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Βρόμικα παιχνίδια στην Ανατ. Μεσόγειο
Έπεσαν οι υπογραφές για τη

δημιουργία του EastMed,
του υποθαλάσσιου αγωγού

που θα διοχετεύει το φυσικό αέριο
από τα κοιτάσματα του Ισραήλ και
της Κύπρου στην Ευρώπη. Οι κάμε-
ρες αποθανάτισαν με βουλιμία τη
στιγμή που ο Μάικ Πομπέο, ο υπουρ-
γός Εξωτερικών των ΗΠΑ, έσφιγγε
τα χέρια με τον Τσίπρα (Ελλάδα),
τον Αναστασιάδη (Κυπριακή Δημο-
κρατία) και τον Νετανιάχου (Ισραήλ).
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην
Ελλάδα και τη νότια Κύπρο παρου-
σίασαν με χοντρούς τίτλους τη νέα
“εθνική επιτυχία” που θα αλλάξει “τα
ενεργειακά δεδομένα” της περιοχής.
Είχε προηγηθεί, άλλωστε, λίγες μέ-
ρες πριν, η είδηση για την θεαματική
ανακάλυψη του νέου κοιτάσματος
αερίου “5 έως 8 τρισεκατομμυρίων
κυβικών ποδών” στον “Γλαύκο του
τεμαχίου 10 της Κυπριακής ΑΟΖ”. 

Οι πανηγυρισμοί, όμως, λειτουρ-
γούν απλά σαν προκάλυμμα για τη
στήριξη του δίνουν Ελλάδα και Κύ-
προς στον ιμπεριαλιστικό άξονα
ΗΠΑ-Ισραήλ, την ώρα που η ισραη-
λινή αεροπορία σφυροκοπάει ξανά
τη Γάζα. Ο EastMed δεν πρόκειται
ποτέ να κατασκευαστεί: στον “Γλαύ-
κο”, ακόμα και εάν επιβεβαιωθούν οι
καλύτερες προβλέψεις, οι ποσότη-
τες δεν είναι αρκετές για να κάνουν
το κοίτασμα εκμεταλλεύσιμο. Αλλά
ας τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά.

“Κάτι λιγότερο”
Με βάση τα σημερινά δεδομένα η

χώρα με τα μεγαλύτερα γνωστά κοι-
τάσματα φυσικού αερίου στον κό-
σμο είναι η Ρωσία. Οι εκτιμήσεις του
ΟΠΕΚ κάνουν λόγο για 50 χιλιάδες
κυβικά χιλιόμετρα (50.000 τρισεκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα). Στη δεύτε-
ρη θέση βρίσκεται το Ιράν με 34 χι-
λιάδες κυβικά χιλιόμετρα. Ακολουθεί
το Κατάρ με 24 χιλιάδες. Οι δέκα
πλουσιότερες σε φυσικό αέριο χώ-
ρες διαθέτουν αθροιστικά κοιτάσμα-
τα ύψους περίπου 160 χιλιάδες κυβι-
κά χιλιόμετρα. Ο “Γλαύκος”, με τις
καλύτερες προβλέψεις, περιέχει κά-
τι λιγότερο από το ένα τέταρτο του
κυβικού χιλιομέτρου. 

Τυπικά η ποσότητα αυτή ξεπερνά-
ει το ελάχιστο εκμεταλλεύσιμο όριο.
Αλλά το πραγματικό ελάχιστο όριο
εξαρτάται από πολλούς και διαφο-
ρετικούς παράγοντες: το βάθος, τη
δυσκολία εξόρυξης, το κόστος μετα-
φοράς, τις τρέχουσες και τις αναμε-
νόμενες τιμές της αγοράς, το σύνο-
λο των εκμεταλλεύσιμων κοιτασμά-
των της χώρας και της περιοχής
κλπ. Ο Γιώργος Λακκοτρύπης, ο
υπουργός Ενέργειας της Κυπριακής
Δημοκρατίας έτρεξε μεν να κάνει
δηλώσεις για “εντυπωσιακό εύρημα”
και να ανεβάσει το βίντεο από τη

“στιγμή που το γεωτρύπανο τρυπάει
τον Γλαύκο” στο twitter. Η επίσημη,
όμως, ανακοίνωση της κυβέρνησης
ήταν πολύ πιο προσεκτική: “Προκει-
μένου δε να εκτιμηθεί με μεγαλύτε-
ρη ακρίβεια η ποσότητα φυσικού αε-
ρίου που περιέχεται στον ταμιευτή-
ρα «Glaucus-1», θα πραγματοποι-
ηθούν τους επόμενους μήνες περαι-
τέρω εργασίες αξιολόγησης”. 

Οι ανακοινώσεις της ExxonMobil,
της εταιρείας που πραγματοποιεί τις
γεωτρήσεις, ήταν ακόμα πιο προσε-
κτικές: “αυτή είναι η αρχή ενός με-
γάλου ταξιδιού για μια μελλοντική
ανάπτυξη... Θα συνεχίσουμε τις
έρευνες...” Τα μέχρι τώρα αποτελέ-
σματα από τα άλλα “οικόπεδα της
Κυπριακής ΑΟΖ”  ήταν απογοητευτι-
κά: οι πρόσφατες γεωτρήσεις στον
“στόχο Δελφύνη – 1” δεν βρήκαν κα-
θόλου αέριο, ενώ όλες οι παλαιότε-
ρες προβλέψεις έχουν στο μεταξύ
αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Η
Αφροδίτη, το μεγαλύτερο μέχρι τώ-
ρα κοίτασμα περιέχει, σύμφωνα με
τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, 7 τρι-
σεκατομμύρια κυβικά πόδια αέριο
(0.2 κυβικά χιλιόμετρα). Με βάση τα
συνολικά σημερινά ευρήματα η αξιο-
ποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων
δεν μοιάζει να είναι ανταγωνιστική”.

Η θέση της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και οι παραδοσιακά εχθρικές
σχέσεις που έχει με την Τουρκία κά-

νουν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκο-
λα. Το κόστος της μεταφοράς του
αερίου από την Κύπρο στις αγορές
της Δύσης θα ήταν μεγάλο ακόμα
και αν γινόταν με αγωγούς μέσω της
Τουρκίας. Με τον EastMed είναι
απαγορευτικό.

Δυσκολίες
Ο EastMed έχει να αντιμετωπίσει

πολλές και μεγάλες δυσκολίες: το
βάθος της θάλασσας είναι μεγάλο, η
απόσταση που πρέπει να καλύψει εί-
ναι μεγάλη και η περιοχή, εκτός από
όλα τα άλλα, είναι και εξαιρετικά
σεισμογενής. Με βάση τους πρώ-
τους επίσημους προϋπολογισμούς η
κατασκευή του θα στοιχίσει γύρω
στα επτά δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι ειδικοί, όμως, θεωρούν ότι το
πραγματικό κόστος θα ξεπεράσει
(αν πραγματοποιηθεί το έργο) τα 10
δις δολάρια. Οι κυβερνήσεις των
τριών χωρών δεν μπορούν -και αντι-
κειμενικά και λόγω των κανονισμών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης- να χρημα-
τοδοτήσουν το έργο. Και οι ιδιωτι-
κές εταιρείες δεν έχουν κανένα κίνη-
τρο για να το κάνουν:

“Η Ευρώπη τροφοδοτείται αποτε-
λεσματικά με αέριο από τη Ρωσία,
τη Νορβηγία, τη Βόρεια Αφρική, το
Κατάρ, τις ΗΠΑ και άλλους”, γράφει
ο Δρ. Charles Ellinas,  ο πρώην Διευ-
θύνων Σύμβουλος της Κυπριακής

Εταιρείας Υδρογονανθράκων. “Η ευ-
ρωπαϊκή ζήτηση για αέριο δεν ανα-
μένεται να αυξηθεί σημαντικά στο
μέλλον... Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η
(ρωσική) Gazprom υπέγραψαν μια
δεσμευτική συμφωνία τον περασμέ-
νο Μάη που θα επιτρέπει στην Gaz-
prom την απρόσκοπτη παροχή αερί-
ου σε ανταγωνιστικές τιμές... Η Gaz-
prom έχει επιβεβαιώσει ότι μπορεί
να πουλάει αέριο έναντι 4 δολα-
ρίων/Mbtu (1 Mbtu ισοδυναμεί με
300 περίπου κιλοβατώρες). Ο ανατο-
λικός αγωγός θα πρέπει να ανταγω-
νιστεί αυτές τις τιμές...”. Πράγμα
απλά αδύνατο, σύμφωνα με τους
υπολογισμούς του. 

Ο Τραμπ δεν βλέπει με καθόλου
καλό μάτι τις στενές σχέσεις ανάμε-
σα στην Ρωσία και την Ευρώπη -για
αυτό συμμετείχαν οι ΗΠΑ σε τόσο
υψηλό επίπεδο (Πομπέο) στη συνάν-
τηση Τσίπρα, Αναστασιάδη, Νετανιά-
χου στο Ισραήλ την περασμένη
εβδομάδα. Η Ρωσία ετοιμάζει έναν
νέο αγωγό, τον Nord Stream 2, με τε-
λικό στόχο την αγορά της Γερμα-
νίας. Ο Πομπέο έχει δηλώσει ανοιχτά
ότι οι ΗΠΑ “είναι αποφασισμένες να
κάνουν ότι είναι δυνατό, προκειμέ-
νου να σταματήσουν τον ρωσικό
αγωγό” (Ναυτεμπορική 13/2/2019):

“Αν και υπάρχει σίγουρα ο εμπορι-
κός παράγοντας σε αυτού του είδους
τη συναλλαγή, υπάρχει τεράστιος
κίνδυνος για την ασφάλεια... Νομίζω
ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ ξε-
κάθαρος ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι
μπορούν για να εξασφαλίσουν ότι η
ευρωπαϊκή ασφάλεια θα έχει προτε-
ραιότητα στη λήψη αποφάσεων για
τα ενεργειακά ζητήματα”. 

Ο EastMed δεν θα κατασκευαστεί

ποτέ. Θα έχει την τύχη του Nabuc-
co, γράφει ο Charles Ellinas, ενός
αγωγού που είχε σαν στόχο να διο-
χετεύσει το αέριο της Κασπίας στην
Ευρώπη παρακάμπτοντας τη Ρωσία
και την (ακόμα ελεγχόμενη από τη
Ρωσία τότε) Ουκρανία. Ο Nabucco
εγκαταλείφθηκε οριστικά το 2013 -
αλλά στο μεταξύ είχε συμβάλλει πο-
λύ στη νέα ένταση των σχέσεων
ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ρωσία.

Η Τουρκία, μια χώρα μέλος του
ΝΑΤΟ και παραδοσιακά σημαντικός
σύμμαχος της Δύσης έχει συσφίξει
τα τελευταία χρόνια τις σχέσεις της
με τη Ρωσία. Οι σχέσεις ανάμεσα
στην Άγκυρα και την Ουάσιγκτον
βρίσκονται σήμερα στο ναδίρ – ένα
γεγονός που προκαλεί πονοκέφαλο
στον Λευκό Οίκο και το αμερικανικό
Πεντάγωνο. Για την Ελλάδα, την Κυ-
πριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ,
τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές
για την ηγεμονία στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, αυτή η ρήξη
αντιμετωπίζεται σαν μια ευκαιρία.

“Πρώτη προτεραιότητα”
Ο EastMed θα χαραχτεί στους

χάρτες, αλλά αντί για αέριο η δια-
δρομή του θα γεμίσει από φρεγά-
τες, βομβαρδιστικά, καταδιωκτικά
και τορπιλακάτους – η ασφάλεια, τό-
νισε ξανά ο Πομπέο στη συνάντηση
με τους ηγέτες της Ελλάδας, τη Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και του Ισ-
ραήλ αποτελεί “πρώτη προτεραιότη-
τα” για τον πρόεδρο Τραμπ. Αν κα-
τασκευάσουμε τον αγωγό δήλωσε ο
Νετανιάχου στην συνάντηση αυτή
θα έχουμε την υποχρέωση και να
τον προφυλάσσουμε. Το Ισραήλ θα
αλωνίζει σε όλη την Ανατολική Με-
σόγειο, στο όνομα της προστασίας
ενός αγωγού που θα υπάρχει μόνο
στα χαρτιά. Και νέες ελληνικές φρε-
γάτες (αυτές που ετοιμάζεται να πα-
ραγγείλει το ελληνικό ναυτικό από
τη Γαλλία) θα μπορούν να φτάνουν
“νόμιμα” μέχρι τα παράλια του Λιβά-
νου και της Συρίας. 

Αυτό το μήνυμα ανέλαβε να “με-
ταφέρει” στην Άγκυρα ο Γιώργος
Κατρούγκαλος. Οι κατηγορίες της
Νέας Δημοκρατίας για δήθεν “προ-
δοσία των εθνικών θέσεων” με τις
δηλώσεις του περί δικαιωμάτων της
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο
είναι κυριολεκτικά εκτός τόπου και
χρόνου. Ο Καρούγκαλος δεν πήγε
στην Τουρκία για να δώσει, αλλά για
να πάρει. Δεν πήγε για να αναγνωρί-
σει αλλά για να εκβιάσει: ναι η Τουρ-
κία έχει δικαιώματα στην Ανατολική
Μεσόγειο -αλλά υπό προϋποθέσεις.
Και τις προϋποθέσεις δεν τις θέτει
μόνο ο πρόεδρος Τραμπ. Τις θέτουν
και οι φίλοι του, ο Τσίπρας, ο Ανα-
στασιάδης και ο Νετανιάχου. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Πομπέο, Αναστασιάδης, Νετανιάχου και
Τσίπρας δίνουν τα χέρια (πάνω) την ώρα
που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα (κάτω)
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Ενωμένη εργατική αντίσταση 
Οι παρελάσεις και οι εορτασμοί για

την 25η Μαρτίου αποδείχθηκαν πο-
λύ αποκαλυπτικά γεγονότα για τις

δυνάμεις που θέλουν να στέψουν δεξιά το
πολιτικό σκηνικό πηγαίνοντας προς τις
εκλογές. 

Η Νέα Δημοκρατία και τα φιλικά της
ΜΜΕ επιδόθηκαν σε ένα όργιο πατριδοκα-
πηλίας, αναγορεύοντας το “Μακεδονία ξα-
κουστή” σε εθνικό ύμνο, λες και η επανά-
σταση του 1821 έγινε για να διώξει “τους
Βούλγαρους απ' τη Μακεδονία”! Για άλλη
μια φορά οι Σαμαρομητσοτάκηδες πρό-
σφεραν απλόχερα κάλυψη σε κάθε φασι-
στική συμμορία, με πρώτη τη Χρυσή Αυγή
που προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τη γα-
λανόλευκη.

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα αί-
σχη της δεξιάς πολυκατοικίας είναι τραγικά
λαθεμένη. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση εγ-
κατέλειψε τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για
κατάργηση των μαθητικών παρελάσεων εί-
ναι η μικρότερη κωλοτούμπα. Το χειρότερο
είναι να έρχεται ο Τσίπρας φρέσκος από τη
συνάντηση με τον Νετανιάχου και τον Πομ-
πέο στο Ισραήλ και να προβάλλεται σαν
φρουρός των ακριτικών νησιών από την
Τουρκία. Την ώρα που το Ισραήλ σκορπάει
για άλλη μια φορά τον θάνατο στους Πα-
λαιστίνιους στη Γάζα και ο Τραμπ νομιμο-
ποιεί την κατοχή των υψωμάτων του Γκο-
λάν, η κυβέρνηση Τσίπρα ρίχνει λάδι στη
φωτιά των ανταγωνισμών με την Τουρκία
για το ποιος ελέγχει την Ανατολική Μεσό-
γειο.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι διασυν-
δέσεις της Αστυνομίας με τους φασίστες

έχουν επιστρέψει στην προκλητική εποχή
της συγκάλυψης των εγκλημάτων τους. Η
επίθεση των ΜΑΤ σε αντιφασίστες στην
Καλλιθέα για να προστατέψουν τους νεονα-
ζί που ήθελαν να παρελάσουν είναι μόνο το
τελευταίο κρούσμα. Και προφανώς αυτοί οι
μηχανισμοί αποθρασύνονται όταν ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης κάνει “διαβούλευση” για
μείωση των ποινών στους ηγέτες εγκλημα-
τικών οργανώσεων όπως η Χρυσή Αυγή.

Απάντηση
Είναι επείγον να οργανώσουμε την απάν-

τηση σε αυτόν τον κατήφορο. Μας εμπνέ-
ουν τα διεθνή αντιρατσιστικά και αντιφασι-
στικά συλλαλητήρια που απλώθηκαν από
τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Νέα Ζηλανδία περ-

νώντας από όλη την Ευρώπη. Δίνουμε άμε-
ση συνέχεια με νέο συλλαλητήριο στις 18
Απρίλη στο Εφετείο της Αθήνας τη μέρα
που συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από
την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής.
Απαιτούμε να ανακληθούν οι τροποποι-
ήσεις του Ποινικού Κώδικα που ρίχνουν στα
μαλακά φασίστες και βιαστές. Και συνδέου-
με αυτό το κίνημα με τις μάχες των εργαζό-
μενων ενάντια στις μνημονιακές επιθέσεις
που συνεχίζονται στην “μεταμνημονιακή”
εποχή.

Όσο περισσότερο ο Τσίπρας κατρακυλά-
ει προς τα δεξιά, τόσο πιο πολύ έχουμε
ανάγκη ένα ενιαίο εργατικό κίνημα αντίστα-
σης. Γιατί αυτή είναι η δύναμη για να χτί-
σουμε την αριστερή εναλλακτική. 

16/3, Διεθνής Μέρα ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες στην Αθήνα
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Φασιστική
επίθεση στο
περιοδικό
Σοσιαλισμός
από τα Κάτω

Φασιστική επίθεση δέχτηκε η ιστο-
σελίδα του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα Κάτω. Την Κυριακή, παραμο-
νή της 25ης Μαρτίου, άγνωστοι χά-
κερ παραβίασαν την ιστοσελίδα και
ανάρτησαν άρθρα για τον Χίτλερ και
τη Χούντα καθώς και ναζιστικά σύμ-
βολα και φωτογραφία του Πατακού.

Η επίθεση αντιμετωπίστηκε άμεσα
από τους συντρόφους που διαχειρί-
ζονται την ιστοσελίδα, οι φασιστικές
αναρτήσεις απομακρύνθηκαν και η
ιστοσελίδα επαναλειτουργεί κανονι-
κά. Εντοπίστηκαν δυο ΙΡ από όπου
προήλθαν οι επιθέσεις, μία του εσω-
τερικού και μία από την Ολλανδία.

Καταγγέλλουμε αυτή τη φασιστική
πρόκληση που εντάσσεται στα πλαί-
σια της μανιασμένης προσπάθειας
των νεοναζί να σηκώσουν κεφάλι.
Μετά τα μεγάλα διεθνή αντιρατσιστι-
κά και αντιφασιστικά συλλαλητήρια
της 16 Μάρτη και ενώ πλησιάζει η
συμπλήρωση 4 χρόνων από την
έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής,
τα κυκλώματα της εγκληματικής ορ-
γάνωσης προσπαθούν να ανασυντα-
χτούν με χτυπήματα σε πρόσφυγες,
μετανάστες και την Αριστερά. Δεν θα
τους αφήσουμε!

Καλούμε όλους τους αντιφασί-
στες/ριες να στηρίξουν το ευρύτερο
κίνημα, αλλά και το περιοδικό που
συμβάλλει συστηματικά στην πάλη
ενάντια στον ρατσισμό και τη φασι-
στική απειλή. 

Αθήνα, 25 Μάρτη 2019

Η Συντακτική Επιτροπή 
του περιοδικού 

Σοσιαλισμός από τα Κάτω
www.socialismfrombelow.gr

sosialismosapotakato@gmail.com



Νο 1367, 27 Μάρτη 2019 Το εργατικό κίνημασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Οι εργαζόμενοι στους Δήμους
όλης της χώρας συνεχίζουν
να παλεύουν για μια σειρά

από δίκαια συνδικαλιστικά αιτήματα. 

Πρώτα και κύρια για μόνιμες μαζι-
κές προσλήψεις σε όλες τις ειδικότη-
τες ταυτόχρονα με τις ανταποδοτικές
υπηρεσίες, όπως η Καθαριότητα και
το Ηλεκτρολογικό, που θα σπάσουν
την εντατικοποίηση της εργασίας και
θα οδηγήσουν σε κατάργηση των
ελαστικών ωραρίων. Για να μην υπάρ-
ξει κανένας συμψηφισμός στην προ-
σωπική διαφορά που να αφορά την
περικοπή της σε σχέση με την απόδο-
ση των Βαρεών και Ανθυγιεινων Επι-
δομάτων. Για Μέτρα Υγιεινής και
Ασφάλειας στους Δήμους μετά από
εκλογή αρμόδιας επιτροπής με τη
συμμετοχή των εργαζόμενων και για
έγκαιρη διανομή των μέσων ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ) σε όλους τους ερ-
γαζόμενους -μόνιμους ή συμβασιού-
χους- που τα δικαιούνται. Για καθιέ-
ρωση των ιατρών εργασίας σε όλους
τους χώρους και για Μόνιμη Εκπαί-
δευση του προσωπικού των ΟΤΑ με
τακτικά σεμινάρια προσαρμοσμένα
στις ανάγκες όλων των ειδικοτήτων.

Όλα αυτά είναι δίκαια αιτήματα που
δεν μπορούμε να σταματήσουμε να
τα διεκδικούμε. Όμως για να τα κερ-
δίσουμε χρειάζεται να αγωνιζόμαστε
και επιμένουμε στο συλλογικό αγώνα
μας με ξεκάθαρη ματιά στα αριστερά.
Χρειάζεται μαζικός αγώνας συνειδη-
τοποίησης της εργατικής τάξης ενάν-
τια στα ψεύτικα κηρύγματα των κυ-
βερνήσεων πού καταλήγουν στην
φτωχοποίηση της και αφήνουν περι-
θώρια στους "άρχοντες" να κλιμακώ-
νουν τις επιθέσεις τους. 

Όλο το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια και η “Σκουπιδιάρα” -Το δί-
κτυο αντικαπιταλιστών εργαζόμενων
στους ΟΤΑ- στάθηκε στο πλευρό αυ-
τών των αγώνων και των διεκδικήσε-
ων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Όχι μόνο στους Δήμους, αλλά σε
όλους τους κλάδους των εργαζόμε-
νων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό το-
μέα, που έδωσαν μάχες για να διεκδι-
κήσουν τα εργασιακά τους δικαιώμα-
τα, τις δουλειές τους και τις ζωές
τους. Την επόμενη περίοδο χρειάζε-
ται να δυναμώσουμε αυτό το κομμάτι
της εργατικής αντίστασης που ενωτι-
κά αλλά και ανατρεπτικά παλεύει για
να δυναμώσει τους αγώνες και τις μά-
χες και να οργανώσει την αντεπίθεση.
Για να πάρουμε πίσω όσα μας κλέψα-
νε. Στις 28 Μάρτη να είμαστε όλοι
στη σύσκεψη του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια για να κάνουμε τον
απολογισμό του πρώτους δυνατού
τριμήνου που μας πέρασε και να βά-
λουμε τις βάσεις για την αναγκαία συ-
νέχεια. 

Μαρία Αμπελιώτη 
διοικητική εργαζόμενη 

στην καθαριότητα του Δήμου Αθήνας

Την ίδια μέρα με τη συνέλευση του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημόνια, την Πέμ-
πτη 28/3 το πρωί, στον ΠΣΕΦΑ οργανώ-

νουμε την ετήσια τακτική απολογιστική συνέ-
λευσή μας στις εγκαταστάσεις στο Πάτημα. Εί-
ναι σημαντικό να βάλουμε κάτω και να αναλύ-
σουμε τα βήματα που κάναμε ως τώρα και στο
επόμενο κρίσιμο χρονικό διάστημα να οργανώ-
σουμε την απάντησή μας στις μεθοδεύσεις της
διοίκησης και της κυβέρνησης. 

Τους τελευταίους μήνες, και πριν την επίση-
μη πώληση της ΔΕΣΦΑ και μετά, σαν εργολαβι-
κοί εργαζόμενοι μαζί με το σωματείο μας
(ΠΣΕΦΑ) προσπαθήσαμε να οργανώσουμε την
απάντηση στην αδιαλλαξία των διοικήσεων που
μας θέλουν όμηρους των ελαστικών σχέσεων
εργασίας και της συνεχόμενης ανανέωσης των
συμβάσεων.

Καταφέραμε και οργανώσαμε δυο απεργίες
σταθμούς για την εταιρία φέρνοντας κοντά και

συντονίζοντας όλα τα διαφορετικά κομμάτια
των εργαζόμενων στο φυσικό αέριο (ΔΕΠΑ,
ΔΕΔΑ κλπ) και την ενέργεια συνολικότερα (ΕΛ-
ΠΕ κ.ά.) ενώ κερδίσαμε και τη στήριξη της
Ομοσπονδίας Ενέργειας. Είδαμε τη σημασία
του συντονισμού των εργαζόμενων και συνει-
δητοποιήσαμε πως πρόκειται για έναν συνολι-
κότερο αγώνα, για μόνιμες σχέσεις εργασίας
με αξιοπρεπείς ΣΣΕ, που δεν μπορούμε να τον
δώσουμε αποσπασματικά και μόνοι μας. 

Κοινές επιθέσεις
Συνολικά όλοι οι εργαζόμενοι στην ενέργεια

σήμερα αντιμετωπίζουν τις ίδιες επιθέσεις και
προβλήματα. Απλά στη ΔΕΣΦΑ ήμασταν τα πει-
ραματόζωα αφού η εταιρία ήταν η πρώτη που
πουλήθηκε. Τώρα πλέον ακολουθούν και όλες
οι υπόλοιπες εταιρίες και οι επιθέσεις απλώ-
νονται. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τους αγώ-
νες. Να απλωθούν σε όλους τους χώρους. Αυ-

τό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερος συντονισμός
μεταξύ των διαφορετικών σωματείων από τις
διάφορες εταιρίες και κλάδους της ενέργειας.
Άλλωστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
δεν είναι ξεχωριστά και απομονωμένα και είναι
ανάγκη να τα παλέψουμε όλοι μαζί, μόνιμοι και
συμβασιούχοι από όλους τους διαφορετικούς
χώρους. 

Σε όλη αυτή τη μάχη η στήριξη του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια ήταν καθορίστική.
Από την πρώτη στιγμή ο Συντονισμός βρέθηκε
στο πλευρό μας δημοσιοποίησε τη μάχη μας,
στάθηκε δίπλα μας, μας στήριξε και συνεχίζει
να μας στηρίζει. Χρειάζεται να μεγαλώσουμε
το μήνυμα της αντίστασης, του Συντονισμού
και της οργάνωσης μέσα από την ενωτική δρά-
ση. Η συνέλευση στις 28 Μάρτη είναι ένα ση-
μαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Μπάμπης Νεοχωρίτης
μέλος ΔΣ ΠΣΕΦΑ

Στις 28 Μάρτη στην κοινή συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια και του Συντονιστικού των Νοσοκομείων καλεί και η “Κί-
νηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη”. Αυτή η συνέλευση γίνεται μετά

από δυο πολύ επιτυχημένους σταθμούς του κινήματος, την 8 Μάρτη-
Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας και την 16 Μάρτη-Διεθνή Μέρα Ενάντια
στο Ρατσισμό και τους Φασίστες. Γι' αυτό και στη σύσκεψη ένα από τα
θέματα που θα συζητηθούν είναι και η επιτυχία αυτών των κινητοποι-
ήσεων και πώς φτάσαμε ως εδώ.

Η 8η Μάρτη για πρώτη φορά καταφέραμε να έχει το χαρακτήρα της
απεργίας και για να βγει αυτή η απεργία έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια. Στην πραγματικότητα αυτό που
έπαιξε ρόλο ήταν ότι υπήρχε η θέληση του κόσμου από τα κάτω, η όρε-
ξη και η δύναμη για οργάνωση και συντονισμό. Και αυτό είναι ένα παρά-
δειγμα για όλη την αριστερά. Για το πώς μπορούμε να βάζουμε μπρο-
στά τα συνδικάτα μας και να παίζουμε ρόλο στο να οργανώνουμε τις
μάχες. Προφανώς τα αιτήματά μας δεν εκπληρώθηκαν με τη διαδήλωση
στις 8 Μάρτη και φυσικά παλεύουμε ώστε τα αιτήματά μας να μπουν
στην ημερήσια διάταξη των συνδικάτων όλο το επόμενο χρονικό διά-
στημα. 

Και οι προκλησεις είναι ήδη εδώ. Από την μεριά της Κίνησης για την
απεργιακή 8 Μάρτη θα δώσουμε μάχη ενάντια στις αλλαγές που προ-
σπαθούν να κάνουν στο άρθρο 336 του ποινικού κώδικα. Πρόκειται για
το άρθρο το οποίο χαρακτηρίζει το τι είναι βιασμός. Η Ελλάδα είναι μια
από τις χώρες που έτσι και αλλιώς ο ποινικός κώδικας δεν θεωρεί βια-
σμό τη μη συναίνεση και αυτό από μόνο του είναι προβληματικό. Όμως
αυτό που προσπαθούν να κάνουν τώρα είναι να θεωρείται βιασμός μόνο
όταν απειλείται η σωματική ακεραιότητα ή η ζωή αυτής ή αυτού που δέ-
χεται την επίθεση.  Π.χ. Μια γυναίκα να δέχεται τις απειλές και τις επιθέ-
σεις από το αφεντικό ότι αν δεν μου κάτσεις θα σε απολύσω και αυτό
για τον ποινικό κώδικα να μην θεωρείται βιασμός δiότι δεν απειλείται η
σωματική της ακεραιότητα, αλλά απειλείται μόνο η εργασία της. Πρό-
κειται για εξοργιστική εξέλιξη που χρειάζεται να τη σταματήσουμε με τα
συνδικάτα μας στην πρώτη γραμμή.

Η αλλαγή του ποινικού κώδικα για τους βιασμούς είναι δεμένο με την
προσπάθεια να ρίξουν τους χρυσαυγίτες στα μαλακά με την μείωση των
ποινών τους. Και είναι τεράστια πρόκληση για το κίνημα συνολικότερα,
αλλά ειδικότερα για το εργατικό κίνημα που έκανε αισθητή την παρου-
σία του και στις 16 Μάρτη. H απάντηση έρχεται με την μαζική κινητοποί-
ηση του κόσμου στους δρόμους. Μόνο έτσι μπορούμε να σταματήσουμε
το ρατσισμό και τους φασίστες και είναι τεράστια δύναμη ότι κατέβηκαν
χώροι δουλειάς με τα σωματεία τους με τα πανό τους που το προηγού-
μενο διάστημα έπαιξαν ρόλο σε αυτές τις μάχες. Από τους εκπαιδευτι-
κούς για να είναι καλοδεχούμενα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία, μέχρι
τους υγειονομικούς για να μπορούν να έχουν περίθαλψη οι πρόσφυγες
χωρίς εξαιρέσεις ή τους εργαζόμενους στους δήμους, στα καμπ και τις
ΜΚΟ που παλεύουν για να δημιουργηθούν μόνιμες δημόσιες δομές. 

Γι' αυτό, η συνέλευση στις 28 Μάρτη είναι σπουδαίος σταθμός για να
οργανώσουμε τη συνέχεια. Οι εξελίξεις στις μάχη των καθαριστριών του
Αγ. Σάββα που είχαμε την τιμή να τις έχουμε στην κορυφή της απεργια-
κής διαδήλωσης στις 8 Μάρτη, δείχνουν ότι δεν σταματάμε. Στις 28
Μάρτη χρειάζεται να οργανώσουμε τις συνέχειες σε όλα τα μέτωπα.

Αργυρή Ερωτοκρίτου
μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς

Εμπρός για εργατικό  
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Μπορεί ο Πολάκης να έδωσε
κάποιες μικρές υποσχέσεις
για κάποια ημίμετρα, αλλά

δεν έχουμε καμιά αυταπάτη πως ο
αγώνας μας για μόνιμη και σταθερή
δουλειά τελείωσε. Αντιθέτως έχου-
με μπροστά μας μεγάλη μάχη. Άλ-
λωστε στον Αγ. Σάββα είδαμε με τα
ίδια μας τα μάτια άλλα να λέει ο
υπουργός τη μία μέρα και άλλα να
πράττει ο διοικητής την άλλη. 

Γι'αυτό και στη συνέλευση του
Συντονιστικού των Νοσοκομείων και
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνη-
μόνια στις 28 Μάρτη πρέπει να εί-
μαστε όλοι. Είναι ξεκάθαρο από τα
παιχνίδια τους πως τη μοίρα τη δική
μας θα την ακολουθήσουν και όλοι
οι υπόλοιποι είτε έχουν μπει με
ΑΣΕΠ, είτε με σύμβαση έργου ή με
σύμβαση εργασίας. Αργά ή γρήγο-
ρα όλοι θα ξαναβρεθούν στην
ανεργία αφού το σχέδιο της κυβέρ-
νησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι να συνεχί-
σει την ελαστική εργασία και κάθε
δυο χρόνια να μας πετάει στην
ανεργία. 

Μόνο με τους αγώνες μας μπο-
ρούμε να κερδίσουμε το δικαίωμά
μας στη μόνιμη και σταθερή εργα-
σία. Οι καθαρίστριες του Αγ. Σάβ-
βα, εδώ και πολλές βδομάδες, δί-
νουμε μια σκληρή μάχη διαρκείας
για να κρατήσουμε τη δουλειά μας.
Με συνελεύσεις οργανώνουμε τις
απεργίες μας, το προσωπικό ασφα-
λείας και τις περιφρουρήσεις μας.
Ανοίξαμε απεργιακό ταμείο για να
μπορέσουμε να στηριχτούμε οικο-
νομικά. 

Όμως αυτή τη μάχη δεν μπορού-
με να τη δώσουμε μόνες μας. Ζητά-
με απ'όλη την εργατική τάξη,
απ'όλα τα σωματεία και τα συνδικά-
τα, να συνεχίζουν να μας στηρί-
ζουν. Θέλουμε και την ηθική στήρι-
ξή τους με συμμετοχή στις κινητο-
ποιήσεις και τις απεργίες μας και
την υλική στήριξη με την ενίσχυση
του απεργιακού ταμείου μας.

Η σύσκεψη στις 28 Μάρτη έρχε-
ται σε μια κρίσιμη στιγμή. Για να
οργανώσουμε τα επόμενα βήματα
της μάχης για μονιμοποιήσεις, μόνι-
μες μαζικές προσλήψεις και αύξη-
ση της χρηματοδότησης για την
Υγεία, την Παιδεία, τις κοινωνικές
υπηρεσίες. Στις 28 Μάρτη στις 6μμ
να είμαστε όλοι στο αμφιθέατρο
του Αγ. Σάββα για να παλέψουμε
συνολικά ενάντια στην ελαστική ερ-
γασία, όλοι μαζί, σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. 

Φιλιώ Φραγκάκου 
απεργός καθαρίστρια 

στον Αγ. Σάββα

Με νέα παράσταση διαμαρτυρίας στην
διοίκηση του νοσοκομείου και νέα συ-
νέλευση την Τρίτη 26/3, συνέχισαν τον

αγώνα διαρκείας ενάντια στις απολύσεις τους
που έχουν ξεκινήσει εδώ και βδομάδες οι 88 κα-
θαρίστριες/ες του Αγ. Σάββα. 

Παρά τις υποσχέσεις που πήραν από τον Πολά-
κη κατά τη διάρκεια της νέας 24ωρης απεργίας
και της συγκέντρωσης έξω από το Υπ. Υγείας που
πραγματοποίησαν την Πέμπτη 21/3, οι καθαρί-
στριες/ες δεν σταματάνε τις κινητοποιήσεις μέχρι
την πλήρη δικαίωσή τους. Μπορεί ο Πολάκης στα
λόγια να υποσχέθηκε ότι θα παραταθούν οι συμ-
βάσεις τους τουλάχιστον για 6 μήνες μέχρι να δι-
ευθετηθεί συνολικά το θέμα της καθαριότητας
των νοσοκομείων, και πως θα σταματήσουν οι
διαδικασίες απόλυσης που έχει ξεκινήσει ο διοι-
κητής του Αγ. Σάββα Δενδραμής, όμως μέχρι την
ώρα που γραφόταν το ρεπορτάζ δεν υπήρχε κα-
μιά γραπτή διαβεβαίωση για όλα όσα διακήρυξε
ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Όπως υποστήριξε ο Πολάκης την Πέμπτη
21/3, στη συνάντηση που είχε κατά τη διάρκεια
της απεργιακής συγκέντρωσης με εκπροσώ-
πους της ΠΟΕΔΗΝ και του σωματείου των ερ-
γαζόμενων στον Αγ. Σάββα, οι διοικητές των νο-
σοκομείων που έχουν ξεκινήσει διαδικασίες
απολύσεων των συμβασιούχων καθαριστριών -
όπως ο Δενδραμής του Αγ. Σάββα - θα πάρουν
πίσω τις προκηρύξεις των θέσεων με ΑΣΕΠ και
θα περιμένουν τη συνολική εγκύκλιο του
Υπουργείου Υγείας που θα διευθετεί το θέμα
συνολικά για όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Ωστόσο την επόμενη μέρα, Παρασκευή 22/3,
ο διοικητής Δενδραμής έκανε πως δεν ξέρει τί-
ποτα και συνέχισε με την αδιάλλακτη στάση του
ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσει τις διαδικα-
σίες των απολύσεων.

“Την Παρασκευή από τις 9.30 το πρωί κάναμε

νέα παράσταση στον διοικητή ο οποίος μας εί-
πε πως ήδη έχει υπογράψει την προκήρυξη του
ΑΣΕΠ. Η στάση του ήταν τόσο προκλητική που
μας ανέφερε πως υπέγραψε την προκήρυξη μι-
σή ώρα πριν την συνάντησή μας με τον υπουρ-
γό Πολάκη. Αμέσως κάναμε ντου στο γραφείο
προσωπικού και τη μηχανογράφηση και σταμα-
τήσαμε την ανάρτηση της προκήρυξης. Όμως
είναι ξεκάθαρο πως δεν μπορούμε να περιμέ-
νουμε τίποτα από το διοικητή. Έχουμε να συνε-
χίσουμε τη μάχη μας ενάντια στις απολύσεις και
γι'αυτό οργανώσαμε νέα συνέλευση για την
Τρίτη 26/3”, ανέφερε η Κατερίνα Πατρικίου μέ-
λος του ΔΣ του σωματείου του Αγ. Σάββα. 

Απεργία
Πολύ σημαντική όπως εξελίχθηκαν τα πράγ-

ματα ήταν η  24ωρη απεργία των καθαριστριών
την Πέμπτη στις 21/3 και η συγκέντρωσή που
πραγματοποιήθηκε από τα σωματεία του Δρο-
μοκαΐτειου και του Αγίου Σάββα με τη στήριξη
της ΠΟΕΔΗΝ, έξω από το Υπουργείο Υγείας.
Εκεί βρέθηκαν εκτός από τις καθαρίστριες/ες
και άλλοι συμπαραστάτες υγειονομικοί από το
Γεννηματάς, το Αγία Όλγα, αλλά και εργαζόμε-
νοι από τον Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια
και αλληλέγγυοι από την Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας. Παρά την αρχική άρνηση των
κυβερνητικών στελεχών να δεχτούν τους απερ-
γούς, τελικά ο αναπληρωτής υπουργός Πολά-
κης αναγκάστηκε να έρθει και να τους δεχτεί.

"Θυμόμαστε τον υπουργό Πολάκη πολλά χρό-
νια πίσω να βρίσκεται στις πόρτες του Κρατικού
της Νίκαιας σε μια μεγάλη απεργία και να κάνει
περιφρούρηση ενάντια στους απεργοσπάστες.
Σήμερα έφτασε στο σημείο να μη δέχεται να δει
απεργούς και να ετοιμάζεται να πετάξει στο
δρόμο χιλιάδες καθαρίστριες πανελλαδικά.
Μπορεί να περάσανε πολλά χρόνια από τότε και

αυτός πλέον να βρίσκεται στην άλλη μεριά.
Όμως εμείς συνεχίζουμε στο δρόμο του αγώνα,
δίπλα σε κάθε καταπιεσμένο, σε κάθε απολυό-
μενο, σε κάθε καθαρίστρια που παλεύει για τη
δουλειά και το ψωμί της. Είμαστε μαζί σας και
σας στηρίζουμε μέχρι τη νίκη", ανέφερε μιλών-
τας στους απεργούς που ήταν συγκεντρωμένοι
έξω από το υπουργείο, ο Πέτρος Κωνσταντίνου
υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας με την Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας.

Οι καθαρίστριες του Αγ. Σάββα παλεύουν
εδώ και τρεις βδομάδες με συνεχείς απεργια-
κές κινητοποιήσεις ενάντια στις μεθοδεύσεις
της διοίκησης του νοσοκομείου που τις πετάει
στο δρόμο. Για άλλη μια φορά η απεργία τους
είχε υποδειγματική οργάνωση και καθολική
συμμετοχή, αφού μόνο τα 20 άτομα του προσω-
πικού ασφαλείας μπήκαν για δουλειά. 

"Ο Πολάκης σήμερα έδωσε υποσχέσεις για
ημίμετρα. Οι καθαρίστριες του Αγ. Σάββα δεν
παλεύουν για μια μικρή παράταση ή μια μικρή
μοριοδότηση. Καλύπτουν εδώ και δυο χρόνια
τις πάγιες ανάγκες του νοσοκομείου στην καθα-
ριότητα και ζητάνε μονιμοποίηση. Ο αγώνας
τους είναι αγώνας για μόνιμη και σταθερή δου-
λειά, όχι μόνο στην καθαριότητα του Αγ. Σάββα
αλλά σε όλη τη δημόσια Υγεία. Θα δούμε αν
ακόμα και αυτές οι μικρές υποσχέσεις του Πο-
λάκη είναι πραγματικές. Συνεχίζουμε τον αγώνα
μας όσο χρειαστεί μέχρι την νίκη. Μέχρι να μο-
νιμοποιηθούν όλοι και κανείς να μη χάσει τη
δουλειά του. Απαιτούμε εδώ και τώρα γραπτή
υπουργική απόφαση - δέσμευση υπέρ των κα-
θαριστριών που πάνε για απόλυση, ότι δηλαδή
μένουν στη δουλειά παγώνοντας τον ΑΣΕΠ",
ανέφερε μετά τη συνάντηση με τον υπουργό ο
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του σωματείου
των εργαζόμενων στον Αγ. Σάββα.

Κυριάκος Μπάνος

AΓ. ΣΑΒΒΑΣ Μέχρι τη νίκη

   συντονισμό!

21/3, Απεργιακή συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας



Άλλοι 7 μάρτυρες υπεράσπισης
κατέθεσαν στις συνεδριάσεις
μεταξύ 20 και 22 Μάρτη

(340η, 341η, 342η), ενώ πάνω από 10
ήταν αυτοί από τους οποίους η υπε-
ράσπιση δήλωσε ότι παραιτείται. Οι
καταθέσεις τους διαπερνώνται από
μια κοινή αγωνία: όσο μιλούν, τόσο
ξεμπροστιάζουν τους κατηγορούμε-
νους και την ίδια την οργάνωση. Γι’
αυτό δεν θέλουν να μιλούν πολύ και
κοινή επωδός είναι φράσεις όπως
«δεν θυμάμαι», «δεν ξέρω». Κοινό νή-
μα δηλαδή η ομερτά. Όχι μόνο δεν
πρέπει να μιλήσουν οι ίδιοι, αλλά το
σκηνικό που σκιαγραφούν είναι αυτό
στο οποίο 5,5 χρόνια τώρα, κανείς
δεν έχει μιλήσει με κανέναν για κανέ-
να θέμα και σε κανένα βάθος. Αυτό
υποστηρίζουν ενώπιον της έδρας και
των θυμάτων: μια ολόκληρη οργάνω-
ση, που προς τα έξω βγάζει μύδρους
για τη «σκευωρία» σε βάρος της, στο
εσωτερικό, όχι μόνο δεν εξηγεί στα
μέλη περί τίνος πρόκειται αυτή η
σκευωρία, αλλά ούτε τα υψηλόβαθμα
στελέχη το συζητούν μεταξύ τους!

Κάτι τέτοιο για παράδειγμα υπο-
στήριξε ο Γ. Χασιώτης που κατέθεσε
στις 20/3, μάρτυρας υπεράσπισης
και επιστημονικός συνεργάτης του
πρώην βουλευτή Α. Γρέγου. Ότι δεν
έχει συζητήσει με κανέναν για το τι
πραγματικά έγινε στις επιθέσεις για
τις οποίες κατηγορείται η ΧΑ και το
αν πράγματι εμπλέκεται κανένα μέ-
λος. Ισχυρίζεται δε, ότι ούτε ο ίδιος
ρώτησε για να μάθει. Γενικά, ξεκίνη-
σε με μια φράση που σε διάφορες
παραλλαγές έχουν ξεστομίσει και
άλλα στελέχη, ότι κανένας χρυσαυ-
γίτης δεν έχει εμπλακεί σε βίαιες
δράσεις, ότι η ΧΑ κάνει νόμιμο πολι-
τικό αγώνα και ότι η βία δεν συνάδει
με αυτή την οργάνωση. Αμέσως με-
τά του έγινε πλήθος ερωτήσεων και
του επιδείχτηκαν φωτογραφίες, στις
οποίες αναγνώρισε μεταξύ άλλων
τρεις χρυσαυγίτες που έχουν δικα-
στεί και καταδικαστεί, ο ένας συνυ-
ποψήφιός του στη Θεσσαλονίκη με-

τά την καταδίκη του. Μάλιστα τις κα-
ταδίκες αυτές το δικαστήριο τις μα-
θαίνει από αυτόν τον μάρτυρα που
«δεν ξέρει κανέναν» να εμπλέκεται
σε πράξεις βίας!

Επιβεβαίωσε
Ακολούθησε η κατάθεση του Γ.

Μανιφάβα, γαμπρού του Γ. Δήμου ο
οποίος υποστήριξε ότι ο κατηγορού-
μενος δεν βρισκόταν με το τάγμα
εφόδου της Νίκαιας στον τόπο και
τον χρόνο της επίθεσης. Μεταφέ-
ροντας την αφήγηση του Δήμου,
επιβεβαίωσε την ύπαρξη sms αργά
το βράδυ, τη μετάβασή του με μηχα-
νάκι στα «γραφεία» της τοπικής με
τον κατηγορούμενο Γ. Σκάλκο και
την ύπαρξη πολλών ακόμα χρυσαυ-
γιτών απέξω την ώρα που έφτασαν. 

Τέλος, ο μάρτυρας Δ. Λιαρόπου-
λος που έχει κληθεί από την υπερά-
σπιση της Ε. Ζαρούλια, απαντώντας
για τη φράση της στη Βουλή περί
«υπανθρώπων» τη χαρακτήρισε
«ακραία» και ότι δεν είναι για ανθρώ-
πους, ενώ προσπάθησε κάπως να τη

δικαιολογήσει. Κατά τα άλλα ισχυρί-
στηκε ότι δεν συζητούσε ποτέ τίπο-
τα πολιτικό με μια γυναίκα που γνω-
ρίζει 30 χρόνια και που εκλέχτηκε
βουλευτής!

Στις 21/3, επίσης για την υπερά-
σπιση της Ζαρούλια, κατέθεσε ο Α.
Ιωάννου. Αν και μέλος της κεντρικής
επιτροπής, επιστημονικός συνεργά-
της, υποψήφιος βουλευτής και ευ-
ρωβουλευτής, συνέχισε στο μοτίβο
της άρνησης της ιδιότητας μέλους,
και γενικά της άρνησης ότι υπάρχει
οποιαδήποτε θεσμοθετημένη διαδι-
κασία μέσα στην οργάνωση, προκει-
μένου να μην αναγκαστεί να μιλήσει
για το καταστατικό. Αυτή η αδιέξοδη
τακτική βέβαια είναι που αποκαλύ-
πτει ακόμα πιο έντονα πόσα έχουν
να κρύψουν, ενώ οδηγεί σε οξύμω-
ρα και σε ψέματα. Π.χ αρνήθηκε ότι
έχει ορκιστεί μέλος, αναγκάστηκε να
παραδεχτεί τη συμμετοχή του σε
διαδικασία που ο ίδιος ονομάζει «εκ-
δρομή» (την ορκωμοσία), ενώ παρί-
στανε τον ανήξερο που σε έγγραφο
της Ο. Μιχαλολιάκου, το όνομά του

βρίσκεται στον κατάλογο «ορκωμο-
σία μελών στον Όλυμπο». Ο μάρτυ-
ρας κατέθεσε επίσης την ψευδή
ιστορία περί «φώτοσοπ» για την ορ-
κωμοσία εκείνη, επειδή ο Κασιδιά-
ρης και ο Φουντούλης (τους οποί-
ους αναγνώρισε) εικονίζονται μαζί
με άλλους να κρατούν σημαία της
Βέρμαχτ (την οποία αποκάλεσε
«γερμανική σημαία του μεσοπολέ-
μου»). Δεν μπόρεσε να εξηγήσει
πώς ένα «φώτοσοπ» που ο ίδιος
ισχυρίζεται ότι έκανε η ΕφΣυν το
2014 βρισκόταν στο κινητό του Κα-
σιδιάρη από το 2012. 

Ο Ι. Λασκαρίδης, πεθερός του Ι.
Καστρινού που κατηγορείται για την
επίθεση στο Πέραμα προσπάθησε
να φέρει άλλοθι γι’ αυτόν, ωστόσο
σύμφωνα με την περιγραφή του ο
Καστρινός ήταν «απλός μάρτυρας»
της επίθεσης και μάλιστα από μα-
κριά κατά τις 11 παρά το βράδυ,
ενώ η επίθεση όπως έχει ήδη απο-
δειχτεί έγινε μετά τις 12. Αναγνώρι-
σε τον Τ. Πανταζή, πυρηνάρχη Πε-
ράματος.

Στις 22/3 ακολούθησε ο Κ. Σπα-
νός, μάρτυρας υπεράσπισης και επι-
στημονικός συνεργάτης του Ηλιό-
πουλου, που τον γνωρίζει «από μικρό
παιδί». Στο γνωστό μοτίβο άγνοιας, ο
μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι δεν έχει
ακούσει τίποτα για έκνομες πράξεις.
Βέβαια όλως τυχαίως ήξερε να
απαντήσει αστραπιαία ότι ο Ηλιό-
πουλος αθωώθηκε για τις επιδρομές
στις λαϊκές της Ραφήνας (έτσι ερμη-
νεύει η υπεράσπιση την παραγραφή
των αδικημάτων). Σε οποιαδήποτε
ερώτηση αφορούσε τις θέσεις του
κατηγορούμενου ο μάρτυρας απαν-
τούσε «δεν μιλούσαμε πολιτικά», ενώ
για την δίκη «δεν κάναμε καμιά ιδιαί-
τερη κουβέντα […] ήταν ολιγόλογος,
είπε ότι καταδικάζει [την δολοφονία]
και μέχρι εκεί». Επισήμανε βέβαια ότι
ο Ηλιόπουλος πιστεύει ότι «αν έρ-
θουν πολλοί εδώ, θα υπάρξει αλλοί-
ωση του πληθυσμού», παρόλο που
αρνιόταν ότι ο τελευταίος έχει ρατσι-
στικές απόψεις.

Ακολούθησε ο Α. Γέροντας για
τον ίδιο κατηγορούμενο. Μέλος της
κεντρικής επιτροπής, προσπάθησε
τόσο σθεναρά να αρνηθεί την ύπαρ-
ξη μητρώου μελών, διαδικασιών και
ορκωμοσίας, που ούτε λίγο ούτε πο-
λύ ισχυρίστηκε ότι μέλη της ΧΑ είναι
μόνο τα 60 μέλη της κεντρικής επι-
τροπής! Ο ίδιος δήλωνε απλός υπο-
στηρικτής (αν και μέλος της κεντρι-
κής επιτροπής). Αρνήθηκε επίσης
την ύπαρξη ενδυμασίας, ξεκίνησε
λέγοντας ότι «μαύρα φοράμε για τις
χαμένες πατρίδες, όπως στα μνημό-
συνα», αλλά όταν η εξέταση έφτασε
στα παντελόνια πόλεως (γκρι πα-
ραλλαγή, το χαρακτηριστικό του
τάγματος εφόδου της Νίκαιας), του
ξέφυγε ο συνειρμός: «δεν ξέρω γιατί
η συγκεκριμένη τοπική… αν δεν κά-
νω λάθος της Νίκαιας, έχει επιλέξει
αυτά τα παντελόνια» (!).

Αφροδίτη Φράγκου
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Οι μάρτυρες υπεράσπισης αποκαλύπτουν
αυτά που θέλουν να κρύψουν

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΛΟΥΚΜΑΝ   Καταδικαστική εισαγγελική πρόταση

Την ενοχή των δυο χρυσαυγιτών δο-
λοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν, Διο-
νύση Λιακόπουλου και Χρήστου

Στεργιόπουλου, για ανθρωποκτονία από
πρόθεση κατά συναυτουργία και με ρατσι-
στικό κίνητρο πρότεινε ο εισαγγελέας του
Μικτού Ορκωτού Εφετείου που δικάζει σε
δεύτερο βαθμό την υπόθεση. Την πρότα-
ση του εισαγγελέα, που έγινε στην έβδο-
μη δικάσιμο στις 22/3, ενίσχυσαν με τις
αγορεύσεις τους οι δικηγόροι της Πολιτι-
κής Αγωγής, σε μια κατάμεστη από αντι-
φασίστες και αντιφασίστριες δικαστική αί-
θουσα.

Η εν ψυχρώ δολοφονία του Πακιστανού ερ-
γάτη έγινε τα ξημερώματα της 17ης Γενάρη
του 2013, όταν εκείνος πήγαινε με το ποδήλα-
τό του στη δουλειά του στη Λαϊκή. Οι δύο
χρυσαυγίτες, που επέβαιναν σε μηχανή, τον
χτύπησαν στα Πετράλωνα με επτά μαχαιριές.
Με παρέμβαση των περιοίκων, συνελήφθησαν
λίγη ώρα μετά στο Σύνταγμα έχοντας ακόμα
πάνω τους τα φονικά όπλα, ενώ στα σπίτια
τους βρέθηκε ένα κλασικό “χρυσαυγίτικο
οπλοστάσιο” μαζί με φυλλάδια της ναζιστικής
συμμορίας. Έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα
σε ισόβια κάθειρξη με ρατσιστικό κίνητρο και
είναι κατηγορούμενοι για ένταξη σε εγκλημα-

τική οργάνωση στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Στην πρότασή του ο εισαγγελέας αναφέρ-

θηκε από την αρχή στην περίοδο της δολο-
φονίας, στην “ατμόσφαιρα”, όπως είπε χαρα-
κτηριστικά, που επικρατούσε τότε, με τις ρα-
τσιστικές επιθέσεις κατά των μεταναστών σε
έξαρση και τις κοινότητές τους σε επαγρύ-
πνηση να συνιστούν προσοχή στα μέλη τους.
Έκρινε ως αβάσιμους και απέρριψε έναν
προς έναν τους ισχυρισμούς των κατηγορου-
μένων ότι το θύμα “τους έκλεινε επί οκτώ λε-
πτά το δρόμο με το ποδήλατό του”, ότι “τους
έβρισε”, ότι “τους επιτέθηκε”, ότι “προκάλε-
σε συμπλοκή”.

Αναρωτήθηκε μάλιστα πώς είναι λογικό να
ισχυρίζεται κανείς κάτι τέτοιο για ένα μετα-
νάστη σε ξένη χώρα, φοβισμένο, που ξεκινά-
ει ξημερώματα να πάει από το Περιστέρι με
το ποδήλατό του για δουλειά, για να εργα-
στεί από τις 3 το πρωί μέχρι τις 4.30 το από-
γευμα, για 20 ευρώ μεροκάματο, που ξεχρε-
ώνει ακόμα το ταξίδι του στην Ελλάδα και
ταυτόχρονα στέλνει χρήματα στην πολυμελή
οικογένειά του στο Πακιστάν, ενώ πάνω του
έχει μόνο ένα κινητό τηλέφωνο, πέντε ευρώ
και ένα φυλαχτό.

Συνέχεια στη σελ. 14

16/3, Διεθνής Μέρα ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες στην Αθήνα



Ενωτικά και μαζικά απάντησε το
αντιφασιστικό κίνημα της Καλ-
λιθέας, στην προκλητική εμφά-

νιση της χρυσαυγίτικης ναζιστικής
συμμορίας στους εορτασμούς της
25ης Μάρτη. Οι περίπου 20 φασίστες
μαζεύτηκαν στην πλατεία Δαβάκη μό-
νο χάρη στην κάλυψη των ΜΑΤ. Οι
αντιφασίστες και οι αντιφασίστριες
που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία
Κύπρου, ήταν δέκα φορές περισσότε-
ροι, πίσω από τα πανό της ΚΕΕΡΦΑ,
του Αντιφασιστικού Συντονισμού Καλ-
λιθέας-Μοσχάτου-Ταύρου, της ΕΛΜΕ
Καλλιθέας, του Συνδικάτου Οικοδό-
μων, της ΟΓΕ και της ΟΡΜΑ. 

Η ΕΛ.ΑΣ μάλιστα δεν δίστασε να
συνοδέψει τους νεοναζί και να επιτε-
θεί στους αντιφασίστες με γκλομπ και
κρότου λάμψης, προκαλώντας τον
τραυματισμό τουλάχιστον τεσσάρων
διαδηλωτών. Ωστόσο, ακόμα και με
αυτό τον τρόπο, οι φασίστες αναγκά-
στηκαν να αποχωρήσουν πριν το ξεκί-
νημα της παρέλασης και των εκδηλώ-
σεων του δήμου. 

“Χαιρετίζουμε την αντιφασιστική κι-
νητοποίηση στην παρέλαση της 25ης
στην Καλλιθέα που απομόνωσε και
απέτρεψε την δράση των φασιστών.
Οι θρασύδειλοι, κουκουλοφόροι φασί-
στες εμφανίστηκαν στην παρέλαση με
καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ανοίγον-
τας πανό με φασιστικά συνθήματα και
ελληνική σημαία με τον αγκυλωτό
σταυρό πάνω” λέει σε ανακοίνωσή της
η ΚΕΕΡΦΑ Καλλιθέας, η οποία καταγ-
γέλλει την επίθεση στους αντιφασί-
στες και κατηγορεί τη δημοτική αρχή
για ξέπλυμα της Χρυσής Αυγής. Ωστό-
σο, ενδεικτικό της απομόνωσής της
τοπικά, είναι το γεγονός ότι η Ελληνι-
κή Αυγή, η παράταξη των νεοναζί στις
δημοτικές εκλογές, δεν τόλμησε να
κάνει επίσημα την εμφάνισή της στις
εκδηλώσεις του δήμου, στέλνοντας τη
γνωστή τοπική συμμορία – παραφυά-
δα της να κάνει τη βρώμικη δουλειά.

Την προκλητική προστασία των νε-
οναζί από την αστυνομία της Γεροβα-
σίλη, στην Καλλιθέα, κατήγγειλε με
δήλωσή του κι ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. “Μό-
λις πριν από δύο μέρες η ΕΛΑΣ είχε
προχωρήσει σε μαζικές προσαγωγές
40 αντιφασιστών που πήγαιναν για
αντιρατσιστική παρέμβαση στα Βίλια.
Και κεντρικά, η στρατιωτική παρέλα-
ση ήταν μια επίδειξη δουλικής υποτα-
γής της κυβέρνησης στις σοβινιστές
κραυγές της ΝΔ και της ακροδεξιάς
για την Μακεδονία. Μας εξοργίζουν
αυτές οι κινήσεις όταν έρχονται λίγες
μέρες μετά την εξαγγελία προτάσεων
αλλαγών στον κώδικα ποινικής δικο-
νομίας με τις οποίες επιχειρείται να
πέσουν στα μαλακά οι υπόδικοι της
Χρυσής Αυγής. Δεν θα περάσουν!”
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Φασιστικές προκλήσεις, αστυνομική κάλυψη
ΣΑΛΑΜΙΝΑΚΑΛΛΙΘΕΑ

Να ξηλωθεί η ιεραρχία του Α.Τ Σαλαμίνας που καλύπτει τους νε-
οναζί και να συλληφθεί όλη η ναζιστική ομάδα που επιτίθεται
σε μετανάστες, απαιτεί η ΚΕΕΡΦΑ, μετά τη σύλληψη χρυσαυγί-

τη, διαβόητου για τη δράση του στο νησί. Οι επιθέσεις από τον συγκε-
κριμένο φασίστα είχαν καταγγελθεί από μετανάστες που συμμετείχαν
σε συνέντευξη Τύπου της ΚΕΕΡΦΑ στις 12 Μάρτη, στην οποία είχαν
φέρει και τη φωτογραφία του. Οι μετανάστες είχαν προσπαθήσει να
καταγγείλουν τις επιθέσεις στο αστυνομικό τμήμα, αλλά η αστυνομία
της Σαλαμίνας τους είχε αποτρέψει από το να καταθέσουν μήνυση.
Αφού απευθύνθηκαν στην ΚΕΕΡΦΑ, έγινε καταγγελία στο Τμήμα Ρα-
τσιστικής Βίας και μόνο τότε η αστυνομία αναγκάστηκε να τον συλλά-
βει.

“Ποιες είναι οι σχέσεις του Αστυνομικού Τμήματος Σαλαμίνας με
τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής; Απλά, συγκαλύπτει τη δράση των νε-
οναζί της περιοχής απερίφραστα” υπογραμμίζει η ΚΕΕΡΦΑ κι απαιτεί
“να κλείσουν άμεσα τα γραφεία των νεοναζί στην Σαλαμίνα. Η τοπική
κοινωνία, τα συνδικάτα, η αριστερά έχουν κινητοποιηθεί ξανά και ξανά.
Τι περιμένουν; Να έχουμε νεκρό για να βάλουν τέλος στην παρουσία
ενός οργανωμένου τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής;”. 

G.C.A. Helpline

Άλλο ένα περιστατικό βασανιστηρίων και ρατσιστικής αντιμετώπι-
σης πρόσφυγα από την ΕΛ.ΑΣ, έφερε στο φως η ΚΕΕΡΦΑ. Ο
20χρονος Αλί Σουαρί είναι πρόσφυγας από την Γουϊνέα. Έφυγε

από τη χώρα του μετά από φρικτό βασανισμό και απόπειρα δολοφο-
νίας εναντίον του. Βρέθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβρη του 2018, αφού
έμεινε για δύο χρόνια στο στρατόπεδο της Μόρια στη Λέσβο. Σύμφω-
να με την καταγγελία, τη Δευτέρα 18/3, επισκέφθηκε το γραφείο της
Greece Cash Alliance helpline για να ζητήσει βοήθεια ώστε να συνεχί-
σει να παίρνει τα 90 ευρώ με cashcard από την Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ, μια παροχή που διακόπηκε από όταν ήρθε στην Αθήνα. 

Δύο αστυνομικοί που έφτασαν με περιπολικό τον συνέλαβαν και τον
χτυπούσαν με γροθιές, ενώ φώναζαν "μαύρε πήγαινε στη χώρα σου."

Η Αστυνομία τον κράτησε μία μέρα στο κρατητήριο και μετά τον πή-
γαν την Τρίτη 19/3 στο αυτόφωρο, όπου αναβλήθηκε η δίκη για την
Παρασκευή 22/3 Μάρτη και αφέθηκε ελεύθερος. 

“Είναι καιρός να σταματήσει η αστυνομική βία κατά των μετανα-
στών, η οποία το τελευταίο διάστημα δεν έχει τελειωμό. Ζητάμε να
σταματήσει η δίωξη του Αλί Σουαρί και να του δοθεί άμεσα η cashcard
των 90 ευρώ. Να διερευνηθούν οι ευθύνες της Αστυνομίας για την κα-
κομεταχείριση του Αλί Σουαρί” καταλήγει η καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ. 

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

Φασιστική επίθεση σε βάρος εργαζόμενου μετανάστη, στην πε-
ριοχή του Μεταξουργείου, καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομέ-
νων στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, όπου εργά-

ζεται το θύμα της επίθεσης.

“Τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 18 Μαρτίου, σε ένα στενό πάνω από
την πλατεία Αυδή, στο κέντρο του Μεταξουργείου, στο κέντρο της
Αθήνας, φασίστες χτύπησαν έναν από εμάς, έναν συνάδελφό μας
διερμηνέα. Εμφανίστηκαν μέσα απ’ το σκοτάδι, μία ομάδα των 7-8 ατό-
μων, πλησίασαν από πίσω, φορούσαν full face και όταν ο συνάδελφος
και ο φίλος του, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο, άρχισαν να τρέχουν
προς αντίθετες κατευθύνσεις, οι φασίστες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες
και άρχισαν να τους κυνηγούν φωνάζοντας «Πιάστε τους!». Ο συνά-
δελφος σκόνταψε κι έπεσε, 3 ή 4 έπεσαν πάνω του και άρχισαν να τον
κλωτσούν. Στην προσπάθειά του να προστατέψει το κεφάλι του, το κά-
λυψε με τα χέρια του και τότε τον μαχαίρωσαν στα χέρια. Βρήκε τη δύ-
ναμη να φωνάξει, να σηκωθεί, να τρέξει και να ξεφύγει. Στον φίλο του
κατάφεραν να βάλουν τρικλοποδιά κι αφού έπεσε, τον κλωτσούσαν με
μανία στο κεφάλι. Ο συγκεκριμένος τρόπος δράσης, δηλαδή ενέδρα
και τυφλή επίθεση πολλών έναντι ενός, παραπέμπει σε οργανωμένο
τάγμα εφόδου φασιστών και η χρήση μαχαιριού, αλλά και οι κλωτσιές
ομαδόν στο κεφάλι, προδίδουν τις δολοφονικές προθέσεις τους”. 

ΚΟΝΙΤΣΑ

Χρυσαυγίτης είναι ο θρασύδειλος που μαζί με άλλους ομοϊδεάτες του
επιτέθηκαν σε ανήλικους πρόσφυγες στην Κόνιτσα την Κυριακή 17/3.
Οι φασίστες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και εξοπλισμένοι με ρό-

παλα, επιτέθηκαν απρόκλητα κατά των ανήλικων προσφύγων που βρίσκον-
ταν σε υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ και οι οποίοι διαμένουν στη Δομή Φιλοξε-
νίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων Κόνιτσας. Αποτέλεσμα ήταν να
τραυματιστεί ένας από τους πρόσφυγες και να υποστεί σοκ άλλος ένας.
Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 

Ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η τοπική
ΚΕΕΡΦΑ καλούν σε αντιφασιστική συγκέντρωση στην Κόνιτσα, την Κυριακή
31/3, στις 11μμ.

“Δε θα αφήσουμε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής και όποια άλλη φασι-
στική ομάδα να επιτίθεται σε πρόσφυγες, μετανάστες, αντιφασίστες ούτε
στην Κόνιτσα ούτε πουθενά” ξεκαθαρίζει η ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων. “Διεκδικού-
με να συλληφθούν και να καταδικαστούν οι δράστες της επίθεσης. Οι κά-
τοικοι της Κόνιτσας υποδέχθηκαν και αγκάλιασαν τους πρόσφυγες όταν
έφτασαν εκεί, εμποδίζοντας έτσι τους φασιστικούς θύλακες της περιοχής
που στηρίζονται και από την τοπική εκκλησιαστική αρχή να χύσουν το ρα-
τσιστικό τους δηλητήριο και να κάνουν επιθέσεις. Η ίδια αντιρατσιστική και
αντιφασιστική πλειοψηφία μπορεί να απαντήσει τις φασιστικές προκλήσεις
και να τσακίσει τους νεοναζί” τονίζει μεταξύ άλλων. 

Επόμενες δικάσιμοι της δίκης της Χ.Α
Μάρτης: 28/3 και 29/3 στο Εφετείο.
Απρίλης: 2/4, 3/4, 4/4, 8/4, 11/4, 16/4, 18/4 στο Εφετείο. 
5/4, 12/4, 15/4, 19/4 στον Κορυδαλλό.

25/3, Καλλιθέα, μέλος της φασιστικής συμμορίας χαιρετάει ναζιστικά

25/3, Καλλιθέα, Η ΚΕΕΡΦΑ στην αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλ. Κύπρου



Σε αντιφασιστική συγκέντρωση στο Μετρό Αμπελοκήπων και πο-
ρεία στο Εφετείο καλεί η ΚΕΕΡΦΑ με αφορμή τη συμπλήρωση 4
χρόνων από την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής. Η συγκέν-

τρωση θα γίνει στις 18 Απρίλη, στις 8:30πμ και η ΚΕΕΡΦΑ καλεί τα συν-
δικάτα σε προκήρυξη απεργιακής κινητοποίησης όπως είχε γίνει και την
πρώτη μέρα της δίκης. Το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ:

“Συμπληρώνονται 4 χρόνια από την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής. Ξεκίνησε στις 20 Απρίλη 2015 με χιλιάδες διαδηλωτές να βαδίζουν
με πορεία στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από στάση εργασίας της
ΑΔΕΔΥ και άλλων σωματείων απαιτώντας να πάνε φυλακή οι δολοφόνοι

νεοναζί της Χρυσής
Αυγής. Αυτή η δίκη επι-
βλήθηκε από την αντι-
φασιστική έκρηξη ορ-
γής μετά την δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα
τον Σεπτέμβρη του
2013, ενώ τον Γενάρη
της ίδιας χρονιάς είχα-
με την δολοφονία του
Σαχζάτ Λουκμάν. Δεν
μπορούσαν πλέον ο
Σαμαράς και ο Δένδιας
να συνεχίσουν να δί-
νουν την κάλυψη που
παρείχαν ξεδιάντροπα
στη δράση της Χρυσής
Αυγής. 

Η δίκη της Χρυσής
Αυγής βρίσκεται ξανά
στη κόψη του ξυραφι-
ού καθώς η κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Καλογήρου, ανέβασε για διαβού-
λευση προτάσεις αλλαγής στο ποινικό κώδικα που σοκάρουν, καθώς
μειώνει τις ποινές για τους ηγέτες εγκληματικής οργάνωσης, διάταξη
που φωτογραφίζει τον Μιχαλολιάκο και τους άλλους υπόδικους νεοναζί.
Ταυτόχρονα αλλάζει τον ορισμό του βιασμού, αφού πλέον δεν θα αρκεί
το «δεν ήθελα» από το θύμα αλλά προσθέτει το κριτήριο της πρόκλησης
σωματικής βλάβης.  

Δεν θα τους αφήσουμε να ρίξουν στα μαλακά τους υπόδικους δολο-
φόνους των ταγμάτων εφόδου της ΧΑ. Η μάχη μεγαλώνει και η σημασία
του αντιφασιστικού κινήματος είναι καίρια την ώρα που η ακροδεξιά
στοχεύει να γίνει ρυθμιστής των εξελίξεων στην Ευρώπη.  Ο Σόϊμπλε, ο
αρχιτέκτονας των πολιτικών της φτώχειας για χάριν της διάσωσης των
Τραπεζιτών, δηλώνει ότι φταίνε οι πρόσφυγες για την άνοδο των ακρο-
δεξιών στην Γερμανία, ενώ το δρόμο τον έστρωσε ο ίδιος μαζί με την
Μέρκελ, τον Μακρόν, την Μέι. Η ΕΕ-φρούριο με το κλείσιμο των συνό-
ρων, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και την FRONTEΧ πνίγουν χιλιάδες
πρόσφυγες και ανοίγουν το δρόμο στην ακροδεξιά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ έχει υιοθετήσει στο έπακρο την ίδια πολιτική οδηγώντας τους πρό-
σφυγες σε στρατόπεδα, στην απομόνωση στα νησιά, ενώ κράτα ανοικτή
την Αμυγδαλέζα και δεν δίνει χαρτιά στους μετανάστες. 

Η ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής αλλά και η καταδίκη ξανά
των δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν σε ισόβια, είναι ώρα να μπουν στο
κέντρο της πάλης όλου του εργατικού κινήματος και της αριστεράς, και
των κινημάτων στις γειτονιές. 

Δεν θα αφήσουμε τους νεοναζί να παριστάνουν το νόμιμο κόμμα στις
προεκλογική περίοδο. Καμιά διακομματική δεν μπορεί να δώσει στους
υπόδικους της Χρυσής Αυγής, χώρους για συγκεντρώσεις, εκλογικά πε-
ρίπτερα και τηλεοπτικό χρόνο. Η θέση τους είναι βαθιά στη φυλακή και
στους υπονόμους.

Στα 4 χρόνια από την έναρξη της δίκης καλούμε τα συνδικάτα να προ-
χωρήσουν ξανά σε αντιφασιστική στάση εργασίας. Να προχωρήσουμε
σε αποχή από τις σχολές και τα σχολεία για να βρεθεί μαζικά η νεολαία
στην αντιφασιστική συγκέντρωση. Όλοι και όλες μαζί, αντιφασιστικές
και αντιρατσιστικές κινήσεις, κινήσεις γυναικών, ΛΟΑΤΚΙ, αναπήρων, άν-
θρωποι των γραμμάτων και των τεχνών να στηρίξουμε την κινητοποίηση
στα 4 χρόνια της έναρξη της δίκης της ΧΑ”.
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4 χρόνια δίκη 
Χρυσής Αυγής

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΜΠΙΛΜΠΑΟ

Με μια άνευ προηγουμένου κατασταλτική επιχείρηση, που περιλάμβανε ακόμη και ένο-
πλους στρατιώτες, στο κέντρο του Παρισιού και άλλων γαλλικών πόλεων επιχείρησε ο

Μακρόν να σταματήσει τα Κίτρινα Γιλέκα το περασμένο Σάββατο. Πλησιάζει Πάσχα και το κίνη-
μα που κατά τα άλλα “θα είχε τελειώσει” μετά τα Χριστούγεννα, δεν λέει να ξεθυμάνει, αντίθετα ριζοσπαστικοποιείται
βαθαίνοντας την πολιτική κρίση.

Στο Παρίσι με αποκλεισμένα τα Ιλίσια Πεδία, η συγκέντρωση έγινε στην Μονμάρτη, στο ναό Σακρ Κερ, ένα σημείο
με συμβολική σημασία καθώς χτίστηκε για να ξεπλύνει τα εγκλήματα που διέπραξε η γαλλική άρχουσα τάξη ενάντια
στους εργάτες της Κομμούνας το 1871. Στη Νίκαια (φωτό πάνω) η 73χρονη διαδηλώτρια και αγωνίστρια της αριστε-
ράς Ζενεβιέβ Λεγκί, τραυματίστηκε βαριά από τις επιθέσεις της αστυνομίας. 

“Η πρόσβαση στο κέντρο της πόλης ήταν κλειστή ακόμα και για τους τουρίστες. Μπορούσες να κινηθείς μόνο με
τα πόδια καθώς όλα τα μετρό ήταν κλειστά από τις 11 το πρωί” μας μεταφέρει ο Μάνος Καρτέρης από το Παρίσι.
“Παντού υπήρχαν φραγμοί με CRS, υδροφόρες, τζιπ του στρατού και της αντιτρομοκρατικής. Aλλά o κόσμος δεν
πτοήθηκε. Άρχισε να ανεβαίνει κάνοντας τρελούς κύκλους για να αποφύγει τα μπλόκα προς τα πανω και τα γιλέκα
συγκεντρώθηκαν τελικά στη Μονμάρτη”.

ΓΑΛΛΙΑ
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Συνεχίστηκαν κι αυτό το σαββατοκύριακο οι δια-
δηλώσεις σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο του
διεθνούς συντονισμού ενάντια στο ρατσισμό

και τους φασίστες.

Η μεγαλύτερη αντιρατσιστική κινητοποίηση από τη
δεκαετία του '90, έγινε το Σάββατο 23/3 στο Άμ-
στερνταμ, ως απάντηση στην εκλογική επιτυχία του
ακροδεξιού Φόρουμ για τη Δημοκρατία (FvD), λίγες
μέρες πριν. “Πάνω από 10.000 αντιφασίστες κι αντι-
φασίστριες διαδήλωσαν σε μια μαχητική πορεία ενάν-
τια στο ρατσισμό. Άνθρωποι από πολλές διαφορετι-
κές οργανώσεις και διαφορετικό υπόβαθρο έστειλαν
μήνυμα στους νεοφασίστες του FvD. Τα περισσότερα
συνθήματα ήταν εναντίον του Μπαουντέτ (σ.σ του
αρχηγού του FvD) και της ιδέας του για μια 'καθαρή'
Ευρώπη. Ήταν ένα καλό βήμα για να τους σταματή-
σουμε” μεταφέρουν οι συντρόφισσες και οι σύντρο-
φοι της αντιρατσιστικής κίνησης Επιτροπή 21 Μάρτη.

Περισσότεροι από 6.000 ήταν οι διαδηλωτές στις
Βρυξέλλες την Κυριακή 24/3. “Διαδηλώνουμε για να
δείξουμε ότι οι διακρίσεις και τα ρατσιστικά μέτρα
δεν καταφέρνουν να μας διαχωρίσουν κι ότι συνεχί-
ζουμε να παλεύουμε για μια κοινωνία ισότητας” λέει
η Πλατφόρμα 21 Μάρτη που πήρε την πρωτοβουλία
και την οποία στήριξαν 158 οργανώσεις του Βελγίου.

Δυνατό μήνυμα 
Στη Λευκωσία “εκατοντάδες διαδήλωσαν σε μια δυ-

ναμική πορεία ενάντια στο ρατσισμό και τον φασισμό.
Η εκδήλωση οργανώθηκε μέσα στο πλαίσιο της διε-
θνούς μέρας δράσης κατά του ρατσισμού και σε συν-
τονισμό με τις κινητοποιήσεις που έγιναν σε δεκάδες
πόλεις σε ολόκληρο το κόσμο. Ηταν ενα δυνατό μή-
νυμα οτι οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα και γενικότερα
η κοινωνία δεν θα μείνουμε απαθείς μπροστά στις
απειλές του ΕΛΑΜ για απαντήσεις με 'στρατιωτικούς
όρους' και 'ανορθόδοξο πολιτικο πόλεμο' σε όσους
το κατηγορούν ότι είναι παράρτημα της Χρυσής Αυ-
γής που δικάζεται στην Ελλάδα σαν εγκληματική ορ-
γάνωση” μεταφέρει ο Ντίνος Αγιομαμίτης από την
αδερφή οργάνωση του ΣΕΚ στην Κύπρο, Εργατική
Δημοκρατία. “Ηταν μια πολύ σημαντική εκδήλωση σε
μια πολύ σημαντική πολιτική συγκυρία που οι ναζί του
ΕΛΑΜ προσπαθούν να εξασφαλίσουν έδρα στις ευ-
ρωεκλογές του ερχόμενου Μάη.

Εκείνο που χρειάζεται τώρα είναι να υπάρξει μια
ανάλογη συνέχεια για να κτίσουμε ενα δυνατό, μαζι-
κό αντιφασιστικό κίνημα που να μπορεί να αντιμετω-
πίσει κάθε στιγμή τη φασιστική απειλή. Σε αυτή την
κατεύθυνση παλεύει η Εργατική Δημοκρατία που
ήταν απο τους βασικούς συντελεστές αυτής της πο-
ρείας μαζί με το ΑΚΕΛ, την ΠΕΟ και τις άλλες οργα-
νώσεις της αριστεράς και τις αντιρατσιστικές κινή-
σεις” συνεχίσε. 

Συγκέντρωση έγινε και στο Μπέρμιγχαμ της Βρετα-
νίας, μια βδομάδα μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις σε
Λονδίνο, Γλασκώβη και Κάρντιφ. “Εκατοντάδες δια-
δήλωσαν την αλληλεγγύη τους στη μουσουλμανική
κοινότητα. Σωματεία, ΛΟΑΤΚΙ ομάδες και συλλογικό-
τητες μουσουλμάνων δήλωσαν ότι δεν θα αφήσουμε
το ρατσισμό και την ισλαμοφοβία να νικήσουν” λέει η
ανταπόκριση του Stand Up to Racism. 

Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις έγιναν ακόμα στο
Όσλο της Νορβηγίας, στο Μπρίσμπεϊν της Αυστρα-
λίας, στο Μπιλμπάο της Χώρας των Βάσκων, στη Σε-
βίλλη, τη Σαραγόσα, το Μπούργος, τη Μαγιόρκα κι
άλλες πόλεις του Ισπανικού Κράτους, ενώ μεγάλη κι-
νητοποίηση ενάντια στην ισλαμοφοβία έγινε για δεύ-
τερη συνεχή εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

Σ.Μ.

Χρειάστηκε η αναγγελία της ΚΕΕΡΦΑ για αντιφα-
σιστική διαδήλωση σε συνδυασμό με την ευρύ-
τερη κατακραυγή, για να ματαιωθεί τελικά η

φιέστα μίσους που ετοίμαζαν οι χρυσαυγίτες δολοφό-
νοι με πρόσχημα την παρουσίαση του ευρωψηφοδελ-
τίου των νεοναζί στην Αίγλη του Ζαππείου, το απόγευ-
μα της Δευτέρας 25/3. 

“Η διεύθυνση της Αίγλης βρέθηκε αντιμέτωπη με
μια τεράστια κατακραυγή εξ αιτίας της ανοικτής στή-
ριξης της στην παραχώρηση χώρου στους υπόδικους
για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ
Λουκμάν, τους οργανωτές εκατοντάδων επιθέσεων
των ταγμάτων εφόδου σε βάρος συνδικαλιστών, μετα-
ναστών, κοινωνικών στεκιών, ΛΟΑΤΚΙ, αναπήρων” Η
συγκεκριμένη φιέστα, που έχασε την αίγλη της πριν
γίνει, μεταφέρθηκε στα κεντρικά γραφεία της Χρυσής
Αυγής στη Μεσογείων. “Πρόκειται για το γραφείο-ορ-
μητήριο από το οποίο επιτέθηκαν δολοφονικά στον
φοιτητή Αλέξη Λάζαρη και η κυβέρνηση ανέχεται να
είναι ακόμη ανοικτά αντί να τα κλείσει”, θυμίζει η
ΚΕΕΡΦΑ και ξεκαθαρίζει εν όψει της προεκλογικής
περιόδου ότι “δεν θα αφήσουμε τους ομογάλακτους
των ισλαμόφοβων δολοφόνων της Ν.Ζηλανδίας να
παριστάνουν το 'νόμιμο πολιτικό κόμμα'. Καλούμε τη
Βουλή να ξεκαθαρίσει από τώρα το τοπίο της εκλογι-
κής αντιπαράθεσης ορίζοντας τις αρμοδιότητες της
διακομματικής επιτροπής χωρίς παραχωρήσεις στον
νεοναζισμό και το ρατσισμό”.

Ματαιώθηκε
η φιέστα Χ.Α.
στο Ζάππειο

Δυναμική συνέχεια μετά τις 16 Μάρτη
Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Μαζική απάντηση στο ρατσισμό και
την ισλαμοφοβία έδωσαν χιλιάδες
Νεοζηλανδοί στο Όκλαντ την Κυ-

ριακή 24/3. Η διαδήλωση οργανώθηκε από
την αντιρατσιστική κίνηση “Love Aotearoa,
Hate Racism”, στο πλαίσιο του διεθνούς
συντονισμού ενάντια στο ρατσισμό και τους
φασίστες και πήρε μεγάλες διαστάσεις, με-
τά το μακελειό στο Κράιστσερτς την περα-
σμένη Παρασκευή.

“Οι μετανάστες εργάτες δέχονται επίθε-
ση! Οι πρόσφυγες δέχονται επίθεση! Οι
μουσουλμάνοι δέχονται επίθεση! Ξεσηκω-
θείτε! Αντεπιτεθείτε!” ήταν ένα από τα συν-
θήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές.

“Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με όλα μας τα
αδέρφια, τους μουσουλμάνους αυτής της
χώρας. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυ-
πητήρια στην κοινότητα και τους διαβεβαι-
ώνουμε ότι όλη η Νέα Ζηλανδία είναι στο
πλευρό τους. Δεν ήταν μοναχικός λύκος ο
φονιάς. Υπάρχουν ναζιστικές ομάδες από
πίσω που πρέπει να τσακίσουμε και να πο-
λεμάμε το ρατσισμό με κάθε ευκαιρία” είπε
μία από τις οργανώτριες, η Ανού Καλότι,
από την Ένωση Μεταναστών Εργατών, σε
ένα από τα ρεπορτάζ που κυκλοφόρησαν. 

Όλη η βδομάδα που προηγήθηκε ήταν
γεμάτη με κινήσεις αλληλεγγύης. Από μαζι-
κή συμμετοχή Νεοζηλανδών ανεξαρτήτου

θρησκεύματος, σε μουσουλμανικές προ-
σευχές, χάριν περιφρούρησης, μέχρι φόρε-
μα μαντήλας σε ένδειξη συμπαράστασης,
αλλά και συζητήσεις για τις αιτίες που οδή-
γησαν στη φασιστική επίθεση με τους 50
νεκρούς. “Πρέπει να κατονομάσουμε την
ιδεολογία που σκότωσε 50 συνανθρώπους
μας την Παρασκευή. Λέγεται φασισμός. Ο
δολοφόνος ήταν ναζί. Κομμάτι του οργανω-
μένου φασιστικού ρεύματος που δηλητη-

ριάζει τη Νέα Ζηλανδία. Κι αυτό το ρεύμα
πρέπει να ξεριζωθεί και να συντριβεί. Ανα-
πτύσσεται τα τελευταία χρόνια τροφοδο-
τούμενο από την οικονομική κρίση και τη
ρατσιστική ρητορική των πολιτικών, που θέ-
λουν να διώξουν τις δικές τους ευθύνες για
την κρίση” λέει η οργάνωση Socialist Aotea-
roa, αδερφή οργάνωση του ΣΕΚ στη Ν.Ζη-
λανδία που έπαιξε κεντρικό ρόλο στην ορ-
γάνωση της διαδήλωσης.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Εντυπωσιακή ήταν η διαδήλωση στη Βαρκελώνη το Σάββατο 23/3 για
τη Διεθνή Μέρα ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες. Πάνω από
5.000 αντιφασίστες διαδήλωσαν ενάντια στην άνοδο της ακροδεξιάς

και του ρατσισμού. 

Η διαδήλωση καλέστηκε από την Κίνηση Ενότητα Ενάντια στο Ρατσισμό
και το Φασισμό (UCFR) με το σύνθημα Σταματήστε το VOX! To VOX είναι το
ακροδεξιό κόμμα που μπήκε στο περιφερειακό κοινοβούλιο της Ανδαλου-
σίας και προβλέπεται να μπει στη Βουλή του Ισπανικού Κράτους στις εκλο-
γές της 28ης Απρίλη. Στη διαδήλωση συμμετείχε ένα ευρύ φάσμα κόσμου,
από εκπροσώπους κομμάτων και συνδικάτων μέχρι μέλη μεταναστευτικών
οργανώσεων, μουσουλμάνοι, Ρομά κ.α. Στο τέλος της διαδήλωσης κρατή-
θηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της ισλαμοφοβικής επίθεσης στη
Ν.Ζηλανδία. Περισσότερες από 200 οργανώσεις υπέγραψαν τη διακήρυξη
της UCFR. Στη συγκέντρωση μιλώντας εκ μέρους της UCFR, η Μαρίνα Μο-
ράντε επέμεινε στην ανάγκη να συνεχιστεί η καμπάνια ενάντια στο VOX και
το ρατσισμό, σε γειτονιές, εργατικούς χώρους, σχολεία και σχολές.

Kadijatu Dem Njie, Marx21 

24/3, Οργισμένη αντιφασιστική διαδήλωση στο Όκλαντ της Ν. Ζηλανδίας

23/3, Βαρκελώνη



Υποψήφιος 
δήμαρχος Αθήνας: 
Κωνσταντίνου Πέτρος

Οι αρχικοί 56 υποψήφιοι  

Αλαμπάντλα Γιασίν
Παλαιστινιακή 
Νεολαία Ελλάδας

Αλιφιέρη Μαρία 
Μέλος Δ.Σ σωματείου
Παίδων Αγλ. Κυριακού

Αργύρη Νίκη 
ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Άργύρης Χρήστος 
Συντονιστικό
εργαζόμενων και
σωματείων Νοσοκομείων 

Ασλανίδη Θένια
Γιατρός, νοσοκoμείο
Ερυθρός Σταυρός

Βερδέ Λένα 
Δημοσιογράφος στην
Εργατική Αλληλεγγύη 

Βούλτσος Νίκος
ΚΕΕΡΦΑ Παγκρατίου 

Βριζάκη Τάνια
Πρώην κοινοτική
σύμβουλος στη 2η
κοινότητα 

Γκαρανέ Ντίνα
Καθηγήτρια, 
μέλος ΔΣ Γ’ ΕΛΜΕ   

Διονυσακόπουλος
Άγγελος
Φοιτητής, 
Φιλοσοφική Αθήνας 

Δρίτσα Εύη
Συνταξιούχος ΕΤΕ

Ερωτοκρίτου Αργυρή 
Γιατρός, 
νοσοκομείο Γεννηματάς 

Ηλιάδη Εύα
Εκπαιδευτικός,
εργαζόμενη σε ΜΚΟ

Ζώτος Δημήτρης
Δικηγόρος, Πολιτική
αγωγή στη δίκη της
Χρυσής Αυγής 

Θωμά Λαμπρινή
Δημοσιογράφος 
πρώην εργαζόμενη 9,84

Καλοφωλιά Γιούλη 
ΚΕΕΡΦΑ Κουκακίου-Νέου
Κόσμου 

Καμπά Λαμίν, 
Κοινότητα Γουϊνέας 

Κανέλλου Βασιλική
Εργαζόμενη στο
νοσοκομείο Γεννηματάς

Καραγιαννοπούλου
(Αναγνωστέλου) Σία 
Συνταξιούχος ΟΠΑΝΔΑ 

Καταραχιάς Κώστας
Γιατρός, πρόεδρος
σωματείου νοσοκομείου
Αγ. Σάββα 

Κατσανούλη Πέρσα 
Ηθοποιός 

Κατσούλας Άκης
Καθηγητής –
οικονομολόγος (Α’ ΕΛΜΕ) 

Κεϊχόπουλος Κύρος
Μηχανικός Η/Υ 

Κουράκης Νίκος
Αναπληρωτής δάσκαλος-
εικαστικός 

Λευθεριώτης Βασίλης
Λαϊκό νοσοκομείο 

Λίτσα Παρασκευή
Χειροτέχνης 

Λούβρου Ιωάννα
Γραμματέας Παν. Συλλ.
εργαστηριακού
διδακτικού προσωπικού,
ΕΚΠΑ

Λυσικάτου Ζαννέτα 
Μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ 

Μαραβελάκης Γιάννης
Βιβλιοπώλης 

Μάραντος Χρήστος
Συνταξιούχος
δημοσιογράφος

Μαρτζούκος Αλέξανδρος 
Ηθοποιός, μέλος Δ.Σ.
ΣΕΗ 

Μαυραγάνη Γεωργία
Εκπαιδευτικός-
σκηνοθέτης

Μαυρομάτη Μαρία 
Κίνηση 
Απεργιακή 8 Μάρτη 

Μιλούση Τζέρυ
δικηγόρος  

Μιχαλούδη Τερέζα
Φοιτήτρια 
Φιλοσοφικής Αθήνας 

Μπάνος Κυριάκος
Δημοσιογράφος 

Παπαδάκης Κώστας 
Δικηγόρος, Πολιτική
αγωγή στη δίκη της
Χρυσής Αυγής 

Πίττας Γιώργος
Δημοσιογράφος 

Πολίτη Φύλλια
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Σισμάνη Σοφία 
Φοιτήτρια Παιδαγωγικό
Αθήνας

Σκλαβενίτη Ελένη
γονέας σχολείο 102
δημοτικό Αθήνας 

Σκλαβενίτης Νίκος
Καθηγητής ΠΑΔΑ,
κεραμοποιός  

Σμπαρούνης Νίκος
Συγκοινωνιολόγος, 
Αττικό Μετρό 

Στάϊκος Σπύρος
Μέλος ΔΣ σωματείου
νοσοκομείου Αττικό 

Σταματέλου Σοφία
Συνταξιούχος 
ΕΤΕ-ΛΕΠΕΤΕ 

Στεφανάκης Δημήτρης 
Αρχιτέκτονας 

Στραβελάκης Νίκος
Οικονομολόγος ΕΚΠΑ 

Συκιανάκης Μανώλης
Χειροτέχνης 

Ταγκόπουλος Σωκράτης
Ασκούμενος δικηγόρος

Τζαγκίρ Χουσεΐν 
Ένωση Εργαζομένων
Μπαγκλαντές 

Τζομπανάκης Στέλιος
Δικηγόρος 

Τσώλης Δημήτρης 
Προγραμματιστής

Φαράντος Γιώργος
Συμβασιούχος ΔΕΣΦΑ

Χαλμπούνι Νάντερ
Μετανάστης Συρία

Χατζηνικολάου Βαγγέλης 
Σκηνοθέτης, 
Proud Seniors, 
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα 

Ψυχογιοπούλου
Σταυρούλα
Εργαζόμενη στο ΥΠΠΟ

Όλοι και όλες που δώσαμε μαζί τις μά-
χες στις γειτονιές της Αθήνας, στους
εργασιακούς χώρους, στα πανεπιστή-

μια, στα σχολεία, είναι ώρα να δώσουμε μαζί
και τη μάχη των δημοτικών εκλογών, για να
υπάρχει μια πιο δυνατή φωνή της αντίστασης,
των αγώνων των από τα κάτω, της αντικαπιτα-
λιστικής εναλλακτικής λύσης. Για δυνατή Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, μετά από μια
9χρονη παρουσία!

Θέλουμε να δυναμώσει η φωνή που στηρίζει
τους αγώνες και τα κινήματα και συγκρούεται
με τα καπιταλιστικά συμφέροντα που υπηρέτη-
σαν δήμαρχοι σαν τον κεντροαριστερό Καμίνη
χαρίζοντας τους πόρους της πόλης στους με-
γαλοεπιχειρηματίες κερδοσκόπους, τους χορη-
γούς και σε ιδιώτες-ΜΚΟ.

Γιατί η δύναμη για να κατακτήσουμε είναι οι
ίδιοι οι αγώνες που δώσαμε μαζί και τώρα θα
τους δυναμώσουμε, με πιο ισχυρή παρουσία
στο δημοτικό συμβούλιο και τα κοινοτικά συμ-
βούλια!
• Δώσαμε και δίνουμε μαζί τη μάχη για να

φράξουμε το δρόμο στους υπόδικους Κασιδιά-
ρηδες, ενάντια στη μαυρίλα του ναζισμού της
Χρυσής Αυγής, για να γίνει η δίκη καταδίκη και
να πάνε φυλακή οι δολοφόνοι του Σαχζάτ
Λουκμάν και του Παύλου Φύσσα, για να κλεί-
σουν τα γραφεία-ορμητήρια της Αθήνας, έξω
από τα οποία επιτέθηκαν δολοφονικά στο φοι-
τητή Αλέξη Λάζαρη. Στηρίξαμε την μάχη της
πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ.

Κάθε αλληλέγγυος/α και αγωνιστής/στρια
των δημοκρατικών ελευθεριών γνωρίζει τι ση-
μαίνει η Αστυνομία να δολοφονεί τον Εμπουκά
και τον Ζάκ Κωστόπουλο, να βασανίζονται με-
τανάστες στα αστυνομικά τμήματα και το
Υπουργείο ΠροΠο να καλύπτει την Αστυνομία.
• Δώσαμε και δίνουμε μαζί τη μάχη ενάντια

στις απολύσεις και τις περικοπές, για μαζικές
προσλήψεις μονίμων στους Δήμους αλλά και
στα νοσοκομεία, τα σχολεία, τους δημόσιους
οργανισμούς. Για να έχει όλος κόσμος δωρεάν
πρόσβαση σε στελεχωμένες με επαρκές μόνι-
μο προσωπικό δημοτικές υπηρεσίες, χωρίς τα
χαράτσια των δημοτικών τελών, των προστί-
μων, του ΕΝΦΙΑ, της φορομπηξίας ακόμη και
στο πετρέλαιο θέρμανσης.
• Για να μη φορτώνονται οι γυναίκες της ερ-

γατικής τάξης τα βάρη από τα κλεισίματα παι-
δικών σταθμών, ΚΑΠΗ, του Γηροκομείου, των
παιδικών χαρών. Για να αυξηθεί η κρατική χρη-
ματοδότηση για τις ανάγκες μας και όχι για
σπατάλες σε έργα βιτρίνας στο κέντρο της
Αθήνας. Η φετινή απεργιακή 8 Μάρτη είναι
αγώνας-σταθμός στην πάλη ενάντια στη κατα-
πίεση των γυναικών, για ίση αμοιβή, ενάντια
στην σεξουαλική παρενόχληση και τους βια-

σμούς, για παιδικούς σταθμούς και κράτος
πρόνοιας!
• Δίνουμε μαζί τις μάχες ενάντια στη διάλυ-

ση των δημόσιων σχολείων, με την άθλια συν-
τήρηση, τις συγχωνεύσεις και την παράδοση
τους στους χορηγούς.
• Δίνουμε μαζί την μάχη ενάντια στην ατζέν-

τα “νόμου και τάξης” και των αναπλάσεων του
“ιστορικού και εμπορικού κέντρου”,της επιβο-
λής του ανεξέλεγκτου Airbnb. Αντιστεκόμαστε
στις πολιτικές της εκκαθάρισης της πόλης από
τους φτωχούς κατοίκους, τους εξαθλιωμένους
εξαρτημένους, τους χειροτέχνες, τους καλλιτέ-
χνες δρόμου, τους ρακοσυλλέκτες αλλά και
τους πρόσφυγες, για χάρη των κερδοσκόπων
γης και των μεγαλοκαρχαριών.
• Δίνουμε τη μάχη για την κατοικία, κόντρα

στους πλειστηριασμούς, τις εξώσεις και την
καταστολή των κινητοποιήσεων, για να μην γί-
νει η διαχείριση των “κόκκινων” δανείων των
Τραπεζών νέα θηλιά στο λαιμό μας.
• Συνεχίζουμε μαζί τη σύγκρουση με τους

νεοναζί και το ρατσισμό. Η φετινή 16 Μάρτη
ήταν σταθμός του διεθνούς κινήματος, απάντη-
ση στο μακελειό στη Ν.Ζηλανδία. Πρωτοστατή-
σαμε στην μάχη για να έχουν σχολείο τα παιδιά
της Πακιστανικής Κοινότητας στο 144 δημοτι-
κό σχολείο και όλα τα προσφυγόπουλα στα
σχολεία, τη δώσαμε μαζί με συλλόγους εκπαι-
δευτικών και γονέων. Στηρίζουμε την καμπάνια
για την ισόβια καταδίκη των ρατσιστών δολο-
φόνων του Σαχζάτ Λουκμάν. Αγωνιζόμαστε
ενάντια τις ρατσιστικές επιθέσεις αστυνομίας,

εργοδοτών και φασιστών. Απαιτούμε δικαιοσύ-
νη για τον Εμπουκά. Δικαιοσύνη για τον
Ζάκ/Zackie Κωστόπουλο.
• Δίνουμε τη μάχη για να μην πισωγυρίσουμε

στην αντιδραστική Δεξιά των Μπακογιάννηδων
και των Μητσοτάκηδων, του ξεπουλήματος των
δημοτικών υπηρεσιών στους μεγαλοκαρχαρίες
ιδιώτες και της ατζέντας νόμου και τάξης που
στρώνουν το δρόμο στην ακροδεξιά της Χρυ-
σής Αυγής.

Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους εκλε-
κτούς του Τσίπρα, τον Νάσο Ηλιόπουλο, τον
πρώην υφυπουργό της κυβέρνησης που ρήμα-
ξε δικαιώματα όπως αυτό της απεργίας και
μας πετάνε ψίχουλα την ώρα που υπονόμευ-
σαν κατακτήσεις όπως τη μόνιμη εργασία,
τους αξιοπρεπείς μισθούς και τις συντάξεις. Εί-
ναι οι ίδιοι που έβαλαν τα κλεμμένα δικαιώματα
μας στο μεταμνημονικό πάγο της αποπληρω-
μής του χρέους και της διατήρησης ματωμέ-
νων πλεονασμάτων για δεκαετίες.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τις αγκαλιές του Τσί-
πρα και του Σταθάκη με τους μεγαλοεπιχειρη-
ματίες και τις ΠΑΕ για το άρπαγμα ελεύθερων
χώρων στο Μητροπολιτικό πάρκο Γουδή, στην
Ακαδημία Πλάτωνος, στου Φιλοπάππου, στο
Προμπονά και στον Ποδονίφτη.

Έχουμε εμπιστοσύνη στο κόσμο που έδωσε
τη μάχη του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα του 2015,
που τον ξεπούλησε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ για
χάρη των συμφερόντων των Τραπεζιτών, των
εφοπλιστών, των βιομηχάνων και της ΕΕ. Τα
συμφέροντα τους διψάνε για διείσδυση στα

Βαλκάνια και τη Μ.Ανατολή και μας φορτώνουν
εξοπλισμούς και συμμαχίες με αντιδραστικούς
άξονες με τον Νετανιάχου και τον Σίσι, για εξο-
ρύξεις υδρογοναθράκων που μας φέρνουν πιο
κοντά σε πόλεμο. Η Συμφωνία των Πρεσπών
δεν ήταν συμφωνία ειρήνης αλλά δυνάμωσε τις
κραυγές του εθνικισμού για μεγαλύτερη επιβο-
λή της Ελλάδας μέσω του ΝΑΤΟ στα Βαλκά-
νια. O κόσμος έφραξε το δρόμο στα εθνικιστικά
συλλαλητήρια με τις υστερικές κραυγές των
δεξιών και των ακροδεξιών κατά των γειτονικών
λαών. 
• Μπορούμε να δώσουμε νικηφόρα την μάχη

και στο Δήμο της Αθήνας, ενάντια στα συμφέ-
ροντα της μειοψηφίας του πλούτου, της βιομη-
χανίας τουρισμού και διασκέδασης, των Τρα-
πεζιτών που βάζουν τα κέρδη τους πάνω από
τις ανάγκες, έστω και αν έχουν τις πλάτες της
Δεξιάς και των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ που τους
ανοίγουν “αναπτυξιακούς δρόμους”. Για να
έχουμε δημοτικές υπηρεσίες, πρόνοια, πράσι-
νο, καθαριότητα, πολιτισμό, αθλητισμό.

Πάνω από όλα δίνουμε την μάχη για την αντι-
καπιταλιστική εναλλακτική λύση στη λογική της
διαχείρισης του συστήματος. Δεν πρόκειται να
συναινέσουμε σε δημάρχους-διαχειριστές της
φτώχειας των πολλών και των μεγάλων συμφε-
ρόντων των λίγων.

Η έξοδος από την κρίση θα έρθει με την δύ-
ναμη του εργατικού κινήματος και της νεολαί-
ας, την αντικαπιταλιστική ανατροπή, διεκδικών-
τας την άμεση διαγραφή του χρέους, την κρα-
τικοποίηση των τραπεζών κάτω από εργατικό
έλεγχο, την έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, τον
αγώνα για ανοιχτά σύνορα ενάντια
στο ρατσισμό, τον εθνικισμό, τους
πολέμους και τους εξοπλισμούς.

Στο ψηφοδέλτιο μας βρίσκουν
θέση αγωνιστές και αγωνίστριες
που δώσαμε μαζί όλες αυτές τις
μάχες και θα τις συνεχίσουμε, χω-
ρίς συμβιβασμούς, μέχρι τη νίκη!

Στις 5 Απρίλη μπαίνουμε στη τε-
λική ευθεία! Σας καλούμε να στη-
ρίξετε και να πλαισιώσετε το ψη-
φοδέλτιο της Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας, για να έχουν δυ-
νατή φωνή οι αγώνες, τα κινήματα
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
στη πόλη της Αθήνας.
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Η αντικαπιταλιστική αριστερά στις δημοτικές εκλογές

“Ανταρσία στην Ξάνθη”, την Ξάνθη του αγώνα και της ανατροπής,
είναι το όνομα της νέας αντικαπιταλιστικής δημοτικής κίνησης
που θα συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές με υποψήφιο δήμαρ-

χο τον αγωνιστή και εκπαιδευτικό  Τζεμαλή Μηλιαζήμ. 

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα στην διακήρυξή της η Ανταρσία στην
Ξάνθη: 

“Στην Ξάνθη, η εργατική τάξη και η νεολαία, πρόσφυγες και μετανάστες,
το γυναικείο και το LGBTQ κίνημα, έδωσαν μάχες ενάντια στην λιτότητα, τη
φτώχεια, την ανεργία, τους φασίστες, το ρατσισμό, το σεξισμό και την οι-
κολογική καταστροφή. Απομονώνοντας τις κραυγές της δεξιάς, αποδει-
κνύοντας με τους αγώνες του ότι δεν κάνει πί-
σω παρά τις δεξιές προσαρμογές και τα ξε-
πουλήματα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σπά-
ζοντας στην πράξη τις μνημονιακές επιθέσεις
με τη δική του δράση.

Θέλουμε να δυναμώσει η φωνή που στηρίζει
τους αγώνες και τα κινήματα και συγκρούεται
με τα καπιταλιστικά συμφέροντα που υπηρέ-
τησαν όλοι οι δεξιοί δήμαρχοι σαν το Δημαρ-
χόπουλο, χαρίζοντας τους πόρους της πόλης
σε εργολάβους, επιχειρηματίες, κερδοσκό-
πους... Στη διάρκεια της θητείας του, ο Δήμος
Ξάνθης ήταν πράγματι ένας «Δήμος Πρότυπο»
στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμ-
φερόντων και στην αδιαφορία για τις ανάγκες του εργατόκοσμου της Ξάν-
θης. Πρωτοστάτησε στην καμπάνια του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα και στην ισ-
λαμοφοβική εκστρατεία ενάντια στη φιλοξενία προσφύγων στη Θράκη για
«εθνικούς» λόγους. Στήριξε όλες τις κομπίνες των εργοδοτών στα εργο-
στάσια της GMC, της ΣΕΚΑΠ, της Sunlight. Αντίθετα, κράτησε πάντα τα αυ-
τιά του κλειστά στις διαμαρτυρίες των πολιτών σε θέματα που αφορούσαν
την καθημερινότητά τους... 

Απέναντι σε όλους αυτούς όμως, υπάρχει η Ξάνθη των κινημάτων και της
αντίστασης. Με τις μεγάλες γενικές απεργίες, όπως η 4 Φλεβάρη του '16
για το ασφαλιστικό, την απεργία διαρκείας των συμβασιούχων στο Δήμο το
καλοκαίρι του '17 και των εργατών της Ροδόπης το Δεκέμβρη του '15, των
δασκάλων και γονέων ενάντια στα κλεισίματα και την υποβάθμιση της μει-
ονοτικής εκπαίδευσης και πρόσφατα την απεργία των καθαριστριών σχολι-
κών κτιρίων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για μόνιμη και σταθερή
δουλειά με πλήρη δικαιώματα.

Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες της Ανταρσίας στην Ξάνθη δώσαμε με αυ-
ταπάρνηση τη μάχη του ΟΧΙ, διαδηλώσαμε μαζικά στον Έβρο το Γενάρη του
'16 για ανοιχτά σύνορα, για να πέσει ο φονικός φράχτης, δίνοντας πολιτική
έκφραση στο τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Την Πρωτο-
μαγιά του ίδιου χρόνου ενώσαμε τη φωνή της προσφυγιάς με το εργατικό κί-
νημα και πετύχαμε τη μετεγκατάστασή τους από τον άθλια χωματερή του
Χαλκερού.  Συμβάλαμε στο κλείσιμο για δεύτερη φορά, πριν προλάβουν να
ανοίξουν, των γραφείων-ορμητηρίων των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής με
μια μεγάλη διαδήλωση με συμμετοχή του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕ-
ΔΥ, οχτώ πρωτοβάθμιων σωματείων, του φοιτητικού συλλόγου και όλης της
αριστεράς. Στηρίξαμε τους αγώνες του φοιτητικού κινήματος για δωρεάν σί-
τιση για όλους, κόντρα στις απολύσεις των εστιακών μαγείρων και ενάντια
στις διώξεις αντιφασιστών φοιτητών από ακροδεξιούς καθηγητές.

Ορθώσαμε το ανάστημά μας ενάντια στα εθνικιστικά συλλαλητήρια με
σύνθημα «Όχι στους Νονούς των Βαλκανίων – Οι εργάτες Βαλκανίων είναι
αδέρφια μας», ... Συναντηθήκαμε με τους Τούρκους συντρόφους στα σύνο-
ρα για να καταγγείλουμε τις απελάσεις και τα βασανιστήρια προσφύγων
από την αστυνομία, ακόμη και από παρακρατικές συμμορίες στον Έβρο.

Ήρθε λοιπόν η ώρα να συγκροτήσουμε και στην Ξάνθη μία αριστερή, αντι-
καπιταλιστική, αγωνιστική Δημοτική Κίνηση που θα λειτουργεί με δημοκρατι-
κές διαδικασίες. Να γίνουμε η ντουντούκα της αντίστασης, των συνδικάτων,
του αντιφασιστικού κινήματος, της μειονότητας, των φοιτητών, των συλλό-
γων και τοπικών επιτροπών που δίνουν τη μάχη κόντρα στις πολιτικές της
φτώχειας, της ανεργίας και του ρατσισμού μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο... 

Στο ψηφοδέλτιο μας βρίσκουν θέση αγωνιστές και αγωνίστριες που δώ-
σαμε μαζί όλες αυτές τις μάχες και θα τις συνεχίσουμε, χωρίς συμβιβα-
σμούς μέχρι τη νίκη! Σας καλούμε να πλαισιώσετε, να στηρίξετε και να ψη-
φίσετε  την δημοτική κίνηση Ανταρσία στην Ξάνθη για να ακουστεί δυνατά
η φωνή των αγώνων μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο”.

• Συνέντευξη Τύπου της Ανταρσία στην Ξάνθη, Παρασκευή 29/3, 1μμ,
Εργατικό Κέντρο

Ανταρσία στην ΞάνθηΠάμε με ψηφοδέλτια μάχης Στο ψηφοδέλτιο μάχης για τη Αθήνα συμμε-
τέχουν δικηγόροι της πολιτικής αγωγής
στη Δίκη της Χρυσής Αυγής, συνδικαλι-

στές/στριες από τις εργατικές μάχες στα νοσοκο-
μεία, την εκπαίδευση, τον ιδ.τομέα, μετανάστες
από την Αφρική, την Ασία, την Παλαιστίνη και τη
Συρία, γυναίκες από την πάλη ενάντια στο σεξι-
σμό και την καταπίεση, την Κίνηση για την απερ-
γιακή 8 Μάρτη, αγωνιστές/στριες από το αντιφα-
σιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα, την ΚΕΕΡΦΑ,
από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, χειροτέχνες και ρακο-
συλλέκτες, άνθρωποι των γραμμάτων και των τε-
χνών, κόσμος από τοπικές συλλογικότητες υπε-
ράσπισης των ελεύθερων χώρων, του περιβάλ-
λοντος, του ποδηλάτου, μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
ανένταχτοι/ες.

Λιγότερο από δύο μήνες απομένουν προς τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και
ήδη σε δεκάδες δήμους και περιφέρειες σε όλη τη χώρα αντικαπιταλιστικές κινήσεις
και σχήματα μπαίνουν στην τελική ευθεία της εκλογικής μάχης με ανοιχτές εκδηλώ-

σεις στις οποίες παρουσιάζονται το πρόγραμμα και ψηφοδέλτια.

Πρόκειται για ψηφοδέλτια μάχης καθώς απαρτίζονται από εκατοντάδες αγωνιστές-τριες
της αριστεράς που συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα μέτωπα, εργατικούς χώρους, γειτονιές,
χώρους εκπαίδευσης, κινήματα πόλεις και περιβάλλοντος, το αντιφασιστικό και αντιρατσι-
στικό κίνημα, την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τα κινήματα ενάντια στην καταπίεση.

Με όλα αυτά τα μέτωπα να παραμένουν ανοιχτά στην προεκλογική περίοδο, οι εκδηλώ-
σεις στόχο έχουν όχι μόνο να προβάλλουν την αντικαπιταλιστική εναλλακτική στο “μονόδρο-
μο” της “μεταμνημονιακής” κατρακύλας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και να αποτελέσουν σημείο συ-
νάντησης συζήτησης και άμεσης δράσης σε όλες τις μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και
ταυτόχρονα, να οργανώσουν μαζικές καμπάνιες που θα εξασφαλίσουν ότι η φωνή της αντί-
στασης και των κινημάτων θα είναι παρούσα για να δίνει τις μάχες και μέσα στα δημοτικά
και περιφερειακά συμβούλια, “για να τα πάρουμε όλα πίσω!”, για την αντικαπιταλιστική ανα-
τροπή. 

Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας

Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης
ψηφοδελτίου
Παρασκευή 5 Απριλίου, 7μμ
Αίθουσα ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20
Ανταρσία στην Κοκκινιά της
προσφυγιάς και της αντίστασης
Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης
ψηφοδελτίου
Κυριακή 7 Απρίλη 7μμ,
Δημαρχείο Νίκαιας 

Ανταρσία στα Χανιά
Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης
ψηφοδελτίου
Τετάρτη 10 Απρίλη
Ανταρσία στο Λιμάνι,
Σάββατο 13 Απρίλη, 
Πειραιάς
Ανταρσία στην Πάτρα
Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης
ψηφοδελτίου
Σάββατο 13 Απρίλη,  7μμ
Αίθουσα ΕΒΕ, Αράτου 21, πλατεία
Όλγας. 

Ανταρσία στην Θεσσαλονίκη 
για την Ανατροπή
Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης 
ψηφοδελτίου
Σάββατο 13 Απριλίου, 7μμ
Χώρος Πολιτισμού Ένεκεν, 
Πρ. Κορομηλά 37
*Α΄ Δημοτικό Διαμέρισμα
Σάββατο 30 Μάρτη, 7μμ 
Rehub pub, Bαλαωρίτου 19, 
Κέντρο Θεσσαλονίκης
*Δ' και Ε' Δημοτικό Διαμέρισμα
Πέμπτη 4 Απρίλη, 7μμ 
Καφέ Άνεμος, Ιλισού 7, Κάτω
Τούμπα

Εκδηλώσεις

Τζ. Μηλιαζήμ



Πραγματοποιήθηκε, την Πέμ-
πτη 21/3, συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας στο Υπουργείο

Μεταφορών ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση του πάρκινγκ στο Μετρό Δ.
Πλακεντίας (και όλα τα πάρκινγκ
στα Μετρό).

Αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης
ζήτησε συνάντηση με τον υπουργού
Σπίρτζη. Ο ίδιος έλειπε (δεύτερη φο-
ρά) και την παρέπεμψε στον Γ.Γ.
Γιώργο Δέδε. Η αντιπροσωπεία απο-
τελούνταν από τον Διονύση (Συνέ-
λευση Κατοίκων Αγ. Παρασκευής),
τον Ορέστη Ηλία (Αντίσταση και

Ανατροπή στα Βριλήσσια), τον Γρη-
γόρη Καλομοίρη (ΑΔΕΔΥ), τη Μα-
ριάννα Τσίχλη (Ανυπότακτη Αττική)
και τον Κώστα Τουλγαρίδη (Αντικα-
πιταλιστική Ανατροπή στην Αττική).

“Συνοπτικά εξηγήσαμε όλοι την κα-
τάσταση και καταθέσαμε τα αιτήματα
του τοπικού κινήματος, για δεύτερη
φορά, δίνοντας και την εικόνα όλων

των φορέων που κινητοποιούνται και
στηρίζουν (Περιβαλλοντικός Σύλλο-
γος Κοντόπευκου, Συνέλευση Κατοί-
κων Αγ. Παρασκευής, Δημοτικά Συμ-
βούλια Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρί-
ου, Βριλησσίων, ΑΔΕΔΥ, τρεις δημο-
τικές κινήσεις και δύο περιφερειακές
κινήσεις)”, μας είπε ο Ορέστης
Ηλίας, υποψήφιος δήμαρχος με την
Αντίσταση και Ανατροπή, αντικαπιτα-
λιστική κίνηση στα Βριλήσσια. “Μετά
από αυτά ο Δέδες δεσμεύτηκε ότι το
Υπουργείο θα δώσει πιο σαφείς

απαντήσεις για το τι θα γίνει μέχρι τις
28/3. Εμείς δηλώσαμε ότι βγαίνουμε
από αυτή τη συνάντηση έξω στον κό-
σμο που είναι συγκεντρωμένος για
να συνεχίσουμε την αντίσταση”. 

Αντίσταση και Ανατροπή 
στα Βριλήσσια

“Η Αντίσταση και Ανατροπή έχει ξε-
κινήσει μια σειρά από εξώστρεφες
δράσεις με τα νέα υλικά”, συνέχισε ο
Ορέστης Ηλίας μιλώντας στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη. “Η αφίσα στολίζει
τις γειτονιές και τους εργατικούς χώ-
ρους των Βριλησσίων. Μεγάλες εξορ-
μήσεις έχουν γίνει στην πλατεία Ανά-
ληψης το Σάββατο 23/3 και στην πα-
ρέλαση. Ο κόσμος σταμάταγε στο
τραπεζάκι της Κίνησης και συζήταγε
με μεγάλο ενδιαφέρον για την αριστε-
ρή εναλλακτική που προβάλει. Πολλοί
ενίσχυαν οικονομικά παίρνοντας κου-
πόνια. Ταυτόχρονα, αυτές τις μέρες,
στις συνελεύσεις της Κίνησης συζητι-
ούνται τα θέματα της προγραμματι-
κής διακήρυξης και οι αρχές λειτουρ-
γίας ενώ μέσα στον Απρίλη θα πραγ-
ματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης
της διακήρυξης και των υποψηφίων
για τις δημοτικές εκλογές”.
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Νίκη των Xειροτεχνών
Σε μαζική διαμαρτυρία προχώ-

ρησαν οι Χειροτέχνες στο Δή-
μο Αθήνας στη Λιοσίων, το

πρωί της Τετάρτης 20/3, την ώρα
που συνεδρίαζε η Επιτροπή Ποιότη-
τας Ζωής του Δήμου σχετικά με το
σχέδιο εκκαθάρισης των χειροτε-
χνών από το Θησείο, την Αδριανού,
την Αιόλου. Κάτω από την πίεση της
σημερινής και όλων των προηγούμε-
νων κινητοποιήσεων οι χειροτέχνες
πέτυχαν να αποσυρθούν τα σχέδια
ΥΠΠΟ και δημοτικής αρχής και θα
παραμείνουν στους πάγκους τους
μεχρι τις 30 Σεπτέμβρη, μετά από
πρόταση που κατέθεσε στην ΕΠΖ ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος με την Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας, που συμμετεί-
χε με πανό στην κινητοποίηση στην
ΕΠΖ.

“Είναι νίκη των χειροτεχνών η ομό-
φωνη απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής για απόσυρση των δύο
θεμάτων, της χωροθέτησης 204 θέ-
σεων για χειροτέχνες στο Θησείο και
100 στη Πλ.Αυδή, Κεραμεικό κλπ κα-
θώς και η παράταση της αποχής της
Δημοτικής Αστυνομίας από μέτρα
καταστολής στην Αποστόλου Παύ-
λου, μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη” αναφέ-
ρει σε ανακοίνωσή της η δημοτική κί-
νηση. “Αυτός ο αγώνας σημείωσε
αυτή τη νίκη διότι υπήρξε ενότητα
και αποφασιστικότητα στο να μην
περάσει η επίθεση. Οι κινητοποι-
ήσεις έξω από τις συνεδριάσεις του
δημοτικού συμβουλίου και της ΕΠΖ

έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτήν
την επιτυχία. Είναι καιρός όχι για
εφησυχασμό, αλλά για συνέχιση
ώστε να κατοχυρώσουμε στην πράξη
ότι στους δρόμους δουλεύουν άν-
θρωποι του μόχθου, με δικαιώματα. 

Όλοι και όλες, εργαζόμενοι και
εργαζόμενες του δρόμου, οι άνθρω-
ποι της χειροτεχνίας, της τέχνης
από μουσικοί μέχρι ακροβάτες, οι μι-

κροπωλητές, οι ρακοσυλλέκτες, οι
νομισματάδες έχουν το δικαίωμα να
ζουν χωρίς κυνηγητά της Αστυνο-
μίας σε μια Αθήνα της αλληλεγγύης,
χωρίς το βραχνά των νομικών επιβο-
λών που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ στιγματίζοντας ως «παραεμπό-
ριο» αυτές τις εργασίες”.

Γιώργος Πίττας

Ν. ΣΜΥΡΝΗ Μια Πόλη Ανάποδα

Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
Όχι στην
ιδιωτικοποίηση

Eκδήλωση πραγμα-
τοποίησε την Τε-
τάρτη 20 Μαρτίου

στην αίθουσα του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Πειραιά,
η Αντικαπιταλιστική Ανα-
τροπή στην Αττική με θέ-
μα τους σχεδιασμούς και
το μάστερπλαν Κυβέρνησης-CO-
SCO. Ομιλητές ήταν ο υποψήφιος
περιφερειάρχης Κώστας Τουλγα-
ρίδςη και η Φλώρα Νικολιδάκη,
ανεξάρτητη περιφερειακή σύμβου-
λος και υποψήφια της Αντικαπιτα-
λιστικής Ανατροπής στην Αττική
στον Κεντρικό Τομέα. Ανάμεσα
στους αγωνιστές-στριες που πα-
ρευρέθηκαν και πήραν το λόγο
στην εκδήλωση ήταν ο Αντώνης
Νταλακογιώργος, πρόεδρος της
ΠΕΝΕΝ και ο Θανάσης Διαβολά-
κης, επικεφαλής του ψηφοδελτίου
της Ανταρσίας στο Λιμάνι.

“Είμαστε σήμερα εδώ σε αυτήν
την εκδήλωση γιατί η Ανταρσία στο
Λιμάνι και η Αντικαπιταλιστική Ανα-
τροπή στην Αττική είναι τα σχήμα-
τα που έχουμε να στηρίξουμε στις
δημοτικές και περιφερειακές εκλο-
γές” τόνισε στην παρέμβασή του ο
Θανάσης Διαβολάκης. “Εμείς, στην
αντικαπιταλιστική αριστερά βλέ-
πουμε πολύ πολιτικά τις τοπικές
εκλογές γιατί πιστεύουμε ότι είναι
μια ευκαιρία, πολύς κόσμος που
έδωσε μάχες ενάντια στις μνημο-
νιακές πολιτικές και αισθάνεται
προδομένος από τον ΣΥΡΙΖΑ, να
εκφράσει την οργή του και μέσα

από την ψήφο του στην αντικαπιτα-
λιστική αριστερά”. 

“Ειδικά για τον Πειραιά, δυστυ-
χώς επιβεβαιώνονται όλα όσα λέ-
γαμε όταν επίκειτο η ιδιωτικοποί-
ηση του ΟΛΠ και το ξεπούλημα
στην Cosco. Αλλά αυτό δεν έχει
τόση σημασία όσο έχει ότι είμαστε
εδώ για να παλέψουμε να διαψευ-
στούν αυτά τα σχέδια και αυτή η
καταστροφική πολιτική για τον Πει-
ραιά να ανακοπεί. Εμείς λέμε ότι
το λιμάνι στην Πειραϊκή μπορεί να
μη γίνει, μπορούμε να το αναιρέ-
σουμε, αλλά για αυτό χρειάζεται
συντονισμένος, ενωτικός, αποφα-
σιστικός αγώνας.

Υπάρχουν σωματεία και κινήσεις
πολιτών που μπορούν να πάρουν
πρωτοβουλία να καλέσουν σε γενι-
κό ξεσηκωμό, με μεγάλη συγκέν-
τρωση ενάντια στο λιμάνι στην Πει-
ραϊκή ενάντια στο μάστερπλαν της
Cosco. Για εμάς η προεκλογική πε-
ρίοδος είναι περίοδος αγώνων. Η
δική μας πρόταση είναι επανακρα-
τικοποίηση του OΛΠ με εργατικό
και λαϊκό έλεγχο. Θα είμαστε όμως
στο δρόμο και τους αγώνες, μαζί
με όλους όσους αγωνίζονται ακό-
μα και απέναντι σε πλευρές αυτών
των σχεδίων”.

Δημοτικά σχήματα
ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΩΓΜΗ -
αγώνας, ρήξη, ανα-
τροπή στο Ηράκλειο
Συνέλευση
Κυριακή 31 Μάρτη,
5μμ,
Βίλλα Στέλλα 

Mια Πόλη στο Δρόμο, 
Αριστερή Ανατρεπτική
Δημοτική Κίνηση Καλ-
λιθέας

Συνέλευση
Κυριακή 7 Απρίλη

Με συμμετοχή άνω των 70 ατόμων έγινε στις 20 Μάρτη, στο σινέ
«Γαλαξίας» της Νέας Σμύρνης, η εκδήλωση - παρουσίαση της
διακήρυξης της «Μια Πόλη Ανάποδα», δημοτικού σχήματος που

συσπειρώνει αγωνιστές της αντικαπιταλιστικής αριστεράς κι έχει παρου-
σία και δράση για περισσότερα από 20 χρόνια. 

Επικεφαλής στις ερχόμενες εκλογές θα είναι ο Γιάννης Φραγκούλης,
τωρινός δημοτικός σύμβουλος. Στην παρουσίαση δόθηκε ιδιαίτερη έμφα-
ση στην ανάδειξη των προβλημάτων που αφορούν στον καταπιταλιστικό
τρόπο διαχείρισης μιας τοπικής κοινωνίας και στις διεκδικήσεις της εργα-
τικής τάξης για δουλειές, στέγαση, αναψυχή/ πολιτισμό. 

Ιδίατερη έμφαση δόθηκε στις αντιφασιστικές μάχες. Από τη μεριά μας
τονίσαμε τον τεράστιο ρόλο του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινή-
ματος που λίγες μέρες πριν στις 16 Μάρτη εμφανίστηκε δυναμικά σε όλο
τον πλανήτη, αλλά και στο ρόλο του εργατικού κινήματος συνολικά για να
μπορέσουμε να κερδίσουμε τις ανοιχτές μάχες που έχουμε μπροστά μας. 

Βαγγέλης Καραθάνος, γιατρός στο ΓΝΘΑ Σωτηρία, 
υπ. Δημοτικός Σύμβουλος με την «Μια Πόλη Ανάποδα» 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Παρέμβαση στις παρελάσεις πραγματοποίησαν δημοτικά σχήματα στις γειτονιές. 
Στην φωτό, το αντιφασιστικό πανό του “Φυσάει Κόντρα” στην Αγία Παρασκευή.

Αριστερή Ριζοσπαστική Δη-
μοτική Κίνηση Αμαρουσίου
- ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ
Eκδήλωση παρουσίασης
ψηφοδελτίου 
Πέμπτη 28 Μάρτη, 7μμ 
Πολυχώρος Βαβέλ, 
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Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την επίθεση στην Παιδεία και
στα δικαιώματα της νεολαίας. Πανηγυρίζει ότι βγήκαμε από
τα μνημόνια και την ίδια στιγμή κλιμακώνει τις επιθέσεις με

ξεκάθαρο και κεντρικό στόχο να προσαρμόσει τα ΑΕΙ και τους απο-
φοίτους τους στην βαρβαρότητα της οικονομίας της αγοράς. Η εκ-
παιδευτική αναδιάρθρωση είναι κομμένη και ραμμένη στα συμφέ-
ροντα των καπιταλιστών για να δημιουργήσουν μια εργατική τάξη
χωρίς δικαιώματα.

Αυτή η προσπάθεια, να κυνηγά ατομικά ο κάθε φοιτητής πιστωτι-
κές μονάδες και το πτυχίο να μην σημαίνει τίποτα, παρά μονάχα ένα
πιστοποιητικό που προηγείται από τα μάστερ, τα μεταπτυχιακά, τα
σεμινάρια κάθε τύπου και όλα αυτά με δίδακτρα, είναι το μέλλον
που θέλουν για τη νεολαία. Οι σχολές θα αξιολογούνται και με βά-
ση αυτό θα χρηματοδοτούνται. 

Αυτό τον στόχο εξυπηρετούν όλοι οι τελευταίοι ψηφισμένοι νόμοι
Γαβρόγλου. Από το πλαίσιο για τις αλλαγές, μέχρι τους νόμους για
την κατάργηση των ΤΕΙ πανελλαδικά και το προσοντολόγιο με την
πλήρη αποστοίχιση των πτυχίων με τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Η ιδιωτικοποίηση προωθείται μέσα από το σπάσιμο τμημάτων και
την αποκοπή της διδακτικής επάρκειας σε όλες τις σχολές που εί-
χαν ως εργασιακή προοπτική την εκπαίδευση. Τα κυλικεία και οι λέ-
σχες, η φύλαξη και η καθαριότητα δίνονται σε εργολαβικές εταιρίες
με σκανδαλώδεις συμβάσεις.

Ο νέος προϋπολογισμός δείχνει ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί
αμείωτη: 0,07% αύξηση των κονδυλίων για την Παιδεία. Την ίδια
στιγμή οι φοιτητές χρειάζεται να πληρώνουν για τα πάντα. Σχολές
χωρίς θέρμανση, αίθουσες που δεν χωράνε. Περικοπές στη σίτιση,
πανάκριβες μεταφορές, αγορές συγγραμμάτων και αναλώσιμων. Οι
εστίες σε άθλια κατάσταση, απολύσεις στην καθαριότητα και στις
λέσχες για χάρη νέων εργολαβιών.

Όλες αυτές οι επιθέσεις βρίσκουν αντιστάσεις. Η μάχη ενάντια
στην συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας με του Πειραιά και η ίδρυση του
ΠΔΑ καθόρισε τις εξελίξεις. Ο τεράστιος αγώνας με καταλήψεις 4
μηνών στο ΤΕΙ Αθήνας ανέδειξε την δυνατότητα σύγκρουσης με τα
σχέδια του Γαβρόγλου. Τώρα έχουν προχωρήσει αυτές οι εμπει-
ρίες. Ξεδιπλώθηκαν αγώνες στην Φιλοσοφική Αθήνας, στην Θεσσα-
λονίκη, καταλήψεις στην Γεωπονική, μάχες στο Ηράκλειο και στην
Πάτρα, καταλήψεις στον Βόλο και στην Ξάνθη. Αυτές οι κόντρες
ανοίγουν και από κομμάτια της εργατικής τάξης μέσα στις σχολές,
διοικητικούς, εργαζόμενους στις λέσχες και στην καθαριότητα. 

Στις φοιτητικές εκλογές μαυρίζουμε τις δυνάμεις που στηρίζουν
τις επιθέσεις, την ΔΑΠ-ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που προωθούν την ιδιω-
τικοποίηση και θέλουν διαλυμένους τους συλλόγους μας μακριά
από τους αγώνες. Αγωνιζόμαστε για να είναι οι σχολές μας κέντρα
πολιτικής συζήτησης και οργάνωσης των αγώνων. Παλεύουμε για
την σύνδεσή τους με τους αγώνες της εργατικής τάξης. Οι ανάγκες
μας πάνω από τα κέρδη των καπιταλιστών.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στον ρατσισμό και την φασιστική απειλή. Η
ΧΑ στη φυλακή, οι πρόσφυγες στις πόλεις και τις σχολές μας. Ένα
κομμάτι της άρχουσας τάξης και η Νέα Δημοκρατία έπαιξαν το χαρ-
τί του εθνικισμού και αυτό έδωσε χώρο σε κομμάτια φασιστών και
νεοναζί. Η 16 Μάρτη και οι διαδηλώσεις ενάντια στον ρατσισμό και
τους φασίστες που έγιναν σε πολλές χώρες του κόσμου και εδώ,
ήταν ένα βήμα μπροστά. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις με επόμε-
νο σταθμό τα 4 χρόνια από την έναρξη της δίκης, στις 18/4.

Τα ζητήματα της καταπίεσης και του σεξισμού λαμβάνουν εκρη-
κτικές διαστάσεις μέσα στις σχολές μας. Η δολοφονία του Ζακ έγι-
νε κεντρικό θέμα συζήτησης παντού, από τους διαδρόμους και τα
μαθήματα μέχρι τις γενικές συνελεύσεις. Ο συντονισμός φέτος ερ-
γατικών σωματείων με φοιτητικούς συλλόγους και κινήσεις οδήγη-
σε να οργανώσουμε για πρώτη φορά απεργία στις 8 Μάρτη.

Απέναντι στην χρεωκοπία της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα
βρίσκεται στους ίδιους μας τους αγώνες, στην οργάνωση από τα
κάτω για να μπουν μπροστά οι ανάγκες της εργατικής τάξης και της
νεολαίας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΣΕΚ δίνουμε όλες μας
τις δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια μέσα από τα σχήματα της
ΕΑΑΚ.
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Οι φοιτητές πανελλαδικά έδωσαν την μά-
χη ενάντια στους «νόμους Γαβρόγλου»,
μια επίθεση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που

στοχεύει σε μια Παιδεία εναρμονισμένη με τις
ελαστικές συνθήκες εργασίας που επικρατούν.

Στη Φιλοσοφική, ειδικότερα, διασπάται το
ΦΠΨ και αφαιρείται η διδακτική επάρκεια σε
όλες τις καθηγητικές σχολές. Πρόσφατα, ανα-
κοινώθηκε και η δημιουργία ενός αγγλόφωνου
τμήματος με αντικείμενο στην Αρχαιολογία και
τον ελληνικό πολιτισμό. Στη Φιλοσοφική υπάρ-
χει ήδη τμήμα αρχαιολογίας, άρα η ίδρυση του
νέου τμήματος δημιουργεί πτυχιούχους πολλα-
πλών ταχυτήτων. Καταστρατηγείται και το άρ-
θρο 16, καθώς θα χει δίδακτρα 32.000 ευρώ.
Επίθεση στη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία είναι
και το προσοντολόγιο: το πτυχίο παύει να είναι
μόνη προϋπόθεση διορισμού, χιλιάδες αναπλη-
ρωτές μένουν έκτος σχολείων και οι φοιτητές
αναγκάζονται σε ένα αέναο κυνήγι τίτλων και
προσόντων. 

Η Αντικαπιταλιστική Αριστερά, τα σχήματα
ΕΑΑΚ Φιλοσοφικής και η ομάδα του ΣΕΚ Φιλο-
σοφικής που συμμετέχει στο ΚΑΡΦΙ-ΕΑΑΚ δί-
νουμε τη μάχη των φοιτητικών εκλογών μέσα
στο πλαίσιο αυτών των αγώνων. Δυνατή Αντικα-
πιταλιστική Αριστερά στις σχολές σημαίνει και
δυνατότερο φοιτητικό κίνημα. Ένα κίνημα που
απαντά στις επιθέσεις στην Παιδεία αλλά ταυ-
τόχρονα δίνει και τις πολιτικές μάχες, ενάντια
στο ρατσισμό και το σεξισμό. Στις 10 Απρίλη
στηρίζουμε την Ενωτική Πρωτοβουλία ΣΑΦ-
ΚΑΡΦΙ ΕΑΑΚ αποτυπώνοντας τις κατακτήσεις
του φοιτητικού κινήματος και στις φοιτητικές
εκλογές.

Άγγελος Διονυσακόπουλος

ΒΟΛΟΣ

Μετά την επιτυχία της απεργιακής 8
Μάρτη και των παγκόσμιων αντιφασι-
στικών και αντιρατσιστικών συλλαλητη-

ρίων στις 16 Μάρτη, η φοιτητική ομάδα του ΣΕΚ
στο Βόλο οργανώνει τη μάχη των φοιτητικών
εκλογών. Κατεβαίνουμε σε τουλάχιστον 3 σχο-
λές (Ηλεκτρολόγοι ΗΜΜΥ, Ειδικής Αγωγής και
Αρχιτεκτονική). 

Η μάχη κόντρα στην υποχρηματοδότηση των
πανεπιστημίων αλλά και τους νόμους Γαβρό-
γλου είναι κεντρική, το ίδιο και η μάχη κόντρα
στο ρατσισμό, τους φασίστες και το σεξισμό.
Χρειάζεται μέχρι τις 10 Απρίλη, την ημέρα των
εκλογών, να μεγαλώσουμε τα ψηφοδέλτια μας,
να συσπειρώσουμε όλο το δυναμικό των φοιτη-
τών που θέλει να παλέψει, έτσι ώστε να μπορέ-
σει και στη μάχη των εκλογών, η αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά, να εκφράσει όλο το κίνημα των κα-
ταλήψεων των προηγούμενων μηνών στο Βόλο. 

Ενδιάμεσο βήμα για τα παραπάνω θα είναι η
εκδήλωση της Τετάρτης 3/4, 18:00 στο Θόλο με
τίτλο “Καπιταλισμός και Περιβάλλον: Σχέσεις
Καταστροφής, Πώς συνεχίζουμε τη μάχη της
ΑΓΕΤ;”. Πρωτοβουλία που έρχεται με αφορμή
τις χιλιάδες που διαδήλωσαν στο Βόλο κατά της
καύσης σκουπιδιών, αλλά και σαν προσπάθεια
να ανοίξουμε τη συνολική κουβέντα για το ζήτη-
μα, σε σύνδεση με τα παγκόσμια κινήματα για
την κλιματική αλλαγή.

Γιάννης Σουμπάσης

Δύναμη στις ΕΑΑΚ

Κινητοποιήσεις και κατάληψη της
πρυτανείας του ΑΠΘ έγινε την Τε-
τάρτη 20 και Πέμπτη 21/3 για το θέ-

μα των Εστιών. Αντί για την ανέγερση νέ-
ων εστιών η πρυτανεία έστειλε ειδοποι-
ητήρια έξωσης σε φοιτητές που υποτίθε-
ται έχουν ξεπεράσει τα ν+2 χρόνια σπου-
δών. 

Μέσα στην κρίση χιλιάδες φοιτητές
αναγκάζονται να εργάζονται και να καθυ-
στερούν τις σπουδές τους, ειδικά οι φοι-
τητές που διαμένουν στις εστίες. Η υπο-
χρηματοδότηση και η πολιτική των περι-
κοπών τσακίζει την πρόνοια για τις ανάγ-
κες των φοιτητών σε σίτιση, στέγαση και
δωρεάν μεταφορές. Είναι πρόκληση να
φτάνουν στο σημείο να ζητούν από τους

πιο φτωχούς φοιτητές να αδειάσουν τα
δωμάτια τους. 

Γίνεται προσπάθεια να γενικευτεί αυτή
η πολιτική. Αυτό αποφασίστηκε την προ-
ηγούμενη εβδομάδα στη σύνοδο των πρυ-
τάνεων στο Ηράκλειο της Κρήτης: να πε-
ρικοπούν τα κονδύλια για την μέριμνα να
αυστηροποιηθούν τα κριτήρια και για την
σίτιση και για την στέγαση. Το φοιτητικό
κίνημα δεν θα τους αφήσει. Θα διεκδική-
σουμε μαζί με τους εργαζόμενους τα δι-
καιώματα μας και την δωρεάν σίτιση για
όλους, να μην πεταχτεί κανένας φοιτητής
έξω από τις εστίες αλλά και την ανέγερση
νέων εστιών. Οι ανάγκες μας πάνω από τα
κέρδη τους.

ΣΕΚ στις σχολές

ΕΣΤΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΑΑΚ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά στη
μάχη των φοιτητικων εκλογών

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
(ΕΑΑΚ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΤΡΙΤΗ 2/4 ΣΕΥΠ, 1μμ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Γραφίδα-Αρπα-Αναστροφοι-
ΕΑΑΚ)
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 ΣΓΤΚΣ αιθ. προβολων 2μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ (ΕΑΑΚ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-
ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟΥ-ΧΗΜΙΚΟΥ)
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 αίθ. 1 Παιδαγωγικό 2.30μμ

ΒΟΛΟΣ (ΕΑΑΚ ΘΟΛΟΥ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/4 αίθ. φοιτητικού
συλλόγου 1μμ
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ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 
ΛΟΥΚΜΑΝ   
Καταδικαστική 
εισαγγελική 
πρόταση
Συνέχεια από τη σελ. 6

Από όλα τα στοιχεία της δίκης
(καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων
και αστυνομικών, ιατροδικαστική έκ-
θεση κλπ), το συμπέρασμα του ει-
σαγγελέα ήταν ότι οι κατηγορούμε-
νοι είχαν συναποφασίσει να τελέ-
σουν το έγκλημα, όχι σε βάρος του
Λουκμάν συγκεκριμένα, αλλά κατά
οποιουδήποτε μετανάστη έπεφτε
στο δρόμο τους εκείνο το βράδυ για
να του δείξουν ότι είναι “ανεπιθύμη-
τος” στη χώρα τους. Μίλησε για κοι-
νό δόλο “ανεξάρτητα με το ποιο
πλήγμα ήταν το θανατηφόρο” κα-
θώς και “συνεκτέλεση” (ο Στεργιό-
πουλος επιχειρεί όπως και πρωτόδι-
κα να πέσει στα μαλακά επειδή το
θανατηφόρο χτύπημα στην καρδιά
ήταν του Λιακόπουλου).

Ρατσιστικό
Χαρακτήρισε επίσης ως ορθή την

απόφαση του πρωτόδικου δικαστη-
ρίου που έκρινε το έγκλημα ως ρα-
τσιστικό, είπε πως και το παρών δι-
καστήριο έχει δικαίωμα να το αξιο-
λογήσει ως τέτοιο και τόνισε πως
από τη μεριά του όχι μόνο πρέπει,
αλλά έχει την υποχρέωση να το ει-
σηγηθεί, περιγράφοντας τη δολοφο-
νία ως αποτέλεσμα μιας “καταστρο-
φικής φανατικής ιδεοληψίας περί
φυλετικής ανωτερότητας”. Τέλος,
πρότεινε την ενοχή των δραστών και
για τις κατηγορίες της οπλοφορίας,
οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, ανα-
φερόμενος όχι μόνο στα δύο στιλέ-
τα-πεταλούδα με τα οποία μαχαίρω-
σαν τον Λουκμάν, αλλά και στο
οπλοστάσιο που βρέθηκε στα σπίτια
τους.

Οι δικηγόροι της Πολιτικής Αγω-
γής, Θανάσης Καμπαγιάννης και Τά-
κης Ζώτος, αποδόμησαν με τη σειρά
τους όλους τους ισχυρισμούς των
κατηγορουμένων σε δυο συγκλονι-
στικές αγορεύσεις που ανέδειξαν
βήμα βήμα ότι η δολοφονία του
Λουκμάν ήταν ένα ρατσιστικό χρυ-
σαυγίτικο έγκλημα. Και ζήτησαν την
ισόβια καταδίκη των δυο δολοφό-
νων ως τη μόνη δικαίωση για το
Σαχζάτ Λουκμάν και την οικογένειά
του. “Επτά ψήφοι για επτά μαχαι-
ριές”, είπε χαρακτηριστικά ο Θ.
Καμπαγιάννης απευθυνόμενος στην
έδρα.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 17 Απρί-
λη με τις αγορεύσεις των δικηγόρων
υπεράσπισης. Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε
κινητοποίηση στο Εφετείο.

Λ.Β.

Συνελεύσεις στις τοπικές ΕΛΜΕ με εισήγη-
ση για 24ωρη απεργία και κινητοποίηση
ενάντια στο νόμο για το “νέο” λύκειο του

Γαβρόγλου, προτείνει η ΟΛΜΕ που καλεί σε
Ολομέλεια Προέδρων το Σάββατο 30/3. Παράλ-
ληλα, τρίωρες στάσεις εργασίας και αποκλεισμό
του χώρου των σεμιναρίων 26-27-28 Μάρτη από
τις 8πμ στο 2ο Πειραματικό Λύκειο αποφάσισε η
Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας με τη στήριξη της Β' και Ε' ΕΛ-
ΜΕ και του Α' ΣΕΠΕ Αθήνας. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τη Ντίνα
Γκαρανέ, εκπαιδευτικό από το Δίκτυο Αντικαπι-
ταλιστών Εκπαιδευτικών – “Η Τάξη μας” και μέ-
λος του ΔΣ της Γ' ΕΛΜΕ.

“Προχωρήσαμε στην απόφαση για μπλοκάρι-
σμα των σεμιναρίων της αποκαλούμενης αυτοα-
ξιολόγησης, γιατί δυστυχώς παρά τις συνεχείς
πιέσεις η ΟΛΜΕ δεν πήρε την απόφαση για
απεργία-αποχή από την αυτοαξιολόγηση. Αντι-
δρούμε γιατί είναι ψέμα αυτό που γράφει ο νό-
μος και λέει η κυβέρνηση ότι πρόκειται για προ-
οδευτική αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου αφού
ο σύλλογος διδασκόντων δεν ανατροφοδοτείται
με συλλογικές παιδαγωγικές λειτουργίες. 

Αντίθετα, εμπλέκεται η τοπική αυτοδιοίκηση
στον προγραμματισμό κάθε σχολείου και ουσια-
στικά αποφασίζει για το πού θα πάνε τα παιδιά,
με ποια ταξική κατανομή και με τι χρηματοδότη-

ση. Ουσιαστικά πρόκειται για μεγαλύτερο και
πιο ασφυκτικό έλεγχο, συγκεντρωτισμό της διοί-
κησης και όχι για παιδαγωγική ελευθερία όπως
επικαλείται η κυβέρνηση. Το σχολικό συμβούλιο,
που συμμετέχει ο δήμος και οι γονείς, αποφασί-
ζει πριν τον σύλλογο διδασκόντων. Πρόκειται για
μια μεθόδευση προς την κατεύθυνση της λει-
τουργίας του σχολείου με τους όρους της αγο-
ράς, μακρυά από τις μορφωτικές ανάγκες των
παιδιών, εναρμονισμένο στις απαιτήσεις του
ΟΟΣΑ. Και γι' αυτό και αντιδρούμε.

Ταυτόχρονα διεκδικούμε την γενναία αύξηση
της χρηματοδότησης για την παιδεία. Να μας
δοθούν όλα αυτά τα χρήματα που έκοψαν οι κυ-
βερνήσεις από το 2010 με τα μνημόνια - πάνω
από το μισό της χρηματοδότησης. Διεκδικούμε
να τα πάρουμε όλα πίσω σε μισθούς, συντάξεις
και δικαιώματα. Διεκδικούμε να επανέλθει το

ωράριο των καθηγητών στα επίπεδα του 2013.
Όλα αυτά είναι μπροστά μας και πρέπει να τα
συζητήσουμε στις συνελεύσεις αυτής της εβδο-
μάδας. 

Χρειάζεται να αντισταθούμε συνολικά στο νό-
μο για το “νέο” Λύκειο που κατεβάζει ο Γαβρό-
γλου. Πρόκειται για ένα λύκειο που όχι μόνο αυ-
ξάνει τους ταξικούς φραγμούς και πολλά παιδιά
των φτωχών στρωμάτων θα βρεθούν έξω από το
λύκειο, αλλά καταργεί μια ολόκληρη τάξη - την
τρίτη λυκείου. Την φροντιστηριοποιεί. Πετάει
όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας έξω και ανα-
γνωρίζει μόνο τα μαθήματα των πανελλαδικών. 

Με όλα αυτά, έπρεπε να είμαστε ήδη σε απερ-
γία μέσα στο Μάρτη. Στις συνελεύσεις θα πρέ-
πει να πάρουμε απόφαση για απεργία και κλιμά-
κωση και ανάλογα να το οργανώσουμε”.

Mόνο τέσσερις από τους υποψηφίους
δημάρχους για το Δήμο Αθήνας θα

περιλαμβάνει το πρώτο τηλεοπτικό ντιμ-
πέιτ για τον Δήμο Αθηναίων. Τον Νάσο
Ηλιόπουλο, τον Κώστα Μπακογιάννη, τον
Παύλο Γερουλάνο και τον Νίκο Σοφιανό,
την Τρίτη 26/3 στην ΕΡΤ1 στην εκπομπή
Επόμενη Μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρώ-
τσο.

Είναι ένα ερώτημα με ποια ακριβώς κρι-
τήρια έγινε η επιλογή μόνο των τεσσάρων
συγκεκριμένων υποψηφίων. Με βάση την
προηγούμενή τους παρουσία ή δράση στο
δήμο; Μόνο ο Σοφιανός είναι εκλεγμένος
δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθήνας.
Με βάση το μέγεθος των κομμάτων που
υποστηρίζουν τις κατά τα άλλα “ανεξάρτη-
τες” κινήσεις του Γερουλάνου και του
Μπακογιάννη; 

• Την Κυριακή 31 Μαρτίου στον Πανελ-
λήνιο (διοργάνωση:Επιμένουμε Πεδίο του
Άρεως, Κίνηση Κατοίκων 6ης Δημοτικής
Κοινότητας, Φοιτητών /Φοιτητριών του
Οικονομικού Πανεπιστημίου) πραγματο-
ποιείται ημερίδα με θέμα «Ναρκωτικά και
ο ρόλος του Δήμου στην αντιμετώπιση
των συνεπειών με κοινωνική ευαισθησία
σε χρήστες και γειτονιές" με καλεσμέ-
νους για να τοποθετηθούν τους υποψήφι-
ους δημάρχους Αθήνας Γερουλάνο,
Ηλιόπουλο, Κωνσταντίνου, Μπακογιάννη,
Σοφιανό, Τσιρώνη.

Συνεχίστηκε στις 26/3 η δίκη μελών της Χρυ-
σής Αυγής, ανάμεσά τους ο Λαγός και ο Μί-

χος, για την επίθεση στον Ελεύθερο Κοινωνικό
Χώρο «Συνεργείο» στην Ηλιούπολη, το καλοκαί-
ρι του 2013. Μέσα από τις καταθέσεις των
αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν οι φωτογραφίες
και το βίντεο της επίθεσης που προσκόμισε η
πολιτική αγωγή. Στις φωτογραφίες εικονίζεται ο
Μίχος, ενώ στο βίντεο εικονίζεται το βουλευτικό
αυτοκίνητο του Λαγού με εμφανή την πινακίδα
κυκλοφορίας του.

Συγκεκριμένα ο Ν. Γιαννόπουλος, αστυνομι-
κός ΔΙΑΣ, περιέγραψε ότι η ομάδα του ακολού-
θησε μοτοπορεία 90-100 ατόμων. Φτάνοντας
στον χώρο της επίθεσης είδαν και μετέδωσαν
στο Κέντρο την επίθεση, που κράτησε 3-4 λε-
πτά. Του επιδείχθηκαν οι φωτογραφίες στις
οποίες αναγνώρισε τον εαυτό του απέναντι από
το σημείο της επίθεσης. Κατέθεσε ότι την ώρα
της λήψης της φωτογραφίας έβλεπε τους επιτι-
θέμενους να σπάνε τη τζαμαρία. Μετά του επι-
δείχθηκαν στιγμιότυπα από το βίντεο της μοτο-
πορείας και αναγνώρισε ότι προέρχονται από
τη χρονική στιγμή λίγο πριν την επίθεση.

Ο Π. Ψοχιός, αστυνομικός, κατέθεσε ότι μό-
λις έφτασε στο χώρο της επίθεσης, αφού αυτή
είχε ολοκληρωθεί, ο Π. Δριμυλής, θύμα της επί-
θεσης, του είπε «ήρθαν οι φασίστες και μας δεί-
ρανε». Περιέγραψε τις ζημιές στον χώρο (σπα-
σμένη τζαμαρία, αναποδογυρισμένα καθίσμα-

τα) και έκρινε ότι για να έγινε τέτοια ζημιά τα
άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση πρέπει να
ήταν πολλά. Διευκρίνισε επίσης ότι οι αριθμοί
κυκλοφορίας (από τους οποίους και προέκυψε
η παρουσία των κατηγορούμενων) δόθηκαν
από περίοικους στον μάρτυρα.

Κοντάρια
Ακολούθησε η κατάθεση του Δ. Γώγουλου,

αξιωματικού στο ΤΑ Ηλιούπολης. Άκουσε θόρυ-
βο και είδε από το μπαλκόνι του τμήματος περί-
που 40 μηχανάκια «με σημαίες και διακριτικά
της ΧΑ» καθώς και με κοντάρια, και πίσω 2 μη-
χανές ΔΙΑΣ. Άκουσε συνθήματα «αίμα τιμή Χρυ-
σή Αυγή». Κατόπιν, λαμβάνοντας ειδοποίηση
για την επίθεση, πήγε στο Συνεργείο. Δήλωσε
ότι συμπέρανε πως η μοτοπορεία που είδε από
το τμήμα και η ομάδα που έκανε την επίθεση
ήταν η ίδια, ενώ πρόσθεσε «οι επιτιθέμενοι φο-
ρούσαν όλοι μαύρα».

Τέλος, ο Β. Μακρής, αστυνομικός ΔΙΑΣ, περιέ-
γραψε πως «όλο το πλήθος των μηχανών ήταν
ενιαίο». Συνολικά, αναδείχτηκαν σε ακόμη ένα
ακροατήριο δικαστηρίου τα χαρακτηριστικά των
επιθέσεων της Χρυσής Αυγής: με πολλά μέλη,
ενιαία κίνηση, οργανωμένη άφιξη και αποχώρη-
ση, γρήγορο χτύπημα, διακριτικά της ΧΑ και δή-
λωση ταυτότητας (πχ με τα συνθήματα), μαύρα
ρούχα. Η δίκη συνεχίζεται στις 27/3.

Α.Φ.

Συνεχίζεται η δίκη 
για την επίθεση στο “Συνεργείο”

Aρχίζουν τα Nτιμπέιτ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Πάνε για 
απεργία

Οι μαθητές βγήκαν στους δρόμους ενάντια στο νόμο Γαβρόγλου για το Λύκειο. 
Τώρα παίρνουν σειρά οι καθηγητές τους με απεργία.



Ένα κύμα μαζικών κινητοποι-
ήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη
επί πολλές βδομάδες στην

Αλγερία και τους τρεις τελευταίους
μήνες στο Σουδάν. Οι εξελίξεις απο-
δεικνύουν ότι τα δομικά, πολιτικά και
οικονομικά προβλήματα των καθε-
στώτων θα συνεχίσουν να πυροδο-
τούν μαζική αντίσταση από τα κάτω.
Οι εξεγέρσεις σε Σουδάν και Αλγε-
ρία έχουν να δώσουν πολλά διδάγ-
ματα στους λαούς της περιοχής.
Ίσως τα πιο σημαντικά είναι τα εξής:

Η εποχή των επαναστάσεων
δεν έχει τελειώσει

Για πολλά χρόνια οι δικτατορίες
και οι αντεπαναστατικές δυνάμεις σε
ολόκληρη την περιοχή επιδιώκουν
να συντρίψουν την Αραβική Άνοιξη
του 2011-13. Προσπαθούν επίσης σε
ιδεολογικό επίπεδο να γενικεύσουν
μια σκοτεινή εικόνα της επανάστα-
σης, παρουσιάζοντάς την σαν μια
πολιτική επιλογή η οποία μόνο εξα-
θλίωση φέρνει στις μάζες και οδη-
γείται αναγκαστικά στην ήττα.

Όμως η επιστροφή των μαζών
στην πολιτική σκηνή του Σουδάν και
της Αλγερίας επιβεβαιώνει πως η
επανάσταση παραμένει πολιτική επι-
λογή για τον κόσμο. Στην πραγματι-
κότητα, είναι η μόνη επιλογή που
μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα
καθεστώτων τα οποία δεν μπορούν
να μεταρρυθμιστούν. Στην Αλγερία,
ο Μπουτεφλίκα είναι η βιτρίνα των
διεφθαρμένων δικτύων στρατηγών
και μεγαλοεπιχειρηματιών, ενώ στο
Σουδάν, ο Μπασίρ ηγείται ενός μα-
τοβαμμένου καθεστώτος που επι-
βάλλει πολιτικές σκληρής λιτότητας
υπό τις εντολές του ΔΝΤ.

Την ίδια στιγμή που ξεσηκώνονται
στο Σουδάν και την Αλγερία, ένα δυ-
νατό κίνημα διαμαρτυρίας εξελίσσε-
ται στο Μαρόκο, με τη συμμετοχή
επαγγελματιών και συνδικαλιστών.
Στο μεταξύ, η Τυνησία βιώνει μεγά-
λες εργατικές απεργίες. Και στο Λί-

βανο υπήρξαν μαζικές διαδηλώσεις
ενάντια στη χειροτέρευση των συν-
θηκών διαβίωσης.

Ακόμη και στην Ιορδανία, τον πε-
ρασμένο Ιούνη ένα μαζικό κίνημα
ανάγκασε τον βασιλιά να αναστρέ-
ψει τις οικονομικές πολιτικές της κυ-
βέρνησης, και πριν από αυτό είδαμε
τις μεγάλες Πορείες της Επιστρο-
φής στην Παλαιστίνη. Παράλληλα, η
αυξανόμενη λαϊκή οργή στην Αίγυ-
πτο και άλλες χώρες σημαίνει πως η
κατάσταση είναι ολοένα και πιο
ασταθής για τους από πάνω.

Παρά τις ήττες που υπέστησαν, η
μνήμη των επαναστάσεων της πε-
ριοχής παραμένει πηγή έμπνευσης
και προσφέρει διδάγματα και εμπει-
ρίες. Το φάντασμα της επανάστα-
σης πλανιέται ακόμη πάνω από τους
τυράννους της περιοχής. Αν οι εξε-
γέρσεις στο Σουδάν και την Αλγερία
καταφέρουν σημαντικές νίκες στο
κοντινό μέλλον, κύματα ελπίδας και
αυτοπεποίθησης θα απλωθούν σε
ολόκληρη την περιοχή.

Από το πολιτικό στο
οικονομικό και αντίστροφα

Οι εξεγέρσεις στο Σουδάν και την
Αλγερία ξέσπασαν για πιο βαθείς
λόγους από τα συνθήματα που ανα-
φέρονται στις ειδήσεις. Στο Σουδάν,
σπίθα υπήρξε η απόφαση του καθε-
στώτος να τριπλασιάσει την τιμή του
ψωμιού. Ωστόσο, μετά το ξεκίνημα
της εξέγερσης στις 19 Δεκέμβρη, η
λαϊκή δυσαρέσκεια μετατράπηκε σε
κάλεσμα για την πτώση του καθε-
στώτος. Ο κόσμος διακήρυξε πως
δεν υπήρχε περιθώριο για συμβιβα-
σμό ή διαπραγμάτευση με το βάναυ-
σο καθεστώς του Μπασίρ που τους
εξαθλίωσε τις τελευταίες τρεις δε-
καετίες, και φώναξαν: “Φύγε τώρα!”

Στην Αλγερία, τα συνθήματα και
τα αιτήματα διευρύνθηκαν πολύ
γρήγορα, από την απόρριψη της
πέμπτης προεδρικής θητείας του
Μπουτεφλίκα σε κοινωνικά αιτήματα
όπως το να μπει τέλος στην κρίση

της ανεργίας. Και ταυτόχρονα εξε-
λίχθηκαν διαμαρτυρίες ενάντια στις
ψηλές τιμές και την όλο και μεγαλύ-
τερη φτώχεια και διαφθορά - ένα τέ-
ταρτο του πληθυσμού ζει κάτω από
το όριο της φτώχειας. Το κίνημα συ-
νέχισε ζητώντας την “πτώση του κα-
θεστώτος”.

Το άπλωμα του μαζικού κινήματος
και στις δύο χώρες επέτρεψε μετα-
τοπίσεις από το οικονομικό στο πο-
λιτικό -από την τιμή του ψωμιού
στην πτώση του καθεστώτος στο
Σουδάν. Επέτρεψε και το αντίστρο-
φο -από την άρνηση της πέμπτης
θητείας, στα κοινωνικά αιτήματα
στην Αλγερία.

Το εύρος του κινήματος οδήγησε
σε ανοιχτό πόλεμο στο πολιτικό μέ-
τωπο, αλλά και στο οικονομικό και
το κοινωνικό μέτωπο. Αυτό είναι που
τρομοκρατεί περισσότερο τις δικτα-
τορίες. Ένα από τα βασικά καθήκον-
τα των δύο εξεγέρσεων είναι να ενο-
ποιήσουν πλήρως τους αγώνες στο
πολιτικό και το οικονομικό μέτωπο,
να προχωρήσουν προς την ανατρο-
πή του συστήματος στο σύνολό του.

Αντιμετώπιση των χειρισμών
των καθεστώτων

Οι εξεγέρσεις στο Σουδάν και την
Αλγερία κλιμακώνονται, παρά το
συνδυασμό άμεσης καταστολής, εκ-
βιασμών, διαστρέβλωσης και απο-
προσανατολιστικών παραχωρήσεων.

Από το ξέσπασμα της εξέγερσης,
ο Μπασίρ κατηγορεί “ξένες δυνά-
μεις” ότι βρίσκονται πίσω από τις κι-
νητοποιήσεις. Για να εκβιάσει τους
εξεγερμένους, τους κατηγόρησε
επίσης ότι συντάσσονται με τη “συ-
νωμοσία”, εννοώντας τις κυρώσεις
που έχουν επιβληθεί στο Σουδάν.

Ο Μπασίρ έκανε και ψεύτικες πα-
ραχωρήσεις, όπως το να καλέσει το
κοινοβούλιο να πάρει πίσω την επέ-
κταση της θητείας του, ενώ την ίδια
στιγμή επέβαλλε καθεστώς έκτα-
κτης ανάγκης. Την ίδια νύχτα, 22
του Φλεβάρη, χιλιάδες απάντησαν

με πορείες σε πάνω από 80 σημεία
της χώρας. Οι διαδηλώσεις και οι
απεργίες συνεχίζονται σε καθημερι-
νή βάση. Η εξέγερση έσπασε το μύ-
θο της εξουσίας που καλλιεργεί το
σουδανικό καθεστώς εδώ και πάνω
από 30 χρόνια.

Το καθεστώς της Αλγερίας κάνει
παρόμοιους χειρισμούς με αυτούς
που έκανε ο Μουμπάρακ στην Αίγυ-
πτο το 2011 όταν έλεγε “πως δεν θα
συμμετείχε στις επόμενες εκλογές”.
Ο Μπουτεφλίκα δεσμεύτηκε να μεί-
νει στην εξουσία για ένα χρόνο και
μετά να καλέσει εκλογές, να προ-
ετοιμάσει ένα νέο σύνταγμα και ευ-
ρείες μεταρρυθμίσεις.

Η αλγερινή εξέγερση διέλυσε και
το μύθο της “Μαύρης Δεκαετίας”
(1992-2002). Το καθεστώς απειλού-
σε τον κόσμο για πολλά χρόνια με
το φόβο της επανάληψης των φρικα-
λεοτήτων εκείνης της περιόδου σε
περίπτωση που εμφανιζόταν αντί-
σταση στην εξουσία του. Στη διάρ-
κεια εκείνης της δεκαετίας, το αλγε-
ρινό κράτος εξαπέλυσε έναν σκληρό
πόλεμο ενάντια στο FIS (Μέτωπο Ισ-
λαμικής Σωτηρίας). Ο πόλεμος ήρθε
σε συνέχεια της ακύρωσης των κοι-
νοβουλευτικών εκλογών του 1991
μετά την καθαρή νίκη που πέτυχε το
Μέτωπο.

Οι δυο εξεγέρσεις έχουν φτάσει
σε ένα επίπεδο όπου αν υποκύψουν
στους χειρισμούς των αρχουσών τά-
ξεων, θα ακολουθήσει άγρια εκδίκη-
ση από τα καθεστώτα. 

Χτίζοντας μακροπρόθεσμα
Οι μεγάλες λαϊκές εξεγέρσεις πο-

τέ δεν ξεσπάνε στο κενό, αλλά εκ-
φράζουν τους καρπούς ετών αδιά-
κοπων, σκληρών αγώνων ενάντια
στα καθεστώτα.

Στο Σουδάν, ο κόσμος ποτέ δεν
υποχώρησε απέναντι στον Μπασίρ
και το καθεστώς του. Δέκα χιλιάδες
ξεσηκώθηκαν τον Ιούνη και τον Ιού-
λη του 2012 ενάντια στις οικονομι-
κές πολιτικές του καθεστώτος. Και

το Σεπτέμβρη του 2013 οι κινητοποι-
ήσεις απλώθηκαν σε πολλές πόλεις,
αντιμετωπίζοντας βάναυση βία και
δολοφονίες σχεδόν 200 διαδηλω-
τών.

Οι διαδηλώσεις και οι απεργίες
αποτελούσαν σοβαρή πρόκληση για
πολλά χρόνια προτού ξεσπάσει η
σημερινή εξέγερση.

Και στην Αλγερία, υπάρχει ιστορία
εργατικών απεργιών που δυναμώ-
νουν εδώ και χρόνια. Το πιο σημαντι-
κό σημείο ήταν οι περσινές απεργίες
δεκάδων χιλιάδων εργαζόμενων
στην Υγεία και την εκπαίδευση πέρυ-
σι για τους μισθούς.

Χωρίς αυτά τα σύννεφα που μα-
ζεύονταν στον ορίζοντα τα τελευ-
ταία χρόνια, οι μαζικές καταιγίδες
στην Αλγερία και το Σουδάν σήμερα
δεν θα ήταν τόσο ισχυρές και ανθε-
κτικές. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι οι
λαϊκές εξεγέρσεις απαιτούν συσσώ-
ρευση αγώνων μέσα από μάχες στη
διάρκεια μιας μακράς περιόδου, όσο
κι αν περιορισμένες μοιάζουν αυτές
όταν εξελίσσονται, και όσο φευγαλέ-
ες κι αν είναι οι νίκες τους. Αυτό
ακριβώς είναι που χρειαζόμαστε
στην Αίγυπτο σήμερα.

Ο ρόλος της εργατικής
τάξης

Στην καρδιά του ηρωισμού και του
σθένους των διαδηλωτών στο Σου-
δάν βρίσκεται η “Ένωση Σουδανών
Επαγγελματιών”, που αποτελείται
από οχτώ συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις. Αυτή βρίσκεται επικεφαλής
των διαδηλώσεων και των απεργιών
σε καθημερινή βάση ενάντια στον
Μπασίρ.

Στο μεταξύ στην Αλγερία ορισμέ-
να από τα συνδικάτα άρχισαν να αμ-
φισβητούν το καθεστώς.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μαζι-
κές λαϊκές διαδηλώσεις και στις δύο
χώρες παίζουν κρίσιμο ρόλο στην
κλιμάκωση της κρίσης στην οποία
βρίσκονται τα καθεστώτα. Ωστόσο,
αυτή την πρόκληση μπορούν να την
αντέξουν τα καθεστώτα. Υπάρχει ο
κίνδυνος ότι θα συνεχίσει η κατα-
στολή των διαδηλώσεων και των πο-
ρειών επί μακρόν. Γι’ αυτό και οι δυο
εξεγέρσεις έχουν ανάγκη αποφασι-
στικής παρέμβασης από μεγάλα
τμήματα της εργατικής τάξης για να
σταματήσουν τα γρανάζια της παρα-
γωγής μέσα από μαζικές απεργίες
διαρκείας. Κάτι τέτοιο θα προκαλού-
σε μεγάλες ρωγμές στα δύο καθε-
στώτα.

Η σταθερότητα των κλιμακούμε-
νων μαζικών διαδηλώσεων έχει
αναγκάσει τα καθεστώτα να αποφύ-
γουν τις πιο βάναυσες απαντήσεις.
Αλλά παραμένει επείγουσα ανάγκη
για ένα αποφασιστικό χτύπημα, μέ-
σω της συντονισμένης δράσης της
εργατικής τάξης, μέσα στους εργα-
τικούς χώρους, για να γονατίσουν
τα καθεστώτα.
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ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Συμπεράσματα από τις εξεγέρσεις σε Αλγερία και Σουδάν
Οι μαζικές διαδηλώσεις στην Αλγερία συνεχίζονται για έξι βδομά-

δες και το κίνημα συνεχίζει να απλώνεται. Η υποτιθέμενη υποχώρη-
ση του Μπουτεφλίκα με την δέσμευση ότι δεν θα είναι υποψήφιος
στις εκλογές, ενώ στην πραγματικότητα επεκτείνει την θητεία του,
δεν οδήγησε σε υποχώρηση του κινήματος. Την περασμένη βδομάδα
οι εργαζόμενοι στα υπουργεία και στους δήμους έκαναν δυναμική
εμφάνιση με συγκεντρώσεις στις πύλες των εργατικών τους χώρων
για να δηλώσουν την ένταξή τους στο κίνημα που ζητάει την πτώση
του καθεστώτος. Οι τριγμοί έχουν φτάσει πλέον στην ίδια την ηγεσία
του κυβερνώντος κόμματος του καθεστώτος, με στελέχη του να δη-
λώνουν ανοιχτά ότι ψάχνουν εναγωνίως για διάδοχο του Μπουτε-
φλίκα. Στο παρακάτω κείμενο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
“Ο Σοσιαλιστής” που εκδίδεται στο Κάιρο, οι “Επαναστάτες Σοσια-
λιστές” βγάζουν κάποια κεντρικά συμπεράσματα από τις εξεγέρ-
σεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αλγερία και στο Σουδάν: Αντικαθεστωτική διαδήλωση στο Αλγέρι
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ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7πμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/3
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6.30μμ

ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Ελ. Βενιζέλου και Έβρου 6μμ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο 7μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 7μμ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ

ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ

ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία Κυψέλης 11.30πμ

ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ

ΠΑΤΗΣΙΑ Λαική Γκράβας 11.30πμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 11.30πμ

ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 12μεσ

ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 12μεσ

Ν. ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 12μεσ

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 
Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 11.30πμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης 
Πλατεία Πλαστήρα 11.30πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ

ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μεσ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 12 μεσ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 12μεσ

ΒΡΙΛΗΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μεσ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Πλατεία Πατριάρχου 12μεσ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μεσ

ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μεσ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μεσ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ

ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Περιβολάκη 12μεσ

ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μεσ

ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11.30πμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 11.30πμ

ΚΑΜΑΡΑ 
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ

Εξορμήσεις

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 καφέ Σταθμός 8μμ
20 χρόνια από τους βομβαρδισμούς του
ΝΑΤΟ στη Σερβία
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Μαρξισμός 2019, οι επαναστατικές ιδέες
που χρειαζόμαστε
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 καφέ Βαβέλ 8μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
20 χρόνια από τους βομβαρδισμούς του
ΝΑΤΟ στη Σερβία

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Κάτω τα χέρια από τη Βενεζουέλα
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Έλενα Νενεκούμη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 
καφέ Spirit (πλατεία Βυζαντίου) 7μμ
Μαρξισμός 2019, οι επαναστατικές ιδέες
που χρειαζόμαστε
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Μαρξισμός 2019, οι επαναστατικές ιδέες
που χρειαζόμαστε
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 
στοά Σαρκά, Α’κτίριο, β’ όρ. 7μμ
Μαρξισμός 2019, οι επαναστατικές ιδέες
που χρειαζόμαστε
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 
στοά Σαρκά, Α’κτίριο, β’ όρ. 7μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 καφέ Ζωή 6.30μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.45μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 γρ.δημοτικού σχήματος 
Ανταρσία στα Χανιά 7.30μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 
πολιτιστικό κέντρο Αντ. Σαμαράκης 8μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 καφέ Deja 
(Φωκ. Νέγρη και Σκόπελου) 7.30μμ
Μαρξισμός 2019, οι επαναστατικές ιδέες
που χρειαζόμαστε
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Μαρξισμός 2019, οι επαναστατικές ιδέες
που χρειαζόμαστε
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου)
αιθ. Υ στο υπόγειο, 8μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλητής: Νικόλ Μπότση

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ- ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 καφέ «6» 7μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 καφέ taf-kappa 7μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 
καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ

Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 καφέ Μυρτίλο 7.30μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 δημαρχείο 7μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλήτρια: Μήτσι Μπαμπάκου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Κορέα - Ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
Ομιλητής: Παναγιώτης Σιμιτσόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΒΟΛΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 28/3 
Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ
Η απεργιακή 8 Μάρτη και η συνέχεια
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη
• ΠΕΜΠΤΗ 4/4 
Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΠΑΤΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 28/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
• ΠΕΜΠΤΗ 4/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 καφέ Τρίλιζα 8μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 καφέ Ποέτα 8μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 καφέ Άνεμος 7μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 καφέ Καμπόης 6.30μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΠΜΤΗ 28/3 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλητές: Γεωργία Σταματάκη, Λεωνίδας
Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Μαρξισμός 2019, οι επαναστατικές ιδέες
που χρειαζόμαστε
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 Goody’s 8μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 28/3 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου 7μμ
Μαρξισμός 2019, οι επαναστατικές ιδέες
που χρειαζόμαστε
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΠΕΜΠΤΗ 4/4 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου 7μμ
20 χρόνια από τους βομβαρδισμούς του
ΝΑΤΟ στη Σερβία
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 καφέ Σαρδανάπαλος
(Πλ.Άνοιξη - Ζωγράφου) 7μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

Στις σχολές
ΑΣΚΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 κυλικείο 3μμ
Η παρέμβαση της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στις φοιτητικές εκλογές
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3 αιθ. Β2, 2μμ
Η παρέμβαση της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στις φοιτητικές εκλογές
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΠΘ
• ΠΕΜΠΤΗ 28/3 φουαγιέ 4μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ
• ΠΕΜΠΤΗ 4/4 φουαγιέ 4μμ
Η παρέμβαση της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στις φοιτητικές εκλογές

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/3 αιθ. 516, 1.30μμ
Η παρέμβαση της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στις φοιτητικές εκλογές
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ (ΣΧΟΛΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΝΟΠΕ-
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ)
ΤΡΙΤΗ 2/4 υπόγειο αίθ. 1, 2ΜΜ
Η παρέμβαση της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στις φοιτητικές εκλογές
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 
Θόλος, αίθ. φοιτητικού συλλόγου 6μμ
Καπιταλισμός και περιβάλλον – σχέσεις
καταστροφής
Η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

Μαρξιστικά Φόρουμ
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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 σε-
ξουα 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, ρατσι -
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
παρεμ 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
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Σε πόλεμο» του Στεφάν Μπριζέ
«Αν πολεμήσεις μπορεί να χάσεις,
αλλά αν δεν πολεμήσεις έχεις ήδη χάσει». 

Με αυτά τα λόγια του Μπέρτολντ
Μπρεχτ ξεκινά η εξαιρετικά δυνατή και
επίκαιρη ταινία του Στεφάν Μπριζέ.

Πριν δυο χρόνια είχε εντυπωσιάσει με το «Ο
νόμος της αγοράς», στην οποία με τον ίδιο
πρωταγωνιστή (τον φοβερό Βενσάν Λιντόν) πε-
ριέγραφε τι σημαίνει για έναν μεσήλικα ειδι-
κευμένο εργάτη να χάνει τη δουλειά του και να
πρέπει να επιβιώσει στη ζούγκλα της αγοράς
και του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. 

Το «Σε πόλεμο» κινείται στην ίδια θεματολο-
γία αλλά σε διαφορετική συγκυρία. Οι 1100
εργαζόμενοι του εργοστασίου ανταλλακτικών
Περέν σε μια επαρχιακή Γαλλική πόλη βρί-
σκονται στο δρόμο, όταν η Γερμανικών συμφε-
ρόντων εταιρία αποφασίζει να το κλείσει, πα-
ρόλο που οι ίδιοι δυο χρόνια νωρίτερα είχαν
συμφωνησει να δουλεύουν περισσότερες
ώρες απλήρωτες και χωρίς μπόνους με αντάλ-
λαγμα τη διασφάλιση της δουλειάς τους. Στο
μεταξύ η εταιρία έβγαλε πελώρια κερδη, αλλά
επικαλούμενη την έλλειψη ανταγωνιστικότη-
τας κλείνει τη μονάδα και τους πετάει στο
δρόμο. Απέναντη σ’αυτό, οι εργάτες και οι ερ-
γάτριες καταλαμβάνουν το εργοστάσιο και το
στοκ και διεκδικούν το δικαίωμά τους στη δου-
λειά. Ο πόλεμος αρχίζει. Η ταινία τον καταγρά-
φει με τη μορφή τηλεοπτικού ρεπορτάζ, σαν
να βγήκε από τα δελτία ειδήσεων και οι εικό-
νες είναι γνώριμες. Τα απόνερα της οικονομι-
κής  κρίσης που διαπερνά ολόκληρη την Ευ-
ρωπαική Ένωση και όχι μόνο τις αδύναμες οι-
κονομικά χώρες, πνίγουν το Νο2 της Ε.Ε., τον
Γαλλικό καπιταλισμό και οι συνταγές είναι
ίδιες: Κλεισίματα και απολύσεις. Η απάντηση
μπορεί να δοθεί με τα κλασικά όπλα του εργα-
τικού κινήματος, και η Γαλλία τα διαθέτει ετοι-
μοπόλεμα: Συνδικάτα, απεργίες, καταλήψεις,
διαδηλώσεις, μια πλούσια παλιότερη και πρό-
σφατη εμπειρία που βάζει τη σφραγίδα στις
πολιτικές εξελίξεις.

Το ξεδίπλωμα του αγώνα φέρνει γνώριμες
εικόνες που θυμίζουν ότι τόσο οι επιθέσεις

όσο και οι περιστάσεις έχουν ομοιότητες από
χώρα σε χώρα: Δικαστήρια που τελικά νομιμο-
ποιούν την «τέχνη του επιχειρείν» και το δι-
καίωμα των αφεντικών να αθετούν τα συμφω-
νημένα και να απολύουν, κυβερνητικοί παρά-
γοντες που στα λόγια τάσσονται θερμά με το
δίκιο του λαού, αλλά την κρίσιμη στιγμή βρί-
σκουν κάθε λογής αφορμή για να «νίψουν τας
χείρας», αλλά και η αλληλεγγύη των εργατών
από άλλα εργοστάσια. Η ταινία θα γίνει στενά-
χωρη, όταν στην πορεία και σε συνδυασμό με
την οικονομική ανασφάλεια επιστρατεύεται ο
εσωτερικός εχθρός του εργατικού κινήματος,
η διαίρεσή του ανάμεσα στην αγωνιστική πτέ-
ρυγα και τους «ρεαλιστές» που έχοντας απο-
δεχτεί ότι η μάχη είναι χαμένη, πάνε για τον

συμβιβασμό – δηλαδή την αποδοχή
του κλεισίματος με αντάλλαγμα μεγα-
λύτερη χρηματική αποζημίωση. Στο
επόμενο καρέ οι εργάτες βρίσκονται
σε διαφορετικά στρατόπεδα. Ο πρω-
ταγωνιστής, Λοράν Αμεντεό, εκπρο-
σωπεί το μαχητικό κομμάτι (το αριστε-
ρό συνδικάτο CGT) και θα επιχειρημα-
τολογήσει μέχρι τέλους γιατί η δύνα-
μη δεν βρίσκεται στην ψηλότερη απο-
ζημίωση αλλά στην ακλόνητη επιμονή
να κρατήσουν το εργοστάσιο ανοικτό
και να σώσουν τις δουλειές τους, με
κάθε μέσο, ακόμα και χρησιμοποιών-
τας τη βία.

Το τελευταίο μέρος και το επεισο-
διακό φινάλε είναι κατά τη γνώμη μας
το πιο αδύναμο κομμάτι της ταινίας.
Όχι τόσο για τον απαισιόδοξο τόνο
(στο κάτω κάτω πρόκειται για ταινία
μυθοπλασίας), αλλά γιατί ενώ έχει ξε-
διπλώσει τόσο έντεχνα τη συλλογική
δύναμη και τις μάχες των εργατριών
και εργατών, τελικά εναποθέτει τις ευ-
θύνες στα χέρια ενός μόνο ανθρώπου,
του μαχητικού συνδικαλιστή Λοράν
και στην προσωπική του αυτοθυσία,
που αν και συγκινητική, είναι αναντί-
στοιχη με την δυναμική που εκφρά-
στηκε πιο πριν.

Από αυτή την άποψη, ο Στεφάν Μπριζέ απέ-
χει από την παρομοίωση που του δίνεται σαν ο
«Γάλλος Κεν Λόουτς». Εκπροσωπεί ωστόσο
μια νεότερη γενιά κινηματογραφιστών που
απορρίπτουν τις «πιασάρικες» μεταμοντέρνες
αφηγήσεις και επιμένουν να κάνουν κοινωνικό
σινεμά αμφισβήτησης εμπνεόμενοι από  τις με-
γάλες μάχες που έδωσε και δίνει ο κόσμος στη
Γαλλία και την Ευρώπη μέχρι και σήμερα. Από
αυτή την άποψη το «Σε πόλεμο» αξίζει και απο-
τελεί μαζί με το «Οι αγώνες μας» του Βέλγου
Γκιγιόμ Σενέ, που παίζεται αυτές τις μέρες στα
σινεμά, χαρακτηριστικό και ευπρόσδεκτο δείγ-
μα γραφής.

Δήμητρα Κυρίλλου

Δίκη “σεσημασμένων μελών ΑΝΤΑΡΣΥΑ”

Εκδικάζεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων, την Τρίτη 2 Απριλίου
2019, η μήνυση που έχει κάνει το στέλεχος της Χρυσής Αυγής,
Κουράκος Αθανάσιος, εναντίον της Κατερίνας Πατρικίου μέλους

του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και δημοτικής σύμβουλου Πετρούπολης, με
την Ανυπότακτη Πετρούπολη, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας
σε ξυλοδαρμό. Η μήνυση κατατέθηκε την ημέρα των εκλογών στις 25
Γενάρη 2015 στο Α.Τ. Πετρούπολης. 

Εκείνη την ημέρα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής προσπαθού-
σαν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο της Αριστεράς με επιθέσεις σε μια
σειρά από εκλογικά κέντρα με τραμπουκισμούς στην Νίκαια αλλά και
στην Πετρούπολη, όπου έσπασαν το τραπεζάκι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κατέ-
στρεψαν προεκλογικό υλικό και προπηλάκισαν τους παρευρισκόμε-
νους συντρόφους. Οι προσπάθειές τους έπεφταν στο κενό και ακο-
λούθησαν την πάγια τακτική της θυματοποίησης όπως έχουν κάνει
χρόνια τώρα με την βιομηχανία μηνύσεων, στοχοποιώντας αγωνιστές
της Αριστεράς. Η υπόθεση αυτή έγινε ευρύτερα γνωστή με τη φράση
«επιδείξατε φωτογραφίες σεσημασμένων ατόμων, μελών του κόμμα-
τος ΑΝΤΑΡΣΥΑ» που χρησιμοποίησε το τοπικό Α.Τ. σε έγγραφό του

προς την Ασφάλεια ώστε να δείξουν φωτογραφίες στο μέλος της Χ.Α.
για να «αναγνωρίσει» και να στοχοποιήσει αγωνιστές. Δεν είναι η πρώ-
τη φορά που η Χ.Α. στοχοποιεί αγωνιστές της αριστεράς αλλά και αυ-
τή η προσπάθειά τους θα πέσει στο κενό. Η συγκεκριμένη μεθόδευση
στοχοποίησης της Κατερίνας Πατρικίου αλλά και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν
πρόκειται να περάσει και όπως και άλλες παρόμοιες μηνύσεις χρυσαυ-
γιτών ασφαλώς θα καταρρεύσει στο ακροατήριο. Οι δολοφόνοι του Σ.
Λουκμάν και του Π. Φύσσα δεν είναι θύματα αλλά εγκληματίες. Το αν-
τιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα μαζί με τα σωματεία και την Αρι-
στερά θα συνεχίσουμε να δίνουμε καθημερινά την μάχη ενάντια στην
εγκληματική δράση της Χ.Α. και θα αναδεικνύουμε τον νεοναζιστικό
της χαρακτήρα, ειδικά τώρα που είναι (ξανά) προεκλογική περίοδος
και θα προσπαθήσουν να φανούν ως «νόμιμο» πολιτικό κόμμα. Τώρα
που η δίκη της Χ.Α. έχει μπει στην τελική ευθεία είμαστε αποφασισμέ-
νοι να συνεχίσουμε να στεκόμαστε ενάντια στον φασισμό και τον ναζι-
σμό και στις γειτονιές μας και παντού. Με ψευδείς μηνύσεις και κατη-
γορίες δεν μας τρομοκρατούν. 

Κ.Π. 
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Τη Δευτέρα 8 Απρίλη, στις 7μμ, θα γίνει η παρουσίαση της
δεύτερης έκδοσης του βιβλίου “Η πάλη για την απελευθέ-
ρωση των γυναικών”.

Για το βιβλίο θα μιλήσει η Φωτεινή Σιάνου, συνταξιούχος τρα-
πεζοϋπάλληλος, πρώην συνδικαλίστρια στην ΟΤΟΕ. Η Φ. Σιάνου
είχε πρωτοστατήσει τις προηγούμενες δεκαετίες στους αγώνες
για τα δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών στις τράπεζες και
όλους τους χώρους, μέσα από τη Γραμματεία Ισότητας της
ΟΤΟΕ και την αντίστοιχη κίνηση της ΓΣΕΕ. Μαζί της θα είναι η

Ειρήνη Λαγάνη, καθηγήτρια του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστημίου. Η Ε.Λαγάνη είχε μιλή-
σει και στην εκδήλωση παρουσίασης της πρώτης έκδοσης του
βιβλίου που οργάνωσαν στα μέσα Γενάρη οι φοιτήτριες και οι
φοιτητές του ΣΕΚ στη σχολή, όπου είχε ξεκινήσει λέγοντας “Οι
διαρκείς αγώνες των γυναικών από κάθε γωνιά του πλανήτη, συ-
ναντιούνται και συνομιλούν σε αυτό το βιβλίο”. Και βέβαια ομι-
λήτρια θα είναι η Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου και
υπεύθυνη σύνταξης του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω.

Η Πάλη για την Απελευθέρωση 
των Γυναικών με λόγο και εικόνες

Μεγάλη φωτογραφική έκθεση
αφιερωμένη στους αγώνες των
γυναικών ενάντια στη σεξιστική

καταπίεση διοργανώνει το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο από τις 27 Μάρτη έως τις
13 Απρίλη. Η έκθεση θα γίνει στο χώρο
του βιβλιοπωλείου στη Φειδίου 14-16 (πί-
σω από Τιτάνια – Ρεξ).

Το φωτογραφικό αφιέρωμα θα είναι
χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες. Η
πρώτη θα περιλαμβάνει εικόνες από το
πρώτο κύμα χειραφέτησης των γυναι-
κών, 100 χρόνια πριν, σε όλο τον πλανή-
τη. Από τις “Σουφραζέτες” στη Βρετανία
και τις σκληρές μάχες με αιχμή το δι-
καίωμα στη ψήφο, μέχρι τις αμερικανί-
δες εργάτριες και τους μεγάλους απερ-
γιακούς αγώνες για καλύτερους μι-
σθούς, για εργασιακά και συνδικαλιστικά
δικαιώματα, για “Ψωμί και Τριαντάφυλ-
λα”. Και από τις εργάτριες στη Γερμανία
που αγωνίζονταν για ένταξη στα συνδι-
κάτα και ισότητα έχοντας στην ηγεσία
τους επαναστάτριες όπως η Κλάρα
Τσέτκιν, μέχρι τις εργάτριες της Ρωσίας
που έγιναν ο πυροδότης της επανάστα-
σης του 1917 και έδειξαν ότι η επανα-
στατική ανατροπή ανοίγει το δρόμο για
την απελευθέρωση όλων των καταπιε-
σμένων.

Η δεύτερη ενότητα θα είναι αφιερωμέ-
νη στους αγώνες του γυναικείου κινήμα-

τος τα τελευταία πενήντα χρόνια διε-
θνώς. Από το Μάη του 1968 που οι γυ-
ναίκες σε όλο τον κόσμο συγκρούστη-
καν με κάθε είδους διακρίσεις έχοντας
ως κέντρο αιτήματα όπως ίση αμοιβή για
ίση εργασία, νομιμοποίηση των εκτρώ-
σεων και της αντισύλληψης, τέλος των
σεξουαλικών παρενοχλήσεων, μέχρι σή-
μερα που ξεσηκώνονται ξανά σε κάθε
γωνιά του πλανήτη ενάντια στις σεξιστι-
κές επιθέσεις. Από το κίνημα #metoo
στις ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι τις διαδηλώ-
σεις στη Βραζιλία του Μπολσονάρο και
από τις απεργίες των εργατριών στις δη-
μοτικές υπηρεσίες στη Γλασκώβη που
κέρδισαν την ίση αμοιβή, μέχρι τις απερ-
γίες στη Google ενάντια στις σεξουαλι-
κές παρενοχλήσεις και για εργατικά δι-
καιώματα.

Αγώνες
Η τρίτη ενότητα θα αφορά την ίδια πε-

ρίοδο στην Ελλάδα. Από το κίνημα της
Μεταπολίτευσης και τους μεγάλους
αγώνες για αλλαγές στο οικογενειακό
δίκαιο, δημιουργία 24ωρων παιδικών
σταθμών, ελεύθερες και δωρεάν εκτρώ-
σεις, μέχρι σήμερα που οι γυναίκες ερ-
γαζόμενες βρίσκονται στην πρώτη γραμ-
μή των αγώνων για δουλειές, αυξήσεις,
συλλογικές συμβάσεις, δημόσιες κοινω-
νικές υπηρεσίες, απαιτώντας μέσα από
τις διεκδικήσεις τους αυτές να μπει τέ-

λος στις ανισότητες, τις διακρίσεις, τις
σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τους.

Η απεργιακή 8 Μάρτη φέτος ήταν ένα
μεγάλο βήμα μπροστά σε όλα αυτά τα
μέτωπα. Η μετατροπή της Παγκόσμιας
Ημέρας Γυναικών σε πανεργατική απερ-
γία, στο δρόμο που άνοιξαν οι απεργίες
στην Ισπανία και άλλες χώρες, έδειξε τη
δύναμη της εργατικής τάξης που μπορεί
να επιβάλλει όλες αυτές τις διεκδικήσεις
και να βάλει τέλος στο σεξισμό και την
καταπίεση. Η τέταρτη ενότητα της έκθε-
σης θα είναι αφιερωμένη στη μεγάλη αυ-
τή επιτυχία του γυναικείου και εργατικού
κινήματος της χώρας μας. Το Μαρξιστι-
κό Βιβλιοπωλείο είχε άλλωστε τη δική
του τεράστια συμβολή σε αυτή την εξέ-
λιξη. Η έκδοση του βιβλίου “Η πάλη για
την απελευθέρωση των γυναικών” της
Μαρίας Στύλλου τον περασμένο Οκτώ-
βρη ήταν η αφετηρία για να ξεκινήσει
και να γίνει πράξη η πρωτοβουλία της
απεργιακής 8 Μάρτη.

Το φωτογραφικό αφιέρωμα θα συνο-
δεύουν μία μεγάλη έκθεση βιβλίου από
παλιές και νέες εκδόσεις γύρω από το
γυναικείο ζήτημα και τις μάχες για την
απελευθέρωση, καθώς και βιντεοπροβο-
λές και επιλεγμένες μουσικές που σημά-
δεψαν και έκφρασαν το κίνημα ενάντια
στη γυναικεία καταπίεση.

Λένα Βερδέ

Όχι στα μαλακά 
φασίστες 
και βιαστές

Παράταση της δημόσιας διαβούλευσης για τα
σχέδια νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινι-
κής Δικονομίας έδωσε το υπουργείο Δικαιοσύ-

νης, μετά τις μαζικές αντιδράσεις που έχουν προκαλέ-
σει οι προτεινόμενες αλλαγές και κύρια η αναθεώρηση
του ορισμού του βιασμού προς το χειρότερο και η μεί-
ωση της ποινής για την ηγεσία της εγκληματικής ορ-
γάνωσης την ώρα που δικάζεται η Χρυσή Αυγή. Η δια-
βούλευση, που ξεκίνησε στις 6 Μάρτη για να κλείσει
άρον άρον στις 27 του ίδιου μήνα, παρατείνεται μέχρι
τις 14 Απρίλη. Και ήδη μια σειρά κινήσεις και συλλογι-
κότητες οργανώνουν την αντίστασή τους.

Με κεντρικό σύνθημα “Όχι στα μαλακά φασίστες και
βιαστές”, η Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη κυκλοφο-
ρεί προκήρυξη που αναφέρει: “Οργή και αγανάκτηση
προκαλούν στις γυναίκες και το εργατικό κίνημα οι προ-
τεινόμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα για το τι είναι
βιασμός. Είναι αλλαγές που περιορίζουν ακόμα περισ-
σότερο ποιος τιμωρείται για βιασμό σε έναν ήδη ανε-
παρκή νόμο που ίσχυε ως τώρα. Αντί να υιοθετείται η μη
συναίνεση στη σεξουαλική πράξη ως ορισμός του βια-
σμού, τα θύματα πρέπει να αποδείξουν ότι απειλήθηκε η
ζωή τους ή η σωματική τους ακεραιότητα. Πρόκειται για
μία αλλαγή που ευθυγραμμίζεται με τις επιθέσεις των
αφεντικών και του συστήματος απέναντι στις γυναίκες
μέσα στην περίοδο της χειρότερής τους κρίσης”.

Την Τρίτη 26 Μάρτη η Διεθνής Αμνηστία έδωσε συ-
νέντευξη τύπου στην οποία παρουσίασε το υπόμνημα
που θα καταθέσει στο υπουργείο Δικαιοσύνης για τον
νομικό ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση.
Όπως ειπώθηκε, από 31 ευρωπαϊκές χώρες μόνο 8
έχουν μέχρι τώρα κατοχυρώσει ένα τέτοιο νομικό ορι-
σμό, για μια επίθεση που αφορά τουλάχιστον εννέα
εκατομμύρια γυναίκες -σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοι-
χεία, μία στις δέκα γυναίκες άνω των 15 ετών σε αυτές
τις χώρες έχει υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής
βίας στη ζωή της ενώ μία στις είκοσι γυναίκες έχει
υποστεί βιασμό. 

Ατιμωρησία
Παράλληλα, το καθεστώς ατιμωρησίας των δρα-

στών, σε συνδυασμό με τις τεράστιες ελλείψεις δημό-
σιων δομών στήριξης και παροχής βοήθειας των θυμά-
των, με τις εξευτελιστικές μεθόδους έρευνας των σε-
ξουαλικών εγκλημάτων που μετατρέπουν τις γυναίκες
σε κατηγορούμενες, με τον κοινωνικό στιγματισμό και
αποκλεισμό, αποτρέπουν τις καταγγελίες. Όπως ανα-
φέρθηκε, στη Δανία για παράδειγμα, από τους 5.000
περίπου βιασμούς, μόλις 800 καταγγέλθηκαν, μόλις
500 κατέληξαν σε δίωξη και μόλις 94 κατέληξαν σε κα-
ταδικαστικές αποφάσεις.

Το γυναικείο και το εργατικό κίνημα έχουν τη δύναμη
να αποτρέψουν την τροποποίηση του άρθρου 336 του
Ποινικού Κώδικα προς το χειρότερο και να επιβάλλουν
το αίτημα του κινήματος για ορισμό του βιασμού με βά-
ση τη συναίνεση. Όπως καταλήγει η προκήρυξη της Κί-
νησης για την απεργιακή 8 Μάρτη: “Τα σωματεία μας,
μέσα από μαζικές αποφάσεις και κινητοποιήσεις μπο-
ρούν να γίνουν ασπίδα προστασίας για τις γυναίκες της
εργατικής τάξης και της μεγάλης πλειοψηφίας επιβάλ-
λοντας το αυτονόητο: χωρίς συναίνεση είναι βιασμός.
Απαιτούμε να μην περάσει αυτή η απαράδεκτη τροπο-
ποίηση του Ποινικού Κώδικα, όπως και άλλες απαράδε-
κτες αλλαγές που μειώνουν την προβλεπόμενη ποινή
για τους Xρυσαυγίτες ηγέτες της νεοναζιστικής εγκλη-
ματικής οργάνωσης, και συνδέουμε αυτό το αίτημα με
την ευρύτερη πάλη των γυναικών ενάντια στις ανισότη-
τες και τις σεξιστικές διακρίσεις και επιθέσεις”.
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Την επόμενη βδομάδα κυκλοφορεί ένα
νέο βιβλίο από τις εκδόσεις του Μαρ-
ξιστικού Βιβλιοπωλείου. Ο τίτλος του:

«Τα Σοβιέτ στη Δύση – Εργατικά συμβούλια
απέναντι σε κοινοβούλια 1915-1920» και
συγγραφέας είναι ο Ντόνυ Γκλούκσταϊν.

Ο τίτλος του βιβλίου μπορεί με την πρώ-
τη ματιά να ξενίζει. Η λέξη ‘σοβιέτ’ είναι ρω-
σική: σημαίνει συμβούλιο και παραπέμπει
κατ’ ευθείαν στη Ρώσικη Επανάσταση. Τα
σοβιέτ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην
επανάσταση του 1905 στη Ρωσία, έκαναν
την ορμητική επανεμφάνισή τους το Φλεβά-
ρη του 1917 και τον Οκτώβρη της ίδιας χρο-
νιάς, με την ηγεσία των μπολσεβίκων, κατέ-
λαβαν την εξουσία και δημιούργησαν το
πρώτο εργατικό κράτος στην ιστορία πάνω
στα συντρίμμια της τσαρικής αυτοκρατο-
ρίας που μέχρι τότε αποτελούσε το πιο
τρανταχτό παράδειγμα βάρβαρου απολυ-
ταρχικού αυταρχισμού. Τι σχέση, λοιπόν,
μπορούν να έχουν τα ‘σοβιέτ’ με χώρες της
δυτικής Ευρώπης που απολάμβαναν δεκαε-
τίες κοινοβουλευτισμού και ελεύθερης συν-
δικαλιστικής δράσης;

Κι όμως, όπως γράφει ο Λέανδρος Μπό-
λαρης στον πρόλογο του βιβλίου, «ο Ντόνι
Γκλούκσταϊν ‘ξεθάβει’, κυριολεκτικά, την
ιστορία των εργατικών συμβουλίων στην
Ευρώπη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου
και του επαναστατικού κύματος που ακο-
λούθησε».

Ο συγγραφέας ξεκινά με την περιγραφή
της εμπειρίας των εργατικών συμβουλίων
στην Πετρούπολη, πρωτεύουσα τότε και
βιομηχανικό κέντρο της Ρωσίας, αναλύον-
τας τις μάχες μέσα από τις οποίες τα σο-
βιέτ έφτασαν στη νίκη.

Επίδραση
Αμέσως μετά, παρουσιάζει τη συνολική

εικόνα της δυτικής Ευρώπης σε βαθιά κρί-
ση, τις αλλαγές στον καπιταλισμό, τους ιμ-
περιαλιστικούς ανταγωνισμούς των αρχου-
σών τάξεων που οδήγησαν στον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο, και την επίδρασή τους
στο εργατικό κίνημα της εποχής. «Οι πολε-
μικές οικονομίες», γράφει, «λειτουργούσαν
σαν γιγάντια εργοστάσια και ο πόλεμος έκ-
φραζε βάναυσα την αναρχία του καπιταλι-
σμού… Η άρχουσα τάξη προσπάθησε να
λύσει τα προβλήματά της με την καταναγ-
καστική σύμπλεξη του κράτους και του κε-
φαλαίου –της πολιτικής και της οικονομίας.
Το εργατικό κίνημα έπρεπε να αγωνιστεί
στο ίδιο έδαφος και να ανταγωνιστεί τα
όπλα του αντιπάλου. Το αποτέλεσμα ήταν
το εργατικό συμβούλιο –η συγχώνευση του
οικονομικού και του πολιτικού αγώνα».

Τα ευρωπαϊκά κράτη στράφηκαν σε ένα
συνδυασμό πειθούς και καταναγκασμού για
να σιγήσουν τη δυσαρέσκεια και να συντρί-
ψουν την αντίσταση. Οι διάφορες πολιτικές
και συνδικαλιστικές ηγεσίες της ρεφορμι-
στικής αριστεράς στην Ευρώπη είχαν κηρύ-
ξει ταξική ανακωχή για όλη τη διάρκεια του
πολέμου. Τα εργοστάσια μετάλλου, η καρ-
διά της πολεμικής βιομηχανίας, ήταν, χωρίς
εξαίρεση, σε κάθε χώρα ο πρώτος τομέας
όπου αναγεννήθηκε η μαχητικότητα των ερ-

γατών. Ακόμα πιο αναπάντεχο ήταν ίσως
ότι οι πιο ‘προνομιούχοι’ ειδικευμένοι ερ-
γάτες ήταν αυτοί που έκαναν την αρχή
και μετέτρεψαν την απλή δυσαρέσκεια σε
επίπεδο εργοστασίου, σε πάλη για συνο-
λική αλλαγή μέσω των εργατικών συμ-
βουλίων. Αλλά ο πόλεμος δεν είχε επη-
ρεάσει μόνο τους εργάτες και τις εργά-
τριες που παρήγαγαν πολεμοφόδια. Η
κρίση κλόνισε τις πεποιθήσεις εκατομ-
μυρίων εργατών. 

Αυτά τα κεφάλαια εισάγουν τον ανα-
γνώστη/τρια στον κυρίως κορμό του βι-
βλίου, δηλαδή την εξέταση της ‘σοβιε-
τικής εμπειρίας’ σε τρεις βασικές χώ-
ρες της Δύσης: τη Βρετανία, τη Γερ-
μανία και την Ιταλία, χώρες όπου επι-
κρατούσαν -ακλόνητες επιφανειακά-
συνθήκες «κοινοβουλευτισμού και μα-
ζικού ρεφορμισμού», όπως επισημαί-
νει ο συγγραφέας: «Ο μεταλλεργά-
της του Πουτίλοφ στην Πετρούπολη
δεν ήταν διαφορετικός από το μι-
σθωτό σκλάβο της DMV στο Βερολί-
νο, της Parkhead Forge στη Γλασκώ-
βη ή της Fiat Centro στο Τορίνο». 

Όσο και να μοιάζει παράξενο, το
κίνημα των εργατικών συμβουλίων
στη Δύση πρωτοεμφανίστηκε στη
χώρα με την πιο μακρόχρονη κοινο-
βουλευτική παράδοση- τη Βρετα-
νία. Η Εργατική Επιτροπή του Κλάιντ (της
ευρύτερης περιοχής της Γλασκώβης στη
Σκωτία) δημιουργήθηκε το 1915, ενώ κλιμα-
κωνόταν ο Α  Παγκόσμιος Πόλεμος. 

Βασισμένη σε ένα δίκτυο αγωνιστών εργα-
τών στους χώρους δουλειάς η Εργατική Επι-
τροπή του Κλάιντ, δημιουργήθηκε με πρωτο-
βουλία συνδικαλιστών –που ήταν ταυτόχρο-
να επαναστάτες που είχαν ταχθεί ενάντια
στον πόλεμο (του Γουίλι Γκάλαχερ, του Τζον
Μακλίν κ.ά). Στην πρώτη της προκήρυξη
έγραφε: «Ήμαστε ένα σώμα αντιπροσώπων
από κάθε χώρο δουλειάς και μένοντας ανε-
πηρέαστοι από κάθε ξεπερασμένο κανόνα ή
νόμο, διεκδικούμε να αντιπροσωπεύουμε τα
πραγματικά αισθήματα των εργατών. Έχου-
με τη δυνατότητα να δράσουμε αμέσως ανά-
λογα με τις συνθήκες της κάθε περίπτωσης
και τη θέληση των εργατών».

Το Γενάρη 1919 η Εργατική Επιτροπή του
Κλάιντ πυροδότησε μια Γενική Απεργία διαρ-
κείας στη Γλασκώβη για την εφαρμογή του
40ωρου. Στην κορύφωση της απεργίας, την
1η Φλεβάρη –και ενώ απλωνόταν από το
Εδιμβούργο και το Μπέλφαστ μέχρι το Λονδί-
νο– η κυβέρνηση έστειλε την αστυνομία και
το στρατό να χτυπήσει τους απεργούς. Πα-
ρόλα αυτά, η απεργία σταμάτησε μόνο μετά
την επέμβαση της γραφειοκρατικής ηγεσίας
του Συνδικάτου Μετάλλου που έφτασε μέχρι
και να καθαιρέσει τις τοπικές ηγεσίες σε Γλα-
σκώβη, Μπέλφαστ και Λονδίνο.

Οι εργάτες της Βρετανίας έκαναν μόνο τα
πρώτα βήματα προς το εργατικό συμβούλιο.
Τους τρεις μήνες ανάμεσα στο Νοέμβρη του
1918 και το Γενάρη του 1919 το γερμανικό
κίνημα θα έφτανε στο κατώφλι της κρατικής
εξουσίας, βάζοντας τα εργατικά συμβούλια
στην τελική δοκιμασία –μια πραγματική επα-

νάσταση. Αυτήν την περίοδο άνθισαν τα ερ-
γατικά συμβούλια (Räte) από άκρου σε άκρο
της Γερμανίας. Αν και η μοίρα της επανάστα-
σης κρινόταν σε όλο το διάστημα μέχρι το
1923, η πρώτη φάση χαρακτηριζόταν από
τον αγώνα για την εξουσία ανάμεσα στα
συμβούλια των εργατών και στρατιωτών και
το παλιό κράτος. Το μάτι του κυκλώνα ήταν
το Βερολίνο.

Και στη Γερμανία τα εργατικά συμβούλια
ξεκίνησαν μέσα από τις απεργίες που ξέ-
σπασαν στη διάρκεια του πολέμου –με κέν-
τρο την πολεμική βιομηχανία. Και εδώ, αυ-
τοί που πρωτοστάτησαν ήταν επαναστάτες
ανένταχτοι συνδικαλιστές εκπρόσωποι, οι
Obleute, μαζί με μέλη του Σπάρτακου, της
οργάνωσης της Ρόζας Λούξεμπουργκ και
του Καρλ Λίμπκνεχτ. Μετά την επανάσταση
που οδήγησε στην ανατροπή του Κάιζερ το
Νοέμβρη του 1918, στο Βερολίνο είχαν τον
έλεγχο στα περισσότερα εργοστάσια και
στην ουσία αποτελούσαν ένα δεύτερο πόλο
εξουσίας. Όμως, οι αυταπάτες που έτρεφε
η μεγάλη πλειοψηφία των εργατών για το
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και η αδυ-
ναμίες των επαναστατών, οδήγησαν το ίδιο
το συνέδριο των στρατιωτών και εργατών
αντιπροσώπων να παραδώσει την εξουσία
στην κυβέρνηση του SPD.

Στο Τορίνο της Ιταλίας η σύγκρουση ερ-
γατών και εργοδοτών στην ‘Κόκκινη Διετία’
1919-1920 επικεντρώθηκε περισσότερο
στον έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής,
παρά στους μισθούς. Αυτός ήταν ο λόγος
που έκανε τη μάχη για τον εργατικό έλεγχο,
κεντρικό ζήτημα για το εργατικό κίνημα των
συμβουλίων.

Κέντρο της οργάνωσης ήταν οι ‘εσωτερι-

κές’ ή εργοστασιακές επιτροπές. Ο
Μπατίστα Σαντιά, ένας νεαρός μη-
χανουργός στη Fiat, έγραφε: «Στην
πορεία του αγώνα τους οι εργάτες
διόριζαν μια επιτροπή για να παρου-
σιάσει τα αιτήματά τους στη διεύ-
θυνση. Μετά το τέλος των διαπραγ-
ματεύσεων η επιτροπή έδινε αναφο-
ρά και οι εργάτες έλεγχαν το πώς εί-
χε φερθεί ο κάθε αντιπρόσωπος…
Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε η
αναγνωρισμένη από όλους τους ερ-
γάτες ηγεσία».

Το κίνημα των εργοστασιακών συμ-
βουλίων ξεπήδησε τον Αύγουστο του
1919, εμπνευσμένο από ένα άρθρο για
την ‘Εργατική Δημοκρατία’ που έγρα-
ψε ο επαναστάτης Αντόνιο Γκράμσι
στην εφημερίδα του L’ Ordine Nuovo:
«Σήμερα οι εσωτερικές επιτροπές πε-
ριορίζουν την εξουσία του καπιταλιστή
στο εργοστάσιο… Αύριο, έτσι όπως θα
έχουν αναπτυχθεί και εμπλουτισθεί,
πρέπει να γίνουν τα όργανα της προλε-
ταριακής εξουσίας…».

Δυστυχώς, με ευθύνη της ηγεσίας του
Σοσιαλιστικού Κόμματος, το κίνημα των
εργοστασιακών συμβουλίων δεν γενικεύ-
θηκε πέρα από το Τορίνο. Οι ordinovisti,
οι οπαδοί της ομάδας του Γκράμσι, αν και
είχαν μεγάλη επιρροή, ήταν πολύ λίγοι για
να αποτρέψουν μια τέτοια αρνητική εξέλι-
ξη. Παρά το γεγονός ότι οι καταλήψεις

των εργοστασίων επανήλθαν το Σεπτέμβρη
του 1920, τα εργοστασιακά συμβούλια δεν
μπόρεσαν να αποκτήσουν ξανά τη δυναμική
που θα επέτρεπε την ανάδειξή τους σε ‘όρ-
γανα προλεταριακής εξουσίας’.

«Στη Δυτική Ευρώπη», γράφει Ντόνυ
Γκλούκσταϊν, «μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο οι ρεφορμιστικές οργανώσεις μέσω
των ηγεσιών τους, λειτούργησαν ως μαξιλα-
ράκι ασφαλείας ανάμεσα στην εργασία και
το κεφάλαιο. Στη Γερμανία οι ρεφορμιστές
πήγαν ακόμα πιο μακριά, με την καταστολή
και τη σφαγή των πρωτοπόρων τμημάτων
της εργατικής τάξης».

Τα σοβιέτ στην Ρωσία δεν τα κατασκεύα-
σαν οι μπολσεβίκοι. Τα δημιούργησε η ερ-
γατική τάξη. Αλλά επειδή είναι μορφές ορ-
γάνωσης όλης της τάξης, αναγκαστικά αν-
τανακλούν το αντιφατικό μίγμα των ιδεών
της, που υπάρχει ακόμα και στις πιο μεγά-
λες επαναστατικές εξορμήσεις της. Το αν
τα εργοστασιακά ή απεργιακά συμβούλια
θα γίνονταν σοβιέτ και το αν τα σοβιέτ θα
έπαιρναν την εξουσία δεν ήταν δεδομένο:
χρειαζόταν η παρέμβαση των επαναστατών
για να απαντηθεί, στη θεωρία και την πρά-
ξη, αυτό το ερώτημα. 

Η διαφορά ανάμεσα στη Ρωσία και σε χώ-
ρες όπως η Βρετανία, η Γερμανία ή η Ιταλία
ήταν η απουσία ενός μαζικού επαναστατι-
κού κόμματος όπως οι μπολσεβίκοι. Ούτε ο
Σπάρτακος της Ρόζας Λούξεμπουργκ, ούτε
η ομάδα L’ Ordine Nouovo του Γκράμσι, ού-
τε, πολύ περισσότερο, το Socialist Labour
Party του Τζον Μακλίν, μπορούσαν να υπο-
καταστήσουν αυτήν την απουσία.

Κώστας Πίττας

Η άγνωστη ιστορία των “Σοβιέτ” στη Δύση



ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2019 εργατικη αλληλεγγυη 

Βασικοί κύκλοι 
και συζητήσεις
Η Αριστερά μετά τις εκλογές
Οι βλαβερές συνέπειες του ρεφορμισμού
Η αντικαπιταλιστική έξοδος από τα Μνημόνια
Η αρνητική κληρονομιά του 1989 

100 χρόνια από την ίδρυση 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
Κοινοβούλιο ή Εργατικά Συμβούλια;
Η πολιτική του  Ενιαίου Μέτωπου
Το επαναστατικό κόμμα - Γιατί ο Λένιν είχε δίκιο

Το κραχ του 1929 
και ο καπιταλισμός σήμερα
Η κρίση τη δεκαετία του ‘30
Η θεωρία του Μαρξ για τις κρίσεις
Γιατί παρατείνεται η κρίση σήμερα;

Καταπίεση και απελευθέρωση
Ο Ένγκελς και ο ρόλος της οικογένειας
Απελευθέρωση των Γυναικών- θεωρία και πράξη
Πενήντα χρόνια από το Stonewal

Καπιταλισμός και Περιβάλλον
Τι φταίει για την κλιματική αλλαγή;
Μάνδρα, Μάτι- υπάρχει απάντηση;
Ένα νέο κίνημα για τη σωτηρία του πλανήτη

1989- η κρίση του “υπαρκτού”
Η Κίνα 30 χρόνια από την Τιενανμέν
Τι έγινε στην Ανατολική Ευρώπη;
Πώς χάθηκε η Ρώσικη επανάσταση;

Στο τετραήμερο φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών
Μαρξισμός 2019, που θα πραγματοποιηθεί από
27 μέχρι 30 Ιούνη στην Αθήνα, θα συμμετέχουν

ομιλητές και ομιλήτριες που θα μεταφέρουν τον πλούτο
των μαρξιστικών ιδεών, τις εμπειρίες των αγώνων μας
ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση, τους
προβληματισμούς για τις κρίσιμες επιλογές της Αριστε-
ράς. Η Εργατική Αλληλεγγύη θα προβάλλει αυτές τις
συμμετοχές που ήδη έχουν ξεκινήσει.

Ο Άλεξ Καλλίνικος είναι πανεπιστη-
μιακός και εκδότης της μαρξιστι-

κής επιθεώρησης International Socia-
lism του SWP του αδελφού κόμματος
του ΣΕΚ στη Βρετανία. Είναι συγγρα-
φέας βιβλίων και άρθρων για καίρια
ζητήματα της μαρξιστικής θεωρίας,
ανάλυσης του σύγχρονου καπιταλι-
σμού και παρέμβασης στις αντιπαρα-
θέσεις που ανοίγουν στη ριζοσπαστι-
κή Αριστερά διεθνώς. Το βιβλίο του
“Οι Επαναστατικές Ιδέες του Καρλ
Μαρξ” είναι μια πολύτιμη εισαγωγή
στο έργο και τη ζωή του μεγάλου επα-
ναστάτη. 

Επίσης από τις εκδόσεις Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο κυκλοφορεί
το βιβλίο του “Η Αποκρυπτογράφηση του Κεφάλαιου – Το Κεφά-
λαιο του Μαρξ και η πορεία του”. Είναι μια σημαντική συμβολή
στην ανάδειξη της μεθόδου που χρησιμοποίησε ο Μαρξ στο μνη-
μειώδες έργο του. Είναι επίσης και μια παρέμβαση σε όλα τα
ερωτήματα που γεννάνε οι εξελίξεις στο σύγχρονο καπιταλισμό. 

Ο Νίκος Στραβελάκης είναι οικονο-
μολόγος. Θα μιλήσει για την επι-

καιρότητα της μαρξιστικής θεωρίας
των κρίσεων. Πρόσφατα επιμελήθηκε
την έκδοση μιας συλλογής άρθρων
του Μαρξ με τίτλο “Του ανταποκριτή
μας στο Λονδίνο Καρλ Μαρξ – 22 επί-
καιρες ανταποκρίσεις για τη New-York
Daily Tribune”.  Οπως ανέφερε σε συ-
νέντευξη στην Εργατική Αλληλεγγύη
για αυτή την έκδοση:

“Ο Μαρξ είναι ένας έφηβος, διακο-
σίων ετών βέβαια, αλλά παραμένει
έφηβος. Η βασική σύλληψή του, που
μετά αναπτύσσεται παραπέρα στο Κε-

φάλαιο, είναι ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που περιλαμ-
βάνει τη μεγέθυνση και την καταστροφή και που και τα δύο μαζί
αποτελούν στοιχεία της εξέλιξής του. Αυτό είναι ακριβώς που
τον κάνει τόσο επίκαιρο... Την πρώτη κρίση στο νέο αιώνα, 200
χρόνια μετά τη γέννηση του Μαρξ, τη ζούμε σήμερα. Αυτό είναι
που τον κάνει τόσο συνταρακτικά επίκαιρο και αποτέλεσε και την
αφορμή αυτής της έκδοσης”. 

Η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου είναι
πανεπιστημιακός που έχει

συμβάλει με τις εργασίες της και
τη στάση της στην πάλη ενάντια
στις εθνικιστικές εκστρατείες για
το Μακεδονικό, και τα ιστορικά
ψέματα της δεξιάς και της άρχου-
σας τάξης για “ανύπαρκτη γλώσ-
σα” και “ανύπαρκτο έθνος”. Γι' αυ-
τό έχει δεχτεί και χυδαίες ακροδε-
ξιές επιθέσεις όπως αυτή από το
κανάλι Σταρ τον περασμένο Οκτώ-
βρη, επειδή “τόλμησε” να είναι
ομιλήτρια σε εκδήλωση του Μαρ-
ξιστικού Βιβλιοπωλείου για να εκ-
φράσει απόψεις όπως:

“Σήμερα, 25 χρόνια μετά από την εθνικιστική υστερία στα
Βαλκάνια, τις σφαγές και τις καταστροφές που είδαμε τη δε-
καετία του '90, ζούμε πάλι ξανά εδώ στην Ελλάδα το ίδιο σε-
νάριο, με συλλαλητήρια για το Μακεδονικό και βέβαια την
προσπάθεια των ίδιων ή των γόνων των πολιτικών που δημι-
ούργησαν τα προβλήματα τότε, να χτίσουν τις καριέρες τους
για άλλη μια φορά πάνω στα πτώματα της συμφιλίωσης των
λαών και της καλής γειτονίας”. 

Ο Ιάσονας Χανδρινός είναι ιστο-
ρικός και έχει γράψει δυο βι-

βλία για τη δεκαετία του '40. Και τα
δυο βιβλία είναι χρήσιμες συμβολές
στη μελέτη  της ιστορίας του εργα-
τικού κινήματος και της Αριστεράς
στη δεκαετία του '40. Το πρώτο “Το
τιμωρό χέρι του λαού: Η δράση του
ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ στην κατεχόμε-
νη πρωτεύουσα 1942-1944” έχει κά-
νει δυο εκδόσεις. Το δεύτερο βιβλίο
του που κυκλοφόρησε πέρσι έχει
τίτλο “Πόλεις σε πόλεμο 1939-1945
Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα υπό γερ-
μανική κατοχή”. 

Τα κινήματα της αντιφασιστικής Αντίστασης που διαμορ-
φώθηκαν στις συνθήκες του πολέμου και της Κατοχής, εκ-
φράσανε ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων για μια ριζοσπα-
στική κοινωνική αλλαγή, διαμόρφωσαν μια μεγάλη Αριστερά
και η κατάληξή τους καθόρισε την πορεία του μεταπολεμικού
κόσμου. Αν η Αθήνα της Αντίστασης και του «Κόκκινου Δε-
κέμβρη» είναι η μια γνωστή περίπτωση, στις σελίδες το βιβλί-
ου ανακαλύπτουμε την Κοπεγχάγη, το Παρίσι, το Άμστερν-
ταμ, τη Νάπολη.

Με την πλούσια θεματολογία του και τη βοήθεια ομιλητών
και ομιλητριών με μεγάλη συμβολή, το τετραήμερο Μαρξι-
σμός 2019 θα είναι ένα πραγματικό εργαστήρι των ιδεών της
Απελευθέρωσης. 

Δηλώστε συμμετοχή!

Εργαστήρι των ιδεών της Απελευθέρωσης


