
Γυρίστε στις σελίδες 3, 6, 7

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ
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11 Ιούνη Ένα χρόνο από το “μαύρο”
μας καλούν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ

οι “διαθέσιμοι”, οι καθαρίστριες

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

Γυρίστε στις σελίδες 8, 9, 20

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

τις διαθεσιµότητες
το µαύρο στην ΕΡΤ

11 Ιουνίου
µε πορεία στην Καρ. Σερβίας

ΞΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
µε τους αγώνες µας 

ενάντια σε αυτούς

που µαυρίζουν τη ζωή µας

– ΠΟΣΠΕΡΤ – διοικητικοί ΕΚΠΑ – απολυµένες Καθαρίστριες υπ. Οικονοµικών – ΕΙΝΑΠ 
– ∆Ιακλαδική Ανοιχτή  Συντονιστική Επιτροπή ∆ιαθεσίµων - Απολυµένων (∆ΙΑΣΕ∆Α) 

– Συντονισµός ενάντια στα Κλεισίµατα και τις ∆ιαθεσιµότητες 
– ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – µε τη στήριξη του ΕΚΑ

Καλούν:

7.00µµ στο Ραδιοµέγαρο

στις απολύσειςενάντια

12.30µµ πλ. Κλαυθµώνος

• ΠΟΣΠΕΡΤ • διοικητικοί ΕΚΠΑ • ΕΙΝΑΠ 

• απολυμένες Καθαρίστριες υπ. Οικονομικών 

• Διακλαδική Ανοιχτή Συντονιστική Επιτροπή
Διαθεσίμων-Απολυμένων (ΔΙΑΣΕΔΑ) 

• Συντονισμός ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες 

• ΣΩΜΑΤΕΙΑ • ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ 

• ΚΙΝΗΣΕΙΣ • με τη στήριξη του ΕΚΑ



Οικονομία και πολιτικήσελ. 2, Νο 1125
εργατικη αλληλεγγυη

Μ
ε νέο άρθρο της η εφημερίδα Ριζο-
σπάστης που κυκλοφόρησε την Κυ-
ριακή των Ευρωεκλογών συνέχισε την

επίθεση στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Σχολιάζοντας την
ανακοίνωση “για το εκλογικό αποτέλεσμα του
πρώτου γύρου και τις ευρωεκλογές”, ο Ριζο-
σπάστης αναφέρει ότι η εκτίμηση της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ είναι “γεμάτη αυταπάτες για τον ΣΥΡΙΖΑ
και το ρόλο του”.  

Η μεθοδολογία των επιθέσεων απέναντι
στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν είναι καινούργιο φαινόμε-
νο, όμως έγινε εντονότερη μέσα στην προ-
εκλογική περίοδο. Το συγκεκριμένο άρθρο
επαναλαμβάνει μονότονα ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
διεκδικεί το ρόλο “της αριστερής συνιστώσας
του ΣΥΡΙΖΑ”. Επειδή η ανακοίνωση της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ για τα αποτελέσματα κάνει λόγο για
“προεκλογική μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ σε ακό-
μα πιο δεξιές θέσεις”, ο Ριζοσπάστης καταλή-
γει στο συμπέρασμα ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει αυ-
ταπάτες για το ΣΥΡΙΖΑ! 

Η προσαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ σε ακόμα δεξιό-
τερες θέσεις είναι αποτέλεσμα της διαχειριστι-
κής λογικής που υποτάσσει τα πάντα στην

«αλλαγή συσχετισμών» για να κερδίσει τις
εκλογές. Αυτή η λογική οδηγεί σε ακόμα μεγα-
λύτερη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς τα δεξιά,
προκειμένου να κερδίσει τα δεξιά ακροατήρια
και άρα τις απαραίτητες ψήφους που θα τον
οδηγήσουν στο να γίνει πρώτο κόμμα και να
αναλάβει την κυβέρνηση. 

Το πρόβλημα για το ΚΚΕ είναι ότι ξεκινάει
από την ίδια αφετηρία ότι η ανατροπή του κα-
πιταλισμού θα έρθει κάτω από την προϋπόθε-
ση της σταδιακής «αλλαγής των συσχετισμών»
μέσα από τον κοινοβουλευτικό δρόμο. Η ηγε-
σία του ΚΚΕ ουσιαστικά λέει ότι όταν θα υπάρ-
ξει Λαϊκή Εξουσία (δηλαδή μια συμμαχική κυ-
βέρνηση με κορμό το ΚΚΕ), τότε θα υπάρχουν
οι συσχετισμοί για αποδέσμευση από την ΕΕ

και για φιλολαϊκή πολιτική με διαχείριση μιας
«λαϊκής οικονομίας». 

Αυτή η τοποθέτηση δεν είναι πολύ μακριά από
την τοποθέτηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ που
καλλιεργεί την αυταπάτη ότι η ανατροπή των
μνημονίων θα έρθει μέσα από την ανάληψη της
εξουσίας από μια αριστερή κυβέρνηση με κορμό
το ΣΥΡΙΖΑ που θα επιβάλει καλύτερες διαπραγ-
ματεύσεις για λογαριασμό της εργατικής τάξης.
Γι’ αυτό άλλωστε και οι δυο ηγεσίες καταλήγουν
να έχουν κοινή στάση, να μην στηρίζουν τις
απεργίες και τις δυναμικές κινητοποιήσεις.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ απευθύνεται στη βάση των
κομμάτων της αριστεράς προτείνοντάς τους
κοινή δράση ενάντια στις επιθέσεις των μνημο-
νίων, τις απολύσεις, τη φτώχεια και το φασι-

σμό, όχι γιατί έχει αυταπάτες για το ρόλο και
τη στρατηγική των ηγεσιών αυτών των κομμά-
των, αλλά γιατί ξεκινάει από την αφετηρία ότι
μεσα από αυτές τις μάχες διαμορφώνονται οι
προϋποθέσεις για το δυνάμωμα του κινήματος
που δίνει αυτοπεποίθηση στην εργατική τάξη
και διαμορφώνει το ρεύμα προς τα αριστερά. 

Γι’ αυτό και οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έχουν σαν προτεραιότητά τους να συμβάλουν
σε όλες τις μάχες σε όλα τα μέτωπα, ανοίγον-
τας νέους ορίζοντες και για το δυνάμωμα του
κινήματος αλλά και για το δυνάμωμα της αντι-
καπιταλιστικής προοπτικής του, χωρίς την ητ-
τοπάθεια που καλλιεργούν οι ηγεσίες της ρε-
φορμιστικής αριστεράς. 

Ιδιαίτερα μετά τα αποτελέσματα των πρό-
σφατων εκλογών που ανέδειξαν την ήττα των
κομμάτων της συγκυβέρνησης, οι πρωτοβου-
λίες της αντικαπιταλιστικής αριστεράς μπο-
ρούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο να με-
τατραπεί η νίκη της αριστεράς σε ξήλωμα των
μνημονίων, της κυβέρνησης, της τρόικας και
των νεοναζί.

Κ.Θ.

Ο Ριζοσπάστης 
και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Περιμένοντας ένα δύσκολο ανασχηματισμό

Α
νασχηματισμός εδώ, ανασχη-
ματισμός εκεί, πού ’ναι ο ανα-
σχηματισμός; Όλα τα στελέχη

της κυβέρνησης μετά τις εκλογές
τόνιζαν ότι χρειάζονται αλλαγές εδώ
και τώρα για να δείξει η δικομματική
κυβέρνηση ότι πήρε το μήνυμα από
τις κάλπες. Τώρα, ο ανασχηματι-
σμός, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, έχει πά-
ει για τις μέρες του Αγίου Πνεύμα-
τος. Μπορεί ο Σαμαράς να περιμένει
την θεία φώτιση…

Όμως, τα πράγματα είναι ακόμα
πιο δύσκολα για την κυβέρνηση. Το
πιο σοβαρό πρόβλημα έρχεται από
την Γερμανία. Ο περιβόητος Υπουρ-
γός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμ-
πλε με δυο προτάσεις του έκανε
σκόνη τα προεκλογικά ψέματα της
κυβέρνησης ότι τάχα τα μέτρα λιτό-
τητας τελειώνουν, το χρέος γίνεται
βιώσιμο ή πολύ περισσότερο ότι ο
Σαμαράς «σκίζει κάθε μέρα και ώρα
τα Μνημόνια», όπως είπε στην απο-
τυχημένη προεκλογική του συγκέν-
τρωση στο Σύνταγμα δύο μέρες
πριν τις Ευρωεκλογές. 

Ο Σόιμπλε τόνισε ότι το χρέος της
Ελλάδας δεν θα έχει γίνει βιώσιμο
μέχρι το 2022, ότι η χώρα θα χρει-
αστεί νέα οικονομική βοήθεια που
την υπολογίζει λίγο κάτω από τα δέ-
κα δισεκατομμύρια ευρώ και ότι θα
πρέπει οι «μεταρρυθμίσεις» να συνε-
χιστούν αμείωτα για να μην υπάρξει
έξοδος από το ευρώ. 

Έστειλε δηλαδή με καθαρό τρόπο
το μήνυμα στην κυβέρνηση: δεν
μπορείτε να κάνετε πίσω και ας εί-
στε μια κυβέρνηση οικτρής μειοψη-
φίας. Αυτό είναι το πιο μεγάλο εμπό-
διο που έχει να υπερπηδήσει η κυ-
βέρνηση. Δεν μπορεί να κάνει κινή-

σεις που θα δείχνουν οτιδήποτε άλ-
λο στους Τροικανούς παρά μόνο ότι
θα συνεχίσει τις μνημονιακές επιθέ-
σεις. 

Εκτός από αυτό το μεγάλο σκόπε-
λο, ο Σαμαράς έχει να αντιμετωπίσει
και τα εσωτερικά προβλήματα της
κυβέρνησης. Από τη μία έχει το Βε-
νιζέλο που διεκδικεί ότι με το 8%
που πήρε το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει
μεγαλύτερο ρόλο στην κυβέρνηση
και από την άλλη υπάρχουν όλα τα

«γαλάζια παιδιά» που παλεύουν να
γίνουν υπουργοί πριν χαθεί κάθε ευ-
καιρία. 

Ταυτόχρονα, λόγο πάνω στις αλ-
λαγές έχουν οι ήδη υπάρχοντες
υπουργοί. Πρώτος και καλύτερος ο
Στουρνάρας που μέσω κύκλων δεί-
χνει τη δυσαρέσκειά του για οποι-
αδήποτε αλλαγή στο Υπουργείο Οι-
κονομικών. Ακόμα και ο Άδωνις Γε-
ωργιάδης έχει τις δικές του απαιτή-
σεις, κάνοντας γνωστές τις «προτι-

μήσεις» του όσον αφορά τα υπουρ-
γεία. 

Όλη αυτή η κατάσταση, αντανα-
κλά το πραγματικό ζήτημα που
υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Είναι
ένα κόμμα που είναι χωρισμένο σε
φέουδα, ο ένας περιμένει στη γωνία
τον άλλο, ο καθένας έχει ένα δικό
του σχέδιο για να μεγαλώσει την
επιρροή του μέσα στο γαλάζιο
στρατόπεδο.  

Οι ακροδεξιοί συνεχίζουν να ρί-

χνουν γέφυρες προς τους νεοναζί
της Χρυσής Αυγής. Ο Μπαλτάκος
ξαναχτύπησε με συνέντευξή του στο
ΒΗΜΑ όπου τονίζει ότι η κυβέρνηση
δεν πρέπει να πάει για πρόωρες
εκλογές γιατί θα τις χάσει από την
αριστερά, αλλά πρέπει να συσπει-
ρώσει ό,τι υπάρχει στα δεξιά της για
να έχει ελπίδες. 

Η Μπακογιάννη, αν και σε δυσχε-
ρέστερη θέση, επιμένει να ονειρεύε-
ται «μεγάλους συνασπισμούς» αλά
Γερμανία με «μίνιμουμ εθνικής συ-
νεννόησης με το ΣΥΡΙΖΑ». Ο ίδιος ο
Σαμαράς ελπίζει να κερδίσει κάποι-
ους από τους βουλευτές που έφυ-
γαν ή θα φύγουν από τους Ανεξάρ-
τητους Έλληνες μετά την δική τους
αποτυχημένη παρουσία τις εκλογές. 

Για να το πούμε απλά, ο βασικός
κυβερνητικός πυλώνας τρίζει επικίν-
δυνα. Σε όποιο γαλάζιο φέουδο και
να ανήκει κανείς, όλοι τους ξέρουν
ότι το μαύρισμα στις εκλογές δεν εί-
ναι το τέλος του Γολγοθά, αλλά η
αρχή. Όσο συνεχίζουν οι εργαζόμε-
νοι της ΕΡΤ, οι καθαρίστριες, οι Σχο-
λικοί Φύλακες και όσο πιο γρήγορα
ενταθούν οι κινητοποιήσεις ενάντια
στις καταργήσεις σχολείων, τόσο
πιο πιθανό είναι αυτή η κυβέρνηση
να μην αντέξει. 

Καθήκον της αριστεράς δεν είναι
να παρακολουθεί τα πλακώματα στο
κυβερνητικό στρατόπεδο, αλλά να
στηρίξει και να απλώσει τις εργατι-
κές αντιστάσεις. Αυτός είναι ο κρίσι-
μος παράγοντας που μπορεί να δώ-
σει το τελικό χτύπημα στην κυβέρνη-
ση-ζόμπι.

Νεκτάριος Δαργάκης

Προεκλογική συγκέντρωση Σαμαρά περιορισμένη στο ένα τρίτο της πλατείας Συντάγματος, Παρασκευή 23 Μάη



H άποψή μας Νο 1125, σελ. 3
εργατικη αλληλεγγυη

Μ
ετά τις φανφάρες ότι τάχα «η κυβέρνη-
ση επιβίωσε από τα αποτελέσματα των
ευρωεκλογών», ο Σαμαράς και ο Βενιζέ-

λος βλέπουν με τρόμο την επόμενη μέρα. Και
τρέχουν πανικόβλητοι να βρουν νέες ισορροπίες
για τη συγκυβέρνησή τους. Γιατί οι παλιές τινά-
χτηκαν στον αέρα.

Αυτό φαίνεται ανοιχτά στην περίπτωση του
ΠΑΣΟΚ, όπου έχει ξεκινήσει η συζήτηση για
τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να
στρίψει και από κυβερνητικός εταίρος της ΝΔ
να γίνει κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ στο
μέλλον. Το έγραψε ο Σκανδαλίδης στα ΝΕΑ, το
ζήτησε η ηγεσία της ΔΗΜΑΡ απορρίπτοντας την
παραίτηση Κουβέλη, η περιβόητη «σταθεροποι-
ητική κεντροαριστερά» μπαίνει σε μια δίνη που
αποσταθεροποιεί το σήμερα αναζητώντας τους
ίδιους ρόλους αύριο.

Αλλά τα προβλήματα της συγκυβέρνησης δεν

περιορίζονται στον μικρότερο εταίρο. Η ίδια η
ΝΔ βλέπει να χάνεται η συγκολλητική ουσία –ο
έλεγχος της κυβέρνησης- που κρατάει μαζί τις
ακροδεξιές με τις κεντροδεξιές πτέρυγές της. Η
φόρμουλα «να χαλαρώσουμε τη μνημονιακή πο-
λιτική και να σκληρήνουμε τη μεταναστευτική,
για να δείξουμε ότι παίρνουμε υπόψη τα μηνύ-
ματα της κάλπης», εύκολα λέγεται αλλά δύσκο-
λα εφαρμόζεται. Πρώτο, γιατί οι οικονομικές
εξελίξεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο πραγ-
ματικής χαλάρωσης και δεύτερο γιατί ο συνδυα-
σμός λιτότητας και ρατσισμού αποδείχθηκε τρο-
φοδότης της ακροδεξιάς σε πανευρωπαϊκή κλί-
μακα.

Το μέλλον

Ο κόσμος της Αριστεράς και ο κόσμος της
δουλειάς δεν έχουν κανένα λόγο να δώσουν πε-
ριθώρια σε όλους αυτούς να αναζητήσουν τις
νέες ισορροπίες τους. Οι αγώνες μας χάλασαν
τους παλιούς τους σχεδιασμούς, με τους αγώ-
νες θα γκρεμίσουμε και τις φαντασιώσεις ότι οι

Σαμαροβενιζέλοι θα φτάσουν να εκλέξουν Πρό-
εδρο Δημοκρατίας και να εξαντλήσουν την τε-
τραετία. Και μόνο η σκέψη για ένα μέλλον γεμά-
το απολύσεις και Φαρμακονήσια κάνει τους πάν-
τες να εξοργίζονται.

Η ανατροπή αυτών των σχεδίων είναι μονό-
δρομος και ξεκινάει εδώ και τώρα. Οι ηρωικοί
εργαζόμενοι της ΕΡΤ, οι καθαρίστριες, οι διαθέ-
σιμοι μάς καλούν σε πανεργατικό συλλαλητήριο
στις 11 Ιούνη κάνοντας την αρχή. Στη Γαλλία ξε-
κίνησε ένα κύμα αντιφασιστικών κινητοποιήσεων
και στο Λονδίνο οι αντιφασίστες συντονίζονται
πανευρωπαϊκά στις 14 Ιούνη. Στην Ισπανία η πα-
ραίτηση του βασιλιά γίνεται δεκτή με διαδηλώ-
σεις που απαιτούν κατάργηση της Μοναρχίας.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Δεν περιμένουμε,
βγαίνουμε στους δρόμους. Δεν ομφαλοσκοπού-
με, οργανώνουμε. Το τετραήμερο του Μαρξι-
σμού 2014 στα τέλη Ιούνη θα είναι ένα εργαστή-
ρι ιδεών για να κάνουμε πράξη αυτή την αντιμε-
τώπιση. Μην το χάσετε.

Eργάτες ενωμένοι 
ποτέ νικημένοι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€
Στα 61.185 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οικο-

νομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης

με τα 8.210 ευρώ που συγκεντρώθηκαν τη βδο-

μάδα που πέρασε. 

Ευχαριστούμε τις φίλες και τους φίλους της

εφημερίδας που ενίσχυσαν προσωπικά: από 50

ευρώ Τάκης Ζ., Πέτρος Κ., Λάκης Π., Κώστας Π.

Κατερίνα Σ., Άρης Σ., Νίκος Γ., Μαρία Α., από 40

ευρώ Ειρήνη Χ. και Γιώργος Τ., από 30 ευρώ

Τάσος Π., Κώστας Κ., Ζωή Λ., Ρούμπη Α. 25 ευ-

ρώ, από 20 ευρώ Καίτη Μ., Στέλλα Ζ., Ευγενία

Κ., Λάμπρος Μ., Σταύρος Σ., από 5 ευρώ Πανα-
γιώτης Π. και Χουάννα Σ. 

Μπροστά μας είναι η δίκη της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης και το τετραήμερο του Μαρξισμού,
δύο μεγάλες μάχες που μπορούμε να κερδίσου-
με με την δική σας πολιτική και οικονομική στή-
ριξη. Ενισχύστε τις συντρόφισσες και τους συν-
τρόφους που εξορμούν τις επόμενες μέρες σε
εργατικούς χώρους, σχολές και γειτονιές, αγο-
ράστε προσκλήσεις για τον Μαρξισμό, προωθή-
στε ψήφισμα στο σωματείο σας για να βοηθήσει
οικονομικά. 

Α
περγιακή θα είναι η 11 Ιού-
νη, ημέρα που συμπληρώνε-
ται ένας χρόνος από το κλεί-

σιμο της ΕΡΤ και το ξεκίνημα ενός
ιστορικού αγώνα.

Όπως αποφασίστηκε σε μια ιδι-
αίτερα μαζική σύσκεψη, το από-
γευμα της Δευτέρας 2/6 στο ΕΚΑ,
την Τετάρτη 11/6, θα πραγματο-
ποιηθεί απεργιακό συλλαλητήριο
στις 12μες, στην πλ. Κλαυθμώνος
και πορεία προς το Σύνταγμα και
το υπουργείο Οικονομικών, όπου
βρίσκονται οι αγωνιζόμενες καθα-
ρίστριες. Το απόγευμα της ίδιας
μέρας, στις 7μμ, θα ακολουθήσει
νέο πανεργατικό συλλαλητήριο
στην Αγ.Παρασκευή, έξω από το
Ραδιομέγαρο. 

Στάση εργασίας

Ήδη η ΕΙΝΑΠ, με ομόφωνη από-
φασή της, προκήρυξε στάση εργα-
σίας για τη συγκεκριμένη ημέρα
ενώ με τη συντονισμένη προσπά-
θεια των συμμετεχόντων στη σύ-
σκεψη, αναμένεται η προκήρυξη
απεργιακής κινητοποίησης ή στά-
σεων εργασίας κι από άλλα σωμα-
τεία κι ομοσπονδίες. Κοινή απαίτη-
ση είναι και η απεργιακή συμμετο-
χή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας.
Το μεσημέρι της Τρίτης, η γενική
συνέλευση των εργαζόμενων του
νοσοκομείου Γεννηματάς αποφάσι-
σε στάση εργασίας για τις 11/6.

Χαρακτηριστικό της σύσκεψης
που κάλεσε η ΠΟΣΠΕΡΤ και ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα
και τις Διαθεσιμότητες, ήταν η πα-
ρουσία του συνόλου σχεδόν των
εργασιακών χώρων που αντιστέ-
κονται στις επιθέσεις. Οι καθαρί-
στριες του υπ.Οικ, οι διοικητικοί
των ΑΕΙ,  υγειονομικοί από μια σει-
ρά νοσοκομεία, εκπαιδευτικοί δια-
θέσιμοι και μη, εργαζόμενοι από τα
υπουργεία Ανάπτυξης, Πολιτισμού,
Περιβάλλοντος, την ΠΟΕ ΟΤΑ, το
ΤΕΕ, την Ιντρακόμ, και πολλά άλλα
σωματεία κι ομοσπονδίες έδωσαν
το παρών, ενώ εκπροσωπήθηκε και
το ΕΚΑ με παρουσία του προ-
έδρου του Μ. Λιαγούρη. Στη σύ-
σκεψη παρευρέθηκαν και τοποθε-
τήθηκαν και οι δημοτικοί σύμβου-
λοι Αθήνας κι Αμαρουσίου, Πέτρος
Κωνσταντίνου και Δημήτρης Πολυ-
χρονιάδης.

Εκτός από την 11η Ιουνίου, στο
πρόγραμμα των κινητοποιήσεων,
συμπεριελήφθησαν το συλλαλητή-
ριο της Πέμπτης 5/6, ενάντια στις
διαθεσιμότητες και τις απολύσεις
και η στήριξη της κατασκήνωσης
καθαριστριών και σχολικών φυλά-
κων στην Καραγιώργη Σερβίας.

Να μην τους αφήσουμε 
να “ισορροπήσουν”

Όλοι τρέξαμε στο
προαύλιο της ΕΡΤ στις
11 Ιούνη 2013 (φωτό).
Τώρα πρέπει να
τρέξουμε στο
κάλεσμά της.
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Μια “ζαλισμένη”
Ελιά

Σ
τις δυνατότητες ανασυγκρότησης και ανασύνθεσης του χώρου
της Κεντροαριστεράς, εστιάζουν όλα τα μεγάλα μέσα ενημέ-
ρωσης από το βράδυ των ευρωεκλογών και μετά. “Η Κεντροα-

ριστερά θα μπορούσε να είναι τρίτη δύναμη αν αθροίζονταν τα ποσο-
στά Ελιάς, Ποταμιού και ΔΗΜΑΡ”, “Ελιά, ΔΗΜΑΡ και Ποτάμι συγκέν-
τρωσαν συνολικά γύρω στο 16%, μόλις έξι μονάδες πίσω από τη δεύ-
τερη Νέα Δημοκρατία”, είναι το μοτίβο που επαναλαμβάνεται σε εφη-
μερίδες και κανάλια. Η επιμονή τους να εμφανίσουν την κεντροαρι-
στερά σαν το ανερχόμενο αντίβαρο στο κίνημα και την αριστερά εί-
ναι προφανής.

Όσες όμως μαθηματικές πράξεις κι αν κάνουν τα παπαγαλάκια για
να ανεβάσουν την αίγλη της κεντροαριστεράς, δεν μπορούν να κρύ-
ψουν ότι κανένας από τους τρεις παραπάνω σχηματισμούς δεν κατά-
φερε να ανακόψει την αριστερή στροφή από το εκφραστεί (ξανά) και
στην κάλπη. Παρά την προκλητική δημοσιότητα από τα ΜΜΕ και τα
διψήφια νούμερα στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, το Ποτάμι του
Σταύρου Θεοδωράκη όχι μόνο δεν έκανε την “έκπληξη” αλλά περιο-
ρίστηκε σε ένα μονοψήφιο 6,6%. Το ότι θα μπορέσει τώρα να παίξει
κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό ρόλο, πολύ περισσότερο να είναι αυτό που
θα βάλει φρένο στις αντιδράσεις του κόσμου στις μνημονιακές πολι-
τικές, είναι απλά ανέκδοτο.

Για τη ΔΗΜΑΡ του Φώτη Κουβέλη, τα πράγματα είναι ακόμα χειρό-
τερα. Με 1,2% και πέντε ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον Ιούνη
του 2012, η επόμενη μέρα των εκλογών τη βρίσκει να παλεύει με την
εξαφάνιση. Αντί για ανάχωμα στο κίνημα και την αριστερή στροφή,
ήταν το κίνημα και η αριστερή στροφή -με πρώτο και καλύτερο τον
αγώνα της ΕΡΤ- που την τσάκισαν στο διάβα τους.

Αγωνία

Η πιο μεγάλη κρίση όμως αφορά στο ΠΑΣΟΚ. Με τέσσερις ποσο-
στιαίες μονάδες κάτω από τον Ιούνη του 2012, ο Βενιζέλος βρίσκεται
στην πιο δύσκολη θέση απ' όλους να πείσει ότι η Ελιά αποτελεί το
όχημα του μέλλοντος. Στην πραγματικότητα, οι τυμπανοκρουσίες
των ΜΜΕ για την επιτυχία του 8% που εσωκλείει μια δυναμική, δεν
εκφράζουν τίποτα άλλο από την αγωνία για την κατάρρευση της σο-
σιαλδημοκρατίας. Πρώτα απ' όλα γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ο κυβερνητι-
κός συνεταίρος και κάθε κρίση που περνάει απειλεί την ίδια την κυ-
βέρνηση. Με τα ποσοστά του να πέφτουν συνεχώς από τη μία εκλο-
γική αναμέτρηση στην άλλη, μόνο σταθερός κυβερνητικός σύμμαχος
δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Ταυτόχρονα, γιατί έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό του
χώρου ότι η θέση της κεντροαριστεράς δεν είναι στην ίδια πλευρά με
τη Νέα Δημοκρατία. Όσο κι αν προσπαθούν τα παπαγαλάκια στα
ΜΜΕ να πείσουν ότι η άνοδος της αριστεράς δε σημαίνει και τίποτα,
η νίκη της είναι αυτή που καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις. Ετσι φτά-
νουν στελέχη της ΔΗΜΑΡ αλλά και του ΠΑΣΟΚ σαν τον Κώστα Σκαν-
δαλίδη να αναζητούν αλλαγή πλεύσης με ανοίγματα προς τ' αριστε-
ρά. Οπως έγραψε ο τελευταίος στα ΝΕΑ της 2 Ιούνη: “[Το ΠΑΣΟΚ]
Πρέπει να διακηρύξει το οριστικό τέλος του ιστορικού συμβιβασμού
με τη Δεξιά στις ερχόμενες εκλογές. Να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας
με όλες τις δυνάμεις του χώρου, συμπεριλαμβανομένων των φιλοευ-
ρωπαϊκών δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ”. Είναι μια αντιπαράθεση που μόλις
τώρα ξεκινά και που θέτει ευθέως σε αμφισβήτηση την ηγεσία του
Βενιζέλου τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στην Ελιά.

Γι' αυτό και όλα τα σενάρια που θέλουν την κεντροαριστερά σε ρό-
λο ρυθμιστή του πολιτικού σκηνικού την επόμενη περίοδο μοιάζουν
με επιστημονική φαντασία. “Δεν πιστεύω σε ευκαιριακές συμπράξεις
και σε άθροισμα των ποσοστών κομμάτων που συμπορεύονται. Αν
απλώς συμπορευτούμε, το 8% της Ελιάς, το 6,6% του Ποταμιού και
το 1,2% της ΔΗΜΑΡ δεν κάνουν κατ' ανάγκη 15,8%, ίσως είναι πολύ
λιγότερο”, δήλωσε στη Realnews ο Σταύρος Θεοδωράκης απαντών-
τας στην πρόσκληση Βενιζέλου για ανασυγκρότηση της κεντροαρι-
στεράς. Ούτε και οι ίδιοι δεν το πιστεύουν. Αντίθετα, όσοι διαισθά-
νονται ότι το ΠΑΣΟΚ βαδίζει ολοταχώς στο δρόμο του Κουβέλη, ετοι-
μάζονται για μια οδυνηρή, πλην όμως αναγκαία για την πολιτική επι-
βίωσή τους, κωλοτούμπα.

Λ.Β.

Ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα για τους
σταυρούς που πήραν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες
των εκλογών στους δήμους Πειραιά, Νίκαιας-Ρέντη και
Θεσσαλονίκης.

Στο δήμο Πειραιά συμμετείχε η “Αριστερή Αντικαπι-
ταλιστική Κίνηση – Ανταρσία στο Λιμάνι”. Οι έξι πρώτοι
σε σταυρούς είναι: Αλφιέρης Αντώνης 122, Ανδρέου
Σταματία (Τιάνα) 112, Καλαφάτης Γεώργιος 65, Δρα-
κούλη Ειρήνη 64, Αναστασάκος-Παρασκευόπουλος
Δημήτριος 61, Βαφάκου Παναγιώτα 60.

Στο δήμο Νίκαιας-Ρέντη συμμετείχε η “Ανταρσία

στην Κοκκινιά της προσφυγιάς και της αντίστασης”. Οι
έξι πρώτοι σε σταυρούς είναι: Γαλίτης Στέφανος 116,
Ζουγανέλης Παναγιώτης 112, Αλτίνου Αμαλία 111, Δη-
μητριάδου Αναστασία 98, Θωίδου Μαρία 98 και Γεωρ-
γιάδης Δημήτριος 79.

Στο δήμο Θεσσαλονίκης συμμετείχε η “Ανταρσία στη
Θεσσαλονίκη για την Ανατροπή”. Οι έξι πρώτοι υποψή-
φιοι σε σταυρούς είναι: Αβραμίδης Χρήστος 322,
Αβραμίδη Αικατερίνη 179, Καζαντζίδου Σοφία 123,
Βλάση Αναστασία 120, Πολίτη Τριανταφυλλιά (Φύλλια)
111 και Κλοκίδου Γεωργία 100.

Οι σταυροί στους Δήμους

Τ
ην προσφυγή της στα διοικητι-
κά δικαστήρια για την απόδοση
της έδρας που δικαιούται στο

Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, ανακοί-
νωσε η “Ανταρσία στα Χανιά”. Οπως
αναφέρει η απόφαση της συνέλευσης
της δημοτικής κίνησης: «Το σχήμα
μας δικαιούται την εκπροσώπησή του
στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων και η
δήλωσή μας αυτή δεν είναι ένα απλό
σχήμα λόγου.

Καταρχάς, δικαιούται μία έδρα και
μάλιστα όχι με τα “υπόλοιπα” αλλά με
το εκλογικό μέτρο, αν ίσχυε η απλή
αναλογική την οποία η Αριστερά και
κάθε γνήσιος δημοκράτης υποστηρί-
ζει: με 49 έδρες στο δημοτικό συμ-
βούλιο, το εκλογικό μέτρο σε ένα
αναλογικό σύστημα θα ήταν 2,04%
και όπως είναι γνωστό το σχήμα μας
υπερέβη αυτό το ποσοστό παίρνον-
τας 2,07%.

Αλλά, ακόμα και με το σημερινό
εκλογικό σύστημα που ψηφίστηκε με
τον Καλλικράτη και νοθεύει την ανα-
λογικότητα με το πλειοψηφικό “μπό-
νους εδρών” στον επιτυχόντα συν-
δυασμό στο δεύτερο γύρο, η Ανταρ-
σία στα Χανιά παίρνει την έδρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 3
εδ. δ’ του ν.3852/2010 (“Καλλικρά-

τη”), κατά την πρώτη κατανομή των
25 εδρών του πρώτου γύρου των δη-
μοτικών εκλογών, υπάρχει ρητή εξαί-
ρεση του επιτυχόντος συνδυασμού
στο δεύτερό της στάδιο κατά το
οποίο κατανέμονται οι έδρες με βάση
τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα. Όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά η διάταξη:
“Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι
συνδυασμοί με την προηγούμενη δια-
δικασία είναι λιγότερες από τις προς
διάθεση της Α’ κατανομής, οι έδρες
που απομένουν διανέμονται ανά μία
μεταξύ των επιλαχόντων συνδυα-
σμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα
υπόλοιπά τους”.

Πρόβλεψη

Με βάση αυτή την πρόβλεψη, όποι-
ος και αν ειναι ο επιτυχών συνδυα-
σμός στον δεύτερο γύρο των δημοτι-
κών εκλογών, η Ανταρσία στα Χανιά
δικαιούται να λάβει μία έδρα, αντίθε-
τα με ο,τι έχει γραφεί στα ΜΜΕ, αφού
ο επιτυχών συνδυασμός ούτως ή άλ-
λως θα λάβει το πλειοψηφικό μπό-
νους προκειμένου να καταλάβει τα
3/5 των εδρών του δημοτικού συμ-
βουλίου. 

Κάθε άλλη ερμηνεία του ήδη καλ-
πονοθευτικού εκλογικού συστήματος

που καθιερώνει ο Καλλικράτης είναι
κατάφωρη παραβίαση όχι μόνο της
αναλογικότητας, αλλά ακόμα και του
ίδιου του γράμματος του νόμου. Γι’
αυτό τον λόγο δηλώνουμε από σήμε-
ρα ότι θα καταφύγουμε στα διοικητι-
κά δικαστήρια σε περίπτωση μη από-
δοσης στο σχήμα μας της μίας έδρας
που αυτό δικαιούται.

Σε κάθε περίπτωση (είτε μας δι-
καιώσει, είτε όχι το διοικητικό δικα-
στήριο σχετικά με την έδρα), δηλώ-
νουμε ότι η συνέχιση και ενδυνάμωση
της λειτουργίας και δράσης της «Αν-
ταρσία στα Χανιά – αντικαπιταλιστική
αριστερή κίνηση για την ανατροπή»
στην επόμενη 5ετία θεωρείται δεδο-
μένη στα τοπικά και «κεντρικά» ζητή-
ματα, με γνώμονα την υπεράσπιση
των δημόσιων αγαθών, της εργασίας,
των κοινωφελών υπηρεσιών για
όλους, την εφαρμογή του αντικαπιτα-
λιστικού προγράμματος πάλης στους
κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες
που θα ξεσπάσουν, για να ανοίξει
ένας άλλος δρόμος χωρίς μνημόνια,
φτώχεια και ανεργία, διαγραφή του
χρέους, έξω απ’ το ευρώ και την ΕΕ,
για να περάσει ο πλούτος και η εξου-
σία στα χέρια αυτών που τον παρά-
γουν!»

Η “Ανταρσία στα Χανιά” διεκδικεί
έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Από την παγκρήτια αντιφασιστική διαδήλωση στις 22 Μάρτη στα Χανιά
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Γ
ύρω στα 100 άτομα συμμε-
τείχαν την Παρασκευή το
απόγευμα στην πρώτη συ-

νέλευση της Αριστερής Κίνησης
Περιστερίου μετά τις δημοτικές
εκλογές. Οι 2750 Περιστεριώτες
που ψήφισαν την Αριστερή Κίνη-
ση (4.2%) βάζουν τον πήχη ψηλά
για το πώς θα καταφέρουμε η
Αριστερή Κίνηση να λειτουργήσει
εξώστρεφα και να κάνει τη ζωή
δύσκολη στη δήθεν ανεξάρτητη
(δεξιά) διοίκηση του Παχατουρί-
δη.

Στην προεκλογική περίοδο η
προσπάθεια να αναδείξουμε ότι
στα χρόνια του μνημονίου οι αγώ-
νες των εργαζόμενων και της νεο-
λαίας είναι στο προσκήνιο κι ότι η
αντικαπιταλιστική αριστερά έχει
πρόγραμμα διεξόδου από την
κρίση που μπορεί να υλοποιηθεί
από τα κάτω, είχε πολύ θετικά
αποτελέσματα. Η αγωνία όλων
των συντρόφων που μίλησαν στη
συνέλευση ήταν πώς θα καταφέ-
ρουμε παρά τους συμβιβασμούς
και τις υποχωρήσεις των ηγεσιών
της επίσημης αριστεράς να ενώ-
σουμε τον κόσμο του αγώνα απέ-
ναντι στις νέες επιθέσεις της μνη-
μονιακής κυβέρνησης και της δε-
ξιάς διοίκησης του δήμου. 

Μεγάλες δυνατότητες

Σε μια περιοχή που η αριστερά
στις ευρωεκλογές πλησίασε το
50% ανοίγονται μεγάλες δυνατό-
τητες για την Αριστερή Κίνηση να
μπει μπροστά και να ξεσηκώσει
τους εργατικούς χώρους και τις
γειτονιές μετατρέποντας την αρι-
στερή στροφή σε συγκεκριμένες
νίκες για τους εργαζόμενους.

Πρώτο βήμα σε αυτή την προ-
σπάθεια είναι η παρέμβασή μας
στη μάχη ενάντια στις συγχωνεύ-
σεις των σχολείων της περιοχής
που έχει ήδη ξεκινήσει. Οι σύλλο-
γοι γονέων μαζί με την τοπική ΕΛ-
ΜΕ και το σύλλογο δασκάλων ορ-
γανώνουν κινητοποιήσεις για να
κρατήσουμε τα σχολεία ανοιχτά.
Η συνέλευση της Αριστερής Κίνη-
σης αποφάσισε ότι θα μπει στο
κέντρο αυτής της μάχης για να
την στηρίξει και να τη γενικεύσει.
Στο τέλος της συνέλευσης εκλέ-
ξαμε νέο συντονιστικό και αποφα-
σίσαμε ότι στις 2 έδρες που έχου-
με στο δημοτικό συμβούλιο θα
μας εκπροσωπήσει ο Πάνος Πα-
πανικολάου (επικεφαλής της Κί-
νησης) και η Αντωνία Αθανασο-
πούλου.

Λίλιαν Μπουρίτη

Τα δημοτικά σχήματα σε δράση

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Την πρώτη της συνέλευση, μετά τις πρόσφατες εκλογές, πραγμα-

τοποίησε την Κυριακή 1 Ιούνη η “Ανταρσία στο Λιμάνι”. Η Τιάνα Αν-
δρέου μας περιέγραψε τη συζήτηση και τις αποφάσεις της συνέλευ-
σης.

“Τη συζήτηση άνοιξε ο επικεφαλής του σχήματος Θανάσης Διαβο-
λάκης με αποτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων τόσο σε πανελ-
λαδικό επίπεδο όσο και για το δήμο του Πειραιά. Όσο κι αν η εκλογή
Μώραλη στο δήμο χρησιμοποιείται σαν ένδειξη δεξιάς στροφής και
συντηρητικοποίησης του λιμανιού, η αριστερά ήρθε πρώτη και στον
Πειραιά στις ευρωεκλογές κι αυτό δείχνει ότι οι μάχες είναι μπρο-
στά. Μπορεί η Ανταρσία στο Λιμάνι να μένει προς το παρόν εκτός
δημοτικού συμβουλίου (για το θέμα θα προσφύγουμε στα διοικητικά
δικαστήρια), αλλά η προεκλογική καμπάνια μας αφήνει πολλά περι-
θώρια δράσης σε όλα τα μέτωπα.

Αποφασίσαμε να μπούμε μπροστά στη μάχη ενάντια στις συγχω-
νεύσεις των σχολείων που τώρα ανοίγει, συμμετέχοντας στην πρώτη
τοπική κινητοποίηση που οργανώνουν εκπαιδευτικοί και γονείς την
Τρίτη 3/6 στην πλατεία Κοραή. Θα καλέσουμε ξανά τον παμπειραϊκό
συντονισμό σωματείων και εργαζόμενων που είχαμε δημιουργήσει
το προηγούμενο διάστημα με κέντρο τη μάχη ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση του ΟΛΠ, να οργανώσει τώρα τον αγώνα κατά των συγχω-
νεύσεων. Ενώ θα εντείνουμε το επόμενο διάστημα τη μάχη και κατά
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής εν όψει και της δίκης για την επίθεση
που είχαν δεχτεί μέλη της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας Πειραιά το
Σεπτέμβρη του '12, που ορίστηκε για τις 20 Οκτώβρη”.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Στην πρώτη του μετεκλογική συνεδρίαση προχώρησε τη Δευτέρα 2 Ιούνη το αντι-

καπιταλιστικό δημοτικό σχήμα “Εκτός Σχεδίου” στη Νέα Ιωνία. Η συζήτηση επικεν-
τρώθηκε στα αποτελέσματα των εκλογών καθώς και στα νέα, αυξημένα καθήκοντα
του σχήματος μετά την επιτυχημένη εκλογική μάχη που οδήγησε για πρώτη φορά
στην εκλογή δημοτικής συμβούλου της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο δήμο.

Συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που θα πάρει το σχήμα το επόμενο διάστημα πά-
νω σε κεντρικά ζητήματα, όπως είναι η παιδεία και ο αγώνας μαζί με τους εκπαι-
δευτικούς και τους συλλόγους γονέων. Μεγάλο μέρος της κουβέντας αφιερώθηκε
στη μάχη ενάντια στη φασιστική απειλή με προτάσεις για τοπικές κινητοποιήσεις
που θα συγκεκριμενοποιηθούν τις επόμενες μέρες αλλά και μόνιμη αντιφασιστική
και αντιρατσιστική δράση στις γειτονιές της Νέας Ιωνίας. 

Επίσης τονίστηκε η σημασία του συντονισμού όλων των αντικαπιταλιστικών σχη-
μάτων της Αθήνας και αποφασίστηκε να σταλεί ανοιχτή πρόσκληση για κοινή συ-
νάντηση. Επόμενη συνέλευση του “Εκτός Σχεδίου” θα γίνει στις 16 Ιούνη όπου θα
συζητηθεί η ιδέα για ένα μονοήμερο εκδηλώσεων τοπικά.

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 Πολιτιστικό Πολύκεντρο 7.30μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

Ρήγμα στα Δυτικά

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 πολιτιστικό κέντρο Γ. Ρίτσος 9μμ

ΝΙΚΑΙΑ

Ανταρσία στην Κοκκινιά της Προσφυγιάς και της
Αντίστασης
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/6 Δημαρχείο 6.30μμ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Φυσάει Κόντρα
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6

Π
αράσταση έξω από το Δη-
μαρχείο Αθήνας καλεί την
Πέμπτη 5 Ιούνη, στις 3μμ, η

Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας.
Την ίδια ώρα το δημοτικό συμβούλιο
θα συζητά το θέμα των συγχωνεύσε-
ων των σχολείων, τη νέα μεγάλη
μνημονιακή επίθεση στην παιδεία.

“Στην Αθήνα 33 δημοτικά σχολεία
διαλύονται, με περισσότερους μαθη-
τές να τσουβαλιάζονται σε λιγότε-
ρες αίθουσες καταστρέφοντας την
δυνατότητα να μαθαίνουν γράμματα
και με εκπαιδευτικούς να απολύον-
ται. Την ίδια ώρα η «Τράπεζα θεμά-
των» θα πετάξει έξω από τα σχολεία
χιλιάδες φτωχόπαιδα στέλνοντας
στη μαθητεία και την απλήρωτη παι-
δική εργασία. Η αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών στα σχολεία θα οδηγή-
σει σε χιλιάδες απολύσεις. Αυτή την
καταστροφή χρειάζεται να την στα-
ματήσουμε με κοινό αγώνα με συλ-
λόγους εκπαιδευτικών, γονέων και
φορείς της γειτονιάς” αναφέρει σχε-
τική ανακοίνωση του αντικαπιταλι-
στικού σχήματος.

Είναι η πρώτη πρωτοβουλία της
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας
μετά τις εκλογές με στόχο να παρθεί
απόφαση καταδίκης των συγχωνεύ-
σεων από το δημοτικό συμβούλιο
αλλά και να δημιουργηθεί ένα μαζικό
κίνημα που θα ανατρέψει την επίθε-
ση. Οι αγωνιστές του σχήματος
έχουν ήδη ξεκινήσει εξορμήσεις στα
σχολεία της Αθήνας, καθώς και πα-
ρεμβάσεις στις συνελεύσεις και τις
τοπικές κινητοποιήσεις των εκπαι-
δευτικών και των συλλόγων γονέων.

Ενώ παράλληλα με την κινητοποίηση
έξω από το Δημαρχείο την Πέμπτη,
προγραμματίζουν την παρέμβαση
εκπαιδευτικών και γονέων μέσα στη
συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο.

“Στη συνέλευση που έγινε την πε-
ρασμένη βδομάδα στο προαύλιο του
132ου δημοτικού στη Γκράβα, συμ-
μετείχαν πάνω από 80 γονείς και δά-
σκαλοι που συζήτησαν τις κατα-
στροφικές επιπτώσεις της συγχώ-
νευσης με το 65ο δημοτικό καθώς
330 παιδιά, το 75% μετανάστες, θα
στοιβάζονται σε ένα σχολείο με ό,τι

αυτό θα σημαίνει ακό-
μα και στη διδασκαλία
της γλώσσας”, μας εί-
πε η Νίκη Αργύρη.
“Οργανώνεται τοπική
κινητοποίηση την Τε-
τάρτη 4/6 με στάση
εργασίας των δασκά-
λων σαν πρώτη απάν-
τηση, ενώ ανοιχτός εί-
ναι ο συντονισμός με
όλα τα σχολεία της
Αθήνας”.

Ταυτόχρονα με τη
μάχη ενάντια στις συγ-
χωνεύσεις των σχολεί-
ων, η Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας
μπαίνει μπροστά σε
όλα τα ανοιχτά μέτω-
πα. Αυτή ήταν η από-
φαση της συνέλευσης
του σχήματος την πε-
ρασμένη Πέμπτη 29/5
στην ΑΣΟΕΕ. Ο επικε-
φαλής του σχήματος,

Πέτρος Κωνσταντίνου, αφού έκανε
ένα σύντομο απολογισμό των εκλο-
γικών αποτελεσμάτων, αναφέρθηκε
στις μάχες στις οποίες χρειάζεται να
πρωτοστατήσει η Ανταρσία στις Γει-
τονιές της Αθήνας την επόμενη πε-
ρίοδο μέσα και έξω από το δημοτικό
συμβούλιο. “Δεν περιμένουμε τις
επόμενες εκλογές, κλιμακώνουμε τη
σύγκρουση με τη συγκυβέρνηση και
τους τοπικούς εκφραστές της”, είπε.

Συγκεκριμένα, η ατζέντα περι-
λαμβάνει τη κόντρα με τον Καμίνη
ενάντια στις απολύσεις των συμβα-

σιούχων του δήμου. 
Τη μάχη για την υπεράσπιση των

ελεύθερων χώρων και το πράσινο
στην Ακαδημία Πλάτωνος, τα προ-
σφυγικά της Αλεξάνδρας και αλλού
κόντρα στην πολιτική ξεπουλήματος
σε ιδιώτες και στο ΤΑΙΠΕΔ. 

Προσφυγικά

Για το θέμα αυτό, η Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας κυκλοφορεί
προκήρυξη και αφίσα που καλούν
στην κινητοποίηση των κατοίκων στα
Προσφυγικά το Σάββατο 7 Ιούνη,
στις 12μ στην πλατεία Πανόρμου.
Τέλος, τη μάχη ενάντια στους φασί-
στες και το ρατσισμό σε κάθε γειτο-
νιά με εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις
και άλλες δράσεις καθώς και με
συμμετοχή στη κινητοποίηση στα δι-
καστήρια στις 12 Ιούνη κατά της
δίωξης της Εργατικής Αλληλεγγύης
από τη Χρυσή Αυγή.

Στη συνέλευση συζητήθηκε επί-
σης η ανάγκη συντονισμού όλων
των αντικαπιταλιστικών σχημάτων
πόλης και της περιφέρειας, προτεί-
νοντας σύσκεψη-συνάντηση άμεσα
όπου θα συζητηθούν οι κοινές πρω-
τοβουλίες ενάντια στο ΤΑΙΠΕΔ και
για τους ελεύθερους χώρους. Ενώ
στον προγραμματισμό συμπεριλαμ-
βάνεται συγκέντρωση στο δημαρ-
χείο την 1η Σεπτέμβρη, ημέρα ορκο-
μωσίας του νέου δημοτικού συμβου-
λίου, καθώς και διαδήλωση στις
18/9, στον ένα χρόνο από τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα.

Λένα Βερδέ

Συνελεύσεις δημοτικών σχημάτων



Το απεργιακό κίνημασελ. 6, Νο 1125
εργατικη αλληλεγγυη

NOΣOKOΜΕΙΑ

Aπεργία
Συνεχίζεται η μάχη στην Υγεία, ενάντια στις απολύσεις

που φέρνει η αξιολόγηση αλλά και τη γενικότερη υπο-
βάθμιση των νοσοκομείων. 

Νέα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση αποφάσισε το γε-
νικό συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ τη βδομάδα 16-20/6. Η
ακριβής ημερομηνία αναμενόταν να συγκεκριμενοποιηθεί
την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές.

Ο Συντονισμός των Νοσοκομείων καλεί σε σύσκεψη
την Παρασκευή 6/6, στις 6:30μμ στον Αγ.Σάββα, προκει-
μένου να συζητηθεί η καλύτερη οργάνωση τόσο της
απεργίας της ΠΟΕΔΗΝ, όσο και της στάσης της ΕΙΝΑΠ
στις 11/6 και η πραγματοποίηση πανελλαδικής συνέλευ-
σης του Συντονισμού μέσα στον Ιούνη.

ΘΡΙΑΣΙΟ
Την επόμενη Τετάρτη 11/6 και Πέμπτη 12/6, πραγματο-

ποιούνται εκλογές στο σωματείο εργαζομένων στο Θριά-
σιο Νοσοκομείο για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. καθώς και
εκπροσώπων για το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. 

Οι εκλογές αυτές γίνονται σε μια περίοδο που τα νοσο-
κομεία συνεχίζουν να βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα της
κυβερνητικής επίθεσης. Ο νέος γύρος κλεισιμάτων - συγ-
χωνεύσεων - διαθεσιμοτήτων - απολύσεων είναι ψηλά στη
λίστα των υποχρεώσεων της κυβέρνησης απέναντι στους
δανειστές ενώ νέα μέτρα στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποί-
ησης της υγείας δείχνουν το δρόμο της «ανάπτυξης» πλάι
στους πετσοκομμένους προϋπολογισμούς των νοσοκομεί-
ων που δείχνουν τον δρόμο του πλεονάσματος.

Όλο το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι στο
Θριάσιο βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα και
της αντίστασης με κάθε τρόπο, τόσο στις μάχες του υγει-
ονομικού κινήματος όσο και στις γενικές απεργίες. Συνε-
λεύσεις, καταλήψεις, μαζική και οργανωμένη παρουσία
στις κεντρικές απεργιακές κινητοποιήσεις αλλά και τοπι-
κές κινητοποιήσεις. Το Θριάσιο αποτελεί βασικό κομμάτι
του Συντονιστικού Πρωτοβάθμιων Σωματείων, Επιτροπών
Αγώνα και εργαζομένων Νοσοκομείων Αττικής.

Στις εκλογές στις 11-12/6 το «Νυστέρι» στο Θριάσιο,
συμμετέχει - στηρίζει το σχήμα Α.ΚΙ.Δ.Α. (Αντίσταση – ΚΙ-
νημα – Διεκδίκηση – Ανατροπή) όπου μαζί με άλλους ορ-
γανωμένους κι ανένταχτους αγωνιστές δίνουμε τη μάχη
κόντρα στην ηττοπάθεια, τη γραφειοκρατία και τον κυ-
βερνητισμό για ένα απεργιακό κίνημα διαρκείας, οριζόν-
τια συντονισμένο, από τα κάτω που θα ξηλώσει κομμάτι
κομμάτι αυτήν την πολιτική, για να πάρουμε πίσω όσα
μας έκλεψαν. 

Τσιρώνης Γιώργος, μέλος απερχόμενου 
Δ.Σ. Σωματείου εργαζομένων Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο»

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Επιτυχημένη ήταν η κινητοποίηση που πραγματοποί-

ησε το Σάββατο 31/5, η “Πρωτοβουλία για τη δημιουργία
ενός πολύμορφου κίνηματος στο χώρο της ψυχικής υγεί-
ας”, ενάντια στο κλείσιμο των ψυχιατρείων και τη διάλυ-
ση των ψυχικών δομών. 

“Η διαδήλώση ξεκίνησε από το Δαφνί κι ακολούθησε πο-
ρεία στο Δρομοκαΐτειο, το Πρακτικερ (με αφορμή την αυ-
τοκτονία εργαζόμενου πριν από λίγο καιρό) και το κέντρο
του Χαϊδαρίου. Μιλάμε για μεγάλη απόσταση και παρ'όλα
αυτά η διαδήλωση ήταν μαζική με συμμετοχή των εργαζο-
μένων από Δαφνί και Δρομοκαΐτειο καθώς και λαϊκών συ-
νελεύσεων της περιοχής κι άλλων συλλογικοτήτων” μετέ-
φερε στην Εργατική Αλληλεγγύη, ο Ηρακλής Γκότσης από
το σωματείο εργαζομένων στο ΨΝΑ. “Απ'ότι φαίνεται ακό-
μα υπάρχει κόσμος που παλεύει στο δρόμο και στο κίνη-
μα. Οπωσδήποτε και η όποια συνέχεια υπάρξει θα είναι κι-
νηματική γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος πλέον”.

Αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν το
κλείσιμο και τις συγχωνεύσεις των σχολεί-
ων εμφανίζονται γονείς κι εκπαιδευτικοί οι
οποίοι συνεχίζουν τις συντονισμένες κινη-
τοποιήσεις σε δεκάδες γειτονιές. Ενδεικτι-
κά αναφέρουμε μερικές.

Στη Νίκαια η μαζική συνέλευση γονέων
του 10ου και 22ου δημοτικού σχολείου
αποφάσισε τριήμερο κλείσιμο των σχολεί-
ων από τη Δευτέρα 2/6 μέχρι την Πέμπτη
5/6. Παράλληλα, το πρωί της Τετάρτης,
στις 8μμ, θα υπάρξει συγκέντρωση στην
πύλη του σχολείου και το απόγευμα της
ίδιας ημέρας με αφετηρία τα σχολεία θα
πραγματοποιηθεί πορεία κι εξόρμηση ενη-
μέρωσης μέχρι την πλ. Δαβάκη. Συγκέν-
τρωση στις πύλες των σχολείων θα επα-
ναληφθεί και το πρωί της επόμενης ημέ-
ρας, ενώ το απόγευμα στις 6μμ οργανώ-
νεται κοινή γενική συνέλευση για την κλι-
μάκωση των δράσεων. Η Ανταρσία στην
Κοκκινιά σε προκήρυξή της αναφέρει με-
ταξύ άλλων: “Σε κάθε πόλη και γειτονιά
όπου συγχωνεύεται ένα σχολείο χρειάζε-
ται να σημάνει συναγερμός. Χρειάζεται σε
κάθε Δήμο να υπερασπιστούμε τα δημό-
σια σχολεία συγκροτώντας ένα κοινό αγω-
νιστικό μέτωπο γονιών, εκπαιδευτικών, ερ-
γαζομένων, ανέργων, συνταξιούχων. Τα
εκπαιδευτικά σωματεία μπορούν να μπούν
μπροστά με απεργίες και να ξεσηκώσουν

όλη την τοπική κοινωνία. Να συγκροτή-
σουμε ενωτικές επιτροπές αγώνα ενάντια
στα κλεισίματα και τις συγχωνεύσεις που
θα μπορούν να κινητοποιούν τα σωματεία,
τους συλλόγους, τις δημοτικές κινήσεις,
σε ένα κοινό αγωνιστικό μέτωπο δράσης
προχωρώντας σε συντονισμένες διαδηλώ-
σεις, απεργίες, καταλήψεις που θα βά-
λουν τέρμα στα σχέδια της κυβέρνησης
να διαλύσει τη δημόσια και δωρεάν παι-
δεία, υγεία, κοινωνικές δομές”. 

Μαζική πικετοφορία η οποία μετατράπη-
κε σε διαδήλωση πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 2/6 στο Βύρωνα με πρωτοβουλία
του συλλόγου δασκάλων “Ρόζα Ιμβριώτη”
και με συμετοχή εκατοντάδων Βυρωνιωτών. 

Στον Υμηττό, περισσότεροι από 100 γο-
νείς και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε συ-
νέλευση στο δημαρχείο με αφορμή τη
συγχώνευση του 1ου και 2ου Γυμνασίου -
Λυκείου Υμηττού. Την Τρίτη 3/6 έγινε κινη-
τοποίηση έξω από τα δυο σχολεία. 

Στο Κερατσίνι, το πρωί της Παρασκευής
30/5, έγινε κατάληψη στο 5ο-22ο δημοτικο
με ενημέρωση της γειτονιάς. Την ίδια μέ-
ρα έγινε πορεία διαμαρτυρίας στη γειτο-
νιά απο το σύλλογο δασκάλων με συμμε-
τοχή αγωνιστών από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
το ΣΥΡΙΖΑ. 

Στο Περιστέρι, με κοινή απόφαση του
συλλόγου γονέων του 49ου δημ. σχολείου,

της Ένωσης  Συλλόγων γονέων και κηδεμό-
νων Περιστερίου και του συλλόγου δασκά-
λων "Έλλη Αλεξίου", η Τετάρτη 4/6 θα είναι
μέρα αποχής από τα μαθήματα και καθιστι-
κής διαμαρτυρίας στην πλ.Δημοκρατίας.
Για το 15ο δημοτικό, ημέρα αποχής ήταν
και η προηγούμενη, ενώ νέα συνάντηση
φορέων και γονέων, θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 5/6, στις 6:30μμ στα υπό συγ-
χώνευση 15ο και 29ο Δημοτικά σχολεία.

Στου Ζωγράφου, μετά από ομόφωνη
απόφαση των γονέων που συμμετείχαν
στην έκτακτη γενική συνέλευση των συλ-
λόγων του 4ου και 10ου δημοτικού σχο-
λείου πραγματοποιήθηκε κλείσιμο του
σχολείου την Τρίτη 3/6, συγκέντρωση
στην πύλη κι ενημέρωση στη γειτονιά.

Σε μαζική συγκέντρωση στην Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Τσόχα
13), καλούν την Τετάρτη 4/6, στις 2μμ, οι
Παρεμβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις
των δασκάλων σε συνεργασία με συλλό-
γους εκπαιδευτικών και γονέων. Την ίδια
μέρα, στη 1μμ, στη Θεσσαλονίκη, οι ΕΛ-
ΜΕ διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας στην Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Αντί-
στοιχη κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί
και την Πέμπτη 5/6 στις 3μμ, στο Δημαρ-
χείο Θεσσαλονίκης.

Σ.Μ.

Μ
ε συγκέντρωση και
κλείσιμο του κτηρίου
του υπουργείου Ανά-

πτυξης στην πλατεία Κάνιγγος
τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη
3/6, απάντησαν οι εργαζόμενοι
στις Γενικές Γραμματείες Εμ-
πορίου & Καταναλωτή και Βιο-
μηχανίας στην απαράδεκτη
πρόκληση-σκάνδαλο του Χα-
τζηδάκη: στους τελικούς πίνα-
κες κατάταξης των εργαζομέ-
νων που τίθενται σε διαθεσιμό-
τητα στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου έγιναν τρεις αλλα-
γές ονομάτων.  

Επανέρχονται τρία «γαλάζια
παιδιά» που ήταν αποσπασμένα
στα γραφεία του Α. Σπηλιωτό-
πουλου, του β’ αντιπροέδρου
της βουλής Νάκου και στα κεν-
τρικά της Νέας Δημοκρατίας
στη Συγγρού με εκθέσεις αξιο-
λόγησης που υπογράφουν τα
πρωτοκλασάτα στελέχη και ο
γενικός διευθυντής της ΝΔ! Στη
θέση τους μπαίνουν στη λίστα
της διαθεσιμότητας τρεις εργα-
ζόμενες στη ΓΓ Εμπορίου, ανά-
μεσά τους δυο πρώην απολυμέ-
νες (πάλι από τον Χατζηδάκη)
αεροσυνοδοί της Ολυμπιακής.

Πρόκειται για σκάνδαλο ολ-
κής που δείχνει τι ακριβώς εν-

νοούν οι Σαμαροβενιζέλοι

όταν μιλάνε για «αξιοκρατία»

στο δημόσιο. Ο Χατζηδάκης

εξέδωσε τις νέες διαπιστωτι-

κές πράξεις στις 27 Μάη, δεί-

χνοντας πώς κατανοεί η συγ-

κυβέρνηση τα «μήνυμα των

εκλογών». Είναι μια νέα επίθε-

ση που, πέρα από τις σκανδα-

λώδεις στημένες παρατυπίες

(όλα τα στοιχεία είναι στη διά-

θεση της Εργατικής Αλληλεγ-

γύης), γίνεται μόλις ενάμιση

μήνα πριν από τη λήξη του

οκτάμηνου του δεύτερου κύ-
ματος διαθεσιμοτήτων και λίγο
πριν αρχίσει η εφαρμογή του
βρόμικου σχέδιου αξιολογήσε-
ων του Μητσοτάκη και ο νέος
Καιάδας των απολύσεων.

Η συνέλευση και τις δύο μέ-
ρες είχε μεγάλη συμμετοχή. Η
πρόταση της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης για άμεση κινητοποί-
ηση (πέρα από τη δημοσιοποί-
ηση του σκάνδαλου) έγινε δε-
κτή με ενθουσιασμό από τους
συναδέλφους. Όλοι όσοι μίλη-
σαν δήλωσαν όχι μόνο την
συμπαράστασή τους στις
τρεις συναδέλφισσες αλλά και
ότι η πρόκληση δεν θα περά-
σει γιατί μας αφορά όλους. Το
σκάνδαλο αυτό δείχνει τι μας
επιφυλάσσει η συγκυβέρνηση
αν δεν την αποτελειώσουμε
μια ώρα αρχύτερα.

Στη συγκέντρωση της Δευ-
τέρας 2/6, απήυθηναν μεταξύ
άλλων χαιρετισμό ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, δημ. σύμβου-
λος με την Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας κι ο Τάσος
Αναστασιάδης, εκ μέρους της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Κώστας Πίττας, 
γραμματέας Ομοσπονδίας υπ.

Ανάπτυξης (ΥΒΕΤ)

Αντίσταση στο κλείσιμο σχολείων

ΥΠ.ΑΝ: Αξιολόγηση σκάνδαλο

Σήμερα (σ.σ Δευτέρα 2/6) έχουμε καθιστική διαμαρτυρία.
Αυτό που ουσιαστικά έγινε, ήταν πολιτική παρέμβαση στους
πίνακες αξιολόγησης, δίνοντας ιδιαίτερα καλή αξιολόγηση
σε “δικά τους” παιδιά και στέλνοντας 4 άλλους συναδέλ-
φους, μεταξύ τους κι εμένα, στην απόλυση, γιατί δεν είχαμε
τις  “άκρες”. Εμείς αυτό που λέμε είναι να μην απολυθεί κα-
νείς. Ούτε οι συνάδελφοι, ούτε εμείς. Θα κλιμακώσουμε τις
κινητοποιήσεις μέχρι να πάρουμε μιαν απάντηση. Η υπόθε-
ση αυτή δείχνει πόσο πραγματική είναι η αξιοκρατία που
επικαλείται ο Μητσοτάκης στις τηλεοράσεις προκειμένου να
προωθήσει τις αξιολογήσεις. Ισχυρίζεται ότι θα φύγουν “οι
τεμπέληδες” αλλά το μόνο που κάνουν οι αξιολογήσεις είναι
να σώζουν τα “δικά τους” παιδιά.   

Χριστίνα Αθανασοπούλου,  εργαζόμενη στη Γ.Γ. Εμπορίου

Τρίτη 3/6, συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης



Σ
ε κέντρο αγώνα εξελίσσεται η κατασκή-
νωση διαμαρτυρίας των καθαριστριών
έξω από το υπουργείο Οικονομικών, κα-

θώς από την Κυριακή 1/6, οι σχολικοί φύλακες
στήσανε τη δικιά τους σκηνή και παραμένουν
στο σημείο επί 24ώρου βάσεως. 

“Ήρθαμε εδώ για να ξαναπάρει μπροστά ο
αγώνας μας” μας είπε η Αμαλία Οικονόμου,
σχολική φύλακας από το Π. Φάληρο. “Στήσαμε
λοιπόν τη σκηνή μας έξω από το υπουργείο
Οικονομικών μαζί με τα κορίτσια, γιατί θεω-
ρούμε ότι μαζί με τις καθαρίστριες πρέπει να
συνεχίσουμε κι εμείς.. Μαζί θα είμαστε και στο
δικαστήριό τους στις 10/6, γιατί αυτή η κατά-
σταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. 

Μπορεί κάποιοι να γυρίσανε πίσω στις δου-
λειές με ασφαλιστικά μέτρα ή προσωρινές
αποφάσεις, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν
μας ικανοποιεί. Θέλουμε να δοθεί μια οριστική
λύση γιατί μας έχουν υποβιβάσει πάρα πολύ
και μένουν έξω από τη δουλειά 1500 άτομα. Ο
στόχος μας είναι να γυρίσουμε όλοι και όλες
πίσω στις δουλειές μας. Ο σχολικός φύλακας
είναι απαραίτητος. Όπου γύρισαν συνάδελφοι
στη δουλειά, οι ζημιές στα σχολεία ελαττώθη-
καν. Και δεν είναι μόνο οι ζημιές. 

Τα παιδιά βλέπουν το σχολικό φύλακα σαν
γονιό και οι γονείς έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.
Τα απογεύματα τα παιδιά έρχονται στο σχολείο
για να παίξουν, ο φύλακας τους ανοίγει και
μπαίνουν. Όταν ο φύλακας δεν είναι εκεί δεν
υπάρχει καμία ασφάλεια για τα παιδιά. Ο αγώ-
νας συνεχίζεται. Από δω και πέρα θα έχουμε
μόνιμη παρουσία στο Σύνταγμα μαζί με τις κα-
θαρίστριες. Έπρεπε να είχε γίνει από πριν. Το
καθυστερήσαμε, γιατί δυστυχώς σε πολλές πε-
ριπτώσεις μας παραπλάνησαν με υποσχέσεις,
προσπάθησαν να μας διασπάσουν, σε ένα βαθ-
μό το καταφέρανε, αλλά έστω και τώρα ξυπνή-
σαμε και συνεχίζουμε τον αγώνα”.

Οι καθαρίστριες από τη μεριά τους εν όψει
της εκδίκασης της έφεσης ενάντια στη δικαιω-
τική για αυτές δικαστική απόφαση, στις 10/6
και του συνεχιζόμενου εμπαιγμού από τη με-
ριά του υπουργείου, κλιμακώνουν τον αγώνα

με καθημερινές κινητοποιήσεις. 

Αποκλεισμοί

Είτε με αποκλεισμούς του υπουργείου Οικο-
νομικών στην οδό Νίκης, είτε με συγκεντρώσεις
όπως αυτή που πραγματοποίησαν τη Δευτέρα
2/6, έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Την Πέμ-
πτη 29/5, βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς
στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο πραγματοποιού-
σε ομιλία ο γραμματέας του υπουργείου Θεο-
χάρης και μάλιστα με θεμα “Ηθική και Δεοντο-
λογία”!. Η ίδια ημερίδα θα επαναληφθεί την Τε-
τάρτη 4/6 στις 4μμ στη Γενική Γραμματεία Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων (ΚΕΠΥΟ, σταθμός
ΗΣΑΠ Καλλιθέας), με τις καθαρίστριες να ετοι-
μάζουν ξανά μαζική κινητοποίηση.

“Αν είναι δυνατόν να μιλάει για ηθική και δε-
οντολογία ο πλέον ανήθικος, που δεν σέβεται
ούτε το σύνταγμα, ούτε τις δικαστικές αποφά-
σεις για την επαναπρόσληψή μας” μας λέει ορ-

γισμένη η αγωνιζόμενη καθαρίστρια, Ευαγγε-
λία Αλεξάκη. “Ανεβήκαμε λοιπόν καθαρίστριες
από την Αθήνα, είχαμε ειδοποιήσει τις συνα-
δέλφισσες από τη Θεσσαλονίκη, ήρθαν συνα-
δέλφισσες από τη Λάρισα, σχολικοί φύλακες,
απεργοί της Κόκα Κόλα, εργαζόμενοι της
ΕΡΤ3, συγκεντρωθήκαμε γύρω στα 150 άτομα. 

Ήταν πολύ καλή κινητοποίηση. Μπροστά
μας φυσικά συναντήσαμε τέσσερις διμοιρίες
ΜΑΤ, για να αντιμετωπίσουν τους εγκληματίες
με τη ντουντούκα και το πανό. Μας χτύπησαν
αλλά δεν πτοούμαστε. Κανείς πλέον δεν τους
πιστεύει. Εμείς συνεχίζουμε. Εδώ στην Καρα-
γιώργη Σερβίας περνάει κάθε μέρα πάρα πο-
λύς κόσμος και μας λέει 'συνεχίστε κορίτσια
μην σταματάτε'. Μια κυρία προχτές, μεγάλη
σε ηλικία, με έκανε κι έκλαψα. 'Αυτό το πράγ-
μα έχει ξεφύγει από σας' μου είπε. 'Έχετε
υποχρέωση να το πάτε μέχρι τέλους'. Πλέον
είμαστε και πιό δυνατές. Έχουμε μαζί μας

τους σχολικούς φύλακες με σκηνή και συνεχή
παρουσία και καλούμε να έρθουν κι άλλοι. Εί-
ναι μήπως κανείς που να μη θίγεται από αυτές
τις πολιτικές; Θέλουν να μας κάνουν σκλά-
βους στον εργασιακό μεσαίωνα που φτιά-
χνουν. Μένει να μην το δεχτούμε. 

Εμείς δεν το δεχόμαστε. Ηττημένες δεν
γυρνάμε στα σπίτια μας. Στις 10/6 έχουμε δι-
καστήριο. Κάνουν έφεση στην δικαστική από-
φαση που μας δικαιώνει. Ευελπιστούμε να εί-
ναι όλος ο κόσμος εκεί, στον Άρειο Πάγο. Αυ-
τοί δεν σέβονται τίποτα. Πρέπει στις 10/6 να
τους δείξουμε ότι έχουμε και φωνή και πυγμή
αλλά και δύναμη. Όχι φόβο. Και την επόμενη
ημέρα θα είμαστε φυσικά στο προσκλητήριο
των εργαζομένων της ΕΡΤ. Όχι μόνο γιατί μας
έχουν δώσει βήμα τόσες φορές και μας έχουν
βοηθήσει. Γιατί δεν θέλουμε άλλο 'μαύρο' στις
ζωές μας. Θέλουμε φως και χρώματα”. 

Το άπλωμα του αγώνα και η επιμονή αυτών
των ηρωικών γυναικών, απ'ότι φαίνεται προκά-
λεσε τον τρόμο στα κυβερνητικά επιτελεία, τα
οποία έστειλαν τα ΜΑΤ να επιτεθούν την Τρίτη
το πρωί στην κατασκήνωση. Μέχρι την ώρα
που τυπωνόταν η Εργατική Αλληλεγγύη, οι
προσπάθειες της ΕΛΑΣ έπεφταν στο κενό κα-
θώς οι αγωνιζόμενες καθαρίστριες απέκρου-
σαν κάθε επίθεση της αστυνομίας. Δυο καθα-
ρίστριες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο
νοσοκομείο.

Στέλιος Μιχαηλίδης

l Σε συλλαλητήριο ενάντια στις διαθεσιμό-
τητες – απολύσεις καλούν ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ, την
Πέμπτη 5/6, στις 6:30μμ, στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος. Θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το
υπουργείο Οικονομικών στην Καραγιώργη
Σερβίας, όπου βρίσκονται οι καθαρίστριες και
οι σχολικοί φύλακες, ενώ η κινητοποίηση θα
κλείσει με συναυλία αλληλεγγύης στην πλα-
τεία Συντάγματος.

Το απεργιακό κίνημα Νο 1125, σελ. 7
εργατικη αλληλεγγυη

Kαθαρίστριες και σχολικοί φύλακες μαζί

συνέχεια από τη σελίδα 3

Στην ανακοίνωση που αποφάσισε η σύ-
σκεψη, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

“Στις 11 Ιούνη, τη συμβολική μέρα που η
κυβέρνηση επέλεξε να κλείσει την ΕΡΤ κα-
λούμε όλους τους εργαζόμενους, όλα τα
συνδικάτα να βρεθούμε στους δρόμους
απεργιακά. Να στείλουμε το μήνυμα στη
συγκυβέρνηση ότι δεν θα σταματήσουμε αν
δεν σταματήσουν τη βάρβαρη πολιτική τους.
Καλούμε κάθε σωματείο, κάθε ομοσπονδία,
κάθε Εργατικό Κέντρο να πάρει απόφαση και
να μετατρέψει την 11η Ιουνίου σε μέρα πα-
νεργατικής απεργιακής δράσης. Καλούμε τα
σωματεία των εργαζόμενων στα ΜΜΕ καθώς
επίσης το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, την
ΑΔΕΔΥ και την ΓΣΕΕ, τις μεγάλες ομοσπον-
δίες του δημοσίου, να αποφασίσουν απερ-
γιακή κινητοποίηση για εκείνη την ημέρα. Κα-
λούμε κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο να απο-
φασίσει τη συμμετοχή του στην κινητοποί-

ηση είτε με συνέλευση είτε με ΔΣ”.
Συγκέντρωση - ενημέρωση των εργαζομέ-

νων της ΕΡΤ είχε προηγηθεί λίγες μέρες
πριν, την Τετάρτη 28/5, στην Αγ.Παρασκευή.
Όπως μας μετέφερε ο Πέτρος Πομόνης, ερ-
γαζόμενος της ΕΡΑ Ζακύνθου: “Αρχικά έγινε
εκτενής ενημέρωση από τους νομικούς συμ-
βούλους  της ΠΟΣΠΕΡΤ Κ. Τοκατλίδη και Δ.
Περπατάρη σχετικά με την απόφαση του
ΣτΕ σύμφωνα με την οποία το κλείσιμο της
ΕΡΤ, κρίνεται ως νόμιμη και συνταγματική
πράξη. Όπως εξήγησαν οι δικηγόροι, η εν
λόγω απόφαση πάρθηκε αφενός μετά τον
διορισμό νέου προέδρου του ΣτΕ και αφετέ-
ρου από μια οριακή πλειοψηφία κι αναπαρά-
γει ουσιαστικά τις θέσεις της συγκυβέρνη-
σης. Μόνο τραγελαφική μπορεί να χαρακτη-
ριστεί η απόφαση κατά την οποία η ΕΡΤ
προσυνδυάζει με φορέα του δημοσίου που
επιτρέπεται η κατάργησή του και οι ομαδι-
κές απολύσεις των εργαζομένων. Η πρό-
σφατη όμως, δικαστική απόφαση του πρω-

τοδικείου Ηρακλείου μετά την προσφυγή
των συναδέλφων της τοπικής ΕΡΑ, έκρινε
ότι οι απολύσεις των εργαζομένων είναι άκυ-
ρες . Η δικαστική οδός της υπόθεσης επε-
κτείνεται μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια αλ-
λά όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο δικηγόρος
Δημ. Περπατάρης: “μικρή είναι η συνεισφο-
ρά των εργατολόγων δίχως τον αγώνα των
εργαζόμενων που ανοίγουν νέους δρό-
μους”.

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για την κα-
λύτερη οργάνωση της πρώτης επετείου του
αγώνα μας και τις πρωτοβουλίες που πρό-
κειται να αναληφθούν με την συμμετοχή φο-
ρέων και εργαζόμενων. Επίσης συζητήθηκαν
και οι  δυνατότητες οικονομικής  ενίσχυσης,
καθώς σταματά η καταβολή του επιδόματος
ανεργίας μετά τον Ιούνιο. 

Η σοβαρότητα των ζητημάτων που έχουν
προκύψει συνιστά αναγκαία, όπως υποστή-
ριξαν αρκετοί συνάδελφοι, την άμεση διεξα-
γωγή νέας γενικής συνέλευσης”.

Εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο
7ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ, πραγμα-
τοποιεί στις 13 και 14/6, η ΕΣΠΗΤ. Οι Financial
Crimes, το δίκτυο των αντικαπιταλιστών εργα-
ζομένων στα ΜΜΕ, συμμετέχουν στην Αριστε-
ρή Πρωτοβουλία Εργαζόμενων Συντακτών ΠΑ-
ΡΑΤΥΠΩΣ και καλούν σε στήριξή της. 

Οι εκλογές της ΕΣΠΗΤ, πραγματοποιούνται
σε μια κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο, με τις
απολύσεις, τις απληρωσιές, τα κλεισίματα και
κάθε είδους επιθέσεις από τα αφεντικά να εί-
ναι καθημερινό φαινόμενο. Από την ΕΡΤ, το
ΔΟΛ, την Ελευθεροτυπία, τα ραδιόφωνα που
απεργούν και πολλά άλλα μαγαζιά, έρχονται
μηνύματα αντίστασης στις επιθέσεις. Η ενί-
σχυση των ριζοσπαστικών, μαχητικών δυνάμε-
ων, θα είναι ενίσχυση αυτών των αντιστάσεων. 

Από τη μεριά των Financial Crimes, στο ψη-
φοδέλτιο του ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ, συμμετέχουν η
Ελένη (Λένα) Βερδέ και η Κατερίνα Θωίδου,
δημοσιογράφοι στην Εργατική Αλληλεγγύη, ο
Πέτρος Πομόνης, εργαζόμενος στην ΕΡΑ Ζα-
κύνθου κι ο Πάνος Κατσαχνιάς εργαζόμενος
στο περιοδικό Εργοταξιακά Θέματα.

Πανεργατικά στις 11 Ιούνη

Κυριακή 1/6, οι σχολικοί φύλακες μαζί με τις καθαρίστριες στο υπ. Οικονομικών. Φωτό: Μάριος Λώλος

ΕΣΠΗΤ



Σ
υνεχίζουμε, ακόμα πιο δυναμικά, ακόμα
πιο οργανωμένα ενάντια στο ρατσισμό και
την φασιστική απειλή. Αυτό ήταν το μήνυ-

μα που βγήκε από την συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ
στην πρώτη μετεκλογική της συνέλευση στο
Πνευματικό Κέντρο Αθήνας την Δευτέρα 2 Ιού-
νη το απόγευμα.

Ανάμεσα στις προτάσεις που μπήκαν και απο-
φασίστηκαν ήταν η πραγματοποίηση μεγάλου
αντιφασιστικού συλλαλητηρίου και διαδήλωσης
στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στις 18 Σεπτέμ-
βρη, στον ένα χρόνο από τη μέρα, συγκεκριμέ-
να το βράδυ 17 προς 18 Σεπτέμβρη του 2013,
που ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε στο Κε-
ρατσίνι από τους νεοναζί. 

Στη συνέλευση συμμετείχαν αντιφασίστες και
αντιφασίστριες από πολλές γειτονιές της Αθήνας
και του Πειραιά, μετανάστες από τις κοινότητες,
Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν, Σενεγάλη,
οι δικηγόροι από τo «jailgoldendawn για την πολι-
τική αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος», δη-
μοτικοί σύμβουλοι από αντικαπιταλιστικά σχήμα-
τα της Αττικής, μέλη του ΛΟΑΤ κινήματος και του
κινήματος των αναπήρων, συνδικαλιστές από την
ΠΟΣΠΕΡΤ, την εκπαίδευση, την Ιντρακόμ και άλ-
λους χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Tην συζήτηση άνοιξαν ο συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου, ενώ εκ μέρους
των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής στην δίκη
της Χ.Α μίλησε ο δικηγόρος Τάκης Ζώτος. 

Ο Πέτρος θύμισε την νομιμοποίηση που προ-
σέφερε στην Χ.Α η Νέα Δημοκρατία αφήνοντας
ελεύθερο τον Κασιδιάρη να κάνει προεκλογική
εκστρατεία, κρατώντας ακόμα ανοιχτές τις γέ-
φυρες με τους Μπαλτάκους, παίζοντας το ρα-
τσιστικό χαρτί μέχρι την τελευταία στιγμή. Και
πώς η Χ.Α φορώντας τα «κουστούμια» και παρι-
στάνοντας ότι είναι ακόμα ένα δεξιό κόμμα που
έπεσε θύμα «σκευωρίας», επωφελήθηκε από
αυτήν την πολιτική.

Τόνισε επίσης την ανάγκη δίπλα στις διαδη-
λώσεις στους δρόμους, τον δικαστικό αγώνα

και τον συντονισμό, να ανοίξει εκ μέρους της
ΚΕΕΡΦΑ και όλων των αντιφασιστών συστηματι-
κή δουλειά ενάντια στον ρατσισμό, τον φασι-
σμό, τα μνημόνια, στις γειτονιές πηγαίνοντας
πόρτα-πόρτα εκεί που οι φασίστες προσπαθούν
να ξεπλύνουν τα εγκλήματά τους και να νομιμο-
ποιήσουν ξανά την παρουσία τους. 

Όλοι οι νεοναζί στη φυλακή

Ο Τάκης Ζώτος εξήγησε πως η σύλληψη του
Μιχαλολιάκου ήρθε στις 28/09/13 σαν αποτέλε-
σμα του αντιφασιστικού κινήματος που στις
25/09/13 έκανε μια πορεία 50.000 τουλάχιστον
αντιφασιστών στα γραφεία της Χρυσής Αυγής.
Τόνισε ότι χάρη σε αυτή τη δύναμη το αντιφασι-
στικό κίνημα μπορεί να είναι σήμερα πολιτική
αγωγή σε μια δίκη που στόχο έχει να βάλει
όλους τους νεοναζί στην φυλακή. «Χρειαζόμα-
στε βοήθεια από πολλούς συναδέλφους και
πολλούς συντρόφους σε αυτήν την προσπά-
θεια» τόνισε κλείνοντας.

Ο Λεωνίδας από τη Νίκαια, συνταξιούχος από
τη γενιά των Λαμπράκηδων θύμισε πως και 50
χρόνια πριν, νέοι τότε αγωνιστές-τριες έδιναν
την μάχη ενάντια στις τραμπούκικες φασιστικές
επιθέσεις και κάλεσε όλους να μπουν μπροστά
σε αυτόν τον αγώνα. 

Ο Χρήστος από την περιοχή Δάφνης-Υμηττού,
τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι οι φασίστες πή-
ραν παραπάνω ψήφους δεν τολμούν ακόμα να
πατήσουν στις γειτονιές, δεν έχουν οργανωμένη
δύναμη να στηρίξουν καν τους αρχηγούς τους
έξω από τα δικαστήρια και γι’ αυτό πρέπει το αν-
τιφασιστικό κίνημα να «αποδομήσει σε κάθε γει-
τονιά το ρόλο της Χ.Α». Ο Γιώργος τόνισε ότι το
35% του κόσμου που ψήφισε Αριστερά είναι μια
τεράστια δύναμη σε αυτήν την κατεύθυνση.

Η Δήμητρα από την Ομάδα Φύλου και σε-
ξουαλικότητας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ τόνισε ότι τον
ίδιο ρόλο διάσπασης της εργατικής τάξης με
τον ρατσισμό παίζει και ο σεξισμός, θύμισε ότι
και η ΛΟΑΤ κοινότητα έχει βρεθεί στο στόχα-
στρο των φασιστών και κάλεσε σε συμμετοχή
στην διαδήλωση του gay pride στις 14 Ιούνη.

Το λόγο πήραν επίσης η δημοτική σύμβουλος
Νίκαιας Κατερίνα Θωίδου, που θύμισε πως  το
αντιφασιστικό κίνημα πήρε φαλάγγι στους δρό-
μους τους φασίστες με αποτέλεσμα στη γειτο-
νιά που λυμαινόταν το τάγμα εφόδου της Νί-

καιας και έλεγαν ότι είχαν εκατοντάδες μέλη, να
μην έχουν σήμερα γραφεία, να μην έχουν πα-
ρουσία και ότι αυτός ο αγώνας χρειάζεται να
συνεχιστεί. Ο Ασίφ, επίσης από τη Νίκαια,  μετέ-
φερε την εμπειρία από την συμμετοχή του στον
προεκλογικό αγώνα και πώς οι μετανάστες
έχουν ενεργό ρόλο σε όλες τις πρωτοβουλίες
του αντιφασιστικού κινήματος.

Η δημοτική σύμβουλος Ζωγράφου Ράνια Νε-
νεδάκη είπε ότι το ζήτημα των φασιστών δεν
χρειάζεται ούτε υπερτίμηση, ούτε υποτίμηση.
«Είναι ένα πρόβλημα που σαν ΚΕΕΡΦΑ, σαν λαϊ-
κό κίνημα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε βέ-
βαια στο κίνημα στους δρόμους και στις γειτο-
νιές, αλλά και στα δικαστήρια, με όλες τις δυνα-
τότητες που η αστική δικαιοσύνη δίνει» τόνισε.
Ο Νίκος από τα Πατήσια τόνισε την ανάγκη δί-
πλα στον φασισμό να παλέψουμε ενάντια στις
ιδέες του ρατσισμού.  

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανι-
κής Κοινότητας μετέφερε την εικόνα από την
μάχη που δίνουν μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ εκατοντά-
δες μετανάστες που έχουν μαγαζιά ενάντια στην
καθημερινή ρατσιστική μεταχείριση και το πλιά-
τσικο από την ΕΛ.ΑΣ, ενώ ο Ρεζά Γκολαμί από
την Αφγανική Κοινότητα Ελλάδας τόνισε ότι δεν
μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη στα δικαστή-
ρια που μόνο επειδή αναγκάστηκαν έφεραν τους
νεοναζί στην θέση του κατηγορουμένου.

Τα άμεσα βήματα που τέθηκαν στο τέλος της
συνέλευσης ήταν: Στις 6 Ιούνη στα δικαστήρια
της Πάτρας, στη δίκη της Μανωλάδας. Στις 11
Ιούνη στις κινητοποιήσεις για τον ένα χρόνο
από τη μέρα που έπεσε το «μαύρο» στην ΕΡΤ.
Στις 12 Ιούνη στα δικαστήρια Ευελπίδων για να
καταπέσει στην χρυσαυγίτικη δίωξη ενάντια
στην Εργατική Αλληλεγγύη. Στις 14 Ιούνη συμ-
μετοχή στο gay pride στην Αθήνα και στην διε-
θνή Αντιφασιστική Συνάντηση που οργανώνει
την ίδια μέρα το United Against Fascism στο
Λονδίνο με στόχο οργάνωση νέας παγκόσμιας
μέρας αντιφασιστικής δράσης. Στις 18 Ιούνη
στην δίκη του τάγματος εφόδου του Αγίου Παν-
τελεήμονα. Συμμετοχή στο τετραήμερο φεστι-
βάλ Μαρξισμός 2014 στις 26-29 Ιούνη.

Γιώργος Πίττας

Το αντιφασιστικό κίνημασελ. 8, Νο 1125
εργατικη αλληλεγγυη

Σ
τις 16/6 δικάζεται στο Τριμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων
Ροδόπης η αίτηση αναστο-

λής εκτέλεσης της απόφασης με
την οποία πρωτόδικα το Μονομο-
μελές Εφετείο Ροδόπης είχε επιβά-
λει στον Γκαζεμί Ναζίρ την ποινή
της φυλάκισης επτά ετών με την
κατηγορία της παράνoμης διακίνη-
σης μεταναστών τον Φεβρούαριο
του 2013.

Ο Γκασεμί Ναζίρ είχε βρεθεί
στον Έβρο προσπαθώντας να βοη-
θήσει την γυναίκα του και το παιδί
του να εισέλθουν στην Ελλάδα.
Όταν συνελήφθη δεν βρέθηκαν
χρήματα πάνω του ενώ οι καταθέ-
σεις των μεταναστών που επίσης
συνελήφθηκαν την ίδια μέρα ανα-
φέρονται σε μεταφορέα με άλλα
στοιχεία. 

Δεν είδε

Έτσι ο Ναζίρ καταδικάστηκε με
βάση τις προανακριτικές καταθέ-
σεις τριών μεταναστών που είναι
αντιφατικές και ακολουθήθηκε η
διαδικασία της αποχής από την
ποινική δίωξη για αυτούς τους
τρεις ανθρώπους με σκοπό την
άμεση απέλασή τους. Έτσι οι με-
τανάστες αυτοί δεν βρέθηκαν ποτέ
στο Δικαστήριο σε δημόσια συνε-
δρίαση αλλά αξιοποιήθηκαν δικα-
στικά οι προανακριτικές τους κατα-
θέσεις όπως και η κατάθεση ενός
αστυνομικού ο οποίος παραδέχτη-
κε ότι δεν είδε τον Ναζίρ να μετα-
φέρει μετανάστες αλλά τον είδε
εκεί κοντά... 

Ο Ναζίρ έχει ένα παιδί τριών
ετών που πάσχει από αναπηρία πι-
θανότατα εξαιτίας του πολέμου
στο Αφγανιστάν, η γυναίκα του εί-
ναι πια στην Ελλάδα αλλά δεν μπο-
ρεί να τον δει επειδή είναι στη φυ-
λακή και ο Ναζίρ δεν κατάφερε να
ανανεώσει την άδεια παραμονής
που είχε εξασφαλίσει για ανθρωπι-
στικούς λόγους (συμφωνία της Γε-
νεύης για τους πρόσφυγες) επειδή
όταν αυτή έληγε αυτός ήταν προ-
σωρινά κρατούμενος. 

Η έφεση που έχει ασκήσει θα εκ-
δικαστεί το 2016 (!) και με την αίτη-
ση αναστολής που υποβάλει ζητά
την αναστολή εκτέλεσης μέχρι να
γίνει το εφετείο όπου θα μπορέσει
να αποδείξει την αθωότητά του. 

Ο Ναζίρ δεν είναι εγκληματίας.
Αυτό το κράτος χορηγεί αναστο-
λές εκτελέσεων αποφάσεων μέχρι
και στους καταδικασθέντες για τα
δομημένα ομόλογα αλλά στους με-
τανάστες και τους πρόσφυγες επι-
φυλάσσει διαφορετική μεταχείρι-
ση.

Kυριάκος Μπάνος

Λευτεριά 
στο Ναζίρ

Η συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ
μετά τις εκλογές

ΡΕΘΥΜΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Το αντιφασιστικό κίνημα Νο 1125, σελ. 9
εργατικη αλληλεγγυη

Σ
ε συγκέντρωση καλεί η ΚΕΕΡΦΑ Πά-
τρας την Παρασκευή 6/6 στις 9πμ
στα Δικαστήρια (Γούναρη και Κορίν-

θου) για να ενώσουμε την φωνή μας με
τους εργάτες γης της Μανωλάδας ενάντια
στον ρατσισμό και την εργοδοτική αυθαιρε-
σία. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Την Παρασκευή 6/6 δικάζεται στην Πά-
τρα ο Βαγγελάτος και οι μπράβοι του.
Πρόκειται για την συμμορία που τραυμάτι-
σε με καραμπίνες πάνω από 30 μετανά-
στες εργάτες πέρυσι στις 17/4 όταν αυτοί
και άλλοι συνάδελφοί τους ζήτησαν τα δε-
δουλευμένα 6 μηνών που τους χρωστούσε
ο φραουλοπαραγωγός. 

Μετά την δολοφονική ρατσιστική αυτή
επίθεση ακολούθησε μια έκρηξή οργής. Οι
μετανάστες εργάτες οργανώθηκαν, έφτια-
ξαν σωματείο, διεκδίκησαν τα δεδουλευμέ-
να τους και 6000 εργάτες γης της Μανω-
λάδας και εργαζόμενοι και νεολαίοι από
την Ηλεία και την Αχαΐα διαδήλωσαν μέσα
στα χωράφια μέχρι το Α.Τ.Βάρδας σε ένα
τεράστιο ποτάμι αντιρατσιστικής και εργα-
τικής δύναμης. 

Αυτή η μάχη για χαρτιά, μισθούς και
αξιοπρέπεια στην ζωή και την εργασία συ-
νεχίζεται μέχρι σήμερα. Την Παρασκευή θα
βρεθούμε όλοι στα δικαστήρια της Πάτρας
στις 9πμ για να διεκδικήσουμε την παρα-
δειγματική τιμωρία των ενόχων απαιτών-
τας: Πλήρη δικαίωση των μεταναστών ερ-
γατών γης της Μανωλάδας. Στη φυλακή ο
Βαγγελάτος και οι συνεργοί του. Νομιμο-

ποίηση όλων των μεταναστών με ίσα δι-
καιώματα στην δουλειά και την διαβίωση».

Όλο αυτό το διάστημα έχουν υπάρξει με-
θοδεύσεις όπως η μετατροπή της κατηγο-
ρίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε
απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης,
ο περιορισμός των μαρτύρων μόνο σε
όσους χτυπήθηκαν από τα σκάγια, αλλά και
οι προκλητικές κρατήσεις και απελάσεις
των θυμάτων, όπως του εργάτη γης από το
Μπαγκλαντές Πόλας Πεφάρι, ο οποίος
απελάθηκε τον Μάρτη αφού είχε συλλη-
φθεί σε επιχείρηση σκούπα της ΕΛΑΣ.

Τάγμα εφόδου Α. Παντελεήμονα

Στις 18 Ιούνη θα γίνει η δίκη του τάγμα-
τος εφόδου της Χρυσής Αυγής Αγίου Παν-
τελεήμονα, ανάμεσά τους και η γνωστή
«αγανακτισμένη κάτοικος» Αγίου Παντελε-
ήμονα, και σήμερα προφυλακισμένο μέλος
της Χρυσής Αυγής, Θ. Σκορδέλη.

«Τον Σεπτέμβρη του 2011 επιτέθηκαν με
δολοφονική πρόθεση σε μετανάστες από
το Αφγανιστάν, μαχαιρώνοντας έναν από
αυτούς δίπλα στην καρδιά. Πρόκειται για
την γνωστή δίκη η οποία κοντεύει πια τις
δέκα αναβολές» μας είπε η Ευγενία Κου-
νιάκη, δικηγόρος των θυμάτων της επίθε-
σης. «Με διάφορες δικαιολογίες, όπως
χαρτιά από χρυσαυγίτες ψυχίατρους, παίρ-
νουν αναβολές. Υπεύθυνη για αυτήν την
απαράδεκτη κατάσταση είναι και η ελληνι-
κή δικαιοσύνη που, στην ουσία, τόσα χρό-
νια δεν θέλει να καταδικάσει ρατσιστικές

επιθέσεις με θύματα μετανάστες».

Τάγμα εφόδου Π. Φαλήρου

Tην Τετάρτη 4 Ιουνίου αναμένεται να
ολοκληρωθεί με την πρόταση της εισαγγε-
λέα και τις αγορεύσεις των συνηγόρων πο-
λιτικής αγωγής και υπεράσπισης, η δίκη
του ναζιστικού τάγματος εφόδου που πα-
ραλίγο να αφαιρέσει τη ζωή από τον μαθη-
τή Φ.Δ στο Παλιό Φάληρο με μια μαχαιριά
ένα εκατοστό από την καρωτίδα και μια
ακόμα που αποκόλλησε την μύτη του.

Στις δίκη που έκλεισε τις επτά μέρες
ακροαματικής διαδικασίας, κατέθεσε ο
Ιωάννης Γέμος, γιατρός ΩΡΛ, διευθυντής
κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Π.Φαλήρου, ο
οποίος είχε χειρουργήσει τον μαθητή μετά
την επίθεση τον Ιανουάριο του 2013. Ο για-
τρός στην κατάθεσή του ήταν κατηγορη-
ματικός ότι πρόκειται για τυφλό χτύπημα
σε περιοχή που μπορούσε να προκαλέσει
τον θάνατο. 

Κόντρα σε αποδεικτικά στοιχεία και κα-
ταθέσεις, η υπερασπιστική γραμμή των
χρυσαυγιτών ακολουθεί την πεπατημένη
ανάλογων υποθέσεων: Υποστηρίζει ότι δεν
έχει «καμιά σχέση με την Χ.Α», ότι ήταν σε
«άμυνα», ότι είναι θύμα «συνομωσίας» που
περιλαμβάνει από την διευθύντρια του
σχολείου μέχρι τους γιατρούς που εξέτα-
σαν το θύμα της επίθεσης – μια γραμμή
που δεν φαίνεται να πείθει και πολλούς μέ-
σα στην αίθουσα.

Γ. Π.

Περιοδεία στα μαγαζιά κάτω από την Ομόνοια
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Μάη με πρωτο-
βουλία της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας και
της ΚΕΕΡΦΑ με συμμετοχή του Πέτρου Κωνσταν-
τίνου, δημοτικού σύμβουλου με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας, του Τζαβέντ Ασλάμ, επικε-
φαλής της Πακιστανικής Κοινότητας και προ-
έδρου της Ένωσης Μεταναστών Εργατών και του
Δημήτρη Τσουκαλά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι μαγαζάτορες κατήγγειλαν ότι παρά το γεγο-
νός ότι έχουν όλες τις άδειες και τα χαρτιά που
χρειάζονται, υπόκεινται σε καθημερινούς ελέγ-
χους από την αστυνομία καθώς και αναίτιες προ-
σαγωγές, ακόμα και με χειροπέδες. Ηδη τον προ-
ηγούμενο μήνα στην περιοχή πραγματοποιήθηκε
μαζική διαδήλωση όπου πολλοί μαγαζάτορες κα-
τήγγειλαν ότι γίνονται θύματα εκβιασμών από
τους αστυνομικούς με αντίκρυσμα χρήματα ή και
προϊόντα όπως κινητά.

Στις 16 Μάη πραγματοποιήθηκε και συναυλία
στην οδό Μενάνδρου, στο σημείο όπου σε καθη-
μερινή βάση στήνεται η κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. Σε αυ-
τό το σημείο, εδώ και χρόνια μπορεί κανείς να δει
ένα από τα πιο αποκρουστικά θεάματα στο κέντρο
της Αθήνας, μετανάστες υποχρεωμένοι να στέ-
κονται όρθιοι ή καθισμένοι οκλαδόν στο πεζοδρό-
μιο περιμένοντας την προσαγωγή, ενώ λίγα μέτρα
πιο εκεί άντρες και γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ χασκογε-
λάνε πίνοντας φραπέδες σε ένα αυτοσχέδιο ΚΨΜ,
με τραπέζι και καρέκλες, που έχουν στήσει πάνω
στο πεζοδρόμιο.  

Το κλιμάκιο της ΚΕΕΡΦΑ, μαζί με μαγαζάτορες,
μετανάστες και ντόπιους απαίτησε από την αστυ-
νομία να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατά-
σταση.

ΟΜΟΝΟΙΑ
Ξεκινά η δίκη της Μανωλάδας

Δ
εν έχουν περάσει ούτε δύο
εβδομάδες από τις εκλογές

και η προσπάθεια των νεοναζί
της Χρυσής Αυγής – με τις ευλογίες

των Μπαλτάκων και των Σαμαρά-
δων- να επανανομιμοποιήσουν μετε-
κλογικά κρυμμένοι πίσω από κου-

στουμάκια και γραβάτες την δολο-
φονική τους δράση, έρχεται αντιμέ-

τωπη με σφοδρές αντιδράσεις.

Οι μαζικές διαδηλώσεις –μετά από
επίθεση σε μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στην Κηφισιά και ενάντια στο άνοιγ-
μα γραφείων της Χ.Α στην Μυτιλή-
νη- μέσα στην προηγούμενη βδομά-
δα, έδειξαν ότι το αντιφασιστικό κί-
νημα, σήμερα όσο ποτέ δεν είναι
διατεθειμένο να κάνει ούτε ένα βήμα
πίσω στον αγώνα ενάντια στην φασι-
στική απειλή. 

Ταυτόχρονα, το αντιφασιστικό κί-
νημα είναι πλέον πολιτική αγωγή
στην μεγάλη υπόθεση της δίκης της
συμμορίας της Χ.Α, προκειμένου να
δώσει τη μάχη ότι οι νεοναζί δεν θα
πέσουν στα μαλακά, και ενώ συνεχί-
ζονται οι δίκες για τις δολοφονικές
επιθέσεις της Χ.Α στο Π. Φάληρο και
ξεκινάνε άλλες όπως αυτή της ρα-
τσιστικής επίθεσης στην Μανωλάδα. 

Μυτιλήνη

Eκατοντάδες, μπορεί και παραπά-
νω από 800, αντιφασίστες και αντι-
φασίστριες συμμετείχαν σε μια από
τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην
Μυτιλήνη, την Πέμπτη 29 Μάη απαι-
τώντας το κλείσιμο των γραφείων
της Χρυσής Αυγής.

Με μεγάλη παρουσία νεολαίας αλ-
λά και εργαζόμενων από μια σειρά
χώρους που όλα τα τελευταία χρό-

νια έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμ-
μή των αγώνων, η πορεία ξεκίνησε
από την πλατεία Σαπφούς και περ-
νώντας από το κέντρο πήγε στην
πλατεία Κυπρίων Πατριωτών όπου
άνοιξε γραφεία η Χ.Α.  Εκεί οι διαδη-
λωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα
ΜΑΤ που για ακόμα μια φορά έσπευ-
σαν να προστατεύουν τους λιγο-
στούς νεοναζί που ήταν κλειδαμπα-
ρωμένοι μέσα στα γραφεία τους.

«Ηταν μια πολύ μεγάλη διαδήλω-
ση που έδειξε για ακόμα μια φορά

ότι οι νεοναζί είναι ανεπιθύμητοι στη
Λέσβο, είναι γελασμένοι αν νομίζουν
ότι θα καταφέρουν να νομιμοποι-
ήσουν μετεκλογικά την δολοφονική
τους δράση» μας είπε η Σοφία Γε-
ωργοκώστα. «Ο κόσμος στο δρόμο
αναφανδόν δήλωνε την υποστήριξή
τους στους διαδηλωτές. Η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ με οργανωμένη παρουσία βάδι-
σε κρατώντας κόκκινες σημαίες.
‘Ούτε στην Μυτιλήνη, ούτε πουθενά
τσακίστε τους φασίστες σε πόλεις
και χωριά’, ‘Ο Παύλος ζει τσακίστε
τους ναζί’ ήταν τα συνθήματα που
ακούστηκαν πιο δυνατά στην διαδή-
λωση».    

Τα γραφεία της Χ.Α άνοιξαν λίγες
μέρες πριν από τον δεύτερο γύρο
των δημοτικών και περιφερειακών
εκλογών, όπου οι φασίστες δεν εί-

χαν συμμετοχή ούτε στο δήμο Λέ-
σβου ούτε στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου. Στη Λέσβο η Χ.Α έχει από
τα χαμηλότερα ποσοστά της πανελ-
λαδικά, παρά το ότι εμφάνισε αυξη-
μένα ποσοστά σε εκλογικά τμήματα
που ψήφισαν οι γνωστοί άγνωστοι
των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κηφισιά

«Ούτε στην Κηφισιά ούτε πουθε-
νά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε
γειτονιά» ήταν το σύνθημα πάνω
από 500 αντιφασιστών-τριών που
διαδήλωσαν την προηγούμενη Τρίτη
το απόγευμα μετά από θρασύδειλη
επίθεση των νεοναζί σε μέλη της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την μέρα των εκλογών.

«Η διαδήλωση ξεκίνησε από τον
Τροχονόμο και βάδισε προς το Α.Τ
Κηφισιάς για να διαμαρτυρηθεί για
την στάση της ΕΛ.ΑΣ στο περιστατι-
κό, όμως εμποδίστηκε από την
αστυνομία. Στην συνέχεια βάδισε με
παλμό και δυναμισμό στις εργατικές
πολυκατοικίες, όπου ο κόσμος
έβγαινε στα μπαλκόνια και μας χει-
ροκροτούσε. Ήταν μια κινητοποίηση
που έκανε μεγάλο ντόρο μέσα στην
πόλη» δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη η Δήμητα Τζάκου. «Συμμετεί-
χαν με πανό, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΚΕΕΡ-
ΦΑ, η ΚΕΔΔΕ, η Επιτροπή Αγώνα
Κηφισιάς, το σχήμα Εκτός των Τει-
χών από το Μαρούσι».

Μαζικές αντιφασιστικές διαδηλώσεις

Κηφισιά, Τρίτη 27 Μάη

Μυτιλήνη, Πέμπτη 29 Μάη



26-29 Ιούνη στην ΑΣΟΕΕσελ. 10-11, Νο 1125
εργατικη αλληλεγγυη

Στο Μαρξισμό 2014 συμμετέχει ο
Άλεξ Καλλίνικος, ηγετικό μέλος

του SWP, αδελφής οργάνωσης του
ΣΕΚ στη Μεγάλη Βρετανία και καθη-
γητής στο University College του
Λονδίνου.

Φέτος, ο σ. Καλλίνικος έχει γράψει
ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Αποκρυπτο-
γραφώντας το Κεφάλαιο». To Σάββα-
το 28 Ιούνη θα είναι εισηγητής στη
συζήτηση με τίτλο «Το Κεφάλαιο
στον 21ο αιώνα». Είναι μια συζήτηση
που έχει ανοίξει διάπλατα με αφορ-
μή το βιβλίο του Γάλλου οικονομολό-
γου, Τομά Πικετί σε σχέση με τις ανι-
σότητες μέσα στον σύγχρονο καπι-
ταλισμό. 

Μέσα από τις σελίδες εφημερί-
δων, όπως ΤΑ ΝΕΑ και το Έθνος με
παρουσιάσεις για τον «ροκ αστέρα
της οικονομίας», όπως τον ονομά-
ζουν, το ερώτημα αν ο καπιταλισμός
φταίει για τις ανισότητες γίνεται κεν-
τρικό. Οι Financial Times έχουν ανοί-
ξει επίθεση γύρω από το αν τα στοι-
χεία που παρουσιάζει ο Πικετί είναι
πραγματικά. Η Εργατική Αλληλεγγύη
στο φύλλο 1123 είχε φιλοξενήσει κεί-
μενο του Α. Καλλίνικος για το συγκε-
κριμένο βιβλίο. Ένα κομμάτι αναφέ-
ρει: «Η ανισότητα, σαν αποτέλεσμα
της κρίσης και η αντεπίθεση ενάντια
στο 1% (τους πλούσιους που δεν
ανήκουν στο 99% της κοινωνίας) έχει
γίνει ένα από τα κεντρικά πολιτικά
θέματα της σημερινής εποχής». 

Στην Ελλάδα της πιο ακραίας κοι-
νωνικής ανισότητας το θέμα είναι κά-
τι παραπάνω από επίκαιρο.

Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών για την Ισπα-
νία ήταν ένας πραγματικός σεισμός. Το δεξιό

κόμμα του Μαριάνο Ραχόι που βρίσκεται στην κυ-
βέρνηση έχασε 6,8 εκατομμύρια ψήφους, το Σοσια-
λιστικό Κόμμα αντί να κερδίσει από αυτή την υποχώ-
ρηση έπεσε σχεδόν 16 ποσοστιαίες μονάδες. 

Από τη μαζική στροφή προς τα αριστερά, ενισχυ-
μένη βγήκε η πολιτική πρωτοβουλία Podemos, στην
οποία συμμετέχουν και οι σύντροφοι της Εν Λούτσα
(αδελφή οργάνωση του ΣΕΚ στο ισπανικό κράτος).
Το Podemos εκτοξεύτηκε στο 8%, εξέλεξε 5 ευρω-
βουλευτές, ενώ είναι πλέον το τέταρτο κόμμα σε

εθνικό επίπεδο. Η εκτόξευση του Podemos μαζί με
τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα ήταν το αντίβαρο
στην άνοδο της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές.

Το Σάββατο 28 Ιούνη στην κεντρική βραδινή συζή-
τηση με τίτλο «Όχι στην Ευρώπη της λιτότητας και
του ρατσισμού» θα μιλήσει ο Χεσούς Καστίγιο, ένας
από τους δύο υποψηφίους που είχε η Εν Λούτσα
στη λίστα του Podemos. Συνομιλητές του θα είναι: ο
Άλεξ Καλλίνικος από το SWP (Βρετανία), ένας σύν-
τροφος από το ΝPA (Γαλλία) και ο Πάνος Γκαργκά-
νας από την Εργατική Αλληλεγγύη. 

Σ τις 26 με 29 Ιούνη στην
ΑΣΟΕΕ θα γίνει το φετινό

τετραήμερο του Μαρξισμού.
Μέσα από 40 και πλέον συζητή-
σεις θα έχουμε την ευκαιρία να
μιλήσουμε για όλες τις μάχες
της τελευταίας χρονιάς, από τη
σύγκρουση με τα Μνημόνια και
τις Τρόικες μέχρι τους αγώνες
ενάντια στην φασιστική απειλή.
Ταυτόχρονα, ο Μαρξισμός θα
είναι σημείο συνάντησης για να
συζητήσουμε τα αποτελέσματα
των πρόσφατων εκλογών, όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη
την Ευρώπη με τη συμμετοχή
ομιλητών από το διεθνές κίνημα. 

Όπως κάθε χρόνο η μαρξιστι-
κή θεωρία και η ιστορία του ερ-
γατικού κινήματος θα έχουν
την τιμητική τους με θέματα για
τις μεγάλες επετείους, όπως τα
100 χρόνια από τον Α’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο και τα 40 χρόνια
από τη Μεταπολίτευση. Παρα-
κάτω μπορείτε να διαβάσετε
την παρουσίαση ορισμένων
από τις συζητήσεις που θα γί-
νουν. 

Αντικαπιταλιστική
προοπτική

Αυτό όμως που είναι χαρα-
κτηριστικό του Μαρξισμού όλα
αυτά τα χρόνια είναι η παρου-
σία των πρωταγωνιστών του
εργατικού κινήματος στα πάνελ
των συζητήσεων. Για τον αγώ-
να των εργαζόμενων της ΕΡΤ
θα μιλήσει η Ειρήνη Φωτέλλη,
από το ΜΕΤΡΟ ο Αντώνης Στα-
ματόπουλος, από τους Σχολι-
κούς Φύλακες η Σταματία
Τσουμέα, και από τα Νοσοκο-
μεία ο Κώστας Καταραχιάς, η
Μαρία Αλιφιέρη, ο Χρίστος Αρ-
γύρης και ο Γιώργος Τσιρώνης.

Ο
Μαρξισμός 2014 έχει
αφιερώματα σε δύο
σημαντικές επετείους

της φετινής χρονιάς: τα 100
χρόνια από τον Πρώτο Παγ-
κόσμιο Πόλεμο και τα 40
χρόνια από την Μεταπολί-
τευση. Σε αυτούς τους δύο
κύκλους ανήκουν μερικές
από τις πιο ενδιαφέρουσες
συζητήσεις.   

Η Μαρία Στύλλου, υπεύθυ-
νη σύνταξης του περιοδικού
«Σοσιαλισμός από τα Κάτω»
θα είναι ομιλήτρια στη συζή-
τηση «Μεταπολίτευση 1974-
2014: ρήξεις, συνέχειες,
ανατροπές» που θα γίνει το
απόγευμα του Σαββάτου 28
Ιούνη. Μπορούσε η Μεταπο-
λίτευση τότε να είχε πάρει
άλλες διαστάσεις και τι ση-
μαίνει αυτό για τις ανατρο-
πές του σήμερα;

Ο Λέανδρος Μπόλαρης,
συγγραφέας και ιστορικός,
ανοίγει τη συζήτηση με θέμα
«Από τη σοσιαλδημοκρατία
στην επαναστατική αριστε-
ρά». Ο Πρώτος Παγκόσμιος
Πόλεμος οδήγησε σε έναν
κύκλο επαναστάσεων αλλά
και στη μαζική ρήξη με τη
Β΄Διεθνή. Μέσα από αυτές
τις φλόγες αναδείχθηκαν οι
πιο μεγάλοι επαναστάτες και
μια σειρά συζητήσεις στο τε-
τραήμερο στέκονται στον
Λένιν, στη Ρόζα, στον Τρό-
τσκι και στον Γκράμσι.

Το αντιφασιστικό κίνημα έχει δώσει μεγάλες μάχες για να σταματήσει τα
πογκρόμ και τις επιθέσεις κατά μεταναστών και αριστερών από τους

νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Μετά τον ξεσηκωμό για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα η κυβέρνηση Σαμαρά αναγκάστηκε να φυλακίσει τμήμα
της ηγεσίας της, αλλά έμεινε στη μέση του δρόμου κάτω από την πίεση
των Μπαλτάκων και τα σχέδια για συνεργασία με μια «σοβαρή Χρυσή Αυ-
γή». 

Η «Πρωτοβουλία για την Πολιτική Αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος
στη δίκη κατά της Χρυσής Αυγής» δίνει μάχη και στο δικαστικό επίπεδο για
να καταλήξουν όλοι οι νεοναζί εκεί που πρέπει: πίσω από τα κάγκελα της
φυλακής για τα εγκλήματά τους. 

Την Παρασκευή 27 Ιούνη ο Μαρξισμός θα φιλοξενήσει τη συζήτηση «Η
πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής». Μαζί με τις δημοσιογράφους
Μαρία Ψαρρά (Εθνος), Κατερίνα Θωίδου (Εργατική Αλληλεγγύη) και τον
συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρο Κωνσταντίνου στο πάνελ θα είναι δικηγό-
ροι που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία: ο Τάκης Ζώτος, ο Κώστας Παπα-
δάκης και ο Θανάσης Καμπαγιάννης. 

Σε συνέντευξή τους στο Έθνος της Κυριακής (1/6) τονίζουν: «Δεν είμα-
στε μόνον, ούτε κυρίως εμείς που «θέλουμε» την ηγεσία της Χρυσής Αυ-
γής στη φυλακή. Είναι τα εκατομμύρια των αντιφασιστών και κάθε δημο-
κρατικός πολίτης, είναι τα εκατοντάδες θύματα της εγκληματικής βίας που
απαιτούν να τιμωρηθούν οι νεοναζί για τις εγκληματικές τους πράξεις».

Όπως κάθε χρόνο, ο Μαρξισμός θα έχει μεγάλο κομμάτι των συζητήσεών του αφιερωμένο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της αριστεράς. Παλιοί
και νέοι ιστορικοί θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε σημαντικές ιστορικές περιόδους και να βγάλουμε πολύτιμα συμπεράσματα για τις μάχες του σήμερα.

Ο Δημήτρης Λιβιεράτος (συγγραφέας πολλών βι-
βλίων, ανάμεσά τους και το τετράτομο έργο «Κοινωνι-
κοί αγώνες στην Ελλάδα 1918-1936) θα μιλήσει στη
συζήτηση «Οι απεργίες της Μεταπολίτευσης και οι ερ-
γατικές κατακτήσεις» και μαζί με τον ιστορικό Μιχάλη
Λυμπεράτο (συγγραφέας του βιβλίου «Από το ΕΑΜ
στην ΕΔΑ») θα μιλήσουν για την «Απελευθέρωση της
Αθήνας» το ’44. 

Ο Προκόπης Παπαστράτης (συγγραφέ-
ας του βιβλίου "British Policy Towards
Greece During the Second World War",
δεν έχει εκδοθεί στα ελληνικά) και ο Σπύ-
ρος Μαρκέτος (συγγραφέας του βιβλίου
«Πώς φίλησα το Μουσολίνι») θα είναι ομι-
λητές στην συζήτηση «Η ιστορία του Φα-
σισμού». 

Ο Ιάσονας
Χ α ν δ ρ ι ν ό ς ,
συγγραφέας
του βιβλίου
«Το τιμωρό χέ-
ρι του λαού»,
θα μιλήσει για
την Αντίσταση
στη Ναζιστική
Κατοχή στην Ευρώπη το 1940-44.

Φέτος ο Μαρξισμός θα είναι η
πιο πλούσια συνάντηση ιστορι-
κών.

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ2014 Έκρηξη επαναστατικών ιδεών

οργανώνεται από το
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1914-2014 Ένας αιώνας πολέµων, 

κρίσεων και επαναστάσεων 

 ποιά η εναλλακτική
προοπτική;     

Η Αριστερά 
µετά τις εκλογές.
Πώς συνεχίζουµε
Ιµπεριαλιστικοί Ανταγωνισµοί
100 χρόνια από τον Α'ΠΠ
Μαρξ-Το κεφάλαιο
στον 21ο Αιώνα
40 χρόνια από τη Mεταπολίτευση
Πώς σταµατάµε τους φασίστες;
Καταπίεση και Απελευθέρωση
To επαναστατικό κόµµα σήµερα

Το τετραήμερο θα κλείσει πανη-
γυρικά την Κυριακή 29 Ιούνη το
βράδυ με τη συζήτηση «Για τη νί-
κη των αγώνων, για την αντικαπι-
ταλιστική προοπτική» με ομιλητές
τον Μοχάμεντ Ραφακάτ από τους
εργαζόμενους της «Γενικής Ανα-
κύκλωσης», τη Δέσποινα Κωστο-

πούλου από τις Καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονομικών, τον
Ορέστη Ηλία νεοεκλεγμένο δημο-
τικό σύμβουλο Βριλησσίων, τον
Τζεμαλή Μηλιαζήμ, δάσκαλο από
τη μειονότητα της Θράκης και τη
Μαρία Στύλλου από το περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα κάτω.

Η πολιτική αγωγή
στη δίκη της ΧΑ

100 χρόνια Α’ΠΠ
40 χρόνια 
Μεταπολίτευση

Το κεφάλαιο 
στον 21ο αιώνα

Όχι στην Ευρώπη 
της λιτότητας και του ρατσισμού

Οι ιστορικοί

Ο Κώστας Βλασσό-
πουλος παρεμβαίνει
στη σειρά «100 χρό-
νια από τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο»
μιλώντας για την Ελ-
λάδα 1912-1922.
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aΜαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Φειδίου 14, Αθήνα, τηλ. 210 5247584, www.marxistiko.gr
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Πόλη ..............................................................................................................

Τηλέφωνο ..................................................................................Κινητό ..........................................................................................

E-Mail ............................................................................................................

Σωματείο, Σχολή ή Σχολείο ................................................................................................................................................

Θέλετε να φροντίσουμε για την παραμονή σας στην Αθήνα;  c
Εάν χρειάζεστε παιδικό σταθμό, παρακαλούμε 

γράψτε τον αριθμό των παιδιών c, και την ηλικία c,  c,  c
(Θα πρέπει να το δηλώσετε μέχρi 15 Iούνη)

Κατέβαλα το ποσό ..........€ σε μετρητά c, με επιταγή c
για τη συμμετοχή μου στο τετραήμερο Μαρξισμός 2014

Ημερομηνία ........../ ........../ 2014

Αίτηση συμμετοχής 
Tην Κυριακή 29 Ιούνη 
θα υπάρχει συζήτηση για
το κίνημα στην Τουρκία με
ομιλητή τον Σενόλ Καρακάς
από το DSiP (αδελφή ορ-
γάνωση του ΣΕΚ).

Συνέντευξη στο “Έθνος”. Οι δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής μίλησαν στη Μαρία Ψαρρά

επιμέλεια Νεκτάριος Δαργάκης

Συγκέντρωση του Podemos στη Βαλέντσια. 
Ομιλητής από το Podemos έρχεται στον ΜΑΡΞΙΣΜΟ 2014



Ε
παναστάτης διεθνιστής μέχρι
το τέλος, ο Παντελής Πουλιό-
πουλος λίγο πριν τον εκτελέ-

σουν μαζί με άλλους 105 πολιτικούς
κρατούμενους στις 6 Ιούνη του 1943
στη Λάρισα, κάλεσε τους Ιταλούς
φαντάρους να στρέψουν τα όπλα
τους ενάντια στους πραγματικούς
εχθρούς και να ενωθούν με τα ταξι-
κά αδέρφια τους στην πάλη για τη
σοσιαλιστική επανάσταση. Εκτελέ-
στηκαν από τα πυρά των αξιωματι-
κών τελικά καθώς το κάλεσμά του
έκανε τους φαντάρους να διστά-
σουν. 

Ο Πουλιόπουλος γεννήθηκε το
1900 στη Θήβα ενώ το 1919 που γί-
νεται φοιτητής στη Νομική τον επι-
στρατεύουν στη Σμύρνη. Εκεί, έρχε-
ται για πρώτη φορά σε επαφή με τις
επαναστατικές ιδέες, συμμετέχον-
τας στους αντιπολεμικούς ομίλους
που είχαν αρχίσει να στήνουν φαν-
τάροι μέλη του ΣΕΚΕ.

Η αντιπολεμική ομάδα στην
οποία συμμετείχε, εξέδιδε εκείνη
την περίοδο την εφημερίδα “Ερυ-
θρός Φρουρός”, συνεργαζόμενη με
Ελληνικούς και Τούρκικους σοσιαλι-
στικούς ομίλους της περιοχής. Σε
πολύ μικρό χρονικό διάστημα γίνε-
ται ένας από τους βασικότερους ορ-
γανωτές. Για την αντιπολεμική του
δράση ο Πουλιόπουλος φυλακίζεται
μαζί με 25 συντρόφους του για
“εσχάτη προδοσία”. Όταν καταρρέει
το Μέτωπο και γυρνάει στην Ελλάδα
παίζει με τους υπόλοιπους συντρό-
φους του κομβικό ρόλο στους αγώ-
νες μέσα στα συνδικάτα ενάντια στις
επιθέσεις των αφεντικών, αλλά και
στη δημιουργία του κινήματος των
“Ενώσεων των Παλαιών Πολεμι-
στών” όπου χιλιάδες εργάτες και
αγρότες οργανώνονται σε αυτές πα-
λεύοντας για καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης και βοηθώντας τους
απεργούς εργάτες. 

Το πρώτο συνέδριο της Ομο-
σπονδίας πλέον των Ενώσεων το
Μάη του '24, εκλέγει πρόεδρό της
τον Πουλιόπουλο και κυκλοφορεί τις
αποφάσεις του με τον τίτλο “Πόλε-
μος στον Πόλεμο”, συνεχίζοντας τη
διεθνιστική αντιπολεμική μάχη. Την
ίδια χρονιά εκπροσωπεί το ΣΕΚΕ
στο συνέδριο της Τρίτης Διεθνούς
των Επαναστατών και λίγους μήνες
μετά εκλέγεται γενικός γραμματέας
του κόμματος, το οποίο μετονομάζε-
ται σε ΚΚΕ. Φυλακίζεται για δεύτερη
φορά, από τη δικτατορία του Πάγκα-
λου. Όταν γυρνάει από την εξορία
το 1926 η σταλινική γραφειοκρατία
έχει ήδη αρχίσει να κυριαρχεί στη
Τρίτη Διεθνή και στο κόμμα. Ο Παν-
τελής Πουλιόπουλος και οι σύντρο-

φοί του τάσσονται ανοιχτά υπέρ της
Αριστερής Αντιπολίτευσης, της διε-
θνιστικής πτέρυγας των μπολσεβί-
κων όπου παλεύει ενάντια στη γρα-
φειοκρατία και τη διάλυση της διε-
θνιστικής προοπτικής του Οκτώβρη
του ‘17, της οποίας ηγείται ο Λέων
Τρότσκι. Αυτή η θέση οδηγεί σε ένα
κύμα διαγραφών ένα χρόνο αργότε-
ρα στο 3ο τακτικό συνέδριο του
ΚΚΕ. Οι διεγραμμένοι διεθνιστές αρ-
χίζουν να λειτουργούν γύρω από την
έκδοση του περιοδικού Σπάρτακος. 

Τραγική απόφαση

Τέσσερα χρόνια μετά η 6η Ολομέ-
λεια της Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΚΕ, με το Ζαχαριάδη διορισμένο(!)
στην ηγεσία, πήρε μια από τις τραγι-
κότερες για την εξέλιξη της επανα-
στατικής αριστεράς και του κινήμα-
τος, απόφαση. 

Σύμφωνα με αυτήν, οι επαναστά-
τες στην Ελλάδα θα έπρεπε να εγ-
καταλείψουν την προοπτική της σο-
σιαλιστικής επανάστασης- για την
ώρα- υποστηρίζοντας πως η ελληνι-
κή οικονομία βρίσκεται σε μια μισο-
φεουδαρχική κατάσταση, εξαρτημέ-
νη από ξένες επιχειρήσεις και άρα
απαιτείται ένα ενδιάμεσο στάδιο για
να της επιτραπεί η μετάβαση στον
αναπτυγμένο καπιταλισμό πρώτα. Ο
Πουλιόπουλος ασκεί πολεμική κριτι-
κή σε αύτη την απόφαση, για λογα-
ριασμό της οργάνωσής του, γρά-
φοντας το πιο γνωστό ίσως έργο
του, “Δημοκρατική ή Σοσιαλιστική
Επανάσταση στην Ελλάδα”. Είναι
ένα βιβλίο απαραίτητο για την αρι-
στερά και σήμερα. 

Απαντάει στα επιχειρήματα των
σταλινικών ένα προς ένα. Οι κυρίαρ-
χες σχέσεις παραγωγής, υποστηρί-
ζει σε αυτό το βιβλίο, είναι καπιταλι-
στικές και στην Ελλάδα παρά τα δια-
φορετικά χαρακτηριστικά που εμφα-
νίζονται. Πατώντας πάνω στη θεω-
ρία του Τρότσκι για την “Διαρκή
επανάσταση” επιμένει λέγοντας:

“Για το ελληνικό προλεταριάτο, η
πάλη για την εθνικοποίηση της Πά-
ουερ, της Φαουντέσιον κλπ, δεν εί-
ναι άλλη παρά και μόνο η ενιαία

επαναστατική πάλη για την προλετα-
ριακή εθνικοποίηση τόσο της Πά-
ουερ όσο και της Ελληνικής Οινο-
πνευματοποιίας, τόσο της “ξένης”�
Τράπεζας Αθηνών όσο και της “δι-
κής” μας Εθνικής Τράπεζας. Είναι
πάλη για την απαλλοτρίωση όλων
των απαλλοτριωτών, δηλαδή πάλη
για την προλεταριακή επανάσταση
και το σοσιαλισμό”. 

Οι εργατικοί αγώνες του ’36, που
συνέδεσαν τη μάχη ενάντια στο φα-
σισμό και την πείνα με τη μάχη για
μια διαφορετική κοινωνία χωρίς εκ-
μετάλλευση αλλά και οι αγώνες της
δεκαετίας του ’40 ενάντια στη ναζι-
στική θηριωδία, απέδειξαν πως οι
διαθέσεις της εργατικής τάξης θα
μείνουν μετέωρες χωρίς τη στήριξη
ενός επαναστατικού κόμματος προ-
σανατολισμένου στη μάχη για τη σο-
σιαλιστική επανάσταση. Το ΚΚΕ θυ-
σίασε το κίνημα της Αντίστασης στο
όνομα της εθνικής ενότητας και της
συνεργασίας με αστικά κομμάτια
που θεωρούσε προοδευτικά. Συμ-
φωνίες σαν του Λιβάνου και της
Βάρκιζας δεν ήταν “τακτικά λάθη”
της ηγεσίας, αλλά αποτέλεσμα της
πολιτικής στροφής των Κ.Κ. στη δε-
καετία του ’30 που υποτιμούσε τη
δύναμη της εργατικής τάξης θεω-
ρώντας την ανώριμη να παλέψει για
να πάρει την εξουσία στα χέρια της,
επειδή τάχα ο ελληνικός καπιταλι-
σμός ήταν «ανώριμος». 

Σήμερα, το εργατικό κίνημα πα-
λεύει στη χώρα μας αλλά και διε-
θνώς ενάντια στη βαρβαρότητα της
κρίσης του καπιταλισμού. Αυτή την
περίοδο που μεγαλώνει η ανάγκη
αλλά και οι δυνατότητες να μπορέ-
σει η αντικαπιταλιστική αριστερά να
καθορίσει τις εξελίξεις έχοντας ση-
μαία της το διεθνισμό των εργατών
αλλά και τη στρατηγική της σοσιαλι-
στικής ανατροπής του συστήματος.
Το έργο του Παντελή Πουλιόπουλου
και η μελέτη της δράσης του είναι
απαραίτητο εργαλείο σε αυτή τη
διαδικασία.

Έλλη Πανταζοπούλου

Η Αριστεράσελ. 12, Νο 1125
εργατικη αλληλεγγυη

Ίδρυμα “Παντελής
Πουλιόπουλος”

Ιδρύθηκε και λειτουργεί το Ινστιτούτο Πολιτικών και Κοινωνικών
Ερευνών “Παντελής Πουλιόπουλος”

Πριν από μερικούς μήνες υλοποιήθηκε ένα οραματικό σχέδιο δε-
καετιών για όλους εμάς που βρίσκουμε τις ρίζες μας στο ιστορικό
ελληνικό τροτσκιστικό κίνημα. Ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Πολιτικών και
Κοινωνικών Ερευνών “Παντελής Πουλιόπουλος”.

Δεν είναι όμως μόνο η ιστορική αναφορά που μας ώθησε στην
ίδρυση του Ινστιτούτου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ταξική πάλη
διαπερνά όλα τα επίπεδα της κοινωνικής πραγματικότητας (και το
επίπεδο της οικονομίας, και το επίπεδο της πολιτικής, και το επίπεδο
της θεωρίας). Το Ινστιτούτο έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ως
εργαλείο παρέμβασης στην ταξική πάλη στο επίπεδο της θεωρίας,
εκεί όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τους πάσης φύσεως
απολογητές αντιδραστικών αστικών θεωριών αλλά και την ισχυρή
παρουσία της ρεφορμιστικής αριστεράς που ταλαντώνεται ως εκκρε-
μές από τον Κάουτσκι μέχρι το μεταμοντέρνο.   

Έτσι λοιπόν, το Ινστιτούτο Πολιτικών και Κοινωνικών Ερευνών
“Παντελής Πουλιόπουλος” έχει ως στόχο την ανάπτυξη της έρευνας
και του θεωρητικού προβληματισμού για τα σύγχρονα κοινωνικά, οι-
κονομικά και πολιτικά ζητήματα με γνώμονα το θεωρητικό εξοπλισμό
του κινήματος της εργατικής τάξης και ταυτόχρονα, αποσκοπεί στο
να εμβαθύνει στη μελέτη των φεμινιστικών, αντιρατσιστικών και οικο-
σοσιαλιστικών θεωρήσεων και στη συμβολή τους στην ανάπτυξη των
κοινωνικών κινημάτων.

Διάδοση της μαρξιστικής θεωρίας

Επιγραμματικά, το ΙΠΚΕ “Παντελής Πουλιόπουλος” έχει ως κεντρι-
κό στόχο την ανάπτυξη, εξέλιξη και διάδοση της επαναστατικής μαρ-
ξιστικής θεωρίας στον 21ο αιώνα.

Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου έχει
αναλάβει η Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους:

Κ. Σκορδούλη, Δ. Χαροντάκη, Τ. Θανασούλα, Τ. Αναστασιάδη, Φ.
Γραμμένο, Η. Λοΐζο, Μ. Σκούφογλου, Δ. Μηλιώνη, Θ. Νικολαΐδη, Γ.
Κατσιαμπούρα, Μ. Ξανθοπούλου, Λ. Μπόλαρη, Θ. Καμπαγιάννη, Θ.
Ζέη και τα ιστορικά στελέχη Δ. Λιβιεράτο και Γ. Φελέκη.

Το ΙΠΚΕ «Παντελής Πουλιόπουλος» θα λειτουργήσει (τουλάχιστον
σε πρώτη φάση) ως ομπρέλλα που θα καλύπτει τις εξής δραστηριό-
τητες:

α) Διάσωση και Μελέτη Ιστορικών Αρχείων. Η Επιτροπή Διάσωσης
και Mελέτης Aρχείων του ΙΠΚΕ “Παντελής Πουλιόπουλος” δημιουρ-
γήθηκε από ιστορικούς και αρχειονόμους που ενδιαφέρονται για την
ιστορία του εργατικού κινήματος, με σκοπό να εντοπίσει, να διασώ-
σει, να κάνει γνωστά και να καταστήσει προσιτά στους μελετητές τα
αρχεία της ελληνικής αριστερής αντιπολίτευσης και του ελληνικού
τροτσκιστικού κινήματος τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, σε αρ-
χεία ή συλλογές ιδιωτών. Έχει ως στόχο να συνεχίσει τη δουλειά
που άφησε ημιτελή η αξιόλογη προσπάθεια του ΟΔΜΑΑ. Η επιτροπή
έχει προγραμματίσει σειρά συναντήσεων για να προγραμματίσει τη
μελέτη των αρχείων από τον Mεσοπόλεμο έως τη Μεταπολίτευση.

β) Έκδοση Έργων από τη διεθνή μαρξιστική βιβλιογραφία. Η ΣΕ
θα προτείνει νέους τίτλους βιβλίων προς έκδοση και θα επιβλέπει και
θα οργανώνει τη μεταφραστική δουλειά.

γ) Οργάνωση Εκδηλώσεων (Συνεδρίων, Ημερίδων κλπ) για επίκαι-
ρα θεωρητικά ζητήματα.

δ) Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και σχολείων για την επι-
μόρφωση στελεχών του κινήματος της εργατικής τάξης και ταυτό-
χρονα παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού εστιασμένου στις βασικές έν-
νοιες και θεωρίες της Μαρξιστικής Φιλοσοφίας και Οικονομίας. 

Θα πρέπει να αναφέρω όμως ότι η πρώτη δραστηριότητα που έχει
ήδη ξεκινήσει είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσης δεδομένων
στην οποία θα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των έρ-
γων του Παντελή Πουλιόπουλου προσβάσιμα σε όλους τους νέους
αγωνιστές.

Τελειώνοντας θα ήθελα να καλέσω όλους και όλες τους συντρό-
φους και συντρόφισσες να στηρίξουν με όποιο τρόπο θεωρούν καλύ-
τερο το έργο του Ινστιτούτου Πολιτικών και Κοινωνικών Ερευνών
“Παντελής Πουλιόπουλος”. 

Κώστας Σκορδούλης

Η πολύτιμη κληρονομιά
του Πουλιόπουλου



Αναδειχτήκατε τρίτη δύναμη στις δημοτικές

εκλογές στα Βριλήσσια. Πώς το καταφέρατε;

Η “Δράση για μια Άλλη Πόλη” έφτασε στο
15% γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν
είχε αφήσει τίποτα, κανένα ζήτημα, χωρίς να
παρέμβει ή να ανοίξει την κουβέντα στη γει-
τονιά γι'αυτό. Από το 2006 μέχρι σήμερα που
υπάρχει, πάντα έκανε εκδηλώσεις πάνω στα
κεντρικά πολιτικά ζητήματα, για τον Καλλι-
κράτη, τα μνημόνια κλπ, πάντα έπαιρνε κινη-
ματικές πρωτοβουλίες τοπικά. Στην πραγμα-
τικότητα, οχτώ χρόνια τώρα, δεν υπάρχει μή-
νας που να μην έχει κάνει κάποια εκδήλωση
ή δράση στην περιοχή. Πάντα κινιόταν εξώ-
στρεφα, συζητούσε με τον κόσμο, ήταν ένα
ανοιχτό σχήμα και με τακτικές λειτουργίες,
συντονιστικά, συνελεύσεις κάθε βδομάδα.

Έτσι κατάφερε να κερδίσει ένα μεγάλο
κομμάτι κόσμου, οργανωμένων και ανέντα-
χτων αγωνιστών της γειτονιάς που ήθελαν
να δραστηριοποιηθούν, και να δημιουργήσει
όχι μόνο ένα σταθερό πυρήνα μελών αλλά
και ένα μαζικό περίγυρο που το στηρίζει και
συμμετέχει. Και βέβαια σημαντικό ρόλο
στην επιτυχία έπαιξαν οι πολιτικές επιλογές
που έκανε το σχήμα τους τελευταίους μήνες
πάνω στο πρόγραμμα και τη διακήρυξή του.

Μπορείς να μας θυμίσεις κάποιες από τις κι-

νηματικές πρωτοβουλίες της Δράσης;

Η Δράση ξεκίνησε σαν ένα τοπικό κίνημα
στα Βριλήσσια με κέντρο τους ελεύθερους
χώρους που καταπατούνταν από τον προ-
ηγούμενο δήμαρχο Ντινόπουλο. Στην πο-
ρεία εξελίχτηκε σε δημοτική κίνηση και άρχι-
σε να παίρνει μεγάλες και πολύ σημαντικές
πρωτοβουλίες. Το 2008-09 μαζί με τους συλ-
λόγους γονέων και τα 15μελή των μαθητών
της γειτονιάς είχε φτιάξει μια κίνηση για να
φτιαχτεί νέο λύκειο στα Βριλήσσια. Ηταν μια
πολύ καλή και πετυχημένη πρωτοβουλία,
μπορεί να μην έφτασε ποτέ στο να γίνει το
νέο λύκειο αλλά κατάφερε να κινητοποιήσει
πολύ κόσμο και να δεθεί με καταλήψεις που
γίνονταν εκείνη την περίοδο με αποκορύφω-
μα στην εξέγερση του Δεκέμβρη.

Ταυτόχρονα ήταν μια κίνηση που τοποθε-
τιόταν και άνοιγε όλα τα θέματα. Για παρά-
δειγμα, το Γενάρη του 2009, κατά τη διάρ-
κεια των βομβαρδισμών στην Παλαιστίνη,
είχε κάνει μεγάλη αντιπολεμική εκδήλωση
στη γειτονιά.

Αν φτάσουμε στον τελευταίο χρόνο, η
δράση της ήταν καθοριστική. Με πρωτοβου-
λία της πέρσι κινητοποίησε κομμάτια των ερ-
γαζόμενων του δήμου να πάνε σε συνεδρία-
ση του δημοτικού συμβουλίου που θα συζη-
τούσε την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας.
Με αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας, στην
ψηφοφορία διασπάστηκε η δεξιά κι έτσι δεν
κατάφερε ποτέ η δημοτική αρχή να περάσει

την ιδιωτικοποίηση στο δημοτικό συμβούλιο.
Φυσικά είναι μια μάχη που θα την έχουμε ξα-
νά μπροστά με τη νέα διοίκηση.

Το περασμένο καλοκαίρι, αγωνιστές του
σχήματος αναδείξαμε τη μάχη για να μην
περάσουν τα κλεισίματα των νοσοκομείων,
μαζί με το συντονισμό που είχε δημιουργη-
θεί στα βόρεια από τα σωματεία των νοσο-
κομείων, ενώ το σχήμα έβγαζε ανακοινώ-
σεις με τις οποίες έκανε γνωστές τις απο-
φάσεις του συντονισμού.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας διαρκείας
των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, έπαιξε καθοριστι-
κό ρόλο στο συντονισμό των σωματείων των
εργαζομένων στους δήμους των Βριλησσίων
και του Χαλανδρίου μαζί με τους δύο τοπι-
κούς ΕΟΠΥΥ. Οργανώσαμε κινητοποίηση
έξω από τον ΕΟΠΥΥ των Βριλησσίων και πο-
ρεία που κατεβήκαμε όλη τη λεωφόρο Πεν-
τέλης, τον κεντρικό δηλαδή δρόμο των Βρι-
λησσίων, με εξόρμηση κοινή της Δράση, της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και των τεσσάρων σωματείων.

Στις 8 Μάρτη φέτος, στην παγκόσμια μέ-
ρα γυναικών, η Δράση οργάνωσε μια φοβε-
ρή εκδήλωση με βιντεοπροβολή και συζήτη-
ση με ομιλήτριες γιατρό του ΕΟΠΥΥ και πα-
νεπιστημιακό-συγγραφέα που έφερε την
κουβέντα στην ταξική σκοπιά της γυναι-
κείας καταπίεσης.

Και βέβαια, είχε ρόλο στο αντιρατσιστικό
και αντιφασιστικό κίνημα. Να πούμε γι'αυτό,
ότι η Δράση έδωσε πολλές φορές στέγη σε
εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ, βοήθησε στο να
βρεθούν οι χώροι για αντιφασιστικές εκδη-
λώσεις όπως αυτή με τους γονείς του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν, γενικά οι αγωνιστές της πρω-
τοστάτησαν στο να φτιαχτεί η τοπική ΚΕΕΡ-
ΦΑ πριν τρία χρόνια. Επίσης είχε παρουσία
σε κινητοποιήσεις στο Χαλάνδρι μετά από
“εμφανίσεις” της Χρυσής Αυγής στην πε-
ριοχή και κυκλοφόρησε ανακοίνωση ότι
“στις γειτονιές μας δε χωράνε οι φασίστες”.

Ήσουν για πολλά χρόνια μέλος των μαθη-

τών Anticapitalista και της προσπάθειας ορ-

γάνωσης των σχολείων. Μπορείς να μας μι-

λήσεις για αυτή την εμπειρία;

Μια καθοριστική στιγμή στην πολιτικοποί-
ηση των μαθητών ήταν η προσπάθεια κατάρ-
γησης του Άρθρου 16 και οι καταλήψεις στις
σχολές. Προσωπικά τότε ήρθα σε επαφή με
τους Anticapitalista και το Σοσιαλιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα, που οργάνωναν το άπλωμα
του αγώνα στα σχολεία με καταλήψεις και
συντονισμό με εκπαιδευτικούς και φοιτητές.
Ακολούθησε ο Δεκέμβρης και η εξέγερση
που άνοιξε μια νέα περίοδο στα σχολεία. Η
παρέμβαση των Anticapitalista έφτανε τη συ-
ζήτηση στη συνολική μάχη ενάντια στο σύ-
στημα. Έτσι αργότερα καθορίσαμε και τη
μάχη ενάντια στους φασίστες που προσπά-
θησαν να μπουν στα σχολεία. Στο σχολείο
μου οργανώναμε κάθε χρόνο μεγάλες εκδη-
λώσεις στην παγκόσμια μέρα κατά του ρα-
τσισμού, συμμετείχαμε στις επετείους του
Δεκέμβρη όπου τα αντιφασιστικά και τα αντι-
καπιταλιστικά συνθήματα γίνονταν αυθόρμη-
τα πλειοψηφικά. Πιστεύω ότι όλη αυτή η
δράση και παρουσία έπαιξε ρόλο μέσα στη
νεολαία και αυτό φαίνεται σήμερα.

Μίλησες στην αρχή για πολιτικές επιλογές

που έκανε η Δράση τους τελευταίους μήνες

και που έπαιξαν ρόλο στην επιτυχία. Ποιες

ήταν αυτές;

Μέσα στην προεκλογική περίοδο, άνοιξε η
συζήτηση για την κατεύθυνση και το πρό-
γραμμα του σχήματος. Για πρώτη φορά έγινε
τόσο ανοιχτά η κουβέντα για το πώς μπορούν
να γίνουν πράξη τα αιτήματα να μην απολυ-
θεί κανένας, να μην περάσουν οι διαθεσιμό-
τητες στο δήμο, να μην κλείσουν υπηρεσίες
όπως ΚΑΠΗ και παιδικοί σταθμοί, να μην
ιδιωτικοποιηθεί η καθαριότητα. Από τη μεριά
μας, οι αγωνιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέσα στο
σχήμα, επιχειρηματολογούσαμε ότι αυτά
περνάνε από τη διαγραφή του χρέους και μια
συνολικότερη αντικαπιταλιστική κατεύθυνση
που όχι μόνο δεν περιορίζει την απεύθυνσή
μας αλλά ίσα ίσα ενώνει περισσότερο κόσμο
και ανοίγει τα ακροατήριά μας.

Επί δύο μήνες γίνονταν έντονες κουβέν-

τες στα συντονιστικά για όλα αυτά, καθώς
τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ επέμεναν ότι το σχήμα
πρέπει να υπογράψει την αυτοδιοικητική
χάρτα του ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει με ένα τέ-
τοιο πλαίσιο που βέβαια άνοιγε και το ζήτη-
μα της αλλαγής του επικεφαλής. Αφού επι-
μέναμε και κερδίζαμε μαζί μας κόσμο ότι η
Δράση πρέπει να κρατήσει τη φυσιογνωμία
την κινηματική που είχε και παράλληλα να
είναι αιχμηρή πολιτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσι-
σε ότι δεν τον χωράει ένα τέτοιο σχήμα.
Επέλεξε να αποχωρήσει και να φτιάξει ένα
άλλο που τελικά ήρθε πέμπτο στις εκλογές.
Έξι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ διαφώνησαν με αυτή
την επιλογή και έμειναν στη Δράση.

Επειδή επιμείναμε σε αυτή συζήτηση,
ένας κόσμος συσπειρώθηκε και δεν απο-
γοητεύτηκε από την αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ.
Βγήκε πιο αισιόδοξος, πιο ξεκάθαρος και
αποφασισμένος για τη συνέχεια. Αυτό φά-
νηκε και στην προεκλογική μας συγκέντρω-
ση, τη μεγαλύτερη πολιτική συγκέντρωση
που έγινε στα Βριλήσσια με φοβερό παλμό
από τον κόσμο που έδωσε ακόμα μεγαλύτε-
ρη ώθηση σε όλους μας.

Πώς θα αξιοποιήσετε την επιτυχία σας στις

δημοτικές εκλογές;

Το πρώτο που χρειάζεται να κάνουμε εί-
ναι μια μεγάλη εκδήλωση στη γειτονιά με
όλο τον κόσμο που συμμετείχε, στήριξε και
ψήφισε τη Δράση. Για να συζητήσουμε μαζί
ποια είναι η επόμενη μέρα. Μέσα σε μια νέα
περίοδο, με δυνατή αριστερά, με ένα κίνη-
μα που έχει φτάσει τη συγκυβέρνηση σε τε-
ράστια κρίση έχουμε να ανοίξουμε την κου-
βέντα για το πώς θα συνεχίσουμε και θα δυ-
ναμώσουμε τις μάχες από εδώ και πέρα. Να
αποφασίσουμε τί πρωτοβουλίες πολιτικές
θα πάρει η Δράση και μέσα στο δημοτικό
συμβούλιο αλλά και μέσα στη γειτονιά,
στους εργατικούς χώρους και τα σχολεία.
Να συζητήσουμε το ρόλο της στους τοπι-
κούς συντονισμούς που θα ζωντανέψουν
ξανά ενάντια στις επιθέσεις. Για παράδειγ-
μα, τη βδομάδα των εκλογών απολύθηκαν
εννιά εργαζόμενοι στο δήμο. Προφανώς αυ-
τά θα συνεχιστούν και είναι αυτά που πρέ-
πει να παλέψουμε και να μπούμε μπροστά. 

Χρειάζεται να χτίσουμε ένα τοπικό κίνημα
που θα συμπαραστέκεται και θα φτάνει μέ-
χρι τη νίκη. Όταν για παράδειγμα οργανώ-
νονται απεργίες στο δήμο και οι εργαζόμε-
νοι καλούν απεργιακές φρουρές στο γκαράζ
ή το δημαρχείο, να μπορεί να κινητοποιείται
ο κόσμος της γειτονιάς και να συντονίζονται
μαζί τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Χρειάζε-
ται να κάνουμε κέντρο την αντιφασιστική-αν-
τιρατσιστική πάλη. Μπορεί η Χρυσή Αυγή να
μην έχει οργανωμένη δύναμη στη γειτονιά,
ούτε τοπικά γραφεία, ούτε τάγμα με επιθέ-
σεις, αλλά πήρε 7% στις ευρωεκλογές κι αυ-
τό χτυπάει το καμπανάκι σε όλο τον κόσμο
της αριστεράς στα Βριλήσσια, πόσο θα κινη-
τοποιηθεί για να ανακόψει την άνοδό της και
να αποτρέψει την εμφάνισή της. 

Φυσικά αυτές οι μάχες δεν αφορούν μόνο
στα Βριλήσσια. Η αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά ριζώνει σε δήμους και γειτονιές, ο συν-
τονισμός των εκλεγμένων και των σχημάτων
είναι απαραίτητος για να μπορέσουμε να
καθορίσουμε τις πρωτοβουλίες και την πο-
λιτική συζήτηση για την προοπτική σε ένα
κλίμα που η πλειοψηφία κερδίζεται προς
την αριστερά.

Συνέντευξη Νο 1125, σελ. 13
εργατικη αλληλεγγυη

Μιλάει ο πιο νέος 
δημοτικός σύμβουλος

Ο Ορέστης Ηλίας μίλησε στη Λένα Βερδέ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Ο Ορέστης Ηλίας (δεύτερος από δεξιά) κάτω
από το πανό των μαθητών Anticapitalista
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Με συνέχιση της απεργίας και ένα μεγά-
λο συλλαλητήριο απάντησαν οι εργαζόμε-
νοι του Καζίνο Λουτρακίου, στο λοκάουτ
της εργοδοσίας. Όπως αναφέρει η ομο-
σπονδία των εργαζομένων ΟΣΕΤΥΠ, η ερ-
γοδότρια εταιρεία Club Hotel Casino Lou-
traki, προχώρησε την Τετάρτη 28/5, σε επι-
θετική ανταπεργία (Lock Out), προκειμένου
να εξαναγκάσει τους απεργούς εργαζόμε-
νους να υπογράψουν δυσμενείς για εκεί-
νους όρους εργασίας. 

Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, η
εταιρία αποφεύγει τον όρο λοκάουτ, αποδί-
δοντας την κίνησή της σε δήθεν “κόπωση”
των απεργοσπαστών (2% περίπου επί συνό-
λου 1400 εργαζομένων). Οι απεργοί κον-
τεύουν να συμπληρώσουν τον ένα μήνα

απεργίας, διεκδικώντας αξιοπρεπή συλλογι-
κή σύμβαση χωρίς περαιτέρω μείωση μι-
σθών.

Περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι του
Καζίνο και συμπαραστάτες, συμμετείχαν
στο συλλαλητήριο την Κυριακή 1/6, ενώ το
παρών έδωσαν φορείς κι εργατικά σωμα-
τεία της περιοχής καθώς και οργανώσεις
της αριστεράς, μεταξύ άλλων και η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ Κορινθίας. 

Συμπαράσταση

Σε ανακοίνωσή της “δηλώνει την αμέρι-
στη συμπαράστασή της στους εργαζόμε-
νους του Καζίνο Λουτρακίου που βρίσκον-
ται εδώ και 20 μέρες σε απεργία. Θα είμα-
στε στο πλευρό τους μέχρι τη νίκη, όπως
ήμασταν και τις προηγούμενες μέρες αλλά
και σε παλιότερους αγώνες τους. 

Καταγγέλλουμε το εκβιαστικό lock out.
Να μην απολυθεί κανείς, να υπογραφεί άμε-
σα συλλογική σύμβαση χωρίς περαιτέρω
μειώσεις. Αν η εταιρεία αδυνατεί να ικανο-
ποιήσει τα αιτήματα των εργαζομένων και
με δεδομένο ότι χρωστά πολλά εκατομμύ-
ρια ευρώ στο δημόσιο, να κρατικοποιηθεί
άμεσα η επιχείρηση χωρίς αποζημίωση για
να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και οι
μισθοί. 

Οι ζωές και το εισόδημα 1400 εργαζομέ-
νων της περιοχής δεν μπορεί να εξαρτώνται
από τους εκβιασμούς και τα συμφέροντα
των μεγαλομετόχων του Καζίνο”. 

Το μεσημέρι της Τρίτης 3/6, την ώρα που
η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπο-
γραφείο, εκδικαζόταν η προσφυγή της
ΟΣΕΤΥΠ, στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, ενάν-
τια στο λοκάουτ.

ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
Με 6 συνεχόμενες μέρες αγωνιστικών κι-

νητοποιήσεων και μία κυριακάτικη συγκέν-
τρωση απάντησαν οι εργαζόμενοι της Βι-
βλιοσυνεργατικής στην απληρωσιά που
τους επέβαλε η εργοδοσία. Για άλλη μια
φορά η διοίκηση δεν πραγματοποίησε τις
δεσμεύσεις ως προς την πληρωμή των δε-
δουλευμένων. Οι 5 μέρες με στάσεις εργα-
σίας και μία 24ωρη απεργία έγιναν με σχε-
δόν απόλυτη συμμετοχή των συναδέλφων
στο εργοστάσιο στο Κoρωπί, ενώ μαζική
ήταν και η συγκέντρωσή μας την Κυριακή
1/6 στην είσοδο του Ελληνικού Κόσμου
στην Πειραιώς, ιδιοκτησίας των μεγαλομε-
τόχων της Βιβλιοσυνεργατικής, Εφραίμο-
γλου.

Η εργοδότρια της Βιβλιοσυνεργατικής
Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου μάλιστα,
πριν λίγες μέρες επανεκλέχτηκε στη νέα δι-
οίκηση του ΣΕΒ, σαν επιβράβευση των
προσπαθειών της να εφαρμόζει απλήρωτη
εργασία, να καταστρατηγεί δικαιώματα που
ίσχυαν προ μνημονίων και να απασχολεί
συνεχώς συμβασιούχους και ενοικιαζόμε-
νους εργάτες από έναν τοπικό δουλέμπορο
του Κορωπιού. 

Η επιστροφή μας στη δουλειά έγινε μετά
από άλλη μια δέσμευση της διοίκησης για
πληρωμές. Υπήρξε η συζήτηση ανάμεσα
στους συναδέλφους που λέγανε να επι-
στρέψουμε στη δουλειά κι αν αθετηθούν οι
υποσχέσεις ξαναβγαίνουμε στον αγώνα
ενώ υπήρχε και η πρόταση να μην σταμα-
τήσουμε τις κινητοποιήσεις αν η εργοδοσία
δεν κάνει ό,τι υποσχέθηκε. Το σίγουρο εί-
ναι ότι είμαστε έτοιμοι ξανά για κινητοποι-
ήσεις, για να διεκδικήσουμε όλα όσα μας
οφείλονται, με δίκαια αιτήματα και τίμιο
αγώνα.

Μήτσος Αργυροκαστρίτης

“Σ
ε 24 ώρες το διαγώνισμα της Βιολογίας θα έχει τελειώσει
και εγώ ελπίζω ότι θα αντέξω να δω τις ερωτήσεις χωρίς να
πάθω κρίση πανικού. Σε 24 ώρες θα κλάψω γιατί άντεξα να

μην πηδήξω από την ταράτσα όπως ο μαθητής ο οποίος είχε “ψυχο-
λογικά προβλήματα”. Διότι τυχαία πήδηξε στις 28 Μαϊου 2014, λίγο
πριν από την παράδοση ενός θέματος που αφορά την ανθρωπιά. Τυ-
χαία, τυχαία, τυχαία. Γαμώ την ανθρωπιά σας”, έγραψε σε ιδιόχειρο
σημείωμα που έκανε το γύρο του διαδικτύου 18χρονη μαθήτρια σχο-
λιάζοντας την αυτοκτονία του συνομηλίκου της από τα Γρεβενά μια
μέρα πριν την έναρξη των πανελληνίων εξετάσεων.

Για άλλη μια χρονιά δεκάδες χιλιάδες μαθητές μπαίνουν στον
εφιάλτη των πανελλήνιων και σαν να μην έφτανε η ήδη υπάρχουσα
απάνθρωπη και αντιπαιδαγωγική ψυχοφθόρα διαδικασία έχουν να αν-
τιμετωπίσουν πλέον και τον νέο τρόπο προαγωγής των μαθητών και
την “Τράπεζα Θεμάτων” που καθιέρωσε για όλες τις τάξεις του λυ-
κείου το υπουργείο Παιδείας.  

“Παρά τις αλλεπάλληλες έντονες διαμαρτυρίες από εκπαιδευτικούς
και γονείς, τρεις ημέρες πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσε-
ων το υπουργείο υλοποίησε τελικά την απόφασή του και άνοιξε την
Τράπεζα Θεμάτων, φέρνοντας στην επιφάνεια άλλη μια κατάφωρη
προσπάθεια να ντυθεί η διάλυση της παιδείας με το ένδυμα της
“αξιολόγησης”, τονίζει μιλώντας στην Ε.Α. η Ντίνα Γκαρανέ από την
Γ' ΕΛΜΕ. “Με αποκλειστικό σκοπό να “κόψει” τους μαθητές, ο νέος

τρόπος έρχεται να απαξιώσει πλήρως την θέση του εκπαιδευτικού
αφού μετατρέπει τις εξετάσεις σε λοταρία με δυο από τα τέσσερα
θέματα να διαλέγονται στην τύχη από μια σειρά 300 θεμάτων για κά-
θε μάθημα, κάνοντας ταυτόχρονα τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων να
τρίβουν τα χέρια τους. Πρόκειται για μια οφθαλμοφανή προσπάθεια
του υπουργείου να αποτρέψει μαθητές από το να συνεχίσουν το λύ-
κειο”.

Όπως καταγγέλλει η Γ' ΕΛΜΕ από την δημοσιοποίηση της Τράπε-
ζας Θεμάτων και μετά, “δεκάδες καταγγελίες είδαν το φως της δημο-
σιότητας, είτε για τυπική κάλυψη της ύλης, είτε για τα ίδια τα θέματα
της τράπεζας [λανθασμένα ή πρόχειρα, εκτός ύλης, με ανερμάτιστες
εκφωνήσεις, μεγάλο βαθμό δυσκολίας, απαιτήσεις αποστήθισης -
απομνημόνευσης ακόμη και σε βάρος των ίδιων των οδηγιών διδα-
σκαλίας, χρονικών απαιτήσεων διαπραγμάτευσης που αντιστοιχούν
σε αυτά των πανελλαδικών εξετάσεων κλπ], θέματα που αποκλειστικό
στόχο είχαν το μαζικό διωγμό των μαθητών από το Λύκειο (Γενικό και
ΕΠΑΛ), προκειμένου να οδηγήσει τους 15χρονους μαθητές στη μετα-
γυμνασιακή κατάρτιση των ΣΕΚ και τη μαθητεία”.

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν κοινό συμφέρον να στα-
ματήσουν αυτήν την αντιπαιδαγωγική κατρακύλα. Η παιδεία δεν είναι
εμπόρευμα είναι αγαθό. Με απεργίες και καταλήψεις μπορούμε να
επιβάλλουμε πως θα είναι προσβάσιμη για όλους.

Κ.Μ.

“Σκοπός τους, να κόψουν μαθητές”

Τεράστια ήταν η επιτυχία της πρώτης Πο-
ρείας Υπερηφάνειας των ΛΟΑΤ ατόμων στην
Λευκωσία το περασμένο Σάββατο. Τέσσερις
με πέντε χιλιάδες κόσμος συμμετείχε σε ένα
πραγματικό πανηγύρι χαράς που ξεκίνησε
από την Πλατεία Ελευθερίας, πέρασε έξω
από την Βουλή και κατέληξε στο Δημοτικό
Πάρκο.

Η πορεία καλέστηκε από τη οργάνωση Ac-
cept ΛΟΑΤ Κύπρου και ήταν μέρος μιας σει-
ράς από εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από τις
17 Μαΐου με την αντίστοιχη πορεία στη τουρ-
κοκυπριακή πλευρά της Λευκωσίας που συμ-
μετείχαν περίπου τριακόσια άτομα. Η συμμε-
τοχή των τουρκοκυπρίων και σε αυτή την εκ-
δήλωση ήταν μεγάλη. 

Η προσπάθεια χριστιανικών οργανώσεων
με τη στήριξη της εκκλησίας να καλέσουν
αντιδιαδήλωση εξελίχτηκε σε φιάσκο αφού
δεν κατάφεραν να μαζέψουν περισσότερα
από μερικές δεκάδες άτομα με πολλά «καλο-
φτιαγμένα» πανό.

Πολύς κόσμος έμεινε έκπληκτος από τη
μαζικότητα και τη ζωντάνια της εκδήλωσης
και ιδιαίτερα από τη μεγάλη συμμετοχή νέων
ανθρώπων. Έκπληκτοι έμειναν και οι διοργα-
νωτές αλλά και οι εκπρόσωποι κομμάτων, και
πρεσβειών που στήριξαν την εκδήλωση.
Ήταν όλοι εκεί. Όσοι τώρα θυμήθηκαν τα
ΛΟΑΤ άτομα αλλά και όσοι στηρίζουμε τα δι-
καιώματα και τον αγώνα τους εδώ και καιρό. 

Για μας δεν ήταν έκπληξη γιατί έχουμε δει
και νοιώσει την οργή και την αγανάκτηση
που υπάρχει μέσα στη κοινωνία ενάντια στο
κατεστημένο, οικονομικό, πολιτικό και κοινω-
νικό, που ψάχνει κάθε φορά την ευκαιρία για
να εκφραστεί. Αυτό που έγινε το περασμένο
Σάββατο δεν ήταν απλά μια φωτοβολίδα αλ-
λά θα το ξαναδούμε πολλές φορές στο μέλ-
λον.

Σε αυτή την εκδήλωση έκανε και την πρώ-
τη της δημόσια εμφάνιση μετά τις εκλογές
και η Δικοινοτική Ριζοσπαστική Αριστερή Συ-
νεργασία Δρασυ – Εylem με δικό της πανό
θέλοντας να δείξει ότι συνεχίζει αυτό που ξε-
κίνησε με τη κάθοδο στις ευρωεκλογές. 

Η πρώτη Πορεία Υπερηφάνειας με έντονο
το δικοινοτικό στοιχείο δείχνει πόσο ανα-
γκαία και σημαντική είναι η προσπάθεια να
κτίσουμε ένα μαζικό δικοινοτικό κίνημα αντί-
στασης στις πολιτικές λιτότητας, το ρατσι-
σμό και τη φασιστική απειλή, και για να υπε-
ρασπιστούμε τα δημοκρατικά μας δικαιώμα-
τα.

Ντίνος Αγιομαμίτης

ΧΑΝΙΑ

ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Απεργία και συλλαλητήριο

ΚΥΠΡΟΣ

Πρώτη πορεία
υπερηφάνειας
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Μαύρο Ψωμί

Τ
ι σημαίνει να βρίσκεσαι με τη μεριά
των ηττημένων μετά το τέλος του Ισπα-
νικού εμφυλίου; Σημαίνει ότι και το ψω-

μί που τρως είναι μαύρο. Γιατί είσαι φτωχός
και γιατί είσαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας.

Ο εντεκάχρονος Αντρέου το βιώνει αυτό
με καθημερινό και σκληρό τρόπο στην επαρ-
χιακή Καταλωνία όπου μεγαλώνει. Είναι πε-
ρήφανος για τους αριστερούς γονείς του
που φυτοζωούν μέσα στη στέρηση, την
ανεργία και την καταστολή του τοπικού χω-
ροφύλακα. Όταν ανακαλύψει την άγρια δο-
λοφονία ενός οικογενειακού φίλου και του
γιού του και καθώς οι μπάτσοι κινούνται στο
να ενοχοποιήσουν τον πατέρα του, προσπα-
θεί να βοηθήσει στην έρευνα πιστεύοντας
ότι έτσι θα τον απαλλάξει από τις άδικες κα-
τηγορίες. Ανοίγει όμως το καπάκι με τα μυ-
στικά και τα ψέμματα μιας ολόκληρης τοπι-
κής κοινότητας που κάτω από τον φρανκικό
καθωσπρεπισμό και τη θρησκευτική ευλά-
βεια κρύβει κάθε είδους βρωμιά, εκμετάλ-
λευση και συντριβή αυτών που ηττήθηκαν. 

Από τον αλκοολικό δάσκαλο και τα κυνικά
του κηρύγματα για το κοινωνικό γίγνεσθαι,
στις γυναίκες που πηδιούνται στα κρυφά
ασφαλώς για ευχαρίστηση ή για πενταροδε-
κάρες, στους πλούσιους γαιοκτήμονες που
σκαρώνουν τις βρωμοδουλειές τους χρησι-
μοποιώντας συχνά εξαθλιωμένους. Μια κοι-
νωνία που ψάχνει σαν τρελή θύματα και απο-
διοπομπαίους τράγους για να κρύψει τις δι-
κές της πομπές και τον εξευτελισμό που
άφησε πίσω της η επικράτηση των φασι-
στών. 

Επιβίωση

Η μπάλα δυστυχώς παίρνει και τους αρι-
στερούς αγωνιστές. Ο Αντρέου θα ανακαλύ-
ψει δυσάρεστες αλήθειες για τους δικούς
του. Η αξιοπρέπεια δεν είναι αφηρημένη
αξία, αλλά έχει και υλικές προϋποθέσεις και
όταν αυτές δεν ικανοποιούνται, ανοίγει ο
δρόμος για κάθε λογής εξατομικοποιημένες
αθλιότητες με στόχο την επιβίωση.

Η βραβευμένη καταλανική ταινία του
Αγούστι Βιγιαρόνγκα βασίζεται στο ομότιτλο
βιβλίο και φέρνει στο νου τον παλαιότερο
εξαιρετικό «Λαβύρινθο του Πάνα». Μόνο που
ενώ στην ταινία του Ντελ Τόρο η μικρή ηρωί-
δα ξεφεύγει από την πραγματικότητα μέσω
της φαντασίας, εδώ έχουμε μια απόλυτα ρε-
αλιστική ταινία όπου ο Αντρέου δεν έχει να
πάει και πολύ μακρυά. Οι ταξικές διαφορές
«φωνάζουν»: Το μαύρο ψωμί, τα τριμμένα
ρούχα στα λιπόσαρκα κορμιά των εργατών,
τα ευτελή οικιακά σκεύη σε αντιπαραβολή με
τη ζεστή σοκολάτα στην ακριβή πορσελάνινη
κούπα στο αρχοντικό της ευτραφούς γυναί-
κας του φεουδάρχη. 

Ο Αντρέου ενηλικιώνεται απότομα, επιχει-
ρεί να διαγράψει το παρελθόν, όμως αυτό εί-
ναι εκεί και τον κατατρέχει. Ο τρόμος δεν εί-
ναι μεταφυσικός, γεννιέται από την ίδια την
κοινωνική πραγματικότητα, από το τέρας
που κληροδότησε η νίκη του φρανκισμού και
εβδομήντα χρόνια μετά εξακολουθεί να στοι-
χειώνει τις κοινωνίες της Ιβηρικής.

Δήμητρα  Κυρίλλου

Είσαστε μετανάστες δεύτερης γενιάς. Θέλετε

να μας μιλήσετε για την καταγωγή σας και τις

επιρροές σας;

G1: Είμαστε παιδιά επιζόντων του καθε-
στώτος Πινοσέτ. Ο πατέρας μας φυλακίστη-
κε και βασανίστηκε για τρία χρόνια από το
καθεστώς που υποστηριζόταν από την CIA
και τον Χένρι Κίσινγκερ. Εμείς έχουμε μεγα-
λώσει στην εξορία. 

Ταυτόχρονα μεγαλώσαμε με χιπ-χοπ και
μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας μέσα από την
χιπ-χοπ κουλτούρα, που έχει συνέχεια με
όλες τις μουσικές του παρελθόντος. Από τη
φολκ μέχρι την ισπανόφωνη Νουέβα Κανσιόν
αλλά και με μουσικά συγκροτήματα όπως οι
Public Enemy, οι Dead Prez.  

RodStarz: Για εμάς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον που είμαστε από την Χιλή αλλά μεγαλώ-
σαμε στο Σικάγο με τις ιστορίες αυτών των
τύπων από τη σχολή του Σικάγο, όπως ο
Φρίντμαν, που χρησιμοποίησαν την Χιλή σαν
το πρώτο νεοφιλελεύθερο πείραμα για την
παγκόσμια οικονομία όπως την ξέρουμε σή-
μερα. Παρόλο που οι γονείς μας μάς παρεί-
χαν μια πλούσια ιστορία, είχαμε τις εμπειρίες
της φτώχειας και της προσφυγιάς που είναι
καταδικασμένοι να ζουν οι μετανάστες. 

Μεγαλώσαμε μέσα σε ένα περιβάλλον με
πολλές εθνικές κουλτούρες που όμως η κεν-
τρική κουλτούρα ήταν το χιπ-χοπ. Θυμάμαι
σαν παιδί να χορεύω break-dance και να βλέ-
πω στα τρένα τα γκράφιτι. Το χιπ-χοπ είναι
μια αντίδραση σε όλα αυτά. Αν κάνεις περι-
κοπές στην παιδεία και στις τάξεις τότε θα
γράψω και θα ζωγραφίσω στους τοίχους
σου. Αν κόψεις από την μουσική παιδεία και
δεν έχω τα όργανα ή τις δυνατότητες να μά-
θω πιάνο, τότε θα μετατρέψω το τραπέζι της
μάνας μου σε όργανο ή μίκτη. 

Μεγαλώσαμε μέσα σε μια μίξη, από την μία
η μουσική κουλτούρα αντίστασης όπως είναι
η χιπ-χοπ και από την άλλη η πλούσια κληρο-

νομιά των γονιών μας που ήταν μέλη του
MIR, από τους πρώτους που δέχτηκαν την
επίθεση του καθεστώτος Πινοσέτ. Έχουμε
βαθιά κατανόηση αυτής της διττής κληρονο-
μιάς που κουβαλάμε και γι' αυτό νιώθουμε
και τόσο βαθιά ευθύνη εκφράζοντας όλα αυ-
τά μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από τη
μουσική μας.

Ο στίχος σας είναι πολιτικός. Τι είναι αυτό που

σας παρακινεί να γράψετε;

RodStarz: Όταν η εταιρία που φτιάχνει το
τείχος του αίσχους στην Παλαιστίνη είναι η
ίδια εταιρία που χτίζει το τείχος των χιλιάδων
νεκρών μεταναστών στα σύνορα μεταξύ Με-
ξικό και ΗΠΑ, αυτό σημαίνει πως η αντίσταση
πρέπει να είναι ίδια παντού. Μέσα από τους
στίχους μας προσπαθούμε να ενώσουμε τις
μάχες αυτές όλες μαζί. Π.χ. στις ΗΠΑ πάνω
από τρία εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται
πίσω από τα κάγκελα και δώδεκα εκατομμύ-
ρια συνολικά βρίσκονται υπό περιορισμό. Εί-
μαστε η χώρα με τους περισσότερους φυλα-
κισμένους. Την ίδια ώρα η μεγάλη πλειοψη-
φία των φυλακισμένων είναι μετανάστες.
Στην περίοδο του Ομπάμα, του οποίου ο πα-

τέρας ήρθε μετανάστης
από την Κένυα, έχουμε τις
περισσότερες απελάσεις
από κάθε άλλη προεδρία
στο παρελθόν.

Οπότε πρέπει να είμα-
στε καθαροί σε αυτά. Η
λύση δεν είναι ούτε με
τους Δημοκρατικούς ούτε
με τους Ρεμπουμπλικά-
νους, αυτοί είναι τα δυο
φτερά από το ίδιο πουλί
και βοηθάνε το σύστημα
να πετάει. Για εμάς η μο-
ναδική λύση είναι να στη-
ρίζουμε τα κινήματα που

παλεύουν για απελευθέρωση. Από την απε-
λευθέρωση της Παλαιστίνης, μέχρι την απε-
λευθέρωση των φυλακισμένων και ειδικά των
πολιτικών κρατούμενων όπως είναι ο Μουμία
Αμπού Τζαμάλ ή ο Λεονάρντ Πελτιέρ. Υπο-
στηρίζουμε τα κινήματα των αυτόχθονων
όπου γης για να μην τους πάρουν τη γη τους.
Έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στην Βραζι-
λία και ενάντια στο καπιταλιστικό Μουντιάλ
αυτή τη στιγμή. Στους εργάτες που πα-
λεύουν για μισθούς, στους αυτόχθονες που
παλεύουν για να μην τους διώξουν από τη γη
τους και ενάντια στην αστυνομική βία στις
επιθέσεις στις φαβέλες και τους δεκάδες νε-
κρούς κάθε ηλικίας. Το βλέμμα μας είναι παγ-
κόσμιο. Ενάντια στην καπιταλισμό και το νεο-
φιλελευθερισμό.

l Οι Rebel Diaz θα εμφανιστούν σε μια
ανοιχτή συναυλία στην πλ. Εξαρχείων την
Πέμπτη 5/6 μετά τις 8μμ, ενώ θα κλείσουν τις
εμφανίσεις τους στην Αθήνα με τη συναυλία
την Παρασκευή 6/6 στις “Αναιρέσεις”. 

Mίλησαν στο Στέλιο Μιχαηλίδη και τον Κυ-
ριάκο Μπάνο. Διαβάστε ολόκληρη τη συνέν-
τευξη στο www.ergatiki.gr

Ο
λευκός ελέφαντας δεν είναι εξωτικό
θηλαστικό. Όπως πληροφορούμαστε
στις πρώτες σκηνές της ταινίας του

Πάμπλο Τραπέρο, πρόκειται για ένα φιλόδο-
ξο σχέδιο ανέγερσης ενός γιγάντιου νοσοκο-
μειακού συγκροτήματος στις παρυφές του
Μπουένος Άιρες που από τη δεκαετία του ’30
ως το 1970 των Περονιστών και μέχρι σήμε-
ρα καμιά κυβέρνηση δεν κατάφερε να ολο-
κληρώσει. Γύρω από το αχανές γιαπί που
έχει καταληφθεί από άστεγους εκτείνεται η
«Βίγια Βίρχιν», μια ολόκληρη παραγκούπολη
όπου επιβιώνουν χιλιάδες απόκληροι του Αρ-
γεντίνικου ονείρου: Φτωχοδιάβολοι, εξω-
στρακισμένες οικογένειες αλλά και συμμο-
ρίες ναρκωτικών.

Αυτό το ποίμνιο έχει ταχθεί να υπηρετήσει
ο πάτερ Χουλιάν και το προσπαθεί με πραγ-
ματισμό και επαγγελματική αφοσίωση. Έχει
καταφέρει να βάλει μπρος ένα νέο σχέδιο
ανέγερσης κατοικιών και κοινόχρηστων χώ-
ρων χρησιμοποιώντας τις διασυνδέσεις και
την επιρροή του στον επίσκοπο και τις δημο-
τικές αρχές. Ζει μέσα στη φαβέλα και συνερ-
γάζεται στενά με την κοινωνική λειτουργό
Λουσιάνα σε κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα

που προκύπτει. Τα κηρύγματα και η πρακτική
του θυμίζουν έντονα «θεολογία της απελευ-
θέρωσης», το ριζοσπαστικό ρεύμα που ανα-
πτύχθηκε στη Λατινική Αμερική τη δεκαετία
του 1960 μέσα στους κόλπους της καθολικής
εκκλησίας και προσπάθησε να συνδυάσει τη
δράση κατά της φτώχειας και του αποκλει-
σμού με τον ριζοσπαστισμό των κοινωνικών
και απελευθερωτικών κινημάτων της εποχής
του. Με μια ουσιαστική διαφορά: Η θεολογία
της απελευθέρωσης αναγνώριζε στους κατα-
πιεσμένους το υποκείμενο για την αλλαγή
της ζωής τους και του κόσμου, ενώ ο πάτερ
Χουλιάν επιμένει σε μια βασική φιλανθρωπική
στάση μέσα στα καθορισμένα πλαίσια που
βάζει η πραγματικότητα.

Λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, επι-
λέγει βοηθό και μελλοντικό αντικαταστάτη

του τον Βέλγο πάστορα Νικολά ο οποίος λει-
τουργεί με διαφορετικό τρόπο και ιδιοσυγ-
κρασία: Συνδιαλέγεται με τους ναρκοεμπό-
ρους και δυσκολεύεται να κρατήσει αποστά-
σεις. Το εγχείρημα όμως δεν προδίδεται από
τους διαφορετικούς χαρακτήρες των ηρώων
αλλά από πολύ πιο σαρωτικούς παράγοντες.
Ο Δήμος δεν πληρώνει τους εργολάβους, αυ-
τοί δεν πληρώνουν τους εργάτες, οι οποίοι
εξεγείρονται, ο επίσκοπος νίπτει τας χείρας
του, οι συμμορίες χάνουν τον έλεγχο, η αστυ-
νομία έχει ήδη εγκαταστήσει χαφιέδες και
σύντομα θα πολιορκήσει την παραγκούπολη
ανηλεώς. Ο ελέφαντας έχει καταλάβει όλο το
δωμάτιο και καμιά αγαθοεργία, καμιά ηθική
στάση, καμιά αυτοθυσία δεν μπορεί να καλύ-
ψει τις κοινωνικές ανάγκες ούτε φυσικά την
κρατική εξουσία.

Ο κινηματογραφιστής Πάμπλο Τραπέρο,
έχει κάνει σπουδαία δουλειά μέσα στην αλη-
θινή παραγκούπολη Μισερία για να δείξει την
άλλη όψη της Αργεντινής, όχι αυτή του ταγ-
κό, της γραφικότητας και της πλαστής ευη-
μερίας των Κίρχνερ, οπτική που έχει υπηρε-
τήσει και στις προηγούμενες ταινίες του (Αρ-
πακτικό, Λεονέρα).

Rebel Diaz: “Ενάντια στον καπιταλισμό”

Κινηματογράφος

Λευκός 
Ελέφαντας

Από την επίσκεψη των Rebel Diaz στην ΕΡΤ, 30 Μάη
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ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 8μμ
Η Ουκρανία – μια λαϊκή εξέγερση;
Ομιλήτρια: Εμμανουέλα Γεωργοπούλου
- ΠΕΜΠΤΗ 12/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 8μμ
Η κρίση του ’30 και οι εργατικές αντι-
στάσεις
Ομιλητής: Στέργιος Μανουράς

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 καφέ Στέκι 7.30μμ
«Από την κρίση στην κυβέρνηση της
Αριστεράς»: Τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλητής: Ηλίας Ασημακόπουλος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 καφέ Τριών Ιεραρχών 65-67, 7μμ
Να γυρίσουν πίσω οι απολυμένοι
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Ο Μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 Στέκι ΚΕΕΡΦΑ (Καβαλλότι
17) 7.30μμ
Ο Μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ. Πάντων) 7μμ
Ο Μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 Στέκι  (Κολοκοτρώνη
32Α) 7μμ
Από την κρίση στην κυβέρνηση της Αρι-
στεράς: τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 Δημαρχείο (5ος ορ.) 7μμ
Από την κρίση στην κυβέρνηση της Αρι-
στεράς: τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλήτρια: Μαριάννα Τζίτζη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Τάσος Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 Στέκι 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Μιχάλης Βούλγαρης

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την «επα-
νάσταση των γαρυφάλλων»
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης
- ΤΕΤΑΡΤΗ 11/6 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την «επα-
νάσταση των γαρυφάλων»
Ομιλητής: Τάσος Παπαδιώτης
- ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Ο Μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ) 

7.30μμ
Από την κρίση στην κυβέρνηση της αρι-
στεράς: τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλήτρια: Γεωργία Μακρή

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ) 

7.30μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την «επα-
νάσταση των γαρυφάλλων»
Ομιλητής: Θράσος Τζιάρας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 καφέ Σέλτερ 7μμ
Από την κρίση στην κυβέρνηση της αρι-
στεράς: τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 καφέ Τριώτα 7.30μμ
Αναρχισμός, μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητής: Γιώργος Θέος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Από την κρίση στην κυβέρνηση της αρι-
στεράς: τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 καφέ Κούνια 7μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την «επα-
νάσταση των γαρυφάλλων»
Ομιλήτρια: Μαρία Γρυσμπολάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 Στοά Σάρκα (Α’ κτίριο, Β’
όρ.) 7μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την «επα-
νάσταση των γαρυφάλλων»
Ομιλήτρια: Άλκηστης Λέκκα

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/6 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Από την κρίση στην κυβέρνηση της αρι-
στεράς: τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/6 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Από την κρίση στην κυβέρνηση της αρι-
στεράς: τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/6 γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα)
7μμ
Από την κρίση στην κυβέρνηση της αρι-
στεράς: τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5/6 καφέ «Ο Πλάτων»  (Πλά-
τωνος και Τριπόλεως – Ακαδημία Πλά-
τωνος) 7μμ
Πολιτικές εξελίξεις και αντικαπιταλι-
στική προοπτική
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΙΛΙΟΝ

ΠΕΜΠΤΗ 5/6 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την «επα-
νάσταση των γαρυφάλλων»
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/6 καφέ Περικλέους (δίπλα
στον Αγ. Γεώργιο) 7μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών και η
επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/6 Στέκι 8μμ
Λένιν: από τον Φλεβάρη στον Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/6 Στέκι 6μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερί-
δας 
Ομιλήτρια: Ελίζα Κρικώνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/6 Στέκι 8μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5/6 καφέ El Viaje 6.30μμ
Από την κρίση στην κυβέρνηση της αρι-
στεράς: τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Από την κρίση στην κυβέρνηση της αρι-
στεράς: τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώ-
του

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 5/6 καφέ Quiz 7μμ
Ιμπεριαλισμός και αντικαπιταλιστική
αριστερά
Ομιλητής: Κώστας Κοντογιάννης

ΡΕΘΥΜΝΟ

- ΠΕΜΠΤΗ 5/6 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Από την κρίση στην κυβέρνηση της αρι-
στεράς: τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλητής: Ζήσης Καλλιμάνης
- ΤΕΤΑΡΤΗ 11/6 Στέκι πολιτιστικών
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Να γυρίσουν πίσω οι απολυμένοι
Ομιλήτρια: Μαριαλένα Νταούλη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/6 Σύλλογος Δασκάλων
7μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την «επα-
νάσταση των γαρυφάλλων»
Ομιλητής: Γιώργος Μαλινάκης

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/6 καφέ Τέχνη (παραλία
Νέας Χώρας) 7μμ
1914: Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Στις σχολές
Τα αποτελέσματα των εκλογών και η
επικαιρότητα του μαρξισμού

ΦΛΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 αίθριο 1μμ

ΦΜΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 χημικό, αίθ. 1, 1μμ

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 5/6 αίθ. Α1, 1μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπου-
λος

ΑΣΚΤ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6 αίθουσα γραμμικού
σχεδίου 1μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπου-
λος

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΤΗ 10/6 αιθ. Α010 1μμ

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 5/6 
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6 
ΚΟΥΚΑΚΙ ΦΙΞ 6.30μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Ηρώων 5.30μμ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ  Βεΐκου και Γαλατσίου 6.30μμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκιώνος 6.30μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ πλατεία 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 7.30μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ δημοτικός κήπος 5μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/6
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Ανω Πατήσια 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 12μ
ΝΙΚΑΙΑ λαϊκή Ηράκλειτος 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλ. Χαλανδρίου 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ  ΗΣΑΠ 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 12μ 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Συντριβάνι 11.30πμ 
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ νομαρχία 12μ     
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ πλατεία 11πμ
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11πμ
ΧΑΝΙΑ λαϊκή 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Όλγας 10.30πμ

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/6
ΠΕΡΑΜΑ καραβάκια 11πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 
Εργατικό Κέντρο 
7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΧΑΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥH 6/6 
Εργατικό Κέντρο 
7.30μμ
Ομιλητής: 
Πέτρος Κωνσταντίνου

ΒΟΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/6 Θόλος 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Πανα-
γιωτακόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΡΙΤΗ 10/6 Εργατικό Κέντρο
7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/6  6.30μμ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

Πολιτικές εξελίξεις και αντικαπιταλιστική προοπτική
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/6 Εργατικό Κέν-
τρο 6μμ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/6 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: 
Νίκη Αργύρη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/6 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: 
Νίκη Αργύρη



Ο
Βόιτσεχ Γιαρουζέλσκι, ο Πολωνός
στρατηγός που πέθανε την περασμένη
εβδομάδα σε ηλικία 90 ετών, δεν ήταν

μια "αμφιλεγόμενη προσωπικότητα", όπως
έτρεξαν να γράψουν όλες σχεδόν οι εφημερί-
δες: ήταν ένας αδίστακτος δικτάτορας, ο χα-
σάπης της "Αλληλεγγύης" (Solidarnosc), του
μεγαλύτερου εργατικού κινήματος που έχει
γνωρίσει μέχρι σήμερα η Πολωνία.

"Σήμερα", έλεγε στον επικήδειο λόγο του ο
Αλεξάντερ Κβασνιέφσκι, ένα στέλεχος του πα-
λαιού "κομμουνιστικού" καθεστώτος που ανα-
κηρύχθηκε πρόεδρος της δημοκρατίας το
1995, "απευθύνουμε ύστατο χαίρε στον πολιτι-
κό που, στην πιο δύσκολη στιγμή, ανέλαβε την
ευθύνη ενός κράτους και με μια ειλικρινή διά-
θεση επέλεξε ένα ήσσονος σημασίας κακό για
να μας προστατεύσει από μια ξένη επέμβαση
ή μια αδελφοκτόνο αντιπαράθεση". 

Στην πραγματικότητα αυτό που προστάτευ-
σε ο στρατηγός Γιαρουζέλσκι με την επιβολή
του στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβρη του
1981 ήταν την άρχουσα τάξη και τα προκλητι-
κά της προνόμια από ένα εργατικό κίνημα που
είχε τολμήσει να αμφισβητήσει και την παντο-
δυναμία του "κόμματος" και την "αγκαλιά" της
"μεγάλης σοβιετικής πατρίδας".  

Αυτό που ακολούθησε, μόνο με προστασία
από "μια αδελφοκτόνο αντιπαράθεση" δεν έμοι-
αζε: δεκάδες χιλιάδες μέλη της "Αλληλεγγύης"
συνελήφθησαν από την αστυνομία και κλείστη-
καν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κάθε από-
πειρα αντίδρασης πνίγηκε στο αίμα -η επέμβα-
ση των δυνάμεων καταστολής ενάντια στους
απεργούς του ανθρακωρυχείου Βούιζεκ στο
Κατόβιτσε τρεις μέρες μετά το πραξικόπημα
άφησε πίσω της 9 εργάτες νεκρούς και πάνω
από 20 βαριά τραυματισμένους. Συνολικά η πε-
ρίοδος της καταστολής άφησε πίσω της πάνω
από 100 νεκρούς, ενώ χιλιάδες αγωνιστές πα-
ρέμειναν στις φυλακές ακόμα και μετά την άρ-

ση του στρατιωτικού νόμου.

Απολογητές

Αλλά και η υποτιθέμενη προστασία από «μια
ξένη επέμβαση» δεν έχει καμιά σχέση με την
πραγματικότητα. Οι κάθε λογής απολογητές
του πραξικοπήματος υποστηρίζουν ότι το μό-
νο που θα είχε πετύχει η «Αλληλεγγύη», αν κα-
τάφερνε τελικά να ανατρέψει το καθεστώς, θα
ήταν να προκαλέσει την επέμβαση των Ρωσι-
κών τανκς -όπως είχε γίνει το 1968 στην Τσε-
χοσλοβακία μετά την «Άνοιξη της Πράγας». Ο
ίδιος ο Γιαρουζέλσκι είχε υποστηρίξει πολλές
φορές, δημόσια, αυτή την άποψη. 

Τα μυστικά έγγραφα, όμως, που έχουν βγει
στη δημοσιότητα μετά την κατάρρευση της
«Σοβιετικής Ένωσης» δείχνουν ότι ο Γιαρου-

ζέλσκι -που είχε αναλάβει την πρωθυπουργία
στις αρχές του 1981- είχε ζητήσει επανειλημ-
μένα τη «βοήθεια» των Ρωσικών στρατευμά-
των για να αντιμετωπίσει την «απειλή» της Αλ-
ληλεγγύης. Η άρνηση της Ρωσίας τον ανάγκα-
σε τελικά να διακινδυνεύσει τη λύση της κήρυ-
ξης του στρατιωτικού νόμου.

Το 1981 ο Γιαρουζέλσκι κατάφερε να σώσει
το καθεστώς από την οργή των εργατών. Αλλά
δεν κατάφερε να αντιστρέψει την ροή της
ιστορίας. Η κρίση που είχε πυροδοτήσει την
έκρηξη της «Αλληλεγγύης» στις αρχές της δε-
καετίας του 1980 απλώθηκε μέσα στα επόμενα
χρόνια σε ολόκληρο το «Ανατολικό Μπλοκ». Το
1989 τα καθεστώτα του «κρατικού καπιταλι-
σμού» -γιατί αυτό ήταν στην πραγματικότητα
αυτό που ονομαζόταν «υπαρκτός σοσιαλι-
σμός»- άρχισαν να πέφτουν το ένα μετά το άλ-

λο, κυριολεκτικά σαν χάρτινοι πύργοι. 
Δυστυχώς η εργατική τάξη δεν κατάφερε

πουθενά να επωφεληθεί πραγματικά από αυτή
την ανατροπή. Η αριστερά ήταν πολύ αδύναμη
και η παλιά άρχουσα τάξη κατάφερε να διασω-
θεί -οι σημερινοί διαβόητοι ολιγάρχες δεν είναι
παρά οι απόγονοι (συχνά με την κυριολεκτική
έννοια της λέξης) της παλιάς νομενκλατού-
ρας, της κομματικής ιεραρχίας, που κυβερνού-
σε την εποχή του «σοσιαλισμού» τις χώρες του
«Ανατολικού Μπλοκ». 

Παρά την επιτυχία της αυτή, όμως, η άρχου-
σα τάξη δεν έχει καταφέρει πουθενά να ξανα-
στήσει χούντες όπως του Γιαρουζέλσκι. Και η
ιστορία δεν έχει πει, προφανώς, ακόμα την τε-
λευταία της λέξη.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Η Χούντα του Γιαρουζέλσκι

Σ
τα τέλη της δεκαετίας του
1970 η Πολωνία βυθίστηκε σε
μια τρομαχτική κρίση, μια κρί-

ση παρόμοια με αυτή που ζούμε
εμείς σήμερα στην Ελλάδα: το 1979
το ΑΕΠ έπεσε δυο μονάδες κάτω.
Το 1980 έχασε άλλες 8 μονάδες. Το
1981 η οικονομία ήταν πια σε ελεύ-
θερη πτώση: οι εκτιμήσεις για την
πτώση του ΑΕΠ ποικίλουν από το 15
μέχρι το 20% -και αυτά μέσα σε μια
και μοναδική χρονιά.

Η "σοσιαλιστική" κυβέρνηση προ-
σπάθησε -τι πρωτότυπο- να μεταφέ-
ρει την κρίση στις πλάτες των εργα-
τών. Την 1η Ιούλη του 1980, ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνω-
σε ότι από εδώ και πέρα τα "λαϊκά
καταστήματα" (που πουλούσαν επι-
δοτούμενα τρόφιμα για τους εργά-
τες) θα διέθεταν μόνο δεύτερης δια-
λογής κρέας -τα κρέας καλής ποι-
ότητας θα πωλείτο πλέον μόνο από
τα «ελεύθερα καταστήματα»  -σε τι-
μές απλησίαστες, εννοείται, για
τους εργάτες. Η ανακοίνωση ήταν η
σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξε-
χειλίσει: πυροδότησε ένα πρωτοφα-
νές κύμα απεργιών που σάρωσε κυ-
ριολεκτικά τα μεγαλύτερα βιομηχα-
νικά κέντρα της χώρας. 

Η κυβέρνηση προσπάθησε να
ελέγξει την κατάσταση με την παλιά,
δοκιμασμένη της συνταγή: την κατα-
στολή. Μόνο που αυτή τη φορά, αντί
να "συνετίσει" τους εργάτες, το μόνο
που κατάφερε ήταν να τους εξα-
γριώσει ακόμα περισσότερο. Από
αυτή την οργή γεννήθηκε η "Αλλη-
λεγγύη", ένα "ανεξάρτητο συνδικά-
το" που στο απόγειο της δύναμής
του, το φθινόπωρο του 1980, έφτα-
σε να έχει 10 εκατομμύρια μέλη.

Η αφορμή για τη δημιουργία της
ήταν η στοχοποίηση από την διεύ-
θυνση του τεράστιου ναυπηγείου
Λένιν που βρισκόταν στην πόλη
Γκτάνσκ μιας εργάτριας, της Άννας
Βαλεντίνοβιτς. Η Βαλεντίνοβιτς συμ-
μετείχε σε μια από τις μισό-παράνο-
μες ομάδες "υποστήριξης των εργα-
τών" που είχαν ξεπηδήσει από την
κρίση και την επίθεση του καθεστώ-
τος. Η αντίδραση της ομάδας ήταν
άμεση: έβγαλε μια χειρόγραφη κα-
ταγγελία την οποία μοίρασε υπόγεια
στο ναυπηγείο. Εξοργισμένο, ένα
τμήμα των εργατών σταμάτησε αμέ-
σως τη δουλειά και έκανε πορεία μέ-
σα στο εργοστάσιο, καλώντας και
τους υπόλοιπους να κατέβουν σε
απεργία. Το αποτέλεσμα ήταν μια

καθολική απεργία που απλώθηκε μέ-
σα στις επόμενες μέρες σε όλα τα
γύρω εργοστάσια. 

Τα αφεντικά τρομοκρατήθηκαν.
Για να εμποδίσει την εξάπλωση της
"πυρκαγιάς" η κυβέρνηση διέκοψε
τις τηλεπικοινωνίες ανάμεσα στο
Γκτανσκ και την υπόλοιπη χώρα. Μά-
ταια. Οι εργάτες έφτιαξαν μια "Δια -
επιχειρησιακή απεργιακή επιτροπή"
και εξέδωσαν μια καθημερινή εφημε-
ρίδα, την "Αλληλεγγύη" που έφτασε
να τυπώνεται σε 30.000 αντίτυπα. 

Απεργιακές επιτροπές

Απεργιακές επιτροπές άρχισαν να
ξεπηδάνε στη μια βιομηχανική πε-
ριοχή μετά την άλλη. Στις 31 Αυγού-
στου η τοπική «κυβέρνηση» του
Γκτανσκ αναγκάστηκε να καθίσει
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
με τους αντιπροσώπους των απερ-
γιακών επιτροπών. 

Οι διαπραγματεύσεις έγιναν μέσα
στο ναυπηγείο Λένιν και μεταδόθη-
καν ζωντανά από τα μεγάφωνα του
εργοστασίου στους χιλιάδες απερ-
γούς που είχαν συγκεντρωθεί για να
τις παρακολουθήσουν. Η κυβέρνηση
αναγκάστηκε να αποδεχτεί και τα
«21 σημεία» που είχαν θέσει οι

απεργιακές επιτροπές.
Η «Αλληλεγγύη» δεν ήταν απλά και

μόνο ένα συνδικάτο. Μέσα από την
δράση τους οι εργάτες της Πολωνίας
είχαν ανακαλύψει ξανά αυτό που εί-
χαν εφεύρει 75 χρόνια πριν οι συνά-
δελφοί τους στη Ρωσία: τα εργατικά
συμβούλια. Και τώρα η νίκη στο
Γκντανσκ με τη συνθηκολόγηση της
κυβέρνησης -κάτι αδιανόητο λίγους
μόνο μήνες πριν- χάριζε στις απερ-
γιακές επιτροπές τρομαχτική αίγλη.

Ταυτόχρονα, όμως, τις έβαζε αντι-
μέτωπες και με τρομαχτικές ευθύ-
νες. Τι θα έπρεπε να κάνει τώρα η
“Αλληλεγγύη”; Να ανατρέψει το
σταλινικό καθεστώς και να διεκδική-
σει την εξουσία; Ή να συμβιβαστεί,
διεκδικώντας απλά και μόνο κάποιες
μικροβελτιώσεις;

Δυστυχώς αυτό που επικράτησε
ήταν η λογική του συμβιβασμού. Και
το βασικό επιχείρημα που έκανε την
πλάστιγγα να γύρει προς την με-
τριοπάθεια ήταν το ίδιο ακριβώς που
επικαλούνται σήμερα οι απολογητές
του πραξικοπήματος και του Γιαρου-
ζέλσκι: ο κίνδυνος της Ρωσικής
επέμβασης. Το κίνημα έλεγαν οι «θε-
ωρητικοί» της «Αλληλεγγύης» ήταν
υποχρεωμένο να επιδείξει αυτοσυγ-

κράτηση.
Η κρίσιμη αναμέτρηση ήρθε τον

Μάρτη του 1981, ύστερα από μια
επιδρομή της αστυνομίας στα τοπι-
κά γραφεία της «Αλληλεγγύης» στο
Μπιντγκός. Σαν απάντηση στην πρό-
κληση, η ηγεσία της “Αλληλεγγύης”
κάλεσε σε γενική απεργία για τις 31
Μάρτη. 

Η κυβέρνηση πανικοβλήθηκε. Ο
Γιαρουζέλσκι πίεσε, με τη μεσολάβη-
ση της εκκλησίας και την απειλή των
ρωσικών τανκς, την ηγεσία της “Αλ-
ληλεγγύης”, να ανακαλέσει την
απεργία. Η ηγεσία «πείστηκε». Ο Λεχ
Βαλέσα, ο «πρόεδρος» της “Αλλη-
λεγγύης” βγήκε, λίγες ώρες πριν το
ξημέρωμα της 31ης Μάρτη, στην τη-
λεόραση και ανακάλεσε την απεργία.

Η ανάκληση έσπασε το ηθικό των
εργατών. Η «Αλληλεγγύη» άρχισε να
συρρικνώνεται. Ο Γιαρουζέλσκι ξέ-
χασε όλες του τις εκκλήσεις για με-
τριοπάθεια και έτρεξε να αξιοποι-
ήσει αυτή την αδυναμία για να συν-
τρίψει τους εργάτες: αντί να προ-
στατέψει το κίνημα από τα ρωσικά
τανκς, η πολιτική της «αυτοσυγκρά-
τησης» οδήγησε στο πραξικόπημα
της 13 Δεκέμβρη, τον στρατιωτικό
νόμο και τους νεκρούς.

1981: Διαδήλωση στην Αθήνα ενάντια στο πραξικόπημα Γιαρουζέλσκι
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“Τ
ο πρώτο πράγμα που
έχουν σημάνει είναι ο
διωγμός οικογενειών

που ζουν σε φτωχές εργατογειτο-
νιές. Μια πρόσφατη μελέτη υπο-
λόγισε πως 250 χιλιάδες άνθρω-
ποι έχουν πεταχτεί έξω από τα
σπίτια τους. Η διαδικασία της φυ-
λετικής εκκαθάρισης και της αρι-
στοκρατικοποίησης -διώχνοντας
πολλούς φτωχούς και εργαζόμε-
νους ανθρώπους προς πιο απομα-
κρυσμένες περιοχές- έχει στόχο
να βαθύνει μια αναδιαμόρφωση
των πόλεων που ήδη εξελίσσεται.
Νέες περιοχές έχουν δεσμευτεί
για κερδοσκοπία στα ακίνητα και
για σχέδια μεγάλων περιοχών με
κτίρια επιχειρήσεων για χάρη των
συμφερόντων της αγοράς.

Ο θυμός των ανθρώπων που εί-
δαν να τους αρνούνται το δικαίω-
μά τους στην πόλη τροφοδότησε
το 2013 τεράστιες διαδηλώσεις
ενάντια στην αύξηση της τιμής
των εισιτηρίων στα μέσα μεταφο-
ράς. Όταν η Βραζιλία επιλέχθηκε
να φιλοξενήσει τα δύο μεγάλα
αθλητικά γεγονότα, πολιτικοί και
επίσημοι του ποδοσφαίρου υπό-
σχονταν πως δεν θα χρησιμοποι-
ηθεί καθόλου δημόσιο χρήμα για
να χτιστούν στάδια.

“Eπενδύσεις”

Έλεγαν πως οι επενδύσεις για
τα γεγονότα θα γίνονταν με τρό-
πο ώστε να καλυφθούν οι ανάγ-
κες για δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαί-
τερα για δημόσιες συγκοινωνίες.
Όμως ο κόσμος γρήγορα συνει-
δητοποίησε πως η διοργάνωση
του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν
ήταν τίποτα περισσότερο από ένα
μεγάλο επιχειρηματικό σχέδιο, σε
μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούμε-
νο από δημόσιες πηγές.

Πέρασαν νόμοι έκτακτης ανάγ-
κης με τους οποίους εξαιρείται
από φόρους η FIFA, το ανώτερο
διοικητικό όργανο του παγκοσμίου
ποδοσφαίρου, και ορίστηκαν πε-
ριοχές αποκλειστικής εκμετάλλευ-
σης και πρόσβασης για τους σπόν-
σορες. Με αυτό τον τρόπο εκδιώ-
κονται οι μη δηλωμένοι εργάτες
και μικροπωλητές και αφαιρείται
το στοιχειώδες συνταγματικό δι-
καίωμα της ελεύθερης μετακίνη-
σης. Στην Τοπική Οργανωτική της
FIFA περιλαμβάνονται παράγοντες
του ποδοσφαίρου που έχουν εμ-
πλακεί σε σκάνδαλα διαφθοράς.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο χρησι-
μοποιήθηκε ταυτόχρονα ως δι-
καιολογία για την ιδιωτικοποίηση
αεροδρομίων. Μεγάλες κατα-

σκευαστικές εταιρείες έχουν βγά-
λει απίστευτα κέρδη χτίζοντας και
ανακαινίζοντας στάδια σε 12 πό-
λεις όπου θα φιλοξενηθούν αγώ-
νες -ξανά με χρηματοδότηση, φο-
ροαπαλλαγές και κρατικά δάνεια
σε χαριστικά επιτόκια. Μέχρι στιγ-
μής έχουν γίνει γύρω στις 25
απεργίες οικοδόμων στα στάδια
του Παγκοσμίου Κυπέλλου απαι-
τώντας αξιοπρεπή μισθό και συν-
θήκες εργασίας. Πολλές από τις
απεργίες έγιναν αυθόρμητα χω-
ρίς την υποστήριξη των συνδικά-
των. Σε ορισμένες τα αφεντικά ζή-
τησαν την καταστολή από την
αστυνομία -και την πήραν. Το
Παγκόσμιο Κύπελλο έχει αποκα-
λύψει σε όλο τον κόσμο την πραγ-
ματικότητα που βιώνουν οι Βραζι-
λιάνοι εργάτες, ειδικά στον κατα-
σκευαστικό τομέα. 

Πέρα από τις καταγγελίες για
αφεντικά που τρομοκρατούν και
καταπατούν την εργατική νομοθε-
σία, οχτώ εργάτες έχασαν τη ζωή
τους χτίζοντας στάδια λόγω της
έλλειψης μέτρων ασφαλείας. 

Ενώ στην FIFA παραχωρήθηκαν
επιπλέον δημόσιοι πόροι λόγω της
πίεσης που υπήρχε από στάδια
που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Ακό-
μη και ένας κυβερνήτης που ανή-
κει στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα
(PT) κατήγγειλε πως “η αποδοχή
των κανόνων που επέβαλε η FIFA
ήταν μια παγίδα”. Ωστόσο η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση -την οποία
ελέγχει το PT από το 2003- όπως
και οι τοπικές κυβερνήσεις που
ελέγχονται από δεξιά κόμματα της
αντιπολίτευσης λειτούργησαν σαν
πράκτορες της FIFA. Έχουν ήδη
οργανωθεί μια σειρά διαδηλώσεις
ενάντια στις επιπτώσεις του ποδο-
σφαιρικού γεγονότος. Ένα από τα
πιο σημαντικά κινήματα σε αυτόν
τον αγώνα είναι η Πανεθνική Συ-
νάθροιση Λαϊκών Επιτροπών.
Πρόκειται για μια συμμαχία ακτιβι-
στών σε εθνικό επίπεδο ενάντια
στις κοινωνικές επιπτώσεις του
Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει αντι-
ταχθεί στους νόμους έκτακτης
ανάγκης, και υπεράσπισε το δι-
καίωμα στην κατοικία, την ελευθε-
ρία των διαδηλώσεων και το δι-
καίωμα στην πόλη. Η 15η Μάη
υπήρξε η πρώτη πανεθνική μέρα
διαμαρτυρίας. Σε δυο βδομάδες
ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Το μόνο σίγουρο στη διοργάνωση
είναι ότι θα δούμε πολλούς περισ-
σότερους αγώνες στους δρό-
μους. Η διεθνής αλληλεγγύη μπο-
ρεί να βοηθήσει τον αγώνα μας.

Ο Ενρίκε Σάντσεζ μένει στο Σάο Πάουλο, είναι μέλος του Κόμμα-
τος για το Σοσιαλισμό και την Ελευθερία (PSOL), του μεγαλύτερου
κόμματος στα αριστερά του κυβερνώντος PT. Περιγράφει το τι έχει
σημάνει η πορεία προς το Μουντιάλ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες
για τους απλούς ανθρώπους στις πόλεις:

Τ
ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδο-
σφαίρου (Μουντιάλ) ξεκινάει
στις 12 του Ιούνη στη Βραζι-

λία. Οι διαδηλώσεις όμως έχουν ήδη
ξεκινήσει, είναι μαζικές, δυναμικές
και απλώνονται και στις δώδεκα πό-
λεις όπου πρόκειται να φιλοξενη-
θούν αγώνες. 

Δεν πρόκειται απλώς για κινητο-
ποιήσεις αφηρημένα ενάντια στο
Μουντιάλ. Αυτό που έχει συμβεί εί-
ναι ότι όλων των ειδών οι επί μέρους
κινητοποιήσεις, από γειτονιές ενάν-
τια στις εξώσεις, κινήματα για την
προστασία του περιβάλλοντος, ιθα-
γενείς, εργατικά συνδικάτα ως τις
πρωτοβουλίες για τις δημόσιες συγ-
κοινωνίες έχουν συντονιστεί ενάντια
στην καπιταλιστική επιθετικότητα
που συμβολίζει το Μουντιάλ. Τα κέρ-
δη των κατασκευαστικών εταιρειών,
ολόκληρου του συμπλέγματος επι-
χειρήσεων που κινείται γύρω από το
ποδόσφαιρο, τη διαφήμιση και την
οικοδομή σαρώνουν δικαιώματα και

κατακτήσεις. Από κοντά και η “αρι-
στερή” κυβέρνηση της Ντίλμα Ρου-
σέφ που αξιοποιεί το Μουντιάλ αλλά
και τους Ολυμπιακούς Αγώνες που
ακολουθούν το 2016 έχοντας έδρα
το Ρίο ντε Τζανέιρο για να προχωρή-
σει σε διαρθρωτικές αλλαγές σε βά-
ρος των φτωχών, από ιδιωτικοποι-
ήσεις μέχρι “ανάπλαση” πόλεων.

Συνέχεια

Οι κινητοποιήσεις είναι μιας μορ-
φής συνέχεια της περσινής έκρηξης
κατά των αυξήσεων στα εισιτήρια
των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δύο
εκατομμύρια άνθρωποι έφτασαν να
διαδηλώνουν ταυτόχρονα τον Ιούνη
του 2013, με αφορμή μια μικρή αύ-
ξηση γύρω στα 0,07 ευρώ στο εισι-
τήριο. Στην κορύφωση του αγώνα
κηρύχθηκαν απεργίες, με τους με-
ταλλεργάτες στην πρώτη γραμμή.
Το κόκκινο νήμα που ενώνει τα κινή-
ματα τον τελευταίο χρόνο στη Βρα-
ζιλία είναι η αίσθηση ότι το κύμα της
οικονομικής άνθησης φτάνει στο τέ-

λος του και οι φτωχοί θα πληρώ-
σουν το σκάσιμο της φούσκας. Από
7,5% ανάπτυξη το 2010 η βραζιλιάνι-
κη οικονομία επιβραδύνθηκε κατα-
κόρυφα στο 2,3% το 2013 και ανα-
μένεται να φτάσει το 1,8% φέτος.

Η κυβέρνηση προσπαθείχ να που-
λήσει τους αγώνες ως φιλί ζωής
στην οικονομία. Ο κόσμος όμως δεν
είναι διατεθειμένος να κρατήσει κοι-
νωνική ειρήνη. Την περασμένη βδο-
μάδα οι οδηγοί των λεωφορείων
προχώρησαν σε απεργία σε τέσσε-
ρις μεγάλες πόλεις διεκδικώντας δε-
δουλευμένα. Η απειλή για απεργίες
στις συγκοινωνίες στη διάρκεια του
Μουντιάλ είναι εφιάλτης για την
Ρουσέφ. Από την αρχή της χρονιάς,
καθώς το Μουντιάλ πλησιάζει, οι
απεργίες ακολουθούν τροχιά ανό-
δου. Ένας φοιτητής περιγράφει αυ-
θόρμητα το κλίμα: “Αισθανόμουν
ένοχος όταν είπα στους καθηγητές
μου ότι θα λείψω από τα μαθήματα
για δυο βδομάδες ώστε να ταξιδέψω
πριν ξεκινήσει το χάος του Μουν-
τιάλ. Φαίνεται όμως ότι το χάος έχει
ήδη αρχίσει. Η ένταση είναι παντού
στα ύψη. Η αστυνομία και οι οδηγοί
λεωφορείων απεργούν στο Σάο Πά-
ουλο. Οι εκπαιδευτικοί που απασχο-
λούνται από τους Δήμους το ίδιο. Οι
οδηγοί λεωφορείων στο Σαλβαδόρ
ξεκινάνε απεργία από Δευτέρα, το
Πανεπιστήμιο του Σάο Πάουλο βρί-
σκεται σε πλήρη απεργία. Στο Ρίο οι
εργαζόμενοι στους σταθμούς λεω-
φορείων και οι εκπαιδευτικοί απερ-
γούν. Και τώρα οι καθηγητές μου
και το διοικητικό προσωπικό κήρυ-
ξαν απεργία που ξεκινά από την Τρί-
τη. Τα καλά νέα είναι ότι φαίνεται
πως δεν πρέπει να ανησυχώ για αδι-
καιολόγητες απουσίες”.

Η Βραζιλία του Μουντιάλ

ΓΑΛΛΙΑ

Αντιφασιστική διαδήλωση στο Παρίσι, 29 Μάη

Διαδήλωση στη Βραζιλία ενάντια στη FIFA
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Όλα μέλι - γάλα; 
(ή μήπως σοκολάτα)

Α
ν κρίνει κανείς από τις δηλώσεις των ευρωπαίων ηγετών
για τις εξελίξεις στην Ουκρανία φαίνεται πως πιστεύουν
ότι αν περιγράφουν την κατάσταση με τα πιο χαρούμενα

χρώματα, η πραγματικότητα θα προσαρμοστεί στα μέτρα τους.
Πανηγυρίζουν για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών
που έγιναν στις 25 Μάη γιατί υποτίθεται σηματοδοτούν αλλαγή
σελίδας και ευκαιρία ειρήνευσης. Λίγες μέρες μετά τις εκλογές
ο ουκρανικός στρατός βομβάρδισε αεροδρόμιο στα ανατολικά
της χώρας που είχε καταληφθεί από αντιφρονούντες, δολοφο-
νώντας 50 ανθρώπους. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ούτε καν καταδί-
κασε την “υπερβολική βία”, όπως συνηθίζει.

Ο Πέτρο Ποροσένκο εκλέχθηκε πρόεδρος με 54,7% από τον
πρώτο γύρο και έτσι θα μπορέσει να βάλει τάξη στην πολιτική
σκηνή της χώρας που κυριαρχείται από τους “ολιγάρχες” - με-
γαλοκαπιταλιστές που λειτουργούν σαν κομματάρχες. Όμως τι
παράδοξο... ο Ποροσένκο είναι κι αυτός ολιγάρχης. Είναι ο “βα-
σιλιάς της σοκολάτας”, μιας και η επιχειρηματική του πορεία ξε-
κίνησε από τη βιομηχανία της ζαχαροπλαστικής. Εκτός από
γλυκά, η αυτοκρατορία του Ποροσένκο περιλαμβάνει ναυπη-
γεία, αυτοκινητοβιομηχανίες και φυσικά τηλεοπτικά κανάλια. Η
αντίπαλός του στις εκλογές (η οποία καταβαραθρώθηκε με
12,8%) ήταν η Γιούλια Τιμοσένκο, η “βασίλισσα του φυσικού αε-
ρίου”.

Οι ευρωπαϊκές ελπίδες είναι ότι θα καταφέρει να ενώσει τη
χώρα, πάνω από τις διαχωριστικές γραμμές Ανατολής – Δύσης.
Στην πραγματικότητα, το προσόν του είναι ότι υπήρξε υπουρ-
γός τόσο των φιλοδυτικών κυβερνήσεων που προέκυψαν μετά
την πορτοκαλί “επανάσταση” το 2004-5 όσο και της κυβέρνη-
σης με πρωθυπουργό τον Αζάροφ και πρόεδρο τον Γιανουκό-
βιτς, ως το ξέσπασμα της εξέγερσης στο Μαϊντάν τον περασμέ-
νο Δεκέμβρη. Με λίγα λόγια, βαθιά χωμένος στο διεφθαρμένο
σύστημα εξουσίας εδώ και χρόνια.

Οικονομία σε ελεύθερη πτώση

Η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και το
ουκρανικό νόμισμα κατρακυλάει έχοντας χάσει 27% της αξίας
του. Εκτιμάται ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ φέτος θα είναι 5%. Η
ΕΕ ελπίζει τώρα ότι ο Ποροσένκο θα τσακίσει τη διαφθορά. Αυ-
τό που εννοούν είναι ότι θα προχωρήσει σε φιλελευθεροποίηση
της οικονομίας, σε ιδιωτικοποιήσεις και θα εφαρμόσει τους κα-
νόνες για τους οποίους πιέζει το ΔΝΤ, δηλαδή αυξήσεις στις τι-
μές των βασικών προϊόντων και συγκράτηση των μισθών. Πείνα
και φτώχεια για την πλειοψηφία του πληθυσμού, δηλαδή.

Οι φασίστες, παρότι τους έχουν δοθεί απλόχερα μια σειρά
υπουργεία, αποδείχθηκαν ανίκανοι να μετατρέψουν την κρατική
εξουσία σε πολιτική επιρροή. Το Σβόμποντα και ο Δεξιός Τομέ-
ας από κοινού δεν συγκέντρωσαν ούτε 2%. Δεν δούλεψε ούτε η
διαφήμιση που τους έκανε ο Πούτιν, ο οποίος μιλούσε για φασι-
στικό πραξικόπημα και φασιστική κυβέρνηση. Τώρα ο ίδιος ο
Πούτιν δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με τον Ποροσένκο, και
ο ίδιος ο νέος πρόεδρος παρότι θέλει σύσφιξη σχέσεων με την
ΕΕ, δεν θέλει να υπάρχουν δυσαρέσκειες με τη Ρωσία. Την πε-
ρασμένη βδομάδα η Ρωσία επιβεβαίωσε πως παρέλαβε σχεδόν
600 εκατομμύρια ευρώ από τα ουκρανικά χρωστούμενα για το
φυσικό αέριο. Όταν πέφτει το χρήμα, τα περί φασιστικού πραξι-
κοπήματος είναι “περασμένα, ξεχασμένα”.

Όσο και να υποκρίνονται οι διεθνείς προστάτες της νέας κυ-
βέρνησης, οι πολιτικές του ΔΝΤ θα ξαναφέρουν στην επιφάνεια
την οργή που οδήγησε στην εξέγερση του Μαϊντάν. Ο Σόιμπλε
είπε μάλιστα πως η Ουκρανία έχει πολλά να διδαχτεί από... την
Ελλάδα. Μπορεί προς το παρόν ο εθνικισμός και η παρέμβαση
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων (ΕΕ, ΗΠΑ και Ρωσίας) να έχουν
διχάσει τη χώρα με βάση τη γεωγραφία και τη γλώσσα, όμως η
πραγματικότητα θα ξαναφέρει στην πρώτη γραμμή τους πραγ-
ματικούς λόγους για τους οποίους εξεγείρεται ο κόσμος, τις
συνθήκες ζωής και δουλειάς του.

Νίκος Λούντος

Η
πιο επίκαιρη αντιφασιστική συνάντηση οργανώνεται
το Σάββατο 14 Ιούνη στο Λονδίνο με πρωτοβουλία
της κίνησης Ενωθείτε Ενάντια στο Φασισμό (UAF). Η

συζήτηση θα διαρκέσει ολόκληρη τη μέρα και ανάμεσα
στους ομιλητές θα είναι συνδικαλιστές, εκπρόσωποι οργα-
νώσεων μεταναστών, αντιρατσιστικών κινήσεων, βουλευτές
και ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στο αντιφασιστικό κί-
νημα.

Στην τελευταία του ανακοίνωση το UAF υπογραμμίζει τις
επιτυχίες και τις προκλήσεις για το αντιφασιστικό κίνημα
στη Βρετανία: “Η κίνηση Ενωθείτε Ενάντια στο Φασισμό
(UAF) χειροκροτεί την είδηση ότι ο Νικ Γκρίφιν και το Βρετα-
νικό Εθνικό Κόμμα (BNP) έχασαν τη μοναδική τους έδρα
στην Ευρωβουλή. Η ιδέα ότι ένας φασίστας ευρωβουλευτής
μπορούσε να αντιπροσωπεύει τη Βορειοδυτική Αγγλία ήταν
ένα στίγμα για την περιοχή. Η ήττα του Γκρίφιν δείχνει ότι η
πλειοψηφία απέρριψε το μήνυμα μίσους του BNP.

Πιστεύουμε ότι η άνοδος του Κόμματος της Ανεξαρτησίας
(UKIP) δεν υπήρξε η κύρια αιτία για την ήττα του BNP. Τo
BNP υπέστη τα πρώτα του μεγάλα εκλογικά πισωγυρίσματα
το 2010, πολύ πριν δούμε την εκλογική άνοδο του UKIP. Ο
Νικ Γκρίφιν και το BNP ηττήθηκαν από τον αμέτρητο αριθμό
αντιρατσιστών και αντιφασιστών ακτιβιστών που μοίρασαν
εκατοντάδες και χιλιάδες φυλλάδια πόρτα πόρτα στην πε-
ριοχή αποκαλύπτοντας το BNP και το μήνυμα μίσους τους.

Ωστόσο δεν ήταν όλα τα νέα καλά για το αντιρατσιστικό
κίνημα την Κυριακή το βράδυ. Σε ολόκληρη την Ευρώπη
ακροδεξιά και φασιστικά κόμματα είχαν σημαντικά οφέλη.

Από το FPO στην Αυστρία που συγκέντρωσε 20% και το
Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία με 24,95% ως τη Χρυσή Αυγή και
το Γιόμπικ στην Ουγγαρία, ενώ στη Γερμανία για πρώτη φο-
ρά ένα ναζιστικό κόμμα κερδίζει θέση στο Ευρωκοινοβούλιο.

Δεν υπάρχει περιθώριο για ικανοποίηση εδώ στη Βρετα-
νία. Η εκλογική νίκη του UKIP είναι πολύ ανησυχητική εξέλι-
ξη. Δηλώνουμε ξεκάθαρα πως το UAF δεν πιστεύει πως το
UKIP είναι φασιστικό κόμμα, ωστόσο πιστεύουμε ότι είναι
κόμμα ρατσιστικό το οποίο πρέπει να μας βρει απέναντι. Εί-
μαστε περήφανοι για το ρόλο που έχουμε παίξει την τελευ-
ταία δεκαετία, συνεισφέροντας στην ήττα του BNP και πιο
πρόσφατα της ρατσιστικής Λίγκας Αγγλικής Άμυνας (EDL). 

Ωστόσο είμαστε ξεκάθαροι πως η δουλειά κάθε άλλο πα-
ρά έχει τελειώσει. Τους ερχόμενους μήνες θα συνεχίσουμε
ώστε να εξασφαλίσουμε πως φασιστικά κόμματα δεν θα κα-
ταφέρουν να κάνουν κανένα βήμα εμπρός στη βρετανική
πολιτική. Πιστεύουμε επίσης πως είναι ζωτικής σημασίας η
εκστρατεία για να σταματήσουμε την άνοδο των ρατσιστι-
κών και φασιστικών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη, και μαζί
με άλλες οργανώσεις θα παλέψουμε ενάντια στην άνοδο
του UKIP.”

• Η Κίνηση Ενωμένοι ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φα-
σιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) είναι καλεσμένη και θα συμμε-
τέχει στη συνάντηση του Λονδίνου σαν συνέχεια και της
πρωτοβουλίας που είχε πάρει για τη διεθνή κινητοποί-
ηση στις 22 Μάρτη.

Η
επιτυχία του Εθνικού Μετώπου
της Μαρίν Λεπέν στις γαλλικές
ευρωεκλογές ήταν ένα από τα

αποτελέσματα που προκάλεσαν σοκ
σε όλη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά,
στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, ένα φασιστικό κόμ-
μα έρχεται πρώτο σε εκλογές. 

Τα αποτελέσματα δεν ήταν κεραυ-
νός εν αιθρία. Στις πρόσφατες τοπικές
εκλογές το FN είχε κάνει την καλύτερή
του εμφάνιση. Στον πρώτο γύρο των
προεδρικών εκλογών του 2012 η Μα-
ρίν Λεπέν είχε πάρει σχεδόν 6,5 εκα-
τομμύρια ψήφους. Από αυτές, στις ευ-
ρωεκλογές πήρε τα 4,7 εκατομμύρια,
όμως με την αποχή και την κατάρρευ-
ση των δύο παραδοσιακά μεγάλων
κομμάτων αναδείχθηκε στην πρώτη θέ-
ση. Το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα
έπεσε σε ιστορικό χαμηλό, ακολου-
θώντας τροχιά ΠΑΣΟΚ, παίρνοντας κά-
τω από 14%. Το δεξιό UMP παρότι
στην αντιπολίτευση, έχασε 7 ποσοστι-
αίες μονάδες από τις προηγούμενες
ευρωεκλογές.

Οι πολιτικοί των δύο κομμάτων κλα-
ψουρίζουν για την άνοδο των φασι-
στών και στην πράξη τους ανοίγουν το
δρόμο για περισσότερες επιτυχίες. Η
κυβέρνηση εξαπέλυσε ένα κύμα επιθέ-
σεων σε βάρος καταυλισμών μετανα-
στών λίγες μόλις μέρες μετά τα αποτε-

λέσματα. Αντίθετα, στο αντιφασιστικό
κίνημα της Γαλλίας έχει σημάνει συνα-
γερμός με διαδηλώσεις να οργανώνον-
ται αμέσως μετά την κάλπη. Ο Σιλ-
βέστρ Ζαφάρ, από το Παρίσι, μάς δίνει
μια εικόνα:

“Γύρω στις 10 χιλιάδες κόσμος, στην
πλειοψηφία τους νέοι, διαδήλωσαν
ενάντια στο Εθνικό Μέτωπο (FN) την
περασμένη Πέμπτη 29 Μάη. Οι διαδη-
λώσεις προέκυψαν ταχύτατα με πρω-
τοβουλία μιας πλατιάς γκάμας οργα-
νώσεων, από τις νεολαίες των κομμά-
των της αριστεράς και της κεντροαρι-
στεράς, από το MJS (τη νεολαία του
κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος)
ως το Μέτωπο της Αριστεράς και το
Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα (NPA),
μέχρι οργανώσεις φοιτητικές και αντι-
φασιστικές. Στο Παρίσι διαδήλωσαν
4.000. Στην Τουλούζη 1500, 1000 στη
Λυών, από 500 στη Νάντη, το Μπορντό
και τη Μασσαλία.

Παλμός

Οι διαδηλώσεις είχαν παλμό, με συν-
θήματα ενάντια στη Μαρίν Λεπέν και
ενάντια στο ρατσισμό. Ακούστηκαν
από κλασικά συνθήματα όπως “πρώτη,
δεύτερη και τρίτη γενιά – είμαστε όλοι
παιδιά μεταναστών” μέχρι το “Λεπέν
τελείωσες, η νεολαία είναι στους δρό-
μους”.

Είναι φανερή η αηδία που νιώθει πο-
λύς κόσμος για το αποτέλεσμα των
εκλογών της Κυριακής, που έφερε το
FN στην πρώτη θέση με 25%. Πολλοί
θυμήθηκαν το 2002, όταν ο πατέρας
της Μαρίν Λεπέν, ο ναζιστής Ζαν-Μαρί,
πήρε αρκετές ψήφους ώστε να περά-
σει στο δεύτερο γύρο των προεδρικών
εκλογών. Τότε είχαν ξεσπάσει μαζικές
διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία,
με αποκορύφωμα ένα εκατομμύριο κό-
σμος να βαδίζει στο Παρίσι την Πρω-
τομαγιά.

Το πνεύμα των διαδηλώσεων της
Πέμπτης θυμίζει επίσης τις νεολαιίστι-
κες διαδηλώσεις που οργανώθηκαν το
περασμένο φθινόπωρο ενάντια στην
απέλαση ξένων μαθητών και φοιτητών.
Παρόλο που το FN κατάφερε να προ-
σελκύσει ψήφους ρεκόρ την περασμέ-
νη Κυριακή, η πλειοψηφία στη Γαλλία
απορρίπτει και το FN και ό,τι αυτό πρε-
σβεύει.

Η επόμενη διαδήλωση που προ-
γραμματίζεται είναι για το Σάββατο 7
Ιούνη. Θα είναι μια κινητοποίηση μνή-
μης για το χαμό του αντιφασίστα ακτι-
βιστή Κλεμάν Μερίκ που δολοφονήθη-
κε πέρσι από έναν τραμπούκο ναζί. Στα
τέλη του Ιούνη προγραμματίζεται ένα
συνέδριο στο Παρίσι για να συντονι-
στούν όλες οι επιμέρους τοπικές καμ-
πάνιες ενάντια στην ακροδεξιά.”

Αντιφασιστική συνάντηση στο Λονδίνο

Διαδηλώσεις στη Γαλλία
ενάντια στο “Εθνικό Μέτωπο”



Η ΔΙΚΗ εργατικη αλληλεγγυη

Να αθωωθούν οι 3 της ΕΑ

Κάλεσμα αλληλεγγύης

Α
ντιφασιστική συγκέν-
τρωση συνδικάτων, συλ-
λόγων, δημοτικών κινή-

σεων, καλούν  την Πέμπτη 12
Ιούνη, στα δικαστήρια της
Ευελπίδων η εφημερίδα Εργα-
τική Αλληλεγγύη και η ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Εκείνη τη μέρα συνεχίζεται
η δίκη κατά της Κατερίνας
Θωίδου, δημοσιογράφου της
Εργατικής Αλληλεγγύης και
δημοτική σύμβουλο στο Δήμο
Νίκαιας-Ρέντη, του Πάνου
Γκαργκάνα, διευθυντή της
εφημερίδας και μέλος του
ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του
Τάσου Αναστασιάδη, εκδότη
της Εργατικής Αλληλεγγύης
και Συντονιστή της Συνάντη-
σης Εργατικής Αντίστασης, με-
τά επό μήνυση του Ι. Ανδριό-
πουλου, έμμισθου συνεργάτη
του βουλευτή της Χρυσής Αυ-
γής Χρ. Αλεξόπουλου. Ο μηνυ-
τής ζητά από την εφημερίδα
40.000 ευρώ για συκοφαντική
δυσφήμιση.

Ο αγώνας για να αθωω-
θούν οι τρεις διωκόμενοι της
Εργατικής Αλληλεγγύης είναι
η πρώτη αντιφασιστική μάχη
μετά τα αποτελέσματα των
εκλογών, που σηματοδοτούν
την άνοδο των ποσοστών της
Χρυσής Αυγής και ταυτόχρο-
να την προσπάθειά τους να
εμφανιστούν ως κυριλέ πολι-
τικό κόμμα. 

Το αντιφασιστικό κίνημα δεν
πρέπει να αφήσει τους δολο-
φόνους ναζιστές να παριστά-
νουν τους διώκτες τη στιγμή
που συνεχίζονται οι ανακρί-
σεις των στελεχών της Χρυ-
σής Αυγής για την κατηγορία
της ένταξης και διεύθυνσης
εγκληματικής οργάνωσης. Αλ-
λά ούτε και να τους επιτρέ-
ψουμε να το παίζουν μεταμε-
λημένοι, για να πέσουν στα
μαλακά όπως ο Μπούκουρας
και ο Αλεξόπουλος. Ο μεν
πρώτος βάζοντας τα κλάματα
και δηλώνοντας ότι έχει κάνει
δύο απόπειρες αυτοκτονίας, ο
δε δεύτερος,  που έτρεξε να
ανεξαρτητοποιηθεί, παριστά-
νοντας ότι δεν ήξερε τι σημαί-
νει Χρυσή Αυγή και ότι το κα-
τάλαβε μετά τη δολοφονία
Φύσσα (ο ίδιος δηλώνει μέλος
από το 1996).    

Η πραγματικότητα είναι ότι
την εκλογή του Χρυσαυγίτη
βουλευτή ακολούθησε μια συ-
στηματική προσπάθεια της
Χρυσής Αυγής να εξαπολύσει
σειρά επιθέσεων στην πόλη

της Λάρισας κατά μεταναστών
και ταυτόχρονα το στήσιμο
μιας βιομηχανίας μηνύσεων
κατά αντιφασιστών. Τον Γενά-
ρη του 2013 “τάγμα εφόδου”
της Χρυσής Αυγής επιτέθηκε
σε πακιστανικό μίνι μάρκετ
στη Λάρισα, όπου ξυλοκόπη-
σαν τον μετανάστη εργαζόμε-
νο και τον άφησαν αιμόφυρτο.
Λίγους μήνες νωρίτερα, στις
17 Σεπτέμβρη του 2012, «τάγ-
μα εφόδου» της Χρυσής Αυ-
γής επιτέθηκε σε δύο Πακι-
στανούς μετανάστες στην κεν-
τρική πλατεία της Λάρισας. Οι
μετανάστες αναγνώρισαν
τους δράστες οι οποίοι όταν
συνελήφθησαν άσκησαν μήνυ-
ση εναντίον των θυμάτων
τους. Λίγες μέρες πριν τα γε-
γονότα ο Χρ. Αλεξόπουλος εί-
χε προαναγγείλει με δηλώσεις
του επίθεση της Χρυσής Αυ-
γής στους μετανάστες μικρο-
πωλητές στο παζάρι της Λάρι-
σας. 

Δουλεμπορικά γραφεία
Την ίδια περίοδο που οργά-

νωναν επιθέσεις στους μετα-
νάστες, οι Χρυσαυγίτες προ-
σπάθησαν να στήσουν δου-
λεμπορικά γραφεία ανέργων
γεγονός που κατήγγειλε επί-
σημα το Εργατικό Κέντρο Λά-
ρισας. Δίπλα σε αυτές τις επι-
θέσεις, ο Αλεξόπουλος, με τη
βοήθεια προφανώς του συ-
νεργάτη του, έστησε μια ολό-
κληρη βιομηχανία μηνύσεων,
κατά του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Ελασσόνας, για
συκοφαντική δυσφήμιση. Ο
λόγος ήταν γιατί το Δημοτικό
Συμβούλιο Ελασσόνας έβγαλε
ψήφισμα κατά της εμφάνισης
της Χρυσής Αυγής σε εκδήλω-
ση μνήμης εκτελεσθέντων από
φασιστικά στρατεύματα στις
10 Μαρτίου 2013. 

Η μήνυση κατά της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης είναι πρό-
κληση κατά της ελευθερίας
του Τύπου και του αντιφασι-
στικού κινήματος. Και στις 12
Ιούνη αντιφασίστες, εργαζό-
μενοι, νεολαίοι και μετανάστες
θα δώσουν το παρών στα δι-
καστήρια απαιτώντας από τη
δικαιοσύνη να διερευνήσει την
εμπλοκή του δικηγόρου Ιωάν-
νη Ανδριόπουλου στις εγκλη-
ματικές επιθέσεις της Χρυσής
Αυγής και την πανηγυρική
αθώωση των τριών αντιφασι-
στών που διώκονται.

Κατά τη διάρκεια της 7μη-
νης παραμονής μας στο δρό-
μο του αγώνα δώσαμε συνεν-
τεύξεις, μιλήσαμε με ανθρώ-
πους της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης. Βρέθηκαν στο πλευρό
μας, πορευτήκαμε μαζί τους,
γνωριστήκαμε. Θεωρούμε
λοιπόν ότι αυτή η φωνή δεν
πρέπει να φιμωθεί. Γιατί μέσα
από την Εργατική Αλληλεγ-
γύη ακούγονται και οι δικές
μας φωνές. 

Είναι φωνές διαμαρτυρίας
ενάντια στην κυβέρνηση και
το μνημονιακό καθεστώς που
εφαρμόζει αλλά και ενάντια
σε αυτό το μόρφωμα που λέ-
γεται Χρυσή Αυγή, που ιδιαί-
τερα για μας τις αγωνιζόμε-
νες καθαρίστριες σημαίνει
επίθεση στη λογική μας, στα
δικαιώματά μας, στις ελευθε-
ρίες μας, επίθεση στην ίδια
τη ζωή, σημαίνει τη χειρότε-
ρη έκφραση που μπορεί να
υπάρξει στο ανθρώπινο εί-
δος. Μαζί με τις υπόλοιπες
συναδέλφισσές μου υψώνου-
με τη φωνή και λέμε: «Δεν θα
περάσει ο φασισμός». Αυτοί
οι άνθρωποι καλώς βρίσκον-
ται στη φυλακή και θα πρέπει
να ακολουθήσουν και οι υπό-
λοιποι. Και θα πρέπει να δώ-
σουμε στον κόσμο που ψήφι-
σε Χρυσή Αυγή να καταλάβει
ότι δεν τιμώρησε την κυβέρ-
νηση αλλά με αυτόν τον τρό-
πο τους δίνει δύναμη. 

Εμείς είμαστε αλληλέγγυοι
σε όλους τους μετανάστες
και τους πρόσφυγες, δεν
έχουμε να μοιράσουμε τίπο-
τα μαζί τους γιατί είναι και
αυτοί εργαζόμενοι και θα
μπούμε μπροστά μέχρι να
σταματήσει αυτή η πληγή
που λέγεται Χρυσή Αυγή.

Δέσποινα Κωστοπούλου
Καθαρίστρια Υπ. Οικονομικών 

Κ
αταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την προσπάθεια φίμωσης της
εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη και δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους
τρείς διωκόμενους αγωνιστές. 

Στις 12 Ιούνη συνεχίζεται η δίκη της Εργατικής Αλληλεγγύης που ξεκίνησε στις 30
Απρίλη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Η μήνυση γίνεται κατά της Κατερίνας
Θωίδου, δημοσιογράφου της εφημερίδας και νεοεκλεγμένης δημοτικής συμβούλου στο
Δήμο Νίκαιας-Ρέντη, του Πάνου Γκαργκάνα, διευθυντή της εφημερίδας και του Τάσου
Αναστασιάδη, εκδότη της. Μηνυτής είναι ο δικηγόρος Ιωάννης Ανδριόπουλος, έμμισθος
συνεργάτης του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου, ο οποίος
και μετά την υποτιθέμενη ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή παραμένει κανονικά στο πό-
στο του. Στην ίδια τη διαδικασία της δίκης που ξεκίνησε στις 30 Απρίλη φανερώθηκε η
στενή σχέση του μηνυτή, τόσο με το ΛΑΟΣ όσο και με τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής.

Η δίκη των αγωνιστών της Εργατικής Αλληλεγγύης στις 12 Ιούνη είναι πρόκληση για
κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο άνθρωπο. Γινόμαστε μάρτυρες μιας κατάστασης όπου
τα τάγματα εφόδου της Χ.Α. εναλλάσσονται με τον φασισμό της γραβάτας που επιδιώ-
κει να φιμώσει μια αριστερή εφημερίδα, αφού ο μηνυτής ζητάει σαν αποζημίωση για
“την τιμή και την υπόληψή του” 40.000  ευρώ. 

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, όπου ένα κομμάτι ψηφοφόρων της ΝΔ μετακόμι-
σε στη Χρυσή Αυγή, η δίκη της Εργατικής Αλληλεγγύης μετατρέπεται στην πρώτη μάχη
του αντιφασιστικού κινήματος ενάντια στη συμμορία της Χρυσής Αυγής. Γιατί είναι πρό-
κληση για τον καθένα και την καθεμιά που θεωρεί αυτονόητο να παίρνουν ιθαγένεια τα
παιδιά των μεταναστών που μεγαλώνουν δίπλα στα παιδιά όλων μας. Για κάθε αντιφασί-
στα που παλεύει να μπούν στη φυλακή τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής που δολο-
φόνησαν τον Παύλο Φύσσα και το Σαχζάτ Λουκμάν. Για να μπει φραγμός στην προσπά-
θεια των Χρυσαυγιτών να ξαναεμφανιστούν ως «νόμιμο πολιτικό κόμμα». Για να μην αφή-
σουμε τους κατηγορούμενους για την εγκληματική τους δράση να φιμώνουν αριστερές
εφημερίδες, αξιοποιώντας γέφυρες τόσο με την κυβέρνηση όσο και με την αστυνομία.
Για να υπερασπίσουμε τα δημοκρατικά δικαιώματα και την ελευθερία του τύπου.

Οι τρεις της Εργατικής Αλληλεγγύης πρέπει να αθωωθούν και η Δικαιοσύνη να ελέγξει τι
ρόλο έχει παίξει ο Ανδριόπουλος στα ναζιστικά εγκλήματα των πογκρόμ κατά μεταναστών,
στις επιθέσεις κατά αριστερών, στην υποστήριξη των νεοναζί δολοφόνων και τραμπούκων.

Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους τρείς διωκόμενους αγωνιστές και καλούμε
στη συγκέντρωση στην Ευελπίδων την Πέμπτη 12 Ιουνίου στις 9πμ.

Δέσποινα Κουτσούμπα, 
περιφερειακή σύμβουλος με την 
Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική

Γεωργία Νίκα, δημοτική σύμβουλος Δήμου
Αγίων Αναργύρων-Καματερού με την Ανυπό-
ταχτη Πόλη-Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση
στις γειτονιές Αγ.Αναργύρων-Καματερού

Δημήτρης Ταβουλάρης, δημοτικός σύμβου-
λος στο Ηράκλειο Αττικής με την Αριστερή Αν-
τικαπιταλιστική Δημοτική Κίνηση - "ΡΗΞΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ"

Δημήτρης Πολυχρονιάδης, δημοτικός σύμ-
βουλος Αμαρουσίου, Αριστερή Ριζοσπαστική
Δημοτική Κίνηση ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 

Νιάρχος Νιαρχάκος, δημοτικός 
σύμβουλος με την Ανυπόταχτη Πετρούπολη

Ράνια Νενεδάκη, δημοτικός σύμβουλος Ζω-
γράφου με  το Κίνημα στην Πόλη του Ζωγράφου

Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος
με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας 

Θανάσης Διαβολάκης, 
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Ανταρ-
σία στο Λιμάνι” στον Πειραιά 

Χρήστος Πατσούρας, επικεφαλής της δημο-
τικής κίνησης “ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα
Γιάννενα για την αντικαπιταλιστική ανατροπή”

Αγγελική Βάσιλα, δημοτική σύμβουλος 
Νέας Ιωνίας με το Εκτός Σχεδίου

Τάσος Αναστασιάδης Κατερίνα Θωίδου Πάνος Γκαργκάνας


