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Τ
η Μεγάλη Εβδομάδα η διοίκη-
ση της Εθνικής Τράπεζας ανα-
κοίνωσε, ξαφνικά, την απόφα-

σή της να καλύψει τα δύο σχεδόν δι-
σεκατομμύρια που σύμφωνα με το
τελευταίο στρες τεστ της Τράπεζας
της Ελλάδας έχει ανάγκη για να κα-
ταστεί "βιώσιμη", μέσα από μια νέα
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -με
την έκδοση νέων "κοινών" μετοχών
δηλαδή. Πρόκειται για σκάνδαλο -
για ένα ακόμα μεγάλο σκάνδαλο, για
ένα ακόμα προκλητικό δώρο της
συγκυβέρνησης προς τους τραπεζί-
τες.

Η συντριπτική πλειοψηφία των με-
τοχών της Εθνικής Τράπεζας (το
84%) ανήκει σήμερα  στο Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ) -με άλλα λόγια στο δημόσιο. Η
Εθνική, φυσικά, δεν είναι μόνη: και
οι τέσσερις μεγάλες "συστημκές"
τράπεζες της Ελλάδας (Εθνική, Eu-
robank, Πειραιώς, Alpha) ανήκουν
ουσιαστικά στο ΤΧΣ. Σε όλες το με-
ρίδιο του δημοσίου στο μετοχικό
τους κεφάλαιο ξεπερνάει το 80%. Η
"κρατικοποίηση" αυτή είναι το απο-
τέλεσμα των διαφόρων πακέτων
"διάσωσης" και "ανακεφαλαιοποί-
ησης" που έχουν εφαρμόσει μέσα
στα τελευταία πέντε χρόνια οι μνη-
μονιακές κυβερνήσεις.

Οι τραπεζίτες

Με απλά λόγια, ένα μεγάλο κομ-
μάτι από τα εκατοντάδες δισεκατομ-
μύρια που το ελληνικό δημόσιο έχει
δανειστεί από την Τρόικα -για τα
οποία η εργατική τάξη και οι φτωχοί
τόσο ακριβά έχουν πληρώσει- έχει
διοχετευτεί στο άρρωστο τραπεζικό
σύστημα, για να προστατευθεί από
την κατάρρευση. Για αντάλλαγμα,
το ελληνικό δημόσιο, έχει πάρει με-
τοχές των τραπεζών: ένα μικρό κομ-
μάτι από αυτές είναι "προνομιούχες"
(κάτι ανάμεσα σε μια κανονική μετο-
χή και ένα ομολογιακό δάνειο). Το
μεγαλύτερο κομμάτι είναι κανονικές,
"κοινές" μετοχές. Οι κοινές μετοχές
έχουν "δικαίωμα ψήφου" -πράγμα
που σημαίνει ότι το δημόσιο θα μπο-
ρούσε να είχε ξηλώσει όλες τις πα-
λιές διοικήσεις -με άλλα λόγια να πε-
τάξει τους Σάλλες, τους Λάτσηδες
και τους Κωστόπουλους έξω από τις
τράπεζές "τους".

Αλλά δεν το έκανε: μέσα από ένα
περίπλοκο νομικό πλαίσιο οι τρεις
από τις τέσσερις "συστημικές" τρά-
πεζες έμειναν στα χέρια των παλιών
τους αφεντικών -παρόλο που το με-
τοχικό τους κεφάλαιο βρίσκεται κα-
τά κανόνα σε μονοψήφια επίπεδα
(κάτω του 10%). Μόνο στην Euro-
bank αντικαταστάθηκε η διοίκηση -
αλλά και σε αυτή την περίπτωση ο
παλιός "βασικός" μέτοχος, η οικογέ-

νεια Λάτση δηλαδή, διασώθηκε μέ-
σα από το κόλπο της αποτυχημένης
"συγχώνευσής" της με την Εθνική.
Πριν παραδοθεί η Eurobank στον
έλεγχο του δημοσίου δηλαδή, ο Λά-
τσης είχε γίνει από μεγαλομέτοχος
της Eurobank μεγαλομέτοχος της
Εθνικής.

Για να προστατεύσει, υποτίθεται,
τα συμφέροντα του δημοσίου ο μνη-
μονιακός νόμος (3864 του 2010)
προέβλεπε ότι οι τράπεζες που θα
είχαν "διασωθεί" από το δημόσιο αλ-
λά η διοίκηση θα παρέμενε στα χέ-
ρια των παλιών αφεντικών τους δεν
θα είχαν το δικαίωμα να αντλήσουν
άλλα κεφάλαια μέσα από νέες αυξή-
σεις μετοχικού κεφαλαίου. Ο λόγος
ήταν προφανής: το ΤΧΣ "αγόρασε"
τις νέες μετοχές που εξέδωσε την
περασμένη χρονιά η Εθνική (στο τε-
λευταίο στάδιο της ανακεφαλαιοποί-
ησης με το οποίο τέσσερις συστημι-
κές τράπεζες μοιράστηκαν μεταξύ
τους 40 δις) έναντι 4,29 ευρώ ανά
μετοχή. 

Προπαγάνδα
Η κρατική προπαγάνδα έλεγε τότε

ότι το δημόσιο δεν θα ζημιωνόταν
από αυτή τη διάσωση -οι τιμές των
μετοχών θα ανέβαιναν και το ΤΧΣ θα
τις πουλούσε πίσω στους παλιούς
τους μετόχους με "τόκο": 

Όσοι από τους παλιούς μετόχους
ήθελαν να συμμετάσχουν στην αύ-
ξηση του μετοχικού κεφαλαίου
έπαιρναν με κάθε μετοχή και ένα πι-
στοποιητικό (τα διαβόητα warrants)
που τους έδινε το δικαίωμα να αγο-
ράσουν στο μέλλον περίπου άλλες 9
μετοχές πίσω από το ΤΧΣ στην ίδια
τιμή -επαυξημένη απλά με ένα μικρό
επιτόκιο 3%. Ο νόμος προέβλεπε ότι
αυτή η "επανιδιωτικοποίηση" θα μπο-

ρούσε να γίνει μέσα σε ένα διάστη-
μα 4,5 ετών.

Δεν χρειάζεται να έχει κανείς μά-
στερ οικονομικών για να καταλάβει
ότι αν το ΤΧΣ πουλούσε τις μετοχές
πίσω σε χαμηλότερη τιμή το δημό-
σιο θα είχε τεράστιες ζημιές. Και το
ίδιο ακριβώς θα συνέβαινε αν η ίδια
η διοίκηση της Τράπεζας εξέδιδε νέ-
ες μετοχές και τις διέθετε στους με-
τόχους -παλιούς ή νέους- σε μειωμέ-
νες τιμές: αν προχωρούσε δηλαδή
σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαί-
ου. Για αυτό το απαγόρευε ο νέος
νόμος. Για αυτό και η πρώτη αντί-
δραση του ΤΧΣ ήταν να απορρίψει
την πρόταση της διοίκησης της
Εθνικής. Φυσικά χρειάστηκαν 24 μό-
νο ώρες (και άγνωστος αριθμός τη-
λεφωνημάτων και επαφών με την κυ-
βέρνηση) για να αλλάξει αυτή η
απόφαση. Ο νόμος 3864 δεν θα
εφαρμοστεί λέει τώρα το ΤΧΣ. Αντί
για αυτόν θα ισχύσει ο νόμος 2190 -
του 1920!

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Η
Εθνική θα διαθέσει τις νέες μετοχές
που θα εκδώσει σε τιμή περίπου 2,5
ευρώ τη μία (σύμφωνα με τις σημε-
ρινές εκτιμήσεις των ΜΜΕ). Η περι-
ουσία του ΤΧΣ θα μειωθεί με αυτόν
τον τρόπο αυτόματα σχεδόν στο μι-
σό. Δεκάδες δισεκατομμύρια -για τα
οποία θα πρέπει να πληρώνουν οι
εργάτες και τα παιδιά τους και τα
εγγόνια τους μέχρι το 2045- θα
έχουν κάνει φτερά. Αλλά ο Λάτσης,
ο μεγαλομέτοχος της Εθνικής, θα
την έχει βγάλει για μια ακόμα φορά
"καθαρή". Όπως και όλα τα αντίστοι-
χα λαμόγια -συγνώμη οι κύριοι κύρι-
οι επενδυτές εννοούσα.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Το σκάνδαλο της Εθνικής

Χωρίς κρατικοποίηση κάτω από εργατικό έλεγχο, τα σκάνδαλα
στις τράπεζες θα συνεχίζονται

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/4, πλ. Μερκούρη, 6μμ
Θα προβληθεί βίντεο από τις κινητο-
ποιήσεις της 22 Μάρτη διεθνώς και το
ντοκιμαντέρ « Φασισμός Α.Ε»

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29/4, πλ. Γαρδένιας, 6μμ
Ομιλητές: Ράνια Νενεδάκη, Δημοτική
σύμβουλος με το Κίνημα στην Πόλη,
Ρασίντ Ουάνσι, Νεφέλη Πετρούτσου,
μαθήτρια 
Θα προβληθεί βίντεο από τις κινητο-
ποιήσεις της 22 Μάρτη διεθνώς.

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5, 
Εργατικό Κέντρο, 7.30μμ

ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5, 
πλ. Αμερικής, 7μμ 
Θα προβληθεί βίντεο από τις κινητο-
ποιήσεις της 22 Μάρτη διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5, Πλατεία
Δημαρχείου,6μμ 
Θα προβληθεί βίντεο από τις κινητο-
ποιήσεις της 22 Μάρτη διεθνώς.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5, Δημαρχείο, 7μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΒΥΡΩΝΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5, 
Ταπητουργείο, 6.30μμ
Θα προβληθεί βίντεο από τις κινητο-
ποιήσεις της 22 Μάρτη διεθνώς.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5, 
Κεντρική πλατεία (Νομαρχία), 7μμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5, Βίλλα Στέλλα, 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5,Πεζόδρομος
Ναυαρίνου, 7μμ, 
«Κάθε ψήφος στη ΧΑ, είναι μαχαίρι
στα χέρια των νεοναζί», Ομιλητές από
ΚΕΕΡΦΑ, μετανάστες, συνδικάτα, αν-
τιρατσιστικές κινήσεις. Θα προβληθεί
βίντεο από τις κινητοποιήσεις της 22
Μάρτη διεθνώς.

ΒΡΙΛΗΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5, 
προαύλιο ΤΥΠΕΤ, 7μμ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/4, πλ. Ηρώων, 6μμ
Οργανώνεται από αντιφασιστικές 
οργανώσεις και την ΚΕΕΡΦΑ

"Ούτε μία ψήφος 
στη Χρυσή Αυγή"

ΑΘΗΝΑ
Πλ. Αμερικής
Σάββατο 26/4, 6μμ

Πλ. Ακαδημία Πλάτωνος
Σάββατο 26/4, 11πμ

Λαύριο
Κυριακή 4/5, 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λαϊκή Χαριλάου, 
Σάββατο 26 Απρίλη, 1μμ,
Εγνατία με Γρηγορίου Ε’, αφισοκόλληση-
πικετοφορία
Π. Λαχαναγορά-Περιστέρια, 
Τρίτη 29 Απρίλη, 7μμ, 
Κασσάνδρου με Ρακτιβάν (όπισθεν
υπουργείου), αφισοκόλληση-πικετοφορία 

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

EΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4, Δημαρχείο, 7μμ

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/5, Δημαρχείο, 7μμ

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ2014
Ένας αιώνας 
πολέμων,
κρίσεων και 
επαναστάσεων 

δηλώστε συμμετοχή
στο 4ήμερο
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Ο
ι αργίες του Πάσχα πέρασαν και τώρα
πρακτικά ανοίγει η τελική ευθεία προς τις
κάλπες στις 18 και 25 Μάη. Αν ο Σαμα-

ράς, ο Βενιζέλος και οι υπουργοί τους νόμιζαν
ότι θα έχουν μια προεκλογική περίοδο στρωμένη
με τα παραμύθια της «εξόδου» (φεύγουμε από
τα μνημόνια, βγαίνουμε στις αγορές), η πραγμα-
τικότητα τους διαψεύδει. Όχι μόνο γιατί η «έξο-
δος» είναι φορτωμένη με σκάνδαλα (δείτε στη δι-
πλανή σελίδα το τελευταίο κατόρθωμα στην
Εθνική τράπεζα), αλλά γιατί έχουμε τη δυνατότη-
τα να πάμε προς τις εκλογές απεργιακά και αντι-
φασιστικά.

Την Τετάρτη 23 Απρίλη η Ένωση Μεταναστών
Εργατών και η Πακιστανική Κοινότητα μας κα-
λούν σε κοινή εκδήλωση για να τιμήσουμε τους
γονείς του Σαχζάτ Λουκμάν και όλους όσους πα-
λέψαμε για να τιμωρηθούν οι χρυσαυγίτες δολο-

φόνοι. Κάθε αντιφασίστας χρωστάει ευγνωμοσύ-
νη σε αυτούς τους ηρωικούς γονείς που άντεξαν
την απώλεια του παιδιού τους, στάθηκαν όρθιοι
ακόμη και στις συκοφαντίες ότι δεν είναι οι
πραγματικοί γονείς του Σαχζάτ και βοήθησαν να
σπάσει η ασυλία της ναζιστικής συμμορίας. Ταυ-
τόχρονα, αυτή η εκδήλωση είναι αφετηρία για τη
συνέχεια και κλιμάκωση της καμπάνιας «Κάθε
ψήφος στη Χρυσή Αυγή είναι μαχαίρι στα χέρια
των νεοναζί».

Δίωξη

Επόμενο βήμα είναι η κινητοποίηση στις 30
Απρίλη ενάντια στη δίωξη της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης από τους φασίστες. Είναι ακραία πρό-
κληση την ώρα που αποκαλύπτονται τα εγκλήμα-
τα των Κασιδιάρηδων και το κουκούλωμά τους
από τους Μπαλτάκους, να σέρνονται στα δικα-
στήρια αγωνιστές για την αντιφασιστική δράση
τους. Και αυτή η δίκη πρέπει και μπορεί, με τη
συμπαράσταση όλων, να γίνει καταδίκη των φα-
σιστών και της κυβέρνησης που τους χρησιμο-
ποιεί και τους προστατεύει.

Ο πιο μεγάλος σταθμός, όμως, θα είναι η επό-
μενη μέρα, η Πρωτομαγιά. Ο γιορτασμός της φέ-
τος έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί έχουμε την ευ-
καιρία να δείξουμε ότι η εργατική τάξη θα πάει
προς τις κάλπες με το δικό της τρόπο και με
τους δικούς της στόχους. Παλεύουμε για να ξε-
φορτωθούμε την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και να
πάρουμε πίσω όλα όσα μας λεηλάτησαν –τις
δουλειές, τους μισθούς και τις συντάξεις, τα νο-
σοκομεία και τα σχολεία μας. Και έχουμε εμπι-
στοσύνη στη συλλογική δύναμη της τάξης μας
για να επιβάλουμε το δίκιο μας.

Με τέτοια βήματα δυναμώνουμε το ρεύμα της
ανατροπής, τη μαζική στροφή προς τα αριστερά
και την ενίσχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς που παλεύει για να δώσει
στην ανατροπή τις διαστάσεις που αξίζουν
στους κοινούς αγώνες μας: για να ξηλώσουμε
μαζί με τη συγκυβέρνηση των μνημονίων και της
φτώχειας ολόκληρο το σύστημα που υπηρετεί,
τα δεσμά της ΕΕ και τις ταξικές βαρβαρότητες
του καπιταλισμού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€

Χρυσαυγίτες
δολοφόνοι
Μπαλτάκοι
συνένοχοι

«Η απόφαση μας ικανοποιεί,
αλλά άργησε τρία ολόκληρα χρό-
νια» δήλωσε ο επικεφαλής της
Πακιστανικής Κοινότητας, Τζα-
βέντ Ασλάμ, για την καταδίκη σε
ισόβια χωρίς ελαφρυντικά των
δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν,
την Μεγάλη Τρίτη.

Πράγματι. Αν έστω και το ένα
δέκατο των δραστών των εκα-
τοντάδων ρατσιστικών επιθέσε-
ων των τελευταίων τριών χρό-
νων έφτανε στα δικαστήρια.  Αν
ναζιστές δολοφόνοι του Λουκ-
μάν δεν έφταναν στα δικαστή-
ρια μεταμορφωμένοι από το
μαγικό χέρι της αστυνομίας και
των δικαστών σε νεράιδες που
βγήκαν από το δρόμο του κα-
λού «διά ασήμαντο αφορμή».
Τότε δολοφονίες σαν του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν και του Παύλου
Φύσσα μπορεί να είχαν απο-
φευχθεί. 

Το ότι σήμερα, οι ένορκοι και
οι δικαστές μπορούν να ρί-
χνουν ομόφωνα ισόβια στους
χρυσαυγίτες, αποτελεί κατά-
κτηση του κόσμου που δύο μέ-
ρες μετά την δολοφονία του
Σαχζάτ και μια μέρα μετά την
δολοφονία του Παύλου, κατέ-
βηκαν κατά δεκάδες χιλιάδες
στο δρόμο. 

Κατάκτηση

Αποτελεί κατάκτηση όλων αυ-
τών των χιλιάδων  ανθρώπων,
που έβαλαν τον εαυτό τους σε
πόλεις -και χωριά όπως μπορού-
σε κανείς εύκολα να διαπιστώσει
τις μέρες του Πάσχα- στην πρώτη
γραμμή του αντιφασιστικού-αντι-
ρατσιστικού κινήματος.

Σε αυτούς δεν μπορούν να
χωρέσουν ούτε ο Σαμαράς, ού-
τε οι φίλοι που του έχουν απο-
μείνει στην ετοιμόρροπη κυ-
βέρνησή του, όσο και να το
παίζουν «διώκτες των νεοναζί».
Τρανταχτή απόδειξη, η επιστο-
λή που έστειλαν προς το ελλη-
νικό κοινοβούλιο οι δύο εφέτες
ανακρίτριες που έχουν αναλά-
βει την υπόθεση της εγκληματι-
κής συμμορίας της Χρυσής Αυ-
γής, να τους στείλει επιτέλους
την απόφαση που έλαβε για
την άρση της ασυλίας των βου-
λευτών της Χ.Α.

Συνεχίζουμε, λοιπόν στους
δρόμους. Για να μπούνε όλοι
τους στην φυλακή. Για να φάνε
και στις εκλογές  το φούμο που
αξίζει στην μαύρη τους ψυχή. 

Απεργιακή και αντιφασιστική
προεκλογική εκστρατεία

Αντιφασιστική συγκέντρωση στα Δικαστήρια την Τρίτη 15/4

Στα 23.000 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα
8.200 ευρώ που συγκεντρώθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Ευχαριστούμε για τις προσωπικές σας ενισχύ-
σεις: Διονύσης Π. 100 ευρώ, Εύα Π. 60, από 50 ευρώ Άρης Ζ., Γιάννης Γ., Ελισάβετ Μ., Νίκος Τ., Νίκος Δ.,
Γιώργος Ζ., από 30 ευρώ Ρούμπι Α., Εϊλέμ Α., Κώστας Μ., Γιώτα Γ., Νικηφόρος Π., Μυρτώ Η. , Μαρίνος Θ.,
Σοφία Κ., Γιάννης Β., από 20 ευρώ Τόνια Α., Μαρία Ρ., Ευκλείδης Μ., Στέλιος Γ., Σάκης Κ., Δημήτρης Λ.,
Μιχάλης Β., Κατερίνα Π., Νίκος Β., Ειρήνη Τ., Άννα Κ., Γιούλη Κ., Δημήτρης Α., Ελεάννα Π., από 15 ευρώ
Γιώργος Π., Χριστίνα Ψ., Χρυσάνθη Τ., Βάλι Γ., Μαργαρίτα Α., από 10 ευρώ Τζεμαλί Μ., Κατερίνα Α., Δημή-
τρης Μ., Γιάννης Μ., Χρήστος Κ., Πάνος Λ., Γιώργος Κ., Ναυσικά Θ., Πάνος Π., Εύη Ε., Ζήσης Κ., Αφροδίτη
Κ., Μαριλήδα Α.,  Χάρης Π., Νίκος Π., Δημήτρης Ζ., Δημήτρης Ε., Αλέξης Κ.,  Έφη Ζ., Ζωή Κ., Ηλίας Δ., Βά-
σω Ι.,  Γεωργία Α.

Οι εξορμήσεις σε χώρους και γειτονιές συνεχίζονται, ενδεικτικά 24 ευρώ συγκεντρώθηκαν στο Θριά-
σειο νοσοκομείο, 16 ευρώ στο Γεννηματά, 16 στο Αγλαΐα Κυριακού, 19 ευρώ στο Παίδων Πεντέλης, 10
ευρώ στο Δήμο Καλλιθέας 15 και 31 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.



Το αντιφασιστικό καισελ. 4, Νο 1119
εργατικη αλληλεγγυη

Ισόβια στους ναζί δολοφόνους του Λουκμάν
M

ε ικανοποίηση υποδέχτηκαν
οι γονείς του Λουκμάν και οι
δεκάδες συμπαραστάτες

που βρίσκονταν στην κατάμεστη αί-
θουσα του δικαστηρίου την ομόφω-
νη απόφαση δικαστών και ενόρκων
να καταδικάσουν σε ισόβια κάθειρξη
και 32 μήνες, χωρίς ελαφρυντικά τον
Χ. Λιακόπουλου και του Δ. Στεργιό-
πουλου, τους δύο χρυσαυγίτες δο-
λοφόνους του Σαχζάτ Λουκμάν.

Η 8η και τελευταία μέρα εκδίκα-
σης της υπόθεσης κύλησε με τις
αγορεύσεις των συνηγόρων υπερά-
σπισης του Λιακόπουλου και του
Στεργιόπουλου, με τους δικηγόρους
του δεύτερου να προσπαθούν να
φορτώσουν όλο το έγκλημα στον
πρώτο κατηγορούμενο, ο οποίος κά-
ποιες στιγμές έβαλε και τα κλάματα.

Ακολούθησε η πρόταση της ει-
σαγγελέα, ισόβια για την ανθρωπο-
κτονία από πρόθεση κατά συναυ-
τουργία και 32 μήνες για τις υπόλοι-
πες κατηγορίες. 

Οι συνήγοροι υπεράσπισης και
των δύο δραστών ζήτησαν να ισχύ-
σουν τα ελαφρυντικά του «πρότερου
έντιμου βίου» και της μεταμέλειας.
Μετά την αρνητική πρόταση της ει-
σαγγελέα που τόνισε ότι οι δράστες
όχι μόνο δεν έδειξαν καμιά μετάνοια,
αλλά αμέσως μετά την πράξη τους
εγκατέλειψαν το θύμα αιμόφυρτο,
ένορκοι και δικαστές αποφάσισαν
ξανά ομόφωνα να μην υπάρξουν
ελαφρυντικά για τους δύο δράστες.

Οσον αφορά την «ειλικρινή μετα-
μέλειά» τους, θυμίζουμε εδώ ότι οι
δύο δράστες στην απολογία τους
στο δικαστήριο, όψιμα και διαστρέ-
φοντας τις αρχικές τους καταθέσεις,
κατηγόρησαν το νεκρό ότι αυτός
τους επιτέθηκε και αυτοί κατά λάθος
τον μαχαίρωσαν. Και όσον αφορά
στον πρότερο «έντιμο βίο» και των
δύο, η χρησιμοποιημένη συλλογή
μαχαιριών «πεταλούδα» που βρέθη-
καν στο σπίτι και των δύο, ακονισμέ-
να ώστε να γίνει δίκοπο μαχαίρι του
Λιακόπουλου, αλλά και οι ταυτότη-
τες που βρέθηκαν στα σπίτια τους  -
ενός μετανάστη στο σπίτι του Λιακό-
πουλου και ενός Έλληνα (που είχε
δηλώσει και κλοπή μοτοσικλέτας
στη Νέα Σμύρνη) σπίτι του Στεργιό-
πουλου- μάλλον δεν βοήθησαν τον
ισχυρισμό τους.  

Όταν εκ μέρους των συνηγόρων
υπεράσπισης της πολιτικής αγωγής
ο Τάκης Ζώτος ανέφερε το ζήτημα
της επιβαρυντικής περίστασης του
ρατσιστικού κινήτρου -σημειώνουμε
εδώ ότι η εισαγγελέας στην πρότα-
σή της ρητά χαρακτήρισε σαν μονα-
δικό κίνητρο της άγριας δολοφονίας
την διαφορετικότητα - η πρόεδρος
του Δικαστηρίου παρέπεμψε στο αι-
τιολογικό της απόφασης. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε

στην δήλωσή του ο Θανάσης Καμπα-
γιάννης, ο ένας εκ των τριών συνηγό-
ρων (του Τάκη Ζώτου και του Κώστα
Παπαδάκη που απουσίαζε δυστυχώς
στην κηδεία του πατέρα του) «η υπό-
θεση αυτή που εισάχθηκε στο δικα-
στήριο από τις διωκτικές και δικαστι-
κές αρχές ως ένα τυχαίο περιστατι-
κό, ένας διαπληκτισμός δι’ ασήμαν-
τον αφορμή, αποκαλύφθηκε στο
ακροατήριο ως αυτό που πραγματικά
ήταν: ένα προμελετημένο εν ψυχρώ
ρατσιστικό έγκλημα από δύο μαχαι-
ροβγάλτες συνδεδεμένους με τη νε-
οναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή.

Κόλαφος

Η εισαγγελέας του Μικτού Ορκω-
τού Δικαστηρίου στην αγόρευσή της
ανέδειξε τον ρατσιστικό χαρακτήρα
του εγκλήματος. Η παραδοχή αυτή
είναι κόλαφος για την ΕΛΑΣ, που δεν
διερεύνησε ποτέ το ρατσιστικό κίνη-
τρο, αλλά και για τον πολιτικό της
προϊστάμενο, τον Υπουργο ΠΡΟΠΟ
Νίκο Δένδια. Είναι κόλαφος για την
ίδια την κυβέρνηση, που αν είχε
πράξει τα στοιχειώδη μετά τη δολο-
φονία Λουκμάν τον Γενάρη του
2013, τότε το πιθανότερο είναι ότι
σήμερα ο Παύλος Φύσσας θα ήταν
ζωντανός.

Το αίτημα της οικογένειας Λουκ-
μάν για δικαιοσύνη εξακολουθεί να
είναι ενεργό. Ζητάμε την καταδίκη
όχι μόνο των φυσικών, αλλά και των
ηθικών αυτουργών της δολοφονίας
Λουκμάν. Οι εκπαιδευτές των ταγμά-
των εφόδου, οι Κασιδιάρηδες και οι
Παναγιώταροι, δεν μπορούν να υπο-
δύονται τους γραβατοφορεμένους
πολιτικούς που ζητάνε την ψήφο
μας. Μετά και τη σημερινή απόφα-
ση, αποδεικνύεται ότι η θέση τους
είναι στη φυλακή».

Γιώργος Πίττας

Σ
το τέλος της δίκης, αλλά και
νωρίτερα, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ
και της Πακιστανικής Κοινότη-

τας, αντιφασίστες και αντιφασί-
στριες άνοιξαν πανώ με το σύνθημα
«χρυσαυγίτες δολοφόνοι, μπαλτά-
κοι συνένοχοι» και έδωσαν συνέν-
τευξη στον ελληνικό αλλά και τον
ξένο τύπο που ανέμενε με ενδιαφέ-
ρον την απόφαση. Εκεί έγιναν οι
ακόλουθες δηλώσεις:

«Το σημαντικό σε αυτήν την από-
φαση είναι ότι ήταν ομόφωνη, δεν
μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη
ποινή από αυτήν που επέβαλλε το
δικαστήριο. Ισόβια, ομόφωνα, χωρίς
ελαφρυντικά. Αυτό από μόνο του
δείχνει την σοβαρή αποδοκιμασία
του δικαστηρίου στο έγκλημα των
δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν.
Το δικαστήριο πείστηκε ότι όλοι οι
ισχυρισμοί και η προσπάθεια των
κατηγορούμενων να σπιλώσουν τον

Λουκμάν, να πούνε ότι αυτοί δέχτη-
καν την επίθεση, απορρίφθηκαν
όλοι. Αυτό που έγινε δεκτό είδικά
με την αγόρευση της εισαγγελέος
ήταν ότι το μόνο κίνητρο που είχαν
οι δολοφόνοι ήταν το ρατσιστικό κί-
νητρο και κανένα άλλο.

Δεύτερο σημαντικό σημείο είναι
ότι αυτή η απόφαση δεν θα μπορού-
σε να υπάρχει αν τόσος πολύς κό-
σμος, για τόσο πολύ καιρό δεν έκα-
ναν τον Λουκμάν σύμβολο του αντι-
ρατσιστικού και αντιφασιστικού κινή-
ματος. Χωρίς τη βοήθεια όλων αυτών
των ανθρώπων θα είχε μείνει ένα από
τα σκοτεινά ρατσιστικά εγκλήματα.
Μόνο χάρη στην κινητοποίηση των
δεκάδων χιλιάδων αντιρατσιστών
στην Ελλάδα έγινε δυνατή η τιμωρία
αυτού του εγκλήματος, βρήκε το δι-
καστήριο τη δύναμη να καταδικάσει
τους δολοφόνους και να αναγνωρί-
σει το κίνητρο γιατί το έκαναν.

Αυτό που απομένει σαν ένας αστε-
ρίσκος είναι, για να έχει τη δυνατό-
τητα η πολιτική αγωγή σε κάθε περί-
πτωση ρατσιστικού εγκλήματος να
μπορεί να το αναδεικνύει, είναι να γί-
νει τροποποίηση του νόμου τώρα
ώστε το ρατσιστικό κίνητρο να διε-
ρευνάται μαζί με την πράξη και όχι
μετά την πράξη, ως επιβαρυντική πε-
ρίσταση στην ποινή. Από την αρχή
θα πρέπει να υπάρχει διερεύνηση
αυτού του κινήτρου ώστε να μπο-
ρούν όλες οι υποθέσεις ρατσιστικής
βίας να φτάνουν στην δικαιοσύνη.

Είναι σημαντικό, είναι η πρώτη
μεγάλη δίκη όπου τιμωρήθηκε ένα
ρατσιστικό έγκλημα με την ποινή
που του αναλογούσε και αυτό δεί-
χνει ότι ο φόβος μπορεί να περάσει
από την άλλη μεριά, να μην είναι
μόνο ο φόβος των μεταναστών και

των ανάλογων κοινωνικών ομάδων.
Να περάσει και στην πλευρά όλων
των επίδοξων δραστών ρατσιστικών
εγκλημάτων.

Ερευνάται και συνεχίζει να διε-
ρευνάται η συμμετοχή των συγκε-
κριμένων δολοφόνων στην εγκλημα-
τική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Αυτή η
κατηγορία παραμένει, είναι ενεργή,
είναι εδώ και σαν πολιτική αγωγή θα
κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να την
αναδείξουμε, γιατί είναι ορατή,
υπάρχει αυτή η σύνδεση. Η πολιτική
αγωγή αυτής της δίκης, η ΚΕΕΡΦΑ
και όλο το αντιφασιστικό κίνημα επι-
διώκουν να είναι ως πολιτική αγωγή
και στην δίκη της Χρυσής Αυγής».

Τάκης Ζώτος, 
συνήγορος πολιτικής αγωγής.

«Η καταδίκη των χρυσαυγι-
τών δολοφόνων του Σαχζάτ
Λουκμάν σε ισόβια κάθειρξη
χωρίς ελαφρυντικά ανοίγει διά-
πλατα το δρόμο για να μπεί φυ-
λακή ο εκπαιδευτής των ταγμά-
των εφόδου Κασιδιάρης. 

Η απόφαση καταδεικνύει τις
ευθύνες της ΕΛΑΣ και του Δέν-
δια στη συγκάλυψη των ρατσι-
στικών εγκλημάτων. Είναι νίκη
των αντιφασιστών και αντιφασι-
στριών που με την ακούραστη
δράση τους στο πλευρό της
Πακιστανικής Κοινότητας και
της ΚΕΕΡΦΑ δεν άφησαν να
πέσουν στα μαλακά οι νεοναζί
δολοφόνοι». 

Πέτρος Κωνσταντίνου, 
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, υποψή-

φιος Δήμαρχος Αθήνας

«Σήμερα έσπασε η ασυλία
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής
που όλα τα προηγούμενα χρό-
νια είχαν την αίσθηση ότι μπο-
ρούν να δολοφονούν ατιμώρη-
τα. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα.
Το επόμενο βήμα είναι να πάνε
φυλακή οι τομεάρχες, οι πυρη-
νάρχες, η ηγεσία η οποία δημι-
ούργησε και καθοδήγησε αυτά
τα τάγματα εφόδου. Πρέπει να
μπούνε στην φυλακή ο Κασι-
διάρης και ο Παναγιώταρος, εί-
χαν την εποπτεία του κέντρου
της Αθήνας, εκεί έγινε η δολο-
φονία του Σαχζάτ Λουκμάν και
το επόμενο βήμα είναι να απο-
δοθεί δικαιοσύνη, να πέσει ο
πέλεκυς της δικαιοσύνης στους
συγκεκριμένους ενόχους».

Πάνος Γκαργκάνας, 
υποψήφιος ευρωβουλευτής με

την ΑΝΤΑΡΣΥΑ

“Σύμβολο του κινήματος”



Μ
ε αντιφασιστική συγκέντρωση την Τετάρτη
30 Απρίλη στις 9πμ στα Δικαστήρια Ευελ-
πίδων, την ημέρα που δικάζεται η Εργατι-

κή Αλληλεγγύη από χρυσαυγίτικη μήνυση, κορυ-
φώνεται η καμπάνια συμπαράστασης στην εφημε-
ρίδα του εργατικού και αντιφασιστικού κινήματος.

Εκείνη την ημέρα δικάζεται στο Ε’ Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Αθηνών η μήνυση που έκανε ο
Ιωάννης Ανδριόπουλος, δικηγόρος και έμμισθος
συνεργάτης του βουλευτή της Χρυσής Αυγής,
Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου στην Κατερίνα Θωί-
δου, δημοσιογράφο, μέλος του συντονιστικού της
ΚΕΕΡΦΑ και υποψήφιας δημάρχου Νίκαιας-Ρέντη,
του Πάνου Γκαργκάνα, διευθυντή της εφημερίδας
και μέλους του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του Τάσου
Αναστασιάδη, εκδότη της εφημερίδας και συντονι-
στή της Συνάντησης Εργατικής Αντίστασης

Αυτή η δίωξη είναι καταρχήν μία προκλητική
επίθεση στην ελευθερία του Τύπου. Η Χρυσή Αυ-
γή εξαπέλυσε μία συνολική επίθεση όχι μόνο απέ-
ναντι στους μετανάστες και τους αγωνιστές της
αριστεράς αλλά και απέναντι στην ελευθερία του
Τύπου, στήνοντας μία βιομηχανία μηνύσεων με
στόχο τη φίμωσή του. Ο μηνυτής της Εργατικής
Αλληλεγγύης πρωτοστάτησε σε αυτή την τακτική,
μηνύοντας την ίδια περίοδο ακόμα και την εφημε-
ρίδα Αυγή.     

Ιθαγένεια

Ο Ανδριόπουλος ήταν ο δικηγόρος που τον Αύ-
γουστο του 2010 προσέφυγε στο ΣτΕ για να βγει
άκυρος ο νόμος Ραγκούση που έδινε, έστω και
κουτσουρεμένα, ιθαγένεια σε παιδιά που έχουν
γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα καθώς και
ψήφο στις δημοτικές εκλογές στους μόνιμα δια-
μένοντες μετανάστες. Ο νόμος πάγωσε μόλις κυ-
κλοφόρησε η διαρροή της απόφασης  και στη συ-
νέχεια κρίθηκε και επίσημα αντισυνταγματικός
από το ΣτΕ το φθινόπωρο του 2012. 

Η μήνυση κατά της Εργατικής Αλληλεγγύης γί-
νεται γιατί ο Ανδριόπουλος θεώρησε προσβλητικό
το άρθρο που αποκάλυπτε τις σχέσεις του ίδιου
με τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ που είχαν από την πρώτη

στιγμή δηλώσει ότι θα καταργήσουν τον συγκε-
κριμένο Νόμο. Μόνο που ακόμα και στη δίκη στις
30 Απρίλη, ο Ανδριόπουλος καλεί για μάρτυρα
υποψήφιο βουλευτή του ΛΑΟΣ στις Κυκλάδες. 

Η πρώτη ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης
είχε οριστεί η 12η Δεκέμβρη 2013. Από τον Οκτώ-
βρη του 2013 ξεσηκώθηκε στην Ελλάδα και διε-
θνώς ένα πλατύ κίνημα συμπαράστασης ενάντια
στη δίωξη της εφημερίδας. Σε γειτονιές, σχολές
και εργασιακούς χώρους, πάνω από 15.000 άν-
θρωποι υπέγραψαν το κείμενο συμπαράστασης
στην Εργατική Αλληλεγγύη. Δεκάδες χιλιάδες
ακόμα αποφάσισαν μέσα από τις γενικές συνελεύ-
σεις των σωματείων τους ψηφίσματα συμπαρά-
στασης, από σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια
και άλλους εργασιακούς χώρους του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα. Ψηφίσματα συμπαράστασης
έχουν πάρει το Γενικό Συμβούλιο της ΓΣΕΕ, το Γε-
νικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕΣΥ και τα συν-
δικάτα του Τύπου, η ΠΟΣΠΕΡΤ, η ΟΕΝΓΕ, η ΟΛ-
ΜΕ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, η ΟΤΟΕ, η ΠΟΣΤ, η ΠΟΣ, η ΠΟ-
ΣΕ-ΥΠΠΟ, συνολικά πάνω από 120 πρωτοβάθμια,
συνδικάτα, και ομοσπονδίες. Αποφάσεις υποστή-
ριξης των τριών διωκόμενων της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης έχουν πάρει τα Δημοτικά Συμβούλια των
δήμων Αθήνας, Νίκαιας-Ρέντη, Ιλίου, Πετρούπο-
λης, Ν. Ιωνίας, καθώς και το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Δυτικής Ελλάδας. Πάνω από 35 συνελεύ-
σεις και σύλλογοι φοιτητών ΑΕΙ-ΤΕΙ σε όλη την
Ελλάδα έχουν πάρει ανάλογες αποφάσεις. Επί-
σης μια σειρά από συλλογικότητες, ανάμεσά
τους, πολιτιστικοί σύλλογοι σε γειτονιές της Αθή-
νας, όπως οι Αμπελόκηποι και το Γαλάτσι, η Κίνη-
ση για τις Ελευθερίες και τα Δημοκρατικά Δικαιώ-

ματα της Εποχής μας (ΚΕΔΔΕ), η Κίνηση Ενωμέ-
νοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απει-
λή (ΚΕΕΡΦΑ), το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα
(ΕΕΚ), η Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία
για την Ανατροπή (ΑΝΤΑΡΣΥΑ).

Η καμπάνια έχει καταφέρει να φτάσει σε μακρι-
νά σημεία του πλανήτη, από το Μπουένος Άιρες
μέχρι τη Σεούλ και από το Λονδίνο μέχρι την
Αφρική και την Αυστραλία, ανάμεσά στους βου-
λευτές, συνδικαλιστές, πανεπιστημιακοί, δημοσιο-
γράφοι. Στις 12 Δεκέμβρη 2013, την πρώτη ημε-
ρομηνία εκδίκασης της δίωξης, οργανώθηκαν και
διαμαρτυρίες έξω από τις ελληνικές πρεσβείες,
στο Λονδίνο, στην Πράγα και αλλού.

Η καμπάνια ενάντια στη δίωξη συνεχίζεται
Στείλτε ψηφίσματα στο fax: 2105227177, email:
ergatiki@gmail.com. Στείλτε την ενίσχυσή σας
στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας
162/768339-16. Υπογράψτε ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση http:www.sekonline.gr

αντιρατσιστικό κίνημα Νο 1119, σελ. 5
εργατικη αλληλεγγυη

«Σήμερα δικαιωθήκαμε.
Ξεκίνησα από χιλιάδες

χιλιόμετρα μακριά, από το Πα-
κιστάν, με την ελπίδα ότι θα
έχω δικαιοσύνη. Και σήμερα,
έχω δικαιοσύνη. Θέλω να ευ-
χαριστήσω κάθε Έλληνα και
την δικαιοσύνη που μας δι-
καίωσε».

Χαντίμ Χουσεϊν, 
πατέρας του Σαχζάτ Λουκμάν

«Με αυτήν την απόφαση
πήραμε κουράγιο. Αλ-

λά το παιδί μου δεν μπορεί να
έρθει πίσω. Κανείς δεν μπορεί
να μου δώσει πίσω το παιδί
μου. Αυτό που μετράει είναι
καμιά άλλη μάνα να μην θρη-
νήσει το παιδί της. Η σημερινή
απόφαση έχει το νόημα να
μην ξαναγίνουν τέτοια πράγ-
ματα».

Σουκράν Μπίμπι, 
μητέρα Σαχζάτ Λουκμάν

«Σήμερα με την απόφαση
του δικαστηρίου δικαιω-

θήκαμε. Πήραμε ένα μήνυμα
ελπίδας. Ένα ιστορικό μήνυμα
ελπίδας, που όμως έπρεπε να
είχε έρθει τρία χρόνια πριν. Εί-
ναι μια καλή απόφαση γιατί πι-
στεύουμε ότι την επόμενη φο-
ρά, ο όποιος ρατσιστής ή χρυ-
σαυγίτης θα έχει αυτήν την
απόφαση στο μυαλό του. 

Εμείς θέλουμε να πιστεύου-
με ότι από σήμερα αυτό το
μήνυμα θα φτάσει σε όλους,
ότι υπάρχει νόμος και ποινές
για τους χρυσαυγίτες που κά-
θε μέρα έκαναν επιθέσεις για-
τί θεώρησαν ότι δεν θα έχουν
καμιά σύλληψη, καμιά ποινή,
καμιά τιμωρία. Θέλουμε να ευ-
χαριστήσουμε την ελληνική δι-
καιοσύνη γιατί σήμερα έδειξε
δικαιοσύνη και κάθε έλληνα
που βρέθηκε δίπλα μας σε αυ-
τό το πολύ άσχημο καιρό, ειδι-
κά την ΚΕΕΡΦΑ, την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και το ΣΕΚ. Θα μπορού-
σαν να έχουν ληφθεί μέτρα
και αποφάσεις για να μην φτά-
σουμε να έχουν χτυπηθεί εκα-
τοντάδες άνθρωποι, να μην
έχουμε δολοφονίες από την
Χρυσή Αυγή».

Τζαβέντ Ασλάμ, 
επικεφαλής Πακιστανικής Κοι-

νότητας

Σύσκεψη έγινε την Τετάρτη 16 Απριλίου το
απόγευμα στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος

προκειμένου να συζητηθούν οργανωτικά βήματα ενάντια στους νεοναζί δο-
λοφόνους της Χρυσής Αυγής, που λίγες μέρες αφού ήρθαν «αλεξιπτωτι-
στές» από όλη την Αττική, επιτέθηκαν και χτύπησαν τον ηθοποιό και ακτιβι-
στή του αντιφασιστικού κινήματος Αλέξανδρο Μ. 

Σαν πρώτο βήμα αποφασίστηκε να γίνει πικετοφορία στην γειτονιά το Σάβ-
βατο μετά το Πάσχα, με στόχο να υπάρξει διαδήλωση στη συνέχεια.

Στο μεταξύ την Τρίτη 15 Απρίλη το απόγευμα, νεοναζί που τόλμησαν να
εμφανιστούν στην περιοχή του Κεραμεικού, απωθήθηκαν (και ακολούθως
διαλύθηκαν) από αντιφασίστες και αντιφασίστριες της γειτονιάς κάτω από
τις επευφημίες του κόσμου που βγήκε στα μπαλκόνια.

Tην Κυριακή 13 Απριλίου η αυστραλιανή εκ-
δοχή της γνωστής ενημερωτικής εκπομπής “60

λεπτά” παρουσίασε το ντοκιμαντέρ “Ελληνική τραγωδία: Η άνοδος των νεο-
ναζί στην Ευρώπη”, στην οποία συνέντευξη έδωσε και ο διευθυντής της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης και υποψήφιος στις ευρωεκλογές Πάνος Γκαργκάνας.

Στις 2 Μαϊου σε συνεργασία με την Χρυσή Αυγή Αυστραλοί φασίστες επι-
διώκουν να οργανώσουν φασιστοσύναξη έξω από το ελληνικό προξενείο του
Μπρίσμπεϊν. Απέναντι στην φασιστική πρόκληση έχει υπάρξει κάλεσμα για
αντιδιαδήλωση που ήδη υπογράφουν εκατοντάδες αντιφασίστες και αντιφα-
σίστριες, ανάμεσά τους βέβαια και μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς
από την Ελλάδα.

Το μήνυμα που έρχεται από την Αυστραλία -αντιπροσωπεία αντιφασιστών
είχε συμμετάσχει και στο αντιφασιστικό διήμερο 5-6 Οκτώβρη στην Αθήνα –
είναι  ότι οι φασιστικές και ρατσιστικές προκλήσεις δεν γίνονται ανεκτές. Ού-
τε στο Μπρίσμπεϊν, ούτε πουθενά!

Διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας
Αλβανικών Συλλόγων Ελλάδος με
την υποστήριξη της ΚΕΕΡΦΑ έγινε
την Τρίτη 15 Απρίλη το απόγευμα
μπροστά από τη Βουλή.

Αίτημα της κινητοποίησης η
«άμεση διευθέτηση του προβλήμα-
τος των τοπωνυμίων, με μια τελική
και αποδεκτή λύση για τις δυο
πλευρές σε συνταύτιση με το διε-
θνές δίκαιο», καθώς εκατοντάδες
παιδιά Αλβανών μεταναστών, γεν-
νημένα στην Ελλάδα, έρχονται αντι-
μέτωπα με το σκληρό πρόσωπο της
γραφειοκρατίας καθώς το πρόβλη-
μα των λανθασμένων αναγραφών
στα τοπωνυμία κάνει αδύνατη την

επίσκεψή τους στη χώρα καταγω-
γής των γονιών τους.

Οπως κατήγγειλε η ΟΑΣΕ “τους
τελευταίους μήνες το πρόβλημα
έχει γίνει εντονότερο, καθώς δεν
έλειπαν περιπτώσεις κατά τις οποί-
ες αθώα παιδιά απορρίπτονταν τις
εισόδους τους ή την παραμονή
τους, στην χώρα που γεννήθηκαν
και μεγαλώνουν.

Η κινητοποίηση έφερε αποτέλε-
σμα, υπήρξε δέσμευση ότι τα παιδιά
των μεταναστών θα μπορέσουν να
ταξιδεύσουν χωρίς προβλήματα,
ωστόσο το πρόβλημα με την αναγρα-
φή των τοπωνυμιών δεν έχει λυθεί και
αναμένεται συνάντηση με το ΥΠΕΞ.

Να αθωωθεί
η Εργατική
Αλληλεγγύη

“Ένα μήνυμα
που άργησε

τρία ολόκληρα
χρόνια”

ΚΟΛΩΝΟΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΟΧΙ φραγμούς για τα παιδιά των
μεταναστών από την Αλβανία

Σε κοινή δήλωση με αφορμή την “μαύρη”
επέτειο του πραξικοπήματος του '67, προχω-
ρήσαν εργαζόμενοι της ΕΡΤ και του Ertopen
που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια που στηρί-
ζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις προσεχείς εκλογές. Με-
ταξύ άλλων αναφέρουν: 

“Όπως οι αγώνες του λαού μας γκρέμισαν
το δικτατορικό καθεστώς των συνταγματαρ-
χών, έτσι και σήμερα οι αγωνιζόμενοι σε
όλους τους χώρους και κλάδους, σε όλη τη
χώρα θα γκρεμίσουν τη χούντα των αγορών
και τους πολιτικούς της εκφραστές”.

Ε. Φωτέλλη, υποψήφια στο ευρωψηφοδέλ-
τιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ν. Μπράτσος, υποψήφιος
δημ. σύμβ. με την «Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας», Π. Πομώνης, υποψήφιος δήμαρ-
χος με την «Ανταρσία στη Ζάκυνθο», Β. Χειμώ-
νας, υποψήφιος δημ. σύμβ. με την «Ανταρσία
στα Χανιά», I. Βικτωράτος, υποψήφιος δημ.
σύμβ. Αιγάλεω, με το «Ρήγμα στα Δυτικά»

47 χρόνια μετά αγώνας 
ενάντια στο «μαύρο»



Η μάχη των εκλογώνσελ. 6, Νο 1119
εργατικη αλληλεγγυη

Στηρίξτε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Μ

ε κέντρο τους εργατικούς χώρους, εκεί όπου
δόθηκαν και συνεχίζουν να δίνονται οι πιο
σκληρές μάχες ενάντια στις μνημονιακές επι-

θέσεις, συνεχίζεται η προεκλογική καμπάνια της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς. Μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, υπο-
ψήφιοι και υποψήφιες των σχημάτων της σε δήμους,
περιφέρειες και ευρωεκλογές, συντρόφισσες και σύν-
τροφοι από την Εργατική Αλληλεγγύη, επισκέπτονται
καθημερινά δεκάδες μικρούς και μεγάλους χώρους
καλώντας σε κλιμάκωση των αγώνων.

“Στις περιοδείες που κάναμε στο Γεννηματά, συναν-
τήσαμε μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στις εκλογές αλλά και για όλες τις καμπάνιες
μας, ενάντια στη χρυσαυγίτικη δίωξη της Εργατικής
Αλληλεγγύης και για καμία ψήφο στους νεοναζί”, μας
είπε η Αλεξάνδρα Μαρτίνη, “Πολλοί μας ρωτούσαν τι
να ψηφίσουν πριν καν προλάβουμε να τους μιλήσου-
με, ενώ το έκτακτο τετρασέλιδο της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης με όλα τα σχήματα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πανελλα-
δικά έγινε ανάρπαστο. Πολλοί αγόρασαν την εφημερί-
δα, ενώ συγκεντρώσαμε και 70 ευρώ ενίσχυση”.

“Στις περιοδείες μας στο Παίδων Πεντέλης, το γκα-
ράζ και το δημαρχείο Βριλησσίων, δώσαμε εννιά φύλ-
λα της Εργατικής Αλληλεγγύης και τέσσερα βιβλία για
την εργατική εναλλακτική”, μας είπε ο Ορέστης Ηλίας,
“Το ενδιαφέρον για τις αντικαπιταλιστικές ιδέες είναι
μεγάλο και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να οργανώ-
σουμε και εκδηλώσεις μέσα σε αυτούς τους χώρους”.

Διέξοδος

“Η κατάσταση στο Ογκολογικό είναι οριακή”, μας εί-
πε η Δήμητρα Τζάκου, “Οι εργαζόμενοι είναι οργισμέ-
νοι γιατί κλινικές όπως το καρδιολογικό έκλεισαν πρό-
σφατα λόγω του ότι έφυγαν 82 άτομα. Απογευματινές
θεραπείες καρκινοπαθών δεν μπορούν πλέον να καλυ-
φτούν. Όλοι ψάχνουν διέξοδο και η παρουσία μας
βοηθάει για να μην επικρατήσει η απογοήτευση αλλά
το αγωνιστικό κλίμα. 

Φάνηκε αυτό από την ανταπόκριση που είχαμε στην
περιοδεία μας στο χώρο, καλώντας για κλιμάκωση των
αγώνων ενάντια στην κυβέρνηση αλλά και ενάντια στη
Χρυσή Αυγή που κατεβάζει ψηφοδέλτιο στην Κηφισιά.
Το ίδιο και στο ΚΑΤ όπου κόσμος που παλιότερα δεν
άνοιγε συζήτηση, τώρα ήταν ανοιχτός να μας ακούσει
και να μιλήσει μαζί μας. Έξι εργαζόμενοι αγόρασαν
την εφημερίδα στο ΚΑΤ και δύο το βιβλίο για την ερ-
γατική εναλλακτική”.

“Η συζήτηση με τους εργαζόμενους στο δήμο Αλί-
μου επικεντρώθηκε στη μάχη ενάντια στους νεοναζί
αφού η Χρυσή Αυγή έχει ανακοινώσει ότι θα κατεβά-
σει ψηφοδέλτιο στο δήμο κι αυτό έχει προκαλέσει
αναταραχή και οργή”, μας είπε η Μελίνα Παπαγεωργί-
ου, “Ολοι έβλεπαν με ενθουσιασμό την καμπάνια μας
για καμία ψήφο στη Χ.Α. και έλεγαν ότι δεν πρέπει
πουθενά στη γειτονιά να της δοθεί χώρος για προ-
εκλογική καμπάνια. Αντίστοιχη συζήτηση έγινε και στη
ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου και πολλοί έπαιρναν το τετρα-
σέλιδο με τα κατεβάσματα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Στο δήμο  Αγίου Δημητρίου η συζήτηση ξεκινούσε
από την επιτυχία της τελευταίας πανεργατικής και την
ανάγκη για κλιμάκωση των αγώνων με πρώτο σταθμό
την Πρωτομαγιά και έφτανε μέχρι το τι εννοούμε από
τη μεριά μας όταν μιλάμε για την αντικαπιταλιστική
ανατροπή. Κι εκεί τα φυλλάδια για καμία ψήφο στη ΧΑ
έκαναν αίσθηση, όλοι μας έλεγαν ότι ενώ υπήρχε προ-
σπάθεια συμμετοχής των νεοναζί στις εκλογές για το
δήμο, τελικά το πήραν πίσω”.

ΧΑΝΙΑ

Μ
ε επιτυχία συνεχίζονται οι περιοδείες της
δημοτικής κίνησης Ανταρσία στα Χανιά
στους εργατικούς χώρους της πόλης. Την

περασμένη εβδομάδα, κλιμάκιο του σχήματος, πα-
ρουσία του υποψήφιου δημάρχου Σεραφείμ Ρίζου,
επισκέφθηκε το ΙΚΑ Χανίων, τη Διεύθυνση Δασών
στη Χρυσοπηγή καθώς και τη ΔΕΥΑΧ στις Μουρ-
νιές.

“Μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων εκφράζει τη
στήριξή του στην κάθοδο της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στις εκλογές, διεκδικώντας παράλληλα
μια ριζική αλλαγή, με ανατροπή των μνημονίων και
της κυβερνητικής πολιτικής μέσα από μαζικούς και
ανυποχώρητους αγώνες διαρκείας”, αναφέρει η
ανακοίνωση του σχήματος.

Την Τρίτη 15/4 η Ανταρσία στα Χανιά πραγματο-
ποίησε την πρώτη της ανοιχτή εκδήλωση στο Ερ-
γατικό Κέντρο της πόλης. “Η μάχη των εκλογών
δεν είναι για να κατακτήσουμε απλά κάποιες
έδρες στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Το εργα-
τικό κίνημα και οι αγώνες του άλλωστε είναι αυτό
που θα επιβάλλει τις όποιες κατακτήσεις. Μπορού-
με όμως να παλέψουμε από ακόμη καλύτερες θέ-
σεις για να κερδίσουμε πίσω ό,τι μας έχουν αρπά-
ξει. Να κερδίσουμε πίσω τις δουλειές, τους μι-
σθούς μας και τις συντάξεις μας”, είπε ανοίγοντας
τη συζήτηση ο Σεραφείμ Ρίζος, “Απέναντι στη μό-
νιμη επωδό των κυβερνητικών δυνάμεων στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση ότι 'δεν υπάρχουν λεφτά',
έχουμε να αντιτάξουμε ένα συνολικό αντικαπιταλι-
στικό πρόγραμμα διεξόδου από την κρίση που πε-
ριλαμβάνει τη διαγραφή του χρέους της χώρας,
τη ρήξη και την αποδέσμευση από την Ε.Ε. και το
ευρώ, την εθνικοποίηση των τραπεζών με εργατι-
κό έλεγχο”.

Οι περιοδείες του σχήματος θα συνεχίζονταν
την Τρίτη 22/4 στους χώρους του Γηροκομείου και
στις υπηρεσίες της Περιφέρειας και την Τετάρτη
23/4 στον ΟΤΕ (οδός Μαργουνίου), στον ΟΑΔΥΚ
και στη Λαϊκή αγορά στα Παχιανά.

Σ
το Ιπποκράτειο νοσοκομείο πε-
ριόδευσε την Τρίτη 15/4 κλιμά-
κιο της δημοτικής κίνησης “Αν-

ταρσία στη Θεσσαλονίκη για την
ανατροπή”, με επικεφαλής τον υπο-
ψήφιο δήμαρχο Γιάννη Κούτρα,
πρώην εργαζόμενο στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας
άνοιξε πλούσια συζήτηση με τους
εργαζόμενους, τόσο για τη διάλυση
της δημόσιας υγείας όσο και για την
καλύτερη οργάνωση και συντονισμό
της απάντησης του κινήματος ενάν-
τια στις νέες επιθέσεις της κυβέρνη-
σης. Ταυτόχρονα έγινε ενημέρωση
για τη συμμετοχή της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς στις εκλογές του
Μαΐου και για την εργατική εναλλα-
κτική λύση απέναντι στην κρίση του
συστήματος.

Ο Γιάννης Κούτρας δήλωσε μετά
το τέλος της περιοδείας: “Η δημόσια

υγεία απειλείται με διάλυση. Ο Άδω-
νις Γεωργιάδης συνεχίζει με εντονό-
τερο ρυθμό την καταστροφική πολι-
τική του προκατόχου του Α. Λοβέρ-
δου. Όπως και στην τοπική αυτοδιοί-
κηση έτσι και στο χώρο της υγείας
τα μνημόνια οδηγούν σε τεράστια
καταστροφή, σε ανθρώπους που
στερούνται το δικαίωμα στην περί-
θαλψη. Η μετατροπή των νοσοκομεί-
ων σε κερδοφόρες επιχειρήσεις πε-
τά έξω από τα νοσοκομεία, τους
ανασφάλιστους, τους μετανάστες
και γενικά όσους έχουν χτυπηθεί πιο
σκληρά από την κρίση. Οι αγώνες
των εργαζόμενων στα νοσοκομεία εί-
ναι η μόνη εγγύηση ότι τα σχέδια
τους θα ανατραπούν. Θα είμαστε
στο πλευρό τους για να υπερασπι-
στούμε το δικαίωμα στη δημόσια και
δωρεάν υγεία για όλους, το δικαίω-
μα στην ίδια τη ζωή”.

Σ
το πλευρό των εργαζόμενων του
δήμου Νίκαιας-Ρέντη βρέθηκε
την περασμένη εβδομάδα η “Αν-

ταρσία στην Κοκκινιά της προσφυγιάς
και της αντίστασης”. Η δημοτική κίνηση
συμμετείχε στην παράσταση διαμαρτυ-
ρίας που πραγματοποίησε το Σωματείο
των Εργαζόμενων στο δημοτικό συμ-
βούλιο, απαιτώντας να μην εφαρμοστεί
η διαδικασία αξιολόγησης που περι-
λαμβάνεται σε εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η δια-
δικασία αξιολόγησης αποτελεί το πρώ-
το βήμα για νέες διαθεσιμότητες - απο-
λύσεις στο Δήμο Νίκαιας-Ρέντη και συ-
νολικά στο δημόσιο.

“Μάθαμε για τη νέα επίθεση στην πε-
ριοδεία που κάναμε στο χώρο”, μας εί-
πε η επικεφαλής της δημοτικής κίνη-
σης και υποψήφια δήμαρχος Νίκαιας-
Ρέντη Κατερίνα Θωίδου, “Όλοι οι εργα-
ζόμενοι αυτό συζητούσαν καθώς πρό-
κειται για νέο γύρο διαθεσιμοτήτων-
απολύσεων. Έτσι βρεθήκαμε μαζί τους
στο δημοτικό συμβούλιο να διεκδική-
σουμε την μη εφαρμογή της εγκυκλίου.
Το δημοτικό συμβούλιο πήρε ομόφωνο
ψήφισμα κατά της αξιολόγησης αλλά
αυτό δεν είναι δεσμευτικό ενάντια στην
εφαρμογή της. Η μάχη αυτή είναι
μπροστά, οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ
και σε όλο το Δημόσιο έχουν τη δύνα-
μη με απεργίες και καταλήψεις να
μπλοκάρουν την εγκύκλιο και όλες τις
επιθέσεις στην πράξη.

Παράλληλα με το δήμο, έχουμε κάνει
περιοδείες σε πολλούς χώρους όπως
στο Κρατικό Νίκαιας, το ΙΚΑ, την εφο-
ρία, τον ΕΟΠΥΥ, τον ΟΑΕΔ. Παντού συ-

ναντάμε εργαζόμενους που θέλουν να
μάθουν για το κατέβασμά μας στις
εκλογές και που καταλαβαίνουν ότι
απέναντι σε όλες τις επιθέσεις, το ερώ-
τημα είναι όχι ποιος θα διαχειριστεί το
δήμο αλλά τι κίνημα θα ξεσηκωθεί για
να τις ανατρέψει”.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Την Τρίτη 15/4  πραγματοποι-

ήθηκε εξόρμηση στο νοσοκομείο
Μεταξά στα πλαίσια ενημέρωσης
για το δημοτικό σχήμα “Ανταρσία
στο Λιμάνι” με επικεφαλής το Θα-
νάση Διαβολάκη. 

Το νοσοκομείο Μεταξά πλήττεται
βαθιά από ελλείψεις και από τα κα-
τορθώματα του υπουργού Υγείας
Γεωργιάδη. Οι συνεχείς εξορμή-
σεις μας το προηγούμενο διάστη-
μα στο νοσοκομείο Μεταξά κέρδι-
σαν την εμπιστοσύνη ενός μεγάλου
κομματιού εργαζομένων που μας
θυμόταν, με αποτέλεσμα να μαζέ-
ψουμε οικονομική ενίσχυση 30 ευ-
ρώ και να διακινήσουμε 5 φύλλα
της Εργατικής Αλληλεγγύης. Συνε-
χίζουμε στον Πειραιά με την Αν-
ταρσία στο Λιμάνι στο πλευρό των
εργαζομένων με καθημερινές
εξορμήσεις σε χώρους εργασίας
και άλλους κοινωνικούς χώρους.
Είναι χρέος της αντικαπιταλιστικής
επαναστατικής αριστεράς να είναι
δίπλα στους εργαζόμενους και έτσι
συνεχίζουμε όχι μόνο μέχρι τις 18
και 25 Μάη, αλλά μέχρι την νίκη.

Ευγενία Ποντικού



Η μάχη των εκλογών Νο 1119, σελ. 7
εργατικη αλληλεγγυη

Ο Σπηλιωτόπουλος και το Τζαμί
ΝΑ ΚΑΨΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ 
ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Μ
αθήματα ρατσιστικής προ-
εκλογικής εκστρατείας παρα-
δίδει αυτές τις μέρες ο Άρης

Σπηλιωτόπουλος. Ο επίσημος υποψή-
φιος της Νέας Δημοκρατίας για το
δήμο της Αθήνας έχει μετατρέψει την
αντίθεσή του στην δημιουργία τζαμι-
ού στα όρια του δήμου, σε αιχμή της
προεκλογικής του καμπάνιας.

“Εγώ δεν το θέλω στην Αθήνα”, δή-
λωσε ο Άρης, “Υπάρχει μεγάλη πύ-
κνωση στην πόλη, δεν θέλω κι άλλο
τσιμεντούργημα, δεν θέλω άλλο ένα
πόλο για λαθρομετανάστευση, δεν θέ-
λω νέα τριτοκοσμικά τσαντίρια κάτω
από τον ιερό βράχο της Ακροπόλε-
ως”. Και για να μην αφήσει το παραμι-
κρό περιθώριο παρερμηνείας ότι η
αντίθεσή του είναι απλά χωροταξική
χωρίς ρατσιστικό κίνητρο (οι δολοφό-
νοι του Λουκμάν προσπάθησαν να το
αποποιηθούν αλλά ο Άρης όχι), απο-
φάσισε το ψηφοδέλτιό του να έχει και
την ανάλογη σύνθεση. Ανακοίνωσε τη
συμμετοχή του Θάνου Πλεύρη, του
φασίστα πρώην βουλευτή του ΛΑΟΣ
που ακολούθησε τους φασίστες κολ-
λητούς του Βορίδη και Γεωργιάδη
στη ΝΔ όταν το καράβι του Καρατζα-
φέρη ναυάγησε.

Τις ρατσιστικές δηλώσεις του Πλεύ-
ρη θα ζήλευε ακόμα και ο Κασιδιά-
ρης. “Η φύλαξη των συνόρων δεν
μπορεί να υφίσταται αν δεν υπάρχουν
απώλειες και για να γίνω κατανοητός,
αν δεν υπάρχουν νεκροί!”, είχε πει σε
εκδήλωση του περιοδικού Patria το
2011, περιγράφοντας και το πώς θα
έπρεπε να είναι η ζωή των μετανα-
στών στη χώρα μας: “Όταν είσαι εδώ
δεν θα έχεις κοινωνικές παροχές, δεν
θα μπορείς να φας, να πιεις, δεν θα
μπορείς να πας στο νοσοκομείο. Πρέ-
πει να περνάνε χειρότερα από τις χώ-
ρες τους. Η κόλαση πρέπει να φαντά-
ζει παράδεισος σε αυτό που θα ζουν
εδώ!” (http://tinyurl.com/pvhcu78). Δί-
καια θα μπορούσε να τιτλοφορηθεί
ως ο εμπνευστής της εντολής που εί-
χε δώσει ο πρώην αρχηγός της ΕΛΑΣ
σε στελέχη της αστυνομίας: “Πρέπει
να τους κάνουμε το βίο αβίωτο”.

Ο Σπηλιωτόπουλος δεν πρωτοτυ-
πεί. Πιστός στο κόμμα που τον έχρισε
υποψήφιο, κάνει προεκλογική εκστρα-
τεία επαναλαμβάνοντας την κλασική
προπαγάνδα ότι για τα προβλήματα
του κέντρου της Αθήνας φταίνε οι με-
τανάστες και όχι τα μνημόνια της
φτώχειας και της ανεργίας, των απο-
λύσεων και των κλειστών σχολείων,
νοσοκομείων και κοινωνικών υπηρε-
σιών. Και επειδή απαραίτητο συμπλή-
ρωμα του ρατσισμού είναι η επίθεση
στο εργατικό κίνημα, χαρακτήρισε ως
“ημίτρελους” τους απεργούς και τους
διαδηλωτές που “γονατίζουν” το κέν-

τρο με τις κινητοποιήσεις τους. Ξε-
χνώντας προφανώς τα έργα του Δέν-
δια και της αστυνομίας που κλείνουν
δρόμους και μετρό σε κάθε επίσκεψη
“επισήμου”.

“Βγήκε ο κ.Σπηλιωτόπουλος με το
προφίλ που ταιριάζει ιστορικά στην
παράταξή του, αυτό του μισάνθρω-
που ρατσισμού, και κραύγασε «δεν
χωράνε άλλοι» στην Αθήνα, «να μην
γίνει τζαμί»”, δήλωσε ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας και υποψήφιος δήμαρχος με
την Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθή-
νας. “Η Δεξιά κάποτε αποκαλούσε
τους πρόσφυγες από την Μ. Ασία
«τουρκόσπορους» και τις γυναίκες
«παστρικές» ενώ για τους εργάτες
στα εργοστάσια άνοιγε το δρόμο για
την πιο στυγνή εκμετάλλευση.

Να συσκοτίσει

Σήμερα, η Δεξιά κραυγάζει κατά
των μεταναστών για να συσκοτίσει τις
ευθύνες της κυβέρνησης και των
πλούσιων φίλων τους, για την μαζική
ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίω-
ση που σπέρνουν τα Μνημόνιά τους.
Στα εργοστάσια και τις υπηρεσίες
«δεν χωράγανε» ενάμισι εκατομμύριο
και τους οδήγησαν στην ανεργία. 

Τώρα με τις ρατσιστικές επιχειρή-
σεις σκούπα του Δένδια θέλει να κά-
νει προεκλογική εκστρατεία ο Σπηλιω-
τόπουλος στοχοποιώντας τους μετα-
νάστες... Ο πλούτος που παράγουν οι
εργαζόμενοι, ντόπιοι και μετανάστες,
μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να
ζούν καλύτερα όλοι, να γυρίσουν πί-
σω στις δουλειές τους οι απολυμένοι.
Ο Σπηλιωτόπουλος στηρίζει όλα τα
μέτρα που φέρνουν μεγαλύτερη φτώ-
χεια και το κρύβει στριγγλίζοντας κα-
τά των μεταναστών”.

Οι προκλήσεις Σπηλιωτόπουλου
χρειάζονται άμεση απάντηση από όλη
την αριστερά με απαίτηση να προχω-
ρήσει εδώ και τώρα η δημιουργία του
τζαμιού στην Αθήνα. Η Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας, που πρωτοστά-
τησε τα τελευταία χρόνια στο αντιρα-
τσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα,
που υπερασπίζεται και παλεύει όλα τα
αιτήματα των μεταναστών, το αναδει-
κνύει ως κεντρικό στην προεκλογική
της καμπάνια. 

Για το λόγο αυτό, την Πέμπτη 24/4,
στη 1μμ, μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ, την Πα-
κιστανική Κοινότητα και άλλες κοινό-
τητες μεταναστών, θα δώσει συνέν-
τευξη τύπου για το θέμα (στα γρα-
φεία της Πακιστανικής Κοιότητας,
Κρατίνου 7, 8ος όροφος). Εξω οι ρα-
τσιστές, μέσα οι μετανάστες!

Λένα Βερδέ

Κεντρική εξόρμηση στη Βαρβά-
κειο οργάνωσαν την Πέμπτη 17
Απρίλη η “Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας” και η “Αντικαπιταλι-
στική Ανατροπή”, τα σχήματα
που στηρίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο
δήμο της Αθήνας και την περιφέ-
ρεια της Αττικής αντίστοιχα. Με
σημαίες, προεκλογικό υλικό και
ντουντούκα, είκοσι μέλη και υπο-
ψήφιοι των δύο σχημάτων ξεσή-
κωσαν κυριολεκτικά την αγορά.

“Η εμφάνισή μας έκανε αίσθη-

ση”, μας είπε ο Γιάννης Μαραβε-
λάκης, υποψήφιος με την Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας, “Ο
κόσμος σταματούσε για να πάρει
προκήρυξη και εφημερίδα αλλά
και παραπάνω υλικά για να διακι-
νήσει ο ίδιος. Ειδικά το φυλλάδιο
της ΚΕΕΡΦΑ για καμία ψήφο στη
Χρυσή Αυγή που σαν σύνθημα
ακουγόταν και από την ντουντού-
κα, έφευγε αέρα. Πολλοί ήταν οι
μετανάστες που μας έλεγαν
μπράβο, έπρεπε αυτό να έχει γί-
νει από καιρό. Το ενδιαφέρον για

τα κατεβάσματα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
σήμαινε ότι το έκτακτο τετρασέ-
λιδο της Εργατικής Αλληλεγγύης
κινήθηκε πολύ. Αυτό που μας
έκανε εντύπωση ήταν πως όλοι
μιλούσαν για την ανάγκη ανατρο-
πής της κυβέρνησης και ενάντια
στους φασίστες. Δε συνέβαινε το
ίδιο πριν δυο χρόνια. Είδαμε δια-
φορά δηλαδή με αντίστοιχη
εξόρμηση που είχαμε κάνει στις
βουλευτικές εκλογές του 2012. Η
ανταπόκριση τώρα ήταν πολύ με-
γαλύτερη”.

Και στη Βαρβάκειο

Στους χώρους δουλειάς με
την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας

Ο
ι εργατικοί χώροι στο κέντρο της Αθήνας
βράζουν. Οι επιθέσεις των μνημονίων που
διαλύουν σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές

υπηρεσίες ξεσηκώνουν τους εργαζόμενους παντού.

“Η εκδήλωση που οργάνωσε η Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας την Τρίτη 15/4 μέσα στον Άγιο
Σάββα ήταν αποκάλυψη”, μας είπε η Έλενα Τζίκα,
υποψήφια της δημοτικής κίνησης, “Δεκαπέντε εργα-
ζόμενοι ήρθαν και πήραν όλοι το λόγο επικεντρώ-
νοντας τη συζήτηση πάνω στο καινούργιο μας βι-
βλίο για την εργατική εναλλακτική. Καθώς οι επιθέ-
σεις των μνημονίων κλιμακώνονται στο νοσοκομείο,
οι εργαζόμενοι ψάχνουν απαντήσεις για την ανα-
τροπή τους. Το γεγονός ότι την προηγούμενη μέρα
είχαμε κάνει μεγάλη περιοδεία στο χώρο, στην
οποία τέσσερις εργαζόμενοι είχαν αγοράσει το βι-
βλίο και δεκατρείς την Εργατική Αλληλεγγύη, έπαι-
ξε ρόλο στη συμμετοχή και τη συζήτηση. Στο τέλος,
άλλοι δύο προμηθεύτηκαν το βιβλίο, ενώ όλοι δήλω-
σαν ότι θα στηρίξουν το εκλογικό μας κατέβασμα
και θα βοηθήσουν στην οργάνωσή του.

Ανταπόκριση

Παντού όπου έχουμε κάνει περιοδεία, η ανταπόκρι-
ση είναι μεγάλη και η κουβέντα φτάνει στα μεγάλα
πολιτικά ζητήματα. Στον Ερυθρό, το Ελπίς, το υπουρ-
γείο Εμπορίου και Ανάπτυξης, στους διοικητικούς του
Πολυτεχνείου, στο κεντρικό κτίριο της COSMOTE
στην Αχαρνών, τα υλικά μας γίνονται αφορμή για συ-
ζήτηση και γνωριμία με εργαζόμενους που δηλώνουν
ότι θα στηρίξουν ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις εκλογές, που είναι
θετικοί για εκδήλωσή μας μέσα στο χώρο τους, που
παίρνουν φυλλάδια να διακινήσουν οι ίδιοι”.

“Οι ελλείψεις και η υποχρηματοδότηση των Παί-
δων Αγλαΐα Κυριακού και Αγία Σοφία έχει οδηγήσει
σε καταστάσεις που φτάνουν μέχρι και το σημείο να
κινδυνεύουν οι ζωές αθώων παιδιών. Η αδυναμία
των παιδιών με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στο
Αγλ. Κυριακού λόγω της απόλυσης προ δυο εβδο-
μάδων των νοσοκομειακών οδηγών είναι το τελευ-
ταίο μόνο από τα παραδείγματα πλήρους διάλυσης
της δημόσιας υγείας. Αυτή την κατάσταση μας πε-
ριέγραφαν οι εργαζόμενοι στα δύο νοσοκομεία κα-
τά τη διάρκεια της περιοδείας μας την Τετάρτη
16/4”, μας είπε ο Μηνάς Χρονόπουλος.

“Κλιμάκιο δέκα αγωνιστών και αγωνιστριών της
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας με παρουσία

του επικεφαλής της, Πέτρου Κωνσταντίνου, των
υποψηφίων της, Νίκης Αργύρη και Μαρίας Αλιφιέ-
ρη, αλλά και του υποψήφιου ευρωβουλευτή της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Χρίστου Αργύρη, ειδικευόμενου γιατρού
στο Γεννηματά και μέλος του Γενικού Συμβουλίου
της ΑΔΕΔΥ, γυρίσαμε όλα τα τμήματα και συνομιλή-
σαμε με τους εργαζόμενους. Η οργή για τις επιθέ-
σεις μεταφραζόταν σε διάθεση για αντίσταση και
αγώνα αλλά και για αναζήτηση προοπτικής με τον
αντικαπιταλισμό να συζητιέται ανοιχτά. Εννιά εργα-
ζόμενοι αγόρασαν το νέο μας βιβλίο για την εργατι-
κή εναλλακτική, εικοσιέξι την Εργατική Αλληλεγγύη.
Πολλοί ενίσχυσαν από τον πετσοκομμένο μισθό
τους”.

“Οι εργαζόμενοι του ΥΠΕΧΩΔΕ μας γνωρίζουν
από παλιότερες περιοδείες που έχουμε κάνει στο
χώρο για την οργάνωση των απεργιών, για τη δίωξη
της Εργατικής Αλληλεγγύης”, μας είπε η Θένια Ασ-
λανίδη, υποψήφια της Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, “Τώρα μαζί με τον Πέτρο Κωνσταντίνου και
τη Βάγια Γκούμα, εργαζόμενη στο υπουργείο και
συνυποψήφια στην Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, συναντήσαμε εργαζόμενους που θα μας
βοηθήσουν να οργανώσουμε συγκέντρωση στο χώ-
ρο, δείχνοντας πως η εκτίμησή τους στην παρουσία
και τις προτάσεις μας μεγαλώνει. 

Δεκατέσσερις αγόρασαν την Εργατική Αλληλεγ-
γύη, τέσσερις το νέο βιβλίο για την εργατική εναλ-
λακτική. Αντίστοιχη ανταπόκριση είχαμε στο κεντρι-
κό κτίριο της ΣΤΑΣΥ στην Αθηνάς, όπου όλοι γνώρι-
ζαν ότι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΜΕΤΡΟ
Αντώνης Σταματόπουλος είναι υποψήφιος με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις Ευρωεκλογές και πολλοί έβλεπαν
θετικά τη σκέψη μας για εκδήλωση στο χώρο”.



Πανεργατικά την 1η Μάησελ. 8-9, Νο 1119
εργατικη αλληλεγγυη

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ - για τη νίκη των εργατών

Καλούμε όλο τον κόσμο στην απεργιακή κινητοποίηση της
Εργατικής Πρωτομαγιάς. Η Ένωση Λιμενεργατών θα συγ-

κεντρωθεί στο Πασαλιμάνι για να αποτίσει φόρο τιμής στους συ-
ναδέλφους που χάσαμε εκεί. Όλος ο κόσμος πρέπει να απεργή-
σει. Παλεύουμε για τη μη ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. 

Το λιμάνι πρέπει να παραμείνει δημόσιο και να μην παραχωρη-
θεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Το ξεπούλημα θα έχει καταστροφικές
συνέπειες σε όλο τον κόσμο του Πειραιά. Όλοι κι όλες στην
απεργία της Πρωτομαγιάς!

Γιάννης Τσαλίμογλου, εργάτης ΟΛΠ

Την φετινή Πρωτομαγιά οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ θα είναι
στο δρόμο μαζί με όλους τους εργαζόμενους. Συμπλη-

ρώσαμε 10 μήνες αγώνα κρατώντας την ΕΡΤ ζωντανή και
δίνοντας φωνή σε όποιον αγωνίζεται. 

Συνεχίζουμε και θέλουμε όλο τον κόσμο μαζί μας να πα-
λέψουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Παντού στον κό-
σμο θα γίνουν διαδηλώσεις, εδώ θα πρέπει να είναι η μεγα-
λύτερη. Όλοι μαζί ενάντια στο “μαύρο” αλλά κι ενάντια συ-
νολικά σε αυτή την πολιτική.  

Ειρήνη Φωτέλλη , εργαζόμενη ΕΡΤ

ΗΠρωτομαγιά είναι πανεργατική απεργία, σε παγκόσμιο επί-
πεδο μάλιστα. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, να δώσου-

με συνέχεια στους απεργιακούς αγώνες του τελευταίου διαστή-
ματος, μετά και τη μαζική συμμετοχή στη γενική απεργία της 9/4. 

Η απεργία της 1ης Μάη είναι ένας σταθμός για την μάχη που
δίνουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα για αξιοπρεπείς συλ-
λογικές συμβάσεις, χέρι – χέρι με τους εργαζόμενους του δημο-
σίου που παλεύουν ενάντια στις διαθεσιμότητες, τις απολύσεις,
την αξιολόγηση και τα ξεπουλήματα. 

Μήτσος Αργυροκαστρίτης
συνδικαλιστής στο σωματείο Λιθογράφων και το ΕΚΑ

ΤΗο κλαδικό σωματείο Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας, αποφάσισε
ομόφωνα τη συμμετοχή του στην απεργία της Πρωτομαγιάς.

Υπάρχουν ιστορικοί λόγοι για αυτή την απεργία και η σημασία
της για το εργατικό κίνημα είναι μεγάλη. Είναι όμως σημαντική
και για τις μάχες που δίνουμε σήμερα. 

Έρχεται σαν συνέχεια της επιτυχημένης απεργίας στις 9/4 σε
μια περίοδο που ο κλάδος μας αντιμετωπίζει όλες τις επιθέσεις
που δέχονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Τα αφεντικά
λαμβάνουν τα χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ, χρήματα των ασφαλι-
σμένων, την ίδια στιγμή που  συνάδελφοι μένουν απλήρωτοι από
4 έως 10 μήνες και ταυτόχρονα βομβαρδίζονται με μειώσεις, με
κοψίματα επιδομάτων. Γι όλους αυτούς τους λόγους η απεργία
χρειάζεται να είναι μαζική κι επιτυχημένη.

Κώστας Πολύδωρας, μέλος Δ.Σ. Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Γηροκομείων, Εργαστηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων 

Το συντονιστικό των διαθέσι-
μων του υπουργείου Πολιτισμού,
καλούμε όλο τον κόσμο να απερ-
γήσουμε και να διαδηλώσουμε
μαζικά την Πρωτομαγιά. 

Για κάποιους από εμάς η
διαθεσιμότητα τελειώνει σε
ένα μήνα και θα απολυθούμε.
Όλοι μαζί την Πρωτομαγιά και
κάθε μέρα για να μην περά-
σουν οι απολύσεις. 

Γιώργος Ασλάνης
εργαζόμενος σε 

διαθεσιμότητα ΥΠΠΟ

H Διακλαδική Ανοιχτή
Συντονιστική Επιτροπή
Διαθεσίμων και ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα
Κλεισίματα, τις Διαθε-
σιμότητες και τις Ιδιω-
τικοποιήσεις καλούν σε
νέα σύσκεψη, την Πα-
ρασκευή 25/4, στις 5μμ
στα γραφεία της ΟΛΜΕ
(Ερμού και Κορνάρου
2, Σύνταγμα), για την
καλύτερη οργάνωση
της απεργίας και της
διαδήλωσης.

Ηαπεργία της 1ης Μάη, πρέπει να είναι μαζική και μαχητική. Έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε την αξιολόγηση που υποχρεωτικά βγάζει “άχρηστους” το 15% των

συναδέλφων, οδηγώντας τους στην απόλυση. Εμείς με ομόφωνη απόφασή μας
έχουμε πει ότι δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Στις 28/4, θα προχωρήσουμε
σε συνέλευση για να δούμε και πρακτικά πως θα το υλοποιήσουμε αυτό. Η πρόταση
της Μαχητικής Πρωτοβουλίας είναι για απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Η απεργία της Πρωτομαγιάς μπορεί και πρέπει να είναι το ξεκίνημα αυτών των
απεργιακών κινητοποιήσεων. Κι όχι μόνο για αυτό. Με μια μαζική απεργιακή Πρωτο-
μαγιά στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν τρώμε τις απάτες του success story, της ‘εξό-
δου στις αγορές' και των κοινωνικών μερισμάτων. Διαδηλώνουμε όλοι οι εργαζόμε-
νοι του υπουργείου Οικονομικών, μαζί με τις συναδέλφισσές μας καθαρίστριες για
να τους διώξουμε.

Τιάνα Ανδρέου, εργαζόμενη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

ΗΠρωτομαγιά για τον εργαζόμενο λαό δεν είναι αργία,
είναι απεργία. Οι καθαρίστριες του υπ.Οικονομικών θα

είμαστε στους δρόμους και εκείνη την ημέρα, όπως και κά-
θε μέρα. Κάθε εργαζόμενος, κάθε απολυμένος, κάθε άνερ-
γος πρέπει να είναι τη μέρα αυτή στο δρόμο. Για τη μέρα
αυτή που ξεκίνησε από το Σικάγο το 1886 έχει χυθεί αίμα. 

Φέτος, το 2014, μας βρίσκει κοντά στην έξοδο στην
ανεργία. Στις 18 Μάη λήγει η διαθεσιμότητά μας κι απολυό-
μαστε. Παλεύουμε για να είμαστε οι τελευταίες που ζούμε
αυτή την αγωνία. Κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους φορείς
να απεργήσουν και να διαδηλώσουν. Αν χρειαστεί να πρω-
τοστατήσουμε θα το κάνουμε για άλλη μια φορά. Όλοι στο
δρόμο να υψώσουμε τη γροθιά μας και με μια φωνή να
πούμε κάτω η μνημονιακή κυβέρνηση, να φύγουνε να σώ-
σουμε τις δουλειές μας, τα μεροκάματά μας, να γυρίσουν
πίσω οι απολυμένοι. Ας γίνει αυτή η μέρα ορόσημο για
όλους κι όλες μας. 

Δέσποινα Κωστοπούλου, καθαρίστρια υπ.Οικονομικών 

ΌΗπως στην απεργία της 9/4, έτσι και την Πρωτομαγιά θέ-
λουμε να γίνει μια μεγάλη απεργία των εργαζομένων στα

νοσοκομεία και να συμμετέχουν μαζικά στη διαδήλωση. 

Το συντονιστικό των νοσοκομείων καλεί την Πέμπτη 24/4, στις
6μμ στον Αγ.Σάββα σε σύσκεψη για να οργανώσουμε την επιτυ-
χία της πρωτομαγιάτικης απεργίας, με συνελεύσεις σε κάθε νο-
σοκομείο, με προκήρυξη κι εξορμήσεις, με ξεσηκωμό σε κάθε
χώρο. Έχουμε ανοιχτές πολύ σοβαρές μάχες στα νοσοκομεία.
Οι οδηγοί που μπήκαν σε διαθεσιμότητα. Δεν εμπιστευόμαστε
τις εξαγγελίες ότι θα πάνε στο ΕΚΑΒ, το πιο πιθανό είναι ότι θα
τους πάνε για απόλυση. Οι γιατροί του ΙΚΑ που στελεχώσαν το
ΕΣΥ πριν μερικά χρόνια, μπαίνουν επίσης σε διαθεσιμότητα με
συνέπεια το κλείσιμο κλινικών, ακόμα και νοσοκομείων. Το ΕΣΥ
πάει για ιδιωτικοποίηση και οι γιατροί θα δουλεύουν με μπλοκάκι
από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Οι απολύσεις, οι διαθεσιμότη-
τες, τα κλεισίματα των νοσοκομείων και η συνολική προσπάθεια
ιδιωτικοποίησης, είναι μάχες που δίνουμε εδώ και τώρα. Γι'αυτό
τα νοσοκομεία με τα πρωτοβάθμια σωματεία τους, με το συντο-
νιστικό και τα πανό τους θα δώσουν το παρών την Πρωτομαγιά
μαζί με όλους τους απεργούς.  

Το ίδιο παλεύουμε και για την ΑΔΕΔΥ. Μετά την αλλαγή που
υπήρξε στο φετινό συνέδριό της με την ΠΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ να
χάνουν την πλειοψηφία, πρέπει η ΑΔΕΔΥ να αναλάβει τις ευθύ-
νες της και να καλέσει έγκαιρα την Πρωτομαγιά, απεργώντας
και διαδηλώνοντας από το Μουσείο κι όχι να χαθεί σε συμβολι-
κές μικρές συγκεντρώσεις και συναυλίες, όπως έκανε τα τελευ-
ταία χρόνια.

Χρίστος Αργύρης
γιατρός ΓΝΑ Γεννηματάς, μέλος γεν.συμβ. ΑΔΕΔΥ   

Σ
ε απεργιακή συγκέντρωση στις
10:30πμ στο Μουσείο και πορεία
στη Βουλή καλεί ο Συντονισμός

ενάντια στα κλεισίματα, τις Διαθεσιμό-
τητες και τις Ιδιωτικοποιήσεις, την Πρω-
τομαγιά. 

Μια σειρά σωματεία οργανώνουν τη
συμμετοχή τους, σπάζοντας την αδρά-
νεια των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών
οργάνων που χρόνο με το χρόνο υπο-
βαθμίζουν όλο και περισσότερο την
ανάγκη για μια Εργατική Πρωτομαγιά
όχι εθιμοτυπική, αλλά μαζική, απεργια-
κή και μαχητική. Αυτή η ανάγκη φέτος
είναι μεγαλύτερη από ποτέ. 

Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ότι
τα δύσκολα τελειώνουν κι αποτυγχάνει
παταγωδώς. Κανένας δεν τρώει τις
απάτες περί success story κι εξόδου
στις αγορές, τη στιγμή που απολύεται ή
μένει απλήρωτος, τη στιγμή που κλεί-
νουν το νοσοκομείο της γειτονιάς του ή
απολύουν τη δασκάλα του παιδιού του.
Πόσο μάλλον όταν και τα ίδια τα γερά-
κια του ΔΝΤ βγαίνουν κι εξαγγέλλουν
νέα μνημόνια. Η κυβέρνηση δεν πείθει
και βρομάει. Η βρόμα έρχεται από το
βόθρο της δεξιάς πολυκατοικίας, με
τους Μπαλτάκους και τους Κασιδιάρη-
δες κι αυτή η μπόχα επιδεινώνει την κρί-
ση της κυβέρνησης. Και παρόλη την
κρίση συνεχίζει τις επιθέσεις με διαθεσι-
μότητες, απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις.
Μπορούμε να τους διώξουμε. Όχι απλά
περιμένοντας τις εκλογές. 

Η γενική απεργία στις 9 Απρίλη ήταν
μια απεργία για την οργάνωση της οποί-
ας οι συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν έκα-
ναν το παραμικρό. Παρ'όλα αυτά σε δε-
κάδες χώρους η δουλειά σταμάτησε κι
ο κόσμος κατέβηκε στο δρόμο.

Είναι ίσως η πρώτη φορά που διεξά-
γεται προεκλογική περίοδος με τις ερ-
γατικές μάχες να συνεχίζουν, όσο κι αν
οι ηγεσίες θέλουν να σπείρουν την ανα-
μονή. 

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, 10 μήνες αμ-
φισβητούν την απόφαση της κυβέρνη-

σης για κλείσιμο κι απόλυση όλων συνε-
χίζοντας τον αγώνα παρά τις επιθέσεις,
το σαμποτάζ και τις δυσκολίες. 

Οι εκπαιδευτικοί, παρά τα συνεχή ξε-
πουλήματα του αγώνα τους τη χρονιά
που πέρασε, δεν κάνουν πίσω. Αυτό
έδειξε το μαζικό παρών στη γενική
απεργία 9/4, αυτό δείχνουν οι μάχες
έξω από το υπουργείο Παιδείας ενάντια
στην αξιολόγηση – απολύσεις.

Οι καθαρίστριες του υπουργείου Οι-
κονομικών έχουν γίνει σύμβολο αγώνα
και λίγες μέρες πριν τη λήξη της διαθε-
σιμότητάς τους συνεχίζουν αποφασι-
σμένες “να μπουν στα υπουργεία και να
βγουν οι υπουργοί στην ανεργία”. 

Οι διαθέσιμοι σχολικοί φύλακες μαζί
με τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς,
τους εργαζόμενους από τα υπουργεία,
τα ΑΕΙ κλπ, συντονίζονται μεταξύ τους
και διεκδικούν όλοι μαζί τις δουλειές
τους. Οι υγειονομικοί εδώ κι ένα χρόνο
με το συντονισμό και τις απεργίες τους
κοντράρουν στα ίσια τον Άδωνι. Οι
απολύσεις και τα κλεισίματα στα νοσο-
κομεία μπορούν να έχουν την τύχη του
25ευρου που πήγε στα σκουπίδια. 

Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια ξεθάβουν

το τσεκούρι του πολέμου και βγαίνουν
με απεργίες ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση του ΟΛΠ.  

Οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ, απήργησαν
μέσα στο Πάσχα ενάντια στο ξεπούλη-
μα, διεκδικώντας παράλληλα την υπο-
γραφή συλλογικής σύμβασης. 

Οι εργαζόμενοι του Μετρό παλεύουν
16 μήνες ενάντια στην επιστράτευση.

Οι απεργοί της Κόκα Κόλα οργώνουν
την Ελλάδα για να ενημερώσουν και να
κερδίσουν συμπαράσταση στην απεργία
τους. Οι εργάτες των Τσιμέντων Χαλκί-
δας αγωνίζονται ξεσηκώνοντας τη συμ-
παράσταση των συναδέλφων τους από
την Ιντρακόμ, την ΕΡΤ, των υπόλοιπων
εργοστασίων της Εύβοιας. Οι μετανά-

στες εργάτες της Γενικής Ανακύκλωσης
που έσπασαν την τρομοκρατία, οργανώ-
θηκαν, απήργησαν και κατάφεραν να
κερδίσουν την πληρωμή των δεδουλευ-
μένων τους. 

Μια μαζική απεργιακή Πρωτομαγιά θα
ενώσει όλα αυτά τα ρυάκια της αντίστα-
σης σε ένα χείμαρρο – συνέχεια της μα-
ζικής γενικής απεργίας της 9/4 και θα
στείλει μήνυμα: “Συνεχίζουμε, κλιμακώ-
νουμε. Καμιά αναμονή. Με απεργίες και
διαδηλώσεις θα διώξουμε την κυβέρνη-
ση για να σώσουμε τις δουλειές μας,
τους μισθούς μας, τις ζωές μας”.

Ταυτόχρονα θα στείλει μήνυμα ενότη-
τας απέναντι σε αυτούς που θέλουν να
μας διασπάσουν. 

Η καταδίκη των νεοναζί δολοφόνων
του Σαχζάτ Λουκμάν, ανοίγει τον δρόμο
για να μπουν στη φυλακή οι Παναγιώτα-
ροι κι οι Κασιδιάρηδες. Αυτή η εξέλιξη
δεν ήρθε από μόνη της. Υπήρξε ένα κί-
νημα που διεκδίκησε ότι οι φασίστες δο-
λοφόνοι δεν θα πέσουν στα μαλακά, με
αποκορύφωμα τις 22 Μάρτη. Η Πρωτο-
μαγιά θα είναι η συνέχεια αυτού του κι-
νήματος. Μαζικές απεργιακές διαδηλώ-
σεις ντόπιων και μεταναστών θα δώ-
σουν μια γερή απάντηση σε κάθε Σπη-
λιωτόπουλο και Κακλαμάνη που σηκώ-
νουν προεκλογική αντιμεταναστευτική
παντιέρα.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Γενική απεργία, 9 Απρίλη

H Εργατική Πρωτομαγιά έρχεται φέτος σε μια στιγμή που
οι εργατικοί αγώνες χρειάζονται μια καινούργια κλιμάκωση.
Μπορεί να είναι η αρχή μιας αντεπίθεση για την ανατροπή
της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και είναι τραγική για
τους εργαζόμενους. 

Για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω όσα μας έχουν πά-
ρει, για να ενισχύσουμε κι άλλο τις θέσεις μας. Είναι μια
Πρωτομαγιά ενάντια στο φασισμό, που ναι μεν έχει χτυπηθεί
αλλά παραμένει επικίνδυνος.  Είναι μια απεργία που δίνει το
σήμα ότι δεν υποστέλουμε τη σημαία του αγώνα ακόμα κι εν
όψει εκλογών. Χρειάζεται μαζική συμμετοχή στην απεργία
και στη διαδήλωση στο Μουσείο, για να είναι η ισχυρή μας
παρουσία πάτημα για το ξέσπασμα νέων αγώνων. 

Βασίλης Συλαϊδής
μέλος Δ.Σ σωματείου εργαζομένων Ιντρακόμ



Η Αριστεράσελ. 10, Νο 1119
εργατικη αλληλεγγυη

Ε
ντείνονται οι επιθέσεις στην ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ από τις σελίδες του Ριζοσπάστη
όσο προχωράμε προς τις εκλογές. Μία

μέρα πριν από την Γενική Απεργία στις 9
Απρίλη υπήρχε το εκτενές άρθρο «Η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ καλεί ανοιχτά σε απεργοσπασία», ενώ
μετά την απεργία υπήρξε νέο συκοφαντικό
δημοσίευμα που «απαντούσε» σε ανακοίνωση
του ΝΑΡ. 

Το πρώτο άρθρο ξεκινούσε ως εξής: «Κυ-
βέρνηση και εργοδοσία ενόψει της γενικής
απεργίας στις 9 Απρίλη βρήκαν ένα καλό -
και πάντως αναμενόμενο – σύμμαχο» αναφε-
ρόμενο στις δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και των
Παρεμβάσεων. 

Γιατί άραγε να χρειάζεται ο Ριζοσπάστης
και το ΚΚΕ να αφιερώσει σχεδόν ολοσέλιδα
άρθρα και πολεμικές απαντήσεις σε μια δύ-
ναμη που σύμφωνα με τα κείμενά του (και τα
τωρινά, αλλά και παλιότερα) δεν είναι τίποτα
άλλο παρά ένα μάτσο «απεργοσπάστες»; Κά-
θε αγωνιστής που συμμετείχε έστω σε μια
από τις πολλές απεργίες των τελευταίων
χρόνων ξέρει ότι οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ήταν στην πρώτη γραμμή. Η λάσπη κατά της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ προσπαθεί να σκεπάσει τις αδυ-
ναμίες του ίδιου του ΚΚΕ.

Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές με την
κυβέρνηση να παραπαίει κάτω από τις εργα-
τικές αντιστάσεις και το ρεύμα προς τα αρι-
στερά να μεγαλώνει, η πολιτική συζήτηση
έχει ανάψει. Το ΚΚΕ έχει ανάγκη να δώσει
απαντήσεις τόσο εσωτερικά όσο και έξω από
τις γραμμές του κόμματος για τις επιλογές
που είχε όλο το προηγούμενο διάστημα. 

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι έχει καθαρή απάν-
τηση σε σχέση με την έξοδο από την κρίση.
Τονίζει ότι είναι ενάντια στην ΕΕ, ότι υποστη-
ρίζει την ολική διαγραφή του χρέους, ότι δεν
θα έμπαινε σε κυβερνήσεις στο έδαφος του
καπιταλισμού. 

Όμως, στην πράξη σε καθένα από αυτά τα
κρίσιμα ζητήματα η στάση του ΚΚΕ δεν είναι
καθαρή. Μερικά σύντομα παραδείγματα. Το
ΚΚΕ δεν διαδήλωσε τη μέρα που η Ελλάδα
αναλάμβανε την Προεδρία της ΕΕ τον Γενά-
ρη. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σήκωσε μόνη της την σύγ-
κρουση με τον Σαμαρά και την κυβέρνησή
του στην «απαγορευμένη» διαδήλωση με τον
κόσμο του ΚΚΕ να μένει με την απορία «πού
ήταν το Κόμμα εκείνη τη μέρα;». 

Όσον αφορά το ζήτημα του ευρώ που ήταν
το εκβιαστικό δίλημμα που έθετε ο Σαμαράς
στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο,
ποιός έχει ξεχάσει την απάντηση της Αλέκας
Παπαρήγα ότι μια «έξοδος από το ευρώ θα
ήταν καταστροφική»;  

Σε ό,τι αφορά την διαγραφή του χρέους,
πόσες σελίδες δεν είχε αφιερώσει ο Ριζοσπά-
στης για να επιτεθεί στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ ή ακόμα
και στην Πρωτοβουλία των αριστερών οικονο-
μολόγων που έθεταν αυτό το ζήτημα από την
πρώτη περίοδο των Μνημονίων; Ευτυχώς, τώ-

ρα έχει σταματήσει να λέει ότι αυτό είναι ένα
«ενσωματώσιμο» ή «διαχειριστικό» αίτημα. 

Σε σχέση με τη συμμετοχή σε κυβερνήσεις
εντός του καπιταλισμού, το ΚΚΕ σηκώνει
ακόμα το…σταυρό του 1989 και της συγκυ-
βέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία αρχικά και
στη συνέχεια με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μαζί. 

Άλλη πρόταση;

Τώρα, για να επιτεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ εναντιώ-
νεται στις «αριστερές κυβερνήσεις», όμως
ποιά διαφορά έχει η δική του πρόταση; Αυτό
που περιγράφεται ως «λαϊκή εξουσία» δεν εί-
ναι μια κυβέρνηση με πυρήνα το ΚΚΕ και γύ-
ρω του άλλα κόμματα που θα ανήκουν στην
«λαϊκή συμμαχία»; 

Μπορεί το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινάνε
από διαφορετική αφετηρία και να έχουν δια-
φορά στην ρητορική τους, αλλά στην τελική
συμφωνούν σε ένα πράγμα: η εργατική τάξη
δεν είναι έτοιμη για αντικαπιταλιστική ανατρο-
πή, για την επανάσταση για αυτό χρειάζεται
να αλλάξουν οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί. 

Αυτή η κοινή στρατηγική έρχεται να επιβε-
βαιωθεί και στο εργατικό κίνημα, όσο κι αν
θέλει το ΚΚΕ να λέει ότι κινείται διαφορετικά.
Και τα δύο κόμματα της ρεφορμιστικής αρι-
στεράς καταλήγουν ότι οι συσχετισμοί είναι

αρνητικοί για αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει
κλιμάκωση των απεργιών. 

Ξανά μόνο μερικά παραδείγματα. Στην
απεργία που είχαν εξαγγείλει οι καθηγητές
στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013, το
ΚΚΕ ήταν αντίθετο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει
τον Νίκο Σοφιανό που έφτασε να μιλάει για
εκβιασμό της κοινωνίας αναπαράγοντας τα
πιο αντιδραστικά ιδεολογήματα; Τον Σεπτέμ-
βρη του 2013 ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψε τους
«όρους και τις προϋποθέσεις» που υποτίθε-
ται δεν υπήρχαν, το ΚΚΕ όμως ήταν αυτό
που είχε προλάβει ξανά να ταχθεί κατά των
επαναλαμβανόμενων απεργιών. 

Στους αγώνες για να μην κλείσουν τα νο-
σοκομεία, οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έβαζαν
την προοπτική της κατάληψης και του απερ-
γιακού αγώνα διαρκείας. Το ΚΚΕ πάλι από τις
σελίδες του Ριζοσπάστη ανακάλυπτε «προβο-
κάτορες», όπως στην περίπτωση της Πολυ-
κλινικής στην Ομόνοια. 

Η πραγματική αιτία για τις επιθέσεις είναι
ότι πολύς κόσμος βλέπει στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ μια
δύναμη που είναι αταλάντευτη στην αντικαπι-
ταλιστική της γραμμή και ταυτόχρονα δεν
λείπει από καμιά εργατική μάχη. Αντίθετα,
βρίσκεται εκεί με το μεταβατικό αντικαπιταλι-
στικό πρόγραμμα που βάζει την γνήσια εργα-
τική λύση και ταυτόχρονα δείχνει ξεκάθαρα
ποιος μπορεί να επιβάλλει αυτή την λύση: η
ίδια η εργατική τάξη. Αυτό το ρεύμα δεν μπο-
ρεί να ανακοπεί με συκοφαντικά άρθρα και
ψέματα. 

Νεκτάριος Δαργάκης

Γιατί τόση λάσπη 
από το Ριζοσπάστη;

Τ
ην μεγάλη απεργία των Τρια-
τατικών τον Απρίλη του 1942
τίμησαν τα ΕΛΤΑ με ανοιχτή

εκδήλωση και τοποθέτηση αναμνη-
στικής πλακέτας στην πλατεία Εθνι-
κής Αντίστασης (πλατεία Δημαρχεί-
ου). Στην εκδήλωση συμμετείχαν
συνδικαλιστές της ΠΟΣΤ, εκπρόσω-
ποι όλης της αριστεράς (ανάμεσα
τους και ο Πέτρος Κωνσταντίνου εκ
μέρους της Ανταρσίας στις γειτο-
νιές της Αθήνας), εκπρόσωποι του
Δήμου Αθήνας και άλλοι. 

Τριατατικοί λέγονταν οι εργαζόμε-
νοι που δούλευαν στα τρία «Τ»: Τη-
λέφωνα, Τηλέγραφος, Ταχυδρομεία.
Το συνδικάτο τους είχε παίξει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο και στους εργατι-
κούς αγώνες του Μεσοπολέμου. 

Στις 14 Απρίλη του 1942 η αποφα-
σιστικότητα των εργαζόμενων που
συσπειρώνονταν στο συνδικάτο και
η κατάρρευση ενός υπαλλήλου από
την πείνα θα έβαζαν την σπίθα για
την πρώτη μεγάλη απεργία στην -
υπό ναζιστική Κατοχή- Ευρώπη. 

Οι Τριατατικοί είχαν δακτυλογρα-
φήσει σε μερικά αντίτυπα μια προ-
κήρυξη που την είχαν θυροκολλήσει
στην είσοδο του Κεντρικού Ταχυ-
δρομείου, στο Τηλεγραφείο και στο
Τηλεφωνικό Κέντρο. Ήταν μια ανοι-
χτή καταγγελία για την απελπιστική

κατάσταση στην οποία βρισκόταν οι
υπάλληλοι του κράτους που είχαν
να υπομείνουν και την τρομοκρατική
τακτική της τριατατικής υπηρεσίας
και ταυτόχρονα ένα ανοιχτό κάλε-
σμα αγώνα. 

«Ομαδική παρουσίαση»

Το βιβλίο «Η πρώτη απεργία στη
σκλαβωμένη Ευρώπη” αναφέρει:
«Στις 14 Απρίλη ημέρα Τρίτη, είχεν
αποφασισθεί από την συνδικαλιστική
επιτροπή των Τριατατικών, ομαδική
παρουσίαση όλου του προσωπικού
στον γεν. διευθυντή. Ένα περιστατι-
κό, από τα συνηθισμένα της εποχής
άλλαξε ολωσδιόλου τον χαρακτήρα
και τις συνέπειες της παρουσίασης.
Σε μιαν αίθουσα του κεντρικού Ταχυ-

δρομείου, πρωί-πρωί, ένας υπάλλη-
λος, πάνω στη δουλειά του, κάνει αι-
μόπτυση και λιποθυμάει…Οι γύρω
του συνάδελφοι, εκατό και πάνω, ξε-
σπούνε σε φωνές οργής και αγανά-
κτησης. Κάποιος ανεβαίνει σ’ ένα
τραπέζι και μιλάει: «Τι καθόμαστε! Τι
περιμένουμε!...έτσι θα καταντήσου-
με όλοι μας!...όχι δεν θα πεθάνου-
με!» Τα λόγια του πνίγονται στις φω-
νές. Καλαμάρια, τσάντες, πέννες,
όλα πετιούνται…Το περιστατικό μα-
θαίνεται σ’ όλο το μέγαρο, σε όλα τα
τμήματα. Ανάστατο το προσωπικό.
Ένα πλήθος αλαφιασμένο και μανια-
σμένο ορμάει στο γραφείο του Διευ-
θυντή…Αυτός μαντεύει την εξέλιξη.
Δεν προσπαθεί καν να αντιμετωπίσει
την κατάσταση. Ο Βάλβης (συνταγ-

ματάχης Γενικός Διευθυντής των
ΤΤΤ) καταφθάνει με συνοδεία! Δυνά-
μεις αστυνομικών και καραμπινιέρων
(ιταλική στρατιωτική αστυνομία)
σπεύδουνε στο Ταχυδρομείο!...Στο
γραφείο του προσωπικού γίνεται
δραματική αναμέτρηση του προσω-
πικού με τον Βάλβη…

Η πυρκαγιά φούντωσε. Οι διανο-
μείς συγκεντρώνονται στο εσωτερι-
κό προαύλιο του Ταχυδρομείου. Η
αναταραχή είναι ολοκληρωμένη, στο
Τηλεφωνικό Κέντρο, στο Τηλεγρα-
φείο σε κάθε υπηρεσία. Γενική η
αναστάτωση. Έρχεται το μεσημέρι,
οι «βάρδιες» των υπαλλήλων αλλά-
ζουν. Οι «πρωινοί» πληροφορούνε
τους απογευματινούς»… Ξαφνικά
κάποιος φωνάζει από το προαύλιο:
«Τι καθόμαστε παιδιά! Θα πεθάνου-
με στα πόδια μας!» Δεύτερη φωνή
απαντάει «Απεργία! Ζήτω η απερ-
γία!» ξεσπάει το συγκεντρωμένο στο
προαύλιο πλήθος και με ενθουσια-
σμό πλημμυρίζει τους δρόμους αψη-
φώντας τους κινδύνους». 

Η απεργία γρήγορα γενικεύτηκε
σε πολλούς κλάδους του δημοσίου.
Η κυβέρνηση με τη βοήθεια των ιτα-
λικών αρχών κατοχής χρησιμοποί-
ησε τα πάντα για να την καταστείλει
από απειλές και εκβιασμούς μέχρι
συλλήψεις και ψεύτικες υποσχέσεις.
Δεν το κατάφεραν. 

Οι απεργοί σχημάτισαν Κεντρική
Επιτροπή Αγώνα που είχε στενή
επαφή με την Κεντρική Πανυπαλλη-
λική Επιτροπή. Οι δυνάμεις του Ερ-
γατικού ΕΑΜ και το ΚΚΕ έπαιξαν ση-
μαντικό ρόλο στην στήριξη και το
άνοιγμα της απεργίας. 

Τελικά, μετά από 8 μέρες οι απερ-
γοί κερδίζουν τα αιτήματα τους. Εί-
ναι το προανάκρουσμα για το μεγά-
λο κύμα απεργιών που θα συνεχιστεί
τον Σεπτέμβρη του ’42 κάτω από την
καθοδήγηση του ΕΑΜ. 

Η εργατική τάξη αντιμετώπισε την
πείνα, την Κατοχή, την εργοδοσία με
το πιο αποτελεσματικό όπλο που
έχει: την απεργία. Όπως αναφέρει
και η ανακοίνωση της Ανταρσίας στις
γειτονιές της Αθήνας: «Η απεργία
των τριατατικών τον Απρίλη του 1942
που ξεκίνησε από το Κεντρικό Ταχυ-
δρομείο έδειξε τη δύναμη της εργα-
τικής τάξης να παλεύει και να νικάει
και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Σήμε-
ρα, είναι έμπνευση για τους αγώνες
ενάντια στην άθλια συγκυβέρνηση
του Σαμαρά-Βενιζέλου, τα μνημόνια,
τους τραπεζίτες και τους καπιταλι-
στές. Είναι έμπνευση στους αγώνες
ενάντια στους ναζί δολοφόνους της
Χρυσής Αυγής, τους Μπαλτάκους
που τους προστάτευαν, τον ρατσι-
σμό κυβέρνησης-ΕΕ».

Τίμησαν τους ηρωικούς Τριατατικούς του 1942
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Ανακοίνωση 
της Διεθνιστικής
Σοσιαλιστικής
Τάσης για 
τους νεκρούς
συντρόφους
Άχμεντ και Ραμί

Η
συριακή επανάσταση βρίσκεται
σε τραγική κατάσταση. Δέχεται
επιθέσεις από όλες τις πλευρές:

Από το καθεστώς του Ασαντ και τους πε-
ριφερειακούς και διεθνείς υποστηρικτές
του, από τους ανοιχτούς συμμάχους του
δυτικού ιμπεριαλισμού και από σεχταρι-
στικές ομάδες τζιχαντιστών. 

Παρά τον μεταξύ τους ανταγωνισμό,
αυτές οι διαφορετικές δυνάμεις έχουν
ένα κοινό συμφέρον να τσακίσουν το αυ-
θεντικό δημοκρατικό επαναστατικό κίνη-
μα που ένωσε Σύριους όλων των θρη-
σκευτικών και εθνικών προελεύσεων
στον αγώνα για να ανατρέψουν το καθε-
στώς.

Οι σύντροφοί μας στο Ρεύμα Επανα-
στατικής Αριστεράς της Συρίας μας ανέ-
φεραν μια επίθεση που συνέβη στις 12
Απρίλη ενάντια σε μαχητές συνδεδεμέ-
νους με την οργάνωση, που περιγράφει
την κατάσταση που επικρατεί: 

“Μια ομάδα μαχητών της Φράξιας για
την Λαϊκή Απελευθέρωση, ενώ ταξίδευε
από την Χάμα στο Χαλέπι για να ενισχύ-
σει συντρόφους και να συγκρουστεί με
τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των καθε-
στωτικών δυνάμεων, σταμάτησε σε
μπλόκο μιας ακραίας ισλαμιστικής οργά-
νωσης που λέγεται ότι ανήκει στο μέτω-
πο Αλ Νούσρα. Δύο από τους μαχητές
μας πλησίασαν το μπλόκο για να δια-
πραγματευτούν, όπου ρωτήθηκαν τα
ονόματά τους και την σχέση τους με ορ-
γανώσεις και θρησκευτικές ομάδες.

Οι σύντροφοί μας απάντησαν ότι ανή-
κουν στην Φράξια για την Λαϊκή Απελευ-
θέρωση και ότι ανήκουν σε διάφορες
θρησκείες. Αυτοί που έκαναν το μπλόκο
απαίτησαν όλοι οι μαχητές από θρησκευ-
τικές και εθνικές μειονότητες να τους πα-
ραδώσουν τα όπλα τους. Οι σύντροφοι
το αρνήθηκαν κατηγορηματικά.

Τότε αυτοί έστρεψαν τα όπλα τους
προς τους συντρόφους μας, στη συνέ-
χεια άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να
υπάρξει συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της
οποίας έπεσαν τρεις από αυτούς. Δύο
σύντροφοί μας ο Αχμέντ και ο Ράμι έγι-
ναν μάρτυρες και ένας ακόμα τραυματί-
στηκε”. 

Η Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση στέλ-
νει τα θερμά συλλυπητήριά της στις οι-
κογένειες και τους συντρόφους του Αχ-
μέντ και του Ράμι και εκφράζει την αλλη-
λεγγύη της το Ρεύμα Επαναστατικής
Αριστεράς και σε όλους όσους αγωνίζον-
ται για μια δημοκρατική επανάσταση χω-
ρίς θρησκευτικές διακρίσεις στην Συρία. 

Τιμή στους μάρτυρές μας και τους
μάρτυρες της επανάστασης του λαού! 
Η επανάσταση συνεχίζεται!

Α
ναστέλλεται επ’ αόριστον η λειτουργία
των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, του
Ακτινολογικού Τμήματος και των υπό-

λοιπων Εργαστηρίων, των Τακτικών Χειρουρ-
γείων και των τακτικών Εισαγωγών του Αττι-
κού Νοσοκομείου μετά από απόφαση της Γενι-
κής Συνέλευσης των εργαζόμενων. Η απόφα-
ση τέθηκε σε ισχύ από τη Μεγάλη Δευτέρα 14
Απρίλη το πρωί. 

Η ανακοίνωση των εργαζόμενων αναφέρει:
«Αιτία για όλα αυτά είναι η απαξιωτική, προ-
κλητική, αυταρχική στάση της διοίκησης του
νοσοκομείου και των πολιτικών προϊσταμένων
τους, που όχι μόνο απαξιώνουν τη δουλειά
μας, όχι μόνο ανέχονται το νοσοκομείο μας να
βουλιάζει από τα ράντζα, τις τραγικές ελλεί-
ψεις σε προσωπικό (9.500 οφειλόμενα ρεπό
και κανονικές άδειες του 2013!), σε φάρμακα
και υλικά, όχι μόνο μας κοροϊδεύουν και μας
απειλούν καθημερινά αλλά και μας αφήνουν
απλήρωτους πασχαλιάτικα!(5 μήνες Εφημε-
ρίες, Νυχτερινά, Αργίες, Υπερωρίες και Απο-

γευματινά)». 
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι κινητοποι-

ήσεις και οι Γενικές Συνελεύσεις σε μια σειρά
Νοσοκομεία ενάντια στις διαθεσιμότητες. Οι
εργαζόμενοι στο Σισμανόγλειο προχώρησαν

σε Γενική Συνέλευση και συγκέντρωση στις
14/4 με τη στήριξη των εργαζόμενων του Δή-
μου Χαλανδρίου. Γενική Συνέλευση στις 15/4
πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο Νοσο-
κομείο της Ικαρίας.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

ΠΟΣ

Απεργία 
στα τρένα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Φρένο στα επιβατικά και
εμπορικά τρένα τράβηξε η
Πανελλήνια Ομοσπονδία
Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ)
από το Μεγάλο Σάββατο
μέχρι και την Δευτέρα του
Πάσχα (19-21/4). 

Οι σιδηροδρομικοί διεκ-
δικούν την υπογραφή νέ-
ας Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας (ΣΣΕ) και άμε-
σες προσλήψεις προσωπι-
κού. Σε ανακοίνωση τους
τονίζουν ότι είναι αντίθε-
τοι στην ιδιωτικοποίηση
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕ-
ΣΤΥΥ (τεχνική βάση). 

Η ανακοίνωση αναφέ-
ρει: «Η Π.Ο.Σ. και οι σιδη-
ροδρομικοί θ’ αγωνιστούν
για ν’ανατρέψουν τις ιδιω-
τικοποιήσεις και το ξεπού-
λημα, να διασφαλίσουν τη
δουλειά τους με κάθε νό-
μιμο τρόπο και δεν είναι
διατεθειμένοι να διευκο-
λύνουν τους επίδοξους
επενδυτές που εμφανίζον-
ται στις εγκαταστάσεις και
τους χώρους εργασίας. 

Δεν θα γίνουμε συνεργοί
σε ενέργειες μετατροπής
ενός κοινωνικού αγαθού
όπως είναι οι δημόσιες με-
ταφορές σε αντικείμενο
ιδιωτικής κερδοσκοπίας με
απρόβλεπτες συνέπειες
για την ασφάλεια των με-
ταφορών όπως συνέβη
στην Αγγλία που εφαρμό-
στηκε το ίδιο σχέδιο που
προωθεί η κυβέρνηση».

ΟΛΜΕ
Στάσεις εργασίας από τις 8πμ μέχρι τις 11πμ έχει

κηρύξει η ΟΛΜΕ την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή
23-25/4 σε περίπου 500 σχολεία πανελλαδικά. Ταυτό-
χρονα, πολλές ΕΛΜΕ (Χίου, Νοτίων Κυκλάδων, Θε-
σπρωτίας, Καβάλας, Μεσσηνίας, Φωκίδας κ.ά) έχουν
κηρύξει συμπληρωματικές τρίωρες για να καλύψουν
όλο το χρονικό διάστημα διδασκαλίας. 

Οι καθηγητές αντιτάσσονται στην απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας να κόψει τρεις μέρες από τις
διακοπές του Πάσχα για να καλυφθούν οι χαμένες
ώρες από τις μαθητικές καταλήψεις του φθινοπώρου. 

Η απόφαση του Υπουργείου είναι απόρροια του
Προεδρικού Διατάγματος που ισχύει από την φετινή

χρονιά και προβλέπει πως οι απώλειες διδακτικών
ωρών, που προκύπτουν από τη διακοπή της διδασκα-
λίας των μαθημάτων λόγω κατάληψης για χρονικό διά-
στημα έως και τρεις εργάσιμες ημέρες, αναπληρώνον-
ται κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών του Πά-
σχα. Αν οι καταλήψεις είχαν διαρκέσει για περισσότε-
ρο από τρεις εργάσιμες ώρες σε κάποια σχολική μο-
νάδα, τότε το Διάταγμα προβλέπει ότι το διδακτικό
έτος θα παραταθεί όσες μέρες διήρκεσαν οι κινητο-
ποιήσεις. 

Όπως καταγγέλλουν οι καθηγητές, η παραπάνω από-
φαση είναι τιμωρητική για τους μαθητικούς αγώνες,
ενώ είναι σκέτη κοροϊδία αφού μόνο φέτος έχουν χαθεί
χιλιάδες διδακτικές ώρες από τις ελλείψεις εκπαιδευτι-
κού προσωπικού και το κλείσιμο των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.

ΟΛΘ
Mε στάση εργασίας την Μεγάλη Τετάρτη συνεχίστη-

καν οι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στο Λιμάνι της
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) μετά την ανακοίνωση του Ταμεί-
ου Αξιοποίησης Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ) ότι ανοίγει ο διαγωνισμός για την πώληση
του 67% του Λιμανιού σε ιδιώτη. 

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδας (ΟΜΥ-
ΛΕ) σε ανακοίνωση της τονίζει ότι είναι κατηγορηματι-
κά αντίθετη στην ιδιωτικοποίηση-πώληση του λιμανι-
ού, ενώ περιγράφει την ενέργεια του Ταμείου ως πρα-
ξικοπηματική. 

Ο ΟΛΘ είναι ένα πραγματικό φιλέτο για όποιον κα-
ταφέρει να τον αποκτήσει. Η ΟΜΥΛΕ εξηγεί: «Το Λιμά-

νι της Θεσσαλονίκης είναι διαχρονικά κερδοφόρος
Οργανισμός με αποθεματικό της τάξης των 100 εκ.
ευρώ και χωρίς καμία δανειακή επιβάρυνση…Αντί η
κυβέρνηση, η οποία κόπτεται για την ανάπτυξη, να
προχωρήσει σε επενδυτικά αναπτυξιακά έργα, κατο-
χυρώνοντας τον ρόλο του Λιμανιού ως Δημόσιου Χα-
ρακτήρα Οργανισμού, τον ξεπουλάει.

Ετοιμάζεται να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τα συμ-
φέροντα των δανειστών σε βάρος του Δημόσιου Συμ-
φέροντος και του συμφέροντος της πόλης της Θεσ-
σαλονίκης.

Ως Συνδικάτα των Λιμανιών αποκρούσαμε και απο-
κρούουμε τις μεθοδευμένες φωνές περί διαχωρισμού
της πολιτικής της κυβέρνησης για τα Λιμάνια και είμα-
στε εδώ για ενιαίο αγώνα με μαζικά χαρακτηριστικά».

Σε δύο 24ωρες απεργίες και
μία στάση εργασίας προχώρη-
σαν οι εργαζόμενοι του Μετρό
Θεσσαλονίκης διεκδικώντας ότι
θα σταματήσουν οι απολύσεις,
δεν θα διακοπούν τα έργα, ενώ
καταγγέλλουν τις απανωτές κα-
θυστερήσεις και το παρασκήνιο
πίσω από αυτές. 

Σε ανακοίνωση τους ζητούν:
«Την άμεση ανάκληση των απο-
λύσεων σεβόμενοι τις εργασια-
κές ανάγκες που υπάρχουν βά-

σει των μόνων αρμόδιων που
είναι οι εφορείες αρχαιοτήτων.
Την σύναψη συμβάσεων που
θα εξασφαλίσουν τις ήδη υπάρ-
χουσες αποδοχές και τα υπάρ-
χοντα δικαιώματα των εργαζο-
μένων Την εξασφάλιση κονδυ-
λίων για την ολοκλήρωση των
αρχαιολογικών εργασιών στο
Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως και
για την μελέτη, συντήρηση και

ανάδειξη των αρχαιοτήτων».
Οι εργαζόμενοι σε σχέση με

τις καθυστερήσεις εξηγούν ότι
«οι ενέργειες της αναδόχου
(εταιρείας) και της Αττικό Με-
τρό αποσκοπούν αποκλειστικά
και μόνον στην εξυπηρέτηση
των συμφερόντων των μεγαλο-
εργολάβων που έχουν εμπλακεί
κατά καιρούς και εμπλέκονται
στο έργο».

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9/4, γενική απεργία, Θεσσαλονίκη
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ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 ΕΡΤ-open 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Εμμανουέλα Γεωργοπούλου
- ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 ΕΡΤ-open 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 αίθ. «Εκτός των τειχών» 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 δημαρχείο 6.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 καφέ Ερνέστο 6μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΙΓΑΛΕΩ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 καφέ Στέκι 8μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Ηλίας Ασημακόπουλος
- ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 καφέ Στέκι 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα και συνδικάτα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 καφέ Quiz 6.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Κώστας Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Καμιά ψήφος στους νεοναζί 
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλιάτσικας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 δημαρχείο Κερατσινίου 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 δημαρχείο Πειραιά 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ματίνα Σγουρομύτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 καφέ Κύτταρο 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 καφέ Βραζιλιάνα 7.30μμ
Στοπ στη δίωξη της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 καφέ Κούνια 7.30μμ
Η πάλη για τη σεξουαλική απελευθέ-
ρωση σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Σερβία 1999 – η Ε.Ε. του ιμπεριαλισμού
και του πολέμου
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 καφέ «65-67» (Τριών Ιε-
ραρχών 65-67) 7μμ
Τοπική αυτοδιοίκηση και μνημόνια
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων) 7μμ
Γυναίκες και πόλεμος
Ομιλήτρια: Θάλεια Γεωργοπούλου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 Στέκι 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 στο στέκι της πλατείας 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητές: Νίκη Ζουγανέλη, 
Πέτρος Μπίγκος 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 καφέ Γιώτης 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις πιο κρίσιμες εκλογές
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 ΕΔΟΘ (5ος ορ.) 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις πιο κρίσιμες εκλογές
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 Στοά Σάρκα (Α’ κτίριο,
Β’ όροφος) 7μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/4 καφέ Άνεμος 7μμ
Καμιά ψήφος στους νεοναζί
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24/4 καφέ Ποτάμι 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΙΛΙΟΝ

ΠΕΜΠΤΗ 24/4 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Καμιά ψήφος για τους νεοναζί
Ομιλητής: Γιάννης Σταθόπουλος 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

- ΠΕΜΠΤΗ 24/4 καφέ Τριώτα (Μετρό
Αγ. Αντώνης) 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλήτρια: Γκέλυ Γκρίγκοβιτς
- ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 πλατεία Δημαρχείου 7μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/4 Στέκι 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ

- ΠΕΜΠΤΗ 24/4 γραφεία ΕΛΜΕ
(Γκράβα) 7.30μμ
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία 
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
- ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 γραφεία ΕΛΜΕ
(Γκράβα) 7.30μμ
Καμιά ψήφος στους νεοναζί
Ομιλήτρια: Εύα Ζουγανέλη
- ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Σοφία Στυλιανού

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/4 καφέ «4 εποχές» 7μμ
Το χρέος (και ο Σαμαράς) δεν είναι
βιώσιμα
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24/4 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Γυναίκες και πόλεμος
Ομιλήτρια: Μαρία Σερέτη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/4 Στέκι 6μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 24/4 Picadilly 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 24/4 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7.30μμ
Σερβία 1999 – η Ε.Ε. του ιμπεριαλισμού
και του πολέμου
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/4 Εργατικό Κέντρο 6μμ
Η ανάγκη για το επαναστατικό κόμμα
σήμερα
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Ρεθύμνου 8μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις πιο κρίσιμες εκλογές
Ομιλητής: Χρήστος Κωστόπουλος

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

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

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

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

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει
τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα
της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί -
νο ως το Σάο Πά ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί
να δια σπά σει τους εργά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία
της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -
ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά -

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/4 
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/4 
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 5μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 7μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Ηρώων 5.30μμ     
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7.30μμ   
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 7.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αμφιάλη 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ  Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φεραίου 7μμ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/4
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλ. Κύπρου 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ λαϊκή 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλ. Χαλανδρίου 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ  ΗΣΑΠ 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12μ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια πικετοφορία 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Συντριβάνι 11.30πμ 
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ δημαρχείο 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 11.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/4
ΝΙΚΑΙΑ εργατικές πολυκατοικίες 11πμ
ΠΕΡΑΜΑ Καραβάκια 11πμ
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 αίθουσα δημοτικού
συμβουλίου 7μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4
ΔΕΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 9πμ
ΕΛΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 7.30πμ
ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ 10πμ
ΕΛΠΙΣ 9πμ
ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 8πμ
ΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 7.30πμ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 12μμ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 10.30πμ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
9πμ
ΕΦΟΡΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10πμ
ΓΚΑΡΑΖ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6πμ
ΔΗΜΟΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8πμ
ΚΑΤ 10πμ
ΔΗΜΟΣ Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
12μμ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8.30πμ
ΕΛΤΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11πμ
ΔΕΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9.30πμ
ΔΕΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 7πμ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
8.30πμ

ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 8πμ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, 8πμ
ΔΕΗ ΕΛΑΪΔΑ 6πμ

ΠΕΜΠΤΗ 24/4
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 9πμ
ΕΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 7.30πμ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 9πμ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
7.30πμ
ΔΗΜΟΣ-ΓΚΑΡΑΖ ΠΕΤΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ 7.30πμ
ΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 8.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 9πμ
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
7πμ
ΔΗΜΟΣ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 7.30πμ
Δ.Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΟΝ. 8.30πμ
ΕΘΕΛ  Α. ΛΙΟΣΙΑ 4.30πμ
ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 10πμ
ΔΕΗ ΣΥΓΓΡΟΥ 7πμ
ΔΕΗ ΡΟΥΦ 6.15πμ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 6μμ
ΤΤ 7.30πμ
ΚΕΠΥΟ 7πμ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 8πμ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 10πμ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 8.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 9πμ
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 8πμ
ΔΟΛ 2μμ
ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10πμ
ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 10πμ
ΕΦΟΡΙΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 10πμ
ΜΕΤΑΞΑ 10πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/4
Ψ.Ν.Α 10πμ
ΟΑΕΔ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 10πμ
ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 8πμ
ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ 8.30πμ
ΕΦΟΡΙΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 10πμ
ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 8πμ
ΕΛΤΑ ΚΟΤΖΙΑ 11πμ
ΟΤΕ ΝΥΜΑ 7πμ
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 9πμ
ΔΕΗ ΜΥΛΛΕΡΟΥ 7.30πμ
ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 10πμ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 8πμ
ΕΥΔΑΠ ΙΛΙΣΣΙΑ 7πμ
ΕΘΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 4.30πμ
ΤΡΑΜ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 6.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 9.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 12μες

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΓΓΡΟΣ
7.30πμ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 8.30πμ
ΕΥΔΑΠ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7πμ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΥ 8πμ
ΕΦΟΡΙΑ ΒΥΡΩΝΑ 8πμ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 9πμ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
12μεσ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 9πμ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ FULGOR
5.30πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/4
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9πμ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΑΕΙ 8πμ
ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ 7.30πμ
ΟΑΕΔ ΑΛΙΜΟΥ 7.30πμ
ΟΑΕΔ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11πμ
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
6.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6.30πμ

ΤΡΙΤΗ 29/4
ΔΕΗ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 8.30πμ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 6.30πμ

Προεκλογικές εξορμήσεις
Τις μέρες του Πάσχα και την επέτειο της 21ης

Απρίλη επέλεξαν φασιστοειδή για να επιτεθούν στα
Γραφεία της δημοτικής κίνησης «Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας». Η επίθεση έγινε νύχτα σε κτί-
ριο του Δήμου Αθηναίων στο οποίο λειτουργούν τα
γραφεία μετά την εκλογή του επικεφαλής της κίνη-
σης Πέτρου Κωνσταντίνου ως δημοτικού συμβού-
λου το 2010.

Προηγήθηκε απειλητικό τηλεφώνημα στον Πέτρο
Κωνσταντίνου από φασιστοειδές την Πέμπτη 17
Απρίλη στις 11.22μμ με υβριστικό περιεχόμενο αλ-
λά και την απειλή «θα δείτε τι μπορεί να κάνει η
Χρυσή Αυγή.» Έσπασαν την πόρτα των Γραφείων
που βρίσκεται στον 5ο όροφο, ενώ στο δρόμο τους
έσκισαν αντιφασιστικές αφίσες που βρίσκονταν στο
ισόγειο. Κηλίδες αίματος βρέθηκαν στην είσοδο και
στη σκάλα έξω από την πόρτα εισόδου στα Γρα-
φεία την οποία και δεν κατάφεραν να παραβιάσουν. 

l Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας πραγμα-
τοποιεί ανοιχτή εκδήλωση την Τρίτη 29 Απρίλη, στις
7μμ στην ΑΣΟΕΕ (αμφιθέατρο Δεριγνύ).

Καταγγελία



Πορτογαλία 1974 Νο 1119, σελ. 13
εργατικη αλληλεγγυη

«Δ
εν αρκεί οι Εργατικές Επιτροπές να
εμφανίζονται στη διάρκεια ενός
αγώνα και μετά να εξαφανίζονται.

Πρέπει να είναι σταθεροί οργανισμοί, με τη
βάση ενωμένη. Πρέπει να καθορίζουν τις δρά-
σεις των κομμάτων και των συνδικάτων. Δηλώ-
νουμε σε όλους τους εργάτες ότι παλεύουμε
για να διασφαλίσουμε τον έλεγχο της εργατι-
κής τάξης στην πληροφορία. Διακηρύσσουμε
την αλληλεγγύη μας σε όλους τους φτωχούς
της Πορτογαλίας, σε όλους όσους δουλεύουν
στα εργοστάσια, στα χωράφια, στις θάλασσες,
στο τομέα των υπηρεσιών και στις μεταφορές.
Είμαστε μόλις 150 εργάτες αλλά υπό μια έν-
νοια εκπροσωπούμε την τάξη μας ολόκληρη.
Αυτό που παίζεται είναι σε ποιων τα χέρια θα
βρεθεί η πολιτική εξουσία». 

Αυτό το απόσπασμα προέρχεται από τη δια-
κήρυξη της κατάληψης της εφημερίδας Ρε-
πούμπλικα, τον Ιούνη του 1975. 

Η εφημερίδα είχε περάσει στον έλεγχο του
προσωπικού της ένα μήνα πριν. Ο ιδιοκτήτης ο
Πολ Ρέγκο, ήταν ένας «βαρώνος» του Τύπου
και στενός συνεργάτης του Μάριο Σοάρες,
του ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η κα-
τάληψη της Ρεπούμπλικα μαζί με αυτή του ρα-
διοφωνικού σταθμού Ρενασένκα (ιδιοκτησίας
της Εκκλησίας) είχαν κερδίσει την συμπαρά-
σταση ενός μαζικού, μαχητικού εργατικού κι-
νήματος. 

Αυτό το κίνημα γέμιζε φόβο όχι μόνο την άρ-
χουσα τάξη της Πορτογαλίας αλλά και διε-
θνώς. Οι φόβοι τους κάθε άλλο παρά αστήρι-
κτοι ήτανε.  

Το 1974 ήταν η χρονιά που κατέρρευσε η
χούντα στην Ελλάδα, που είχε κρατήσει εφτά
χρόνια. Η αιματοβαμμένη δικτατορία του
Φράνκο στην Ισπανία είχε πίσω της σχεδόν σα-
ράντα χρόνια. Το 1974 μπήκε στη τελειωτική
κρίση της με μια έκρηξη απεργιών και διαδη-
λώσεων. Το επαναστατικό κύμα που είχε προ-
καλέσει ο Μάης του ’68 έφτανε, μετά από χρό-
νια, και στο νότο της Ευρώπης οξύνοντας την
«κρίση των δικτατοριών». 

Μέχρι πού;
Μέχρι που μπορούσε να φτάσει το κίνημα

που ξεπηδούσε μέσα από αυτήν την κρίση;
Στην «αποκατάσταση της δημοκρατίας» ή στην
ανατροπή του καπιταλισμού; Η Πορτογαλία
έδειχνε, στην πράξη, ότι ο δεύτερος δρόμος
δεν ήταν ιδεολόγημα κάποιων ρομαντικών. 

Η «Επανάσταση των Γαρυφάλλων» τον Απρί-
λη του 1974 ξεκίνησε σαν μια απόπειρα της
ηγεσίας του στρατού να ξεφορτωθεί το παλιό
καθεστώς για να επιτρέψει στον πορτογαλικό
καπιταλισμό να εκσυγχρονιστεί και να δυναμώ-
σει. Όμως αυτή η απόπειρα άνοιξε τους
ασκούς του Αιόλου. 

Κινητοποιήσεις στους χώρους δουλειάς εί-
χαν αρχίσει να οργανώνονται ήδη πριν την
ανατροπή της δικτατορίας. Από την άνοιξη του
1974 και μετά, οι οικονομικές διεκδικήσεις
απέκτησαν μορφή χιονοστιβάδας. Ένα ρεπορ-
τάζ από το Μάη του 1974 περιγράφει μια συ-
νέλευση που είχε συγκληθεί με πρωτοβουλία
εργατριών της υφαντουργίας: «Εφτά με οχτώ
χιλιάδες άτομα συμμετείχαν… Κάποιος φώνα-
ξε ότι πρέπει να ζητήσουμε αύξηση 3.000
εσκούδος… Απ’ όλη την αίθουσα ακούστηκαν
φωνές: όχι, 4.000 εσκούδος… Και μετά πάλι
όχι: 5.000 εσκούδος..»

Τον Ιούνη ξεκίνησαν καταλήψεις ενάντια
στις απολύσεις και τα κλεισίματα. Μέχρι το
Φλεβάρη του 1975 εκατοντάδες εργοστάσια

είχαν καταληφθεί και πολλά από αυτά άρχισαν
να λειτουργούν κάτω από εργατικό έλεγχο. Η
κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει μαζικές κρα-
τικοποιήσεις στις μεγάλες βιομηχανίες.

Οι τράπεζες εθνικοποιήθηκαν μετά από την
αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του
Μάρτη 1975. Όμως, το συνδικάτο των τραπε-
ζοϋπαλλήλων δεν έμεινε με σταυρωμένα τα
χέρια. 

Με πρωτοβουλία του το «τραπεζικό απόρρη-
το» παραβιάστηκε, τα «βιβλία» άνοιξαν και
αποκαλύφτηκε ένα βουνό από σκάνδαλα των
πρώην ιδιοκτητών: πώς κονδύλια που για την
καταπολέμηση της ανεργίας πήγαιναν σε εται-
ρείες-βιτρίνα στις αποικίες, παχυλοί λογαρια-
σμοί που χρηματοδοτούσαν τις δραστηριότη-
τες δεξιών κομμάτων και παραστρατιωτικών
της άκρας δεξιάς. Το συνδικάτο υποχρέωσε
τις διοικήσεις να δίνει φτηνά δάνεια στους συ-
νεταιρισμούς που έστηναν οι αγρότες και οι
εργάτες που έκαναν καταλήψεις.

Με την εργατική τάξη σε κίνηση, το «πανη-
γύρι των καταπιεσμένων» απλώθηκε παντού.
Οι καταλήψεις δεν έμειναν μόνο στα εργοστά-
σια. Επιτροπές κατοίκων στις φτωχές συνοι-
κίες και στις παραγκουπόλεις έκαναν καταλή-
ψεις σε άδεια σπίτια και διαμερίσματα και το
«κοινωνικό νοίκι» που όριζαν πήγαινε για έργα
βελτίωσης. Περίπου 2.500 ήταν τα διαμερί-
σματα που είχαν καταληφθεί στη Λισαβόνα.
Στην ύπαιθρο εργάτες γης καταλάμβαναν
αγροκτήματα μεγάλων γαιοκτημόνων. 

Στις 7 Φλεβάρη του 1975, σαράντα χιλιάδες
εργάτες από εργοστάσια της Λισαβόνας με
επικεφαλής τους εργάτες των ναυπηγείων Λισ-
νάβε διαδήλωσαν στο κέντρο της πόλης ενάν-
τια στην ανεργία, τον πληθωρισμό και το ΝΑ-
ΤΟ (ο αμερικάνικος στόλος έκανε «επίσκεψη»).
Την πρωτοβουλία την είχε πάρει η «Ιντερ-Εμ-
πρέσας», το συντονιστικό των εργατικών επι-
τροπών από 38 μεγάλα εργοστάσια. 

Κάθε εργοστάσιο είχε το πανό του, με την

ονομασία του εργοστασίου, τα μπλοκ όταν ορ-
γανωμένα με την περιφρούρηση με τα γουόκι
τόκι και το πανό που μπήκε επικεφαλής της
πορείας έγραφε: «Η ανεργία είναι γέννημα του
καπιταλισμού γι’ αυτό οι εργάτες θα τον κατα-
στρέψουν και θα χτίσουν ένα νέο κόσμο». 

Μπροστά τους βρήκαν τους φαντάρους του
συντάγματος αντιαεροπορικού πυροβολικού
RAL-1, που φρουρούσαν το υπουργείο Εργα-
σίας και την «πολιτιστική αποστολή» των ΗΠΑ.
Οι φαντάροι, με τα αυτόματα περασμένα στη
πλάτη, γύρισαν προς τα κτίρια και άρχισαν να
φωνάζουν συνθήματα μαζί με τους διαδηλωτές. 

Κίνημα φαντάρων

Τέτοιες σκηνές είχαν να εμφανιστούν στην
Ευρώπη από την εποχή των επαναστάσεων
του 1917-18 στη Ρωσία, την Γερμανία και την
Αυστρία. Αυτό ήταν ένα ακόμα πιο ανησυχητι-
κό σημάδι για την άρχουσα τάξη, το ΝΑΤΟ, το
ευρωπαϊκό κεφάλαιο. 

Ο στρατός, το τελευταίο καταφύγιο της κα-
πιταλιστών, έμοιαζε να σπάει: ακόμα και επίλε-
κτες μονάδες όπως οι αλεξιπτωτιστές έκαναν
συνελεύσεις εκλέγανε επιτροπές και αποφάσι-
ζαν ποιες εντολές θα εκτελέσουν. Τους επόμε-
νους μήνες ένα κίνημα των φαντάρων της βά-
σης, το SUV, θα αγκάλιαζε πολλές μονάδες. 

Ο βασικός λόγος που αυτή η επαναστατική
κατάσταση δεν έφτασε ποτέ στην επανάσταση
ήταν ο ρόλος των κομμάτων της αριστεράς,
του Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Κομμου-
νιστικού Κόμματος. Η ουσία της πολιτικής
τους ήταν ότι η πορτογαλική εργατική τάξη
δεν μπορεί να πάρει την εξουσία. Πρώτα «να
διασφαλίσουμε την δημοκρατία» και μετά μπο-
ρούμε να συζητήσουμε για σοσιαλισμό αυτό
ήταν η γραμμή. 

Το ΚΚ ήταν το μόνο οργανωμένο κόμμα με
παράδοση δεκαετιών στην παράνομη δράση
ανάμεσα στους εργάτες. Γι’ αυτό μπόρεσε να

κυριαρχήσει εξαρχής στην Ιντερσιντικάλ, την
συνδικαλισιτκή συνομοσπονδία. 

Από αυτή τη θέση (και με αυτό το κύρος)
στεκόταν συστηματικά εχθρικά στις «ανεύθυ-
νες» απεργίες διαρκείας, στα «ουτοπικά» μι-
σθολογικά αιτήματα. Οι εργάτες έπρεπε να
επικεντρωθούν στην «πάλη ενάντια στο φασι-
σμό» όχι για το μεροκάματο –κι αν χρειαζόταν
τέτοια δράση έπρεπε να αυτοσυγκρατηθούν
για να μην τρομάξουν τις μεσαίες τάξεις και
τις στείλουν στην αγκαλιά της δεξιάς. 

Στην πραγματικότητα, η οικονομική πάλη
ήταν το ρεζερβουάρ από το οποίο αντλούσε
δυνάμεις η πολιτική, και το αντίστροφο. Κάθε
απεργία έφερνε στο κίνημα τμήματα των ερ-
γατών και των εργατριών που αποκτούσαν
φωνή και αυτοπεποίθηση στις δυνάμεις τους.
Αυτό τροφοδοτούσε τον πολιτικό ριζοσπαστι-
σμό τους. Έτσι το «σενεαμέντο» η κάθαρση
από τους χαφιέδες της μισητής PIDE, της μυ-
στικής αστυνομίας της χούντας, έμπαινε πρώ-
το στη λίστα των αιτημάτων των απεργιών: δι-
ευθυντές, προϊστάμενοι διώχνονταν από τους
εργάτες γιατί ήταν χαφιέδες και σπιούνοι. 

Το ΚΚ έβαλε μια σφήνα στο κίνημα που εμ-
πόδιζε τα πιο ριζοσπαστικά κομμάτια να επι-
κοινωνήσουν με τα υπόλοιπα που έμπαιναν με
πιο αργούς ρυθμούς σε κίνηση και απέτρεπε
τις μυριάδες των επιτροπών, συνελεύσεων,
πρωτοβουλιών να μετατραπούν σε σε μια συγ-
κροτημένη δύναμη που θα συζητά και αποφα-
σίζει συντονισμένα, όπως τα σοβιέτ στην Ρω-
σία του 1917.

Η ηγεσία του κόμματος έλπιζε ότι αυτή η
υπεύθυνη στάση θα μεταφραζόταν σε κοινο-
βουλευτική δύναμη και επιρροή στην κυβέρνη-
ση. Διαψεύστηκε. Στις πρώτες εκλογές που
έγιναν τον Απρίλη του 1975, το ΚΚ πήρε 12.5%
ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα πήρε 38%. 

Η πλουσιοπάροχη υποστήριξη που είχε από
τους διεθνείς προστάτες του, εξηγεί μόνο κα-
τά ένα μέρος την μετεωρική άνοδο του ΣΚ του
Μάριο Σοάρες. Πράγματι, ένας πακτωλός χρη-
μάτων από τη Δεύτερη Διεθνή, τη γερμανική
σοσιαλδημοκρατία, ακόμα και από τις ΗΠΑ
έπεσαν στα κοφίνια του κόμματος. 

Όμως, η πραγματική αιτία ήταν ότι το χώρο
για την ανάπτυξή του τον είχε προσφέρει το
ΚΚ. Το ΣΚ δεν είχε να πείσει για τίποτα την
αστική τάξη. Ο Σοάρες ήταν τέκνο των σαλο-
νιών της υψηλής κοινωνίας. Είχε την πολυτέ-
λεια να μιλάει για σοσιαλισμό, αυτοδιαχείριση,
ακόμα –στο πρώτο στάδιο της επανάστασης-
να στηρίζει και απεργίες που καταπολεμούσε
η ηγεσία του ΚΚ. 

Ήταν δηλαδή ένα κόμμα που μπορούσε να
εγγυηθεί στο ντόπιο και διεθνές κεφάλαιο ότι
τίποτα δεν θα αλλάξει και στους εργάτες να
υπόσχεται ότι όλα θα αλλάξουν –αργότερα.
Ετσι μπόρεσε να γίνει και πόλος συσπείρωσης
ενός μεγάλου τμήματος των συντηρητικών με-
σαίων στρωμάτων που σιχαίνονταν τις «υπερ-
βασίες» της επανάστασης αλλά δεν εμπι-
στευόταν τα επίσημα δεξιά κόμματα που είχαν
τη ρετσινιά του χουντικού. 

Χρειάστηκε να φτάσει το τέλος του 1975 και
οι αρχές του 1976 για να «σταθεροποιηθεί» ο
πορτογαλικός καπιταλισμός και η «διεθνής κοι-
νότητα» να βγάλει ένα στεναγμό ανακούφισης.
«Ένα φάντασμα πλανιόταν πάνω από την Ευ-
ρώπη» αλλά ευτυχώς –γι’ αυτούς- εξαφανίστη-
κε. Σαράντα χρόνια μετά είναι στο χέρι μας να
το κάνουμε να επιστρέψει.

Λέανδρος Μπόλαρης

Μεταπολίτευση 
ή Επανάσταση;

Πρωτομαγιά 1975 στη Λισαβώνα



σελ. 14, Νο 1119
εργατικη αλληλεγγυη Το φοιτητικό κίνημα

Μ
έσα σε μια περίοδο έντονης πο-
λιτικής και οικονομικής κρίσης,
όπου έχουμε μπροστά μας τις

εκλογικές μάχες , διεξάγεται το διήμερο
της ΕΑΑΚ στις 26-27 Απρίλη, για να συ-
ζητήσουμε τις εμπειρίες απο τη παρέμ-
βασή μας στις σχολές αλλά και το πώς
θα δώσουμε τη μάχη των φοιτητικών
εκλογών. 

Θα είναι μια πραγματικά πλούσια δια-
δικασία καθώς το φοιτητικό κίνημα φέ-
τος ρίχτηκε απο τις πρώτες κιόλας βδο-
μάδες του Σεπτεμβρίου στη μάχη, όταν
ξέσπασαν καταλήψεις συμπαράστασης
στους διοικητικούς. Είναι μια πολύτιμη
εμπειρία που θα χρειαστεί να την θυμό-
μαστε το επόμενο διάστημα καθώς οι
διαγραφές των φοιτητών που έρχονται,
παράλληλα με τις απολύσεις των μελών
ΔΕΠ θα πρέπει να μας βρει προετοιμα-
σμένους να ξαναριχτούμε στη μάχη. 

Καμπάνια

Ταυτόχρονα, χρειάζεται η ΕΑΑΚ μαζι
με την ΚΕΕΡΦΑ το επόμενο διάστημα να
παίξει πρωταγωνιστικό ρολο τη καμπά-
νια “Καμία ψήφος στους νεοναζί” συνε-
χίζοντας τις ήδη ξεκινημένες μάχες. Εί-
ναι κάτι που οι φοιτητές του ΣΕΚ θα
διεκδικήσουμε απο τη μεριά μας. 

Επίσης, διεκδικούμε πώς θα δώσουμε
τη μάχη των εκλογών βάζοντας μπρο-
στά το ρόλο που έπαιξε η ΕΑΑΚ το προ-
ηγούμενο διάστημα στο κίνημα αλλά και
τις ιδέες της αντικαπιταλιστικής ανατρο-
πής, συνδέοντας όλες τις εκλογικές μά-
χες, δυναμώνοντας την αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά στα πανεπιστήμια, στους
δήμους, στις περιφέρειες, στην ευρω-
βουλή και παντού.

Μιχάλης Πέππας, 
φοιτητής Χημικού Αθήνας

Διήμερο 
των ΕΑΑΚ

Η μάχη των εκλογών
αρχίζει από τις Σχολές
Σ

τις 7 Μάη γίνονται φέτος οι φοιτητικές
εκλογές. Λίγες μέρες πριν την τριπλή
εκλογική αναμέτρηση για τους δήμους,

τις περιφέρειες και την ευρωβουλή, οι φοιτη-
τές των σχημάτων της ΕΑΑΚ δίνουν τη μάχη
για να δυναμώσει η αντικαπιταλιστική αριστερά
και να δώσουν τα πανεπιστήμια το σήμα για με-
γαλύτερη στροφή προς τα αριστερά συνολικά.

Οι δυνατότητες είναι μεγάλες, αν σκεφτού-
με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κυ-
βέρνηση και τις μάχες που άνοιξαν την προ-
ηγούμενη περίοδο στην εκπαίδευση. 

Η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά καθορίστηκε,
από την απεργία των διοικητικών υπαλλήλων
στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Απεργία
ενάντια στις απολύσεις 1.350 εργαζομένων
που θα άνοιγαν το δρόμο για το προχώρημα
των ιδιωτικοποιήσεων. Οι εργαζόμενοι σήκω-
σαν το γάντι και η ηρωική απεργία σχεδόν τεσ-
σάρων μηνών έβαλε φρένο σε αυτή τη διαδι-
κασία. Ταυτόχρονα ανέδειξε πολιτικά προχω-
ρήματα μέσω της σύνδεσης με τα υπόλοιπα
κομμάτια που παλεύουν ενάντια σε αυτή την
επίθεση. Ο Συντονισμός ενάντια στα Κλεισίμα-
τα και τις Διαθεσιμότητες όπου οι διοικητικοί
πρωτοστάτησαν μαζί με τους εργαζόμενους
της ΕΡΤ, έβαλε τα θεμέλια για τη συνέχιση
από κοινού στους απεργιακούς αγώνες. 

Το φοιτητικό κίνημα ήταν παρών σε αυτή τη
διαδικασία. Ξεκίνησε με νέο γύρο φοιτητικών
καταλήψεων κυρίως σε σχολές της Αθήνας και
της Πάτρας. Οι κοινές συνελεύσεις φοιτητών,
διοικητικών και καθηγητών με εβδομαδιαίες
διαδηλώσεις τόσο στην Αθήνα όσο και πανελ-
λαδικά έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην τόνωση της
αυτοπεποίθησης των απεργών. Το  αποτέλεσμα
ήταν από βδομάδα σε βδομάδα το αγωνιστικό
μπλοκ να γίνεται όλο και πιο δυνατό, μπλοκά-
ρoντας τις προσπάθειες της ΔΑΠ να οργανώσει
το απεργοσπαστικό κίνημα των «ανοιχτών σχο-
λών». Παράλληλα οι φοιτητικοί σύλλογοι έβγα-
ζαν ψηφίσματα αλληλεγγύης, συμμετείχαν στην
καθημερινή περιφρούρηση της απεργίας. Τα
σχήματα των ΕΑΑΚ έπαιξαν πρωταγωνιστικό
ρόλο οργανώνοντας εκδηλώσεις, συνελεύσεις
συμπαράστασης όπου οι απεργοί μπόρεσαν να
μιλήσουν για τον αγώνα τους, μαζεύοντας ενί-
σχυση για το απεργιακό ταμείο. Έτσι έγινε

σύνδεση της απεργίας με τα αιτήματα των φοι-
τητών για δημόσια και δωρεάν παιδεία για
όλους χωρίς ταξικές διακρίσεις. 

Παράλληλα με αυτές τις μάχες ,το φοιτητικό
κίνημα συνέχισε να είναι μπροστά στην κόντρα
με τη φασιστική απειλή και το ρατσισμό. Χιλιά-
δες φοιτητές συμμετείχαν στις αντιφασιστικές
διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα τόσο στο Κερατσίνι και την αντιφασι-
στική απεργία στις 26 Σεπτέμβρη, αλλά και μέ-
σα σε κάθε γειτονιά όλης της χώρας, οπουδή-
ποτε οι χρυσαυγίτες προσπάθησαν να πατή-
σουν πόδι. Αποκορύφωμα αυτής της διαδικα-
σίας ήταν η διαδήλωση στις 22 Μάρτη όπου η
ΚΕΕΡΦΑ μαζί με τα ΕΑΑΚ μπήκαν μπροστά σε
κάθε σύλλογο για να οργανωθεί η συμμετοχή,
με αποτέλεσμα τα φοιτητικά μπλοκ να είναι
πολύ μαζικά σε όλες τις πόλεις. Σε πολλές
σχολές οργανώθηκαν αντιφασιστικές εκδηλώ-
σεις με ομιλητές τους γονείς του Σαχζάτ Λουκ-
μάν όπου είχαν τρομερή ανταπόκριση. 

«Στο Πάντειο οργανώσαμε εκδήλωση που
την παρακολούθησαν πάνω από πενήντα φοι-
τητές, ενώ είχαν προηγηθεί  συζητήσεις της
ΚΕΕΡΦΑ τους προηγούμενους μήνες για το
πώς παλεύουμε το φασισμό, μαζί με καθηγη-
τές όπως ο Προκόπης Παπαστράτης αλλά και
εκδήλωση ενάντια στη δίωξη της Εργατικής
Αλληλεγγύης. 

Αυτοπεποίθηση

Η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, με αποκο-
ρύφωμα την αντιφασιστική 22 του Μάρτη
όπου διαδηλώσαμε με πανό, μας δίνει την αυ-
τοπεποίθηση να συνεχίσουμε οργανώνοντας
τα παρακάτω βήματα με δύο σταθμούς. Τη συ-
ζήτηση γύρω από την καμπάνια “καμία ψήφος
στη Χρυσή Αυγή”, όπου οργανώνουμε μάλιστα
εκδήλωση και βιντεοπροβολή του ΦΑΣΙΣΜΟΣ
ΑΕ. Η νίκη του κινήματος που έστειλε τους δο-
λοφόνους του Λουκμάν ισόβια στη φυλακή,
μας δείχνει ότι οι αγώνες μας μπορούν να
έχουν αποτελέσματα. Μαζί με αυτό, τη συζή-
τηση γύρω από το αντικαπιταλιστικό πρόγραμ-
μα πάλης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με την παρουσίαση
του βιβλίου �η εργατική εναλλακτική� που προ-
γραμματίζουμε μετά το Πάσχα» μας είπε η
Μαριλένα Κουντούρη.

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση πανηγυρίζει
για την έξοδο στις αγορές, υπογράφει νέα μνη-
μόνια και ξανανοίγει την επίθεση στην Παιδεία.
Με κεντρικό στόχο τις ιδιωτικοποιήσεις, έχον-
τας υποστεί την ήττα της εφαρμογής του άρ-
θρου 16 και του σχεδίου Αθηνά, επιστρέφει με
σχέδιο Αθηνά νο 2 μέσα από τις διατάξεις του
πολυνομοσχεδίου που ψήφισε πρόσφατα. Χτυ-
πάει τα δικαιώματα των φοιτητών με τη διαγρα-
φή των “αιώνιων” και την επιβολή διδάκτρων.
Διασπάει τα πτυχία σε κύκλους σπουδών και ει-
σάγει τις πιστωτικές μονάδες. Διαλύει τις παρο-
χές δωρεάν σίτισης και στέγασης σε χιλιάδες
φοιτητές κι αυτό πάει χέρι χέρι με καινούριες
απολύσεις προσωπικού στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Δεν είναι τυχαίο πως στην παρουσίαση του
ψηφοδελτίου του Μώραλη για τον Δήμο του
Πειραιά, αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού σε συν-
δυασμό που στηρίζει ο Μαρινάκης παραβρέ-
θηκε ο Αρβανιτόπουλος. Τα σχέδιά τους περι-
λαμβάνουν ακριβώς αυτό! Συνεργασία με τους
μεγαλοπαράγοντες με στόχο την παράδοση
της Παιδείας στους ιδιώτες. Σχέδια όμως που
ξέρουν μέσα από την εμπειρία πως είναι δύ-
σκολο να εφαρμοστούν καθώς ένας νέος γύ-
ρος αναμέτρησης με τα πανεπιστήμια θα τους
φέρει αντιμέτωπους με άλλη μια δυνατή απάν-
τηση του κινήματος. Όμοια με αυτές που απέ-
τρεψαν τις προηγούμενες φορές την εφαρμο-
γή των επιθέσεων σαν σύνολο. 

«Χρειάζεται η συζήτηση για την προοπτική
που βάζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αυτή της ανατροπής
τους, να ανοίξει σκληρά μέσα στις σχολές
συνδέοντας τα εκλογικά κατεβάσματα με τους
αγώνες. Η διαγραφή του χρέους και όχι των
σχολών μας είναι στόχος που πρέπει να υιοθε-
τηθεί από το φοιτητικό κίνημα στο σύνολό του.
Στην Καλών Τεχνών Αθήνας έχουν σταματήσει
από πέρυσι να διδάσκονται αρκετά μαθήματα,
λόγω περικοπών, ενώ οι αξιολογήσεις των
ιδρυμάτων φέρνουν καινούριες απολύσεις. 

Πρόκειται για κατά μέτωπο επίθεση στη
σχολή μας, αν σκεφτούμε πως στα περισσότε-
ρα εργαστήρια δεν υπάρχουν υλικά αναγκά-
ζοντας τους φοιτητές είτε να τα αγοράζουν,
είτε να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τη
σχολή. Από τη μεριά μας, οι φοιτητές και οι
καθηγητές μας διεκδικούμε καλύτερη χρημα-
τοδότηση, να σταματήσει η υποβάθμιση. Ορ-
γανώσαμε εκδηλώσεις το προηγούμενο διά-
στημα για να ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα.
Συγκεκριμένα, τον Φλεβάρη, οργανώσαμε συ-
ζήτηση με θέμα “Τέχνη και Επανάσταση” σχε-
τικά με το ρόλο της τέχνης στα κινήματα αλλά
και τα ιστορικά παραδείγματα όπου η τέχνη
συνδέθηκε με επαναστατικές διαδικασίες.

Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθιες
τις σχολές μας χρειάζεται να χτίσουμε ένα κί-
νημα που στο κέντρο του θα έχει τη μάχη για
τον εργατικό- φοιτητικό έλεγχο των πανεπι-
στημίων. Είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφα-
λίσουμε πως η λειτουργία τους θα ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες της εκπαίδευσης και όχι
στα συμφέροντα των ιδιωτών» λέει η Ελίζα
Κρικώνη, φοιτήτρια του εικαστικού. 

Έλλη Πανταζοπούλου
Τα φοιτητικά μπλοκ στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο 22/3, Αθήνα



Τί μηνύματα και αντιδράσεις 

λαμβάνεις από τις πρώτες 

μέρες προβολής;

Σήμερα που μιλάμε (Τετάρτη
16/4/2014) ξεπεράσαμε τα 100.000
views, ενώ ήδη από την πρώτη μέ-
ρα είχαμε ξεπεράσει τις 100 προ-
βολές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η
περασμένη σαββατιάτικη έκδοση
της «Εφ.Συν.» με το DVD πήγε πά-
ρα πολύ καλά, ανεβάζοντας τα
φύλλα που πουλήθηκαν σε 20.000
από 13.000 που ήταν την προηγού-
μενη εβδομάδα, ενώ αρχίζει και η
προβολή του από τοπικούς τηλεο-
πτικούς σταθμούς όπως ο Flash
που εκπέμπει σε όλη την Δ. Μακε-
δονία. Σημαντικό επίσης να τονί-
σουμε ότι από την πρώτη μέρα
έκανε ταυτόχρονη μετάδοση το
ERT Open. Νομίζω ότι μέχρι στιγ-
μής πηγαίνει ίσως καλύτερα κι από
τα δύο προηγούμενα.

Όπως και στα δύο προηγούμενα
οι πρώτες αντιδράσεις έρχονται
από αριστερά. Αλλά δεν μένουν
μόνο εκεί φτάνοντας ακόμα και
σε�ένα κοινό που είναι συντηρητι-
κό. Κοινό που φαίνεται πλέον ότι
ενοχλείται τόσο πολύ από όλο αυ-
τό το ακροδεξιό συνοθύλευμα του
Σαμαρά, που μας πήρε τηλέφωνο
για να μας συγχαρεί. Κόσμος που
δεν το περιμέναμε ότι θα τους
άρεσε.

Τώρα, από τα πολύ λίγα δείγμα-
τα κριτικής που έχουμε δεχθεί και
είναι από τα αριστερά, παραδόξως
κατηγορηθήκαμε για «οικονομι-
σμό». Απλά μου κάνει εντύπωση
γιατί το ντοκιμαντέρ που κάναμε
ονομάζεται «Φασισμός Α.Ε.». Θεω-
ρούμε ότι η οικονομία είναι πρω-
ταρχικός παράγοντας, καθώς και ο
ρόλος των οικονομικών ελίτ στην
άνοδο του φασισμού. Προφανώς
και είναι ένα πολυεπίπεδο φαινό-
μενο που όμως δεν μπορεί να ανα-
λυθεί τόσο διεξοδικά μέσα σε 80
λεπτά.

Άλλη μια επιχείρηση του καπιταλι-

σμού και μάλιστα ανώνυμη;

Μια φάση του καπιταλισμού για
τα «δύσκολά» του, όταν το πολιτι-
κό κατεστημένο που θα έπρεπε να
μπορεί να τον «ξελασπώσει», κα-
ταρρέει.

Έχοντας χάσει την υποστήριξη
από τον κόσμο, έχοντας χάσει τα
πάντα, δεν μπορεί να το διαχειρι-
στεί, οπότε και παίζει το τελευταίο
του χαρτί. Χαρτί που οι καπιταλι-
στές κατά βάση δεν το θέλουν.
Δεν κάθονται ποτέ πέντε βιομήχα-
νοι και λένε: «θέλουμε φασισμό».
Αλλά το χρησιμοποιούνε προκειμέ-
νου να σταματήσουν την αριστε-
ρά, όποια μορφή κι αν αυτή έχει,
ακόμα κι αν δεν υπάρχει αυτή η

αριστερά. Έχει μια σημασία αυτό
ακόμη και για το σήμερα που δεν
μπορείς να πεις ότι απειλούνται
από κάποιο μαζικό κίνημα της αρι-
στεράς. Υπάρχουν όμως οι συνθή-
κες για την ανατροπή τους. Και
βλέποντας πολύ πιο μπροστά από
εμάς, προετοιμάζονται και βάζουν
στο τραπέζι ακόμη και τον φασι-
σμό.

Όπως λέει και στην ταινία ο Σπύ-
ρος Μαρκέτος (καθηγητής Πολιτι-
κών Επιστημών στο ΑΠΘ) στην Ελ-
λάδα του 2014 έχουν μεταξύ άλ-
λων αποφασίσει ότι θα παίξουν και
με τον φασισμό. Αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι επειδή ενισχύεται από
τις οικονομικές ελίτ είναι και από-
λυτα ελεγχόμενος από αυτές. Δεν
είναι ένας στρατός που απλά παίρ-
νει εντολές. Τον δημιουργούν και
μετά αυτός αποκτά την δική του
δυναμική, ενώ το πιο ανατριχιαστι-
κό είναι ότι αποκτά χαρακτηριστι-
κά μαζικού κινήματος. Κι εκεί αρχί-
ζουν τα προβλήματα ακόμη και για
τους αστούς που τον δημιούργη-
σαν. Κάποιες φορές το μαζεύουν
ανακτώντας τον έλεγχο, ενώ κά-
ποιες άλλες φορές όχι. Η σύλληψη
του Χίτλερ στην απόπειρα πραξι-
κοπήματος το 1923, ή του Μιχαλο-
λιάκου το 2013 είναι εικόνες που
δείχνουν ότι: «θέλουμε να το έχου-
με, αλλά να το ελέγχουμε».

Ο φασισμός είναι πλέον πάνω
στο τραπέζι ως μία τους επιλογή
που δεν ήτανε τις δεκαετίες από
το�’40 και μετά. Δεν είναι η αγαπη-
μένη των καπιταλιστών, αλλά αν

αναγκαστούν όμως δεν θα διστά-
σουν να την χρησιμοποιήσουν. Αξί-
ζει εδώ να σημειώσουμε ότι η συμ-
μετοχή του ΛΑΟΣ και του Καρα-
τζαφέρη στην κυβέρνηση Παπαδή-
μου που άνοιξε έτσι τον δρόμο και
για την συμμετοχή χρυσαυγιτών
σε κυβερνητικά σχήματα, έγινε με-
τά από εντολές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Άρα, η σύλληψη Μιχαλολιάκου

έγινε γιατί αναγκάστηκαν 

ή επειδή οι ίδιοι έκριναν 

ότι έπρεπε να τον μαζέψουν;

Δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε
καταρχήν ο βασικότερος καταλύ-
της που είναι το αντιφασιστικό κί-
νημα. Αυτό τους πίεσε να πάρουν
τις αποφάσεις. Ο τρόπος που το
χειρίστηκαν όμως δείχνει ότι κά-
ποια στιγμή το είχανε στο μυαλό
τους, όχι να το εξαφανίσουν –παιδί
τους είναι άλλωστε- αλλά να το
έχουν κάτω από τον ολοκληρωτικά
δικό τους έλεγχο, όπως άλλωστε
έχει ειπωθεί: να υπάρξει μια πιο
«σοβαρή» Χρυσή Αυγή. Άλλωστε
όλα τα φασιστικά κινήματα που
έχουν μια αισθητή πολιτική παρου-
σία στην Ευρώπη παρουσιάζονται
ως μετά-φασιστικά. Ο Τζιανκάρλο
Φίνι στην Ιταλία, η Μαρίν Λεπέν
στη Γαλλία, όλοι αυτοί δεν κατέβα-
σαν ποτέ έναν Κασιδιάρη. Αυτό γι-
νότανε σε προηγούμενο στάδιο.
Μετά θέλανε έναν πιο «ευπαρου-
σίαστο» φασισμό.

Debtocracy, Catastroika, 

Φασισμός Α.Ε. Κοινός 

παρονομαστής ο καπιταλισμός;

Χωρίς να το έχουμε ξεκάθαρο
στο μυαλό μας όταν ξεκινούσαμε
τον «Φασισμό Α.Ε.», νομίζω ότι ως

τριλογία περιγράφει μια συνέχεια.
Ξεκινώντας από το Debtocracy -με
τα στοιχεία της παγκόσμιας οικο-
νομικής κρίσης που ξεκινάει από
το�’70 με το τέλος της μεταπολεμι-
κής ανάπτυξης- συνεχίζει στο πώς
αυτό από χρηματιστηριακή κρίση
μετατρέπεται σε δημοσιονομική
κρίση, αφού καλούμαστε να δια-
σώσουμε τις τράπεζες με το να τις
πληρώσει ο δημόσιος τομέας.
Ακολουθεί το ξεπούλημα του δη-
μόσιου τομέα με παράλληλο χτύ-
πημα στη δημοκρατία που θέλαμε
να περιγράψουμε στην Catastroika
και τέλος, ο φασισμός που όσο βα-
θαίνει η κρίση εμφανίζεται δυναμι-
κά στο προσκήνιο.

H αναφορά στην αντιφασιστική πά-

λη γιατί είναι τόσο 

περιορισμένη;

Θα ξέφευγε από το στενό πλαί-
σιο του «Φασισμός Α.Ε.» και από
το ακόμη στενότερο του χρόνου.
Το υλικό που είχαμε στην διάθεσή
μας έφτανε για να φτιάξουμε τέσ-
σερα τέτοια ντοκιμαντέρ. Και σε
πλάνα, αλλά πολύ περισσότερο σε
ιστορίες που θα θέλαμε να πούμε
ακόμα. Από την Ισπανία του ’36 μέ-
χρι την Αθήνα του σήμερα. Μείνα-
με στο Α.Ε. Θέλαμε ένα μήνυμα
καθαρό.

Ο ρατσισμός απέναντι 

στους μετανάστες ως οικονομική

εκμετάλλευση, γιατί δεν πιάνεται

από την ταινία;

Σ’ αυτό έχεις απόλυτο δίκιο κι αν
είχαμε χρόνο θα μπορούσε να γί-
νει.

Νομίζω όμως ότι δίνουμε μια
πρόγευση στον κόσμο ακόμα και
με το πώς βλέπουμε τον ρατσισμό

του Χίτλερ και το τι σήμαιναν τότε
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή τι
σήμαιναν στην Ελλάδα της κατο-
χής.

Ότι δηλαδή, μην ψάχνετε για
έναν «τρελό» που ήθελε να εξαφα-
νίσει τους εβραίους. Έστηνε τις ει-
δικές οικονομικές ζώνες της επο-
χής, διέλυε τα μεσαία στρώματα
για να αναπτυχθούν τα ανώτερα,
ώστε να επιτευχθεί η συσσώρευση
του κεφαλαίου. Δίνουμε έτσι μια
τέτοια πρόγευση που με το που θα
δει την Αμυγδαλέζα ο θεατής
έχοντας όλο αυτό το ιστορικό
background από πίσω θα το συν-
δυάσει μόνος του στο μυαλό του
χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες.
Παρ’ όλα αυτά ότι θα μπορούσε να
αναπτυχθεί στο ντοκιμαντέρ, σί-
γουρα θα μπορούσε.

Ποιος είναι ο στόχος σας συνολικά

κάνοντας αυτά τα ντοκιμαντέρ;

Θέλουμε να φέρουμε με επαγ-
γελματικούς όρους και με όρους
εικόνας ένα διάλογο που περιορι-
ζότανε σε πολύ μικρά κομμάτια
της αριστεράς. Δεν είναι τίποτα
περισσότερο. Δημοσιογραφικά
όλα τα ντοκιμαντέρ έχουν πολύ με-
γάλη έρευνα από πίσω τους, αλλά
δεν έχουν αποκαλύψεις.

Δεν κάνουμε ντοκιμαντέρ απο-
καλύψεων δηλαδή, αλλά γνώμης.
Πράγμα που το δηλώνουμε εξ’ αρ-
χής και κυρίως σε όσους μας δί-
νουν τα λεφτά τους. Θα δείτε δη-
λαδή, μια άποψη διαφορετική που
δεν θα δείτε στα συστημικά τηλεο-
πτικά κανάλια. Αλλά σίγουρα μια
άποψη στην οποία εμείς καταλή-
γουμε μέσα από το ρεπορτάζ.

Κάτι ακόμα που πατάει και στο
εικαστικό κομμάτι ήταν ο τερά-
στιος όγκος πληροφοριών που
έπρεπε να θυσιάσουμε προκειμέ-
νου η ταινία να έχει σκηνοθετικές
ανάσες, ώστε να μπορεί να το πα-
ρακολουθήσει κι ένας κόσμος που
δεν είναι μέσα στα πράγματα, που
δεν έχει διαβάσει πολλά. Αυτός εί-
ναι και ο στόχος όλων των ντοκι-
μαντέρ που κάνουμε: το ευρύτερο
δυνατό ακροατήριο. Αλλιώς ποτέ
δεν λέμε κάτι το καινούργιο στις
δουλειές μας.

Απλά αυτό που κάνει την ποιοτι-
κή διαφορά είναι η συγκέντρωση
των πληροφοριών. Συνέχεια ακού-
με για το τι έχει κάνει η Χ.Α. Την
μια βδομάδα διαβάζεις αυτό την
άλλη εκείνο. Άμα πεις στον άλλο
πέντε σημεία μέσα σ’ ένα λεπτό
τον βοηθάς να σχηματίσει μια άλ-
λη εικόνα.

l Info: http://infowarproduc-
tions.com/fasismosae/

Συνέντευξη Νο 1119, σελ. 15
εργατικη αλληλεγγυη

Debtocracy, Catastroika, Φασισμός Α.Ε.

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη που οργάνωσαν οι κινήσεις στο Δήμο και 
στην Περιφέρεια που στηρίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Συνέντευξη με τον
Άρη Χατζηστεφάνου. 
Ο Άρης μίλησε στον
Πάνο Κατσαχνιά

Μια αντικαπιταλιστική τριλογία



ΟΥΚΡΑΝΙΑ εργατικη αλληλεγγυη

Στην
Ανατολική
Ουκρανία
όπως και
στο Κίεβο:

ΟΥΤΕ 
ΔΝΤ
ΟΥΤΕ
ΠΟΥΤΙΝ

Η
εφημερίδα Φαϊνάν-
σιαλ Τάιμς της 19-
20/4 στο ρεπορτάζ

της για τις εξελίξεις στην
ανατολική Ουκρανία, κατα-
γράφει την άποψη ενός κα-
τοίκου του Λουγκάνσκ που
δηλώνει: «Ο κόσμος εδώ θέ-
λει τα ίδια που ήθελε και
στη πλατεία Μαϊντάν: να τον
σέβονται, να έχει δύναμη».
Παρακάτω το άρθρο αναφέ-
ρει: «Όμως, τα κύρια παρά-
πονα των Ανατολικών Ου-
κρανών είναι τα ίδια με αυ-
τά των Δυτικών: η οικονομι-
κή στασιμότητα, ο πολιτικός
υπερσυγκεντρωτισμός, η
διαφθορά και ο έλεγχος του
πλούτου της χώρας από λί-
γους ‘ολιγάρχες’». 

Το κίνημα της Μαϊντάν
δεν ήταν ένα φασιστικό
πραξικόπημα, ήταν ένα γνή-
σιο μαζικό κίνημα. Οι πολιτι-
κές του αδυναμίες επέτρε-
ψαν στους ξεφτιλισμένους
πολιτικούς και τους ολιγάρ-
χες που τους χρηματοδο-
τούν να το καπελώσουν και
να αρπάξουν την κυβέρνη-
ση. 

Ούτε ο κόσμος που δια-
δηλώνει στο Χάρκοβο και το
Λουγκάνσκ είναι ρομποτά-
κια του Πούτιν. Όμως, οι
αγωνίες τους και οι ελπίδες
τους καπελώνονται το ίδιο
άγρια από τον Πούτιν, τους
κομματάρχες του Γιανουκό-
βιτς, εθνικιστικές και αντι-
σημιτικές οργανώσεις όπως
το Οπλότ στο Χάρκοβο. 

Γι’ αυτό το λόγο η Αριστε-
ρά στην Ευρώπη και σε όλο
τον κόσμο πρέπει να βάζει
στο στόχαστρο εξίσου τους
ιμπεριαλισμούς της Δύσης
και τον ρώσικο. Για να δυνα-
μώσει τις γνήσιες αριστερές
φωνές στην Ουκρανία που
απαιτούν έξω και το ΔΝΤ
και τα ρώσικα τανκς. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Ο
Πούτιν εμφανίστηκε στην εκπομπή ενός
καναλιού την Μ. Πέμπτη και απάντησε
στις ερωτήσεις του κοινού με το γνωστό

αγέρωχο ύφος: «Να θυμίσω ότι η Δούμα με έχει
εξουσιοδοτήσει να προστατεύσω όλους τους ρώ-
σικους πληθυσμούς με όλα τα μέσα» είπε, και κα-
τέληξε «ελπίζω να μη χρειαστεί». Όμως, αυτό που
δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν οι συνεχείς ανα-
φορές του στην «Νοβοροσίγια» -τη «Νέα Ρωσία». 

Αυτή ήταν την εποχή των Τσάρων η ονομασία
μιας τεράστιας περιοχής, από τα σύνορα της Μολ-
δαβίας και την Οδησσό μέχρι το λεκανοπέδιο του
Ντονμπάς και το σημερινό Ντνιπροπετρόβσκ –δη-

λαδή η σημερινή νότια και ανατολική Ουκρανία. 
Ο Πούτιν συμπλήρωσε ότι: «η Νοβαροσίγια δό-

θηκε στην Ουκρανία στη δεκαετία του 1920 από
τη σοβιετική κυβέρνηση. Γιατί, ένας Θεός το ξέ-
ρει» -υπονοώντας ότι η περιοχή είναι ρώσικη από
«τα βάθη των αιώνων».   

Ο Θεός μπορεί να μην ξέρει, αλλά οι μπολσεβί-
κοι ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν το 1922 όταν η
περιοχή πέρασε στην Ουκρανική Σοβιετική Δημο-
κρατία. Ήταν μια έμπρακτη απόδειξη στους Ου-

κρανούς αγρότες (αλλά και τους εβραϊκούς πλη-
θυσμούς) της περιοχής που είχαν γνωρίσει επί
δύο αιώνες την «εκπολιτιστική» καταπίεση των
Ρώσων ευγενών και τσιφλικάδων ότι η εργατική
εξουσία είχε ξεκόψει από τον μεγαλορώσικο εθνι-
κισμό. 

Ο μεγαλορώσικος εθνικισμός είναι η ιδεολογία
του καθεστώτος του Πούτιν διανθισμένος με τη
νοσταλγία για τη «χρυσή» εποχή του Στάλιν και
του Μπρέζνιεφ.

Για όλα φταίνε οι Μπολσεβίκοι;

Τ
ην Μεγάλη Πέμπτη, 17 Απρί-
λη, πραγματοποιήθηκε στην
Γενεύη η τετραμερής συνάν-

τηση για την κρίση στην Ουκρανία,
με την συμμετοχή των υπουργών
Εξωτερικών ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρα-
νίας και την Επίτροπο για τις Εξωτε-
ρικές Υποθέσεις της ΕΕ. Είχε μια
«ελπιδοφόρα» έκβαση, όπως έσπευ-
σαν να τονίσουν οι συμμετέχοντες. 

Κατέληξε σε ένα κοινό ανακοινω-
θέν το οποίο καλεί σε «παράδοση
όλων των παράνομα κατεχομένων
όπλων, την αποχώρηση από παρα-
νόμως καταληφθέντα κτίρια, δρό-
μους» με αμνηστία για όσους τις
πραγματοποίησαν και δεσμεύσεις
για αλλαγές στο Σύνταγμα που θα
λαμβάνουν υπόψη τις ευαισθησίες
και τα αιτήματα όλων των εμπλεκο-
μένων. Μια δύναμη τριακοσίων άο-
πλων παρατηρητών του ΟΑΣΕ θα
αναπτυχθεί στην ανατολική Ουκρα-
νία (ήδη σταθμεύουν περί τους εκα-
τό) για να αναφέρει την «πρόοδο»
των συμφωνηθέντων. 

Όπως μας διδάσκει η εμπειρία
από την Βοσνία στη δεκαετία του
’90, αυτές οι «ελπιδοφόρες» συμφω-
νίες ενώ δεν δεσμεύουν ουσιαστικά
κανέναν από τους υπογράφοντες,
λειτουργούν σαν λάδι στη φωτιά
της έντασης και όχι σαν πυροσβε-
στήρας. 

Αυτό έγινε σαφές τις μέρες που
προηγήθηκαν και ακολούθησαν το
ανακοινωθέν της Γενεύης. Τη Μεγά-
λη Τετάρτη, η πολυαναμενόμενη
«αντιτρομοκρατική επιχείρηση» των
δυνάμεων ασφαλείας της κυβέρνη-
σης του Κιέβου κατέληξε σε φιάσκο.
Δυο φάλαγγες τεθωρακισμένων
οχημάτων που κινήθηκαν προς το
Κραματόρσκ με τελικό προορισμό
το κοντινό Σλαβιάνσκ, απωθηθήκαν
και τα πληρώματα έξι εξ’ αυτών τα
παρέδωσαν στα «πράσινα ανθρωπά-
κια». Αυτό είναι το παρατσούκλι για
τους «μυστηριώδεις» ενόπλους με
στολές παραλλαγής χωρίς διακριτι-
κά που έχουν καταλάβει δημόσια

κτίρια στο Χάρκοβο, το Ντόνετσκ,
το Λουγκάνσκ, το Σλαβιάνσκ και άλ-
λες πόλεις της ανατολικής Ουκρα-
νίας. Ζητάνε δημοψήφισμα στην
ανατολική Ουκρανία για την αυτονό-
μηση ή και την ένωση με την Ρωσία,
όπως έγινε στην Κριμαία. 

Λίγο πριν ξεκινήσει η σύσκεψη
στην Γενεύη, τις πρώτες πρωινές
ώρες της Μ. Πέμπτης, οι Εθνοφρου-
ροί που φυλάνε ένα στρατόπεδο
στη Μαριούπολη –μια βιομηχανική
πόλη και λιμάνι στη νοτιανατολική
Ουκρανία- απώθησαν με πραγματι-
κά πυρά την επίθεση τριακόσιων πε-
ρίπου «φιλορώσων» σκοτώνοντας
δύο απ’ αυτούς. Την Κυριακή του
Πάσχα μια επίθεση σε οδόφραγμα
έξω από το Σλοβιάνσκ άφησε δυο
νεκρούς. Η εκεχειρία έσπασε και η
Γενεύη ήταν πολύ μακριά. Ο δήμαρ-
χος του Σλοβιάνσκ κατηγόρησε
τους ναζί του «Δεξιού Τομέα» ως
αυτουργούς της επίθεσης. Η κυβέρ-
νηση του Κιέβου τις ρώσικες μυστι-
κές υπηρεσίες. 

Το ανακοινωθέν της Γενεύης είναι
σημαντικό γι’ αυτά που δεν λέει. Δεν
περιλαμβάνει καμιά αναφορά για
την συγκέντρωση ρώσικων στρατευ-
μάτων στα σύνορα με την Ουκρα-
νία, όπως είχε ζητήσει ο Ομπάμα.
Σύμφωνα με τις δυτικές υπηρεσίες
και το ΝΑΤΟ, ο αριθμός τους φτάνει

τις 50.000 και είναι σε κατάσταση
ύψιστης ετοιμότητας. Δεν μπορούν
να σταθμεύουν επ’ άπειρον εκεί: ο
Μάης είναι η στιγμή που οι παλιές
«σειρές» απολύονται και μια κατά-
σταση ύψιστης ετοιμότητας δεν
μπορεί να διαρκέσει περισσότερο
από μερικές βδομάδες για τεχνι-
κούς λόγους. 

Παζάρι

Το πιο σημαντικό είναι όμως, ότι
ανακοινωθέν δεν περιλαμβάνει κα-
μιά αναφορά στην Κριμαία. Φαίνεται
ότι η Δύση και οι προστατευόμενοί
της στο Κίεβο έχουν «καταπιεί» την
προσάρτηση της χερσονήσου στην
Ρωσία, παρά τις πύρινες καταγγε-
λίες τους. Το παζάρι γίνεται για την
υπόλοιπη Ουκρανία. 

Το περιοδικό Εκόνομιστ κυκλοφό-
ρησε την περασμένη βδομάδα με
εξώφυλλο ένα χάρτη των συνόρων
της Ρωσίας με την Ουκρανία και τη
λέξη «Αχόρταγη» πάνω από την Ρω-
σία. Όμως, η Δύση είναι αποφασι-
σμένη να ικανοποιήσει τις δικές της
ορέξεις και δεν παραιτείται από την
Ουκρανία. Στρατιωτικά η επέμβαση
είναι μάλλον αδύνατη. Όμως, στους
ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς
όλες οι μέθοδοι είναι στο τραπέζι. 

Ο διευθυντής της CIA πήγε στο
Κίεβο «στα πλαίσια περιοδείας»

όπως είπε η Αμερικάνικη κυβέρνηση
λες κι η CIA είναι θίασος. Ο γενικός
γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρασμού-
σεν, δήλωσε ότι θα «εντείνουμε την
παρουσία μας στον αέρα, τη θάλασ-
σα, την ετοιμότητά μας στην ξηρά» -
και σαν πρώτη δόση το ΝΑΤΟ στέλ-
νει κι άλλα μαχητικά στην Πολωνία
και τη Λιθουανία. 

Προς το παρόν αυτές είναι συμβο-
λικές κινήσεις στα πλαίσια του «πο-
λέμου δίχως πόλεμο» όπως αποκα-
λεί την κρίση στην Ουκρανία η εφη-
μερίδα Φαϊνάνσιαλ Τάιμς. Όμως, οι
οικονομικές κυρώσεις που έχουν
επιβάλει οι ΗΠΑ και η ΕΕ, μπορεί να
είναι αναίμακτες, αλλά δεν είναι
συμβολικές. Όπως αναφέρει η εφη-
μερίδα Νιου Γιορκ Τάιμς «σύμφωνα
με υπολογισμούς από την αρχή του
χρόνου έχουν εγκαταλείψει την Ρω-
σία κεφάλαια συνολικά 70 δις δολα-
ρίων». Οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς είχαν το
σαββατοκύριακο που πέρασε πρω-
τοσέλιδη την είδηση ότι δυο μεγά-
λες γιαπωνέζικες τράπεζες η SMBC
και η BTMU, «υποχωρούν από τη
Μόσχα» ακυρώνοντας μεγάλες συμ-
φωνίες με ρώσικες εταιρείες. 

Το δολάριο δεν είναι απλά το
«διεθνές» νόμισμα, είναι ένα πανί-
σχυρο όπλο στα χέρια του αμερικά-
νικου κράτους, του αμερικάνικου ιμ-
περιαλισμού.

“Συμφωνίες” στη Γενεύη
ανταγωνισμοί στην πράξη

Χαριεντισμοί Κέρρυ και Λαβρόφ στα διπλωματικά σαλόνια, θανατικό στους δρόμους της Ουκρανίας


