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19 Γενάρη 2013, Χιλιάδες στους δρόμους μετά τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν από φασίστες. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Αντιφασιστική συγκέντρωση
την Παρασκευή 13/1, 8:30πμ
στη Δίκη της Χ.Α στο Εφετείο

και μεγάλο συλλαλητήριο την Τρίτη
17/1, στις 6μμ στην Πλατεία Μερ-
κούρη στα Πετράλωνα καλούν οι
ΚΕΕΡΦΑ, η Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδος «Η Ενότητα», ο Αντιφασι-
στικός Συντονισμός Αθήνας – Πει-
ραιά και η Καμπάνια «Δεν είναι
Αθώοι - Οι ναζί στη φυλακή»

Συνέντευξη Τύπου οργάνωσε η
ΚΕΕΡΦΑ την Τρίτη 10/1, για τη συμ-
πλήρωση 10 χρόνων από τη δολο-
φονία του Σαχζάτ Λουκμάν, η οποία
έκλεισε με γραπτό κάλεσμα της Μά-
γδας Φύσσα στις κινητοποιήσεις.

Στη συνέντευξη συμμετείχαν ο Δη-
μήτρης Ζώτος κι ο Κώστας Παπαδά-
κης, δικηγόροι της οικογένειας  του
Σαχζάτ Λουκμάν, ο Τζαβέντ Ασλάμ
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινό-
τητας Ελλάδος «Η Ενότητα», ο Πα-
ναγιώτης Δημητράς, μέλος του Ελ-
ληνικού Παρατηρητηρίου Συμφω-
νιών του Ελσίνκι που βρίσκεται το
τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο
των αρχών για την αλληλέγγυα δρά-
ση του προς τους πρόσφυγες, η Γα-
ρυφαλλιά Αναστασοπούλου από το
Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών
Ρατσιστικής Βίας, ο Ηλίας Μούρης
πρόεδρος της Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας και
η Δήμητρα Βελέντζα, μέλος του Δ.Σ
Συλλόγου Φοιτητών Φυσικού. Πα-
ρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο δημο-
σιογράφος-συγγραφέας Δημήτρης
Ψαρράς, ο Χρήστος Τζουρντός μέ-
λος του ΣΦΕΑ ’67-74, ο Λεωνίδας
Κοντουδάκης μάρτυρας της δολο-
φονίας Λαμπράκη κι ο βουλευτής
του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρσένης.

Η συνέντευξη ξεκίνησε με τον Πέ-
τρο Κωνσταντίνου, συντονιστή της
ΚΕΕΡΦΑ, να διαβάζει τα μηνύματα
που έστειλαν οι γονείς του Σαχζάτ
Λουκμάν, Χαντίμ Χουσεΐν και Σουκράν
Μπίμπι καθώς και ο Θανάσης Καμπα-
γιάννης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής
στη Δίκη της Χ.Α, και δικηγόρος της
οικογένειας Λουκμάν (βλ. σελ. 10-11).

Δολοφονία
Ο Δημήτρης Ζώτος περιέγραψε

τη δολοφονία του Λουκμάν τα ξημε-
ρώματα της 17ης Γενάρη 2013 και
τις προσπάθειες συγκάλυψης που
ξεκίνησαν αμέσως. «Στις 3 το βράδυ
ένας μετανάστης βρίσκεται μαχαι-
ρωμένος στην οδό Τριών Ιεραρχών
στα Πετράλωνα. Δύο από τους γεί-
τονες, εκπαιδευτικοί και οι δύο, βρί-
σκουν το θάρρος να καταγγείλουν
τους δολοφόνους. Ήταν σαφές
όμως ότι οι χρυσαυγίτες Στεργιό-
πουλος και Λιακόπουλος από την
πρώτη στιγμή είχαν όλη τη δυνατή
βοήθεια από τους θεσμούς τους

κράτους. Οι ίδιοι δήλωσαν με το που
συνελήφθησαν ότι “είμαι ένας από
εσάς”». Θύμισε το πολιτικό κλίμα
που είχε διαμορφωθεί από κυβέρνη-
ση και φασίστες τους μήνες πριν τη
δολοφονία και συνέχισε περιγρά-
φοντας τη μεγάλη μάχη «που ξεκίνη-
σε σε δύο επίπεδα. Στο δικαστικό
και στο επίπεδο του δρόμου» με το
συλλαλητήριο «19 Γενάρη Αθήνα
Πόλη Αντιφασιστική» και το αντιφα-
σιστικό κίνημα που αναπτύχθηκε
στις γειτονιές.

«Θα ήθελα να καλέσω κι εγώ σε
μαζική συμμετοχή στη διαδήλωση
της Τρίτης στα Πετράλωνα και στη
δίκη την Παρασκευή στο Εφετείο και
σε κάθε δικάσιμο» ξεκίνησε ο Κώ-
στας Παπαδάκης. «Η δίκη των δολο-
φόνων του Λουκμάν ξεκίνησε τους
πρώτους μήνες του 2014, όταν ακό-
μα δεν ήταν βέβαιο ότι θα παραπεμ-
φθεί η Χ.Α με την κατηγορία της εγ-
κληματικής οργάνωσης. Είχαμε μά-
λιστα την πισώπλατη μαχαιριά της
εισήγησης του Ντογιάκου να μην

προφυλακιστούν οι δολοφόνοι του
Λουκμάν. Παρόλα αυτά πείστηκε η
εισαγγελέας ότι ήταν έγκλημα με
ρατσιστικό κίνητρο και στην πρωτό-
δικη καταδίκη με ισόβια». Σχολίασε
ωστόσο ότι σε δεύτερο βαθμό τα
ισόβια έσπασαν ενώ η ποινή για την
ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
ήταν χαμηλή, μόλις 6 χρόνια. Πρό-
σθεσε ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
για την αποζημίωση των θυμάτων
της Χρυσής Αυγής, με μέρος των
χρημάτων της παρακρατημένης
κρατικής χρηματοδότησης της εγ-
κληματικής οργάνωσης.

Καταγγελίες
O Tζαβέντ Ασλάμ υπογράμμισε ότι

τους μήνες πριν τη δολοφονία του
Λουκμάν είχαν σημειωθεί τουλάχι-
στον 700 ρατσιστικές επιθέσεις και
είχαν γίνει κι άλλες ρατσιστικές δο-
λοφονίες μεταναστών, αλλά η ίδια η
αστυνομία έβαζε εμπόδια στο να γί-
νουν καταγγελίες και μηνύσεις.
«Πρέπει να συνεχίσουμε, με διαδη-

λώσεις στο δρόμο και με επιμονή
στα δικαστήρια για να νικήσουμε.
Να μείνουν οι φασίστες στη φυλακή,
οι μετανάστες να πάρουν χαρτιά, να
σταματήσουν οι σκούπες της αστυ-
νομίας».

Ο Παναγιώτης Δημητράς έθεσε τη
σημασία της καταδίκης των δολοφό-
νων του Λουκμάν με ρατσιστικό κίνη-
τρο, παρά την αρχική εκτίμηση περί
δολοφονίας «για ασήμαντη αφορ-
μή». Σχολίασε ότι ένα κράτος δικαίου
θα έπρεπε αυτεπάγγελτα να διώκει
το ρατσιστικό έγκλημα, χωρίς να
χρειάζεται όλη αυτή η προσπάθεια
από τους αντιρατσιστές δικηγόρους.

Αξιοσημείωτα ήταν τα στοιχεία που
παρουσίασε η Γαρυφαλλιά Αναστα-
σοπούλου σχετικά με το πλήθος των
περιστατικών ρατσιστικής βίας πριν
τη δολοφονία του Λουκμάν – που ελά-
χιστα καταγράφηκαν από τις αρχές –
καθώς και για τη μείωσή τους μετά τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα και
τον αντιφασιστικό ξεσηκωμό που ακο-
λούθησε. Πρόσθεσε όμως ότι παρα-
τηρείται έκτοτε αύξηση της αστυνομι-
κής βίας με ρατσιστικό κίνητρο, ενώ
είναι συστηματική η αποθάρρυνση
των θυμάτων στο να καταγγείλουν τα
περιστατικά στις αρχές.

Μετά τον Ηλία Μούρη από την Ε’
ΕΛΜΕ (μπορείτε να διαβάσετε το
χαιρετισμό του στις σελίδες 10-11),
πήρε τον λόγο η Δήμητρα Βελέντζα
για να σημειώσει μεταξύ άλλων ότι
«για τη νέα γενιά, οι δολοφονίες του
Σαχζάτ Λουκμάν και του Παύλου
Φύσσα είναι σε μεγάλο βαθμό η
αφετηρία για να βρισκόμαστε μέχρι
σήμερα στο δρόμο».

Σ.Μ.

H βιομηχανία διώξεων που έχει στήσει η
κυβέρνηση εναντίον του κινήματος αλ-
ληλεγγύης συνεχίζεται με νέα εξωφρε-

νικά επεισόδια. 

Την Τρίτη 10/1 ξεκίνησε στη Λέσβο η δίκη
της Σάρα Μαρντίνι. Μαζί της δικάζονται δεκά-
δες ακόμα εθελοντές και μέλη ανθρωπιστικών
οργανώσεων επειδή έδιναν φαγητό, νερό και
αλουμινοκουβέρτες στους πρόσφυγες που
έφταναν στις ακτές της Λέσβου, κι έκαναν δια-
σώσεις ανθρώπων σε κίνδυνο. Την προηγούμε-
νη μέρα ξεκίναγε το εφετείο του σομαλού πρό-
σφυγα Μοχάμαντ Χανάντ Αμπντί. Ο Αμπντί κα-
ταδικάστηκε σε 142 χρόνια φυλάκιση. Έσωσε
31 ανθρώπους όταν η βάρκα που τους μετέφε-
ρε στην Λέσβο βούλιαξε λίγο πριν την ακτή. Ο
Μοχάμαντ αναγκάστηκε να πιάσει το τιμόνι
όταν ο διακινητής τους εγκατέλειψε στην μέση
της θάλασσας. Ο Αμπντί καταδικάστηκε πρω-
τόδικα ως διακινητής. Τελικά σε δεύτερο βαθ-
μό το δικαστήριο μείωσε την ποινή του και ο
Αμπντί αναμένεται να αποφυλακιστεί τις επόμε-
νες μέρες.

Η ίδια η δίωξη της Μαρντίνι όμως έχει ρίξει
διεθνώς τα φώτα στην εξελισσόμενη βιομηχα-
νία διώξεων. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο χαρακτήρισε τη δίκη ως «τη μεγαλύτερη
περίπτωση ποινικοποίησης της αλληλεγγύης
στην Ευρώπη». 

Η Σάρα Μαρντίνι και η αδερφή της Γιούσρα
είναι οι «Swimmers» της γνωστής ταινίας του
Νετφλιξ. Προσφύγισσες από τη Συρία, εγκατέ-
λειψαν την εμπόλεμη Δαμασκό το 2015. Μαζί
με άλλους 18 βρέθηκαν σε μια βάρκα να προ-
σπαθούν να φτάσουν στα παράλια της Λέσβου.
Όταν η βάρκα άρχισε να μπάζει νερά, βούτη-
ξαν στα νερά του Αιγαίου και κολύμπησαν για
ώρες τραβώντας τη βάρκα μέχρι τη στεριά. Το
ταξίδι τους συνεχίστηκε με τα πόδια μέχρι το
Βερολίνο. 

Η Γιούσρα έγινε κολυμβήτρια, συμμετείχε
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016 και
του Τόκιο 2020, όντας και σημαιοφόρος της
Εθνικής Προσφύγων στην τελετή έναρξης. Με-
τά τους Ολυμπιακούς θα δήλωνε ότι «κατάλα-
βα ότι δεν είναι πλέον μόνο η δική μου ιστορία.
Συνειδητοποίησα ότι η ευθύνη μου είναι να

ευαισθητοποιήσω τον κόσμο και να δώσω ελπί-
δα σε εκατομμύρια πρόσφυγες σε όλο τον κό-
σμο. Να μιλήσω για όλους εκείνους που δεν
έχουν φωνή». Σε αυτή την κατεύθυνση οι αδερ-
φές Μαρντίνι θα συνέχιζαν μιλώντας στη 
γενική συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και
σε ακροατήρια σε όλο τον κόσμο.

Η Σάρα επέστρεψε στη Λέσβο το 2016 για να
συνεχίσει να σώζει πρόσφυγες που κινδύνευαν
να πνιγούν στα νερά του Αιγαίου. Το έκανε και
γι’ αυτό το ελληνικό κράτος την εκδικήθηκε.
Συνελήφθη τον Αύγουστο του 2018 μαζί με άλ-
λους εθελοντές και κρατήθηκε για περισσότε-
ρους από τρεις μήνες. Οι ελληνικές αρχές της
απαγόρευσαν να επιστρέψει στην Ελλάδα για
να παραστεί στη δίκη της.

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Μαίρη Λόου-
λορ προειδοποιεί ότι «μια καταδικαστική ετυ-
μηγορία, θα μπορούσε να τους βάλει στη φυ-
λακή για 25 χρόνια και θα δημιουργούσε ένα
επικίνδυνο προηγούμενο που θα καθιστούσε

εγκληματίες τους ανθρώπους που υποστηρί-
ζουν τα δικαιώματα των μεταναστών και των
προσφύγων σε όλη την Ελλάδα και την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Θα οδηγούσε σε περισσότερους
θανάτους στη θάλασσα και περισσότερους αν-
θρώπους φυλακισμένους για την προσφορά
τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των».

«Η δίωξη είναι καθαρά πολιτική, ο σκοπός εί-
ναι προφανής. Να αδειάσουν τα νησιά από χέ-
ρια και από μάτια. Να αδειάσουν τα νησιά από
αυτούς που βοηθάνε και μιλάνε. Αυτές οι διώ-
ξεις δεν έχουν σκοπό να τελεσιδικήσουν, έχουν
σκοπό να είναι σε εκκρεμότητα, ώστε να κρα-
τάνε σε ομηρεία τους κατηγορούμενους και να
τρομάζουν τους υπόλοιπους. Γι’ αυτό έκαναν 4
χρόνια να τους καλέσουν σε δίκη. Γι’ αυτό ακό-
μα δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για τα κα-
κουργήματα» καταγγέλει ο διασώστης Ιάσωνας
Αποστολόπουλος. Συνεχίζει μεταξύ άλλων: «Αν
οποιοσδήποτε άνθρωπος διώκεται επειδή δίνει
νερό και κουβέρτες, αν το να στέκεσαι στο
πλευρό των πιο αδικημένων είναι αδίκημα, τότε
είμαστε όλοι εγκληματίες και κατάσκοποι! Δεν
θα τους περάσει! Στο πλευρό όλων των κατη-
γορούμενων μέχρι το τέλος! Θα είμαστε εκεί
ως μάρτυρες υπεράσπισης και αλληλέγγυοι».

Οι πρόσφυγες και οι αλληλέγγυοι
δεν είναι “διακινητές”

13/1 στο Εφετείο, 17/1 στα Πετράλωνα

10/1, Συνέντευξη Τύπου της ΚΕΕΡΦΑ για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Η φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει πολύ δυνα-
τά. Και με τις διαστάσεις που παίρνει η
κρίση των από πάνω αλλά και τις απαντή-

σεις που έρχονται από τα κάτω. Η ΝΔ κερδίζον-
τας τις εκλογές το 2019 είχε τρεις μεγάλους στό-
χους: Να τσακίσει το εργατικό κίνημα, να τσακί-
σει τις αριστερες ιδέες και την ίδια την αριστερά.
Σήμερα η ΝΔ καταγράφει ήττες και στα τρία επί-
πεδα.

Ο νόμος Χατζηδάκη υποτίθεται θα σταματούσε
τις απεργίες και θα τσάκιζε τον συνδικαλισμό αλ-
λά αυτό δεν συνέβη ούτε στο δημόσιο ούτε στον
ιδιωτικο τομέα. Το Spiegel βγάζει πρωτοχρονιάτι-
κα πρωτοσέλιδο τον Μαρξ καταγράφοντας την
ιδεολογικη αποτυχία της άρχουσας τάξης και αυ-
τό ισχύει ακόμη περισσότερο για τη βυθιζόμενη
κυβέρνηση των «αρίστων». Φάνηκε στα πανεπι-
στήμια, όπου η ΔΑΠ έχασε πέρσι την πρωτιά με-
τά από δεκαετίες στις σχολές. Και βέβαια η Αρι-
στερά δεν έχει διαλυθεί ούτε στις σχολές ούτε

στην κοινωνία, γιατί μέσα από τις μάχες του πε-
ρασμένου διαστήματος έχει διαμορφωθεί ένα
ολόκληρο κομμάτι αγωνιστών-τριων που κοιτάζει
προς την επαναστατική αριστερά.  

Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις επερχόμενες
και τις προηγούμενες εκλογές. Στις εκλογές του
2015 ο ΣΥΡΙΖΑ κάλπαζε με τον κόσμο γεμάτο ελ-
πίδες -που αποδείχθηκαν αυταπάτες- για το τι θα
ακολουθήσει. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετι-
κά. Γιατί έχει μεσολαβήσει η εμπειρία του τι σήμα-
νε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, η τετραετία του Τσί-
πρα με τον Καμμένο. Αλλά και η εμπειρία των τε-
λευταίων 3-4 χρόνων μιας όλο και πιο δεξιάς
στροφής που είχε σαν αντιπολίτευση, αφήνοντας
ακάλυπτο ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου που θέλει
αλλαγή. Βάζουμε στόχο να κερδίσουμε αυτόν τον
κόσμο, να τον βοηθήσουμε να συγκροτηθεί πολι-
τικά και να δώσει συνέχεια στις μάχες του. 

Πολιτική μάχη
Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να ξεκαθαρί-

σουμε ενόψει εκλογών είναι ότι παρόλο που
υπάρχει η εικόνα της κρίσης στο σύστημα και
στην κυβέρνηση της ΝΔ ειδικά, δεν παίρνουμε
σαν δοσμένη την κατάρρευσή της στις εκλογές
που έρχονται. Είναι μία πολιτική μάχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ
την δίνει με τη γνωστή γραμμή του «ώριμου
φρούτου», της αναμονής μέχρι τις κάλπες. Από
τη δική μας πλευρά έχουμε την αντιμετώπιση ότι
αυτό είναι συνταγή για αποτυχία. Η πραγματικό-
τητα είναι ότι δεν φτάσαμε στην κρίση της ΝΔ
μόνο αντικειμενικά, επειδή το σύστημα συγκλονί-
ζεται από την κρίση. Φτάσαμε γιατί ο κόσμος έχει
δώσει μάχες. 

Η πτώση της ΝΔ δεν θα έρθει αυτόματα. Το
αμέσως επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές
χρειαζόμαστε μια αριστερά η οποία θα λέει ότι οι
αγώνες δεν αναστέλλονται. Έχουμε να συνεχί-
σουμε τους αγώνες που είναι συγκεκριμένοι:
Ενάντια στα 30 νομοσχέδια που ετοιμάζεται να
κατεβάσει η κυβέρνηση της ΝΔ τους επόμενους
μήνες για να δώσει εξετάσεις στην κυρίαρχη τά-
ξη, να δεσμεύσει την επόμενη κυβέρνηση. 

Και βέβαια αγώνες για αυξήσεις, συλλογικές

συμβάσεις, συνθήκες εργασίας, τώρα. Η αντιμετώ-
πιση του πληθωρισμού είναι κατεξοχήν θέμα που
δεν μπορεί να περιμένει στις προεκλογικές υπο-
σχέσεις, όπως η μείωση του ΦΠΑ για να ανακουφι-
στούν τα νοικοκυριά, που υποστηρίζουν οι περισ-
σότεροι σαν απάντηση στην ακρίβεια. Είναι λάθος
προσανατολισμός για πολλούς λόγους: Πρώτα
από όλα, δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι τα σού-
περ μάρκετ, οι εταιρείες ενέργειας κλπ, αν μειωθεί
ο ΦΠΑ, θα κρατήσουν τις τιμές πιο χαμηλά. Δεν το
έχουν κάνει ποτέ. Θα κρατήσουν τις τιμές εκεί που
ήταν και θα πούνε «ευχαριστούμε την κυβέρνηση,
θα κρατήσουμε εμείς την διαφορά». 

Δεύτερον, δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι οι
υπουργοί της επόμενης μέρας που λένε ότι θα
μειώσουν το ΦΠΑ θα το κάνουν τελικά πράξη. Θα
επικαλεστούν ξανά δεκάδες δικαιολογίες ότι η οι-
κονομία δεν το επιτρέπει, τα έσοδα του κράτους
δεν το επιτρέπουν, ότι πρέπει να πετύχουμε ξανά
πλεονάσματα για να ξεπληρώσουμε το χρέος, ότι
πρέπει να πιάσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Άρα
τα έσοδα του κράτους είναι απαραβίαστα, ούτε ο
ΦΠΑ θα μειωθεί, αντίθετα θα κοπούν και ό,τι πα-
ροχές και κοινωνικές υπηρεσίες έχουν απομείνει. 

Δεν πάμε λοιπόν για τέτοιου είδους λύσεις. Η
απάντηση στον πληθωρισμό και στη φτώχεια εί-
ναι η κλιμάκωση των αγώνων και των απεργιών
για να κερδίσουμε αυξήσεις, να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε άμεσα την πίεση της ακρίβειας.
Και αυτό είναι κρατούμενο όχι μόνο για την προ-
εκλογική περίοδο αλλά και το τι θα ακολουθήσει
μετεκλογικά, είναι προετοιμασία για όλο το επό-
μενο διάστημα.

Δεν είναι μόνο τα ζητήματα της οικονομίας που
μπαίνουν στη συζήτηση με αυτόν τον τρόπο. Οι
κινητοποιήσεις μέσα στην προεκλογική περίοδο
ξέρουμε από τώρα ότι έχουν άμεσα δύο μεγά-
λους σταθμούς, την Απεργιακή 8 Μάρτη των Γυ-
ναικών και την Διεθνή Μέρα Δράσης ενάντια στον
ρατσισμό και τον φασισμό στις 18 Μάρτη. Είναι
θέματα που σχετίζονται άμεσα με τη βασική
ατζέντα της αντιπαράθεσης του κινήματος με την
κυβέρνηση πηγαίνοντας προς τις εκλογές για να
ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Το ζήτημα της αντιμετώ-
πισης της φασιστικής απειλής, το ζήτημα του τι
γίνεται με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες,
είναι μεγάλα ζητήματα που τα ανοίγουμε από τώ-
ρα και θα έχουν και συνέχεια. Το ίδιο ισχύει σε
σχέση με την απεργιακή 8 Μάρτη -δεν είναι επε-
τειακή, ποτέ δεν ήταν επετειακή. Η επικαιρότητά
της μέσα σε συνθήκες επιθέσεων κατά των γυναι-
κών αυτή την περίοδα, κυριολεκτικά βγάζει μάτια.

Συνέχεια στη σελ.12

Στις 39.750 ευρώ έχει φτά-
σει ο δείκτης της οικονομι-

κής εξόρμησης στην Εργατική
Αλληλεγγύη με τις 3.950 ευρώ
που στείλατε και αυτή την
εβδομάδα.

Ευχαριστούμε τις συντρό-
φισσες και τους συντρόφους
που έστειλαν την ενίσχυσή
τους. Νατζίγιε Μπ. 450, από
150 ευρώ Λευτέρης Α., Βασί-
λης Τσ., από 100 ευρώ Μανώ-
λης Φ., Δημήτρης Τσ. 60 ευρώ
Άρης Ζ., 50 ευρώ Παντελής Γ.
Από 40 ευρώ Μιχάλης Θ., Εύα
Π. Από 30 ευρώ Μάνος Γκ., Γι-
ούλη Κ., Ίνγκεμποργκ Μπ.,
Δημήτρης Ρ. Από 25 ευρώ Δή-
μητρα Τζ., Μαρία Μ., Σοφία
Μπ. Από 20 ευρώ Μαρία Π.,
Λίλιαν Μπ., Νίκος Π., Έλις Μ.,
Αλέξανδρος Π., Αντώνης Α.,
Κώστας Λ., Εύα Τζ., Ελίζα Λ.,
Βαγγέλης Π. 

Τους συντρόφους και τις
συντρόφισσες που μάζεψαν
20 ευρώ στην λαϊκή Καλλιδρο-
μίου και 12 από την ΦΛΣ Αθή-
νας.

Ευχαριστούμε τις Ομοσπον-
δίες και τα Σωματεία που ανα-
νέωσαν την ετήσια συνδρομή
τους στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη: ΟΜΥΛΕ, ΕΙΝΑΠ, Ενωση
Υπαλλήλων ΟΛΠ, Μηχανοδη-
γοί ΟΣΕ.

Τέλος ευχαριστούμε τους
φίλους και τις φίλες της εφη-
μερίδας και του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω:
Αναστασία Π., Σταυρούλα Π.,
Αλίκη Λ., Μαρία Γ., Βασίλης
Μ., Μάνος Κ., Φωτεινή Λ., Σε-
ραφείμ Ρ., Δώρα Κ., Αχιλλέας
Σ., Μαρίνος Ψ., Τόνια Α., Μή-
τσι Μ., Γιάννης Θ., Δήμητρα
Λ., Νεκτάριος Χ.

Κυκλοφορεί νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Τα καθήκοντα
στη χρονιά
της
ανατροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Την Κυριακή 8 Γενάρη συνεδρίασε το
Πανελλαδικό Συμβούλιο του Σοσιαλι-
στικού Εργατικού Κόμματος. Παρου-
σιάζουμε εδώ την εισήγηση της Κεντρι-
κής Επιτροπής και στις σελίδες 12-13
μερικές από τις παρεμβάσεις στη συ-
ζήτηση που ακολούθησε.



Η προεκλογική περίοδος έχει
ξεκινήσει για τα καλά, αλλά
μέσα σε αυτές τις συνθήκες

οι εργατικοί αγώνες δεν σταματάνε. 

Οι καλλιτέχνες μέσα στις γιορτές
προχώρησαν σε μεγάλες κινητοποι-
ήσεις ενάντια στην υποβάθμιση των
πτυχίων τους και συνεχίζουν. Με νέα
διαδήλωση την Τρίτη 10 Γενάρη, αλ-
λά και προχωρώντας σε γενική συ-
νέλευση του ΣΕΗ για να αποφασί-
σουν κλιμάκωση του αγώνα του. 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και από
τα νοσοκομεία. Στο Σωτηρία οι ερ-
γαζόμενες στη σίτιση, ξεκίνησαν μέ-
σα στις γιορτές και συνεχίζουν να
παλεύουν για να μην απολυθούν, για
να μην μπει ο εργολάβος στο νοσο-
κομείο. Στον Άγιο Σάββα οι εργαζό-
μενοι κέρδισαν να μην περάσει η
απόλυση εργολαβικού εργαζόμενου
από την καθαριότητα. Οι εργάτες
στην Μαλαματίνα συνεχίζουν την
απεργία διαρκείας και οι εκπαιδευτι-
κοί οργανώνουν τη δράση τους για
να μην αφήσουν την Κεραμέως να
εκβιάζει τους νεοδιόριστους εκπαι-
δευτικούς, ότι θα τους απολύσει αν
δεν αξιολογηθούν. 

Αλλά πέρα από τις μάχες ανά χώ-
ρο ή κλάδο, είναι η συνολική σύγ-
κρουση με την κυβέρνηση. Η ΠΟΕ-
ΔΗΝ έχει αποφασίσει στο Γενικό της
Συμβούλιο τον Δεκέμβρη να προχω-
ρήσει σε 24ωρη απεργία στις αρχές
Φλεβάρη. Αντίστοιχα η ΑΔΕΔΥ έχει
τέτοια απόφαση από το συνέδριο
της για απεργία σε συντονισμό με
τον ιδιωτικό τομέα τον Φλεβάρη. 

Είναι κρίσιμο μέσα στην προεκλο-
γική περίοδο, οι απεργιακές μάχες

να συνεχίσουν και να κλιμακωθούν.
Γιατί όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά
και οι επιθέσεις κυβέρνησης και ερ-
γοδοτών συνεχίζονται. Στη μεγάλη
μάχη των αυξήσεων η πραγματικό-
τητα παραμένει ότι η πλειοψηφία
των εργαζόμενων δεν μπορεί να ζή-
σει από τον μισθό της. 

Πριν λίγες μέρες ο ΟΟΣΑ δημοσί-
ευσε πίνακα των χωρών που το 2022
έχει μειωθεί ο πραγματικός κατώτα-
τος μισθός. Η Ελλάδα βρίσκεται
στην έβδομη θέση κι αυτό σημαίνει
ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργα-
ζομένων δεν μπορεί να εξασφαλίσει
τα αναγκαία, ότι μέσα σε ένα χρόνο
έχει αυξηθεί το ποσοστό των εργα-
ζομένων φτωχών. Γι’ αυτό η μάχη
για αυξήσεις και συλλογικές συμβά-
σεις δεν μπορεί να περιμένει, αλλά
αντίθετα χρειάζεται να κλιμακωθεί
εδώ και τώρα.

Αντίστοιχα, οι μάχες για την υπερά-
σπιση της Δημόσιας Υγείας. Η Παν-
δημία συνεχίζεται και έρχονται νέες
μεταλλάξεις αλλά η κυβέρνηση συνε-
χίζει αταλάντευτα την προσπάθεια για
την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ.
Μαζικά οι εργολάβοι ξαναγυρίζουν
στα δημόσια Νοσοκομεία, τα ΣΔΙΤ
παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας, η
υλοποίηση του νόμου Πλεύρη που

ψηφίστηκε τον Δεκέμβρη προχωράει.
Καθημερινά έρχονται στη δημοσιότη-
τα ειδήσεις για μικρά παιδιά που πε-
θαίνουν επειδή δεν υπήρχε ΜΕΘ στην
περιοχή τους, ενώ από εκατοντάδες
χιλιάδες εργαζόμενους ουσιαστικά
στερούν τη δυνατότητα να έχουν

στοιχειώδη Υγεία. Ούτε αυτή η μάχη
λοιπόν μπορεί να περιμένει.

Για την κυβέρνηση της ΝΔ η υλο-
ποίηση της βάρβαρης πολιτικής της
είναι μονόδρομος, γι’ αυτό άλλωστε
έχει στην σειρά σχεδόν 30 νομοσχέ-
δια για να περάσει το επόμενο διά-

στημα. Η συνέχιση και η κλιμάκωση
των απεργιακών μαχών εδώ και τώ-
ρα σημαίνει να εξασφαλίσουμε ότι η
κυβέρνηση Μητσοτάκη θα ανατρα-
πεί και δεν  θα του επιτρέψουμε να
συνεχίσει να κάνει δυσβάσταχτη τη
ζωή για εκατοντάδες χιλιάδες εργα-
ζόμενους.

Ταυτόχρονα όμως η απεργιακή
κλιμάκωση χτίζει την προοπτική ότι
και καμία από τις μελλοντικές επιθέ-
σεις δεν θα περάσουν. Γιατί ό,τι και
να λένε προεκλογικά, η πραγματικό-
τητα είναι ότι η οικονομική κρίση
μπαίνει σε νέα φάση επιδείνωσης. 

Παρά τις προεκλογικές υποσχέ-
σεις ότι πχ ο κατώτατος μισθός θα
ανέβει, η πραγματικότητα είναι ότι
αυτό που θα χρειαστεί την επόμενη
περίοδο, για να μπορέσει η Ελλάδα
να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή
των αυξημένων επιτοκίων, θα είναι
ένας νέος γύρος επιθέσεων σε βά-
ρος του εργατικού εισοδήματος και
των κοινωνικών αγαθών. Θα έχει μι-
κρή σημασία αν το πούνε «νέο μνη-
μόνιο», ή «προσπάθεια να ανέβει η
χώρα σε επενδυτική βαθμίδα» ανά-
λογα με το ποιος θα σχηματίσει κυ-
βέρνηση μετά τις εκλογές. Η ουσία
θα παραμένει η ίδια και θα είναι
σκληρή για την εργατική τάξη. Η κλι-
μάκωση των απεργιακών μαχών εδώ
και τώρα βάζει εμπόδια σε αυτήν
την προοπτική. Δυναμώνει το εργα-
τικό κίνημα και πολιτικά και οργανω-
τικά για να συγκρουστεί και με τις
μελλοντικές επιθέσεις από όποια κυ-
βέρνηση και αν επιχειρηθούν.

Τάσος Αναστασιάδης, 
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης 
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ΠΟΣΠΕΡΤ Συνέδριο 16-17 Γενάρη
Στο Συνέδριό της προχωράει η ΠΟΣΠΕΡΤ

στις 16 και 17 Γενάρη. Η Αριστερή Πρω-
τοβουλία Εργαζόμενων ΕΡΤ (ΑΡ.Π.Ε) τονίζει
την ανάγκη για ένα συνέδριο που θα κατα-
λήξει σε ένα απεργιακό πρόγραμμα δράσης
και μια πιο δυνατή Ομοσπονδία:

«Μπήκαμε στο 2023, μια εκλογική χρονιά
που εγκυμονεί εξελίξεις… Την τετραετία
που πέρασε, οι εργαζόμενοι νιώσαμε στο
πετσί μας, πολλαπλές επιθέσεις από την κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας: ιδιωτικο-
ποιήσεις, περαιτέρω ελαστικοποίηση των
σχέσεων εργασίας, αντι-συνδικαλιστικό νό-
μο, καθήλωση των μισθών με παράλληλη
αύξηση του πληθωρισμού, υπονόμευση και
συρρίκνωση της δημόσιας υγείας, αστυνο-
μοκρατία.

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ μετράμε επι-
πλέον τον ασφυκτικό έλεγχο στην ενημέρω-
ση και την τροπολογία για τα κανάλια που
μειώνει τον αναγκαίο αριθμό εργαζομένων
και πετάει στην ανεργία πολλούς  συναδέλ-
φους.

Όλο το προηγούμενο διάστημα η ΑΡ.Π.Ε.
με την ψήφο και τις παρεμβάσεις της τάχ-
θηκε σθεναρά υπέρ των συλλογικών συμβά-
σεων -την ώρα που άλλες παρατάξεις σφύ-
ριζαν αδιάφορα- με αυξήσεις στους μι-

σθούς και τη διεκδίκηση αύξησης του ενι-
αίου μισθολογίου, μαζί με άλλους κλάδους
του δημοσίου.

Ζητούσαμε προσλήψεις προσωπικού και
μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Ζητούσα-
με ελεύθερη ενημέρωση, αναβάθμιση της
υλικοτεχνικής υποδομής και ενίσχυση των
περιφερειακών σταθμών. Σε κάθε περίπτω-
ση πρεσβεύαμε και επιμέναμε ότι ο μόνος
τρόπος για να τα κατακτήσουμε είναι ο συλ-
λογικός αγώνας με συνελεύσεις ,συλλογι-
κές αποφάσεις, με κινητοποιήσεις και απερ-
γίες, μαζί με άλλους κλάδους εργαζομένων
που παλεύουν για το δίκιο τους, για την επι-
βίωσή τους και όχι οι τακτικές των διαδρό-
μων, οι οποίες αποφέρουν κέρδη μόνο για
τους λίγους, τους άριστους».

Επίσης, η ΑΡ.Π.Ε καταγγέλλει ότι «στην
ΕΡΤ με τη λέξη "κατάταξη" βάζουν σε εφαρ-
μογή αξιολόγηση στους συμβασιούχους,
χωρίς να αναφέρουν τα κριτήρια, θίγοντας
τον επαγγελματισμό και την αξιοπρέπεια
εμπείρων συναδέλφων που για χρονιά προ-
σφέρουν στην ΕΡΤ. Αν αυτό το αφήσουμε
να περάσει για τους συμβασιούχους, είναι
βέβαιο πως αύριο η διοίκηση θα επιχειρήσει
να το εφαρμόσει και στους αορίστου». 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Στο υπουργείο 13/1
Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση για τη μονι-

μοποίηση των νεοδιόριστων καλούν ΔΟΕ-
ΟΛΜΕ την Παρασκευή 13/1 στο Υπουργείο Παι-
δείας. Η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει 3ωρη στάση εργα-
σίας 11πμ-2μμ, ενώ Σύλλογοι Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βγάζουν αποφά-
σεις για στάση εργασίας πιέζοντας το ίδιο να
κάνει και η ΔΟΕ. 

«Σε ομηρία κρατά η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και η
κυβέρνηση της ΝΔ τις/τους νεοδιόριστες/ους
με την απειλή της αξιολόγησης. Ενώ έπρεπε τα
ΠΥΣΠΕ και τα ΠΥΣΔΕ να τις/τους μονιμοποι-
ήσουν από 18 Αυγούστου, το ΥΠΑΙΘ με προφο-
ρικές εντολές και δηλώσεις, χρησιμοποιώντας
διατάξεις του ν.4589/2019 του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε
οδηγία στις διευθύνσεις να παγώσουν τις απο-
φάσεις μονιμοποίησης των νεοδιόριστων του
2020, θέτοντας ως προϋπόθεση την εφαρμογή
της ατομικής τους αξιολόγησης. Και σαν να
μην έφτανε αυτό, κάλεσε τις διευθύνσεις εκπαί-
δευσης, που κάτω από την πίεση του εκπαιδευ-
τικού κινήματος προχώρησαν στη νόμιμη διαδι-
κασία μονιμοποίησης των συναδέλφων/ισσών,
να ακυρώσουν τις σχετικές διαπιστωτικές πρά-
ξεις και να πράξουν το αδιανόητο, να μετατρέ-
ψουν τις/ους μόνιμες/ους συναδέλφισσες/ους
σε δόκιμες/ους», τονίζουν οι Παρεμβάσεις σε
ανακοίνωσή τους. Και συνεχίζουν:

«Δηλώνουμε με σαφήνεια ότι δε θα περάσει ο
εκβιασμός! Οι συνάδελφοί/ισσές μας δεν χρει-
άζεται να αποδείξουν τίποτα για να μονιμοποι-
ηθούν. Πέρασαν από σαράντα κύματα υπηρε-
τώντας χρόνια το δημόσιο σχολείο από τη μια
άκρη στην άλλη, σε νησιά, απρόσιτες, ορεινές
περιοχές, αγωνίστηκαν με σθένος, συγκρούστη-
καν με την προηγούμενη κυβέρνηση αντιδρών-
τας στο προσοντολόγιο. Με αυτούς τους αγώ-
νες κατακτήθηκαν οι διορισμοί τους και δεν
τους χαρίστηκαν από καμία κυβέρνηση...

Η κινητοποίηση της Παρασκευής μας αφορά
όλες και όλους. Είναι κρίσιμο αγωνιστικό επει-
σόδιο του αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση, αλ-
λά και του αγώνα για σταθερή και μόνιμη εργα-
σία. Πολύ περισσότερο που η κυβέρνηση έχει
εξαγγείλει νέο νομοσχέδιο με θέμα “Νέα κριτή-
ρια επιλογής εκπαιδευτικών”, παραπέμποντας
στην εισαγωγή γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ, πι-
θανόν σε ένα μεικτό σύστημα όπου θα συνυπο-
λογίζονται και τα προσόντα, απαξιώνοντας πλή-
ρως τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχίου,
και προσθέτοντας στο αέναο κυνήγι προσόν-
των έναν ακόμα φραγμό ανταγωνισμού, διαλο-
γής και απόρριψης. Όλοι/ες όσοι/ες εργάζονται
θα πρέπει να αποδεικνύουν αδιάκοπα την κα-
ταλληλότητα και την εργασιακή τους “επάρ-
κεια”, ανταγωνιζόμενοι/ες ο ένας την άλλη».

Εμπρός για απεργιακή
προεκλογική περίοδο

Στοιχεία του ΟΟΣΑ που δείχνουν τη μείωση του πραγματικού κατώτατου μισθού
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Αυτός ο νέος ξεσηκωμός των καλλιτεχνών
πρέπει να φουντώσει ακόμα περισσότε-

ρο. Η συσπείρωση όλων μας είναι απαραίτη-
τη για να υπάρξει μια πολύ δυναμική αντίδρα-
ση. Έχουμε φτάσει στο έσχατο ως εργατική
τάξη με την κατακρήμνιση των δικαιωμάτων
μας. Ο καλλιτεχνικός κόσμος εδώ στην Ελλά-
δα ήταν ανέκαθεν ένα διαχειρίσιμο υλικό από
την εκάστοτε κυβέρνηση αποκλειστικά για
τους σκοπούς της αστικής τάξης. Είναι ένα
πράγμα που πρέπει να αλλάξει. 

Νιώθω ότι πλέον στην Ελλάδα και σε όλο
τον κόσμο αρχίζει να κινείται η εργατική τάξη
προς την διεκδίκηση μιας πιο (παν)ανθρώπι-
νης ζωής.

Η συγκυρία είναι τόσο δραματική στο επί-
πεδο διαβίωσης και επιβίωσης των ανθρώπων
που νομίζω ότι πλέον αυτό είναι αντιληπτό
από όλους, δεν μας παίρνει να μην κατέβου-
με στον δρόμο. Όλοι μαζί, ηθοποιοί, χορευ-
τές, εικαστικοί, κινηματογραφιστές, να κινη-
θούμε ενωμένοι με απεργία διαρκείας.

Γιάννης Τσορτέκης, 
ηθοποιός

Με κέντρο την απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος, πα-
λεύουμε ταυτόχρονα για την δημιουργία Δημόσιων Δωρεάν Πανε-
πιστημιακών σχολών για τις Παραστατικές Τέχνες και ανοίγουμε
τη μάχη για τη Συλλογική Σύμβαση στον κλάδο που εδώ και πάνω
από ένα χρόνο δεν έχει γίνει τίποτε. 

Κλιμακώνουμε τις μορφές δράσης για να νικήσουμε: 
-Για να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να αποσύρει το Π.Δ. και να

ικανοποιήσει τα αιτήματα μας δεν είναι αρκετές μονάχα οι διαδη-
λώσεις. Χρειάζεται να νεκρώσουν οι χώροι Πολιτισμού. Να φανεί
ότι Πολιτισμός είναι οι άνθρωποί του και όχι τα ντουβάρια. Γι’ αυ-
τό είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε σε απεργίες με κλιμάκωση
και διάρκεια άμεσα. Γιατί τώρα είναι όλος ο κλάδος ξεσηκωμένος.

Να μην αφήσουμε στην κυβέρνηση περιθώρια να πάρει ανάσα. Οι
σπουδαστές στις σχολές θεάτρου, χορού και σε Ωδεία, με κατα-
λήψεις μπορούν να γίνουν τεράστια δύναμη στον αγώνα. 

-Να προχωρήσουμε σε Γενικές Συνελεύσεις σε όλα τα σωματεία
για να αποφασίσουμε συλλογικά και δημοκρατικά τα επόμενα βή-
ματα του αγώνα. Το ΣΕΗ αποφάσισε συνέλευση στις 30 Γενάρη.
Παρόλο που είναι αρκετά μακριά, χρειάζεται να είναι μαζική και να
πάρει αποφάσεις απεργιακής κλιμάκωσης.

-Χρειαζόμαστε άμεσα απεργιακή κινητο    ποίηση σε όλο τον
κλάδο μέσα στον Γενάρη. Με περιφρουρήσεις σε μεγάλους χώ-
ρους Πολιτισμού αλλά και ένα μεγάλο παν-καλλιτεχνικό συλλαλη-
τήριο στο κέντρο της Αθήνας και όλων των πόλεων.

-Να διευρύνουμε τον αγώνα μας και με άλλους εργαζόμενους.
Να απευθυνθούμε στους εργαζόμενους του υπουργείου Πολιτι-
σμού και στα σωματεία τους να σταθούν στο πλευρό μας, μια που
και οι ίδιοι παλεύουν αυτήν την περίοδο ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση των Δημόσιων Μουσείων.  

Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών

Πλημμύρισε ασφυκτικά ο δρόμος έξω από το
Υπουργείο Παιδείας από τη μαζική -τρίτη στη
σειρά- κινητοποίηση καλλιτεχνών, σπουδα-

στών, εργαζόμενων και μαθητών, την Τρίτη 10/1. Στά-
ση εργασίας είχε κηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Θεάματος Ακροάματος. Το Προεδρικό Διάταγμα που
ακυρώνει τα πτυχία των καλλιτεχνικών σχολών εξισώ-
νοντάς τα με απολυτήρια Λυκείου έχει ξεσηκώσει όλον
τον καλλιτεχνικό κόσμο, που γυρίζει μπούμερανγκ την
νέα επίθεση της κυβέρνησης. Όχι μόνο απαιτεί την
ακύρωση του ΠΔ85/2022, αλλά κλιμακώνει διεκδικών-
τας ταυτόχρονα Δημόσια Τριτοβάθμια Ανώτατη Καλλι-
τεχνική Εκπαίδευση και Συλλογικές Συμβάσεις Εργα-
σίας στο Ελεύθερο Θέατρο, πιάνοντας το νήμα από
τις μεγάλες κινητοποιήσεις την περίοδο της πανδη-
μίας.

Με πανό συμμετείχαν σύλλογοι σπουδαστών καλλι-
τεχνικών σχολών, η ΠΟΘΑ, το ΣΕΗ, το ΣΕΧΩΧΟ και
πολλά ακόμα καλλιτεχνικά σωματεία, ενώ μεγάλη ήταν
και η συμμετοχή των καλλιτεχνικών σχολείων με μαθη-
τές και εκπαιδευτικούς, όπως του Κερατσινίου-Δραπε-
τσώνας που κατέβηκε με δύο πούλμαν. Η Ανατρεπτική
Συσπείρωση Ηθοποιών κατέβηκε με πανό “Η Τέχνη
δεν είναι εμπόρευμα” και μοίρασε μαζικά την προκή-
ρυξή της που καλεί σε απεργιακή κλιμάκωση και όχι
αναμονή (κομμάτι του κειμένου βλέπε δίπλα).

Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα και
στη Θεσσαλονίκη με συγκέντρωση στο Άγαλμα του
Βενιζέλου και πορεία στο κέντρο της πόλης, περνών-
τας από το υφυπουργείο Μακεδονίας – Θράκης με κα-
τάληξη στην Αγ. Δημητρίου, στο ύψος του ΕΚΘ. Με
πανό συμμετείχαν το Συντονιστικό Καλλιτεχνικών Σχο-
λών Θεσσαλονίκης, οι Σπουδαστές/τριες ΚΘΒΕ και το
Σωματείο Καθηγητών Χορού.

Μ.Ν.   

Είναι πολύ κρίμα που υποβαθμίζουν τόσο
την Τέχνη σε αυτή τη χώρα. Τώρα τα πτυ-

χία μας, αλλά και στο σχολείο, ακόμα και πριν
τα καταργήσουν, ήταν υποβαθμισμένα τα
καλλιτεχνικά μαθήματα. Δεν υποστηρίζουν τα
παιδιά που έχουν κλίση στις Τέχνες. 

Στη σχολή μου, Πράξη Επτά, όταν ενημε-
ρωθήκαμε για το διάταγμα στα μέσα Δεκέμ-
βρη, βγήκαμε κατευθείαν στον δρόμο και
ενημερώσαμε τους καθηγητές μας ότι δεν θα
γίνουν μαθήματα. Αυτό έγινε αυθόρμητα από
όλους μας. Πήγαμε στο Υπ. Εσωτερικών και
στην κατάληψη του Εθνικού Θεάτρου. Σήμε-
ρα έχουμε ακυρώσει όλα τα μαθήματα και
κλείσαμε τη σχολή μας για να κατέβουμε στη
διαδήλωση. Είμαστε όλοι πολύ πρόθυμοι να
κινητοποιηθούμε. Είναι πολύ καλό αυτό. 

Από τη μία υπάρχει η εικόνα ότι ο χώρος
της Τέχνης είναι γεμάτος κακοποιήσεις, από
την άλλη εμείς με τις κινητοποιήσεις μας δί-
νουμε την εικόνα ότι παλεύουμε ενάντια σε
αυτές, δεν τις ανεχόμαστε. 

Νεφέλη Καστανιά,
σπουδάστρια δραματικής σχολής

Στο Εθνικό Θέατρο προχτές, στην
παράσταση Σπασμένη Στάμνα,

υπήρξε κάποιος που αντέδρασε αρ-
νητικά όταν βγήκαν οι ηθοποιοί να
διαβάσουν την ανακοίνωση του ΣΕΗ.
Οι ηθοποιοί απάντησαν ότι πάνω απ'
όλα είναι εργαζόμενοι και πρέπει να
ακουστούν τα αιτήματά τους. Το πιο
σημαντικό όμως ήταν ότι όλος ο υπό-
λοιπος κόσμος του φώναξε να φύγει.
Φάνηκε πόσο μαζικά είναι ο κόσμος
με το μέρος των καλλιτεχνών που κι-
νητοποιούνται και που διάβαζαν ένα
πολιτικό κείμενο που ήταν ενάντια
στην κυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντι-
κό να ακουστούν αυτά γιατί πολύς
κόσμος ακόμα μπορεί να μην ξέρει.
Εκείνη τη μέρα, έκατσε ο κόσμος να
ρωτήσει για να μάθει περισσότερες
πληροφορίες, καθώς αυτό που γίνε-
ται δεν το προβάλλουν πουθενά στα
ΜΜΕ.  

Γαλάτια Μαυρομάτη,
σπουδάστρια δραματικής σχολής

Οι εργάτες της Τέχνης επιμένουν

Κλιμάκωση 
και όχι αναμονή

Σε 24ωρη Πανελλαδική Απεργία και συγκέν-
τρωση στο Υπουργείο Εργασίας στις 10πμ

προχωρούν οι εργαζόμενοι στους δήμους. 
Η απεργιακή κινητοποίηση αποφασίστηκε σε

έκτακτη συνεδρίαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ με αφορμή
«το εργατικό “έγκλημα” στο Ξυλόκαστρο, με θύ-
μα την 45χρονη εργαζόμενη καθαριότητας του
Δήμου», όπως αναφέρει η Ομοσπονδία. Αποκα-
λύφθηκε ότι η γυναίκα που έχασε τη ζωή της
στις 8/1, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο απορ-
ριματοφόρο που εργαζόταν, ήταν ανασφάλιστη
και χωρίς εργασιακή σχέση με τον δήμο, όπως
και ο οδηγός του αποριματοφόρου. 

«Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θα-
νάτου με ξεκάθαρες τις πολιτικές ευθύνες της
σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, που στοχευμένα
έχει διαλύσει κάθε ελεγκτικό μηχανισμό δημι-
ουργώντας εν γνώση της τις συνθήκες εργασια-
κής ζούγκλας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι
πολιτική επιλογή της σημερινής κυβέρνησης η
διάλυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Είναι επιλογή της κυβέρνησης η πολιτική μηδενι-
κών ελέγχων, η ατιμωρησία και η ασυδοσία, με
αποτέλεσμα να επικρατεί στις υπηρεσίες των
Ο.Τ.Α., με κύρια ευθύνη σημαντικής μερίδας των
Δημάρχων, η ανομία», τονίζει η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Απεργία στους
Δήμους 17/1

10/1, Συγκέντρωση των καλλιτεχνών έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Φωτό: Τάσος Αναστασιάδης
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Η κυβέρνηση επιδοτεί 
την κερδοσκοπία 
στα φάρμακα
Το τελευταίο χρονικό διάστημα το πρό-

βλημα των ελλείψεων στα φάρμακα
έχει διογκωθεί, ταλαιπωρώντας χιλιά-

δες ανθρώπους. Το πρόβλημα γίνεται ακό-
μα πιο οξύ καθώς διανύουμε μία περίοδο
έξαρσης της γρίπης και των ιώσεων. Χιλιά-
δες εργαζόμενοι και φτωχοί αδυνατούν να
βρουν στα φαρμακεία απλά φάρμακα ευρεί-
ας χρήσης όπως αντιπυρετικά, αντιβηχικά,
αναλγητικά, εισπνεόμενα, σκευάσματα που
είναι απαραίτητα για τις αγωγές τους αλλά
και παιδιατρικά! Σύμφωνα με τον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκου (ΕΟΦ), παρατηρούν-
ται ελλείψεις σε 232 σκευάσματα, ενώ τον
περασμένο Νοέμβριο ανέρχονταν σε 186
και τον περασμένο Σεπτέμβριο σε 182. 

Αρχικά αποτελεί τεράστια αντίφαση το
γεγονός ότι η κερδοφορία των φαρμακοβιο-
μηχανιών σπάει ρεκόρ ενώ ο κόσμος αγω-
νιά αν θα βρει τα απαραίτητα φάρμακα. Για
το 2022 οι πωλήσεις φαρμακευτικών προ-
ϊόντων στις 60 μεγαλύτερες αγορές παγκο-
σμίως ανήλθαν στο θηριώδες ποσό των 1,5
τρισ. δολ. Βασικός μοχλός ανάπτυξης της
κερδοφορίας των φαρμακευτικών εταιρειών
ήταν η Covid-19 και τα έσοδα από τα εμβό-
λια. Ενδεικτικά η Pfizer για το σύνολο του
2022 αναμένει πως τα έσοδα των εμβολίων
θα διαμορφωθούν στα 34 δισ. δολάρια, ενώ
για το Paxlovid, το χάπι κατά του κορονοϊ-
ού, η Pfizer αναμένει έσοδα 22 δισ. δολα-
ρίων στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η εγχώρια αγορά του φαρμάκου κατα-
γράφει επίσης μία μετεωρική άνοδο. Την
τελευταία 10ετία, ο κλάδος της φαρμακο-
βιομηχανίας στη χώρα έχει σχεδόν διπλα-
σιάσει την παραγωγή του (κατά 84% σε
σύγκριση με το 2010), φθάνοντας το 7%
του ΑΕΠ. Οι εγχώριες πωλήσεις σημείωσαν
άνοδο 35% ενώ οι εξαγωγές εκτινάχθηκαν
την τελευταία δεκαετία κατά 180%.

Γιατί λοιπόν σήμερα που η έρευνα, η τε-
χνολογία και οι παραγωγικές δυνατότητες
της βιομηχανίας φαρμάκου σημειώνουν κα-
θημερινά άλματα, να αντιμετωπίζουμε μία
επιδείνωση στις ελλείψεις στα φάρμακα
στην Ελλάδα και στην ΕΕ;

Την απάντηση στο ερώτημα δεν μπορούν
να δώσουν ούτε οι υπεκφυγές ότι δήθεν
δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε οι γελοίες δι-
καιολογίες του μεταφασίστα Υπουργού
Υγείας Πλεύρη που κουνάει το δάχτυλο
στους γονείς και στους γιατρούς. Είναι
εξοργιστικό η ηγεσία του Υπουργείου Υγεί-
ας να προαναγγέλλει αυξήσεις στις τιμές
των φαρμάκων σε μία περίοδο ακρίβειας
σαν μέτρο αντιμετώπισης των ελλείψεων.

Η παραγωγή και η διανομή του φαρμά-
κου εντάσσονται στην συνολική αρχιτεκτο-
νική του καπιταλιστικού συστήματος που
αντιμετωπίζει το φάρμακο και την υγεία, ως
εμπορεύματα, τα οποία μετατρέπονται με

αυτόν τον τρόπο σε αντικείμενα κερδοσκο-
πίας. Μία από τις αιτίες που επιδεινώνουν
τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι οι περι-
βόητες “παράλληλες εξαγωγές”, οι οποίες
δίνουν την δυνατότητα στους εμπόρους να
εξάγουν φάρμακα με μεγάλη διαφορά τι-
μής σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 

Άλμα
Σύμφωνα με την Ημερησία (https://www.

imerisia.gr/oikonomia/22188_alma-exago-
gon-se-gallia-kai-germania-poia-proionta-
briskontai-stin-koryfi, Άλμα εξαγωγών σε
Γαλλία και Γερμανία - Ποια προϊόντα βρί-
σκονται στην κορυφή): “Εντυπωσιακή αύξη-
ση σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς
τις δύο μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές
κατά το α' εξάμηνο του 2021 σε σχέση με
το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου
έτους. Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών
οφείλεται ουσιαστικά στην αύξηση της
αξίας των εξαγωγών συσκευασμένων φαρ-
μάκων, η οποία έφθασε τα 519 εκατ. ευρώ,
αυξημένη κατά 61% σε σχέση με το α' εξά-
μηνο του 2020, καταλαμβάνοντας μερίδιο
της τάξης του 52% των συνολικών εξαγω-
γών της χώρας μας προς τη Γαλλία. Στο
18,2% ανήλθε η αύξηση των ελληνικών εξα-
γωγών προς τη Γερμανία κατά το α' εξάμη-
νο του 2021. Η καλύτερη επίδοση σημει-
ώθηκε τον Μάιο όταν με «όχημα» τα φάρ-
μακα οι ελληνικές εξαγωγές ξεπέρασαν σε
αξία τα 240 εκατ. ευρώ."

Με σφραγίδα Βρυξελλών νομιμοποιείται
η κερδοσκοπία με το φάρμακο και οι επώ-
δυνες ελλείψεις. Από αυτήν την
διαδικασία ωφελούμενοι βγαί-
νουν οι πλουσιότερες χώρες της
Βόρειας Ευρώπης που εισάγουν
από φθηνότερες χώρες, οι πο-
λυεθνικές του φαρμάκου και φυ-
σικά οι έλληνες φαρμακέμποροι
που εκτοξεύουν τους τζίρους
τους.

Καταστροφική αποδεικνύεται η
επιλογή των φαρμακοβιομηχά-
νων να επενδύσουν σε πιο ακριβά
«καινοτόμα» φάρμακα αντί για
φάρμακα χαμηλότερης τιμής. Αρ-
κεί μία ματιά στην λίστα των 10
πιο εμπορικών φαρμάκων για το
2021, που συντάσσει ετησίως το
Fierce Pharma. Στην 1η και 3η θέ-
ση βρίσκονται το εμβόλιο των Pfi-
zer/BioNTech που σημείωσε ρε-
κόρ πωλήσεων στην ιστορία των
φαρμακευτικών προϊόντων με
πωλήσεις ύψους 36,8 δισ. δολά-
ρια και το εμβόλιο Covid-19 της
Moderna αντίστοιχα με πωλήσεις
17,7 δισ. δολάρια.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση της

ΝΔ, με την πολιτική της που προωθεί την
διάλυση του ΕΣΥ και την ιδιωτικοποίηση
της Δημόσιας Υγείας αποθρασύνει τα
αφεντικά στον κλάδο του φαρμάκου ενώ
τους εξασφαλίζει μία σειρά απο φοροελα-
φρύνσεις, όπως η επιστροφή του clawback
και rebate με ταυτόχρονες ενισχύσεις μέσω
του Ταμείου Ανάκαμψης. Ουσιαστικά πρό-
κειται για κρατικές ενισχύσεις ύψους 250
εκατ. ευρώ που θα παρακρατηθούν από τις
φαρμακοβιομηχανίες και δεν θα αποδο-
θούν στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Πραγματική λύση για να πάψουν τέτοιου
τύπου ελλείψεις είναι η δημόσια, ποιοτική
και δωρεάν υγεία και φαρμακευτική αγωγή
για όλες και όλους. Η πλήρης απαγόρευση
των παράλληλων εξαγωγών για να έχουν
όλοι τα απαραίτητα φάρμακα. Ο κεντρικός
σχεδιασμός στην παραγωγή αλλά και στην
έρευνα νέων φαρμάκων για την αντιμετώπι-
ση όλων των γνωστών ασθενειών. Επανα-
σύσταση και στελέχωση του ΕΟΦ και κρατι-
κοποίηση των ιδιωτικών φαρμακοβιομηχα-
νιών με μοναδικό κριτήριο τον πλήρη επι-
στημονικό έλεγχο των φαρμάκων για την
προστασία των ασθενών. 

Οι αγώνες των εργαζόμενων στα νοσοκο-
μεία, ενάντια στην διάλυση της δημόσιας
υγείας, δείχνουν το δρόμο. Για να μπουν οι
ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη των καπι-
ταλιστών, για να τελειώνουμε μ' αυτό το
σύστημα που κερδίζει με την αρρώστια και
τον πόνο των φτωχών ανθρώπων.

Κώστας Πολύδωρος

Εμπρός   
ΣΩΤΗΡΙΑ

Ως Συντονιστικό Νοσοκομείων κάνουμε την προ-
σπάθεια σε συνεργασία με συμβασιούχους/ες

εργαζόμενους/ες σε σίτιση και καθαριότητα και μό-
νιμο υγειονομικό προσωπικό να καλεστεί και να
πραγματοποιηθεί μαζική συνέλευση στο νοσοκομείο
Σωτηρία με συλλογή υπογραφών από τα κάτω. Η
ηγεσία του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομεί-
ου (ΔΑΚΕ), παρά την ενημέρωση που είχε, διάλεξε
να μην στηρίξει τη μάχη που άνοιξε στο νοσοκομείο
τις προηγούμενες ημέρες από τις εργαζόμενες της
σίτισης ενάντια στην ιδιωτικοποίησή της, στηρίζον-
τας έτσι ουσιαστικά τον εργολάβο. 

Η συνέλευση χρειάζεται να οργανώσει τη μάχη
κόντρα συνολικότερα στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ.
Για να φύγει ο εργολάβος που έβαλαν με χυδαίες
μεθοδεύσεις στη σίτιση, για να μην προχωρήσει η
ιδιωτικοποίηση στη φύλαξη και την καθαριότητα που
είναι στα σκαριά, να μην εφαρμοστεί ο νεός νόμος
Πλεύρη-Γκάγκα. Να γυρίσουν πίσω όσες εργαζόμε-
νες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου αρνήθηκαν να
δουλέψουν στον εργολάβο στη σίτιση και οι ανεμβο-
λίαστοι συμβασιούχοι που απολύθηκαν το προηγού-
μενο διάστημα, να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασι-
ούχοι και να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού. 

Ζητάμε από την ΠΟΕΔΗΝ και την ΟΕΝΓΕ να πλαι-
σιώσουν αυτή την προσπάθεια κόντρα στους εργο-
λάβους και την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με απεργια-
κό αγώνα διαρκείας. Χρειάζεται άμεσα να συγκληθεί
η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ για να συζη-
τήσει και να πάρει αποφάσεις προς αυτή την κατεύ-
θυνση.

Ζαννέτα Λυσικάτου, 
γιατρός, μέλος Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕΔΗΝ

29/12/22, Κατάληψη στη διοίκηση του Σωτηρία



Νίκησε η κινητοποίηση του σωμα-
τείου εργαζομένων του Αγίου

Σάββα στις 9/1 το πρωί με την επα-
ναπρόσληψη εργαζόμενου της εργο-
λαβικής εταιρίας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ, ο
οποίος είχε απολυθεί άδικα λίγες μέ-
ρες πριν. Αμέριστη ήταν η στήριξη
όλων των συναδέλφων του στην κα-
θαριότητα, εργολαβικών και συμβα-
σιούχων, που συμμετείχαν στην κινη-
τοποίηση στο γραφείο της επιστα-
σίας απαιτώντας την επαναπρόσλη-
ψή του.

Δεν πρόκειται απλά για ένα γεγο-
νός αντεργατικής επίθεσης, αλλά
άλλο ένα τρανταχτό σκάνδαλο για το
πόσο επικίνδυνοι είναι οι εργολάβοι
και η υποστέλεχωση στα νοσοκομεία
εις βάρος των εργαζόμενων και της
ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκο-
μείου. Το πόστο του εργαζόμενου
που απέλυσαν με την κατηγορία ότι
δεν έκανε καλά τη δουλειά του στο
μαγειρείο, ήταν στα μολυσματικά.
Αφού έπιασε βάρδια το πρωί στο πό-
στο του, με εντολές άνωθεν τον
έστειλαν σε άλλο πόστο χωρίς καμία
εκπαίδευση και χωρίς να ξέρει τη
δουλειά. 

«Ο εργαζόμενος ξεκίνησε τη βάρ-
διά του στον ακάθαρτο ιματισμό, στα
βρώμικα σεντόνια δηλαδή, και τον
έστειλαν μέσα στην κουζίνα να βγά-
λει λάντζα, σε χώρο υψηλής υγειονο-
μικής αξίας», δήλωσε στην ΕΑ η Ει-
ρήνη Γεωργοπούλου, εργαζόμενη
ΣΟΧ στην καθαριότητα. «Πρώτη φο-
ρά τον έστειλαν εκεί, χωρίς να είναι
πιστοποιημένος. Δεν τους νοιάζει,
αρκεί να καλύψουν τρύπες στις βάρ-
διες. Η ευθύνη είναι πρώτα της εται-
ρίας που μετακίνησε εργάτη από τα
μολυσματικά μέσα στην κουζίνα, και
μετά της διοίκησης του νοσοκομείου
που τα δέχεται αυτά και συναίνεσε
και στην απόλυση. Μιλάμε για έναν

εργαζόμενο που είναι πολλούς μή-
νες στη δουλειά, πολύ εργατικός και
σε ένα πόστο από τα πιο δύσκολα
και βαριά.

Εν μέσω αύξησης κρουσμάτων κο-
ρονοϊού, λοιμώξεων και ιών, τα νο-
σοκομεία υπολειτουργούν. Εργαζό-
μενοι γίνονται πιόνια να πηγαίνουν
από δω κι από κει και μετά διώκονται
από τα νοσοκομεία με οποιαδήποτε
αφορμή. Είμαστε κάθε τόσο με το
άγχος αν θα ανανεωθούν οι συμβά-
σεις μας ή όχι. Άνθρωποι χάνουν τις
δουλειές τους αντί να τους κρατάνε
και να κάνουν μονιμοποιήσεις και
προσλήψεις. Να φύγουν όλοι οι ερ-
γολάβοι».

Δυναμική
Η πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του

σωματείου εργαζομένων μπήκαν στο
γραφείο επιστασίας, με τη δυναμική
παρουσία εργαζόμενων απ' έξω, για
να διαμαρτυρηθούν για την απόλυ-
ση, τονίζοντας ότι οι πράξεις της ερ-
γολαβικής εταιρίας θα βρεθούν υπό-
λογες στο Υγειονομικό και στην Επι-
θεώρηση Εργασίας. Αντί να φύγει ο
εργολάβος που παρανομεί, ρίχνουν
τις ευθύνες στον εργαζόμενο, δια-
βάλλοντάς τον ταυτόχρονα για τις
υπηρεσίες που προσφέρει, την ώρα
που όλο το προσωπικό μιλούσε με
τα καλύτερα λόγια. 

Η Κατερίνα Πατρικίου, πρόεδρος
του σωματείου εργαζομένων του νο-
σοκομείου, μίλησε στους συγκεν-
τρωμένους μετά τη δέσμευση από
την εταιρία για την επαναπρόσληψη:
«Είχαμε μία πρώτη νίκη σήμερα. Δεν
του κάνουν χάρη που επαναπροσλή-
φθηκε. Και γι' αυτό χρειάζεται να συ-
νεχίσουμε, όπως ήμασταν όλοι μαζί
ενωμένοι σήμερα, για να κερδίσουμε

μόνιμη και σταθερή δουλειά για
όλους, όχι τρίμηνες συμβάσεις και
παρατάσεις, και να φύγουν οι εργο-
λάβοι. Δεν είναι μια μάχη που δίνου-
με μόνο εδώ. Τον ίδιο αγώνα δίνουν
οι συναδέλφισσες της σίτισης στο
Σωτηρία ενάντια στην εργολαβοποί-
ηση και οι συνάδελφοι στο Αττικό
που κάθε τόσο η εταιρία -που θέ-
λουν να φέρουν κι εδώ- τους αφήνει
απλήρωτους.

Απαιτήσαμε μέχρι το μεσημέρι να
έχει προχωρήσει η επαναπρόσληψη
του συναδέλφου, χωρίς όμως να
απολυθεί ο εργαζόμενος που προσ-
λήφθηκε στη θέση του. Δεν ζητάμε
την απόλυση κανενός, αντίθετα θέ-
λουμε άλλο τόσο κόσμο για να βγει
η δουλειά. Ενημερώσαμε και την
ΠΟΕΔΗΝ ότι η εταιρία έστειλε στην
κουζίνα εργαζόμενο χωρίς τις απα-
ραίτητες προδιαγραφές. 

Επίσης, απαιτήσαμε από τη διοίκη-
ση ότι πρέπει να φροντίσει για την
εκπαίδευση των νεότερων συναδέλ-
φων ή και παλιότερων που το θεω-
ρούν ότι το έχουν ανάγκη. Είμαστε
σε νοσοκομείο και χρειάζονται οι κα-
νόνες υγιεινής και ασφάλειας για
όλους. Απέναντι στις παρατηρήσεις
που μας κάνουν, ζητάμε το χαρτί της
εκπαίδευσης. Πρέπει να υπάρχει
υπεύθυνος που δείχνει πώς γίνεται
το οτιδήποτε. Η απάντηση της διοί-
κησης σε αυτό ήταν ότι πρέπει να
δείξουν οι παλιοί στους καινούργι-
ους. Αλλά αυτό δεν είναι εκπαίδευ-
ση, τους συμφέρει για να ρίξουν τις
ευθύνες σε μας. Ούτε γιατρός εργα-
σίας δεν υπάρχει εδώ για να καταγ-
γέλλουμε ατυχήματα και περιστατικά
αυθαιρεσίας. Φτάνει πια».

Μάνος Νικολάου
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Η αποτυχία
αντιμετώπισης 
της πανδημίας 
δεν είναι “κινέζικη”,
είναι συστημική

Τρία χρόνια μετά την εμφάνισή της, και με πάνω από 18 εκατ. κα-
ταγεγραμμένους θανάτους σε όλο τον κόσμο, η πανδημία όχι μό-

νο εξακολουθεί να είναι παρούσα αλλά βρίσκεται και σε νέα έξαρση. 
Η Κίνα είναι αντιμέτωπη με μια τεράστια έξαρση κρουσμάτων και

θανάτων μετά τον τερματισμό της πολιτικής «Zero Covid». Έως και
250 εκατ. άτομα, το 18% του συνολικού πληθυσμού, μολύνθηκαν
από τον ιό μόνο τις πρώτες 20 ημέρες του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με
τη κινεζική Εθνική Επιτροπή Υγείας. Η κυβέρνηση άλλαξε τον ορισμό
των θανάτων, αναγνωρίζοντας μόνο όσους πεθαίνουν λόγω πνευμο-
νίας και αναπνευστικής ανεπάρκειας και ισχυρίζεται ότι έχουν κατα-
γραφεί μόλις 5.000 θάνατοι. Ο ΠΟΥ κατηγορεί την Κίνα πως τα στοι-
χεία της δεν δίνουν μια ακριβή εικόνα της κατάστασης και δεν αντι-
προσωπεύουν τον αριθμό των νοσηλειών και των θανάτων. Η βρετα-
νική εταιρεία παροχής δεδομένων υγείας Airfinity, υπολογίζει ότι πε-
ρίπου 9.000 άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά στην Κίνα και εκτιμά σε
πάνω από 2 εκατ. τους θανάτους τους επόμενους μήνες. 

Ο εμβολιασμός στην Κίνα είναι και σε χαμηλά επίπεδα και με δύο
εμβόλια χαμηλής αποτελεσματικότητας ενώ το σύστημα Υγείας είναι
και περιορισμένο και διαλυμένο. Εξαιτίας αυτών, η αδιέξοδη πολιτική
του «zero covid» της κινέζικης κυβέρνησης κράτησε μεν χαμηλά τα
νούμερα σε κρούσματα και θανάτους, αλλά η άρση των περιοριστι-
κών μέτρων δημιούργησε τις συνθήκες για μαζική μόλυνση. 

Σήμερα, η Κίνα κατηγορείται, όπως και στην αυγή του 2020, ότι εί-
ναι υπεύθυνη για την νέα παγκόσμια έξαρση της πανδημίας. Οι ΗΠΑ
και η ΕΕ έχουν πάρει μέτρα για τις αφίξεις από τη Κίνα. Είναι μία βο-
λική δικαιολογία για να κρύψουν και τις δικές τους αποτυχίες. 

Μολύνσεις
Η πραγματικότητα είναι ότι, παρά τις επανειλημμένες αναφορές

της Δύσης για το "τέλος της πανδημίας", αυτή εξακολουθεί να επα-
νεμφανίζεται με όλο και νέες μεταλλάξεις και υποπαραλλαγές. Και
αυτό συνέβαινε και όλη την περίοδο που η Κίνα ήταν "ερμητικά κλει-
στή". Εξαιτίας, πχ, της νέας υποπαραλλαγής της μετάλλαξης «Όμι-
κρον», της ΧΒΒ.1.5 (Kraken), οι μολύνσεις στις ΗΠΑ διπλασιάζονται
κάθε περίπου δύο εβδομάδες τους τελευταίους μήνες. Αυτή έχει ήδη
ανιχνευθεί σε 29 χώρες και σίγουρα υπάρχει σε ακόμη περισσότερες.

Στην Ελλάδα η πανδημία εξακολουθεί να κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
Μπορεί η κυβέρνηση να προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρύψει αυτή
την εικόνα αλλά μόνο την τελευταία καταγεγραμμένη βδομάδα (12 -
18/12 του ‘22) είχαμε 150 θανάτους με 47.500 νέα κρούσματα. Η Ελ-
λάδα, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγ-
χου Νοσημάτων (ECDC),  κατατάσσεται στην πρώτη θέση σε καταγε-
γραμμένους θανάτους ανά εκατ. πληθυσμού, από την αρχή του 2022,
και με τη βάση δεδομένων του Johns Hopkins University, στη δεύτερη
θέση στον κόσμο. Ο συνολικός επίσημος αριθμός των θανάτων ξε-
περνάει τις 35.000. Θανατερά ρεκόρ της κυβέρνησης της ΝΔ.

Οι αιτίες της αναζωπύρωσης της πανδημίας δεν είναι ούτε τωρινές
ούτε "κινέζικες". Η συνολική και πολύπλευρη αποτυχία των εμβολια-
σμών έχει δημιουργήσει το έδαφος για την εμφάνιση συνεχόμενων
νέων μεταλλάξεων, η απουσία πραγματικών μέτρων προστασίας
στους χώρους δουλειάς, στην εκπαίδευση και στις μετακινήσεις αυ-
ξάνει τον αριθμό των κρουσμάτων, η διάλυση της δημόσιας υγείας
αφήνει αβοήθητους όσους νοσούν και η εντεινόμενη κλιματική κρίση
δημιουργεί συνθήκες για την εμφάνιση νέων μολυσματικών ιών. Είναι
οι αιτίες που προέρχονται από τις προτεραιότητες του συστήματος. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν κρατά ούτε τα προσχήματα. Με το τελευ-
ταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας διαλύει ό,τι απέμεινε από το
ΕΣΥ προς όφελος των κερδών της ιδιωτικής υγείας. Ο αγώνας των
εργαζόμενων στα νοσοκομεία είναι αγώνας όλων μας. Για να γκρεμί-
σουμε την κυβέρνηση του θανάτου, για να τσακίσουμε τις επιλογές
που βάζουν τα κέρδη των καπιταλιστών πάνω από τις ζωές μας.

Γιώργος Ράγκος

  για απεργίες!
ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

9/1, Συγκέντρωση εργαζόμενων στον Αγ. Σάββα στο γραφείο επιστασίας. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Θεσσαλο-
νίκη έχει αποτελέσει όλα

τα προηγούμενα χρόνια ένα
πολύτιμο εργαλείο για το κίνη-
μα στην πόλη. Οργάνωσε, συμ-
μετείχε και στήριξε τις εργατι-
κές αντιστάσεις, το φοιτητικό
και το νεολαιίστικο κίνημα,
ήταν πάντα παρούσα στις αντι-
ρατσιστικές και αντιφασιστικές
μάχες στην πόλη. Πηγαίνοντας
για την 5η της Συνδιάσκεψη
έχει την ευκαιρία να κινηθεί
ανοιχτά και ενωτικά με όλες τις
δυνάμεις της αντικαπιταλιστι-
κής ριζοσπαστικής αριστεράς
για να κερδίσει στο αντικαπιτα-
λιστικό της πρόγραμμα και
προοπτική όλο τον κόσμο που
παλεύει ενάντια στα αφεντικά
και την κυβέρνηση. 

Είναι μια πραγματική δυνα-
τότητα. Όλοι οι αγώνες της
τελευταίας περιόδου δείχνουν
και στην Θεσσαλονίκη ένα τε-
ράστιο δυναμικό κόσμου που
ριζοσπαστικοποιείται και ψά-
χνει εναλλακτική στο σύστημα
της φτώχειας, του πολέμου,
της καταστολής. Από τα χαρα-
κτηριστικότερα παραδείγματα
είναι ο απεργιακός αγώνας
του σωματείου στη Μαλαματί-
να που εδώ και 4,5 μήνες δεί-
χνει την πυγμή του απέναντι
στις επιλογές των αφεντικών.
Αντίστοιχα, οι κινητοποιήσεις
των νοσοκομειακών, η μεγάλη
διαδήλωση της ΔΕΘ τον Σε-
πτέμβρη, η γενική απεργία της
9 Νοέμβρη, οι δεκάδες κινητο-
ποιήσεις σωματείων για αυξή-
σεις και ΣΣΕ, οι συνεχείς κινη-
τοποιήσεις των φοιτητών
ενάντια στην πανεπιστημιακή
αστυνομία, έχουν καθορίσει
το τοπίο στην πόλη.

Η συμβολή των δυνάμεων
της αντικαπιταλιστικής ριζο-
σπαστικής αριστεράς σε όλες
αυτές τις μάχες είναι αναμφι-
σβήτηση. Είναι κρίσιμο αυτό
το ρεύμα να συνεχίσει ακόμα
πιο δυναμικά και ενωτικά την
επόμενη περίοδο και ταυτό-
χρονα να μπορέσει να εκφρα-
στεί και κεντρικά πολιτικά σαν
δύναμη ανατροπής. Η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ μπορεί και πρέπει να βρε-
θεί στο κέντρο αυτής της προ-
σπάθειας συγκρότησης της
αριστεράς του επαναστατικού
δρόμου.

Δήμητρα Κομνιανού,
εργαζόμενη ΟΣΕΘ

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βρίσκεται μπροστά
στην 5ης της Συνδιάσκεψη, σε μια

πολιτική διαδικασία που έχει να συζη-
τήσει τις εξελίξεις στην Ελλάδα και
διεθνώς, να δώσει απαντήσεις για όσα
συμβαίνουν και να προτείνει λύσεις. Σε
αυτή την προσπάθεια στρατευόμαστε
κι εμείς από το ΣΕΚ. Οργανώνουμε τις
τοπικές συνελεύσεις, καλούμε τον κό-
σμο και συζητάμε μαζί του πολιτικά,
προβάλλουμε το σχέδιο για την ενωτι-
κή αντιμετώπιση με τις δυνάμεις όλης
της αντικαπιταλιστικής ριζοσπαστικής
αριστεράς.

Αυτό είναι πολύ κρίσιμο και ουσια-
στικό για την επαναστατική αριστερά,
καθώς μοιάζει να έχουν διαμορφωθεί
οι συνθήκες για να βρίσκεται ξανά
όλος αυτός ο χώρος μαζί στις μάχες
και τις εκλογές. Μάχες μέσα στο εργα-
τικό κίνημα, καθώς έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε το ζήτημα της οικονομικής
ύφεσης που έρχεται και θα φέρει με-
γαλύτερες επιθέσεις στην εργατική τά-
ξη και τη νεολαία. Μάχες για τα δι-
καιώματα, γιατί ο καπιταλισμός, ακρι-
βώς επειδή δεν έχει τίποτα να δώσει
στον κόσμο παρά μόνο να πάρει, πε-
ριορίζει τις δημοκρατικές ελευθερίες,
παίζει το χαρτί του ρατσισμού και κλι-
μακώνει τις σεξιστικές επιθέσεις -κι
άρα η Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 8
Μάρτη που θέλουμε να είναι ξανά
απεργιακή και η 18 Μάρτη ενάντια στις
επαναπροωθήσεις και τις δολοφονίες
προσφύγων στον Έβρο και τα νερά
του Αιγαίου, θα παίξουν ρόλο. Αλλά
και μάχες πολιτικές που θα δώσουν
προοπτική σε όλο τον κόσμο που θέλει
να παλέψει και να ανατρέψει τη βαρβα-
ρότητα του καπιταλισμού.

Χρειάζεται όλες αυτές τις μάχες να
τις δώσουμε ενιαιομετωπικά με όλο το
δυναμικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά και της
Πρωτοβουλίας που οργάνωσε την εκ-
δήλωση στο Studio, για να αποτέλεσει
η επαναστατική αριστερά δύναμη για
τα κινήματα. Εδώ στην Ξάνθη χρειάζε-
ται ιδιαίτερα να σταθούμε στη μάχη
ενάντια στη στοχοποίηση της μειονό-
τητας από την κυβέρνηση, όπως εκ-
φράζεται με όσα συμβαίνουν με τα ελ-
ληνοτουρκικά. Για παράδειγμα σε σχέ-
ση με τις υποκλοπές, κυβερνητικά στό-
ματα λένε ότι αν κάποιος είναι διαφο-
ρετικού θρησκεύματος βουλευτής θα
πρέπει να παρακολουθείται από την
ΕΥΠ χωρίς αυτή να δίνει λογαριασμό
σε κανέναν. Αλλά δεν περιορίζεται
εκεί. Θέλουμε όλο τον κόσμο της μει-
ονότητας να παλέψει μαζί μας και για
τα δικαιώματά του, και για να εκφράζε-
ται ελεύθερα, και για να διεκδικεί για
τη ζωή του.

Τζεμαλή Μηλιαζήμ, δάσκαλος

Τη νέα χρονιά οι δυνάμεις της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς

στις γειτονιές της Β’ Πειραιά
έχουν να παίξουν πολύ κρίσιμο
ρόλο, προκειμένου να στηρίξουν
τις μάχες που θα χρειαστεί να
δώσουμε για να σώσουμε τις δη-
μοτικές υπηρεσίες, τα σχολεία
και τα νοσοκομεία από τη διάλυ-
ση και την ιδιωτικοποίηση. 

Όλα αυτά τα μέτωπα είναι ανοι-
χτά. Στους δήμους οι ελλείψεις
προσωπικού έχουν διογκωθεί, την
ίδια στιγμή που η κυβέρνηση
ετοιμάζεται να στείλει στην ανερ-
γία χιλιάδες συμβασιούχους. Οι
Δήμοι αδυνατούν να ανταπεξέλ-
θουν σε βασικά καθήκοντα, όπως
η συντήρηση των σχολικών και
όλων των δημοτικών κτιρίων. Την
ίδια ώρα στα νοσοκομεία οι ασθε-
νείς υποφέρουν από τις αναμο-
νές, λόγω έλλειψης γιατρών, νο-
σηλευτών και προσωπικού, όπως
υποφέρουν και οι ίδιοι οι υγειονο-

μικοί από την υπερεντατικοποί-
ηση της δουλειάς. 

Μπορούμε να βάλουμε τις ζωές
των ασθενών, των μαθητών, των
κατοίκων πάνω από τα κέρδη των
ιδιωτών που θέλουν να καρπω-
θούν τα φιλέτα της δημόσιας Παι-
δείας, Υγείας, κοινωνικής πρόνοι-
ας. Όχι γιατί θα μας το εξασφαλί-
σει η επόμενη κυβέρνηση, αλλά
γιατί θα μπούμε μπροστά να ορ-
γανώσουμε την εργατική αντίστα-
ση σε όλους αυτούς τους χώρους,
σε συντονισμό μεταξύ τους αλλά
και με όλο τον εργατόκοσμο που
ζει στις γειτονιές της Β’ Πειραιά,
με την έμπνευση του νικηφόρου
αγώνα στην COSCO. Αντίστοιχα
μπορούμε να κινηθούμε στην αντι-
ρατσιστική-αντιφασιστική μάχη,
κλιμακώνοντας τις πρωτοβουλίες
και τη δράση των προηγούμενων
χρόνων που κατάφερε σε αυτές

τις περιοχές να τσακίσει τους δο-
λοφόνους της Χρυσής Αυγής.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει πλέον δυνά-
μεις σε όλους τους δήμους της Β’
Πειραιά και πολύ μεγαλύτερη δύ-
ναμη στο Κρατικό Νίκαιας, κάτι
που το έδειξαν και οι πρόσφατες
εκλογές του συλλόγου εργαζομέ-
νων. Οι δυνάμεις της μπορούν να
παίξουν προωθητικό ρόλο για όλη
την αντικαπιταλιστική, ριζοσπαστι-
κή αριστερά. Οι συγκεντρώσεις
στην πύλη του Κρατικού μέσα
στην περίοδο της καραντίνας,
όπως η 20η Απρίλη 2020, που συ-
σπείρωσαν τεράστια συμπαρά-
σταση από σωματεία, οργανώσεις
και κόμματα της Αριστεράς, ήταν
ένα εντυπωσιακό παράδειγμα για
το πώς μπορούμε με οργανωμένη
εργατική και ενωτική αντίσταση
να τους χαλάσουμε τα σχέδια.

Κατερίνα Θωίδου,
δημ. σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη

με την “Ανταρσία στην Κοκκινιά” 

Η 5η Συνδιάσκεψη της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ έχει να αντιμετωπί-

σει ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα:
τον ρόλο της στους αγώνες που θα ανατρέψουν τη
μισητή κυβέρνηση της ΝΔ και θα ανοίξουν τον δρό-
μο για να επιβάλουν η εργατική τάξη και η νεολαία
τα αιτήματά τους. Για να ανταποκριθεί σε αυτό το
καθήκον, χρειάζεται να σταθεί στις μάχες που έχουν
δοθεί τα προηγούμενα χρόνια, στα πολιτικά προχω-
ρήματα που έχει κάνει ο κόσμος του αγώνα και στο
πώς έγιναν αυτά.

Στον χώρο στον οποίο εργάζομαι και συνδικαλίζο-
μαι, την εκπαίδευση, η Κεραμέως είναι ηττημένη, η
αξιολόγηση πάει περίπατο, οι απειλές που επιστρα-
τεύει πέφτουν στο κενό. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχου-
με τελειώσει, είναι μάχη που έχουμε να συνεχίσουμε.
Αλλά χρειάζεται να εκτιμάμε όσα έχουμε καταφέρει
και να αναγνωρίζουμε ότι οι Παρεμβάσεις, με όλες
τις εκφάνσεις τους, είχαν καθοριστικό ρόλο στο να
μην αφήσουμε να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της
εκπαίδευσης. Κερδίζοντας με τις ιδέες και τη δράση
τους τον κλάδο σε αυτή τη μάχη, δυναμώνοντας τα
σωματεία και τις διαδικασίες τους, συμβάλλοντας
στο να είναι η αντικαπιταλιστική ριζοσπαστική αρι-

στερά μια ισχυρή δύναμη σε
πάρα πολλούς συλλόγους και
συνολικά στην εκπαίδευση.

Αυτή τη δυναμική χρειάζεται να αξιοποιήσει η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, ακόμα πιο ενωτικά, ακόμα πιο αιχμηρά. Και
για να δώσουμε, τόσο πριν όσο και μετά τις εκλογές,
ακόμα πιο αποφασιστικά όλους τους αγώνες για την
εκπαίδευση και κατ’επέκταση για την κοινωνία που
θέλουμε. Και για να μπορεί όλος ο κόσμος που συμ-
μετείχε, στήριξε, οργάνωσε μαζί μας τη σύγκρουση
με τις επιθέσεις της Κεραμέως και αναζητά την εναλ-
λακτική στους αγώνες να έχει κεντρική πολιτική έκ-
φραση. Με αυτή την έννοια, η δημιουργία της Πρω-
τοβουλίας για Ενωτική Κίνηση της Ριζοσπαστικής Αν-
τικαπιταλιστικής Αριστεράς και η εκδήλωση που έκα-
νε στο Studio ήταν ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την
κατεύθυνση που αξίζει τη στήριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Το αντικαπιταλιστικό της πρόγραμμα μπορεί να θω-
ρακίσει την Πρωτοβουλία, να την κάνει πιο δυνατή
και να κερδίσει όλους τους αγωνιστές και τις αγωνί-
στριες στην επαναστατική προοπτική.

Στέλιος Γιαννούλης,
ταμίας ΣΕΠΕ Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Στον Άγιο Σάββα έχουμε ένα
πολύ δυνατό Σωματείο, που

βρίσκεται δίπλα στους εργαζό-
μενους και παίρνει θέση ενάντια στις άδικες μεταχει-
ρίσεις και όλες τις επιθέσεις που δέχονται. Είναι πάν-
τα με το δίκιο των εργαζόμενων και με τα δικαιώματά
τους. Κάνουμε κινητοποιήσεις διεκδικώντας μόνιμες
μαζικές προσλήψεις, μονιμότητα επικουρικών ΟΑΕΔ
που ανήκω κι εγώ και όλων των συμβασιούχων σε
καθαριότητα, φύλαξη, σίτιση. Αντιστεκόμαστε στα
αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης που σκοπό έχουν
τη φτωχοποίηση των εργαζόμενων και του λαού. 

Οι αγωνιστές/ίστριες της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς είναι στο κέντρο αυτών των αγώνων. Σημαν-
τικό στοιχείο είναι οι εξορμήσεις στα νοσοκομεία
που ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για τα δικαιώμα-
τά τους και για τις δράσεις ενάντια στην κυβέρνηση
που προωθεί την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Πρέπει με

αφορμή τις συνελεύσεις και τη
Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να
συνεχίσουμε την αντίσταση και

την πάλη. Η δωρεάν Υγεία είναι δικαίωμα όλων μας.
Να προχωρήσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Για να
γίνουμε πιο δυνατοί. Για να σπάσουμε το φόβο και
την τρομοκρατία που προσπαθούν να μας περάσουν
πολλά χρόνια τώρα.

Στον Άγιο Σάββα σήμερα [9/1] υπήρχε κινητοποί-
ηση ενάντια στην απόλυση εργολαβικού συναδέλ-
φου. Την κερδίσαμε τη μάχη, θα του ανανεώσουν τη
σύμβαση. Η επιστροφή στη δουλειά των εργαζόμε-
νων που βρίσκονταν σε αναστολή εργασίας, ήταν
μια ακόμα επιτυχία. Το Σωματείο μας στάθηκε στο
πλευρό τους και καταφέραμε να γυρίσουν. Μπορού-
με να έχουμε νίκες.

Διονυσία Στεφανοπούλου Τόλη,
συμβασιούχος τραυματιοφορέας, Αγ. Σάββας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΝΙΚΑΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΞΑΝΘΗ

Προχωράμε για ενωτική και   
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Ανοιχτές εκδηλώσεις σε μια
σειρά πόλεις προγραμμα-

τίζει η Πρωτοβουλία για Ενω-
τική Κίνηση της Ριζοσπαστικής
Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς,
μετά την επιτυχία αυτής που
οργάνωσε στην Αθήνα στις 19
Δεκέμβρη στον Κινηματογρά-
φο Studio. Οι πρώτες θα γί-
νουν στην Πάτρα, τη Θεσσα-
λονίκη και τα Χανιά.

«Το Σάββατο 7 Γενάρη συ-
ναντηθήκαμε στην Πάτρα εκ-
πρόσωποι των δυνάμεων που
συμμετέχουν στην Πρωτοβου-
λία για Ενωτική Κίνηση της Ρι-
ζοσπαστικής Αντικαπιταλιστι-
κής Αριστεράς και αποφασί-
σαμε την οργάνωση εκδήλω-
σης στην πόλη μας την Τετάρ-
τη 18 Γενάρη», μας είπε ο Δη-
μήτρης Μπελιάς από το ΣΕΚ
Πάτρας. «Συμφωνήσαμε ότι
υπάρχει η ανάγκη αλλά και η
δυνατότητα να ανοίξουμε και
εδώ τη συζήτηση για το πώς
μπορούμε να συγκροτήσουμε
μια πολιτική δύναμη τέτοια
που θα είναι κινηματικό και
πολιτικό εργαλείο για τον κό-
σμο της αντικαπιταλιστικής ρι-
ζοσπαστικής αριστεράς αλλά
και όλο τον κόσμο των αγώ-
νων.

Όπως παντού, έτσι και στην
Πάτρα, ο κόσμος αυτός είναι
στο δρόμο, δίνει μάχες στο
συνδικαλιστικό, πολιτικό και
κοινωνικό πεδίο. Το έδειξε
στην Πανεργατική Απεργία
στις 9 Νοέμβρη, στο Πολυτε-
χνείο και σε όλες τις κινητο-
ποιήσεις του προηγούμενου
διαστήματος. Tο έδειξε και
στο ξεκίνημα της νέας χρο-
νιάς με τη δυναμική διαδήλω-
ση για την επέτειο της δολο-
φονίας του Νίκου Τεμπονέρα
τη Δευτέρα 9 Γενάρη. 

Η Πρωτοβουλία μπορεί να
γίνει η αφετηρία για να συγ-
κροτηθεί ένα δυνατό κοινωνι-
κό και πολιτικό αριστερό κίνη-
μα αντίστασης και ανατροπής.
Πιστεύουμε ότι η εκδήλωση
θα έχει ανάλογη επιτυχία με
αυτή στο Studio και θα συμβά-
λει, με τις ιδέες και τις εμπει-
ρίες όλου αυτού του δυναμι-
κού, ώστε να εμπλουτιστεί η
συζήτηση για το προγραμμα-
τικό πλαίσιο και την προοπτική
αυτής της προσπάθειας».

Η δημιουργία και η πορεία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ τα
προηγούμενα χρόνια αποτέλεσε ένα ιστορι-

κό γεγονός για την αριστερά. Το ενωτικό εγχείρη-
μα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τα μέλη της έπαιξαν καθο-
ριστικό ρόλο μέσα σε όλα τα κινήματα και τις αν-
τιστάσεις που ξέσπασαν τα τελευταία χρόνια.
Πρωταγωνίστησαν και καθόρισαν μάχες ενάντια
στην καπιταλιστική διαχείριση της κρίσης, μάχες
που δόθηκαν μέσα στο εργατικό κίνημα αλλά και
στο αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό κίνημα, στο κί-
νημα ενάντια στην σεξιστική καταπίεση, στα κινή-
ματα γειτονιάς για την υπεράσπιση των πόλεων
και των ελεύθερων χώρων ενάντια στην κατα-
στρεπτική μανία του κεφάλαιου.

Δεν ήταν μόνο η συμμετοχή στους αγώνες. Οι
πολιτικές θέσεις που πήρε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπως εκ-
φράστηκαν με το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα
και σε μια σειρά απαντήσεις που δώσαμε κατά τη
διάρκεια της πανδημίας κι όχι μόνο, έπαιξαν κα-
θοριστικό ρόλο για να υπάρξει μια αριστερή ερ-
γατική εναλλακτική απέναντι στην κρίση του συ-
στήματος. Αυτό σε μεγάλο βαθμό επηρέασε και
την πορεία όλης της Αριστεράς. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κα-
τόρθωνε να υπενθυμίζει πάντα ότι υπάρχει μια άλ-
λη αριστερά, αυτή του αγώνα που δεν συμβιβαζό-
ταν, και να δημουργεί πιέσεις και στις ρεφορμιστι-
κές ηγεσίες της αριστεράς.

Σήμερα τα καθήκοντά μας είναι πολύ περισσό-

τερα. Όχι μόνο γιατί η κρίση βαθαίνει, αλλά και
γιατί έχει οξυνθεί η εργατική αντίσταση και ταυτό-
χρονα οι εμπειρίες του κόσμου είναι πολύ μεγα-
λύτερες από ένα προηγούμενο διάστημα. Ενόψει
της Συνδιάσκεψης, χρειάζεται να θυμηθούμε τις
μαχητικές και ενωτικές παρακαταθήκες που έχει
αφήσει το εγχείρημα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Υπάρχει πά-
ρα πολύς κόσμος που δεν καλύπτεται από τους
συμβιβασμούς τόσο της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ όσο
και της ηγεσίας του ΚΚΕ και ψάχνει να βρει μια
συνολικότερη αριστερή αντικαπιταλιστική εναλλα-
κτική. Είναι στοίχημα για το αν η Συνδιάσκεψη της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ πατώντας στα κεκτημένα της θα απο-
φασίσει να ανοιχτεί σε αυτό τον κόσμο αν θέλει
να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο μέσα στις μάχες
του επόμενου διαστήματος. Πρέπει να κάνει το

μεγαλύτερο άνοιγμα στον κόσμο της αντίστασης,
να δημιουργήσει γέφυρες μαζί του.

Αυτή η εικόνα έρχεται και από τα Χανιά. Η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια στο κέν-
τρο των μαχών που δόθηκαν τοπικά και αυτό έχει
εκφραστεί απανωτές φορές στις περιφερειακές και
δημοτικές εκλογές, που από το 2010 κερδίζουμε
έδρα και στο περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης και
στο δημοτικό συμβούλιο Χανίων. Τις μάχες αυτές
δεν τις δώσαμε μόνοι μας, ούτε τις κινηματικές ού-
τε τις εκλογικές. Τις δώσαμε με πάρα πολύ κόσμο
τον οποίο έχουμε καθήκον να τον κερδίσουμε στην
προοπτική της σύγκρουσης με τον καπιταλισμό.

Σεραφείμ Ρίζος,
δημ. σύμβουλος με την “Ανταρσία στα Χανιά”

ΜΑΡΟΥΣΙ

Στο δρόμο προς την 5η Συνδιά-
σκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μετά την

ενθουσιώδη συγκέντρωση των αρι-
στερών οργανώσεων που έλαβε χώ-
ρα στο ΣΤΟΥΝΤΙΟ τη 19η Δεκέμβρη,
είναι απόλυτα εφικτό, όχι μόνο εν
όψει εκλογών αλλά κυρίως εν όψει
μεγάλων κοινωνικών και κινηματικών
αγώνων που μας περιμένουν τα επό-
μενα χρόνια, να βρεθεί ένας κοινός
πολιτικός βηματισμός μεταξύ των
δυνάμεων της αντισυστημικής ριζο-
σπαστικής αριστεράς που να πα-
λεύει στη βάση ενός αντικαπιταλιστι-
κού προγράμματος.

Από το σύνολο των διεργασιών,
των δημοσιευμένων κειμένων, των
συζητήσεων, καθώς και από την εμ-
πειρία όλης της τελευταίας περιό-
δου, όπου η ακρίβεια, η Υγεία, η Παι-
δεία, ο πόλεμος, οι υποκλοπές, οι
παραβιάσεις των δημοκρατικών δι-
καιωμάτων με όξυνση της καταστο-
λής (δολοφονία Ρομά), ο θεσμοποι-
ημένος ρατσισμός με τις επαναπρο-
ωθήσεις προσφύγων στο Αιγαίο κλπ
έγιναν κεντρικά θέματα της πολιτι-
κής αντιπαράθεσης, βγαίνουν ορι-
σμένα συμπεράσματα: είναι πλέον
ξεκάθαρο ότι έχει διαμορφωθεί ένα
μπλοκ δυνάμεων που, στον ένα ή τον
άλλο βαθμό, έχουν κοινή πολιτική
βάση, συγκλίνουν σε κεντρικά ζητή-

ματα της πολιτικής αντιπαράθεσης,
όπως η υπεράσπιση των εργατικών
αγώνων στην Ελλάδα, ο πόλεμος
στην Ουκρανία και στη χώρα μας
(ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός), η
στάση απέναντι στην ΕΕ, οι αντικαπι-
ταλιστικές διεκδικήσεις στην οικονο-
μία, η άρνηση του κυβερνητισμού.

Εν όψει της Συνδιάσκεψης, ο συλ-
λογισμός μας οφείλει να ξεκινήσει
από την αφετηρία της διαπίστωσης
ότι στην Ελλάδα οι κυρίαρχες τάξεις
δεν έχουν περιθώριο αναδίπλωσης
πίσω από μια ηπιότερη στρατηγική. H
υπέρβαση της κρίσης από τη σκοπιά
του κεφαλαίου απαιτεί τη συντριβή
των συμφερόντων των εργαζομένων,
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέ-
χεια της συσσώρευσης και να ανορ-
θωθεί η καπιταλιστική κερδοφορία. 

Όλα αυτά σημαίνουν ότι στο φόν-
το της καπιταλιστικής κρίσης κανένα
νικηφόρο πολιτικό σχέδιο από την
εργατική τάξη που δεν εγγράφει το
αντικαπιταλιστικό πρόταγμα στον
ορίζοντά του δεν θα έχει πιθανότητα
επιτυχίας. Αυτό αυξάνει τις ευθύνες
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς,
καθώς αυτή πλέον θα πρέπει να
αναλάβει τα ηνία, παίρνοντας πρω-
τοβουλίες ενότητας για να οικοδο-
μηθεί η αντεπίθεση. Επομένως, η
δυνατότητα της δημιουργίας ενός
ριζοσπαστικού αντικαπιταλιστικοόυ
πόλου που θα συνενώνει χωρίς απο-
κλεισμούς όλες ανεξαιρέτως τις δυ-
νάμεις της επαναστατικής και αντι-
συστημικής αριστεράς που αυτο-
προσδιορίζονται ως τέτοιες θεμε-
λιώνεται στις πραγματικές κοινωνι-

κές αντιθέσεις και τις όψεις της τα-
ξικής πάλης. 

Διότι το καθοριστικό στοιχείο πρέ-
πει να είναι η διακριτότητα του νέου
αντικαπιταλιστικού πόλου από το
αστικό πολιτικό σύστημα. Κατά συ-
νέπεια, την πολιτική βάση για ανά-
πτυξη ενός τέτοιου εγχειρήματος θα
την αποτελούν οι πολιτικές οργανώ-
σεις που τοποθετούνται στην εξω-
κοινοβουλευτική αριστερά και έλα-
βαν μέρος στην εκδήλωση της 19ης
Δεκέμβρη, οι συσπειρώσεις των κοι-
νωνικών και εργασιακών χώρων και
οι υπαρκτές κοινωνικές αντιστάσεις.
Κυρίως όμως το νέο εγχείρημα θα
οικοδομηθεί πάνω στους αυτόνο-
μους αγώνες των εργαζομένων.

Δε χωράει αμφιβολία ότι η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, η Αναμέτρηση, η ΑΡΑΝ, το
Κομμουνιστικό Σχέδιο, αλλά και τυ-
χόν αντισυστημικές δυνάμεις που θα
ξεκόψουν από το διαφαινόμενο ως
κυρίαρχο σχέδιο της ηγεσίας της
ΛΑΕ για συμπόρευση με το ΜέΡΑ25,
πρέπει ενωμένες να δώσουν από
κοινού τη μάχη.

Ήρθε η ώρα να παλέψουμε ανοι-
χτά πλέον σε πολιτικό επίπεδο για
την διαμόρφωση ενός αριστερού αν-
τικαπιταλιστικού πόλου – μετώπου,
και η επιλογή αυτή να επικυρωθεί με
πανηγυρικό τρόπο από την 5η Συν-
διάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Νάσος Θεοδωρίδης, δικηγόρος

ΧΑΝΙΑ

     δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ Το
“Στούντιο”
πάει Πάτρα

15/12/22, Πανεκπαιδευτική απεργιακή πορεία στα Χανιά. Φωτό: Ειρηναίος Μαράκης

4/10/21, Αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Ν. Ηράκλειο. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ
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Η υπόθεση της δολοφονίας του Πα-
κιστανού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν

ήταν εμβληματική σαν υπόθεση κατα-
δίκης της ρατσιστικής βίας, γιατί
έσπασε για πρώτη φορά την πρακτική
του ελληνικού κράτους να αρνείται την
ύπαρξη εγκληματικών πράξεων με ρα-
τσιστικό κίνητρο. 

Η αρχική αντιμετώπιση των διωκτι-
κών και δικαστικών αρχών το 2013
(πριν τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα και την ποινική δίωξη της Χρυσής
Αυγής) αναφερόταν σε καβγά που έγι-
νε στο δρόμο “δι’ ασήμαντον αφορ-
μήν” ανάμεσα στον Λουκμάν που δή-
θεν έκλεινε με το ποδήλατό του τον
δρόμο και στους επιβαίνοντες σε μο-
τοσικλέτα Λιακόπουλο και Στεργιόπου-
λο που εξ αυτού δήθεν του λόγου τον
μαχαίρωσαν. Αυτός ήταν ο τρόπος με
τον οποίο εισήχθη η συγκεκριμένη
υπόθεση στο ακροατήριο. Άρα ήταν
πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι
στη διάρκεια της δίκης η κατηγορού-
σα αρχή, η εισαγγελέας και στη συνέ-
χεια το δικαστήριο αναγκάστηκαν να
κάνουν μια στροφή 180 μοιρών και να
αποδεχτούν ότι η συγκεκριμένη δολο-
φονία είχε ρατσιστικά κίνητρα. 

Το πόρισμα αυτό επιβεβαιώθηκε εκ
νέου στο Εφετείο, αξίζει δε να θυμί-
σουμε ότι οι αποφάσεις ήταν ομόφω-
νες και ελήφθησαν τόσο από τακτι-
κούς δικαστές όσο και από τους ενόρ-
κους. Ως επιστέγασμα αυτής της από-
φασης, ήρθε στη συνέχεια και η κατα-
δίκη των Λιακόπουλου και Στεργιόπου-
λου ως μελών της εγκληματικής οργά-
νωσης “Χρυσή Αυγή” στη μεγάλη δίκη
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κα-
κουργημάτων, απόφαση κατά της
οποίας δεν υποβλήθηκε έφεση. 

Σήμερα, που οι ρατσιστικές πολιτι-
κές σε βάρος προσφύγων και μετανα-
στών αγκαλιάζονται πλέον επίσημα
από τις κυβερνήσεις της Ευρώπης-
φρούριο, πρέπει να διδαχθούμε τα μα-
θήματα των μαχών που δώσαμε την
τελευταία δεκαετία. 

Ο θεσμικός ρατσισμός σκοτώνει στα
σύνορα, δημιουργεί νησίδες εκτός νό-
μου στον Έβρο, πνίγει θαλασσοδαρ-
μένους ανθρώπους στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο, ενώ ταυτόχρονα οπλίζει τα
χέρια των φασιστικών συμμοριών. Ο
αγώνας που έδωσε η οικογένεια του
Σαχζάτ Λουκμάν, ερχόμενη στην Ελλά-
δα για να καταθέσει στο δικαστήριο,
πλάι στο αντιρατσιστικό και το αντιφα-
σιστικό κίνημα, είναι σημαντικό κρα-
τούμενο για τις μάχες που έχουμε να
δώσουμε στο σήμερα, μαζί ντόπιοι και
μετανάστες. 

Θανάσης Καμπαγιάννης, 
δικηγόρος της οικογένειας 

του Σαχζάτ Λουκμάν

Στις 19 Γενάρη συμπληρώνονται 10
χρόνια από το μεγαλύτερο -μέχρι
τότε- αντιφασιστικό συλλαλητήριο

με σύνθημα «Αθήνα – Πόλη Αντιφασιστι-
κή». Δύο μέρες πριν, τα ξημερώματα της
17ης Γενάρη, οι νεοναζί Στεργιόπουλος
και Λιακόπουλος, μέλη της Χρυσής Αυγής,
είχαν δολοφονήσει με εφτά μαχαιριές τον
πακιστανό μετανάστη εργάτη Σαχζάτ
Λουκμάν στα Πετράλωνα. Η δολοφονία ξε-
σήκωσε τη γειτονιά των Πετραλώνων που
την ίδια μέρα έδωσε μια πρώτη απάντηση
με περισσότερα από χίλια άτομα να διαδη-
λώνουν στο σημείο του φονικού. Αλλά η
απάντηση – σεισμός θα ερχόταν δυο μέ-
ρες αργότερα. Δεκάδες χιλιάδες θα βάδι-
ζαν από την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα
φωνάζοντας «Ούτε στην Αθήνα ούτε που-
θενά – τσακίστε τους φασίστες σε κάθε
γειτονιά». 

Από το φθινόπωρο η ΚΕΕΡΦΑ είχε πάρει
την πρωτοβουλία για την οργάνωση ενός
μεγάλου αντιφασιστικού συλλαλητηρίου
εκείνη την ημέρα. Γύρω από αυτή την πρω-
τοβουλία είχαν συσπειρωθεί πλήθος σωμα-
τεία, κοινοτήτες μεταναστών, αντιρατσιστι-
κές κινήσεις, οργανώσεις της αριστεράς,
καλλιτέχνες, δημοτικά συμβούλια, σύλλο-
γοι φιλάθλων κλπ. Ήταν η αντίδραση της
τεράστιας πλειοψηφίας σε αυτό που συνέ-
βαινε τα προηγούμενα δύο χρόνια. 

Με τις πλάτες των κυβερνήσεων και της
ρατσιστικής ατζέντας που προωθούσαν, η
συμμορία της Χρυσής Αυγής είχε δυναμώ-
σει. Είχε καταφέρει να έχει εκπροσώπηση
στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας και
μάλιστα με δημοτικό σύμβουλο τον φύρερ
της τον Μιχαλολιάκο. Στις βουλευτικές
εκλογές το καλοκαίρι του ’12 είχε καταφέ-
ρει να μπει και στη Βουλή. Στον Άγιο Παν-
τελεήμονα της Αχαρνών -μια γειτονιά με χι-
λιάδες μετανάστες- η Χρυσή Αυγή είχε
επενδύσει τις δυνάμεις της έχοντας στο
χέρι και το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είχε
στήσει ένα σκηνικό ρατσιστικής τρομοκρα-
τίας συγκροτώντας τάγματα εφόδου τα
οποία περιπολούσαν τη γειτονιά, απειλού-
σαν και πραγματοποιούσαν επιθέσεις. Από
εκεί δινόταν το μοντέλο που οι χρυσαυγί-
τες φιλοδοξούσαν να ακολουθήσουν και
σε άλλες γειτονιές. Στη Νίκαια, τον Πει-
ραιά, το Περιστέρι, τη Μεταμόρφωση κ.α.

Μπορούσαν πλέον να ανοίγουν γραφεία
– ορμητήρια έχοντας τη χρηματοδότηση
της Βουλής και άπλετο ξέπλυμα από τα
κανάλια. Οι εκπαιδευτές των ταγμάτων
εφόδου, αυτοί που έστηναν κι οργάνωναν
τις δολοφονικές επιθέσεις (όπως αποδεί-
χτηκε κι αργότερα στη Δίκη της ΧΑ), ως
βουλευτές πλέον, πρώτα έκαναν τις βρω-
μοδουλειές τους και στη συνέχεια συμμε-
τείχαν σε lifestyle εκπομπές όπου χαριεντί-
ζονταν με παρουσιαστές που τους αντιμε-
τώπιζαν ως «νόμιμο πολιτικό κόμμα».

Το αντιφασιστικό κίνημα δεν έμεινε λε-
πτό αδρανές. Με την ΚΕΕΡΦΑ ως ατμομη-
χανή του, από την πρώτη στιγμή έδωσε κι-
νηματικές απαντήσεις σε κάθε γειτονιά
που οι φασίστες έκαναν επιθέσεις, προ-
σπάθησαν να ανοίξουν γραφεία ή επιχείρη-
σαν να πραγματοποιήσουν δημόσιες εμφα-
νίσεις. Η «19 Γενάρη Αθήνα – Πόλη Αντι-
φασιστική» ερχόταν ως σταθμός κλιμάκω-
σης αυτού του κινήματος που έδινε τη μά-
χη. Η συσπείρωση της αντιφασιστικής

πλειοψηφίας στην καμπάνια ήταν μεγαλύ-
τερη από κάθε άλλη φορά. Από όλη τη χώ-
ρα ετοιμάζονταν να κατέβουν λεωφορεία
γεμάτα αντιφασίστες/τριες. Σε όλο τον
πλανήτη προγραμματίζονταν κινητοποι-
ήσεις αλληλεγγύης. Ωστόσο η δολοφονία
του Σαχζάτ Λουκμάν δυο μέρες πριν το
συλλαλητήριο εκτόξευσε την οργή.

Ενωμένοι
«Ένας αντιφασιστικός σεισμός που

ακούστηκε σε όλο τον πλανήτη έγινε το
Σάββατο 19 Γενάρη στην Αθήνα, με τη
συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων αντιφασι-
στών από τις γειτονιές της Αθήνας, του
Πειραιά αλλά και από δεκάδες πόλεις από
όλη την Ελλάδα» ξεκίναγε το ρεπορτάζ της
Εργατικής Αλληλεγγύης λίγες μέρες μετά.
«Ήταν όλοι εκεί. Ενωμένοι σε μία επίδειξη
δύναμης ενάντια στους φασίστες, τις τρόι-
κες και τα μνημόνια. Και η μεγαλειώδης
ανταπόκριση στην Αθήνα- πόλη αντιφασι-
στική, δείχνει ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός
για να τα γκρεμίσουμε όλα μαζί». 

Ο ενθουσιασμός από τη μεγάλη συμμε-
τοχή στο συλλαλητήριο φαινόταν και
στους χαιρετισμούς από την εξέδρα που
είχε στηθεί στο Σύνταγμα.

«Αν κάθε μέρα έχουμε τέτοια πολύχρω-
μα ταξικά ποτάμια στους δρόμους, τότε οι
φασίστες θα είναι χωμένοι στις τρύπες
τους και η τρόικα εσωτερικού και εξωτερι-
κού θα πέσει, γιατί μας έχει καταστρέψει
τα όνειρα», είχε πει ο Μάριος Λώλος πρό-
εδρος τότε της Ένωσης Φωτορεπόρτερ
Ελλάδος.

«Συνήθως σε αυτή την πλατεία παίζαμε
για μάχες που είχαν χαθεί», είπε ο Μίλτος
Πασχαλίδης θυμίζοντας τις μεγάλες συ-

ναυλίες για τον Οτσαλάν, τον πόλεμο στη
Γιουγκοσλαβία και αργότερα για τα καμέ-
να δάση. «Αυτή η μάχη δεν έχει χαθεί ακό-
μα, είναι στο χέρι μας», συμπλήρωσε προ-
οικονομώντας τις αντιφασιστικές νίκες
που θα έρχονταν τα επόμενα χρόνια.

«Είμαι στόχος γιατί είμαι ομοφυλόφιλος,
είμαι οροθετικός και η αρρώστια μου απο-
τελεί στίγμα, είμαι στόχος γιατί δεν είμαι
καθαρόαιμος έλληνας, είμαι μετανάστης,
είμαι λεσβία, τραβεστί, είμαι στόχος γιατί
πονάω. Το σημερινό συλλαλητήριο μάς δί-
νει ελπίδα όπως και οτιδήποτε μας φέρνει
κοντά, γιατί το μοναδικό μας όπλο είναι η
αλληλεγγύη. Όχι άλλη ελεημοσύνη, όχι
άλλη φιλανθρωπία, όχι άλλος ουμανισμός.
Ήρθε η ώρα του αγώνα» έλεγε ο Χόρχε
Χρήστου από την Ομάδα Οροθετικών
Άστεγων Αθήνας, λίγα χρόνια πριν η δολο-
φονία ενός άλλου οροθετικού ακτιβιστή,

του Ζακ Κωστόπουλου, βγάλει ξανά το κί-
νημα στους δρόμους.

«Η 19 Γενάρη είναι μια νέα αρχή. Όλοι
οι καλλιτέχνες συνεχίζουμε. Ανοίγει μια
νέα εποχή αντιφασιστική και αντιρατσιστι-
κή για όλη την Ευρώπη» θα προέβλεπε ο
Δημήτρης Κάσσης, από τους Sound Esc.
πριν διασκευάσουν το Talking about a re-
volution της Tracy Chapman. H διάσημη
χιπ χοπ μπάντα Social Waste χρόνια αργό-
τερα θα μνημόνευε το συγκεκριμένο συλ-
λαλητήριο ως την αφορμή για να επανε-
νωθούν και να συνεχίζουν τη δράση τους
μέχρι σήμερα.

Μεγάλη ήταν και η αυτοπεποίθηση που
κέρδισαν οι χιλιάδες μετανάστες/ριες που
συμμετείχαν στο συλλαλητήριο. «Κανένας
φασίστας να μην μπορέσει να δολοφονή-
σει από δω και πέρα. Θέλουμε παραδειγ-
ματική ποινή για τους δολοφόνους του

Λουκμάν. Να κλείσουν τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Ντόπιοι και μετανάστες
μαζί, να προστατέψουμε τα δικαιώματά
μας, την ανθρωπιά. Οι αντιφασίστες θα
κερδίσουν. Οι φασίστες θα χάσουν» ξεκα-
θάριζε ο Τζαβέντ Ασλάμ πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «Η
Ενότητα».

«Σπουδάζω στην Άρτα και ήρθα σήμερα
με οτοστόπ για να συμμετέχω στη συγκέν-
τρωση» θα δήλωνε τότε ο, μετέπειτα γνω-
στός μουσικός, Άγγελος Αγγέλου. «Ήρθα
γιατί κάποιοι φίλοι μου έχουν υποστεί ξυ-
λοδαρμό από τους φασίστες, επειδή και
εμένα η μητέρα μου είναι από την Καραϊβι-
κή και γιατί ήθελα να συνεισφέρω στο αν-
τιφασιστικό κίνημα». Ο Μαρά από τη Σενε-
γάλη συμπλήρωνε: «Είμαι πολύ χαρούμε-
νος που βλέπω σήμερα τόσους πολλούς
Έλληνες να παλεύουν ενάντια στο ρατσι-
σμό. Ήρθε η ώρα να τον σταματήσουμε
και εδώ και σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι Σε-
νεγαλέζοι είμαστε σήμερα πολύ ικανοποι-
ημένοι. Σας ευχαριστούμε».

Από την εξέδρα η Λορέττα Μακόλεϋ εκ
μέρους της Ένωσης Αφρικανών Γυναικών
θα απαιτούσε: «Θέλουμε νομιμοποίηση για
τα παιδιά που γεννιούνται εδώ και έχουν
μεγαλώσει εδώ. Τι θα κάνουν με τα παιδιά
αυτά; Θα τα διώξουν; Θα τα απελάσουν;
Θα τα βάλουν στο περιθώριο; Υπάρχει κό-
σμος που ζει εδώ 20-30 χρόνια και δεν έχει
άδεια παραμονής. Πρέπει να γίνουν όλοι
νόμιμοι. Στη χώρα που γεννήθηκε η δημο-
κρατία, κυνηγάνε τους μετανάστες και αυ-
τό το ονομάζουν Ξένιο Δία. Γιατί αλλάζουν
την ιστορία; Ο Ξένιος Δίας είναι για φιλο-
ξενία όχι για να διώχνει τον κόσμο σαν
σκουπίδια. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί
για να μην αφήσουμε τους φασίστες να
αλλάξουν την ιστορία της Ελλάδας».

Η Εργατική Αλληλεγγύη εκείνες τις μέ-
ρες εκτιμούσε ότι: «Το μεγάλο αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο του Σαββάτου 19 Γε-
νάρη έστειλε δυνατά μηνύματα σε πολλές
κατευθύνσεις. Πρώτα απ’ όλα στους νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής, απλά και καθαρά:
το κίνημα ενάντια στις δολοφονικές επιθέ-
σεις τους απλώνεται και φουντώνει και θα
τους τσακίσει. Και έχει στο πλευρό του αν-
τιφασίστες από όλα τα μήκη και τα πλάτη
της Γης. Αλλά εξίσου δυνατό ήταν το μή-
νυμα των διαδηλωτών προς τη συγκυβέρ-
νηση του Σαμαρά: Ξέρουμε ότι “όλα τα
καθάρματα δουλεύετε μαζί” και θα βρείτε
μπροστά σας την εργατική αντίσταση πιο
δυνατή από κάθε άλλη φορά». 

Πράγματι, η αντιφασιστική έκρηξη μετά
τη δολοφονία του Λουκμάν θα έδινε ώθη-
ση και στο εργατικό κίνημα που μετά τη
διετία των μεγάλων πανεργατικών απερ-
γιών θα συνέχιζε με μεγάλες απεργίες
διαρκείας σε μια σειρά χώρους δουλειάς,
αλλά και στη συνέχεια της μάχης ενάντια
στους νεοναζί που θα γιγαντωνόταν μετά
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα μερι-
κούς μήνες αργότερα.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Χαιρετισμοί Χαντίμ Χουσεΐν
και Σουγκράν Μπίμπι,
γονέων του Σαχζάτ
Λουκμάν 

10 χρόνια μετα την δολοφονία
του γιού μας Σαχζάτ Λουκ-

μάν, το αγαπημένο παιδί μας που
πήγε στην Ελλάδα για δουλειά, για
να βοηθήσει τις επτά αδελφές του
και το χάσαμε γιατί το σκότωσαν
φασίστες της Χρυσής Αυγής. 

Πονάμε ακόμη. Αλλα είμαστε δυ-
νατοί και έχουμε κουράγιο γιατί
βλέπουμε ότι δεν ξεχνάτε και τιμά-
τε την μνήμη του γιού μας, ενός
φτωχού μετανάστη εργάτη που δο-
λοφονήθηκε άδικα την ώρα που πή-
γαινε στη δουλειά του με το ποδή-
λατο που πολύ αγαπούσε και στο
Πακιστάν. Οι δολοφόνοι της Χρυ-
σής Αυγής πρέπει αν μείνουν φυλα-
κή για να μην μπορούν να σκοτώ-
νουν παιδιά σαν το Σαχζάτ Λουκμάν
και τον Παύλο Φύσσα. Συνεχίζουμε
όλοι μαζί τον αγώνα για δικαιοσύ-
νη, για μια κοινωνία χωρίς φασισμό
και ρατσισμό, χωρίς φτώχεια. Σας
στέλνουμε τις ευχές και τις ευχαρι-
στίες μας! 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους,
όλο το αντιφασιστικό κίνημα, οι
οποίοι στάθηκαν μαζί μου από τη
πρώτη μέρα, στις διαδηλώσεις και
στα δικαστήρια. Κάθε χρόνο τιμούν
την μνήμη του γιού μου και ειδικά
τον Τζαβεντ Ασλάμ, τον Πέτρο και
το δικηγόρο μας Δημήτρη Ζώτο και
τον Ασφάκ Εχμάντ Η βοήθεια που
μου παρείχατε ήταν πολύ σημαντι-
κή και συνεχίζετε να με υποστηρί-
ζετε. 

Δέκα χρόνια πριν οι φασίστες δο-
λοφόνησαν το γυιό μου και μέχρι
σήμερα αγωνίζεστε και τιμάτε την
μνήμη του. Πάλι μια φορά θέλω να
σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ κάθε
αντιρατσιστή και αντιρατσίστρια
στην Ελλάδα. 

Χαντίμ Χουσεΐν

Χαιρετίσματα σε όλους. Αδέρφια
και παιδιά μου ελπίζω ότι είστε κα-
λά. Εσείς τιμάτε την μνήμη του γιου
μου μέχρι σήμερα. Ο Θεός να σας
δώσει υγεία και δύναμη. Ευχαριστώ
όλους όσους μας στήριξαν. Εσείς
να συνεχίστε να τιμάτε την μνήμη
του. Σας είμαι ευγνώμων. Είμαστε
άρρωστοι, ηλικιωμένοι και οικονομι-
κά πολύ φτωχοί. Χρειαζόμαστε την
υποστήριξή σας. Να είναι καλά ο
Ασφάκ, ο Πέτρος Κωνσταντίνου και
ο Τζαβέντ Ασλάμ, μας έχουν βοη-
θήσει πάρα πολύ. Ο θεός να τους
ευλογεί. 

Σουγκράν Μπίμπι

Η δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν συνέβη δυο μέρες πριν από την μεγαλύτερη ως
τότε αντιφασιστική δράση στην Αθήνα. Δε θα ξεχάσω εκείνες τις μέρες της Αθή-

νας αντιφασιστική πόλη, ήταν σαν ένα εφιαλτικό χτύπημα η δολοφονία σε όλους εμάς
που θέλαμε να συγκεντρώσουμε όλη την πόλη σ’ ένα αντιφασιστικό και αντιρατσιστι-
κό μέτωπο, από τους καλλιτέχνες, τους μετανάστες και την προσφυγιά μέχρι όλους
τους χώρους εργασίας. 

Το γεγονός αντί να μας φοβίσει πυροδότησε μια κίνηση που ακόμα δίνει μάχες και
δεν αφήνει καμία υπόθεση φασιστικής απειλής στα χέρια της αστικής δικαιοσύνης,
των κρατικών εγκλημάτων και της παράλογης βίας. Αντιφασιστικός αγώνας σημαίνει
αγώνας για μια κοινωνία της συνύπαρξης, της αλληλεγγύης και της ελευθερίας. Ας
διαφυλάξουμε ηχηρά την μνήμη του Σαχζάτ μέσα από την αντίστασή μας απέναντι
στη βαρβαρότητα του φασισμού και του συστήματος που τους επιστρατεύει. Όλοι
στις εκδηλώσεις για τα δέκα χρόνια από την δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν. 

Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός - σκηνοθέτης

Δέκα χρόνια μετά τη δολοφονία του
Σακζάτ Λουκμάν, εννέα από τη δο-

λοφονία του Παύλου Φύσσα και οι φασί-
στες της Χρυσής Αυγής προκαλούν μέ-
σα από στις δικαστικές αίθουσες τους
πολίτες αυτής της χώρας. 

Ο ναζισμός και ο εθνικοσοσιαλισμός
δεν δικάζονται στην Ελλάδα, γιατί όπως
ισχυρίζονται, το να είσαι φασίστας ή ναζί
δεν είναι αξιόποινη πράξη. Οι φασίστες
δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής δεν έχουν
δικαίωμα να προκαλούν. Το αντιφασιστι-
κό κίνημα με μπροστάρηδες τους φά-
ρους τη ΜΑΝΑ κουράγιο Μάγδα Φύσσα
και την οικογένεια του Λουκμάν δεν θα

επιτρέψουν να θεριέψει πάλι το αυγό
του φιδιού. 

Είναι χρέος όλων μας και εμάς των εκ-
παιδευτικών ακόμη μεγαλύτερο, να στρέ-
ψουμε τα νέα παιδιά στις αξίες που προ-
άγουν το όλον από το εγώ. Αξίες που στην
εποχή μας βάλλονται από παντού. Να μην
επιτρέψουμε σε μια χώρα σε σήψη, με την
κρίση να πλήττει όλο και μεγαλύτερα κομ-
μάτια της κοινωνίας, να ξαναδούμε τους
φασίστες να σηκώνουν κεφάλι. 

Οι φασίστες εκεί που ανήκουν. Στα
μπουντρούμια των φυλακών.

Ηλίας Μούρης, 
Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας

Δέκα χρόνια από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν

Δέκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν το αντιφασιστικό κίνημα είναι
εδώ. Είναι εδραιωμένο κι έχει τα αντανακλαστικά να τσακίσει οτιδήποτε φασιστι-

κό ξαναπεταχτεί. 
Η φασιστική απειλή δεν έχει σταματήσει. Προσπαθεί ξανά να στηθεί στους δρό-

μους κι όπως και τότε να παίξει ρόλο στο πολιτικό σκηνικό. Αλλά δεν θα τους περά-
σει. Οι δολοφονίες του Σαχζάτ και του Παύλου έδωσαν το έναυσμα για τον αντιφασι-
στικό ξεσηκωμό που έφτασε να τους καταδικάσει. Πάντα θα είναι σημείο αναφοράς
για τους αντιφασίστες και τις αντιφασίστριες, πάντα θα τους μνημονεύουμε και θα
συνεχίσουμε να παλεύουμε για να μην ξανασηκώσουν κεφάλι οι νεοναζί. Θα είμαστε
στην αντιφασιστική διαδήλωση στα Πετράλωνα τη μέρα που συμπληρώνονται 10 χρό-
νια από τη δολοφονία του Σαχζάτ για να ξαναφωνάξουμε «Ούτε στην Αθήνα – ούτε
πουθενά – τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά»!

Μανώλης Αφολάνιο – MC Yinka, μουσικός

19 Γενάρη 2013, Αθήνα - Πόλη Αντιφασιστική. Συναυλία στο Σύνταγμα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Ο MC Yinka στην εξέδρα. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

Οι γονείς του Σαχζάτ Λουκμάν έξω από το δικαστήριο την πρώτη μέρα της δίκης. Φωτό: Λένα Βερδέ
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Συνέχεια από τη σελ.3

Αυτά τα πολιτικά μοτίβα δεν είναι μό-
νο για την προεκλογική περίοδο. Είναι
βήματα για την αντιμετώπιση της κατά-
στασης που θα προκύψει με την επό-
μενη κυβέρνηση, ό, τι συνδυασμός και
να έχει προκυψει. Μια ήττα της ΝΔ θα
ανοίξει την προοπτική της συγκυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ που θα έχει να
αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλή-
σεις.

Δεν θα είναι μια γραμμική συνέχεια.
Η κατάσταση χειροτερεύει. Βρισκόμα-
στε σήμερα στο σημείο που ο Μητσο-
τάκης υπόσχεται αυξήσεις στις συντά-
ξεις, επιδοτήσεις, κατάργηση της τάδε
κράτησης κλπ. Αλλά η δυνατότητα της
επόμενης κυβέρνησης να συνεχίσει σε
αυτό το μοτίβο είναι ανύπαρκτη. Όχι
μόνο γιατί είναι απλά προεκλογικές
υποσχέσεις αλλά επειδή τα πράγματα
θα πάνε χειρότερα, πρώτα απ’ όλα στο
οικονομικό επίπεδο. 

Διεθνώς εμφανίζουν την άνοδο των
επιτοκίων ότι είναι τάχα μέθοδος κατα-
πολέμησης του πληθωρισμού. Σφίγ-
γουν τα λουριά οι τράπεζες, δεν υπάρ-
χει πια φθηνό χρήμα, επομένως περιο-
ρίζονται τα περιθώρια για κερδοσκο-
πία, λένε. Στην πραγματικότητα οι επι-
χειρήσεις θα ζοριστούν γιατί το χρήμα
θα γίνει ακριβότερο. Και τι θα κάνουν
για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατά-
σταση; Θα μειώσουν το εργατικό κό-
στος. Άρα θα κάνουν μειώσεις μισθών,
απολύσεις, κυκλική αντικατάσταση
προσωπικού -φεύγουν αυτοί με τα ψη-
λότερα μεροκάματα και έρχονται και-
νούργιοι που θα δουλεύουν με χαμη-
λότερα και χειρότερες συνθήκες. Αυτή
είναι η συλλογιστική τους για την αντι-
μετώπιση του πληθωρισμού και μας
την παρουσιάζουν σαν μία πολιτική
που λίγο στην αρχή θα ζορίσουν τα
πράγματα αλλά μετά θα πάνε καλύτε-
ρα.

Απέναντι σε αυτήν την εικόνα γενικό-
τερα αλλά και ειδικότερα για την ελλη-
νική περίπτωση, τα πράγματα δεν θα
ακολουθήσουν τέτοια σενάρια. Πρώ-
τον γιατί υπάρχει το δημόσιο χρέος.
Ουσιαστικά πίσω από όλη αυτή την κα-
τάσταση ωριμάζει μία νέα μεγάλη κρί-
ση χρέους. Το δημόσιο χρέος σήμερα
είναι μεγαλύτερο από το 2010 που ξε-
κίνησαν τα μνημόνια υποτίθεται για να
το αντιμετωπίσουν. Και αυτά έρχονται
ξανά. Μπορεί να μην τα πούνε μνημό-
νια γιατί έχουν πολιτικά το φόβο ότι
όποια κυβέρνηση το κάνει, θα ξεσηκώ-
σει την αντίδραση του κόσμου, αλλά
ήδη ακολουθούν άλλες φόρμουλες. 

Μια τέτοια φόρμουλα είναι αυτή που
λέει ότι «πρέπει να πιάσουμε την επεν-
δυτική βαθμίδα» στις διεθνείς αγορές.
Πρέπει να πείσουμε τους οίκους αξιο-
λόγησης ότι το δημόσιο χρέος είναι
βιώσιμο, επομένως το ελληνικό δημό-
σιο θα μπορεί να δανείζεται πιο εύκολα
στις διεθνείς αγορές. Άρα σφίξε λίγο
το ζωνάρι να βγάλουμε πλεόνασμα το
2023, ίσως και το 2024, να πιάσουμε
την «επενδυτική βαθμίδα» και τα πράγ-
ματα θα πάνε καλύτερα. Έτσι πάνε να

το σερβίρουν. Αλλά το ζουμί πίσω από
το σερβίρισμα είναι η επιστροφή στα
πλεονάσματα του προϋπολογισμού. Εί-
ναι πιο σκληρή λιτότητα. 

Η προεκλογική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ
επιβεβαιώνει ότι κινείται σε αυτήν την
κατεύθυνση. Το νέο βιβλίο του Τσακα-
λώτου παρουσιάζει τι σπουδαία διαχεί-
ριση έκανε από το 2015 μέχρι το 2019.
Αφήσαμε 35 δις αποθεματικό στην επό-
μενη κυβέρνηση. Σας στεναχωρήσαμε
γιατί υλοποιήσαμε το τρίτο μνημόνιο,
αλλά τουλάχιστον δώσαμε «σκληρή μά-
χη» για να μην είναι χειρότερο. Στην
παρουσίαση του βιβλίου ο Τσίπρας είπε
ότι αν είχαμε τον Τσακαλώτο υπουργό
τα τελευταία χρόνια θα την είχαμε πιά-
σει ήδη την επενδυτική βαθμίδα. Αυτά
ετοιμάζουν. 

Και άρα από το δική μας πλευρά λέ-
με ότι χρειάζονται απεργιακοί αγώνες
τώρα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη
και να συνεχίσουμε απέναντι στην επό-
μενη κυβέρνηση που ετοιμάζεται στην
ουσία για νέο μνημόνιο -ό,τι ονομασία
και να του δώσει.  

Σπατάλη
Ένα δεύτερο στοιχείο ότι τα πράγ-

ματα χειροτερεύουν είναι οι εξελίξεις
του πολέμου. Μια μεγάλη επιβάρυνση
όλο το προηγούμενο διάστημα είναι οι
εξοπλισμοί. Δεν μιλάνε γι’ αυτό στην
αντιπολίτευση. Από όλες τις δαπάνες
του προϋπολογισμού η χειρότερη σπα-
τάλη ήταν ότι τα χρόνια της ΝΔ διπλα-
σιάστηκαν οι δαπάνες του προϋπολογι-
σμού για τους εξοπλισμούς. Και αυτό
δεν έχει προοπτική να σταματήσει.

Ο λόγος για αυτό είναι ο πόλεμος -
όχι ο απειλούμενος ελληνοτουρκικός
πόλεμος- αλλά ο πόλεμος του ΝΑΤΟ
με τη Ρωσία και την Κίνα. Τη χρονιά
που πέρασε υπήρξαν στιγμές που έλε-
γαν ότι θα καθίσουν στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί
ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τίποτα από
όλα αυτά δεν έγινε. Έχουμε φτάσει
στο σημείο που πλέον ανοιχτά μιλάνε
και από τη Μόσχα και από το ΝΑΤΟ ότι
αυτός ο πόλεμος δεν είναι προσωρι-
νός. Ο Πούτιν έκανε επιστράτευση
300.000 φαντάρων και τώρα νέα παιδιά
γυρίζουν μαζικά μέσα σε φέρετρα στη
Ρωσία και ο κόσμος εκεί αρχίζει να
τρελαίνεται. Ο Πούτιν επιμένει όπως
επιμένει και η άλλη πλευρά. Εκεί που η
γραμμή ήταν ότι το ΝΑΤΟ δίνει βοή-
θεια στην Ουκρανία για να αμυνθεί, τώ-
ρα είναι βοηθάμε τον Ζελένσκι για να
αντεπιτεθεί, στέλνοντας νέα τανκς, πυ-
ραύλους και πάει λέγοντας.

Η κλιμάκωση του πολέμου έχει συνέ-
πειες όχι μόνο στο πεδίο των μαχών -
έχει σημάνει ενεργειακό πόλεμο. Εκεί
που μιλάγανε για πράσινη ανάπτυξη
έχουν κάνει κωλοτούμπα, τώρα είναι
όλα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέ-
ριο. Τρέχουν όλοι σε έναν αγώνα δρό-
μου για εξορύξεις. Η Ανατολική Μεσό-
γειος έχει γίνει η εναλλακτική πηγή
ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση
που κόβει το ρωσικό φυσικό αέριο. 

Το παιχνίδι της μοιρασιάς πλέον
στην Ανατολική Μεσόγειο γίνεται κάτω

από σκληρή εποπτεία των ΗΠΑ, του
ΝΑΤΟ, της Γερμανίας -και δεν είναι τι
θα πει ο Ερντογάν ή ο Μητσοτάκης.
Αυτοί χορεύουν τον χορό του πολέμου
στο ταμπούρλο που βαράνε οι άλλοι.
Πέρα από τη συνέχιση της καταστρο-
φης του περιβάλλοντος, αυτή η κατά-
σταση σημαίνει ότι η πίεση για ολοένα
και μεγαλύτερους εξοπλισμούς θα συ-
νεχιστεί.

Τα κλειστά σύνορα θα είναι ένα ακό-
μη ζήτημα που θα έχει να διαχειριστεί
η επόμενη κυβέρνηση μετά τις εκλο-
γές. Τα κύματα των προσφύγων δεν
πρόκειται να σταματήσουν, αντίθετα
μέσα σε συνθήκες που η οικονομική
κρίση, ο πόλεμος και η περιβαλλοντική
καταστροφή θα οξύνονται, όλο και πε-
ρισσότερα θα υπάρχουν το επόμενο
διάστημα. Γι’ αυτό η 18 Μάρτη δεν εί-
ναι μία στιγμιαία μάχη. Το ίδιο ισχύει
σε σχέση με τις 8 Μάρτη. Το έχουμε
πει πολλές φορές και τώρα επιβεβαι-
ώνεται από τις εξελίξεις ότι η διαχείρι-
ση της πανδημίας, η όξυνση της φτώ-
χειας, η διάλυση των κοινωνικών υπη-
ρεσιών και οι πολιτικές του σεξισμού
οδηγούν στη χειροτέρευση της θέσης
των γυναικών. Τώρα πλέον οι συνέπει-
ες είναι ορατές, κάθε μέρα υπάρχει και
ένα επεισόδιο βίας κάθε είδους σε βά-
ρος γυναικών. 

Το βάρος για να αναδείξουμε και να
παλέψουμε όλα τα παραπάνω ζητήμα-
τα πέφτει στις πλάτες της επαναστατι-
κής αριστεράς. Το Σοσιαλιστικό Εργα-
τικό Κόμμα έχει να παίξει ρόλο σε αυ-
τήν την κατεύθυνση. Το έχουμε απο-
δείξει αυτό το προηγούμενο διάστημα.
Από το 2019 όταν κέρδισε ο Μητσοτά-
κης κοντράραμε την ηττοπάθεια μέσα
στην Αριστερά ότι η κυβέρνηση είναι
παντοδύναμη και πήραμε όλες εκείνες
τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να
ανοίξουν οι αντιστάσεις. Μέσα σε αυ-
τήν την περίοδο το κόμμα μας μεγάλω-
σε και δεν μεγάλωσε μόνο αριθμητικά
αλλα απόκτησε καινούργιες δυνάμεις
σε νέους εργατικούς χώρους και τα
συνδικάτα. Σε αυτήν την κατεύθυνση
συνεχίζουμε ανοίγοντας όλα αυτά τα
μέτωπα κάνοντας ένα ακόμη βήμα με
την Πρωτοβουλία για μια ενωτική αντι-
καπιταλιστική ριζοσπαστική αριστερά
που ξεκίνησε με την πετυχημένη συγ-
κέντρωση στο Studio. 

Μεγάλα μέτωπα που χρειάζονται με-
γαλύτερες δυνατότητες από την δική
μας μεριά για να σηκώσουμε τα καθή-
κοντα της επόμενης περιόδου. Να απο-
κτήσουμε πολλά περισσότερα μέλη, να
απλώσουμε ρίζες σε κάθε χώρο εργα-
σίας, εκπαίδευσης και γειτονιά, να
μπούμε δυνατότερα στο εργατικό κίνη-
μα και την Αριστερά, να καθορίσουμε
τις εξελίξεις. 

Χτίζουμε την   π   
«Συζητάμε με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που

παλεύουμε μαζί, για την ανάγκη της ενότητας της αντικαπι-
ταλιστικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι μια συζήτηση που
συνδέεται άμεσα με το που βρίσκεται το εργατικό κίνημα και οι
ανάγκες της εργατικής τάξης. Δεν θα μπορούσαμε να πείσουμε
κανέναν απέναντι στις εκλογικές αυταπάτες που καλλιεργεί ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ και τα αλλά κόμματα της ρεφορμιστικής αριστεράς αν δεν
είχαμε την εργατική εναλλακτική, ότι τα πράγματα αλλάζουν από
τα κάτω μέσα από τις απεργίες και τους αγώνες και όχι από τα
βουλευτικά έδρανα. Μέσα στην προηγούμενη τριετία, οι εργάτες-
τριες σε μια σειρά περιπτώσεις έδειξαν ότι λειτουργούν σαν τάξη
περισσότερο από ποτέ. Έβγαινε ένας αγώνας και όχι απλά δεν
έμενε μόνος του αλλά γινόταν παράδειγμα για άλλους που έσκα-
γαν. Θέλουμε το πάντρεμα της μαχητικής εργατικής τάξης με μια
δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά » είπε ο Μάνος Ν. από τον το-
πικό πυρήνα Ηλιούπολης.

«Υπάρχει κόσμος στην Αριστερά που παίρνει δύναμη από τις
προσπάθειες που κάνουμε στους εργατικούς χώρους αλλά και
για μια ενωτική δυνατή αντικαπιταλιστική ριζοσπαστική αριστερά
και αυτό φάνηκε στο Studio. Γι’ αυτό έχουμε ένα επιπλέον χρέος
σαν μέλη του ΣΕΚ, να δυναμώσουμε για να μπορέσουμε να συνε-
χίσουμε αυτές τις προσπάθειες. Υπάρχει η δυνατότητα. Οι συμ-
βασιούχοι στο δήμο όπου εργάζομαι ξέρουν το ΣΕΚ και την Εργα-
τική Αλληλεγγύη μέσα από τους αγώνες. Γιατί την βλέπουν παν-
τού στους δήμους, στα νοσοκομεία, έξω από τα εργοστάσια, στη
γειτονιά, στο αντιφασιστικό. Και την στηρίζουν με τον απλό δικό
τους τρόπο. Τις προάλλες μας τελείωσαν οι εφημερίδες στην
εξόρμηση στο δήμο και ένας συνάδελφος έδωσε την δική του σε
έναν άλλο που δεν πρόλαβε να πάρει. Υπάρχουν προοπτικές για
να μεγαλώσουμε και γι’ αυτό πήραμε την απόφαση στον Κορυ-
δαλλό να σπάσουμε τον πυρήνα» είπε ο Μήτσος Κ. από τον τ.π
Κορυδαλλού και τους ΟΤΑ.  

«Να δώσω ένα νούμερο για το τι σημαίνει αύξηση της νοσηρό-
τητας στα ελληνικά νοσοκομεία. Στις παθολογικές κλινικες του
νοσοκομείου που εργάζομαι η πληρότητα φτάνει το 400% και η
στελέχωση του νοσοκομείου είναι στο 50% του προσωπικού που
προβλέπεται. Για να έχουμε μια αίσθηση τι σημαίνει υπερεφημέ-
ρευση και υπερεργασία. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότη-
τα της υγείας που παρέχεται σε συνδυασμό με τη διάλυση της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Και το μόνο “φάρμακο” που έχει αυ-
τή η κυβέρνηση είναι ιδιωτικοποιήσεις μέσω ΣΔΙΤ, “δωρεές” και
συγχωνεύσεις νοσοκομείων. Ξαναφέρνουν τους εργολάβους
στην καθαριότητα, που τους πετάξαμε έξω την προηγούμενη πε-
ρίοδο, σε μια σειρά σημεία. Τι πρέπει να κάνουμε; Απεργία διαρ-
κείας μέσα στα νοσοκομεία. Σε όλα τα νοσοκομεία ο κόσμος κινη-
τοποιείται, να συντονιστούμε με προσανατολισμό απεργιακή σύγ-
κρουση διαρκείας. Σε τι κατεύθυνση; Διαγραφή του χρέους για
να χρηματοδοτηθεί η δημόσια υγεία. Κρατικοποίηση με εργατικό
έλεγχο όλων των ιδιωτικών θεραπευτηρίων για να σταματήσουν
χιλιάδες κόσμου να είναι σε ράντζα ή να πεθαίνουν στο δρόμο»
είπε η Αργυρή Ε. από τον τ.π. Καλλιθέας και τα νοσοκομεία.

«Μπροστά μας υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για την αντικαπιτα-
λιστική και ριζοσπαστική αριστερά. Υπάρχουν χιλιάδες αγωνι-
στές-τριες που αυτή τη στιγμή μένουν ακάλυπτοι από την αντιπο-
λίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και από την πολιτική που διαφαίνεται ότι θα
ακολουθήσει σαν κυβέρνηση. Ταυτόχρονα υπάρχουν χιλιάδες ερ-
γαζόμενοι στους χωρους εργασίας που αναγνωρίζουν τις πρωτο-
βουλίες και τη δράση που κάνουμε, που ψηφίζουν μαζικά τα ενω-
τικά μας σχήματα στα συνδικάτα και στους συλλόγους. Ο κόσμος
θέλει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αναζητά τώρα λύσεις
απέναντι στην ακρίβεια και στην φτώχεια, αναζητά απαντήσεις
για ένα σύστημα γεμάτο αδικία, διαφθορά, κουκουλώματα όπως
αυτό των βιαστών στον Κολωνό που κατέληξε τελικά να είναι στη
φυλακή η μάνα των παιδιών. Και κοιτάζει προς την Αριστερά -και
προς τη δική μας Αριστερά που δεν του τάζει ημίμετρα από τα
οποία δεν θα γίνουν ούτε τα μισά. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε παν-
τού ορατοί, στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές» είπε η Θένια
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    πιο ανατρεπτική δύναμη
Α. από τα νοσοκομεία.

«Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο μέσα
στην οποία η κυβέρνηση έρχεται να περάσει
30 νομοσχέδια και μια φούρια να ξεπουλήσει
ό,τι μπορεί χωρίς να βάλει φρένο ούτε λεπτό.
Έχοντας στο νου τους ότι πολύ πιθανά θα χά-
σουν τις εκλογές, τρέχουν να εξασφαλίσουν
για τα φιλαράκια τους ό,τι δεν έχουν καταφέ-
ρει να δώσουν το προηγούμενο διάστημα. Το
επόμενο τρίμηνο θα είναι ένα τρίμηνο τερά-
στιας μάχης από την πλευρά της εργατικής
ταξης να σταματήσει αυτό το ξεπούλημα. Στα
νοσοκομεία το βλέπουμε αυτό, πάνε να ξεπου-
λήσουν και τα πόμολα, φέρνοντας τους εργο-
λάβους. Έχουμε απεργιακή κινητοποίηση με-
θαύριο γιατί ο εργολάβος στον Άγιο Σάββα θέ-
λει να προχωρήσει σε απολύσεις. Έχουμε μια
εμπειρία με το Συντονιστικό των Νοσοκομείων
για το πώς δένουμε τα συνδικαλιστικά αιτήμα-
τα με τον πολιτικό αγώνα. Αυτά τα εργαλεία
πρέπει να τα αξιοποιήσουμε μέσα σε μια έντο-
νη πολιτική προεκλογική περίοδο για να πούμε
όχι μόνο ότι θα φύγει η ΝΔ αλλά για να ανοί-
ξουμε ένα εναλλακτικό δρόμο απέναντι σε αυ-
τό το σύστημα» είπε η Κατερίνα Π. από τον τ.π
Πετρούπολης και τα νοσοκομεία.

Αλληλεγγύη
«Οι εικόνες διάλυσης στα νοσοκομεία έρ-

χονται από παντού, από τις κλινικές που κα-
ταρρέουν, πχ στο Ρέθυμνο, επειδή οι συνάδελ-
φοι δεν αντέχουν άλλο και παραιτούνται, από
την Καρδίτσα που σε όλο το νοσοκομείο υπάρ-
χει ένας ακτινολόγος, από το τι συμβαίνει με
τα φάρμακα και τις ιώσεις φέτος, τι συμβαίνει
με τα κρεβάτια. Αλλά πρέπει να έχουμε στο
μυαλό μας και την άλλη εικόνα, το τι έχουμε
καταφέρει. Συμβασιούχοι και επικουρικοί που
μπήκαν στην περίοδο του covid παραμένουν
σαν αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων που
έχουμε κάνει. Από την 1η Γενάρη στα νοσοκο-
μεία γύρισαν και οι χιλιάδες εργαζόμενοι που
η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε αφήσει εκτός
των νοσοκομείων στερώντας τους ένα κρίσιμο
προσωπικό, τάχα επειδή είναι ανεμβολίαστοι.
Το κίνημα των υγειονομικών έχει αναγκάσει
την κυβέρνηση σε υποχωρήσεις και αναδιπλώ-
σεις. Σε σχέση με την δίωξη που έχει ασκηθεί
εναντίον μου για την αντιρατσιστική δράση έρ-
χονται ψηφίσματα αλληλεγγύης από διάφροα
σημεία, την ένωση γιατρών στην Θράκη, από
τους εργαζόμενους στα camp των προσφύγων
στη Θεσσαλονίκη, από το Κοινωνικό Ιατρείο. Η
αλληλεγγύη είναι μεγάλη και χρειάζεται να την
απλώσουμε και άλλο. Είναι μέσα από αυτήν
μας την παρουσία που ένα ολόκληρο κομμάτι
στα νοσοκομεία κοιτάζει προς το ΣΕΚ και
υπάρχουν πλέον συνάδελφοι που μας ζητάνε
να οργανωθούν. Παρόμοια είναι η εικόνα και
στις γειτονιές και αυτό φάνηκε και στο μονοή-
μερο που οργανώσαμε στην πόλη με τη συμ-
μετοχή απεργών από τη Μαλαματίνα» είπε ο
Γιάννης Κ. από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης
και τα νοσοκομεία.

«Τέσσερα χρόνια πριν μας λέγαν ότι αν
βγούμε από το ευρώ θα έχουμε πληθωρισμό
και δεν θα υπάρχουν φάρμακα. Μας έλεγαν

ότι η ΕΕ είναι πρότυπο ανάπτυξης και αυτή τη
στιγμή το ευρωκοιβούλιο συγκλονίζεται από
το Κατάργκεϊτ. Το μόνο που έχει απομείνει στη
ΝΔ είναι να κινδυνολογεί ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ
θα ξαναμπούμε σε “περιπέτειες” και τι απαντα-
ει ο ΣΥΡΙΖΑ; Μην ανησυχείτε, εμείς ορκιζόμα-
στε σε αυτό το σύστημα. Και με το ΝΑΤΟ είμα-
στε, και με την αστυνομία είμαστε να πάρει
600 ευρώ και δεν υπάρχει περίπτωση να δια-
ταράξουμε το σύστημα των τραπεζών και της
ΕΕ. Και έχουμε έναν κόσμο να αντιλαμβάνεται
ότι η “κανονικότητα” στην οποία δίνει όρκους
πίστης ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κανονικότητα που κα-
ταστρέφει από το περιβάλλον μέχρι τις αν-
θρώπινες ζωές. Ο κόσμος μπορεί να εξοργίζε-
ται με τον Μητσοτάκη, να μην έχει εμπιστοσύ-
νη στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ρεφορμιστική αριστερά,
αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Χρειάζε-
ται μια αντικαπιταλιστική αριστερά που να βά-
ζει το ζήτημα της εναλλακτικής σε αυτό το σύ-
στημα, όχι μόνο στις ιδέες αλλά στην πράξη,
δυνατή μέσα στους χώρους και τις γειτονιές,
μετατρέποντας τη δύναμή της σε ενωτική δρά-
ση και νίκες. Μόνο έτσι μπορούμε να φτάσου-
με σε ανατροπές, αλλιώς δεν είναι καθόλου
ευθύγραμμο ότι τα πράγματα θα πάνε προς τα
εκεί που θέλουμε» είπε η Κατερίνα Θ. από τον
τ.π. Νίκαιας.

«Στις σχολές η Κεραμέως και συνολικά η κυ-
βέρνηση της ΝΔ έχει περάσει μια σειρά από
νόμους που μπροστά έχει να τους υλοποιήσει
η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από
τις εκλογές, π.χ. στις καθηγητικές σχολές που
έχουν περάσει στην ουσία ένα προσοντολόγιο
με δίδακτρα και σεμινάρια στην πλάτη των

φοιτητών. Έχει σημασία λοιπόν να μην ανακό-
ψουμε προεκλογικά τις κινητοποιήσεις που
όλη τη χρονιά δεν έχουν σταματήσει στις σχο-
λές, Αναγκάσαμε την κυβέρνηση σε υποχωρή-
σεις και οδηγήσαμε σε ιδεολογική ήττα της
δεξιάς στα πανεπιστήμια μέσα από την περσι-
νή συντριβή της ΔΑΠ. Στην ΑΣΟΕΕ αύριο
υπάρχει συνέλευση για το πως το φοιτητικό κί-
νημα πρέπει να μπλοκάρει τις ηλεκτρονικές
εκλογές. Θέλουμε συνελεύσεις και αποφάσεις
για κινητοποιήσεις σε κάθε σχολή. Τα μαθήμα-
τα και τα αμφιθεάτρα είναι επίσης ένας χώρος
παρέμβασης μέσα στον οποίο ανάβει η ιδεο-
λογική και πολιτική συζήτηση. Έτσι μεγαλώσα-
με στο ΠΑΔΑ, με την εργατική αλληλεγγύη,
έδρανο το έδρανο. Μετά την δολοφονία Φραγ-
κούλη όλοι οι φοιτητές-τριες ήταν εξοργισμέ-
νοι για την στάση της αστυνομίας και της κυ-
βέρνησης που τους έδωσε τα 600 ευρώ και
υπήρξε έντονη κριτική της στάσης του ΚΚΕ να
ψηφίσει στη Βουλή το επίδομα. Οι τοπικοί πυ-
ρήνες πρέπει να αγκαλιάσουν τις σχολές. Παί-
ζει ρόλο η σύνδεση με τις γειτονιές και τους
εργατικούς χώρους, να τοποθετούνται απερ-
γοί σε μια φοιτητική συνέλευση και να ζητάνε
τη συμπαράσταση» είπε η Μαρία Κ. από τις
σχολές.

Πρωτοβουλίες
«Στην Αρχιτεκονική έχουμε παίξει ρόλο για

να βγουν 6-7 συνελεύσεις, να υπάρχει μεγάλη
συμμετοχή στις πορείες στις 17 Νοέμβρη, στις
25 Νοέμβρη ενάντια στον σεξισμό, στις 6 Δε-
κέμβρη μετά και τη δολοφονία του Φραγκού-
λη. Έχοντας αυτό το παράδειγμα, το γενικεύ-

σαμε στις άλλες σχολές, συμμετέχοντας σε
σχήματα και προσπαθώντας να αναγεννήσου-
με συλλόγους που ήταν για χρόνια ανενεργοί.
Μέσα από αυτήν την διαδικασία έχουμε πλέον
μέλη του ΣΕΚ σε έξι σχήματα και κόσμο που
κινείται γύρω από τις πρωτοβουλίες μας σε
όλα τα τμήματα της πόλης, μια μεγάλη δύναμη
για τις μάχες που έρχονται. Χρειάζεται μια με-
θοδική δουλειά για να κερδίσουμε τα πρωτο-
πόρα κομμάτια στις σχολές και στην πόλη» εί-
πε ο Τάσος Τ. από τον τ.π. Βόλου.

«Έχει σημασία να συνδέεις τις άμεσες μά-
χες με τις ιδέες και την πολιτική σου. Ένα πα-
ράδειγμα είχαμε σε αυτό με την πανεργατική
απεργία στις 9 Νοέμβρη στα Χανιά που ήταν
μεγαλειώδης. Ο τρόπος που την οργανώσαμε
στους εκπαιδευτικούς, ήταν με απεργιακές
επιτροπές που έβαλαν μπρος να σαρώσουν
όλα τα σχολεία. Αλλά δεν περιοριστήκαμε
εκεί. Έχουμε ανοίξει το τελευταίο διάστημα
παρέμβαση στους εργαζόμενους στον ιδιωτι-
κό τομέα της πόλης, ετοιμαζόμαστε να κατε-
βούμε στο σωματείο των ιδιωτικών υπαλλή-
λων. Καλέσαμε όλον αυτόν τον κόσμο να συ-
ζητήσουμε στους πυρήνες του ΣΕΚ πάνω στις
ιδέες μας, την στρατηγική μας και την τακτική
μας, μια διαδικασία πολύτιμη για τους ίδιους
αλλά και για το κόμμα μας. Υπάρχει ένα μεγά-
λο ακροατήριο που δεν καλύπτεται από την
αντιπολίτευση μέσα στο κοινοβούλιο και ψά-
χνεται πιο αριστερά, και είναι πολύτιμη αυτήν
την περίοδο η διαδικασία που έχει ξεκινήσει
για τη συγκρότηση μιας μαζικής ενωτικής αντι-
καπιταλιστικής και ριζοσπαστικής αριστεράς»
είπε η Μαρία Κ. από τον τ.π Χανίων.  

Επιμέλεια: Γιώργος Πίττας

9/11/22, Γενική απεργία, Αθήνα. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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KOΛΩΝΟΣ
«Θέλουν να μας διαλύσουν»

«Το πρώτο που έκανε η μάνα μου και ο πατέρας μου, πήγαν στο αστυνομι-
κό τμήμα του Κολωνού. Εκεί τους είπαν ότι θέλουν να καταγγείλουν το βια-
σμό της κόρης τους και είπαν και το όνομα του Μίχου … Όση ώρα περίμεναν
έξω, έβλεπαν να πηγαινοέρχονται στο γραφείο του διάφοροι αστυνομικοί
αναστατωμένοι. Τους είπαν να φύγουν γιατί έχουν κάτι σοβαρό και να έρ-
θουν την άλλη μέρα. Την επόμενη μέρα πήγαν πάλι και τους να πάνε στη ΓΑ-
ΔΑ να κάνουν καταγγελία… Περιμέναμε 40 μέρες και δεν είχε γίνει τίποτα και
ξανά πήγε η δικηγόρος με την μάνα μου στην ΓΑΔΑ και τους είπαμε ότι θα
πάμε στον εισαγγελία και την άλλη μέρα τον συλλάβανε…».

Αυτά κατήγγειλε ανάμεσα σε άλλα ο αδελφός της 12χρονής στον Κολωνό,
Κώστας, μιλώντας σε σύσκεψη για τη συγκρότηση Πρωτοβουλίας αλληλεγ-
γύης στην οικογένεια:  «Σε τρεις μέρες ήρθε η αστυνομία σπίτι μας, τα έκανε
άνω κάτω, έπιασαν τη μάνα μου χωρίς κανένα στοιχείο… είναι το μήνυμα
που θέλουν να δώσουν... Ποιο παιδί θα τολμήσει και ποια οικογένεια θα πάει
να καταγγείλει αν κάτι του συμβεί;  Θα τον ξεφτιλίσουν και θα του διαλύσουν
τη ζωή. Πολλά τα παραδείγματα για τόσους που έχουν έξω. Ο μπάτσος που
σκότωσε τον 16χρονο είναι έξω, ο μπάτσος που εξέδιδε και κακοποιούσε την
κοπέλα στην Ηλιούπολη δικάστηκε, είναι ένοχος και είναι έξω. Οι διάφοροι
Λιγνάδηδες είναι έξω. Τι άλλο να πούμε;  Θέλω ο κόσμος να είναι μαζί μας
και να κάνουμε ότι μπορούμε για να βγει το συντομότερο η μάνα μου από τη
φυλακή…» 

«Προέρχομαι από πολύ
φτωχή οικογένεια, η μη-
τέρα μου μοδίστρα, ο

πατέρας τσαγκάρης... Η μητέρα μου
καταδικάστηκε, γιατί έκρυβε η οικο-
γένεια έναν αντιστασιακό στα Δε-
κεμβριανά του ’44… την άφησαν να
με γεννήσει στο σπίτι, με συνοδεία
αστυνομίας βέβαια. Τα δύο πρώτα
χρόνια της ζωής μου μεγάλωσα μέ-
σα στις φυλακές».

Έφυγε από την ζωή στις 3 Γενάρη
σε ηλικία 77 ετών ο Νότης Μαυρου-
δής. Τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής
του τα έζησε στην φυλακή. Αλλά έγι-
νε ένας διεθνούς κλάσης βιρτουό-
ζος της κλασσικής κιθάρας. Έκανε
τα πρώτα βήματά του δίπλα στον
Δημήτρη Φάμπα στις αρχές της δε-
καετίας του ’60 και το 1970 πήγε
στην Ιταλία όπου κατέχοντας την
έδρα κλασσικής κιθάρας στη Scuola
Ciciva di Milano, δίδαξε ως το 1975.
Την ίδια περίοδο, ο μουσικός συμμε-
τείχε σε μια σειρά από διεθνή φεστι-
βάλ και τιμήθηκε με αρκετές διακρί-
σεις ενώ κυκλοφόρησε τον Ιούλη
του 1974 στο Παρίσι τον δίσκο «Ch-
ants de la resistance grecque» με
εξώφυλλο το πορτραίτο του Άρη Βε-
λουχιώτη. Το 1975 επέστρεψε στην
Αθήνα όπου δίδαξε κλασική κιθάρα
στο Εθνικό Ωδείο. Ανάμεσα στους
μαθητές του υπήρξαν μουσικοί
όπως ο Παναγιώτης Μάργαρης με
τον οποίο συνεργάστηκε πολλές φο-
ρές σε ντουέτα κιθάρας, ο Μανώλης
Ανδρουλιδάκης αλλά και ο Θέμης
Ανδρεάδης, ο Σωκράτης Μάλαμας
και άλλοι.

Ο Νότης Μαυρουδής δεν περιορί-
στηκε σε μια καριέρα βιρτουόζου
δάσκαλου της κλασσικής κιθάρας.
Υπήρξε συνθέτης που τα έργα του
τραγούδησε το ανφάν γκατέ των ελ-
λήνων ερμηνευτών τον τελευταίο μι-
σό αιώνα. Συνεργάστηκε με δεκάδες

συνθέτες και μουσικούς σε πολλές
συλλογικές δουλειές, υπήρξε ο ίδιος
μουσικός παραγωγός σε άλλους
καλλιτέχνες. Όπως σεμνά ομολο-
γούσε ήταν ένας από τους βασικούς
συνθέτες, μαζί με τον Σπανό και τον
Σαββόπουλο, που την δεκαετία του
’60 έδωσαν πνοή στο «Νέο Κύμα»,
γράφοντας μουσική για την Αρλέτα,
τον Γιώργο Ζωγράφο κ.α. 

Άφησε πίσω του μια μεγάλη δι-
σκογραφική παραγωγή που περι-
λάμβανε δικά του έργα, μουσική για
θεατρικές παραστάσεις και τον κινη-
ματογράφο, ορχηστρικούς δίσκους,
σαρανταπεντάρια, κλασσικά έργα,
ένα ολόκληρο κύκλο διασκευών για
κλασσική κιθάρα που περιλάμβανε
από Χατζηδάκη μέχρι Βαμβακάρη
και από μουσικές της Ν. Αμερικής
μέχρι Beatles, σημαδεύοντας όλη
αυτή τη μεγάλη μουσική διαδρομή,
με το ιδιαίτερο ηχόχρωμά του. Από
το 1983 έως το 1987 εξέδωσε το πε-
ριοδικό κιθάρας Tar και οργάνωσε
σημαντικές συναυλίες σε παγκόσμια
δημοφιλείς κιθαριστές. 

Ήταν μια πολυσχιδής μουσική
προσωπικότητα. Και έξοχος σολίστ
και λάτρης της συλλογικής δουλει-
άς, και συνθέτης και διασκευαστής,
και κλασσικός και λαϊκός, με την έν-
νοια ότι δεν ήταν εστέτ, έγραφε,
έπαιζε και νοιαζόταν για τον κόσμο
γύρω του. Η μουσική που έγραψε
για το ποίημα του Αλκαίου «Πρωινό
Τσιγάρο» εδώ και τριάντα χρόνια
δεν έχει σταματήσει να τραγουδιέ-
ται σε συναυλίες, παρέες και μονα-
χικά δωμάτια. 

Πολιτική παρέμβαση
Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Γρά-

φοντας σε έντυπα και εφημερίδες,
και στη συνέχεια στις διαδυκτιακές
τους σελίδες είχε μια συνεχή πολιτι-
κή παρέμβαση και ζωντανή παρου-
σία πάνω σε μια σειρά ζητήματα.
«Κάναμε κατάληψη στο Πολυκλαδι-
κό Αμπελοκήπων, τότε το '90... Μας
είχαν επιτεθεί διάφορα φασιστοει-
δή...και αποφάσισαν οι γονείς να κά-
νουν περιφρούρηση της κατάληψής
μας. Και ήταν εκεί, φρουρός μας και

ο Νότης, μιας και ο γιος του ο Χά-
ρης ήταν μαθητής στο ίδιο σχολείο»,
θυμάται η Ναταλία Ρασούλη. Αργό-
τερα τον θυμόμαστε να στηρίζει τις
μεγάλες αντιπολεμικές συναυλίες
για τους βομβαρδισμούς στη Σερβία
και αλληλεγγύης στον Οτσαλάν το
1999. 

Πέρσι απάντησε δημόσια στην
επίθεση του Γρηγόρη Ψαριανού στη
συναυλία «Για την ειρήνη» (παραποί-
ησε την αφίσα της με αγκυλωτούς
και σφυροδρέπανα): «Ο παλιόφιλος,
με αυτή του την ενέργεια, αυτοτο-
ποθετείται σε ένα πολιτικό περιθώ-
ριο μιας παρηκμασμένης συμπερι-
φοράς (ακρο)δεξιού αμοραλισμού.
Στηρίζω τη συναυλία, παρ’ όλες τις
επί μέρους… λεπτομέρειες». Πολλά
χρόνια νωρίτερα το 1993 είχε βάλει
τη σφραγίδα του σε έναν άλλο απο-
χαιρετισμό, στην «Ωδή στον Διονύ-
ση» σε στίχους Τάσου Σαμαρτζή και
ερμηνεία του Θανάση Γκαϊφύλλια:
«Θυμάμαι τότε ήταν `κει μέσα στου
κόσμου τη βουή σε μια διαδήλωση
που ανάβει στην πλατεία, μα τωρ’
αλλάξαν οι καιροί κι από τ’ αερόστα-
το θωρεί μια κοντοπόδαρη φυλή τό-
σο γελοία...» 

Σε ανάρτησή του ο Στέλιος Νικη-
τόπουλος θύμισε τα λόγια του τον
Ιούνιο του 2013 στο προαύλιο της
κατειλλημμένης ΕΡΤ: «Αγαπητές φί-
λες, αγαπητοί φίλοι, πώς να σας πω;
Συντρόφισσες, σύντροφοι! Ευχαρι-
στούμε που είστε εδώ. Να το συνεχί-
σετε! Όσο είναι ανοιχτό το προαύ-
λιο της ΕΡΤ, τόσο πιο πολύ μας εν-
διαφέρει να στείλουμε μηνύματα
προς πάσα κατεύθυνση». Όπως είχε
δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή
ο Νότης Μαυρουδής: «Οι εντάξεις

μου στον Συνασπισμό, στη Δημο-
κρατική Αριστερά και στους Οικολό-
γους ήταν μεγάλο σχολείο για μένα.
Δεν μετανιώνω καθόλου. Όπως δεν
μετανιώνω που κρατάω αποστάσεις» 

Βρέθηκε στο πλευρό των μουσι-
κών που διαδήλωναν την περίοδο
της καραντίνας και ξανά στο πλευρό
των σπουδαστών των καλλιτεχνικών
σχολών τις μέρες των γιορτών: «Και,
αναπόφευκτα, ας το πάρω προσωπι-
κά! Τόσο εγώ, όσο και οι συνάδελ-
φοι μουσικοί της γενιάς μου και όχι
μόνο, με δέκα και πάνω χρόνια
σπουδών, με πολύωρη καθημερινή
μελέτη, με επί χρόνια έξοδα, αγορές
ακριβών οργάνων και βιβλίων... Ξαφ-
νικά, είμαι εξαναγκασμένος να πε-
ριοριστώ, σε ό,τι αφορά το επίπεδο
σπουδών μου, σε ένα απολυτήριο
επιπέδου Λυκείου»!

Αξίζει να κρατήσει κανείς την τε-
λευταία του πρωτοχρονιάτικη προ-
τροπή: «Όμως αποδείχτηκε, για άλ-
λη μια φορά, στη ζωή δεν υπάρχουν
δεδομένα· αυτά ανατρέπονται εύκο-
λα, όταν οι άνθρωποι δεν προστα-
τεύουν τους εαυτούς τους, τα παι-
διά και τα εγγόνια τους, μέσα από
πράξεις που ενδυναμώνουν τη συ-
νείδηση και τη συμμετοχή στο κοι-
νωνικό γίγνεσθαι. Να γίνουν δηλαδή
αλληλέγγυοι και συνοδοιπόροι, να
συμπλεύσουν μέσα στο… κύμα της
εκπαίδευσης, της γνώσης, της ελευ-
θερίας και των συλλογικών οργά-
νων. Η Ιστορία διαθέτει αμέτρητες
σελίδες σκληρών και αιματηρών
αγώνων, για τη δύσκολη πορεία τής
ανθρωπότητας στην αναζήτησή
τους… Η ατομική και συλλογική
Ελευθερία όμως έχουν κανόνες και
υποχρεώσεις. Δεν είναι φράση
απλώς φιλολογική· εξ’ άλλου, για να
την προσεγγίσεις προϋποθέτει αγώ-
νες και διεκδικήσεις».

Γ.Π.

Μαζική ήταν η συμμετοχή στην κινητοποίηση στην
Πάτρα στις 9/1, στην επέτειο για τα 32 χρόνια από τη
δολοφονία του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα, από μέλη
της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας. Η πορεία ξεκίνησε από το σχολικό
συγκρότημα Τεμπονέρα και κατέληξε στο Παράρτημα
(που το '91 ήταν τα γραφεία της ΕΛΜΕ, από όπου ξεκί-
νησαν οι καθηγητές που πήγαν να υπερασπιστούν τους
μαθητές από την ομάδα Καλαμπόκα).

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν η τοπική ΕΛΜΕ και ο
Σύλλογος Δασκάλων, οι ΟΛΜΕ-ΔΟΕ, Φοιτητικοί Σύλλο-
γοι με το πανό Βιολογικό, Μαθηματικό, Χημικών Μηχανι-
κών, πολιτικές οργανώσεις και συλλογικότητες (ΕΑΜ,
ΣΕΚ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΛΑΕ, ΚΚΕ-μλ, ΟΚΔΕ, Δυσήνιος Ίππος).
Το παρών έδωσαν επίσης εκπρόσωποι
του Δήμου, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, η νεολαία
ΠΑΣΟΚ, δημοτικές παρατάξεις της αρι-
στεράς.

Το φθινόπωρο του 1990, η κυβέρνηση
του μπαμπά Μητσοτάκη ανακοινώνει πο-
λυνομοσχέδιο για την Παιδεία που προ-
βλέπει μεταξύ άλλων λειτουργία ιδιωτι-
κών ΑΕΙ, κατάργηση της δωρεάν παρο-

χής συγγραμμάτων, επιβολή χρονικού ορίου στις σπου-
δές, περιορισμό του πανεπιστημιακού ασύλου, επιβολή
ομοιόμορφης ενδυμασίας, έπαρση της σημαίας, υπο-
χρεωτικούς εκκλησιασμούς κ.ά.

Την απάντηση την έδωσε άμεσα η νεολαία, με ένα
συγκλονιστικό κίνημα μαθητικών και φοιτητικών καταλή-
ψεων, που άνοιξε το κύκλο των αγώνων που γκρεμοτσά-
κισαν την τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Αυτός είναι ο δρόμος για να τελειώσουμε και με την
σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη, τις αντιδραστικές επι-
θέσεις, που σπέρνουν κλιμακούμενη φτώχεια, ρατσι-
σμό, σεξισμό και πολεμοκαπηλεία.

ΣΕΚ Πάτρας

Τιμή στον Νίκο ΤεμπονέραΠΑΤΡΑ

Αντίο Νότη Μαυρουδή
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Μέχρι πριν από λίγες εβδομά-
δες η Δύση αρνιόταν να
στείλει βαριά, επιθετικά,

όπλα στην Ουκρανία με τα οποία θα
μπορούσε να χτυπήσει στόχους μέ-
σα σε Ρωσικά εδάφη. Ο στόχος ήταν
προφανής: να αποφευχθεί κάθε
«πρόκληση» απέναντι στη Ρωσία
που θα μπορούσε να πυροδοτήσει
μια άμεση σύρραξη ανάμεσα στις
δυο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνά-
μεις του πλανήτη, το ΝΑΤΟ και τη
Ρωσία δηλαδή. Όχι πια.

Τον Δεκέμβρη ο πρόεδρος Μπάιν-
τεν ανακοίνωσε την απόφασή του να
στείλει μια συστοιχία πυραύλων
«εδάφους-αέρος» τύπου Πάτριοτ
στην Ουκρανία. Τυπικά οι πύραυλοι
αυτοί είναι ένα αμυντικό όπλο: ο
στόχος τους είναι να εξολοθρεύουν
στον αέρα τους εχθρικούς πυραύ-
λους, πριν αυτοί φτάσουν στον στό-
χο τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
με επιθετικό τρόπο. Το βεληνεκές
τους είναι πάνω από 150 χιλιόμετρα. 

Και η Ουκρανία και η Ρωσία χρησι-
μοποιούσαν μέχρι τώρα τους ρωσι-
κής κατασκευής πυραύλους S300 -
και αμυντικά για να αναχαιτίσουν εχ-
θρικά πυρά και επιθετικά για να πλή-
ξουν θέσεις και εγκαταστάσεις του
αντιπάλου τους. Το βεληνεκές,
όμως, αυτών των πυραύλων δεν ξε-
περνάει τα 65 χιλιόμετρα. Στην αρχή
του πολέμου ο Ουκρανικός στρατός
είχε περίπου 250 πυραύλους S300
στις «αποθήκες» του –που θα είχαν
εξαντληθεί όμως πολύ γρήγορα αν η
Πολωνία και οι άλλες δυτικές πλέον
χώρες που ανήκαν παλιά στο «Σύμ-
φωνο της Βαρσοβίας» (το ρωσικό
ανάλογο του ΝΑΤΟ που διαλύθηκε
το 1991) δεν την προμηθεύαν με πυ-
ραύλους που είχαν στις δικές τους
αποθήκες. Αλλά και αυτό το στοκ
εξαντλείται σταδιακά. Και είναι προ-
φανές ότι ούτε η Ουκρανία ούτε η
Πολωνία και οι άλλες χώρες της
ανατολικής Ευρώπης που έχουν
προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ δεν μπο-
ρούν να αγοράσουν πλέον στρατιω-
τικό υλικό από την Ρωσία.

Οι ΗΠΑ και οι άλλες δυτικές χώ-
ρες έχουν ενισχύσει ήδη μέσα
στους προηγούμενους μήνες με πυ-
ραύλους τύπου «Χιμάρ» (Μ142) τον
Ουκρανικό στρατό.  Οι πύραυλοι αυ-
τοί έχουν βεληνεκές λίγο μεγαλύτε-
ρο από τους S300 (80 χιλιόμετρα).
Όπως και οι Πάτριοτ έτσι και οι Χι-
μάρ υποτίθεται ότι είναι αμυντικά
όπλα. Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς
ο Ουκρανικός στρατός εντόπισε
(μάλλον από τα «χρόνια πολλά» που
αντάλλασσαν με τις οικογένειές
τους οι φαντάροι) ένα ρωσικό στρα-
τόπεδο στην περιοχή του Ντονμπάς.
Μέσα σε λίγα λεπτά ένας «αμυντι-
κός» Χιμάρ χτύπησε το στρατόπεδο
σκοτώνοντας επί τόπου τουλάχιστον
86 Ρώσους φαντάρους. 

Αλλά ακόμα και η ίδια η Ρωσία
έχει αρχίσει να ξεμένει από όπλα και
πυρομαχικά. Προς το παρόν έχει κα-

ταφέρει να καλύψει τα κενά με πυ-
ραύλους που «δανείζεται» από το
Ιράν –μια χώρα με την οποία έχει
αποκτήσει στενές σχέσεις στη διάρ-
κεια του πολέμου της Συρίας. Και
προσπαθεί πυρετωδώς να ενισχύσει
την παραγωγή για να καλύψει τις
μελλοντικές ανάγκες.

Αιμορραγία
Και για την Δύση όμως, η στήριξη

της Ουκρανίας είναι -και από οικονο-
μική και από στρατιωτική άποψη- μια
μεγάλη αιμορραγία. Ο μεγαλύτερος
χορηγός της Ουκρανίας στον πόλε-
μο με τη Ρωσία είναι οι ΗΠΑ, που
έχουν προσφέρει μέχρι τώρα μόνο
για στρατιωτική βοήθεια υλικά αξίας
πάνω από 18,5 δις δολαρίων. Στη
δεύτερη θέση είναι η Γερμανία, που
έχει προσφέρει 2,3 δις. Στην Τρίτη
θέση είναι η Πολωνία (η μεγαλύτερη
πηγή στρατιωτικού υλικού σοβιετι-
κής κατασκευής το οποίο γνωρίζει
και μπορεί εύκολα να χρησιμοποι-
ήσει ο Ουκρανικός στρατός) με προ-
σφορές αξίας 1,8 δις. Ακολουθούν ο
Καναδάς (1 δις) και η Γαλλία (0.5
δις). Όλοι τώρα αυτοί οι «μεγάλοι
χορηγοί» ξεχνούν ο ένας μετά τον
άλλο τις επιφυλάξεις τους για τα βα-
ριά, επιθετικά όπλα που μπορούν να
πλήξουν στόχους μέσα στη Ρωσία
και να πυροδοτήσουν έναν άμεσο
πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και το

ΝΑΤΟ και ετοιμάζονται και αυτοί να
στηρίξουν το Κίεβο με τανκς, ελα-
φριά και βαριά στρατιωτικά οχήματα
και αντιαρματικά οβιδοφόρα.

Η Βρετανία ετοιμάζεται, όπως όλα
δείχνουν, να στείλει τανκς τύπου
«Τσάλεντζερ» στην Ουκρανία. Το
Λονδίνο έχει «βάλει στην άκρη» πά-
νω από 2 δις δολάρια για την στήρι-
ξη της Ουκρανίας στον πόλεμο
ενάντια στη Ρωσία. Το «Τσάλετζερ»
υποτίθεται ότι είναι και αυτό ένα
αμυντικό όπλο –είναι ένα τανκ ανα-
χαίτισης τανκς. 

Η Πολωνία βρίσκεται σε διαπραγ-
ματεύσεις με την Γερμανία για την
αποστολή στην Ουκρανία τανκ τύ-
που Λέοπαρντ (τα οποία κατασκευά-
ζει η Γερμανία). Και η ίδια η Γερμα-
νία που ως τώρα υποτίθεται ότι έβα-
ζε το πιο σκληρό βέτο στην αποστο-
λή επιθετικών όπλων στην Ουκρανία
ετοιμάζεται να στηρίξει και αυτή το
Κίεβο άμεσα με τανκ Λέοπραντ – και
φυσικά και άλλα βαριά όπλα. Η Γαλ-
λία και η Ιταλία είναι έτοιμες τα ακο-
λουθήσουν.

Το τέλος του πολέμου στην Ου-
κρανία δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
Οι Πάτριοτ που ετοιμάζεται να στεί-
λει ο Μπάιντεν στον Ζελένσκι είναι
ένα περίπλοκο όπλο. Ο κάθε πύραυ-
λος είναι ένα αυτόματο αεροσκάφος
εφοδιασμένο με υπολογιστές, ραν-
τάρ, κάμερες και αισθητήρες με τα

οποία «κλειδώνει» τον στόχο του μέ-
χρι να τον εξολοθρεύσει. Ο Ουκρα-
νικός στρατός θα χρειαστεί πολλούς
μήνες εκπαίδευσης για να μπορέσει
να τους χρησιμοποιήσει. Το κόστος
του κάθε ένα από αυτούς τους πυ-
ραύλους κυμαίνεται ανάμεσα στα 3
και τα 4 εκατομμύρια δολάρια. 

Ο Ουκρανικός  στρατός έχει κατα-
φέρει μέσα στις τελευταίες εβδομά-
δες να ανατρέψει κάποιες από τις
αρχικές νίκες του ρωσικού στρατού.
Οι φιλοδυτικοί στρατιωτικοί ρεπόρ-
τερ αποδίδουν αυτές τις επιτυχίες
στο «πρωτοφανές ηθικό» του ουκρα-
νικού στρατού που πολεμάει, σε αν-
τίθεση με τον ρωσικό στρατό, «υπέρ
πίστεως και πατρίδος». Στην πραγ-
ματικότητα η αντιστροφή αυτή,
όμως, οφείλεται πολύ περισσότερο
στην «αλόγιστη» χρήση των οπλικών
συστημάτων που τους προσφέρει η
Δύση. 

Φόβοι
Κάποιοι «σοβαροί» δυτικοί αναλυ-

τές εκφράζουν από τώρα φόβους
ότι αυτή η «αλόγιστη» χρήση και η
εξίσου «αλόγιστη» συνεχής στήριξη
της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ αδυνα-
τίζει την ίδια την άμυνα της Δύσης
απέναντι όχι μόνο στη Ρωσία αλλά
και τον μεγάλο αντίπαλο, την Κίνα. Ο
Τζακ Γουόλινγκ, ένας επίσημος βρε-
τανός στρατιωτικής αναλυτής, ισχυ-

ρίστηκε πριν από λίγες μέρες από
τις στήλες της εφημερίδας The
Guardian ότι ο πραγματικός λόγος
για τον οποίο οι ΗΠΑ αρνούνταν μέ-
χρι τώρα την αποστολή Πάτριοτ
στην Ουκρανία δεν ήταν ο κίνδυνος
της κλιμάκωσης του πολέμου (όπως
έλεγαν επίσημα), αλλά το γεγονός
ότι το στοκ των πυραύλων που οι
ίδιες διαθέτουν είναι μικρότερο από
το ελάχιστο που προβλέπουν οι με-
λέτες τους για την άμυνα στην πε-
ριοχή του Ινδο-ειρηνικού. Το συμπέ-
ρασμα που βγάζει είναι αυτό που θα
περίμενε, φυσικά, ο καθένας από
ένα γεράκι του διαμετρήματός του:
άμεση ενίσχυση της πολεμικής βιο-
μηχανίας.

Η κούρσα των εξοπλισμών έχει
πάρει κυριολεκτικά φωτιά μέσα στην
περίοδο που διανύουμε. Οι παγκό-
σμιες στρατιωτικές δαπάνες ξεπέρα-
σαν μέσα στο 2021 (δεν έχουμε ακό-
μα πλήρη στοιχεία για το 2022) για
πρώτη φορά στην ιστορία τα δυο
τρισεκατομμύρια δολάρια. Τις πρώ-
τες τρεις θέσεις στον μακάβριο αυ-
τό κατάλογο των πρωταγωνιστών
του θανάτου τις καταλαμβάνουν οι
ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία. Η Γερμανία,
που βρισκόταν λόγω της ήττας της
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο πολύ χα-
μηλά μέχρι τώρα, αποφάσισε τη
χρονιά που μας πέρασε να προχω-
ρήσει σε μια «αγορά του αιώνα»
ύψους 100 δις Ευρώ και έχει βάλει
στόχο, όπως όλα δείχνουν, να κατα-
κτήσει μέσα στα επόμενα χρόνια μια
από τις πρώτες θέσεις στον σχετικό
κατάλογο. 

Ο κόσμος έχει αρχίσει να θυμίζει
και πάλι τα πρώτα χρόνια του 20ου
αιώνα την εποχή που οι άρχουσες
τάξεις όλων των Μεγάλων Δυνάμε-
ων είχαν καταληφθεί από την «τρέ-
λα» των εξοπλισμών και του πολέ-
μου. Εκείνη η «τρέλα» κατέληξε το
1914 και ξανά το 1940 στα δυο με-
γαλύτερα σφαγεία της ιστορίας,
στους δυο παγκόσμιους πολέμους.

Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται.
«Οι άνθρωποι κάνουν την ιστορία
τους», όπως λέει το διάσημο ρητό
του Καρλ Μαρξ, «αλλά σε συνθήκες
που οι ίδιοι δεν ελέγχουν». Οι άρ-
χουσες τάξεις είναι ικανές, προκει-
μένου να υπερασπιστούν τα συμφέ-
ροντά τους, να απλώσουν τον πόλε-
μο ανάμεσα στην Ρωσία και τη Δύση
έξω και πέρα από τα σύνορα της
Ουκρανίας. Οι μόνοι που μπορούν
να σταματήσουν αυτή την τρέλα εί-
ναι οι εργάτες, οι απλοί άνθρωποι,
τα υποψήφια θύματα του πολέμου.
Στη Ρωσία υπάρχει τεράστια αντί-
δραση από τη νεολαία ενάντια στην
γενική επιστράτευση που έχει καλέ-
σει ο Πούτιν. Το ίδιο πρέπει να γίνει
παντού, και στα δυο αντιμαχόμενα
στρατόπεδα. Οι άρχουσες τάξεις
φοβούνται τις «ανταρσίες» μας. Ας
κάνουμε τους φόβους τους πραγμα-
τικότητα.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Κλιμακώνουν το σφαγείο
και τους εξοπλισμούς

Οι μανάδες σε Ουκρανία και Ρωσία θρηνούν τους αδικοχαμένους γιους τους
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανε-
ξάρτητη 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 προ-
στατεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας
τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα 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 παρα-

γωγή και την διανομή σύμφωνα με τις αν-
θρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι
μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψου-
με όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπο-
ρούμε να σταματήσουμε τους πλούσιους
και δυνατούς 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 απομο-
νωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του
’17 ηττήθηκε κάτω από την πίεση της παγ-
κόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο
για την επικράτηση του Στάλιν και την μετα-
τροπή της Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό.
Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημιουργήθη-

καν αργότερα 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 εργα-
τικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλά-
δα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο,
που καταδικάζει πρόσφυγες και μετανά-
στες να πεθαίνουν στα σύνορά της και να
αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν
καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμέ-
νους να οργανώνουν την αντίστασή τους.
Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοα-
πελευθερωτικά 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
καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυ-
νήγι του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί για-
τί είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον
πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον
στρατό. Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύ-
ναμη, η εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι
αυτή οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατι-
κό Κόμμα, έχει σαν στόχο να φέρει τους
ακτιβιστές του κινήματος μαζί με την εργα-
τική τάξη. Το επαναστατικό κόμμα είναι
αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να
οργανώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να
βοηθήσει να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες
και εκείνες οι στρατηγικές που θα μπορέ-
σουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλι-
σμό. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
Άνω Πετράλωνα Σταθμός 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γ. Ολυμπίου 6μμ 
ΘΗΣΕΙΟ 
Κάτω Πετράλωνα Σταθμός 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 7μμ 
ΝΙΚΑΙΑ Μετρό Αγ. Νικολάου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1
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
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 12.00μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ My market 
Πλαταιών και Παραμυθίας 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
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλατεία Ελευθερίας 6.30μμ
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

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Κουτσό 8.30μμ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΚΥΨΕΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 
βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης 7.30μμ
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 Βραζιλιάνα 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Φωτεινού

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 Παιδαγωγικό 7.30μμ 
Ομιλήτρια: Μαρίνα Διονυσίου

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 
καφέ Πλάτωνας, Ακαδημία Πλάτωνα, 7μμ
Ομιλητής: Αλέξης Μαρτζούκος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 
καφέ Τρίκυκλο, Νέος Κόσμος, 8μμ
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΠΑΤΗΣΙΑ  
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 
καφέ Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 Περιμπανού 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ιζαμπέλα Μπασάρι

ΙΛΙΟΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ φούρνος Λέο Κον, 
κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων 7μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Ντραμς 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 Μέρες Ραδιοφώνου 7μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 
παλαιό δημαρχείο (ΚΕΠ) 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 
πλ. Ηρώων (Tre Stelle)7.30μμ
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 
πλ. Φελέκη, Νισύρου και Πάτμου 8μμ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 
δημαρχείο Άγ. Παρασκευής 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Books and Coffee 7μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 
καφέ πλατείας Σουρμένων 7μμ
Ομιλήτρια: Πενελόπη Τρομπέτα

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7μμ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 
δημαρχείο Κορυδαλλού, 2ος ορ. 6.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ. 7μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 6μμ
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Μαρίνα 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 
aberto, Ρήγα Φερραίου 48, 6.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 Θόλος 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1 καφέ Φίλοιστρον 7μμ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Θεσσαλονίκη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ - ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Ποέτα 7μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΟΥΜΠΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

Μαρξιστικά Φόρουμ Πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ: Εκλογές – Μπορούμε να διώξουμε 
την κυβέρνηση, δυναμώνοντας τις αντιστάσεις, και το κόμμα μας
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Τοπικές συνελεύσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Αμπελόκηποι-Γκύζη

KYΡIAKH 15/1, 3μμ, 
Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου 13, αμφ. ΜΑΝΧ) 

Εξάρχεια 

KYΡIAKH 15/1, 12μ, 
Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Αθήνας, Τσαμαδού

Πατήσια-Γαλάτσι-Κυψέλη

KYΡIAKH 15/1, 6μμ, 
θέατρο ΕΚΣΤΑΝ Πατήσια

Πετράλωνα-Θησείο-Ν. Κόσμος-Κουκάκι 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1, 5μμ, γραφεία Γ’ Κοινότη-
τας, Τριών Ιεραρχών 74

Καλλιθέα

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1, 5.30μμ, 
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 

Μοσχάτο

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1 

Κολωνός-Σεπόλια

KYΡIAKH 15/1, 5 μμ, 
Στέκι Λαϊκής συνέλευσης Κολωνού, 
Αμφιαράου 153

Περιστέρι

KYΡIAKH 15/1, 11πμ, 
Στέκι της Αριστερής Κίνησης 

Αιγάλεω

KYΡIAKH 15/1, 6μμ, 
Στέκι Δασκάλων Αιγάλεω 
(Ρήγα Φεραίου 21)

Ίλιον-Αγ. Ανάργυροι

KYΡIAKH 15/1, 5μμ, 
Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Φανουρίου

Άνω Λιόσια-Ζεφύρι-Φυλή
KYΡIAKH 15/1, 7μμ, Α ΚΑΠΗ

Ζωγράφου-Ιλίσια 
KYΡIAKH 15/1, 6.30μμ, 
Πνευματικό Κέντρο

Βύρωνας-Παγκράτι
KYΡIAKH 15/1, 6.30μμ, 
γραφεία Αριστερής Παρέμβασης 
(Νεαπόλεως 25)

Καισαριανή
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1, 5.30μμ, Δημαρχείο 
(Βρυούλων 125& Φιλαδελφείας)

Νέα Σμύρνη
KYΡIAKH 15/1, 6.30μμ, 
Πολυχώρος Γαλαξίας

Δάφνη
KYΡIAKH 15/1, 12μ, γραφεία σωματείου
εργ/ων Δήμου Αγ. Δημητρίου,
Ξενοφώντος 10

Νότια
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1, 6.30μμ, 
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, Ηλιούπολη

Ηράκλειο Αττικής
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1, 5μμ, Βίλλα Στέλλα

Ν. Ιωνία-Φιλαδέλφεια-Μεταμόρφωση
KYΡIAKH 15/1, 6μμ, 
ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης Ν. Ιωνίας 
(Φιλελλήνων 1)

Χαλάνδρι-Βριλήσσια-Ψυχικό
KYΡIAKH 15/1, 4μμ ΚΕΠ Χαλανδρίου
(Παλιό Δημαρχείο) 

Αγ. Παρασκευή-Χολαργός-Παπάγου
KYΡIAKH 15/1, 12μ, 
Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής

Μαρούσι-Πεύκη-Κηφισιά

KYΡIAKH 15/1, 12μ, 
ΚΑΠΗ Εργ. πολυκατοικιών Μαρουσιού
(Αγ. Κωνσταντίνου) 

Ανατολική Αττική

KYΡIAKH 15/1, 6μμ 

Α’ Πειραιά

KYΡIAKH 15/1, 12μ, 
γραφεία Β’ Δημοτικής Κοινότητας 
(Δραγάτση 1Α)

Β’ Πειραιά

KYΡIAKH 15/1, 5.30 μμ, 
Δημαρχείο Νίκαιας

Θεσσαλονίκη-Δυτικά

KYΡIAKH 15/1, 11πμ, Μορφωτική Κίνηση
Αμπελοκήπων (Θερίσου 22 και Θησέως)

Θεσσαλονίκη-Κέντρο

KYΡIAKH 15/1, 6μμ, ΕΔΟΘ

Θεσσαλονίκη-Ανατολικά

KYΡIAKH 15/1, 6μμ, 
καφέ Άνεμος (Ιλισού 7)

Αλεξανδρούπολη

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1, 7μμ, 
καφέ Παλιά Μαριονέτα

Κομοτηνή

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1, 13ο Δημοτικό Σχολείο

Ξάνθη

KYΡIAKH 15/1, 5μμ, καφέ Βυζάντιο

Κιλκίς

ΠΕΜΠΤΗ 12/1, 5μμ, 
καφέ Στρέττο (Λέκκα 6)

Πέλλα

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1, Αραβησσός

Φλώρινα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1

Κοζάνη-Πτολεμαΐδα-Καστοριά

KYΡIAKH 15/1, 11πμ 
Εργατικό Κέντρο Κοζάνης

Γρεβενά

ΠΕΜΠΤΗ 12/1, 
Εργατικό Κέντρο Γρεβενών

Βόλος

KYΡIAKH 15/1, 6μμ, Λέσχη

Λάρισα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1, 5μμ

Πάτρα

KYΡIAKH 15/1, 6μμ, 
αίθουσα εκδηλώσεων Εμπορικού Συλλό-
γου (πλ. Γεωργίου 25)

Αιτωλοακαρνανία

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1, 6.30μμ 
Πανεπιστήμιο Αγρίνιο

Γιάννενα

KYΡIAKH 15/1, 6.30μμ, 
Στοά Σάρκα κτήριο β

Άρτα

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1, 7μμ, Επιμελητήριο 

Πρέβεζα

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1, 7μμ, Εργατικό Κέντρο

Βοιωτία

KYΡIAKH 15/1, 6μμ, 
Συνεδριακό κέντρο Αλιάρτου

Αρκαδία

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1, 7μμ, 
Εργατικό Κέντρο Τρίπολη

Κέρκυρα

KYΡIAKH 15/1

Λευκάδα

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1,7μμ 
στο γραφείο Καραβόλα 14

Ζάκυνθος

KYΡIAKH 15/1, 6μμ, καφέ Ristretto

Κεφαλλονιά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1, 7μμ, Μηνιές Αργοστόλι

Λέσβος

KYΡIAKH 15/1

Σάμος

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1, 6μμ, 
καφενείο Κέρκης Καρλόβασι

Κως

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1 

Νάξος

KYΡIAKH 15/1, 12μ, καφέ Rebel

Χανιά

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1, 5μμ, Εργατικό Κέντρο

Ηράκλειο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1, 6.30μμ, Λαχαναγορά

Ρέθυμνο

KYΡIAKH 15/1

Κλαδική Υγείας

KYΡIAKH 15/1, 4.30μμ

Κλαδική Δημοσίου

TΡITH 17/1
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Η τάξη μας      
Η αστική τάξη μέσα από τους θε-

σμούς της -το κράτος της, τα
ΜΜΕ- μας καλούν κάθε τόσο να

τιμήσουμε ή να θυμηθούμε μια σειρά
επετείους. Εκείνες που προάγουν τη
ψευδαίσθηση ότι όλες οι τάξεις έχουν
κοινό συμφέρον, στους πολέμους και τις
«εθνικές προσπάθειες» ή ότι η ιστορία
είναι έργο των «μεγάλων ανδρών» -σπα-
νιότατα γυναικών- των ιδεών και των κα-
τορθωμάτων τους. Όμως, το εργατικό
κίνημα και η Αριστερά έχουμε τις δικές
μας επετείους. Εκείνες των μεγάλων
καμπών της ταξικής πάλης και της επα-
ναστατικής θεωρίας. Χρειαζόμαστε αυτή
τη μνήμη κόντρα στη μνήμη που θέλει να
επιβάλλει η άρχουσα τάξη, γιατί είναι
δύναμη για τους αγώνες μας για ένα
διαφορετικό μέλλον. Το 2023 θα είναι
γεμάτο τέτοιες επετείους. 

Το Γενάρη του 1933 το πιο ισχυρό ερ-
γατικό κίνημα στον κόσμο υπέστη μια τε-
ράστια ήττα, όταν ο Χίτλερ ορκίστηκε
καγκελάριος και οι ναζί άρπαξαν την
εξουσία. Ο φασιστικός τρόμος σκέπασε
την Γερμανία και μετά από μερικά χρό-
νια την Ευρώπη, με κορύφωση το Δεύτε-
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Άουσβιτς και
το Ολοκαύτωμα. Σήμερα οι φασίστες
προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι. Είναι
οι νοσταλγοί του Νταχάου και του Άου-
σβιτς για όλους τους «ανεπιθύμητους». 

Όμως, η φρίκη του φασισμού δεν είναι
ο μοναδικός λόγος που αξίζει να θυμη-
θούμε εκείνο το μαύρο Γενάρη του 1933.
Η ήττα δεν ήταν μοιραίο αποτέλεσμα της
κρίσης και των «αρνητικών συσχετι-
σμών». Το εργατικό κίνημα μπορούσε να
τσακίσει τους ναζί, αν πάλευε ενωμένο
στο δρόμο και το εργοστάσιο. Και ταυτό-
χρονα να συσπειρώσει γύρω του όλους
τους καταπιεσμένους, όλα τα στρώματα
που χτυπούσε η φτώχεια και η ανασφά-
λεια, να τα στρέψει στην επαναστατική
ελπίδα κόντρα στην αντεπαναστατική
απελπισία που εκφράζανε οι ναζί. 

Εκατόν πέντε χρόνια πριν, το Νοέμβρη
του 1918, είχε γίνει ακριβώς αυτό. Η ερ-
γατική επανάσταση στη Γερμανία, σε μία
από τις πιο ισχυρές χώρες του κόσμου,
σταμάτησε το σφαγείο του πολέμου που
είχε φέρει αφάνταστα βάσανα. Οι εργά-
τες/τριες μαζί με τους φαντάρους άρχι-
ζαν να χτίζουν τη δική τους δημοκρατία
των συμβουλίων. Η στροφή στ’ αριστερά
αγκάλιασε εκατομμύρια μέχρι τότε
«απαθών» ή «καθώς πρέπει» ανθρώπων.  

Τον Οκτώβρη του 1923, η επαναστατι-
κή κρίση κορυφώθηκε πάλι στην Γερμα-
νία, με μια άρχουσα τάξη να τα έχει χα-
μένα από την έκρηξη του υπερπληθωρι-
σμού και τη μαχητικότητα της εργατικής
τάξης. Το επαναστατικό κόμμα, το ΚΚ
Γερμανίας, αποδείχτηκε ανεπαρκές να
την οδηγήσει στη νίκη, στο «γερμανικό
Οκτώβρη». Αυτή η ήττα είχε επιπτώσεις
στην ίδια τη Ρωσία. Δυνάμωσε τη γρα-

φειοκρατία που ήθελε να εδραιώσει την
εξουσία της χτίζοντας «το σοσιαλισμό
σε μια μόνο χώρα» και έδωσε το έναυ-
σμα για τη συγκρότηση της Αριστερής
Αντιπολίτευσης του Τρότσκι. Πέντε χρό-
νια μετά, το Γενάρη του 1928, ο Τρότσκι
θα εξοριζόταν στην Άλμα Ατα του σημε-
ρινού Καζακστάν. Ήταν ένα σημαδιακό
βήμα στο δρόμο για τη σταλινική αντε-
πανάσταση που θα επικρατούσε τα επό-
μενα χρόνια. 

«Φάντασμα»
Το έτος 1923 το «φάντασμα» της επα-

νάστασης δεν πλανιόταν μόνο πάνω από
τη Γερμανία. Την περσινή χρονιά συμ-
πληρώθηκε ένας αιώνας από το τραγικό
τέλος της Μεγάλης Ιδέας, της δεκαε-
τούς πολεμικής εξόρμησης του ελληνι-
κού καπιταλισμού. Αυτή τη χρονιά, τον
Αύγουστο του 1923 συμπληρώνεται
ένας αιώνας από τη Γενική Απεργία που
είχαν οργανώσει η ΓΣΕΕ μαζί με το επα-
ναστατικό ΣΕΚΕ (Κ) ενάντια στην αστική
επίθεση που ήθελε να φορτώσει τα σπα-
σμένα της Μικρασιατικής Καταστροφής
στις πλάτες της εργατικής τάξης. Το ΣΕ-
ΚΕ (Κ) είχε μπει μπροστά στις απεργίες
και στο αντιπολεμικό κίνημα στη διάρ-
κεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας,
μπολιάζοντας αυτούς τους αγώνες με
τις ιδέες και τη στρατηγική του διεθνι-
σμού και της επανάστασης. 

Ο Π. Πουλιόπουλος και ο Σ. Μάξιμος
ήταν ηγετικές μορφές της Γενικής Απερ-
γίας του Αυγούστου, που κατέληξε με τη
δολοφονία 11 απεργών από το στρατό
στο Πασαλιμάνι. Ένα μήνα μετά, τον Σε-
πτέμβρη του 1923 στη Βουλγαρία ο
στρατός έβαφε στο αίμα την εξέγερση
που είχε καλέσει το πολύ ισχυρό τότε
Κομμουνιστικό Κόμμα της χώρας. 

Η εργατική τάξη έχει τη δύναμη να πα-
λεύει και να νικάει στις πιο αντίξοες συν-
θήκες. Αυτό είναι ένα μάθημα της ιστο-
ρίας που χρειάζεται να το θυμόμαστε
κάθε φορά που οι «από πάνω» μας λένε

1943

1963

1973
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    έχει τη δική της ιστορία…
ότι οι αγώνες δεν αλλάζουν τίποτα
και οι ρεφορμιστικές ηγεσίες κηρύτ-
τουν την αυτοσυγκράτηση. Και δεν
έχουν υπάρξει πιο αντίξοες συνθή-
κες από εκείνες του Δεύτερου Παγ-
κόσμιου Πολέμου στην Ευρώπη. 

Όμως, τον Μάρτη του 1943 μια
συγκλονιστική Γενική Απεργία ακύ-
ρωσε το σχέδιο της φασιστικής κα-
τοχής και της δωσιλογικής κυβέρνη-
σης να επιβάλλουν την επιστράτευ-
ση για την πολιτική μηχανή των ναζί
στην Ελλάδα. Στις 5 Μάρτη, τερά-
στια πλήθη απεργών κατέβηκαν στο
κέντρο της Αθήνας από τις εργατο-
γειτονιές αψηφώντας τα τανκ και τις
σφαίρες των καραμπινιέρων αλλά
και της αστυνομίας. Τις επόμενες
μέρες ο διοικητής του φασιστικού
στρατού Κατοχής ανακοίνωσε την
«αναστολή» της επιστράτευσης. 

Ήταν μια πρωτοφανής νίκη για
όλη την κατεχόμενη από τους ναζί
Ευρώπη. Δεν έπεσε από τον ουρα-
νό. Το εργατικό κίνημα είχε πάρει
φόρα από την άνοιξη του ’42 με ένα
κύμα απεργιών που ξεκίνησαν από
τις σημερινές τηλεπικοινωνίες για
αυξήσεις και συσσίτια τροφίμων, για
να μη ζήσει η Αθήνα ένα ακόμα
εφιαλτικό χειμώνα λιμού. Δεν ήταν
«όλο το έθνος ενωμένο». Οι πρόγο-
νοι της σημερινής Δεξιάς και η άρ-
χουσα τάξη συνεργαζόταν με τους
ναζί, θησαύριζαν από την κερδοσκο-
πία. Οι ρίζες της μεγάλης ταξικής
σύγκρουσης που εξερράγη τον Δε-
κέμβρη του 1944 πήγαιναν πολύ πί-
σω στο χρόνο. 

Η εργατική εξέγερση δεν περιορί-
στηκε μόνο στις κατεχόμενες από
τον Άξονα χώρες. Την ίδια μέρα με
την Γενική Απεργία στην Ελλάδα, οι
εργάτες της FIAT στο Τορίνο κατέ-
βαιναν σε απεργία ενάντια στην
ακρίβεια, την έλλειψη αγαθών, τις
θυσίες που τους φόρτωνε ο πόλε-

μος. Μέσα σε μια βδομάδα οι απερ-
γοί είχαν φτάσει τις 100 χιλιάδες. Η
απεργία συγκλόνισε το καθεστώς
που είχε φιμώσει την εργατική τάξη
και νόμιζε ότι είχε ξεριζώσει τις ιδέ-
ες της Αριστεράς και τις μνήμες της
«κόκκινης διετίας» του 1919-20. Πέν-
τε μήνες μετά, τον Ιούλη του 1943,
ένα «παλατιανό» πραξικόπημα ανέ-
τρεψε τον Μουσολίνι. 

«Κόκκινη άνοιξη» 
Ξεκίνησε έτσι η  εποποιία της ιτα-

λικής αντιφασιστικής Αντίστασης
που θα κατέληγε με τον Μουσολίνι
κρεμασμένο ανάποδα στην πλατεία
Λορέτο στο Μιλάνο τον Απρίλη του
1945 και τις κόκκινες σημαίες να κυ-
ματίζουν στα εργοστάσια των απε-
λευθερωμένων πόλεων της βόρειας
Ιταλίας. Όμως, οι ελπίδες που γέννη-
σε αυτή η μάχη για την «κόκκινη
άνοιξη» που υποσχόταν το αντάρτικο
τραγούδι, δέχτηκαν μια ψυχρολου-
σία από την ηγεσία του Ιταλικού ΚΚ. 

Τον Φλεβάρη του 1848 κυκλοφό-
ρησε, σε περίπου χίλια αντίτυπα,
ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βι-
βλία στον κόσμο: το Μανιφέστο του
Κομμουνιστικού Κόμματος γραμμέ-
νο από τον Μαρξ και τον Ένγκελς.
Σήμερα, 125 χρόνια μετά, το γερμα-
νικό περιοδικό der Spiegel βάζει τον
Μαρξ στο εξώφυλλό του και αναρω-
τιέται αν είχε δίκιο, μιας και ο «κλασ-
σικός καπιταλισμός έχει χρεοκοπή-
σει». Όμως, όπως λέει το Μανιφέ-
στο, ο καπιταλισμός δεν παράγει μό-
νο τις κρίσεις του, δηλαδή τη χρεο-
κοπία του, αλλά και δημιουργεί τον
«ιστορικό νεκροθάφτη» του, την ερ-
γατική τάξη. Αρκεί να θυμηθούμε ότι
η χρονιά έκλεισε με τους εργάτες σε
ένα βιομηχανικό σύμπλεγμα, με 200

χιλιάδες προσωπικό, της Foxconn
στην Κίνα να απεργούν και να συγ-
κρούονται με τους μπάτσους. 

Οι θεωρίες για την εξαφάνιση ή
ενσωμάτωση της εργατικής τάξης
έρχονται και επανέρχονται από την
αστική τάξη -και επηρεάζουν την
Αριστερά- από την εποχή του Μαρξ
μέχρι σήμερα. Και πάντα τις διαψεύ-
δει η ίδια τάξη που στις πλάτες της
στηρίζεται η κοινωνία του κέρδους
και της εκμετάλλευσης. 

Μια τέτοια διάψευση ήρθε πριν 55
χρόνια τον Μάη του ’68 στην Γαλλία.
Τη σπίθα την έβαλαν οι φοιτητές και
οι φοιτήτριες που αψήφησαν την
αστυνομική βαρβαρότητα τη «νύχτα
των οδοφραγμάτων» στο κέντρο του
Παρισιού. Όμως, αν έμενε εκεί, ο
Μάης θα ήταν μια υποσημείωση
στην ιστορία. Έγινε το γεγονός που
ο απόηχός του φτάνει και σήμερα
όταν λίγες μέρες μετά, μια μεγαλει-
ώδης 24ωρη Γενική Απεργία πυρο-
δοτούσε ένα τεράστιο κύμα απερ-
γιών και καταλήψεων χώρων δουλει-
άς, από τις αυτοκινητοβιομηχανίες
μέχρι τα αεροδρόμια και από τα πο-
λυκαταστήματα μέχρι την κρατική
ραδιοτηλεόραση και  τα θέατρα. 

Ο Μάης του ‘68 ήταν μια παγκό-
σμια έκρηξη, που το φυτίλι της και-
γόταν καθ’ όλη τη δεκαετία του ’60.
Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις
ΗΠΑ, καταλύτης του ήταν το κίνημα
ενάντια στον πόλεμο στο Βιετνάμ
και το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώ-
ματα των Μαύρων που έδινε συγ-
κλονιστικές μάχες από τα μέσα της
δεκαετίας του ’50. Τον Αύγουστο
του 1963 αυτό το κίνημα γνώρισε
μια από τις πιο γνωστές κορυφώσεις
του. Τη Μεγάλη Πορεία στην Ουά-
σιγκτον την οποία οργάνωσαν κινή-

σεις Μαύρων αγωνιστών και συνδι-
κάτα. Σ’ αυτή την πορεία ο Μάρτιν
Λούθερ Κινγκ εκφώνησε τη συγκλο-
νιστική ομιλία που έχει μείνει γνω-
στή από τη φράση «Έχω ένα όνει-
ρο» (I have a dream). 

«Μάης» 
Στην Ελλάδα του μετεμφυλιακού

κράτους της Δεξιάς, των μπάτσων,
των ΚΥΠατζήδων, το κίνημα είχε αρ-
χίσει να παίρνει φόρα για το δικό
του «Μάη» από τα μέσα της δεκαε-
τίας του ’50. Τον Μάη του 1958 οι
αγώνες αυτού του κινήματος έφε-
ραν την Αριστερά, την ΕΔΑ, στο 25%
στις εκλογές και στη θέση της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης στη βουλή.
Ήταν ένα κυριολεκτικό σοκ για την
άρχουσα τάξη, τον αμερικάνικο ιμ-
περιαλισμό, το Παλάτι, την κυβέρνη-
ση της ΕΡΕ του Καραμανλή. Σε λιγό-
τερο από δέκα χρόνια από την συν-
τριβή στον Εμφύλιο ο εχθρός τους
επανεμφανιζόταν απειλητικός και
γεμάτος αυτοπεποίθηση. 

Η Δεξιά προσπάθησε να πισωγυρί-
σει αυτό το ποτάμι με την καταστο-
λή. Εξήντα χρόνια πριν, τον Μάη του
1963 οι παρακρατικές της συμμο-
ρίες με την κάλυψη της Χωροφυλα-
κής δολοφόνησαν τον Γρηγόρη Λαμ-
πράκη, τον αγωνιστή του κινήματος
για τον πυρηνικό αφοπλισμό και
βουλευτή της Αριστεράς. Η κηδεία
του Λαμπράκη έγινε η μεγαλύτερη
διαδήλωση από την Απελευθέρωση
της Αθήνας τον Οκτώβρη του 1944.
Λίγους μήνες μετά η ΕΡΕ θα έχανε
συντριπτικά τις εκλογές και ο
«εθνάρχης» Καραμανλής θα έφευγε
κρυφά για το Παρίσι με διαβατήριο
στο όνομα Τριανταφυλλίδης. Και το
καλοκαίρι του 1965 το παλατιανό

πραξικόπημα θα πυροδοτούσε την
έκρηξη των Ιουλιανών, τις «100 μέ-
ρες που συγκλόνισαν την Ελλάδα». 

Το κίνημα έχασε τη μάχη των Ιου-
λιανών γιατί η ηγεσία της Αριστεράς
δεν είχε εμπιστοσύνη στη δύναμή
του και αναζητούσε «ρεαλιστικούς»
συμβιβασμούς με την άρχουσα τάξη.
Το κόστος αυτής της στρατηγικής
ήταν η χούντα, με το πραξικόπημα
της 21 Απρίλη 1967. Τα αδιέξοδα
του κοινοβουλευτικού δρόμου, της
Αριστεράς που πιστεύει ότι η δύναμη
είναι στις έδρες της βουλής, φάνη-
καν με τον πιο τραγικό τρόπο τον Σε-
πτέμβρη του 1973 στη Χιλή, όταν το
πραξικόπημα του στρατού ανέτρεψε
τον πρόεδρο Αλιέντε και δολοφόνη-
σε δεκάδες χιλιάδες αγωνιστές και
αγωνίστριες της Αριστεράς. 

Όμως, ο ελληνικός «Μάης» δεν εί-
χε πει την τελευταία του λέξη. Το
2023 θα γιορτάσουμε τα 50 χρόνια
από την εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου. Την εξέγερση της νεολαίας και
των εργατών που θα οδηγούσε οχτώ
μήνες μετά τη χούντα στην κατάρ-
ρευση. Η άρχουσα τάξη και η Δεξιά
προσπαθεί εδώ και πενήντα χρόνια
να σβήσει τη μνήμη αυτής της εξέ-
γερσης, γιατί μισεί ό,τι εκπροσωπεί.
Το κίνημα που μπήκε ορμητικά
στους εργατικούς αγώνες της Μετα-
πολίτευσης, που έφερε την πάλη για
τη δημοκρατία στα εργοστάσια και
τους χώρους δουλειάς, που αναγέν-
νησε τον συνδικαλισμό, την απεργία,
έβαλε το σύνθημα «Νόμος είναι το
δίκιο του εργάτη» στα στόματα εκα-
τοντάδων χιλιάδων και μαζικοποίησε
την Αριστερά. 

Τον καταλυτικό ρόλο στην εξέγερ-
ση έπαιξαν οι δυνάμεις της επανα-
στατικής Αριστεράς. Των οργανώσε-
ων και των αγωνιστών που είχαν έρ-
θει σε ρήξεις με το ρεφορμισμό,
απέρριπταν τη συμβιβαστική πολιτι-
κή των δυο ΚΚΕ και αναζητούσαν
δρόμους για τη νικηφόρα σύγκρου-
ση με το σύστημα. Κομμάτι αυτής
της Αριστεράς ήταν η ΟΣΕ, η οργά-
νωση από την οποία προέρχεται το
ΣΕΚ που πέρσι γιορτάσαμε τα πε-
νήντα χρόνια από την ίδρυσή του. 

Αυτή η Αριστερά είναι πιο δυνατή,
πιο έμπειρη μισό αιώνα μετά. Τροφο-
δοτήθηκε και τροφοδοτείται από όλα
τα κύματα αγώνων και ριζοσπαστικο-
ποίησης που έχουν μεσολαβήσει. Και
μπορεί να βάλει πλώρη ώστε αυτή τη
χρονιά να γίνει το πολιτικό στήριγμα
και ο οργανωτής των αγώνων και του
εργατικού κινήματος που θα χτίσει
τη δική του εναλλακτική κόντρα στο
σύστημα της καταστροφής και της
δυστυχίας. 

Λέανδρος Μπόλαρης

201316/6/13, Γενική απεργία ενάντια στο “μαύρο” στην ΕΡΤ. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Mαζικά αντιφασιστικά συλλαλητήρια
πραγματοποιήθηκαν στο Σάο Πάολο,
την Μπραζίλια, το Ρίο ντε Τζανέιρο,

την Φορταλέζα, στις πολιτείες Αλαγκόας και
Περναμπούκο, το Μανάους και πολλές άλλες
πόλεις και πολιτείες της Βραζιλίας τη Δευτέρα
9 Γενάρη απαντώντας στο δρόμο στην από-
πειρα των φασιστών οπαδών του Μπολσονά-
ρο να εισβάλουν σε κυβερνητικά κτίρια την
προηγούμενη μέρα. 

Τα συλλαλητήρια πραγματοποιήθηκαν μετά
από κάλεσμα συνδικάτων, του Κινήματος
Ακτημόνων Εργατών MST, της Εθνικής Ένω-
σης Φοιτητών, συλλογικοτήτων και κομμάτων
της Αριστεράς με συνθήματα και πανό που
έγραφαν «καμία αμνηστία για τους φασίστες»,
«Κάτω τα χέρια από τη δημοκρατία», «εμείς εί-
μαστε η δημοκρατία», «στη φυλακή ο Μπολ-
σονάρο και οι στρατηγοί του», “στον αγώνα
και στο δρόμο για την υπεράσπιση της δημο-
κρατίας». 

Την προηγούμενη ημέρα, υποστηρικτές του
φασίστα πρώην προέδρου Μπολσονάρο,
μπούκαραν στα κτίρια του Κογκρέσου και του
Ανώτατου Δικαστηρίου την Κυριακή στην Βρα-
ζιλία, ενώ παράλληλα πολιορκούσαν το Προ-
εδρικό Μέγαρο. Ήταν μια επίθεση οργανωμέ-
νη από φασίστες και την άκρα δεξιά που
έφτασαν στην πόλη οργανωμένα με δεκάδες
πούλμαν. Ακολουθώντας το παράδειγμα των
οπαδών του Τραμπ, οι φασίστες στη Βραζιλία
έκαναν σημαία τους τα ψέματα ότι ο Λούλα
κέρδισε τις πρόσφατες εκλογές με νοθεία και
ετοιμάζεται να επιβάλει κομμουνιστικό καθε-
στώς! Η αστυνομία, αφού πρώτα τους επέτρε-
ψε να εισβάλουν όπως ακριβώς συνέβη και
στις ΗΠΑ με τους οπαδούς του Τραμπ, τελικά
τους έβγαλε από τα κτίρια συλλαμβάνοντας
εκατοντάδες. 

Ο Μπολσονάρο, που βρίσκεται στις ΗΠΑ,
ποτέ δεν αποδέχθηκε την ήττα του στις εκλο-
γές και είχε καλέσει τους οπαδούς του να βρί-
σκονται σε «επαγρύπνηση». Ισχυρίστηκε ότι
παραμένει επικεφαλής των ενόπλων δυνάμε-
ων, τις οποίες ονομάζει «τελευταίο οχυρό κα-
τά του σοσιαλισμού». Υπάρχουν αναφορές σε
βραζιλιάνικα ΜΜΕ ότι ο ανηψιός του, ο Λεο-

νάρντο Ροντρίγκες, ήταν μέσα σ’ αυτούς που
έκαναν τη φασιστική επίθεση. Ο ίδιος o Mπολ-
σονάρο πάντως έτρεξε να κρυφτεί σε μια κλι-
νική στην Φλόριντα ισχυριζόμενος ότι πάσχει
από «κοιλιακό άλγος», σύμφωνα με τη γυναίκα
του.

Ο Λούλα κατάγγειλε ότι πίσω από την επίθε-
ση βρίσκονται «φανατικοί φασίστες» που εκ-
προσωπούν «ό,τι πιο αποκρουστικό μέσα στην
πολιτική». Επίσης ο Λούλα καταδίκασε τμήμα-
τα της αστυνομίας λέγοντας «Η αστυνομία
δεν έκανε τίποτα, άφησαν τους φασίστες να
μπουν μέσα». Μέχρι προχτές βέβαια, ο Λούλα
έλεγε ότι οι συγκεντρώσεις των φασιστών που
απαιτούσαν πραξικόπημα ήταν δημοκρατικό
τους δικαίωμα.

Τίμημα
Αυτό είναι το τίμημα για τους συμβιβα-

σμούς με τμήματα της δεξιάς. Το πρώτο
υπουργικό συμβούλιο του Λούλα περιλαμβά-
νει εννέα μέλη από τα δεξιά κόμματα MDB,
Brazil Union, PSD. Το MDB είχε παίξει κρίσιμο
ρόλο το 2016 για την καθαίρεση της προ-

έδρου Ντίλμα Ρούσεφ με ένα «κοινοβουλευτι-
κό πραξικόπημα», όπως είχε καταγγείλει τότε
το ΡΤ το Εργατικό Κόμμα του Λούλα. Το κόμ-
μα Brazil Union δημιουργήθηκε με τη συγχώ-
νευση του κόμματος που στήριξε τον Μπολ-
σονάρο το 2018 μαζί με το κόμμα που στήριξε
την παλιά στρατιωτική δικτατορία – που κυ-
βερνούσε τη Βραζιλία με τη στήριξη των ΗΠΑ
από το 1964 ως το 1985.

Σε αντίθεση με τη συμφιλιωτική στάση του
Λούλα, το αντίπαλο στρατόπεδο οργανώνεται
και κινητοποιείται. Μετά τη νίκη του Λούλα, οι
οπαδοί του Μπολσονάρο στρατοπέδευσαν σε
πολλές πόλεις της Βραζιλίας, σε πολλές περι-
πτώσεις μπροστά σε στρατώνες. Απαιτούσαν
από το στρατό να επέμβει. Κι όμως, ο Λούλα
επιμένει στην αντιμετώπιση της φασιστικής
απειλής με τη βοήθεια των μηχανισμών που
μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν μεριά. 

Οι εργάτες και οι εργάτριες δεν πρέπει να
έχουν καμιά εμπιστοσύνη σε αυτούς τους μη-
χανισμούς. Πάνω από εξήντα εκατομμύρια
ψήφισαν τον Λούλα που πήρε σαρωτικές πλει-
οψηφίες στις πιο πολλές εργατογειτονιές. Αυ-
τή η δύναμη πρέπει να οργανωθεί χωρίς να
στηρίζεται στο κράτος. 

Τα συλλαλητήρια της Δευτέρας ήταν ένα
πρώτο βήμα. Θα χρειαστούν απεργίες για να
τσακιστούν οι φασιστικές συμμορίες και να
μην πέσουν στα μαλακά, ο Μπολσονάρο και η
κλίκα του.

Η αμερικανική κυβέρνηση και οι ιμπεριαλι-
στικοί σύμμαχοί της αποδοκίμασαν τη φασι-

στική επίθεση. Ο υπουργός εξωτερικών του
Μπάιντεν, ο Άντονι Μπλίνκεν έγραψε στο τουί-
τερ: «Καταδικάζουμε τις επιθέσεις στην προ-
εδρία, το κογκρέσο και το ανώτατο δικαστή-
ριο της Βραζιλίας σήμερα. Η χρήση βίας κατά
δημοκρατικών θεσμών είναι πάντα απαράδε-
κτη. Στεκόμαστε στο πλευρό του Λούλα και
απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό τέτοιων
ενεργειών». 

Φυσικά τέτοιου τύπου παραχωρήσεις δεν
θα είναι χωρίς ανταλλάγματα σε βάρος της
εργατικής τάξης που δεν έχει τίποτε να κερδί-
σει από την «υποστήριξη» του Μπάιντεν, Η
αμερικανική κυβέρνηση και τα αφεντικά είναι
έτοιμοι, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, να
αλλάξουν στρατόπεδο αν θεωρήσουν ότι ο
Λούλα δεν συγκρατεί την εργατική αντίσταση. 

Η εργατική οργή πρέπει να οργανωθεί από
τα κάτω για να μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε
εκβιασμό. Οι εργάτες και οι φτωχοί της Βραζι-
λίας χρειάζονται τη συμπαράσταση του αντι-
φασιστικού κινήματος από όλο τον κόσμο.

Επιμέλεια κειμένου: Γιώργος Πίττας

«Η Βραζιλία προειδοποιεί: καμιά
ανοχή στους φασίστες, προετοι-

μασία για την ανατροπή της σαπίλας
του φιλελευθερισμού» αναφέρει σε δή-
λωσή του ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ
Πέτρος Κωνσταντίνου. «H εισβολή των
οπαδών του ηττημένου στις εκλογές
ακροδεξιού Μπολσονάρο προφανώς
υπενθυμίζει την εισβολή των φασιστών
οπαδών του ηττημένου Τραμπ στο Κα-
πιτώλιο. Τραμπ και Μπολσονάρο κατα-
γράφουν την βαθιά κρίση, την σαπίλα
του φιλελευθερισμού της Δεξιάς που με
το ρατσισμό, τον σεξισμό, τις πολιτικές
"νόμου και τάξης" θρέφει το αυγό του
φιδιού. Δεν θα τους ξηλώσει ο στρατός
και η Αστυνομία αλλά οι κινητοποιήσεις
των εργαζόμενων και της νεολαίας.

Ούτε εδώ καθαρίσαμε με την απειλή
του φασισμού παρά την μεγάλη νίκη
του αντιφασιστικού κινήματος με την
συντριβή της Χρυσής Αυγής. Η δεξιά
πολυκατοικία με τον Μητσοτάκη στα ρε-
τιρέ και τους φασίστες στα υπόγεια έχει
στους ενδιάμεσους ορόφους της, τις
μεταγραφές του ΛΑΟΣ, Βορίδη, Πλεύρη
και Γεωργιάδη, τους Αυτιάδες στα
ΜΜΕ. Έχει και άλλους πρόθυμους σαν
τον Θεοδωρικάκο που απλώνει φράχτη
140 χιλιομέτρων και όλοι μαζί στοχοποι-
ούν τους αιτούντες ασύλου πρόσφυγες
ως "λαθροεισβολείς". Προσοχή γιατί κά-
θε φορά που βουλιάζει η δεξιά πολυκα-
τοικία τα υπόγεια ανεβαίνουν όροφο...

Να φροντίσουμε να ξεφορτωθούμε
την σαπίλα της κυβέρνησης της ΝΔ και
μαζί της να πάρει και τον ρατσισμό, τον
σεξισμό, όλη τη βρόμα της αστικής κοι-
νωνίας του κέρδους που πάνω της ξε-
φυτρώνει ο φασισμό».

Βραζιλία-Ελλάδα,
καμιά ανοχή
στους φασίστες

ΒΡΑΖΙΛΙΑ «Εμείς είμαστε η δημοκρατία»

“O λαός στους δρόμους κατά του φασισμού”
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