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Κ
λιμακώνονται οι προετοιμασίες
για την οργάνωση του μεγάλου
αντιφασιστικού συλλαλητηρίου

στις 20 Απρίλη, μέρα έναρξης της δί-
κης των νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
Συνδικάτα, φορείς, συλλογικότητες κα-
λούν σε συγκέντρωση στις 8πμ στη Γρ.
Λαμπράκη και Χρ. Σμύρνης, στο Γήπε-
δο της Προοδευτικής για να βαδίσουν
με πορεία στα δικαστήρια φυλακών Κο-
ρυδαλλού. 

Στο κάλεσμα συμμετέχουν οι Δήμοι
Κορυδαλλού και Νίκαιας - Α.Ι.Ρέντη,
κοινότητες μεταναστών, η κίνηση Χει-
ραφέτησης ΑμεΑ, η ΚΕΔΔΕ, η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι ΑΕΙ
και ΤΕΙ, η ΚΕΕΡΦΑ. 

ΑΔΕΔΥ

Ήδη, η ΑΔΕΔΥ μαζί με άλλα συνδικά-
τα όπως η ΠΕΝΕΝ, η ΕΙΝΑΠ, πρωτο-
βάθμια σωματεία ΕΛΜΕ και νοσοκομεί-
ων καλούν σε στάση εργασίας την Δευ-
τέρα 20/4 από τις 7.30μμ έως τις
10.30πμ, ενώ αναμένεται και άλλα συν-
δικάτα να μπουν στις κινητοποιήσεις με
απεργία, όπως το Εργατικό Κέντρο Πει-
ραιά. Σε όλη την Ελλάδα, σε πολλές πό-
λεις θα γίνουν κινητοποιήσεις την ίδια
μέρα, όπως στη Θεσσαλονίκη, την Πά-
τρα, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, τα Χα-
νιά, το Ρέθυμνο, την Καβάλα κλπ.

Σύσκεψη για την οργάνωση της 20ης
Απρίλη και τις μάχες ενάντια στο ρατσι-
σμό και το φασισμό που χρειάζεται να
δοθούν όλο το επόμενο διάστημα διορ-
γάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ την Τετάρτη 1η
Απρίλη στην ΕΣΗΕΑ. Συμμετείχαν αντι-
προσωπείες μεταναστευτικών κοινοτή-
των από το Μπαγκλαντές, τη Γουινέα,
τη Σενεγάλη, το Αφγανιστάν, την Αλβα-
νία που δήλωσαν ότι τις επόμενες ημέ-
ρες θα δουλέψουν για την επιτυχία της
κινητοποίησης στις 20 Απρίλη.

συνέχεια στη σελίδα 2

Aντιφασιστική
απεργία στις
20 Απρίλη

Το Καραβάνι Αλληλεγγύης στα Προπύλαια τη Δευτέρα 6 Απρίλη. Γυρίστε στις σελίδες 4, 5
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Ε
κατοντάδες μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, εργαζό-
μενοι του Δήμου, κάτοικοι της περιοχής, συγκεν-
τρώθηκαν την Πέμπτη 2 Απρίλη μπροστά στη δικα-

στική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, απαιτώντας να
μην διεξαχθεί σε αυτό το χώρο η δίκη της Χρυσής Αυγής
που ξεκινά στις 20 Απρίλη. 

Ήταν η πρώτη μαζική αντιφασιστική κινητοποίηση
των φορέων της πόλης του Κορυδαλλού, που συσπει-
ρώθηκαν με στόχο να βάλουν την πολιτική πίεση στον
υπουργό Δικαιοσύνης προκειμένου να μην γίνει η δίκη
της ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας σε ένα χώρο
που βρίσκεται σε απόσταση λίγων μέτρων από έντεκα
σχολικές μονάδες, τρεις βρεφονηπιακούς σταθμούς
και δύο αθλητικά κέντρα. Η διεξαγωγή της δίκης στον
Κορυδαλλό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μετατραπεί η
περιοχή σε αστυνομοκρατούμενη, ενώ η δικαστική αί-
θουσα είναι εντελώς ακατάλληλη αφού δεν εξασφαλί-
ζεται απαραίτητη δημοσιότητα προκειμένου να αποκα-
λυφθεί η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και οι
συνδέσεις της με τους κρατικούς μηχανισμούς και
τους εφοπλιστές.   

Στη συγκέντρωση της Πέμπτης 2/4 υπήρχαν τα κοινά
πανό των φορέων που καλούσαν στη συγκέντρωση και
έγραφαν με μεγάλα γράμματα «Όχι Δίκη της Χρυσής Αυ-
γής στον Κορυδαλλό» και είχαν την υπογραφή Δήμος Κο-
ρυδαλλού, Ενώσεις Γονέων, Δασκάλων, Καθηγητών,
Αθλητικά Σωματεία. Πανό κρατούσαν επίσης οι μικροί μα-
θητές του 8ου Γυμνασίου, ενώ αντιφασιστικά πανό είχαν η
Λαϊκή Συσπείρωση και η ΚΕΕΡΦΑ. Ανάρπαστα έγιναν τα
αυτοκόλλητα της ΚΕΕΡΦΑ και οι πικέτες «έξω οι νεοναζί»
από τους μαθητές, ενώ δεκάδες υπογραφές συγκεντρώ-
θηκαν στο κείμενο υπογραφών που απαιτεί την καταδίκη
των νεοναζί.

«Θα κλείσουμε τα σχολεία»
«Σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να κρατήσουμε

ανοιχτά τα σχολεία. Αν δεν αλλάξει ο χώρος της δίκης
θα κλείσουμε τα σχολεία στις 20 Απριλίου» είπε ο Δή-
μαρχος Κορυδαλλού Σταύρος Κασιμάτης στην ομιλία
του. «Να γίνει η δίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργά-
νωσης της Χρυσής Αυγής στο χώρο του Εφετείου Αθη-
νών και να πληρώσει για τα εγκλήματά της» απαίτησε η
Διαμάντω Μανωλάκου, βουλευτής Β' Πειραιά του ΚΚΕ
και κάλεσε τους μαθητές «σε κοινούς αγώνες μαζί με τα
σωματεία για να μην αφήσουν το αβγό του φιδιού να ση-
κώσει κεφάλι», ζητώντας επίσης από τους υπουργούς να
αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Στον ίδιο τόνο ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Κορυδαλλού, Γιάν-
νης Βαρδουνιώτης τόνισε ότι «δε ζητάμε αναβολή της δί-
κης αλλά να γίνει στο Εφετείο έτσι ώστε οι Χρυσαυγίτες να
λογοδοτήσουν δημόσια, να αποδειχτεί ότι είναι εγκληματι-
κή οργάνωση και να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματά
τους». Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων, Δημήτρης
Κρατημένος, τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που εί-
ναι αίτημα του λαού να μην γίνει η δίκη στον Κορυδαλλό,
ένα δικαστικό συμβούλιο να αποφασίζει ερήμην τους. 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου Χρήστος Βρεττάκος θύμισε
ότι είναι πρόκληση να διεξαχθεί αυτή η δίκη λίγα μόλις
μέτρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα, όπως προκλητική είναι η καθυστέρηση έναρξης
της δίκης. Τέλος, ο Πέτρος Κωνσταντίνου εκ μέρους της
ΚΕΕΡΦΑ τόνισε ότι ο χώρος διεξαγωγής της δίκης είναι
αρμοδιότητα του υπουργού Δικαιοσύνης, ενημέρωσε για
τη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ και κάλεσε στην πορεία
στις 20 Απρίλη προκειμένου να απαιτήσουμε την καταδί-
κη της Χρυσής Αυγής και να μην τους αφήσουμε να παρι-
στάνουν το δήθεν «αντιμνημονιακό κόμμα».

Κατερίνα Θωίδου

συνέχεια από σελίδα 1 

Προκηρύξεις για τις 20 Απρίλη έχουν
ήδη κυκλοφορήσει στα αγγλικά, τα γαλλι-
κά και τα ουρντού. Στον ίδιο τόνο και η αν-
τιπροσωπεία της Κίνησης Χειραφέτησης
Ατόμων με Αναπηρία-Μηδενική Ανοχή που
δήλωσαν ότι θα δώσουν το παρόν στην κι-
νητοποίηση, ενώ ο Βασίλης Κουκαλάνι
από τους βασικούς συντελεστές του Αντι-
φασιστικού Φεστιβάλ Παραστατικών Τε-
χνών του θεάτρου Εμπρός, δήλωσε ότι η
20η Απρίλη θα είναι ο επόμενος σταθμός
μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε
φέτος το Φεστιβάλ. 

Την περασμένη εβδομάδα εκδηλώσεις
αφιερωμένες στη δίκη της Χρυσής Αυγής
διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ σε Πάντειο, ΤΕΙ
Αθήνας και Καλών Τεχνών, ενώ μέσα στις
διακοπές του Πάσχα οργανώνονται συζη-
τήσεις των μαθητών Anticapitalista στις γει-
τονιές για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυ-
νατή συμμετοχή των μαθητών. Μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ σε δεκάδες πόλεις και γειτονιές
οργάνωσαν το Σάββατο 4 Απρίλη μαζικές

εξορμήσεις ενημέρωσης, όπου ετοιμάζον-
ται προσυγκεντρώσεις για την οργανωμένη
συμμετοχή στον Κορυδαλλό. 

Εγκλήματα
“Οι πρόσφατες καταδίκες των νεοναζί

στον Πειραιά για τις επιθέσεις σε βάρος
μελών της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας
και η καταδίκη των φασιστοειδών τραμ-
πούκων στα Χανιά, μας υπενθυμίζουν τις
βαρβαρότητες και τα εγκλήματα για τα
οποία δικάζεται η ναζιστική εγκληματική
οργάνωση”, ανακοίνωσε η ΚΕΕΡΦΑ.

“Η δημαγωγία των νεοναζί  που επιχει-
ρούν με αλλαγή φωτογραφίας στο προ-
φίλ να προβληθούν ως … «αντιμνημονια-
κή φιλοΣΥΡΙΖΑ δύναμη»! που στηρίζει
την κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση εί-
ναι μια απάτη. Παριστάνουν το «νόμιμο
πολιτικό κόμμα» για να ξεχαστεί η ναζι-
στική συγκρότησή τους και τα εγκλήμα-
τα των ταγμάτων εφόδου. Αυτή η δημα-
γωγία δεν πρέπει να περάσει. Χρειάζεται
να τους αφήσουμε στην απομόνωση

όπου τους έστειλε το κίνημα μετά τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα.

Αντί ο κ. Πανούσης να διαρρηγνύει τα
ιμάτια του για ανοχή της αριστεράς απέ-
ναντι στα κινήματα, ας ξηλώσει πρώτα τα
ερείσματα των νεοναζί μέσα στην ΕΛΑΣ.
Θα αφήσει τον κ. Γιοβανίδη που συγκά-
λυπτε συστηματικά τη δράση των ταγμά-
των εφόδου της Νίκαιας να έχει την ευ-
θύνη στην περιοχή;

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε μεθοδεύ-
σεις για αναβολή της δίκης με πρόσχημα
τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των φο-
ρέων του Δήμου Κορυδαλλού, των ενώ-
σεων γονέων και των εκπαιδευτικών. Η
δίκη πρέπει να γίνει στο Εφετείο Αθηνών
και να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη ότι δεν
θα δίνονται πρακτικά της δίκης καθημε-
ρινά για τους δικηγόρους και τα ΜΜΕ. Η
δίκη πρέπει να διεξαχθεί χωρίς εμπόδια
για τα θύματα των φασιστικών και ρατσι-
στικών επιθέσεων της Χρυσής Αυγής, με
πλήρη ενημέρωση όλων για την εγκλημα-
τική δράση των ταγμάτων εφόδου”.

Σε αντιφασιστική σύσκεψη καλεί η ΑΔΕΔΥ τις Ομο-
σπονδίες την Τετάρτη 8 Απρίλη στις 2μμ στα γραφεία
της (Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων), με θέμα την οργάνωση
καμπάνιας για την καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής
Αυγής και της διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, 20 Απριλίου,
στα δικαστήρια Κορυδαλλού. 

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τη σύσκεψη επειδή όπως αναφέρει
στο κάλεσμα «τα συνδικάτα έχουν υποχρέωση να παί-
ξουν κεντρικό ρόλο στην καμπάνια για την καταδίκη
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής». «Αυτή η δίκη», συνε-
χίζει «πρέπει να γίνει χωρίς την παραμικρή έκπτωση
για την εγκληματική δράση της οργάνωσης των νεο-
ναζί. Απαιτούμε να χυθεί άπλετο φως στη δράση των
φασιστικών συμμοριών και να αναδειχθούν οι ευθύ-
νες όλων των “υπόγειων” μηχανισμών που καλλιέργη-
σαν το έδαφος για να πραγματοποιούν τις επιθέσεις
τους οι νεοναζί».

Αντιφασιστική 
σύσκεψη της ΑΔΕΔΥ

Αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού, Πέμπτη 2/4

Προσυγκεντρώσεις
Αμπελόκηποι:
Άγιος Σάββας, 7πμ

Εξάρχεια: Ομόνοια  7πμ
(έξοδος μετρό Πειραιώς)

Κυψέλη:
πλ. Αμερικής, 7πμ

Πετράλωνα:
ΗΣΑΠ, 6.45πμ

Καλλιθέα:
ΗΣΑΠ, 6.45πμ

Κουκάκι-Ν. Κόσμος:
Μετρό Συγγρού - Φιξ,
6.45πμ

Κεραμεικός - Κολωνός:
Μετρό Μεταξουργείο,
6.45πμ

Βριλήσσια: 
Μετρό Δουκίσης
Πλακεντίας, 6.30πμ

Αγία Παρασκευή:
Μετρό 6.45πμ

Μαρούσι: ΗΣΑΠ, 6.45πμ

Ν.Ηράκλειο:
ΗΣΑΠ, 6.45πμ

Ν.Ιωνία:
ΗΣΑΠ, 6.45πμ

Ν.Φιλαδέλφεια:
ΗΣΑΠ, 6.45πμ

Βύρωνας: πλ.Αγίου 
Λαζάρου, 6.45πμ

Παγκράτι:
Άλσος Παγκρατίου, 7πμ

Νέα Σμύρνη:
πλατεία Ν. Σμύρνης
(στάση τραμ), 7πμ

Ελληνικό:
Μετρό, 6.45πμ

Ηλιούπολη:
Μετρό , 7πμ

Δάφνη: Μετρό, 7.10πμ

Ζωγράφου:
πλ Γαρδένιας, 7πμ

Ιλίσια:
Ούλωφ Πάλμε και 
Γρηγορίου Αυξεντίου, 

7πμ

Άνω Λιόσια:
Προαστιακός 
Άνω Λιοσίων 6.45πμ

Ίλιον - Πετρούπολη:
Θηβών - Λακιώτης 7πμ

Περιστέρι:
Μετρό Ανθούπολη 
(Θηβών) 7πμ 

Αιγάλεω: Θηβών και
Ιεράς Οδού 7πμ 

Μαζική συγκέντρωση 
στις δικαστικές φυλακές

20 Απρίλη όλοι στον Kορυδαλλό
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Τ
ο ρητορικό ερώτημα «Ποιος κυβερνάει
αυτόν τον τόπο;» αποδίδεται στον παλιό
Καραμανλή τηn εποχή που η Φρειδερίκη

κινούσε τα νήματα των Ανακτόρων. Από τότε,
πολλά έχουν αλλάξει, αλλά το ερώτημα παρα-
μένει επίκαιρο. 

Αυτές τις μέρες βρισκόμαστε μπροστά σε
μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία πιέσεων για
δεξιότερη προσαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ. Την πιο
συμπυκνωμένη έκφραση την έδωσε δημοσίευ-
μα των Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, όπου, ούτε λίγο ούτε
πολύ, εμφανίζονται αξιωματούχοι της ΕΕ να
απαιτούν αλλαγή στη σύνθεση της κυβέρνη-
σης. «Ο Τσίπρας πρέπει να αποφασίσει αν θέ-
λει να είναι πρωθυπουργός ή ο ηγέτης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ», δήλωσε ένας ευρωπαίος αξιωματούχος,
λέει το σχετικό ρεπορτάζ.

Αντιστάσεις

Με άλλα λόγια, ο ρόλος του πρωθυπουργού
είναι να υλοποιήσει την ατζέντα που διαμορφώ-
νεται στο Γιούρογκρουπ κάμπτοντας τις εργα-
τικές αντιστάσεις, ακόμη κι αν εκφράζονται και
μέσα στο κυβερνητικό κόμμα. Οι απολυμένοι
διεκδικούν να γυρίσουν πίσω στις δουλειές
τους, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές έχοντας
δεσμευτεί ότι θα ικανοποιήσει αυτά τα αιτήμα-
τα, αλλά η δημιουργία πρωτογενούς πλεονά-
σματος σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ και του
ΔΝΤ παίρνει προτεραιότητα. Οι τραπεζίτες της
Φρανκφούρτης μπορούν να κυβερνάνε, οι ερ-
γάτες που απολύονται, όχι.

Το ζήτημα δεν περιορίζεται στους οικονομι-
κούς εκβιασμούς και στις πολιτικές πιέσεις των
«θεσμών» της ΕΕ. Η συνεργασία του Πανούση
με το Συγκρότημα πρώην Λαμπράκη και νυν Ψυ-

χάρη, αποκαλύπτει μια ακόμη πλευρά. Ένας
υπουργός που χρωστάει τη θέση του στην από-
φαση του Τσίπρα να δώσει στους στρατηγούς
της ΕΛΑΣ έναν συνεργάσιμο καθηγητή εγκλημα-
τολογίας επιτίθεται με πρωτοσέλιδο άρθρο στα
Νέα στην «Αριστερά του τίποτα».

Αν είσαι συνεχιστής της πολιτικής του «δεν
χωράνε άλλοι μετανάστες», της διατήρησης του
φράχτη στον Έβρο και της Αμυγδαλέζας, τότε
μπορείς να κυβερνάς. Αν είσαι αγωνιστής ενάν-
τια στο ρατσισμό και την καταστολή, τότε όχι.

Μονόδρομος

Αυτό που μας λένε όλοι αυτοί οι κήρυκες του
«ευρωπαϊσμού» και της «υπευθυνότητας» είναι
ότι ο κοινοβουλευτικός δρόμος είναι μονόδρο-
μος προς το συμβιβασμό με την υπάρχουσα
τάξη πραγμάτων: το μόνο που επιτρέπει στην
Αριστερά αν κερδίσει τις εκλογές, είναι να κα-
ταπίνει τις υποσχέσεις της στο όνομα του ρεα-
λισμού.

Είναι επείγον να αναδείξουμε ότι υπάρχει άλ-
λος δρόμος. Η δικαίωση των διεκδικήσεών μας
δεν επαφίεται στον πατριωτισμό των υπουργών
αλλά στη συνέχιση των εργατικών αγώνων. 

Δεν περιμένουμε να μας φέρει ο Βαρουφά-
κης από την Ουάσιγκτον τις δεσμεύσεις της
Λαγκάρντ, οργανώνουμε τις μάχες στα νοσο-
κομεία, στην ΕΡΤ, στα Λιμάνια ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις και τις περικοπές, για να πά-
ρει η εργατική τάξη πίσω όσα της έκλεψαν.

Δεν ψάχνουμε τη δημοκρατία στις συνεδριά-
σεις του Brussels group και του Eurogroup, ορ-
γανώνουμε την αντιφασιστική απεργία στις 20

Απρίλη και την εργατική Πρωτομαγιά για να ξη-
λώσουμε Τρόικες, Μνημόνια και Νεοναζί.

Όταν ο κάθε Πανούσης φτύνει την Αριστερά,
δεν παριστάνουμε ότι λέει «τα αυτονόητα». Πα-
λεύουμε για να δυναμώσουμε την Αριστερά
της ρήξης με την τάξη των καπιταλιστών που
κυβερνάει αυτόν τον τόπο και της ανατροπής
του συστήματος που διαιωνίζει τη φτώχεια και
την καταπίεση. Την ΑΝΤικαπιταλιστική Αριστε-
ρή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Ποιος
κυβερνάει
αυτόν τον
τόπο;

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Χωρίς να δέχεται έσοδα από κρατι-
κές και ιδιωτικές διαφημίσεις, η

Εργατική Αλληλεγγύη είναι καθημερι-
νά παρούσα με συνέπεια σε απεργίες,
συνελεύσεις, διαδηλώσεις και όπου
αλλού χτυπάει η καρδιά του κινήμα-
τος. Και αναπτύσσει δίχως να κουρά-
ζει, απόψεις, θεωρίες, ιστορικά. Η
συμβολή της στην ενημέρωση και τον
συντονισμό των εργατικών και λαϊκών
αγώνων αναντικατάστατη. 

Είναι η εφημερίδα που φέρνει τη
φωνή της κοινωνίας στο κίνημα και
στρέφει το κίνημα στην κοινωνία. Χω-
ρίς ακαδημαϊσμούς και βυζαντινολο-
γίες. Η συμβολή της επίσης στην ζύ-
μωση των απόψεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
που δεν έχει δική της εφημερίδα,
αναντικατάστατη. Σηματοδοτεί το κί-
νημα στους φίλους, αλλά και την απει-
λή στους εχθρούς. Για αυτό μηνύθηκε
από τους φασίστες, αλλά οι δίκες δεν
λυγίζουν τους αγωνιστές. Θα την στη-
ρίξουμε όπως μας στηρίζει και εκείνη.
Και θα συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα,
ακόμα πιο δυνατά σήμερα που οι ρε-
φορμιστικές αυταπάτες αρχίζουν να
διαλύονται, για μια αντικαπιταλιστική
προοπτική.

Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, 
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χ.Α.

Μια καλή αρχή για τη νέα οικονομι-
κή εξόρμηση της Εργατικής Αλ-

ληλεγγύης ήταν τα 7.200 ευρώ που
συγκεντρώθηκαν την περασμένη βδο-
μάδα. 

Ευχαριστούμε όσες και όσους γρά-
φτηκαν συνδρομητές στην εφημερίδα
και συνεχίζουμε αυτήν την προσπά-
θεια και τις επόμενες μέρες: Μιχάλης
Κ., Φωτεινή Π., Όλγα Κ., Αλέξανδρος
Χ., Γιάννης Σ., Πένη Α., Δημήτρης Ζ.,
Γιώργος Μ., Γιάννης Τ.. Ευχαριστούμε
επίσης τα σωματεία και τις ομοσπον-
δίες που ανανέωσαν τη συνδρομή
τους στην Εργατική Αλληλεγγύη:
ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ, ΠΟΕΔΗΝ, ΑΔΕΔΥ,
ΠΟΣΤ, ΠΟΣ, ΟΤΟΕ, Σύλλογος Υπαλλή-
λων Αγροτικής Τράπεζας, ΟΜΥΛΕ,
Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ. 

Ευχαριστούμε, τέλος, τις συντρό-
φισσες και τους συντρόφους που
έστειλαν τις προσωπικές τους ενισχύ-
σεις: Γιώργος Τ. 500, Φωτεινή Τ. 200,
από 100 ευρώ Αντώνης Κ., Κώστας Β.,
Μαρία Ν., Έφη Σ., Φωτεινή Λ., Κατερί-
να Κ. 70 ευρώ, από 50 Δήμητρα Κ., Αν-
τώνης Π., Φωτεινή Λ., Μανώλης Φ., Κα-
τερίνα Π., Ρίτα Τ., Γιάννης Μ., Δήμη-
τρα Κ. 40 ευρώ, από 30 Θράσος Τ.,
Έβελιν Β., Στέφανος Μ., Εύα Τ. 25 ευ-
ρώ, από 20 ευρώ Δημήτρης Λ., Μαρία
Α., Παναγιώτης Π., Σταυρούλα Π.,
Γιάννης Π., Δώρα Κ., Βασίλης Τ., Νί-
κος Π., Νίκος Τ., Μυρτώ Μ., Πωλίνα Γ.,
Λίλιαν Μ., Αντώνης Α., Δημήτρης Κ. 
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Μάκης Αναγνώστου εργάτης ΒΙΟ.ΜΕ.
"Από το 2011 αποφασίσαμε, για να μην πέσουμε στον καιάδα

της ανεργίας, να λειτουργήσουμε το εργοστάσιο μέσα από λει-
τουργίες βάσης, με απόλυτη ισότητα για να κερδίσουμε τις ζωές
μας και την χαμένη μας αξιοπρέπεια. 

Τα αφεντικά μας εκβιάζουν έχοντας σαν εργαλείο το απαράδεκτο
πτωχευτικό δίκαιο, που τους επιτρέπει να κλείνουν τα εργοστάσια
χωρίς να πληρώνουν τους εργαζόμενους, να εξαφανίζονται και όταν
το επιθυμούν να εμφανίζονται εκ νέου και να διεκδικούν τα εργοστά-
σια. Είμαστε εδώ και φωνάζουμε στην εξουσία «φτάνουν πια τα μνη-
μονιακά χρόνια», απαιτούμε την λειτουργία της παραγωγής κάτω
από εργατικό έλεγχο και διαχείριση. 

Σε προηγούμενη συνάντηση με παλιότερο υπ. Εργασίας του εί-
παμε ότι εμείς δεν θα περιμένουμε πότε θα νομοθετήσουν, ας νο-
μοθετήσουν αυτοί και ας μας φέρουν την άδεια στο εργοστάσιο.
Έτσι και τώρα, απαιτούμε να γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις του
Πρωθυπουργού για την λειτουργία του εργοστασίου κάτω από ερ-
γατικό έλεγχο και δεν γυρίζουμε πίσω αν δεν μας δοθούν οι απαι-
τούμενες εγγυήσεις. Τον δρόμο μας τον έχουν δείξει οι καθαρί-
στριες του ΥΠΟΙΚ".

"Εδώ και 25 μήνες η πολυεθνική
Lafarge έχει σταματήσει την παρα-
γωγή και έχει αρχίσει τις απολύ-
σεις. Από τους 236 έχουμε μείνει
μόνον 30.

Πρόκειται για κερδοσκοπικό παι-
χνίδι, διατηρούν τις άδειες για το
λιμάνι, τα λατομεία και το ρεύμα
υψηλής τάσης ενώ ταυτόχρονα κά-
νουν νέες περιβαλλοντικές μελέ-
τες. Οι άδειες και μόνο κοστίζουν
πάνω από 380.000 το χρόνο, ενώ
προσπαθεί να μας αναγκάσει να
παρατήσουμε το εργοστάσιο έως

ότου το προικίσει ώστε να το μετα-
πουλήσει σε κάποιαν άλλη πολυε-
θνική. Ζητήσαμε την αλληλεγγύη
όλου του κόσμου, επισκεφτήκαμε
τους εργαζόμενους της ΒΙΟΜΕ,
της Coca Cola, και της Kavala Oil.
Επειδή καταλάβαμε ότι πρέπει να
γίνουν κινήσεις από κάτω. Το κα-
ραβάνι δείχνει ότι σε όλη τη χώρα
υπήρχαν φωτιές που κρατούσαν
αναμμένο τον αγώνα αλλά ήταν μι-
κρές και κατά τόπους, αν καταφέ-
ρουμε να τις ενώσουμε θα γίνουν
πυρκαγιά. Αν ταυτόχρονα αποδεί-

ξουμε ότι οι εργαζόμενοι από κάτω
μπορούν να διαχειριστούν, θα μπο-
ρούσαμε να πετύχουμε την πραγ-
ματική ανατροπή. Δεν πρέπει το
αποτέλεσμα των εκλογών να μας
εφησυχάσει, το να περιμένουμε
την κυβέρνηση να μας λύσει τα
προβλήματα σταματώντας τον
αγώνα και την αλληλεγγύη θα είναι
ένα τεράστιο λάθος. Μόνο μέσα
από την αλληλεγγύη και τον αγώνα
μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδο-
μένα”.

Φωτεινή Νικηταρά καθαρίστρια ΥΠΟΙΚ  
"Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε σήμερα εδώ όλοι μαζί, θα ήταν κα-

λύτερο να ήμασταν μαζί εδώ και πολύ καιρό, θα είχαμε κερδίσει πολ-
λά περισσότερα. 

Είμαστε σε μια καλή πορεία για να φτάσουμε στην τελική νίκη,
αλλά αυτό που θα μας δώσει μεγάλη χαρά είναι όχι η δική μας νίκη
αλλά η νίκη όλων. Ο συνάδελφος μίλησε για την φωτιά που καίει, εί-
ναι σημαντικό ακόμα και μετά τη νίκη να αφήσουμε τη φωτιά να σι-
γοκαίει, ώστε με μια απλή σπίθα να μπορούμε να την ξανανάψουμε".

Γιάννης Γκίρμπας 
εργαζόμενος ΕΡΤ3  

"Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ανήκει στους
αγωνιζόμενους και την κοινωνία. Ακόμα και αν με από-
φαση της κυβέρνησης γυρίσουν ανάμεσα μας αυτοί
που πήγαν στα μορφώματα (ΔΤ και ΝΕΡΙΤ) θα είναι για
πάντα καταδικασμένοι στη συνείδηση μας. 

Ακόμα και αν εμείς διαγράψουμε με μια μονοκον-
δυλιά την ιστορία, τι θα πούμε στην κοινωνία όταν
αυτοί που υπηρέτησαν με πάθος το «μαύρο» και την
βάρβαρη, ακροδεξιά συγκυβέρνηση γυρίσουν σε
ένα δημόσιο μέσο ενημέρωσης και επιχειρήσουν με
αξιοπιστία να υπηρετήσουν τη δημόσια ενημέρωση;
Έχουν την αξιοπιστία; Μπορούν; Είναι σε θέση; Σή-
μερα κάναμε μαζί με το Kαραβάνι μια συμβολική
συγκέντρωση έξω από το Ραδιομέγαρο, πολύ θα θέ-
λαμε να μην κάνουμε άλλη συμβολική κινητοποίηση,
αλλά να μπούμε μέσα, όχι σαν εισβολείς, αλλά επι-
στρέφοντας στον φυσικό μας χώρο. Αυτό πρέπει να
γίνει και μάλιστα σύντομα, πέρα από τις νομοπαρα-
σκευαστικές προετοιμασίες που μας έχουν εγκλωβί-
σει στην λογική της ανάθεσης και του περίμενε. 

Το δεύτερο σχέδιο νόμου παρά τις συναντήσεις
με εκπροσώπους των εργαζομένων είναι σχεδόν το
ίδιο με το προηγούμενο, που ήταν φρικτό, πατάει
στο μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ, με εντελώς καθετοποιημέ-
νο μοντέλο ιεραρχίας. Εμείς θέλουμε σχέσεις ίσων
προς ίσους με εκλεγμένους και ανακλητούς διευθυν-
τές, με συμμετοχή της κοινωνίας στη φιλοσοφία
τους προγράμματος".

"Στο κέντρο αγώνα που έχουμε στην Αριστοτέλους
ένας περαστικός μας ρώτησε τι κάνουμε ακόμα στο
δρόμο. «Δεν είπε ο Τσίπρας θα σας πάρει πίσω;» Εμείς
απαντάμε ότι είπε αλλά δεν έκανε.

Ακόμα όμως και να μας είχε πάρει, πώς μπορούμε να
φύγουμε από το δρόμο όσο οι καθαρίστριες δεν έχουν
δουλειά, όσο η ΕΡΤ δεν έχει ανοίξει, όσο είναι άνεργοι
οι εργάτες της Coca Cola, όσο οι χρυσοθήρες κάνουν
πάρτι στην Χαλκιδική. Οι σχολικοί φύλακες λέμε «όρκο
τιμής να μη λυγίσω αν αυτή την πολιτική δεν την τσακί-
σω», αυτό είναι το στοίχημα. Μπορεί να είχαμε αλλαγή

πολιτικού σκηνικού και αλλαγή κυβέρνησης αλλά αλλα-
γή εξουσίας δεν είχαμε, ακόμα κουμάντο κάνουν οι
Μπόμπολες, οι Βαρδινογιάννηδες και τα δελτία των 8.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και σήμερα και αύριο και
όσο χρειαστεί, δεν μας χαρίστηκε τίποτε, όλα στο δρό-
μο τα κερδίσαμε. Με αυτό εδώ το καραβάνι, με τη συμ-
μετοχή των εργατών της BIO.ME. και των τσιμέντων
σπάμε τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στον ιδιωτι-
κό και στον δημόσιο τομέα και αυτό είναι πολύ σημαντι-
κό" ενώ κατέληξε καταγγέλλοντάς την αστυνομική κατα-
στολή στις Σκουριές νωρίτερα την ίδια μέρα.

Μ
ε συγκέντρωση στα Προ-
πύλαια και διαδήλωση στο
υπουργείο Εργασίας, ολο-

κληρώθηκε το Καραβάνι Αγώνα κι
Αλληλεγγύης, το πρωί της Δευτέ-
ρας 6/4. 

Μαζί με τους αγωνιστές και τις
αγωνίστριες του Καραβανιού, δια-
δήλωσαν οι διαθέσιμοι του υπουρ-
γείου Πολιτισμού, η Ένωση Τεχνι-
κών Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ), ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Κλεισίματα και τις
Διαθεσιμότητες, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη κι άλλες οργα-
νώσεις της εξωκοινοβουλευτικής
Αριστεράς. 

Αντιπροσωπεία της διαδήλωσης
απαίτησε συνάντηση με τον
υπουργό Εργασίας. Παρά την εδώ
και μέρες εκφρασμένη πρόθεση
των διαδηλωτών για συνάντηση,
αυτή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω
απουσίας του υπουργού.   

Το Καραβάνι ξεκίνησε την Παρα-
σκευή 3/4 από τη Θεσσαλονίκη με
συμμετοχή των εργαζόμενων της
ΕΡΤ3, των εργατών της ΒΙΟΜΕ,
των σχολικών φυλάκων, των καθα-
ριστριών του υπ.Οικονομικών και
των Τσιμέντων Χαλκίδας. 

Οι μεγάλοι αγώνες που οδήγη-
σαν την προηγούμενη μισητή κυ-
βέρνηση στην κατάρρευση συντο-
νίστηκαν κι έδωσαν ξανά το αγωνι-
στικό παρών απαιτώντας την άμε-
ση δικαίωση των διεκδικήσεών
τους. Κεντρικό σύνθημα του Καρα-
βανιού “Οι κοινωνικές κι εργατικές
ανάγκες είναι αδιαπραγμάτευτες –
Να παραμείνει το εργοστάσιο της
ΒΙΟΜΕ στα χέρια των εργατών της
– Επαναλειτουργία της ΕΡΤ με αυ-
τοδιαχείριση – Ακύρωση όλων των
απολύσεων – Επαναλειτουργία των
Τσιμέντων Χαλκίδας”.

“Ο Συντονισμός ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες
συμμετείχε στη διαδήλωση υποδο-
χής του Καραβανιού, στα Προπύ-
λαια” τόνισε ο Τάσος Αναστασιά-
δης από το Συντονισμό και συνέχι-
σε: “Ήταν μια πρώτη σημαντική κι-
νητοποίηση γιατί ένωσε όλα τα ερ-
γατικά κομμάτια που έπαιξαν τερά-
στιο ρόλο όλη την προηγούμενη
διετία ενάντια στην κυβέρνηση Σα-
μαρά και συνεχίζουν και σήμερα
για να επιβάλλουν ότι οι εργατικές
ανάγκες, τα δικαιώματα μας και οι
διεκδικήσεις μας δεν μπαίνουν
στην αναμονή. Για να μην αφήσου-
με τους συμβιβασμούς της κυβέρ-
νησης τόσο με τους δανειστές όσο
και με την άρχουσα τάξη στο εσω-
τερικό, να βάλουν στο πλάι τις δι-
κές μας ανάγκες, προκειμένου να
ικανοποιήσουν τους τραπεζίτες και
τα αφεντικά. Συνεχίζουμε! Επόμε-
νος μεγάλος σταθμός η απεργία
της Πρωτομαγιάς”.

Ο Χρήστος Αβραμίδης από την
ΕΡΤ3, μας έδωσε ένα σύντομο
χρονικό της κινητοποίησης που
διαδήλωσε σε 5 πόλεις πριν κατα-
λήξει στην Αθήνα:

“Ξεκινήσαμε με μια μεγάλη δια-
δήλωση στη Θεσσαλονίκη που κα-
τέληξε στην ΕΡΤ3 κι ακολούθησε
συναυλία. Το πρωί του Σαββάτου
το καραβάνι ξεκίνησε για τη Λάρι-
σα όπου ενωθήκαμε με καθηγητές
της τοπικής ΕΛΜΕ κι άλλους αγω-
νιστές και κάναμε διαδήλωση
στους δρόμους της πόλης. Οι συ-
νάδελφοι της ΕΡΑ Τρικάλων ήταν
εκεί και μετέδιδαν ζωντανά την κι-
νητοποίηση. Το βράδυ φιλοξενηθή-
καμε στο στέκι Para Todos, όπου
ζήσαμε συγκινητικές στιγμές αλλη-
λεγγύης. Άνθρωποι που μέχρι χτες
δεν γνωρίζονταν να μπορούν να
τρώνε και να συζητούν σαν αδέλ-
φια. 

Άνοιξαν τις πόρτες 

Στη συνέχεια πήγαμε στο Βόλο
όπου κι εκεί πραγματοποιήσαμε
διαδήλωση στους δρόμους της πό-
λης και καταλήξαμε στην ΕΡΑ Βό-
λου. Αγωνιστές κι αγωνίστριες από
το Βόλο και σύντροφοι από το Στέ-
κι Μεταναστών, πραγματικά άνοι-
ξαν τις πόρτες των σπιτιών τους
για να μας καλοδεχτούν και να μας
φιλοξενήσουν. 

Επόμενες στάσεις Χαλκίδα και
Λιβαδειά. Και στη Λειβαδιά διαδη-
λώσαμε στους δρόμους της πόλης
κι ακολούθησε εκδήλωση σε μια
κατάμεστη αίθουσα. Στην εκδήλω-
ση παρευρέθηκαν και βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ όπου ο κόσμος τους
εγκάλεσε να μην προδώσουν το κί-
νημα και να πάρουν τις σωστές πο-
λιτικές αποφάσεις τόσο για τη ΒΙΟ-
ΜΕ, για την ΕΡΤ3 όσο και για τις
Σκουριές, που την ίδια ώρα τα ΜΑΤ
του Πανούση κατέστελναν τη δια-
δήλωση στη Χαλκιδική. 

Στη Χαλκίδα ενωθήκαμε με τους
εργάτες των Τσιμέντων που αγωνί-
ζονται εδώ και δυο χρόνια ενάντια
στην απόλυσή τους από την πο-
λυεθνική Lafarge. Κάναμε κοινή πο-
ρεία μέσα στην πόλη και καταλήξα-
με στο στέκι που έχουν στήσει στο
κέντρο της πόλης.

Το απόγευμα της Κυριακής, φτά-
σαμε στην Αθήνα, όπου σταματή-
σαμε συμβολικά στο Ραδιομέγαρο
κι ακολούθησε εκδήλωση στο κέν-
τρο της Αθήνας και γλέντι στην κα-
τασκήνωση των Αγωνιζόμενων Κα-
θαριστριών και Σχολικών Φυλάκων,
στην Καραγιώργη Σερβίας.

Κερασάκι στην τούρτα η διαδή-
λωση της Δευτέρας στο κέντρο
της Αθήνας. Η κοινή διαδήλωση
αυτών των μεγάλων αγώνων στέλ-
νει το μήνυμα ότι τα κινήματα πρέ-
πει να έχουν μια αυτονομία απέ-
ναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση,
ιδιαίτερα όταν αυτή συμβιβάζεται
τόσο γρήγορα με τις επιταγές του
ντόπιου και διεθνούς κεφαλαίου”.

Αποσπάσματα από τις παρεμβά-
σεις στην εκδήλωση της Κυριακής
μπορείτε να διαβάσετε δίπλα.

ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ
ΠΙΣΩ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ

“Δ
ημόσια κι αυτοδιαχειριζόμενη – Φωνή για
κάθε αγωνιστή”, πρέπει να είναι η νέα ΕΡΤ,
υποστηρίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σε ανακοίνωσή

της με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου για την
επαναλειτουργία της. 

Συνεχίζει: “Κατατίθεται αυτή τη βδομάδα το νομο-
σχέδιο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Είναι ένα
πρώτο βήμα, που επέβαλαν με τον δίκαιο και σκληρό
αγώνα τους οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ σε όλη την Ελλά-
δα, που συνεχίζουν είκοσι δύο μήνες μετά το «μαύρο»
που έριξε η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέ-
λου και απαιτούν να δικαιωθούν και να νικήσουν.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όμως είναι πίσω από
τα αιτήματα και τις προσδοκίες των εργαζομένων. Το
άνοιγμα της ΕΡΤ «από μηδενική βάση», όπως διαφήμι-
ζε η νέα κυβέρνηση, στην πραγματικότητα σημαίνει
αποδοχή του εκτρώματος της ΝΕΡΙΤ. Μόνο το όνομα
μπορεί να αλλάξει, όλα τα υπόλοιπα παραμένουν τα
ίδια. Eνδεικτικό των προσανατολισμών είναι και η έν-
τονη φημολογία για διατήρηση του διευθύνοντος συμ-
βούλου της ΝΕΡΙΤ Π. Μάη.

Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζόμενων της ΕΡΤ,
ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους για αλλαγή του νο-
μοσχέδιου και απαιτούμε:

- Άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ με το σύνολο των
ραδιοτηλεοπτικών της σταθμών, χωρίς καμία περικο-
πή στις δραστηριότητες και τα προγράμματά της, με
νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες της πλήρους λειτουργίας της. 

- Επιστροφή στη δουλειά όλων των απολυμένων με
όλα τα δικαιώματα και τις καταχτήσεις που είχαν πριν
απολυθούν, μισθούς, ασφάλιση, συλλογικές συμβά-
σεις. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων της ΕΡΤ
που συνέχισαν τον αγώνα, μαζί με τους δεκάδες αλ-
ληλέγγυους που είναι απαραίτητοι στη λειτουργία της
ΕΡΤ και όχι ανακύκλωση νέων συμβασιούχων.

- Επαναλειτουργία στηριγμένη στην εμπειρία και τις
κατακτήσεις της «ελεύθερης και αυτοδιαχειριζόμε-
νης» ΕΡΤ, του ertopen, της ΕΤ3, αυτών των πρώτων
βημάτων εργατικού ελέγχου που έδειξαν στην πράξη
ότι οι εργαζόμενοι μπορούν καλύτερα χωρίς αφεντικά
και ακριβοπληρωμένους «συμβούλους». Της ΕΡΤ που
λειτουργεί και στηρίζεται στις αποφάσεις των γενικών
συνελεύσεων των ίδιων των εργαζομένων της και των
συνδικάτων της. Μ’ αυτόν τον τρόπο η ΕΡΤ έγινε τους
προηγούμενους 22 μήνες «η φωνή του κάθε αγωνι-
στή» και έτσι τη θέλουμε να συνεχίσει!”

ΕΡΤ Δημόσια και αυτοδιαχειριζόμενη

Μανώλης Σταθόπουλος Σχολικός Φύλακας 

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΒΟΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ

Ρεπορτάζ, επιμέλεια: Μανώλης Σπαθής, Στέλιος Μιχαηλίδης

6/4: Eργαζόμενοι της ΕΡΤ3, της ΒΙΟΜΕ και σχολικοί φύλακες διαδηλώνουν μαζί στο κέντρο της Αθήνας

Στέφανος Μπασινάς πρόεδρος του Ε.K. Χαλκίδας 

Στους δρόμους μέχρι
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Κινητοποίηση στο υπουργείο Εθνικής
Άμυνας στο πλαίσιο της στάσης εργασίας
τους οργάνωσαν οι εργαζόμενοι των Ναυ-
πηγείων Σκαραμαγκά την Πέμπτη 2 Απρίλη. 

Πήραν υπόσχεση μετά από τη συνάντηση
με τον αναπληρωτή υπουργό Κ. Ήσυχο, ότι
θα πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους μέχρι
την Μεγάλη Πέμπτη, ενώ τις επόμενες
εβδομάδες θα γίνει νέα συνάντηση για την
συνολική κατάσταση των ναυπηγείων. 

Οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή τους κα-
ταγγέλλουν ότι έχουν παραμείνει απλήρω-
τοι για τρεις μήνες, ενώ αναρωτιούνται «Τι

θα γίνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
Ναυπηγείου; Θα συνεχίσει να παραμένει
ιδιοκτήτης ο σημερινός, ο οποίος το οδήγη-
σε στην σημερινή άθλια κατάσταση;».

Σε σύσκεψη την Τε-
τάρτη 7/4, στις 7μμ, στο
Εργατικό Κέντρο Πει-
ραιά, καλούν ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Κλεισί-
ματα και τις Διαθεσιμό-
τητες και η ΠΕΝΕΝ (πα-
νελλήνια ένωση ναυτερ-
γατών). Αντικείμενο της
σύσκεψης είναι η αντί-
σταση στην ιδιωτικοποί-
ηση του ΟΛΠ και η οργά-
νωση της μεγάλης απερ-
γιακής κινητοποίησης
την Πρωτομαγιά.

Πανελλαδικές ήταν οι κινητοποιήσεις ενάντια στην κατάργηση της Κυ-
ριακάτικης Αργίας στις 5 Απρίλη. Σε πολλές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Χανιά, Πάτρα, Καλαμάτα, Βόλος κ.α) έγιναν διαδηλώσεις και περιφρου-
ρήσεις, οργανωμένες από σωματεία, συνελεύσεις και συντονισμούς. 

Στην Αθήνα το Συντονιστικό Δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυ-
ριακάτικης Αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια οργάνωσε περι-
φρουρήσεις σε πάνω από 40 μικρά και μεγάλα καταστήματα στην Ερμού,
ενώ ο Σύλλογος Yπαλλήλων Βιβλίου και Χάρτου πραγματοποίησε περι-
φρούρηση στο Public του Συντάγματος. Το Σωματείο εργαζόμενων στην
Vodafone έκανε το ίδιο στο κατάστημα της εταιρίας στην αρχή της Σταδί-
ου. Μετά το τέλος των περιφρουρήσεων έγινε πορεία στην οδό Ερμού
μέχρι το Μοναστηράκι.Απεργιακές περιφρουρήσεις οργάνωσαν και οι
δυνάμεις του ΠΑΜΕ, ενώ πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλα-
τεία Καπνικαρέας. Ακολούθησε διαδήλωση που ανέβηκε την οδό Αθη-
νάς προς την Ομόνοια.

Α
πλώνονται οι κινητοποιήσεις στα νοσοκο-
μεία, διεκδικώντας πληρωμή δεδουλευ-
μένων, προσλήψεις και χρηματοδότηση. 

Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο προ-
αύλιο πραγματοποιούν την Τρίτη 7/4, οι εργα-
ζόμενοι στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας. “Τα εκρη-
κτικά προβλήματα του νοσοκομείου λόγω της
τραγικής έλλειψης προσωπικού (360 κενές ορ-
γανικές θέσεις) και της υποχρηματοδότησης
επιδεινώνουν ραγδαία τη λειτουργία των πε-
ρισσότερων τμημάτων και κλινικών. Τελευταία
λειτουργική κατάρρευση πέρα από το ακτινο-
θεραπευτικό και το παθολογοανατομικό είχα-
με στο κυτταρολογικό εργαστήριο όπου η πα-
ρουσία μόνο ΜΙΑΣ!!!! παρασκευάστριας για
όλο το νοσοκομείο έχει οδηγήσει τη συναδέλ-
φισσα σε επαγγελματική εξουθένωση” επιση-
μαίνει το σωματείο εργαζομένων που καλεί σε
νέα γενική συνέλευση την Τετάρτη 22/4, στη
1μμ, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συνέντευξη
Τύπου στα Επείγοντα πραγματοποίησαν οι ερ-
γαζόμενοι του Ευαγγελισμού τη Δευτέρα 6/4.
Οι εργαζόμενοι του Ευαγγελισμού καταγγέλ-
λουν τη συνεχώς αυξανόμενη έλλειψη προσω-
πικού η οποία οδηγεί σε εντατικοποίηση της
εργασίας τους και τους ίδιους σε εξουθένωση,
με προφανείς συνέπειες στην υγεία τόσο των
ασθενών όσο και των ίδιων των υγειονομικών.
Προσθέτουν: 

Ράντζα
“Η απαράδεκτη κατάσταση με τα ράντζα στην

Ψυχιατρική - αλλά και στις άλλες κλινικές παθο-
λογικές και χειρουργικές- όλο και επιδεινώνεται
(δεν υπάρχει εφημερία που να έχουμε την επο-
μένη λιγότερο από 100 ράντζα). Οι προσλήψεις
που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο είναι αυ-
τές που είχαν προβλεφτεί από την προηγούμενη
Κυβέρνηση [...] και πάντως, είναι σταγόνα στον
ωκεανό σε σχέση με τις ανάγκες του Ευαγγελι-
σμού (και όλων των δομών υγείας). Υπάρχει
απλήρωτη εργασία για μήνες σε όλο το προσω-
πικό (εφημερίες, νυκτερινά, αργίες). Δεν είναι
απλά θέμα «γραφειοκρατίας», πρόκειται για
απληρωσιά λόγω της υποχρηματοδότησης στην
υγεία που συνεχίζεται αμείωτη”.

Με συμμετοχή πολλών δεκάδων εργαζομέ-
νων του νοσοκομείου αλλά και συμπαραστατών
από τις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας, πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη 2/4 συγκέντρωση στα
πλαίσια στάσης εργασίας των εργαζομένων
στο νοσοκομείο Αττικό. “Για το πρόβλημα με τα
ράντζα στο ΑΤΤΙΚΟ δεν ευθύνονται οι γιατροί

και το προσωπικό! Το πρόβλημα είναι πολιτικό!
Είναι συνέπεια των μνημονίων, της εξυπηρέτη-
σης του ληστρικού χρέους και της δημοσιονο-
μικής προσαρμογής, που επιβάλλει το κλείσιμο
νοσοκομείων, τη μείωση των δημόσιων δαπα-
νών, τους φραγμούς στις προσλήψεις προσωπι-
κού” αναφέρει μεταξύ άλλων το σωματείο σε
ανακοίνωσή του. “Από την προηγούμενη κυβέρ-
νηση συναντήσαμε τείχος άρνησης. Δυστυχώς
έως σήμερα βλέπουμε την ίδια αντιμετώπιση”
δηλώνουν οι εργαζόμενοι.

Τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη 7/4, συνεχί-
ζουν την επίσχεση εργασίας οι γιατροί του Γε-
νικού Κρατικού της Νίκαιας. Η επίσχεση έχει
ξεκινήσει από τις 23/3 και ήδη συμπληρώνει
τις δύο βδομάδες. Νέα γενική συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7/4 και θα ακολου-
θήσει σύσκεψη με φορεις και συλλογικότητες

στη 1μμ, στο χώρο του νοσοκομείου, με στόχο
τον κοινό και συντονισμένο αγώνα. “Ο αγώνας
ενάντια στα απλήρωτα που ανοίξανε οι γιατροί
της Νίκαιας χρειάζεται να στηριχθεί και να
απλωθεί παντού σε όλα τα νοσοκομεία, να
προχωρήσουμε άμεσα σε γύρο συνελεύσεων
για να αποφασίσουμε αγωνιστικές κινητοποι-
ήσεις” τονίζει το Συντονιστικό των Νοσοκομεί-
ων σε προκήρυξη συμπαράστασης που εξέδω-
σε και διακινείται πλατιά στα νοσοκομεία. 

Επίσχεση εργασίας από τις 14/4, ξεκινούν και
οι γιατροί στο Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας
της Εύβοιας δηλώνοντας ότι “δεν αντέχουμε την
παρατεινόμενη απληρωσιά των δεδουλευμένων
εφημεριών τριών μηνών, καταγγέλλουμε την με-
σοβέζικη στάση του Υπουργείου Υγείας που ενώ
διακηρύσσει σε όλους τους τόνους και εξαίρει
το φιλότιμο και την αυταπάρνηση της εργασίας

μας, συνεχίζει να μας έχει απλήρωτους για εφη-
μερίες από τον Δεκέμβριο του 2014”.  

Αντίστοιχα και οι γιατροί του Νοσοκομείου
της Λάρισας ξεκινούν επίσχεση εργασίας από
20/4, εάν μέχρι τότε δεν αποπληρωθούν τα δε-
δουλευμένα. 

Σε έναρξη επίσχεσης εργασίας από τις 23/4
προσανατολίζονται και οι γιατροί του Γ.Ν Γεν-
νηματάς στην Αθήνα, αν δεν έχει βγει πρό-
γραμμα εφημεριών για το 2015. Αυτό αποφα-
σίστηκε σε συνέλευσή τους την Παρασκευή
3/4. Νέα γενική συνέλευση θα πραγματοποι-
ηθεί στις 23/4 προκειμένου να εκτιμηθεί και να
αποφασιστεί η έναρξη της κινητοποίησης.

Αγωνιστικό κλίμα
Ενδεικτική του αγωνιστικού κλίματος και της

κατάστασης που αρχίζει να διαμορφώνεται ήταν
η μαζική συμμετοχή συνδικαλιστών μελών ΔΣ,
και απλών εργαζόμενων από νοσοκομεία όλης
της χώρας, στη σύσκεψη που πραγματοποίησε
η ΠΟΕΔΗΝ την Πέμπτη 2/4, στο Νοβοτέλ. 

Από τη μεριά του Συντονιστικού των Νοσο-
κομείων μίλησε ο πρόεδρος του σωματείου ερ-
γαζομένων στον Αγ. Σάββα και μέλος στο “Νυ-
στέρι”, Κώστας Καταραχιάς. Ο Κ. Καταραχιάς
επεσήμανε την ανάγκη να γίνουν επιλογές σύγ-
κρουσης με την πληρωμή του χρέους κι έφερε
παραδείγματα από τη δραματική κατάσταση
της δημόσιας Υγείας. Όσον αφορά στο πρό-
γραμμα κινητοποιήσεων (το οποίο ήταν και το
μόνο που προτάθηκε στη συζήτηση) πρότεινε
πανυγειονομική απεργιακή κινητοποίηση στις
23/4, τόνισε τη σημασία πανεργατικής απερ-
γίας την 1η Μάη και κάλεσε σε κήρυξη αντιφα-
σιστικής απεργίας στις 20 Απρίλη, πρώτη μέρα
της δίκης των ναζί της Χρυσής Αυγής. Τέλος,
κάλεσε σε στήριξη του Καραβανιού Αγώνα κι
Αλληλεγγύης με στάση εργασίας και συμμετο-
χή στην συγκέντρωση την Δευτέρα 6/4.

Η ηγεσία της Ομοσπονδίας απέφυγε να δε-
χτεί την πρόταση για επί τόπου κήρυξη συγκε-
κριμένων κινητοποιήσεων και δεσμεύτηκε να
αποφασίσει στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής, την Τρίτη 7/4.

Ακολούθησε συνάντηση με την ηγεσία του
υπουργείου Υγείας στο αμφιθέατρο του
υπουργείου με εξίσου μεγάλη συμμετοχή συν-
δικαλιστών κι εργαζομένων. Αφού παρατέθη-
καν μια σειρά παραδείγματα που αναδεικνύουν
την κατάρρευση της δημόσιας Υγείας, ο Κου-
ρουπλής υποσχέθηκε προσλήψεις 4500 εργα-
ζομένων με στόχο τη στελέχωση των κενών.

Σ.Μ.

Κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει οι
εργαζόμενοι στο ιδιωτικό μαιευτήριο
ΙΑΣΩ. Την Πέμπτη 2 Απρίλη προχώ-
ρησαν σε στάση εργασίας (την προηγούμε-
νη μέρα πραγματοποίησαν γενική συνέλευ-
ση) με αίτημα την άμεση καταβολή των δε-
δουλευμένων και δώρου του Πάσχα σε πά-
νω από 750 εργαζόμενους.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤopen
“όταν οι εργαζόμενοι αποφάσισαν στη γενι-
κή τους συνέλευση την έναρξη των κινητο-

ποιήσεων, η διοίκηση του μαιευ-
τηρίου προχώρησε στην καταβο-
λή του 50% του μισθού του Μαρ-

τίου προκειμένου να μην προβούν στην
εξαγγελθείσα στάση εργασίας”.

Όπως και στη Γενική Ανακύκλωση ΑΕ
πριν από μερικές βδομάδες, μόλις οι εργα-
ζόμενοι απειλήσουν με αγώνα, τα λεφτά
«ξαφνικά βρίσκονται». Η μόνη απάντηση
στην στάση πληρωμών των εργοδοτών σε
μια σειρά από χώρους στον ιδιωτικό τομέα
είναι η απεργία και η αλληλεγγύη.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Απεργίες 
ενάντια στη διάλυση

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

ΟΛΠ

ΙΑΣΩ

Aπεργιακή συγκέντρωση των εργαζόμενων στα
ναυπηγεία Σκαραμαγκά στο Υπ. Εθνικής Άμυνας, 2/4
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Π
λούσιες σε συμμετοχή και συ-
ζήτηση ήταν οι εκδηλώσεις της
ΚΕΕΡΦΑ που οργανώθηκαν

ενόψει της κινητοποίησης για την δίκη
της Χρυσής Αυγής στις 20 Απρίλη, σε
μια σειρά από σχολές. Την Τετάρτη 1η
Απρίλη εκδηλώσεις έγιναν στο Πάν-
τειο, τα ΤΕΙ Αθήνας και την ΑΣΚΤ.

Στο Πάντειο πάνω από 40 αντιφασί-
στες-τριες συμμετείχαν στην εκδήλω-
ση με ομιλητές τον Προκόπη Παπα-
στράτη, καθηγητή νεότερης ελληνικής
ιστορίας, τον Δημήτρη Ψαρρά,δημο-
σιογράφο και συγγραφέα, την Ξένια
Χρυσοχόου, καθηγήτρια πολιτικής και
κοινωνικής ψυχολογίας στο Πάντειο
και τον Πέτρο Κωνσταντίνου, συντονι-
στή της ΚΕΕΡΦΑ. 

«Μετά τις εισηγήσεις, δέκα άτομα
πήραν το λόγο, ενώ παρέμβαση έγινε
και εκ μέρους της Ειρήνης Δαφέρμου
από τους διοικητικούς εργαζόμενους
του Παντείου» μας μετέφερε η Μαρι-
λένα. «Οι περισσότεροι ήρθαν από την
αφίσα, ενδεικτικό του ενδιαφέροντος
που υπάρχει μέσα στις σχολές και
άφησαν το τηλέφωνό τους για επικοι-
νωνία προκειμένου να οργανώσουμε
το κατέβασμα του φοιτητικού συλλό-
γου του Παντείου στις 20 Απρίλη στον
Κορυδαλλό».

«Στα ΤΕΙ γίνονται εξορμήσεις, ενώ
στην εκδήλωση που κάναμε με ομιλή-
τρια την Κατερίνα Θωίδου συζητήσαμε
και την οργάνωση της τελικής ευθείας.
Ηδη υπάρχει απόφαση της συνέλευσης
του Συλλόγου της ΣΓΤΚΣ που καλεί
στην διαδήλωση το πρωί στις 20 Απρί-
λη στον Κορυδαλλό. Η προσυγκέντρω-
ση των φοιτητών από τα ΤΕΙ είναι στα
ΤΕΙ του Πειραιά στις 7.15 το πρωί» μας
είπε η Διοτίμα από την ΣΓΤΚΣ. 

Απόφαση συμμετοχής στο συλλαλη-
τήριο στον Κορυδαλλό έχει πάρει και
ο σύλλογος της ΑΣΚΤ. Στη συζήτηση
που έγινε με ομιλητή τον Γιώργο Πίττα
άνοιξαν θέματα όπως οι σχέσεις κρά-
τους και Χρυσής Αυγής και αναδείχτη-
κε η αναγκαιότητα οι νεοναζί να πά-
ρουν απάντηση και στο δρόμο και μέ-
σα στα δικαστήρια.

Περίπου 500 μετανάστες έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο
μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του 2015, δέκα φορές
περισσότεροι από ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2014
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης
(ΙΟΜ). 

Συγκεκριμένα 486 μετανάστες έχουν πνιγεί στη Μεσό-
γειο από την αρχή της χρονιάς, σε σχέση με 46 τους πρώ-
τους τρεις μήνες του 2014. Ο αριθμός γίνεται ακόμα πιο
τρομακτικός αν προσμετρήσει κανείς ότι το 2014 ήταν

χρονιά ρεκόρ για τους πνιγμούς που έφτασαν τους 3.419. 
Η σκλήρυνση όσον αφορά τη φύλαξη των συνόρων

της Ευρώπης Φρούριο, αλλά και η συνειδητή εγκατάλει-
ψη προγραμμάτων διάσωσης βαραίνει την ΕΕ και συγκε-
κριμένα τον πρώην, αλλά και τον νυν Επίτροπο της ΕΕ
για θέματα μετανάστευσης, Αβραμόπουλο. 

Η μόνη απάντηση σε αυτό το συνεχές έγκλημα είναι η
κατάργηση της Φρόντεξ, σύνορα ανοιχτά για τους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες.

Καταδικάστηκαν την Τετάρτη 1η Απρίλη
στα δικαστήρια Πειραιά οι χρυσαυγίτες

Σαλούφας και Αποστόλου για την επίθεση,
μαζί με άλλους δύο μπράβους, σε μέλη της
Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας Πειραιά το Σε-
πτέμβρη του '12. 

Η απόφαση του δικαστηρίου είναι 7 μήνες
φυλακή με τριετή αναστολή για απλή σωματική
βλάβη από κοινού. Η τοποθέτηση του ενός από
τους τρεις δικαστές αθώωνε τους ναζί και η αρ-
χική απρόκλητη σωματική βλάβη μετατράπηκε
σε απλή. Στο στρατολογητή του Ρουπακιά,
Αποστόλου, κατηγορούμενο για συμμετοχή
στην εγκληματική οργάνωση και για εκβίαση
μεταξύ άλλων, επιβλήθηκε εξαγορά της ποινής
για να ισχύσει η αναστολή. 

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η ανακοί-
νωση της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας Πει-

ραιά: «Δυόμισι χρόνια και μία αναβολή μετά,
τον περασμένο Οκτώβρη, η καταδίκη τους είναι
ένας θετικός πρόλογος στη δίκη που ξεκινάει
στις 20 του μήνα. 

Η συγκέντρωση των μελών της πρωτοβου-
λίας και αλληλέγγυων από νωρίς στην είσοδο
των δικαστηρίων, καλούσε σε καταδίκη των να-
ζί. Από τη μεριά τους οι χρυσαυγίτες είχαν τη
στήριξη είκοσι ατόμων, θείων και πατεράδων,
μαζί μερικούς μπράβους, τους δύο δικηγόρους
και μία ναζί βουλεύτρια, ενώ προσπαθούσαν
πριν τη δίκη να προκαλέσουν τους αντιφασί-
στες. Χειρονομίες και βρισιές έπαιρναν απάντη-
ση από αντιφασιστικά συνθήματα, αλλά η μαγ-
κιά τους κράτησε μέχρι να ανέβουν στη δικαστι-

κή αίθουσα. Έχει σημασία ότι παρά την κινητο-
ποίηση, οι ναζί ήταν πρακτικά αόρατοι στο δικα-
στήριο και εμφανώς μαγκωμένοι. Η διαδικασία
κράτησε πολύ, μέχρι τις 5.30μμ, αλλά οι χρυ-
σαυγίτες φρόντισαν να μας διασκεδάσουν με
τις αντιφάσεις στις οποίες έπεφταν.

Οι χρυσαυγίτες δικηγόροι υποστήριξαν ότι
ήταν προκλητικά τα πλακάτ που έγραφαν “έξω
οι νεοναζί από τον Πειραιά”, αναγνωρίζοντας
προφανώς σαν νεοναζί τους πελάτες τους, σε
μια ακούσια εκδήλωση ειλικρίνειας. 

Το αντιφασιστικό κίνημα θα τσακίσει τους
απογόνους των ταγματασφαλιτών. Χτες ήταν
μια πρώτη νίκη και θα κάνουμε τα πάντα για να
την ολοκληρώσουμε μετά τις 20 του Απρίλη.
Δεν θα τους αφήσουμε να πάρουν ανάσα. Ούτε
στον Πειραιά ούτε πουθενά».

Π
ραγματοποιήθηκε την Πέμ-
πτη 2 Απριλίου η δίκη των
νεοναζί για τη φασιστική

επίθεση και για τoν ξυλοδαρμό του
γιατρού Δημήτρη Μακρέα στην πε-
ριοχή της Σπλάντζιας στα Χανιά.

Οι δύο από τους τρεις κατηγο-
ρούμενους κρίθηκαν ένοχοι, σύμ-
φωνα με την πρόταση του εισαγ-
γελέα, για επικίνδυνη σωματική
βλάβη ενώ το δικαστήριο δεν δέχ-
θηκε το αίτημα της πολιτικής αγω-
γής για μετατροπή της κατηγορίας
σε βαριά σωματική βλάβη. Αναλυ-
τικά, οι ποινές που επιβλήθηκαν
για τον πρώτο κατηγορούμενο εί-
ναι 4 χρόνια χωρίς αναστολή, εφέ-
σιμη και με εγγυοδοσία πέντε χι-
λιάδες ευρώ συν δέκα μήνες για
παράνομη οπλοφορία και οπλο-
χρησία. 4 χρόνια χωρίς αναστολή,
εφέσιμη και με εγγυοδοσία πέντε
χιλιάδων ευρώ ήταν η ποινή και για
τον δεύτερο από τους τρεις κατη-
γορούμενους. 

Η εγγυοδοσία σημαίνει ότι για
να ισχύσει η αναστολή εκτέλεσης
της ποινής μέχρι την εκδίκαση της
υπόθεσης από το Εφετείο, ο καθέ-
νας από τους καταδικασθέντες θα
πρέπει να καταβάλλει χρηματική
ποινή ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ
εντός δέκα ημερών. Η συγκεκριμέ-
νη απόφαση ακολουθεί την πρότα-

ση που είχε κάνει ο εισαγγελέας, ο
οποίος είπε ότι θα σχηματιστεί δι-
κογραφία και σε βάρος αγνώστων
αφού θεωρείται ότι στην επίθεση
συμμετείχαν και άλλα άτομα τα
οποία δεν συνελήφθησαν.

Επίθεση

Να σημειωθεί, ότι τον τρίτο κα-
τηγορούμενο, τον οποίο ο ίδιος ο
γιατρός αλλά και άλλοι μάρτυ-
ρες στην κατάθεσή τους στο δικα-
στήριο δεν αναγνώρισαν ως κάποι-
ον από εκείνους που συμμετείχαν
στην επίθεση, το δικαστήριο τον
έκρινε αθώο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του συνη-
γόρου της πολιτικής αγωγής το

ανακριτικό έργο της Ασφάλειας
ήταν ελλιπές καθώς έκλεισε τη δι-
κογραφία δίχως να κάνει ούτε τα
απαραίτητα. «Δεν διερευνήθηκε
καν η διασύνδεση των δραστών με
άλλους δράστες, ο τρόπος με τον
οποίον έδρασαν και αν αυτή η επί-
θεση οφείλεται σε μία οργάνωση
που είχε σκοπό να στείλει ένα μήνυ-
μα και στον συγκεκριμένο παθόντα,
στον γιατρό, και σε όλη την κοινω-
νία των Χανίων». Επίσης το βίντεο
που προσκόμισε η πολιτική αγωγή
και που δείχνει την στιγμή της επί-
θεσης στον Δημήτρη Μακρέα δεν
αξιοποιήθηκε από το δικαστήριο
αφενός γιατί αναγνωρίστηκαν οι
δράστες κι αφετέρου γιατί θεωρή-

θηκε ως προϊόν παράνομης λήψης.
Χωρίς την δυναμική και αποφα-

σιστική δράση του αντιφασιστικού
κινήματος και των εργαζομένων
στα Χανιά το πιθανότερο είναι οι
δράστες της φασιστικής επίθεσης
να έπεφταν στα μαλακά. Το αντι-
φασιστικό κίνημα των Χανίων έδω-
σε και αυτή τη φορά δυναμικό πα-
ρών έξω από τα δικαστήρια καθώς
διάφορα σωματεία εργαζομένων
είχαν κηρύξει νέα στάση εργασίας
(Ένωση Γιατρών ΕΣΥ, Σύλλογος
Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομεί-
ου Χανίων, ΕΛΜΕ, Σύλλογος Δα-
σκάλων και Νηπιαγωγών).

Την Παρασκευή 3 Απριλίου ακο-
λούθησε αντιρατσιστικό συλλαλη-
τήριο στο κέντρο της πόλης στο
οποίο καλούσαν η Πρωτοβουλία
Μεταναστών, το Εργατικό Κέντρο,
το Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΚΕΕΡΦΑ και η Rosa
Nera.

«Τα δικαιώματα των μεταναστών
είναι αδιαπραγμάτευτα και διεκδι-
κούμε τώρα χαρτιά και νομιμοποί-
ηση στους μετανάστες για να μην
έχουμε νέες Μανωλάδες καθώς
και άσυλο, στέγη, πρόσβαση σε
υγεία και παιδεία, ίσα δικαιώματα,
ιθαγένεια για τα παιδιά τώρα, ψή-
φο και ελευθερία στη θρησκεία για
όλους» τονίζεται στην ανακοίνωση
της ΚΕΕΡΦΑ.

Ειρηναίος Μαράκης

ΣΧΟΛΕΣ

Κινητοποίηση
ενόψει της 
δίκης της Χ.Α.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πνιγμένοι μετανάστες 10 φορές περισσότεροι από το 2014

XANIA

Kαταδίκες των νεοναζί της Χ.Α.

Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στα Χανιά, 3 Απρίλη

Αντιφασιστική εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στο Πάντειο, 1 Απρίλη



ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ εργατικη αλληλεγγυη

Δ
υναμικά έχει ξεκινήσει η καμπάνια
του Συντονισμού ενάντια στα Κλει-
σίματα και τις Διαθεσιμότητες για

την οργάνωση της διαδήλωσης της φετι-
νής Πρωτομαγιάς με κεντρικό σύνθημα:
«1η Μάη-ενάντια σε παλιά και νέα μνημό-
νια».

Ο Συντονισμός μετά από απόφαση της
τελευταίας σύσκεψής του, καλεί προσυγ-
κέντρωση στις 10πμ στο Μουσείο και πο-
ρεία μέχρι τη Βουλή. Έχει κυκλοφορήσει
προκήρυξη και αφίσα που διακινούνται
στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές. 

Επίσης, ξεκίνησαν να ανακοινώνονται
τα καλέσματα σωματείων για το Μουσείο.
Ήδη, απόφαση για συμμετοχή στην προ-
συγκέντρωση έχουν πάρει η ΠΟΣΠΕΡΤ,
το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, ο Σύλ-
λογος Έκτακτων Αρχαιολόγων και ο Σύλ-
λογος του Νοσοκομείου Άγιος Σάββας.

Η ανακοίνωση του Συντονισμού αναφέ-
ρει: «Η φετινή απεργία και διαδήλωση για
την Πρωτομαγιά είναι μεγάλος σταθμός
για όλους τους εργαζόμενους. Είναι το
σημείο που θα ενώσουμε τις φωνές και
τις διεκδικήσεις μας, για να κερδίσουμε
όλα όσα παλεύαμε τα προηγούμενα χρό-
νια απέναντι στις μνημονιακές κυβερνή-
σεις. Οι συνεχείς συμβιβασμοί της κυβέρ-
νησης και οι χιλιάδες "γκρίζες ζώνες", εί-
ναι η επιβεβαίωση ότι η φετινή πανεργα-
τική απεργία για την Πρωτομαγιά μπορεί
και πρέπει να γίνει η αφετηρία για να ξα-

ναβγούμε δυναμικά στο δρόμο.  
Η συμφωνία της κυβέρνησης με τους

δανειστές και την ΕΕ, παγώνει όλες τις
διεκδικήσεις μας, συνεχίζει την πολιτική
των μνημονίων και ανοίγει το δρόμο για
νέα μέτρα. Τα αφεντικά ντόπια και ευρω-
παϊκά, δίνουν σκληρή μάχη για να μην
κερδίσουμε τίποτε από όλα όσα παλεύα-
με, για να μην αλλάξει τίποτε. 

Σύγκρουση

Θα χρειαστεί η σύγκρουση με όλους
αυτούς που θέλουν να συνεχίσουμε να
πληρώνουμε το χρέος που αυτοί δημι-
ούργησαν, σε βάρος της υλοποίησης των
δικών μας αναγκών για δουλειές, αυξή-
σεις, δικαιώματα, Υγεία και Παιδεία. Θα
χρειαστεί το εργατικό κίνημα παλεύοντας
για την ικανοποίηση των δικών μας αναγ-
κών, να επιβάλλει «μονομερείς ενέργειες»
όπως τη διαγραφή του χρέους, την κρα-
τικοποίηση των τραπεζών με εργατικό
έλεγχο, για να δούμε ακόμη και την στοι-
χειώδη βελτίωση της ζωής μας.

Θα χρειαστεί το εργατικό κίνημα με
αφετηρία την Πρωτομαγιά να ξαναβγεί
μαζικά στους δρόμους διεκδικώντας ότι
θα ξηλώσουμε άμεσα όλη την πολιτική
των μνημονίων και δεν θα επιτρέψουμε
την υλοποίηση νέων. Συνεχίζουμε τον
αγώνα για να ξαναγυρίσουν όλοι οι απο-
λυμένοι στις δουλειές τους, χωρίς «ναι
μεν αλλά». Να ξανανοίξουν οι δομές, οι

υπηρεσίες, τα νοσοκομεία και τα σχολεία
που έκλεισαν. Να ξανανοίξουν τα κλειστά
εργοστάσια και ακόμη περισσότερο, να
κερδίσουμε πίσω μισθούς, συντάξεις,
συλλογικές συμβάσεις. 

Δεν βάζουμε τις διεκδικήσεις μας «στο
ψυγείο». Οι καθυστερήσεις και οι υπανα-
χωρήσεις στην υλοποίηση των προσδο-
κιών των απολυμένων και διαθέσιμων, η
επιβεβαίωση ότι οι ιδιωτικοποιήσεις όπως
για παράδειγμα στον ΟΛΠ θα συνεχι-
στούν και θα γίνουν και άλλες, η συνέχι-
ση της λιτότητας, των περικοπών σε μι-
σθούς, συντάξεις, Υγεία, Παιδεία και
Πρόνοια είναι εδώ. 

Ταυτόχρονα η Πρωτομαγιά είναι η ημέ-
ρα που θα δώσουμε συνέχεια στον αγώνα
ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό. Με-
τά το μεγάλο αντιφασιστικό και αντιρατσι-
στικό συλλαλητήριο στις 21 Μάρτη, έχου-
με μπροστά μας τη διαδήλωση στις 20
Απρίλη στο Κορυδαλλό την ημέρα που ξε-
κινάει η δίκη των δολοφόνων της Χρυσής
Αυγής. Καλούμε όλα τα σωματεία να προ-
χωρήσουν σε απεργιακή κινητοποίηση και
συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 20
Απρίλη. Και όλοι μαζί ντόπιοι και μετανά-
στες συνεχίζουμε στην απεργία της Πρω-
τομαγιάς, για να κάνουμε πράξη το σύν-
θημα “εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι”». 

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να
την διαβάσετε στο μπλογκ του Συντονι-
σμού http://syntonismoskd.blogspot.gr.

Π
λατιά εργατική συνέλευση οργανώνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Κυ-
ριακή 19 Απρίλη για την προετοιμασία της διαδήλωσης της
Πρωτομαγιάς «σαν σταθμό της πάλης του εργατικού κινήμα-

τος για την κατάργηση των μνημονιακών μέτρων, τη μη εφαρμογή
νέων στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του 2ου Μνημονίου, την απο-
τροπή 3ου Μνημονίου τον Ιούνιο, με όποιο όνομα και αν πλασαρι-
στεί», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της. 

Ταυτόχρονα, στη συνέλευση θα συζητηθεί η παρέμβαση στους
χώρους εργασίας (δημόσιο, ιδιωτικό, ελαστική εργασία, ανεργία)
μέσα στις νέες πολιτικές συνθήκες. 

Επίσης, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα συμμετέχει και θα στηρίξει την αντιφασι-
στική διαδήλωση που θα γίνει την πρώτη μέρα της δίκης της ναζι-
στικής Χρυσής Αυγής. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο αγώνας
απέναντι στους φασίστες «επιδιώκουμε να γίνει υπόθεση του εργα-
τικού και νεολαιίστικου κινήματος διεκδικώντας στάση εργασίας και
απεργία που θα βοηθήσει τη μαζική συμμετοχή εκείνη την ημέρα
καθώς και να υπάρξει συνέχεια με νέες  αντιφασιστικές κινητοποι-
ήσεις το επόμενο διάστημα».

Προκήρυξη και αφίσες

Ακόμα, κυκλοφόρησαν προκήρυξη και αφίσες στα πλαίσια των
πρωτοβουλιών που έχει πάρει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τη διαγραφή του
χρέους και την προπαγάνδιση του αντικαπιταλιστικού της προ-
γράμματος. Η 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ορίστηκε τελικά για
τις 21-22 Ιούνη, ενώ θα προηγηθεί γύρος συνελεύσεων σε όλες τις
Τοπικές Οργανώσεις. 

Η ανακοίνωση κλείνει με την προτροπή της Κεντρικής Συντονιστι-
κής Επιτροπής: «Η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί όλες τις τοπικές και
κλαδικές επιτροπές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να συνεδριάσουν άμεσα και να
πάρουν πρωτοβουλίες για την προώθηση της πολιτικής μας στο σύ-
νολό της. Με εξωστρέφεια και δράση, εξορμήσεις και συνελεύσεις -
εκδηλώσεις σε κάθε χώρο και περιοχή, συσπείρωση δυνάμεων πάνω

Ενάντια σε παλιά και νέα μνημόνια

Εργατική συνέλευση
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η Bδομαδιάτικη Eφημερίδα εκδίδεται από το ΣΕΚ

στην πολιτική μας. Για το δυνάμωμα του μετώπου της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς, την ανάπτυξη μιας δυνατής αρι-
στερής εργατικής αντιπολίτευσης, την ανάπτυξη των συνερ-
γασιών και των συμμαχιών μας με βάση τις αποφάσεις μας».     

Τέλος, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετείχε στις απεργιακές κινητο-
ποιήσεις ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας
στις 5 Απρίλη, όπως και στην διαδήλωση που έγινε την
Δευτέρα 6 Απρίλη από το Καραβάνι Αγώνα και Αλληλεγ-
γύης (περισσότερα στις σελίδες 4-5).

Νεκτάριος Δαργάκης


