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εργατικη αλληλεγγυη

Χρυσαυγίτικη αγωγή
για “αποζημίωση”
κατά της Εργατικής
Αλληλεγγύης

Σ
τις 12 Ιούνη συνεχίζεται η δίκη της Εργατικής
Αλληλεγγύης που ξεκίνησε στις 30 Απρίλη στο
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Η εκδίκαση

της μήνυσης κατά της Εργατικής Αλληλεγγύης, σε
συνδυασμό με την υποβολή πλέον και της σχετικής
αγωγής, ήταν αποκάλυψη για τις πραγματικές προθέ-
σεις του μηνυτή και ενάγοντος δικηγόρου Ανδριόπου-
λου. 

Υποτίθεται ότι ο στόχος της ποινικής δίωξης ήταν η
αποκατάσταση “της τιμής και της υπόληψης” του μη-
νυτή, που “θίχτηκε” από άρθρο της Κατερίνας Θωίδου.
Γιατί ήταν το άρθρο της Θωίδου “συκοφαντικό, δυ-
σφημιστικό και εξυβριστικό”; Αφενός γιατί στον Αν-
δριόπουλο αποδόθηκε ο χαρακτηρισμός “φασίστας”,
αφετέρου γιατί η από μέρους του κατάθεση αίτησης
ακύρωσης του νόμου για την ιθαγένεια στο Συμβούλιο
της Επικρατείας αποδόθηκε σε πολιτική υποκίνηση
από το ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη, που πρωταγωνιστού-
σε μαζί με τη ΝΔ του Σαμαρά στην εκστρατεία κατάρ-
γησης του νόμου. Στο ακροατήριο του Τριμελούς, που
διέκοψε τη συνεδρίασή του για μετά τις εκλογές, οι
ισχυρισμοί αυτοί κατέπεσαν πανηγυρικά. 

Πλούσιο παρελθόν διασυνδέσεων

Ο Ανδριόπουλος είναι επιστημονικός συνεργάτης
του εκλεγμένου με τη Χρυσή Αυγή βουλευτή, Αλεξό-
πουλου. Έχει πλούσιο παρελθόν διασυνδέσεων, τόσο
με το ΛΑΟΣ όσο και με τη Χρυσή Αυγή, την οποία κατά
δήλωσή του στο ακροατήριο “δεν θεωρεί φασιστική”.
Σε βίντεο που αποκαλύφθηκε στο ακροατήριο, ο Μιχα-
λολιάκος αποκαλεί τον Ανδριόπουλο “συναγωνιστή
μας”. Όσο για το ΛΑΟΣ, ο Γεωργιάδης σε ανάρτησή
του στην ιστοσελίδα του αποκαλύπτει την στενή συ-
νεργασία του Ανδριόπουλου με τον Θάνο Πλεύρη και
την από κοινού επιλογή της υποβολής της αίτησης
ακύρωσης όχι από το κόμμα, αλλά από έναν ιδιώτη. Τα
σχετικά έγγραφα είναι πλέον στη διάθεση του δικαστη-
ρίου, που μπορεί να βγάλει εύκολα τα συμπεράσματά
του. Στην αγωγή του, που επιδόθηκε στις 8 Μάη στους
τρεις διωκόμενους της Εργατικής Αλληλεγγύης, ο Αν-
δριόπουλος ζητάει 40.000 ευρώ για “αποζημίωση”, μα-
ζί με την απαίτηση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα
επανόρθωση με χρηματική ποινή 587 ευρώ για κάθε
μέρα καθυστέρησης.

Ο στόχος του Ανδριόπουλου είναι προφανής: το
κλείσιμο μιας εφημερίδας της Αριστεράς, μαζί με ένα
καθόλου ευκαταφρόνητο μπόνους στα όσα ήδη τσε-
πώνει από τη Βουλή ο “επιστημονικός συνεργάτης” και
κατά τον Φύρερ “συναγωνιστής” της Χρυσής Αυγής.
Το τερπνόν δηλαδή μετά του ωφελίμου... Η προσπά-
θεια της άκρας δεξιάς να φιμώσει το αντιρατσιστικό
και αντιφασιστικό κίνημα διά του “νομικού ακτιβισμού”
δεν είναι καινούργια και φυσικά δεν είναι μόνο ελληνι-
κή. Η βιομηχανία μηνύσεων της άκρας δεξιάς αποτελεί
δοκιμασμένη και παγκόσμια πατέντα: αυτό που δεν
έχουν πετύχει στο δρόμο οι μαχαιροβγάλτες, να το πε-
τύχουν οι “νομικοί συνεργάτες”. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη έχει αντέξει τη φασιστική
τρομοκρατία, τις επιθέσεις με μαχαίρια και ρόπαλα σε
συντρόφισσες και συντρόφους που την διακινούσαν,
σε πολύ δυσκολότερες στιγμές. Ο Μιχαλολιάκος θα εί-
χε φοβερές ιστορίες να αφηγηθεί στον Ανδριόπουλο.
Αλλά δυστυχώς είναι στη φυλακή. Εκεί είναι η θέση
όλων των “συνεργατών” της ναζιστικής συμμορίας.

Θανάσης Καμπαγιάννης

Το 2010 πριν από τις Περιφερειακές
Εκλογές η Εργατική Αλληλεγγύη παρου-
σίαζε το ψηφοδέλτιο της Αντικαπιταλι-
στικής Ανατροπής στην Αττική. Η συν-
τρόφισσα Αναστασία που ήταν υποψή-
φια στο Βόρειο τομέα είχε στείλει στην
ΕΑ:

«Καλά το είπε η Μαρία Στύλλου ότι το
ψηφοδέλτιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμπερι-
λαμβάνει ολόκληρες γενιές επαναστα-
τών. Ο πατέρας μου ο Καπετάν Κίσσα-
βος (Γεώργιος Μπλάνας) πολέμησε
στην Θεσσαλική Αντίσταση και τον Εμ-
φύλιο. Ήταν μέλος του ΚΚΕ και όταν
διαφώνησε με τη γραμμή του, διαγρά-
φτηκε. Κυνηγήθηκε από την οργάνωση,
στην οποία εντάχθηκε ως νέος δάσκα-
λος, και κινδύνεψε να σκοτωθεί από τα
μέλη του ΚΚΕ στα γεγονότα της Τασκέν-
δης. Η πρώτη του γνωριμία με το μαρξι-
σμό ήταν στα δεκαέξι του χρόνια, όταν
ήταν ακόμα μαθητής του γυμνασίου. Και

δεν εγκατέλειψε την ιδεολογία αυτή μέ-
χρι το θάνατό του. Αντίθετα θα έλεγα,
στο τέλος έγινε και τροτσκιστής. Διάβα-
σε όλα τα βιβλία του Τρότσκι και ήταν
αντισταλινιστής. Θεωρούσε ότι αυτό
που υπήρχε στη Σοβιετική Ένωση δεν
ήταν σοσιαλισμός και ότι η αλλαγή
έπρεπε να γίνει από τους εργαζόμενους
με επαναστατικό τρόπο.

Είμαι σίγουρη ότι όπως τότε έτσι και
τώρα οι μαθητές και οι φοιτητές που
αγωνίζονται στις γραμμές του ΣΕΚ για

το μέλλον τους, το κάνουν με τόση αυ-
ταπάρνηση, όση είχαν και οι παλαιότε-
ροι που έχουν φύγει από τη ζωή, δίνον-
τας ελπίδα και δύναμη σε μας για να συ-
νεχίσουμε. (...)

Γι’ αυτό, πρέπει να κινητοποιήσουμε
όλους τους εργαζόμενους στην Ελλάδα
για να ξεσηκωθούν και οι άλλοι λαοί της
Ευρώπης, να τους σαρώσουμε, να μην
μείνει τίποτα όρθιο από το σάπιο και
απάνθρωπο σύστημα και να χτίσουμε το
σοσιαλισμό από τα κάτω.

Η συμμετοχή μας στις εκλογές είναι
ακόμα μία ευκαιρία για να διαδώσουμε
και να προβάλουμε τις ιδέες μας, να κι-
νητοποιήσουμε τους εργαζόμενους και
να στείλουμε ΝΔ & ΠΑΣΟΚ στο χρονον-
τούλαπο της ιστορίας…».

Τ
ο τελευταίο αντίο στη συντρόφισσά μας Αναστασία Μπλά-
να-Μουστάκα είπαν δεκάδες σύντροφοί της, φίλοι και συγ-
γενείς το Σάββατο 10 Μάη στο 2ο Νεκροταφείο στα Πατή-

σια. Η συντρόφισσα Αναστασία έφυγε από κοντά μας μετά από
μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο την Πέμπτη 8 Μάη. 

Στην πολιτική κηδεία παρευρέθηκαν κρατώντας κόκκινες ση-
μαίες σύντροφοι και συντρόφισσες από το Σοσιαλιστικό Εργατι-
κό Κόμμα (η Αναστασία ήταν μέλος του τοπικού πυρήνα στο Μα-
ρούσι), μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, συναγωνιστές της από την δημοτι-
κή παράταξη «Εκτός των Τειχών», συνάδελφοι και συνδικαλιστές
από τον ΟΤΕ όπου δούλευε, η οικογένειά της και πολλοί φίλοι και
φίλες της. 

Ο Τάσος Αναστασιάδης από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΕΚ
και ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης από την δημοτική κίνηση «Εκτός
των Τειχών» με δύο σύντομες ομιλίες αποχαιρέτισαν την Αναστα-
σία θυμίζοντας την πλούσια πολιτική δράση της και τον σπάνιο
χαρακτήρα της, ενώ στη συνέχεια όλοι μαζί τραγούδησαν την
Διεθνή προς τιμή μιας γνήσιας επαναστάτριας.    

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τον αποχαιρετισμό που
έστειλαν στην Εργατική Αλληλεγγύη οι σύντροφοι από τους πυ-
ρήνες του ΣΕΚ στα Βόρεια.  

«Την Πέμπτη 08.05.14 έφυγε από τη ζωή, ύστερα από σκληρή
μάχη με το καρκίνο, η συντρόφισσά μας Αναστασία Μουστάκα -

Μπλάνα. Γεννήθηκε το 1951 στην Τασκένδη, από γονείς πολιτι-
κούς πρόσφυγες και ήρθε στην Ελλάδα το 1978. Ανέπτυξε έντο-
νη πολιτική δράση στο χώρο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
και συνδικαλιστική δράση στην ΟΜΕ – ΟΤΕ. Γνώρισε το ΣΕΚ το
2006 και οργανώθηκε αμέσως στις γραμμές του στον τ.π. Μα-
ρουσιού.

Η σ. Αναστασία ήταν μία ακούραστη και αφοσιωμένη επανα-
στάτρια και στη γειτονιά και στον ΟΤΕ. 

Ήταν παντού παρούσα. Στις απεργιακές φρουρές του ΟΤΕ
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, στα απεργιακά συλλαλητήρια ενάν-
τια στα μνημόνια και τις απολύσεις, στις μάχες ενάντια στο ρα-
τσισμό και το φασισμό, σε κάθε ΜΑΡΞΙΣΜΟ και σε όλες τις εκλο-
γικές μάχες, στην αρχή με την ΕΝΑΝΤΙΑ και στη συνέχεια με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά και στις δημοτικές εκλογές στο Μαρούσι με το
"Εκτός των Τειχών". 

Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, τέτοιες στιγμές, να περιγρά-
ψει κάποιος την Αναστασία. 

Η μαχητικότητα και η συντροφικότητά της θα μας συνοδεύουν
στον αγώνα μας για να ανατρέψουμε αυτό το σύστημα. Σ' αυτό
τον αγώνα αφοσιώθηκε και της δίνουμε υπόσχεση ότι θα τον συ-
νεχίσουμε και θα κερδίσουμε! 

Στον σύντροφό της Κώστα, στα παιδιά της Ευδοκία και Αυγου-
στίνο τα θερμά μας συλλυπητήρια».

Στερνό αντίο στην Αναστασία
Η Αναστασία με την εφημερίδα στο χέρι στο πανό του “Εκτός των Τειχών” στο Μαρούσι το 2012

Στη σελίδα 17 διαβάστε για 
τη “Μάχη της Σοδειάς” και 
τον καπετάν Κίσσαβο του ΕΛΑΣ, 
πατέρα της Αναστασίας
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Μ
ε κάθε μέρα που περνάει, καταρρέουν
ακόμη περισσότερο τα ψέματα της συγ-
κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Όσο και να

φωνάζουν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος ότι χωρίς
αυτούς θα χάσουμε τη «σταθερότητα» και τη
«σιγουριά» που υποτίθεται ότι βρίσκουμε στην
αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καθημερινή
εμπειρία τους διαψεύδει.

Το νέο ρατσιστικό έγκλημα στα ανοιχτά της
Λαμπεντούζα ανάγκασε ακόμη και τον πρωθυ-
πουργό της Ιταλίας να ομολογήσει ότι υπάρχει
πρόβλημα με μια Ευρώπη που διασώζει τις τρά-
πεζες, αλλά οδηγεί τους πρόσφυγες σε υγρό
τάφο. Η οργή φαίνεται ακόμη πιο έντονα στον
απλό κόσμο πανευρωπαϊκά.

Σε δημοσκόπηση που δημοσίευσε η εφημερί-
δα Φαϊνάνσιαλ Τάιμς τη Δευτέρα, ένα 40% δη-

λώνει ότι η οικονομική του κατάσταση χειροτέ-
ρεψε τους τελευταίους 12 μήνες, άλλο ένα 40%
δηλώνει ότι έμεινε στα ίδια και μόνο 20% αισθά-
νεται βελτίωση. Δεν πρόκειται για δημοσκόπηση
στην «περιφέρεια» αλλά σε όλες τις χώρες της
ΕΕ! Οι εργάτες στην ίδια τη Γερμανία, τη Γαλ-
λία, τον πυρήνα της ΕΕ βλέπουν την κατάσταση
να χειροτερεύει. Γι’ αυτό η ίδια δημοσκόπηση
βρίσκει ένα 20% να δηλώνει υπέρ της εξόδου
από την ΕΕ!

Με πάθος

Είναι μύθος ότι αν μαυρίσουμε τους Σαμαρο-
Βενιζέλους και βάλουμε πλώρη να διαγράψουμε
το χρέος και να δραπετεύσουμε από τα δεσμά
του Ευρώ και της ΕΕ θα βρεθούμε μόνοι. Αντί-
θετα, θα γίνουμε παράδειγμα για την εργατική
τάξη όλης της Ευρώπης.

Γι’ αυτό πρέπει να ψηφίσουμε μαζικά την ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ σε όλες τις κάλπες, χωρίς φόβο και με
πολύ πάθος. 

Αυτός ο δρόμος δεν θα ανοίξει μόνο με την ψή-
φο μας. Ο Σαμαράς είναι γαντζωμένος στην καρέ-
κλα του και ψάχνει εφεδρείες σε «μετανοημέ-
νους» χρυσαυγίτες σαν τον Μπούκουρα που έβα-
λε τα κλάματα στη Βουλή ή τον Αλεξόπουλο που
«ανεξαρτητοποιήθηκε» για να γλυτώσει τη φυλα-
κή. Ο Μπαλτάκος μπορεί να έφυγε, αλλά οι γέφυ-
ρες με τον υπόκοσμο των νεοναζί έχουν μείνει. Η
ανατροπή της συγκυβέρνησης θα είναι σκληρή
μάχη και χρειάζεται να πάμε με τη δύναμη του ορ-
γανωμένου κινήματος και με το οπλοστάσιο των
αντικαπιταλιστικών θέσεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Κάθε ψήφος για τα ψηφοδέλτια που στηρίζει
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στους Δήμους, στις Περιφέρειες
και στις Ευρωεκλογές είναι ένα βήμα μπροστά
σε αυτή την προοπτική. Ελάτε να κάνουμε πολ-
λά βήματα μαζί!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€
Άλλα 6.800 ευρώ συγκεντρώθηκαν την περα-

σμένη βδομάδα ανεβάζοντας τον δείκτη της οι-
κονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης στα 41.830 ευρώ. 

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές στις 18/5
συνεχίζονται οι εξορμήσεις σε χώρους δουλει-
άς και γειτονιές. Ενδεικτικά: 20 ευρώ συγκεν-
τρώθηκαν στο Θριάσειο νοσοκομείο και στην
Ακρόπολη, 15 στον Αγ. Σάββα, από 10 ευρώ
στο Ιπποκράτειο, στο Αγλαϊα Κυριακού, στον
Ευαγγελισμό, στο Βρεφοκομείο Αθήνας, στον
ΟΑΕΔ Γαλατσίου, 55 και 86 ευρώ από εργατι-

κούς χώρους στο Ρέθυμνο και στην Πάτρα αντί-
στοιχα, 30 ευρώ στα Λιόσια.  

Ευχαριστούμε επίσης για τις προσωπικές σας
ενισχύσεις που συνεχίζονται: από 50 ευρώ Νικηφό-
ρος Π., Δάνος Π.,  Μάνος Γ., Αποστόλης Α., από 30
ευρώ Μιχάλης Κ. και Γιάννης Π., από 20 ευρώ Θά-
λεια Γ., Νίκος Φ., Λουκάς Θ., Νίκος Γ., Μαρία Ν.,
Γιωργία Π., Αντώνης Φ., Κώστας Λ., Μαρία Α., από
15 ευρώ Δημήτρης Λ., Δήμητρα Λ. και Γιάννης Τ.,
από 10 ευρώ Κώστας Β., Κώστας Κ., Ηλίας Ν., Λίνα
Σ., Κυριάκος Β., Γιωργος Π., από 5 ευρώ Άρτεμις
Χ., Παναγιώτης Π., Βασίλης Ζ. και Μαρία Β.

Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ
για μια καλύτερη επόμενη μέρα

Ελλάδα - Γαλλία Αντικαπι ταλιστική Συμμαχία

Τ
ην προηγούμενη Τρίτη 6 Μάη
ακτιβιστές από το κίνημα των
μεταναστών «Χωρίς χαρτιά»

στη Γαλλία μαζί με μέλη του Νέου
Αντικαπιταλιστικού Κόμματος
(ΝΡΑ) πήγαν στα Γραφεία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στο Παρίσι,
βγήκαν στο μπαλκόνι και άπλωσαν
ένα πανό που έγραφε: «Ενάντια
στην Ευρώπη-Φρούριο, ΝΑ ΚΛΕΙ-
ΣΟΥΜΕ ΤΗ FRONTEX».

Ήταν ένα δυνατό μήνυμα κατά
του θεσμοθετημένου ρατσισμού
της ΕΕ που κοστίζει ανθρώπινες
ζωές στο Αιγαίο και σε όλη τη Με-
σόγειο. Ήταν επίσης μια χειροπια-
στή συνέχεια στο συντονισμό του
αντιρατσιστικού κινήματος που
υλοποιήσαμε στις 22 Μάρτη με τις
ταυτόχρονες διαδηλώσεις στη
Μασσαλία, στην Τουλούζη, στο
Παρίσι μαζί με τη Θεσσαλονίκη, τα
Χανιά και την Αθήνα.

ΝPA - ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Αυτή η συνεργασία των κινημά-
των σε Ελλάδα και Γαλλία εκφρά-
στηκε και στο πολιτικό επίπεδο με
τη στήριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ από το
ΝΡΑ. Με συνέντευξή του στο ΠΡΙΝ
της περασμένης Κυριακής, ο Αλέν
Κριβίν, ιστορικός ηγέτης της επα-
ναστατικής αριστεράς στη Γαλλία,
δηλώνει:

«Πρέπει να ενισχυθεί ο συντονι-
σμός των δυνάμεων της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς πανευρωπαϊ-
κά. Όταν εκλεγήκαμε στο ευρωκοι-
νοβούλιο, επιδιώξαμε κάτι αντί-
στοιχο, αλλά δεν είχε συνέχεια κα-
θώς οι βασικές δυνάμεις ήταν η
ιταλική Κομμουνιστική Επανίδρυση
που διαλύθηκε και το πορτογαλικό
Μπλόκο της Αριστεράς που προ-
σχώρησε στο ΚΕΑ. (…)

Υποστηρίζουμε πλήρως την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. Καθιστώ σαφές ότι δεν εί-
μαστε με το ΚΕΑ και ειδικά με τον
ΣΥΡΙΖΑ που ηγείται αυτού του κόμ-
ματος. Δεν υπάρχει κανένα δίλημμα:
υποστηρίζουμε στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ».
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Οι εργάτες στο «Νεώριο Ναυπηγεία Σύ-
ρου», ιδιοκτησίας Ταβουλάρη, διεκδικούν
δεδουλευμένα του 2013 και απλήρωτες
υπερωρίες από το 2012. Η σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι ήταν όταν η ΔΕΗ έκο-
ψε το ρεύμα στις εγκαταστάσεις του Ναυ-
πηγείου, επειδή η μπαταχτσίδικη εργοδο-
σία δεν πλήρωνε τις υποχρεώσεις της. 

Μπροστά στον κίνδυνο που ανοίγεται
για κλείσιμο της μονάδας, οι εργάτες ξε-
πέρασαν την αδράνεια της ηγεσίας του
επιχειρησιακού σωματείου και μετά από
μαζική γενική συνέλευση στην πύλη του
εργοστασίου αποφάσισαν απεργία διαρ-
κείας. Τα αφεντικά απάντησαν με την κλή-
ση εισαγγελέα και δυνάμεων του λιμενι-
κού που αποκρούστηκε από τους εργαζό-
μενους, με οργανωμένη περιφρούρηση σε
όλους τους χώρους του ναυπηγείου. Σε
δεύτερη φάση το Υπουργείο Ναυτιλίας
του Βαρβιτσιώτη διέταξε το Λιμενικό να
επέμβει για να απεγκλωβίσει τα πλοία που
είχαν επισκευαστεί και ήταν έτοιμα για
απόπλου. Έτσι το Σάββατο 10/5 «η διοίκη-
ση του ναυπηγείου προχώρησε σε μια κί-

νηση τρομοκρατίας και εκβιασμού καλών-
τας ρυμουλκά πλοία από τον Πειραιά και
τη Μύκονο ώστε να σπάσει τον αποκλει-
σμό και να απελευθερώσει ένα πλοίο απει-
λώντας μάλιστα και με συλλήψεις. 

Δεν λυγίζουν

Η απάντηση ήταν άμεση από τους εργα-
ζόμενους και το λαό της Σύρου όπου μέ-
χρι αυτήν την ώρα βρίσκονται στο ναυπη-
γείο και δεν λυγίζουν στους εκβιασμούς.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βρέθηκε από την πρώτη
στιγμή στο πλευρό των εργαζομένων συμ-
βάλλοντας με τις δυνάμεις της στην εξέλι-
ξη αυτού του αγώνα», όπως αναφέρει η
τ.ε ΑΝΤΑΡΣΥΑ Σύρου σε ανακοίνωσή της. 

Η εργοδοσία κρύβεται από τους εργά-
τες και αρνείται να τους δώσει τα στοιχεία
μισθοδοσίας, κερδών και υποχρεώσεων
της εταιρίας, ενώ ο Ταβουλάρης εμπαίζει
εργάτες και τοπική κοινωνία αρνούμενος

να βρεθεί στην Σύρο και να συναντήσει
αντιπροσώπους τους. Δέχεται μόνο να συ-
ναντήσει τους βουλευτές Κυκλάδων Συρ-
μαλένιο (ΣΥΡΙΖΑ) και Ρήγα (ΠΑΣΟΚ) κατ’
ιδίαν στο γραφείο του στην Αθήνα. Ο εμ-
παιγμός των αφεντικών έχει εξοργίσει τον
εργαζόμενο λαό του νησιού, ενώ το όψιμο
ενδιαφέρον πολιτευτών του ΠΑΣΟΚ προ-
καλεί θυμυδία. «Η στάση της διοίκησης
του ΝΕΩΡΙΟΥ είναι ένας επιπλέον κρίκος
στην αλυσίδα της εργοδοτικής αυθαιρε-
σίας και της συμπίεσης των εργατικών δι-
καιωμάτων που μόνο στόχο έχουν την
απόσπαση όλο και περισσότερου ποσο-
στού κέρδους για τους καπιταλιστές», συ-
νεχίζει η ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ολο-
κληρώνοντας με το σύνθημα «εργάτη μπο-
ρείς χωρίς τ’ αφεντικά».

Σε συνέλευσή τους, που πραγματοποί-
ησαν τη Δευτέρα 12/5, οι εργαζόμενοι του
Νεωρίου αποφάσισαν τη συνέχιση του
αγώνα με απεργία διαρκείας και πορεία
την Τρίτη 13/5 στο κέντρο της Ερμούπο-
λης.  

Αντώνης Σκαρπέλης

Απεργία 
στο Νεώριο Την προηγούμενη βδομάδα η εργοδοσία των Καρ-

φούρ Μαρινόπουλος, ανακοίνωσε εκ περιτροπής ερ-
γασία για το διοικητικό προσωπικό στα κεντρικά γρα-
φεία της εταιρίας. Το μέτρο ξεκίναγε με το κόψιμο
ενός μεροκάματου το μήνα. 

Προφανώς ξέρουμε ότι η εργοδοσία δεν επρόκειτο
να σταματήσει στο κόψιμο μίας μέρας κι αποφασίσα-
με να αντισταθούμε. Έτσι το σωματείο προκήρυξε
24ωρη προειδοποιητική απεργία για τις 15/5 και γενι-
κή συνέλευση την Κυριακή 11/5. Η γενική συνέλευση
ήταν ιδιαίτερα μαζική και η συζήτηση πολύ πλούσια
γύρω από τα ζητήματα στο Καρφούρ αλλά και τα γε-
νικότερα προβλήματα στον κλάδο των εμποροϋπαλ-
λήλων. Τελικά η εργοδοσία μπροστά στη διαφαινόμε-
νη επιτυχία της απεργίας έκανε πίσω, παγώνοντας το
μέτρο. Η απεργία ανεστάλη, προσωρινά όμως. Δεν
εφησυχάζουμε. Η εργοδοσία θα επανέλθει σύντομα,
μπορεί και με χειρότερες επιθέσεις κι έχουμε τον τρό-
πο να την αντιμετωπίσουμε. Με απεργία και συσπεί-
ρωση στο σωματείο.

Μ.Β.,
εργάτης Καρφούρ

Εργαζόμενοι Καρφούρ

ΕΡΤ
Εκατοντάδες εργαζόμενοι της

ΕΡΤ κι όχι μόνο, συγκεντρώθηκαν
την Κυριακή 11/5, στην πύλη του
Ραδιομεγάρου, με αφορμή τη συμ-
πλήρωση 11 μηνών αγώνα. 

“Είμαστε εδώ 11 μήνες μετά το
“μαύρο” που προσπάθησε να επι-
βάλει η κυβέρνηση. Αγωνιζόμαστε
ακόμα και θα αγωνιζόμαστε μέχρι
να ανοίξουμε την ΕΡΤ” μας είπε η
Ειρήνη Φωτέλλη, εργαζόμενη στην
ΕΡΤ και υποψήφια με την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στις ευρωεκλογές. “Σήμερα
είχαμε το μνημόσυνο των συναδέλφων που φύ-
γανε από τη ζωή κατά τη διάρκεια του αγώνα
και δώσαμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε
ακόμα πιο δυνατά, μέχρι να μπούμε μέσα στο
Ραδιομέγαρο”. 

Λουλούδια

Οι συγκεντρωθέντες τίμησαν με προσκλητή-
ριο νεκρών, τραγουδώντας το «πέσατε θύματα
αδέρφια εσείς», αλλά και λίγα λουλούδια στις
κλειδαμπαρωμένες πόρτες τους συναδέλφους
που δεν είναι πια μαζί μας. Αξίζει να τους μνη-
μονεύσουμε κι από τις σελίδες της Εργατικής
Αλληλεγγύης. Πρόκειται για τους: Αχιλλέα Πα-
ναγούλη, Τάσο Αβράτογλου, Έφη Μεταλλινού,
Δημήτρη Ανδρεάδη, Χρήστο Βασίλαρο, Νίκο
Ρόκα, Γιάννα Γιαννούλα, Νίκο Μανιατογιάννη,
Τάκη Λασπόπουλο. Στη συγκέντρωση χαιρέτι-
σαν εκπρόσωποι από δυνάμεις της αριστεράς
που στηρίζουν τον αγώνα της ΕΡΤ, μεταξύ άλ-
λων κι ο Τάσος Αναστασιάδης εκ μέρους της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Είναι ένας αγώνας που μετράει θύ-
ματα, είναι μια κυβέρνηση που έχει βάψει τα χέ-
ρια της με αίμα. Να φύγουν. Ο αγώνας της ΕΡΤ
πρέπει να συνεχίσει μέχρι τη νίκη”, μας είπε.

Την ίδια μέρα, σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο
οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ “υποδέχονταν” Βενιζέ-

λο και Καψή, όπως τους άξιζε. 
Στη Θεσσαλονίκη, έξω από το συνεδριακό

κέντρο στη ΔΕΘ, εργαζόμενοι της ΕΡΤ3 μαζί με
σχολικούς φύλακες, διαθέσιμους εκπαιδευτι-
κούς, φοιτητές κλπ, χαλάσανε τη φιέστα του
Βενιζέλου, την οποία και πραγματοποίησε με τη
βοήθεια των ΜΑΤ, που δεν δίστασαν να προπη-
λακίσουν τους διαδηλωτές. 

Στο Ηράκλειο της Κρήτης τον Καψή, τον
έκρυψαν ακόμα και από τα δελτία τύπου της εκ-
δήλωσης που οργανώθηκε από το ΠΑΣΟΚ και
την Ελιά. Ήταν τέτοιος ο φόβος για τις αντιδρά-
σεις των εργαζομένων της ΕΡΑ Ηρακλείου, που
άλλαξαν τον τόπο της εκδήλωσης κι επιστρά-
τευσαν δεκάδες αστυνομικούς. Παρ'όλα αυτά η
συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το
ξενοδοχείο όπου επελέγη για να "κρυφτεί” η εκ-
δήλωση. Mε θράσος ο πρώην υπουργός, βγήκε
στη συγκέντρωση, όπου και τα “άκουσε” από
τους εργαζόμενους.

Ραδιομαραθώνιο ενάντια στο “μαύρο” θα
πραγματοποιήσει η ΠΟΣΠΕΡΤ στις 14/5, για την
ενίσχυση του απεργιακού ταμείου. Ενισχύστε τον
ηρωικό αυτό αγώνα καταθέτοντας χρήματα στο
λογαριασμό GR3901101800000018048007100
(Εθνική).

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
Με καθιστική διαμαρτυρία – κατασκήνω-

ση έξω από το υπουργείο Οικονομικών, συ-
νεχίζουν από τις 7/5, οι ηρωικές καθαρί-
στριες του υπ.Οικ, που παλεύουν από τον
Οκτώβρη ενάντια στις απολύσεις.

“Συνεχίζεται ο αγώνας. Καθημερινά εδώ
μέχρι που θα πάμε πίσω στις δουλειές μας”
μας λέει η Κατερίνα Καποδίστρια, καθαρί-
στρια. “Δεν πρόκειται να φύγουμε. Κρατάμε
τη διαμαρτυρία αυτή σε 24ωρη βάση με
βάρδιες. Μέχρι την τελική νίκη. Ζητάμε από
όλο τον κόσμο να έρθει να συμπαρασταθεί.
Περνάει πολύς κόσμος, κάθεται, υπογρά-
φει, συμπαραστέκεται. Τους ευχαριστούμε
όλους πολύ. Στις 18/5, λήγουν οι διαθεσιμό-
τητες αλλά εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώ-
να. Δεν πρόκειται να φύγουμε από το δρό-
μο αν δεν δικαιωθούμε”.

Συμπαράσταση

Την ημέρα, διαδηλώσεις από διάφορους
χώρους καταλήγουν εκεί για συμπαράστα-
ση. Το ίδιο και συνδικαλιστές, ακτιβιστές,
δημοτικοί σύμβουλοι, βουλευτές της αρι-
στεράς κι εκατοντάδες ερ-
γαζόμενοι κι εργαζόμενες
του κέντρου της Αθήνας.
Το βράδυ αναλαμβάνουν
οι μουσικοί, πραγματοποι-
ώντας μικρές συναυλίες
στο πεζοδρόμιο της Καρα-
γιώργη Σερβίας. 

“Στον αγώνα αυτό είμα-
στε μαζί με τους πολίτες,
μαζί με χιλιάδες ακόμη
απολυμένους και απολυμέ-
νες και αγωνιζόμαστε κα-
θημερινά ενάντια στα μέ-
τρα της ελληνικής κυβέρ-
νησης και της τρόικας που

καταστρέφουν τη ζωή μας και μας οδηγούν
σε πλήρη εξαθλίωση” λένε οι ίδιες οι καθα-
ρίστριες και καλούν “όλους τους απολυμέ-
νους, τους άνεργους, όσους και όσες αντι-
στέκονται στις πολιτικές της κυβέρνησης
και της τρόικας, τους πολίτες, τα συνδικά-
τα, τις γυναικείες οργανώσεις, τη νεολαία,
τους ανθρώπους των γραμμάτων, των τε-
χνών και της επιστήμης, να ενώσουν τη φω-
νή τους με τη δική μας” και να δώσουν το
παρών στην κρίσιμη αυτή φάση του αγώνα.

“Ο αγώνας των καθαριστριών ενάντια
στις απολύσεις είναι αγώνας όλης της ερ-
γατικής τάξης” δήλωσε ο Πέτρος Κωνσταν-
τίνου, υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας, ο
οποίος βρέθηκε στο πλευρό τους. “Για να
μην διαλύσουν τις δημόσιες υπηρεσίες, για
να μην οδηγηθούν κι άλλοι στις μακριές ου-
ρές της ανεργίας. Σε αυτό τον αγώνα πρέ-
πει όλοι να δώσουμε τη στήριξή μας. Για να
ανατρέψουμε την κυβέρνηση και να ανοί-
ξουμε το δρόμο για εργατικές κατακτήσεις.
Ο αγώνας των καθαριστριών μας εμπνέει
γιατί δείχνει το μέλλον”.  

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τον αγώ-
να των καθαριστριών από το ολοκαίνουργιο
site: agwnkatharistries595.wordpress.com.

Να γυρίσουν πίσω όλοι οι απολυμένοι

11 Μάη, Ραδιομέγαρο Αγίας Παρασκευής
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Α
περγιακό λουκέτο μπαίνει στα
νοσοκομεία 4 μόλις μέρες
πριν τις εκλογές, με την

24ωρη πανυγειονομική απεργία στις
14/5. Απεργιακή συγκέντρωση θα
πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέ-
ρι στο υπουργείο Υγείας. Βασική
αιχμή των υγειονομικών είναι το μέ-
τρο της αξιολόγησης, της δημιουρ-
γίας δηλαδή μιας μόνιμης βιομηχα-
νίας απολύσεων του 15% των υπαλ-
λήλων ετησίως.

“Η απεργία στις 14/5, είναι μια σω-
στή απόφαση γιατί αντανακλάει την
οργή των συναδέλφων για την αξιο-
λόγηση” δήλωσε στην “Ε.Α” ο Χρί-
στος Αργύρης, γιατρός στο Γεννη-
ματά και μέλος του γ.σ της ΑΔΕΔΥ.
“Η εικόνα είναι ότι πανελλαδικά ση-
μειώνονται οι μαζικότερες γενικές
συνελεύσεις  των τελευταίων μηνών,
ενώ στη σύσκεψη της ΑΔΕΔΥ για
την αξιολόγηση την περασμένη βδο-
μάδα τα νοσοκομεία είχαν τη μεγα-
λύτερη παρουσία. Ήταν σωστή η
πρόταση του Συντονιστικού των Νο-
σοκομείων στην ΠΟΕΔΗΝ, όταν μέ-
λη του Νυστεριού από Θριάσιο,
Αγλ.Κυριακού κι Αγ.Σάββα απαίτη-
σαν απεργιακή απάντηση άμεσα
πριν τις εκλογές. Οι φωνές που μι-
λάνε για μια απεργία χωρίς νόημα
λόγω προεκλογικής περιόδου, πέ-
φτουν στο κενό. Οι δυνάμεις του
Συντονιστικού και του Νυστεριού,

οργανώνουμε την απεργία και πι-
στεύουμε στην επιτυχία της”. 

Συνέλευση του Συντονιστικού
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6/5,
στον Αγ.Σάββα, με συμμετοχή αγω-
νιστών κι αγωνιστριών από 8 νοσο-
κομεία της Αθήνας και στην οποία
συζητήθηκε η οργάνωση της απερ-
γίας αλλά και η αγωνιστική κλιμάκω-
ση στη συνέχεια. “Το γεγονός ότι
στα τέλη του Ιούλη θα ολοκληρω-
θούν οι διαδικασίες της “αξιολόγη-
σης”, δηλαδή μέσα στο κατακαλό-
καιρο, μας βάζει πιο επιτακτικά εδώ
και τώρα να βάλουμε όλες μας τις
δυνάμεις ώστε η αξιολόγηση να μην

ξεκινήσει ποτέ” λέει σε ανακοίνωσή
του το Συντονιστικό. 

Ταυτόχρονα σε πολλά νοσοκο-
μεία πραγματοποιήθηκαν μαζικότα-
τες γενικές συνελεύσεις που απο-
φάσισαν την συμμετοχή στην απερ-
γία και την ανυπακοή στο μέτρο της
αξιολόγησης. 

“Οι συγκεντρώσεις - συνελεύσεις
σε Σισμανόγλειο και Φλέμιγκ, κατέ-
δειξαν την ομόφωνη διάθεση των
εργαζομένων να αντιδράσουν, να
μην συμμετέχουν στη διαδικασία, να
καταργήσουν το νόμο. Ως τώρα το
κλίμα που εισπράτουμε τόσο από τα
δικά μας νοσοκομεία, όσο και από

τα υπόλοιπα της χώρας είναι κλίμα
οργής, αγανάκτησης και διάθεση
για αντίσταση στο υποχρεωτικό 'χα-
ρακίρι' που μας υποχρεώνει η κυ-
βέρνηση με την αξιολόγηση. Με
όλες μας τις δυνάμεις θα συμμετά-
σχουμε στην 24ωρη απεργία της Τε-
τάρτης 24/5 που κήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ
και στη συγκέντρωση στο Υπουρ-
γείο Υγείας” λένε οι εργαζόμενοι
από τα δυο νοσοκομεία των Βορείων
Προαστίων. 

Στον Ευαγγελισμό σε μια μεγάλη
γενική συνέλευση, αποφασίστηκε η
αποχή από τη διαδικασία της αξιολό-
γησης, ενώ θα συγκεντρωθούν και
υπογραφές ενάντια στο νόμο, αλλά
και για την ανάδειξη των οξυμένων
προβλημάτων του νοσοκομείου.
Εκτός από συμμετοχή στην απεργία
της Τετάρτης 14/5, οι εργαζόμενοι
είχαν προγραμματίσει συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, στις 8 το πρωί, στα
Επείγοντα του νοσοκομείου.

“Η συνέλευση της Δευτέρας 12/5
στο Αγλ. Κυριακού ήταν από τις μα-
ζικότερες των τελευταίων χρόνων.
Το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο και οι
εργαζόμενοι αποφασισμένοι ότι κάτι
πρέπει να γίνει πλέον” μας είπε η
Μαρία Αλιφιέρη εργαζόμενη στο

συγκεκριμένο νοσοκομείο. “Επίσης
έγινε καθαρό ότι τον αγώνα θα τον
τραβήξουν από τα κάτω τα πρωτο-
βάθμια σωματεία με συντονισμό με-
ταξύ τους. Η απόφαση για καμιά
απόφαση στις αξιολογήσεις είναι
ομόφωνη, ενώ στη συζήτηση συνδέ-
θηκε με το γενικότερο ζήτημα για
την υποβάθμιση του ΕΣΥ με στόχο
το ξεπούλημα”.

Μαζική συνέλευση πραγματοποι-
ήθηκε την Παρασκευη 9/5 και στο
ΠΑ.Γ.Ν.Η., στο Ηράκλειο της Κρή-
της. Κυρίαρχο θέμα η οργάνωση
του αγώνα για την κατάργηση και
την ακύρωση στην πράξη του
ν.4250/14 για την αξιολόγηση στα
νοσοκομεία. Σύνθημα των εργαζομέ-
νων είναι “κανένας αξιολογούμενος-
κανένας αξιολογητής-καμία αξιολό-
γήση”. Μεταξύ άλλων η συνέλευση
αποφάσισε τη συμμετοχή στην
απεργία της 14/5, με συγκέντρωση
στην 7η ΥΠΕ, καθολική αποχή απο
τα καθήκοντα της αξιολόγησης,
συλλογή υπογραφών κλπ.

Αντίστοιχα μεγάλες συνελεύσεις
έγιναν στον Αγ.Σάββα, το Αττικό, το
ΨΝΑ, το Γεννηματά, το Αγ.Όλγα και
πολλά ακόμα νοσοκομεία.

Σ.Μ.

14/5 Απεργία στα Νοσοκομεία...

Ξανά σε απεργιακές κινητοποιήσεις
κατέβηκαν οι εργαζόμενοι των ΑΕΙ,
ενάντια στις διαθεσιμότητες. Οι διοικη-
τικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων
αποφάσισαν 48ωρη απεργία στις 13 και
τις 14/5 καθώς 1158 υπάλληλοι οδη-
γούνται στην απόλυση. 

Οι απεργοί εκτός από το μείζον ζήτη-
μα των διαθεσιμοτήτων τους, εντάσ-
σουν στο πλαίσιο αγώνα, τόσο την αξιο-
λόγηση, όσο και ζητήματα όπως οι δια-
γραφές των φοιτητών, η επιβολή διδά-
κτρων, η ιδιωτική παρέμβαση μέσω ερ-
γολαβιών στα πανεπιστήμια κλπ.

Σε συνέλευσή τους τη Δευτέρα 12/5,
οι εργαζόμενοι του ΕΚΠΑ, αποφάσισαν
συμμετοχή στην απεργία με περιφρού-
ρησή της. “Το κλίμα στη συνέλευση
ήταν ιδιαίτερα αγωνιστικό, παρά την
τρομοκρατία που επικρατεί το τελευ-
ταίο διάστημα λόγω διαθεσιμοτήτων”
μεταφέρει ο Μηνάς Χρονόπουλος, φοι-
τητής από το ΕΚΠΑ, που παρακολούθη-
σε της συνέλευση. “Χρειάζεται στήριξη
της απεργίας και από τους φοιτητές.
Υπάρχει μεγάλη διάθεση για κλιμάκωση
και συντονισμό. Την Τετάρτη 14/5 για
παράδειγμα, ημέρα απεργίας και στα
νοσοκομεία γίνεται η προσπάθεια για
συντονισμό και κοινό βάδισμα με τους
υγειονομικούς”. Στο τέλος της συνέλευ-

σης αποφασίστηκε η επανασυγκρότηση
της απεργιακής επιτροπής, που δρούσε
την περίοδο της πολύμηνης απεργίας
το 2013.

“Την Τρίτη 13/5 η πύλη του πανεπι-
στημίου ήταν κλειστή με περιφρούρη-
ση. Πολλά μαθήματα κι εργαστήρια
αναβλήθηκαν. Πολύ καλή εικόνα μας
έρχεται κι από την επαρχία, όπως π.χ
τα Γιάννενα που υπάρχει μεγάλη συμ-
μετοχή” μας είπε η Μαρλέν Λογοθέτη,
διοικητική υπάλληλος του ΕΚΠΑ. “Τα
πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από
την απεργία διαρκείας των προηγούμε-
νων μηνών, παρόλα αυτά με τη 48ωρη
αυτή απεργία στέλνουμε το μήνυμα ότι
συνεχίζουμε, δεν δεχόμαστε καμία από-
λυση, καμία διαθεσιμότητα. Θα το πα-
λέψουμε. Για να ξανασηκωθεί η νέα αυ-
τή απεργιακή κινητοποίηση, έπαιξε ρό-
λο η ανατροπή του παλιού Δ.Σ της ομο-
σπονδίας και η συνεχής δράση των συ-
ναδέλφων της απεργιακής επιτροπής
ακόμα και μετά τη λήξη της απεργίας
διαρκείας”. 

Οι απεργοί την Τετάρτη 14/5, οργα-
νώνουν προσυγκέντρωση στις 12μες,
στα Προπύλαια, με προοπτική να ενω-
θούν με τους απεργούς υγειονομικούς
και με πορεία να καταλήξουν στο Σύν-
ταγμα, όπου βρίσκονται οι καθαρί-
στριες του υπουργείου Οικονομικών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΑΕΙ

48ωρη απεργία στα Πανεπιστήμια Α
περγιακό λουκέτο και στα
ιδιωτικά σχολεία θα μπει την
Τετάρτη 14/5, καθώς η ΟΙ-

ΕΛΕ, η ομοσπονδία των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών αντιστέκεται στο
συνταγματικό πραξικόπημα, όπως
το χαρακτηρίζει, που τελειώνει επί
της ουσίας την κρατική εποπτεία
στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Απεργιακή συγκέντρωση προ-
γραμματίζεται στις 10πμ στο θέα-
τρο Άλφα. 

“Η άρση της κρατικής εποπτεί-
ας από τα ιδιωτικά σχολεία και
από κάθε πτυχή της δραστηριό-
τητάς τους σε συνδυασμό με την
ισοπέδωση των εργασιακών σχέ-
σεων των ιδιωτικών εκπαιδευτι-
κών δημιουργούν το κατάλληλο
υπόβαθρο, ώστε η ιδιωτική εκπαί-
δευση να μεταβληθεί σε χώρο
πώλησης τίτλων. Οι συνέπειες
της εφαρμογής αυτής της πολιτι-
κής θα είναι μακροπρόθεσμα
ανυπολόγιστες. Οι εκπαιδευτικές
ανισότητες θα αγγίξουν το επίπε-
δο της δεκαετίας του ‘50 και του
‘60” αναφέρει η ΟΙΕΛΕ.

Παράλληλα οι ιδιωτικοί εκπαι-
δευτικοί “θα κληθούν να δου-
λεύουν πέραν του διδακτικού
προγράμματος, συχνά έως τη νύ-
χτα, πέραν του διδακτικού έτους
(το καλοκαίρι) και μέσα σε αρ-
γίες, χωρίς δυνατότητα ελέγχου
από την πολιτεία και χωρίς, φυσι-
κά, να πληρώνονται για δήθεν

παιδαγωγικές δραστηριότητες
που θα στήσουν οι επιτήδειοι
σχολάρχες, οι οποίοι απαλλαγμέ-
νοι από το περιττό ‘εργασιακό
κόστος' θα εισπράττουν 'μαύρα'
εκατομμύρια ευρώ από τους ανυ-
ποψίαστους γονείς”. 

Την ίδια στιγμή οι ιδιωτικοί εκ-
παιδευτικοί καταγγέλλουν την εκ-
στρατεία των ιδιοκτητών σχολεί-
ων ενάντια στην απεργία. Σε ορι-
σμένα σχολεία οι εκπαιδευτικοί
καλούνται σε μικρά γκρουπ μέσα
στα γραφεία της διεύθυνσης,
όπου τους απευθύνονται 'συστά-
σεις' για την απεργία. Σε κάποια
άλλα δεν τηρούνται καν τα προ-
σχήματα. Οι ιδιοκτήτες απευθύ-

νουν τελεσίγραφο στους εκπαι-
δευτικούς και διαλύουν Γενικές
Συνελεύσεις που έχουν προγραμ-
ματιστεί για να γίνει ψηφοφορία
σχετικά με τη συμμετοχή στην
απεργία. 

“Πίσω από το σχέδιο τρομο-
κράτησης των εκπαιδευτικών βρί-
σκονται συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες
ιδιωτικών σχολείων, που εδώ και
καιρό έχουν συντονίσει τις κινή-
σεις τους και λειτουργούν αυτό-
νομα από την υπόλοιπη ιδιωτική
εκπαίδευση σε στενή συνεργασία
με πολιτικούς κύκλους της κυ-
βέρνησης και του Υπουργείου
Παιδείας” καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ.

...και στα ιδιωτικά σχολεία

Την άμεση ανάκληση της απόλυσης του Σπύρου Τζανετάτου ερ-
γαζόμενου στη Βιοκλινική Αθήνας, απαιτεί το κλαδικό σωματείο
των Ιδιωτικών Κλινικών, από την εργοδοσία της Βιοϊατρικής.

Το σωματείο καταγγέλει τον εκδικητικό χαρακτήρα της απόλυ-
σης λόγω της συμμετοχής του εργαζόμενου σε απεργιακές κινη-
τοποιήσεις. “Η ξεκάθαρη επιδίωξη των εργοδοτών είναι ο φτηνός
και υποταγμένος εργαζόμενος” λέει το σωματείο σε ανακοίνωσή
του. “Ο εργαζόμενος που θα υπομένει αδιαμαρτύρητα τους όρους
εργασίας, την ατελείωτη δουλειά, τη δουλειά χωρίς δικαιώματα.
Οι μεγαλοκλινικάρχες απαιτούν νέες μειώσεις μισθών κατά 15%
την ώρα που έχουν γενικευτεί η υποστελέχωση και η εντατικοποί-
ηση. Καλούμε τους εργαζόμενους να κάνουμε την υπόθεση του
συναδέλφου Σπύρου Τζανετάτου, υπόθεση όλων μας”.

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ

Γενική συνέλευση στον Ευαγγελισμό, 8 Μάη



Η μάχη των εκλογώνσελ. 6, Νο 1122
εργατικη αλληλεγγυη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
To Kίνημα στην Πόλη κατε-

βαίνει στην τρίτη του εκλογι-
κή αναμέτρηση μην έχοντας
παρεκκλίνει από τις αρχές
και τις απόψεις του από την
πρώτη φορά του εκλογικού
του κατεβάσματος και προσ-
δοκώντας την αναγνώριση
των ζωγραφιωτών.

Οταν λέμε αναγνώριση, εν-
νοούμε ότι ήμασταν κοντά σε
όλα τα κινήματα που ανα-
πτύχθηκαν στην γειτονιά πριν
από τις εκλογές -ανάμεσά
τους οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ,
οι διοικητικοί πανεπιστημίου,
οι γιατροί του Λαϊκού, οι εκ-
παιδευτικοί- και θα συνεχί-
σουμε να είμαστε και μετά
τις εκλογές.

Αυτή είναι η έννοια της δι-
κής μας Αριστεράς της ρή-
ξης και της ανατροπής σε αν-
τικαπιταλιστική κατεύθυνση.

Ράνια Νενεδάκη,
υποψήφια δήμαρχος Ζωγρά-

φου με το “Κίνημα στην Πόλη”

Mε αμείωτη ένταση συνεχί-
ζουμε την εκλογική καμπάνια
στου Ζωγράφου.  Στην εξόρ-
μηση στο Μάρκετ Ιν, πέραν
του ότι μιλήσαμε με δεκάδες
αγωνιστές και δώσαμε έντε-
κα εφημερίδες, μάθαμε για
την 48ωρη απεργία των διοι-
κητικών του ΕΚΠΑ και τη συ-
νέλευση που οργάνωναν.
Στην περιοδεία πόρτα-πόρτα
στην οδό Ταξίλου στα Ιλίσια,
δώσαμε 5 φύλλα της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης και πήραμε
πολλές υποσχετικές για στή-
ριξη των αντικαπιταλιστών
στις εκλογές.

Είναι ελπιδοφόρο ότι ο κό-
σμος που έδωσε τις μάχες
όλο το προηγούμενο διάστη-
μα, εξακολουθεί να το κάνει
και μέσα στην προεκλογική
περίοδο και θα το κάνει και
την επόμενη μέρα των εκλο-
γών. Η εκλογική ενίσχυση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η εγγύη-
ση ώστε αυτοί οι αγώνες να
φτάσουν στην δικαίωση και
τη νίκη.

Γιώργος Τσαμούρης, 
υποψήφιος δημοτικός σύμ-

βουλος με το Κίνημα στην Πόλη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Με ομιλητές τους υποψήφιους ευρωβουλευτές με την

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Μαριάννα Τσίχλη, Δημήτρη Γράψα και Γιάν-
νη Σηφακάκη έγινε την περασμένη Πέμπτη η προεκλογι-
κή εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε Ιλιον-Πετρούπολη και
ακολούθησε πλατιά συζήτηση.

«Τις τελευταίες μέρες έχουμε βρεθεί σε όλους τους
χώρους και όλες τις γειτονιές, στις πλατείες, τα ΚΑΠΗ,
το γκαράζ του Δήμου, το ΙΚΑ, τους εργαζόμενους του
δημαρχείου, ξανά ενάντια στις κεραίες μαζί με τους κα-
τοίκους στην Ανω Πετρούπολη και βέβαια στο προεκλο-
γικό μας περίπτερο» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
η πρώην δημοτική σύμβουλος και υποψήφια στον συν-

δυασμό της Ανυπότα-
κτης Πετρούπολης
Κατερίνα Πατρικίου.

«Είμαστε στους δρό-
μους, όπως ήμασταν
και όλο το προηγούμε-
νο διάστημα που δεν

είχαμε εκλογές, ανοίγοντας τα ζητήματα και συνδέοντας
τις τοπικές με τις κεντρικές μάχες. Και ταυτόχρονα χαρά-
ζοντας μια άλλη προοπτική απέναντι στην χρεοκοπία του
καπιταλισμού, ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν αν απλά
αλλάξουν αυτοί που θα αναλάβουν να τον διαχειριστούν,
αλλά αν συγκρουστούμε με τα συμφέροντα και οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους».

ΓΛΥΦΑΔΑ
Το εργατικό κίνημα δίνει μεγάλες

μάχες ενάντια στη συγκυβέρνηση,
ακόμα και τις τελευταίες μέρες πριν
από τις εκλογές. Στη Γλυφάδα αυτό
συνοψίζεται στον αγώνα ενάντια
στις απολύσεις και τις πεντάμηνες
συμβάσεις στο δημόσιο.  

Μαζί με αυτό, η Αριστερή Πρωτο-
βουλία Γλυφάδας προσπαθεί να ορ-
γανώσει την αντίσταση στο ξεπούλη-
μα του Ελληνικού, αλλά και στην και-

νούρια πρόκληση, την ιδιωτικοποίηση
του παραλιακού μετώπου. Πολλοί
σύντροφοι του ψηφοδελτίου προέρ-
χονται από τις μεγάλες μάχες των εκ-
παιδευτικών, των αντιρατσιστών, των
φοιτητών, των τοπικών κινημάτων. 

Αναδεικνύουμε με αυτό τον τρόπο
ότι οι μάχες είναι κοινές και ο αντίπα-
λος ένας. Το ίδιο το σύστημα που

γεννά μνημόνια και φασισμό. Απαν-
τάμε με αγώνες, όπως κάναμε στις 7
Μάη που βρεθήκαμε μπροστά στο να
διαδηλώσουμε ενάντια στην προ-
εκλογική φασιστοσύναξη του Πανα-
γιώταρου στη γειτονιά μας. Έτσι θα
συνεχίσουμε! Στην πρώτη γραμμή,
προσπαθώντας να καθορίσουμε πως
και στη Γλυφάδα ο κόσμος που πα-
λεύει θα κερδηθεί στην αντικαπιταλι-
στική προοπτική.

Έλλη Πανταζοπούλου,
υποψήφια δημοτική σύμβουλος,

Αριστερή Πρωτοβουλία

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Μαζική προεκλογική εκδήλωση για τις Ευρωεκλογές

με 150 άτομα έκανε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Περιστέρι την Πα-
ρασκευή 9 Μάη με ομιλητές τους υποψήφιους στις ευ-
ρωεκλογές Χρήστο Μπίστη, Γιάννη Σηφακάκη, Αντώνη
Σταματόπουλο και Κώστα Παπαδάκη.

Στις μέρες που έχουν μείνει μπροστά μας για τη μάχη
των εκλογών η τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ Περιστερίου δίνει κα-
θημερινά τη μάχη να φτάσει παντού το μήνυμα της εκλο-
γικής ενίσχυσης της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, τόσο
στις δημοτικές εκλογές με την Αριστερή Κίνηση Περι-

στερίου και στις περιφε-
ρειακές με την Αντικαπιτα-
λιστική Ανατροπή, όσο και
στις ευρωεκλογές.

Σε μια περιοχή που η
αριστερά θα πάρει εντυπωσιακά ποσοστά και τεράστιο
κομμάτι ψάχνει τον καταλληλότερο τρόπο για να μαυρί-
σει τα κόμματα της συγκυβέρνησης, η πρόταση της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ για αντικαπιταλιστική διέξοδο από την κρίση συ-
ναντά όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση.

Λίλιαν Μπουρίτη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με
την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου

Γνώρισα τους συν-
τρόφους της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης και
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη διάρκεια του μεγάλου
αγώνα που κάναμε οι εργαζόμενοι στο
Βουγιουκλάκειο για να πληρωθούμε τα δε-
δουλευμένα μας. 

Η συμπαράστασή τους ήταν πολύ σημαν-
τική στην εξέλιξη του αγώνα μας. Γι’ αυτό
και αποφάσισα να συμμετέχω στο ψηφοδέλ-
τιο της δημοτικής Κίνησης «Ρήμα στα Δυτι-
κά». Πιστεύω ότι το δυνάμωμα της αντικαπι-
ταλιστικής αριστερά στο Αιγάλεω θα λει-
τουργήσει ως στήριγμα για όλους τους ερ-
γαζόμενους στην Υγεία και γενικότερα για
όλους όσους παλεύουν ενάντια στη φτώ-
χεια, την ανεργία και το φασισμό και αυτό
θα είναι το καλύτερο μήνυμα που έχουμε να
στείλουμε στα αφεντικά που συνεχίζουν να
πλουτίζουν από το δικό μας αίμα. 

Σούλα  Μπαλαλέ, υποψήφια δημοτική
σύμβουλος, Ρήγμα στα Δυτικά

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Η “Ανυπόταχτη Καισα-

ριανή” κατεβαίνει για
πρώτη φορά στις εκλο-
γές στο Δήμο, θέλοντας
να συμβάλει στο τσάκι-
σμα των τοπικών εκπροσώπων των μνημονίων και του Καλλικράτη
και να δυναμώσει την αντικαπιταλιστική αριστερά και σε τοπικό επί-
πεδο. 

Ζητάμε απ' τους εργαζόμενους της πόλης μας να μας στηρίξουν
για να ακουστεί η φωνή της εργαζόμενης πλειοψηφίας που εδώ και
τέσσερα χρόνια αγωνίζεται ενάντια στις μνημονιακές κυβερνήσεις
και τους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Θέλουμε και μέσα από την
κάλπη να εμφανιστεί εκείνο το πρωτοπόρο κομμάτι του κόσμου που
που πιστεύει ότι το ξεπέρασμα της κρίσης προς όφελος των εργα-
τών κατακτιέται μόνο μέσα απ' τους αγώνες και με ένα αντικαπιτα-
λιστικό πρόγραμμα. Που στην προμετωπίδα του θα έχει τη διαγρα-
φή του χρέους, την κρατικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων
επιχειρήσεων με εργατικό έλεγχο χωρίς καμία αποζημίωση για τα
αφεντικά, την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, την
νομιμοποίηση όλων των μεταναστών, χωρίς να αφήνει κανένα περι-
θώριο συμβιβασμών με τις κυρίαρχες πολιτικές.

Πάνος Γαραντζιώτης,
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, Ανυπόταχτη Καισαριανή

Ρήγμα 
στα 

Δυτικά

ΒΥΡΩΝΑΣ
Οι τριπλές εκλογές βρίσκουν την κυ-

βερνηση Σαμαρά - Βενιζέλου με την
πλάτη στο τοίχο και με τον φόβο της αρ-
χής του ξηλώματός τους από την επό-
μενη κιόλας μέρα. Αυτό το κλίμα θέλου-
με να ενισχύσουμε και στις δημοτικές
εκλογές στον Βύρωνα. 

Bρεθήκαμε στο κέντρο των τοπικών
μαχών ενάντια στις απολύσεις, τα κλει-
σίματα και τις συγχωνεύσεις (ΕΟΠΥΥ,
Δήμος, σχολεία, παιδικοί σταθμοί,
ελεύθεροι χώροι κλπ.) παλεύοντας
ενωτικά και αντικαπιταλιστικά τις επι-
λογές της κυβέρνησης και των τοπι-
κών αρχών. Το δυνάμωμά μας θα ση-
μαίνει άνοιγμα των αγώνων ενάντια
στην κυβέρνηση, την κρίση και την
φτώχεια. Η στήριξη και οργάνωση των
απεργιών και των πρωτοβουλιών του
κόσμου που τα τελευταία χρόνια τόσο
στον Βύρωνα αλλά και παντού βάζει
φρένο στα μνημόνια, τον ρατσιμό και
την φασιστική απειλή, είναι ο μόνος
τρόπος για να νικήσουμε. Αντικαπιτα-
λιστικά – αντιφασιστικά να τους μαυρί-
σουμε και να τους ρίξουμε!   

Γιώργος Παπαγγελής,
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με

την Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Ζώντας χρόνια στο συγκεκριμένο
δήμο έχω δει δημοτικές αρχές μόνο
από το χώρο της δεξιάς και του κέν-
τρου να διοικούν.

Το ψηφοδέλτιό μας απαρτίζεται από
αγωνιστές, με μεγάλο ποσοστό γυναι-
κών (48%) και με νέο κόσμο μέσα, κυ-
ρίως από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που έχει
βρεθεί σε κοινούς αγώνες ενάντια στα
σχέδια της κυβέρνησης και της τρόι-
κας. Έχουμε στηρίξει τις μάχες κατά
των απολύσεων και της απλήρωτης
εργασίας μέσω των 5μηνων συμβάσε-
ων στο δήμο, πρωτοστατήσαμε σε κι-
νητοποιήσεις για τη μη αύξηση των
δημοτικών τελών, κατά της κατάργη-
σης και συγχώνευσης σχολειών, συ-
ναντηθήκαμε σε καταλήψεις πλατειών
και δημόσιων χώρων υπερασπίζοντας
την ύπαρξή τους, κάναμε παρεμβάσεις
σε χώρους δουλειάς, συνδιοργανώσα-
με ενωτικά αντιφασιστικές διαδηλώ-
σεις στη γειτονιά, σταθήκαμε και στη-
ρίξαμε έμπρακτα δράσεις αλληλεγ-
γύης, με πιο πρόσφατη την κόντρα
ενάντια στο κλείσιμο των ιατρείων του
ΕΟΠΥΥ στην περιοχή μας.         

Σταυριάνου Χουάνα,
υποψήφια δημοτική σύμβουλος, 

Μια Πόλη Ανάποδα

ΑΙΓΑΛΕΩ

Aπλώστε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ   παντού!
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ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Οι περιοδείες στους εργατικούς χώ-
ρους, στις πλατείες  και οι εξορμήσεις
μπροστά απ' το προεκλογικό μας πε-
ρίπτερο επιβεβαίωσαν την ανάγκη για
το κατέβασμα ενός  αντικαπιταλιστι-
κού ψηφοδελτίου στο δήμο μας, όπως
και σε κάθε άλλο. 

Όλο αυτό το διάστημα επισκεφθήκα-
με πολλούς εργατικούς χώρους
(Παν/κο Νοσοκομείο, Χατζηκώστα, εφο-
ρία, πανεπιστήμιο, δήμοι κλπ) και η ει-
κόνα είναι πως ειδικά φτάνοντας προς
τη μέρα των εκλογών ολοένα και περισ-
σότεροι εργαζόμενοι δηλώνουν πως θα
μας στηρίξουν, μας ζητάνε ψηφοδέλτια
και θέλουν να μας βοηθήσουν.

Αυτή η ανταπόκριση έρχεται γιατί
με όλο αυτό τον κόσμο συζητάμε πώς
πραγματικά μπορούμε να απαλλαγού-
με όχι μόνο από την κυβέρνηση του
Σαμαρά, αλλά πώς στο εδώ και τώρα
μπορούμε να κερδίσουμε τις δουλειές
μας και τα μεροκάματα, να σταματή-
σουμε το ξεπούλημα δημοσίων χώρων
στους ιδιώτες (ΟΑΣΗ), να τσακίσουμε
τους Χρυσαυγίτες και το ρατσισμό. 

Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα, η
εργατική εναλλακτική που προβάλ-
λουμε, κερδίζει έδαφος ως μια ρεαλι-
στική πρόταση στους εργαζόμενους
που συνεχίζουν να παλεύουν απεργια-
κά ακόμα και λίγες μέρες πριν τις
εκλογές ενάντια στην αξιολόγηση και
τις απολύσεις. 

Λουίζα Γκίκα, 
υποψήφια δημοτική σύμβουλος με

την Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα

Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρασκευή 9/5
στα Βριλήσσια, η εκδήλωση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τις Ευρωεκλογές
με τους υποψήφιους ευρωβου-
λευτές Τάσο Αναστασιάδη και
Πέτρο Παπακωνσταντίνου.

Πάνω από 100 αγωνιστές και
αγωνίστριες, εργαζόμενοι του
Δήμου, φοιτητές, μαθητές, μέλη
της δημοτικής κίνησης "Δράση
για μια άλλη πόλη" παρακολού-
θησαν και συμμετείχαν με ερω-
τήσεις και τοποθετήσεις στη συ-
ζήτηση που ακολούθησε μετα-
τρέποντας έτσι την εκδήλωση σε
κεντρικό πολιτικό γεγονός για
όλη τη γειτονιά των Βριλησσίων.

Ο ενθουσιασμός και η σιγου-
ριά για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ επικράτη-
σε σε όλο τον κόσμο που ήρθε,
πολλοί άφησαν τα στοιχεία τους
για να μπουν στη δράση και να
παλέψουμε μαζί και ακόμα πε-
ρισσότεροι ενίσχυσαν οικονομι-
κά. Από τα πηγαδάκια που σχη-
ματίστηκαν στο τέλος στην πλα-
τεία δεν έλειπε το βιβλίο "Η ερ-
γατική εναλλακτική".

Στην τελική ευθεία για τις δη-
μοτικές εκλογές της 18ης Μάη
έχει μπει για τα καλά η δημοτική
κίνηση "Δράση για μια άλλη πό-
λη" οργανώνοντας με εξορμή-
σεις, αφισοκολλήσεις και μαζέ-
ματα σε σπίτια και πλατείες την
κεντρική προεκλογική της συγ-
κέντρωση την Τετάρτη 14/5 8μμ
στην πλ. Αναλήψεως.

Ορέστης Ηλίας, 
υποψήφιος δημοτικός 

σύμβουλος, 
«Δράση για μια άλλη πόλη»

ΜΑΡΟΥΣΙ
Με επιτυχία και μαζική συμμετοχή

έγιναν την περασμένη Κυριακή στις 11
Μάη το απόγευμα στο σταθμό του
ΗΣΑΠ στο Μαρούσι τα εγκαίνια του πε-
ριπτέρου της Δημοτικής Ριζοσπαστικής
Αριστερής Κίνησης «Εκτός των Τει-
χών». Στην εκδήλωση τον λόγο πήραν ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης, υποψή-
φιος δήμαρχος, η Σύλβια Κοιλάκου υποψήφια ευρωβουλευτής και οι υποψή-
φιοι στο βόρειο τομέα της περιφέρειας Αττικής Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Μάνος
Ιωαννίδης και Χρήστος Καλαμπόκας -ο τελευταίος ομιλητής αναφέρθηκε
στον πρόσφατο άδικο χαμό της συντρόφισσας Αναστασίας Μπλάνα Μουστά-
κα, μέλους του Εκτός Τειχών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΕΚ.

«Κατεβαίνουμε για τρίτη φορά διεκδικώντας την εκπροσώπηση στο δημο-
τικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουμε από το 2010 και διεκδικούμε από
καλύτερες θέσεις να υπηρετήσουμε τις εργατικές διεκδικήσεις και κατακτή-
σεις των κατοίκων του Αμαρουσίου. Η ψήφος στο Εκτός των Τειχών είναι ψή-
φος ρήξης και αντικαπιταλιστικής ανατροπής με πολύ βασικό στοιχείο την
ρήξη με την ΕΕ» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Δημήτρης Πολυχρο-
νιάδης .

«Στο κέντρο της δράσης μας βρίσκεται και η καμπάνια ενάντια στους νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής, που κατεβάζουν υποψήφιο στην Κηφισιά. Το Σάββα-
το, την ώρα που μέλη της τοπικής βρίσκονταν στην κηδεία της συντρόφισ-
σας Αναστασίας, οι νεοναζί τόλμησαν να έρθουν στην λαϊκή στο Μαρούσι.
Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε δική μας εξόρμηση στην λαϊκή» μας είπε η
Δήμητρα Τζάκου, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το Εκτός των Τειχών.

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Με συμμετοχή περίπου 150 συναγωνιστών πραγμα-

τοποιήθηκε τη Παρασκευή 9/5 στο Θεατράκι της Πλα-
τείας ΗΣΑΠ Ηρακλείου, η Κεντρική Εκδήλωση της Αρι-
στερής Αντικαπιταλιστικής Δημοτικής Κίνησης "Ρήξη
και Ανατροπή στο Ηράκλειο".

Την εκδήλωση άνοιξε η Δήμητρα Λιναρδάκη ως συν-
τονίστρια και βασικός ομιλητής ήταν ο επικεφαλής του
ψηφοδελτίου Δημήτρης Ταβουλάρης. Μετά την συζή-
τηση ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο που αποτελείται
από αγωνιστές/στριες που έχουν δώσει μάχες στους
εργασιακούς τους χώρους, στο αντιρατσιστικό και αν-
τιφασιστικό κίνημα, στο κίνημα για την υπεράσπιση
των ελεύθερων χώρων και στους τοπικούς αγώνες
ενάντια στην υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών
και τη διάλυση υγείας και παιδείας.

“Παρεμβαίνουμε
στις δημοτικές εκλο-
γές για να μαυρίσου-
με τα κόμματα των
μνημονίων και τους

εκφραστές τους στους δήμους, για να αναδείξουμε το
δρόμο της ενιαιομετωπικής πάλης και της εναλλακτι-
κής αριστερής αντικαπιταλιστικής πολιτικής και για να
εκφράσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που συνεχίζει να αν-
τιστέκεται με τους αγώνες του για να μην απολυθούν
οι εργαζόμενοι του δήμου, για να κλείσουν τα γραφεία
των ναζί της Χ.Α. στη γειτονιά μας, για να μη γίνουν τα
πάρκα μας τσιμέντο στο όνομα της ‘ανάπτυξής’ τους”
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Δήμητρα Λιναρ-
δάκη. «Για να φέρουμε όλους αυτούς τους αγώνες και
εκεί μέσα και για να τους δώσουμε ώθηση. Για να κά-
νουμε τη ΡΗΞΗ και την ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο Ηράκλειο»!

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η παρέμβαση της αντικαπιταλι-

στικής αριστεράς στην Αγία Παρα-
σκευή πατάει πάνω στη δουλειά
που έχουμε κάνει όλοι οι σύντρο-
φοι που συμμετέχουμε στη Δημοτι-
κή Κίνηση «Φυσάει Κόντρα». 

Οι σύντροφοι της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης παρεμβαίνουμε 20 χρό-
νια τώρα στη γειτονιά και στους
χώρους δουλειάς που βγήκαν στον
αγώνα. Εδώ και ενα περίπου χρόνο
οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δίνουν τον
σκληρό αγώνα για να ξανανοίξουν

την ΕΡΤ και μεις τους λέμε: «είμα-
στε μαζί σας ως το τέλος». Στη
συγκέντρωση που έγινε στις 11
Μάη, το «Φυσάει Κόντρα» ήταν η
μόνη δημοτική κίνηση που κρέμασε
πανό στα κάγκελα της ΕΡΤ. Με την
ίδια επιμονή παρεμβαίνουμε στο
δήμο Αγίας Παρασκευής, ενάντια
στις περικοπές και στις απολύσεις. 

Συμπαρασταθήκαμε στους τέσ-
σερις εργαζόμενους στο κατάστη-
μα χαλιών ALTAI, που πάλευαν επί
δύο μήνες για να πάρουν τα δεδου-
λευμένα τους, μέχρι τους γιατρούς
του ΕΟΠΥΥ και τη Χαλυβουργία,
όπου διοργανώσαμε σαν ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ μία εκδήλωση συμπαράστα-
σης με ομιλητές από πολλούς ερ-
γατικούς χώρους. Αυτή η παρέμβα-
ση αποτελεί μια πολύτιμη παρακα-
ταθήκη για το «Φυσάει Κόντρα» και
για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Έτσι θα συνεχί-
σουμε, με στόχο να δημιουργήσου-
με στην Αγία Παρασκευή ένα στή-
ριγμα για τους εργατικούς και νεο-
λαιίστικους αγώνες, που θα μπορεί
να παρέμβει ανά πάσα στιγμή και
να συμβάλει στη νίκη τους. 

Σταμάτης Χατζηδήμου,
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος,

Φυσάει Κόντρα

Ν. ΙΩΝΙΑ
Η διαφορετική, αντικαπιταλιστική αντίληψη που βά-

ζει η Δημοτική Κίνηση “Εκτός Σχεδίου”, είναι ό,τι πρέ-
πει για να 'ρθεις σε ρήξη με τις πολιτικές που επιβάλ-
λουν τα μνημόνια κι ο Καλλικράτης

Να πεις ότι δεν πληρώνω το χρέος του δήμου στους
τραπεζίτες και τα λεφτά πάνε για τις ανάγκες του κό-
σμου. Εκεί που ο δήμαρχος λέει ότι ‘δεν συνδιοικεί με
τους εργαζόμενους', εμείς λέμε τη διοίκηση του δή-
μου εξ'ολοκλήρου, όπως και κάθε εργατικού χώρου,
πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι. Όπως επιτυχημένα το
κάνουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ εδώ και 11 μήνες. 

Κανένας δήμαρχος δεν θα τα ικανοποιήσει αυτά στο
όνομα του κόσμου. Ο ίδιος ο κόσμος που παλεύει θα
τα κατακτήσει. Συναντηθήκαμε με τους εργαζόμενους
και τη νεολαία σε όλες τις μάχες των τελευταίων χρό-
νων. Από τις απεργιακές φρουρές στη Phone Marke-

ting, στο ΕΠΑΛ, στο γκα-
ράζ του δήμου και το δη-
μαρχείο, μέχρι τις μαθη-
τικές καταλήψεις. Στη

μάχη ενάντια στη διάλυση της δημόσιας Υγείας, δίνον-
τας το παρών στο πλευρό των εργαζομένων του Αγ.
Όλγα, του ΕΟΠΥΥ, του 7ου ΙΚΑ και του Γενικού Πατη-
σίων. Στον αγώνα ενάντια στο ρατσισμό και τους φασί-
στες, μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ Ν.Ιωνίας και τους χιλιάδες
μετανάστες της πόλης μας, απαντώντας μαζικά, ενωτι-
κά και κινηματικά σε κάθε ρατσιστικό κρούσμα, σε κά-
θε φασιστική επίθεση, στην προκλητική παρουσία των
γραφείων των νεοναζί στη λεωφ.Ηρακλείου. Οι έδρες
της Εκτός Σχεδίου στο δημοτικό συμβούλιο θα είναι
βήμα για αυτόν τον κόσμο, για κάθε έναν που πλήττε-
ται και αγωνίζεται ενάντια σε αυτές τις πολιτικές.

Στέλιος Μιχαηλίδης,
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, Εκτός Σχεδίου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
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Εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στα Βριλήσσια την Παρασκευή 9/5

Aπλώστε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ   παντού!
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Μ
ία πετυχημένη εκδήλωση
διοργάνωσε την Κυριακή
11 Μάη στην πλατεία Πε-

ριβολάκι της Νίκαιας, η «Ανταρ-
σία στην Κοκκινιά της προσφυ-
γιάς και της αντίστασης». Ομιλη-
τές ήταν η Κατερίνα Θωίδου επι-
κεφαλής της δημοτικής κίνησης
και υποψήφια Δήμαρχος Νίκαιας-
Ρέντη και οι υποψήφιοι ευρωβου-
λευτές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Αντώνης
Σταματόπουλος, πρόεδρος του
σωματείου ΜΕΤΡΟ-ΣΕΛΜΑ και
Πάνος Γκαργκάνας, διευθυντής
της εφημερίδας Εργατική Αλλη-
λεγγύη.

Η Κατερίνα Θωίδου εξήγησε ότι τα
τοπικά ζητήματα συνδέονται άμεσα με
τις κεντρικές πολιτικές επιλογές και γι'
αυτό δεν εμπιστευόμαστε τη διαχείρι-
ση της όποιας δημοτικής αρχής αλλά
τους αγώνες των εργαζόμενων και της
νεολαίας που μπορούν να επιβάλουν
το ξήλωμα της κυβέρνησης, των μνη-
μονίων και των φασιστών. Θύμισε τις
μάχες που δόθηκαν στη Νίκαια ενάν-
τια στη Χρυσή Αυγή με πρωτοβουλία
της ΚΕΕΡΦΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
τόνισε ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβού-
λιο της πόλης, η αντικαπιταλιστική
αριστερά μπορεί να συμβάλει στο να
δοθούν οι νέες μάχες από καλύτερες
θέσεις.   

Δυναμική

Ο Αντώνης Σταματόπουλος αφού
μετέφερε την εικόνα του για την δυνα-
μική της ΑΝΤΑΡΣΥΑ τόνισε «πρέπει να
στηρίξουμε την Κατερίνα και το Συν-
δυασμό “Ανταρσία στην Κοκκινιά”,
γιατί έχει κάνει μεγάλο αγώνα ενάντια
στο φασισμό και το ρατσισμό», ενώ
στη συνέχεια μίλησε για τη μάχη των
εργαζόμενων στο Μετρό ενάντια στις
επιθέσεις της κυβέρνησης. 

Αμέσως μετά τους τρεις ομιλητές
ακλούθησαν σύντομες αλλά πολύ ζων-
τανές παρεμβάσεις από υποψήφιους
και υποστηριχτές της δημοτικής Κίνη-
σης. Το λόγο πήρε ο Στέφανος Γαλί-
της, άνεργος, υποψήφιος Δημοτικός
Σύμβουλος που μετέφερε την εικόνα
των εξορμήσεων και της ανταπόκρι-
σης που υπάρχει στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ο
Ασίφ Ρατζά εκπρόσωπος της Πακιστα-

νικής Κοινότητας δήλωσε τη στήριξή
του θυμίζοντας ότι «είμαστε πάντα και
παντού μαζί». «Τα τελευταία χρόνια
που είμαι εκλεγμένος στο σωματείο, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν μαζί μας σε όποιον
αγώνα δώσαμε», είπε ο Σπύρος Ρεβύ-
θης, αντιπρόεδρος σωματείου εργα-
ζομένων στο ΜΕΤΡΟ –ΣΕΛΜΑ. Ο Λεω-
νίδας Κοντουδάκης, μέλος της ΚΕΕΡ-
ΦΑ Νίκαιας και πρώην Λαμπράκης, κά-
λεσε σε στήριξη στην «Ανταρσία στην
Κοκκινιά». Ο Δημήτρης Αργυροκα-
στρίτης, λιθογράφος, συνδικαλιστής
στο ΕΚΑ και υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος, μίλησε για τη δράση και
το δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στα συνδικάτα τα τελευ-
ταία χρόνια. Ο Μιχάλης Πέππας, φοι-
τητής και υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος, έφερε την εικόνα της πτώσης
της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ στις φοιτητικές
εκλογές και την άνοδο της αριστεράς
και ιδιαίτερα των ΕΑΑΚ. 

Η Νικολέτα Φουντουλάκη, υποψή-
φια στη Δημοτική Κοινότητα Ρέντη τό-
νισε: «Ήμουν καθαρίστρια δημοσίων
σχολείων με σύμβαση έργου. Τα τε-
λευταία χρόνια όλες οι καθαρίστριες
μένουμε απλήρωτες για 5-6 μήνες. Ο
Δήμος Πειραιά αρνιόταν να μας πλη-
ρώσει. Σε μία απεργία που κάναμε,
που κράτησε για δύο εβδομάδες, κά-
ναμε παράσταση στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο και η  ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν εκεί και
μας συμπαραστάθηκε και έτσι πληρω-
θήκαμε και νικήσαμε στον αγώνα
μας». Η εκδήλωση τελείωσε με τον
Πάνο Γκαργκάνα να προτρέπει -παρα-
φράζοντας τον Λένιν- να παλέψουμε
για μία κοινωνία όπου «κάθε καθαρί-
στρια να μπορεί να κυβερνά».

ΝΙΚΑΙΑ

Νίκαια, Κυριακή 11 Μάη

Πάτρα, Πέμπτη 8 Μάη

Χανιά, Σάββατο 10 Μάη

Ζω 40 χρόνια στη Νίκαια. Δυστυχώς στην πόλη μας, όπου για χρόνια κυριαρ-
χούσε η Αριστερά, είχε φυτρώσει το φίδι του φασισμού. Ευτυχώς ήταν τα παι-
διά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΚΕΕΡΦΑ που ξεκίνησαν τον αγώνα εναντίον του.

Παρά την ηλικία μου, έχω περάσει τα 70, στρατεύθηκα μαζί τους για να
βοηθήσω όσο μπορώ. Πιστεύω ότι ο αγώνας μας έφερε αποτέλεσμα. Θέλω
να συγχαρώ την Κατερίνα Θωίδου γιατί είχε το θάρρος και την ψυχή να τα
βάλει με τους μαχαιροβγάλτες της Χρυσής Αυγής. 

Την επομένη της δολοφονίας του Φύσσα όταν βρεθήκαμε στο Κερατσίνι
εκείνη την ώρα είπα στην Κατερίνα, «μου θυμίζει αυτή η δολοφονία τη δολο-
φονία του Λαμπράκη», που δυστυχώς την έζησα από κοντά και μάλιστα
ήμουν από αυτούς που τον σηκώσαμε από το έδαφος και αυτό το γεγονός
μου έχει σημαδέψει τη ζωή. 

Βοηθείστε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να μην αφήσουμε την αριστερά να πέσει
στο τέλμα. Χρειαζόμαστε δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να ταράξει τα νερά.

Λεωνίδας Κοντουδάκης, Νίκαια

Η μάχη των εκλογών



Η μάχη των εκλογών Νο 1122, σελ. 9
εργατικη αλληλεγγυη

ΧΑΝΙΑ

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε η κεντρική προεκλογική εκ-
δήλωση της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ

στα Χανιά το Σάββατο 10/5 στην πλατεία
της Σπλάντζιας. Πάνω από 100 εργαζόμε-
νοι, φοιτητές, αγωνιστές στα κινήματα
συμμετείχαν, δίνοντας δυναμικό παρών
στη συζήτηση μια εβδομάδα μόλις πριν τη
μάχη των εκλογών.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Πάνος Γκαργ-
κάνας, διευθυντής της εφημερίδας "Εργα-
τική Αλληλεγγύη" και ο Αντώνης Δραγανί-
γος, μέλος ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Χαιρετι-
σμό απηύθυναν η Μαργαρίτα Παπαμηνά,
δασκάλα, υποψήφια αντιπεριφερειάρχης
Χανίων με την "Ανυπόταχτη Κρήτη-Αντικα-
πιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση", ο Σερα-
φείμ Ρίζος, δάσκαλος, υποψήφιος δήμαρ-
χος Χανίων με την "Ανταρσία στα Χανιά-Αν-
τικαπιταλιστική Αριστερή Κίνηση για την
Ανατροπή" καθώς και οι Δέσποινα Τσιλίκη,
μηχανολόγος μηχανικός και Μαρία Καράμ-
πελη, αγρ. ιατρός, αμφότερες υποψήφιες

με το αντικαπιταλιστικό ψηφοδέλτιο.
Ο Πάνος Γκαργκάνας στην εισήγησή του

δήλωσε ότι εάν δεν έχεις τις δυνατότητες
για ρήξεις και ανατροπές δεν μπορείς να
συνεχίσεις δυναμικά τον αγώνα ενάντια
στις πολιτικές των μνημονίων και σημείωσε
ότι το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ εξοπλί-
ζει με τα κατάλληλα επιχειρήματα τους
αγωνιστές. 

Προοπτική

Επισήμανε ότι θα δώσουμε τη μάχη της
ψήφου αλλά παράλληλα θα ανοίξουμε και
την συζήτηση για την προοπτική, ενώ τόνι-
σε ότι είναι αποφασιστικής σημασίας η ενί-
σχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ γιατί θα έχει καθορι-
στική επίδραση στο εργατικό κίνημα και
στις δυνάμεις που αντιστρατεύονται τα
μνημόνια. 

Με τη σειρά του ο Αντώνης Δραγανίγος
σημείωσε ότι χρειάζεται να γίνει διακριτό
ένα ισχυρό ρεύμα ανατροπής το οποίο θα
επηρεάσει την Αριστερά και τα κινήματα.

Στη συνέχεια, ο Σεραφείμ Ρίζος σχολία-
σε ότι στην πραγματικότητα τα τοπικά ζη-

τήματα δεν είναι διαφορετικά και ότι βρί-
σκονται σε άμεση σχέση με τις εξελίξεις
στην κεντρική πολιτική σκηνή. Κάτω από
αυτό το πρίσμα, συνέχισε, δίνουμε την μά-
χη των δημοτικών εκλογών και στα Χανιά. 

Ανέφερε ότι το κατέβασμα με την "Αν-
ταρσία στα Χανιά", μπορεί να είναι ένα νέο
κατέβασμα σε επίπεδο πόλης αλλά είναι
ένα κατέβασμα με ανθρώπους που δεν μα-
θαίνουν τώρα τα προβλήματα της πόλης
αλλά που έχουν σταθερή παρουσία στους
αγώνες και στα κινήματα, που διεκδικούν η
αντικαπιταλιστική αριστερά να εκλέξει
σύμβουλους στο επόμενο δημοτικό συμ-
βούλιο για να στηρίξει τα κινήματα, τους
αγώνες του κόσμου της εργασίας και για
να γίνει η ντουντούκα των αγώνων και στο
δημοτικό συμβούλιο όπως και στο περιφε-
ρειακό. Κάλεσε τους εργαζόμενους της
πόλης να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της
"Ανταρσία στα Χανιά" και τους κάλεσε να
συνεχίσουν τους αγώνες και μετά τις 18
Μάη και από καλύτερη αφετηρία για την
εργατική τάξη αλλά και για την Αριστερά.

Ειρηναίος Μαράκης

Ανταρσία στους Δήμους
ΠΑΤΡΑ

Τ
ην αισιόδοξη αλλαγή που συν-
τελείται στις συνειδήσεις του
κόσμου έδειξε η εκδήλωση

της δημοτικής κίνησης «Ανταρσία
στην Πάτρα για την Αντικαπιταλιστι-
κή Ανατροπή» που πραγματοποιήθη-
κε την Πέμπτη 8/5 το απόγευμα στην
Αίθουσα του ΕΒΕ στην πλ. Όλγας.

Πάνω από 60 άτομα κάθε ηλικίας
και με διαφορετικές πολιτικές δια-
δρομές όχι μόνο άκουσαν την διακή-
ρυξη των θέσεων του σχήματος και
την επίσημη παρουσίαση των υπο-
ψήφιων, αλλά συμμετείχαν και σε
μια πολύ ζωντανή συζήτηση με
πραγματικούς προβληματισμούς και
πολιτικά προχωρήματα. Την ανάγνω-
ση της διακήρυξης από την υποψή-
φια Δήμαρχο Λέττα Ζάγκλα, ακολού-
θησαν εισηγήσεις από τον υποψή-
φιο δημοτικό σύμβουλο, εκπαιδευτι-
κό Γιάννη Κωστόπουλο και τον διευ-
θυντή σύνταξης της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης και υποψήφιο ευρωβου-
λευτή με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πάνο
Γκαργκάνα.

«Συνελεύσεις με 800 και 900 εκ-
παιδευτικούς είχαμε να δούμε τα τε-
λευταία 15 χρόνια σε αυτή την πόλη.
Και μάλιστα συνελεύσεις που απο-
φάσιζαν, παρά τους εκβιασμούς για
επιστράτευση, να πάνε για απεργία»
ανέφερε ο Γιάννης Κωστόπουλος.
«Αυτό που έγινε πιο καθαρό από πο-
τέ σε χιλιάδες κόσμο είναι πως οι
ηγεσίες ακόμα και της αριστεράς, οι
ηγεσίες του ΠΑΜΕ και του ΣΥΡΙΖΑ,
όχι μόνο εναντιώθηκαν σε αυτή την

απεργία διαρκείας αλλά έκα-
ναν το παν και τελικά βρήκαν
τρόπους να την σταματή-
σουν. Χιλιάδες απολύθηκαν
χωρίς στην ουσία οι ηγεσίες
μας να κάνουν τίποτα. Αυτό
είναι το μεγαλύτερο παρά-
δειγμα της διαφοράς ανάμε-
σα στις δυνάμεις της ανα-
τροπής και σε εκείνες της
διαχείρισης. Ξέρουμε πάρα
πολύ καλά πλέον πως δεν
υπάρχει άλλος δρόμος από
τους αγώνες μας».

Παρακράτος

«Αφού σώσανε τις τράπε-
ζες ετοιμάζονται για νέο γύ-
ρο από επιθέσεις και λουκέ-
τα διότι οι επιχειρήσεις είναι
υπερχρεωμένες και δεν
υπάρχει περίπτωση να τις
χρηματοδοτήσουν», τόνισε ο
Πάνος Γκαργκάνας, «Δεν εί-
ναι μόνο η οικονομία. Ποτέ
άλλοτε από το 1963 που η
κυβέρνηση της ΕΡΕ δολοφο-
νούσε  τον Λαμπράκη χρησιμοποι-
ώντας τους παρακρατικούς της
Καρφίτσας, δεν είχαμε μια κυβέρνη-
ση τόσο εξόφθαλμα συνδεδεμένη με
το παρακράτος. 

Το σκάνδαλο με τον Μπαλτάκο εί-
ναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου
της σκανδαλώδους συνεργασίας κυ-
βέρνησης Σαμαρά και Χρυσής Αυ-
γής. Ο κόσμος θέλει την ανατροπή
και το απέδειξε κάθε φορά που του
δόθηκε η ευκαιρία. Το ζήτημα είναι
όλη αυτή η οργή να οργανωθεί ώστε

να είναι εκείνη η δύναμη που θα επι-
βάλλει τα εργατικά συμφέροντα. Να
επιβάλλει πως θα γυρίσουν πίσω οι
απολυμένοι, πως θα ξανανοίξει η
ΕΡΤ, τα ΕΟΠΥΥ, τα κλειστά νοσοκο-
μεία, τα σχολεία. Να γυρίσουν πίσω
οι απολυμένοι και στον ιδιωτικό το-
μέα. Το πρόγραμμά μας, τα αιτήμα-
τά μας, είναι τα αιτήματα του κό-
σμου που ένιωσε την κρίση στην κα-
θημερινότητά του».

Πολλές και ενδιαφέρουσες ήταν
οι τοποθετήσεις που ακολούθησαν.
Ο Άρης Καζάνης, πολιτικός μηχανι-

κός, πρώην εργαζόμενος
στη Γέφυρα, νυν εκπαιδευτι-
κός, εξήγησε πως η βάση
που έχουμε να στηριχτούμε
για να δώσουμε τις ανα-
γκαίες μάχες που έρχονται
είναι οι εργαζόμενοι, η εργα-
τική τάξη. «Είναι σοβαρό βή-
μα το κατέβασμα της Ανταρ-
σία στην Πάτρα. Είναι πολύ
σημαντικό που κατεβάζουμε
την Λέττα σαν υποψήφια
που σηματοδοτεί -ως νέα,
μητέρα και άνεργη- την δύ-
σκολη πραγματικότητα που
έχουν να αντιμετωπίσουν χι-
λιάδες εργαζόμενες/οι στην
πόλη της ανεργίας, όπως εί-
ναι η Πάτρα», υπογράμμισε.

Ο Νεκτάριος Χάινταρ τόνι-
σε πως η «Ανταρσία στην
Πάτρα» έρχεται να εκφράσει
το αντιφασιστικό και αντιρα-
τσιστικό κίνημα. 

Μανωλάδα

«Ήταν αυτός ο κόσμος
της ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας που συμμετέ-
χει στο ψηφοδέλτιο που οργάνωσε
το τόσο σημαντικό πανελλαδικό κα-
τέβασμα στις 19 Γενάρη, ενώ αργό-
τερα πήρε πάνω του την οργάνωση
του μεγάλου αντιρατσιστικού συλ-
λαλητηρίου στην Μανωλάδα. Ήμα-
σταν εμείς που όταν οι χρυσαυγίτες
προσπάθησαν να επιβάλουν τον
τρόμο με πογκρόμ στο κέντρο της
Πάτρας μετά τη δολοφονία Λαζανά,
καλέσαμε σε κινητοποίηση ξεκαθα-
ρίζοντας πως τα φασισταριά δεν

έχουν θέση στην πόλη μας».

Η Ράνια Κούτσικου μιλώντας για
τις φοιτητικές εκλογές εξήγησε πως
στην σχολή της τα ΕΑΑΚ βγήκαν
πρώτα. Για τα προβλήματα της υγεί-
ας αλλά και τις δυσκολίες της πρό-
σβασης στα νοσοκομεία έκανε λόγο
στην τοποθέτησή της η Μαρία Κο-
σμά, άνεργη πλέον αποκλειστική νο-
σοκόμα και υποψήφια δημοτική σύμ-
βουλος. Πολλοί ακόμα αγωνιστές
και αγωνίστριες, από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
αλλά και νέος κόσμος που πρώτη
φορά ήρθε σε επαφή με το αντικαπι-
ταλιστικό πρόγραμμα πήραν το λό-
γο.

«Αυτό που καταφέρνουμε αυτές
τις μέρες στην Πάτρα, το ιστορικό
αυτό πρώτο κατέβασμα της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς στην πόλη
είναι από μόνο του μια τεράστια νί-
κη», τόνισε στο κλείσιμό της η υπο-
ψήφια δήμαρχος με την «Ανταρσία
στην Πάτρα», Λέττα Ζάγκλα. «Όλοι
εμείς, απλοί καθημερινοί εργαζόμε-
νοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νεολαίοι
δίνουμε μια πολύ αισιόδοξη μάχη
και δεν θα την αφήσουμε στη μέση.
Αυτό το εκλογικό κατέβασμα είναι
μόνο η αρχή. Ο συντονισμός και η
οργάνωση των δυνάμεών μας από
εδώ και πέρα, και κυρίως μετά τις
εκλογές είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Κάναμε μια μεγάλη, σημαντική αρ-
χή. Έχουμε την υποχρέωση να την
συνεχίσουμε είτε βγούμε, είτε δεν
βγούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Κυριάκος Μπάνος

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 εκλογικό περίπτερο 
Χρεμωνίδου και Υμηττού – Παγκράτι, 7μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου – 
Θα χαιρετίσουν υποψήφιοι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι

ΔΡΑΣΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 κεντρική πλατεία 7.30μμ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – 

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας 7μμ
Ομιλητές: Βαγγέλης Καραθάνος, Μάκης Δραγάνης – 
Θα χαιρετίσει ο Γιώργος Μποτσίδης

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Εργατικό Κέντρο 6μμ
Παρουσίαση θέσεων περιφερειακού σχήματος 
«Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση 
– Ανυπότακτη Κρήτη»

ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 10Ο δημοτικό σχολείο 
(Αθ. Διάκου 20) 7.30μμ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 πλ. Σημηριώτη 7.30μμ

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Προεκλογικές περιοδείες στη σελίδα 14



Η μάχη των εκλογώνσελ. 10-11, Νο 1122
εργατικη αλληλεγγυη

Είναι πάρα πολύ σημαντικό στις επικείμε-
νες εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση,

τις περιφέρειες και την Ευρωβουλή να υπερ-
ψηφιστούν τα ψηφοδέλτια - τα αγωνιστικά, τα
αντιμνημονιακά, τα αντικαπιταλιστικά- της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ιδιαίτερα, στην Αθήνα με τον αγωνιστή Πέ-
τρο Κωνσταντίνου, ο οποίος από την προ-
ηγούμενη θητεία του έχει δώσει δείγματα
αγωνιστικότητας, ήθους και σθένους και το
ψηφοδέλτιο στην περιφέρεια Αττικής με την
Δέσποινα Κουτσούμπα, η παρουσία της οποί-
ας στην περιφέρεια μπορεί να ανατρέψει συ-
σχετισμούς και να σπρώξει την πολιτική στην

περιφέρεια σε άλλες κατευθύνσεις.
Γενικά, πιστεύω ότι θα πρέπει να καταψηφι-

στούν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που
έχουν συνδέσει το όνομά τους με τους εκ-
προσώπους της Μέρκελ στην χώρα μας, τους
Φούχτελ και τους Ράιχενμπαχ.

Οσον αφορά στις Ευρωεκλογές και εκεί
πρέπει να είναι αυξημένα τα εκλογικά ποσο-
στά, διότι θα αποτελεί πρόπλασμα για τις
βουλευτικές εκλογές που έρχονται σύντομα.
Η παρουσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποτελεί ανάχω-
μα και εγγύηση ενάντια στην υιοθέτηση μνη-
μονιακών πολιτικών.

Σπύρος Κότσιας, πρώην πρόεδρος ΠΟΣ

Τ
η Δ ευτέρα το  από γευμ α
πραγματοποιήθηκε στον πε-
ζόδρομο της Σωτήρος η προ-

εκλογική συγκέντρωση της αντικα-
πιταλιστικής δημοτικής κίνησης “Αν-
ταρσία στο λιμάνι”. Στο χώρο που
έχει γίνει το κέντρο της παρέμβα-
σης της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς στον Πειραιά, εκεί όπου κάθε
βδομάδα, εδώ και πάνω από δύο
χρόνια εκφράζεται το αντιφασιστικό
κίνημα την πόλη, κόντρα στις βόλ-
τες των νεοναζί, δεκάδες αγωνιστές
και αγωνίστριες, μαθητές, φοιτητές,
εργαζόμενοι και άνεργοι συμμετεί-
χαν στην παρουσίαση του αντικαπι-
ταλιστικού προγράμματος για το
δήμο του Πειραιά. 

Ομιλητές, ο επικεφαλής του ψη-
φοδελτίου Θανάσης Διαβολάκης, η
Δέσποινα Παρασκευά, υποψήφια με
την Αντικαπιταλιστική ανατροπή
στην Αττική, ο Λεωνίδας Βατικιώτης
και ο Πάνος Γκαργκάνας, υποψήφι-
οι με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ για στις Ευ-
ρωεκλογές. 

Ο Θανάσης Διαβολάκης άνοιξε τη
συζήτηση, παρουσιάζοντας την ει-
κόνα της πόλης όπως την έχουν πα-
ραδώσει οι διάφοροι – ίδιοι σωτή-
ρες που τώρα ζητάνε την ψήφο των
εργαζόμενων, των άνεργων, των
απολυμένων και της νεολαίας του
Πειραιά. “Η επιδρομή των μνημο-
νίων και του Καλλικράτη στο δήμο
έχει αφήσει πίσω της απολύσεις και
ανύπαρκτες σχέσεις εργασίας. Ταυ-
τόχρονα, οι πόροι των δήμων από
το κράτος έχουν μειωθεί κατα 67%.
Ιδιώτες εισβάλλουν στους ελεύθε-
ρους χώρους και τα κτίρια του Πει-
ραιά, ενώ οι παραλίες παραχωρούν-
ται στα μαγαζιά”. 

“Η δημοτική αρχή είναι η διαχειρί-
στρια αυτής της πραγματικότητας
και χρειάζεται να καταψηφιστεί.
Όπως πρέπει να γίνει το ίδιο με την
απόπειρα των αφεντικών να διαχει-
ριστούν άμεσα το δήμο. Παλιότερα
οι εφοπλιστές και οι επιχειρηματίες
χειροκροτούσαν τους πολιτικούς σε
προεκλογικές φιέστες. Τώρα είναι οι
πολιτικοί που χειροκροτάνε τους
εφοπλιστές και τους επιχειρηματίες
και συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια
και τις εκδηλώσεις τους”, αναφερό-
μενος στο ψηφοδέλτιο του Μώρα-
λη, που συμμετέχουν και στηρίζουν
πολιτικοί από όλο το φάσμα του πο-
λιτικού κατεστημένου: από τον
πρώην δήμαρχο Αγραπίδη και τον
πρώην νομάρχη Μίχα, μέχρι τον Αρ-
βανιτόπουλο, το Γιακουμάτο και
τους Ανδριανόπουλους.

“Ο Μαρινάκης θέλει να πάρει το
δήμο για να κάνει μπίζνες στο λιμά-
νι, την ώρα που οι εφοπλιστές δια-

λύουν τις συλλογικές συμβάσεις και
η Cosco απειλεί να επιβάλει το ερ-
γασιακό της γκέτο σε όλο το μήκος
του. Μαζί και οι καλύτεροι φίλοι των
εφοπλιστών, οι χρυσαυγίτες δολο-
φόνοι του Παύλου Φύσσα, που προ-
σπαθούν με το κατέβασμα του Κού-
ζηλου να ανασυγκροτήσουν τα τάγ-
ματα εφόδου που απομόνωσε η αν-
τιφασιστική δράση των εργαζόμε-
νων και της νεολαίας του Πειραιά”. 

“Η δική μας πρόταση είναι να
διεκδικήσουμε με κοινούς αγώνες
να μην ξεπουληθεί το λιμάνι, το δη-
μόσιο και εργατικό έλεγχό του ανε-
ξάρτητα από τα κέρδη των εφοπλι-
στών. Διαγραφή του χρέους του δή-
μου για να καλυφθούν οι ανάγκες
των απλών ανθρώπων και όχι των πι-
στωτών, κοινή αντιφασιστική δράση
για το τσάκισμα των φασιστών στην
πόλη. 

Σύγκρουση

Ακόμα περισσότερο, ο κόσμος
του Πειραιά που αντιστέκεται χρει-
άζεται μια αριστερά που να βάζει
την προοπτική της σύγκρουσης με
το σύστημά τους, που οργανώνει
τους αγώνες για να νικήσουν. Η
ενίσχυση της ‘Ανταρσία στο λιμάνι'
θα σημαίνει το δυνάμωμα του αγώ-
να για δουλειά και δικαιώματα και
το δυνάμωμα του αντιφασιστικού
κινήματος. Θα σημαίνει το δυνάμω-
μα του αγώνα για μια καλύτερη
ζωή, ενός αγώνα που μπορεί να νι-
κήσει μόνο ακολουθώντας το δρό-
μο του αντικαπιταλισμού και όχι
της διαχείρισης αυτού του σάπιου
συστήματος. 

Όπως και στα τριάμισι χρόνια που
πέρασαν από τις προηγούμενες
εκλογές, η Ανταρσία στο λιμάνι θα
είναι η φωνή των απλών ανθρώπων
του Πειραιά και των αγώνων τους. Η
εκπροσώπησή μας στο δημοτικό
συμβούλιο σημαίνει το ξεκίνημα αυ-
τών των αγώνων από καλύτερη αφε-
τηρία. Για ένα Πειραιά στα χέρια
των εργατών, όχι του κεφάλαιου και
των εφοπλιστών.” 

Οι αγωνιστές και αγωνίστριες που
βρέθηκαν στη συγκέντρωση προμη-
θεύτηκαν τα υλικά της κίνησης για
να τα διακινήσουν στους χώρους
δουλειάς και τις γειτονιές της πό-
λης. Η επόμενη βδομάδα μέχρι τις
εκλογές θα είναι η κορύφωση της
καμπάνιας της «Ανταρσία στο Λιμά-
νι», για να βγει η αριστερά, και κυ-
ρίως η μαχητική, αντικαπιταλιστική
της πτέρυγα δυναμωμένη από αυτή
τη μάχη.

Αντώνης Αλφιέρης
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

με την Ανταρσία στο Λιμάνι

Σ
την τελική ευθεία για τις δημοτι-
κές και περιφερειακές εκλογές εν-
τείνονται οι παρεμβάσεις των σχη-

μάτων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Δήμο της
Θεσσαλονίκης και στην περιφέρεια της
Κεντρικής Μακεδονίας. Σε γειτονιές και
σε πλατείες, αλλά και στους εργασια-
κούς χώρους, στον ΟΛΘ, τον ΣΔΟΕ, το
ΚΕΘΕΑ, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης.

«Στις επερχόμενες εκλογές πρέπει να
μαυρίσουμε τόσο την κυβέρνηση Σαμα-
ρά-Βενιζέλου όσο και τους μνημονιακούς
υποψήφιους, τον Μπουτάρη και τον Κα-
λαφάτη στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Και
ταυτόχρονα να αναδείξουμε το αναγκαίο
αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα, την δια-
γραφή του χρέους, τον εργατικό έλεγχο
παντού, την κρατικοποίηση των τραπε-
ζών, την απαγόρευση των απολύσεων,
να πάψει η Θεσσαλονίκη να είναι η πρω-
τεύουσα της ανεργίας. Αυτός ο άλλος
δρόμος δεν θα έρθει μέσα από τις κάλ-
πες, αλλά μέσα από τους αγώνες» δήλω-
σε στην εργατική αλληλεγγύη ο υποψή-
φιος δήμαρχος με την Ανταρσία στην
Θεσσαλονίκη, για την Ανατροπή» Γιάν-
νης Κούτρας. 

«Και βέβαια πρέπει να μαυρίσουμε τους
νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Η αποχώρηση
των υποψηφίων δημάρχων (εκτός των
Στεργίου, πρώην ΛΑΟΣ, και Κουριανίδη,)
μετά την πρόκληση του σταθμού «ΡΑΔΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» να καλέσει στο debate
τον υποψήφιο της Χρυσής Αυγής Ματθαι-
όπουλο –ναι, αυτόν που ξεκίνησε την κα-
ριέρα του τραγουδώντας στίχους όπως
«αχ, το Άουσβιτς, πόσο το αγαπάω!» στην
πόλη που έχει θρηνήσει τον χαμό 50000
Εβραίων στο Ολοκαύτωμα – είναι δικαίωση
για τον αγώνα που έχουμε δώσει όλα αυτά
τα χρόνια ότι δεν ανεχόμαστε σαν συνομι-
λητές μας πουθενά φασίστες μαχαιρο-
βγάλτες και μπράβους. Όταν υποστηρίζα-
με ότι η Χ.Α δεν είναι νόμιμο κόμμα, αλλά
μια εγκληματική συμμορία νεοναζί».

«Mεγάλη ήταν η ανταπόκριση των ερ-
γαζομένων στις κοινές περιοδείες που
πραγματοποίησαν τα συνεργεία της Αν-
ταρσίας στη Θεσσαλονίκη για την Ανα-
τροπή και του περιφερειακού σχήματος
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας την Τρίτη 6 Μάη στα ερ-
γοστάσια της Κόκα-Κόλα και τη ΒΙΟΜΕ
όπου οι εργαζόμενοι παλεύουν για το δι-
καίωμα στη δουλειά και την επόμενη μέ-
ρα στην ΕΥΑΘ, ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση του νερού», μας μεταφέρει ο Μπάμ-
πης Κουρουνδής, υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. 

«Οι εξορμήσεις συνεχίζονται σε χώ-
ρους εργασίας και γειτονιές, όπου η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο
πλευρό των αγωνιζόμενων εργαζομένων
και μετά τις εκλογές, χτίζοντας το συν-
τονισμό από τα κάτω και τις μαχητικές

απεργίες διαρκείας». 
«Η συνεπής μας στάση πάνω στα προ-

τάγματα του αντικαπιταλιστικού προ-
γράμματος, τη σύγκρουση με τους φα-
σίστες της Χρυσής Αυγής και της ρατσι-
στικής πολιτικής της κυβέρνησης και βέ-
βαια στους αγώνες έχει φέρει πολύ με-
γαλύτερη ανταπόκριση από τον κόσμο»
τονίζει με τη σειρά της, η επίσης υποψή-
φια στο Δήμο Φύλλια Πολίτη.

“Την προηγούμενη τριετία στην Κ.Μα-
κεδονία υπήρξαν πολλά παραδείγματα
όπου οι εργαζόμενοι και η τοπική κοινω-
νία συγκρούστηκαν με την κυβερνητική
πολιτική και έφεραν και άμεσα αποτελέ-
σματα” μας λέει ο Νίκος Τουρνάς, υπο-
ψήφιος με την Ανταρσία στην Κ.Μακεδο-
νία-Αντικαπιταλιστική Αριστερά. 

Μάχες

«Αγώνες εργατικοί ενάντια στις ιδιωτι-
κοποιήσεις του νερού και του λιμανιού
της Θεσσαλονίκης, ενάντια στις απολύ-
σεις και τις διαθεσιμότητες (οι ίδιοι οι ερ-
γαζόμενοι της ΠΚΜ έκαναν κατάληψη
ενάντια στην κινητικότητα συναδέλφων
τους), η κατάληψη της ΕΡΤ3. Μάχες το-
πικές όπως οι κινητοποιήσεις ενάντια
στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική ή
στο ΣΜΑ Ευκαρπίας. Αλλά και πολιτικές,
όπως μάχη ενάντια στους φασίστες και
την ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης.

Η Ανταρσία στην Κ. Μακεδονία είχε
παρουσία, πρωταγωνιστική πολλές φο-
ρές, σε όλες αυτές τις μάχες, στηρίζον-
τας τες στους δρόμους και στους χώ-
ρους και προσπαθώντας παράλληλα να
αποκτούν φωνή και στο περιφερειακό
συμβούλιο. Ταυτόχρονα, συγκρούστηκε
ευθέως με τη δεξιά ηγεσία του συμβου-
λίου (Ψωμιάδης), και συνεχίζει απέναντι
σε όσους προσπαθούν αυτή τη φορά να
το παίξουν αντιμνημονιακοί ανεξάρτητοι
υποψήφιοι (Τζιτζικώστας). 

Για όλους αυτούς και για πολλούς άλ-
λους λόγους καλούμε τους πολίτες να
μας εκλέξουν ξανά στο περιφερειακό
συμβούλιο, με περισσότερους συμβού-
λους αυτή τη φορά».

Η
μυρωδιά της ήττας της κυβέρνησης Σαμαρά-
Βενιζέλου μπροστά στο εκλογικό αποτέλεσμα
των επερχόμενων τριπλών εκλογών μας κυ-

κλώνει από παντού.

Σε μια ανεκδιήγητη πολιτικά κίνηση ο Βενιζέλος
χρησιμοποιεί την προβλεπόμενη κατάρρευση της
Ελιάς για να εκβιάσει καμιά ψήφο ότι αν πατώσει, θα
βγει από την κυβέρνηση. Και ο Σαμαράς, η στοργική
μητέρα των απανταχού νεοναζί, αφού είδε ότι δεν
πρόκειται να επαναπατρίσει ούτε μια ψήφο από την
Χ.Α, έδωσε γραμμή οι μαχαιροβγάλτες, μετά τους δή-
μους, να φορέσουν τα κουστούμια τους και στις ευ-
ρωεκλογές. 

Ο βασιλιάς είναι γυμνός και στον πρώτο γύρο αυ-
τών των εκλογών προσπαθεί να κρύψει την γύμνια
του πίσω από τον υποτίθεται «αυτοδιοικητικό» χαρα-
κτήρα των εκλογών, ενώ ο Πρετεντέρης και τα γκά-
λοπ του χαϊδεύουνε τα αυτιά, ότι τάχα το 60% των
ψηφοφόρων «δεν βλέπει τις εκλογές σαν δημοψήφι-
σμα» για την συγκυβέρνηση Σαμαρά.

Στο Δήμο της Αθήνας, θα γίνει το πρώτο μίνι δημο-
ψήφισμα και οι υποψήφιοι που έχουν τη υποστήριξη
αυτής της άθλιας συγκυβέρνησης πρέπει να πάρουν
το μήνυμα ότι όσο και να προσπαθήσουν, δεν θα κα-
ταφέρουν να κρυφτούν. Όπως δεν πρέπει να αφήσου-
με να κρυφτούν πίσω από τα λαμέ τους κουστούμια οι
«protégé” εκπαιδευτές των ταγμάτων εφόδου της Χ.Α,
σαν τον Κασιδιάρη, όσο καλούς προστάτες και προ-
στάτριες κι αν έχουν να τους προστατεύουν στο κοι-
νοβούλιο και στα δικαστήρια.

Εγγύηση

Η υπερψήφιση της Ανταρσίας στις γειτονιές της
Αθήνας και του υποψήφιου δημάρχου Πέτρου Κων-
σταντίνου στο Δήμο Αθήνας, όχι μόνο θα στείλει αυτό
το μήνυμα, αλλά θα αποτελέσει εγγύηση ότι την επό-
μενη μέρα των εκλογών, αυτός ο αγώνας θα συνεχι-
στεί με μεγαλύτερη ένταση.

«Ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς πανηγυρίζουν γιατί
βγήκαμε στις αγορές και δίπλα σε αυτούς πανηγυρί-
ζει για την επερχόμενη ‘ανάπτυξη’ και ο δήμαρχος
της Αθήνας Καμίνης” είπε μιλώντας στην εργατική αλ-
ληλεγγύη ο Πέτρος Κωνστναντίνου. «Στην πραγματι-
κή ζωή, όμως οι άνθρωποι δεν έχουν δουλειές, τους
παίρνουν τα σπίτια και τους κυνηγάει η εφορία, δεν

έχουν φάρμακα και τους κλείνουν τα νοσοκομεία. 
Χρειάζεται να στείλουμε ισχυρό μήνυμα ανατροπής

στις εκλογές. Να βάλουμε και το τελευταίο καρφί στο
φέρετρό τους και να μην αφήσουμε αυτά τα ζόμπι να
τριγυρνάνε ελεύθερα να σπέρνουν την καταστροφή. 

Και το κάνουν αυτό οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία,
τα ναυπηγεία της Σύρου, τα πανεπιστήμια, οι καθαρί-
στριες που συνεχίζουν, ακόμα και λίγες μέρες πριν τις
εκλογές, να διαδηλώνουν, να απεργούν.

Ο δρόμος για να ανατρέψουμε τα μνημόνια περνάει
όχι μέσα από συμβιβασμούς, αλλά μέσα από την σύγ-
κρουση με τα μεγάλα συμφέροντα που τα στήριξαν
και τα στηρίζουν μέσα στην χώρα. Δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κάποιοι γίνον-
ται πλουσιότεροι, όπως οι εφοπλιστές. 

Σε αυτήν την προοπτική δεν χωράει καμιά έκπτωση
ούτε του Τσίπρα (πίσω ο 13ος και 14ος μισθός αλλά
«αργότερα»), ούτε του Σταθάκη (επιστροφή του κα-
τώτατου μισθού μόνο για ιδιωτικό τομέα και μόνο για
όσους προσλήφθηκαν μέσα στην κρίση). 

Τα λεφτά υπάρχουν για μισθούς, συντάξεις, νοσοκο-
μεία, είμαστε σε μια χώρα που το ΑΕΠ είναι περίπου
200 δις, μέσα στην κρίση. Αν σταματήσουμε να πληρώ-
σουμε το χρέος, θα συγκρουστούμε με την ΕΕ, αλλά
θα βρεθούν αυτά τα λεφτά, αυτές είναι οι ανατροπές
που χρειάζονται να γίνουν. Στους εκβιασμούς τους θα
απαντήσουμε με κρατικοποίηση των τραπεζών, με
μπλοκάρισμα της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων. 

Και να στείλουμε το μήνυμα πως στις γειτονιές μας
δεν χωράνε οι νεοναζί, οι Κασιδιάρηδες, αλλά ούτε η

αποπροσανατολιστική προπαγάνδα του ρατσισμού.
Δίπλα στους νεοναζί να μαυρίσουμε όλους τους νυν
και πρώην φίλους του Σαμαρά που συστηματικά παί-
ζουν το ρατσιστικό χαρτί, ο Σπηλιωτόπουλος ενάντια
στο τζαμί στην Αθήνα, ο Κακλαμάνης με την παιδική
χαρά στον Αγιο Παντελεήμονα και πάει λέγοντας.

Το να στηρίξουμε την «Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας» σημαίνει να στείλουμε το μήνυμα ότι μόνο
με τις απεργίες, μόνο με τους αγώνες θα μπορέσου-
με εδώ και τώρα να δώσουμε την εναλλακτική λύση,
για να γυρίσουν πίσω όλοι οι απολυμένοι, να γυρί-
σουν οι μισθοί και οι συλλογικές συμβάσεις εκεί που
βρισκόντουσαν πριν έρθει η λαίλαπα του μνημονίου.
Σε αυτές τις μάχες η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν εκεί και θα εί-
ναι και αύριο, πιο δυνατή».

Στην εργατική αλληλεγγύη μίλησε ο
Παναγιώτης Ξανθόπουλος, πρό-

εδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Πον-
τίων Επιστημόνων, πολιτικός και πρώην
υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που
συμμετείχε στην διαδήλωση αλληλεγ-
γύης στον Ουκρανικό λαό την περα-
σμένη Τρίτη στην Αθήνα. 

«Η άνοδος των νεοναζί στην Ουκρα-
νία, ξαναθρέφτηκε με την βοήθεια της
δύσης, των ΗΠΑ και των σκοτεινών δυ-
νάμεων της ΕΕ , όλων αυτών που μέχρι
πριν λίγο φώναζαν για ειρήνη και υπό-
σχονταν ότι ο ψυχρός πόλεμος έχει τε-

λειώσει» τόνισε ανάμεσα σε άλλα.  
«Μαζί με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το μόνο κί-

νημα που αντέδρασε και αμέσως κάλε-
σε στην πορεία διαμαρτυρίας στις 6 του
μηνός στο κέντρο της Αθήνας, και με
τον υποψήφιο δήμαρχο με την Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας Πέτρο
Κωνσταντίνου καταθέσαμε το υπόμνημα
διαμαρτυρίας στην ΕΕ. Μετά η διαδή-
λωση πήγε στην αμερικάνικη πρεσβεία
για να το καταθέσουμε και εκεί, όπου
μας αντιμετώπισαν με ολόκληρο στρά-
τευμα για κάθε ένα διαδηλωτή ήταν και
ένας άντρας των ειδικών δυνάμεων. 

Σήμερα, η ΕΕ στηρίζει τους φασί-
στες. Είναι ντροπή, που εκπρόσωπος
της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτε-
ρικών της Ελλάδας, ο Βενιζέλος πήγε
να κάνει χειραψίες με τον Γιάτσενουκ,
που όπως και την Τιμοσένκο και τον
Γιάρος, η ΕΕ μας τους παρουσιάζει σαν
τάχα προοδευτικούς. Kαι στην χώρα
μας και σε κάθε άκρη της γης πρέπει
να παλέψουμε για να καταπολεμηθεί ο
φασισμός. Σε αυτήν την κατεύθυνση
παλεύει και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, θαυμάζω και
στηρίζω τον Πέτρο και μακάρι να τον
βγάζαμε και δήμαρχο».

Δύναμη για τους αγώνες
στις γειτονιές της Αθήνας

“Στα χέρια των εργατών” Όχι ξανά “Πρωτεύουσα 
της ανεργίας”

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επιμέλεια: Γιώργος Πίττας

Στην προσαγωγή του Γιάννη Κού-
τρα προχώρησαν την Τρίτη 13 Μάη
το μεσημέρι αστυνομικοί του ΑΤ
Λευκού Πύργου. Ο λόγος ήταν ότι
διαμαρτυρήθηκε για την αναίτια
σύλληψη μεταναστών στην πλατεία
ΧΑΝΘ. Μέχρι την ώρα που η Εργα-
τική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπο-
γραφείο βρισκόταν κρατούμενος
στο αστυνομικό τμήμα παρόλο που
ως υποψήφιος δήμαρχος ήταν ομι-
λητής στην προεκλογική συγκέν-
τρωση του δημοτικού και του περι-
φερειακού σχήματος!

Προσαγωγή!

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου διαδηλώνει μαζί με τους 
χιλιάδες αντιφασίστες και αντιφασίστριες στις 22 Μάρτη.

στις γειτονιές της στις γειτονιές της ΑΑθήναςθήνας



Σε αυτές τις εκλογές και ο τελευταίος κάτοι-
κος του Εβρου θα γνωρίσει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Αυτός είναι ο στόχος που βάλαμε από το ξεκί-
νημα της προεκλογικής μας καμ-
πάνιας και πραγματικά είμαστε
κοντά στο να τον πετύχουμε.
Μπορεί να είναι ένας
τεράστιος νομός, αλ-
λά δεν υπάρχει πόλη,
κωμόπολη, χωριό
που να μην το έχουμε
επισκεφτεί. Το ίδιο σε
σχέση με τους εργασιακούς χώ-
ρους, σχολεία, νοσοκομεία, δήμους, περιφέρειες, εφο-
ρίες. Και στην τελική ευθεία, ναι, μπαίνουμε και σε κάθε
σπίτι!

Ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, έχουμε
“σπάσει τον πάγο”. Με τις αφίσες, τις προκηρύξεις και πλέ-
ον και με τα ψηφοδέλτιά μας στο χέρι, συζητάμε με όλους

γιατί η εκλογή μας θα παίξει ρόλο στο περιφερειακό
συμβούλιο σε όλα τα ζητήματα. Συναντάμε μεγάλο

μίσος για τη Χρυσή Αυγή και τους φασίστες, κάτι
που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ακόμα κι αν
διαφωνούμε σε άλλα πράγματα, στην
καμπάνια μας “καμιά ψήφος στη Χρυσή

Αυγή” είναι όλοι μέσα! Από εκεί και
πέρα βλέπουμε αγανάκτηση για την
κατάσταση της οικονομίας που τους
χτυπά όλους, για την ανεργία που
είναι πάνω από 50% ειδικά στις βό-

ριες περιοχές του Εβρου. Ο λόγος
που πραγματικά απολαμβάνουμε αυτή

την προεκλογική εκστρατεία είναι η αγωνιστική διάθεση
που έχει όλος ο κόσμος και που μας δείχνει ότι οι μεγάλες
μάχες είναι μπροστά!

Μάκης Δραγάνης, 
υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Έβρου με την “Ανταρσία

στην Ανατολική Μακεδονία Και Θράκη”

Η μάχη των εκλογώνσελ. 12, Νο 1122
εργατικη αλληλεγγυη

Γράφω για τον τόπο μου, για τη Χαλκίδα. Για τα προβλήματα της
πόλης από την καταστροφή του καπιταλισμού-κανιβαλισμού, από
την επίθεση που δεχόμαστε στη ζωή μας καθημερινά. Η Χαλκίδα
όπως ολόκληρη η Ελλάδα και όλα τα κράτη γύρω μας σβήνουν κά-
τω από τη σκιά των καρχαριών και των μονοπωλίων που δεν αφή-
νουν να πάρει ανάσα ο κόσμος.

Γύρω μου βλέπω κλειστά μαγαζιά, την κτηνοτροφία και την αργο-
τιά -άλλοτε πηγή ζωής, πηγή περηφάνιας- να υποφέρουν. Ο φασι-
σμός έχει δυναμώσει με την υποστήριξη βεβαίως του συστήματος,
με καθημερινές επιθέσεις σε μετανάστες και ντόπιους, με την ανοχή
της αστυνομίας και των λοιπών αρχών.

Εχουμε κάνει πολλά στην αφάνεια, ήρθε όμως η στιγμή να απο-
κτήσουμε ταυτότητα. Σταματήσαμε τους φασίστες να αλωνίζουν και
με όπλο τη βία να χτυπούν ξένους και έλληνες, αν και δε μου αρέσει
ο όρος ξένος. Ξένος σημαίνει κάτι άλλο, σαν αντίπαλος. Οχι, είμα-
στε ένα κι αυτό το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι οι μετανάστες και δεν
είναι πλέον μόνοι, είμαστε ένα, είμαστε δυνατοί. Οι φασίστες έχουν
όπλο το φόβο, αλλά βρήκαν λάθος ανθρώπους για να τα βάλουν. Ο
φόβος θα τους πνίξει, θα τους τελειώσει.

Ημουν αγωνιστής και όχι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η αλλαγή του
είναι εμφανής προς άγνωστους δρόμους για εμάς που αγωνιζόμα-
στε για ένα καλύτερο αύριο. Με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ νιώθουμε ελπίδα για
ένα καλύτερο αύριο, νιώθουμε δύναμη. Πιστεύω ότι είναι ο χώρος
που μας δίνει το δικαίωμα και τη δύναμη λόγω ιδεολογίας και λει-
τουργίας να πραγματοποιήσουμε την ελπίδα μας. 

Θέλουν, δε θέλουν, θα μας βρίσκουν μπροστά τους με τον αγώνα
μας και με όποιο τίμημα. Ολοι μαζί εργάτες, αγωνιστές, άνεργοι,
ανήσυχα πνεύματα και πολίτες θα γίνουμε ένα και αλίμονό τους! Αλ-
ληλεγγύη-αγώνες-χωρίς φόβο. Το κεφάλι ψηλά και υπάρχει ελπίδα.
Ωρα να γεμίσουμε χαμόγελα την πόλη μας, με τη γροθιά ψηλά
όπως τη σημαία μας.

Σταμάτης Χρυσικός

Στη Χαλκίδα, 
“με τη γροθιά ψηλά”

Η
Αριστερή Παρέμβαση στη
Στερεά Ελλάδα συγκροτή-
θηκε από αγωνιστές/στριες

της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά και ανέντα-
χτους αγωνιστές της αντικαπιταλι-
στικής, αντιιμπεριαλιστικής αριστε-
ράς και του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος, καθώς και αγωνιστές των κινη-
μάτων αντίστασης που έχουν ανα-
πτυχθεί τα τελευταία χρόνια, από τα
διόδια μέχρι τα χαράτσια της ΔΕΗ,
και από τα κινήματα υπεράσπισης του
περιβάλλοντος μέχρι το κίνημα μη εμ-
πορικής διάθεσης προϊόντων. Παρεμ-
βαίνουμε σε αυτές τις εκλογές επειδή
πιστεύουμε ότι η μάχη των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών του Μαΐου είναι κα-
τά κύριο λόγο πολιτική μάχη ενάντια
σε κυβέρνηση, μνημόνια, ΕΕ και ΔΝΤ. 

Η συμμετοχή μας σε αυτές τις
εκλογές προφανώς δεν είναι αυτο-
σκοπός, αλλά είναι ένας ακόμη τρό-
πος να συνεχίσουμε την πολιτική δου-
λειά που κάναμε το προηγούμενο διά-
στημα, να συνεχίσουμε τον πολιτικό
και συνδικαλιστικό μας αγώνα. Πάνω
από όλα επιδιώκουμε να διαμορφώ-
σουμε καλύτερους όρους για τους
αγώνες της επόμενης μέρας των
εκλογών, επιδιώκουμε το εργατικό
και λαϊκό κίνημα να βγει από αυτή την

προσπάθεια πιο δυναμωμένο, πιο πο-
λιτικό και πιο ανατρεπτικό. Επιδιώ-
κουμε να καταδικαστεί η συγκυβέρνη-
ση και η πολιτική της, τόσο γενικά
όσο και ειδικά στο επίπεδο πόλης και
τοπικού κράτους, να καταδικασθεί η
βάρβαρη αντεργατική πολιτική κεφα-
λαίου – ΕΕ –ΔΝΤ, ο φασισμός και ο
κοινοβουλευτικός ολοκληρωτισμός. 

Επιδιώκουμε να καταδικασθούν οι
κεντροαριστερές λογικές διαχείρισης
και αναμόρφωσης του πολιτικού συ-
στήματος και να αποκαλυφθεί η ανε-
πάρκεια της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ
για πιο ανθρώπινη διαχείριση των
μνημονίων εντός του ευρώ, της ΕΕ
και του ΝΑΤΟ. Επίσης, να αποκαλυ-
φθεί η λογική του ΚΚΕ που εγκαταλεί-
πει στην πράξη τους ανατρεπτικούς
πολιτικούς στόχους και αρνείται ένα
άμεσο αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα

πάλης στο εδώ και τώρα.
Παλεύουμε ώστε να ενισχυ-

θεί η δική μας αριστερά, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και άλλες αριστερές

δυνάμεις που στέκονται ανατρε-
πτικά απέναντι στην κοινωνική λε-

ηλασία του σύγχρονου καπιταλι-
σμού, που προωθούν την αντικαπι-

ταλιστική ανατροπή της επίθεσης
του κεφαλαίου, των κυβερνήσεών
του, της ΕΕ και του ΔΝΤ, με το ανα-
γκαίο αντικαπιταλιστικό μεταβατικό
πρόγραμμα, με κομβικούς πολιτικούς
στόχους ρήξης. Της δικής μας αρι-
στεράς που προκρίνει σαν κρίσιμο
στοιχείο για την ανατροπή της επίθε-
σης και την αλλαγή στη ζωή μας, την
ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού
κινήματος και τις μορφές συλλογικής
εργατικής και λαϊκής οργάνωσης,
που παλεύει στην πράξη για την κοινή
δράση όλης της αριστεράς στο εργα-
τικό και λαϊκό κίνημα, που προωθεί τη
μετωπική συμπόρευση όλων των δυ-
νάμεων της αντικαπιταλιστικής, αντι-
ΕΕ, αντι-ιμπεριαλιστικής και ριζοσπα-
στικής Αριστεράς. 

Βασίλης Ζούμπος, 
υποψήφιος περιφερειάρχης Στερεάς

με την Αριστερή Παρέμβαση

Θέλω να διευκρινίσω ότι το κείμενό μου που δημοσι-
εύτηκε στην περασμένη "Εργατική Αλληλεγγύη" αναφε-
ρόταν γενικά στην κατάσταση που επικρατεί στο χώρο
της υγείας τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των πολιτικών
που εφαρμόζονται και όχι συγκεκριμένα στο Θεαγένειο
Νοσοκομείο όπου εργάζομαι. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι
στο Θεαγένειο το σωματείο εργαζομένων έχει ταχθεί

από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των ασθενών για να
μην πληρώνουν συμμετοχή σε εξετάσεις και φάρμακα
που δικαιούνται, και η Διοίκηση του νοσοκομείου το
αποδέχτηκε. Ο αγώνας για τη δημόσια, δωρεάν υγεία
δεν εξαντλείται όμως σ' ένα νοσοκομείο αλλά πρέπει να
δοθεί σ' όλη τη χώρα τόσο από τους εργαζόμενους,
όσο και από τους ασθενείς.

Κώστας Τραπεζάνογλου, 
εργαζόμενος στο Θεαγένειο

Ο κλάδος που
έχει τη μεγαλύ-
τερη παρουσία
στα ψηφοδέλτια
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
είναι των εκπαι-
δευτικών. 

Οχι τυχαία. Τα τελευταία χρόνια, δάσκαλοι και καθηγητές δώσαμε
σκληρές μάχες ενάντια στα κλεισίματα και τις συγχωνεύσεις σχολεί-
ων, ενάντια στην υποχρηματοδότηση της παιδείας και τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών, ενάντια στην “αξιολόγηση” και τις διαθεσιμότητες-
απολύσεις. Μέσα σε αυτές τις μάχες, οι αντικαπιταλιστές αναγνωρί-
στηκαν από χιλιάδες συναδέλφους και συναδέλφισσες ως οι πιο μαχη-
τικοί αγωνιστές που δεν έβαλαν ποτέ “όρους και προϋποθέσεις” στη
σύγκρουση με τα μνημόνια και τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό ένα μεγάλο
κομμάτι εκπαιδευτικών δίνει τώρα τη μάχη των εκλογών με την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ.

Η κλιμάκωση των αγώνων, το άπλωμα και ο συντονισμός τους, δεν
είναι προπαγανδιστικά συνθήματα. Τα παλέψαμε στην πράξη σε κάθε
σχολείο αλλά και σε κάθε Σύλλογο είτε ήμασταν εκλεγμένοι στο ΔΣ εί-
τε όχι. Ενα μόνο παράδειγμα ήταν η οργανωμένη προσπάθεια που κά-
ναμε για να μπει η ΔΟΕ στην απεργιακή μάχη μαζί με την ΟΛΜΕ πέρσι
το Μάη αλλά και τον περασμένο Σεπτέμβρη. Η ενίσχυσή μας στην πε-
ριφέρεια Αττικής και παντού είναι εγγύηση ότι αυτοί οι αγώνες θα συ-
νεχιστούν αλλά και θα έχουν την έκβαση που τους αξίζει.

Αθανασία Ανθή Αθανασούλα, 
δασκάλα, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. "Ο Αριστοτέλης", 

υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικού Τομέα 
με την “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή”

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗΑΤΤΙΚΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
στη

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
στη

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις



Η μάχη των εκλογών Νο 1122, σελ. 13
εργατικη αλληλεγγυη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ζωηρό σε παλμό και νεανικό στην πλειοψη-

φία του ήταν την Παρασκευή 9/5, στην πλα-
τεία Λιονταριών, το ακροατήριο στην κεντρική
προεκλογική συγκέντρωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ενόψει των ευρωεκλογών. 

Ένα Ηράκλειο γεμάτο χαρτόνια και αφίσες
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ υποδέχτηκε τον Πάνο Γκαργ-
κάνα και τον Αντώνη Δραγανίγο, οι οποίοι εξή-
γησαν το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με κάθε
λεπτομέρεια στην προεκλογική συγκέντρωση.
Η ρήξη με το ευρώ, η έξοδος από την ΕΕ και η
διαγραφή του χρέους ήταν τα κεντρικά ζητή-
ματα που επικέντρωσαν τα ενδιαφέρον του
κοινού. Παράλληλα ιδιαίτερη αναφορά έγινε
σε όλους εκείνους τους αγώνες, μικρούς και
μεγάλους, που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια
από την εργατική τάξη. Η δυνατότητα ρήξης
και ανατροπής είναι εφικτή σήμερα. Η τοποθέ-
τηση της επίσης υποψήφιας στις Ευρωεκλο-
γές Δέσποινας Τσιλίκη θύμισε την προσφορά
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο κίνημα μέχρι σήμερα. Η
εκδήλωση έκλεισε με ενός λεπτού σιγή προς
τιμήν της σ. Αναστασίας Μπλάνα που έφυγε
από κοντά μας λίγα εικοσιτετράωρα πριν.

Μύρων Μαρκάκης

Περιφέρειες και τις Ευρωεκλογές

ΡΕΘΥΜΝΟ
Το Σάββατο 10/5 πραγματοποιήθηκε στο Ρέ-

θυμνο προεκλογική εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
για τις επερχόμενες εκλογές με ομιλητές τους
συντρόφους Πάνο Γκαργκάνα και Αντώνη Δρα-
γανίγο. Φοιτητές και αρκετοί εργαζόμενοι συζή-
τησαν για το πώς προχωράμε στις εκλογές κι-
νηματικά και απεργιακά, με το αντικαπιταλιστι-
κό πρόγραμμα προμετωπίδα των αγώνων μας,
αλλά και πώς τοπικά αντιμετωπίζουμε τα προ-
βλήματα που προκύπτουν, μέσα από τους χώ-
ρους δουλειάς και τους συλλόγους μας.

Η κουβέντα επεκτάθηκε πιο συγκεκριμένα στα
ζητήματα ιδιωτικοποίησης του νερού και του αέ-
ρα στην Κρήτη και ποια είναι η αντικαπιταλιστι-
κή απάντηση. Από το κοινό υπήρξε μεγάλη έμ-
φαση στο ζήτημα της διαγραφής του χρέους
και της εξόδου από την ΕΕ και με ποιο τρόπο το
εργατικό κίνημα θα καταφέρει να επιβάλει τα αι-
τήματα αυτά. Τέλος, από τον ίδιο τον κόσμο που
πήρε μέρος στην κουβέντα δόθηκε έμφαση στη
σημασία να καταφέρει η αντικαπιταλιστική αρι-
στερά να έχει εκλεγμένους αντιπροσώπους τό-
σο στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια,
αλλά και στο ευρωκοινοβούλιο.

Μαριλύδα Ανδρουλάκη

Ο
ι περιφερειακές εκλο-
γές στην Κρήτη έχουν
πάρει ξεκάθαρα χαρα-

κτήρα κεντρικής πολιτικής μά-
χης. Όσο και αν οι διάφοροι
τοπικοί εκφραστές των μνη-
μονιακών κομμάτων προσπα-
θούν να κρυφτούν πίσω από
αυτοδιοικητικά περιτυλίγματα
και υποσχέσεις για έργα, τα
οικονομικά στοιχεία έρχονται
να τους αποκαλύψουν.

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι είναι μειωμένοι κατά
60%, τα «πολυπόθητα» ΕΣΠΑ
που επικαλούνται είναι συνο-
λικά 0,5 δις για την επόμενη
7ετία και όσο και αν τα μαγει-
ρεύουν, «αυτοί οι προϋπολο-
γισμοί δε φτάνουν ούτε για
τις λακούβες», όπως οι ίδιοι
παραδέχονται. Το θράσος
τους και το μέγεθος των επι-
θέσεων που ετοιμάζουν έρχε-
ται να υπογραμμιστεί από τη
χαρακτηριστική δήλωση που
έκανε ο αντιπεριφερειάρχης
του σχήματος που στηρίζει η
ΝΔ, ότι η μείωση των πόρων
ουσιαστικά ισοσταθμίζεται με
τις απολύσεις και τις περικο-
πές μισθών των υπαλλήλων. 

Ένα απο τα μεγαλύτερα
ψέμματα που χρησιμοποιείται

για το τοπικό «success story»
που επικαλούνται, είναι ο του-
ρισμός. Η αύξηση της εισ-
ροής τουριστών όχι απλά δεν
ενίσχυσε τους ξενοδοχοϋ-
πάλληλους και τους εργαζό-
μενους στον τουρισμό, αλλά
αντίθετα, με το πρόσχημα της
κρίσης, δέχτηκαν μεγάλες
επιθέσεις απο την εργοδοσία
τόσο σε επιπέδο απολύσεων
όσο και περικοπών. 

Συμφωνίες

Η αμετροεπής διευκόλυνση
και οι συμφωνίες με τους με-
γαλοεπιχειρηματίες και τους
μεγαλοξενοδόχους έχει επί-
σης τσακίσει και τις μικρές
επιχειρήσεις και τα μαγαζιά,
που σταδιακά κλείνουν ή υπο-
λειτουργούν. Εκτός από τη
διάλυση των εργασιακών δι-
καιωμάτων, η καταστροφή
του περιβάλλοντος είναι ακό-
μα μια διάσταση του τι σημαί-
νει η εξυπηρέτηση των ιδιωτι-
κών συμφεροντων, όπου με
διαδικασίες fast track καταπα-
τούνται παραλίες, βουνά και
καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

Απέναντι στην καταστροφή
των δικαιωμάτων, του περι-
βάλλοντος και της ζωής των

κατοίκων του νησιού που φέρ-
νουν τα μνημόνια και οι εκ-
φραστές τους, υπάρχει άλλος
δρόμος. Ο δρόμος της ρήξης
και της ανατροπής. Δεν αρκεί
απλά μια αλλαγή των περιφε-
ρειακών συμβούλων. Η μόνη
εγγύηση είναι οι αγώνες των
εργαζόμενων, της νεολαίας,
των μεταναστών, των αγρο-
τών ενώ το περιφερειακό συμ-
βούλιο πρέπει να αποτέλεσει
το βήμα για την έκφραση, την
οργάνωση και το συντονισμό
τους. Η Ανυποτακτη Κρήτη –
Αντικαπιταλιστική Αριστερή
Παρέμβαση, έχει αποδείξει
από την προηγούμενη τετραε-
τία, ότι είναι η μόνη δύναμη
που μπορεί να το εξασφαλίσει
και ταυτόχρονα να ανοίξει το
δρόμο για μια άλλη προοπτι-
κή με κέντρο τη διαγραφή του
χρέους, την έξοδο από την ΕΕ
και το ευρώ, τον εργατικό
έλεγχο παντού. Ψήφος στην
Ανυπόταχτη Κρήτη, είναι ψή-
φος στους αγώνες, για να ξε-
κινήσουμε την επόμενη μέρα
των εκλογών από καλύτερη
αφετηρία, μέχρι τη νίκη.

Μαργαρίτα Παπαμηνά, 
υποψήφια αντιπεριφερειάρχης 

Χανίων

Με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ λοιπόν, για τον Δή-
μο, την Περιφέρεια, το Ευρωκοινο-

βούλιο!

l Γιατί αυτά δεν διαχωρίζονται, γιατί μία
και ενιαία είναι η πολιτική του success sto-
ry εδώ και στην Ε.Ε., γιατί μία πρέπει να εί-
ναι και η απάντηση.
l Γιατί μετά από μια μακρά περίοδο εφη-
συχασμού, απογοήτευσης, παραίτησης
μιας ολόκληρης κοινωνίας (πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων), βίωσης της ήττας των κινημά-
των, είναι πλέον επιτακτικό να σπάσει το
τείχος της σιωπής και της απάθειας και δυ-
ναμικά να μιλήσουμε και να διεκδικήσουμε
τα αυτονόητα:
l Για τη ζωή μας! Γιατί δεν είναι ζωή αυτό
που απέμεινε μετά την ολική κατεδάφιση
και των ψηγμάτων του Κράτους Πρόνοιας.
Εκατομμύρια άνεργοι, 4.000 αυτόχειρες,
χιλιάδες άστεγοι και πεινασμένοι! Υπάρχει
πλέον θέμα κυριολεκτικά επιβίωσης για χι-
λιάδες οικονομικούς προλετάριους, που
δεν αντιμετωπίζεται με συσσίτια και φιλαν-
θρωπίες, αλλά μέσα από οργανωμένες αν-
τιστάσεις  και δομές κοινωνικής αλληλεγ-
γύης σε μια αντικαπιταλιστική προοπτική.
l Για την Ε.Ε. και την Ευρωλαγνεία! Γιατί
αυτή η Ε.Ε. αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθα-
ρο τρόπο την ενότητα των αστικών τάξεων
της Ευρώπης, υπό την ηγεμονία των πιο
επιθετικών μερίδων του ολιγοπωλιακού κε-

φαλαίου, για την επίταση της ταξικής εκμε-
τάλλευσης.

Αυτή η Ε.Ε. δεν είναι παρά ένα κολαστή-
ριο των λαών, μια φυλακή, και δεν μετα-
σχηματίζεται, θα ήταν αντίθετο στη φύση
και στον προορισμό της. Γιατί η έξοδος
από την Ε.Ε. και την Ευρωζώνη είναι όρος
sine qua non για την κοινωνική ανάπτυξη
στη βάση της διεθνιστικής αλληλεγγύης.
l Για το μεταβατικό πρόγραμμα της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ! Με σαφή αντικαπιταλιστική προ-
οπτική (θεμελιώδης διαφορά με ΣΥΡΙΖΑ).
Με άμεση σύνδεση με τους αγώνες του
σήμερα, για ανάπτυξη του κινήματος, για
αυτοοργάνωση, αυτενέργεια, (θεμελιώδη
διαφορά με ΚΚΕ, που παραπέμπει τα πάν-
τα σε ένα θολό μέλλον). Με ξεκάθαρους,
άμεσους πολιτικούς στόχους.
l Γιατί συλλογικά απαντάμε στο όργιο
κρατικής βίας και καταστολής, στην τρο-
μοϋστερία, στις διώξεις, όσων αντιστέκον-
ται, στο φασισμό, στο ρατσισμό, στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, στα σύνορα του Αι-
γαίου, τα χαραγμένα από νεκρά κορμιά.
l Με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ λοιπόν!

Παλεύουμε διεκδικώντας τα αυτονόητα,
στοχεύοντας τον ουρανό!

Αλέκα Ζορμπαλά, 
δικηγόρος, μέλος της Κίνησης για τις 

Ελευθερίες και τα Δημοκρατικά Δικαιώματα
της Εποχής μας (ΚΕΔΔΕ)

Όπως όλος ο κόσμος ήδη αν-
τιλαμβάνεται, ζούμε ιστορι-

κές εποχές. Οι ρήξεις επιταχύ-
νονται και οι παλιές βεβαιότητες
καταρρέουν. Καθώς μάς ρημάζει
η κρίση του καπιταλισμού, το οι-
κοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το
οποίο οι εχθροί ποδηγετούν τις εξελίξεις
στην ήπειρό μας, απονομιμοποιείται. Το ευ-
ρώ, το όπλο με το οποίο οι τραπεζίτες
ασκούν τη δικτατορία τους, είναι πλέον μι-
σητό σε μεγάλες μάζες εργαζόμενων. Οι
ζωές όλων μας θα εξαρτηθούν από το αν η
λύση στην κρίση θα δοθεί από την αριστερά
ή τη δεξιά, στην πραγματικότητα την άκρα
δεξιά, όπως βλέπουμε ήδη στην Ουκρανία.

Εμείς αγωνιζόμαστε, με συνέπεια και
αταλάντευτα, ώστε η λύση να δοθεί καθα-
ρά από την αριστερά. Παλεύουμε για ριζο-
σπαστικές αλλαγές που θ' ανοίξουν το δρό-
μο της απελευθέρωσης και της κοινωνικής
επανάστασης. Αφότου ξέσπασε η κρίση, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρώτη πρόβαλε την ολοκληρω-
μένη πολιτική που συζητά πλέον ολόκληρη
η βάση της αριστεράς. Διαγραφή του χρέ-
ους, έξοδος από την ευρωζώνη και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, εθνικοποίηση των τραπε-
ζών, εργατικός έλεγχος με ασταμάτητη κι-
νητοποίηση των εργαζόμενων και των κατα-
πιεσμένων. Ο δύσκολος δρόμος που προ-
τείνουμε είναι συνάμα ρεαλιστικός, και τελι-
κά ο μόνος που οδηγεί σε αριστερή λύση.

Οι δήθεν "συνετές" ηγεσίες του ΚΚΕ και
του ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα με τις

δεξιές τους στροφές και την αμε-
ριμνησία τους διευκολύνουν το
καθεστώς. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα, η καθυστέρηση με την
οποία το ΚΚΕ στρατεύθηκε στον
αντιφασιστικό αγώνα, και η άρνη-

σή του να σχηματίσει μέτωπο με οποιονδή-
ποτε άλλον εκτός από τον εαυτό του. Συνά-
μα οι οπισθοδρομήσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο ζή-
τημα του χρέους αφήνουν τη δεξιά να δια-
φημίζει τις υποσχέσεις των δυναστών μας
για επιμήκυνσή του και μείωση των επιτο-
κίων. Στην πραγματικότητα, όπως αποδει-
κνύει η τελευταία μελέτη του RMF (Ti-
nyURL.com/k3ozg5c), αυτές είναι σκέτη
απάτη και απόλυτα εναρμονισμένες με τα
συμφέροντα των τραπεζιτών, καθώς προ-
σφέρουν πραγματική ελάφρυνση 1,5% του
ΑΕΠ. Απεναντίας, μια διαγραφή του χρέους
στο 60% του ΑΕΠ, για την οποία έμμεσα μι-
λούσε αλλά καθόλου δεν μιλά πλέον ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, θα εξασφάλιζε δημοσιονομικό χώρο
ύψους 10 δις ετήσια.

Εμείς αξιώνουμε και όταν θα έρθει η ώρα
θα επιβάλουμε πλήρη διαγραφή, που δεν εί-
ναι βέβαια λιγότερο ρεαλιστική από το στόχο
του 60% και συνάμα είναι πολύ πιο δίκαιη.
Δεν χρωστάμε τίποτε, αυτοί μάς χρωστάνε.
Δεν χρωστάμε, δεν πουλάμε, δεν πληρώνου-
με. Και θα πάρουμε πίσω τον πλούτο και τις
ζωές μας, που οι καπιταλιστές σήμερα σφε-
τερίζονται και καταστρέφουν.

Σπύρος Μαρκέτος, ιστορικός, καθηγητής
του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ
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Σ
τις 7 Μάη έγιναν οι φοιτητικές εκλογές
στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα
αποτελέσματα δικαιώνουν την εκτίμηση

πως και στη νεολαία υπάρχει μεγάλη στροφή
προς τα αριστερά. Το οργανωμένο κομμάτι
της που βρίσκεται μέσα στις σχολές είναι αυτό
που παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο να
εκφραστούν οι αντιστάσεις και να οργανω-
θούν οι αγώνες της κόντρα στα μνημόνια, τη
λιτότητα, τους φασίστες. 

Για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ’80 η
αριστερά συνολικά ξεπερνάει τα ποσοστά της
ΔΑΠ. Η αποχή έπληξε κατά κύριο λόγο τη ΔΑΠ
και την ΠΑΣΠ, καθώς ήταν οι δυνάμεις που
έχασαν αθροιστικά τις περισσότερες ψήφους.
Η ΔΑΠ παρέμεινε πρώτη χάνοντας όμως δυνά-
μεις αλλά και ολόκληρες σχολές όπου ήταν
πρώτη δύναμη. Στα Πανεπιστήμια έπεσε 2323
και στα ΤΕΙ 1948 ψήφους. Η ΠΑΣΠ καταποντί-
στηκε, φτάνοντας να κινδυνεύει να χάσει την
τρίτη θέση από την ΕΑΑΚ, ενώ μέχρι πέρυσι
βρισκόταν δεύτερη. Έχασε 2680 ψήφους και
2,84% στα Πανεπιστήμια και 922 ψήφους και
μισό τοις εκατό στα ΤΕΙ. Δεύτερη φέτος ανα-
δείχτηκε η ΠΚΣ. 

Η ΠΑΣΠ, ακολουθεί την πορεία του ΠΑΣΟΚ,
καθώς όσο και αν προσπαθεί να προβληθεί
σαν “ανεξάρτητη κεντροαριστερή δύναμη”, οι
επιλογές της μέσα στις σχολές και η στάση
της στις επιθέσεις από τη μεριά του υπουργεί-
ου, δεν αφήνουν περιθώρια υπεράσπισης αυ-
τής της θέσης. 

Στην αριστερά, κερδισμένες βγήκαν οι δυ-
νάμεις της ΕΑΑΚ και της ΠΚΣ. Όπως έχουν κα-
ταμετρήσει οι σύντροφοι της νΚΑ, σε 169 πα-
νεπιστημιακές σχολές τα σχήματα της ΕΑΑΚ
παίρνουν 8787 ψήφους και 14,42% (πέρυσι τα
αντίστοιχα νούμερα ήταν 8740 και 13,75%).
Στα ΤΕΙ τα σχήματα της ΕΑΑΚ συγκέντρωσαν
661 ψήφους και είχαν μείωση με πέρσι 0,75%. 

Η ΠΚΣ (σύμφωνα με τα δικά της αποτελέ-
σματα) πήρε στα ΑΕΙ 11812 ψήφους και 18,7%
(10978 ψήφους και 16,09% πέρσι) και 4928
ψήφους και 22,41% στα ΤΕΙ (4826 και 18,5%
πέρσι). Στην καταμέτρησή της πάντως εξακο-
λουθεί να αφαιρεί αρκετά σχήματα που συ-
σπειρώνονται στην ΕΑΑΚ (όπως και στην
ΑΡΕΝ σε κάποιες περιπτώσεις). 

Η ΑΡΕΝ σημείωσε μικρή πτώση, μη δικαιώ-
νοντας τις δηλώσεις Τσίπρα πως η νεολαία

στρέφεται μαζικά προς το ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της νΚΑ σε 169 σχολές, η
ΑΡΕΝ πήρε 3957 ψήφους και 6,49% στα Πανε-
πιστήμια (πέρσι 4369 και 6,88%), ενώ στα ΤΕΙ
326 ψήφους και 2,44% (πέρσι 439 και 2,43%). 

Και στις κάλπες

Η στάση που κράτησαν οι αριστερές δυνά-
μεις στη μεγαλύτερη μάχη που άνοιξε φέτος
στα πανεπιστήμια, αυτή των απολύσεων και
των συγχωνεύσεων, αποτυπώθηκε και στις
κάλπες. Η ΑΡΕΝ μπορεί να βρισκόταν στις συ-
νελεύσεις αλλά δεν πήρε καμία πρωτοβουλία
έμπρακτης στήριξης της απεργίας των διοικη-
τικών και των καταλήψεων πολλών φοιτητικών
συλλόγων. Η ΠΚΣ, παρά το γεγονός ότι κράτη-
σε παρόμοια στάση μη συμμετέχοντας καν
στις γενικές συνελεύσεις των φοιτητών, ανέ-
βηκε γιατί αντιμετώπισε την εκλογική μάχη
συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες εκλογές. Η επι-
λογή της επαναστατικής αριστεράς να σταθεί
στο πλευρό των εργαζομένων, να οργανώσει
την παρουσία των φοιτητών στις απεργιακές
κινητοποιήσεις και τις μεγάλες πανεργατικές
αποδείχτηκε σωστή.

 Η δράση όλη την περασμένη χρονιά, οι αντι-

φασιστικές πρωτοβουλίες, έδωσαν τη δυνατό-
τητα στην ΕΑΑΚ να κατέβει σε περισσότερες
σχολές, να σημειώσει πρωτιές σε πάνω από εί-
κοσι σημεία σε όλη τη χώρα. Για πρώτη φορά
σε ολόκληρο το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη

Φυσικομαθηματική Αθήνας, στην Επιστήμη
Υλικών Πάτρας και αλλού. “Στην επιστήμη Υλι-
κών βγήκαμε πρώτη δύναμη σαν αποτέλεσμα
της δουλειάς μας τα τελευταία δύο χρόνια.
Συνδέαμε όλα τα ζητήματα της σχολής με τη
συνολικότερη αντίσταση του κόσμου στην Πά-
τρα και παντού. Πολύς καινούριος κόσμος-
ανάμεσά τους πρωτοετείς φοιτητές- στήριξε
την ΕΑΑΚ, όχι μόνο ψηφίζοντας αλλά και
δρώντας μαζί με το σχήμα μέσα στη σχολή,
στις απεργίες, στο αντιφασιστικό”, μας λέει η
Ράνια Κούτσικου. 

“Στην Καλών Τεχνών τα ποσοστά μας ανέβη-
καν περίπου εφτά τοις εκατό, με μεγαλύτερη
την άνοδο στο θεωρητικό τμήμα. Μέσα από την
καλύτερη κινητοποίηση του σχήματος αλλά και
τις εκδηλώσεις που οργανώσαμε όπως η συζή-
τηση για την τέχνη και την επανάσταση ή τα αν-
τιρατσιστικά, δυναμώσαμε τη φωνή του αντικα-
πιταλισμού σε μια σχολή με πολύ αριστερό κό-
σμο”, μας μεταφέρει η Ευγενία Ποντικού. 

“Στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και ειδικότε-
ρα στο Ηράκλειο, τα σχήματα της ΕΑΑΚ βγή-
καν από αυτή τη μάχη πολύ πιο δυναμωμένα.
Σε σχολές όπως το Χημικό, το Φυσικό, το τμή-
μα Επιστήμης Υπολογιστών και την Ιατρική, τα
ποσοστά μας διπλασιάστηκαν. Στο Βιολογικό
πήραμε αυτοδυναμία, σε μια σχολή με αριστε-
ρή παράδοση, όπου η ΚΝΕ  ήταν πρώτη πέρυ-
σι. Βγήκαμε μπροστά γιατί ήμασταν η μόνη δύ-
ναμη που στήριξε και οργάνωσε την κατάληψη
του συλλόγου το Σεπτέμβρη, κόντρα στην

ΚΝΕ που προσπάθησε να την σταματήσει. Με-
γάλη είναι και η μάχη που έχουμε να δώσουμε
απέναντι σε φασίστες που αρκετές φορές
κρύβονται στις γραμμές της ΔΑΠ. Είναι κεκτη-
μένο το να μην μπορούν οι νεοναζί να λειτουρ-
γούν στους συλλόγους όμως αυτό δε σημαίνει
ότι τους έχουμε εξαφανίσει τελείως. Στην Επι-
στήμη Υπολογιστών, δυο μέρες πριν τις εκλο-
γές ένας από τη ΔΑΠ έσκισε τα υλικά της
ΚΕΕΡΦΑ που βρίσκονταν στο τραπεζάκι μας.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η αντιφασιστική συ-
ζήτηση να κυριαρχεί στους διαδρόμους της
σχολής τη μέρα των εκλογών”, λέει στην ΕΑ ο
Πέτρος Μπίγκος.

Θετική ανταπόκριση

“Πολύ θετική ήταν η ανταπόκριση των φοι-
τητών της Φιλοσοφικής στις κουβέντες που
ανοίγαμε με τα υλικά μας τη μέρα των εκλο-
γών. Πολύ σημαντική ήταν η παρέμβαση που
κάναμε με τα υλικά της ΚΕΕΡΦΑ και την καμ-
πάνια «κάθε ψήφος στη Χρυσή Αυγή είναι μα-
χαίρι στα χέρια των νεοναζί»”, μεταφέρει η
Αλκμήνη Τσέκου από το τμήμα Θεατρικών
Σπουδών. “Πολύς κόσμος αναγνώριζε τη συμ-
βολή της ΚΕΕΡΦΑ στο αντιφασιστικό κίνημα
και συζητούσε μαζί μας για το πώς μπορούμε
να οργανώσουμε τα παρακάτω βήματα. Οι
φοιτητές του ΣΕΚ ανοίγαμε όλη την πολιτική
ατζέντα της περιόδου διακινώντας υλικά για
τις εκλογές αλλά και για το τετραήμερο φεστι-
βάλ του Μαρξισμού που οργανώνουμε τον Ιού-
νη στην ΑΣΟΕΕ. Τα ΕΑΑΚ βγήκαν τρίτη δύνα-
μη στη Φιλοσοφική, γνωρίσαμε πολύ κόσμο
που νιώθει την ανάγκη να παλέψει και διεκδι-
κούμε να τον κερδίσουμε να το κάνει οργανω-
μένα, με την αντικαπιταλιστική αριστερά.”

Αυτή η άνοδος δείχνει τις δυνατότητες που
ανοίγονται για να οργανωθεί καλύτερα η αντί-
σταση στις επιθέσεις στην παιδεία. Η κατάρ-
ρευση πολλών σχολών λόγω της έλλειψης
χρηματοδότησης είναι κοντά. Αυτό οδηγεί
στην ανάγκη να μπουν μπροστά οι φοιτητές
μαζί με τους καθηγητές και τους εργαζόμε-
νους για να σώσουν τις σχολές. Είναι η μόνη
δύναμη που μπορεί να μπλοκάρει αυτή την
επίθεση, η εμπειρία της προηγούμενης χρο-
νιάς έχει αφήσει παρακαταθήκη στον τρόπο
με τον οποίο χρειάζεται να κινηθούν οι φοιτητι-
κοί σύλλογοι. Ήδη οι διοικητικοί υπάλληλοι
προχωρούν σε νέο απεργιακό γύρο ενάντια
στην αξιολόγηση. Οι μάχες είναι ήδη ξεκινημέ-
νες και με δυνατότερη αντικαπιταλιστική αρι-
στερά, οι δυνατότητες να τους αναγκάσουμε
να τα πάρουν όλα πίσω είναι μεγάλες.

Έλλη Πανταζοπούλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5
ΥΠΕΧΩΔΕ 9πμ
Εφορία Κυψέλης 9πμ
ΙΚΑ Δροσοπούλου 10πμ
ΙΚΑ Κεφαλληνίας 11πμ
Περιφέρεια 9.30πμ
ΕΟΠΥΥ Ν. Κόσμου 7πμ
ΔΕΗ Ρουφ 6.15πμ
9ο Λύκειο Πετραλώνων 7.45πμ
ΟΑΕΔ Ελληνικού 7.30πμ
Δήμος Αλίμου 9πμ
Αγλαϊα Κυριακού 7πμ
Ιπποκράτειο 7πμ
Δήμος Βύρωνα – Πνευματικό Κέντρο
8.30πμ
Γκαράζ Δήμου Περιστερίου 6πμ
Νομαρχία Περιστέρι 9πμ
Ξυλοτεχνία Περιστέρι 9πμ
ΟΑΕΔ Περιστέρι 11πμ
Δήμος Άνω Λιοσίων 8πμ

Πολεοδομία Άνω Λιοσίων 9πμ
Γκαράζ Δήμου Πετρούπολης 7πμ
ΙΚΑ Πετρούπολη 8.30πμ
Δημαρχείο Πετρούπολης 9.30πμ
Γκαράζ Δήμου Αιγάλεω 6.30πμ
Δημαρχείο Αιγάλεω 9πμ
Δημαρχείο Νίκαιας 9πμ
Εφορία Νίκαιας 10.30πμ
ΕΟΠΥΥ Νίκαιας 11πμ
Τζάνειο 9πμ
Δήμος Βριλήσσια 9πμ
Δήμος και ΔΟΥ Χαλανδρίου 9πμ
Δήμος και ΔΟΥ Μαρούσι 12μ
Δήμος Άγια Παρασκευή 10πμ
Δήμος – γκαράζ Νέο Ηράκλειο 6.15πμ
Δήμος και ΔΟΥ Ν. Ιωνία 7.30πμ
Δήμος Χολαργού 10πμ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5
Υπουργείο Εμπορίου 10πμ

ΟΑΕΔ Γαλατσίου 9πμ
ΕΥΔΑΠ Γαλατσίου 10πμ
Δημαρχείο Γαλατσίου 11πμ
Δημαρχείο Λιοσίων 10πμ
Διοικητικοί ΕΚΠΑ 12μες. 
ΔΕΗ Ν.Σμύρνης 9.30πμ
ΔΕΗ Συγγρού 6.45πμ
Ελευθεροτυπία 6μμ
Δήμος Καλλιθέας και Εθνική 9.30πμ
Ραδιόφωνο «9.84» 11.30πμ
ΟΣΕ Καρόλου 7πμ
ΥΠΠΟ Ακρόπολη 
Υπουργείο Ανάπτυξης 7πμ
Δήμος Γλυφάδας 9μ
Δήμος Ελληνικού 12μ
Άγια Σοφία 9πμ
Ιπποκράτειο 8πμ
Νοσοκομείο Συγγρού 8πμ

Εφορία Βύρωνα 8.30πμ
ΕΛΤΑ Περιστέρι 7.30πμ
ΔΕΗ Περιστέρι 8.30πμ
Δημαρχείο Περιστέρι 9.30πμ
ΕΛΤΑ Αιγάλεω 9πμ
ΚΕΠ Αιγάλεω 11πμ
Πολεοδομία Αιγάλεω 10πμ
Κρατικό Νίκαιας 10πμ
Δημαρχείο Κερατσινίου 10μ
Δήμος Πειραιά 9πμ
6ο Λύκειο Πειραιά 8πμ
Δικαστήρια – ΟΑΕΔ (Πειραιάς) 
ΙΚΑ – ΕΛΤΑ
Γεννηματά 12μ
Παίδων 10πμ
ΚΑΤ 9πμ
Άγια Όλγα 10πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/5
Ασκληπιείο 8.30πμ
Εφορία Αναξαγόρα 9πμ
ΙΚΑ – ΚΕΠ – ΕΛΤΑ (Ταύρος) 
Βρεφοκομείο 11πμ
ΗΔΙΚΑ 6.45πμ
Δήμος Ζωγράφου 9πμ
Εφορία Παγκρατίου 7.30πμ
ΕΛΤΑ Παγκρατίου 8.30πμ
Δήμος Καισαριανής 9πμ
ΙΚΑ Νίκαιας 9πμ
Νοσοκομεία Μεταξά 10πμ
ΔΕΗ – 1ο ΕΠΑΛ 6πμ
Ογκολογικό 10πμ
Σισμανόγλειο 12.30μ
Δήμος Φιλαδέλφειας 12.30μ
Δήμος Ν. Ηράκλειο 11πμ
Εφορία Εξαρχείων 10πμ
Άγιος Σάββας 11πμ
ΕΛΠΙΣ 9πμ

Παμμακάριστος 9πμ

Ίδρυμα Νέας Γενιάς Πατησίων 10πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/5

Λαϊκή Ηράκλειτος 11πμ

Λαϊκή Νεάπολης 1μμ

NOTOS HOME 9πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/5

Δήμος Μπραχαμίου 9πμ

Δημαρχείο Ρέντη 10πμ

ΤΡΙΤΗ 20/5

1ο ΕΠΑΛ Νίκαιας 7.50πμ

ΕΛΤΑ Νίκαιας 10.15πμ

ΟΑΕΔ Νίκαιας 10.45πμ

Προεκλογικές περιοδείες

Πτώση ΔΑΠ, καταποντισμός ΠΑΣΠ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ, ΔΥΝΑΤΗ ΕΑΑΚ

Οι φοιτητές στη μέρα αντιφασιστικής δράσης στις 22 Μάρτη
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 9 Μαΐου στις 7μμ στην πλατεία
Ναυαρίνου, η κεντρική εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης με τίτλο «Κάθε

ψήφος στη Χρυσή Αυγή είναι μαχαίρι στα χέρια νεοναζί».

Άνοιξε η Φρίντα από την Good As You(th) η οποία μίλησε για την μάχη ενάντια
στην καταπίεση των γυναικών, τρανς, ομοφυλόφιλων και τόνισε την ανάγκη όλα τα
παραπάνω κινήματα να βρεθούν στο πλευρό των αντιρατσιστικών και αντιφασιστι-
κών αγώνων.

Ο Βασίλ Παππά από την Αλβανία και εργαζόμενος στο εργοστάσιο της coca cola
μίλησε ως εκπρόσωπος του σωματείου εργαζομένων που βρίσκονται στον 7ο μήνα
απεργίας διαρκείας ενάντια στο κλείσιμο του εργοστασίου τονίζοντας την ανάγκη
οι μετανάστες να μπορούν να εγγράφονται στα σωματεία. 

Ο Νίκος Μαρατζίδης ιστορικός στο ΕΚΘ, θύμισε την εξέγερση των καπνεργατών
στις 9 Μαίου του ’36 στην Θεσσαλονίκη και την διαχρονική προσπάθεια να στηθούν
φασιστικές οργανώσεις για να διαλύσουν τα εργατικά κινήματα της χώρας.

Ο Κώστας Τορπουζίδης από την ΚΕΕΡΦΑ έκανε μια αναδρομή από την εκλογική
άνοδο της Χ.Α., τις μάχες του αντιφασιστικού κινήματος που οδήγησαν την ηγεσία
της Χ.Α στην φυλακή αλλά και τις μάχες που έχουμε μπροστά μας μέχρι να τους
εξαφανίσουμε από τον χάρτη. 

Τέλος η Μαριάννα από την ΕΥΑΘ μίλησε για την ανάγκη των εργατικών αγώνων και
κινημάτων να συντονιστούν με τον αντιφασιστικό- αντιρατσιστικό αγώνα και κάλεσε
όλους να συμμετέχουν στο δημοψήφισμα ενάντια στην ιδιωτικοποιήση του νερού στον
Δήμο της Θεσσαλονίκης. Aκολούθησε προβολή από τις διαδηλώσεις στις 22 Μάρτη,
ενώ πολλοί ήταν αυτοί που υπέγραψαν τα κείμενα της ΚΕΕΡΦΑ και πήραν υλικά.

Αλεξάνδρα Σιαφάκα, Θεσσαλονίκη

Εκδήλωση της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ
Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε το

Σάββατο 10 Μάη στο Εργατικό Κέντρο,
με ομιλητές τον Λευτέρη Παπαθανάση
από το ΔΣ της ΕΛΜΕ, τη Λουίζα Γκίκα
φοιτήτρια Ιατρικής και την Άλκηστη
Λέκκα από την ΚΕΕΡΦΑ. 

Ο Λευτέρης μίλησε για την αντιφασι-
στική μάχη μέσα στα σχολεία, που ξεκί-
νησε από το 2008 όταν δημιουργήθηκαν
ομάδες δράσης ενάντια στις μαθητικές
καταλήψεις. Η Λουίζα μίλησε για τις μά-
χες που άνοιξαν τοπικά κυρίως μετά το
στήσιμο ψηφοδελτίου των φασιστών

στην περιφέρεια, όπου ξεκίνησε και η
προσπάθειά τους να πατήσουν πόδι
στις γειτονιές. Η Άλκηστις αναφέρθηκε
στα προχωρήματα του αντιφασιστικού
κινήματος στην Ελλάδα και διεθνώς, μέ-
σα από τους σταθμούς της περασμένης
χρονιάς. Άνοιξε πλούσια συζήτηση για
το αν μπορούμε να μιλάμε για ανοιχτά
σύνορα ή για τη νομιμοποίηση όλων των
μεταναστών. Τη μέρα των εκλογών η
ΚΕΕΡΦΑ θα έχει παρουσία έξω από τα
εκλογικά κέντρα διεκδικώντας “καμία
ψήφος στους νεοναζί”.

Παναγιώτα Ερωτοκρίτου

Την Πέμπτη 8/5 πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αναλήψεως των Βριλησσίων η
εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ με θέμα «Καμία ψήφος στους νεοναζί», σε συνεργασία

με την τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το κλίμα που επικράτησε στην πλατεία θύμιζε αντιφασι-
στική γιορτή. Από τα μεγάφωνα δεν σταματούσαν να ακούγονται οι αντιφασιστικές
προκηρύξεις της ΚΕΕΡΦΑ σε συνδυασμό με αντιφασιστικά τραγούδια. 

Yποστηρίξαμε με πάθος οτι δεν πρέπει να δοθεί ούτε μία ψήφος στους νεοναζί
της Χρυσής Αυγής η οποία θα ενισχύσει τα εγκλήματα και την τρομοκρατία τους. Η
ανταπόκριση του κόσμου ήταν σπουδαία με τους περισσότερους να παίρνουν το
υλικό που μοιράζαμε, αλλά και να ενισχύουν οικονομικά τον αντιφασιστικό αγώνα.
Σημαντική ήταν και η παρουσία των μαθητών οι οποίοι μοίραζαν βοηθώντας έμπρα-
κτα την εκδήλωση. 

Ζωή Σακελλαρίου, Μαρία Γεωργάκα, ΚΕΕΡΦΑ Βριλησσίων

Εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ

Μ
ε μαζική απεργιακή δια-
δήλωση την Παρασκευή
9 Μάη απάντησαν οι με-

τανάστες που έχουν μαγαζιά γύ-
ρω από τους δρόμους της Ομό-
νοιας, ενάντια στις ρατσιστικές
επιθέσεις της αστυνομίας. Πεν-
τακόσιοι διαδηλωτές βάδισαν
στα στενά, ενώ τα περισσότερα
ήταν κλειστά εκείνη τη μέρα λό-
γω της απεργίας. Φώναζαν “πο-
τέ ξανά φασισμός” και “εργάτες
ενωμένοι ποτέ νικημένοι”. 

Το τελευταίο διάστημα έχουν
κλιμακωθεί οι επιθέσεις κατά τις
οποίες αστυνομικοί μπουκάρουν
στα μαγαζιά των μεταναστών
και πλιατσικολογούν αρπάζον-
τας κινητά και λάπτοπ απειλών-
τας ότι αν δεν τους τα δώσουν,
η αστυνομία θα τα κλείσει. “Δεν
σταματήσαμε τους χρυσαυγίτες
για να πάρουν τη θέση τους στις
γειτονιές μας οι αστυνομικοί”,
είπε στο χαιρετισμό του ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, υποψήφιος
δήμαρχος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας.

Στη συγκέντρωση βρέθηκε ο
Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής της
Πακιστανικής Κοινότητας, κα-
λώντας ντόπιους και μετανάστες
να σπάσουν το κλίμα του τρό-
μου που προσπαθεί να επιβάλει
στην περιοχή ο ρατσισμός της
αστυνομίας, με απεργίες και κι-
νητοποιήσεις. Ο Αριφουραχμάν
Αρέφ, πρόεδρος του ελληνομ-
παγκλαντεσιανού επιμελητηρίου
Αθήνας χαιρέτησε τη μαζική
συμμετοχή στην απεργία, κα-

ταγγέλοντας τις εφόδους της
αστυνομίας εδώ και δύο χρόνια.
Η διαδήλωσε κατευθύνθηκε στο
δημαρχείο της Αθήνας όπου τε-
τραμελής επιτροπή συναντήθη-
κε με τον Λευτέρη Καστανάκη,
γραμματέα του Καμίνη και παρέ-
δωσε ψήφισμα ζητώντας να
σταματήσουν άμεσα οι επιθέ-
σεις. Nέα κινητοποίηση θα γίνει
την Παρασκευή 16 Μάη στις
4μμ, Μενάνδρου και Σοφοκλέ-
ους.

Στοπ στο ρατσισμό

“Ούτε πουθενά”
Σε όσες γειτονιές προσπάθησαν

οι Χρυσαυγίτες να οργανώσουν
προεκλογικές φιέστες, ήρθαν αντι-
μέτωποι με τον κόσμο που πάλεψε
ενάντια στη φασιστική απειλή και
δεν τους ανέχεται στη γειτονιά του. 

Στους Αμπελόκηπους στις 6 Μάη
αντιφασίστες κατέλαβαν το κτίριο
που θα γινόταν φασιστοσύναξη της
Χ.Α. Στη Γλυφάδα την επόμενη μέ-
ρα πραγματοποιήθηκε διαδήλωση
ενάντια στη συγκέντρωση του Πα-
ναγιώταρου, ενώ το πρωί ο κόσμος
που βρισκόταν στις καφετέριες του
Αλίμου τους έδιωξε από τα μαγα-
ζιά. Στο Παγκράτι το Σάββατο 10
Μάη, η καθιερωμένη εξόρμηση της
ΚΕΕΡΦΑ έβαλε φρένο στο κλιμάκιο
της Χρυσής Αυγής που μοίραζε
υλικό, ενώ οι ηρωικοί κάτοικοι της
Ιερισσού πέταξαν κυριολεκτικά
τους φασίστες έξω από το χωριό.
Στα Χανιά το περασμένο Σαββατο-
κύριακο οργανώθηκε με μεγάλη
επιτυχία το 2ο αντιφασιστικό φε-
στιβάλ σχολείων. 

Η καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ για να
μην πάρουν καμία ψήφο οι νεοναζί
συνεχίζεται με τους αντιφασίστες-
τριες σε μια σειρά από γειτονιές να
προμηθεύονται υλικά και να δου-
λεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Τραπεζάκια της κίνησης θα βρί-
σκονται έξω από κάθε εκλογικό
κέντρο στις 18 και στις 25 του Μάη,
στέλνοντας το μήνυμα πως το μαζι-
κό κίνημα είναι το μόνο που μπορεί
να τους εξαφανίσει οριστικά.

Νέο έγκλημα στα ανοιχτά της Λαμπτεντούζας έγινε την περα-
σμένη Δευτέρα. Οι πηγές μέχρι στιγμής μιλάνε για το θάνατο
σαράντα τουλάχιστον ανθρώπων, ενώ αγνοούνται άλλοι διακόσι-
οι, πρόσφυγες από τη Συρία, τη Σομαλία και την Ερυθραία.

Ο συντονισμός των αντιφασιστικών κινημάτων ενάντια στην
ρατσιστική Ευρώπη- φρούριο και την άνοδο των νεοναζί και των
ακροδεξιών στην Ευρώπη, γίνεται ακόμα πιο αναγκαίος. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση η ΚΕΕΡΦΑ οργανώνει μεγάλη αντι-
φασιστική συνάντηση τη Δευτέρα 2 Ιούνη στο Πνευματικό Κέν-
τρο του Δήμου Αθήνας (Ακαδημίας 50), στις 7μμ. H συγκέντρω-
ση ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του United Against Fascism και
των συντρόφων μας από την Αγγλία, που στις 14 Ιούνη οργανώ-
νουν διεθνή αντιφασιστική συνάντηση στο Λονδίνο. “Θα είμαστε
παρόντες”, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Διαδήλωση συμπαράστα-

σης στον Ουκρανικό λαό

έγινε την Τρίτη 6 Μάη στην

Αθήνα. Καλούσαν ουκρανι-

κές οργανώσεις και η ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ. 

Έξω από τα γραφεία της

ΕΕ συγκεντρώθηκαν εκα-

τοντάδες, έγιναν χαιρετι-

σμοί, ενώ από όλους τους

ομιλητές καταδικάστηκε η

ιμπεριαλιστική πολιτική που

άνοιξε το δρόμο στις φασι-
στικές ομάδες για να δρουν
ανοιχτά, φτάνοντας στις
σφαγές ενάντια σε αριστε-
ρούς και ακτιβιστές. Ακο-
λούθησε πορεία στην ΕΕ
και την Αμερικάνικη πρε-
σβεία. Συμμετείχαν επίσης
το ΕΕΚ, το ΚΚΕ-μλ, ο αντι-
φασιστικός συντονισμός
Αθήνας- Πειραιά. Αντίστοι-
χη συγκέντρωση έγινε την
ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη.

Αντιφασιστική συνάντηση 2 Ιούνη

Στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια, Παρασκευή 9 Μάη

Θεσσαλονίκη, πλατεία Ναυαρίνου 9 Μάη



ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Η κρίση το ’30 και η εργατική αντίσταση
Ομιλήτρια: Εμμανουέλα Γεωργοπούλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Μετά τις εκλογές: Τα σενάρια 
και η πραγματικότητα
Ομιλητής: Βασίλης Στεφανίδης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ Τριών Ιεραρχών
65-67, 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 θέατρο Άλεξτον 7.30μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων) 7μμ
Μετά τις εκλογές:  τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 κυλικείο δημαρχείου
7μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ Κούνια 7.30μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 αίθ. «Εκτός των Τειχών» 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Αλί Μουσταφάογλου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
«Από την κρίση στην κυβέρνηση της
Αριστεράς»: Τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ Σέλτερ 7μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ Ionia 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ Τριώτα (Μετρό Αγ.
Αντώνης) 7.30μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ Στέκι 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Στέκι ΚΕΕΡΦΑ (Καβαλ-
λότι 17) 7.30μμ
Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Goody’s 8.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ Έχουμε και Λέμε
7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Μύρωνας Μαρκάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 στο στέκι της πλατείας
(Αγ.Μηνάς) 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΠΑΤΡΑ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
- ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Έξω από Ευρώ, ΕΕ της λιτότητας, του
πολέμου και του ρατσισμού
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
- ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 δημαρχείο (2ος ορ.) 7μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλήτρια: Ματίνα Σγουρομύτη
- ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 δημαρχείο (2ος ορ.) 7μμ
Από την κρίση στην κυβέρνηση της Αρι-
στεράς: Τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ όρ. 7μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Στέκι 8μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στη μάχη των εκλογών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 ΕΔΟΘ 7μμ
Από την κρίση στην κυβέρνηση της 
Αριστεράς: Τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλήτρια: Νένα Παμπουκίδου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 καφέ Μαγαζί 8μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στη μάχη των εκλογών
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 καφέ Ionia 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 παλιά Νομική 8μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις πιο κρίσιμες εκλογές
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 στέκι Πολιτιστικών Ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Μαριλύδα Ανδρουλάκη

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 προεκλογικό περίπτερο
(πλ. Περιβολάκι) 7.30μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 καφέ Art Gallery 7.30μμ
«Από την κρίση στην κυβέρνηση της
Αριστεράς»: Τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 δημαρχείο 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 Στέκι 6μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 καφέ El Viaje 6.30μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισαβάκης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλήτρια: Άρτεμις Χριστινάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 καφέ Άνω Πουρναρούσα
6μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 καφέ Quiz 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 καφέ Μούντο 7μμ
Από την κρίση στην κυβέρνηση της Αρι-
στεράς: Τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλήτρια: Μαριάννα Τζίτζη

Στις σχολές

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 αίθουσα Α1, 5μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: «Η εργατική εναλ-
λακτική»
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης, Προ-
κόπης Παπαστράτης, ιστορικός, καθα-
ρίστρια από το Υπουργείο Οικονομικών

Δραστηριότητεςσελ. 16, Νο 1122
εργατικη αλληλεγγυη

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 15/5 

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/5 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Ηρώων 5.30μμ 

ΚΑΜΙΝΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 5.30μμ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7.30μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 7.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 6μμ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φεραίου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/5
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ

ΚΥΨΕΛΗ πλατεία 12μ

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 12μ

ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Ανω Πατήσια 12μ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ μετρό Πανόρμου 12μ

ΓΑΛΑΤΣΙ Γκράβα 12μ

ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 12μ

ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ   

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 12μ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλ. Χαλανδρίου 12μ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ

ΜΑΡΟΥΣΙ  ΗΣΑΠ 12μ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 12μ 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Συντριβάνι 11.30πμ 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 12μ

ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Nομαρχία 12μ     

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ πλατεία 11πμ

ΧΑΝΙΑ δημοτική Αγορά 11πμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία 1866 11πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 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 Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
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Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
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Τ.Ε. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Βίλλα Στέλλα 7.30 μμ 
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Δέσποινα Κου-
τσούμπα, Παναγιώτης Μαυροειδής

Τ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 πλατεία (κάτω από τα ΚΑΠH της
Βούλας) 6μμ
Ομιλητές: Ανδρέας Κολλιαράκης, Κώστας Πίττας,
Λεωνίδας Βατικιώτης, Κώστας Τουλγαρίδης

Τ.Ε. ΛΑΜΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Αίθουσα Τεχνικού Επιμελητηρίου
(Πλατεία Ελευθερίας 3) 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, Γιάννης Σηφακά-
κης, Γιώργος Κάργας

Τ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές: Τζεμαλί Μηλιαζήμ, Δημήτρης Γράψας,
Μαρία Τσακλίδου, Γιώργος Μποτσίδης

ΠΕΥΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 πλατεία Κολώνες 7.30μμ
Ομιλητές: Ειρήνη Φωτέλη, Χρήστος Καλαμπόκας

Τ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/5, Έσπερος (αίθριος χώρος απέ-
ναντι από την πλ. Γεωργίου), 7μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Δεσύλλας, 
Γιάννης Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Σωτήρης

Τ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/5 κεντρική πλατεία (Ρολόι) 7.30μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Δημήτρης Γράψας,
Γιώργος Μποτσίδης, Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/5 πάρκο Ελευθερίας 7μμ
Ομιλητές: Τζεμαλί Μηλιαζήμ, Πάνος Γκαργκάνας,
Δημήτρης Γράψας, Γιώργος Μποτσίδης

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/5 κεντρική πλατεία 7.30μμ
Ομιλητές: Τάσος Β. Αναστασιάδης, Παναγιώτης
Μαυροειδής

Τ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 πεζόδρομος Άγια Σοφία 7μμ

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 Ταπητουργείο 7μμ
Ομιλητές: Χρίστος Αργύρης, Παναγιώτης Σωτή-
ρης, Γιάννης Φελέκης

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 πλατεία Γαρδένια 7μμ
Ομιλητές: Τάσος Β. Αναστασιάδης, Μαριάννα Τσί-
χλη, Δημήτρης Μπλάνας, Αθηνά Μος

Τ.Ε. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 κεντρική πλατεία 7.30μμ

Τ.Ε. ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/5 πλατεία Συμηριώτη 7 μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας,  Παναγιώτης Μαυροειδής

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 22/5 πλατεία ΗΣΑΠ 7.30μμ

Τ.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/5 «Πάνθεον» 8.30μμ
Ευρωεκλογές: τι διακυβεύεται; Η διέξοδος και η
πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για την ανατροπή
Ομιλητές: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Δημήτρης Παππάς

Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/5 
Ομιλητές: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Δημήτρης Παππάς

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ - Ν. ΚΟΣΜΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15/5 Ash in Art (Συγγρού Φιξ) 8.30μμ
Προβολή του ντοκιμαντέρ “ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε.”
Ακολουθεί πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης

Προεκλογικές εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών ΑΝΤΑΡΣΥΑ



Α
πό τον Μάη μέχρι τον Ιούλη
του 1944 η Θεσσαλία έζησε
μια μεγάλη μάχη. Σε αυτήν

δεν αντιπαρατάχτηκαν σιδερόφρα-
κτες μεραρχίες τανκς και αεροπλά-
να –παρόλο που ο ήχος των όπλων
ήταν μόνιμος επωδός και το ύστατο
«επιχείρημα». 

Πρωταγωνιστές της ήταν οι χιλιά-
δες αγρότισσες και αγρότες του
θεσσαλικού κάμπου. Έμεινε στην
ιστορία σαν η Μάχη της Σοδειάς –κι
αυτή η ονομασία δεν ήταν υπερβολι-
κή. Η Αντίσταση, το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δη-
λαδή, αναμετρήθηκε με το γερμανι-
κό στρατό, το μηχανισμό της κυβέρ-
νησης δωσιλόγων του Ι. Ράλλη και
των ντόπιων φασιστών που τους συ-
νέδραμαν. 

Όποιος έπαιρνε το σιτάρι έπαιρνε
και τον κάμπο. Ο στρατός κατοχής
έλεγχε τις πρωτεύουσες των νομών,
τις μεγάλες κωμοπόλεις και το σιδη-
ροδρομικό δίκτυο. Ήθελε το στάρι
για πολιτικούς και οικονομικούς λό-
γους. Για τους ίδιους λόγους το
ήθελε και η κυβέρνηση των δωσιλό-
γων στην Αθήνα. 

Η κυβέρνηση του Ράλλη είχε κη-
ρύξει τον πόλεμο στην Αντίσταση και
με τις ευλογίες και την ενίσχυση των
γερμανών ναζί είχε αρχίσει να εξο-
πλίζει τα Τάγματα Ασφαλείας και κά-
θε είδους δεξιά, φασιστική συμμορία
–στην περίπτωση της Θεσσαλίας ξε-
χωρίζει η περίπτωση του ΕΑΣΑΔ. Η
συγκέντρωση στα χέρια του κρά-
τους του σιταριού που θέριζαν και
αλώνιζαν οι αγρότες θα ήταν η απτή
απόδειξη ότι η εξουσία της έφτανε
λίγο παραέξω από τους σταθμούς
χωροφυλακής (όσους είχαν απομεί-
νει) τα γραφεία των νομαρχών και
τους γερμανικούς στρατώνες. 

Προπύργιο

Την άνοιξη του 1944 η Θεσσαλία
είχε γίνει πλέον προπύργιο του
ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ. Ενας
υπολογισμός αναφέρει ότι τα μέλη
των ΕΑΜικών οργανώσεων έφταναν
τις 280.000 δηλαδή το 19% του πλη-
θυσμού. Το ΚΚΕ διέθετε εκεί τη με-
γαλύτερη οργάνωση περιοχής. Η
Μάχη της Σοδειάς θα έκρινε την
ύπαρξη αυτού του προπυργίου.

Οι σχέσεις των αγροτών με την
«κυβέρνηση της Αθήνας» είχαν διαρ-
ραγεί ήδη από τον πρώτο χειμώνα
της Κατοχής. Οι παράγοντες ήταν
πολλοί, αλλά η συνισταμένη ήταν ότι
οι αγρότες δεν έδιναν τη σοδειά τους
–για να πάρουν τι; Άχρηστα χαρτονο-
μίσματα; Ήδη πριν τον πόλεμο ήταν
στο έλεος της τράπεζας, των διαφό-
ρων κρατικών οργανισμών και του
χωροφύλακα. Με την κατοχή προ-
στέθηκε η λεηλασία των φασιστών. 

Ένας από τους λόγους που ο
ΕΛΑΣ μπόρεσε να ριζώσει και να
απλωθεί ήταν ότι μπορούσε να επι-
κοινωνήσει με αυτά τα αισθήματα,
όχι γιατί τραγουδούσε πιο δυνατά
από άλλες οργανώσεις τον εθνικό

ύμνο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε κι ότι η
Αριστερά είχε ρίζες προπολεμικά
στη Θεσσαλία από τη δεκαετία του
’20 και πιο παλιά. Τόσο ανάμεσα
στους κολίγους που πάλευαν για να
μοιραστούν τα τσιφλίκια, όσο και
στο εργατικό κίνημα όπως στο Βόλο. 

Έτσι ένας δάσκαλος που είχε επα-
φή με το ΚΚΕ προπολεμικά, μπορού-
σε να «μεταμορφωθεί» σε ένα φημι-
σμένο καπετάνιο του ΕΛΑΣ. Αυτή εί-
ναι η περίπτωση του Γ. Μπλάνα, του
ξακουστού καπετάν Κίσσαβου (πα-
τέρα της συντρόφισσάς μας Ανα-
στασίας Μουστάκα-Μπλάνα, που
αποχαιρετίσαμε τη βδομάδα που πέ-
ρασε). 

Το 1944 η κατάσταση δεν είχε αλ-
λάξει. Το καλύτερο χρονικό για τη
μάχη της σοδειάς στο κάμπο το έχει
αφήσει ο Κώστας Βιδάλης, δημοσιο-
γράφος τότε της Ελεύθερης Ελλά-
δας, της εφημερίδας του ΕΑΜ και
μετά του Ριζοσπάστη (με αυτή την
ιδιότητα θα δολοφονηθεί από την
παρακρατική συμμορία του Σούρλα
το 1946 στη Θεσσαλία). Γράφει:

«Εκατοντάδες επιτροπές συγκρο-
τούνται και κατεβαίνουν κάθε μέρα
προς τα επαρχιακά, υπόδουλα κέν-
τρα… Από την περιφέρεια της Λάρι-
σας κατεβαίνουν στη θεσσαλική
πρωτεύουσα επιτροπές από άνδρες
και γυναίκες απ’ όλα τα κεφαλοχώ-
ρια και επιδίδουν στις αρχές του
Κουίσλιγκ Ράλλη και τις γερμανικές,
στο Δεσπότη έγγραφες διαμαρτυ-
ρίες και υπομνήματα. Είμαστε, λένε,
καταστραμμένοι. Επ’ ουδενί λόγω εί-
μαστε διατεθειμένοι να δώσουμε

στάρι στη συγκέντρωση». 
Σε ένα υπόμνημα τονίζεται: «”Ο

κάθε παραγωγός υποχρεούται να
πληρώσει 10% δεκάτη και 25% φόρο
συγκέντρωσης, δηλαδή 35%. Για
έξοδα θερισμού και μεταφοράς
15%, έξοδα αλωνισμού 10%, δηλαδή
60% από την παραγωγή του. Ποσο-
στό 15% από την παραγωγή του θα
φυλάξει για σπόρο και έτσι για ψωμί
και για ικανοποίηση όλων των άλλων
αναγκών του, του απομένει μόνο το
25% απ’ όλη την παραγωγή του”.
Και δηλώνουν κατηγορηματικά ότι
δεν πρόκειται να δώσουν στη συγ-
κέντρωση τίποτα. Μια είναι η από-
φαση του Λαού: Δε δίνουμε τίποτα
στη συγκέντρωση». 

Όπως φαίνεται κι από το παραπά-
νω απόσπασμα, αυτό που έχει αλλά-
ξει το 1944 είναι ότι ο κόσμος στα
χωριά είναι οργανωμένος. Οι οργα-
νώσεις του ΕΑΜ, του ΚΚΕ, της
ΕΠΟΝ, οι «υπεύθυνοί» τους σε κάθε
χωριό, γίνονται το κέντρο της οργά-
νωσης της μάχης. Με προκηρύξεις,
ομιλίες σε συγκεντρώσεις από στό-
μα σε στόμα δίνουν το γενικό μήνυ-
μα. Αλλά εκτός από την προπαγάν-
δα υπάρχουν και άμεσα ζητήματα
που πρέπει να λυθούν: πώς θα θερι-
στεί το στάρι, τι θα γίνει με τις αλω-

νιστικές μηχανές και το κυριότερο
πώς θα αποθηκευτεί και θα κρυφτεί
το στάρι. 

“Συλλογική σύμβαση”

Υπάρχουν και πιο λεπτά αλλά εξί-
σου καυτά ζητήματα: χιλιάδες εργά-
τες γης απασχολούνται κάθε χρόνο
στο θερισμό. Πώς θα πληρωθούν; Οι
επιτροπές λαϊκής αυτοδιοίκησης
αποφασίζουν να ορίσουν κατώτερα
μεροκάματα (σε στάρι). Ισως είναι η
πρώτη και τελευταία φορά μέχρι σή-
μερα που οι εργάτες γης καλύπτον-
ται από «συλλογική σύμβαση». 

Η προστασία όλης αυτής της εκ-
στρατείας δεν ήταν εύκολο πράγμα.
Και δεν είναι μόνο οι γερμανικές μο-
νάδες το πρόβλημα, είναι και οι ντό-
πιοι φασίστες. Το πρώτο εξάμηνο
του 1944 κορυφώνεται η δράση του
ΕΑΣΑΔ (Εθνικός Αγροτικός Σύνδε-
σμος Αντικομμουνιστικής Δράσεως).
Επικεφαλής του ένας σαδιστής χω-
ροφύλακας ο Τάκης Μακεδών και
στελέχη του όλα τα μπουμπούκια
των προπολεμικών φασιστών της
ΕΕΕ, κάποιοι παπάδες, δικηγόροι,
γόνοι «καλών οικογενειών», τα υπο-
λείμματα του ΕΔΕΣ, και απλοί τραμ-
πούκοι, κλέφτες και βιαστές. 

Τόσο πλούσια ήταν η «εθνικό-
φρων» δράση τους –κυρίως σε βια-
σμούς και λεηλασίες- που τον Μάη
του ’44 η γερμανική στρατιωτική δι-
οίκηση οργάνωσε μια δίκη σε κινη-
ματογράφο στη Λάρισα και καταδί-
κασε δυο σε θάνατο διά απαγχονι-
σμού γιατί υποτίθεται την «εξέθε-
ταν» με τα εγκλήματά τους. Ένας

από αυτούς λεγόταν Ελευθέριος
Αλεξόπουλος. Πρόκειται για τον
παππού του Χρυσοβαλάντη Αλεξό-
πουλου –του Χρυσαυγίτη βουλευτή
που ανακάλυψε ότι δεν ήταν χρυ-
σαυγίτης…

Γι’ αυτό οι μονάδες του ΕΛΑΣ της
Θεσσαλίας οργάνωσαν ένα ολόκλη-
ρο σχέδιο μάχης για να προστατέ-
ψουν τον κόσμο που έδινε τη μάχη
της σοδειάς. Μονάδες του τακτικού
ΕΛΑΣ κατέβηκαν από τα γύρω βου-
νά στις άκρες του κάμπου και ειδικά
αποσπάσματα μπήκαν πιο μέσα με
αιχμή το αντάρτικο ιππικό. Ο εφεδρι-
κός ΕΛΑΣ στα χωριά κινητοποιήθηκε
επίσης. Δεκάδες μικρο-επιθέσεις,
σαμποτάζ, ενέδρες, ουσιαστικά
ανάγκασαν τους Γερμανούς να συγ-
κεντρώσουν τις δυνάμεις τους στην
προστασία των σιδηροδρομικών
κόμβων και σε άλλα σημεία κλειδιά. 

Τελικά οι γερμανικές μονάδες δεν
τόλμησαν να επιβάλλουν τα μέτρα
που είχαν ανακοινώσει οι διοικητές
τους και οι ειδικοί γεωπόνοι που εί-
χαν φέρει. Δεν ξεμύτισαν για να
φρουρούν τις αλωνιστικές μηχανές,
ούτε κατάφεραν να κατασχέσουν το
σιτάρι. Για τους συμμορίτες του ΕΑ-
ΣΑΔ τα πράγματα ήταν ακόμα πιο
δύσκολα. Και οι αντάρτες του ΕΛΑΣ,
με πρωτοβουλία αρχικά κάποιων
τμημάτων της ταξιαρχίας ιππικού,
άρχισαν να συμμετέχουν ενεργητικά
στο θερισμό και το αλώνισμα. 

Η Μάχη της Σοδειάς ήταν μια πε-
λώρια νίκη για το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ
στη Θεσσαλία. Έδειξε ακόμα πως οι
«απλοί», «ανώνυμοι» άνθρωποι μπο-
ρούν να παίρνουν τη ζωή τους, να
επιδεικνύουν θαύματα πρωτοβου-
λίας, συλλογικότητας και οργάνω-
σης για το καλό της κοινωνίας κι όχι
μιας μειοψηφίας. 

Αυτή η μάχη δεν θα κρινόταν τελι-
κά στη Θεσσαλία, αλλά στην Αθήνα,
εκεί που χτυπούσε η καρδιά της ερ-
γατικής τάξης και του κινήματός
της. Εκεί σκάλωσε η στρατηγική της
ηγεσίας της Αριστεράς που έβαζε
την εθνική ενότητα πάνω από τα
συμφέροντα των εργατών και των
αγροτών.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Η “Μάχη της Σοδειάς”
Αφιερωμένο στη μνήμη
της συντρόφισσας
Αναστασίας Μουστάκα -
Μπλάνα, κόρης του
καπετάν Κίσσαβου
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Τ
ην παραμονή της Πρωτομα-
γιάς η αστυνομία της Βόρει-
ας Ιρλανδίας, που συνεχίζει

να αποτελεί μέχρι σήμερα βρετανι-
κή επαρχία, συνέλαβε τον Τζέρι Άν-
ταμς, τον ηγέτη του Σιν Φέιν, του
δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος
στην τοπική βουλή, με την κατηγο-
ρία της συμμετοχής στην απαγωγή
και δολοφονία μιας 37χρονης γυ-
ναίκας, της Τζιν ΜακΚόνβιλ, πάνω
από σαράντα χρόνια πριν, τη λεγό-
μενη εποχή «των ταραχών».  

Ο ίδιος ο Άνταμς αφέθηκε λίγες
μέρες αργότερα ελεύθερος, χωρίς
να του απαγγελθούν καν κατηγο-
ρίες. Αυτό, όμως, δεν εμπόδισε την
Τερέζα Βίλιερς, την συντηρητική
"υπουργό του Όλστερ" (την κυβερ-
νήτη της Βόρειας Ιρλανδίας δηλα-
δή) να κάνει μια σειρά από εμπρη-
στικές δηλώσεις ενάντια στο Σιν
Φέιν:  

"Πιστεύουμε στην επικράτηση
του νόμου", είπε. "Άτομα που έχουν
επιτελέσει τρομοκρατικά εγκλήμα-
τα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις
συνέπειες...".Μια, όμως, μόνο ημέ-

ρα πριν την σύλληψη του Άνταμς η
ίδια η Βίλιερς είχε ανακοινώσει δη-
μόσια την απόφασή της να απαγο-
ρεύσει μια ανεξάρτητη επανεξέτα-
ση της υπόθεσης της δολοφονίας
11 Ιρλανδών από Βρετανούς Κο-
μάντος στο Μπέλφαστ το 1971.  

Τρόικα

Το Σιν Φέιν έχει πάψει εδώ και
πολύ καιρό να είναι αυτό που ήταν
-και ο Τζέρι Άνταμς έχει παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη
μεταστροφή. Σήμερα το κόμμα που
εκπροσωπούσε κάποτε τους καθο-
λικούς «τρομοκράτες» του IRA,
συμμετέχει με πέντε υπουργούς
στην τοπική κυβέρνηση συνεργα-
σίας με το «Προτεσταντικό Ενωτικό
Κόμμα» του Πίτερ Ρόμπινσον. 

Η ίδια η αντίδραση του Σιν Φέιν

ήταν να αποδώσει τη σύλληψη σε
«θύλακες» στην αστυνομία που επι-
διώκουν, υποτίθεται, να τορπιλί-
σουν την «ειρηνευτική διαδικασία».
Όμως είναι γελοίο να περιορίζει
κανείς τις ευθύνες στην αστυνομία.
Στην πραγματικότητα υπάρχουν
πολλοί που θέλουν να «ψαλιδί-
σουν» το Σιν Φέιν: το φιλοβρετανι-
κό, «ενωτικό» κόμμα της Βόρειας
Ιρλανδίας (UPP) που προσπαθεί,
ξύνοντας τις παλιές πληγές, να τσι-
μεντάρει την επιρροή του μέσα στο
προτεσταντικό κομμάτι. Οι Τόρις,
το συντηρητικό κόμμα της Βρετα-
νίας που επιδιώκει να ξαναγράψει
την ιστορία. 

Στην ίδια την Ιρλανδία γράφει η
εφημερίδα Socialist Worker του
Δουβλίνο (εκδίδεται από το αδελ-
φό κόμμα του ΣΕΚ στην Ιρλανδία),

«το κατεστημένο έχει και αυτό συμ-
φέρον από την συρρίκνωση του
Άνταμς και του Σιν Φέιν. Αντιμετω-
πίζουν μια εκλογική εξέγερση από
το ξεδίπλωμα της απαξίωσης ενάν-
τια στα κόμματα της Τρόικας, το
Φιάννα Φέιλ, το Φάιν Γκέιλ και το
Εργατικό Κόμμα».

Το Σιν Φέιν έχει καταφέρει να
καρπωθεί το μεγαλύτερο μέρος
από την οργή του κόσμου στην Ιρ-
λανδία ενάντια στα μνημόνια. Μπο-
ρεί η άνοδος του από μόνη της να
μην ανησυχεί το κατεστημένο, κα-
θώς μια ματιά στη Βόρεια Ιρλανδία
αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι η
άρχουσα τάξη δεν έχει να φοβηθεί
τίποτα από τον Άνταμς και τους
συντρόφους του. 

Αλλά δεν ισχύει και το ίδιο για
τον κόσμο που ετοιμάζεται να τους
ψηφίσει: η σύλληψη του Άνταμς
ήταν μια «προειδοποίηση» για το
πόσο αδίστακτο μπορεί να γίνει αυ-
τό το κατεστημένο όταν απειλούν-
ται τα συμφέροντά του.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Αρπακτικά πάνω από τον ουκρανικό λαό

Ιρλανδία

Οι τροϊκανοί θυμήθηκαν  
το παρελθόν του Τζέρι Άνταμς

Τ
α δημοψηφίσματα που οργανώθηκαν στα
Ανατολικά της Ουκρανίας ολοκληρώθηκαν
με τα αναμενόμενα συντριπτικά ποσοστά

υπέρ της ανεξαρτησίας. Οι “λαϊκές δημοκρα-
τίες” που αυτοανακηρύχθηκαν στο Ντονέτσκ
και στο Λουγκάνσκ προς το παρόν δεν έχουν
την παραμικρή αναγνώριση, ούτε καν από τον
Πούτιν που περιορίστηκε στο να “χαιρετίσει” τη
γνώμη του λαού. 

Από την άλλη, η κυβέρνηση του Κιέβου προ-
ετοιμάζει τις προεδρικές εκλογές, ο πρώτος γύ-
ρος των οποίων θα πραγματοποιηθεί στις 25
Μάη, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν θα
μπορέσει ούτε την εκλογική διαδικασία να δια-
σφαλίσει, ούτε την εξουσία της να επιβάλει στις
περιοχές που ζητάνε απόσχιση.

Όσο σεβασμό και να δηλώνουν στη γνώμη
των Ουκρανών, η πραγματικότητα είναι ότι αρ-
παχτικά κάθε προέλευσης έχουν πέσει πάνω
στον ουκρανικό λαό προσπαθώντας να τον τσα-
κίσουν. ΔΝΤ, ΕΕ, κυβέρνηση του Κιέβου από τη
μια μεριά και Ρωσία από την άλλη εκβιάζουν και
απειλούν πάνω στις πλάτες των Ουκρανών για
να διασφαλίσουν τις σφαίρες επιρροής τους.

Έλεγχος

Η κυβέρνηση του Κιέβου τρέχει να οργανώσει
τις εκλογές για να δείξει στους δυτικούς προ-
στάτες της ότι μπορεί να εξασφαλίσει τον έλεγ-
χο της κατάστασης. Έλεγχος σημαίνει να επι-
βληθεί το πρόγραμμα λιτότητας που έχει συντα-
γογραφήσει το ΔΝΤ. Την περασμένη βδομάδα η
κυβέρνηση έλαβε την πρώτη δόση 3 δισ δολα-
ρίων από τα 17 συνολικά που έχει δεσμευτεί να
δώσει το ΔΝΤ. Επιπλέον ποσά «συνεισφέρουν»
η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Η έκθεση του ΔΝΤ που δημοσιεύτηκε στις αρ-
χές Μάη δείχνει ξεκάθαρα για τι είδους “βοή-
θεια” πρόκειται. Πλέον το ΔΝΤ προβλέπει 5%

συρρίκνωση της ουκρανικής οικονομίας φέτος.
Στην έκθεση το Ταμείο επικροτεί τις “αποφά-
σεις” που πήρε η κυβέρνηση του Αρσένικ Για-
τσενιούκ. 

Ανάμεσά τους ότι το ΦΠΑ δεν θα μειωθεί και
θα παραμείνει στο 20%. Επίσης: “ο προϋπολογι-
σμός του δημόσιου τομέα θα περιοριστεί κα-
ταργώντας τις προγραμματιζόμενες αυξήσεις
μισθών για τον Ιούλη και τον Οκτώβρη του
2014. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα τηρήσει πά-
γωμα προσλήψεων για να μειώσει την απασχό-
ληση...”. 

Αυτά ενώ το ίδιο το ΔΝΤ εκτιμά ότι χάρη στην
απελευθέρωση της διακύμανσης της χρίβνια
(του ουκρανικού νομίσματος), ο πληθωρισμός
“θα φτάσει το 16,2% στα τέλη του 2014”.  Το
ΔΝΤ προτείνει αύξηση των τιμών στο αέριο και
τη θέρμανση κατά 40-56%.

Εκβιασμοί

Ένα σημαντικό μέρος της “βοήθειας” του
ΔΝΤ θα πάει για να εξοφληθεί το χρέος προς
την Γκαζπρόμ, τη ρώσικη εταιρεία που παρέχει
φυσικό αέριο στην Ουκρανία (και μέσω αυτής
στην υπόλοιπη Ευρώπη). Ο Πούτιν μετά την
ανατροπή του Γιανουκόβιτς εκτίναξε κατά 81%
το τίμημα που πρέπει να πληρώνει η Ουκρανία.
Όπως είναι φανερό, στον τρόπο που στήνονται
οι εκβιασμοί δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία μετα-
ξύ Δύσης και Ρωσίας. Σε κάθε περίπτωση θα
πληρώσει ο κόσμος που θα κρυώνει.

Όπως ξέρουμε από πρώτο χέρι στην Ελλάδα,
οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ για το ποια θα είναι τα
αποτελέσματα της λιτότητας είναι εντελώς αυ-
θαίρετες. Στην περίπτωση της Ουκρανίας τα
πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. 

Η ίδια η έκθεση του Ταμείου περιλαμβάνει αρ-
νητικά σενάρια, όπως πχ τη διάρρηξη εμπορι-
κών σχέσεων ανάμεσα στην Ουκρανία και τη

Ρωσία. Σε αυτή την περίπτωση “μιας και η Ου-
κρανία κατευθύνει το 1/4 των εξαγωγών της
προς τη Ρωσία...  αυτό θα μπορούσε να οδηγή-
σει σε ένα ιδιαίτερα απορρυθμιστικό αρνητικό
οικονομικό σοκ παρόμοιο σε φύση, αλλά πιθα-
νώς μικρότερο, με το αυτό της περιόδου μετά
τη μετάβαση τη δεκαετία του '90.” Η σύγκριση
του ΔΝΤ είναι εφιαλτική. Η κρίση της δεκαετίας
του '90 εξαφάνισε το 50% του ΑΕΠ της χώρας.
Χρειάστηκε να φτάσει το 2005 για να επιστρέ-
ψει στα επίπεδα του 1990.

Απειλή

Μόνο η απειλή ενός παρόμοιου χάους είναι
αρκετή για να εξηγήσει γιατί η πλειοψηφία του
κόσμου στα ανατολικά θέλει να αποσχιστεί από
την Ουκρανία. Η κατάσταση όμως δεν είναι τό-
σο “εύκολη” όσο ήταν στην περίπτωση της Κρι-
μαίας. Οι περιοχές που ζητάνε απόσχιση έχουν
το 30% της βιομηχανικής παραγωγής της Ου-
κρανίας. Ο Πούτιν προς το παρόν προτιμά να
εκμεταλλεύεται το αποσχιστικό κίνημα για να
παίζει πιο ισχυρά στους εκβιασμούς με την ΕΕ. 

Η Γαλλία που κατά τα άλλα εγκρίνει κυρώσεις
σε βάρος της Ρωσίας, δηλώνει αποφασισμένη
να προχωρήσει στην πώληση δύο πολεμικών
πλοίων (αξίας ενός δις ευρώ) προς τον Πούτιν,
παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ. 400 Ρώσοι ναύτες
αναμένονται στη Γαλλία την 1η Ιούνη για επίδει-
ξη στα νέα πλοία.

Εργάτες και νεολαία σκοτώνονται στη μέση
του δρόμου στην Οδησσό και το Ντονέτσκ αλλά
οι μπίζνες καλά κρατούν. Ούτε οι  “δημοκράτες”
της ΕΕ, ούτε οι σωτήρες του ΔΝΤ, ούτε ο “αντι-
φασίστας” Πούτιν ενδιαφέρονται στο ελάχιστο
για το λαό της Ουκρανίας. Αυτό που θέλουν
από κοινού είναι να διχάσουν και να καθυποτά-
ξουν τον κόσμο που ξεσηκώθηκε.

Ν.Λ.

Φειδίου 14 
(πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr



Διεθνή Νο 1122, σελ. 19
εργατικη αλληλεγγυη

Σ
ε μια κορύφωση του πώς εν-
νοεί τη δημοκρατία, το αιγυ-
πτιακό καθεστώς καταδίκασε

σε θάνατο 720 Αιγύπτιους στα τέλη
Απρίλη. Πρόκειται για υποθέσεις
που αφορούν τις συγκρούσεις που
εξελίχθηκαν το περασμένο καλο-
καίρι όταν ο στρατάρχης Σίσι εκμε-
ταλλεύτηκε την ανατροπή του Μο-
χάμεντ Μούρσι και εξαπέλυσε ένα
κύμα καταστολής κατά της Μου-
σουλμανικής Αδελφότητας. 

Οι 683 από τους 720 καταδικά-
στηκαν σε μία μόνο δίκη και το έγ-
κλημά τους υποτίθεται ότι είναι
πως σκότωσαν έναν αστυνομικό
(και οι 683 μαζί). Σύμφωνα με τη
Διεθνή Αμνηστία πρόκειται για την
πιο μαζική καταδίκη σε θάνατο που
έχει καταγράψει ποτέ η οργάνωση.
Όπως καταγγέλλει η ΔΑ: “η υπερά-
σπιση δεν μπόρεσε να παρουσιάσει

τα επιχειρήματά της, οι μάρτυρες
δεν έγιναν δεκτοί και πολλοί από
τους κατηγορούμενους δεν έφτα-
σαν ούτε μέχρι την αίθουσα του δι-
καστηρίου. Πρόκειται για άρνηση
των βασικών διασφαλίσεων για δί-
καιη δίκη, όχι μόνο σύμφωνα με το
διεθνές δίκαιο, αλλά και με τους
νόμους της Αιγύπτου. Οι ίδιες οι δί-
κες είναι μια θανατική καταδίκη για
οποιαδήποτε αξιοπιστία ή ανεξαρ-
τησία είχε απομείνει στο δικαστικό
σύστημα της Αιγύπτου”.

Ανάμεσα στους 720 καταδικα-
σμένους είναι και ο Μοχάμεντ
Μπαντίε, ηγέτης της Μουσουλμανι-
κής Αδελφότητας. Οι δίκες ήταν εν-

ταγμένες στην εκστρατεία του κα-
θεστώτος να πείσει ότι η Αδελφό-
τητα ήταν ένα “τρομοκρατικό δί-
κτυο”. 

Εν ψυχρώ

Στην πραγματικότητα στις διαδη-
λώσεις του Αυγούστου η Αδελφό-
τητα επιχειρούσε να υπερασπίσει
τον εαυτό της, μετά την επίθεση
καταστολής που δέχτηκαν οι κατα-
σκηνώσεις που είχαν στήσει οι οπα-
δοί της, διαμαρτυρόμενοι για την
ανατροπή του Μούρσι. Εκατοντά-
δες μέλη της Αδελφότητας δολο-
φονήθηκαν εν ψυχρώ εκείνες τις
μέρες με μαζικό άνοιγμα πυρ στο

δρόμο. Μετά από τέτοια λουτρά αί-
ματος τοπικές διαδηλώσεις κινήθη-
καν με οργή προς τα αστυνομικά
τμήματα ζητώντας εξηγήσεις. Μία
από αυτές ήταν στο χωριό αλ-Άν-
τουα -στο οποίο αφορά η υπόθεση
των 683.

Τα διεθνή ΜΜΕ που σε άλλες πε-
ριπτώσεις κάνουν αφιερώματα για
μια θανατική ποινή στο Ιράν ή τη
Βόρεια Κορέα, τηρούν σιγή ιχθύος
για 720 ανθρώπους που κινδυ-
νεύουν να δολοφονηθούν στο σω-
ρό. Ο λόγος είναι ότι όλων των ει-
δών οι αντιδραστικές δυνάμεις στη-
ρίζουν το καθεστώς του στρατάρχη
Σίσι, ελπίζοντας ότι θα επιβάλει
σταθερότητα στην Αίγυπτο μετά
από τρία χρόνια επαναστατικής τα-
ραχής. Το καθεστώς ετοιμάζει προ-
εδρικές εκλογές για τις 26-27 Μάη,
στις οποίες μόνοι υποψήφιοι είναι ο

Σίσι και ο Χαμντίν Σαμπάχι, προερ-
χόμενος από τη νασερική αριστε-
ρά. Από τους φιλελεύθερους ως
τους σαλαφίτες ισλαμιστές και από
το Κομμουνιστικό Κόμμα ως τον
φυλακισμένο Μουμπάρακ όλοι υπο-
στηρίζουν την υποψηφιότητα του
Σίσι. Στις 5 Ιούνη, όλα θα είναι έτοι-
μα για να πανηγυρίσουν πως με τον
Σίσι εκλεγμένο πρόεδρο, η επανά-
σταση τελείωσε οριστικά. Ο Σίσι
υπόσχεται πως με την επιστροφή
στη σταθερότητα θα βελτιωθεί η
καθημερινότητα των απλών ανθρώ-
πων. Εκατομμύρια Αιγύπτιοι δεν θα
συμφωνήσουν με αυτή την εκτίμη-
ση και οι θανατικές καταδίκες δεν
θα είναι αρκετές για να τους στα-
ματήσουν.

Νίκος Λούντος

ΑΙΓΥΠΤΟΣ Οι καταδίκες 
δεν σταματούν την οργή

Αριστερή ανταρσία στη Νότια Αφρική
Μ

ια φωτογραφία των αλλαγών που εξε-
λίσσονται στη Νότια Αφρική μάς έδω-
σαν τα αποτελέσματα των εκλογών

που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Τε-
τάρτη 7 Μάη. Η πτώση του κυβερνώντος Αφρι-
κανικού Εθνικού Κογκρέσσου (ANC) από το
65,9% στο 62,15% μπορεί να μοιάζει με λεπτο-
μέρεια. Όμως για πρώτη φορά εμφανίστηκε
στις εκλογές μια δύναμη στα αριστερά του
ANC καταφέρνοντας να αναδειχθεί σε τρίτο
κόμμα. Πρόκειται για τους EFF (Μαχητές για
την Οικονομική Ελευθερία) που πήραν 6,35%
(περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια ψήφους)
και πλέον έχουν 25 αντιπροσώπους στο κοινο-
βούλιο (400 μελών). Οι EFF δεν μετράνε ούτε
ένα χρόνο από την ημερομηνία ίδρυσής τους.
Στην ηγεσία τους βρίσκεται ο Τζούλιους Μαλέ-
μα, πρόεδρος της νεολαίας του ANC ως το
2012.

Παρά το 4,5% επιπλέον που πήρε η Δημο-
κρατική Συμμαχία, το κόμμα που συσπειρώνει
την ψήφο των λευκών, η αριστερή στροφή επι-
βεβαιώνεται από την κατάρρευση του “Κονγ-
κρέσου του Λαού”, δεξιάς διάσπασης του
ANC, που έφτασε στο 0,67% από 7,42% που
είχε το 2009.

Η Νότια Αφρική βράζει από ταξική πάλη.
Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι στη χώρα
εξελίσσονται τέσσερις-πέντε βίαιες αντικυβερ-
νητικές διαδηλώσεις κάθε μέρα. Οι εκλογές
έγιναν εν μέσω μιας μεγάλης απεργίας στα
ορυχεία λευκόχρυσου η οποία έχει ξεκινήσει
από τις 23 Γενάρη. Από την απεργία έχει μπλο-
καριστεί το 40% της παγκόσμιας παραγωγής
λευκόχρυσου -ενός μετάλλου απαραίτητου για
την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι εργάτες ζητάνε
αύξηση του βασικού μισθού σε 12.500 ραντ το
μήνα (875 ευρώ). Η μαχητικότητα των εργα-
τών στα ορυχεία, τούς έχει φέρει σε σύγκρου-
ση όχι μόνο με τα αφεντικά αλλά και με τις
γραφειοκρατίες των συνδικάτων. Οι απεργοί
στα πλατινωρυχεία ανήκουν κατά πλειοψηφία
στην AMCU και όχι στο παραδοσιακά μεγαλύ-
τερο συνδικάτο στα ορυχεία NUM. Τραμπού-
κοι της NUM ήταν αυτοί που πρώτοι είχαν

ανοίξει πυρ κατά απεργών στη Μαρικάνα το
καλοκαίρι του 2012, εκεί όπου τα γεγονότα κα-
τέληξαν σε δολοφονία περισσότερων από 30
απεργών από πυρά της αστυνομίας στο ψα-
χνό.

Εξέλιξη

Πρόσφατα η μεγάλη πολιτική εξέλιξη στο
συνδικαλιστικό κίνημα ήταν η απόφαση της
NUMSA (του μεγαλύτερου κλαδικού συνδικά-
του της χώρας με πάνω από 330 χιλιάδες με-
ταλλεργάτες μέλη) να αποσύρει τη στήριξή
της από το ANC και το Κομμουνιστικό Κόμμα
(SACP). 

Η Νότια Αφρική μετά την πτώση του απαρτ-
χάιντ το 1994 κυβερνάται αδιάκοπα από την
τριμερή συμμαχία ανάμεσα στο ANC, το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα και την COSATU (την αντί-
στοιχη ΓΣΕΕ). Η τριμερής συμμαχία καυχιέται
πως εκφράζει την επαναστατική δυναμική που
έριξε το απαρτχάιντ και έδωσε τη δυνατότητα
στο μαύρο πληθυσμό να αποκτήσει πρόσβαση

στο κράτος και την οικονομία. Η ίδια όμως
συμμαχία ήταν αυτή που επέβαλε τα όρια
ώστε ο καπιταλισμός να μείνει ανέπαφος και η
πλειοψηφία να συνεχίσει να μένει αποκλεισμέ-
νη. Τώρα για πρώτη φορά οι μεταλλεργάτες
σπάνε αυτή τη συμμαχία και απαιτούν από την
COSATU να αποχωρήσει.

Η NUMSA έχει ήδη ξεκινήσει μια πρωτοβου-
λία για την ίδρυση ενός “Εργατικού Κόμμα-
τος”, όμως δεν ήθελαν να παρέμβουν “πρό-
ωρα” σε αυτές τις εκλογές. Έτσι η επιτυχία
των EFF φαίνεται να είναι μόνο ένα βήμα προς
το ξήλωμα της τριμερούς από τα αριστερά.
Μπορεί οι EFF να μην στηρίζονται οργανωτικά
στους συνδικαλισμένους εργάτες, αλλά το
ποιος τους ψήφισε φαίνεται ξεκάθαρα. Ο Πί-
τερ Ατάρντ Μοντάλτο, πρώην στέλεχος της Λί-
μαν Μπράδερς που πλέον είναι σύμβουλος
διεθνών επενδύσεων στη Νότια Αφρική, έχει
πολλούς λόγους να ανησυχεί για τα κέρδη των
επενδυτών του και σημειώνει: “Τα λεπτομερή
αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν μια στε-

νή σύνδεση μεταξύ της ψήφου προς τους EFF
και των περιοχών στην ζώνη της πλατίνας, ιδι-
αίτερα σε εκλογικά κέντρα που βρίσκονται μέ-
σα σε ορυχεία.” Τη Δευτέρα την ώρα που γρά-
φονται αυτές οι γραμμές η μετοχή της Lon-
min, της εταιρείας όπου διεξάγεται η απεργία,
κατρακυλούσε κατά 11,5%. Η Lonmin είναι η
τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός πλατίνας στον
κόσμο.

Ριζοσπαστικοποίηση

Μόλις πριν δυο μήνες αποκαλύφθηκε με
ποιον τρόπο η ριζοσπαστικοποίηση στα ορυ-
χεία και ο φόβος της πολιτικής έκφρασης των
απεργών έπαιξε ρόλο για το ματοκύλισμα στη
Μαρικάνα. Η έρευνα για τα γεγονότα δείχνει
ότι στη συνάντηση μεταξύ της αστυνομίας και
της εργοδοσίας (η εταιρεία ήταν η Lonmin και
σε εκείνη την περίπτωση) πριν την επίθεση, η
αστυνομική διοικήτρια Zukiswa Mbombo δή-
λωνε έτοιμη να χρησιμοποιήσει βία αναφέρον-
τας “τις απόψεις του κ. Μαλέμα για την εθνικο-
ποίηση... έτσι υπάρχουν σοβαρές πολιτικές
επιπτώσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη και
πρέπει να βρούμε ένα τρόπο ώστε να το απο-
σοβήσουμε.. έτσι είπα στα παιδιά ότι πρέπει
να δράσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να σκοτώ-
σουμε αυτό το πράγμα”.

Αυτό το “πράγμα” ήταν ότι ο Μαλέμα όπως
και άλλα στελέχη της νεολαίας του ANC με
τον ερχομό της κρίσης τόλμησαν να πουν πως
η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε εθνικο-
ποίηση των ορυχείων και όχι να αφήσει τους
εργάτες έρμαια στα κερδοσκοπικά παιχνίδια.
Ο Μαλέμα είχε αρχίσει να επισκέπτεται τα
ορυχεία και να οργανώνει εκδηλώσεις. Η κυ-
βέρνηση και η αστυνομία πίστευαν πως με
μπόλικο αίμα θα κατάφερναν να κόψουν το
δρόμο προς την ενίσχυση και την πολιτικοποί-
ηση των απεργιών.

Τα αποτελέσματα των εκλογών και η απερ-
γία στα ορυχεία της πλατίνας δείχνουν πως
μια νέα γενιά της εργατικής τάξης είναι πιο
αποφασισμένη να συνεχίσει την επανάσταση
που έμεινε στα μισά πριν από 20 χρόνια.



ΙΔΕΕΣ εργατικη αλληλεγγυη

26-29 Ιούνη: Μαρξισμός 2014
Παράλληλα με τις τριπλές εκλογές οργανώνου-

με και τον Μαρξισμό μέσα σε μια κρίσιμη πολι-
τικά περίοδο με την κυβέρνηση να κρέμεται σε μια
κλωστή. Υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος που στρέ-
φεται αριστερά και κοιτάζει και συγκεκριμένα προς
τα εμάς. 

Προτείνουμε τον Μαρξισμό όπου κάνουμε εξορ-
μήσεις, σε εργατικούς χώρους και σε πλατείες.
Ήδη κάποιοι έχουν κόψει τη συμμετοχή τους από
τους εργατικούς χώρους όπου έχουμε εβδομαδι-
αία παρουσία με την εφημερίδα, όπως και κάποιοι
σύντροφοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει ξανά Μαρξισμό
και θεωρώ ότι θα είναι ιδανικός για όλα τα νέα και
τα παλιά μέλη με όλες αυτές τις συζητήσεις. Ο φε-
τινός Μαρξισμός κιόλας είναι διπλά επετειακός
αφού συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο και 40 χρόνια από τη Μεταπολί-
τευση. 

Πιστεύω ότι το Μαρξισμό αξίζει να τον παρακο-
λουθήσουν όλα τα μέλη του ΣΕΚ, αλλά και πολύς
κόσμος έξω από το κόμμα. Θα έχει και τις συζητή-
σεις ενάντια στους φασίστες, το ρατσισμό και το
σεξισμό. Θα είναι ιδανική ευκαιρία να εξοπλιστούμε
θεωρητικά για να συνεχίσουμε την πάλη για την
ανατροπή αυτού του συστήματος. 

Μαριλένα Κουντούρη, 
Χαλάνδρι

Μαζί με την καμπάνια για τις εκλογές, προτεί-
νουμε και το τετραήμερο του Μαρξισμού. Η

συζήτηση ανοίγει πάνω στη μεγάλη φετινή επέτειο
από τα 100 χρόνια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου,
όσο και για πιο θεωρητικά θέματα που υπάρχουν
στο πρόγραμμα του τετραημέρου. 

Έχουμε ήδη κλείσει τις πρώτες συμμετοχές, ανά-
μεσα τους και μια καθηγήτρια στα ΤΕΙ. Σε μένα εν-
διαφέρουσες φαίνονται οι συζητήσεις που θα
ασχοληθούν με την Ουκρανία που είναι επίκαιρο
σαν θέμα και επίσης θα παρακολουθήσω τις συζη-
τήσεις για την Σοβιετική Ένωση και τη θεωρία του
κρατικού καπιταλισμού.

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, 
Φυσικό Ηρακλείου Κρήτης

Έχουμε κάνει μαζικές αφισοκολλήσεις στη γει-
τονιά, ενώ συζητάμε για την οργάνωση του τε-

τραήμερου σε κάθε συνεδρίαση του πυρήνα.
Έχουμε μοιράσει τις επικοινωνίες για να ενημερώ-
σουμε όσους ξέρουμε, όχι μόνο τα μέλη μας. Να
τους ενημερώσουμε τι μπορεί να σημάνει ο Μαρξι-
σμός ειδικά για φέτος. 

Η επικαιροποίηση των πολιτικών μας αναλύσεων
θα βοηθήσει όλους τους συντρόφους να έχουν ένα
συνολικό πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο για να
δουλεύουν πολιτικά μέσα σε όλες τις μάχες. 

Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση
για τη στάση των διεθνιστών επαναστατών μετά
τον Α’  Παγκόσμιο Πόλεμο, από το Τσίμερβαλντ μέ-
χρι την Ρώσικη Επανάσταση. Είναι σχετική με τη
συζήτηση που γίνεται σήμερα όσον αφορά τις εξε-
λίξεις στην Ουκρανία, αν είμαστε με τον ένα ιμπε-
ριαλιστή ή με τον άλλο ή με την εργατική τάξη απέ-
ναντι σε όλους τους ιμπεριαλιστές. 

Αλέξης Κούρτης, 
Περιστέρι

Δηλώστε
συμμετοχή

Σ
τις 26 με 29 Ιούνη
στην ΑΣΟΕΕ θα
γίνει φέτος το κα-

θιερωμένο τετραήμερο
του Σοσιαλιστικού Ερ-
γατικού Κόμματος, ο
Μαρξισμός. Η τριπλή
εκλογική μάχη του Μάη
έφερε την ανάγκη να
μεταφερθεί το φετινό
φεστιβάλ ένα μήνα αρ-
γότερα από το συνηθι-
σμένο, δίνοντας όμως
έτσι την ευκαιρία να συ-
ζητηθούν οργανωμένα
και τα αποτελέσματα
των εκλογών. 

Στη διάρκεια του τε-
τραημέρου θα γίνουν
πάνω από 50 συζητή-
σεις, ενώ κάθε βράδυ
θα υπάρχει συνέχεια εί-
τε με προβολές είτε με
μουσική. Το πρόγραμμα
θα οριστικοποιηθεί τις
επόμενες μέρες. 

Επέτειος

Ο φετινός Μαρξισμός
είναι αφιερωμένος στην
επέτειο από τα 100 χρό-
νια από το σφαγείο του
Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου. Στις διπλανές
στήλες μπορείτε να δια-
βάσετε για τους βασι-
κούς κύκλους των συζη-
τήσεων και κάποιες από
τις πενήντα συζητήσεις. 

Οι ομιλητές, όπως κά-
θε χρόνο, θα είναι από
τους πρωταγωνιστές
του εργατικού κινήμα-
τος, από το διεθνές κί-
νημα, από τους φοιτητι-
κούς χώρους και τις
γειτονιές, καθώς κι από
όλα τα κομμάτια της
αριστεράς. 

Ελάτε να συζητήσου-
με για την ιστορία του
εργατικού κινήματος,
να εξοπλιστούμε με τις
ιδέες των μεγάλων μαρ-
ξιστών επαναστατών,
να ανταλλάξουμε εμπει-
ρίες από τις μάχες του
αντιρατσιστικού και του
αντιφασιστικού κινήμα-
τος, να βγούμε πιο δυ-
νατοί στη μάχη για την
αντικαπιταλιστική ανα-
τροπή. Δηλώστε συμμε-
τοχή!

Κύκλοι και θέματα
100 χρόνια από τον Α’ Π.Π.

Από την κούρσα των αποικιών στον πό-
λεμο
Οι θεωρίες για τον ιμπεριαλισμό
Πόλεμος και επανάσταση – η Ρωσία
Πόλεμος και επανάσταση – η Γερμανία
Πόλεμος και επανάσταση – η Ιταλία
Πόλεμος και επανάσταση – η Ουγγαρία
Η Β’ Διεθνής και ο πόλεμος
Από το Τσίμερβαλντ στη Γ’ Διεθνή
Η Ελλάδα και ο Δεκαετής Πόλεμος
1912-22
�ΣΕΚΕ, ΚΚΕ και πόλεμος
Ήταν ο Β’ Π.Π. συνέχεια του Α’ Π.Π.
ή ήταν «αντιφασιστικός»;
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ουκρανία και “Νέος ψυχρός πόλεμος”

40 χρόνια από 
τη Μεταπολίτευση

Το Πολυτεχνείο και η Μεταπολίτευση
Η Κύπρος και η Μεταπολίτευση
Μπορούσε να γίνει επανάσταση;
Πορτογαλία 1974,
η επανάσταση με τα γαρύφαλλα
Ισπανία, το τέλος του Φράνκο
Οι απεργίες της Μεταπολίτευσης
Ο ελληνικός καπιταλισμός,
η κρίση και η Μεταπολίτευση
Το ΠΑΣΟΚ και η ρεφορμιστική αριστερά
Η επαναστατική αριστερά 

Μετά τις εκλογές, τι;
Η «έξοδος από τα Μνημόνια» και η κρίση
Πού βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Η πάλη ενάντια στους νεοναζί
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
η αντικαπιταλιστική προοπτική

Μαρξ, καπιταλισμός 
και κρίση

Βρισκόμαστε στο τέλος
της μεγάλης κρίσης;
Υπάρχει ζωή έξω από την Ε.Ε. και το
Ευρώ;
Κρίση και τράπεζες
Πόσο έχει ξεπεραστεί η ανάλυση
του Μαρξ για τον καπιταλισμό;

Η πάλη ενάντια στον 
ρατσισμό και τους φασίστες

Οι ρίζες του ρατσισμού
Η δεκαετία του ’30 και
η πάλη ενάντια στο φασισμό
Το κίνημα σήμερα

Καταπίεση και 
απελευθέρωση

Μαρξισμός και καταπίεση
Ένας αιώνας αγώνων για
την απελευθέρωση των γυναικών
LGBTQ – κίνημα και πολιτική

Τέχνη και επανάσταση


