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Το Σχέδιο
Απόφασης 
που κατέθεσε
το ΣΕΚ στη
Συνδιάσκεψη
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Εκδηλώσεις σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Χανιά

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5ης
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Μπροστά στους αγώνες με δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ!

1. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπαίνει στις μάχες της επόμε-
νης περιόδου σε συνθήκες κατά τις οποίες η
«πολυκρίση» του καπιταλισμού, αποσταθεροποι-
εί πολιτικά τις άρχουσες τάξεις διεθνώς: εκτό-
ξευση του πληθωρισμού και πορεία σε μια νέα
παγκόσμια ύφεση, ιμπεριαλιστικός πόλεμος ΝΑ-
ΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία στο φόντο του γεω-
πολιτικού και οικονομικού ανταγωνισμού ΗΠΑ-
ΕΕ και Κίνας, κλιματική κρίση και επιδημίες. Οι
«από πάνω» ομολογούν ότι δεν μπορούν να «κυ-
βερνάνε όπως παλιά». 

Και οι «από κάτω» δείχνουν, όλο και πιο έντο-
να, ότι δεν θέλουν να κυβερνούνται όπως παλιά.
Από τις εξεγερμένες πόλεις του Περού και τις
άγριες απεργίες στα γιγάντια εργοστάσια της
Κίνας μέχρι τον απεργιακό «χειμώνα της δυσα-
ρέσκειας» στη Βρετανία και τις συγκλονιστικές
μάχες της εργατικής τάξης και της νεολαίας
ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ. 

Τριάμισι χρόνια πριν, η ΝΔ αυτοπροβαλλόταν
σαν το κόμμα της κεντροδεξιάς που μπορεί να
διαχειριστεί την «ανάκαμψη» του ελληνικού καπι-
ταλισμού, επιβάλλοντας όλες τις «μεταρρυθμί-
σεις» που απαιτούσε αυτός ο στόχος βάζοντας
στο περιθώριο και συντρίβοντας την συλλογική
οργάνωση της εργατικής τάξης και τις ιδέες της
Αριστεράς. Σήμερα, μετράει ήττες σε όλα τα επί-
πεδα, οικονομικό, πολιτικό και ιδεολογικό. Αυτοί
που ήθελαν να τσακίσουν το «ηθικό πλεονέκτη-
μα» της Αριστεράς βουλιάζουν στα σκάνδαλα
και στην οργή για την ακρίβεια και τη φτώχεια.

2. Οι αγώνες της εργατικής τάξης και της νεο-
λαίας ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας για να
φτάσουμε εδώ. Η εργατική τάξη και η νεολαία
παλεύει και αμφισβητεί, έχοντας κάνει βήματα
μπροστά. Έχει δώσει μάχες με απεργίες και δια-
δηλώσεις ανοίγοντας μέτωπα ενάντια στη φτώ-
χεια, στην καταστολή, το ρατσισμό και τους φα-
σίστες, τον σεξισμό. Σε αυτούς τους αγώνες έχει
διαμορφωθεί ένα πλατύ ρεύμα αγωνιστριών/τών
που έχει τις εμπειρίες ότι οι προσδοκίες για την
«πρώτη φορά αριστερά» της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ αποδείχτηκαν αυταπάτες και αναζητά πολιτι-
κό στήριγμα και εναλλακτική πέρα από τα όρια
που βάζει η προοπτική της «προοδευτικής κυ-
βέρνησης» του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συμφωνεί,
επί της ουσίας, το ΜέΡΑ25. Αυτό το ρεύμα δεν
το βοηθάει να συγκροτηθεί  η ηγεσία του ΚΚΕ.

Σε αυτό το μαχητικό ρεύμα θα παρέμβει η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ με όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και
με σκοπό να το ενώσει, να το συγκροτήσει και να
το διαμορφώσει. Με ενωτικές πρωτοβουλίες σε
όλες τις μάχες, και τις εκλογικές, που έχουμε
μπροστά μας. 

Συνέχεια στη σελ.14

Γέμισε την Τετάρτη 18 Γενάρη η αίθου-
σα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στην Πά-
τρα, στην εκδήλωση που οργάνωσε η

Πρωτοβουλία για Ενωτική Κίνηση της Ριζο-
σπαστικής και Αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς. Η μαζική συμμετοχή από φοιτητές και
φοιτήτριες, αλλά και εργαζόμενους/ες από
τα νοσοκομεία, την εκπαίδευση κι άλλους
χώρους, παλιούς και νέους αγωνιστές/
ίστριες, επιβεβαίωσε την απήχηση που έχει
η Πρωτοβουλία μετά την επιτυχημένη εκδή-
λωση στο Studio στην Αθήνα.

Την συζήτηση άνοιξαν εκπρόσωποι των
δυνάμεων που συγκροτούν την Πρωτοβου-
λία: ο Αλέξανδρος Ντέκας από την Αριστερή
Ανασύνθεση (που μίλησε εκ μέρους και του
Σύγχρονου Κομμουνιστικού Σχεδίου), ο Λεω-
νίδας Μπάτσης από τη ΛΑΕ-Ανυπότακτη Αρι-
στερά, ο Γιάννης Σηφακάκης από το ΣΕΚ και
ο Στάθης Αβραμιώτης από την Αναμέτρηση.

«Όλοι τόνισαν πόσο σημαντική είναι η
Πρωτοβουλία για Ενωτική Κίνηση της Ριζο-
σπαστικής και Αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς», αναφέρει μετά την εκδήλωση το ΣΕΚ
Πάτρας. «Μέσα από την συζήτηση αναδείχ-
θηκαν μια σειρά από κοινές αναγνώσεις, αλ-
λά και προβληματισμοί για το βάθος της αν-
τίστασης, τα όρια της ενωτικής κίνησης, αλ-
λά και για τις δυνατότητες που ανοίγονται
τόσο στις μάχες όσο και για την συγκρότηση
αριστερής ριζοσπαστικής αντιπολίτευσης.

Από την μεριά του ΣΕΚ τονίστηκε η σημα-
σία της ενωτικής δράσης και παρέμβασης
στους αγώνες και τις εκλογές όλου του δυ-
ναμικού της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς που δεν είναι με την δια-
χείριση αλλά με την ανατροπή του συστήμα-
τος. Απαντήθηκαν οι αναζητήσεις σε σχέση
με το πρόγραμμα της Πρωτοβουλίας, για τα
αιτήματα που διαμορφώνονται μέσα στους
αγώνες από την τάξη μας και πως δένουν
και συγκεκριμενοποιούν ακόμα πιο πολύ το
αντικαπιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα.
Αλλά και για τη δύναμη της αντίστασης, τη
δυνατότητα να τελειώσουμε με την κυβέρνη-
ση της Νέας Δημοκρατίας από τα κάτω και
από τα αριστερά, ανοίγοντας το δρόμο για
να συνεχίσουμε απέναντι σε όποια κυβέρνη-
ση προκύψει.

Από όλους τους ομιλητές τονίστηκε ότι η
επιτυχία αυτής της εκδήλωσης ανοίγει το
δρόμο για να δώσουμε συνέχεια σε βήματα
συντονισμού των αγώνων και των αναγκαίων
πρωτοβουλιών για να πάρει σάρκα και οστά
η Ενωτική Πρωτοβουλία και στην Πάτρα αλ-
λά και συνολικά».

«Η αναγκαιότητα για συστράτευση στο κί-
νημα μπήκε από όλους τους συντρόφους»,
είπε στο κλείσιμο ο Αλέξανδρος Ντέκας από
την Αριστερή Ανασύνθεση. «Επειδή στο κίνη-
μα ριζώνει αυτό που ονομάζεται ταξική πά-
λη, επειδή εκεί αναπτύσσονται δυναμικές,
πολιτικοποιείται ο κόσμος, οργανώνονται οι
διεκδικήσεις, εκεί θα έπρεπε να πατήσει ένα
εν δυνάμει μέτωπο της ριζοσπαστικής και
αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Αλλά προφα-

νώς πρέπει να περνάει και από το ζήτημα
του πολιτικού αγώνα και κινήματος, από το
πώς οι δυνάμεις της ευρύτερης ριζοσπαστι-
κής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς μπο-
ρούν να συγκροτούνται με ένα αυτοτελή
τρόπο.

Τα αιτήματα προκύπτουν από τα κινήματα
και τους κοινωνικούς χώρους: η διεκδίκηση
για ΣΣΕ, μισθό και προστασία του εργαζομέ-
νου, στη νεολαία και το φοιτητικό κίνημα για
τη δημοκρατία μέσα στο πανεπιστήμιο και
καλύτερη εργασιακή προοπτική αύριο, τα αι-
τήματα από το φεμινιστικό κίνημα, από το
αντιφασιστικό κίνημα, από τα κινήματα περι-
βάλλοντος και για τις δημοκρατικές ελευθε-
ρίες κλπ. Και προφανώς ένα πλαίσιο πιο
στρατηγικών αιτημάτων που αφορούν ζητή-
ματα που άπτονται στον αντιιμπεριαλισμό,
τη ρήξη με τα δεσμά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ,
που είναι κοινές συνισταμένες σε δυνάμεις
μέσα και έξω από την Πρωτοβουλία, αυτό
οριοθετεί και το σκοπό της δικιάς μας πρω-
τοβουλίας και κάθε ενωτικής προσπάθειας
της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής
αριστεράς.

Το ζήτημα των εκλογών δεν είναι το ιστο-
ρικό στοίχημα για αυτό το χώρο, αλλά το
πώς θα μπορέσει να δυναμώσει τα σωμα-
τεία, να πολιτικοποιήσει, να ριζοσπαστικο-
ποιήσει και να συγκροτήσει δυνάμεις στο
επίπεδο της κοινωνίας, έτσι ώστε να οικοδο-
μηθεί ένα ρεύμα το οποίο θα συγκρουστεί
και θα δημιουργήσει ένα κύμα ανατροπής
της υπάρχουσας πολιτικής. 

Ότι έχει να κάνει με ευρύτερες εκλογικές
συνεργασίες, με εισχώρηση σε ευρύτερους
και μεγαλύτερους εκλογικούς πολιτικούς
σχηματισμούς, παίχτηκε την περίοδο της
κρίσης, είναι ζητήματα που σηκώνουν αποτί-
μηση και για μας οριοθετούν συγκεκριμένα
πολιτικά σχέδια ως ηττημένα, πχ με τον κυ-
ρίαρχο πόλο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
Υπό αυτή την έννοια εμείς θεωρούμε ότι αυ-
τή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει μέγιστη συ-
σπείρωση δυνάμεων της ριζοσπαστικής και
αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Αυτό, δυστυ-
χώς ή ευτυχώς, οριοθετείται από τις υπόλοι-
πες δυνάμεις του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25.

Θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε ευρύτερη

συστράτευση των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
το επόμενο διάστημα είναι ένα κεντρικό ζή-
τημα που πρέπει να γίνει και υπάρχουν οι
όροι για να γίνει. Έτσι ώστε να βγούμε πιο
μάχιμοι στους αγώνες και τις εκλογές. Γενι-
κά βλέπουμε αισιόδοξα τις πράξεις μας, τις
δυνατότητές μας, τις δυναμικές που μπο-
ρούμε να παράγουμε μέσα στα πλαίσια του
κινήματος και επίσης τις δυνατότητες που
γεννιούνται στο εσωτερικό μας. Είναι πράγ-
ματα που μέσα από την Ενωτική Πρωτοβου-
λία πρέπει να δημιουργηθούν και να προχω-
ρήσουμε με κοινό βάδισμα σε όλα τα επίπε-
δα το επόμενο διάστημα».

Θεσσαλονίκη – Χανιά 
Οι ανοιχτές εκδηλώσεις της Πρωτοβου-

λίας θα συνεχιστούν στη Θεσσαλονίκη και τα
Χανιά. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει την Πέμπτη
2 Φλεβάρη στην ΕΔΟΘ στις 6μμ και στα Χα-
νιά το Σάββατο 4 Φλεβάρη στο Εργατικό
Κέντρο της πόλης στις 6.30μμ.

«Μετά την Αθήνα και την Πάτρα, οι δυνά-
μεις που στηρίζουμε την Πρωτοβουλία προ-
χωράμε τον διάλογο που έχει ξεκινήσει και
στη Θεσσαλονίκη», μας είπε ο Ευκλείδης
Μακρόγλου, από το ΣΕΚ Θεσσαλονίκης. «Εί-
ναι ένας διάλογος που και εδώ έχει προκύ-
ψει μέσα από την κοινή δράση της ριζοσπα-
στικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς και
το κρίσιμο ρόλο που έχει παίξει στους αγώ-
νες που έχουν δοθεί στην πόλη τα προηγού-
μενα χρόνια. Αλλά πατάει και στην ανάγκη
για να συνεχιστεί ο κοινός βηματισμός μας
μέσα στην προεκλογική περίοδο και μετά.
Τόσο στις μάχες που έχουμε μπροστά, στις
απεργίες, στο γυναικείο, στο αντιρατσιστικό
και αντιφασιστικό κίνημα. Όσο και στο κεν-
τρικό πολιτικό πεδίο, ώστε να εκφραστεί ο
κόσμος της αντίστασης και των κινημάτων
που και στη Θεσσαλονίκη αναζητά εναλλα-
κτική όχι στον κοινοβουλευτικό δρόμο αλλά
στους δικούς του αγώνες. Σε αυτή την προ-
σπάθεια η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης έχει ξε-
χωριστή σημασία να δώσει το παρών, για να
κερδίσουμε στην αντικαπιταλιστική προοπτι-
κή το μεγάλο ακροατήριο που έχει διαμορ-
φωθεί τα τελευταία χρόνια».

Λ.Β.

18/1, Η εκδήλωση της Πρωτοβουλίας στην Πάτρα. Φωτό: ΣΕΚ Πάτρας
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Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λίγο
πριν στηθούν οι κάλπες, μεθοδεύει άλ-
λη μια επίθεση στις δημοκρατικές κατα-

κτήσεις. Πίσω από μια ψεύτικη φιλολογία περί
αποκλεισμού από τις εκλογές των κατάλοιπων
της καταδικασμένης ως ναζιστική εγκληματική
οργάνωση Χρυσής Αυγής, προωθεί στη Βουλή
τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στον Άρειο
Πάγο να επιβάλλει έλεγχο στα πολιτικά κόμμα-
τα.

Όπως εξηγούν σε άλλες σελίδες αυτού του
φύλλου η ΚΕΕΡΦΑ και οι δικηγόροι που έδωσαν
τη μάχη της Πολιτικής Αγωγής για την καταδίκη

της Χρυσής Αυγής, πρόκειται για μια ρύθμιση
που κλαδεύει τη δημοκρατία και όχι τους φασί-
στες. Οι φασίστες δεν συγκροτούν πολιτικό
κόμμα, αντίθετα συγκροτούν συμμορίες που
χτυπούν για να διαλύσουν κόμματα και συνδικά-
τα, κάθε οργανωμένη έκφραση της εργατικής
τάξης μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία. Η πρό-
ταση για εποπτεία του Άρειου Πάγου πάνω στα
πολιτικά κόμματα απειλεί να επιβάλλει περιορι-
σμούς και αποκλεισμούς πάνω ακριβώς σε εκεί-
νες τις πολιτικές δυνάμεις που έδωσαν ιστορικά
και δίνουν και σήμερα τον αγώνα κατά της φα-
σιστικής απειλής.

Απειλή
Δεν πρόκειται για θεωρητική απειλή. Βρισκό-

μαστε στο σημείο όπου ο εισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου πρωταγωνιστεί στις μεθοδεύσεις για
συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Η
κυβέρνηση χρησιμοποιεί την ΕΥΠ για να παρα-
κολουθεί τις συνομιλίες πολιτικών προσώπων,
ακόμη και κοινοβουλευτικών ηγετών. Κανένας
και καμιά δεν είναι ασφαλείς να αναπτύξουν πο-
λιτική ή συνδικαλιστική δράση κάτω από αυτές
τις συνθήκες. Τώρα το δίδυμο κυβέρνηση-Άρει-

ος Πάγος απειλεί να επεκτείνει την εποπτεία
του σε ανώτερο επίπεδο.

Όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο όπου η πο-
λύπλευρη κρίση του καπιταλισμού εξασθενίζει
το πολιτικό σύστημα σχεδόν σε όλες τις χώρες.
Η απάντηση των κυρίαρχων τάξεων είναι μια
συστηματική απόπειρα να θωρακίσουν την
εξουσία τους απέναντι στην εργατική οργή. Κα-
ταγγέλλουν τον «λαϊκισμό», μιλούν για «δύο
άκρα» και στην πράξη θέλουν να καταστείλουν
προληπτικά τις εργατικές εκρήξεις. Γι’ αυτό δεν
πρέπει να αφήνουμε κανένα περιθώριο για αυ-
τές τις μεθοδεύσεις.

Όπως πάντα, η απάντηση δεν βρίσκεται
στους διαδρόμους της Βουλής, αλλά στη δρά-
ση του αντιφασιστικού κινήματος. Τους νεοναζί
της Χρυσής Αυγής δεν τους έστειλε στη φυλα-
κή καμιά Νέα Δημοκρατία, τους έστειλε η οργα-
νωμένη πάλη χιλιάδων αγωνιστών και αγωνι-
στριών. Εκεί βρίσκεται ξανά η δύναμη και για να
μην αφήσουμε τους Κασιδιάρηδες να παριστά-
νουν το πολιτικό κόμμα και για να απαλλαγούμε
από την κυβέρνηση των αντιδημοκρατικών επι-
θέσεων.

Όλες οι αντιφασιστικές κινήσεις με την ΚΕΕΡ-
ΦΑ μπροστά, όλες οι δυνάμεις της Αριστεράς
με πρωτοπορία την ενωτική αντικαπιταλιστική
αριστερά μπορούν να ξεσηκώσουν τα συνδικά-
τα και κάθε εργατική συλλογικότητα έτσι ώστε
κανένας Κασιδιάρης και κανένας Λαγός να μην
μπορεί να οργανώνει «προεκλογική» εκστρατεία
μέσα από τη φυλακή. Και παράλληλα, στηρίζον-
τας το απεργιακό κίνημα που ξεδιπλώνεται, να
γκρεμίσουμε την κυβέρνηση των Βορίδηδων και
τις μεθοδεύσεις της.

Στις 46.850 έφτασε ο δείκτης
της οικονομικής εξόρμησης

της Εργατικής Αλληλεγγύης μια
βδομάδα πριν ολοκληρωθεί η χει-
μερινή οικονομική καμπάνια.

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που συνεισέ-
φεραν με την ενίσχυσή τους και
αυτή την εβδομάδα για να πλησιά-
σουμε τον στόχο μας. 

Από 100 ευρώ: Μαρία Φ., Κώ-
στας Β., Παναγιώτης Κ. Από 50:
Τζούλη Κ, Δημήτρης Κ., Πέτρος Π.,
από 30: Βαγγέλης Κ., Μαίρη Δ.,
από 20: Τάσος Τ., Νίκος Γ., Ηλίας
Σ, Πάνος Λ., Ελένη Κ., Θανάσης Λ.,
Γιάννης Ψ., Ορέστης Μ. Από 10:
Κατερίνα Π., Σπύρος Γ., Κώστας
Π., Μήτσος Α., Γιώργος Σ., Λευτέ-
ρης Δ., Κωσταντίνα Β., Κατερίνα
Τ., Δημήτρης Σ., Φίλιππος Κ., Κατε-
ρίνα Α.

Ευχαριστούμε τα σωματεία που
ανανέωσαν την συνδρομή τους
στην Εργατική Αλληλεγγύη: ΕΤΕΡ
Θεσσαλονίκης, ΟΤΟΕ Βορείου Ελ-
λάδας, Σωματείο Εργαζομένων
Σκαραμαγκά “η Τρίαινα”, Εργατικό
Κέντρο Ρεθύμνου, Σωματείο Δή-
μου Αθήνας ΕΕΔΑ.

Τέλος ευχαριστούμε τους ανα-
γνώστες μας που γράφτηκαν ή
ανανέωσαν την συνδρομή τους
στην εφημερίδα και το περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα Κάτω: Σωκρά-
της Τ., Διονύσης Π., Αργυρή Ε.,
Κατερίνα Τ., Δήμητρα Α., Ρούμπι
Α., Εφη Γ., Αννα Κ., Στέργιος Μ.,
Δημήτρης Σ., Φίλιππος  Κ., Δημή-
τρης Ρ., Νικηφόρος Π.

17/1, Αντιφασιστική διαδήλωση στα Πετράλωνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Κυκλοφορεί νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Το αντιφασιστικό κίνημα περιφρουρεί 
τις δημοκρατικές ελευθερίες
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ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ,
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ξεσηκωμός!

Ανοιχτή σύσκεψη με όλα τα
κομμάτια των καλλιτεχνών,

εργαζόμενων και σπουδαστών,
καλεί η Ανατρεπτική Συσπείρωση
Ηθοποιών την Πέμπτη 26 Γενάρη,
7μμ στον Πολυχώρο “Ρομάντσο”
(Αναξαγόρα 3-5):

Με κέντρο την απόσυρση του
Προεδρικού Διατάγματος, πα-
λεύουμε ταυτόχρονα για τη δημι-
ουργία Δημόσιων Δωρεάν Πανε-
πιστημιακών σχολών για τις Πα-

ραστατικές Τέχνες και ανοίγουμε
τη μάχη για τη Συλλογική Σύμβα-
ση στον κλάδο που εδώ και πάνω
από ένα χρόνο δεν έχει προχωρή-
σει. Να συζητήσουμε και να ορ-
γανώσουμε τα επόμενα βήματα
κλιμάκωσης του αγώνα για να
υλοποιηθεί η δέσμευση του ΣΕΗ
για απεργία διαρκείας σε συντονι-
σμό με τους σπουδαστές και
τους άλλους κλάδους της Τέ-
χνης.  

Κάτω 
τα χέρια 
απ’ τα
Μουσεία

Ανοιχτή σύσκεψη ΑΣΗ

Σε κοινή εκδήλωση-συζήτηση
ενάντια στη μετατροπή των

κρατικών Μουσείων σε Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που
προωθεί η κυβέρνηση καλούν την
Πέμπτη 26/1 στις 3.30μμ, στην Αί-
θουσα του Μηχανουργείου (Τεχνό-
πολη) ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαι-
ολόγων, ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλ-
λήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και
Νήσων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Πτυχιούχων Υπαλλήλων Ανώτατης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπουρ-
γείου Πολιτισμού, η Πανελλήνια
Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων,
το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου
Προσωπικού του ΥΠΠΟ και ο Σύλ-
λογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Οι εργαζόμενοι του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού αναφέρουν στην
ανακοίνωσή τους με τίτλο “Πολιτι-
σμός ή Βαρβαρότητα, Κάτω τα χέ-
ρια από τα κρατικά μουσεία”: 

«Η κυβέρνηση λίγους μήνες πριν
τις εκλογές θέλει να περάσει όσα
περισσότερα νομοσχέδια μπορεί
και να αποτελειώσει το έργο της...
ονειρεύονται την ολοκληρωτική
διάλυση της αρχαιολογικής υπηρε-
σίας με την εξαγγελθείσα μετατρο-
πή των πέντε μεγαλύτερων μουσεί-
ων της χώρας σε ΝΠΔΔ.

Στόχος τους η παράδοση της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς στα σαλό-
νια όπως δείχνει η τοποθέτηση της
Μαριάννας Βαρδινογιάννη στο ΔΣ
του Μουσείου Ακρόπολης, η ολο-
κληρωτική μετατροπή των μουσεί-
ων σε γκαλερί φίλων, το ξέπλυμα
της αρχαιοκαπηλίας και φυσικά το
χτύπημα στα εργασιακά μας δι-
καιώματα, όπως πάλι δείχνει ένα
παράδειγμα του μουσείου Ακρόπο-
λης που μέσα σε μια νύχτα κόπηκε
το ανθυγιεινό επίδομα στους συν-
τηρητές έργων τέχνης.  

Εμείς οι εργάτες του Πολιτισμού
έχουμε τη δύναμη να τους σταμα-
τήσουμε. Να μην επιτρέψουμε τη
διάλυση και το ξεπούλημα στους
ιδιώτες. Ήρθε η ώρα να βγούμε
στο δρόμο, με όπλο την απεργία.

Να μπουν μπροστά τα σωματεία
μας, μέσα από γενικές συνελεύ-
σεις, να κλείσουμε όλους τους αρ-
χαιολογικούς χώρους και τα μου-
σεία, να οργανώσουμε συγκεντρώ-
σεις παντού, να συντονιστούμε με
τους καλλιτέχνες, να κάνουμε πρά-
ξη το σύνθημα “Τα μουσεία ανή-
κουν στο λαό”.Τώρα είναι η ώρα
για να ξεσηκωθούμε με απεργία με
διάρκεια».

Παν-καλλιτεχνικός σεισμός
ήταν η τέταρτη στη σειρά

και μαζικότερη κινητοποίηση
εργαζόμενων, σπουδαστών
και μαθητών της Τέχνης στις
19/1 στην Αθήνα για την από-
συρση του Προεδρικού Δια-
τάγματος 85 που εξισώνει τα
καλλιτεχνικά πτυχία με απολυ-
τήρια Λυκείου. 4ωρη στάση
εργασίας είχε κηρύξει η ΠΟ-
ΘΑ αλλά και οι ΔΟΕ-ΟΛΜΕ
για τους εκπαιδευτικούς των
καλλιτεχνικών.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε
από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού, βάδισε την Πατησίων
και τη Σταδίου, πέρασε από
το Σύνταγμα για να καταλήξει
στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην
πορεία συμμετείχαν δεκάδες
μπλοκ από σωματεία, σπου-
δαστικούς συλλόγους -ανάμε-
σά τους οι καταλήψεις του
Εθνικού Θεάτρου και του ΔΗ-
ΠΕΘΕ Πάτρας- και καλλιτεχνι-
κά σχολεία που έκλεισαν, με
μαζική συμμετοχή μαθητών
και εκπαιδευτικών στον δρό-
μο.

Η οργή και η αποφασιστικό-
τητα να δώσουν τον αγώνα
μέχρι τη νίκη μαζί με τον τρο-
μερό παλμό που έδιναν τα
συνθήματα και τα διασκευα-
σμένα -σχετικά με τη μάχη
που δίνουν- τραγούδια είχαν
σαν αποτέλεσμα μια πολύ εν-
τυπωσιακή πορεία, που εν-
θουσίαζε όλο τον κόσμο στα
πεζοδρόμια. Συνθήματα έδι-
ναν τον τόνο όπως “Μενδώνη,
Κεραμέως, ακούστε το καλά,
το διάταγμα αυτό θα μείνει
στα χαρτιά”, “οι μπάτσοι πτυ-
χιούχοι κι εμείς ερασιτέχνες,
να πιάσουμε τα γκλομπ να
αφήσουμε τις Τέχνες”, “Μας
θέλει μαθητές, το ίδιο σάπιο
σύστημα που θρέφει βιαστές”
και “10, 100 δεν είναι αρκε-
τές, να κλείσουν τώρα όλες οι
σχολές”.

Η συνέχεια δόθηκε με με-
γάλη συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας στο Υπουργείο Παιδείας
τη Δευτέρα 23/1, όπου αντι-
προσωπείες από τα καλλιτε-
χνικά σωματεία και τους
σπουδαστές από τις καταλή-
ψεις του Εθνικού Θεάτρου,
του Κρατικού Θεάτρου Βορεί-
ου Ελλάδας και του ΔΗΠΕΘΕ
Πάτρας έκαναν συνάντηση με
το υπουργείο. Η απάντηση
που πήραν ήταν ότι το ΠΔ δεν
αποσύρεται και δεν τροποποι-
είται. Το ΣΕΗ συνεδριάζει την
Τετάρτη 25/1 για να ανακοι-
νώσει νέες κινητοποιήσεις σε
συντονισμό με την ΠΟΘΑ και
τα άλλα σωματεία, ενώ έχει
δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει
σε γενική συνέλευση.

Είναι ανήθικο αυτό που κάνουν. Ειδικά σε μας τους χορευτές. Καθημερινά
ξυπνάμε πολύ πρωί, κάνουμε προπονήσεις, πρόβες, με πολλούς τραυμα-

τισμούς, τενοντίτιδες και πόνο. 
Αίμα, δάκρυα και ιδρώτας κυριολεκτικά. Και μετά για να τελειώσουμε τη

σχολή δίνουμε και πτυχιακές. Όλα αυτά για να πάρουμε χαρτί απολυτηρίου
Λυκείου; Είναι άδικο. Σε μας τους χορευτές, η ανεργία είναι επίσης τεράστιο
θέμα. Είναι πολύ θετικό ότι σήμερα (19/1) υπάρχει τόσος κόσμος.

Αναστασία Ορφανούδη, χορεύτρια

Με αυτό το διάταγμα μπαίνει και η
βούλα σε μία απαξίωση χρόνων.

Μου αρέσει πάρα πολύ που αντιδρούν
οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες των
σχολών. Είναι η ελπίδα μου αυτά τα παι-
διά. Παλεύουν για αυτά τα δεδομένα
πράγματα που θα έπρεπε να έχουμε
κερδίσει εμείς.

Χρειάζεται μια ολική παν-καλλιτεχνική
απεργία. Να κλείσουν τα θέατρα, οι
μουσικές σκηνές, όλοι οι χώροι Πολιτι-
σμού αλλά και να μην εμφανίζεται κα-
νείς σε εκπομπές και πουθενά. Θέλω να
υλοποιηθεί η υπόσχεση του ΣΕΗ για
απεργία διαρκείας. Να γίνει συνέλευση
του ΣΕΗ για να αποφασιστεί και να ορ-
γανωθεί συλλογικά ώστε να κλείσουν
όλα.

Ζώγια Σεβαστιανού, ηθοποιός

Κάναμε κατάληψη σε γυμνάσιο και
λύκειο στο Μουσικό Σχολείο Παλλή-

νης και κατεβήκαμε όλοι μαζικά στην
πορεία (19/1).  Όλοι οι συμμαθητές μας
συμμετέχουν πολύ δυναμικά με μεγάλη
όρεξη και χαρά. Πρώτη φορά βλέπουμε
τέτοια ενότητα στο σχολείο, ακόμα και
μικρά παιδιά έχουν ξεσηκωθεί. Οι εκπαι-
δευτικοί έχουν κατέβει κι αυτοί και πα-
λεύουν μαζί μας.

Χρειάζεται να κατέβουν και οι υπόλοι-
ποι μαθητές, όχι μόνο των καλλιτεχνι-
κών, αλλά και όλος ο κόσμος, γιατί ο
Πολιτισμός μας αφορά όλους.

Μαθήτριες/τές Μουσικού Σχολείου
Παλλήνης

Έχουμε συσπειρωθεί και τα τρία έτη
της σχολής και συζητάμε για το

πώς θα κινηθούμε.  
Προσπαθούμε να στηρίζουμε έμπρα-

κτα και την κατάληψη του Εθνικού, όταν
δεν έχουμε πρόβες. Αισθάνομαι ότι ο
αγώνας θα κλιμακωθεί κι άλλο, ότι δεν
έχουμε φτάσει ακόμα στο ζενίθ. Το απο-
τέλεσμα θα έρθει μέσα από τον συντονι-
σμό και το καλό είναι ότι διαφορετικές
σχολές, δραματικές και χορού, είμαστε
σε επικοινωνία μεταξύ μας. Υπάρχει διά-
λογος και αλληλεγγύη.  

Κατερίνα Σταματάκη, Σπουδάστρια
Δραματικής Σχολής Βεάκη

Προσπαθούμε να κάνουμε όσο
περισσότερες ακτιβίστικες

δράσεις ενημέρωσης του κοινού γί-
νεται, με καλλιτεχνικά δρώμενα στο
δρόμο και σε πλατείες, ενώ έχουν
γίνει και τρεις κινητοποιήσεις μέχρι
στιγμής. 

Η ανοιχτή στο κοινό κατάληψη
του ΚΘΒΕ μπαίνει τώρα στην τρίτη
βδομάδα. Έχουμε τη στήριξη των
καλλιτεχνών. Το Σάββατο 21/1, έκα-
ναν συναυλία στην κατάληψή μας ο
Αγγελάκας, ο Ζερβουδάκης και ο
Λεξ. Στα θέατρα του ΚΘΒΕ στο τέ-
λος κάθε παράστασης, οι ηθοποιοί
διαβάζουν το κείμενο του ΣΕΗ κι
εμείς το δικό μας. Ο κόσμος είναι
πάντα ένθερμος, μας καταχειροκρο-
τεί και φωνάζει ότι είναι μαζί μας.
Θέλουμε αυτόν τον κόσμο μαζί μας
και στον δρόμο και τη στήριξη από
σωματεία, όπως γίνεται στην Αθήνα. 

Σπουδαστές/τριες της κατάλη-
ψης του Κρατικού Θεάτρου 

Βορείου Ελλάδας, που συμμετεί-
χαν στην κινητοποίηση 

στο ΥΠΑΙΘ στις 23/1

Τα καλλιτεχνικά σχολεία που μέχρι
στιγμής είναι εννιά στην Ελλάδα

έχουν τρεις κατευθύνσεις: εικαστι-
κών, χορού, θεάτρου-κινηματογρά-
φου. 

Το Προεδρικό Διάταγμα 85 τα
πλήττει άμεσα μιας και οι καθηγητές
ειδικοτήτων τους είναι ηθοποιοί, σκη-
νοθέτες κιν/φου, χορευτές. Από αυ-
τούς κανένας δεν έχει αναγνωρισμέ-
νο πτυχίο Πανεπιστημίου παρά μόνο
οι ηθοποιοί μέχρι το 2003, που τους
δίνει εργασιακά δικαιώματα, αλλά όχι
εκπαιδευτικά, δηλαδή δεν μπορούν
να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τώ-
ρα στερούν και τα εργασιακά. Βάσει
του Συντάγματος, για να είναι κάποι-
ος καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης πρέπει να έχει πτυχίο πανεπι-
στημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευ-
σης. Ουσιαστικά κλείνουν όλες τις ει-
δικότητες στα σχολεία εκτός των ει-
καστικών γιατί έχουν πτυχίο Καλών
Τεχνών. Το αποτέλεσμα είναι ότι φτά-
νει Φεβρουάριος και τα σχοελία δεν
έχουν καθηγητές χορού ή κιν/φου.

Σάνα Σαρρή, καθηγήτρια θεάτρου



Με τρίωρες επαναλαμβανόμενες
στάσεις εργασίας 8πμ-11πμ, οι

γιατροί του ΓΝΑ Γεννηματάς κλιμα-
κώνουν τις κινητοποιήσεις τους από
την Τρίτη 24/1 ενάντια στην υποστε-
λέχωση. Την ίδια μέρα, πραγματο-
ποίησαν ανοιχτή συνέντευξη Τύπου.
Τον λόγο πήρε πρώτη η Αργυρή
Ερωτοκρίτου, επικουρική παθολό-
γος, μέλος ΓΣ της ΟΕΝΓΕ και μέλος
ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΑ
Γεννηματάς:

«Αφορμή για τις κινητοποιήσεις
μας είναι η ασφυκτική κατάσταση
που έχει δημιουργηθεί στις τρεις πα-
θολογικές κλινικές. Κλινικές με 25
κλίνες νοσηλεύουν 100 και 120 περι-
στατικά, δηλαδή πληρότητα πάνω
από 400% τη στιγμή που οι θέσεις
των γιατρών είναι λιγότερες από το
100%. Με απλά μαθηματικά σημαίνει
ότι έχουμε δεκαπλάσιο φόρτο εργα-
σίας από αυτό που ορίζει το κράτος.
Οι γιατροί δουλεύουν εξουθενωτικά
ωράρια, πέρα από το ωράριο και τις
αντοχές τους, κάτι που δεν είναι
ασφαλές για την υγεία ούτε των αρ-
ρώστων ούτε των εργαζόμενων.

Μαζί με τις Ενώσεις μας διεκδι-
κούμε εδώ και τώρα μέτρα που θα
φέρουν ξανά την ασφάλεια στο νο-
σοκομείο μας: Αύξηση των οργανι-
κών θέσεων των παθολόγων από 30
στις 50. Έχει γίνει πολλές φορές σε
άλλα νοσοκομεία και θεωρούμε αυ-
τονόητο ότι μπορεί να γίνει αύριο
κιόλας και εδώ.  Από αύριο ξεκινάμε
τρίωρες επαναλαμβανόμενες στά-
σεις εργασίας μέχρι το νοσοκομείο
και οι παθολογικές του κλινικές να
λειτουργούν με ασφάλεια».

«Αυτή η κινητοποίηση είναι συνέ-
χεια πολλαπλών κινητοποιήσεων που
έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα
για να επικοινωνήσουμε ότι τα πράγ-
ματα έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγ-
χο» τόνισε η Γεωργία Φιλίππα, επι-
κουρική παθολόγος, μέλος ΔΣ ΕΙ-
ΝΑΠ. «Και δεν εννοούμε την εξουθέ-
νωση που βιώνουμε εμείς οι γιατροί
εδώ και χρόνια και που μέρα με τη
μέρα χειροτερεύει. Αλλά ότι κινδυ-
νεύουμε να χαθούν ζωές γιατί δεν
προλαβαίνουμε να τους δούμε όπως
πρέπει. Έχει καταλυθεί κάθε έννοια
αξιοπρέπειας του ασθενούς, όταν
περιμένει 48 ώρες στα επείγοντα για
να βρει κρεββάτι, όταν νοσηλεύεται
σε ένα ράντζο άσχετα με το πόσο
βαρέως μπορεί να ασθενεί. 

Ήδη από την πανδημία εφιστού-
σαμε την προσοχή ότι στο δεύτερο
μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας
η βασικότερη ειδικότητα θα καταρ-
ρεύσει. Και κατέρρευσε. Υπάρχουν
νέοι συνάδελφοι που μόλις ανέλα-

βαν και ασχολούνται με 22 περιστα-
τικά, δεν εκπαιδεύονται και μένουν
εδώ ήλιο με ήλιο ή φεγγάρι με φεγ-
γάρι. Από δω και πέρα δεν ανεχόμα-
στε άλλο ούτε την υπερεφημέρευση
ούτε την υπερεργασία ούτε να κιν-
δυνεύουν οι ασθενείς μας.

Οι συνάδελφοι δεν παραιτούνται,
εξωθούνται σε παραίτηση. Δεν θα το
χρεωθούν οι συνάδελφοι ως παραί-
τηση, να το χρεωθούν η διοίκηση, η
ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας ως
απόλυση».  

«Η κατάσταση σε μια εφημερία αν-

τικατοπτρίζει το τι συμβαίνει στα νο-
σοκομεία όλης της χώρας που κινη-
τοποιούνται κι αυτά», είπε η Μαρία
Καραμπέλη, παθολόγος επιμελήτρια
Β'. «Η προσέλευση στο Τμήμα Επει-
γόντων Περιστατικών είναι πάρα πο-
λύ μεγάλη κι ευθύνη έχουν όλοι αυ-
τοί που διέλυσαν τα δημόσια νοσο-
κομεία και την πρωτοβάθμια περί-
θαλψη όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

Δεν θα μπούμε στα παιχνίδια της
κυβέρνησης ότι θα μας βοηθήσει ο
ιδιωτικός τομέας που στην πανδημία
έκαναν επιλογή ελαφριών περιστατι-
κών και έπαιρναν ζεστό κρατικό χρή-
μα. Απαιτούμε να ανοίξουν όλα τα
νοσοκομεία που έκλεισε ή συγχώ-
νευσε και αυτή και όλες οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις. Θυμόμαστε τον
Άδωνι Γεωργιάδη να χαίρεται που
ήταν αυτός που τα έκλεισε. Να
προσληφθούν εδώ και τώρα με
όρους μόνιμης και σταθερής εργα-
σίας όλοι οι συνάδελφοί μας επικου-
ρικοί, γιατί καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες. Απαιτούμε εκπαί-
δευση για όλους τους ειδικευόμε-
νούς μας».

«Ως ειδικευόμενοι δεν μπορούμε
να πάρουμε ουσιαστικά οποιαδήπο-
τε εκπαίδευση, γιατί καταλήγουμε να
κάνουμε τις βασικές υπηρεσίες περί-
θαλψης στους ασθενείς μας για να
βγει η δουλειά. Καιρό τώρα η εκπαί-
δευση είναι ελλιπέστατη ως ανύπαρ-
κτη. Γυρνάμε σπίτια μας εξαντλημέ-
νοι χωρίς διάθεση για το οτιδήποτε.
Είναι γεγονός ότι μας εξωθούν σε
παραίτηση. Οι επικοινωνίες που
έχουμε κάνει με τη διοίκηση δεν
έχουν τελεσφορήσει», ανέφερε ο
Κωνσταντίνος Τσιτσιγιάννης, ειδι-
κευόμενος Α' Παθολογικής.

«Δεν είμαστε μόνοι μας στις κινη-
τοποιήσεις» είπε ο Χρίστος Αργύ-
ρης, επικουρικός ακτινολόγος και
μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ. «Την Πέμπτη 26/1
πανυγειονομικά και παγκήτια θα
υποδεχτούν τον Πλεύρη και τον Μη-
τσοτάκη στο Ηράκλειο με κινητοποί-
ηση. Σε μια σειρά νοσοκομεία σε
όλη την Ελλάδα ετοιμάζουν συνε-
λεύσεις.  Και δεν είναι μόνο οι για-
τροί, αλλά και οι νοσηλευτές. Παρα-
νομούν οι διοικήσεις όταν λέει στη
νοσηλεύτρια “έλα 7πμ με 2μμ, πήγαι-
νε σπίτι και μετά ξαναέλα να κάνεις
βάρδια νύχτα”. Δεν έχει υπογράψει
το προσωπικό αυτά τα πράγματα.

Καλούμε όλους τους γιατρούς και
τους νοσηλευτές και στα υπόλοιπα
νοσοκομεία σε αγώνα. 22 του Φλε-
βάρη υπάρχει πανελλαδική πανυγει-
ονομική απεργία και χιλιάδες θα κά-
νουμε πορεία για να σώσουμε τα νο-
σοκομεία μας. Μέχρι τότε θα κάνου-
με μέρες δράσης σε κάθε νοσοκο-
μείο».

Μάνος Νικολάου
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Κλιμακώνουν τον αγώνα στα Νοσοκομεία
ΚΡΗΤΗ

Σε παγκρήτια απεργιακή κι-
νητοποίηση προχωρούν οι

υγειονομικοί την Πέμπτη 26/1
στο Ηράκλειο στις 9.30πμ στην
Πλατεία Ελευθερίας και παρά-
σταση διαμαρτυρίας στις
12.30μ στην 7η ΥΠΕ. 

Εκείνη τη μέρα Μητσοτάκης
και Πλεύρης θα παρευρεθούν
στο Ηράκλειο σε εκδήλωση του
Υπουργείου Υγείας. Στάση ερ-
γασίας 8πμ-2μμ έχουν κηρύξει
οι Ενώσεις Νοσοκομειακών Για-
τρών Κρήτης, ενώ το σωματείο
εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ έχει
αποφασίσει 8ωρη στάση εργα-
σίας 7πμ-3μμ. Αυτή η κινητοποί-
ηση έρχεται να κλιμακώσει και
να γενικεύσει τις μάχες που
έχουν ανοίξει σχεδόν σε κάθε
νοσοκομείο της Κρήτης ενάντια
στην υποστελέχωση και τη διά-
λυση της δημόσιας και δωρεάν
Υγείας. 

Η αρχή έγινε στο Ρέθυμνο με
την παραίτηση της διευθύν-
τριας της Παθολογικής Κλινικής
του νοσοκομείου Ελένης Ιωαν-
νίδου στις 5/1. Όπως καταγγέλ-
λει η ίδια σε ανάρτησή της, της
επιβλήθηκε να συμμετέχει σε
διακομιδές διασωληνωμένων
ασθενών χωρίς να έχει τη συγ-
κεκριμένη ειδίκευση. Από τότε
ξεκίνησαν κινητοποιήσεις που
κορυφώθηκαν στις 16/1 με μια
πολύ μαζική διαδήλωση από το
Δημαρχείο προς το νοσοκομείο
με τη συμμετοχή εκατοντάδων
εργαζομένων του νοσοκομείου
και κατοίκων του Ρεθύμνου.

Το Υπουργείο Υγείας για άλ-
λη μια φορά “έλυσε” το πρό-
βλημα της υποστελέχωσης στο
Ρέθυμνο με μετακινήσεις επιμε-
λητών παθολόγων του ΠΑΓΝΗ.
Γι' αυτό το ζήτημα το σωματείο
εργαζομένων, από τις αρχές Γε-
νάρη μέχρι τώρα, έχει προχω-
ρήσει σε κινητοποιήσεις.

Την ίδια ώρα στο Βενιζέλιο η
Τριμελής Επιτροπή Γιατρών του
νοσοκομείου διαμηνύει ότι:
«Οποιαδήποτε μετακίνηση πα-
θολόγου του Βενιζελείου θα
οδηγήσει σε παραίτηση όλων
των παθολόγων», απαιτώντας
να καλυφθούν άμεσα με προσ-
λήψεις οι σχεδόν 40 κενές θέ-
σεις. Με κέντρο τη μονιμοποί-
ηση των συμβασιούχων (επι-
κουρικών, ΣΟΧ, ΟΑΕΔ) καλεί με
στάση εργασίας στην παγκρή-
τια κινητοποίηση στις 26/1 και ο
Σύλλογος Εργαζομένων ΓΝ Αγί-
ου Νικολάου.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

«Η ΠΟΕΔΗΝ αποφάσισε πανελλαδική απεργία στις 22 Φλεβάρη με
συγκέντρωση 8.30πμ στην πλατεία Μαβίλη και ημέρες δράσης
20-21 Φλεβάρη ανά νοσοκομείο. Εμπρός λοιπόν σε ένα τριήμε-

ρο απεργιακής σύγκρουσης που θα γίνει αφετηρία για απεργίες με διάρ-
κεια», τονίζει η ανακοίνωση του Συντονιστικού Νοσοκομείων, το οποίο καλεί
σε κλιμάκωση με απεργίες διαρκείας για να μην περάσει η ιδιωτικοποίηση
του ΕΣΥ. 

Με αιτήματα τις μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τη μονιμοποί-
ηση όλων των συμβασιούχων τώρα, να φύγουν όλοι οι εργολάβοι από όλα
τα νοσοκομεία και να δοθούν αυξήσεις τώρα στους μισθούς πάνω από τα
επίπεδα του πληθωρισμού, προτείνει:

«Παντού προχωράμε στη συγκρότηση, ή στην ενεργοποίηση όπου υπάρ-
χουν, απεργιακών επιτροπών και επιτροπών αγώνα. Διεκδικούμε Γενικές Συ-
νελεύσεις σε κάθε νοσοκομείο, για να πάρουμε αγωνιστικές αποφάσεις.
Απαιτούμε από την ΟΕΝΓΕ και την ΑΔΕΔΥ να προχωρήσουν σε συντονισμό
με την ΠΟΕΔΗΝ στις 22 Φλεβάρη σε κοινή απεργία και σε απεργιακή κλιμά-
κωση». 

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων κυκλοφορεί προκήρυξη και αφίσα για να
ξεσηκώσει όλα τα νοσοκομεία μπροστά στο απεργιακό τριήμερο 20-22 Φλε-
βάρη με κεντρικό σύνθημα “Όχι στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ – Με απεργίες
διαρκείας μπορούμε να νικήσουμε”.



Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει
για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθε-
νώνα, ο Θωμάς Κατσαρός, εργαζόμενος στο
Βυζαντινό Μουσείο, γράφει για τον ρόλο των
μεγάλων μουσείων ως κομμάτι της ιμπεριαλι-
στικής λεηλασίας και της τουριστικής βιομηχα-
νίας και όχι στην υπηρεσία ενός πανανθρώπι-
νου Πολιτισμού. 

Ματωμένα διαμάντια σε μουσεία
στην Ευρώπη του ρατσισμού 
και της αποικιοκρατίας

Το Μουσείο Ασμόλεαν της Οξφόρδης τη
χρονιά που πέρασε (2022) επέστρεψε στη

Νιγηρία 213 αρχαία μπρούτζινα γλυπτά από το
Μπενίν. Η αποικιοκρατική βρετανική αυτοκρα-
τορία είχε κάψει και κατασφάξει αθώους άμα-
χους στο Μπενίν στη Νιγηρία και στη συνέχεια
λεηλάτησε έργα τέχνης και θησαυρούς που
κατέληξαν στα μουσεία των Πανεπιστημίων
του Κέιμπριτζ και της Οξφόρδης.

Στην Ινδία οι Βρετανοί αποικιοκράτες είχαν
αρπάξει το μεγαλύτερο μέχρι εκείνην την επο-
χή (1850) διαμάντι το Κοχ-ι-Νούρ, το οποίο
βρίσκεται σήμερα μεταξύ των «κοσμημάτων
του στέμματος» στον πύργο του Λονδίνου.
Μάλιστα ο Τζέιμς Κάμερον επί των ημερών
του, είχε αποκλείσει την πιθανότητα επιστρο-
φής του διάσημου πετραδιού στην Ινδία. Το
διαμάντι όμως αυτό είναι κλεμμένο! Αυτό ισχυ-
ρίζεται χρόνια τώρα η κυβέρνηση της Ινδίας,
που από το 1947 όταν κέρδισε την ανεξαρτη-
σία της από τη Μ. Βρετανία έχει ζητήσει να
της επιστραφεί. Ένα άλλο αιματοβαμμένο δια-

μάντι είναι το Κούλιναν, που αρχικά ζύγιζε
3.106,75 καράτια (πάνω από μισό κιλό!) το
οποίο οι Άγγλοι το πήραν το 1908 από την Νό-
τια Αφρική, από το ομώνυμο αδαμαντωρυχείο.
Στο ορυχείο αυτό τα εργατικά πολύνεκρα δυ-
στυχήματα ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο
και οι συνθήκες εργασίας λίγο διέφεραν από
τους σκλάβους της Ρώμης. Η αξία του λίθου
αυτού σήμερα εκτιμάται πάνω από δύο δις δο-
λάρια! Το τι πλούτος έχει συσσωρευτεί στις
μητροπόλεις των αποικιοκρατών δεν μπορού-
με να το παραθέσουμε εδώ τώρα, μέσα σε λί-
γες γραμμές.

Το 1860 στη δεύτερη φάση του «πολέμου
του οπίου» οι Αγγλο-Γάλλοι λεηλάτησαν και κα-
τέκαψαν τα αυτοκρατορικά παλάτια στην Απα-
γορευμένη Πόλη στην Κίνα. Τα λάφυρα που
πήραν, εκτός από βαρύτιμα μεταξωτά, σκεύη
από χρυσό και ασήμι, ήταν και ένα είδος λίθου
άγνωστου μέχρι τότε στη Ευρώπη, του Τζέιντ
(Νεφρίτη). Φτιάχτηκαν δύο μουσεία αποκλει-
στικά με τα κλεμμένα εκείνου του αποικιοκρατι-
κού πολέμου, ένα στο Παρίσι το Μουσείο Γκυ-
μέ και ένα στο Λονδίνο το Μουσείο Βικτώρια
και Άλμπερτ, όπου στέγασαν τις περίφημες αυ-
τές συλλογές, τις οποίες η Κίνα διεκδικεί από

το 1948, ως κλεμμένους πολιτιστικούς θησαυ-
ρούς. Μάλιστα πρωταγωνιστής αυτής της κλο-
πής ήταν ο σερ Τέιμς Μπρους ο 8ος λόρδος
του Έλγιν, γιος του διαβόητου άρπαγα των
γλυπτών του Παρθενώνα του Τόμας Μπρους.

Σύμβολα γοήτρου
Το Μεξικό επίσης διεκδικεί από το Βελτμου-

ζέουμ στη Βιέννη στην Αυστρία, το περίφημο
στέμμα του τελευταίου αυτοκράτορα των Αζ-
τέκων του Μοντεζούμα, το οποίο είχαν αρπά-
ξει οι Ισπανοί κονκισταδόρες του Χερνάν Κορ-
τέζ το 1510. Σε αυτόν τον ανταγωνισμό κλο-
πών και αρπαγών η Γερμανία δεν έμεινε αμέ-
τοχη. Στο Βερολίνο στο Μουσείο της Περγά-
μου, βρίσκεται ένα γιγαντιαίο μνημείο της ελ-
ληνιστικής εποχής ο Βωμός του Διός της μι-
κρασιατικής πόλης της Περγάμου, τον οποίο
οι Γερμανοί φόρτωσαν σε τρένα και τον μετέ-
φεραν από την σημερινή Τουρκία στη Γερμα-
νία. Από το Ιράκ σήκωσαν δύο ολόκληρους
πύργους και μια αψιδωτή μνημειακή πύλη της
Ιστάρ, από τα αρχαία τείχη της Βαβυλώνας και
τα πήγαν και αυτά στο Μουσείο της Περγά-
μου. Όλα αυτά ήταν σύμβολα γοήτρου και κύ-
ρους των ιμπεριαλιστικών κρατών της Ευρώ-

πης, θέλοντας να δείξουν στους κατοίκους της
Μέσης Ανατολής, την παντοδυναμία των λευ-
κών Ευρωπαίων επικυρίαρχων.

Τους τελευταίους μήνες γίνεται πολύς λό-
γος για την επιστροφή των μαρμάρων του
Παρθενώνα στην Αθήνα και την διεκδίκηση της
επανένωσης των γλυπτών του Φειδία, με έναν
εθνικιστικό τόνο μέσα σε ένα προεκλογικό κλί-
μα. Εκείνο όμως που δεν είναι τόσο γνωστό,
είναι ότι και η Ελλάδα είναι κάτοχος διαρπαχ-
θέντων αρχαιοτήτων. Η ελληνική άρχουσα τά-
ξη του 19ου και των αρχών του 20ου έχει κι
αυτή να επιδείξει εγκλήματα αφαίρεσης αρχαι-
ολογικών θησαυρών, εφάμιλλα των Ευρωπαί-
ων αποικιοκρατών. Οι συλλογές αιγυπτιακών
αρχαιοτήτων των Ιωάννη Δημητρίου και Αλέ-
ξανδρου Ρόστοβιτς, που βρίσκονται στο Εθνι-
κό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, είναι
σαν σύνολο η τέταρτη μεγαλύτερη συλλογή
στον κόσμο, μετά του Καΐρου, του Βρετανικού
Μουσείου και του Λούβρου. Μάλιστα κατέχου-
με το μοναδικό άγαλμα της πριγκίπισσας Τα-
κουσίτ, το οποίο η Αίγυπτος διεκδικεί. Όλα αυ-
τά τα έργα ήρθαν λαθραία μέσα σε διπλωματι

Όταν λοιπόν ακούμε τον πρόεδρο της Γαλ-
λίας Μακρόν και τον Έλληνα επίτροπο Σχοινά
να διατυμπανίζουν με αλαζονεία για «ευρωπαϊ-
κές αξίες» για «δυτικό τρόπο ζωής» και για
«Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», καλό θα ήταν να θυ-
μόμαστε αυτές λεηλασίες, τις αρπαγές και την
ωμή βία που οδήγησαν στη συσσώρευση στα
μουσεία “Γηραιάς Ηπείρου”, όλων αυτών των
πολιτιστικών θησαυρών από τα πέρατα της οι-
κουμένης. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  Στη μάχη τώρα!

Πανανθρώπινη πολιτιστική
κληρονομιά και όχι 
ιμπεριαλιστική λεηλασία

Τροπολογία για την άμεση έναρξη
της ατομικής αξιολόγησης καταθέτει

η υπουργός Παιδείας Κεραμέως. Παίζει
το τελευταίο της χαρτί για να επιβάλλει
λίγο πριν τις εκλογές μια επίθεση που τα
τελευταία χρόνια το εκπαιδευτικό κίνημα
έχει αποκρούσει ξανά και ξανά. Οι εκ-
παιδευτικοί του δικτύου “η Τάξη μας” -
συμμετέχουν στις Παρεμβάσεις- βάζουν
την κατεύθυνση να ξεκινήσει άμεσα
απεργιακός αγώνας διαρκείας με γύρο
συνελεύσεων σε ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ και
συντονισμό με τους υγειονομικούς που
απεργούν πανελλαδικά στις 22/2.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και
οι Παρεμβάσεις. Προτείνουν την άμεση
σύγκληση γενικών συνελεύσεων με στά-
ση εργασίας για τη συμμετοχή των εκ-
παιδευτικών και αμέσως μετά Συνέλευ-
ση Προέδρων ώστε να αποφασιστεί
48ωρη απεργία στις 9 και 10 Φλεβάρη.
Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: 

«Το σχέδιο της κυβέρνησης είναι η
ατομική αξιολόγηση να ξεκινήσει άμεσα
και τμηματικά: όπου ολοκληρώνονται οι
κρίσεις συμβούλων από τα γαλάζια συμ-
βούλια, η διαδικασία θα ξεκινάει αυτό-
ματα. Στόχος είναι να αρχίσει η αξιολό-
γηση από κάποιες περιοχές της επαρ-
χίας όπου η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι αν-
τιδράσεις είναι μικρότερες. Η κυβέρνη-
ση πιστεύει ότι κατακερματίζοντας την

επιβολή της αξιολόγησης, ξεκινών-
τας από τους νεοδιόριστους συνα-
δέλφους και από περιοχές μακριά
από το κέντρο θα κάμψει τις αντι-
δράσεις, ώστε να περάσει πιο εύκο-
λα η αξιολόγηση και στη συνέχεια να
εδραιωθεί σε όλη την επικράτεια...

Το υπουργείο και η κυβέρνηση δεν
περιμένουν τις εκλογές, παίρνουν
αποφάσεις και δημιουργούν τετελε-
σμένα. Πρέπει να απαντήσουμε τώ-
ρα στην πρόκληση της Κεραμέως! Η
αναμονή των εκλογών χωρίς τους
εργαζόμενους στο προσκήνιο, το μό-
νο που μπορεί να εγγυηθεί είναι την
εφαρμογή των σχεδίων της κυβέρνη-
σης και τη συνέχιση της ίδιας κατά-
στασης και μετά τις εκλογές...

Μπροστά στην συνεχή και γενικευ-
μένη επίθεση που δέχεται το δημό-
σιο σχολείο, η εργασία και τα δικαιώ-
ματά μας, καταθέτουμε πρόταση πα-
ρατεταμένου πολύμορφου αγωνιστι-
κού και απεργιακού αγώνα, που θα
περιλαμβάνει ενημερώσεις, εκδηλώ-
σεις, συγκεντρώσεις, καταλήψεις,
επαναλαμβανόμενες απεργίες
(48ωρες, τριήμερες, πενθήμερες),
θα είναι ανοιχτό στις εξελίξεις και σε
κάθε φάση η συνέχιση και κλιμάκω-
ση του αγώνα θα καθορίζεται από
τις Γενικές Συνελεύσεις». 

48ωρη
απεργία 
στα πλοία
Σε 48ωρη πανελλαδική απεργία

στις 8 και 9 Φλεβάρη προχω-
ρούν οι Ναυτεργάτες σε όλες τις κα-
τηγορίες των πλοίων με βασικό αίτη-
μα την υπογραφή Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας με ουσιαστικές αυ-
ξήσεις στους μισθούς. Η απόφαση
αυτή πάρθηκε στο Γενικό Συμβούλιο
της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομο-
σπονδίας (ΠΝΟ) που πραγματοποι-
ήθηκε στις 20 Γενάρη. 

Αυτή η απεργιακή κινητοποίηση εί-
ναι συνέχεια των επιτυχημένων
απεργιών που έγιναν στις 25/10 και
9/11 πέρσι. Όπως τονίζει η ΠΕΝΕΝ
σε ανακοίνωσή της: «Οι νόμοι καρ-
μανιόλα (4150/2013 – 4714/2020 -
4770/2021) σε βάρος των δικαιωμά-
των μας είναι σε πλήρη ισχύ και
εφαρμόζονται απαρέγκλιτα υπονο-
μεύοντας ΣΣΕ - κοινωνική ασφάλιση
και το σύνολο των εργασιακών μας
δικαιωμάτων! Η κυβερνητική πολιτι-
κή στη Ναυτιλία αποτελεί αναπόσπα-
στο κομμάτι της αντιλαϊκής πολιτικής
μέσα από την οποία η οικονομική -
ενεργειακή και εφοδιαστική κρίση
φορτώνεται στις πλάτες των εργαζο-
μένων και των λαϊκών στρωμάτων».
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Μια αστυνομία
που “δεν βρίσκει”
στοιχεία…

Σε εκατοντάδες δικαστικές υποθέσεις -από
την εκδίκαση της υπόθεσης της Κωνσταντί-

νας Κούνεβα που αθώωσαν τους εργοδότες της
λόγω έλλειψης «αιτιώδους συνάφειας» μέχρι την
πρόσφατη υπόθεση του Greek mafia όπου ο ει-
σαγγελάς πρότεινε την απαλλαγή των κατηγο-
ρουμένων από τα πλημμελήματα λέγοντας ότι το
«αποδεικτικό υλικό είναι ανύπαρκτο»- αυτό που
αποτελεί κοινό παρανομαστή είναι η διαχρονική
πρακτική της ΕΛ.ΑΣ να κουκουλώνει και να χειρί-
ζεται κατά το δοκούν τις υποθέσεις: Μη συλλέ-
γοντας στοιχεία ή καταστρέφοντας αποδεικτικό
υλικό (αυτοκίνητο Σαμπάνη) όπου «δεν βολεύει».
Και  αντιθέτως φυτεύοντας «στοιχεία» και στή-
νοντας κατηγορίες (περίπτωση Σταθόπουλου)
όπου «βολεύει».

Μια από τις περιπτώσεις που «δεν βολεύει» εί-
ναι αυτή του δωδεκάχρονου κοριτσιού στον Κο-
λωνό. Πριν από δεκαπέντε μέρες ο αδελφός του
κοριτσιού ζητώντας την αποφυλάκιση της μητέ-
ρας τους που κρατείται στην φυλακή κατήγγειλε
πώς η αστυνομία, βήμα το βήμα, επιχείρησε να
κουκουλώσει την υπόθεση που αφορούσε το το-
πικό στέλεχος της ΝΔ Μίχο -που επιπλέον μπαι-
νόβγαινε βγάζοντας φωτογραφίες στο αστυνομι-
κό τμήμα Κολωνού. Η θεία της κοπέλας κατηγο-
ρούσε την ΕΛ.ΑΣ ότι «το τηλέφωνο που είχε τα
περισσότερα στοιχεία, δεν του το βρήκανε. Γιατί
όταν ένα μήνα τον αφήνεις έξω, ενώ εμείς είχα-
με προειδοποιήσει, το εξαφάνισε αυτό το τηλέ-
φωνο που έκανε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες,
που πήγαινε το παιδί στα σπίτια». 

Την περασμένη εβδομάδα ήρθε ένα γεγονός
να τους επιβεβαιώσει: Η οικογένεια του Μίχου (η
σύζυγός του  μέχρι την αποκάλυψη πολιτευόταν
στη δημοτική παράταξη Μπακογιάννη), σύμφω-
να με τον δικηγόρο του Μίχου, κάλεσε κάποιους
εργάτες να «καθαρίσουν» το χώρο στον οποίο εί-
χε το μαγαζί -και από το οποίο οργάνωνε το κύ-
κλωμα παιδοβιασμού- γιατί ξενοικιάζεται. Μιλάμε
για ένα χώρο τέλεσης εγκλήματος. Κάτω από
την σκάλα του υπογείου στο οποίο ο Μίχος βίαζε
την δωδεκάχρονη, οι Πακιστανοί εργάτες που
δούλευαν εντόπισαν μια κούτα που περιείχε τη-
λέφωνο και λάπτοπ. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ
στα ΜΜΕ: «το κινητό και το λάπτοπ βρήκε ένας
εργάτης, ο οποίος κατέβηκε στο υπόγειο για να
καθαρίσει και τα πήρε στο σπίτι του. Όταν,
όμως, πληροφορήθηκε ότι το μαγαζί ήταν νοικια-
σμένο από τον Ηλία Μίχο, ειδοποίησε την Αστυ-
νομία, άνδρες της οποίας παρέλαβαν τις συ-
σκευές». 

Αυτό που δεν χωρά αμφιβολία είναι ότι η
ΕΛ.ΑΣ, που σε άλλες περιπτώσεις μαζεύει και
την «τρίχα», σε αυτήν την περίπτωση ξέχασε να
ελέγξει μια κούτα μέσα στο χώρο του εγκλήμα-
τος. Το αν περιέχουν αποδεικτικό υλικό οι συ-
σκευές μένει να φανεί από τον έλεγχο των συ-
σκευών που πλέον είναι στα χέρια της αστυνο-
μίας. Αλλά και να έχει, είμαστε σίγουροι ότι θα
φανεί; Στην υπόθεση της “Greek police mafia”
π.χ. η απομαγνητοφώνηση χιλιάδων τηλεφωνι-
κών παρακολουθήσεων που περιείχαν αποδεικτι-
κό υλικό για  την υπόθεση από το αρμόδιο τμή-
ματ της ΕΛ.ΑΣ δεν έφτασαν στα δικαστήρια λό-
γω «τεχνικών» και άλλων «κωλυμάτων»...

Τα μεσάνυχτα της 22ης Δεκεμβρίου του
2008 και ενώ επέστρεφε από τη δου-
λειά της στο σπίτι της στα Πετράλωνα

η Κωνσταντίνα Κούνεβα, συνδικαλίστρια ερ-
γάτρια σε εταιρία καθαρισμού και μετανά-
στρια από την Βουλγαρία δέχτηκε επίθεση
από δύο αγνώστους. Την περιέλουσαν με βι-
τριόλι και την υποχρέωσαν να το καταπιεί,
προκαλώντας απώλεια της όρασης από το
ένα μάτι και βλάβες σε εσωτερικά όργανα. 

Η Κούνεβα, γραμματέας του σωματείου κα-
θαριστών-τριών, απαιτούσε μαζί με τις συνα-
δέλφισσές της καλύτερες συνθήκες εργασίας
στην εταιρία ΟΙΚΟΜΕΤ που είχε αναλάβει ερ-
γολαβία τον καθαρισμό των σταθμών του
ΗΣΑΠ. Πριν την επίθεση είχε δεχθεί αλλεπάλ-
ληλες απειλές εναντίον της ζωής της για να
σταματήσει τη δράση της και επειδή φοβόταν
είχε αιτηθεί με σωρεία εγγράφων την αλλαγή
της βάρδιάς της, από βραδινή σε πρωινή και
τη μετακίνησή στον σταθμό Θησείο. 

Σήμερα 15 χρόνια μετά, όχι μόνο οι φυσι-
κοί και ηθικοί αυτουργοί αυτής της επίθεσης
παραμένουν ατιμώρητοι, αλλά η Κωνσταντί-
να Κούνεβα καλείται να τους πληρώσει απο-
ζημίωση 65.000 ευρώ! «Eκτός από την επίθε-
ση με βιτριόλι, αισθάνομαι ότι δέχομαι δεύ-
τερη επίθεση από τη Δικαιοσύνη και την ίδια
την πολιτεία» είπε η Κωνσταντίνα Κούνεβα
μιλώντας στο TVXS για την απόφαση της ελ-
ληνικής «δικαιοσύνης» να επιδικάσει τελεσί-
δικα πριν από δύο μήνες την αποζημίωση
στους πρώην εργοδότες της. 

«Ηθικά δεν μπορούσα να δεχτώ ότι έπρε-
πε να πληρώσω τους ηθικούς αυτουργούς
της απόπειρας εναντίον μου. Τους ανθρώ-
πους που κατέστρεψαν τη ζωή μου και την
οικογένειά μου. Οπότε προσέφυγα ξανά για
το οικονομικό ζήτημα αλλά δεν δικαιώθηκα.
Οπότε το φθινόπωρο που βγήκε η απόφαση
η τελεσίδικη, άρχισα να πληρώνω τον πρώην
εργοδότη μου. Μάλιστα το δικαστήριο, έκρι-
νε πως πρέπει να του τα δώσω με τόκο τα
χρήματα πίσω, αλλά καταλήξαμε σε συμβι-
βασμό και θα δώσω το ποσό των 65.000.

Ποινικό δικαστήριο δεν έγινε ποτέ. Όσον
αφορά τη δίκη για αποζημίωσή μου λόγω ερ-
γατικού ατυχήματος, η πρωτόδικη απόφαση
το 2013, έκρινε τον εργοδότη μου, την ΟΙΚΟ-

ΜΕΤ, υπεύθυνο γιατί δημιούργησε κλίμα σύγ-
κρουσης εναντίον μου που οδήγησε στην επί-
θεση και όρισε αποζημίωση 250.000 ευρώ.
Μου έδωσε γύρω στα 60 χιλιάρικα και προσέ-
φυγε στη Δικαιοσύνη» συνεχίζει η Κούνεβα
προσθέτοντας πως αυτά τα χρήματα κάλυψαν
τα έξοδα του πρώτου μόνο χειρουργείου.

«Κανένας δεν πίστευε ότι θα ζήσω. Καμμέ-
να μάτια και οισοφάγος, πρόσωπο εντελώς
παραμορφωμένο… χρειάστηκαν πάνω από 40
επεμβάσεις για να κρατηθώ στη ζωή. Τρεις
φορές έφυγα από τη ζωή και τρεις ξανά γύρι-
σα. Στο Παρίσι δεν πίστευαν ότι ζω. Μου εί-
παν τόσο καμένος άνθρωπος δεν ζει. Τα χει-
ρουργεία, η προσπάθεια να ζήσω να συνηθί-
σω… ακόμα μαθαίνω τον εαυτό μου. Όσο
ήμουν στο ευρωκοινοβούλιο έκανα θεραπεί-
ες, λογοθεραπείες, κινησιοθεραπείες, φυσιο-
θεραπείες. Στο λοκ ντάουν που δεν μπορού-
σα να κάνω θεραπείες, είχα προβλήματα
υγείας σοβαρά. Ζω με την αναπηρική σύντα-
ξη 700 ευρώ. Πως θα τα κάνω όλα αυτά; Από
το ευρωκοινοβούλιο δεν παίρνω ακόμα σύν-
ταξη δεν ξέρω αν θα ζω μέχρι να την πάρω.
Επίσης πρέπει να απασχολώ κάποιον για να
κάνει την γραφειοκρατική δουλειά εκ μέρους
μου. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να
συνειδητοποιήσω, ότι αυτοί που μου προκά-
λεσαν όλα αυτά τα προβλήματα, είναι δικαιω-
μένοι από την ελληνική Δικαιοσύνη».

Οι αποφάσεις του Εφετείου και του Αρείου
Πάγου δεν διαπίστωσαν «αιτιώδη συνάφεια»
με το έγκλημα αιτιολογώντας την απόφασή
τους λόγω της «αδυναμίας» να συνδεθούν οι
δύο δράστες με την εταιρεία. Και πως να εν-
τοπιστούν αφού  η ποινική «έρευνα» - η Διε-
θνής Αμνηστεία χαρακτήρισε την έρευνα της
ΕΛ.ΑΣ μη λεπτομερή και μη αντικειμενική -
έκλεισε με τεράστιες παραλείψεις: δεν εξετά-
στηκε υλικό από κάμερες της περιοχής, δεν
λήφθηκε βιολογικό υλικό, δεν ελέγχθηκαν τη-
λεφωνικές συνομιλίες και τραπεζικοί λογαρια-
σμοί υπόπτων. Αλλά ο Άρειος Πάγος και οι ει-

σαγγελείς του έκριναν ότι η επίθεση στην
Κούνεβα ήταν «θεόσταλτο» έργο.

Την δολοφονική επίθεση στην Κωνσταντί-
να Κούνεβα το 2008 είχε ακολουθήσει ένα
τεράστιο κύμα διαδηλώσεων αλληλεγγύης
που απλώθηκε και στο εξωτερικό οδηγών-
τας στην αρχική δικαίωση της Κούνεβα κόν-
τρα στην προσπάθεια της ΕΛ.ΑΣ και της ερ-
γοδοσίας να κουκουλώσουν την υπόθεση. Η
Κούνεβα έγινε παγκόσμιο σύμβολο αντίστα-
σης, εκλέχτηκε ευρωβουλευτίνα. Αλλά το
αστικό κράτος και οι μηχανισμοί του δεν ξε-
χνάνε. Η Κούνεβα συγκεντρώνει όλα εκείνα
τα χαρακτηριστικά τα οποία απεχθάνονται:
Γυναίκα, μετανάστρια, εργάτρια και αγωνί-
στρια. Ήταν πρωτοπόρα σε ένα αγώνα που
συνεχίζεται σήμερα σε δεκάδες χώρους ερ-
γασίας ενάντια σε μια κυβέρνηση που το
όνομά της είναι συνώνυμο της εργολαβίας,
του ρατσισμού εκαι του σεξισμού. Και γι’ αυ-
τόν της τον ρόλο καλείται σήμερα να πληρώ-
σει τα αφεντικά της. 

Γιώργος Πίττας

Μια “Δικαιοσύνη” που
τιμωρεί τα θύματα

Το σύστημα είναι σκάνδαλο
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Η Κ.Κούνεβα στο Ευρωκοινοβούλιο με το
κόκκινο γάντι -σύμβολο των αγωνιζόμενων
καθαριστριών
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Η οικογένεια του Σομέ Τσιόνα Ντζίτα, με αφορμή το θάνατό
του ταξίδεψε στην Ελλάδα από τη Γαλλία όπου ζει. Επισκέ-
φτηκε το καμπ της Ριτσώνας, διαπίστωσε τις άθλιες συνθήκες
και με τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ διεκδικεί δικαιοσύνη. Η Εργα-
τική Αλληλεγγύη μίλησε με τον αδερφό του Σομέ, Ροκσέν,
την ανηψιά του, Κορνελί και τον συγκάτοικό του στο κοντέι-
νερ στη Ριτσώνα, Πατί.

Καταρχάς εκ μέρους της Εργατικής Αλληλεγγύης να εκ-
φράσουμε τα συλλυπητήριά μας για τον αδερφό που χάσα-
τε. Πείτε μας τι διεκδικείτε με την παρουσία σας εδώ;

Κορνελί: Έχουμε έρθει από τη Γαλλία για να μάθουμε πώς
και γιατί πέθανε ο Σομέ. Ήταν πρόσφυγας στην Αθήνα και
βρέθηκε να μένει σε προσφυγικό καμπ στη Ριτσώνα. Μάθαμε
ξαφνικά για το θάνατο του. Θέλουμε δικαιοσύνη για τον Σομέ.
Οι συνθήκες ζωής σε αυτά τα καμπ είναι τρισάθλιες, απάν-
θρωπες. Θέλουμε δικαιοσύνη. Είναι ένας άνθρωπος. Θέλουμε
δικαιοσύνη απλά.

Ροκσέν: Ζητάμε δικαιοσύνη. Δεν έγιναν τα πράγματα όπως
έπρεπε προκειμένου να κρατηθεί ο Σομέ στη ζωή. Ούτε όσον
αφορά την ιατρική περίθαλψη που έπρεπε να του παρασχε-
θεί, ούτε τη μεταφορά του σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο.
Παρότι υπέφερε, δεν ασχολήθηκαν μαζί του, να τον εξετά-
σουν να δουν τι είχε. Οι συνθήκες στο καμπ δεν είναι καλές.
Βλέποντας αυτά αποφασίσαμε να προσφύγουμε στη δικαιο-
σύνη. 

Πήγατε στη Ριτσώνα. Περιγράψτε μας τις συνθήκες εκεί. 

Ροκσέν: Σε ένα δωμάτιο 22τ.μ μένουν 8 άτομα. Οι συνθήκες
υγιεινής δεν ήταν καθόλου καλές. Μέσα σε αυτά τα δωμάτια
βλέπεις κατσαρίδες. Και σε περίπτωση που αρρωστήσεις
όπως ο Σομέ, δεν υπάρχει ιατρική υπηρεσία για να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες. Όποιος αρρωσταίνει δεν έχει περίθαλψη.
Είδαμε για παράδειγμα μια γυναίκα με πρησμένη κοιλιά -σαν
να εγκυμονεί, αλλά χωρίς να είναι έγκυος- και πόναγε πολύ.
Κανείς αρμόδιος δεν είχε ασχοληθεί. Μιλάμε για άθλιες συν-
θήκες. Και καμία εξήγηση, κανένα στοιχείο δεν μας δίνεται
από τις αρχές. Οι συνθήκες διαβίωσης και το ζήτημα της
Υγείας στο καμπ είναι βασικό πρόβλημα. Το ιατρείο δεν είναι
ανοιχτό τα βράδια, ούτε το σαββατοκύριακο. Αυτή τη στιγμή
που μιλάμε είναι κλειστό. Επίσης το γεγονός ότι πολλοί δεν
έχουν μπει στη διαδικασία ασύλου σημαίνει ότι δεν έχουν την
παραμικρή πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Υπάρχουν
πολλοί άρρωστοι στο καμπ αυτή τη στιγμή. 

Πατί, εσύ έζησες μαζί με τον Σομέ. Περιέγραψέ μας τη δια-
δρομή του μέχρι και την περασμένη Δευτέρα που έχασε τη
ζωή του;

Πατί: Ο Σομέ ήρθε σαν πρόσφυγας στην Κω. Από εκεί ήρθε
στην Αθήνα κι έμεινε στο καμπ του Ελαιώνα. Από τον Ελαιώνα
τον έστειλαν στη Ριτσώνα. Εκεί του είπαν ότι για να πάρει τη
μπλε κάρτα και να μπει στη διαδικασία ασύλου έπρεπε να πά-
ει στο καμπ της Μαλακάσας. Μπλεγμένος δηλαδή στη γρα-
φειοκρατία που μπλέκουμε όλοι οι πρόσφυγες. Τελικά πέθανε
στο καμπ της Ριτσώνας. Εγώ όταν έφτασα στο δωμάτιο που
μέναμε με τον Σομέ τον είδα στο πάτωμα. Μου είπε ότι δεν εί-
ναι καλά και τον βοήθησα να ανέβει στο κρεβάτι γιατί το πά-
τωμα ήταν πολύ κρύο. Βγήκα να φωνάξω τον σεκιουριτά για
να καλέσει ασθενοφόρο. Οι σεκιουριτάδες με έστειλαν πίσω
να πάρω τα χαρτιά γιατί όπως λέγανε δεν μπορούσαν να κα-
λέσουν αλλιώς το ασθενοφόρο. Ξαναγύρισα πίσω όλη τη δια-
δρομή -πολύ μεγάλη- και μετά πάλι στους σεκιουριτάδες. Κά-
λεσαν τελικά ασθενοφόρο και ήρθε μετά από μια ώρα. Όταν
ήρθε το ασθενοφόρο, ο Σομέ είχε ήδη πεθάνει. Γι’ αυτούς
εδώ δεν είμαστε τίποτα. Δεν έχουμε δικαιώματα. Η ζωή μας
είναι στα χέρια της διοίκησης του καμπ. Βασικό για εμάς είναι
το ζήτημα της Υγείας. Χρειάζεται να υπάρχουν γιατροί, ασθε-
νοφόρο. Για να μην πεθάνει άλλος όπως ο Σομέ. 

Οι συγγενείς και ο συγκάτοικος του Σομέ Ντζίτα 
μίλησαν στον Στέλιο Μιχαηλίδη

Ο Σομέ, ήταν ένας νέος, υγιής άνδρας. Όπως όλοι οι πρό-
σφυγες και οι μετανάστες, έκανε τη μόνη, επικίνδυνη

και δολοφονική διαδρομή που τους επιτρέπει η Ευρώπη-
Φρούριο. Τουρκία, νησιά του Αιγαίου, στρατόπεδο κράτησης,
(Ελαιώνας, Μαλακάσα, Ριτσώνα  κλπ). 

Ο Σομέ το βράδυ της 15/1/23 ήταν ζωντανός και υγιής.
Αλλά ήταν κρατούμενος στο στρατόπεδο της Ριτσώνας,
στην ευθύνη του ελληνικού κράτους και του Υπουργείου Με-
τανάστευσης. 

Στις 6 το πρωί της 16/1/23, ο συγκάτοικος του Πετί, τον
βρήκε ζωντανό, να πονά και να ζητά ιατρική βοήθεια. Στο
καμπ της Ριτσώνας, με εκατοντάδες κρατούμενους, στην ευ-
θύνη του υπουργείου μετανάστευσης, δεν υπάρχει καμία ια-
τρική βοήθεια, μέχρι τις 8 το πρωί. Το ασθενοφόρο άργησε
μία ώρα. Έφθασε 7:57. Βρήκε τον Σομέ νεκρό. 

Ο Σομέ, θα είχε σωθεί και θα ήταν ζωντανός, αν υπήρχε
ιατρική βοήθεια στο καμπ της Ριτσώνας. Η ευθύνη για το θά-
νατό του βαραίνει μόνο την κυβέρνηση, το Υπουργείο Μετα-
νάστευσης  και την διοίκηση του καμπ Ριτσώνας. 

Η οικογένειά του ζητά δικαιοσύνη, απόδοση ευθυνών και
λογοδοσία.  

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος  Δημήτρης Ζώτος

Νεκρός πρόσφυγας στη Ριτσώνα

Πλημμύρισαν οι δρόμοι των Πετραλώ-
νων από την μαζική παρουσία αντιφα-

σιστών και αντιφασιστριών που διαδήλω-
σαν το απόγευμα της Τρίτης 17/1, με
αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από
τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν από
τους χρυσαυγίτες. 

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με χαιρετι-
σμούς στην Πλατεία Μερκούρη και στη
συνέχεια έγινε πορεία στη γειτονιά. Στο
σημείο της δολοφονίας στην Τριών Ιεραρ-
χών οι διαδηλωτές/ριες τήρησαν ενός λε-
πτού σιγή με υψωμένες τις γροθιές κι έβα-
λαν λουλούδια στο κιγκλίδωμα. 

Με τα πανό τους βάδισαν η ΚΕΕΡΦΑ, η
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος "Η Ενότη-
τα", σωματεία όπως η Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας,
εργαζόμενοι του ΥΠΠΟ, το Ριζοσπαστικό
Δίκτυο Κοινωνικών Λειτουργών, ο Αντιφα-
σιστικός Συντονισμός Αθήνας Πειραιά,
φοιτητικοί σύλλογοι, η ΟΡΜΑ, η ΛΑΕ-Ανυ-
πότακτη Αριστερά, το Σοσιαλιστικό Εργα-
τικό Κόμμα, η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.

Από το μικρόφωνο της συγκέντρωσης μί-
λησαν οι δικηγόροι της οικογένειας Λουκ-
μάν Τάκης Ζώτος και Κώστας Παπαδάκης,
ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας

Ελλάδος “Η Ενότητα” Τζαβέντ Ασλάμ, ο
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας Πέτρος Κωνσταντίνου,
η Εύα Ηλιάδη εκπροσωπώντας την Ε' ΕΛ-
ΜΕ κι ο Θωμάς Κατσαρός από τους εργα-
ζόμενους του Υπ. Πολιτισμού, η Νατάσα
Μπραέσα από τον Σύλλογο Γονέων 3ης
κοινότητας Δήμου Αθήνας, ο Αλέξανδρος
Πραντούνας από τον Αντιφασιστικό Συντο-
νισμό Αθήνας – Πειραιά και την καμπάνια
“Δεν είναι αθώοι – οι ναζί στη φυλακή”, ο
Βασίλης Κουκαλάνι, σκηνοθέτης-ηθοποιός
και μέλος της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης
Ηθοποιών, ο σκηνοθέτης και μέλος της Κί-
νησης Χειραφέτησης ΑμεΑ “Μηδενική Ανο-
χή” Αντώνης Ρέλλας, η Ναταλία Λαμπρινιά-
δη, μέλος του ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου
Μαθηματικού ΕΚΠΑ και η Μαριλία Παπαδο-
πούλου, μέλος του ΔΣ του φοιτητικού συλ-
λόγου Μεταλλειολόγων ΕΜΠ.

H KΕΕΡΦΑ κάλεσε σε κοινή αντιφασιστι-
κή δράση ώστε να μην δοθεί σπιθαμή γης
στους φασίστες στην προεκλογική περίο-
δο και σε κλιμάκωση με την μεγάλη κινη-
τοποίηση στις 18 Μάρτη στην Ομόνοια
3μμ ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό. 

Ο Σομέ Τσιόνα Ντζίτα,
πρόσφυγας από το Κονγ-
κό έχασε τη ζωή του το
πρωί της Δευτέρας 16/1
στο καμπ της Ριτσώνας. Ο
Σομέ ήταν ένας από τους
χιλιάδες πρόσφυγες που η
κυβέρνηση εκτόπισε σε
στρατόπεδα-γκέτο αφότου
έκλεισε τον Ελαιώνα και
ξεσπίτωσε χιλιάδες που
έμεναν σε διαμερίσματα
του προγράμματος
ΕΣΤΙΑ. Αναγκασμένος να
ζει στις άθλιες συνθήκες
του στρατοπέδου, αρρώ-
στησε μέρες πριν και ζη-
τούσε επίμονα ιατρική
φροντίδα. Τελικά το πρωί
της Δευτέρας αποφάσισαν
να καλέσουν ασθενοφόρο.
Δεν τον πρόλαβαν. 
Για δολοφονία που διέ-
πραξε η πολιτική Μητσο-
τάκη – Μηταράκη - Μπα-
κογιάννη μιλάει η ΚΕΕΡ-
ΦΑ. «Οι πρόσφυγες και οι
προσφύγισσες του Ελαι-
ώνα προειδοποίησαν για
τις άθλιες και επικίνδυνες
συνθήκες αποκλεισμού
στα στρατόπεδα-γκέτο
έξω από τις πόλεις» κα-
ταγγέλει. 
«Δεν ξεχνάμε ότι η Μιμί
Μουκάγιε στη Μαλακάσα,
o Μακί Ντιαμπατέ στην
Κω και ο Ιμπραήμ Εργ-
κιούν στην Κόρινθο, ήταν
θύματα των ίδιων άθλιων
συνθηκών στα στρατόπε-
δα του θανάτου. Απαιτού-
με να κλείσουν τώρα τα
καμπ-στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης και να δοθεί
άσυλο και στέγη σε όλους
τους πρόσφυγες και τις
προφύγισσες, μέσα στις
πόλεις. Να έρθουν όλοι
και όλες στις πόλεις και
τις γειτονιές. Να ανοίξουν
τα σύνορα, να σταματή-
σουν οι δολοφονίες και οι
πνιγμοί με τις επαναπρο-
ωθήσεις του Λιμενικού και
της Αστυνομίας. Είναι
ώρα να τελειώνουμε με
την κυβέρνηση που δολο-
φονεί πρόσφυγες και Ρο-
μά».

Δεν ξεχνάμε τον
Σαχζάτ Λουκμάν

Η κηδεία του Σομέ Ντζίτα θα
γίνει την Τετάρτη 25/1 στις
11πμ στο Γ’ Νεκροταφείο
στη Νίκαια.
Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε
οικονομική ενίσχυση της
οικογένειας στο λογαριασμό
στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
167/470832-65,  
IBAN GR78 0110 1670 0000
1674 7083 265
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Όχι στην “τροπολογία” της ΝΔ

Κυβερνητική παραδοχή των pushbacks

Τις αντιδράσεις του αντιφασιστικού κινήματος συναντάει η
τροπολογία του Βορίδη που υποτίθεται ότι στοχεύει στον
περιορισμό των φασιστικών ψηφοδελτίων στις εκλογές. 

«Οι νίκες του αντιφασιστικού κινήματος, μόνη εγγύηση για να
τσακιστεί οριστικά ο φασισμός» απαντάει η ΚΕΕΡΦΑ απέναντι
στην υποκριτική ρύθμιση Βορίδη. «Είναι πρόκληση για όλους,
όσους πλημμυρίσαμε στις 7 Οκτώβρη του 2020 την Λ. Αλεξάν-
δρας έξω από τον Εφετείο για να καταδικαστεί η ναζιστική Χρυ-
σή Αυγή, να έρχεται τώρα η ΝΔ και να προωθεί στη Βουλή προ-
εκλογικά τροπολογία που τσουβαλιάζει την Αριστερά με τους
φασίστες ενεργοποιώντας την “θεωρία των δύο άκρων”. Πρό-
κειται για μια αντιμετώπιση που αντί να βάλει φρένο στο ναζι-
σμό και τα εγκλήματα του επιδιώκει να χτυπήσει την αριστερά
που ασυμβίβαστα συγκρούεται με τις βαρβαρότητες του συ-
στήματος, την εκμετάλλευση, το σεξισμό, το ρατσισμό και τη
φτώχεια. Η ίδια η κυβέρνηση της ΝΔ με την πολιτική του ρατσι-
σμού, των δολοφονικών επαναπροωθήσεων στα σύνορα, τις
δολοφονίες Ρομά από σφαίρες αστυνομικών, το ρατσιστικό κυ-
νηγητό των προσφύγων και τον εκτοπισμό σε στρατόπεδα-γκέ-
το έξω από τις πόλεις στρώνει το δρόμο στους φασίστες. Είναι
η ίδια που έτρεξε να αναγνωρίσει αμέσως την Μουσολινική
πρωθυπουργό της Ιταλίας και να συνυπογράψει συμφωνία με
την Ιταλία, τη Μάλτα και την Κύπρο για τον αποκλεισμό των
προσφύγων που διασώζονται από τα καράβια των αλληλέγ-
γυων οργανώσεων από τα να αποβιβάζονται στα κοντινά λιμά-
νια της Μεσογείου, υιοθετώντας το αίτημα της ευρωπαϊκής φα-
σιστικής ακροδεξιάς. 

Η Χρυσή Αυγή δυνάμωσε και μπήκε στην Βουλή με την ΝΔ να
τις κάνει πλάτες, με τον Μπαλτάκο να συνεργάζεται με τον Κα-
σιδιάρη για να περάσουν τα νομοσχέδιά της στη Βουλή. Οι επι-
χειρήσεις σκούπα του Δένδια κατά των μεταναστών άνοιξαν το

δρόμο στα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, στα πογκρόμ
και τις επιθέσεις, με την Αστυνομία να συγκαλύπτει την δράση
τους. Στελέχη της ΝΔ μίλαγαν για την σοβαρή Χρυσή Αυγή με
την οποία μπορούσαν να συνεργαστούν. Αλλά και μετα την κα-
ταδίκη της Χρυσής Αυγής άφησαν τα γραφεία της συμμορίας
ανοιχτά κάτι που συμβαίνει μέχρι τώρα στη Θεσσαλονίκη, δεν
καθαίρεσαν τους εκλεγμένους συμβούλους σε Δήμους και πε-
ριφέρειες ενώ πρόσφατα στο Π.Φάληρο διευκόλυναν τον Κασι-
διάρη να κάνει φασιστοσύναξη βαφτίζοντάς την βιβλιοπαρου-
σίαση» συμπληρώνει μεταξύ άλλων.

Επικίνδυνες μεθοδεύσεις
«Χρειαζόμαστε αντιναζιστική νομοθεσία, όχι επικίνδυνες κυ-

βερνητικές μεθοδεύσεις» δηλώνει ο Θανάσης Καμπαγιάννης,
δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χ.Α με άρθρο του
στην Εφ.Συν. Εξηγεί: «Είναι προφανές ότι τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης έχουν κάθε λόγο να είναι επιφυλακτικά, τόσο απέ-
ναντι στον όψιμο “αντιφασισμό” της κυβέρνησης όσο και απέ-
ναντι στην “ευαισθησία” της για το δημοκρατικό πολίτευμα. Με
την υπουργοποίηση των στελεχών του ΛΑΟΣ και με την πολιτι-
κή της –τον θεσμικό ρατσισμό, τον κρατικό αυταρχισμό, την
εξανέμιση του εισοδήματος των πολλών– η κυβέρνηση της Νέ-
ας Δημοκρατίας νομιμοποιεί την Ακροδεξιά και εκθρέφει τα φα-
σιστικά μορφώματα[...]

Η προτεινόμενη ρύθμιση θέτει ως προϋπόθεση εκλογικής
ανακήρυξης “η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπη-
ρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύμα-

τος”, κατά το περιεχόμενο του άρθρου 29 του Συντάγματος.
Μέχρι σήμερα, και σωστά, ο έλεγχος που κάνει ο Άρειος Πάγος
επί των δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών είναι αποκλειστικά
τυπικός και όχι ουσιαστικός. […] Η νομοθέτηση της εξουσίας
του Αρείου Πάγου να προβαίνει σε ουσιαστικό έλεγχο ανοίγει
μια επικίνδυνη ατραπό, ειδικά σε μια περίοδο αυταρχικής σκλή-
ρυνσης και εργαλειοποίησης της δικαστικής εξουσίας από την
εκτελεστική». Ενώ με ανάρτησή του στο facebook συμπληρώ-
νει: «Λυπάμαι που το λέω, αλλά η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ πάσχει
από το ίδιο πρόβλημα, όσο και αν προσπαθεί να το θεραπεύσει
με αναφορά στην αντιρατσιστική νομοθεσία: ο Άρειος Πάγος
θα προβαίνει σε έλεγχο προγραμμάτων και διακηρύξεων. Μια
τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να αποδοκιμαστεί, ακόμα και αν εμφα-
νίζεται με τις καλύτερες προθέσεις». 

«Καμία ελευθερία στους εχθρούς της ελευθερίας. Όχι στη
συμμετοχή των καταδικασθέντων για ναζιστικά εγκλήματα στις
εκλογές. Αποζημιώσεις στα θύματα της ΧΑ και τις οικογένειές
τους. Καμία ανοχή στη φασιστική, ρατσιστική και ναζιστική εγ-
κληματική δράση και τη νομιμοποίησή της» υπογραμμίζει  με δι-
κό του κείμενο ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χ.Α. Ωστόσο επισημαίνει ότι «η διάταξη
την οποία προτείνει η κυβέρνηση είναι πολύ χειρότερη από αυ-
τήν που έχει θεσπίσει ήδη, για τον λόγο ότι διευρύνει ανεπίτρε-
πτα το εύρος των κομμάτων και προσώπων τα οποία αποκλείει
από τις εκλογές και, ακόμα χειρότερα, διότι απεμπολώντας
απροκάλυπτα τη νομοθετική της εξουσία, μεταθέτει στην κρίση
του Αρείου Πάγου, ενός δικαστικού σώματος δηλαδή που δεν
νομιμοποιείται ευθέως από τον λαό, ούτε συγκροτείται από το
Σύνταγμα για να νομοθετεί, την κρίση για το αν ένα κόμμα απει-
λεί ή όχι την δημοκρατία. Συνεπώς, η διάταξη που προτείνει η
Ν.Δ. είναι παντελώς απαράδεκτη».

Ξανά εκτεθειμένοι βρέθηκαν η κυβέρνηση και το Υπουργείο
Μετανάστευσης. Πάνω στην πρεμούρα τους να ανακηρύ-

ξουν ψεύτες τους πρόσφυγες/ισσες που καταγγέλουν τη δολο-
φονική τους πολιτική και να επιτεθούν στο κίνημα αλληλεγ-
γύης, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για μία ακόμα επιβεβαί-
ωση των παράνομων επαναπροωθήσεων που πραγματοποιεί το
ελληνικό κράτος.

Η Καθημερινή της Κυριακής δημοσίευσε συνέντευξη ενός
Σύριου πρόσφυγα που ισχυρίζεται ότι ήταν ανάμεσα στους 38
πρόσφυγες που τον περασμένο Αύγουστο εγκλωβίστηκαν για
πολλές ημέρες σε νησίδα στον Έβρο. Η ιστορία αυτών των
προσφύγων είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα καθώς κατήγγει-
λαν το θάνατο ενός 5χρονου κοριτσιού, της μικρής Μαρίας,
από τσίμπημα σκορπιού. Από τότε η κυβέρνηση είχε βάλει σκο-
πό να διαψεύσει το θάνατο της Μαρίας, δηλώνοντας μέχρι κι
ότι «η Μαρία δεν υπάρχει». Στη συνέντευξή του στην Καθημερι-
νή ο Σύριος πρόσφυγας δηλώνει ότι ο θάνατος της Μαρίας
ήταν σκηνοθετημένος προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή
των αρχών και να αναγκαστούν να τους διασώσουν. Πανηγύρι-
σε αμέσως η κυβέρνηση για την αποκάλυψη της φιλικής της
εφημερίδας. 

Αλλά όσο κι αν η εγκυρότητα της μαρτυρία ελέγχεται –
υπάρχουν άλλωστε και οι αντίθετες καταγγελίες από πρόσφυ-
γες- η υιοθέτησή της από την κυβέρνηση αποτελεί παραδοχή
των παράνομων pushbacks στα σύνορα. Κι αυτό γιατί ο ίδιος
πρόσφυγας, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, περιγράφει αυτό
που καταγγέλει εδώ και χρόνια το αντιρατσιστικό κίνημα: «Σύμ-
φωνα με το σχέδιο και τις υποδείξεις των διακινητών, με μια
φουσκωτή βάρκα χωρητικότητας 8-10 ατόμων θα διέσχιζαν κα-
τά ομάδες το ποτάμι μέχρι την ελληνική όχθη. Οι πρώτοι δέκα

από την ομάδα, ωστόσο, διασταυρώθηκαν επί ελληνικού εδά-
φους με άτομα που περιγράφει ως “μαυροντυμένους κουκου-
λοφόρους”. Τους χτύπησαν και τους υποχρέωσαν να επιστρέ-
ψουν πίσω στην τουρκική όχθη. Εκεί, εντοπίστηκαν από Τούρ-
κους στρατοχωροφύλακες, οι οποίοι μετά μια δίωρη συνομιλία
μαζί τους, μέσω μιας μετανάστριας που μιλούσε τουρκικά,
τους υποχρέωσαν να επιστρέψουν πίσω στην Κωνσταντινούπο-
λη πριν επιχειρήσουν εκ νέου το πέρασμα στην Ελλάδα». 

Εύλογα λοιπόν η Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανα-
τροπή ρωτάει «ποιοι είναι οι “μαυροντυμένοι κουκουλοφόροι”
στα σύνορα, κύριοι της κυβέρνησης;»:

Αμείλικτα ερωτήματα
«Οι υπουργοί της κυβέρνησης πανηγυρίζουν για το δημοσί-

ευμα της Καθημερινής όσον αφορά μαρτυρία ενός από τους
πρόσφυγες της υπόθεσης των 38 του Έβρου... Στη μαρτυρία
αναφέρεται συγκεκριμένα ότι οι πρόσφυγες συνάντησαν σε ελ-
ληνικό έδαφος “μαυροντυμένους κουκουλοφόρους” που τους
χτύπησαν και τους επαναπροώθησαν σε τουρκικό έδαφος.

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα:
Ποιοί είναι αυτοί οι μαυροντυμένοι κουκουλοφόροι που

δρουν εντός της ελληνικής επικράτειας; Ανήκουν στην ΕΛ.ΑΣ;
Γιατί δεν φορούν διακριτικά; Τι εντολές έχουν, από ποιόν και σε
ποιόν δίνουν αναφορά;

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν δημοσιεύ-
σει διεθνή μέσα ενημέρωσης (ανάμεσά τους και το Spiegel που
πρόσφατα το αγάπησε ο κύριος Μηταράκης) το ελληνικό κρά-
τος χρησιμοποιεί κρατούμενους Άραβες πρόσφυγες και μετα-
νάστες για να συμμετέχουν σε τέτοιες καταδρομικές επιχειρή-
σεις, με αντάλλαγμα νόμιμα χαρτιά για να προχωρήσουν το τα-

ξίδι τους.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, πέραν του παρακρατικού μηχανισμού

των υποκλοπών, έχει στήσει ένα παρακράτος κουκουλοφόρων
εκτός νόμου στα σύνορα. Το καθεστώς εξαίρεσης που έχει εγκα-
θιδρυθεί στον Έβρο και τα νησιά, οι διαγκωνισμοί ανάμεσα στο
ελληνικό και το τουρκικό κράτος, ακόμα και οι καταγγελλόμενοι
εκβιασμοί στους πρόσφυγες να αλλάξουν τις καταθέσεις τους
καθιστούν δύσκολη την ανεξάρτητη, πέραν από κρατικές σκοπι-
μότητες, εξακρίβωση της αλήθειας για την υπόθεση των 38.

Αυτό που είναι όμως βέβαιο και πανθομολογούμενο από όλες
τις μαρτυρίες είναι ότι η υπόθεση των 38 είναι άλλη μία από τις
εκατοντάδες υποθέσεις push-backs για τις οποίες το ελληνικό
κράτος καλείται να λογοδοτήσει.

Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει την παρενόχληση
των δικηγόρων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων που συνέδραμαν τους πρόσφυγες. Οι χτεσινές δηλώ-
σεις του Ν. Μηταράκη που φωτογραφίζουν δικηγόρους και ορ-
γανώσεις όπως το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
αποτελούν ευθεία στοχοποίηση.

Προειδοποιούμε την κυβέρνηση πως αν τολμήσει, διά της ερ-
γαλειοποίησης της δικαστικής εξουσίας, να κινηθεί σε βάρος
δικηγόρων και υπερασπιστών θα θερίσει τη θύελλα μιας εθνι-
κής και διεθνούς καμπάνιας που θα εκθέσει ανεπανόρθωτα την
κυβέρνηση Μητσοτάκη ως καθεστώς αντάξιο εκείνων του Όρμ-
παν στην Ουγγαρία και του Κατσίνσκι στην Πολωνία.

Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, ζητάμε άσυλο και άδειες παραμονής, να παύσει το
καθεστώς της εγκληματοποίησης της μετανάστευσης και της
προσφυγιάς».

Σ.Μ.

Κλαδεύει τη δημοκρατία 
και όχι τους φασίστες



Νο 1556, 25 Γενάρη 2023
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Συνδιάσκεψη ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Στον προσυνεδριακό διάλογο
υπήρξαν τοποθετήσεις και

υπάρχουν ακόμα γραμμένες που θε-
ωρούν ότι υπάρχει κάποιος εδώ μέ-
σα που πρέπει να πειστεί για το χω-
ριστό αντικαπιταλιστικό ρεύμα. Εγώ
λέω αυτή η συζήτηση να μη γίνει κα-
θόλου. Είναι ληγμένο για όποιον εί-
ναι εδώ μέσα σήμερα, είτε οργάνω-
ση είτε πρόσωπο, ότι ο λόγος που
είναι εδώ από το 2008 και από δω
και πέρα, είναι γιατί θέλει να συμβά-
λει στο να υπάρχει αυτός ο χώρος
χωριστός. Το τι θα γίνει σε αυτό το
χώρο, είναι δική μας ευθύνη.

Το 2009 αυτό που καταφέραμε οι
δέκα οργανώσεις που μαζευτήκαμε
όλες μαζί είναι ακριβώς να βγάλουμε από τα σπίτια τους
τον τότε αποστρατευμένο κόσμο. Και να του δώσουμε
έναν χώρο να ενταχθεί, να συζητήσει πολιτικά, να παρά-
ξει μετατοπίσεις. Τα ξεχνάμε αυτά. Τι έλεγε το ΝΑΡ για
το ΛΟΑΤΚΙ+ και τους μετανάστες τότε και τι λέει σήμε-

ρα και πόσο η ΑΝΤΑΡΣΥΑ το βοήθη-
σε. Πόσους συνδικαλιστές είχε τότε
το ΣΕΚ και σε πόσα σχήματα είναι
σήμερα. Αυτό είναι το μέτωπο της
αντικαπιταλιστικής επαναστατικής
αριστεράς. Αυτό που παράγει αυτά
τα αποτελέσματα. Και σε αυτό εντα-
χτήκαμε όλοι μας και βάλαμε τους
ανένταχτους τότε με χαρά. Αυτό
πρέπει να επαναλάβουμε σήμερα.
Γιατί αυτό το δυναμικό υπάρχει. 

Δεν διακυβεύεται η αυτοτέλεια της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Πάρα πολύ άγχος μην
μας πάει κάποιος στον ρεφορμισμό.
Δεν υπάρχει κάποιος που θα σε πιά-
σει από το χεράκι και θα σε πάει
στον ρεφορμισμό. Ξέρετε τι υπάρ-

χει; Η καθημερινότητα. Η καθημερινότητά μας μέσα στα
σωματεία, μέσα στην πάλη, μέσα στα πανεπιστήμια. Η
πάλη με τον ρεφορμισμό είναι μια καθημερινή πάλη. Γι’
αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί ο ένας τραβάει
τον άλλο πιο αριστερά. Αλλά ο εξαρχής σεχταρισμός, το

δεν συζητάμε με κανέναν για να μη με μολύνει, ήταν
πάντα βασιλική οδός για να φτάσεις στον ρεφορμισμό
χωρίς καν να το καταλάβεις.

Εμένα με ενδιέφερε και το έχω πει πολλές φορές να
δω αν υπάρχει μία κίνηση η οποία να ενεργοποιεί αυτό
τον κόσμο. Το Studio ήταν αυτό το πράγμα. Κι αυτό
επίσης έχει σημασία. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει κάνει προτά-
σεις από τον περασμένο Ιούλη σε αυτές τις οργανώ-
σεις. Ήρθαν, συζήτησαν μαζί μας, δεν υπήρξε ένα ρεύ-
μα. Στο Στούντιο υπήρξε. Κι αυτός ο κόσμος που επα-
νενεργοποιήθηκε και εμφανίστηκε από το πουθενά -
που κι εγώ δεν το περίμενα, πήγα με ερωτηματικό- είδα
ότι όντως εναποθέτει τις ελπίδες του. Κι επίσης οι ορ-
γανώσεις τις οποίες έχει η πρόταση της πλειοψηφίας
ως αυτές που πρέπει να να απευθυνθούμε ήταν εκεί. 

Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε;  Να πά-
ρουμε την πρωτοβουλία να βγει μια σελίδα κάλεσμα και
να το ψηφίσουμε όλοι μαζί εδώ μέσα που να απευθύνε-
ται θαρραλέα, με τόλμη, χωρίς αποκλεισμούς σε όλους
αυτούς, γιατί είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη, είμαστε
ηγεμονική δύναμη και δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε.

Δέσποινα Κουτσούμπα

Χρειάζεται να πάρουμε
κρίσιμες αποφάσεις. Απο-

φάσεις για το αν η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ θα είναι πολιτικό στήριγ-
μα στον κόσμο που παλεύει
ενάντια στην κυβέρνηση της
ΝΔ και το σύστημα και ψάχνει
εναλλακτική πέρα από την
αριστερά του κοινοβουλευτι-
κού δρόμου. Και αποφάσεις
για το πώς θα γίνει αυτό, αν η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα πάρει πρωτο-
βουλίες για να μπορέσει να
απευθυνθεί, να ενώσει, να συγκροτήσει όλο αυ-
τό το ρεύμα των αγωνιστών και των αγωνι-
στριών ή θα μείνει στην γωνία. 

Όσον αφορά στο πρώτο ζήτημα οι δυνατότη-
τες είναι εδώ και ξεκινάνε από το πώς είναι η
κατάσταση. Η κρίση της κυρίαρχης τάξης και
του καπιταλισμού στην Ελλάδα και διεθνώς εί-
ναι τεράστια. Ο αντίπαλός μας είναι πιο αδύνα-
τος με τα δικά του προβλήματα της πολύπλευ-
ρης κρίσης που αναλύουμε και συζητάμε, αλλά
και με ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο: ότι η
πολιτική αστάθεια και κρίση υπάρχουν γιατί
υπάρχει πάνω απ’όλα μια εργατική αντίσταση
που παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις από ποτέ.
Αυτό είναι το υπόβαθρο για τις δυνατότητες.

Το σχέδιο πολιτικής απόφασης της πλειοψη-
φίας που λέει ότι «δεν έχουν υπάρξει ακόμα οι
μαζικοί πολιτικοποιημένοι αγώνες που θα θέ-
σουν έμπρακτα θέμα ανατροπής της κυβέρνη-
σης και της πολιτικής της», αναιρεί αυτή την ει-
κόνα. Και γιατί την αναιρεί; Επειδή υπάρχουν οι
δεκάδες χιλιάδες που πηγαίνουν στην Κλαυθ-
μώνος με τα συνδικάτα κι όχι στα Χαυτεία. Υπο-
τιμάει με αυτό τον τρόπο τον κόσμο που πα-
λεύει. Το να είσαι στήριγμά του ή το καταλαβαί-
νεις και είσαι εκεί και προχωράς μαζί του ή αλ-
λιώς μένεις στα μισά του δρόμου.

Η δυνατότητα να συγκροτηθεί αντικαπιταλι-
στική αριστερά δυνατή, στήριγμα στον κόσμο
που παλεύει, θα έρθει αυτόματα και αυθόρμη-
τα;  Όχι λέμε από τη μεριά μας. Θα χρειαστούν
πρωτοβουλίες. Πρώτον μέσα στο κίνημα και
τους αγώνες. Έχουμε μπροστά μας να τσακί-
σουμε τη ΝΔ κι άρα θα χρειαστούν πρωτοβου-
λίες για να κλιμακώσουμε τις απεργίες προ-
εκλογικά, κόντρα στις ρεφορμιστικές ηγεσίες
που λένε «τώρα κλείστε τους αγώνες και περι-
μένετε να έρθει η ώρα της κάλπης». Έχουμε
παραδείγματα, αναφέρθηκαν. Το Συντονιστικό
Νοσοκομείων είναι  παράδειγμα γιατί τα νοσο-
κομεία είναι στην πρώτη γραμμή. 

Έχουμε την απεργιακή 8 Μάρτη. Ποιανού
υπόθεση είναι; Εμείς λέμε ότι η εργατική τάξη
που παλεύει για μισθό, μεροκάματο, προσλή-
ψεις, μονιμοποιήσεις είναι η ίδια που παλεύει
τον σεξισμό και την καταπίεση. Το δείχνουν
στην πράξη οι εργάτριες στους βρεφονηπια-
κούς σταθμούς που λένε κάνουμε απεργία για
να γίνουμε μόνιμες, για να είμαστε πολλές, για
να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί έτσι ώστε το κό-
στος της αναπαραγωγής και της φροντίδας των
παιδιών να μην πέφτει στις πλάτες των γυναι-

κών μέσα στην οικογένεια αλ-
λά να είναι υπόθεση του κρά-
τους δημόσια.

Έχουμε τις 18 Μάρτη μέσα
σε προεκλογική περίοδο που
ξέρουμε ότι η ΝΔ παίζει το
χαρτί του ρατσισμού και ευνο-
εί τους φασίστες. Πρέπει να
δώσουμε αυτή τη μάχη. Και
να μπούμε όλοι, μαζί με την
ΚΕΕΡΦΑ, όπως το έκανε την
περασμένη Τρίτη στα Πετρά-
λωνα για τα δέκα χρόνια από

τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν.
Για να επιβάλλουμε έτσι, απέναντι σε όποια

κυβέρνηση προκύψει, την εργατική εναλλακτι-
κή, όπως λέει και το σχέδιο απόφασης που
έχουμε καταθέσει. Για να ενισχύσουμε τη δυνα-
μική των αγώνων μας γιατί η δικαίωσή τους θα
έρθει μέσα από το δυνάμωμα της ίδιας της ερ-
γατικής τάξης που με τις δικές της δυνάμεις θα
επιβάλλει τις διεκδικήσεις της. 

Είναι μεγάλη πρόκληση λοιπόν να προχωρή-
σουμε και να στήσουμε εργατική εναλλακτική
απέναντι σε όποια κυβέρνηση προκύψει. Μόνοι
μας; Ή θα πάρουμε πρωτοβουλίες για να συγ-
κεντρώσουμε δυνάμεις στην αντικαπιταλιστική
αριστερά; Οι σύντροφοι της πλειοψηφίας λένε
ναι, αλλά στην πράξη λένε όχι. Γιατί στο σχέδιο
απόφασης που μοιράζουν για να ψηφιστεί, δεν
υπάρχει η Πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει στο
Στούντιο. Ελάτε στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, λέει η πλει-
οψηφία. Όποιος θέλει, είμαστε εδώ. Δεν είναι
σωστή τοποθέτηση. Όχι εφησυχασμός και αυ-
ταρέσκεια με τοποθετήσεις «ελάτε εδώ που αν-
τέχουμε». Η πραγματικότητα είναι ότι από το
2019, επειδή υπάρχει μια πλειοψηφική γραμμή
και αντιμετώπιση περιχαράκωσης, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έχει χάσει ευκαιρίες, έχει χάσει κόσμο, δεν συ-
σπειρώνει. Κι αυτό πρέπει να αλλάξει. Πώς θα
αλλάξει; Αν θυμηθούμε ότι οι καλύτερες στιγ-
μές της ήταν όταν βγήκε μπροστά για να καθο-
ρίσει όλη την Αριστερά και το εργατικό κίνημα. 

Το ΣΕΚ έχει παίξει ρόλο, είτε ήταν μειοψηφία
είτε όχι, για να μπορεί σήμερα όλη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
να είναι περήφανη για το ότι έχει τοποθετηθεί
στη σωστή πλευρά της ιστορίας σε πολύ κρίσι-
μες μάχες όπως η ιστορική καταδίκη της Χρυ-
σής Αυγής, το σπάσιμο της καραντίνας, ο αγώ-
νας για τα ανοιχτά σύνορα, η διεθνιστική αλλη-
λεγγύη των εργατών Ελλάδας-Τουρκίας, η πά-
λη ενάντια στο σεξισμό, η στρατηγική για τον
εργατικό έλεγχο.

Κι επειδή οι συσχετισμοί αλλάζουν μέσα και
έξω από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με αυτή την προωθητι-
κή δύναμη να προχωρήσουμε. Η έκκλησή μας,
το κάλεσμά μας είναι όλοι να συμβάλουμε να
προχωρήσει η Πρωτοβουλία που ξεκίνησε στο
Στούντιο, συνέχισε στην Πάτρα, θα κάνει βήμα-
τα στη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά. Εκεί πρέπει
να στρατευτούμε όλες και όλοι. Γιατί για μας το
«ενωτικά και αντικαπιταλιστικά» δεν είναι σύνθη-
μα, είναι πολιτική γραμμή για την οργάνωσή
μας και για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Γιάννης Σηφακάκης

Η Συνδιάσκεψή μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Ποι-
ος μας έσπρωξε να την κάνουμε τώρα; Όχι οι

εκλογές. Αλλά ο κόσμος για τον οποίο όλοι μιλάμε σή-
μερα, η καινούργια πρωτοπορία που έχει γεννηθεί τα
τελευταία χρόνια. Από την COSCO μέχρι τις γυναίκες
της απεργιακής 8 Μάρτη, από το κίνημα για το περι-
βάλλον μέχρι το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνη-
μα. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.

Την τεράστια κρίση των από πάνω με τους ανταγωνι-
σμούς μεταξύ τους που οδηγούν σε πόλεμο, την επιτεί-
νει παγκόσμια ένα κίνημα το οποίο διεκδικεί. Το ιδιαίτε-
ρο στοιχείο στην Ελλάδα είναι ότι αυτή η νέα πολιτικο-
ποίηση και στο εργατικό κίνημα και στη νεολαία και
στις γυναίκες και στο αντιφασιστικό έχει πολύ μεγαλύ-
τερες πολιτικές εμπειρίες. Η πικρή εμπειρία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ήταν μεγάλο μάθημα και για μας και κυρίως για αυ-
τές τις πρωτοπορίες. Αυτός ο κόσμος δεν προσβλέπει
πια πολιτικά ή οργανωτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η με-
γάλη διαφορά όταν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έδινε τις μάχες του
‘10-‘12. Και καθορίζει το πώς μπορεί να απευθυνθεί και

τι σχέση μπορεί να έχει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πολιτική και ορ-
γανωτική, με αυτό τον κόσμο.

Οι αγωνιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρωτοστάτησαν σε
όλους τους αγώνες. Η Συνδιά-
σκεψή μας πρέπει να απευθυν-
θεί σε αυτές τις πρωτοπορίες.
Πώς; Θα βοηθήσουμε την οργά-
νωση, τον συντονισμό, την προ-
οπτική των αγώνων; Ή περιμέ-
νουμε έτοιμους κομμουνιστές
που θα βγουν από το κεφάλι του
Δία; Αυτός ο κόσμος κοιτάει
προς την επαναστατική και αντι-
καπιταλιστική αριστερά. Γι’ αυτό
είναι προνομιακός χώρος για
μας και γι’αυτό πρέπει να απευ-
θυνθούμε. Αυτό ήταν το Στούν-
τιο. Για να είμαστε μαζί στις 8
Μάρτη, στις 18 Μάρτη και σε
όλες τις μάχες.

Αν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατάφερε την προηγούμενη περίοδο
να αλλάξει τον πολιτικό χάρτη στην Ελλάδα με τη συγ-

κρότηση του αντιρατσιστικού-αντιφασι-
στικού κινήματος που τσάκισε τη Χρυσή
Αυγή μέσα και έξω τα δικαστήρια, έτσι
πρέπει να συνεχίσουμε. Πράγματι και οι
δυο εισηγήσεις απευθύνονται σε αυτό
τον κόσμο και σε αυτές τις οργανώσεις
-εκτός από τη ΛΑΕ στην περίπτωση της
πλειοψηφίας. Πώς θα το κάνουμε; Με
δημόσια συζήτηση ή πίσω από κλειστές
πόρτες; Πρέπει να γίνει δημόσια. Και
δεύτερον απευθυνόμαστε σε όλους. Για
να κερδίσουμε στη δική μας προοπτική
όλους τους αγωνιστές -και της ΛΑΕ. Η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει τη δύναμη και τη δυνα-
τότητα να το κάνει.

Τάκης Ζώτος

Ο αγώνας για να πάμε ενωτικά και αντικαπιταλιστικά
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Οι εκλογές που έρχονται δεν έχουν να προσφέρουν στο κίνημα
καμιά κυβερνητική λύση. Μπορούν όμως και πρέπει να προ-

σφέρουν μια συγκροτημένη πολιτική αντιπολίτευση γιατί μας περι-
μένει άγρια λιτότητα και άγρια καταστολή και μνημόνια και εμπλοκή
στον πόλεμο και τα πάντα. 

Οι δυνάμεις της εξωκοινοβουλετικής αριστεράς στην οποία ανήκω
εδώ και 44 χρόνια μπορούν και πρέπει να ενωθούν. Γιατί αυτό αντι-
στοιχεί και στην κινηματική τους παρουσία και ιστορία και στη δια-
κριτότητα του χώρου της αντικαπιταλιστικής ριζοσπαστικής αριστε-
ράς από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δεν είναι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ο χώ-
ρος που θα απευθυνθεί στην υπόλοιπη αριστερά ενωμένος όλος μα-
ζί. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ο χώρος που εκφράζει τη ριζοσπαστική αντι-
καπιταλιστική αριστερά και είναι διακριτή από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ
και δεν θα πάει εκεί.

Ναι στον κόσμο της εξωκοινοβουλετικής αριστεράς οι πολιτικές

αντιθέσεις είναι πολλές, υπαρκτές και σοβαρές, όπως και μέσα στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Κι όμως οι δυνάμεις της συνυπάρχουν. Και το λέω αυτό
εγώ που ποτέ δεν υπέταξα την ιδεολογικοπολιτική μου αυτοτέλεια
στοιχιζόμενος σε κάποιο ψηφοδέλτιο ή πλατφόρμα με ετερόκλητες
ιδεολογικοπολιτικά δυνάμεις. Κι άρα ποιο είναι το πρόβλημα; Μα θα
πάει η ΛΑΕ στο ΜέΡΑ25. Πολύ πιθανό. Γιατί δεν το έχει ανακοινώσει
αφού προσανατολίζεται η ηγεσία της προς τα εκεί; Γιατί προφανώς
η βάση της θέλει να συνεργαστεί με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, έχει αριστερό
προσανατολισμό, είναι στα σχήματα των κοινωνικών χώρων. 

Γιατί η άποψη άλλο η πολιτική, άλλο τα κοινωνικά σχήματα είναι
λάθος. Αν δεν υπήρχαν τα κοινωνικά σχήματα αυτός ο χώρος δεν θα
ήταν ποτέ ούτε μια υποσημείωση στον πολιτικό χάρτη. Μπορεί και
πρέπει να σταματήσουμε τις Κασσάνδρες και τους διάφορους προ-
φήτες. Μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε.

Κώστας Παπαδάκης

Η 5η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ολο-
κλήρωσε τις εργασίες της την Κυρια-
κή 22 Γενάρη. Ήταν ένα μεγάλο πολι-

τικό γεγονός για όλη την Αριστερά, τις αγωνί-
στριες και τους αγωνιστές που είναι στην
πρώτη γραμμή των μαχών ενάντια στην κυ-
βέρνηση της ΝΔ. Περισσότεροι από πεντακό-
σιοι σύντροφοι και συντρόφισσες συμμετεί-
χαμε σε μια διαδικασία με πλούσια πολιτική
συζήτηση. 

Ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο
περιστράφηκε η πολιτική συζήτηση και αντι-
παράθεση και στις δυο μέρες της Συνδιάσκε-
ψης ήταν η πρόταση που έχει καταθέσει το
ΣΕΚ για συμμετοχή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην
Πρωτοβουλία για Ενωτική Κίνηση της Ριζο-
σπαστικής και Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. 

Οι συντρόφισσες και σύντροφοι του ΣΕΚ
αλλά και ανένταχτες/οι μέλη της επιμείναμε
ότι αυτή η προοπτική δίνει τη δυνατότητα
στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ να διαδραματίσει έναν πρω-
τοπόρο ρόλο. Να απευθυνθεί δηλαδή ενωτικά
και χωρίς αποκλεισμούς σε όλο το δυναμικό
της αντικαπιταλιστικής και ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς, και να δώσει με αυτό το τρόπο πολι-
τικό στήριγμα στο μεγάλο ρεύμα που έχει
διαμορφωθεί μέσα στις μάχες όλης αυτής
της περιόδου, «που ψάχνει εναλλακτική από
τα όρια της Αριστεράς του κοινοβουλευτικού
δρόμου» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και
το Σχέδιο Πολιτικής Απόφασης που προτείνα-
με σαν ΣΕΚ στη Συνδιάσκεψη. 

Οι καλύτερες «στιγμές» της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη
δεκατριάχρονη ζωή της ήταν εκείνες που πή-
ρε ενωτικές και αιχμηρές πρωτοβουλίες, μπή-
κε στις μάχες συσπειρώνοντας κι όχι υψώνον-
τας τείχη γύρω της. Αυτό μπορεί και πρέπει
να κάνει και τώρα, σε συνθήκες «πολυκρίσης»
του καπιταλισμού και ριζοσπαστικοποίησης
της εργατικής τάξης και της νεολαίας. Μ’ αυ-
τόν τον τρόπο θα αναζωογονηθεί η ίδια και
θα ανταποκριθεί στις αγωνίες και στις προσ-
δοκίες του κόσμου που παλεύει. 

Οι ψηφοφορίες που έγιναν για τα πολιτικά
κείμενα και τα κεντρικά όργανα της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ (ΠΣΟ και ΚΣΕ) απέδειξαν ότι αυτή η πρό-
ταση έχει την υποστήριξη ενός μεγάλου ρεύ-
ματος μέσα στον κόσμο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Παρ’
όλα αυτά, το σχέδιο απόφασης που πλειοψή-
φισε αγνοεί την ύπαρξη της Πρωτοβουλίας για
την Ενωτική Κίνηση της Ριζοσπαστικής και Αν-
τικαπιταλιστικής Αριστεράς έστω και αν μιλάει
για απεύθυνση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε άλλες δυνά-
μεις. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να
διευρύνει τις προσπάθειές της. Το ΣΕΚ θα επι-
μείνει σε αυτόν τον προσανατολισμό.

Το κοινό κείμενο που υπογράφουν οι οργα-
νώσεις ΑΡΑΝ, Κ-Σχέδιο και Αναμέτρηση, οι
οποίες συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία για
την Ενωτική Κίνηση της Ριζοσπαστικής και Αν-
τικαπιταλιστικής Αριστεράς, είναι μια χαρα-

κτηριστική παρέμβαση στη διαδικασία που
έχει ξεκινήσει. Το κείμενο αναφέρει ότι:

«Οι τρεις συλλογικότητες που υπογράφου-
με έχουμε τοποθετηθεί με κοινή μας ανακοί-
νωση ήδη από τον Ιούλιο του 2022.

Διατυπώσαμε γραπτά την πρόταση για μια
ενωτική πολιτική παρέμβαση της ριζοσπαστι-
κής και αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Δίνον-
τας το μήνυμα ότι οι κοινοί αγώνες μας για
αντίσταση και οι αυριανοί, για κατακτήσεις,
ρήξεις και ανατροπή της αστικής πολιτικής σε
όλες τις εκδοχές της, είτε αυτή της αυταρχι-
κής και νεοφιλελεύθερης ΝΔ είτε του σοσιαλ-
φιλελεύθερου ΣΥΡΙΖΑ, είναι ισχυρότεροι δε-
σμοί από τις υπαρκτές διαφορές μας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, προτείναμε από
την αρχή στη ΛΑΕ, στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σε όλες
τις οργανωμένες δυνάμεις, καθώς και στους
ανένταχτους αγωνιστές και αγωνίστριες, μια
πολιτική συμφωνία για ενωτική εκλογική κά-
θοδο, με προοπτική και με ένα συγκεκριμένο
πολιτικό πλαίσιο προς συζήτηση.

Η μαζική και επιτυχημένη εκδήλωση της
Πρωτοβουλίας για μία Ενωτική κίνηση της ρι-
ζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς στις 19/12 στην Αθήνα, στην οποία συμ-
μετέχουμε μαζί με τη ΛΑΕ και το ΣΕΚ, επιβε-
βαίωσε τη θετική δυναμική που έχει αυτή η
προοπτική.

Καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν,
καλούμε τη ΛΑΕ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να απο-
σαφηνίσουν θετικά τη θέση τους και να συμ-
βάλουν με όλες τις δυνάμεις τους σε μια αυ-
τοτελή και ενωτική κάθοδο της ριζοσπαστικής
και αντικαπιταλιστικής Αριστεράς σε όλες τις
πολιτικές και εκλογικές μάχες της επόμενης
περιόδου.

Καλούμε όλους και όλες να συμβάλουν σε
μια ελπιδοφόρα νέα ενότητα με ανατρεπτικό
περιεχόμενο. Καταθέτουμε την διαθεσιμότη-
τά μας να δουλέψουμε μαζί για μια τέτοια
προσπάθεια.

Η πρόκληση αυτή μετατρέπεται σε καθήκον
για τις δυνάμεις εκείνες της Αριστεράς που
τοποθετούνται σταθερά  με το μέρος των κοι-
νωνικών αγώνων προτάσσοντας τον διπλό
στόχο: να πετυχαίνουμε νίκες στο σήμερα οι-
κοδομώντας τις προϋποθέσεις της κοινωνι-
κής ανατροπής. Ένας άλλος δρόμος υπάρχει
και είναι εδώ, είναι ακόμη ανοιχτός: Ο ενωτι-
κός και ανατρεπτικός δρόμος της Αριστεράς.
Με επιμονή και αυτοπεποίθηση ας τον βαδί-
σουμε πολλές και πολλοί μαζί!». 

Πράγματι, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Και θα
δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις μας να τον
βαδίσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέχρι τέλους, ενωτικά
και αντικαπιταλιστικά!

Στις διπλανές στήλες μπορείτε να διαβάσε-
τε ορισμένες από τις παρεμβάσεις στη συζή-
τηση που έγινε.

Λέανδρος Μπόλαρης

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ



«Όταν έφτασε άνοιξαν χώρο σαν για
να του υποδείξουν “εκεί πρέπει
να πας”», ήταν μια από τις πιο χα-

ρακτηριστικές φράσεις της κατάθεσης της
Παρασκευής Καραγιαννίδου στο Εφετείο της
ΧΑ. Η Π. Καραγιαννίδου ήταν αυτόπτης μάρτυ-
ρας στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και κα-
θόταν, μαζί με τη Δ. Ζώρζου, σε ένα παγκάκι
πολύ κοντά στο σημείο που ο Ρουπακιάς ολο-
κλήρωσε τη δολοφονική επίθεση του τάγμα-
τος εφόδου της Νίκαιας.

Κατέθεσε στην 19η δικάσιμο (18/1) και με τη
φράση της αυτή, την οποία επανέλαβε σε ση-
μεία της κατάθεσής της, δεν αφήνει κανένα
περιθώριο στην υπεράσπιση της ΧΑ να συνεχί-
ζει να ισχυρίζεται ότι η επίθεση του τάγματος
στην παρέα του Παύλου Φύσσα και το μαχαί-
ρωμα ήταν δυο ξεχωριστά γεγονότα. Σε μια
κατάθεση που, όπως και η κατάθεση της Δ.
Ζώρζου, προκάλεσε ταραχή στην υπεράσπιση,
η Π. Καραγιαννίδου ψύχραιμα και ξεκάθαρα,
μίλησε για τον οργανωμένο χαρακτήρα του εγ-
κλήματος.

Οι δυο φίλες κάθονταν στο παγκάκι και εί-
δαν την επίθεση από τη στιγμή που ένα μέρος
του τάγματος εφόδου της Νίκαιας παρατάχθη-
κε στην Π. Τσαλδάρη και ένα άλλο μέρος κυ-
νήγησε την παρέα του Παύλου Φύσσα. Οι πα-
ραταγμένοι «λέγανε συνθήματα και υπήρχε έν-
ταση για να ενθαρρύνουν αυτούς που χτυπού-
σαν την παρέα. Και είχαν και εναλλαγές μετα-
ξύ τους». «Υπήρχε στόχος να έρθει αυτός με
το αυτοκίνητο, φαινόταν ότι υπήρχε συνεννόη-
ση».

«Εξανέστη κανείς από τους άλλους [επιτιθέ-
μενους] με το μαχαίρωμα;», ρώτησε η πρό-
εδρος. «Όχι. Καμία αντίδραση, ούτε αιφνιδια-
σμός», είπε η μάρτυρας. Όσον αφορά τα κύ-
ματα επιθέσεων, τα οποία έχει αναφέρει και η
Δ. Ζώρζου, η Π. Καραγιαννίδου τα επιβεβαί-
ωσε και ξεκαθάρισε κι αυτή με τη σειρά της
ότι πραγματοποιήθηκαν όλα από την ίδια ομά-
δα: «Ήταν τα ίδια άτομα, αυτά που ήταν από
τη μια πλευρά κι αυτά από την άλλη... [αυτοί
που γύρισαν απέναντι] ενώθηκαν με τα άλλα
άτομα».

Υποδείξεις
Τέτοια ήταν τα εγκεφαλικά που πάθαινε η

υπεράσπιση, που έφτασε στο σημείο να ξεση-
κώνεται με ερωτήσεις της εισαγγελέως και να
της κάνει υποδείξεις για το πώς πρέπει να τε-
θούν, όταν αυτές οι ερωτήσεις έβγαζαν το πα-
ραμικρό στοιχείο που ενίσχυε την εικόνα της
οργανωμένης επίθεσης. «Φάνηκε εξ αρχής ότι
ήταν άτομα της ΧΑ. Από αυτά δηλαδή που είχα
δει, υπήρχε μια οργάνωση και ένα κοινό ντύσι-
μο, κοινό κούρεμα, όλο το σύνολο έδειχνε ότι
είναι ΧΑ. Είχαν γίνει και κάποιες επιθέσεις εκεί-
νες τις μέρες στο Πέραμα. Είχαμε ακούσει στη
γειτονιά και στην τηλεόραση. Οπότε το σύνδε-
σα».

«Υπάρχει αντιστοιχία δυνάμεων;», ρωτήθηκε
ανάμεσα σε άλλα από την Πολιτική Αγωγή.
«Προφανώς και όχι, ήταν 15-20 εναντίον τριών.
Ερ: Μπορεί να ένιωσαν κάποια απειλή από
τους τρεις; Απ: Όχι». «Έγινε κάποια συμπλοκή
ανάμεσα στον Φύσσα και τον Ρουπακιά; Απ:
Όχι, όχι, κατευθείαν πήγε στον στόχο που εί-
χε». Η μάρτυρας ανέφερε επίσης, όπως και
πριν από αυτή είχε αναφέρει και η Δ. Ζώρζου,
ότι οι χρυσαυγίτες έκαναν «κλοιό» γύρω από
τον Παύλο, για να μην ξεφύγει από τον Ρουπα-
κιά. Πράγμα που υπογραμμίζει ακόμα μια φο-
ρά ότι όλοι ήταν συνεννοημένοι από πριν για

το πώς θα ολοκληρωθεί η επίθεση: με δολο-
φονία.

Σε αυτά η απάντηση της υπεράσπισης ήταν
ως συνήθως απειλές και γελοιότητες. Ο Β.
Οπλατζάκης, συνήγορος στον δεύτερο βαθμό
του Ρουπακιά, έφερε μια ...μεζούρα μέσα στην
αίθουσα κι άρχισε να μετράει 10 και 15 μέτρα,
δήθεν για να αποδείξει στην έδρα ότι η μάρτυ-
ρας είναι ανακριβής! Για τον κλοιό και τις δυο
επιθέσεις, προσπάθησε να ισχυριστεί ότι εφό-
σον δεν τα είχε διατυπώσει ακριβώς έτσι στις
άλλες καταθέσεις της δεν έγιναν. Τελικά «ανα-
ρωτήθηκε»: «Πού τα έχει ακούσει αυτά κ. Πρό-
εδρε;», για να πάρει την απάντηση της Καρα-
γιαννίδου, με δυνατή φωνή, αργά και εμφατι-
κά: «Δεν τα έχω ακούσει. Τα έχω ζήσει».

Η Β. Πανταζή, συνήγορος στον δεύτερο
βαθμό του Κασιδιάρη, είπε ευθέως στην έδρα
ότι ισχυρισμός της είναι πως η μάρτυρας «δεν
ήταν εκεί»! Ωστόσο αυτό κατέρρεε όλο και πιο
πολύ, όσο η συνήγορος επέμενε να μηρυκάζει
τις ίδιες ερωτήσεις με την ελπίδα η μάρτυρας
να πέσει σε αντιφάσεις ή να πάρει πίσω κάτι.
Το μόνο που κατάφερνε είναι να ωθεί την Κα-
ραγιαννίδου σε μια όλο και πιο ξεκάθαρη περι-

γραφή του τι έγινε. Το ότι ήταν εκεί βέβαια
αποδεικνύεται και από άλλα στοιχεία: για πα-
ράδειγμα το ότι κατέθεσε για την παρουσία
ενός ζευγαριού με σκυλιά, φαινομενικά μια λε-
πτομέρεια, που όμως έχει καταθέσει πρωτόδι-
κα και άλλος αυτόπτης μάρτυρας που είδε την
επίθεση από το μπαλκόνι του (ο μάρτυρας αυ-
τός αναμένεται να καταθέσει και στο εφετείο).
Επίσης η Καραγιαννίδου είπε ότι είδε συνοδη-
γό να βγαίνει από το αυτοκίνητο του Ρουπα-
κιά, κάτι που λέει και η Ζώρζου, ενώ και ο μάρ-
τυρας από το μπαλκόνι τον αναφέρει.

Στην επόμενη συνεδρίαση (20ή, 20/1) κατέ-
θεσε η αστυνομικός της ΔΙΑΣ Αγγελική Λεγά-
του, μια από τους αστυνομικούς που βρίσκον-
ταν σε απόσταση αναπνοής από το μαχαίρωμα
και ουσιαστικά το επέτρεψαν, αν όχι διευκόλυ-
ναν. Μη θέλοντας φυσικά να πει αυτό, η Α. Λε-
γάτου παρουσιάζει μια εικόνα που δεν ταιριά-
ζει χρονικά, ότι δηλαδή οι ΔΙΑΣ έφτασαν στο
σημείο όταν είχε ήδη γίνει το μαχαίρωμα. Αυτό
έρχεται σε αντίφαση με τα βίντεο από τις κά-
μερες ασφαλείας που δείχνουν τα λευκά κρά-
νη των ΔΙΑΣ στο σημείο της δολοφονίας την
ώρα που φτάνει ο Ρουπακιάς, καθώς και με

πλήθος μαρτυρίες που έχει ήδη ακούσει το δι-
καστήριο. Επιπλέον η Λεγάτου προσπάθησε
να μη χειροτερέψει τη θέση των χρυσαυγιτών,
με απανωτά “δεν θυμάμαι” στα δύσκολα ση-
μεία.

Μάταια όμως, καθώς ως αστυνομικός είχε
λάβει το σήμα που, ήδη από τη συγκρότηση
του τάγματος έξω από το Κοράλλι, δίνει την
οργανωμένη εικόνα. Το σήμα ανέφερε «50
άτομα με κράνη και ρόπαλα». Η Λεγάτου επι-
βεβαίωσε δηλαδή τα δυο στοιχεία που καίνε
την υπεράσπιση της ΧΑ, ότι δηλαδή το τάγμα
ήρθε οργανωμένα στο Κοράλλι και ήταν κατά
πολύ υπεράριθμο της παρέας Φύσσα κι επι-
πλέον οπλοφορούσε. Προσπάθησε να αποφύ-
γει να μιλήσει για τα ρόπαλα, ωστόσο είπε:
«Κατά μήκος της Τσαλδάρη είχε 40-50 άτομα
μαυροφορεμένα, κρατούσαν κάποια αντικείμε-
να». Με διεξοδικές ερωτήσεις της πολιτικής
αγωγής τελικά παραδέχτηκε ότι ένα από αυτά
τα αντικείμενα ήταν σαν ρόπαλο μπέιζμπολ.

Στη συνέχεια: «ξεκίνησαν 15-20 άτομα να
τρέχουν στην Τσαλδάρη και τους ακολουθή-
σαμε». Ως δια μαγείας όμως στο σημείο του
μαχαιρώματος δεν είχαν φτάσει. Οι ΔΙΑΣ που
ήταν παρόντες, μόλις ολοκληρώθηκε η φονική
επίθεση, έσπευσαν να συλλάβουν ...τον Φύσ-
σα. Αυτό η μάρτυρας το παρουσίασε ως «τρα-
βήξαμε πίσω εντελώς τυχαία τον Φύσσα». Στη
σύλληψη οδήγησε η αντίδραση του μαχαιρω-
μένου αντιφασίστα και μόνο: «Τότε μας είπε
ότι τον είχε μαχαιρώσει και σήκωσε τη μπλού-
ζα και μας έδειξε το τραύμα».

Επίθεση
Ενώ οι αστυνομικοί συλλάμβαναν τον Ρου-

πακιά, δέχτηκαν επίθεση από έναν άλλο χρυ-
σαυγίτη, όπως έχουν καταθέσει η Ζώρζου και
η Καραγιαννίδου. Αυτό είναι κάτι που το επιβε-
βαίωσε και η αστυνομικός Λεγάτου. Πάλι βέ-
βαια, ως δια μαγείας, ο χρυσαυγίτης αυτός
δεν συνελήφθη. Τέτοια ήταν η απάθεια της Λε-
γάτου ως προς το τι έγινε το βράδυ εκείνο
που η πρόεδρος, η οποία συνήθως ακούει χω-
ρίς καμία αντίδραση τους παραλογισμούς της
υπεράσπισης, αντέδρασε σχολιάζοντας: «[Ο
Ρουπακιάς] δεν περίμενε ότι θα επέμβετε, δεν
είχατε κάνει τίποτα μέχρι τώρα, θα μπορούσε
να φύγει» και «Εκείνη τη στιγμή γιατί επεμβή-
κατε; Αφού τα είχατε κάνει “όλα καλά”». «Ερ:
Πήρατε και έπαινο; Απ: Δεν ξέρω και δεν με
νοιάζει. Πρ: Μας νοιάζει εμάς».

Πράγματι, η ομάδα ΔΙΑΣ που δεν έκανε τίπο-
τα, πήρε έπαινο για τη σύλληψη Ρουπακιά.
Σκοπός αυτής της ενέργειας ήταν να κρυφτεί
από το περιστατικό το πλήρωμα του περιπολι-
κού της Άμεσης Δράσης που έκανε πραγματι-
κά τη σύλληψη, οι αστυνομικοί που αποκάλυ-
ψαν ότι ο Ρουπακιάς είπε «είμαι δικός σας» και
οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν αργότερα
στο εφετείο. Για την επόμενη δικάσιμο η έδρα
έχει καλέσει τους αστυνομικούς ΔΙΑΣ Α.
Μπιάγκη και Δ. Μπάγιο, ενώ διέταξε και τη βί-
αιη προσαγωγή της Χ. Τοσλούκου, κοπέλας
του Παύλου Φύσσα, η οποία δεν προσήλθε να
καταθέσει.

Αφροδίτη Φράγκου
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Επόμενες δικάσιμοι
Δικάσιμες Γενάρη: 25/1, 27/1
Δικάσιμες Φλεβάρη: 1/2, 3/2, 6/2, 10/2,
13/2, 15/2, 17/2, 20/2

ΚΑΤΑΘΕΣΗ Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Ξεκάθαρη περιγραφή 
της δολοφονίας 
του Παύλου Φύσσα

Η Παρασκευή Καραγιαννίδου καταθέτει στο Εφετείο. Φωτό: Τατιάνα Μπόλαρη/Eurokinissi



Γιατί η φετινή 8 Μάρτη των Γυναι-
κών έχει ξεχωριστή σημασία;

Πάμε για να κερδίσουμε ότι η φε-
τινή 8Μ θα είναι η πιο μεγάλη, μαζι-
κή, ενωτική, αντικυβερνητική αντισε-
ξιστική πανεργατική απεργία, η πέμ-
πτη στην σειρά για την Παγκόσμια
Ημέρα Γυναικών. Για το λόγο αυτό,
η Κίνηση καλεί ανοιχτή σύσκεψη την
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου στο Ρομάντζο,
για να συζητήσουμε πως θα την ορ-
γανώσουμε. Έχουμε ήδη καταθέσει
το σχετικό ψήφισμα στο συνέδριο
της ΑΔΕΔΥ που έγινε το Δεκέμβριο
και θα προχωρήσουμε την καμπάνια
με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων σε
εργατικούς χώρους, σχολές και γει-
τονιές που θα ξεσηκώσει σωματεία,
φοιτητικούς συλλόγους, κινήσεις,
συλλογικότητες.

Οι δυνατότητες για κάτι τέτοιο εί-
ναι πολύ αυξημένες γιατί και το
ακροατήριο για τις αντισεξιστικές
ιδέες έχει μεγαλώσει αλλά και γιατί
η αντικαπιταλιστική αριστερά έχει
ήδη κάνει μεγαλύτερα βήματα συγ-
κρότησης και συνεργασίας. Και στα
σωματεία αλλά και μέσα από την
κεντρική Πρωτοβουλία για την Ενω-
τική Κίνηση της Αντικαπιταλιστικής
και Ριζοσπαστικής Αριστεράς, απευ-
θυνόμαστε και συνεργαζόμαστε με
πολύ περισσότερα άτομα και δυνά-
μεις που παίζουν ρόλο ώστε να φτά-
σουμε σε μία απεργιακή 8Μ σεισμό.

Αυτό είναι το δικό μας προεκλογι-
κό και μετεκλογικό σύνθημα: Κάτω
τα χέρια από τα δικαιώματά μας –
κάτω τα χέρια από τα σώματά μας.

Γιατί μπαίνουν αυτοί οι στόχοι;

Ξεκινάμε την καμπάνια για τη φετι-
νή 8Μ μέσα σε εκρηκτικές συνθή-
κες. Η κυβέρνηση της ΝΔ καταρρέει
κάτω από το βάρος των σκανδάλων,
των υποκλοπών, των συνεχιζόμενων
αποκαλύψεων για τη συμμετοχή
στελεχών της σε κάθε είδους παρα-
νομία με κορυφαία παραδείγματα
αυτό του παιδοβιαστή Μίχου, της
υπόθεσης Greek Mafia και του Qa-
targate. Το τρίπτυχο «Πατρίς, θρη-
σκεία, οικογένεια» μεταφράζεται σε
απλά ελληνικά:

Πετάνε στο δρόμο τις γυναίκες
και τα παιδιά είτε είναι ντόπιες (εξώ-
σεις για 880 ευρώ απλήρωτα κοινό-
χρηστα), είτε μετανάστριες (εκκένω-
ση Ελαιώνα, διακοπή προγράμματος
«Εστία»). 

Οι ρασοφόροι μπορούν να κακο-
ποιούν ψυχικά, σωματικά, σεξουαλι-
κά, ανήλικα και απροστάτευτα παι-
διά μέσα στις δομές αλλά και μέσα
στις εκκλησίες και να καταχράζονται
και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ όπως ο πάτερ Αντώνιος της
Κιβωτού. 

Οι οικογενειάρχες νεοδημοκράτες
-περίπτωση trafficking Ηλιούπολης-
μπορούν να εκδίδουν τις κόρες τους
(και τους γιους τους ενίοτε) χωρίς
να κινδυνεύουν να καταδικαστούν.

Δυστυχώς επιβεβαιώνεται καθημε-
ρινά αυτό που υποστηρίζουμε και
σαν Κίνηση για την Aπεργιακή 8Μ,
ότι οι περικοπές και η διάλυση του
κράτους πρόνοιας με ταυτόχρονη
παραχώρηση, παράδοση ουσιαστι-
κά, αυτών των υπηρεσιών στα χέρια
των ιδιωτών και των “φιλάνθρωπων”,
κοστίζει κυριολεκτικά ανθρώπινες
ζωές. Οι γυναίκες έχουν πληρώσει
δυσανάλογα πολύ σκληρά το κό-
στος αυτών των επιθέσεων.

Ακόμα και τώρα που μιλάμε μία
νέα γυναικοκτονία στη Νίκαια ήρθε
να μας θυμίσει με τον πιο οδυνηρό
τρόπο τι σημαίνουν οι καταστροφι-
κές επιλογές της κυβέρνησης της
ΝΔ για τις ζωές των γυναικών που
τις περισσότερες φορές η ίδια η
αστυνομία τις αποτρέπει από το να
καταγγείλουν την κακοποίησή τους
ή ακόμα και κάνει πλάτες στους κα-
κοποιητές. 

Πριν από λίγες μέρες, έχασε τη
ζωή της σε ένα ακόμα εργατικό ατύ-
χημα – δολοφονία, μία γυναίκα Ρομά
μητέρα τριών παιδιών, εργαζόμενη
στην καθαριότητα στο Δήμο Ξυλο-
κάστρου, που δούλευε μαύρα γιατί
δεν είχε ανανεωθεί η σύμβασή της,
η οποία ανανεώθηκε μετά το θάνατό

της και μία ημέρα πριν τη κηδεία της
για να καλυφθεί το αίσχος του εργα-
σιακού μεσαίωνα που επικρατεί στον
τομέα της καθαριότητας αλλά και σε
όλες τις υπηρεσίες των δήμων.

Νομίζω ότι η προκλητική δήλωση
του Πέτρου Φιλιππίδη «δεν είχα
ανάγκη να γίνω βιαστής» και η ακό-
μα πιο προκλητική εισαγγελική πρό-
ταση για αθώωσή του «λόγω αμφι-
βολιών» για την κατηγορία του βια-
σμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος
της πρώτης μηνύτριάς του τα λέει
όλα. Αυτό δε γίνεται σε μία τυχαία
χρονικά στιγμή, αλλά την ώρα που η
κυβέρνηση της Ν.Δ. με Προεδρικό
Διάταγμα διέγραψε μέσα σε μία νύ-
χτα τα επαγγελματικά δικαιώματα
των εργατών της Τέχνης εξισώνον-
τας τα πτυχία τους με το απολυτή-
ριο Λυκείου. Είναι μία άμεση επίθε-
ση σε έναν κλάδο που μπήκε στο μά-
τι της κυβέρνησης με την υπόθεση
Λιγνάδη, να θυμηθούμε εδώ το σύν-
θημα «ΣΕΗ, ΣΕΗ σε κάθε βιαστή»,
ένα χώρο – φυτώριο σεξιστικών επι-
θέσεων και κακοποιητικών συμπερι-
φορών από ισχυρούς θιασάρχες –
γαλάζιους σκηνοθέτες και η περί-
πτωση του Φιλιππίδη δεν είναι η
εξαίρεση. Αν περάσει αυτό, χιλιάδες

γυναίκες που δουλεύουν στο χώρο
της τέχνης θα είναι ακόμα πιο ευά-
λωτες σε τέτοιου είδους επιθέσεις
λόγω της ανασφάλειας που δημι-
ουργεί η υποβάθμιση των σπουδών
και των πτυχίων τους.

Τι διεκδικούμε από τα σωματεία;

Ο ξεσηκωμός όλων των εργατριών
και των εργατών της Τέχνης που
έδωσαν άμεση απάντηση μέσα στις
γιορτές και συνεχίζουν με κινητοποι-
ήσεις και συνέλευση για να οργανώ-
σουν καλύτερα τον αγώνα τους, μας
γεμίζει όλες και όλους με αυτοπε-
ποίθηση ότι αυτή την κυβέρνηση θα
την τσακίσουμε και εκλογικά γιατί
θα πάμε στις εκλογές με απεργιακό
ξεσηκωμό. Η απεργία στις 8 Μάρτη
θα παίξει καταλυτικό ρόλο σε αυτό.

Για να σταματήσουμε τις επιθέ-
σεις στα δικαιώματα και στις ζωές
των γυναικών, χρειάζεται σίγουρα
να ξεφορτωθούμε αυτήν την κυβέρ-
νηση που έβαλε από τη πρώτη μέρα
στόχο να τα διαλύσει. Όμως για να
μπορέσουμε να έχουμε ένα δυνατό
κίνημα που θα επιβάλλει και στην
οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση ή
συγκυβέρνηση την «ατζέντα» του
γυναικείου κινήματος, αυτό δεν μπο-
ρεί παρά να είναι υπόθεση του εργα-
τικού κινήματος. 

Νομίζω το καλύτερο παράδειγμα
είναι η 24ωρη απεργία της ΠΟΕ-
ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ την περασμέ-
νη Τρίτη 17 Ιανουαρίου μετά τη δο-
λοφονία της εργάτριας καθαριότη-
τας Ελένης Καραγιάννη και η πορεία
χιλιάδων εργαζομένων στους Δή-
μους που λήγουν ή έχουν λήξει οι

συμβάσεις τους. Αντίστοιχο ρόλο
έπαιξαν οι κινητοποιήσεις των εργα-
ζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια
στο Σπίτι» που θέλει ο Βορίδης να
τους πετάξει έξω αντί να τους μονι-
μοποιήσει, πιο πριν η απεργία των
εργαζομένων στους βρεφονηπια-
κούς σταθμούς που μπόρεσαν και
φρέναραν τα σχέδια για επέκταση
του ωραρίου λειτουργίας των βρε-
φονηπιακών σταθμών.

Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα
ολόκληρων κλάδων με πρωτοπό-
ρους βέβαια τους εργάτες και τις
εργάτριες της Υγείας που δείχνουν
ποια είναι η δύναμη που μπορεί να
επιβάλει και καλύτερες συνθήκες
εργασίας για τις εργαζόμενες σε αυ-
τούς τους κλάδους (Υγεία, Εκπαί-
δευση, Πρόνοια, Τέχνες, Τουρισμός
– Επισιτισμός) αλλά και άμεση ανα-
κούφιση για τις πιο ευάλωτες ομά-
δες και τα πιο φτωχά κομμάτια της
εργατικής τάξης, που δυστυχώς και
εδώ οι γυναίκες έχουν την πιο αρνη-
τική πρωτιά. Μέσα από τις μάχες για
να παραμείνει δημόσιο το ΕΣΥ και
να πετάξουμε έξω τους εργολά-
βους, για εκπαίδευση για όλα τα
παιδιά της εργατικής τάξης και τα
προσφυγόπουλα, για προγράμματα
σίτισης και στέγασης των φτωχών
οικογενειών.

Από αυτήν άποψη είναι πραγματι-
κά συγκινητική η ανταπόκριση του
κόσμου της γειτονιάς που μένει η οι-
κογένεια της 12χρονης που βίαζε
και εξέδιδε ο Μίχος. Η Λαϊκή Συνέ-
λευση Κολωνού οργάνωσε συνέλευ-
ση και αποφάσισε τη συλλογή χρη-
μάτων για να μπορέσει η οικογένεια
να ανταποκριθεί στα έξοδα της δί-
κης. Είναι υπόθεση των συνδικάτων
της περιοχής και κυρίως του σωμα-
τείου των εργαζομένων του Δήμου
να απαιτήσουν να παρέχει ο δήμος
όλη την απαραίτητη ψυχολογική και
υλική στήριξη της οικογένειας που
πληρώνει με τη φυλάκιση της μητέ-
ρας την επιμονή της να καταγγείλει
την υπόθεση στο γνωστό αστυνομι-
κό τμήμα.

Ο αγώνας για τα δικαιώματα των
γυναικών είναι υπόθεση όλων των
εργατών λέει το σύνθημά μας και
αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε περί-
πτωση. Το σωματείο να διεκδικήσει
μόνιμη και σταθερή δουλειά για
όλες και όλους τους εργαζόμενους
και αποζημίωση και απόδοση σύντα-
ξης στην οικογένειά της Ελένης Κα-
ραγιάννη που αλλιώς δεν θα πάρει
τίποτα. Το ίδιο έγινε για τη μετανά-
στρια εργάτρια που της έκοψε το
χέρι ο χαλασμένος μηχανισμός στα
πλυντήρια στο Αγλαΐα Κυριακού. Και
εκεί το σωματείο διεκδικεί απεργια-
κά τη μονιμοποίηση όλων των συμ-
βασιούχων, προσλήψεις νέου προ-
σωπικού και αγορά νέου τεχνικού
εξοπλισμού με ταυτόχρονα πέταγμα
των εργολάβων έξω από το νοσοκο-
μείο.
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Η Τιάνα Ανδρέου είναι
αναπληρωματικό μέλος ΔΣ του
Συλλόγου Εργαζομένων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
μέλος της Κίνησης για την
Απεργιακή 8 Μάρτη. 
Μίλησε στη Λένα Βερδέ

Πάμε για πανεργατική 
αντισεξιστική 8 Μάρτη

Απεργιακή 8 Μάρτη 2021, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλιδης



Εκλογές στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων έγιναν
από τις 19 έως τις 22 Γενάρη. Για πρώτη φορά συμμετείχε η
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση, ψηφοδέλτιο της αντικαπιταλιστι-

κής αριστεράς. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής: Ψήφισαν 311, Άκυρα-Λευκά 9, Ταξι-
κή Ενότητα 284, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 6.

Αναβολή για 11 ολόκληρους μήνες πήρε η δίκη
των δολοφόνων του Ζακ. Το Μικτό Ορκωτό Εφε-

τείο ανέβαλε την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της
υπόθεσης για τις 15/12/23, ενώ ο Χορταριάς, καταδι-
κασμένος πρωτόδικα σε 10 χρόνια κάθειρξη χωρίς
αναστολή, κυκλοφορεί τελικά ελεύθερος. Το θρά-
σος του δολοφόνου γέμιζε τον χώρο του δικαστηρί-
ου, ενώ ήταν η δική του υπεράσπιση που ζήτησε την
αναβολή. Αντίστοιχα και στο πρώτο δικαστήριο η
αναβολή της υπόθεσης κόστισε έναν ολόκληρο χρό-
νο καθυστέρησης στην απόδοση δικαιοσύνης. 

Στις 25/1 θα συζητηθεί στον Άρειο Πάγο η ανα-
στολή εκτέλεσης της ποινής του Χορταριά. Ο Ει-
σαγγελέας έχει ζητήσει να αναιρεθεί η αναστολή
χάρη στην οποία ο αμετανόητος δολοφόνος της
Γλάδστωνος βγήκε από τη φυλακή μέσα σε 2 μόλις
μήνες. Οι αναβολές και η επιεικής μεταχείρισή του
από τη δικαιοσύνη μέχρι τώρα είναι η πρόκληση
που έχει να αντιμετωπίσει το κίνημα στη μάχη για
δικαιοσύνη, μαζί με τη γενικότερη ατιμωρησία αστυ-
νομικών και φασιστών και χέρι χέρι με το τσάκισμα
της ομοφοβίας και της περιθωριοποίησης.

Πανελλαδική στάση εργασίας από την έναρξη του ωραρίου μέχρι
τις 12 το μεσημέρι και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10πμ

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλούν οι Ομοσπον-
δίες των εργαζόμενων στους δήμους και των μηχανικών του δημοσί-
ου ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ και ΠΟΜΗΤΕΔΥ. Ταυτόχρονα συνεχί-
ζουν την απεργία-αποχή στις Υπηρεσίες Δόμησης από τις 23/1 μέχρι
τις 13/2. Οι δράσεις αυτές γίνονται για να μπει φρένο στην προσπά-
θεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων δημόσιων λειτουργιών και υπηρε-
σιών. 

Μετά την επιτυχημένη απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 17/1 με αφορμή
τον θάνατο της Ελένης Καραγιάννη, εργαζόμενης στο δήμο Ξυλοκά-
στρου, εν ώρα εργασίας, το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει της Εκτελεστική Επιτροπή για να
προχωρήσει σε δράσεις κλιμάκωσης, όπως πανελλαδική σύσκεψη
ΔΣ σωματείων, γενικές συνελεύσεις και νέες απεργιακές συγκεν-
τρώσεις.

Την ίδια ώρα, σε κινητοποιήσεις βρίσκονται οι εργαζόμενες στους
Παιδικούς Σταθμούς της Αγίας Παρασκευής που κέρδισαν δικαστι-
κά να πάρουν τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, που έχουν περι-
κοπεί λόγω μνημονίων. Απέναντι σε αυτή την απόφαση η διοίκηση
των Παιδικών Σταθμών αποφάσισε να καταθέσει έφεση. Στη συνε-
δρίασή της στις 23/1, το σωματείο εργαζομένων του Δήμου Αγίας
Παρασκευής κάλεσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποι-
ήθηκε με συμμετοχή πάνω από 50 εργαζόμενων και αλληλέγγυων -
όπως μελών του δημοτικού σχήματος Φυσάει Κόντρα. Επί σκοπού η
διοίκηση του δήμου δεν έβαλε το θέμα τους προς ψήφιση, γιατί ήξε-
ρε ότι θα έχανε την ψηφοφορία, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να
δηλώνει ότι θα καταψηφίσει να γίνει η έφεση. Την Τετάρτη 25/1 κα-
λείται νέα κινητοποίηση στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αγ. Πα-
ρασκευής.
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Πρόταση
απόφασης

Νίκη στο Αιγάλεω
Αντίο σ. Αντρέα

Κινητοποιήσεις 
στους Δήμους

Συνέχεια από τη σελ.2

3. Μπαίνουμε μπροστά για το ξεδίπλωμα των
αγώνων, στην προεκλογική περίοδο, για να ανα-
τραπεί η κυβέρνηση της ΝΔ «από τα κάτω και
από αριστερά». Για να φουντώσουν οι απεργίες
που θα κατακτάνε αυξήσεις κόντρα στην ακρί-
βεια, για προσλήψεις/μονιμοποιήσεις σε Υγεία
Παιδεία και όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Για
να κάνουμε την 8 Μάρτη πανεργατική απεργία
ενάντια στην κυβέρνηση του «πατρίς-θρησκεία-
οικογένεια», των σεξιστικών επιθέσεων. Για να γί-
νει η πάλη για «σύνορα ανοιχτά για την προσφυ-
γιά» υπόθεση όλης της εργατικής τάξης και των
συνδικάτων με σταθμό τις διαδηλώσεις της 18
Μάρτη. 

Δεν σκοπεύουμε να χαρίσουμε τις νίκες του κι-
νήματος σε μια «προοδευτική» κυβέρνηση που
θα θελήσει να βάλει φρένο στη δυναμική τους
στο όνομα της «ανασυγκρότησης της οικονο-
μίας». Παλεύουμε για να αποκτήσει η οργανωμέ-
νη εργατική τάξη τη δύναμη να επιβάλλει τη δι-
καίωση των διεκδικήσεών της με τις δικές της
δυνάμεις, κόντρα σε όποιον κυβερνητικό διαχει-
ριστή της κρίσης του ελληνικού καπιταλισμού
προκύψει από τις εκλογικές αναμετρήσεις. 

Αυτές οι διεκδικήσεις είναι η «καρδιά» του αντι-
καπιταλιστικού, μεταβατικού προγράμματος στο
«τώρα». Οι αγώνες σε όλα τα μέτωπα της ταξι-
κής πάλης θέτουν επί τάπητος το κεντρικό ερώ-
τημα: ποιος ελέγχει την οικονομία και την πολιτι-
κή, ποια τάξη ελέγχει τον πλούτο της κοινωνίας
και τις αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή εκα-
τομμυρίων ανθρώπων. Η προοπτική όλων αυτών
των αγώνων ανοίγει δυνατότητες για μία συνολι-
κή σύγκρουση και ανατροπή του συστήματος
της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης, το πέρα-
σμα του ελέγχου της οικονομίας και της κοινω-
νίας συνολικά στα χέρια του κόσμου της δουλει-
άς που παράγει τον πλούτο.  

4. Σε αυτή τη βάση η ΑΝΤΑΡΣΥΑ απευθύνει κά-
λεσμα συστράτευσης για το κίνημα της ανατρο-
πής που έχει ανάγκη η εποχή μας, για συνεργα-
σία με όλες τις δυνάμεις που τοποθετούνται στο
χώρο της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής
αριστεράς για κοινή δράση και στις μάχες και για
κοινό εκλογικό κατέβασμα στις επικείμενες εκλο-
γές. 

Είναι μία ξεκινημένη, και πετυχημένη, συνεργα-
σία σε συνδικάτα, φοιτητικούς συλλόγους, δημο-
τικά σχήματα στις γειτονιές και γι’ αυτό όλες οι
μετωπικές πολιτικές διεργασίες και πρωτοβου-
λίες του προηγούμενου διαστήματος έδειξαν ότι
υπάρχει μαζική ανταπόκριση σε ένα τέτοιο κάλε-
σμα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα συμβάλει αποφασιστικά
στην υλοποίηση αυτής της συνεργασίας. Έκφρα-
ση αυτής της δυναμικής είναι και η Πρωτοβουλία
για την Ενωτική Παρέμβαση της Ριζοσπαστικής
και Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. 

Ενωτικά και αντικαπιταλιστικά! Για να γίνει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ πολιτικό στήριγμα στο πλατύ ρεύμα
αγωνιστριών/ών που έχει διαμορφωθεί μέσα στις
μάχες των τελευταίων χρόνων και ψάχνει εναλλα-
κτική πέρα από τα όρια της αριστεράς του κοινο-
βουλευτικού δρόμου. Για να στηρίξουμε τις
σκληρές ταξικές αναμετρήσεις που έρχονται
ενάντια στις άγριες επιθέσεις που προετοιμάζει η
άρχουσα τάξη, για μια Αριστερά που ανοίγει
δρόμους για την ανατροπή του καπιταλισμού.

Ο αγώνας εκπαιδευτικών και γονέων για να μην κλείσει το 9ο Δημοτικό Σχολείο
του Αιγάλεω κατέληξε σε μια μεγάλη νίκη. Το κτίριο αυτού του σχολείου είναι

ιδιόκτητο, αλλά το ύποπτο είναι ότι η πρόθεση των ιδιοκτητών να μην ανανεώσουν
τη σύμβαση κρατήθηκε κρυφή από τον δήμαρχο για δύο χρόνια. 

Τον Σεπτέμβρη αντιπαλέψαμε τη δικαστική απόφαση για έξωση με το σπάσιμο του
λουκέτου που έβαλε δικαστικός επιμελητής, αλλά επανήλθε τις προηγούμενες μέρες. Ο
δήμαρχος του Αιγάλεω, παρά τις ομόφωνες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και
με τη νομιμοποίηση που του δίνει ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση, αποδέχτη-
κε πραξικοπηματικά την παράδοση του σχολείου και εισηγήθηκε στον διευθυντή εκπαί-
δευσης τη συστέγαση των μαθητών στο 14ο, ένα μικρό διπλανό δημοτικό. Δεν υπήρχε
καμία δυνατότητα να μπορέσουν να στεγαστούν με ασφαλή τρόπο εκεί τα παιδιά. 

Αυτό πυροδότησε μια σειρά από κινητοποιήσεις: με αποφάσεις των γονέων και
του ΣΕΠΕ έκλεισε και το 14ο προς ένδειξη διαμαρτυρίας, έγιναν κινητοποιήσεις το-
πικές και στο ΥΠΑΙΘ, έκλεισαν κι άλλα σχολεία με στάση εργασίας που κήρυξε το
ΣΕΠΕ, με αποκορύφωμα το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο που μέχρι τη 1μιση ώρα
το βράδυ ήταν 200 γονείς και παιδιά αποδοκιμάζοντας τον δήμαρχο. Εκεί πέρασε η
πρόταση -χωρίς την αποδοχή του δημάρχου- να πάμε στο ΥΠΕΣ να ζητήσουμε την
επίταξη του σχολείου. Κάτω από την πίεση της δυναμικής κινητοποίησης και του τε-
ράστιου πολιτικού κόστους, ο Πέτσας δεσμεύτηκε να καταθέσει τροπολογία για επί-
ταξη του σχολείου για τρία χρόνια. 

Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι στο τέλος ο δήμαρχος το παρουσίασε σαν
δική του πρωτοβουλία. Εμείς συνεχίσαμε κι έμειναν κλειστά τα σχολεία και τη Δευτέ-
ρα 23/1 για να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν πίσω.

Παντελής Βαϊνάς, γραμματέας του ΣΕΠΕ Αιγάλεω 
και δημοτικός σύμβουλος στο Αιγάλεω με το Ρήγμα στα Δυτικά

Έφυγε από κοντά μας ο φίλος και σύντρο-
φος Ανδρέας Γεωργίου. 

Ο Ανδρέας ήταν από τους πιο έμπειρους ηλε-
κτρολόγους της ΕΡΤ. Το 2013 μετά την εισβολή
των ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο, ο αγωνιστής Ανδρέ-
ας έφτιαξε τα ηλεκτρολογικά στο κτήριο που
στεγάζονταν το ertopen, το μέσο με το οποίο
εκπέμπαμε όσοι αγωνιζόμασταν για το άνοιγμα
της ΕΡΤ.

Δεν έλειψε ούτε μια στιγμή από τον δίχρονο
αγώνα για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, πα-
ρών σε κάθε κινητοποίηση και διαδήλωση. Στη
διάρκεια του αγώνα, εκτίμησε την δράση του
ΣΕΚ, γνωρίστηκε με τους συντρόφους στην πε-
ριοχή και συμμετείχε στον τοπικό πυρήνα Χα-
λανδρίου για μεγαλο διάστημα. 

Ήταν άνθρωπος δοτικός, του άρεσε η μουσι-
κή, η ιστορία, η φύση, η φωτογραφία. Εφέτος
θα έπαιρνε τη σύνταξή του, στα 60 επειδή είχε
βαρέα, και σχεδίαζε να φτιάξει το σπίτι του στο
χωριό του την Τιθορέα για να μείνει εκεί. Δυ-
στυχώς δεν πρόλαβε. Θα τον θυμόμαστε πάντα.

Ειρήνη Φωτέλλη

21/9/22, Διαδήλωση για τα 4 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

ΧΑΝΙΑ

Ως πότε ελεύθερος ο Χορταριάς;
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Αποτυχία του
“φιλελεύθερου”
καπιταλισμού
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φό-

ρουμ ολοκληρώθηκε πριν
από λίγες ημέρες. Πρόκειται για
το ετήσιο πανηγύρι όπου οι
πλούσιοι επιχειρηματίες και οι
πολιτικοί και δημοσιογραφικοί
τους ακόλουθοι συγκεντρώνον-
ται στο ορεινό Νταβός της Ελ-
βετίας για να κοιτάξουν από ψη-
λά εμάς τους υπόλοιπους και να
υποσχεθούν ότι θα είναι καλοί
στο μέλλον.

Γράφει ο 
Άλεξ Καλλίνικος

Ανάμεσα στα κηρύγματα του
Νταβός ήταν και ένα άρθρο με
τίτλο "Προς υπεράσπιση του δη-
μοκρατικού καπιταλισμού" του
Μάρτιν Γουλφ, επικεφαλής σχο-
λιαστή των Φαϊνάνσιαλ Τάιμς. 

Ο Γουλφ υποστηρίζει ότι ο φι-
λελεύθερος καπιταλισμός είναι
το καλύτερο σύστημα. Όμως
"είναι αδύνατο να διατηρηθεί
μια δημοκρατία με καθολική ψη-
φοφορία με μια οικονομία της
αγοράς, αν η πρώτη δεν εμφανί-
ζεται ανοιχτή στην επιρροή - και
η δεύτερη δεν εξυπηρετεί τα
συμφέροντα - του λαού στο σύ-
νολό του. Αυτό, με τη σειρά του,
απαιτεί μια πολιτική απάντηση
ευημερίας για όλους τους πολί-
τες - δηλαδή μια δέσμευση για
οικονομικές ευκαιρίες και βασι-
κή ασφάλεια για όλους". 

Ο Γουλφ δεν αναγνωρίζει ότι
η παρακμή του καπιταλισμού εί-
ναι άμεση συνέπεια των θατσε-
ρικών οικονομικών πολιτικών
που υποστήριξε και συνεχίζει να
υποστηρίζει. Ήταν ένας από
τους κύριους υποστηρικτές της
άποψης ότι οι κεντρικές τράπε-
ζες πρέπει να αυξήσουν τα επι-
τόκια ώστε να πέσει ο πληθωρι-
σμός και να συμπιεστούν οι
πραγματικοί μισθοί.

Ο Γουλφ λέει, ορθώς, ότι "μια
σημαντική αιτία για τη διάβρω-
ση της εμπιστοσύνης στις ελίτ
ήταν ... η μακροχρόνια σχετική
οικονομική παρακμή σημαντικών
τμημάτων της εργατικής και με-
σαίας τάξης, που επιδεινώθηκε
από οικονομικά σοκ, ιδίως από
την παγκόσμια χρηματοπιστωτι-
κή κρίση". Αλλά αυτή η κρίση
δεν ήταν ένα "σοκ", κάτι σαν κε-
ραυνός εν αιθρία. Είχε προκλη-
θεί από τις ίδιες τις νεοφιλελεύ-
θερες πολιτικές απορρύθμισης
της οικονομίας, για τις οποίες ο

Γουλφ ήταν ένας από τους κύρι-
ους προπαγανδιστές.

Αναγνωρίζει ότι "τα προνόμια
παραμένουν ένα ζήτημα". Αυτός
είναι ένας εύσχημος τρόπος να
αναφερθεί στο χάσμα μεταξύ
των καπιταλιστών και των υπο-
λοίπων από εμάς. Πέρυσι, ενώ
οι απλοί καταναλωτές έκαναν
περικοπές, οι δαπάνες πολυτε-
λείας αυξήθηκαν κατά ένα πέμ-
πτο. Οι πλούσιοι επιχειρηματίες
ασκούν επίσης μια λαβή σαν
μέγγενη στην πολιτική διαδικα-
σία.  Αυτή η δομή της ταξικής
εξουσίας στέκεται εμπόδιο στην
"ευημερία για όλους".

Ο Γουλφ είναι ακόμη πιο
άστοχος στο θέμα της κλιματι-
κής αλλαγής. Αυτή πραγματικά
απογειώθηκε ακριβώς στην επο-
χή της κυριαρχίας του φιλελεύ-
θερου καπιταλισμού, που εξυ-
μνεί ο Γουλφ, μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ίδιος
απορρίπτει την ομολογουμένως
συγκεχυμένη ιδέα της "αποανά-
πτυξης" και μας διαβεβαιώνει
ότι "οι καλύτερες λύσεις είναι
τεχνολογικές". Σοβαρά; Τότε
γιατί δεν υπάρχει η πολιτική
βούληση να επιβληθούν οι απα-
ραίτητες ριζικές μειώσεις των
εκπομπών;

Την απάντηση πρέπει να την
αναζητήσουμε στην ίδια τη δο-
μή της ταξικής εξουσίας που
βρίσκεται πίσω από τη διάβρω-
ση του καπιταλισμού "του κρά-
τους πρόνοιας". Η επερχόμενη
διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλι-
ματική αλλαγή COP28 θα πραγ-
ματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, που είναι στη κο-
ρυφή της λίστας εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα στον κό-
σμο. Ο πρόεδρός τους είναι επι-
κεφαλής της Εθνικής Εταιρείας
Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι.
Σουρεαλιστικές εικόνες! Πίσω
από την "πολυκρίση" κρύβεται η
λογική του παγκόσμιου καπιτα-
λισμού.

Η αδέξια και γεμάτη υπεκφυ-
γές υπεράσπιση του φιλελεύθε-
ρου καπιταλισμού από τον
Γουλφ συνοψίζει απλώς γιατί
αυτό το σύστημα αρχίζει να κα-
ταρρέει, οικονομικά, πολιτικά
και οικολογικά. Το πραγματικό
ερώτημα είναι τι θα το αντικατα-
στήσει. Η απειλή της ακροδε-
ξιάς υπογραμμίζει πόσο επείγον
είναι να αναπτυχθεί μια γνήσια
σοσιαλιστική εναλλακτική λύση.

H παγκόσμια οικονομική και πο-
λιτική ελίτ συγκεντρώθηκε και
φέτος στο Νταβός στις Ελβε-

τικές Άλπεις για να συζητήσει για τον
πόλεμο στην Ουκρανία, την περιβαλ-
λοντική καταστροφή και την υπερθέρ-
μανση του πλανήτη όπως επίσης την
οικονομική ύφεση που μαζί με τον
πληθωρισμό προβλέπεται ότι θα διαρ-
κέσουν και το 2023. Το λιγοστό χιόνι
στα βουνά γύρω από το Νταβός ήταν
ένας αρνητικός οιωνός για τους ηγέ-
τες που προσήλθαν στην σύνοδο κο-
ρυφής με τα ιδιωτικά τζετ τους όσον
αφορά τον καταστροφικό αντίκτυπο
της κλιματικής αλλαγής.

Γκρίζο είναι το τοπίο σχετικά με τις
προοπτικές ανάπτυξης της παγκό-
σμιας οικονομίας. Οι κεντρικές τράπε-
ζες επιμένουν στον τερματισμό της
πολιτικής του φθηνού χρήματος και
στο φάρμακο της αύξησης των επιτο-
κίων σαν αντίδοτο στον πληθωρισμό.
Στην ΕΕ οι νέες προβλέψεις κάνουν
λόγο για αύξηση του βασικού επιτο-
κίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας στο 3% μέχρι τον Μάρτιο, χω-
ρίς να αποκλείεται και το 3,25% -
έναντι αρχικής πρόβλεψης 2,5%.

Ο Μητσοτάκης με τον Σταϊκούρα
που ηγήθηκαν της «εθνικής αντιπρο-
σωπείας» στο Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ έμοιαζαν να ζουν σε παράλ-
ληλη πραγματικότητα. "Κανείς δεν μι-
λά για το ελληνικό χρέος και για τις
ελληνικές τράπεζες. Υπάρχουν πολλά
σύννεφα που έχουν καθαρίσει και
μπορούμε να σχεδιάσουμε για το μέλ-
λον, χωρίς να πρέπει να διαχειριζόμα-
στε διαρκώς κρίσεις", ανέφερε ο πρω-
θυπουργός. Ο Σταϊκούρας έκανε λόγο
για “σταθεροποίηση των δημοσιονομι-
κών μεγεθών, δραστική μείωση του
χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, κατά
50% την τελευταία τριετία, και χαμη-
λές ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες
της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια”.

Το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι
σήμερα υψηλότερο από ότι όταν η
χώρα εισήλθε στα μνημόνια λόγω πι-
στωτικής ασφυξίας το 2010. Η αγορά
ομολόγων πλήττεται ξανά από την
πίεση των κεντρικών τραπεζών. Η επι-
στροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα
και το κυνήγι της επενδυτικής βαθμί-
δας μεταφράζεται σε παράταση της
λιτότητας.

Η αύξηση του βασικού επιτοκίου
της ΕΚΤ θα έχει ως αποτέλεσμα ακρι-
βότερα στεγαστικά δάνεια και αρρυθ-
μίες στην αποπληρωμή δανείων λόγω
του πληθωρισμού και του υψηλού
ενεργειακού κόστους, απόρροια του
πολέμου στην Ουκρανία. Ποιός θα συ-
νεχίσει όμως να κερδοσκοπεί απρό-
σκοπτα; Οι τράπεζες φυσικά.

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας με την έγκριση του Σταϊκούρα
αποφάσισε να υλοποιήσει μία στρατη-
γική “αποεπένδυσης” από τις ελληνι-
κές τράπεζες. Το ΤΧΣ -δηλαδή το δη-
μόσιο- κατέχει στην Εθνική και την
Πειραιώς 40% και 27% των μετοχών
αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτές πέρα-

σαν στο κράτος σαν αποτέλεσμα των
διαφόρων πακέτων "διάσωσης" και
"ανακεφαλαιοποίησης" που έχουν
εφαρμόσει μέσα στην τελευταία δε-
καετία όλες οι μνημονιακές κυβερνή-
σεις. Το κόστος της “διάσωσης” φορ-
τώθηκε στις πλάτες της εργατικής τά-
ξης. Η διοίκηση όμως των τραπεζών
παρέμεινε στα χέρια των αρπακτικών
όπως ο κερδοσκόπος John Paulson
που κατέχει το 18% της Τράπεζας
Πειραιώς.

Ως επίδοξοι αγοραστές παρουσιά-
ζονται τώρα σε ό,τι αφορά την Εθνική
επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής
Αραβίας, και για την Πειραιώς το ιτα-
λικό ION Group που τον περασμένο
Οκτώβριο πρόσφερε περίπου 450
εκατ. ευρώ για το 27%.

Σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς αποτι-
μάται με 5,4 δισεκ. κεφάλαια και 1,97
δισεκ. χρηματιστηριακή αξία. Το 27%
με βάση τις τρέχουσες χρηματιστηρια-
κές τιμές 1,57 ευρώ ανά μετοχή έχει
αξία 532 εκατ. ευρώ. Στις 17/1/2020, η
μετοχή της Πειραιώς είχε χρηματιστη-
ριακή αξία 54,17 ευρώ. Δηλαδή σήμε-
ρα έχει χάσει το 96.9% της χρηματι-
στηριακής της αξίας. Το σχέδιο “εξυ-
γίανσης” της τράπεζας το 2021 περι-
λάμβανε αρχικά απομείωση του κεφα-
λαίου που κατείχε το δημόσιο στην
τράπεζα και στην συνέχεια αύξηση με-
τοχικού κεφαλαίου στην οποία το δη-
μόσιο συμμετείχε με 400 εκατ. για να

αντιμετωπιστεί το αγκάθι των κόκκινων
δανείων.  Την ίδια ώρα η διοίκηση της
τράπεζας Πειραιώς εξαπολύει πογ-
κρόμ απολύσεων 2.500 εκ των 7.500
εργαζομένων και κλείσιμο 100 κατα-
στημάτων μέσα στο 2023.

Στο ξεκίνημα της τραπεζικής κρίσης
η κρατική προπαγάνδα έλεγε τότε ότι
το δημόσιο δεν θα ζημιωνόταν από
αυτή τη διάσωση -οι τιμές των μετο-
χών θα ανέβαιναν και το ΤΧΣ θα τις
πουλούσε πίσω στους παλιούς τους
μετόχους με "τόκο". Αφού λοιπόν τώ-
ρα οι τράπεζες σώθηκαν ξανά και ξα-
νά με τον λογαριασμό να πηγαίνει
στους φορολογούμενους, το ΤΧΣ
αφού τις έχει καθαρίσει από τον βρα-
χνά των “κόκκινων δανείων” θέλει να
ξεπουλήσει τις μετοχές τους σε εξω-
φρενικά χαμηλές τιμές.

Τα προγράμματα των αναδιαρθρώ-
σεων που εφαρμόζονται στο τραπεζι-
κό σύστημα συνεχίζουν να έχουν ως
αποτέλεσμα την ιδιωτικοποίηση των
κερδών για τους τραπεζίτες και τις
επιχειρήσεις και την κρατικοποίηση
των ζημιών. Μόνη διέξοδος από αυτόν
τον φαύλο κύκλο η κρατικοποίηση
των τραπεζών και η επιβολή εργατι-
κού ελέγχου στο τραπεζικό σύστημα.

Κώστας Πολύδωρος
Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος 

στο 32ο συνέδριο του Εργατικού 
Κέντρου Αθήνας

Όχι άλλα δώρα 
στους τραπεζίτες



ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Κίνα – Η Μεγάλη Πορεία της νέας Υπερ-
δύναμης
Ομιλητής: Γιάννης Ηλωρίδης

ΚΥΨΕΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 
βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης 7.30μμ
Εκλογές στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΠΑΤΗΣΙΑ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 
καφέ Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Εκλογές στη δίνη της κρίσης
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Εκλογές στη δίνη της κρίσης
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 Βραζιλιάνα 7μμ
Εκλογές στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 Παιδαγωγικό 7.30μμ 
Εκλογές στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Κίνα – Η Μεγάλη Πορεία της νέας Υπερ-
δύναμης
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 2/2 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Γερμανία 1933: Οι ναζί στην εξουσία
Ομιλητής: Μήτσος Λάμπρου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 
καφέ Πλάτωνας, Ακαδημία Πλάτωνα, 7μμ
Εκλογές στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 26/1 
καφέ Τρίκυκλο, Νέος Κόσμος, 8μμ
Παιδιά στο έλεος συστημικής κακοποίησης
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 2/2 
καφέ Τρίκυκλο, Νέος Κόσμος, 8μμ
Κίνα – Η Μεγάλη Πορεία της νέας Υπερ-
δύναμης
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 Περιμπανού 7.30μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο

Ομιλήτρια: Μαρίνα Διονυσίου

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Black Lives Matter
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΙΛΙΟΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ φούρνος Λέο Κον,
κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων 7μμ
Η δύναμη μας μεγαλύτερη από τη δύναμη
τους
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Ντραμς 7.30μμ
Εκλογές στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Η δύναμη μας μεγαλύτερη από τη δύναμη
τους
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 Μέρες Ραδιοφώνου 7μμ
Η δύναμη μας μεγαλύτερη από τη δύναμη
τους
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 
πλ. Ηρώων (Tre Stelle)7.30μμ
Γιατί το σύστημα βρίσκεται σε κρίση;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 
πλ. Φελέκη, Νισύρου και Πάτμου 8μμ
Κίνα – Από μισοαποικία σε υπερδύναμη
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 
παλαιό δημαρχείο (ΚΕΠ) 7.30μμ
Κίνα – από μισοαποικία σε υπερδύναμη
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 δημαρχείο 7.30μμ
Κίνα – από μισοαποικία σε υπερδύναμη
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
• ΠΕΜΠΤΗ 26/1 
δημαρχείο Άγ. Παρασκευής 7.30μμ
Η δύναμη μας μεγαλύτερη από τη δύναμη
τους

Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
• ΠΕΜΠΤΗ 2/2 
δημαρχείο Άγ. Παρασκευής 7.30μμ
Κίνα – από μισοαποικία σε υπερδύναμη
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Βραζιλία – Ελλάδα, καμιά ανοχή στους φα-
σίστες
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Books and Coffee 7μμ
Γερμανία 1933: Οι ναζί στην εξουσία
Ομιλητής: Γιάννης Μπαρούτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 
καφέ πλατείας Σουρμένων 7μμ
Τρίτη Διεθνής – Να τι σημαίνει επαναστα-
τική αριστερά
Ομιλητής: Ιάσονας Παπαδάτος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Ο Μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 Φίφτυ Γαστροκαφέ, 7.30μμ
Εκλογές στη δίνη της κρίσης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7μμ
Η δύναμη μας μεγαλύτερη από τη δύναμη
τους
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 δημαρχείο 6.30μμ
Η δύναμη μας μεγαλύτερη από τη δύναμη
τους
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 δημαρχείο, 2ος ορ. 6.30μμ
Η δύναμη μας μεγαλύτερη από τη δύναμη
τους
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Η ριζοσπαστική και αντικαπιταλιστική αρι-
στερά μπροστά στις μάχες και τις εκλογές

Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Η ριζοσπαστική και αντικαπιταλιστική αρι-
στερά μπροστά στις μάχες και τις εκλογές
Ομιλήτρια: Άννα Μαματσή

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Μαρίνα 7μμ
Η δύναμη μας μεγαλύτερη από τη δύναμη
τους
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 
καφέ Aberto, Ρήγα Φερραίου 48, 6.30μμ
Γερμανία 1933: Οι ναζί στην εξουσία
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 Θόλος 7μμ
Κίνα – Η Μεγάλη Πορεία της νέας υπερδύ-
ναμης
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/1 καφέ Φιλοίστρο 7μμ
Η δύναμη μας μεγαλύτερη από τη δύναμη
τους
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

Θεσσαλονίκη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Διώροφον 7μμ
Η δύναμη μας μεγαλύτερη από τη δύναμη
τους
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Γερμανία 1933: Οι ναζί στην εξουσία
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ - ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Ποέτα 7μμ
Η δύναμη μας μεγαλύτερη από τη δύναμη
τους
Ομιλητής: Γιώργος Αθανασίου

ΤΟΥΜΠΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Coffee Story, Μπό-
τσαρη 7.30μμ
Παιδιά στο έλεος συστημικής κακοποίησης
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Η δύναμη μας μεγαλύτερη από τη δύναμη
τους
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
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Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 
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ΠΕΜΠΤΗ 26/1
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/1
ΚΟΥΚΑΚΙ Γ. Ολυμπίου 6.30μμ 
ΘΗΣΕΙΟ 
Κάτω Πετράλωνα Σταθμός 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 7μμ 
ΝΙΚΑΙΑ Μετρό Αγ. Νικολάου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/1
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαική 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
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
Άνω Πετράλωνα Σταθμός 11.30
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 12.00μ
ΣΕΠΟΛΙΑ Μετρό 12μ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 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 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ 
Γούναρη και Σβώλου 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.00πμ
ΤΟΥΜΠΑ 
Πλ. Αγίου Θεράποντα 11.30πμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ 
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



Νο 1556, 25 Γενάρη 2023

Στις 30 Ιανουαρίου του 1933, πριν
από 90 ακριβώς χρόνια, ο Αδόλφος
Χίτλερ ορκίστηκε καγκελάριος

(πρωθυπουργός) της Γερμανίας. Το τι
ήταν και τι αντιπροσώπευε ο Χίτλερ το
ήξεραν όλοι πολύ καλά. Το 1923 είχε προ-
σπαθήσει να καταλάβει την εξουσία με
πραξικόπημα και είχε, μετά την αποτυχία
του, συλληφθεί δικαστεί και φυλακιστεί
για αυτό. Τα «Τάγματα Εφόδου» (SA), η
παραστρατιωτική οργάνωση του «Εθνικο-
σοσιαλιστικού Κόμματος», του κόμματός
του, σκόρπιζαν τον θάνατο για πάνω από
μια δεκαετία στις εργατογειτονιές της
Γερμανίας. Ο ακραίος αντισημιτισμός του
ήταν απροκάλυπτος.

Αλλά τον Γενάρη του 1933 ο φον Χίν-
τενμπουργκ, ο πρόεδρος της «Δημοκρα-
τίας της Βαϊμάρης», όπως ονομαζόταν τό-
τε η Γερμανία, και μαζί του και ολόκληρη
η «καλή της κοινωνία» -οι βιομήχανοι, οι
μεγαλέμποροι, οι τραπεζίτες, οι στρατη-
γοί, οι δικαστές, οι βαρόνοι των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης- αποφάσισαν να τα
παραβλέψουν όλα αυτά. Η πολιτική πραγ-
ματικότητα θα αναγκάσει τον Χίτλερ να
εγκαταλείψει τις «ακρότητες», έλεγαν οι
παλιοί πολιτικοί – που γεμίζουν τώρα το
πρώτο του υπουργικό συμβούλιο. «Ο κύ-
ριος Χίτλερ θα εξημερωθεί» έγραφαν οι
σοβαρές εφημερίδες. 

Ο Χίτλερ όμως δεν εξημερώθηκε. Και
την αυταπάτη αυτή του Γενάρη του 1933
την πλήρωσε η ανθρωπότητα ολόκληρη
με τον πιο δραματικό τρόπο. Έξι εκατομ-
μύρια Εβραίοι, νέοι, γέροι και μικρά παι-
διά εξοντώθηκαν απάνθρωπα σε μαζικούς
θαλάμους αερίων στα «Στρατόπεδα Συγκέν-
τρωσης». Τέσσερα ακόμα εκατομμύρια «υπάν-
θρωποι» -συνδικαλιστές, μαχητικοί εργάτες,
ανάπηροι, ρομά, ομοφυλόφιλοι, κομμουνιστές,
δημοκράτες- είχαν την ίδια ακριβώς μοίρα. Η
τιμωρία για την παραμικρή «απείθεια» απέναν-
τι στο καθεστώς ήταν ο θάνατος. Ο Χίτλερ δεν
«σεβάστηκε» ούτε τα ίδια τα μέλη της γερμανι-
κής ελίτ που τόσο πρόθυμα τον είχαν ανεβά-
σει στην εξουσία το 1933. Ο φον Κανάρις, ο
αρχηγός της Abwehr, της γερμανικής αντικα-
τασκοπίας στη διάρκεια του πολέμου, κατηγο-
ρήθηκε για «εσχάτη προδοσία» και εκτελέστη-
κε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Φλό-
σεμπουργκ. Ο στρατάρχης Ρόμελ, ο διοικητής
του ναζιστικού Αφρικανικού Σώματος εξαναγ-
κάστηκε, με την απειλή της εξόντωσης της οι-
κογένειάς του, σε αυτοκτονία. Την ίδια τύχη εί-
χαν και δεκάδες άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί
που τόλμησαν να προτείνουν στην κυβέρνηση
να συνθηκολογήσει όταν φάνηκε πια ότι η Γερ-
μανία δεν θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλε-
μο. 

Πόλεμος
Η εθελοτυφλία της γερμανικής ελίτ δεν ήταν

αποτέλεσμα ούτε «ηλιθιότητας», ούτε «αγραμ-
ματοσύνης». Ήταν μια κυνική απόφαση που
υπαγορευόταν από τα συμφέροντά της. 

Η Γερμανία ήταν ο μεγάλος ηττημένος του
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η «Γερμανική Αυτο-
κρατορία» κατάρρευσε το 1918 κάτω από τη
διπλή πίεση της στρατιωτικής ήττας από τη
μια και της ανταρσίας του στόλου της Βαλτι-
κής από την άλλη. Μέσα στην απόγνωσή της η
άρχουσα τάξη ξήλωσε τον Κάιζερ από τον
θρόνο του, ανακήρυξε τη Γερμανία «δημοκρα-

τία» και παρέδωσε την εξουσία στο Σοσιαλδη-
μοκρατικό Κόμμα – που ανέλαβε χωρίς δισταγ-
μούς την αποστολή της αποκατάστασης της
τάξης.

Ο πόλεμος έκλεισε τυπικά τον Ιούνιο του
1919 με την υπογραφή της διαβόητης Συνθή-
κης των Βερσαλλιών – μιας ατιμωτικής συνθή-
κης για το Βερολίνο η οποία είχε σαν στόχο να
διαγράψει για πάντα τη Γερμανία από τον κα-
τάλογο των «Μεγάλων Δυνάμεων». Ο μεγάλος
οικονομολόγος Τζον Μέυναρντ Κέυνς προει-
δοποιούσε  από τότε ότι η συνθήκη αυτή ήταν
μια ωρολογιακή βόμβα που θα έφερνε, με βε-
βαιότητα, ένα νέο πόλεμο. Και όπως αποδεί-
χτηκε είχε δίκιο.

Η ανατροπή της Συνθήκης των Βερσαλλιών
έγινε έμμονη ιδέα στα μυαλά της γερμανικής
άρχουσας τάξης. Μέσα στα χρόνια που ακο-
λούθησαν προσπάθησε με κάθε μέσο, αν όχι
να την ακυρώσει τουλάχιστον να την νερώσει.
Το κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης
το φθινόπωρο του 1929 και η Μεγάλη Ύφεση
που το διαδέχτηκε «έπεισε» ένα μεγάλο τουλά-
χιστον κομμάτι της ότι δεν υπήρχε άλλη λύση
πέρα από τον πόλεμο. Αλλά υπήρχαν δυο πο-
λύ σοβαρά εμπόδια: η εργατική τάξη και η Αρι-
στερά. 

Η κατάρρευση της αυτοκρατορίας δεν έφε-
ρε απλά τη «δημοκρατία» στη Γερμανία: έφερε
την επανάσταση. Οι φαντάροι που γύριζαν
από το ανατολικό μέτωπο κουβαλούσαν μαζί
τους, εκτός από τις κακουχίες και τα τραύμα-
τα, τις εικόνες και τις εμπειρίες από τις «δέκα
μέρες που είχαν συγκλονίσει τον κόσμο», από
τον κόκκινο Οκτώβρη του 1917. Όταν ξέσπασε
η επανάσταση του Φλεβάρη στη Ρωσία στο
επιτελείο του Κάιζερ επικρατούσε ενθουσια-

σμός: τα γερμανικά στρατεύματα θα έκαναν
τώρα περίπατο μέχρι τη Μόσχα. Αντί για αυτό
η επανάσταση έκανε, ένα χρόνο μετά, περίπα-
το στο Βερολίνο.

Η ανταρσία των ναυτών της Βαλτικής ήταν
μόνο η αρχή: μέσα σε λίγες μόνο μέρες ολό-
κληρο το στράτευμα και μαζί του και ολόκλη-
ρη η εργατική τάξη της Γερμανίας είχε υψώσει
τις κόκκινες σημαίες και είχε αρχίσει να χτίζει,
στα πρότυπα των σοβιέτ της ρωσικής επανά-
στασης, εργατικά συμβούλια – τα όργανα της
δικής της εξουσίας. Τον Νοέμβρη του 1918
ιδρύθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμα-
νίας (KPD). Τον Γενάρη του 1919 το προλετα-
ριάτο κατέβηκε ένοπλο στους δρόμους του
Βερολίνου. Οι «Μέρες του Σπάρτακου» όπως
ονομάστηκε αυτή η εξέγερση πνίγηκε στο αί-
μα. Και το ίδιο επαναλήφθηκε στο Μόναχο. Αλ-
λά παρά την καταστολή το KPD κατάφερε να
συσπειρώσει εκατομμύρια εργάτες. Και παρά
το χάσιμο της επαναστατικής ευκαιρίας του
1923 συνέχισε μέχρι και την άνοδο των ναζί
στην εξουσία (που έθεσε όλα τα κόμματα πρα-
κτικά εκτός νόμου) να παίρνει μεγάλα ποσο-
στά σε όλες τις εκλογικές μάχες. Με την οικο-
νομία βυθισμένη στη «Μεγάλη Ύφεση», το
προλεταριάτο στους δρόμους και την Αριστε-
ρά ισχυρή η άρχουσα τάξη ήξερε ότι δεν είχε
καμιά ελπίδα να καταφέρει να οργανωθεί για
το νέο πόλεμο.

Αντιδραστικό κίνημα
Ο Χίτλερ υποσχόταν τα ξεμπερδέψει και με

τα δύο εμπόδια – και με την εργατική τάξη και
με την Αριστερά. Το 1929 η άρχουσα τάξη του
έδωσε το σήμα να προχωρήσει – και μαζί με το
σήμα και απεριόριστα χρήματα, απεριόριστη

προβολή και απεριόριστη δημοσιότητα.
Τα «Τάγματα Εφόδου» πήραν το πράσινο
φως να σπείρουν τον τρόμο. Η αστυνο-
μία έκανε τα στραβά μάτια και τα δικα-
στήρια τους αθώωναν ή τους έριχναν στα
μαλακά αν, κατά λάθος, η αστυνομία
τους συλλάμβανε. 

Στις εκλογές του 1928 το ναζιστικό
κόμμα είχε πάρει μόλις το 2,6% των ψή-
φων. Στις εκλογές του 1930 εκτινάχθηκε
στο 18,3%. Τον Ιούλιο του 1933 αναδεί-
χτηκε, με ένα εφιαλτικό 37% πρώτο κόμ-
μα. 

Η στήριξη της άρχουσας τάξης έπαιξε
βασικό ρόλο σε αυτή τη ραγδαία άνοδο.
Αλλά το ναζιστικό κόμμα δεν ήταν απλά
και μόνο μια παρακρατική οργάνωση.
Ήταν ένα αντιδραστικό κίνημα που συ-
σπείρωνε εκατομμύρια μέλη. Ο Χίτλερ
κατάφερε να κερδίσει όλα τα ακροδεξιά
κατακάθια της γερμανικής κοινωνίας –
από τους στρατηγούς του Κάιζερ μέχρι
τον υπόκοσμο της νύχτας. Αλλά ο πυρή-
νας του ναζιστικού κόμματος ήταν το κα-
τεστραμμένο από την κρίση και τις πολε-
μικές επανορθώσεις μεσόστρωμα, οι μι-
κρομαγαζάτορες και οι μικροβιοτέχνες,
οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα στελέχη
των επιχειρήσεων που είχαν μείνει πλέον
χωρίς δουλειά. Οι ναζί είχαν ένα απλό
σύνθημα για όλον αυτό τον κόσμο: για
την κρίση φταίει, από τη μια, το μεγάλο
κεφάλαιο που πνίγει τις μικρές επιχειρή-
σεις και από την άλλη οι τεμπέληδες ερ-
γάτες που έχουν μόνο απαιτήσεις. Το με-
γάλο κεφάλαιο είχε όνομα και επίθετο,
ήταν οι «Εβραίοι». Και οι εργάτες είχαν

όνομα και επίθετο: ήταν οι κομμουνιστές, οι
συνδικαλιστές, οι σοσιαλιστές. Ο Χίτλερ καλ-
λιεργούσε συστηματικά το μίσος απέναντι και
στους Εβραίους και την Αριστερά. Το 1933 τα
SA είχαν 400 χιλιάδες μέλη – τετρακόσιες χι-
λιάδες Ρουπακιάδες έτοιμους να μπήξουν το
μαχαίρι στην καρδιά των «υπανθρώπων».

Ο Χίτλερ οδήγησε τη Γερμανία πράγματι
στο νέο πόλεμο. Η αστική τάξη προσπάθησε
στο τέλος να τον ανατρέψει -αλλά μάταια.
Προσπάθησε ακόμα και να τον δολοφονήσει
σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να τερματί-
σει τον πόλεμο όταν φαινόταν πλέον ότι η Γερ-
μανία οδηγείται σε βέβαιη καταστροφή. Αλλά
απέτυχε. Οι ναζί είχαν την δική τους ατζέντα.
Μια ανατριχιαστική αντζέντα: αν δεν μπορού-
σαν να νικήσουν τον πόλεμο μπορούσαν του-
λάχιστον να εξαλείψουν τους Εβραίους από το
πρόσωπο της γης. Το 1945 η Γερμανία είχε με-
τατραπεί σε ένα σωρό από ερείπια.

Σήμερα, 90 χρόνια μετά, τα διδάγματα εκεί-
νης της μαύρης εποχής, μας χρειάζονται στις
μάχες μας. Η Ιταλία κυβερνιέται από την Τζόρ-
τζια Μελόνι, την πολιτική απόγονο του Μουσο-
λίνι. Στη Γαλλία η απειλή της Μαρίν Λεπέν συ-
νεχώς δυναμώνει. Στη Σουηδία οι ναζί έχουν
μετατραπεί σε ρυθμιστικό παράγοντα. Υπάρ-
χουν βέβαια σημαντικές διαφορές ανάμεσα
στους ναζί και τα κόμματα αυτά – κανένα δεν
έχει καταφέρει να χτίσει μια παραστρατιωτική
οργάνωση 400 χιλιάδων δολοφόνων μέχρι τώ-
ρα. Αλλά οι αστοί είναι, όπως και το 1930, στη
Γερμανία αδίστακτοι. Και εξίσου απελπισμένοι.
Πρέπει να τους σταματήσουμε πριν βυθίσουν
την ανθρωπότητα ξανά στα «μεσάνυχτα της
ιστορίας».

Σωτήρης Κοντογιάννης

Ιστορία εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

90 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

Οι Ναζί στην εξουσία

Ο Χίτλερ με τον πρόεδρο
Χιντεμπουργκ το 1933



Ένας τεράστιος αριθμός εργαζομέ-
νων συμμετείχε στην απεργία και τα
συλλαλητήρια που πραγματοποι-

ήθηκαν σε όλη τη Γαλλία την περασμένη
Πέμπτη 19 Γενάρη ενάντια στο σχέδιο της
κυβέρνησης Μακρόν να αυξήσει την ηλικία
συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια. 

Περίπου 400.000 διαδήλωσαν μόνο στο
Παρίσι, σύμφωνα με τα συνδικάτα ενώ 220
διαδηλώσεις έγιναν σε όλη τη Γαλλία. Σύμ-
φωνα με την CGT συμμετείχαν συνολικά πά-
νω από δύο εκατομμύρια διαδηλωτές. Ακόμη
και η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από
ένα εκατομμύριο στους δρόμους.  25.000
διαδήλωσαν στη Χάβρη, 110.000 στη Μασ-
σαλία, 50.000 στην Τουλούζη, 40.000 στο
Σεντ Ετιέν, 12.000 στο Μονπελιέ, 38.000 στη
Λυών, 12.000 στο Πό και 20.000 στη Νίκαια.

“Το συλλαλητήριο στο Παρίσι ήταν τερά-
στιο” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Ιάννης Δελατόλας που συμμετείχε στην
απεργιακή συγκέντρωση και διαδήλωση.
“Χρειάστηκαν ώρες μέχρι να ξεκινήσει. Ο
κόσμος άρχισε να μαζεύεται στις 12 το με-
σημέρι και η κορυφή της διαδήλωσης έφτα-
σε στο σημείο κατάληξης στις 5μμ. Ήμουν
στην αρχή της πορείας και όταν εμείς φτά-
ναμε στην Βαστίλλη υπήρχαν χιλιάδες ακό-
μη διαδηλωτές που δεν είχαν καν ξεκινήσει
από την Ρεπουμπλίκ. Ήταν μαζικά στο δρό-
μο τα συνδικάτα, μαθητές, αντιρατσιστικές
οργανώσεις. Τα συνθήματα που κυριαρχού-
σαν ήταν «Γενική απεργία», «Μακρόν φύγε»,
«Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις», «σύντα-
ξη στα 60» και άλλα. Η διάθεση για κλιμάκω-
ση ήταν εμφανής παντού”.

Οι διαδηλώσεις και οι απεργίες ξεπέρασαν
κατά πολύ τον πυρήνα των εργαζομένων του
δημόσιου τομέα. Στη πόλη Βαλενσιέν στον
βορρά η πορεία των 6.000 ατόμων περιλάμ-
βανε απεργούς των εργοστασίων αυτοκινή-
των της Peugeot και της Toyota, καθώς και
εργαζόμενους στο δήμο, εκπαιδευτικούς και
φοιτητές. Στη Λυών, το μεγαλύτερο μέρος
της πορείας απαρτιζόταν από πυροσβέστες,
εργαζόμενους στον τομέα της Υγείας, εκπαι-
δευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους.
Υπήρχαν όμως και μεγάλες αντιπροσωπείες
από την Total (πετρέλαιο), τη Solvay (χημι-
κά), τη Renault, οικοδόμοι και εργαζόμενοι
στην Castorama (καταστήματα do it your-
self). Στην Χάβρη συμμετείχαν εκτός από λι-
μενεργάτες, δασκάλοι και εργαζόμενοι σε
νοσοκομεία, απεργιακά μπλοκ από τη Sidel
(συσκευασία), τη Safran (αεροκινητήρες και
πυραυλοκινητήρες), την Auchan (σούπερ
μάρκετ), τη Yara (χημικά), τη Chevron (πε-
τρέλαιο), τη Foure Lagadec (κατασκευαστές
λεβήτων), τη Nestle (τρόφιμα) και άλλες.

“Να νικήσουμε”
Στη διαδήλωση στο Παρίσι συμμετείχαν

ομάδες LGBT+, φεμινίστριες, ακτιβιστές για
το κλίμα, αντιρατσιστικές ομάδες και οι με-
τανάστες εργαζόμενοι “χωρίς χαρτιά”. Η αν-
τιρατσιστική κίνηση Marche des Solidarites
έγραψε στο Twitter: "Γάλλοι και μετανάστες,
κοινός ο Μακρόν, κοινός και ο αγώνας! Δεν
μπορούμε πλέον να γυρίσουμε πίσω. Πρέπει
να νικήσουμε αυτή την κυβέρνηση. Πολεμή-
στε τις επιθέσεις στις συντάξεις μας και
ενάντια στο νέο μεταναστευτικό νόμο".

Ελάχιστα ήταν τα τοπικά και περιφερειακά
δρομολόγια των σιδηροδρόμων που πραγ-
ματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα ενώ δεν κι-
νήθηκε κανένα τρένο υψηλής ταχύτητας. Το

Παρίσι και άλλες πόλεις παρέλυσαν λόγω
της απεργίας στις αστικές συγκοινωνίες. Το
μεγαλύτερο συνδικάτο των δασκάλων δήλω-
σε ότι το 70% των δασκάλων της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης απεργούσαν, με πολλά
σχολεία να κλείνουν για όλη την ημέρα. Οι
απεργίες ήταν καταλυτικές στη δημόσια ρα-
διοφωνία και τηλεόραση, που περιορίστη-
καν στην αναπαραγωγή μουσικής ή στην
προβολή επαναλήψεων. Πολλά θέατρα ήταν
κλειστά. Εργαζόμενοι στα διυλιστήρια προ-
χώρησαν στον αποκλεισμό τους και οι εργα-
ζόμενοι στην ενέργεια διέκοψαν την παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος. Σε αρκετά σχολεία οι
μαθητές απέκλεισαν τα σχολεία τους και
ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς που
έκαναν χρήση σπρέι δακρυγόνων.

Στις περιφρουρήσεις και τις διαμαρτυρίες
των συγκοινωνιών, το σύνθημα "Metro-Bou-
lot-Caveau" (μετρό-δουλειά-τάφος) για τις
συνταξιοδοτικές αλλαγές ήταν ενδεικτικό
του θυμού των εργαζομένων για το γεγονός
ότι κυβέρνηση και αφεντικά τούς θέλουν να
εργάζονται μέχρι τελικής πτώσης. Ο Ντομι-
νίκ, ένας απεργός δήλωσε στο France24

news: "Εργάζομαι εμποροϋπάλληλος εδώ
και 30 χρόνια. Έχω ήδη υποβληθεί σε χει-
ρουργική επέμβαση και στους δύο ώμους
για να αντιμετωπίσω την τενοντίτιδα που
προκαλείται από τις επαναλαμβανόμενες κι-
νήσεις και τα βαριά φορτία. Έπρεπε επίσης
να βάλω προσθετικούς αντίχειρες και στα
δύο χέρια. Έχω χάσει τις αρθρώσεις μου
από το σκίσιμο των κουτιών για να τα βάλω
στα ράφια. Αν μου πουν ότι θα πρέπει να
καθυστερήσω τη συνταξιοδότησή μου, δεν
θα μπορέσω να το δεχτώ. Δεν έχω συμμετά-
σχει ποτέ στη ζωή μου σε διαμαρτυρία ή
απεργία - αλλά αυτή τη φορά ερχόμαστε
αντιμέτωποι με κάτι πραγματικά άσχημο".

Οι προτεινόμενες αλλαγές στο συνταξιοδο-
τικό από τον πρόεδρο Μακρόν και την κυβέρ-
νησή του είναι από μόνη της ένα μεγάλο ζήτη-
μα: Θέλει να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότη-
σης στα 64 έτη και οι εργαζόμενοι να μπορούν
να διεκδικήσουν πλήρη σύνταξη μόνο αν
έχουν καταβάλει εισφορές στο σύστημα για
43 χρόνια. Οι σημερινοί νόμοι απαιτούν ήδη
από τους περισσότερους ανθρώπους να ερ-
γάζονται μετά τα 64 για να δικαιούνται πλήρη

σύνταξη. Η προσθήκη δύο επιπλέον ετών απο-
τελεί μια βασική επίθεση στην εργατική τάξη -
με στόχο ταυτόχρονα να κάμψει την αντίστα-
ση των συνδικάτων, να σταλεί το μήνυμα ότι
δεν μπορούν να σταματήσουν τις αλλαγές
υπέρ των αφεντικών, ότι είναι οι εργαζόμενοι
που θα πρέπει να πληρώσουν τον πληθωρισμό
και την επερχόμενη ύφεση. Αλλά είναι και το
επιστέγασμα μιας σειράς επιθέσεων που δέ-
χονται οι εργαζόμενοι όλων των επαγγελμά-
των και όλων των ηλικιών. 

Ο Μακρόν είχε προσπαθήσει να περάσει
παρόμοια μέτρα το 2019, αλλά αναγκάστη-
κε να υποχωρήσει λόγω εκτεταμένων απερ-
γιών, μαζικών διαδηλώσεων και απεργιών
επ' αόριστον από τμήματα των εργαζομένων
στις μεταφορές αλλά και από το μαχητικό
κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων. Τώρα επανέρ-
χεται. Αλλά η μεγάλη απεργία της 21ης Γε-
νάρη έδειξε ότι αν τα συνδικάτα διευρύνουν
και κλιμακώσουν τις απεργίες, μπορούν να
τον αναγκάσουν ξανά σε μια ταπεινωτική
υποχώρηση. 

Παράδοση απεργιών
Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες έχουν προκη-

ρύξει άλλη μια ημέρα απεργιών και διαδηλώ-
σεων για την Τρίτη 31 Ιανουαρίου ενώ θα
υπάρξουν κάποιες περιορισμένες δράσεις
στις 23 Ιανουαρίου, την ημέρα που οι επιθέ-
σεις κατά των συντάξεων θα παρουσιαστούν
επίσημα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά δεν
είναι λίγοι οι εργαζομενοι που αγανακτούν
μαζί τους γιατί δεν κινήθηκαν πιο γρήγορα.
Το εργατικό κίνημα στην Γαλλία έχει μια τε-
ράστια παράδοση γενικών απεργιών και ορ-
γάνωσης των αγώνων από τα κάτω -από το
καλοκαίρι του 1936 και το Μάη του '68 μέχρι
τη μεγάλη γενική απεργία του 1995 και τις
πρόσφατες απεργίες 2019-20. Ενδεικτικό του
που βρισκόμαστε, είναι το γεγονός ότι σε
πολλές πόλεις τα ποσοστά συμμετοχής στην
απεργία και στα συλλαλητήρια ήταν υψηλό-
τερα από εκείνα των μεγάλων απεργιών του
1995, οι οποίες έριξαν μια κυβέρνηση.

"Μια σπουδαία μέρα, ωραία που βγήκαμε
όλοι μαζί στο δρόμο και όλα τα συνδικάτα
μαζί. Αυτή η αίσθηση είναι διαφορετική από
άλλες πορείες όπου είσαι στους δρόμους
αλλά δεν πιστεύεις ότι θα οδηγήσει πουθε-
νά. Δεν λέω ότι θα νικήσουμε, αλλά ότι μπο-
ρούμε να κερδίσουμε. Μπορούμε να τσακί-
σουμε τον Μακρόν. Στα διυλιστήρια είμαστε
καλά οργανωμένοι και συζητάμε για περισ-
σότερες δράσεις -μια διήμερη απεργία, με-
τά τρεις ημέρες και μετά για όσο πάει και
ανανεώνοντας μέρα τη μέρα” δήλωσε ο Φι-
λίπ εργάτης διυλιστηρίου, μιλώντας στο So-
cialist Worker από τη διαδήλωση στο Παρίσι.
“Οι εργαζόμενοι στα διυλυστήρια, στους σι-
δηροδρόμους και στα μέσα μαζικής μετα-
φοράς του Παρισιού βρίσκονται στην πρω-
τοπορία. Αλλά πρέπει να κερδίσουμε όλη
την εργατική τάξη στον αγώνα. Αυτή είναι η
συζήτηση που κάνουμε. Σε ορισμένες περιο-
χές έγιναν γενικές συνελεύσεις απεργών κα-
τά τη διάρκεια της ημέρας για να απαιτή-
σουν να έχουν οι απεργοί από τα κάτω τον
έλεγχο των επόμενων βημάτων. Είναι ένα
μοντέλο που πρέπει να διαδώσουμε σε
όλους τους χώρους”.
• Το κείμενο βασίστηκε στην ανταπόκριση

του Τσάρλι Κιμπερ από την εφημερίδα So-
cialist Worker

Γ.Π.
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ΓΑΛΛΙΑ Απεργιακός σεισμός
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Η καταστολή στο Περού ξεπερνά-
ει κάθε μέρα και ένα καινούρ-

γιο όριο, αλλά όλα δείχνουν πως η
αντίσταση δυναμώνει ακόμη πιο
γρήγορα. Την προηγούμενη Πέμπτη
και Παρασκευή τα κινήματα από
πολλά σημεία της χώρας έβαλαν
στόχο να ξεσηκώσουν την πρω-
τεύουσα Λίμα, προσπαθώντας να
φτάσουν με κάθε μέσο εκεί. 

Η πραξικοπηματική κυβέρνηση
της Ντίνα Μπολουάρτε διέταξε την
εισβολή των ειδικών δυνάμεων της
αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο Σαν
Μάρκος, το πιο μεγάλο δημόσιο Πα-
νεπιστήμιο. Οι φοιτητές και οι φοιτή-
τριες είχαν οργανώσει κατάληψη
από την περασμένη βδομάδα και εί-
χαν ανοίξει τους χώρους τους για να
φιλοξενηθούν και να κοιμηθούν οι
διαδηλωτές που έφταναν στην πρω-
τεύουσα από τις επαρχίες. Όταν η
αστυνομία μπήκε μέσα στη νύχτα,
προκλήθηκε πανικός, ο κόσμος κοι-
μόταν και πολλούς τους συνέλαβαν
με τις πιτζάμες. Οι μπάτσοι χτυπού-
σαν όποιον έβλεπαν μπροστά τους,
ενώ έπεφταν δακρυγόνα και ακού-

γονταν εκφοβιστικοί πυροβολισμοί.
Οι διαδηλώσεις έγιναν τελικά στην

πρωτεύουσα κάτω από ασφυκτική
πίεση της αστυνομίας που δεν άφη-
νε τον κόσμο να φτάσει στις μεγά-
λες λεωφόρους και στα Πανεπιστή-
μια. Η εργατική συνομοσπονδία
CGTP κάλεσε γενική απεργία για να
δείξει την αλληλεγγύη της στο κίνη-
μα που ζητάει να πέσει η κυβέρνη-
ση.

Η καταστολή στη Λίμα θύμισε σε
όλους τις μέρες της δικτατορίας του
Φουχιμόρι, τη δεκαετία του ‘90. Υπο-
τίθεται πως το Περού είχε αφήσει
πίσω του αυτές τις εποχές και μάλι-
στα το 2021 εξέλεξε τον Πέδρο Κα-
στίγιο, έναν φτωχό συνδικαλιστή δά-
σκαλο από τις περιοχές των ιθαγε-
νών στη θέση του Προέδρου. Όμως,
στις αρχές Δεκέμβρη, η δεξιά η
οποία κυριαρχεί στο κοινοβούλιο,
υπό την ηγεσία της κόρης του Φου-
χιμόρι, ανέτρεψε και συνέλαβε τον
Καστίγιο, δίνοντας την προεδρία
στην αντιπρόεδρο του Καστίγιο,

Μπολουάρτε. Έτσι τώρα κυβερνάνε
τη χώρα αυτοί που έχασαν τις προ-
εδρικές εκλογές, και μάλιστα θέλανε
στην αρχή να προβληθούν και ως
δημοκράτες που έσωσαν τη χώρα
από τον “λαϊκιστή” Καστίγιο. Η αλή-
θεια είναι ότι ο Καστίγιο ήδη τους εί-
χε καλοπιάσει με όλους τους τρό-
πους, αλλά τελικά δεν έσωσε το κε-
φάλι του.

Χωρίς έλεγχο
Η Μπολουάρτε νόμιζε στην αρχή

ότι η χώρα θα παγώσει από το πρα-
ξικόπημα. Στο πρώτο κύμα καταστο-
λής και νεκρών ζήτησε “συγγνώμη”
και άλλαξε μερικούς υπουργούς, νο-
μίζοντας πάλι πως η χώρα θα επι-
στρέψει στην ομαλότητα από φόβο
και σύγχυση. Μετά αναγκάστηκε να
υποσχεθεί εκλογές για το 2024.
Όμως, τα πράγματα δείχνουν πως η
αντίσταση δυνάμωσε με τρόπο που
χάθηκε ο έλεγχος. Η αστυνομία
στάλθηκε στα χωριά και στις επαρ-
χιακές πόλεις για να επιβάλει την τά-

ξη, και προχώρησε σε σφαγές που
ξεσήκωσαν ολόκληρες επαρχίες.
“Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τι μας έκα-
νε η αστυνομία στη Χουλιάκα”, λέει
μια διαδηλώτρια που έφτασε στη Λί-
μα. “Τώρα, όλοι, γυναίκες, άντρες
και παιδιά πρέπει να παλέψουμε”. Η
Χουλιάκα είναι μια πόλη στο Νότο
της χώρας όπου η αστυνομία άνοιξε
πυρ κατά των διαδηλώσεων και σκό-
τωσε 19 ανθρώπους.

Η αντίσταση είναι γεωγραφικά
ανισομερής. Ο Νότος της χώρας
δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο της
κυβέρνησης. Πλέον έκλεισε και το
Μάτσου Πίτσου, το επίκεντρο του
τουρισμού της χώρας. “Για την
ασφάλεια των τουριστών και των πο-
λιτών”, είπε η κυβέρνηση. 400 τουρί-
στες βρέθηκαν αποκλεισμένοι, κά-
ποιοι περπατούσαν έξι και εφτά
ώρες. 75 μεγάλοι δρόμοι της χώρας
έχουν μπλόκα διαδηλωτών, τα τρένα
δεν περνάνε, για κάποιες ώρες έμει-
νε κλειστό ακόμη και το αεροδρόμιο
του Κούσκο. Η κατάσταση αποτυπώ-

νεται στις ελλείψεις καυσίμων και
λαχανικών.

Η Λίμα είναι το ισχυρό σημείο της
κυβέρνησης. Εκεί είχε τα μεγαλύτε-
ρα ποσοστά της η Φουχιμόρι. Γι’ αυ-
τό και κάνει αυτή την επίδειξη κατα-
στολής η κυβέρνηση εκεί, γι’ αυτό
και το κίνημα προσπάθησε να φτά-
σει από τις επαρχίες, ώστε να βοη-
θήσει την εργατική τάξη της πρω-
τεύουσας να σπάσει τον τρόμο. Αλ-
λά, το παραμύθι ότι η χώρα βρίσκε-
ται υπό τον έλεγχο μιας δημοκρατι-
κής κυβέρνησης έχει πλέον ηττηθεί,
όσο κι αν το στήριξαν οι ξένες πρε-
σβείες αρχικά. 

Η Μπολουάρτε συνεχίζει τα βήμα-
τα μπρος και πίσω. Συνέλαβε σχε-
δόν 200 ανθρώπους με την εισβολή
στο Πανεπιστήμιο, αλλά αναγκάστη-
κε να τους απελευθερώσει σχεδόν
όλους σχετικά γρήγορα. Ο κόσμος
ζητάει να πέσει η κυβέρνηση, να
προκηρυχθούν άμεσα εκλογές και
να γίνει Συντακτική Συνέλευση για
νέο Σύνταγμα. Αν το κίνημα συνεχί-
σει με τη ζωτικότητα που δείχνει τις
τελευταίες δυο βδομάδες, η συμμα-
χία Δεξιάς-Μπολουάρτε και στρατού
μπορεί να τιναχτεί στον αέρα.
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Η Τετάρτη 1η Φλεβάρη θα είναι η μέρα
της μεγαλύτερης μάχης μέχρι στιγμής
για τον αγώνα της εργατικής τάξης

που εξελίσσεται στη Βρετανία. Πάνω από μισό
εκατομμύριο εργάτες και εργάτριες βγαίνουν
σε απεργία, συντονισμένα από διάφορους χώ-
ρους, ενάντια στη λιτότητα και τις επιθέσεις
της δεξιάς κυβέρνησης του Ρίσι Σουνάκ. Η
συνδικαλιστική ηγεσία αναγκάστηκε να αντα-
ποκριθεί σε ένα βαθμό στην απαίτηση του κό-
σμου να συνδεθούν οι αγώνες που δίνονται
ήδη με μαζικούς όρους σε διάφορους κλά-
δους.

Έτσι, την Τετάρτη, κατεβαίνουν σε απεργία
300 χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε σχεδόν δεκάδες
χιλιάδες σχολεία στην Αγγλία και την Ουαλία,
οργανωμένοι στο σωματείο NEU. Μαζί τους,
100 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι από το σω-
ματείο PCS, 70 χιλιάδες εργαζόμενοι στα Πα-
νεπιστήμια όλης της Βρετανίας μέσω του σω-
ματείου UCU, 15 χιλιάδες οδηγοί τρένων από
15 διαφορετικές εταιρείες που είναι οργανω-
μένοι στο Aslef και χιλιάδες ακόμη άλλοι εργα-
ζόμενοι στα τρένα από το σωματείο RMT. Αυ-
τοί είναι οι πιο μαζικοί από τους χώρους, αλλά
στο δρόμο θα βρίσκονται και εργαζόμενοι και
εργαζόμενες από άλλα, λιγότερο μαζικά ση-
μεία, που παλεύουν.

Το κάλεσμα για μέρα δράσης και κοινή
απεργία την 1η Φλεβάρη πέρασε μέσα από τη
συνομοσπονδία TUC, η οποία μέχρι στιγμής
έχει αποφύγει να στηρίξει πραγματικά τις μά-
χες. Ακόμη και τώρα, δεν έγινε δυνατό τελικά
να βρίσκονται και οι εργαζόμενοι της υγείας
μέσα στη μάχη της 1ης Φλεβάρη, αφού οι ηγε-
σίες των συνδικάτων δεν συμφώνησαν, με το
επιχείρημα ότι η Υγεία είναι ευαίσθητος κλά-
δος και πρέπει να μείνει έξω από την κλιμάκω-

ση των απεργιών. Κι όμως, οι πικέτες των νο-
σηλευτών και νοσηλευτριών γράφουν “Ο κό-
σμος δεν πεθαίνει επειδή βγαίνουμε σε απερ-

γία. Βγαίνουμε σε απεργία επει-
δή ο κόσμος πεθαίνει”.

Στα σχολεία η απεργία πέρασε
με πάνω από 90% υπέρ. Οι εκ-
παιδευτικοί έχουν ήδη αποφασί-
σει επόμενες απεργίες στα μέσα
του Μάρτη, όταν θα γίνεται η συ-
ζήτηση του προϋπολογισμού. Ο
κόσμος στη Βρετανία δίνει αυτές
τις μάχες ενώ παλεύει και με την
ασφυκτική πίεση των αντισυνδι-
καλιστικών νόμων. Για παράδειγ-
μα, το μη εκπαιδευτικό προσωπι-
κό στα σχολεία στην Αγγλία ψή-
φισε με μεγάλα ποσοστά να βγει
στην απεργία, αλλά επειδή η
συμμετοχή στην ψηφοφορία δεν
έπιασε τα ποσοστά που ορίζει ο
νόμος δεν θα μπορέσουν να
βγουν. 

Τώρα, μια από τις μεγαλύτε-
ρες επιθέσεις του Σουνάκ είναι
ότι προσπαθεί να χειροτερέψει
ακόμη περισσότερο αυτούς τους
νόμους. Όμως, ο πληθωρισμός
που κατατρώει τους μισθούς
έχει προκαλέσει έκρηξη σε
όλους τους χώρους και ο κό-

σμος καταφέρνει και ξεπερνάει τα όρια των
νόμων. Το 5% αυξήσεις που πήραν οι καθηγη-

τές και οι δάσκαλοι πέρσι το καλοκαίρι έχει
ήδη μείνει κάτω από τα μισά του βρετανικού
πληθωρισμού.

Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία στη Βρετα-
νία, μετά από χρόνια αδράνειας, βρίσκεται αν-
τιμέτωπη με την πιο επιθετική κυβέρνηση και
με την πιο ξεσηκωμένη εργατική βάση. Αλλά
κάθε άλλο παρά έχει προσαρμοστεί σε αυτές
τις νέες συνθήκες. Συνεχίζει να υποτιμάει το
μέγεθος της επίθεσης και να προσπαθεί να
πείσει ότι με διάλογο και μετριοπάθεια μπορεί
να φέρει αποτελέσματα. Γι’ αυτό και οι επανα-
στάτες σοσιαλιστές μέσα στους εργατικούς
χώρους προσπαθούν να αξιοποιήσουν την 1η
Φλεβάρη όχι ως κορύφωση αλλά ως αρχή για
επόμενα και πιο προχωρημένα βήματα.

Η Σάρα Ένσορ, που είναι εκλεγμένη στην
ηγεσία του συνδικάτου PCS, δηλώνει στην
εφημερίδα Socialist Worker: “Πρέπει να δεί-
ξουμε στην κυβέρνηση ότι είμαστε σοβαροί
και ότι δεν θα λυγίσουμε μπροστά στους αντι-
συνδικαλιστικούς νόμους. Θα υπερασπίσουμε
τους μισθούς μας, τις συνθήκες εργασίας και
τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Χρειαζόμα-
στε όσες περισσότερες απεργιακές φρουρές
μπορούμε και με μαζική συμμετοχή. Όλοι στις
διαδηλώσεις και σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις
που θα οργανώσουμε. Τα τοπικά σωματεία να
οργανώσουν εκδηλώσεις αλληλεγγύης. 

Με μια μαζική επιτυχία την 1η Φλεβάρη, θα
είμαστε πιο ικανοί να κλιμακώσουμε. Και θα
μας βοηθήσει για να κερδίσουμε όσες ψηφο-
φορίες για απεργία χάθηκαν λόγω των ορίων
του νόμου, γιατί θα τις επαναλάβουμε. Χρει-
αζόμαστε περισσότερες απεργίες από όλους
τους χώρους, και πρέπει να έχουμε μεγαλύτε-
ρη διάρκεια. Η κυβέρνηση δείχνει ότι προετοι-
μάζει το έδαφος για μακρόσυρτη μάχη και
πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρό-
κληση, να πιστέψουμε στη δύναμή μας”.

Νίκος Λούντος

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΠΕΡΟΥ

Πανεργατική 
1 Φλεβάρη

Αντίσταση χωρίς τέλος



Nέες εκδόσεις και εκδηλώσεις 
από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ • τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

IΔΕΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

• Η Πάλη για την Τρανς Απελευθέρωση είναι ο τίτλος της νέας
έκδοσης του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου που θα κυκλοφορήσει
στο τέλος του Γενάρη και συγγραφέας της είναι η Αφ. Φράγκου.
Οι άρχουσες τάξεις και η Δεξιά διεθνώς εξαπολύουν σκληρές επι-
θέσεις στους τρανς ανθρώπους για να θωρακίσουν τις ιδέες του
σεξισμού. Αυτό το μικρό βιβλίο είναι μια σημαντική συμβολή στην
πάλης όλη της εργατικής ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευ-
σης και της καταπίεσης.
• Την Πέμπτη 9 Φλεβάρη στις 7μμ, το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

μας καλεί να συζητήσουμε για το βιβλίο του Αγ. Τσέκερη, «Λίγος
Εμφύλιος ακόμα: Η Καραμανλική τρομοκρατία, η δημοκρατική
αντίσταση και η Αριστερά 1958-1963». Την συζήτηση, που θα γί-
νει στο χώρο του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου (Φειδίου 14) θα
ανοίξουν ο Λ. Μπόλαρης, και ο συγγραφέας του βιβλίου Αγγ.
Τσέκερης. Είναι μια συζήτηση γεμάτη πολύτιμα διδάγματα από
τους αγώνες του τότε για τις μάχες του σήμερα. 
• Εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου Κίνα: από μισοαποικία σε

υπερδύναμη που κυκλοφόρησε πρόσφατα οργανώνει το Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 15 Φλεβάρη
(Ένεκεν χώρος πολιτισμού Πρ. Κορομηλά 50). Για το βιβλίο θα μι-
λήσουν οι Χρίστος Μάης, από τις εκδόσεις Ψηφίδες, ο Γιώργος
Γιαννόπουλος εκδότης του περιοδικού Ένεκεν και ο Πάνος
Γκαργκάνας, συγγραφέας του βιβλίου. 
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