούς φωνάζοντας ρατσιστικά
συνθήματα.

Αυτό είναι το υπόβαθρο της ρα-
τσιστικής επίθεσης της 23ης Δεκέμ-
βρη σε βάρος των Κούρδων στο
Στρασμπούρ-Σαν Ντενί στο Παρίσι.
Είναι αυτή η άνοδος του ρατσισμού
και ο εκρηκτικός συνδυασμός συ-
στημικού ρατσισμού από πάνω και
φασιστικών ομάδων από κάτω που
αναδεικνύονται σε μια πραγματικά
επείγουσα κατάσταση.

Οι αντιρατσιστικές και αλληλέγ-
γυες καμπάνιες που έχουν ήδη ξεκι-
νήσει είναι εξαιρετικά σημαντικές σε
αυτές τις συνθήκες. Η ενότητα που
έχουμε δει σε διαδηλώσεις πρόσφα-
τα προσφέρει έμπνευση. Αλλά για
να αντεπιτεθούμε στο φασιστικό κί-
νημα που επανεμφανίζεται στους
δρόμους, πρέπει να συνδυάσουμε
τον αγώνα ενάντια στην ισλαμοφο-
βία και τον ρατσισμό με τον αντιφα-
σισμό. Θα χρειαστεί μια νέα αντιφα-
σιστική καμπάνια που θα απευθύνε-
ται στη βάση της Ανυπότακτης Γαλ-
λίας και στα εργατικά συνδικάτα,
στις οργανώσεις προσφύγων/ισσών
και μεταναστών/τριών, σε μουσουλ-
μάνους/ες και εβραίους/ες, σε
Κούρδους/ισσες και Μαροκινούς/ές,
σε όλα τα εν δυνάμει θύματα των
φασιστικών ομάδων. Αυτό περιλαμ-
βάνει και τις γυναικείες και ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ οργανώσεις.

Μια τέτοιου τύπου καμπάνια πρέ-
πει να έχει στο στόχαστρό της την
Εθνική Συσπείρωση. Πρέπει να τους
ξεσκεπάσει σαν τους φασίστες που
είναι. Πρέπει να εξηγήσει υπομονε-
τικά ότι δεν πρόκειται για ένα απλό
λαϊκιστικό δεξιό κόμμα αλλά για
έναν Δούρειο Ίππο του ίδιου του
φασιστικού κινήματος. Και ότι αν
πάρει ποτέ την εξουσία, η Εθνική
Συσπείρωση θα τη χρησιμοποιήσει
χωρίς καμία αμφιβολία για να χτίσει
ένα μαζικό κίνημα κρούσης στους
δρόμους. Δεν πρέπει να τους αφή-
σουμε να το καταφέρουν.

Ιάνης Δελατόλας

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Αντιφασιστικός συναγερμός στη Γαλλία

24/12/22, Πλατεία Ρεπουμπλίκ, Παρίσι. Διαδηλωτές/τριες κρατούν φωτογραφίες των δολοφονημένων. Φωτό: Julien de Rosa/AFP
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