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Πραγματοποιήθηκε στην ΕΡΤ το πρώτο
ντιμπέιτ μεταξύ μόνο τεσσάρων υποψη-
φίων δημάρχων Αθήνας, των Μπακο-

γιάννη, Γερουλάνου, Ηλιόπουλου και Σοφια-
νού. Προκλητική η επιλογή να αποκλειστούν οι
υπόλοιποι υποψήφιοι. Η δικαιολογία ότι οι 4
εκπροσωπούν τα κόμματα της Βουλής είναι
απαράδεκτη, καθώς μιλάμε για δημοτικές
εκλογές και προκλητική, καθώς Μπακογιάννης
και Γερουλάνος παριστάνουν ότι δεν έχουν
πάρει κομματικό χρίσμα!

Το πρώτο που μπορεί να σχολιάσει κανείς
είναι ότι η συζήτηση περιορίστηκε μόνο στα
ζητήματα: καθαριότητα, συγκοινωνία, πόροι
των δήμων και κυρίως “ασφάλεια”. Ξεχάστηκε
η φτώχεια, η ανεργία των νέων, οι φυτοζωούν-
τες συνταξιούχοι, τα διαρκώς αυξανόμενα νοί-
κια. Δεν ακούσαμε τίποτε για το σύστημα υγεί-
ας και τα πετσοκομμένα νοσοκομεία που αγ-
κομαχούν να σηκώσουν το βάρος της πόλης.
Το θεσμοθετημένο ρατσισμό απέναντι στους
δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που κατοικούν
μόνιμα στο κέντρο της Αθήνας και αντιμετωπί-
ζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας χω-
ρίς καν να έχουν στην πλειοψηφία τους πολιτι-
κά δικαιώματα. Την πλήρη ασυδοσία του με-
γάλου -και όχι μόνο- κεφαλαίου, που χαρακτη-
ρίζει για ακόμη μια φορά την “τουριστική ανά-
πτυξη” στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας κατα-
τρώγοντας τους ελεύθερους χώρους. 

Συμφώνησαν όλοι ότι το πρόβλημα των πό-
ρων και η διάλυση που βασανίζει μια σειρά

από υπηρεσίες ήταν μόνο η διαχείριση Καμίνη
που δεν αξιοποίησε τα πλεονάσματα του δή-
μου. Λες και μπορεί να υπάρξουν ριζικές αλ-
λαγές στους ΟΤΑ και στις πόλεις χωρίς να αμ-
φισβητηθεί το “μεταμνημονιακό” πλαίσιο που
έχουν επιβάλει, κυβέρνηση, “θεσμοί” και τα
μεγάλα καπιταλιστικά συμφέροντα στους δή-
μους και στην κοινωνία ολόκληρη. 

Αυτογκόλ
Ο Μπακογιάννης επεδίωξε να εστιάσει στο

ζήτημα της “ασφάλειας”. Αλλά ξεκίνησε με
γκέλα. Η ερώτηση-πάσα του Π. Αμυρά του
Ελεύθερου Τύπου αν το ντιμπέιτ θα μπορούσε
να γίνει στην πλ. Εξαρχείων ή στο Πεδίο του
Άρεως αποδείχτηκε αυτογκόλ καθώς λίγες μέ-
ρες μετά οι υποψήφιοι δήμαρχοι ήταν καλε-
σμένοι και συμμετείχαν σε εκδήλωση (βλέπε
κάτω) για τα ναρκωτικά στο Πεδίο του Άρεως!  

Και οι 4 ομιλητές τοποθετήθηκαν θετικά πά-
νω στην ατζέντα της “ασφάλειας”. Προβλημα-
τική ήταν η τοποθέτηση του Σοφιανού πάνω
στο θέμα αφού τόνισε ότι “υπάρχει πρόβλημα
ασφάλειας αλλά να μην το γενικεύουμε σε
όλη την Αθήνα, υπάρχει σε κάποιες γειτονιές”
και “κάλεσε την αστυνομία να το λύσει”. Θα

περιμέναμε μια διαφορετική τοποθέτηση από
τον υποψήφιο του ΚΚΕ και όχι να ενταθούν οι
επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ στις γειτονιές του πε-
ριβόητου ΑΤ Ομονοίας και του ΑΤ Αγίου Παν-
τελεήμονα.   

Όσον αφορά στα ζητήματα της καθαριότη-
τας, ο Μπακογιάννης τοποθετήθηκε ότι είναι
“ζήτημα μοντέλου σχεδιασμού και οργάνω-
σης” και τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης των
ιδιωτών, ο Γερουλάνος μίλησε για “έλλειψη
συντονισμού”, ενώ ο Ηλιόπουλος εστίασε
στην “ανακύκλωση”. Πέρα από τις γενικούρες,
κανείς τους δεν απαίτησε το προφανές, να γί-
νουν τώρα οι μονιμοποιήσεις των χιλιάδων ολι-
γόμηνων συμβασιούχων, του φθηνού εργατι-
κού δυναμικού που καλύπτει περιστασιακά τις
πάγιες ανάγκες των ΟΤΑ σε καθαριότητα και
πράσινο. 

Ο Σοφιανός, παρότι σωστά εστίασε στην
φορολόγηση των κερδών των μεγαλοξενοδό-
χων για άνοδο των εσόδων του δήμου, δεν εί-
πε κουβέντα για το προφανές - την διαγραφή
του χρέους προκειμένου να ανατραπεί η πολι-
τική των υπερπλεονασμάτων που αδειάζει
τους δήμους από πόρους. 

Γιώργος Πίττας

Ημερίδα για τα ναρκωτικά διορ-
γανώθηκε από την κίνηση πολιτών
«Επιμένουμε Πεδίον του Άρεως»,
την κίνηση κατοίκων 6ου διαμερί-
σματος και φοιτητές/τριες της
ΑΣΟΕΕ στις 31/3. Καλεσμένοι να
μιλήσουν στον πρώτο κύκλο της
ημερίδας ήταν εκπρόσωποι από
τις σχετικές οργανώσεις (ΟΚΑΝΑ,
ΚΕΘΕΑ, 18 Άνω), εκπρόσωποι των
Υπουργείων Υγείας και Προ.Πο.,
του Δήμου Αθηναίων και της Περι-
φέρειας και στον δεύτερο, υποψή-
φιοι δήμαρχοι της Αθήνας.

Στην ημερίδα αναδείχθηκε η
βασική διαχωριστική γραμμή: αν
η καταστολή και η αστυνομία
αποτελεί μέρος της λύσης ή του
προβλήματος. Μόνο ο υποψήφιος
δήμαρχος με την «Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας», Πέτρος

Κωνσταντίνου, έδωσε ξεκάθαρη
απάντηση ότι η καταστολή αποτε-
λεί μέρος του προβλήματος. Αντί-
στοιχα, στο πώς και με ποιους πό-
ρους μπορεί να υπάρξει μια συνο-
λική λύση με κέντρο το κράτος
πρόνοιας, ο Π. Κωνσταντίνου ανέ-
δειξε ότι η αντικαπιταλιστική
στρατηγική είναι η μόνη που δίνει
ρεαλιστικές απαντήσεις.

Ανάμεσα σε άλλα, τόνισε: «Τον
Ιούλη ο Καμίνης είπε: ‘η αστυνο-
μία να απελευθερώσει τις γειτο-
νιές από τους στυγνούς εγκλημα-
τίες που τις έχουν μετατρέψει σε
χώρους ανομίας’, πιστός στο δόγ-
μα νόμου και τάξης. Η αστυνομία
εξαπέλυσε σκούπα κατά των χρη-
στών. Αυτού του τύπου τα καλέ-
σματα είναι που οδήγησαν αμέ-
σως μετά τη σκούπα να έχουμε
δολοφονημένο τον Ζακ Κωστό-
πουλο. Την αστυνομία για επιχει-
ρήσεις ‘σκούπα’ την έστειλε η κυ-
βέρνηση. Πρέπει να παίρνουμε
θέση απέναντι σε αυτά. Δεν μπο-
ρεί ο Ηλιόπουλος να λέει ότι είναι

ενάντια στην καταστολή και η κυ-
βέρνηση να κάνει ό, τι θέλει.

Η λύση είναι η αποποινικοποί-
ηση. Πρέπει να δούμε το παγκό-
σμιο σύστημα και το τι ρόλο
έχουν παίξει τα ναρκωτικά στην
ιστορία. Πόλεμοι για το όπιο, βρε-
τανική αποικιοκρατία, ναρκωτικά
στα χαρακώματα στον Α’ΠΠ, πό-
λεμοι των ναρκωτικών στη Λατινι-
κή Αμερική για την επιβολή της
ηγεμονίας των ΗΠΑ. Υπάρχει ένα
ολόκληρο σύστημα που μετακινεί
τα ναρκωτικά με τα καράβια, από
πίσω οι τράπεζες ξεπλένουν μαύ-
ρο χρήμα και όλα αυτά καταλή-
γουν στις πόλεις και τις γειτονιές
μας. Οι μεγαλέμποροι δεν κατα-
λήγουν στις φυλακές, η υπόθεση
του Noor1 είναι κραυγαλέα, έχουν
εκτελεστεί μάρτυρες. Αποποινικο-
ποίηση σημαίνει ότι δεν φορτώ-
νουμε στον χρήστη την ευθύνη
για όλα αυτά.

Στην περιοχή έχουν κλείσει τε-
ράστιες δομές: Πολυκλινική Αθή-
νας, Γενικό Πατησίων, Παμμακά-

ριστος. Την αποασυλοποίηση
ασθενών από τα ψυχιατρικά νο-
σοκομεία παλιότερα την είχαν συ-
νοδεύσει δομές στις γειτονιές
όπου είχαν πρόσβαση πάρα πολ-
λοί από τους εξαρτημένους. Κι
αυτά έχουν κλείσει. Οι χώροι επο-
πτευόμενης χρήσης και οι 24ωροι
χώροι φροντίδας και περίθαλψης
χρειάζεται να είναι προσβάσιμοι
και να υπάρχουν σε αρκετά ση-
μεία, να έχουν αρκετό προσωπι-
κό, όχι 50 άτομα όπως είπαν οι
αρμόδιοι. Επίσης πάρα πολλοί
χρήστες είναι άνεργοι και άστε-
γοι. Τα προγράμματα κοινωνικής
κατοικίας για κάθε φτωχό, άστεγο
και πρόσφυγα είναι απαραίτητα.
Από πού θα βρεθούν τα λεφτά;
Θα βρεθούν αν σταματήσουμε να
πληρώνουμε το χρέος στους τρα-
πεζίτες, αν σταματήσουμε να
σπαταλάμε σε εξοπλισμούς και
αν σταματήσουμε να σπαταλάμε
σε αστυνόμευση και κυνηγητά με-
ταναστών».

Α.Φ.

Εξορμήσεις
Ανταρσίας 

Συνεχίζονται οι εξορμήσεις της Ανταρ-
σίας στις Γειτονιές της Αθήνας σε μια σει-
ρά από εργατικούς χώρους ενόψει και της
εκδήλωσης παρουσίασης του ψηφοδελτί-
ου στις 5 Απρίλη στην ΕΣΗΕΑ. Τη Δευτέ-
ρα 1 Απριλίου, αντιπροσωπεία της Ανταρ-
σίας στις Γειτονιές της Αθήνας αποτελού-
μενη από τον Πέτρο Κωνσταντίνου και
τους υποψήφιους Λαμπρινή Θωμά και
Γιάννη Μαραβελάκη πραγματοποίησε πε-
ριοδεία στον Αθήνα 9.84. 

Λίγες μέρες πριν, στις 29/3 πραγματο-
ποιήθηκε παρέμβαση αντιπροσωπείας της
κίνησης από το 4ο Διαμέρισμα στο Γκα-
ράζ του δήμου της Αθήνας. Η αντιπροσω-
πεία συζήτησε με δεκάδες εργαζόμενους
επιβεβαιώνοντας τη συνεχή και μαχητική
στήριξη της δημοτικής κίνησης στα αιτή-
ματα των εργαζόμενων της καθαριότητας
που έχουν βάλει κόκκινη γραμμή ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις και τα ΣΔΙΤ, προει-
δοποιώντας οποιαδήποτε δημοτική αρχή
πως δεν θα ανεχτούν οποιαδήποτε είσοδο
ιδιώτη στην καθαριότητα και στο πράσινο.

Η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας
συμμετείχε και στήριξε επίσης τον αγώνα
των εκπαιδευτικών και γονέων στη Γκρά-
βα και το 39 Σχολείο Αθήνας, που μετά το
δημοτικό συμβούλιο Γαλατσίου πριν από
15 μέρες, πραγματοποίησαν νέα παρέμ-
βαση στο δημοτικό συμβούλιο Αθήνας την
Πέμπτη 28 Mάρτη. 

Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών φο-
ρέων αφορούσε τις συνέπειες των άγριων
περικοπών στη χρηματοδότηση των σχο-
λικών επιτροπών. Η μείωση κατά 50%,
από περίπου 7 εκατομμύρια στα 3,5 εκα-
τομμύρια για τα σχολεία, για την συντήρη-
ση και την λειτουργία, είχε σαν συνέπεια
στα σχολεία της Γκράβας να διακοπεί η
θέρμανση το χειμώνα, επειδή δεν έχει αν-
τικατασταθεί το απαρχαιωμένο δίκτυο
θέρμανσης, ούτε υπάρχει και αυτονομία
θέρμανσης των σχολείων. Στο συγκρότη-
μα του 39ου Γυμνασίου-Λυκείου να μην
έχει γίνει ακόμα εκτίμηση της επικινδυνό-
τητας της στατικότητας των κτιρίων και
μελέτη για την αποκατάσταση του πρα-
νούς, ενώ από το 2015 υπάρχει το αίτημα. 

Κάτω από την πίεση των παρεμβάσεων
το δημοτικό συμβούλιο Αθήνας αποφάσι-
σε να βάλει το θέμα προς συζήτηση στην
επόμενη συνεδρίασή του, ενώ ήδη εκπαι-
δευτικοί και γονείς από το 35ο και άλλα
σχολεία προσανατολίζονται σε ανάλογες
κινητοποιήσεις.

Συζήτηση για
τα ναρκωτικά

Τα προβλήματα δεν λύνονται 
με μεγαλύτερη αστυνόμευση

Το πάνελ των υποψήφιων δημάρχων Αθήνας στη συζήτηση για τα ναρκωτικά, Πανελλήνιος 31/3

Περιοδεία της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας στον 9.84
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Επιμένουμε αριστερά, 
αντικαπιταλιστικά!
Μπήκαμε πια στο τελευταίο δίμηνο

πριν από τις εκλογές που θα γί-
νουν στις 26 Μάη και η Νέα Δη-

μοκρατία δίνει τα ρέστα της για να εμφα-
νιστεί ως «κυβέρνηση εν αναμονή».  

Από τη μια μεριά βγάζει κραυγές για
την «ανικανότητα της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ» και από την άλλη υπογραμμίζει
την πολιτική συνέχεια και σταθερότητα
που θα υπάρξει αν κερδίσει: ψηφίζει μαζί
με τον ΣΥΡΙΖΑ το νομοσχέδιο που μαγεί-
ρεψαν οι τραπεζίτες για τα «κόκκινα δά-
νεια» (με τον πλαστό τίτλο «προστασία

της πρώτης κατοικίας») και τρίβει τα χέ-
ρια της με ικανοποίηση καθώς ο Αλέξης
Τσίπρας πηγαίνει στα Σκόπια ως νονός
και προστάτης ενός προτεκτοράτου.

«Η Ελλάδα πρέπει να έχει έναν σταθε-
ρό και ασφαλή βόρειο γείτονα και η Βό-
ρεια Μακεδονία έχει ανάγκη από μια
ισχυρή γείτονα που θα υποστηρίζει τα
βήματά της προς την ευρωπαϊκή προ-
οπτική», δήλωσε πριν ξεκινήσει την επί-
σημη επίσκεψη στη Βόρεια Μακεδονία. 

Προστασία
Οι διαδικασίες για να ανακοινωθεί και

επίσημα η συμφωνία ότι η ελληνική πολε-
μική αεροπορία αναλαμβάνει την προ-
στασία του FIR της Βόρειας Μακεδονίας
είναι προχωρημένες. Αλλά και το ποιος
θα βγει κερδισμένος πουλώντας προστα-
σία διαφημίζεται επίσης κραυγαλέα. Σύμ-
φωνα με το ρεπορτάζ:  

«Τον Έλληνα πρωθυπουργό θα συνο-
δεύει και επιχειρηματική αποστολή με
πάνω από 140 στελέχη και εκπροσώπους
από 100 και πλέον μεγάλες και μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν εκδη-
λώσει ενδιαφέρον. Αυτοί θα συμμετά-
σχουν στο επιχειρηματικό φόρουμ που
πραγματοποιείται το απόγευμα και το
οποίο θα χαιρετίσουν οι δύο πρωθυ-
πουργοί. Ανάμεσα στις εταιρείες, περι-
λαμβάνονται επιχειρήσεις όπως μεταξύ

άλλων, Mitilineos Group, Intracom, Motor
Oil, Promitheus Gas, ΓΕΚ Τέρνα, Ελληνι-
κά Πετρέλαια, Άκτωρ, Apitivita, ΔΕΗ, ΔΕ-
ΣΦΑ, ΤΙΤΑΝ, Βιοχάλκο, Sidenor S.A, Al-
pha Digital, Alumil S.A., Malamatinas &
Son S.A., Ohonos Snack S.A.»

Ο Αλέξης Τσίπρας και οι υπουργοί του
έχουν φτάσει να υλοποιούν τις επιλογές
των ελλήνων καπιταλιστών σε όλους
τους τομείς και να καμαρώνουν γι’ αυτό,
προσφέροντας έτσι στο πιάτο τη δυνατό-
τητα στη Νέα Δημοκρατία να κρύβει τα
αίσχη της δεξιάς. Ακόμα και για διαπλο-
κή μιλάνε τα ζόμπι του Μητσοτακέικου
καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε τη συμμε-
τοχή του Κόκκαλη στο ευρωψηφοδέλτιο
του.

Δικαιολογημένα ο κόσμος της Αριστε-
ράς αγανακτεί. Αλλά η τιμωρία για τους
συμβιβασμούς του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να
είναι η επιστροφή στους ορίτζιναλ δια-
χειριστές του ελληνικού καπιταλισμού.
Είναι το προχώρημα με την αριστερά
που επιμένει αντικαπιταλιστικά. Η δικαίω-
ση για τους αγώνες που δώσαμε και δί-
νουμε ενάντια στα μνημόνια, ενάντια
στον ρατσισμό, ενάντια στην πατριδοκα-
πηλεία έχει μόνο ένα δρόμο: να μαυρί-
σουμε το σκοτεινό παρελθόν και να δυ-
ναμώσουμε την αριστερά που έχει μείνει
σταθερή στον αγώνα για την ανατροπή
αυτού του συστήματος.

Εκδηλώσεις
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας
Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης ψηφοδελτίου
Παρασκευή 5 Απριλίου, 7μμ
Αίθουσα ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, υποψήφιος δήμαρχος, δημοτι-
κός σύμβουλος και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας
Παπαδάκης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής στην δίκη της Χ.Α,  Αρ-
γυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός, μέλος ΔΣ Σωματείου εργαζομένων
στο νοσοκομείο Γεννηματά,  Σοφία Σισμάνη, φοιτήτρια, Παιδαγω-
γικό Αθήνας, Γιασίν Αλαμπάντλα, Παλαιστινιακή Νεολαία Ελλάδας 

Φυσάει Κόντρα, Αγία Παρασκευή
Παρουσίαση εκλογικής διακήρυξης και πρώτων υποψηφιοτήτων 
Παρασκευή 5 Απριλίου, 7μμ
Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής

Ανταρσία στην Κοκκινιά 
της προσφυγιάς και της αντίστασης
Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης ψηφοδελτίου
Κυριακή 7 Απρίλη, 7μμ, Δημαρχείο Νίκαιας 
Ομιλητές: Φιλιώ Φραγκάκου καθαρίστρια νοσοκομείου Άγιος Σάβ-
βας, Μάνος Καρτέρης αναπληρωτής εκπαιδευτικός, Κατερίνα
Θωίδου, υποψήφια δήμαρχος, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη 

Μια πόλη στο δρόμο, Καλλιθέα
Συνέλευση - Ανάδειξη επικεφαλής 
και συλλογικής εκπροσώπησης, δραστηριότητες 
Κυριακή 7 Απριλίου, 10:30πμ, Αίθουσα του Κέντρου
Υποδοχής Παλιννοστούντων, Πλάτωνος 14

Ανταρσία στο Λιμάνι
Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης ψηφοδελτίου
Σάββατο 13 Απρίλη, 6μμ
Β' Δημοτική Κοινότητα Δ. Πειραιά, Δραγάτση Ιάκωβου 1Α
Ομιλητές: Θανάσης Διαβολάκης, υποψήφιος δήμαρχος 
και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι

Ανταρσία στην Πάτρα
Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης ψηφοδελτίου
Σάββατο 13 Απρίλη, 7μμ
Αίθουσα ΕΒΕ, Αράτου 21, πλατεία Όλγας
Ομιλητές: Δημήτρης Μπελιάς, υποψήφιος δήμαρχος, 
Γιάννης Αγγελόπουλος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

Ανταρσία στην Θεσσαλονίκη για την Ανατροπή
Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης ψηφοδελτίου
Σάββατο 13 Απριλίου, 7μμ, 
Χώρος Πολιτισμού Ένεκεν, Πρ. Κορομηλά 37
Ομιλητές: Γιάννης Κούτρας, υποψήφιος δήμαρχος 
και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι 
*Δ' και Ε' Δημοτικό Διαμέρισμα
Πέμπτη 4 Απρίλη, 7μμ, Καφέ Άνεμος, Ιλισού 7, Κάτω Τούμπα

Ανταρσία στα Χανιά
Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης θέσεων και ψηφοδελτίου
Τετάρτη 17 Απρίλη, 7μμ,
Καφέ Γωνιά των Αγγέλων, Ενετικό Λιμάνι
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος, υποψήφιος δήμαρχος 
και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι 

Αντίσταση και Ανατροπή-
Αντικαπιταλιστική Κίνηση Βριλησσίων
Εκδήλωση παρουσίασης διακήρυξης και ψηφοδελτίου 
Πέμπτη 18 Απρίλη, Πνευματικό Κέντρο Δήμου, Κισσάβου 11
Ομιλητής; Ορέστης Ηλίας, υποψήφιος δήμαρχος 
και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι

Ανταρσία στην Ξάνθη
Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης διακήρυξης και ψηφοδελτίου
Πέμπτη 18 Απρίλη, 6μμ, Εργατικό Κέντρο Ξάνθης
Ομιλητές: Τζεμαλή Μηλιαζήμ, υποψήφιος δήμαρχος 
και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΩΓΜΗ - 
αγώνας, ρήξη, ανατροπή στο Ν. Ηράκλειο 
Eκδήλωση παρουσίασης της κίνησης 
και του ψηφοδελτίου της
Παρασκευή 19 Απρίλη, 7.30μμ, Βίλλα Στέλλα

ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ
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Με μεγάλα λόγια και υποσχέσεις υποδέχτηκε, για πρώτη φορά
στα χρονικά, τους εκπροσώπους του σωματείου των εργολα-

βικών της ΔΕΣΦΑ (ΠΣΕΦΑ) η νέα διοίκηση της εταιρίας, την Παρα-
σκευή 29/3, προσπαθώντας να καλμάρει την αγωνιστική διάθεση
των εργαζόμενων. Η συνέλευση που οργάνωσαν οι εργαζόμενοι
την Πέμπτη 28/3 επιβεβαίωσε τη μαχητική στάση τους, με ιδιαίτερη
έμφαση στα αιτήματά τους για μονιμοποίηση και υπογραφή  ΣΣΕ.

“Για χρόνια οι εργολαβικοί εργαζόμενοι και το σωματείο τους
ήταν αόρατοι για τις διοικήσεις της ΔΕΣΦΑ. Τα τελευταία χρόνια,
και ειδικά τους τελευταίους μήνες με την αλλαγή συσχετισμών μέ-
σα στο σωματείο, την αλλαγή της τακτικής προς μια αγωνιστική
κατεύθυνση και πάνω απ' όλα με την οργάνωση 4 απεργιακών κινη-
τοποιήσεων με πολύ μεγάλη συμμετοχή, που ειδικά στις τελευταί-
ες απεργίες ξεπέρασε και το 70%, αναγκάστηκαν να μας δεχτούν
και να μας ακούσουν. 

Αποδεικνύεται στην πράξη πως η μαχητικότητα και οι απεργίες
μας έχουν αποτελέσματα. Η απόφασή μας να αρνηθούμε όλοι μαζί
να υπογράψουμε τις ατομικές συμβάσεις που μας έφεραν εκβια-
στικά οι Ιταλοί είχε πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αφού απέδειξε
στην πράξη πως η συλλογική μας απάντηση τους ταρακουνάει.

Όμως η μάχη για την μονιμοποίησή μας δεν έχει τελειώσει. Σή-
μερα η διοίκηση έρχεται να μας πει πως αφού τελειώσει με τη ΣΣΕ

των μόνιμων θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί μας για να μονι-
μοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων. Η απάντηση μας πρέ-
πει να είναι ουσιαστική. Χρειάζεται να ζητήσουμε χρονοδιάγραμμα
για όλες αυτές τις υποσχέσεις. Έχουμε την εμπειρία των διαπραγ-
ματεύσεων και γνωρίζουμε καλά πως η διοίκηση χρησιμοποιεί τις
υποσχέσεις για να κερδίσει χρόνο. Τώρα είναι η στιγμή να κερδί-
σουμε με τους αγώνες μας όσα δίκαια παλεύουμε τόσα χρόνια”,
ανέφερε ο Γιώργος Φάραντος, εργολαβικός εργαζόμενος, μέλος
του ΠΣΕΦΑ κατά τη διάρκεια της συνέλευσης του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια στις 28/3, για να συμπληρώσει:

“Φέτος το σωματείο μας συμμετείχε στις 16 Μάρτη – Διεθνή Μέ-
ρα Δράσης Ενάντια στο Ρατσισμό και τους Φασίστες. Είναι μια ση-
μαντική μάχη το να πείσουμε τους συναδέλφους μας αφού οι φα-
σίστες έχουν σαν πρώτο σκοπό τους, όπως είδαμε και στη Ζώνη
στο Πέραμα, την επίθεση στα σωματεία και στις συλλογικότητες
της εργατικής τάξης. Στις 18 Απρίλη, ημέρα αντιφασιστικής κινητο-
ποίησης για τα 4 χρόνια από την έναρξη της δίκης των ναζί της ΧΑ,
το εργατικό κίνημα θα πρέπει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Για
να κλείσουμε βαθιά στη φυλακή τους φασίστες δολοφόνους της
ΧΑ και να μπορούμε να συνεχίζουμε τον αγώνα μας για ελεύθερο
συνδικαλισμό και για αξιοπρεπείς ΣΣΕ και εργασιακά δικαιώματα”.

Με 48ωρες επαναλαμβανόμενες συ-
νεχίζουν την απεργία τους οι εργο-
λαβικοί εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ στα

διυλιστήρια της Θεσσαλονίκης, μετά την
6ήμερη απεργία τους που λήγει το βράδυ
της Τρίτης 2/4. Ταυτόχρονα τριήμερη
απεργία πραγματοποίησαν οι εργολαβικοί
στα διυλιστήρια της Αθήνας, ενώ νέα 4ωρη
στάση εργασίας ανακοίνωσαν στις εγκατα-
στάσεις των ΕΛΠΕ σε Ασπρόπυργο και
Ελευσίνα, για την Τεταρτη 3 Απριλίου 2019
από τις 12 έως 4μμ και πρόθεση για κλιμά-
κωση.

Ο Χρήστος Ζαρκινός, πρόεδρος του Σω-
ματείου Εργολαβικών Εργαζόμενων στα
ΕΛΠΕ και Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων
στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας
(ΠΟΕ) μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη
και τον Κυριάκο Μπάνο:

“Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι των Ελληνι-
κών Πετρελαίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
ενώνουμε τις δυνάμεις μας ενάντια στην
αναλγησία της διοίκησης των ΕΛΠΕ αλλά
και στην αδιαφορία της κυβέρνησης. Δεν

έχουμε πλέον κανέναν άλλο τρόπο για να
απαντήσουμε στις μεθοδεύσεις τους. Μέ-
χρι το τέλος της εβδομάδας κατατίθενται
στο ΤΑΙΠΕΔ οι δεσμευτικές προσφορές για
την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και 1.500 ερ-
γολαβικοί μένουν στο δρόμο. Τι θα γίνει με
αυτές τις 1.500 οικογένειες; Για εμάς είναι
αγώνας χωρίς επιστροφή. Ή τώρα ή ποτέ.

Ζητάμε μονιμοποιήσεις. Ζητάμε αξιοπρε-
πείς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Τασ-
σόμαστε ενάντια στην πώληση των ΕΛΠΕ
γιατί ξέρουμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι
πολύ δύσκολη για όλους μας. 

Γι'αυτό και η χτεσινή απόφαση του Σω-
ματείου των εργολαβικών εργαζομένων εί-
ναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. 

Δύναμη
Όλες αυτές τις μέρες οι συνάδελφοι

έδειξαν αξιοθαύμαστη δύναμη και έδωσαν
τη μάχη της απεργίας με απεργιακή φρου-
ρά στην είσοδο του διυλιστήριου της Θεσ-
σαλονίκης και στην Αθήνα. Χρειάζεται να
καταγγείλουμε τις προσπάθειες της διοίκη-

σης να δημιουργήσει απεργοσπαστικό μη-
χανισμό. Τις τελευταίες δυο μέρες μάλιστα
προσπάθησαν να εκπαιδεύσουν απεργο-
σπάστες για να κάνουν τις δουλειές των
απεργών. Την Δευτέρα 1/4 καλέσαμε την
Επιθεώρηση Εργασίας να καταγράψει την
παρουσία ανειδίκευτων απεργοσπαστών σε
θέσεις κλειδιά. 

Η νέα απεργία μας που ξεκινάει το πρωί
της Τετάρτης 3/4 στέλνει μήνυμα ανυποχώ-
ρητου αγώνα. Μέσα στις επόμενες μέρες
στην απεργία θα μπουν και οι εργαζόμενοι
της Αθήνας και πλέον η μάχη θα γενικευτεί.
Ταυτόχρονα σχεδιάζουμε μαζί με την ΠΟΕ
κοινές απεργιακές δράσεις σε όλο τον κλά-
δο και την οργάνωση μιας μεγάλης συγκέν-
τρωσης στο κέντρο της Αθήνας

Καλούμε τα σωματεία των εργαζόμενων
σε όλο τον κλάδο της ενέργειας να σταθούν
στο πλευρό μας και να στηρίξουν τον αγώ-
να μας. Άλλωστε ξέρουμε πολύ καλά πως
τα προβλήματα είναι κοινά για όλους. Ο
αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος”. 

ΟΤΕ
Όχι στις μεθοδεύσεις

Μεγάλη συμμετοχή είχε η 24ωρη απεργία και η
συγκέντρωση που πραγματοποίησε η ΟΜΕ-ΟΤΕ
έξω από το κεντρικό κτήριο της διοίκησης στο Μα-
ρούσι την Παρασκευή 29/3.

Οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ διαμαρτύρονται ενάντια
στα νέα προγράμματα εθελούσιας εξόδου που ανα-
κοίνωσε η διοίκηση της εταιρίας. Ταυτόχρονα κα-
ταγγέλλουν τις μεθοδεύσεις της διοίκησης που αντί
να διαπραγματεύεται αξιοπρεπείς ΣΣΕ με αυξήσεις
ανακοινώνει απολύσεις.

Στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΟΜΕ-ΟΤΕ που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά
την απεργιακή κινητοποίηση αποφασίστηκε η συνέ-
χιση των ενημερωτικών δράσεων σε όλα τα κτήρια
και τις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ στην Αττική και στην
περιφέρεια, ενώ εξελίξεις αναμένονται μετά τη συ-
νάντηση των εκπροσώπων των εργαζόμενων με τον
πρόεδρο της εταιρίας την Τετάρτη 3/4. 

“Η ΟΜΕ-ΟΤΕ δεν αποδέχεται τελεσίγραφα και
δεν διαπραγματεύεται απολύσεις” τονίζεται σε ανα-
κοίνωση.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ
Όχι στο σπάσιμο 
του σωματείου

Ανακοίνωση ενάντια στο σπάσιμο του ενιαίου σω-
ματείου των εργαζόμενων στον όμιλο της INTRA-
COM εξέδωσε η “Πρωτοβουλία Γένοβα στην INTRA-
COM”. 

“Σαν ΓΕΝΟΒΑ INTRACOM διαφωνούμε με το σπά-
σιμο του σωματείου μας γιατί αποδυναμώνει συνδι-
καλιστικά όλους τους εργαζόμενους, ενώ κερδισμέ-
νη βγαίνει μόνο η εργοδοσία. Η κατά πλειοψηφία
απόφαση του ΔΣ του σωματείου στις 26/3 να ειση-
γηθεί την αποχώρηση των εργαζομένων της INTRA-
COM TELECOM από το ενιαίο σωματείο μας και την
ίδρυση ενός δεύτερου σωματείου αποκλειστικά με
τους συναδέλφους της TELECOM είναι λάθος”, το-
νίζεται στην ανακοίνωση. 

“Με το ενιαίο σωματείο δίνουμε πιο μαζικά και
αποτελεσματικά και τις γενικές μάχες ενάντια στη
μνημονιακή λιτότητα που φέρνουν κυβερνήσεις και
αφεντικά, ενώ κρατάμε πιο ισχυρό το μέτωπο ενάν-
τια σε ρατσισμό και φασισμό, αντιδραστικές ιδεολο-
γίες που θέλουν να κατακερματίσουν εργαζόμενους
και λαϊκά στρώματα και να σαρώσουν κάθε δημο-
κρατικό και εργατικό δικαίωμα”. 

Η Πρωτοβουλία Γένοβα στην INTRACOM ζητάει
να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση όλων των
μελών, όλων των εταιρειών για να παρθεί μια τέτοια
κρίσιμη απόφαση. “Εφόσον μπαίνει από την πλει-
οψηφία του Δ.Σ. ζήτημα διαίρεσης του σώματος, θα
πρέπει όλο το σώμα να σταθμίσει και να αποφασίσει
αν μια τέτοια εξέλιξη θα ωφελούσε ή θα ζημίωνε τα
συμφέροντα των μελών του. Το ζήτημα δεν αφορά
μόνο τους εργαζόμενους της ΤΕLECOM γιατί έχει
συνέπειες σε όλους τους συναδέλφους, γιατί μας
αποδυναμώνει όλους. Ενιαία το σώμα πρέπει να
αποφασίσει αν είναι προς όφελός του να διαιρεθεί ή
όχι και αυτή η έκφραση βούλησης θα πρέπει να γί-
νει οδηγός για όλες τις παρατάξεις”.

Η παράταξη που ελέγχει την πλειοψηφία στο ΔΣ
του ενιαίου σωματείου, αλλά και η παράταξη του
ΚΚΕ που θέλει χωριστό σωματείο στην TELECOM,
αρνούνται να γίνει ΓΣ όλων. Η βάση θα πρέπει να
απαιτήσει να γίνει η συνέλευση.

ΔΕΣΦΑ Μονιμότητα τώρα!

ΕΛΠΕ  Απεργία ενάντια σε 1.500 απολύσεις

Απεργοί των ΕΛΠΕ στα διυλιστήρια της Θεσσαλονίκης



24 ωρη απεργία την ημέρα
κατάθεσης του νομοσχεδί-
ου για το “Νέο” Λύκειο

του Γαβρόγλου αποφάσισε η Ολομέ-
λεια των προέδρων των ΕΛΜΕ που
συνεδρίασε στην Αθήνα στις 30/3. 

Αν τελικά η κυβέρνηση αποφασίσει
να φέρει το νόμο στη Βουλή μέσα
στις γιορτές, η απεργία θα γίνει πριν
τις 17 Απρίλη. Στην συνέλευση των
προέδρων οι Παρεμβάσεις ζήτησαν
απεργία πριν την έναρξη της συζήτη-
σης του νομοσχεδίου και επιμένουν
για την αναγκαιότητα ενός πανεκπαι-
δευτικού συντονισμού ενάντια στις
επιθέσεις Γαβρόγλου.

“Το σχέδιο νόμου για το Νέο Λύ-
κειο «αδειάζει» το πρόγραμμα του
Λυκείου από μαθήματα γενικής παι-
δείας και τα αντικαθιστά με μαθήμα-
τα προσανατολισμού, δίνει έμφαση
σε αποσπασματικούς τρόπους διδα-
σκαλίας, όπως είναι το project. Δημι-
ουργεί αυταπάτες στους μαθητές με
τις εξαγγελίες για ελεύθερη πρόσβα-
ση στην ανώτατη εκπαίδευση”, δήλω-
σε στην ΕΑ η Αθανασία Κατσούλη, φι-
λόλογος στο 8ο ΓΕΛ Αθήνας. “Το
αποτέλεσμα όλων αυτών είναι λιγότε-
ρη μόρφωση για τα παιδιά και μεγάλη
εντατικοποίηση στις σπουδές, αφού
εισάγονται πολλαπλές εξετάσεις, πε-
ριφερειακές κ.α. Φυσικά, δίνεται μια
ακόμα γερή ώθηση στην παραπαι-
δεία, εφόσον,  τα παιδιά από τη Β’ Λυ-
κείου ήδη μπαίνουν στη μάχη των εξε-
τάσεων. Τέλος, δημιουργεί μαθητές,
αποδεικτικά σπουδών και σχολές πολ-
λών ταχυτήτων. Το Νέο Λύκειο είναι
σχολείο προσανατολισμένο στις
ανάγκες  της αγοράς, και όχι στις
πραγματικές ανάγκες των παιδιών για
μάθηση, κοινωνικοποίηση και προκο-
πή”.

Μπλοκάρισμα
Εν τω μεταξύ σημαντική επιτυχία εί-

χε η πρωτοβουλία της Γ' ΕΛΜΕ Αθή-
νας να μπλοκάρει τα σεμινάρια επι-
μόρφωσης της αξιολόγησης που φέρ-
νει το υπουργείο. Η πρωτοβουλία κα-
τάφερε να συσπειρώσει τις Α', Β', Γ'

και Ε' ΕΛΜΕ καθώς και τους συλλό-
γους δασκάλων Αριστοτέλης, Αθηνά
και Α' Αθήνας. 

Με τρεις στάσεις εργασίας και
συγκεντρώσεις έξω από τα σεμινά-
ρια επιμόρφωσης των αξιολογητών
κατάφεραν να αποκλείσουν τους χώ-

ρους διεξαγωγής του σεμιναρίου
επιμόρφωσης στο 2ο Πειραματικό
Λύκειο Αθήνας και τις τρεις ημέρες
(26,27 και 28 Μαρτίου) και οι συντο-
νιστές αποχώρησαν και το σεμινάριο
ματαιώθηκε.

Κ.Μ.

Στις 5, 6 κι 7  Απρίλη θα πραγματοποιηθεί  το συνέδριο
της ΟΕΝΓΕ στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα. Η Ζα-

νέτα Λυσικάτου, εκλεγμένη αντιπρόσωπος με τις δυνάμεις
του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή (ΕΚΑ) από το
Δίκτυο Αντικαπιταλιστών Υγειονομικών – Το Νυστέρι μας
είπε:

“Τα προηγούμενα τρία χρόνια οι γιατροί του ΕΚΑ ήμα-
σταν στην πρώτη γραμμή κορυφαίων αγώνων για τη μονι-
μοποίηση των συμβασιούχων αλλά και σε σειρά συνδικαλι-
στικών μαχών ενάντια στις κυβερνητικές επιθέσεις. Τώρα
τελευταία πρωτοστατήσαμε στο να αποσυρθεί η τροπολο-
γία αίσχος Ξανθού-Πολάκη που έβαζε βαθμό στους για-
τρούς για τους τίτλους ειδικότητας. Ήταν μια παγκόσμια
πρωτοτυπία με μια αντιδραστική τροπολογία που μετά από

δική μας κινητοποίηση μπήκε στα αζήτητα αφού το υπουρ-
γείο αναγκάστηκε να κάνει άτακτη υποχώρηση. Η μάχη για
να μείνουν στη δουλειά τους οι επικουρικοί ήταν η μεγαλύ-
τερη που δώσαμε μέσα στην ΟΕΝΓΕ το προηγούμενο διά-
στημα.

Όμως μαζί με τις συνδικαλιστικές μας μάχες πρωτοστα-
τήσαμε και συμμετείχαμε σε όλους τους αγώνες ενάντια
στο ρατσισμό, τους φασίστες, το σεξισμό. Σπρώξαμε την
ΟΕΝΓΕ να συμμετάσχει για πρώτη φορά στο Pride τον Ιού-
νη του 2018, ενώ παλέψαμε για την πρωτοπόρα απόφαση
συμμετοχής της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΝΓΕ στην πρώτη απερ-
γιακή 8 Μάρτη για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας.

Διεκδικούμε όχι μόνο θέση στο Γενικό Συμβούλιο της
ΟΕΝΓΕ, αλλά και την αναγκαία εκπροσώπησή μας στην
Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας. Για να μπορέ-
σουμε να δυναμώσουμε τους μεγάλους αγώνες που έρ-
χονται μπροστά μας  την επόμενη περίοδο”.  

3 Απρίλη 2019, Νο 1368Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

DELIVERY

24ωρη απεργία πραγματοποιούν στις 11 Απρίλη οι εργαζόμενοι
ντελίβερι, κούριερ και εξωτερικοί συνεργάτες μετά από κάλε-

σμα του ΣΒΕΟΔ. Οι δικυκλιστές καλούν σε απεργιακή συγκέντρωση
και μοτοπορεία που θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι από το Πεδίον
Άρεως. Στην απεργία της 11ης Απρίλη θα πραγματοποιηθούν μοτο-
πορείες και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.

“Οι θάνατοι 6 συναδέλφων τους τελευταίους δύο μήνες σε εργατι-
κά ατυχήματα και οι άγριοι ξυλοδαρμοί, τον Δεκέμβρη 2018, άλλων
δύο συναδέλφων από τους εργοδότες τους, με την συνοδεία ή μη
μπράβων, σκιαγραφούν το πορτραίτο της εργασίας στην ταχυδια-
νομή: Αναρίθμητες εργοδοτικές αυθαιρεσίες, πλήθος εργοδοτικών
παραβάσεων, μπουνιές, κλωτσιές και θάνατος”, τονίζεται μεταξύ άλ-
λων στην ανακοίνωση του ΣΒΕΟΔ που διεκδικεί την ένταξη στα ΒΑΕ,
την πλήρη εξασφάλιση τόσο του δίκυκλου όσο και των Μέτρων Ατο-
μικής Προστασίας από τους εργοδότες αλλά και την νομοθέτηση ενι-
αίας ειδικότητες για όλους τους δικυκλιστές διανομείς.

ΛΕΠΕΤΕ
Συνέλευση 

ΓΟΝΚ

Βδομάδα εξελίξεων αναμένεται να είναι αυτή που ξεκινάει την Τε-
τάρτη 3/4 για τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας, αφού ο

Σύλλογος τους (ΣΣΕΤΕ) καλεί την πρώτη απολογιστική πανελλαδική
γενική συνέλευση στις 9.30πμ στα γραφεία του (Δραγατσανίου 8).

Επειδή, ωστόσο, ο σύλλογος -που αριθμεί 16.500 μέλη σε όλη την
Ελλάδα- είναι αδύνατον να έχει απαρτία από την πρώτη συνέλευση η
διαδικασία θα επαναληφθεί στις 4/4, και 5/4 στον ίδιο χώρο, ενώ την
Πέμπτη 11/4 θα πραγματοποιηθεί η τελική Γενική Συνέλευση με
όσους παρόντες, στις 10πμ, στο ξενοδοχείο Κάραβελ.

“Πρόκειται για πάρα πολύ κρίσιμη απολογιστική συνέλευση αφού,
όπως διαφαίνεται θα καταψηφιστεί ο απολογισμός της διοίκησης του
ΣΣΕΤΕ και θα αναγκαστούν να παραιτηθούν. Αυτό ανοίγει νέους δρό-
μους για τους χιλιάδες συνταξιούχους της Εθνικής, αφού δίνεται η
δυνατότητα να εκλέξουμε νέα ηγεσία που θα στρίψει το τιμόνι του
συλλόγου σε αγωνιστική κατεύθυνση.

Όλοι εμείς οι χιλιάδες συνταξιούχοι της Εθνικής που δεν αφήσαμε
σε χλωρό κλαδί ούτε την διοίκηση της ΕΤΕ, ούτε την κυβέρνηση και
δεν επιτρέψαμε στην ηγεσία του ΣΣΕΤΕ να διαπραγματευτεί το κόψι-
μο του ΛΕΠΕΤΕ μπορούμε σήμερα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και
να κερδίσουμε τον ΣΣΕΤΕ στη δική μας μεριά.

Είναι αυτή η αγωνιστική πλειοψηφία που συμμετείχε σε κάθε εί-
δους κινητοποιήσεις εδώ και 18 μήνες, που βγήκε στους δρόμους ξα-
νά και ξανά, που κέρδισε προσφυγές και αγωγές στα δικαστήρια,
που έδιωξε τον Φραγκιαδάκη, που απέκλεισε και κατέλαβε καταστή-
ματα της τράπεζας σε όλη την Ελλάδα και έχει τη δύναμη την επόμε-
νη περίοδο να εκφραστεί, να πάρει την πλειοψηφία του σωματείου
και να δώσει νέα πνοή στον αγώνα μας”, ανέφερε στην ΕΑ η Ιωάννα
Παυλοπούλου, συνταξιούχος της ΕΤΕ και μέλος του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια.

Παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου οργανώ-
νουν την Τετάρτη 3/4, στις 12 το μεσημέρι, γιατροί μέλη της ΕΙ-

ΝΑΠ στο Ογκολογικό της Κηφισιάς. Όπως εξήγησε στην ΕΑ ο Μούσα
Αλουντάτ, επικουρικός γιατρός στο ΓΟΝ Κηφισιάς, η παράσταση δια-
μαρτυρίας έχει σαν βασικό της σκοπό την καταγγελία της ρατσιστι-
κής επίθεσης που δέχτηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εκλογών
της ΕΙΝΑΠ. 

“Το νέο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε καταγγελία
ενάντια στον ακροδεξιό γαστρεντερολόγο επιμελητή Θεοδόση Σδώ-
να μετά τις συνεχείς ρατσιστικές συμπεριφορές του. Ακριβώς γιατί η
διοίκηση δεν είχε αντιμετωπίσει όπως έπρεπε προηγούμενα ρατσιστι-
κά περιστατικά από τον ίδιο γιατρό, αυτός αποθρασύνθηκε. Εμείς
πλέον ζητάμε τη διαγραφή και την παραδειγματική του τιμωρία και
από την ΕΙΝΑΠ και από τη διοίκηση του νοσοκομείου και από τον Ια-
τρικό Σύλλογο”, υπογράμμισε ο Μ. Αλουντάτ. 

Απεργία 11 Απρίλη
Εμπρός για Πανεκπαιδευτική απεργία

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΕΝΓΕ

Την Δευτέρα 1η Απρίλη δεκάδες μαθητές ξαναβγήκαμε στους δρόμους
και συγκεντρωθήκαμε έξω από το Yπουργείο Παιδείας για να διαμαρ-

τυρηθούμε ενάντια στο στο νομοσχέδιο Γαβρόγλου για το νέο λύκειο. 
Τα αιτήματά μας ήταν ξεκάθαρα: Να μη διανοηθούν να ψηφίσουν αλλα-

γές όπως την αύξηση της ύλης των μαθημάτων που θα εξεταζόμαστε
στις πανελλήνιες την επόμενη χρονιά στην Γ' λυκείου που προφανώς κά-
νει χαρούμενους του φροντιστηριάρχες που θα πλουτίσουν ακόμα περισ-
σότερο από τα λεφτά των γονιών μας. Λιγοστεύει τα μαθήματα γενικής
παιδείας και κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα υπόλοιπα. Επίσης οι μαθητές
της Β' λυκείου πρέπει να υποβάλλουμε το μηχανογραφικό φέτος τον Ιού-
λιο που σημαίνει πως δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε το μέλλον μας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση! Ταυτόχρονα μικραίνει ο κατάλογος των
σχολών που μπορούμε να επιλέξουμε. Αυτές δεν είναι οι μόνες αλλαγές
που θέλει η κυβέρνηση να εφαρμόσει οπότε θα βρουν απέναντι τους
εμάς τους μαθητές, τους καθηγητές και τους φοιτητές και ζητάμε πανεκ-
παιδευτική απεργία με μια τεράστια διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας.
Όπως έγραφε και το πανό που είχαμε μαθητές από τον Πειραιά χτες, το
νομοσχέδιο Γαβρόγλου δε θα περάσει!

Γιάννης Αργυροκαστρίτης, Μαθητές Anticapitalista

Και οι μαθητές
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ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Λειτουργικά όπλα, καθόλου 
λειτουργικές (για την Χ.Α) καταθέσεις

Οχτώ μάρτυρες κατέθεσαν
κατά την 343η, 344η και
345η συνεδρίαση της δίκης

της Χρυσής Αυγής (28/3, 29/3 και
2/4). Ο Χ. Φραγκάκης, μάρτυρας
υπεράσπισης του Ζησιμόπουλου,
τον γνωρίζει από το γήπεδο, οπα-
δοί του Παναθηναϊκού και οι δύο,
ενώ δηλώνει και υποστηρικτής της
ΧΑ από το 2012. Όπως και άλλοι
μάρτυρες πριν και μετά από αυτόν,
αρνήθηκε την ιδιότητα του μέλους,
όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά
και σαν έννοια γενικά για την ναζι-
στική οργάνωση. Κατέθεσε ότι
συμμετείχε σε «δράσεις», κυρίως
στην τοπική Βορείων, όπου και ο
ίδιος έχει περιφρουρήσει τα γρα-
φεία. 

Στο ίδιο μήκος κύματος με τους
μάρτυρες υπεράσπισης των στελε-
χών, ο μάρτυρας αρνήθηκε οποι-
αδήποτε συζήτηση στο εσωτερικό
της οργάνωσης για τη δίωξη, τη δί-
κη, τις εγκληματικές πράξεις. Ερω-
τώμενος αν ο ίδιος έψαξε να μάθει
τι έχει γίνει, απάντησε με τον ανεκ-
διήγητο ισχυρισμό ότι δεν έψαξε,
καθώς είναι σίγουρος ότι η ΧΑ δεν
έχει εμπλοκή, διότι ούτως ή άλλως
αυτή δεχόταν πόλεμο από τα ΜΜΕ
από την περίοδο της ανόδου της.

Οι μπλούζες
Kαι η μάρτυρας Δ. Βόγλη δήλω-

σε απλή ψηφοφόρος. «Υπάρχουν
κάρτες;» δήλωσε δήθεν ανίδεη για
την ιδιότητα μέλους. Όταν ρωτήθη-
κε για ομοιόμορφες ενδυμασίες
αποκάλυψε: «ότι φορούσαν τα
μαύρα ρούχα όλοι το γνωρίζουν»
και στη συνέχεια διευκρίνισε ότι οι
μαύρες μπλούζες γράφουν «Λαϊ-
κός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή». Για
τις άλλες υποθέσεις απάντησε επι-
θετικοαμυντικά: «είμαι μάρτυρας
του Ζησιμόπουλου. Γιατί με ρωτάτε
γι’ αυτά; Δεν είμαι όλου του κόμμα-
τος. Τι με ενδιαφέρει τι έγινε στην
περίπτωση του κ. Φύσσα;». Ωστό-
σο και για τη δήλωση του ίδιου του
Ζησιμόπουλου «είμαστε ναζί αλλά
δεν είμαστε κλέφτες» που το δικα-
στήριο έχει δει σε βίντεο, δήλωσε
άγνοια.

Ο Ι. Σέρβος, μάρτυρας υπερά-
σπισης του Ηλιόπουλου, κατέθεσε
ότι βρέθηκε με τον κατηγορούμενο
σε συνάντηση 10 ατόμων σε καφέ
στο Ιντερκοντινένταλ μετά τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα για να το
συζητήσουν. Ωστόσο ούτε αυτός ο
μάρτυρας είχε να πει πολλά για το
ποια είναι ακριβώς η θέση της ΧΑ
για τις κατηγορίες που της αποδί-
δονται. Ο μάρτυρας έδωσε ιδιαίτε-

ρη έμφαση στο πόσο αντίθετος
ήταν ο Ηλιόπουλος στη βία, κάτι
που οδήγησε την έδρα να τον ρω-
τήσει πώς επέτρεψε στη λαϊκή της
Ραφήνας να γίνονται βιαιοπραγίες
ενώπιόν του, όπως φαίνεται στο
σχετικό βίντεο που έχει προβληθεί
στα αναγνωστέα. Δεν απάντησε.

Η Μ. Μαργέτη, σύζυγος του
Ηλιόπουλου, ήρθε στο δικαστήριο
να δώσει ένα ρεσιτάλ θυματοποί-
ησης με προκλητικό τόνο: ο σύζυ-
γός της είναι θύμα σκευωριών, συ-
κοφαντιών και επιθέσεων. Ωστόσο
η μάρτυρας δεν ήξερε τίποτα για
τις υποθέσεις (παρότι αρχικά αυτή
ήταν η συνήγορος υπεράσπισής
του), εκτός από το ότι «μπήκαν στο
κάδρο μετά τη συρραφή που έκανε
ο Δένδιας» (!). Φυσικά μια σύζυγος
βουλευτή που έχει μπει φυλακή
δεν έχει λόγους να μάθει περισσό-
τερα: «δεν με αφορά» και «δεν τον
απασχολεί, είναι βέβαιος ότι είναι
αθώος». Σε φωτογραφίες τον ανα-
γνώρισε με τον Ρουπακιά. Επίσης
αναγνώρισε το κινητό της τηλέφω-
νο κι έτσι επιβεβαίωσε συνομιλίες
τους που είναι στα αναγνωστέα
στις οποίες ο –ενάντιος στη βία-
Ηλιόπουλος ζητούσε από το Λαγό
«να τρίξει τα δόντια» (όπως η ίδια
κατέθεσε) σε στέλεχος που τον
διέβαλε.

Ο Λ. Μπάρδας γνωρίζει τον Ηλιό-
πουλο από «αιμοδοσία». Αρνήθηκε
οποιαδήποτε ρητορική μίσους αλ-
λά εξαπέλυσε ο ίδιος τον γνωστό
οχετό περί «υγειονομικής βόμβας»
κάτω από την ιδιότητά του ως για-
τρού. Παραδέχτηκε ότι η ΧΑ επιχεί-
ρησε να φτιάξει δική της τράπεζα
αίματος. Προσπάθησε να τονίσει
ότι, σε τελική ανάλυση, το αίμα πά-
ει εκεί που κρίνει το νοσοκομείο,
αλλά αυτό δεν αναιρεί την πρόθε-
ση και τη ρατσιστική εκστρατεία με
την οποία συνόδευσε η συμμορία
τις αιμοδοσίες. 

Ο Ι. Τσιάμπας, μάρτυρας υπερά-
σπισης του Κασιδιάρη, είναι
οπλουργός και κλήθηκε να καταθέ-
σει για τα όπλα που βρέθηκαν στο
σπίτι του. Προέβαλε ένα τεχνικό
επιχείρημα, ότι τα όπλα του έχουν
υποστεί αναστρέψιμες μεταβολές,
κάτι «σύνηθες για αθλητές σκοπο-
βολής» όπως είναι ο Κασιδιάρης.
Ωστόσο όπως φάνηκε από τις ερω-
τήσεις της πολιτικής αγωγής αυτό
δεν αλλάζει το γεγονός ότι τα όπλα
του είχαν μετατραπεί από κυνηγε-
τικά σε πυροβόλα και ότι το τι είναι
το όπλο δεν καθορίζεται από το αν
ο χρήστης του έχει δελτίο σκοπευ-
τή. Ρωτήθηκε επίσης για τα όπλα

του Μιχαλολιάκου, για τα οποία εί-
πε ότι έχουν «περισσότερο συλλε-
κτική αξία». Σαν σε παράσταση
απάντησε κοιτώντας φωτογραφίες
τους ότι είναι σκουριασμένα, με
τον Τ. Μιχαλόλια να συμπληρώνει
«μετά βεβαιότητος έχουν οξειδώ-
σεις και εσωτερικά». Ωστόσο αναγ-
κάστηκε τελικά να παραδεχτεί ότι
τα όπλα αυτά είχαν δοκιμαστεί από
την υπηρεσία της αστυνομίας που
τα εξέτασε και ήταν λειτουργικά.

Μέλος, μη μέλος
Ο Β. Καρακώστας, βουλευτής

της ΧΑ από το 2015, ήταν ένας
ακόμη από τα στελέχη της οργά-
νωσης που δεν είναι μέλη και δεν
ξέρει αν υπάρχουν μέλη, παρόλο
που ήρθε σε επαφή από το 1999
ενώ από το 2000 μέχρι το 2002 είχε
στήσει και πυρήνα στη Λιβαδειά.
Έχει επισκεφθεί τοπικές πανελλα-
δικά ως βουλευτής, εκτός βέβαια
από την τοπική Νίκαιας. Φαινόταν
να ζει σε μια παράλληλη πραγματι-
κότητα προσπαθώντας να πείσει το
δικαστήριο, ακόμη και κοιτώντας
φωτογραφίες των ταγμάτων εφό-
δου, ότι δεν βλέπει καμία παράτα-
ξη, ότι το ντύσιμο και το στήσιμο
των χρυσαυγιτών είναι «τυχαίο». Λί-
γο αργότερα δήλωσε κατηγορημα-
τικά ότι ο Μιχαλολιάκος «δεν έχει
αναλάβει καμιά πολιτική ευθύνη»,
αναφερόμενος στο γνωστό βίντεο
που ο Μιχαλολιάκος λέει «την πολι-
τική ευθύνη την αναλαμβάνω»! 

Ο μάρτυρας πέρασε από τα γρα-
φεία της Μεσογείων το πρωί μετά
τη δολοφονία, συνάντησε τον Κασι-
διάρη, στη συνέχεια πήγε στη ΓΑ-
ΔΑ όπου ρωτήθηκε αν ξέρει τον
Ρουπακιά, δήλωσε πλήρη άγνοια
και γύρισε ξανά στη Μεσογείων να
ενημερώσει τον Κασιδιάρη γι’ αυ-
τό. Μπορεί κανείς να φανταστεί τι
ειπώθηκε πριν τη ΓΑΔΑ, άλλωστε
το δικαστήριο τα έχει ακούσει –πά-
λι από τον Κασιδιάρη- σε τηλεφωνι-
κή συνομιλία: κανείς δεν ξέρει τον
Ρουπακιά. Στις 2/4 ξεκίνησε η κα-
τάθεση της η Μ. Τσάμη, πρώην επι-
στημονική συνεργάτης του Συναδι-
νού και υποψήφια ευρωβουλευτής.
Θα συνεχίσει στις 3/4.

Αφροδίτη  Φράγκου

Επόμενες δικάσιμοι
3/4, 4/4, 8/4, 11/4, 16/4,
18/4 στο Εφετείο. 
5/4, 12/4, 15/4, 19/4 στον
Κορυδαλλό.

ΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗΣ Χ.Α 
ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Τα ενοχοποιητικά sms

Συνεχίστηκε η δίκη για την επίθεση σε βάρος του ΕΚΧ Συνεργείο στις
27/3 (4η συνεδρίαση). Ο πανικός και τα αιτήματα της υπεράσπισης
Λαγού μπροστά στο ενδεχόμενο να διαβαστούν τα sms του, προδί-

δουν πόσο ενοχοποιητικά τα θεωρεί. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής όπου το
Συνεργείο είναι μια από τις συσχετιζόμενες υποθέσεις, έχουν διαβαστεί
κατά την φάση των αναγνωστέων μηνύματα του Λαγού με τη σύντροφό
του, Νικόλ Μπενέκη, στα οποία αυτή επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του στην
επίθεση: «Ο άντρακλας μου δέρνει. λα λα λα λα. Γουστάαααρω […] Μ’
άρεσε που πήγατε επίτηδες. Επικεφαλής τους ο Λαγός λένε τα μέσα». Λα-
γός: «Τώρα κατάλαβα. Μόνο όταν κάνω επεισόδια με θες». 

Το βράδυ της επίθεσης ο Λαγός περηφανεύεται στον Α. Πατσαλή: «Φίλε
έχουμε θέμα στον Άλιμο. Ήρθαμε και τους γαμήσαμε. Γίνανε κάτι προσα-
γωγές» και αυτός επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για την συγκεκριμένη επίθε-
ση: «πλάκα πλάκα το συνεργείο στην Ηλιούπολη είχε δουλειά 50 μηχανά-
κια». 

Η υπεράσπιση ζήτησε να μην προσκομισθεί η έκθεση εργαστηριακής
πραγματογνωμοσύνης από τον σκληρό δίσκο του Λαγού που αναφέρει τα
μηνύματα αυτά αναλυτικά, με το πρόσχημα ότι είναι από άλλη δίκη (ανή-
κουν στη δικογραφία της μεγάλης δίκης). Λίγο πριν όμως, κατηγορούσε
τα δημοσιεύματα που έκαναν γνωστά τα μηνύματα για κοπτοραπτική! Επι-
πλέον ζήτησε να μην προβληθεί το βίντεο προαναγγελίας της επίθεσης
στο Συνεργείο από τον Παναγιώταρο. Το βίντεο αυτό έχει επίσης προβλη-
θεί στη μεγάλη δίκη και σε αυτό ο Παναγιώταρος λέει: «Οσονούπω θα κά-
νουμε πολύ δυνατή παρουσία στην Ηλιούπολη. Έχουμε ξαναπάει στο πα-
ρελθόν αλλά λίαν συντόμως, πολύ λίαν, θα κάνουμε τη βόλτα μας κι εκεί,
όπως ξέρουμε εμείς».

Νωρίτερα την ίδια μέρα της δίκης Συνεργείου κατέθεσαν δύο ακόμα
μάρτυρες, ο Χ. Κορτζίδης, πρώην δήμαρχος Ελληνικού και Χ. Κοκοτίνης,
δημοτικός σύμβουλος Ηλιούπολης. Ο πρώτος έδωσε την εικόνα της αντι-
φασιστικής δράσης του κοινωνικού χώρου Συνεργείο και εξήγησε γιατί
έγινε στόχος της επίθεσης. Ο δεύτερος επιβεβαίωσε ότι είδε χτυπημένο
τον Δριμυλή και ζημιές στον χώρο, ενώ επίσης κατέθεσε ότι οι περίοικοι
είπαν ότι είδαν παρόντες τον Λαγό και τον Μίχο.

Η δίκη συνεχίζεται στις 6 Μάη.

Αναβολή της δίκης 
της Κ. Πατρικίου

Αναβολή για τις 21/6 πήρε η δίκη της Κ. Πατρικίου, η οποία κατηγορεί-
ται για ηθική αυτουργία σε ξυλοδαρμό ύστερα από μήνυση του Α. Κουρά-
κου, στελέχους της Χρυσής Αυγής. Είναι η γνωστή υπόθεση «σεσημασμέ-
νων μελών  της ΑΝΤΑΡΣΥΑ», στην οποία έχει φανεί η κραυγαλέα συνεργα-
σία ΧΑ-ΕΛΑΣ και το φακέλωμα αγωνιστών και αγωνιστριών. 

Η στιγμή της επίθεσης στο Συνεργείο.



3 Απρίλη 2019, Νο 1368To αντιφασιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Όχι εξώσεις
προσφύγων

Σε σύσκεψη ενάντια
στις εξώσεις των
προσφύγων καλού-

σε τους εργαζόμενους
στις δομές φιλοξενίας, το
σωματείο των εργαζόμε-
νων στις ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ),
το απόγευμα της Τρίτης
2/4, την ώρα που η Εργα-
τική Αλληλεγγύη βρισκό-
ταν στο τυπογραφείο. 

“Περίπου ένα μήνα πριν,
έγινε γνωστή η αιφνιδια-
στική απόφαση του
Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής σχετικά με
το σταδιακό τερματισμό
της φιλοξενίας προσφύ-
γων που έχουν λάβει θετι-
κή απάντηση στο αίτημα
ασύλου, ξεκινώντας από
όσες και όσους αναγνωρί-
στηκαν ως πρόσφυγες
πριν την 31η Ιουλίου του
2017. Παράλληλα, αποφα-
σίζει τη διακοπή της οικο-
νομικής βοήθειας που
τους παρέχεται μέχρι σή-
μερα, με ευθύνη της Ύπα-
της Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες. 

Εξωθούν
Παρά το γεγονός ότι

παρόμοιες αποφάσεις εί-
χαν ανακοινωθεί στο πα-
ρελθόν -και τότε αποδεί-
χτηκε ότι ήταν αδύνατο να
εφαρμοστούν- αυτή τη
φορά το Υπουργείο και οι
εταίροι του φαίνονται απο-
φασισμένοι να εξωθήσουν
μεγάλη μερίδα των προ-
σφύγων που ζουν στην Ελ-
λάδα σε αστεγία αναγκά-
ζοντάς τους να εγκαταλεί-
ψουν τα διαμερίσματα ή
τα camps στα οποία δια-
μένουν έως τις 31/3/2019
και αφήνοντάς τους χωρίς
κανένα εισόδημα” καταγ-
γέλει το σωματείο μεταξύ
άλλων. “Δεν μπορούμε πα-
ρά να εναντιωθούμε για
μια ακόμα φορά στην ερ-
γοδοσία των ΜΚΟ και να
σταθούμε αδιαπραγμάτευ-
τα στο πλευρό των προ-
σφύγων και αλληλέγγυοι/
αλληλέγγυες στους αγώ-
νες τους για ζωή, ελευθε-
ρία, αυτοδιάθεση και αξιο-
πρέπεια. Προσληφθήκαμε
για να συμβάλλουμε στην
κάλυψη των αναγκών του
προσφυγικού πληθυσμού,
όχι για να εξαναγκάζουμε
τους πρόσφυγες σε αστε-
γία και εξαθλίωση” κατα-
λήγει. 

Με ομόφωνη απόφασή του, το δημοτικό
συμβούλιο Νίκαιας – Ρέντη, τάσσεται κατά
της πρότασης αλλαγής του ποινικού κώδι-

κα που ρίχνει στα μαλακά τη Χρυσή Αυγή και καλεί
στην αντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφετείο στις
18 Απρίλη. Στην ίδια απόφαση διατυπώνεται η ρητή
άρνηση παραχώρησης χώρων στους νεοναζί εν
όψει της προεκλογικής περιόδου. 

Το ψήφισμα κατατέθηκε από την Ανταρσία στην
Κοκκινιά και τη δημοτική της σύμβουλο Κατερίνα
Θωίδου. “Αρχικά από τη μεριά δημοτικής συμβού-
λου του ΣΥΡΙΖΑ ακούστηκαν ενστάσεις πως 'είναι
σαν να λέμε ότι η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να
τους ρίξει στα μαλακά, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο' κι
ότι 'το ζήτημα πρέπει να επεξεργαστεί από νομι-
κούς' κλπ. Από τη μεριά μας είπαμε ότι από τη στιγ-
μή που γίνεται διαβούλευση πρέπει να πάρουμε θέ-
ση και ότι το ψήφισμα αντικατοπτρίζει τις θεσεις της
πολιτικής αγωγής. Με αυτούσιο το ψήφισμα συμφώ-
νησε και η Λαϊκή Συσπείρωση και τελικά ψηφίστηκε

από όλους τους δημοτικούς συμβούλους” δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Κατερίνα Θωίδου. 

“4 χρόνια από την έναρξη της δίκης της Χρυσής
Αυγής - Στη φυλακή οι δολοφόνοι νεοναζί - Όχι μεί-
ωση των ποινών τους - Να κλείσουν τα γραφεία ορ-
μητήρια της Χρυσής Αυγής” ξεκινάει η απόφαση
του δημ.συμβουλίου και συνεχίζει: 

Εγκληματική δράση
“Στις 20 Απριλίου συμπληρώνονται 4 χρόνια από

την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής. Ήδη, στη
δίκη έχει στοιχειοθετηθεί ατράνταχτα το κατηγορη-
τήριο για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυ-
γής, την οργανωμένη από την ηγεσία δολοφονική
και τρομοκρατική δράση των ταγμάτων εφόδου κα-
τά συνδικαλιστών, αγωνιστών, μεταναστών. 

Η δίκη της Χρυσής Αυγής βρίσκεται ξανά στην
κόψη του ξυραφιού καθώς βρίσκεται σε διαβού-
λευση νομοσχέδιο που περιέχει προτάσεις αλλα-
γής στον ποινικό κώδικα που μειώνουν τις ποινές

για τους ηγέτες εγκληματικής οργάνωσης, διάταξη
που φωτογραφίζει τον Μιχαλαλολιάκο και τους άλ-
λους υπόδικους νεοναζί. 

Αυτές οι επιλογές έχουν αποθρασύνει τους νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής που ξαναβγαίνουν με επι-
θέσεις όπως στην παρέλαση στην Καλλιθέα, την
Σαλαμίνα, την Κόνιτσα και τη Σάμο.

Διεκδικούμε την ολοκλήρωση της δίκης της Χρυ-
σής Αυγής για να πάνε φυλακή οι δολοφόνοι νεο-
ναζί. Απαιτούμε την καταδίκη ξανά των δολοφόνων
του Σαχζάτ Λουκμάν σε ισόβια, χωρίς ελαφρυντικά,
με αναγνώριση του ρατσιστικού κινήτρου.

Ενόψει της προεκλογικής περιόδου επαναδιατυ-
πώνουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Νίκαιας-Ρεντη να μην παραχωρήσει στους υπόδι-
κους της Χρυσής Αυγής, χώρους της πόλης για
συγκεντρώσεις και εκλογικά περίπτερα.

Στηρίζουμε την αντιφασιστική διαδήλωση που
πρόκειται να γίνει στο Εφετείο την Πέμπτη 18 Απρί-
λη”. 

Σε αντιφασιστική συγκέντρωση στο Με-
τρό Αμπελοκήπων και πορεία στο Εφε-
τείο καλεί στις 18 Απρίλη, 8:30πμ, η

ΚΕΕΡΦΑ, με αφορμή τη συμπλήρωση 4 χρό-
νων από την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής. Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις θα γίνουν
και σε μια σειρά πόλεις της χώρας (βλ. σελ.
16). Ωστόσο οι κινητοποιήσεις δεν έχουν επε-
τειακό χαρακτήρα. Η δίκη έχει μπει στην τελική
της ευθεία, με τις καταθέσεις των μαρτύρων
υπεράσπισης κι ακολουθούν οι απολογίες του
Μιχαλολιάκου και της λοιπής συμμορίας. Τη
χρονιά που μια από τις πιο σημαντικές δίκες
φτάνει στην ολοκλήρωσή της, η κυβέρνηση με
το νέο ποινικό κώδικα που βρίσκεται σε δια-
βούλευση, κάνει το καλύτερο “δώρο” στους
νεοναζί μειώνοντας τις προβλεπόμενες ποινές
τους. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ήδη έχει
ξεσηκώσει μεγάλες αντιδράσεις και μπορεί να
μείνει στα χαρτιά. Η κινητοποίηση στις 18
Απρίλη θα παίξει κρίσιμο ρόλο.

“Δώσαμε μάχη με τις παλινωδίες της κυβέρ-
νησης για να μεταφερθεί η δίκη στο Εφετείο και
όχι να παραμείνει στην απομόνωση του Κορυ-
δαλλού. Για να επιταχυνθεί ο ρυθμός με απο-
κλειστικότητα των δικαστών σε αυτήν την δίκη.
Δώσαμε μάχες ενάντια στην επανεμφάνιση των
ταγμάτων εφόδου... Για να σταματήσει η σκαν-
δαλώδης νομιμοποίηση των νεοναζί, με τις κοι-
νές εμφανίσεις υπουργών στο πλευρό των νεο-
ναζί βουλευτών και με την προβολή της Χ.Α μέσα
από την ΕΡΤ. Ακόμη και πρόσφατα, μόνο η μαζική
κατακραυγή ξύπνησε την κυβέρνηση για να ακυρώ-
σει την ναζιστική φιέστα στη Αίγλη Ζαππείου. Δεν θα
τους αφήσουμε να ρίξουν στα μαλακά τους υπόδι-
κους δολοφόνους των ταγμάτων εφόδου της ΧΑ”
ξεκαθαρίζει η ΚΕΕΡΦΑ και καλεί “τα συνδικάτα να
προχωρήσουν ξανά σε αντιφασιστική στάση εργα-
σίας. Να προχωρήσουμε σε αποχή από τις σχολές
και τα σχολεία για να βρεθεί μαζικά η νεολαία στην
αντιφασιστική συγκέντρωση. Όλοι και όλες μαζί, αν-
τιφασιστικές και αντιρατσιστικές κινήσεις, κινήσεις

γυναικών, ΛΟΑΤΚΙ, αναπήρων, άνθρωποι των γραμ-
μάτων και των τεχνών να στηρίξουμε την κινητοποί-
ηση στα 4 χρόνια της έναρξης της δίκης της ΧΑ”.

Ήδη απόφαση για στάση εργασίας και συμμετοχή
στη διαδήλωση έχει πάρει η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, ενώ
την Πέμπτη 4/4, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ
θα συζητήσει την πρόταση για κήρυξη απεργιακής
κινητοποίησης σε όλο το δημόσιο τομέα. Αποφάσεις
αναμένονται κι από μια σειρά πρωτοβάθμια σωμα-
τεία, καθώς η ανάγκη αντιφασιστικής απεργίας στις
18 Απρίλη, συζητήθηκε κι αποφασίστηκε στη συνέ-
λευση του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια και

του Συντονιστικού Νοσοκομείων στις 28/3, από
δεκάδες εργαζόμενους και συνδικαλιστές. 

Με αυτό τον τρόπο είχε ξεκινήσει η δίκη της
ναζιστικής συμμορίας. Όπως θυμίζει ο Κώστας
Πίττας, γραμματέας της Ομοσπονδίας Υπαλ-
λήλων τ.Υπ.Ανάπτυξης, μιλώντας στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη: “Στις 20 Απρίλη 2015, πρώτη
μέρα της δίκης, είχε κηρυχθεί στάση εργασίας
σε όλο το δημόσιο και μια μεγάλη διαδήλωση
είχε καταλήξει στα δικαστήρια των φυλακών
Κορυδαλλού, έχοντας στην κεφαλή τους δικη-
γόρους πολιτικής αγωγής μαζί με εργαζόμε-
νους που κράταγαν το πανό της ΑΔΕΔΥ. Είχε
σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το ποια ήταν
η δύναμη που έκατσε στο σκαμνί τους νεοναζί
μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και του
Σαχζάτ Λουκμάν, αλλά και ποια ήταν η δύναμη
που μπορεί να επιβάλλει την καταδίκη της εγ-
κληματικής συμμορίας. Ο αντιφασιστικός ξε-
σηκωμός και το εργατικό κίνημα είναι η απάν-
τηση. Οι ίδιες οι βασικές υποθέσεις της δίκης –
η δολοφονία Φύσσα και οι παρ' ολίγον δολο-
φονικές επιθέσεις στους Αιγύπτιους ψαράδες
και στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέρα-
μα, μαζί με τις δεκάδες άλλες- δείχνουν ότι οι
χρυσαυγίτες στοχεύουν σε μετανάστες, αντι-
φασίστες αλλά και στο οργανωμένο εργατικό
κίνημα. Αυτό θέλει να διαλύσει ο φασισμός. Εί-
ναι υπόθεση λοιπόν του οργανωμένου εργατι-
κού κινήματος να επιβάλλει ότι δεν θα πέσουν

στα μαλακά αλλά θα μπουν βαθιά στη φυλακή.
Τέσσερα χρόνια μετά, η ΑΔΕΔΥ και όλα τα εργα-

τικά σωματεία πρέπει να επαναλάβουν ξανά την
απόφασή τους, να κηρύξουν απεργιακή κινητοποί-
ηση και να κινητοποιήσουν όλα τους τα μέλη για να
βρίσκονται στις 18 Απρίλη στο Εφετείο”.

Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε συγκέντρωση στο Εφετείο
και μαζική συμμετοχή στο ακροατήριο και την προ-
ηγούμενη μέρα,17 Απρίλη, που είναι η επόμενη συ-
νεδρίαση του δικαστηρίου για την υπόθεση της δο-
λοφονίας του Σαχζάτ Λουκμάν.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Ομόφωνη απόφαση στο Δ. Συμβούλιο Νίκαιας

4 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Όλοι στο Εφετείο 18/4
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Εκδήλωση 
στο 
Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο

Τη Δευτέρα 8 Απρί-
λη, στις 7μμ, θα
γίνει στο Μαρξι-

στικό Βιβλιοπωλείο (Φει-
δίου 14, πίσω από Τιτά-
νια-Ρεξ) η εκδήλωση-πα-
ρουσίαση της 2ης έκδο-
σης του βιβλίου “Η πάλη
για την απελευθέρωση
των γυναικών” της Μα-
ρίας Στύλλου.

Το βιβλίο, που μέσα
από τις εκδηλώσεις που
οργανώθηκαν σε δεκά-
δες χώρους δουλειάς
τους προηγούμενους
μήνες άνοιξε το δρόμο
για την πρώτη απεργια-
κή 8 Μάρτη στην Ελλά-
δα, θα παρουσιάσουν η
Φωτεινή Σιάνου (πρό-
εδρος του γυναικείου
σωματείου ΚΕΔΕ,
πρώην συνδικαλίστρια
της ΟΤΟΕ και πρώην
υπεύθυνη της Γραμμα-
τείας Γυναικών της
ΓΣΕΕ), η Ειρήνη Λαγάνη
(καθηγήτρια στο τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και
Ιστορίας στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο) και η
συγγραφέας και υπεύ-
θυνη σύνταξης του πε-
ριοδικού Σοσιαλισμός
από τα Κάτω, Μαρία
Στύλλου. Τη συζήτηση
θα συντονίσει μέλος της
“Κίνησης για την απερ-
γιακή 8 Μάρτη”.

Στο ίδιο χώρο και ως
τις 13 Απρίλη θα λει-
τουργεί και η έκθεση
φωτογραφίας με θέμα
“100 χρόνια αγώνες – η
πάλη για την απελευθέ-
ρωση των γυναικών”,
ένα μεγάλο φωτογραφι-
κό αφιέρωμα στους
αγώνες των γυναικών
ενάντια στη σεξιστική
καταπίεση.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ Χ.Α

“Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή γνώριζε”

Στο στόχαστρο μιας σειράς κινήσεων και συλ-
λογικοτήτων του γυναικείου, αντιρατσιστι-
κού-αντιφασιστικού και εργατικού κινήματος

βρίσκονται τα σχέδια νέου Ποινικού Κώδικα και Κώ-
δικα Ποινικής Δικονομίας που το υπουργείο Δικαιο-
σύνης έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση ως τις
14 Απρίλη. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρί-
σκονται οι προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 336
του ΠΚ που αναθεωρεί τον ορισμό του βιασμού
προς το χειρότερο, καθώς και στο άρθρο 187 του
ΠΚ που μειώνει την ποινή για τη διεύθυνση εγκλη-
ματικής οργάνωσης, κατηγορία που βαραίνει στη
δίκη της Χρυσής Αυγής την ηγεσία της.

Η “Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη” έχει ξεκι-
νήσει καμπάνια στους εργατικούς χώρους, τις σχο-
λές και τις γειτονιές ενάντια στις τροποποιήσεις
που ρίχνουν στα μαλακά φασίστες και βιαστές. Μα-
ζί με το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια και το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων οργανώνει εκδηλώ-
σεις στους χώρους δουλειάς και προτείνει στα
συνδικάτα άμεση κινηματική απάντηση στην επίθε-
ση. Την ίδια στιγμή η ΚΕΕΡΦΑ καλεί απεργιακή δια-
δήλωση στις 18 Απρίλη στο Εφετείο για τα τέσσε-
ρα χρόνια της δίκης της Χρυσής Αυγής, έχοντας
ως κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης να μην πε-
ράσει η μείωση της ποινής για την ηγεσία της ναζι-
στικής συμμορίας.

Τις συγκεκριμένες αλλαγές κατήγγειλαν όλες και
όλοι οι ομιλήτριες και οι ομιλητές της εκδήλωσης
που συνδιοργανώθηκε την Πέμπτη 28 Μάρτη στην
ΑΣΟΕΕ, από τη φεμινιστική οργάνωση “Καμιά ανο-
χή” και την πλατφόρμα ενημέρωσης από τα κάτω
omniatv με τίτλο “Νέος Ποινικός Κώδικας: Εμπρός
ή πίσω;”. Οι δικηγόροι Ιωάννα Στεντούμη, Άννυ Πα-
παρρούσου, Κώστας Παπαδάκης και η Αναστασία
Γκόνη Καραμπότσου, μέλος της “Καμιάς Ανοχής”
ανέλυσαν συνολικά τις αντιδραστικές μεταρρυθμί-
σεις των σχεδίων νέου Π.Κ και Κ.Π.Δ που, όπως
αναφέρθηκε, θα ψηφιστούν, μετά τη λήξη της δη-
μόσιας διαβούλευσης και τις όποιες αλλαγές κά-
νουν οι αρμόδιες νομοπαρασκευαστικές επιτρο-
πές, με ένα δημοψηφισματικό τρόπο στη Βουλή, με
τη λεγόμενη διαδικασία των κωδίκων, χωρίς δηλα-
δή κατά άρθρο συζήτηση και αλλαγές.

Για τα δύο επίμαχα άρθρα, όλες/οι μίλησαν για
“οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα των γυναικών”
και “δώρα προς τη Χρυσή Αυγή” αντίστοιχα. Κεν-
τρικά στη συζήτηση ήταν τόσο το αίτημα του γυ-
ναικείου κινήματος για ορισμό του βιασμού με βά-
ση τη συναίνεση, όπως κατοχυρώνει η σύμβαση
της Κωνσταντινούπολης αλλά και άλλες διεθνείς
συμβάσεις και οργανισμοί ως αποτέλεσμα των με-
γάλων κινητοποιήσεων τα τελευταία χρόνια, όσο
και το αίτημα να μην περάσει η μείωση της ποινής
για τους χρυσαυγίτες.

Ο Κώστας Παπαδάκης, από την Πολιτική Αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, είπε ανάμεσα σε άλλα:
“Ούτε οι προβλέψεις της σύμβασης της Κωνσταντι-
νούπολης περιλαμβάνονται στο νέο σχέδιο Π.Κ.,
ενώ συνολικά η προστασία της γυναίκας από εξα-
ναγκασμό σε γενετήσιες πράξεις υποβαθμίζεται πα-
ρά αναβαθμίζεται. Πρώτο, διότι συνιστά κακούργη-
μα μόνο ο βιασμός και μάλιστα ο ορισμός του στε-
νεύει και απαιτεί για τη στοιχειοθέτησή του όχι απλά
«άμεσο και σπουδαίο κίνδυνο», αλλά «άμεσο και
σπουδαίο κίνδυνο ζωής ή σωματικής ακεραιότητας».
Και δεύτερον γιατί κάθε άλλη μορφή εξαναγκασμού
όπως πχ ο εκβιασμός ή η εκμετάλλευση της εργο-

δοτικής θέσης, είναι πλημμελήματα, ενώ θα πρέπε
να είναι κακουργήματα διότι φέρουν το ίδιο αποτέ-
λεσμα που είναι εξαναγκασμός σε γενετήσια πράξη
έστω κι αν δεν έγινε με σωματική βία. Είναι σωστό
το κριτήριο της συναίνεσης που βάζει το κίνημα”.

Παρέμβαση
“Η δίκη της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε πριν τη συγ-

κρότηση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής”,
συνέχισε, “Η δίκη ξεκίνησε στις 20 Απρίλη του
2015, η επιτροπή συγκροτήθηκε δυο μήνες αργό-
τερα. Ήξερε δηλαδή ότι η τροποποίηση του 187
την οποία επιχειρεί θα έχει ως αποτέλεσμα την πα-
ρέμβαση σε μια συγκεκριμένη δίκη που η διεξαγω-
γή της εκτιλυσσόταν ταυτόχρονα και που στη δίκη
αυτή σκανδαλωδώς η ηγεσία δεν διώκεται ούτε για
τρομοκρατική οργάνωση, ούτε για ηθικές αυτουρ-
γίες σε πράξεις που κατά παραδοχή των πραγματι-
κών περιστατικών του παραπεμπτικού βουλεύμα-
τος στοιχειοθετούν την ηθική αυτουργία. Κατηγο-
ρούνται για παράδειγμα οι πέντε-έξι δράστες της
απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του Αιγύπτι-
ου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ ότι πήγαν να του
ανοίξουν το κεφάλι μετά από εντολή του βουλευτή
Λαγού, αλλά αυτός που έδωσε την εντολή δεν αντι-
μετωπίζει ηθική αυτουργία.

Είμαι και θα είμαι πάντα υπέρ της κατάργησης
των τρομονόμων στο σύνολό τους. Αλλά κάνει αυ-
τό ο ΣΥΡΙΖΑ; Όχι, ενισχύει το 187Α, ενισχύει το 187
όσο αφορά το αδίκημα της ένταξης σε εγκληματι-
κή οργάνωση και έρχεται να τροποποιήσει πρώτο
και κύριο τον υποβιβασμό της διεύθυνσης εγκλη-
ματικής οργάνωσης που είναι η μόνη κατηγορία
που αντιμετωπίζει η ηγεσία της Χρυσής Αυγής και
από δέκα με είκοσι χρόνια να το πάει όχι δέκα με
δεκαπέντε -όσα όλα τα διακεκριμένα κακουργήμα-
τα- αλλά στα πέντε με δέκα. Ουσιαστικά δηλαδή
εξισώνει την ποινική ευθύνη τους με αυτή των εκτε-
λεστικών οργάνων. Και δεν είναι μόνο αυτά τα δώ-
ρα που κάνει στη Χρυσή Αυγή η διάταξη αυτή. Στο
ίδιο το 187 στενεύει η έννοια του ορισμού της εγ-
κληματικής οργάνωσης με την προσθήκη του όρου
“επιχειρησιακά δομημένη”, “διαρκής εγκληματική

δράση”, “οργάνωση” αντί για “ομάδα”. Όλα αυτά
προσθέτουν ερμηνευτικά κριτήρια υπέρ της ΧΑ.

Ταυτόχρονα καταργεί το άρθρο 81Α για το ρα-
τσιστικό κίνητρο, που ήταν μια σπουδαία κατάκτη-
ση του αντιρατσιστικού κινήματος και επιβάρυνε
συγκεκριμένα τα απειλούμενα κατώτερα όρια που
είχαν αυτά τα εγκλήματα. Καταργεί το άρθρο 361Β
που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε το 2015 και απαγό-
ρευε τα ρατσιστικά συσσίτια μόνο για Έλληνες και
γενικά τη ρατσιστική παροχή υπηρεσιών με απο-
κλεισμό με βάση φυλετικά ή εθνικά κριτήρια κλπ.
Υποβαθμίζει τις προπαρασκευαστικές πράξεις
εσχάτης προδοσίας, αδίκημα με το οποίο βαρύνε-
ται ο Μπαρμπαρούσης που καλούσε το στρατό σε
ανατροπή της κυβέρνησης. Υποβαθμίζει την αντι-
ποίηση αρχής, άλλο αδίκημα στο οποίο κατά κόρον
οι χρυσαυγίτες έχουν επδοθεί. Καταργεί τη στέρη-
ση πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή.
Σαν πολλά λοιπόν δεν μαζεύονται;”.

Μέλη της “Κίνησης για την απεργιακή 8 Μάρτη”
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και μοίρασαν την
προκήρυξή της που προτείνει στα συνδικάτα και
όλες τις οργανώσεις του κινήματος να αποφασί-
σουν μεγάλη διαδήλωση ενάντια στις τροποποι-
ήσεις στον Π.Κ, ενώ μέλη της ΚΕΕΡΦΑ κάλεσαν
στην αντιφαστική διαδήλωση στις 18 Απρίλη στο
Εφετείο.

Λένα Βερδέ

Το πάνελ της εκδήλωσης για το νέο Ποινικό Κώδικα στην ΑΣΟΕΕ, 28/3
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Να μπούν
μπροστά
τα σωματεία

Ορόλος μας είναι να
μην αφήνουμε κανέ-
ναν και καμία μόνους

τους στις μάχες. Το είδαμε
αυτό και με την απεργία στις
8 Μάρτη – Παγκόσμια Μέρα
της Γυναίκας. Η επιμονή μας
ήταν τόσο δυνατή που κατα-
φέραμε να κάνουμε για πρώ-
τη φορά απεργία τη μέρα
της Γυναίκας. Δεν είχε ξανα-
γίνει ποτέ αυτό. Και απέναντι
στις χιλιάδες γυναίκες που
απέργησαν και διαδήλωσαν
εκείνη τη μέρα, η απάντηση
της κυβέρνησης ήταν να φέ-
ρει ένα νόμο που λέει ότι βια-
στής θεωρείται αυτός που
απειλεί τη σωματική ακεραι-
ότητα και τη ζωή μιας γυναί-
κας. 

Και ρωτάμε το εξής: Ένα
αφεντικό ή ένας προϊστάμε-
νος στο χώρο δουλειάς, που
βάζει χέρι σε μια γυναίκα και
της λέει “θα μου κάτσεις αλ-
λιώς θα σε απολύσω”, θεω-
ρείται βιαστής γι'αυτό το νό-
μο; Και η απάντηση είναι όχι.
Γι'αυτό και εμείς λέμε ότι αυ-
τό δεν πρέπει να περάσει. Εί-
ναι προκλητικό που αυτές οι
αλλαγές έρχονται με τον ίδιο
νόμο που πάνε να ρίξουν στα
μαλακά στους χρυσαυγίτες.

Εκβιασμοί 
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε

ότι η μη συναίνεση στη σε-
ξουαλική πράξη είναι βια-
σμός. Αυτό αφορά τα σωμα-
τεία. Πρώτα απ' όλα γιατί
στους χώρους δουλειάς γί-
νονται εκβιασμοί πάνω στις
γυναίκες και σε όλους. Και
βέβαια η αντίσταση στις επι-
θέσεις σε βάρος των γυναι-
κών είναι υπόθεση όλων των
εργατών. Μπορούμε να πά-
ρουμε πρωτοβουλία απέναν-
τι σε αυτό. Όπως πήραμε
πρωτοβουλία ότι η γυναίκα
έχει δικαιώματα και τα σωμα-
τεία μπήκαν μπροστά να
διεκδικήσουν παιδικούς
σταθμούς και άλλα αιτήματα
των γυναικών, έτσι να πά-
ρουμε πρωτοβουλία ότι βγαί-
νουμε απεργιακά στο δρόμο
και διεκδικούμε ότι δεν θα
περάσει αυτή η αλλαγή στον
ποινικό κώδικα.

Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
από το Συντονιστικό των 

Νοσοκομείων και την 
Κίνηση για απεργιακή 

8 Μαρτη.

ΚΟΝΙΤΣΑ STOP στις φασιστικές επιθέσεις
Την Κυριακή 31 Μάρτη πραγματοποιήθηκε στην

κεντρική πλατεία της Κόνιτσας αντιφασιστική-αν-
τιρατσιστική εκδήλωση με πρωτοβουλία του Πα-

νεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η εκδήλωση οργανώθηκε ως απάντηση στην επίθεση
ομάδας φασιστών, που αποδείχτηκε ότι είχαν σχέσεις
με τη Χρυσή Αυγή, σε ασυνόδευτα προσφυγόπουλα
στις 17/3.

Στην εκδήλωση καλούσε ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ κα-
θώς και ο Σύλλογος Διοικητικών του Πανεπιστημίου το
οποίο ενίσχυσε την οργάνωση της εκδήλωσης με λεω-
φορείο από τα Γιάννενα.

Στη συζήτηση πήραν μέρος πανεπιστημιακοί, κάτοι-
κοι της Κόνιτσας, πολιτικές οργανώσεις, δημοτικά και
περιφερειακά σχήματα, ενώ απούσα ήταν η (δεξιά) δη-
μοτική αρχή. Κοινός τόπος ήταν πως οι φασίστες πρέ-
πει και θα βρουν απέναντί τους την μεγάλη πλειοψη-

φία, που ειδικά στην Κόνιτσα, αγκάλιασε τους πρόσφυ-
γες και δίνει μάχη ενάντια στη μισαλλοδοξία και το ρα-
τσισμό. 

Πιο αιχμηρά, συζητήθηκε η σύνδεση των ρατσιστι-
κών πολιτικών της ΕΕ με την άνοδο της ακροδεξιάς, οι
ανταγωνισμοί και η φρίκη του πολέμου στις γειτονιές
της Μεσογείου, καθώς και ο ρόλος του ελληνικού κρά-
τους σ’ αυτούς.

Ταυτόχρονα, άνοιξε η συζήτηση για την καταδίκη της
εγκληματικής οργάνωσης της Χ.Α. καθώς και για τη μά-
χη ενάντια στην τροπολογία σκάνδαλο που ρίχνει στα
μαλακά την ηγεσία της. Η Κόνιτσα έστειλε ηχηρό αντι-
ρατσιστικό και αντιφασιστικό μήνυμα. Απαιτούμε τη
σύλληψη των δραστών, τη διάλυση των τοπικών φασι-
στικών θυλάκων και παραστρατιωτικών οργανώσεων
(ΜΑΒΗ), πόλεις αγκαλιά για τους πρόσφυγες!

Άρης Παναγιωτίδης

Πυκνώνουν οι φωνές διαμαρτυρίας
Αντιδράσεις φορέων και προσώ-

πων που φτάνουν ακόμα και
μέσα στο κυβερνητικό στρατό-

πεδο προκαλούν οι αλλαγές στον
ποινικό κώδικα. 

“Η δραστική μείωση στο μισό του
πλαισίου ποινής, από 10 έως 20 χρό-
νια σε 5 έως 10, που προτείνεται για
το αδίκημα για το οποίο κατηγορούν-
ται και δικάζονται επί 4 έτη ο αρχη-
γός της Χρυσής Αυγής και η υπόλοι-
πη ηγεσία της ναζιστικής οργάνωσης
εκπλήσσει κάθε καλόπιστο δημοκρά-
τη” επισημαίνει η Ελληνική Ένωση
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και
συνεχίζει: 

“Με το νέο άρθρο 187 ΠΚ εξομοι-
ώνεται η ποινική αντιμετώπιση της δι-
εύθυνσης της εγκληματικής οργάνω-
σης με αυτή των απλών μελών της,
δηλαδή αυτός που δίνει τις διαταγές
με αυτόν που υπακούει σε αυτές ή
απλώς τις γνωρίζει. Είναι, πράγματι,
απορίας άξιο, ενόσω διεξάγεται η δί-
κη της Χρυσής Αυγής, αλλά και πολ-
λές άλλες που αφορούν κάθε είδους

εγκληματικές οργανώσεις, για ποιο
λόγο επιλέγεται να ελαφρυνθεί ποινι-
κά η θέση των ηγεσιών του εγκλήμα-
τος, υποπίπτοντας στο καθεστώς της
απλής επιβαρυντικής περίστασης σε
ένα πλαίσιο ποινής που μειώνεται στο
μισό. Ελπίζουμε το Υπουργείο Δικαιο-
σύνης να αντιληφθεί τις πρακτικές
και συμβολικές συνέπειες αυτής της
επιλογής και να την ανατρέψει”. 

Αποστάσεις παίρνει κι ο πρώην
υπουργός Δικαιοσύνης και κορυφαίο

στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παρα-
σκευόπουλος. Σε πρόσφατο άρθρο
του στην ΕφΣυν υπογραμμίζει μεταξύ
άλλων ότι “το Σχέδιο Ποινικού Κώδι-
κα, το οποίο έχει αναρτηθεί για δια-
βούλευση, παλινδρομεί προς τον
εφησυχασμό απέναντι στη ρατσιστι-
κή βαρβαρότητα. Σπεύδω να εξηγή-
σω: ο ισχύων Ποινικός Κώδικας (άρ-
θρο 81Α) προβλέπει αύξηση της
απειλούμενης ποινής σε εγκλήματα
με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Η
ρύθμιση αυτή θεσπίστηκε ως προϊόν
της ιστορικής εμπειρίας: τα ρατσιστι-
κά εγκλήματα στα τελευταία χρόνια
αυξήθηκαν και έγιναν βαρύτερα... Πε-
ριέργως, και σε αυτό το σημείο το
Σχέδιο του Ποινικού Κώδικα παλιν-
δρομεί, επιστρέφοντας στο προαπαι-
τούμενο των δυσαπόδεικτων υποκει-
μενικών διαθέσεων («από μίσος»). Αλ-
λη ακατανόητη καινοτομία του Σχεδί-
ου Ποινικού Κώδικα αποτελεί η κα-
τάργηση της διάταξης (361Β) που τι-
μωρεί τον καταφρονητικό αποκλει-
σμό πολιτών με «ανεπιθύμητα» χαρα-

κτηριστικά φυλής κ.λπ. από την προ-
σφορά ειδών. Δεν έχει περάσει δα
τόσος καιρός! Θυμόμαστε το φαινό-
μενο σε λαϊκές αγορές και πλατείες:
τρόφιμα μόνο για Ελληνες, αίμα μόνο
για Ελληνες κ.λπ... Δεν υπάρχει καμιά
δικαιολογία για την αντιμεταρρύθμι-
ση... Σε αυτές τις προβληματικές
ρυθμίσεις του Σχεδίου, στην ίδια κα-
τεύθυνση, έχει προστεθεί και άλλη
μία. Θα παύσει πλέον να απειλείται
με βαρύτερη ποινή αυτός που διευ-
θύνει μια εγκληματική οργάνωση. Λό-
γω αναδρομικότητας, άμεσα θα ωφε-
ληθούν, όσοι σήμερα δικάζονται για
ανθρωποκτονίες στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής. Αστοχη ρύθμιση; Κακή
παρενέργεια; Μήπως και τα δύο;”.
Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νεολαία
ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις διατάξεις περί
εγκληματικής οργάνωσης και βια-
σμού “οι οποίες οφείλουν άμεσα να
επανεξεταστούν από το Υπουργείο
και είτε να τροποποιηθούν ριζικά είτε
να αποσυρθούν”. 

Σ.Μ.

Αντιφασιστική εξόρμηση στην Κόνι-
τσα, έγινε και από το περιφερειακό

σχήμα της Αριστερής Παρέμβασης
στην Ήπειρο, στις 23/3 καταγγέλοντας
“γνωστούς ακροδεξιούς όπως και τους
γνωστούς κύκλους που τους οπλίζουν”
όπως τονίζουν σε δελτίο Τύπου. “Απαι-
τούμε την ισόβια καταδίκη της ναζιστι-
κής Χρυσής Αυγής και το τσάκισμα των
παρακλαδιών της που εμφανίζονται
ολοένα και πιο συχνά να προκαλούν με
βίαιες επιθέσεις και τρομοκρατικές
ενέργειες. Να μην επιτρέψουμε την πα-
ρουσία των φασιστών στους χώρους
δουλειάς, στις σχολές, στα σχολεία,
στις πόλεις και τα χωριά μας”, συνεχί-
ζουν μεταξύ άλλων.

Κόνιτσα, 31/3

Ν. Παρασκευόπουλος



Τα τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης και
υποχρηματοδότησης της δημόσιας υγείας
αναδείχτηκαν στην κοινή συνέλευση του Συν-

τονιστικού Νοσοκομείων και του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια την Πέμπτη 28/3 στο αμφιθέατρο
του Αγ. Σάββα.

Σημαντική παρουσία στη συνέλευση είχαν εργα-
ζόμενοι με προγράμματα ΟΑΕΔ που θύμισαν πως
ένα χρόνο πριν στο ίδιο αμφιθέατρο ξεκίνησε η μά-
χη ενάντια στις απολύσεις τους. Πλέον οι 4.000
συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ κέρδισαν για τρίτη συνεχό-
μενη χρονιά παράταση στις συμβάσεις τους. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε την εισήγηση που
έκανε ο υπεύθυνος του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια Τάσος Αναστασιάδης, εργαζόμενοι από
τα νοσοκομεία πήραν το λόγο. 

“Στα νοσοκομεία και την δημόσια υγεία υπάρχει
κενό σε πάνω από το 25% των οργανικών θέσεων,
αφού χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει με
συντάξεις τα τελευταία χρόνια”, ανέφερε η Κωνταν-
τίνα Πρισιμιτζή, εργαζόμενη με προγράμματα ΟΑΕΔ
στο Κρατικό Νίκαιας. “Οι ανάγκες που καλύπτουμε
σαν συμβασιούχοι πλέον είναι πάγιες και διαρκείς.
Όσοι δουλεύουμε στα νοσοκομεία, συμβασιούχοι
και μόνιμοι, ξέρουμε πολύ καλά πως η εργασία μας
είναι αναγκαία για να λειτουργήσουν τα νοσoκο-
μεία. Γι' αυτό ζητάμε και από τους μόνιμους συνα-
δέλφους μας να μας στηρίξουν στη μάχη που δίνου-
με για το δικαίωμά μας στην σταθερή και μόνιμη ερ-
γασία. Μπορεί εδώ στο Συντονιστικό των νοσοκο-
μείων να θεωρείτε δεδομένο ότι μόνιμοι και συμβα-
σιούχοι παλεύουμε μαζί, ωστόσο δεν συμβαίνει το
ίδιο παντού. Υπάρχουν σωματεία που δεν γράφουν
τους συναδέλφους ακριβώς γιατί είναι συμβασιού-
χοι. Υπάρχουν σωματεία στα οποία οι μόνιμοι εργα-
ζόμενοι είναι ενάντια στην μονιμοποίηση των συμ-
βασιούχων συναδέλφων τους, λες και θα τους πά-
ρουμε τη δουλειά. Όμως από την μεριά μας ξεκα-
θαρίζουμε πως εμείς οι συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ και
όλοι οι συμβασιούχοι που καλύπτουμε πάγιες και
διαρκείς ανάγκες απαιτούμε ότι ήρθε η ώρα να
μπούμε στη μονιμοποίηση”, συνέχισε. 

Συνδικάτα
Στην τοποθέτησή της η Βασιλική Κανέλου, εργα-

ζόμενη ΟΑΕΔ στο Γεννηματά τόνισε μεταξύ άλλων:
“Καταφέραμε να πάρουμε κι άλλη παράταση μέσα
από τους αγώνες μας και αυτό από μόνο του είναι
πολύ σημαντικό. Όμως χρειάζεται να συνεχίσουμε
τη μάχη μέχρι τη μονιμοποίηση. Και για να συμβεί
αυτό πρέπει να παλέψουμε μέσα από τα συνδικάτα
στους χώρους μας. Χρειάζεται να επιμείνουμε για
να γίνουμε μέλη στα συνδικάτα. Μπορεί εμείς να
πληρωνόμαστε από τον ΟΑΕΔ αλλά οι καταστάσεις
εργασίας μας βρίσκονται στο νοσοκομείο. Θεωρώ
αδιανόητο ότι υπάρχουν σωματεία και συνδικάτα
που δεν θέλουν να μας γράψουν μέλη. 

Ταυτόχρονα πρέπει να παλέψουμε ενάντια στην
υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών. Εγώ είμαι στη
νοσηλευτική, όμως τα προβλήματα μέσα στα νοσο-
κομεία είναι τεράστια. Δεν είναι μόνο οι ασθενείς
και τα επείγοντα. Η διάλυση της πρωτοβάθμιας
φροντίδας και των υπηρεσιών πρόνοιας έχει οδηγή-
σει σε τραγικές καταστάσεις. Τα βράδια δεκάδες
άστεγοι ψάχνουν να βρουν χώρο να κοιμηθούν, θέ-
λουν λίγο φαγητό και λίγη ζεστασιά. Όμως είναι
αδύνατον στο νοσηλευτικό προσωπικό που τρέχει

στα επείγοντα να μπορέσει να διαχειριστεί όλους
όσοι μπαίνουν στο νοσοκομείο. Χρειάζεται να επι-
μείνουμε ότι θέλουμε δυνατές κοινωνικές υπηρε-
σίες όλη τη μέρα ώστε να προσφέρεται η αναγκαία
πρόνοια. Η μάχη για να κρατήσουμε τη δουλειά μας
είναι μάχη για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα
νοσοκομεία ανοιχτά”.

“Στον Αγ. Σάββα έχουμε δεχτεί την αμέριστη συμ-
παράσταση του σωματείου και των μόνιμων συνα-
δέλφων. Είμαστε μέλη στο σωματείο και οι 23 εργα-
ζόμενοι ΟΑΕΔ και για άλλη μια φορά καταφέραμε
και ανανεώσαμε τις συμβάσεις μας. Χρειάζεται να
εντείνουμε τις πιέσεις μας γιατι πλέον χρειάζεται να
μιλήσουμε ανοιχτά για μονιμοποίηση”, σημείωσε ερ-
γαζόμενη ΟΑΕΔ στον Αγ. Σάββα.

“Η διοργάνωση της 8 Μάρτη μας έδειξε δυο πολύ
σημαντικά πράγματα. Ότι οι γυναίκες θέλουν να
αγωνίζονται και αυτό γίνεται μέσα από τα σωματεία.
Μετά την εκδήλωση για τις 8 Μάρτη ήρθαν 15 γυ-
ναίκες να γραφτούν στο σωματείο. Και τα ζητήματα
που φέραμε στην επιφάνεια με τις εκδηλώσεις μας
για τις γυναίκες ακούμπησαν τα πραγματικά προ-
βλήματα του κόσμου. Μετά τη συζήτηση για τις γυ-
ναίκες στο νοσοκομείο μου κατατέθηκε χαρτί στο
σωματείο με δεκάδες υπογραφές για τη δημιουργία
παιδικού σταθμού”, τόνισε η Μαρία Αλιφιέρη, μέλος
του ΔΣ στο σωματείο εργαζόμενων στο Αγλ. Κυρια-
κού. “Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με τους συμβα-
σιούχους. Το παράδειγμα των καθαριστριών του Αγ.
Σάββα έχει ανοίξει συζήτηση και μέσα στον κόσμο
που δουλεύει στην καθαριότητα στο Αγλαΐα. Νομίζω
πως μια εξόρμηση των καθαριστριών του Αγ. Σάββα
στο νοσοκομείο μας θα έχει σημαντικά αποτελέσμα-
τα απλώνοντας τη μάχη για μονιμοποίηση και στο
δικό μας χώρο.

Σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων έχουμε αποδείξει
ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα στις μάχες
και τους αγώνες που οργανώνουμε. Το ίδιο κάνουμε
και με τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστι-
κή απειλή. Τα νοσοκομεία μας ήταν πάντα ανοιχτά

σε όλους και κλειστά στο ρατσισμό και
τους φασίστες. Το έχουμε αποδείξει στο
παρελθόν και το ίδιο θα κάνουμε και τώρα.
Στις 18 Απρίλη στα 4 χρόνια από την έναρ-
ξη της δίκης των ναζί της ΧΑ θα είμαστε
έξω από το δικαστήριο για να επιβάλουμε
πως θα μπουν βαθιά στη φυλακή”.

Μαζικές προσλήψεις
Σημαντική ήταν η παρέμβαση της Μα-

ρίας Χαρχαρίδου, μέλους του ΔΣ του Σω-
ματείου Εργαζόμενων στο Γεννηματάς:
“Χρειάζεται να πιέσουμε τα σωματεία μας
να γράψουν μέλη όλους τους εργαζόμε-
νους, μόνιμους και συμβασιούχους. Αυτή
τη στιγμή όλες οι υπηρεσίες των νοσοκο-
μείων είναι υποστελεχωμένες. Αυτή η υπο-
στελέχωση μας οδηγεί να ρίχνουμε τις ευ-
θύνες η μία υπηρεσία στην άλλη, ο ένας
εργαζόμενος στον άλλον. Χρειαζόμαστε

μονιμοποιήσεις και μαζικές προσλήψεις.
Οι συνθήκες εργασίας είναι τρομερά

ψυχοφθόρες αφού καθημερινά ερχόμαστε
αντιμέτωποι με την αρρώστια και το θάνα-
το. Προχτές σε εμάς φέρανε στην εφημε-
ρία την μητέρα που αυτοκτόνησε μαζί με
το παιδί της. Χτες ακούσαμε για μια ακόμη
αυτοκτονία. Μέσα στα χρόνια των μνημό-
νιων οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί και μέ-
σα στα νοσοκομεία αυτό το βλέπουμε.
Οδηγούν την κοινωνία προς την κατάθλι-
ψη. Θέλουν να μας πείσουν ότι δεν γίνεται
τίποτα και ο καθένας πρέπει να πορευτεί
μόνος του. Η εικόνα όμως αυτή δεν είναι
πραγματική. Μέσα από τις σελίδες της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης διαβάζω για τους χι-
λιάδες εργαζόμενους που αντιστέκονται
όχι μόνο στα νοσοκομεία αλλά παντού.
Πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά μας στα ψέ-
ματα. Μπορούμε να κερδίζουμε πράγματα

και ο μόνος τρόπος είναι μέσα από τους
αγώνες και τις απεργίες. Καμιά απεργία
δεν πάει τσάμπα. Οι διοικητές και τα
υπουργεία τις μετράνε και πιέζονται. Γι'αυ-
τό και πρέπει να απλώσουμε τη δύναμή
μας, να δυναμώνουμε τα σωματεία μας, να
συμμετέχουμε, να συνδικαλιζόμαστε, να
πηγαίνουμε στις Γενικές Συνελεύσεις και
όχι να τα απαξιώνουμε. Με τους αγώνες
μας προχωράμε, βήμα βήμα μπορούμε να
κερδίζουμε μάχες και αυτοπεποίθηση”. 

Έμπνευση
Την εμπειρία της από την εξόρμηση που

έκαναν οι καθαρίστριες του Αγ. Σάββα στο
νοσοκομείο Ερυθρός όπου εργάζεται, τόνι-
σε στην τοποθέτησή της η Θένια Ασλανίδη
γιατρός, εξηγώντας πως η παρουσία των
απεργών καθαριστριών έδωσε έμπνευση
και στις εργαζόμενες στην καθαριότητα
του Ερυθρού. “Μεγάλη συζήτηση έχει
ανοίξει μετά την παρουσία των καθαρι-
στριών του Αγ. Σάββα στον Ερυθρό, αφού
πλέον παλεύουμε ανοιχτά να τις γράψουμε
στο σωματείο για να μπορέσουμε να παλέ-
ψουμε όλοι μαζί για τη μονιμοποίησή
τους”.

“Το σωματείο μας στον Αγ. Σάββα έχει
ανοίξει τις πόρτες του σε όλους τους συμ-
βασιούχους. Ξέρουμε ότι η επιλογή να
έχουν συμβασιούχους για να καλύψουν τα
τεράστια κενά στην υγεία είναι κεντρική
κυβερνητική επιλογή. Όμως δεν αφήνουμε
τις επιθέσεις τους αναπάντητες. Από αυτό
εδώ το αμφιθέατρο ξεκίνησε τον Οκτώβρη
του 2017 η μάχη για την παράταση των ερ-
γαζόμενων με προγράμματα ΟΑΕΔ. Τότε
δεν πίστευε κανείς ότι θα κέρδιζαν παρά-
ταση. Σήμερα παίρνουν παράταση για τρί-
τη χρονιά”, επεσήμανε στην τοποθέτησή
του ο πρόεδρος του σωματείου στον Αγ.
Σάββα, Κώστας Καταραχιάς. 

“Η πλειοψηφούσα παράταξη στο σωμα-
τείο έχει αναφορά στην Αντικαπιταλιστική
Αριστερά και γι' αυτό μπήκε από την αρχή
να δώσει τη μάχη των μονιμοποιήσεων. Για
εμάς είναι ξεκάθαρο ότι δεν διαχωρίζουμε
τους εργαζόμενους σε μόνιμους και συμ-
βασιούχους και πως η ενότητα φέρνει κέρ-
δη σε όλους. Και οι μόνιμοι έχουν συμφέ-
ρον στο να μείνουν στη δουλειά τους οι
συμβασιούχοι. Έτσι κάνουμε και στον αγώ-
να των 88 καθαριστριών που θέλει να απο-
λύσει ο διοικητής. 

Και ταυτόχρονα με τη μάχη για μόνιμη
και σταθερή εργασία δένουμε τους αγώ-
νες μας και με τις πολιτικές μάχες. Έτσι
οργανώσαμε τις 8 Μάρτη, έτσι δίνουμε και
τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό και τους φα-
σίστες. Και θα συνεχίσουμε. Θα είμαστε
έξω από το Εφετείο στις 18 Απρίλη για τα
4 χρόνια από την έναρξη της δίκης των να-
ζί της ΧΑ με αίτημα να τους κλείσουμε ισό-
βια στη φυλακή. Και θα συνεχίσουμε να
παλεύουμε για τα δικαιώματα των γυναι-
κών και ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις
και την αλλαγή του ποινικού κώδικα για
τους βιασμούς”.

Νο 1368, 3 Απρίλη 2019

Συντονιζόμαστε για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους

Στην κοινή συνέλευση μίλησαν εργαζόμενοι από
διάφορους χώρους του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα. 

Για την μάχη των εργολαβικών καθαριστριών στη
Σιβιτανίδειο μίλησε ο Παναγιώτης Ζαρίδας, διοικητι-
κός στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της Καλλι-
θέας. “Θέλουν να διώξουν τους εργολάβους αλλά
μαζί θα διώξουν και τις καθαρίστριες που δουλεύουν
τόσα χρόνια στο σχολείο. Προσπαθούμε να βρούμε
τους τρόπους ώστε να κρατήσουμε τις ίδιες γυναίκες
στο σχολείο μας. Θέλουμε μονιμοποίηση για
όλες/ους. Χρειάζεται να δούμε πώς μπορούν να μονι-
μοποιηθούν οι Αλβανίδες μετανάστριες και να τις
δούμε μόνιμες δημόσιες υπάλληλους”.

“Είμαστε 6 ημερών σωματείο και ένα σημαντικό πα-
ράδειγμα ότι ο κόσμος οργανώνεται’, είπε η Δήμη-
τρα, εργαζόμενη σε ΜΚΟ. “Παρόλο που η απόφαση
είναι πολύ φρέσκια, προηγήθηκε ένας χρόνος αγώ-
νων με το υπό σύσταση σωματείο όλο αυτό τον και-
ρό. Πρόκειται για εργαζόμενους που ασχολούνται
στον τομέα του προφυγικού, στα καμπς, στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, στα κρατητήρια, σε δομές φιλο-
ξενίας προσφύγων, κόσμος που όλη μέρα προσφέρει
υπηρεσίες στους πρόσφυγες.

Η πάλη για μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι ένα
αίτημα το οποίο διαπερνάει όλους τους ελαστικά ερ-
γαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Με βασι-
κό αίτημα τη σταθερή δουλειά δώσαμε μάχη ενάντια
σε απολύσεις συναδέλφων. Η οργάνωση της απερ-
γίας μεταξύ μας και η συμπαράσταση από άλλους
εργασιακούς χώρους μας έδωσαν πολύτιμες εμπει-
ρίες και δύναμη για να προχωρήσουμε το σωματείο
μας. Η απεργία για τις καθαρίστριες του Αγ. Σάββα
είναι μάχη που εμπνέει όλο τον κόσμο που δουλεύει
με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ο Συντονισμός είναι
το οξυγόνο για να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη
για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, για μόνιμη
και σταθερή δουλειά και στον ιδιωτικό τομέα”.

“Η σταθερή δουλειά είναι αίτημα για όλους τους
εργαζόμενους. Γιατί είναι αίτημα που χτυπάει την
ανεργία και δυναμώνει τα σωματεία μας και το συνδι-
καλισμό. Στην ιδιωτική υγεία δίνουμε μάχες παντού.
Τόσο απέναντι στις απληρωσιές όσο και απέναντι
στις απολύσεις”, μετέφερε ο Κώστας Πολύδωρος,
μελος του ΔΣ του Σωματείου Ιδιωτικών Κλινικών Αθή-
νας θυμίζοντας την πρόσφατη μάχη ενάντια στην
απόλυση 50 γυναικών που δούλευαν σαν μαγείρισσες
σε μια από τις πιο μεγάλες ιδιωτικές κλινικές της χώ-
ρας, το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. “Μιλάμε για εργαζό-
μενες που δούλευαν μέχρι και 25 χρόνια και η διοίκη-
ση τις απέλυσε για να δώσει το εστιατόριο σε κέτε-
ρινγκ ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα έχουν μόνιμες
ΣΣΕ αλλά ελαστικές σχέσεις εργασίας και έτσι θα
μπορεί να τις εκμεταλλεύεται και να τις απολύει όπο-
τε θέλει. Κάναμε κινητοποίηση και αναδείξαμε ότι σε
αυτή τη κλινική που πλουτίζει όλα αυτά τα χρόνια
στις πλάτες των εργαζόμενων κάνουν απολύσεις.
Από τη δική μας μεριά, με τη δύναμη των αγώνων και
τη σταθερότητα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς,
διεκδικούμε πάγωμα των απολύσεων, ΣΣΕ με αυξή-
σεις και εργασιακά δικαιώματα. Θέλουμε να τα πά-
ρουμε όλα πίσω”.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την
Πέμπτη 28 Μάρτη, στον Άγιο Σάββα, η
συνέλευση του Συντονιστικού των νο-
σοκομείων και του Συντονισμού ενάν-
τια στα μνημόνια. Δεκάδες εργαζόμε-
νοι πήραν μέρος στην συζήτηση, με
μεγάλη παρουσία συμβασιούχων από
δεκαπέντε νοσοκομεία αλλά και πολ-
λών εργαζόμενων από μια σειρά από
χώρους του ιδιωτικού τομέα αλλά και
του δημόσιου. 

Η Συνέλευση συζήτησε τη διαλυτική
κρίση που υπάρχει στη ΓΣΕΕ, για την
οποία οι μόνοι που αισθάνονται ικανο-
ποίηση είναι τα αφεντικά, η κυβέρνη-
ση και η δεξιά. Η απάντηση στην κα-
τρακύλα της συνδικαλιστικής γραφει-
οκρατίας δεν μπορεί να είναι η μάχη
για τον έλεγχό της, αλλά η οργάνωση
από τα κάτω των χώρων δουλειάς,
των σωματείων, των κλάδων, η απερ-
γιακή κλιμάκωση των αγώνων για να
τα πάρουμε όλα πίσω και η στήριξη
και ο συντονισμός των μαχόμενων
κομματιών. Με αυτόν τον τρόπο κινή-
θηκε το Συντονιστικό των Νοσοκομεί-
ων και ο Συντονισμός ενάντια στα μνη-
μόνια καταφέρνοντας να στηρίξει μά-
χες και να φέρει επιτυχίες για το εργα-
τικό κίνημα.

Η πλειοψηφία των παρεμβάσεων
επικεντρώθηκε στο με ποιο τρόπο
μπορεί το εργατικό κίνημα να απαντή-
σει στις επιθέσεις κυβέρνησης και
αφεντικών. Επιθέσεις που συνεχίζον-
ται όλη αυτήν την περίοδο είτε έχει να
κάνει με τις μάχες για την μονιμοποί-
ηση όλων των συμβασιούχων ενάντια
στην ανακύκλωση της ανεργίας που
προωθεί η κυβέρνηση, αλλά και πολι-
τικές όπως η τροποποίηση του ποινι-
κού κώδικα που ρίχνει στα μαλακά
τους βιαστές και τους φασίστες. 

Πολλές παρεμβάσεις στάθηκαν
στην επιτυχία των πρωτοβουλιών που
πήρε την προηγούμενη περίοδο το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων και ο
Συντονισμός ενάντια στα μνημόνια. Η
πραγματοποίηση της απεργιακής κινη-
τοποίησης της 8 Μάρτη, που έβαλε
στην ατζέντα του εργατικού κινήματος
τα ζητήματα της γυναικείας καταπίε-
σης. Ο αγώνας που δίνουν οι καθαρί-
στριες του Άγιου Σάββα για να μην
απολυθούν κατάφερε να κερδίσει την
παράταση των συμβάσεών τους για
μερικούς ακόμη μήνες. Αυτή η εξέλιξη
γέμισε με αυτοπεποίθηση τους δεκά-
δες συμβασιούχους του ΟΑΕΔ που οι
συμβάσεις τους λήγουν τον Φλεβάρη
του '20 και αποφάσισαν να ξεκινήσουν
από τώρα τον αγώνα για την μονιμο-
ποίηση όλων, για μαζικές προσλήψεις

μόνιμου προσωπικού. Η μάχη ενάντια
στην ακροδεξιά και τη φασιστική απει-
λή έκανε ένα μεγάλο βήμα μπροστά
με την επιτυχία της 16 Μάρτη σε όλο
τον κόσμο αλλά και στην Αθήνα και σε
όλες τις πόλεις.

Στην πλούσια συζήτηση που έγινε,
αναδείχθηκε η σημασία να δοθεί άμεσα
συνέχεια σε όλες αυτές τις μάχες και
αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα και
οι επόμενες πρωτοβουλίες του Συντο-
νιστικού των νοσοκομείων και του Συν-
τονισμού ενάντια στα μνημόνια.
• Καμπάνια για την οργάνωση όλων

των συμβασιούχων στα νοσοκομεία,
για την διεκδίκηση μόνιμης και σταθε-
ρής δουλειάς για όλους ενάντια στις
απολύσεις. Αποφασίστηκε πρόγραμμα
εξορμήσεων του Συντονιστικού των
νοσοκομείων μαζί με καθαρίστριες
του Αγίου Σάββα, σε όλα τα νοσοκο-
μεία. Κλιμάκωση της προσπάθειας για
να γραφτούν όλοι οι συμβασιούχοι μέ-
λη των πρωτοβάθμιων σωματείων
τους, για το χτίσιμο της ενότητας
όλων των εργαζόμενων στον κοινό
αγώνα. Η καμπάνια θα κορυφωθεί με
απεργιακή κινητοποίηση το πρώτο δε-
καπενθήμερο του Μάη, για τη μονιμο-
ποίηση όλων των συμβασιούχων.
• Στήριξη με κάθε τρόπο του αγώνα

που δίνουν για την μονιμοποίησή τους
και για την συλλογική τους σύμβαση
όλοι οι συμβασιούχοι – εργολαβικοί
εργαζόμενοι όπως στα ΕΛΠΕ και στη
ΔΕΣΦΑ. 
• Δίνουμε συνέχεια στη μάχη ενάν-

τια στην άνοδο της ακροδεξιάς και τη
φασιστική απειλή, απαιτώντας την κα-
ταδίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
Μετατρέπουμε την κινητοποίηση της
ΚΕΕΡΦΑ στις 18 Απρίλη στην επέτειο
των τεσσάρων χρόνων από την έναρ-
ξη της δίκης της Χ.Α σε εργατική
απεργιακή διαδήλωση. Διεκδικούμε
από όλα τα Συνδικάτα να προχωρή-
σουν σε στάση εργασίας από την
έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 11πμ και
συγκέντρωση στις 8.30πμ στο Μετρό
Αμπελόκηποι.
• Καμπάνια ενάντια στην τροποποί-

ηση του Ποινικού Κώδικα που ρίχνει
στα μαλακά βιαστές και φασίστες. Με
εκδηλώσεις στους χώρους δουλειάς
και απεύθυνση σε όλα τα συνδικάτα
με ψηφίσματα και αποφάσεις, να πά-
ρουν την πρωτοβουλία και να οργανώ-
σουν κινητοποίηση. 
• Στήριξη των αντικαπιταλιστικών

ψηφοδελτίων σε κάθε γειτονιά και πό-
λη για να στηρίξουμε τον αγώνα και
στις δημοτικές εκλογές, τον αγώνα
που δίνουμε και μέσα στους χώρους
δουλειάς για να τα πάρουμε όλα πίσω.

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Το εργατικό κίνημα

Κοινή συνέλευση Και στον 
ιδιωτικό τομέα

Κείμενα-επιμέλεια: Κυριάκος Μπάνος

Αθήνα, Απεργιακή 8 Μάρτη

Αμφιθέατρο Αγ. Σάββα, 28/3



ΗΦιλιώ Φραγκάκου, καθαρίστρια στο
νοσοκομείο Άγιος Σάββας, ο Μάνος

Καρτέρης, αναπληρωτής εκπαιδευτικός,
και η Κατερίνα Θωίδου, υποψήφια δή-
μαρχος και δημοτική σύμβουλος Νί-
καιας-Ρέντη είναι οι ομιλητές στην εκδή-
λωση παρουσίασης ψηφοδελτίου της
Ανταρσίας στην Κοκκινιά της προσφυ-
γιάς και της αντίστασης, την Κυριακή 7
Απρίλη 7μμ, στο Δημαρχείο. 

Ήδη ανάμεσα στα ονόματα των υπο-
ψήφιων δημοτικών συμβούλων της κίνη-
σης είναι οι: 

Δημήτρης Αργυροκαστρίτης, λιθογρά-
φος, Σίμος Βαγιανός, άνεργος, Μιχάλης
Βούλγαρης, άνεργος, Γιώργος Γεωργιά-
δης, μαθηματικός, Αναστασία Δημητριά-

δου, φιλόλογος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Γο-
νέων 12ου Δημοτικού Νίκαιας, Έλενα
Διαμαντή, ιδ. υπάλληλος, Βασίλης Δρί-
τσας, εργαζόμενος στη διανομή, Πανα-
γιώτης Ζουγανέλης μηχανικός, Μαρία
Θωίδου, συνταξιούχος, πρόεδρος μελών
5ου ΚΑΠΗ Νίκαιας, Αντρέας Καπνίσης,
συμβασιούχος Υπ. Πολιτισμού, Γιώργος
Καράμπελας, ιδ. υπάλληλος, Μάνος
Καρτέρης, μουσικός, αναπληρωτής εκ-
παιδευτικός, Βασίλης Καταραχιάς, ιδ.
υπάλληλος, Δόμνα Κατιμερτζή, λαϊκή
ζωγράφος, χειροτέχνης, Χρήστος Κουγι-
τέας, εργαζόμενος στα ΜΜΕ, Χρυσοβα-
λάντης Μέξης, εργαζόμενος στη διανο-

μή, Δήμητρα Μπαμπάκου, συνταξιούχος
εκπαιδευτικός, Κατερίνα Μπέρτου, άνερ-
γη, Λίτσα Μπλέτσου, συνταξιούχος,
Γιάννης Μπόμπος, εργαζόμενος στον
επισιτισμό, Θανάσης Μωυσίδης, σπου-
δαστής Δημόσιου ΙΕΚ, Βασιλική Μωυσί-
δου, σπουδάστρια Δημόσιου ΙΕΚ, Μιχά-
λης Πέππας, φοιτητής Χημικού, Φιλιώ
Σεϊτανίδου, φοιτήτρια Παν. Δυτικής Αττι-
κής, Μαρία Σιδέρη, ιδ. υπάλληλος, Εύη
Σταμπολή, άνεργη, Ζαχαρίας Τσούμος,
καλλιτέχνης Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Φι-
λιώ Φραγκάκου, καθαρίστρια νοσοκο-
μείο Αγ. Σάββας, Νίκος Φούρλας, ιδ.
υπάλληλος. 

Ξεκίνησε ο γύρος εκδηλώσεων και πε-
ριοδειών της "Ανταρσία στα Χανιά”

στους εργατικούς χώρους, παρουσία
του υποψήφιου δημάρχου Σεραφείμ Ρί-
ζου και υποψήφιων δημοτικών συμβού-
λων.

Πρώτη συνάντηση και συζήτηση πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή 29/3, με
τους εργαζόμενους/ες του Δημοτικού
Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και
Παιδείας (ΔΟΚΚΟΙΠ) στον Δήμο Χανίων
ενώ την Τετάρτη 27/3, είχε προηγηθεί
εξόρμηση στις υπηρεσίες που στεγάζον-
ται στο μέγαρο Πάνθεον.  

Η συζήτηση άνοιξε πάνω σε μια σειρά
από ζητήματα σχετικά με την κοινωνική
πολιτική, τον δημόσιο χώρο, τα δικαιώ-
ματα των εργαζομένων όχι μόνο μέσα
από τις παρεμβάσεις της "Ανταρσία στα
Χανιά" αλλά, κυρίως από τους ίδιους
τους εργαζόμενους και μάλιστα με κα-
θημερινά παραδείγματα από τις γειτο-
νιές και την εμπειρία τους στην πόλη.
Όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου που
εξέδωσε η Ανταρσία στα Χανιά για την
εκδήλωση:

“Η κυβερνητική πολιτική αλλά και η
πολιτική όσων έχουν ασκήσει διοίκηση
στο Δήμο Χανίων, έως τώρα, έχουν αφή-

σει την πόλη με τεράστια έλλειψη σε
βρεφικούς σταθμούς. Οι εργαζόμενοι
μάς διευκρίνισαν ότι οι ανάγκες του δή-
μου είναι για τη δημιουργία επιπλέον 15
περίπου βρεφικών σταθμών ενώ η κυ-
βέρνηση και δημοτική αρχή έχουν εγκρί-
νει τη δημιουργία μόλις 2. 

Την Δευτέρα 1 Απρίλη ακολούθησε
μια εξίσου πλούσια, σε συμμετοχή και
συζήτηση, εκδήλωση με τους εργαζόμε-
νους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Από την πλευρά της Ανταρσίας στα
Χανιά αναδείχτηκαν τρία βασικά σημεία:
Ότι χρειάζεται πάλη ενάντια στη βίαιη
εμπορευματικοποίηση των μνημείων και
της παράδοσής τους στο υπερταμείο,
ότι οι παραπάνω πολιτικές έχουν μετα-
τρέψει την Παλιά Πόλη σε μια ειδική επι-

χειρηματική ζώνη η οποία στρέφεται
εναντίον του πολιτισμού και των ίδιων
των κατοίκων της και τρίτο η αναγκαιό-
τητα για μια πραγματική κοινωνική πολι-
τική στον πολιτισμό. Από την πλευρά
των εργαζόμενων αναδείχθηκε η σοβα-
ρή δουλειά που πραγματοποιείται στην
ανάδειξη και στην προστασία των αρχαι-
ολογικών μνημείων ενώ παράλληλα τονί-
στηκε και το σοβαρό έλλειμμα προσωπι-
κού, η επιβολή των ελαστικών σχέσεων
εργασίας, ο μονόδρομος της χρηματο-
δότησης μέσω των ΕΣΠΑ. 

Η κεντρική εκδήλωση παρουσίασης
θέσεων και ψηφοδελτίου της Ανταρσίας
στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί την Τε-
τάρτη 17 Απρίλη το απόγευμα στο Καφέ
Γωνιά των Αγγέλων, στο Ενετικό Λιμάνι.
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Στους χώρους δουλειάς η Ανταρσία στα Χανιά

Από συνέντευξη του υποψήφιου με τον ΣΥΡΙΖΑ Νίκου
Μπελαβίλα στο ηλεκτρονικό περιοδικό Popaganda:

"Η παρουσία της Cosco είναι επωφελής για το λιμάνι; Εί-
ναι ή όχι θα μείνει για ακόμα μισό αιώνα, κανείς δεν μπο-
ρεί να απομακρύνει έναν κρατικό επί της ουσίας κολοσσό
από το λιμάνι, έναν από τους μεγαλύτερους ναυτικούς ορ-
γανισμούς στον κόσμο, αυτό πρέπει να το πάρουμε από-
φαση, προσωπικά το έχω πάρει. Μέσα σε συνθήκες ιδιό-
μορφες, συνθήκες οικονομικού στραγγαλισμού, η ελληνι-
κή κυβέρνηση επέλεξε να συμβιβαστεί με την Cosco όπως
επέλεξε μια άλλη κυβέρνηση κάποτε και συμβιβάστηκε με
την Hochtief στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν
έχει νόημα να συζητάμε αυτό αλλά το πώς θα είναι αμοι-
βαία επωφελής η σχέση προκειμένου να έχουμε ξανά οι-
κονομική παραγωγή στον Πειραιά. Οι δρόμοι για να οδη-
γηθούμε εκεί είναι πολλοί, ώστε να υπάρξει μια win-win
σχέση και η λειτουργία του λιμανιού να μην αφήνει οφέλη
μόνο στην Cosco αλλά και στην τοπική οικονομία, και στις
περιφερειακές σχέσεις εργασίας. Αυτό δεν συμβαίνει σή-
μερα." (http://popaganda.gr/belavilas-nikos-peiraias/…)

Μιας λοιπόν και ο Νίκος Μπελαβίλας το έχει πάρει από-
φαση, καλό θα ήταν να συνηθίσουμε. Η Cosco θα είναι
εδώ για 50 χρόνια... 

Τι σημαίνει ωστόσο αυτός ο ρεαλισμός του εφικτού που
προτείνει ο Μπελαβίλας; 

Σημαίνει ότι η Cosco θα κάνει κουμάντο στον Πειραιά
και εμείς θα διαλέξουμε τον πιο συμπαθή διεκπεραιωτή
των υποθέσεών της στο δήμο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
που ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση προσπαθεί να κρατηθεί σαν
ο εντεταλμένος της ΕΕ με το πιο ανθρώπινο πρόσωπο, σε
σχέση με την προοπτική μιας κυβέρνησης ΝΔ. 

Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να αλ-
λάξουμε τις ζωές μας προς το καλύτερο, εκτός από το να
ψηφίσουμε τον Μπελαβίλα και τους "ειδικούς" που τον
πλαισιώνουν, ώστε να "είναι αμοιβαία επωφελής η σχέση
προκειμένου να έχουμε ξανά οικονομική παραγωγή στον
Πειραιά". Win - win.

Πειραϊκή
Και τι γίνεται τότε με την επέκταση στην Πειραϊκή;  
Αυτό είναι προφανώς αντικείμενο μελλοντικής διαπραγ-

μάτευσης μεταξύ της "Cosco για πενήντα χρόνια" και μιας
μελλοντικής δημοτικής αρχής ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε πρέπει και
'μεις να το πάρουμε απόφαση: θα γίνει.

Και τι γίνεται με το "κίνημα" στο οποίο αναφέρεται αλ-
λού στη συνέντευξή του και σε όλη τη μέχρι τώρα προ-
εκλογική του εκστρατεία;

Εδώ το κίνημα δεν αναφέρεται ούτε στο περιθώριο της
συζήτησης. Οι δέκα χιλιάδες και πλέον υπογραφές που
έχουν μαζέψει οι κάτοικοι της Πειραϊκής, η ανεξάρτητη
τεκμηρίωση που έχει γίνει για τις επιπτώσεις στη δημόσια
υγεία, τις μετακινήσεις στην πόλη, τη διαρκή καταπάτηση
δημόσιου χώρου από το ναυτιλιακό κεφάλαιο, είναι πράγ-
ματα που πρέπει να το πάρουμε απόφαση: δεν μετράνε
μία. Το κίνημα είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ προεκλογική καύσιμη
ύλη και τίποτα άλλο.

Έχουμε ξαναγράψει ότι και η πιο μικρή κατάκτηση για
τους εργαζόμενους και τους κατοίκους του Πειραιά δεν
μπορεί να έρθει παρά σαν αποτέλεσμα μεγάλων αγώνων... 

Η δικιά μας άποψη είναι ότι η αντίσταση που έχει αρχίσει
να ξεδιπλώνεται στα σχέδια επέκτασης του λιμανιού στην
Πειραϊκή, μπορεί να γίνει η αρχή του ξηλώματος της Cosco
συνολικά από το λιμάνι. Και μια τέτοια προοπτική, δυστυχώς
για τον Μπελαβίλα, θα σημαίνει ότι θα χρειαστεί να το πάρει
επίσης απόφαση ότι δεν θα είναι η Cosco, ούτε ο ίδιος και οι
"ειδικοί" συνεργάτες του, αλλά το κίνημα, οι ίδιοι οι άνθρω-
ποι του Πειραιά, αυτοί που θα έχουν τον πρώτο λόγο για να
αποφασίσουν ποιος κάνει κουμάντο στην πόλη και το λιμάνι.

Σχόλιο της Ανταρσίας στο Λιμάνι 
από την ιστοσελίδα της

Ο Μπελαβίλας, το λιμάνι και
ο “ρεαλισμός του εφικτού” Στην εκδήλωση παρουσίασης της διακήρυξης και του ψηφο-

δελτίου της προχωράει η Ανταρσία στο Λιμάνι του Πειραιά
(Σάββατο 13 Απρίλη, 6μμ Β' Δημοτική Κοινότητα Δ. Πειραιά
Δραγάτση Ιάκωβου 1Α) και ήδη μια σειρά
από αγωνιστές και αγωνίστριες έχουν
μπει στην μάχη των εξορμήσεων, των πε-
ριοδειών αλλά και της στήριξης του ψη-
φοδελτίου. Ανάμεσα  στα πρώτα ονόμα-
τα που έχουν δηλώσει την υποψηφιότητά
τους για δημοτικοί σύμβουλοι, είναι οι: 

Αλεξανδροπούλου Ελένη, φοιτήτρια
Παν. Δυτικής Αττικής, Αλεξανδροπούλου
Εύη, φοιτήτρια Παιδαγωγικού, Αλφιέρης
Αντώνης, ελεύθερος επαγγελματίας, Ανα-
στασιάδης Τάσος, υπεύθυνος του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημόνια, Ανδρέου
Τιάνα, συνδικαλίστρια στην Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς, Ανδρέου Μαρία, εκπαιδευ-
τικός, Βέρμη Ειρήνη, εργαζόμενη στην
Ιδιωτική Υγεία, Βρούσο Γκετιάνα (Ευγε-

νία), ιδ. υπάλληλος , Αλβανική Κοινότητα, Γαλάκου Πέγκυ, εργα-
ζόμενη στον επισιτισμό, Γιατράκου Δήμητρα, εκπαιδευτικός, Γώ-
γου Λαμπρινή, εργαζόμενη στον επισιτισμό, Διαβολάκη Κατερίνα,

μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Κερα-
τσινίου, Ζέκιο Μάριος, Οικοδόμος, Αλβανική
Κοινότητα, Καλαφάτης Γιώργος, ελεύθερος
επαγγελματίας, Κεσίνη Ξένη, δικαστική επιμελή-
τρια, Κορογόνας Γιώργος, εργαζόμενος επισιτι-
σμού, Λιβαδάρος Γιάννης, μέλος ΔΣ Συλλόγου
Εργαζομένων Δήμου Κερατσινίου, Μαραβελάκη
Αφροδίτη, διδάκτορας Παιδαγωγικής, Μαραβε-
λάκη Μαίρη, συνταξιούχος, Μαυρίδης Γιώργος,
συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος, Μόσχος Μα-
νώλης, συνταξιούχος, Παντελιός Σπύρος, συν-
ταξιούχος, Πρέκας Αρτέμης, εργολαβικός εργα-
ζόμενος στον ΗΣΑΠ, Σιμιτσόπουλος Παναγιώ-
της, εργαζόμενος στην Ιδιωτική Υγεία, Τσινίκα
Άννα, μουσικός εργαζόμενη στην ΕΡΤ, μέλος
του ΔΣ του ΠΣΥΠΕΡΤ, Τσόλκα Ελένη, αναπλη-
ρώτρια εκπαιδευτικός.

Ανταρσία στην Κοκκινιά

Aνταρσία στο Λιμάνι Πρώτοι υποψήφιοι

Συζήτηση της Ανταρσία στα Χανιά με τους εργαζόμενους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
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Σε εκδήλωση παρουσία-
σης του ψηφοδελτίου
της προχωράει η Αν-

ταρσία στην Πάτρα, το Σάβ-
βατο 13 Απρίλη, στις 7μμ
στην αίθουσα ΕΒΕ (Αράτου
21, πλατεία Όλγας), με κεν-
τρικό ομιλητή τον υποψήφιο
δήμαρχο της κίνησης Δημή-
τρη Μπελιά, ενώ ξεκινάνε οι
εξορμήσεις και οι περιοδείες
της κίνησης με την τετρασέ-
λιδη διακήρυξη που κυκλο-
φορεί. 

“Για να τα πάρουμε όλα πί-
σω χρειάζεται ένα κίνημα
που θα συγκρουστεί αποφα-
σιστικά με τα μνημόνια, τις
απολύσεις, τη διάλυση των
Δήμων. Που θα παλέψει
ενάντια σε φασισμό, ρατσι-
σμό και σεξισμό. Για το δυνά-
μωμα αυτού του κινήματος
παλεύει η Ανταρσία στην Πά-
τρα για την αντικαπιταλιστική
ανατροπή” αναφέρεται ανά-
μεσα σε άλλα στο 4σέλιδο
της κίνησης. 

“Η Ανταρσία στην Πάτρα
παλεύει για τον συντονισμό
και το άπλωμα των αγώνων.
Για την ενωτική δράση με
όλον τον κόσμο που επιμένει
αριστερά. Που θέλει να χτί-
σει μια εργατική αριστερή
αντιπολίτευση που να συγ-
κρούεται αποτελεσματικά με
τις επιθέσεις από τα δεξιά
και να ξεπερνά τα «ρεαλιστι-
κά» όρια διαχείρισης της δη-
μοτικής αρχής. 

Η "Ανταρσία στην Πάτρα"
έχει στην καρδιά της πολιτι-
κής της το αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα δράσης, που ση-
μαίνει διαγραφή του χρέους,
φορολόγηση των πλούσιων,
κρατικοποίηση των τραπε-
ζών, έξοδο από ΕΕ-Ευρώ,
απαγόρευση των απολύσε-
ων, εργατικός έλεγχος. Αυτά
μόνο η ίδια η εργατική τάξη
μπορεί να τα επιβάλει. Και
μόνο με αυτά τα αιτήματα και
τους αγώνες μας, μπορούν
να γίνουν τα δισεκατομμύρια
που μας κλέψανε, λεφτά για

τις ανάγκες μας. 
Μπορούμε να κερδίσουμε

μια Πάτρα όπως τη θέλουμε.
Γιατί η Πάτρα είναι η πόλη
του Νίκου Τεμπονέρα, των
αγώνων των εργαζομένων
της Πειραϊκής Πατραϊκής και
της ΜΙΣΚΟ, της κατειλημμέ-
νης ΑΒΕΞ, του Παραρτήμα-
τος το ’73. 

Φωνή των αγώνων
Είναι η πόλη που όλη την

τελευταία δεκαετία, πλημμύ-
ρισαν οι δρόμοι της ξανά και
ξανά στις πανεργατικές
απεργίες αλλά και από κατα-
ληψίες φοιτητές. Η πόλη που
από την ΕΡΑ Πάτρας εξέπεμ-
πε τη φωνή των αγώνων, κόν-
τρα στο "μαύρο" των Σαμαρο-
βενιζέλων. Που σείστηκε από
τα συνθήματα των εργατών
γης της Μανωλάδας, όταν
διαδήλωναν μαζί με τους αν-
τιφασίστες της Πάτρας στα
δύο χρόνια από την δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα. 

Η πόλη που ο κόσμος της
δεν επέτρεψε ούτε σκέψη για
διοργάνωση εθνικιστικών
συλλαλητηρίων. Που δεκαε-
τίες τώρα άνοιξε την αγκαλιά

της στους πρόσφυγες, κόν-
τρα στην Δεξιά, τους φασί-
στες και τις «επιχειρήσεις
σκούπα» της αστυνομίας.
Μια πόλη με κινήματα γειτο-
νιάς, για ελεύθερους χώρους
και για την απομάκρυνση των
κεραιών από τις κατοικημέ-
νες περιοχές και τα σχολεία.

Οι αγωνιστές της "Ανταρ-
σία στην Πάτρα" πρωτοστά-
τησαν σε όλες αυτές τις μά-
χες. Ήμασταν μαζί σε κάθε
κινητοποίηση, απεργιακή μά-
χη και κατάληψη. Στις μάχες
κόντρα στις απολύσεις, για
παρατάσεις των συμβάσεων,
για μαζικές προσλήψεις και
μόνιμη δουλειά, από τα εργο-
στάσια της ΒΙΠΕ μέχρι το
ΠΓΝΠ. Στην καρδιά του αντι-
φασιστικού κινήματος, που
έκλεισε τα γραφεία των νεο-
ναζί και στην αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες. Κομμάτι
του δικτύου των αγωνιστών
που πήρε την πρωτοβουλία,
οργάνωσε και στήριξε φέτος
την διεθνή αντιφασιστική μέ-
ρα δράσης στις 16 Μάρτη
που απλώθηκε σε πάνω απο
30 χώρες. Στην πρώτη γραμ-
μή ενάντια στο σεξισμό και
την καταπίεση, στα pride και
στην ιστορική απεργιακή 8
Μάρτη την διεθνή ημέρα για
την απελευθέρωση των Γυνα-
κών. 

Συνεχίζουμε να παλεύουμε
αταλάντευτα για την δική
μας εναλλακτική διέξοδο από
την κρίση, που έχει σαν αφε-
τηρία τους αγώνες των εργα-
ζόμενων εδώ και σήμερα.
Τους αγώνες αυτούς θέλου-
με να δυναμώσουμε και να
φέρουμε τη φωνή τους και
μέσα στο δημοτικό συμβού-
λιο της Πάτρας”.

Με επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε
στις 30 Μάρτη η

πρώτη τοπική συνέλευ-
ση-εκδήλωση της δημο-
τικής κίνησης «Ανταρσία
στη Θεσσαλονίκη για
την ανατροπή» για το Α'
Δημοτικό Διαμέρισμα,
στον φιλόξενο χώρο του
Rehab Pub στο κέντρο της πόλης.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Ευκλείδης Μακρό-
γλου, δικηγόρος και υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος, περιγράφοντας το πλαίσιο της
επερχόμενης πολιτικής μάχης των εκλογών
και επισημαίνοντας τις ουσιαστικές συγκλί-
σεις πάνω στη «μνημονιακή κανονικότητα»
που δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω από επι-
φανειακές πολώσεις, είτε στο κεντρικό πολι-
τικό σκηνικό, είτε στον ίδιο το δήμο Θεσσα-
λονίκης από τους μνημονιακούς διεκδικητές
της δημαρχίας. Εξήγησε στη συνέχεια τη ση-
μασία που έχει το δυνάμωμα της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς και του προγράμματός
της σε αυτό το πλαίσιο, που θα σημάνει δυ-
νάμωμα των διεκδικήσεων για να τα πάρουμε
όλα πίσω. Η Κατερίνα Αβραμίδου, εργαζόμε-
νη στο ΨΝΘ, μέλος του Συντονιστικού Νοσο-
κομείων και υποψήφια δημοτική σύμβουλος
συνέχισε τη συζήτηση, τονίζοντας την ανάγ-
κη να εκφραστούν στις δημοτικές εκλογές οι
εργατικές μάχες για μόνιμη και σταθερή δου-
λειά, μαζικές προσλήψεις, αυξήσεις στους
δήμους, στα νοσοκομεία και στα σχολεία της
πόλης. 

Χαιρετισμό απηύθυνε αμέσως μετά ο επι-
κεφαλής της κίνησης, Γιάννης Κούτρας, που
αναφέρθηκε στην ανάγκη να στηριχτεί η μά-
χη που δίνουν οι συμβασιούχοι του Δήμου
Θεσσαλονίκης για μόνιμη και σταθερή δου-
λειά απέναντι στις απόπειρες του Μπουτάρη
να τους απολύσει και τις δηλώσεις του υπο-
ψήφιου δήμαρχου με τη ΝΔ Ταχιάου να προ-
χωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις φέρνοντας ιδιω-
τικά συνεργεία στο δήμο. 

Τόνισε επίσης (αναφερόμενος στις δηλώ-
σεις του τελευταίου για την “παραβατικότητα
και την εγκληματικότητα που απλώνονται ως
επιδημία στην πόλη” και τους “παράνομους
μετανάστες που θα έπρεπε να κρατούνται σε

κλειστά κέντρα φιλοξενίας αλλά έχουν αφε-
θεί να κινούνται απεγνωσμένοι στην πόλη”)
ότι θέλουμε να κλείσουν τα στρατόπεδα και
διεκδικούμε μια Θεσσαλονίκη ανοιχτή στους
πρόσφυγες, νομιμοποίηση και πολιτικά δι-
καιώματα στους μετανάστες που αποκλείει ο
Κλεισθένης, να δοθεί ιθαγένεια σε όλα τα
παιδιά δεύτερης γενιάς. 

Ενάντια στον εθνικισμό
Τέλος, μίλησε για τη σημασία που έχει στο

δήμο Θεσσαλονίκης η πάλη ενάντια στον
εθνικισμό και αναφέρθηκε στην επερχόμενη
συμφωνία με την οποία η Ελλάδα προτίθεται
να αναλάβει την επιτήρηση του εναέριου χώ-
ρου της Βόρειας Μακεδονίας για λογαρια-
σμό του ΝΑΤΟ, σαν ένα χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα που από τη μια καταρρίπτει όλες
τις εθνικιστικές κραυγές της δεξιάς και από
την άλλη αναδεικνύει την επιθετική παρεμβα-
τική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών με τη
γειτονική χώρα.   

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση πάνω στο
πρόγραμμα και το χαρακτήρα της παρέμβα-
σης της κίνησης, από αγωνιστές και αγωνί-
στριες που πρωταγωνίστησαν σε μάχες του
προηγούμενου διαστήματος, και ιδιαίτερα
στην πανεργατική απεργία της 8/3 και τη διε-
θνή κινητοποίηση ενάντια στο ρατσισμό και
το φασισμό στις 16/3. Δηλώθηκαν τέλος συμ-
μετοχές για το ψηφοδέλτιο και για το πρό-
γραμμα εξορμήσεων που μπαίνει για το επό-
μενο διάστημα. Αμέσως μετά ακολούθησε
πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης. 

Η κεντρική εκδήλωση παρουσίασης ψηφο-
δελτίου της Ανταρσίας στη Θεσσαλονίκη για
την Ανατροπή θα πραγματοποιηθεί το Σάββα-
το 13 Απριλίου, στις 7μμ, στον Χώρο Πολιτι-
σμού Ένεκεν, Πρ. Κορομηλά 37.

Ε.Μ.

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Να σπάσουμε τα όρια
της “ρεαλιστικής
διαχείρισης”

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με επιτυχία ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις

Δεκάδες νέοι και νέες διασκέδασαν στο
πάρτυ της αντικαπιταλιστικής δημοτικής κί-
νησης «Αντίσταση
και Ανατροπή»
ζωντανεύοντας το
«Στέκι Νεολαίας»
του Δήμου Βρι-
λησσίων, με μου-
σική και χορό!

“Σας ευχαρι-
στούμε όλες και
όλους για την στή-

ριξη και συνεισφορά! Συνεχίζουμε τον αγώνα
για να πάρουμε πίσω την πόλη μας, τα δι-

καιώματα, τις ζωές
μας” αναφέρει η
δημοτική κίνηση
που πραγματοποιεί
την ανοιχτή της
συνέλευση κάθε
Τρίτη στις 7.30μμ
στο Πνευματικό
Κέντρο, στην οδό
Κισσάβου 11. 

Αντίσταση και Ανατροπή στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ



ΜΑΡΟΥΣΙ Εκδήλωση 
“Εκτός των Τειχών”

Με επιτυχία έλαβε χώρα η ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης ψηφοδελτίου και εκλογής
του επικεφαλής της Αριστερής Ριζοσπαστικής Δημοτικής Κίνησης Μαρουσιού

“Εκτός των Τειχών” στις 28/3 στον πολυχώρο Βαβέλ. Παρουσία δεκάδων αγωνιστριών
και αγωνιστών της περιοχής, ο δημοτικός σύμβουλος Τάσος Σπυρόπουλος και ο υποψή-
φιος δήμαρχος Δημήτρης Πολυχρονιάδης παρουσίασαν το φάσμα των αγώνων στους
οποίους έχει παρέμβει και πρωτοστατήσει η Κίνηση, ένα φάσμα ευρύ τόσο στο περιεχό-
μενο όσο και στο χρόνο. 

Οι ομιλητές, στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου, ανέδειξαν ότι στη δημοτική κίνηση
“Εκτός  των Τειχών” μετέχουν αγωνιστές των κινημάτων, πολιτικά ενεργοί στο εργατικό,
φοιτητικό, νεολαιίστικο, αντιπολεμικό, αντιφασιστικό, αντιρατσιστικό, γυναικείο και ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κίνημα, αγωνιστές από την αντικαπιταλιστική, αντισυστημική, μαχητική και αντιδια-
χειριστική αριστερά. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Ηλία Λοΐζο, υποψήφιο περιφερει-
ακό σύμβουλο Αττικής με την “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική”, καθώς και πα-
ρεμβάσεις από μέλη που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο, ανάμεσά τους και ο Στέργιος
Κατσαρός, αγωνιστής του αντιδικτατορικού αγώνα και υποψήφιος δημοτικός σύμβου-
λος. 

“Βρεθήκαμε στο πλευρό του αγώνα των συμβασιούχων του δήμου για δουλειά, στην
κατάληψή τους στο δημαρχείο και στους δρόμους το 2017, πρωτοστατήσαμε στον αγώ-
να ενάντια στον φασισμό που πέτυχε να κλείσει δύο φορές το 2014 και το 2018 τα γρα-
φεία της Χ.Α στο Μαρούσι αλλά και στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες τόσο για δωρε-
άν, δημόσια, σύγχρονη εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη. Στην διεκδίκηση το Μα-
ρούσι να είναι μια πόλη ανοιχτή για τους πρόσφυγες, να κλείσει το στρατόπεδο της Μα-
λακάσας” τόνισε στην ομιλία της η Αφροδίτη Φράγκου που συντόνισε και την εκδήλωση,
ενώ η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Δήμητρα Τζάκου κάλεσε σε συμμετοχή στο αντι-
φασιστικό συλλαλητήριο στις 18 Απρίλη στην επέτειο των 4 χρόνων δίκης της Χ.Α.
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Όχι στις διασπαστικές 
κινήσεις

Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες
Με θλίψη και αγανάκτηση καταγράφουμε τη

δημοσιοποίηση διασπαστικής κίνησης στο Δήμο
της Αθήνας με το όνομα «Αντικαπιταλιστική ανα-
τροπή» και ανοιχτή επίθεση στο σχήμα της «Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας» με το οποίο
δώσαμε τις μάχες όλα τα χρόνια ύπαρξης της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Πρόκειται για τραγικό λάθος που
αμέσως πήρε τον χαιρέκακο τίτλο «Εκλογικό σχί-
σμα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ» στα ΜΜΕ.

Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας και ο
εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλός της Πέτρος
Κωνσταντίνου έχουν συμβάλει πολύτιμα στην
ανάδειξη της αντικαπιταλιστικής προγραμματι-
κής και κινηματικής κοινής δράσης της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα μέτωπα. 

Στο αντιφασιστικό μέτωπο από την πρώτη
στιγμή: όταν προκάλεσε τον ναζιστικό χαιρετι-
σμό του Μιχαλολιάκου μέσα στο δημοτικό συμ-
βούλιο και ανέδειξε τον εγκληματικό χαρακτήρα
της Χρυσής Αυγής σε εποχές που διάφοροι «δη-
μοκράτες» την θεωρούσαν νόμιμο πολιτικό κόμ-
μα. Μέχρι σήμερα που έβαλε το κίνημα της Αθή-
νας στο πλευρό της παγκόσμιας αντιρατσιστικής
και αντιφασιστικής δράσης της 16 Μάρτη. Περ-
νώντας μέσα από την ανθρώπινη ασπίδα υπερά-
σπισης των μεταναστών μπροστά στο Δημαρ-
χείο, τότε που ο Κασιδιάρης και τα τάγματα εφό-
δου εξαπέλυαν πογκρόμ στο κέντρο της Αθήνας.

Πάντοτε μπροστά στους εργατικούς αγώνες,
από τη στήριξη της κατάληψης στο Δημαρχείο
από τους εργαζόμενους του Δήμου, μέχρι τη ση-
μερινή μάχη των καθαριστριών στα Νοσοκομεία.
Και σταθερά μαζί με τον κόσμο που πάλευε και
παλεύει για να σώσει τις γειτονιές του από τα
αρπαχτικά των Mall ή των ΠΑΕ, από το Γουδί μέ-
χρι τον Κολωνό.

Πάντοτε αιχμηρά πολιτικά και ενωτικά κινημα-
τικά, αναδεικνύοντας τις αντικαπιταλιστικές
εναλλακτικές λύσεις απέναντι στις καπιταλιστι-
κές κραυγές για το «πού θα βρεθούν τα λεφτά
για όλα αυτά;» και απέναντι στις ρεφορμιστικές
αυταπάτες ότι «υπάρχουν πιο ‘ρεαλιστικές’
απαντήσεις». Η διαγραφή του χρέους, ο εργατι-
κός έλεγχος των τραπεζών, η διεθνιστική ρήξη
με την ΕΕ και την ΕΚΤ αναδείχθηκαν συστηματι-
κά ως λάβαρα της αντικαπιταλιστικής πολιτικής
που εκπροσωπεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Και πάντοτε ενω-
τικά και ανοιχτά προς τον κόσμο του αγώνα, χω-
ρίς σεχταριστικούς αποκλεισμούς ή απομονωτι-
κές αποχές που γυρίζουν την πλάτη σε αγωνι-
στές και αγωνίστριες που κάνουν βήματα μπρο-
στά. Αυτά είναι ουσιαστικά δείγματα για γνήσιες
δημοκρατικές διαδικασίες που αγκαλιάζουν αντί
να αποκλείουν.

Χάρη σε αυτή την πολιτική πρακτική η Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας φτάνει σήμερα να
συσπειρώνει στις γραμμές της και στο ψηφοδέλ-
τιό της ένα ολόκληρο φάσμα από τους πρωτα-
γωνιστές και τις πρωταγωνίστριες όλων των μα-
χών: από τους συντρόφους και τις συντρόφισ-
σες της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, μέχρι τις εργάτριες που έκαναν πράξη
την απεργιακή 8 Μάρτη για την απελευθέρωση
των Γυναικών. Από μαχητές για τα δικαιώματα
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μέχρι τους μετανάστες
που αγωνίζονται για να πάψουν τα Αστυνομικά

Τμήματα της Αθήνας να είναι τόπος μαρτυρίου
για τα αδέρφια μας τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες.

Όλα αυτά είναι πολύτιμες κατακτήσεις για την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και αποτελεί πρόκληση η διασπαστι-
κή προσπάθεια σε βάρος της. Δεν στέκουν οι
διαδικαστικές επιθέσεις περί «αυτοανακήρυξης».
Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας άνοιξε τις
διαδικασίες της τρέχουσας εκλογικής παρέμβα-
σης πριν από μήνες με κεντρική συνέλευση και
ακολούθησε σειρά ανοιχτών διαδικασιών τοπικά
στα κοινοτικά διαμερίσματα του Δήμου. Πάντοτε
ήταν ανοιχτά και δημόσια καλεσμένα όλα τα μέ-
λη και οι τάσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η διασπαστική
προσπάθεια ξεκίνησε από την αρχή συνειδητά
με κάλεσμα αποχής από αυτές τις διαδικασίες.
Στον αντίποδα, αντιπροσωπείες της Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας συμμετείχαν σε κάθε
σύσκεψη της διασπαστικής κίνησης για να εξη-
γήσουν πολιτικά τα ζητήματα και να τονίσουν ότι
παραμένει ανοιχτή η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο
όσων το επιθυμούν, παρά τις επιμέρους διαφω-
νίες. Η απάντηση ήταν αρνητική φτάνοντας ακό-
μη και σε φραστικούς προπηλακισμούς συντρό-
φων. 

Πού βρισκόμαστε σήμερα; Οι συνιστώσες της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΑΡΙΣ, η Μετάβαση, η ΟΚΔΕ-Σπάρ-
τακος έχουν αρνηθεί να συμμετέχουν στη δια-
σπαστική κίνηση και δηλώνουν ότι θα απέχουν
από διασπασμένη εκλογική παρέμβαση. Το ΝΑΡ
κατέφυγε στη συνεργασία με το ΕΕΚ για να κα-
λύψει αυτό το κενό. Αλλά αυτό χειροτερεύει τα
πράγματα. Είναι δυνατόν να υπάρξει συνεργασία
στις ευρωεκλογές με μια οργάνωση όπως το
ΕΕΚ που παρεμβαίνει στηρίζοντας τη διάσπαση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο κεντρικό δήμο της χώρας;
Προφανώς όχι.

Οι τάσεις γενίκευσης της διάσπασης δεν πε-
ριορίζονται εκεί. Τι σηματοδοτεί η παρουσία του
εκλεγμένου συμβούλου στην Περιφέρεια Αττικής
Νίκου Αδαμόπουλου στο πλευρό της διασπαστι-
κής κίνησης στο δήμο της Αθήνας; Αλίμονο αν
το ΝΑΡ αρχίσει να σπρώχνει στην έξοδο συντρό-
φους από όλα τα δημοτικά και περιφερειακά
σχήματα απαιτώντας να στηρίζουν το διασπαστι-
κό κατέβασμα στην Αθήνα. 

Καλούμε όλους τους συντρόφους και τις συν-
τρόφισσες να συμβάλουν στην προσπάθεια για
να αποτραπούν αυτές οι τάσεις γενίκευσης της
διάσπασης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Καλούμε ιδιαίτερα
τους σ. του ΝΑΡ να αναλογιστούν τις συνέπειες
από την επικράτηση τέτοιων επιλογών και να μην
προχωρήσουν σε χωριστό κατέβασμα στην Αθή-
να. Έχουμε μπροστά μας έναν ανοιχτό διάλογο
στα πλαίσια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τις βλαβερές συ-
νέπειες κάθε σεχταρισμού και οπορτουνισμού,
ας μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση πάνω στα
ερείπια της καλύτερης προσπάθειας της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς,
η αντιπροσωπεία του ΣΕΚ 
στην ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

• Το παραπάνω κείμενο απέστειλε προς τα μέ-
λη της ΚΣΕ, του ΠΣΟ και των τοπικών επιτροπών
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ η αντιπροσωπεία του ΣΕΚ στην
ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Φυσάει Κόντρα
Η δημόσια παρουσίαση της εκλογικής διακήρυξης και των πρώτων υποψηφιοτήτων του

Φυσάει Κόντρα γίνεται την Παρασκευή 5 Απριλίου στις 19.00 στο Δημαρχείο Αγίας Παρα-
σκευής. “Προσκαλούμε τους φίλους και τις φίλες του Φυσάει Κόντρα, τα τοπικά μέσα και
κάθε κάτοικο που ενδιαφέρεται να έρθει στην ανοιχτή παρουσίαση-συζήτηση” αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση της κίνησης που θα συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές της
26ης Μαΐου με επικεφαλής τον Θάνο Ανδρίτσο και “απευθύνει ένα ενωτικό ανατρεπτικό
κάλεσμα συμπόρευσης και στήριξης σε όλες τις μαχόμενες δυνάμεις της Αριστεράς και
του τοπικού κινήματος, καθώς και σε κάθε κάτοικο, εργαζόμενο, νέα και νέο”.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Μια πόλη στο δρόμο 
Συνέλευση πραγματοποιεί στην Καλλιθέα η νέα δημοτική κίνηση “Μια Πόλη στο Δρό-

μο” την Κυριακή 7 Απριλίου, στις 10:30πμ στην αίθουσα του κέντρου υποδοχής παλιννο-
στούντων στην οδό Πλάτωνος 14. Τα θέματα που έχει προτείνει το Συντονιστικό της κίνη-
σης είναι οι υποψηφιότητες, η ανάδειξη επικεφαλής και συλλογικής εκπροσώπησης με
βάση τις απόφάσεις της προηγούμενης συνέλευσης, καθώς και οι δραστηριότητες (εκδη-
λώσεις, γλέντι οικονομικής ενίσχυσης, υλικά, εξορμήσεις).

Ραφαήλ Καστρίτσης

Μαρούσι, 28/3
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Η Ανιές Βαρντά που πέθανε στις 29
Μάρτη στα 90 της έγινε περισσότε-
ρο γνωστή στα τελευταία χρόνια

της ζωής της με το «Πρόσωπα και ιστο-
ρίες» που γύρισε με τον «γκραφιτά» JR και
με το αυτοβιογραφικό «Η Βαρντά από την
Ανιές» που παρουσίασε στις Κάννες το
2018. Την ονόμασαν τιμητικά «Γιαγιά του
Γαλλικού Νέου Κύματος». 

Εισπρακτικά, μόνο η ταινία της «Δίχως
στέγη, δίχως νόμο» με τη Σαντρίν Μπονέρ
(1985) με ηρωίδα μια ασυμβίβαστη νέα γυ-
ναίκα γνώρισε την επιτυχία. Δεν είναι υπερ-
βολή να ισχυριστούμε ότι το έργο της
υπήρξε υπερβολικά πρωτότυπο και πρωτο-
ποριακό για την εποχή του, χρειάστηκαν
δεκαετίες για να «ανακαλύψουν» κοινό και
κριτικοί μια γυναίκα που έκανε σινεμά σε
εποχές που η βιομηχανία του θεάματος
ήθελε τις γυναίκες μπροστά και όχι πίσω
από τον φακό. Η Βαρντά κινηματογράφησε
τις ιστορίες, τις ζωές, τους αγώνες, τα
πρόσωπα και σώματα γυναικών (και αν-
δρών), με όπλα την άμεση παρατήρηση,
την αισθητική περισυλλογή αλλά και την
πολιτική-κοινωνική σκοπιά.  

Γεννημένη στο Βέλγιο από Έλληνα πατέ-
ρα και Γαλλίδα μητέρα, μεγάλωσε στην πα-
ραλιακή λουτρόπολη Σετ της Νότιας Γαλ-
λίας και μετακόμισε στο Παρίσι στα 18 για
να σπουδάσει φωτογραφία. Στο σινεμά πέ-
ρασε το 1955 με την ταινία «Point courte»,
που γύρισε στη Σετ με αυτοσχέδιο-πειρα-
ματικό τρόπο, πριν ακόμα αποκτήσει γνώ-
σεις για την κινηματογραφική τέχνη. Αφη-
γείται μια ταραγμένη ερωτική ιστορία με
φόντο τους καθημερινούς αγώνες επιβίω-
σης της μικρής κοινότητας. Εκεί αρχίζουν
να διαμορφώνονται όλα τα στοιχεία του σι-
νεμά της: Οικεία προσωπική ματιά, πολιτι-
κή τοποθέτηση και δράση, αντίληψη του
χώρου και της ζωής των απλών ανθρώπων.
«Μοναδικές  επιρροές μου ήταν η ζωγραφι-
κή, τα βιβλία και η ίδια η ζωή» ανάφερε

χρόνια μετά. Σήμερα η ταινία θεωρείται χα-
ρακτηριστικό δείγμα Γαλλικού Νέου Κύμα-
τος (Nouvelle Vague), με τη διαφορά ότι το
ρεύμα αυτό εγκαινιάστηκε επίσημα 5 χρό-
νια αργότερα! 

Πολιτική
Λίγο αργότερα γύρισε το υπαρξιακό και

επίσης πρωτοποριακό «Η Κλεό από τις 5
μέχρι τις 7 μ.μ.», δυο πραγματικές ώρες
από τη ζωή μιας τραγουδίστριας που αντι-
μετωπίζει μια δύσκολη διάγνωση για την
υγεία της. Αν και στις περισσότερες ταινίες
επιλέγει να μην πολιτικολογεί με άμεσο
τρόπο, η πολιτική είναι πανταχού παρούσα,
σε ένα δεύτερο, αλλά όχι λιγότερο σημαν-
τικό επίπεδο. Είναι η κινητήρια δύναμη που
μπλέκεται με τις ζωές των ηρώων της. 

Ενεργό μέλος της ομάδας της «Αριστε-
ρής Όχθης» και της γενικότερης αμφισβή-
τησης που μπολιάστηκε από το κίνημα του
Μάη του ’68 και την επαναστατική αριστε-
ρά, μαζί με μια γενιά αριστερών κινηματο-
γραφιστών όπως ο Κρις Μαρκέρ, ο Αλέν
Ρενέ, ο Γιόρις Ίβερς κ.α., γύρισε το «Μα-

κρυά από το Βιετνάμ» (1967), σκληρή κα-
ταγγελία των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. 

Όταν το 1968 βρέθηκε με τον σύντροφό
της σκηνοθέτη Ζακ Ντεμί στις ΗΠΑ, γύρισε
τις «Τοιχογραφίες» και το ντοκιμαντέρ
«Μαύροι Πάνθηρες» στην υπεράσπιση του
ηγέτη της οργάνωσης, Χιούι Νιούτον που
κατηγορήθηκε για φόνο. Το 1971, όταν στη
Γαλλία φούντωνε το γυναικείο κίνημα, υπέ-
γραψε το «Μανιφέστο των 343», μια δήλω-
ση επώνυμων γυναικών ότι είχαν κάνει
έκτρωση (παράνομη τότε) και απαιτούσαν
την πλήρη νομιμοποίηση και ελεύθερη
πρόσβαση στην αντισύλληψη και την
έκτρωση. Λίγο μετά θα γυρίσει μια ταινία
εμπνευσμένη από αυτό τον αγώνα (L'une
chante, l'autre pas -1977).

Το έργο της συνέχισε να περνά απαρα-
τήρητο, παρά την διαρκή επινοητικότητα
και την ελευθερία στην έκφραστικότητα σε
βαθμό θρασύτητας (ή ίσως εξαιτίας αυτών
των δυο στοιχείων), αλλά η ίδια δεν τα πα-
ράτησε ποτέ. Αντιμετώπισε το πέρασμα
στην ψηφιακή τεχνολογία σαν ακόμα μεγα-
λύτερη δυνατότητα προσωπικής δημιουρ-
γίας, επιστρέφοντας στα 70 της στην ψη-
φιακή πια φωτογραφία και τις εικαστικές
εγκαταστάσεις. Εντυπωσιακό δείγμα απο-
τελεί το ντοκιμαντέρ «Μην πετάξεις τίποτα»
(Les glaneurs et la glaneuse -2000), εμ-
πνευσμένο από τον κλασικό πίνακα του Μι-
γέ, «Οι σταχολογήτρες», στο οποίο μιλάει
για τους «σταχολογητές» -ανθρώπους που
ζουν από τη συλλογή καρπών (πατάτες) ή
τον διαχωρισμό αντικειμένων (από σκουπί-
δια). 

Είναι κρίμα που η Ανιές Βαρντά έφυγε σε
μια στιγμή που ο κόσμος άρχισε να ανακα-
λύπτει πλατιά τη δουλειά της και την ίδια.
Στην τελευταία Μπερλινάλε δήλωσε με ευ-
θύτητα ότι χωρίς να εντάσσεται σε συγκε-
κριμένο πολιτικό χώρο, υπήρξε πάντα αρι-
στερή. «Οι ταινίες μου μιλάνε για τους
φτωχούς και τους καταπιεσμένους, για την
εργατική τάξη, για τις γυναίκες». Η Ανιές
Βαρντά θα μας λείψει!

Δήμητρα Κυρίλλου

Το περασμένο Σαββατοκύριακο βρέθηκα, ύστερα
από πρόσκληση της τοπικής οργάνωσης της Die
Linke, στο διήμερο Europatage (Μέρες Ευρώπης)

που οργάνωσε στο Έσσεν (μια πόλη κοντά στο Ντί-
σελντορφ). 

Το διήμερο άνοιξε με μια συζήτηση με τίτλο “Τι εί-
ναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;” και εισηγητή τον Volkhard
Mosler από το αντικαπιταλιστικό δίκτυο Marx 21 και
έκλεισε με μια συγκέντρωση με θέμα “Πως μπορούμε
να σταματήσουμε την ακροδεξιά;” και εισηγητές την
Gabi Engelberger, τον Karsten Schmitz και εμένα. Το
πρόγραμμα περιλάμβανε συνολικά 22 διαφορετικές
συζητήσεις με ομιλητές από πολλές ευρωπαϊκές χώ-
ρες (Βρετανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βρετανία, Κατα-
λονία, Ελλάδα). 

Όπως ήταν αναμενόμενο η συζήτηση για τη Βρετα-
νία και τις περιπέτειες του Brexit μονοπώλησε σχεδόν
το ενδιαφέρον. Εισηγητής ήταν ο Joseph Choonara
από το Socialist Workers Party, την αδελφή οργάνω-
ση του ΣΕΚ στη Βρετανία. Ο Choonara έχει γράψει
ανάμεσα στα άλλα ένα βιβλίο – οδηγό για την ανά-
γνωση του Κεφάλαιου του Μαρξ, που έχει μεταφρα-
στεί και στα Γερμανικά. Και οι συζητήσεις για την Κα-
ταλονία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία του Ορμπάν
είχαν μεγάλη συμμετοχή.

Ασφυκτικά
Η αίθουσα γέμισε σχεδόν ασφυκτικά στην τελική

συγκέντρωση για την άνοδο της ακροδεξιάς. Η Gabi
Engelberger μένει και ενεργοποιείται πολιτικά στο Κέ-
μνιτς, την πόλη της Ανατολικής Γερμανίας που οι νεο-
ναζί προσπαθούν από το περασμένο καλοκαίρι να “κα-
τακτήσουν”. Η αριστερά και το αντιφασιστικό κίνημα,
όμως, είναι αποφασισμένοι να μην τους αφήσουν. Το
περασμένο καλοκαίρι το αντιφασιστικό κίνημα απάντη-
σε με μια τεράστια συγκέντρωση 60 χιλιάδων διαδη-
λωτών στην προκλητική παρουσία των νεοναζί στην
πόλη. Η Gabi παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την
προσπάθεια -οι νεοναζί την έχουν στοχοποιήσει για
αυτό και την απειλούν μόνιμα και συστηματικά.

Για την κατάσταση στο Münster μίλησε ο Karsten
Schmitz. Τo Münster ήταν στις τελευταίες εκλογές
μια από τις μεγάλες “τρύπες” για το AfD (Εναλλακτι-
κή για τη Γερμανία), το κόμμα που δίνει σήμερα κά-
λυψη στους νεοναζί: δεν κατάφερε να περάσει το
όρο του 5% και έμεινε έξω από το τοπικό συμβούλιο.
Αλλά το πρόβλημά τους δεν είναι μόνο εκλογικό: το
αντιφασιστικό κίνημα έχει καταφέρει, μέσα από μια
πλατιά συμμαχία που περιλαμβάνει κόσμο από όλο
το φάσμα της αριστεράς, των συνδικάτων, της νεο-
λαίας κλπ να απομονώσει και τους νεοναζί και το AfD.
Αυτό το κλίμα έχει αγκαλιάσει ολόκληρη την κοινωνία
του Münster. Το AfD χρειάστηκε να καταφύγει τον
Φεβρουάριο στα δικαστήρια για να εξασφαλίσει μια
αίθουσα για συγκέντρωση από τον δήμο -που είχε
αρχικά απορρίψει το αίτημά του. Και όταν έγινε τελι-
κά η συγκέντρωση ολόκληρο το κέντρο της πόλης
ήταν βυθισμένο στο σκοτάδι: ακόμα και οι καταστη-
ματάρχες είχαν σβήσει τα φώτα στις βιτρίνες τους. 

Το AfD κατέφυγε ξανά στα δικαστήρια και δικαιώ-
θηκε -αλλά στο μεταξύ η συγκέντρωσή του είχε κατα-
στραφεί. Στη συζήτηση της περασμένης Κυριακής
στο Έσσεν τόσο ο Karsten όσο και η Gabi (και οι δυο
είναι μέλη της κίνησης Aufstehen Gegen Rassismus)
επέμειναν για την ανάγκη ενός πλατιού αντιφασιστι-
κού μετώπου που θα μπορεί, όπως στο Münster, να
απομονώσει τους νεοναζί και τα κόμματά τους.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Αντιφασιστικές
μέρες 
στη Γερμανία

ΑΝΙΕΣ ΒΑΡΝΤΑ Ταινίες που μιλάνε 
“για τους φτωχους, για τις γυναίκες”

Συναυλία αλληλεγγύης για τα αδέ-
σποτα ζώα οργανώνεται την Κυ-

ριακή 7 Απριλίου στην Πλ. Κλαυθμώ-
νος, από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι.
“Έχουμε φτιάξει μια ομάδα που
φροντίζει αδέσποτα με δικά μας έξο-
δα, περιθάλπτουμε και προωθούμε
για υιοθεσία σε καθημερινή βάση, σι-
τίζονται και περιθάλπτονται. Θα έχου-
με τη μπάντα του Δήμου και συγκρό-
τημα εθελοντών που θα παίξουν
σουίνγκ” δήλωσε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη η Μάτζυ Μολφέτα, εργαζό-
μενη στο Δήμο Αθήνας από την Φιλο-
ζωική Ένωση εργαζομένων καθαριό-
τητας του Δήμου Αθήνας. “Είναι μια
συναυλία με σκοπό την ενίσχυση των
αδέσποτων με ό,τι μπορεί να φέρει ο
κάθε πολίτης όπως φάρμακα, λουριά,
τροφές, αποπαρασιτικά, κονσέρβες
και ό,τι σχετίζεται με τα σκυλιά”. 

Ο JR και η Α. Βαρντά στο “Πρόσωπα και ιστορίες”
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ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/4
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 7.15μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
Ελ. Βενιζέλου και Έβρου 6μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 11πμ
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
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ 
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μεσ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 12μ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυηΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 καφέ Σταθμός 8μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 καφέ Σταθμός 8μμ
Όχι στα μαλακά φασίστες και βιαστές
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 στέκι Αριστερής Κίνησης 
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 
καφέ Spirit (πλατεία Βυζαντίου) 7μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
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 3/4 καφέ Ζωή 6.30μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 καφέ Τρίλιζα 7.30μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.45μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κτενιουδάκη

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 
γρ.δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΙΑ 7.30μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 καφέ Deja 7.30μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 Παιδαγωγικό 8μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 καφέ Κρίκος 7μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 καφέ Κρίκος 7μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ- ΘΗΣΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 καφέ «6» 7μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 καφέ «6» 7μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 καφέ Τζέγκα 7μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 4/4 
καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 7.30μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 11/4 
καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Γιούλη Καλοφωλιά

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 
πολιτιστικό κέντρο Αντ. Σαμαράκης 8μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 δημαρχείο 7μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Εύη Σταμπόλη

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 καφέ Ποέτα 8μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΠΜΤΗ 4/4 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλήτρια: Δανάη-Νίκη Μιχοπούλου

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 καφέ Σαρδανάπαλος
(Πλ.Άνοιξη - Ζωγράφου) 7μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλήτρια: Γωγώ Τάκη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 Goody’s 8μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου 7μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 4/3 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
20 χρόνια από τους βομβαρδισμούς του
ΝΑΤΟ στη Σερβία
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΠΕΜΠΤΗ 18/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
Κομιντέρν, η τρίτη Διεθνής
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

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

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΠΘ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4 φουαγιέ 4μμ
Η παρέμβαση της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στις φοιτητικές εκλογές
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

Εκδήλωση
ΝΟΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/4 
τμήμα πολιτικών επιστημών, αιθ.Α 6.30μμ
Όχι στα μαλακά φασίστες και βιαστές
Ομιλητές: Μπάμπης Κουρουνδής, μέλος
Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
Μαρίνα Κυρλίτσια, φοιτήτρια Πολιτικών
Επιστημών

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΑΘΗΝΑ 
8:30πμ Mετρό 
Αμπελόκηποι
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
7μμ Καμάρα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
6.30μμ Νομαρχία
ΒΟΛΟΣ 
6μμ Αγ. Νικόλας
ΠΑΤΡΑ 
6μμ Ρήγα Φεραίου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
12 μες Λιοντάρια
ΧΑΝΙΑ 
7μμ πλατεία Αγοράς

Σάββατο 6/4, 12μεσ, πλ.Κύπρου

4 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΗ Χ.Α 
Aντιφασιστικές συγκεντρώσεις 
18 Απρίλη

Ανταρσία στις 
Γειτονιές της Αθήνας

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

ΗΣΑΠ 7πμ

ΠΕΜΠΤΗ 4/4

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

ΗΣΑΠ 7μμ

ΘΗΣΕΙΟ 

Μάρκετ Ιν Νηλέως 7μμ

ΚΟΥΚΑΚΙ 

Γ. Ολυμπίου 8.30μμ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 

Market In Μεταξουργείο
7μμ

Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

ΗΣΑΠ 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ 

Λαϊκή Μ. Βόδα 11πμ

Ανταρσία στο Λιμάνι

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Σωτήρος και Καραΐσκου
11.30πμ

Ανταρσία 
στην Κοκκινιά

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4

ΝΙΚΑΙΑ 

Λαϊκή Περιβολάκη 
Παναγίτσα 12μεσ

Eξορμήσεις Δημοτικών Σχημάτων

ΚΕΕΡΦΑ Καλλιθέας
Αντιφασιστική συγκέντρωση

Εκδηλώσεις ΕΑΑΚ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά 
στη μάχη των φοιτητικών εκλογών

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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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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H εξέγερση των στρατευμένων 
στη Μέση Ανατολή 1941-44
Τη Δευτέρα 1 Απρίλη η ΕΡΤ 2

πρόβαλε, σε πρώτη τηλεο-
πτική μετάδοση, το ντοκι-

μαντέρ του Λεωνίδα Βαρδαρού
Το Αντιφασιστικό Κίνημα στη Μέ-
ση Ανατολή 1941-1944.  Αναφέρε-
ται σε μια από τις πιο σημαντικές -
και ταυτόχρονα πιο άγνωστες- σε-
λίδες του κινήματος της Αντίστα-
σης και της Αριστεράς, όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.   

Η “στάσις” του Απρίλη 1944,
όπως την ονόμασε η αστική κυ-
βέρνηση και οι Εγγλέζοι ιμπερια-
λιστές, ήταν η κορύφωση ενός κι-
νήματος που είχε ξεκινήσει από
το 1941. Το ντοκιμαντέρ διηγείται
αυτή την ιστορία με ένα πλούτο
αρχειακού υλικού (φωτογραφίες,
“επίκαιρα” της εποχής) και τις
προσωπικές μαρτυρίες πολλών
αγωνιστών που είχαν βρεθεί στη
Μ. Ανατολή. Οι ιστορικοί Προκό-
πης Παπαστράτης και Γιώργος
Μαργαρίτης παρουσιάζουν τους
βασικούς σταθμούς της πορείας
αυτού του κινήματος.

Σαλόνια
Τον Μάη του 1941 η κυβέρνηση

του τραπεζίτη Τσουδερού βρέθη-
κε, μαζί με το βασιλιά, στην Αίγυ-
πτο κάτω από τις φτερούγες των
Βρετανών ιμπεριαλιστών. Ήταν η
κυβέρνηση της δικτατορίας της
4ης Αυγούστου. Μαζί της ένα
ολόκληρος συρφετός της “καλής
κοινωνίας” που βρέθηκε με τα
“έπιπλα και τα σκυλάκια τους”
στα σαλόνια του παροικιακού κε-
φαλαίου της Αλεξάνδρειας και
του Καΐρου. 

Το ντοκιμαντέρ ωστόσο ξεκινάει
με άλλες εικόνες και μαρτυρίες.
Εκείνες των χιλιάδων προσφύγων-
κυρίως από τη Σάμο, την Ικαρία
τη Χίο και τη Μυτιλήνη- που βρέ-
θηκαν στα παράλια της Τουρκίας
για να γλυτώσουν από την πείνα
και τη φασιστική σκλαβιά. Οι μαρ-
τυρίες για τους πνιγμούς προσφύ-
γων και τις κακουχίες τους, προ-
καλούν αμέσως συνειρμούς με το
σήμερα. Και οι περιγραφές της
υποδοχής από τους Τούρκους
αγρότες και ψαράδες είναι χα-
στούκι στην εθνικιστική προπα-
γάνδα. 

Στη Μέση Ανατολή αναπαράχ-
θηκε σε “μικρογραφία” η ταξική
πόλωση που έπαιρνε γιγάντιες
διαστάσεις στην ελληνική κοινω-
νία. Κι αυτή η πόλωση έγινε πολι-
τική και βρήκε ένταση μέσα στο
στρατό που σχηματιζόταν εκεί. Οι
Εγγλέζοι ιμπεριαλιστές χρειάζον-

ταν αυτό το στρατό για τις πολε-
μικές τους επιχειρήσεις και για τις
επιδιώξεις τους στην Ελλάδα. Οι
αστοί θέλανε ένα “στρατουλάκο”
όπως έλεγε χαρακτηριστικά ένας
αντιναύαρχος για να “αποκατα-
στήσουν την τάξη” μεταπολεμικά. 

Όμως, σύντομα ανακάλυψαν
ότι έχαναν τον έλεγχο του στρα-
τού. Οι χιλιάδες πρόσφυγες και
εθελοντές (κι από ένα σημείο και
μετά επιστρατευμένοι) που πύ-
κνωναν τις τάξεις των δύο ταξιαρ-
χιών, του πολεμικού ναυτικού και
της αεροπορίας, εξοργίζονταν
από το γεγονός ότι έπαιρναν δια-
ταγές από βασιλόφρονες και φα-
σίστες αξωματικούς, από τα κα-
ψόνια, τις στερήσεις και όλα τα
μέσα που χρησιμοποιεί ο αστικός
στρατός για να κάνει τους φαντά-
ρους αυτόματα που εκτελούν δια-
ταγές. 

Γι' αυτό άρχισαν να προσχω-
ρούν μαζικά στην Αντιφασιστική
Στρατιωτική Οργάνωση (ΑΣΟ)
που είχε ιδρυθεί τον Οκτώβρη του
1941 με πρωτοβουλία κομμουνι-
στών φαντάρων με επικεφαλής
τον Γ. Σαλά. Η ΑΣΟ διακλαδώθηκε
σε ναυτικό και αεροπορία (ΑΟΝ,
ΑΟΑ) και στην ουσία τίποτα δεν
μπορούσε να γίνει στις μονάδες
χωρίς την έγκρισή της. Ήταν ένα
είδος “εργατικού ελέγχου” σε
στρατό εν καιρώ πολέμου. Η
“εθνική ενότητα” του “αντιφασι-
στικού πολέμου των Μεγάλων
Συμμάχων” έτριζε κάτω από το
βάρος της ταξικής και πολιτικής
αντίθεσης. 

Η πρώτη μεγάλη σύγκρουση
ήρθε τον Μάρτη του 1943 όταν οι

φαντάροι της 1ης Ταξιαρχίας συ-
νέλαβαν τους αξιωματικούς τους
και απαίτησαν να φύγουν οι ακρο-
δεξιοί στρατοκράτες και να σχη-
ματιστεί μια νέα κυβέρνηση.
Πράγματι η κυβέρνηση ανασχη-
ματίζεται με την είσοδο “βενιζελι-
κών” υπουργών. Αλλά η καταστο-
λή χτυπάει σκληρά τις μονάδες:
άλλες διαλύονται, άλλες υποχρε-
ώνονται σε μαρτυρικές πορείες
μέσα στην έρημο για να καταλή-
ξουν σε πόλεις της Συρίας, όπως
η Ράκα και το Χαλέπι. 

Αναμέτρηση
Η μετωπική σύγκρουση ήρθε

ένα χρόνο αργότερα. Οταν το
ΕΑΜ και το ΚΚΕ σχημάτισαν την
ΠΕΕΑ, η ηγεσία του κινήματος
στις ένοπλες δυνάμεις της Μ.
Ανατολής αποφάσισε ότι είχε έρ-
θει η κρίσιμη στιγμή. Από τις 3
Απρίλη και μετά, τα καράβια και οι
μονάδες περνούσαν στον έλεγχο
των επιτροπών των φαντάρων και
των ναυτών. Το βασικό αίτημα να
σχηματιστεί κυβέρνηση με κορμό
την ΠΕΕΑ. 

Όπως περιγράφουν διάφοροι
αγωνιστές στο ντοκιμαντέρ οι
στρατιώτες βγάζανε το στέμα από
τα δίκωχα και τα πηλίκια και το
αντικαθιστούσαν με τη λέξη ΕΛΑΣ
σε αλουμινένια ταμπελάκια. Σε κά-
ποια πλοία μισητοί αξιωματικοί
που πρόσβαλαν τους ναύτες πε-
τάχτηκαν στη θάλασσα. Ένας άλ-
λος αγωνιστής λέει στην κάμερα:
“οι Σύριοι μόλις μάθανε ότι είμα-
στε έλληνες κομμουνιστές μας
φέρνανε γεμάτα τα καλάθια με
φρούτα και τα πετάγανε μέσα στο
στρατόπεδο” που το πολιορκού-
σαν αγγλικές μονάδες. 

Ένας άλλος, ναύτης τότε, λέει
πως απευθύνθηκε στους αξιωμα-

τικούς: “Πήρα το τόμιγκαν (αυτό-
ματο όπλο) και βγήκα πάνω στο
καμπούνι (το πρόστεγο στη πλώ-
ρη) και τους μίλησα ότι απ' αυτή
την στιγμή το πλοίο βρίσκεται στα
χέρια του ελληνικού λαού. Δεν θα
πειράξω κανέναν αλλά αυτός που
θα αντιδράσει δεν το εγγυούμαι”. 

Τελικά χρειάστηκε η αιματηρή
επίθεση στα καράβια, όπως το
Σαχτούρης, για να κατασταλεί το
κίνημα στο στόλο. Ακολούθησε η
παράδοση των πολιορκημένων
μονάδων. Στη συνέχεια χιλιάδες
φαντάροι, ναύτες και αεροπόροι,
“ξεδιαλέχτηκαν” για να οδηγη-
θούν σε φυλακές και στρατόπεδα
συγκέντρωσης στην έρημο. 

Ο επίλογος γράφτηκε το Μάη
του 1944 όταν κατέφτασε η αντι-
προσωπεία του ΕΑΜ και του ΚΚΕ
από την κατεχόμενη Ελλάδα για
να συμμετέχει στην “εθνική διά-
σκεψη του Λιβάνου”. Το πρώτο
πράγμα που έκανε η αντιπροσω-
πεία ήταν να βγάλει κοινή δήλωση
με τον Παπανδρέου που είχε γινει
πρωθυπουργός με την οποία απο-
κήρυσσε το κίνημα ως “έργο
αφρόνων” και “προβοκατόρων”.
Ένας αγωνιστής λέει με πικρία ότι
“στο στρατόπεδο που ήμασταν
κλεισμένοι μας διαβάζανε από τα
μεγάφωνα την αποκήρυξή μας
από την αντιπροσωπεία του
ΕΑΜ”. 

Είναι κρίμα που το ντοκιμαντέρ
δεν περιλαβάνει μια πιο εκτενή
αναφορά στη δράση των ναυτερ-
γατών και του θρυλικού συνδικά-
του τους ΟΕΝΟ. Όταν έφτασαν
τα νέα της επίθεσης στα πλοία
στην Αλεξάνδρεια, ο Ν. Καραγιάν-
νης, ηγέτης του συνδικάτου, έριξε
το σύνθημα της απεργίας “προπέ-
λα να μην κινήσει”. 

Το κίνημα ήταν έξω από τη
γραμμή της ταξικής συνεργασίας
που οδήγησε στους συμβιβα-
σμούς του Λιβάνου και της Καζέρ-
τας, τη γραμμή που άνοιξε το
δρόμο για την ήττα τον Δεκέμβρη
του 1944. Ήταν ζωντανή απόδειξη
ότι υπήρχε άλλος δρόμος.

Λέανδρος Μπόλαρης

• Ο Προκόπης Παπαστράτης
θα είναι ομιλητής στο Μαρξισμό
2019. Στο περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα Κάτω Νο 99 (Ιούλης-Αύ-
γουστος 2013) μπορείτε να διαβά-
σετε το άρθρο του “Ελληνικές
ένοπλες δυνάμεις και αντιφασιστι-
κός αγώνας στη Μέση Ανατολή
(1941-1944)” http://socialismfrom-
below.gr/article.php?id=178

Ένα συγκλονιστικό 
ντοκιμαντέρ



Εκατό χρόνια πριν, ιδρυόταν η Κομμουνιστική Διεθνής. Ο
Μαρξισμός 2019 που οργανώνει το Σοσιαλιστικό Εργατι-
κό Κόμμα από τις 27 μέχρι τις 30 Ιούνη στην Αθήνα θα εί-

ναι αφιερωμένος σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Οχι σαν μια επέ-
τειο που ανήκει στο μουσείο αλλά σαν ένα κόκκινο νήμα το
οποίο διατρέχει όλα τα επίκαιρα ερωτήματα του κόσμου της
Αριστεράς, των εργατριών και εργατών που παλεύουν για να
“τα πάρουμε όλα πίσω”.

Εναν αιώνα πριν ο καπιταλισμός παράπαιε από την πολιτική
και κοινωνική κρίση που είχε πάρει τη μορφή του Πρώτου Παγ-
κοσμίου Πολέμου. Οι άρχουσες τάξεις είχαν χάσει τον έλεγχο
των ανταγωνισμών τους και είχαν βυθίσει την ανθρωπότητα στο
μεγαλύτερο πολεμικό σφαγείο της ιστορίας. Η “ειρήνη” και η
“κανονικότητα” δεκαετιών γινόταν θρύψαλα: οι “από πάνω δεν
μπορούσαν να κυβερνήσουν όπως παλιά” και οι “από κάτω δεν
ήθελαν να κυβερνηθούν όπως παλιά”. 

Σήμερα ζούμε σε μια τέτοια εποχή. Δέκα χρόνια μετά το ξέσπα-
σμα της παγκόσμιας κρίσης, ο καπιταλισμός δεν έχει αναρρώσει
και οι άρχουσες τάξεις βλέπουν με δέος να πυκνώνουν τα σύννε-
φα μιας νέα βουτιάς. Το “φάντασμα” της κρίσης της δεκαετίας
του 30 τις κυνηγά. Και συγχωνεύεται με την πολιτική κρίση που
αγκαλιάζει τα πιο ισχυρά κέντρα του συστήματος από την Βρετα-
νία του Μπρέξιτ μέχρι την Αμερική του Τραμπ, την περιβαλλοντική
κρίση που απειλεί να πισωγυρίσει όλη την ανθρωπότητα. 

Ηφαίστειο
Την ίδια στιγμή, η εικόνα των “από κάτω” είναι ενός ενεργού

ηφαιστείου: από τα “κίτρινα γιλέκα” στη Γαλλία, μέχρι τις απερ-
γίες στις ΗΠΑ και από την έκρηξη του κινήματος ενάντια στην
καταπίεση των γυναικών και κάθε είδους σεξιστικές διακρίσεις,
μέχρι το διεθνές κίνημα ενάντια στον ρατσισμό και τη φασιστική
απειλή. 

Η Κομμουνιστική Διεθνής ήταν η απάντηση που έδωσαν οι
επαναστάτες και οι επαναστάτριες στην κρίση της Αριστεράς
της εποχής τους. Τα πιο μεγάλα κόμματα είχαν αποτύχει να αν-
τιμετωπίσουν τις προκλήσεις του πολέμου, των ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών, είχαν συμβιβαστεί με τον καπιταλισμό. 

Τα νέα επαναστατικά κόμματα που συσπειρώθηκαν στη Κομ-
μουνιστική Διεθνή στηρίχτηκαν στη βασική επιλογή ότι αυτό το
σύστημα δεν μεταρρυθμίζεται αλλά ανατρέπεται και ότι η δύνα-
μη που θα φέρει αυτή την ιστορική αποστολή σε πέρας είναι μια,
η εργατική τάξη. Κι ότι για να νικήσει σε αυτή την αναμέτρηση
με μια αδίστακτη άρχουσα τάξη που παράγει τις πιο αντιδραστι-
κές ιδέες από κάθε της πόρο, χρειάζεται ένα επαναστατικό κόμ-
μα, σαν τους μπολσεβίκους, το κόμμα του Λένιν και του Τρότσκι. 

Πώς παλεύουμε σήμερα απέναντι στις επιθέσεις των καπιτα-
λιστών; Ποια είναι η προοπτική των αγώνων μας ενάντια στην
εκμετάλλευση και την καταπίεση; Πώς θα τσακίσουμε την ακρο-
δεξιά απειλή; Τι δείχνει η δεξιά κατρακύλα και η χρεοκοπία του
ΣΥΡΙΖΑ; Ποια Αριστερά μπορεί να δώσει προοπτική; 

Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που θα προσπαθήσει να
απαντήσει ο Μαρξισμός 2019 σε πενήντα συζητήσεις με τη βοή-
θεια ομιλητών από ένα πλατύ φάσμα της Αριστεράς. Να απαν-
τήσει δηλαδή στο ερώτημα που απάντησαν ο Λένιν και οι μπολ-
σεβίκοι εκατό και περισσότερα χρόνια πριν: “Τι να κάνουμε;” σε
κάθε μέτωπο που άνοιξαν οι μεγάλες μάχες, όχι μόνο οι εκλογι-
κές, αλλά και οι απεργιακές, οι αντιρατσιστικές, οι αντιφασιστι-
κές, οι αντισεξιστικές.  

Λ.Μ.

Νο 1368, 3 Απρίλη 2019 Μαρξισμός 2019

Με τις επαναστατικές 
ιδέες της Κομιντέρν

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Κυκλοφορεί από το Μαρξιστικό βιβλιο-
πωλείο το βιβλίο του Ντόνι Γκλούκ-
στάιν “Τα σοβιέτ στη Δύση”. 
Απαραίτητο διάβασμα για τα θυελλώ-
δη χρόνια που σημάδεψαν την ίδρυση
της Τρίτης Διεθνής.
Στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο θα βρεί-
τε επίσης το κλασικό βιβλίο του Ντάν-
καν Χάλας για την Κομιντέρν.

Mια μεγάλη ήττα υπέστη ο πρόεδρος της Τουρκίας
Ερντογάν και το κόμμα του ΑΚΡ στις τοπικές εκλογές
που έγιναν στην Τουρκία την περασμένη Κυριακή. Το κυ-
βερνών κόμμα έχασε τον έλεγχο της Άγκυρας για πρώτη
φορά σε τοπικές εκλογές και της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ερντογάν είχε επενδύσει στο αποτέλεσμα αυτών
των τοπικών εκλογών χαρακτηρίζοντάς τες  “ζήτημα επι-
βίωσης” για την Τουρκία. Σε αντίθεση με την υποστήρι-
ξη που είχε από μεγάλη μερίδα των ΜΜΕ, η δυσαρέ-
σκεια για τις αυξήσεις των τιμών και την κατρακύλα του
επιπέδου ζωής έδωσε τελικά τη νίκη στους μεγάλους
δήμους στο κόμμα CHP, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμ-
μα (το κεμαλικό κόμμα).

Στις νοτιοανατολικές περιοχές της Τουρκίας, οι Κούρ-
δοι και η αριστερά πανηγύρισαν τη νίκη του HDP παίρ-
νοντας πίσω μια σειρά δήμους που εδώ και δύο χρόνια
είχαν περιέλθει κάτω από τον έλεγχο του τουρκικού
κράτους. 

“Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν ήταν μια νίκη για
όλους όπως δήλωσε ο Μπαχτσελί” (αρχηγός του φασι-
στικού MHP που συμμάχησε με το AKP στις δημοτικές
εκλογές). Υπάρχει ένας ηττημένος από αυτές τις εκλο-
γές και αυτό είναι το AKP” αναφέρει ξεκινώντας η ανα-
κοίνωση για το εκλογικό αποτέλεσμα του DSiP του
αδελφού κόμματος του ΣΕΚ στην Τουρκία.

“Το AKP όχι μόνο έχασε αρκετούς δήμους από τους
800 που είχε κερδίσει στις εκλογές του 2014, αλλά υπέ-
στη μια πλήρη κατάρρευση στους πιο σημαντικούς μη-
τροπολιτικούς δήμους. Έχασε 16, συμπεριλαμβανομένων
της Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας και της Αττάλειας. 

Ένα μέρος της εκλογικής βάσης του AKP δεν πήγε να
το ψηφίσει. Στις εθνικές εκλογές της 24ης Ιουνίου 2018,
ο Ερντογάν είχε πάρει 4.578.454 ψήφους στην Κωνσταν-
τινούπολη αλλά ο πρώην πρωθυπουργός του Μπιναλί
Γιλντιρίμ που κατέβηκε σαν υποψήφιος δήμαρχος την
Κυριακή πήρε 4.111.254. Μισό εκατομμύριο ψήφοι χά-
θηκαν μόνο στην Κωνσταντινούπολη σε εννέα μήνες. 

Οικονομική εξαθλίωση
Η οικονομική εξαθλίωση δεν είναι μια φανταστική ανη-

συχία. Εκατομμύρια άνθρωποι αντέδρασαν στην οικονο-
μική φτώχεια και την αδικία. Η συμμαχία του ΑΚΡ-ΜΗΡ
υπέστη σοβαρή μείωση σε ψήφους σε επαρχίες όπου
συγκεντρώνεται η εργατική τάξη. 

Στις εκλογές της 24ης Ιουνίου, πριν από εννέα μήνες,
η προσέλευση ήταν 86,2% και η συμμαχία του AKP-MHP
είχε 53,7%. Τώρα, η συμμετοχή ήταν 83,7% και η συμμα-
χία AKP-MHP έλαβε 51,7 τοις εκατό των ψήφων. 2,4
εκατομμύρια συνολικά ψηφοφόροι δεν πήγαν να ψηφί-
σουν σε αυτές τις εκλογές αυτές και η συμμαχία ΑΚΡ-
MHP έχασε 2,4 εκατομμύρια ψήφους εκ τω οποίων τα
2,14 εκατομμύρια στις μεγάλες πόλεις.

Το CHP είναι ένα κόμμα το οποίο στους δήμους που
κέρδισε θα συνεχίσει την εφαρμογή των νεοφιλελεύθε-
ρων πολιτικών όπως αποδεικνύει και η διαχείριση των
δήμων που ήδη έλεγχε και ήταν γεμάτοι από επιθέσεις
εναντίον των εργαζομένων.  

Το MHP που συνεργάστηκε με το AKP αύξησε τον
αριθμό των δήμων που έχει στα χέρια του, ενώ το IP,
(“Καλό Κόμμα”) κέρδισε 18 δήμους για πρώτη φορά.
Δηλαδή, οι ψήφοι των φασιστών και των ανοιχτών ρατσι-
στών αυξήθηκαν στο 15%, με το MHP να λαμβάνει
7,31% και το IP 7,45%.

Χρειάζεται άμεσα να οργανώσουμε την κοινή αντίστα-
ση στην επίθεση λιτότητας, ενάντια στον ρατσισμό και
τον εθνικισμό που διαιρούν την εργατική τάξη και την
φασιστική απειλή, μέσα από την ενιαία πάλη της εργατι-
κής τάξης. Να δώσουμε ένα πρόγραμμα αγώνα στις μά-
ζες που δεν ψήφισαν το ΑΚP και να μην αφήσουμε να
επιστρέψουν στον Ερντογάν. 

Πρώτο άμεσο βήμα σε αυτό το αγωνιστικό πρόγραμ-
μα είναι μια μεγάλη ενωτική Πρωτομαγιά κατά των ρα-
τσιστών και των αφεντικών!”.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Ήττα Ερντογάν

• Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
• τηλ. 2105247584



“Ποιος στο διάολο ξέρει. Δεν μου καίγεται καρφί πλέ-
ον. Εδώ μέσα είμαστε σαν τους ζωντανούς νε-
κρούς”. Αυτή ήταν η απάντηση υπουργού της Τερέ-

ζα Μέι, όταν ρωτήθηκε την περασμένη Πέμπτη το βράδυ γιατί η
Μέι βάζει ξανά σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο την συμφωνία
που ήδη έχει απορριφθεί.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε μισο-διάλυση. Η Μέι έχασε και την
τελευταία της προσπάθεια να περάσει την ψηφοφορία με 58
ψήφους διαφορά. Η καινούργια ήττα ήρθε παρότι είχε ήδη
προχωρήσει σε κινήσεις που θα διασπούσαν τις διαφορετικές
αντιπολιτεύσεις που έχουν διαμορφωθεί μέσα στην κοινοβου-
λευτική “της” ομάδα. Κάποιοι από τους σκληρούς υπέρ του
Μπρέξιτ υποτάχθηκαν στον εκβιασμό ότι αν δεν περάσει η συμ-
φωνία υπάρχει κίνδυνος ανατροπής εντελώς της εξόδου από
την ΕΕ. Άλλοι, όπως ο Μπόρις Τζόνσον, αποδέχθηκαν την υπό-
σχεση παραίτησης της Μέι σε περίπτωση επικύρωσης της συμ-
φωνίας, μιας και ήδη ετοιμάζονται για την κούρσα διαδοχής.

Όμως το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας μοιάζει πλέον με
σουρωτήρι. Δεν είναι μόνο η κρίση της κυβέρνησης. Ακολούθη-
σαν απανωτές ψηφοφορίες μέχρι και τη Δευτέρα το βράδυ για
πιθανές εναλλακτικές λύσεις που κινούνται σε ολόκληρο τον
άξονα υπέρ ή κατά του Μπρέξιτ, αλλά καμιά δεν κατόρθωσε να
κερδίσει πλειοψηφία. Το κοινοβούλιο, το οποίο υποτίθεται θα
έπαιρνε στα χέρια του την κατάσταση, απέναντι στη στενοκεφα-
λιά της Μέι, είναι εξίσου ανίκανο να διαμορφώσει πολιτική πρό-
ταση. Όχι μόνο επειδή για λόγους αριθμητικής κανείς δεν αθροί-
ζει πλειοψηφία. Αλλά γιατί οι δυνάμεις που παρεμβαίνουν στο
παιχνίδι είναι πολύ μεγαλύτερες από τις ψήφους σε μια αίθουσα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι της
τελείωσε η υπομονή και απαιτεί από τους βουλευτές να ψηφί-
σουν ό,τι τους σέρβιρε η Μέι. Η μικρή παράταση που τους δό-
θηκε μέχρι τις 22 Μάη είναι μόνο σε περίπτωση που επικυρώ-
σουν τη συμφωνία μέχρι τις 12 Απρίλη. Σε αντίθετη περίπτωση
ακολουθεί έξοδος χωρίς συμφωνία. Δεν είναι μόνο ο Γιούνκερ
και οι άλλοι γραφειοκράτες που εκβιάζουν. Το BBC μίλησε με
τον Γιούργκεν Μάιερ, το αφεντικό της Siemens, που δηλώνει
“βαθιά, βαθιά ανήσυχος” και λέει: “Δεν βρίσκω τίποτα το αστείο
σε όλα αυτά. Ο κόσμος λέει ότι αυτά που εξελίσσονται στο κοι-
νοβούλιό σας είναι απίστευτα”. Ο κύριος Μάιερ ίσως θα προτι-
μούσε οι χώρες να κυβερνιούνται όπως η εταιρεία του, χωρίς
κοινοβούλια και περιττές δημοκρατίες. 

Σενάριο τρόμου
Μέσα στη Βρετανία, αυτού του είδους οι εκβιασμοί παίρνουν

χαρακτήρα σεναρίων τρόμου για τις βρετανικές εταιρείες που
θα καταρρεύσουν σε περίπτωση Μπρέξιτ χωρίς συμφωνία, για
τα τρόφιμα που θα διπλασιαστούν οι τιμές τους μέσα σε λίγες
μέρες και τον κόσμο που θα μείνει χωρίς χαρτί υγείας. Ο Σερ
Μαρκ Σέντγουιλ, ο πιο υψηλόβαθμος γραφειοκράτης του βρε-
τανικού δημόσιου κατέθεσε μια έκθεση 14 σελίδων με τέτοια
και άλλα χειρότερα, πείθοντας την Μέι ότι πρέπει να αποφευχ-
θεί το Μπρέξιτ πάση θυσία.

Όμως, αν από τη μια μεριά υψώνεται η απειλή της κατάρρευ-
σης των επιχειρήσεων που θα χρειαστεί να τις διασώσει το βρε-
τανικό δημόσιο, από την άλλη δεν χάνουν όλοι από τα μάτια
τους την συνολική κατάρρευση της αξιοπιστίας της βρετανικής

πολιτικής. Ένας από τους υπουργούς της Μέι, πιέζοντας για να
υπερψηφιστεί η συμφωνία, είπε πως: “Πιστεύω πως οι πολιτι-
κές μας δομές βρίσκονται σε κίνδυνο. Νομίζω ότι θα υπάρξει
ένα χάσμα εμπιστοσύνης που θα ανοίξει μεταξύ των ψηφοφό-
ρων και του σημερινού μας πολιτικού συστήματος”.

Προς τα εκεί κινούνται τα πράγματα σήμερα σε αντίθεση με
τις προβλέψεις πολλών μετά τη νίκη του Όχι στην ΕΕ στο δημο-
ψήφισμα του 2016. Μετά από το Όχι άνθισαν οι απόψεις ότι η
Βρετανία θα γέμιζε κοψοχέρηδες, κόσμο που δεν είχε συνειδη-
τοποιήσει τι καταστροφή θα έφερνε το Μπρέξιτ, αλλά θα έβαζε
μυαλό. Γι’αυτό υποτίθεται αν επαναλαμβανόταν το δημοψήφι-
σμα θα κέρδιζε η παραμονή στην ΕΕ. 

Ένα κομμάτι της Αριστεράς και του μηχανισμού του Εργατι-
κού Κόμματος είδαν σαν πεδίο δόξας λαμπρό να εκφράσουν
πολιτικά το κομμάτι του κόσμου που ήθελε επανάληψη του δη-
μοψηφίσματος. Στην πραγματικότητα όμως, ολόκληρο το ρεσι-
τάλ απειλών και εκβιασμών που παίχτηκε και παίζεται από όλες
τις μεριές έχει προκαλέσει περισσότερη αηδία για τους θε-
σμούς, όχι αγάπη για την ΕΕ. Μέσα σε αυτό το σκηνικό είναι
που ξεθαρρεύουν οι πιο αντιδραστικές δυνάμεις. Η ακροδεξιά
και οι φασίστες οργάνωσαν μια διαδήλωση έξω από το κοινο-
βούλιο με σύνθημα “Μπρέξιτ σημαίνει μπρέξιτ”. Το αντιρατσι-
στικό και αντιφασιστικό κίνημα δεν τους άφησε ανενόχλητους
και οργάνωσε αντιδιαδήλωση. Το κενό που ανοίγει πολιτικά εί-
ναι τεράστιο και μόνο η Αριστερά που μπαίνει ξεκάθαρα απέ-
ναντι και στους ρατσιστές και τους εκβιαστές της ΕΕ μπορεί να
ανοίξει το δρόμο για να το καλύψει.

Νίκος Λούντος
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ΑΛΓΕΡΙΑ- ΜΑΡΟΚΟ Οι αγώνες επιβάλλουν τον ρυθμό τους

Οι μαζικοί αγώνες στο δρόμο συνεχί-
ζουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους
στις εξελίξεις στην Αλγερία. Το περι-

βάλλον του Μπουτεφλίκα ανακοίνωσε ότι ο
πρόεδρος θα έχει παραιτηθεί προτού λήξει η
θητεία του στις 28 Απρίλη. Πρόκειται για τη
δεύτερη και πιο σημαντική υποχώρηση του κα-
θεστώτος στη διάρκεια της εξέγερσης που
βρίσκεται σε εξέλιξη από το Φλεβάρη. Αρχικά
ο Μπουτεφλίκα έβαζε μπρος για συμμετοχή
στις εκλογές, δηλαδή για μια πέμπτη θητεία,
παρότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια τα τελευ-
ταία έξι χρόνια. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε
ότι δεν θα συμμετάσχει, αλλά θα επεκτείνει για
ένα διάστημα την τέταρτη θητεία του ώστε να
οργανωθεί συνταγματική μεταρρύθμιση και η
μετάβαση. Πλέον το καθεστώς δεσμεύεται ότι
στις αρχές Μάη θα κάθεται άλλος στην καρέ-
κλα του προέδρου.

Την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της αστυνομίας, ένα εκατομμύριο
κόσμος βάδισε για άλλη μια φορά στους δρό-
μους του Αλγερίου, απαιτώντας την πτώση
του καθεστώτος. Την ίδια στιγμή μαζικές δια-
δηλώσεις οργανώνονταν και σε άλλα σημεία
της χώρας. Είναι αυτή η ανυποχώρητη κινητο-
ποίηση που προκαλεί βαθιές ρωγμές και αντι-
παραθέσεις μέσα στο καθεστώς. Ο αρχηγός
του στρατού, Άχμεντ Κάιντ Σάλαχ, την περα-
σμένη βδομάδα ζήτησε να κηρυχτεί έκπτωτος
ο Μπουτεφλίκα λόγω αδυναμίας να ασκήσει τα
καθήκοντά του. Ο ίδιος ο Σάλαχ ήταν αυτός
που απειλούσε ανοιχτά τους διαδηλωτές πριν
από μερικές βδομάδες, λέγοντας ότι ριψοκιν-
δυνεύουν την ασφάλεια της χώρας. Τώρα κά-
νει λόγο για “δίκαια αιτήματα”. 

Και λίγες μέρες μετά τη δήλωση βόμβα του

Σάλαχ, ο πρωθυπουργός Νουρεντίν Μπέν-
τουϊ, τον οποίο διόρισε ο Μπουτεφλίκα είκοσι
μέρες νωρίτερα, ανασχημάτισε την κυβέρνη-
σή του και κρατάει τον Σάλαχ στη θέση του
αρχηγού του στρατού και υφυπουργού Άμυ-
νας! Την ίδια στιγμή, εξελίσσεται ένα ξεκαθά-
ρισμα λογαριασμών μεταξύ των καπιταλιστών.
Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις δεκάδων
“επιχειρηματιών” του περιβάλλοντος Μπουτε-
φλίκα με κατηγορίες για διαφθορά, με πρώτο
και βασικότερο τον Αλί Χαντάντ, πρόεδρο του
αλγερινού ΣΕΒ. Από την άλλη μεριά, βρίσκε-
ται ο Ισάντ Ρεμπράμπ, επικεφαλής της Cevital,
της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας στην Αλ-
γερία και 9ος πλουσιότερος άνθρωπος σε
όλη την Αφρική, ο οποίος πλασάρεται ως “αν-
τιπολιτευόμενος”.

Κι ενώ στην κορυφή αλληλοτρώγονταν, το
κίνημα έπαιρνε ακόμη πιο οργανωμένο, απερ-
γιακό χαρακτήρα. Με απεργίες στο πετρέλαιο
και το φυσικό αέριο μέχρι τα υπουργεία και τα
νοσοκομεία, οι διαδηλώσεις της Παρασκευής
έγιναν σημείο συνάντησης για περισσότερα
οργανωμένα τμήματα της εργατικής τάξης
που παλεύουν μαζί με τους φοιτητές. Την Τρί-
τη 2 Απρίλη βγήκαν σε απεργία οι εργαζόμενοι
στα πρακτορεία ειδήσεων. Στις επαρχιακές
πόλεις είναι τα τοπικά τμήματα των πιο ισχυ-
ρών ανά περιοχή συνδικάτων που πολλές φο-
ρές παίρνουν την πρωτοβουλία για κάλεσμα
των διαδηλώσεων. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη
πρωτοβουλία για γενική απεργία την επόμενη
Τετάρτη 10 Απρίλη.

Μαρόκο
Να απολύσει τους εκπαιδευτικούς που βρί-

σκονται σε απεργία απειλεί το καθεστώς του
Μαρόκου, τρομοκρατημένο από την έκταση

που έχει πάρει ο αγώνας τους. Οι συμβασιού-
χοι εκπαιδευτικοί ήδη είχαν αποφασίσει να συ-
νεχίσουν για τέταρτη βδομάδα τον απεργιακό
τους αγώνα. Στις διαδηλώσεις που οργανώ-
νουν τις τελευταίες βδομάδες συγκεντρώνουν
δεκάδες χιλιάδες στο Ραμπάτ, τραβώντας
στον αγώνα και μόνιμους εκπαιδευτικούς και

νεολαία και άλλους συμπαραστά-
τες.

Όπως γράφει ο Μέχντι Ραφίκ:
“Από τους 240 χιλιάδες εκπαιδευτι-
κούς στο δημόσιο σύστημα του Μα-
ρόκου, 55 χιλιάδες δουλεύουν με
συμβάσεις ανασφάλειας και αδικίας.
Οι εκπαιδευτικοί παλεύουν για την
ένταξή τους στο δημόσιο σύστημα,
εξασφάλιση επαγγελματικής σταθε-
ρότητας και ασφαλιστικής κάλυψης.
Δηλώνουν την αντίθεσή τους στις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές που
υπονομεύουν τη δημόσια δωρεάν
δευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαί-
δευση. Ο αγώνας τους ξέσπασε ενώ
στο κοινοβούλιο συζητάνε ένα νομο-
σχέδιο που ρίχνει στις οικογένειες κι
άλλα βάρη για την εκπαίδευση των
παιδιών. 

Απαιτούν επίσης την παραίτηση
του Υπουργού Παιδείας και να μπει
τέλος στις ντιρεκτίβες του ΔΝΤ στο
δημόσιο τομέα. Στις 23 του Μάρτη
το καθεστώς κατέφυγε στην ανοιχτή
καταστολή, χρησιμοποιώντας αντ-
λίες νερού για να διαλύσει την καθι-
στική τους διαμαρτυρία. 60 εκπαι-
δευτικοί πήγαν στο νοσοκομείο με
κατάγματα και με τραυματισμούς
στα μάτια. Η καταστολή έφερε ως

αποτέλεσμα μια πρωινή διαδήλωση όπου στο
πλευρό των απεργών βρέθηκε μια συμμαχία
πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.”
Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν έχει λεφτά για
τη δημόσια παιδεία, την ώρα που μόλις ανα-
κοινώθηκε η μεγαλύτερη αγορά πολεμικών αε-
ροσκαφών από τις ΗΠΑ στην ιστορία.

BΡΕΤΑΝΙΑ Πολιτικό σύστημα σουρωτήρι και εκβιασμοί ΕΕ



Το διάστημα αυτό, τρία είναι τα κύρια ζητήματα
που αφορούν τους φοιτητές της Θεσσαλονίκης.

Πρώτο και πιο εντυπωσιακό είναι η μεγάλη μάχη
που άνοιξε μεταξύ των φοιτητών που διαμένουν
στις εστίες και της διοίκησης. Η ιστορία ξεκίνησε
στις 19 Μαρτίου, όταν στάλθηκε από τη διεύθυνση
των ΦΕΘ απειλητική επιστολή προς τους φοιτητές
που έχουν συμπληρώσει τα ν+2 έτη των σπουδών
τους, απαιτώντας την εκκένωση και παράδοση των
δωματίων τους εντός τριών ημερών. Σε περίπτωση
που αυτό δεν συνέβαινε, η έξωση θα γινόταν με τη
βοήθεια της αστυνομίας. 

Η απάντηση ήταν δυναμική: διήμερη κατάληψη
του κτιρίου της διοίκησης από το ΣΟΦΕΘ η οποία
τους ανάγκασε να αποσύρουν τις απειλές για άμε-
ση εκκένωση των δωματίων. Ωστόσο, οι φοιτητές

δεν σταμάτησαν εκεί, συνέχισαν με μια πορεία στο
κέντρο της πόλης και μια συγκέντρωση στο ΑΠΘ,
27 και 29 Μαρτίου, προχωρώντας τα αιτήματά τους
ακόμα πιο πέρα αλλά και κάνοντας τη σύνδεση με
τα γενικότερα προβλήματα των συνεπειών της νεο-
φιλελεύθερης πολιτικής. 

Το δεύτερο σημείο κεντρικής σημασίας είναι η

εκδήλωση που οργανώνουμε τη
Δευτέρα 8 Απριλίου στο κτίριο ΝΟ-
ΠΕ με θέμα τη νέα τροπολογία του
ποινικού κώδικα που προσπαθεί να
περάσει η κυβέρνηση και πώς αυτή
επηρεάζει την εν εξελίξει δίκη της
ΧΑ. Το «Όχι στα μαλακά φασίστες
και βιαστές» είναι κάτι που προβλη-
ματίζει τους φοιτητές, θα είναι φαί-
νεται ένα από τα βασικά θέματα συ-
ζήτησης σε όλους τους χώρους για
μεγάλο διάστημα και, συνεπώς, πρέ-
πει να ανοίξει.

Τέλος, έχουμε τις εκλογές την Τετάρτη 10 Απρι-
λίου. Στη Θεσσαλονίκη συμμετέχουμε σε 3 σχήμα-
τα ΕΑΑΚ, θέλοντας να δυναμώσουμε τη φωνή της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς στα πανεπιστήμια. 

Μαρίνα Κυρλιτσιά

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Αθήνα
Φιλοσοφική – ΣΑΦ ΚΑΡΦΙ
Χημικό – ΑΣΥΧ
Μαθηματικό – ΑΕΠ
Παιδαγωγικό – Εκτός Ύλης
Τουρκικών σπουδών – ΕΑΑΚ
Πολιτικό – ΡΑΣ
Νομική – Αντινομία
Γεωπονική – ΣΑΡΑΦ
ΑΣΚΤ – ΑΡΚΑΣ
Πάντειο – ΑΝΑΣΑ
Ηλεκτρολόγοι ΕΜΠ – ΑΝΑ-
ΦΗ
ΠΑΔΑ1(ΤΕΙ Αθήνας)
ΣΓΤΚΣ – Γραφίδα
ΣΤΕΤΡΟΔ – ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΙ
ΣΕΥΠ – ΑΡΣΥΠ
ΣΔΟ – ΚΡΑΧ
ΣΤΕΦ - ΑΡΠΑ
ΠΑΔΑ2 (ΤΕΙ Πειραιά)
ΣΤΕΦ – ΑΡΠΑ
ΣΔΟ – ΚΡΑΧ

Θεσσαλονίκη
Αγγλικό – ΑΝΑΡΠΑ
Χημικοί Μηχανικοί – ΣΧΗΜΑ
Πολ.Επιστήμες - ΕΑΑΚ

Βόλος
Αρχιτεκτονική – Camera Ob-
scura
Ηλεκτρολόγοι – ΡΕΥΜΑ
Παιδαγωγικό – Resistance

Γιάννενα
Χημικό – Καταλύτης
Ιατρική – Resistance
Παιδαγωγικό – ΑΝΑΤΡΟΠΙ
Μαθηματικό - ΑΡΡΗΤΟ

Πάτρα
Ιατρική – Αριστερή Παρέμ-
βαση

Ηράκλειο
Φυσικό – ΕΝΤΡΟΠΙΑ
Βιολογικό – Αριστερόστρο-
φη Έλικα
CSD – Resistencia
TEI Ηρακλείου
ΣΤΕΦ - ΕΑΑΚ
ΣΕΥΠ - ΕΑΑΚ

ΠΑΝΤΕΙΟ

Οι φοιτήτριες και οι φοι-
τητές του ΣΕΚ στο Πάν-

τειο οργανώσαμε όλο το
προηγούμενο διάστημα μια
σειρά από οικονομικές και
πολιτικές μάχες. 

Η προσπάθεια να μετατρέ-
ψουμε την 8η Μάρτη από
γιορτή σε απεργία σήμανε
ότι ανοίξαμε τη συζήτηση για
το σεξισμό και τη γυναικεία
καταπίεση από τα αμφιθέα-
τρα μέχρι τα γραφεία των
καθηγητών και των διοικητι-
κών του Πανεπιστημίου. Ορ-
γανώσαμε ανοιχτή εκδήλωση
που κατάφερε να συσπειρώ-
σει ένα σημαντικό κομμάτι
φοιτητών και φοιτητριών που
συζήτησε επί της ουσίας.
Καταφέραμε να κατέβουμε
μαζικά στην απεργία  και να
γίνουμε κομμάτι αυτού του
κινήματος. 

Μάχη κατά 
του φασισμού

Ταυτόχρονα, πρωτοστατή-
σαμε στη μάχη κατά του φα-
σισμού και του ρατσισμού.
Με μαζικές εξορμήσεις και
ανακοινώσεις στα αμφιθέα-
τρα όλο τον χρόνο, με τη
συμμετοχή μας στην αντιφα-
σιστική διαδήλωση στα Πε-
τράλωνα για τα 6 χρόνια από
τη δολοφονία του Σαχζάτ
Λουκμάν, μέχρι και τη συμμε-
τοχή μας στο παγκόσμιο αν-
τιφασιστικό-αντιρατσιστικό
συλλαλητήριο στις 16 Μάρ-
τη. Οργανώσαμε και συνδε-
θήκαμε με μάχες που άνοι-
ξαν στο ίδιο το Πανεπιστή-
μιο. Για τις μετεγγραφές
φοιτητών, για τις αίθουσες,
για τη διάσπαση του πτυχί-
ου, για την προσπάθεια του
Πανεπιστημίου να ιδρύσει
νέο τμήμα διδακτικής επάρ-
κειας με το αζημίωτο. 

Στις 10 Απρίλη δίνουμε τη
μάχη των εκλογών μέσα από
το πρίσμα όλων αυτών των
αγώνων. Πάνω σε αυτά κα-
λούμε κάθε φοιτητή και φοι-
τήτρια να πλαισιώσει το ψη-
φοδέλτιο της ΑΝΑΣΑ ΕΑΑΚ /
Ενωτικής Αριστερής Πρωτο-
βουλίας και να δυναμώσει
την αντικαπιταλιστική αρι-
στερά μέσα στη σχολή. 

Μαριλένα Κουντούρη,
Πάντειο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πέρσι οι φοιτητές του ΠΑΔΑ αγωνι-
στήκαμε ενάντια στο νόμο Γαβρό-

γλου και την υποτιθέμενη ανωτατοποί-
ηση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά σε Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Απαντήσαμε στις επιθέσεις που δέχε-
ται η Παιδεία με καταλήψεις, δεκάδες
γενικές συνελεύσεις και διαδηλώσεις
ενάντια στο Πανεπιστήμιο των μνημο-
νίων, κυρίως στη ΣΓΤΚΣ και τη ΣΕΥΠ. Ο
νόμος Γαβρόγλου έφερε απολύσεις,
περικοπές, ιδιωτικοποιήσεις, μείωση
προϋπολογισμού για την Παιδεία, σπου-
δές πολλών ταχυτήτων (διετή προγράμ-
ματα σπουδών), αυτοχρηματοδότηση
του πανεπιστημίου που ανοίγει την πόρ-
τα στους χορηγούς, συγχωνεύσεις και
καταργήσεις τμημάτων. Μέτα τη συγ-
χώνευση των δύο ΤΕΙ έχει προκύψει ση-
μαντικό πρόβλημα με τους φοιτητικούς
συλλόγους: δύο σχολές (ΣΔΟΚΕ και
ΣΤΕΦ) υπάρχουν και στα δύο ιδρύματα
με αποτέλεσμα τη στρεβλή λειτουργία
τους, αφού “στα χαρτιά” υπάρχει ένας
Φ.Σ. αλλά λειτουργούν ξεχωριστά. Τα
αποτελέσματα τα είδαμε από νωρίς με
απολύσεις προσωπικού, εργαστήρια
που δεν γίνονται λόγω των απολύσεων
ή που καταργούνται τελείως, προβλή-
ματα στις δηλώσεις μαθημάτων, ενώ οι
πρωτοετείς πήραν το πάσο τους τέλη
Δεκέμβρη επειδή ιδιωτικοποιήθηκε το
συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τα σχήματα ΕΑΑΚ συγκροτούν το πιο
μαχητικό κομμάτι της νεολαίας που
συγκρούεται με τις επιλογές της κυβέρ-
νησης, παλεύει για να τσακίσει τους αν-
τιεκπαιδευτικούς νόμους Γαβρόγλου,
για δημόσια και δωρεάν Παιδεία για
όλους/ες, πρωτοστατεί στις μάχες
ενάντια στο ρατσισμό, τους φασίστες
και τον σεξισμό και συνδέεται με όλους
τους αγώνες του εργατικού και αντιφα-
σιστικού κινήματος.

Αλέξανδρος Κοροβέσης

Ψηφίζουμε ΕΑΑΚ
ΠΑΔΑ 1

Το ΣΕΚ 
στις σχολές
συμμετέχει:

Στο ΤΕΙ Ηρακλείου ανοίγει το ζήτη-
μα της Πανεπιστημιοποίησης. Εί-

ναι υποκριτικό να μιλάνε για αναβάθ-
μιση την στιγμή που το έκτακτο προσωπικό του ΤΕΙ είναι απλήρωτο εδώ και 4
μήνες. Η υποχρηματοδότηση είναι μεγάλη και αυτό έχει ως συνέπεια την μη
κάλυψη των αναγκών των φοιτητών. 

Συγκεκριμένα στην αρχή του 2019 καταργήθηκαν 500 δωρεάν κάρτες σίτι-
σης, ενώ πολλοί φοιτητές δεν πήραν δωμάτιο στις εστίες με αποτέλεσμα να
αναγκάζονται να παρατήσουν τις σπουδές τους. Τα μέλη της ΕΑΑΚ στο ΤΕΙ
Ηρακλείου διεκδικούμε να είναι οι σχολές μας κέντρα οργάνωσης των μαχών
και όχι να μένουν στην αφάνεια όπως προωθούν οι παρατάξεις της ΠΑΣΠ-
ΔΑΠ μπλοκάροντας γενικές συνελεύσεις και συγκαλύπτοντας φασίστες. Στις
10 Απρίλη δίνουμε την μάχη των φοιτητικών εκλογών και δυναμώνουμε το
φοιτητικό κίνημα μέσα από το οποίο παλεύουμε ενάντια στο κλείσιμο των
σχολών μας και το σύστημα που γεννά τον ρατσισμό και την καταπίεση. 

Θεοδώρα Καφήρα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


